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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Рамазан – ізгі 
амалдар мен 
берекет айы

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық университеті 
Наурыз мейрамын 
сән-салтанатпен 
атап өтті.

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универ си те-
тінде өткен Ғылыми 
кеңесте оқу ор ны-
ның ғылыми-ин но ва-
ция лық қызметінің 
нәти же лері, білім 
алушы жастардың 
интел лек туалдық, 
рухани дамуын 
қамтамасыз ету 
бойынша ша ра-
лардың жүзеге 
асырылуы 
талқыланды.

Құрметті Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 

оқытушы-профессорлары,
студенттері, магистрант, 

докторанттары!

Сіздерді қасиетті Рамазан айы-
ның басталуымен шын жүректен 
құт тықтаймын!

Отыз күн оразада өзара сыйлас-
тық пен жақсылық, ырыс пен ынты-
мақ, ізгілік пен мейірім салтанат 
құ рады. Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстан халқын 
ғибадат айының басталуымен құт-
тық тай отырып, «Осы күндерде 
азаматта ры мыз рухани тазарып, жан 
дүниесін жаңғыртады, жақсылық 
жасайды. Рамазан айында иманды-
лық, жан ашыр лық және мейірімділік 
сияқты мызғымас құндылықтардың 
қадірі арта түседі. Ислам ның гума-
нис тік идеалдары еліміздегі береке 
мен бірлікті, бей біт шілік пен келі-
сімді нығайту үшін маңызды рөл 
атқа ра ды. Біз халқы мыздың ырыс-
ынты ма ғының арқа сын да кез-
келген қиын дықты ең серіп, бола-
шақ қа сеніммен қадам баса мыз» деп 
атап өтті.

Бірлігі мен тірлігі жарасқан біз-
дің университетте де отыз күн ора-
за да мұқтаж жандарды қолдап, 
қайы рымдылық көрсету игі дәстүрге 
айналды.

Әрдайым ұжымның ауызбіршілігі 
артып, ырыс-несібесі еселенсін!
Ұс таған оразаларыңыз қабыл бол-
сын!

Сіздерге мықты денсаулық, елі-
мізге тыныштық, әр шаңыраққа бақ-
береке тілеймін!

Құрметпен
Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің
Басқарма Төрағасы – Ректор

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ

ҚазҰУ қалашығындағы 
көк   тем мерекесі Әл-Фараби 
кітапханасы алаңында шыр-
ша отыр ғызудан басталды. 
Уни  вер ситет ректоры Жан-
сейіт Түймебаев шетелдік 
оқытушы-профессорлармен 
және фа куль  тет декан дары-
мен бір лесіп қалашық ау ма-
ғына 100-ге жуық шырша 
отырғызды.

Ұлыстың ұлы күні мере-
ке сіне арнайы шақырылған 
мей   мандар университет ау-
ма ғын да құрылған 20 киіз 
үйді ара   лап, наурыз дастарха-
ны нан дәм татты. Аға буын 
өкіл де рі жастарға баталарын 
бе ріп, шежіреден біраз сыр 
шерт  ті.

Мерекелік шара концерт-
тік бағдарламамен жалғасты. 

Университеттің ғылыми-
зерттеу қызметінің нәти же-
лері туралы ғылыми және 
ин  новациялық қызмет жө-
ніндегі проректор м.а. Хай-
дар Тасы бе ков баяндады. Ол 
білім ор да сының ғылыми 

Ғылымды дамытуға ден қойылды
лен, 2018-21 жж. Scopus де рек-
тер базасында индекстелген 
ба сылымдарда 285 мақала 
жарияланды. Оның ішінде 283 
мақала Q1-Q4 санатына енді.

2021 жылға арналған Sco-
pus деректер базасындағы жа-
рия ланымдар саны бойынша 
оқу орнының механика-мате-
ма тика, физика-технология, 
химия және химиялық техно-
ло гия, ақпараттық техно ло-
гиялар факультеттері үздік 
төрттікке қосылды. ҚР Білім 
және ғылым министрлігінің 
гранттық және бағдар ла ма-
лық-мақсаттық қаржы лан ды-
ру жобалары аясында ҚазҰУ 
докторанттары мен ға лым-
дары 332 ғылыми жоба бо-
йын ша жұмыс атқарды.

Жалғасы 2-бетте

же тіс тік тері мен зерттеу 
уни   вер  сите тіне айналуы жо-
 лын  дағы мін дет терді баян -
дай келе, жас ға лым дар мен 
док торант тардың KKSON 
ба сы лым да рында, WoS/Sco-
pus деректер база сын да жа-

рия лану бел сен ді лігін атап 
өтті.

Сонымен қатар топ-25% 
(Q1) санатына енген беделді 
ғылыми журналдардағы жа-
рия ланымдар санының артып 
отырғанына тоқталды. Мәсе-

ҚазҰУ-дағы Наурыз мейра мы-
на келген қонақтардың қа та-
рында Алматы қаласының 
әкімі Ерболат Досаев, ҚР ҰҒА 
пре зиденті Мұрат Жұрынов, 

ҚР Жоғарғы сотының экс-
төр ағасы Мұсабек Әлімбеков, 
мемлекет және қоғам қай рат-
керлері Аман дық Баталов, Ба-
қыт жан Сағынтаев және ЖОО 

ректорлары, белгілі ғалымдар, 
қаламгерлер мен БАҚ өкілдері 
болды. 

Жалғасы 4-5 беттерде

Ұлттық университет
Ұлыстың ұлы күнін тойлады
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Соңы. Басы 1-бетте

Қаржыландырудың 
жалпы сомасы 4530,7 
млн теңгені құрады. 
Сон   дай-ақ ғылыми-
зерт теу және тә жі ри-
бе лік-конструкторлық 
жұмыстарын қар жы лан-
дыру көздері мен көлемі 
туралы мәлімет берілді. 
Спикердің айтуынша, 
соңғы алты жылда 
«жырт  қыш» басы лым-
дар дағы ҚазҰУ ға лым да-
ры мақалаларының үле-
сі айтарлықтай аза йып, 
бүгінде 4,5 пайызды 
(2016 жылы 26,3 пайыз 
болған) құрап отыр.

ҚазҰУ док то рант та-
ры 2021 жылы «Ғылым 
қорының» көптеген жо-
ба ларын жүзеге асырды. 
Олардың кейбіреулері 
қазір эксперттік сарап-
та мадан өтуде. Жақын 
күндері үш жоба табы с-
ты лығын тексеру ке зе-
ңінен өткеннен кейін 
өн діріске жіберіледі. Ғы-
лыми кеңес барысында 
Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Басқарма 
Тө рағасы – Ректор 
Жан  сейіт Түймебаев 
ғалым дар дың ғылыми 
меке ме лермен тығыз 
ын ты мақтастықта нә ти-
же лі жұмыс атқару қа-
жет тігіне айрықша на-
зар аударды.

Үкіметтің алға қой-

Осы тұрғыда Әл-Фа-
ра би атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің 
Бас қарма Төрағасы – 
Ректор Жансейіт Түй ме-
баев Мәскеу инженерлік-
фи зика институтының 
басшысымен онлайн 
фор  матта кездесу өт кіз-
ді.

Тараптар серіктестік 
орнату бойынша, атап 
айтқанда, Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ база-

Депутаттар ҚазҰУ сту-
дент терімен «Жаңа саяси 
реформалар: жастардың 
рө лі мен үлесі» тақы ры бын-
да еркін форматта кездесу 
өт кізді.

Кездесуде Әл-Фараби 
атын дағы Қазақ ұлттық 
уни верситетінің Басқарма 
Төрағасы – Ректор Жан-
сейіт Түймебаев Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев ұсынған ауқымды 
саяси-экономикалық және 

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Сенатының депутаттары Бейбіт Исабаев, Ақылбек 
Күрішбаев және Нұртөре Жүсіп Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетіне арнайы 
келді. Жұмыс сапары барысында халық 
қалаулылары алдымен қалашықты аралап, білім 
ордасында атқарылған жұмыстарға қанықты. 
Сонымен қатар алдағы уақытта университетті 
дамытудың жоба-жоспарымен танысты.

Жуырда Қазақстан Республикасы мен 
Ресей Федерациясының үкіметі екі елде 
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру ұйымдарының филиалын ашу 
жөнінде келісімге қол қойған болатын. 
Келісімді жүзеге асыру үшін ҚР Білім және 
ғылым министрі Жол картасын бекітті.

Ғылымды дамытуға 
ден қойылды

Білім ордасында МИФИ 
филиалы ашылады

Сенаторлар 
студенттермен кездесті

Өз кезегінде білім ор-
да  сы на арнайы келген се-
на  тор лар алдымен ҚР Пре-
зи денті Қасым-Жомарт 
То  қаев тың 16 наурыздағы 
Қазақстан халқына жол-
дауында көтерген бас та-
маларына байланысты өз 
ойларын ортаға салды.

ҚР Парламенті Сена ты-
ның депутаты, әлеуметтік-
мәдени даму және ғылым 
комитетінің төрағасы Бей-
біт Исабаев жолдауда ай-
тыл ған өзекті мәселелерге 
жеке-жеке тоқталып өтті. 
«Қай салада болсын, ең 
алдымен, бәсекелестік қа-

тетінің хатшысы Ақылбек 
Күрішбаев жолдауда айтыл-
ған бастамалар сөзсіз іске 
асырылатынын, бірақ ол 
үшін қоғам белсенді жұмыс 
ат қаруы қажет екенін атап 
өтті. «Өкінішке қарай, қа-
зір гі кезде халықтың Үкі-
мет ке деген сенімі азайған. 
Алда үлкен жұмыстар күтіп 
тұр. Мемлекет халықтың 
әлеуетін көтеруге бар мүм-
кіндіктерін жұмылдыруда. 
Алда оң өзгерістер бола ты-
нына сенейік. Бүгінде білім, 
ғылым саласына ерекше 
назар аударыла бастады. 
Бұған дейін елімізде білім 
беруді дамытуға бюджеттен 
1,6 трлн теңге бөлінбеген. 
Осы тұрғыда біз халықтың 
игілігі үшін жұмыла жұмыс 
атқаруымыз керек», – деді 
Ақылбек Күрішбаев.

Өз кезегінде ҚР Парла-
ме нті Сенатының депутаты, 
Әлеуметтік-мәдени даму 
және ғылым комитетінің 
мү шесі Нұртөре Жүсіп жас-
тарды білімді ғана емес, өз 
елін құрметтейтін отаншыл, 
рухты болуға шақырды. «Біз 
рухани әлемімізді жоғалт-
тық. Себебі басқа мемле кет-
терге жиі еліктейміз. Біз 
Қазақстан сияқты тамаша 
жерде дүниеге келгенімізді 
және қазақ екенімізді мақ-
тан тұтуымыз керек. Ұлттық 
құн дылықтарды сақтап, ру-
ха ни жетілуіміз қажет. Жас-
тардың санасында ту ған 
жерге деген сүйіс пен шілікті 
ояту қажет», – деді Нұртөре 
Жүсіп.

Шара барысында сту-
дент тер сенаторларға өзде-
рі нің сауалдарын қойып, 
пікір алысты.

жет. Соның арқасында біз-
дің елде сапалы және ау-
қымды өндірістер ашылады. 
Мемлекет басшысының 
биыл ғы жолдауындағы бас-
та малар өте өзекті. Үкіметке 
нақты тапсырмалар жүк-
телді. Ағымдағы жылы заң-
дылық негізде Конс ти ту-

ция ға, бірнеше заңға 
өз герістер енгізу жоспарда 
бар. Сонымен қатар Пар ла-
ментке біраз мүмкіндіктер 
берілуде. Атқарылатын жұ-
мыс көп. Баршамыз жаңа 
Қазақстанды құруда бір ле-
сіп жұмыс атқаруымыз қа-
жет», – деді Бейбіт Исабаев.

ҚР Парламенті Сенаты-
ның депутаты, аграрлық 
мә се лелер, табиғатты пай-
да лану және ауылдық ау-
мақ тарды дамыту коми-

әлеуметтік тың реформа-
лар ды іске асыруда жа с тар-
дың алатын орны зор 
екенін атап өтті. «Жастар 
– еліміздің келешегі. Өйт ке-
ні олардың бойында ерек-
ше күш-қуат, жігер бар. Қа-
сым-Жомарт Кемелұлы 
жас тарды мемлекетті бас-
қа ру ісіне барынша тарту 
мәселесін қолға алуда. Ел-
дегі саяси реформалар қүш-
қуатты, одан бөлек, оған 
деген сенім мен жігерді жә-
не талапты да қажет етеді. 
Біздің университетте елі-
міздің маңдайалды жастары 
білім алуда», – деді ректор.

ған мақсаттарына жету 
үшін әрбір факультет, 
ка федра, ғылыми-зерт-
теу институты ҚР Білім 
және ғылым минис тр-
лігінің барлық мем ле-
кет тік бағдарламалары 
мен жобаларын сарап-
тап, өз саласы бойынша 
жү зеге асыруға ат са-
лы суы қажет. Мұндай 
ын  ты мақтастық ғы-
лым мен инно вация-
ның да муы на ықпал 
етеді, со ны  мен қатар 
оқу ор ны ның зерттеу 
уни   верситетіне транс-
фор мациялануын же-
дел детеді.

Жиында диссер та-
ция  лық кеңестер мәсе-
ле сі де сөз болды. Рек-
тор дың айтуынша, 
гу  манитарлық ғы лым-
дар бойынша көптеген 
та қырыптар жылдан-
жылға қайталанып келе-
ді, бұл дипломдық жұ-

мыс тардың сапасына 
кері әсер етуде. Осы 
орай да, ректор оқы-
т у ш ы - ғ а л ы м д а р д ы ң 
алдына нақты міндеттер 
жүктеді.

Студент жастарға қа-
тыс ты мәселелерді тал-
қы лаған университет 
рек торы Ж.Түймебаев: 
«Бізде бюрократия бо л-
мауы керек. Ғылымға 
бел сене араласатын сту-
дент  тердің базасы бол-
са, олармен кездесіп, 
ше шімін таппай келе 
жат қан мәселелерді тал-
қылау керек. Оқу үдерісі 
мен университет қыз-
ме тін жақсарту үшін 
бар лық өзекті мә се-
лелерді бірлесіп шешу 
керек», – деп атап өтті. 
Жиын соңында уни вер-
ситет ға лымдарының 
ғылыми атақ беру 
жөніндегі ұсы ныстары 
мақұлданды.

сын да Ұлттық зерттеу 
ядролық университеті 
– МИФИ филиалын ашу 
жөніндегі мәселелерді 
талқылады.

Университет басшы-
сы Жансейіт Түймебаев 
МИФИ ректоры Вла д и-
мир Шевченкоға келісім 
аясында білім орда сын-
да атқарылған жұмыстар 
бойынша ақпарат берді. 
«Бү гінгі таңда ҚазҰУ мен 
МИФИ арасындағы келі-

сім жобасы әзірленді. 
ҚазҰУ-дағы Мәскеу инс-
титутының фи лиа лында 
білікті мамандарды 
даяр     лау үшін мемлекет 
та рапынан арнайы 
грант  тар бөлінді. Со-

ны   мен қатар білім 
беру бағ  дарламасының 
ба ғы ты айқындалды. 
Біз  дің университетте 
МИФИ филиалын орна-
лас тыру мә селелері қа-
рал ды», – деді Жансейіт 
Түйме баев.

Айта кетейік, алдағы 
аптада МИФИ деле га-
ция сының Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-ға жұ-
мыс сапарымен келуі 
жос парлануда. Бетті дайындаған Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ
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ордасының ректоры Жансейіт 
Қансейітұлына ерекше алғыс 
айтамын. Жүздесуге дейін біз уни-
вер ситеттің музейін, кейбір оқу 
корпустарын аралап шықтық. 

Білім ошағында маған екі 
нәрсе ерекше әсер етті. Алдымен 
университет музейін көргенде 
айрықша толқыдым. Өйткені тоқ-
сан жылдық тарихы бар мұндай 
оқу ордасы Орталық Азияда жоқ, 
жалпы, түркі әлеміндегі ең ірі оқу 
орны екенін атап өткім келеді. 
Тоқсан жылдық тарихы бар, 
өткені бар, шежіресі бар, бұл – 
үлкен мақтаныш. Демек, мұндай 
оқу ордасында білім алу әркімнің-
ақ арманы болар. Өз басым өткен 
ғасырдың 91-ші жылы универ си-
тетті тізем дірілдеп, қобалжып ат-
та дым. Енді өзімнің қонақ ретінде 
келіп тұрғаным ерекше күйге 
бөлеп толқытты. Оқу ғимарат та-
рында күрделі жөндеу жүргізіліпті. 
Бұл үлкен еңбек, мұны бағалау 
керек. Біз аралап өткен журна лис-
тика, филология факультеттері 
мен Жоғары экономика мектебі 
жарқырап көз тартып тұр. Шы-
ным ды айтсам, өзімнің қайта дан 
уни верситетте оқығым келіп 
кетті. 

Факультеттерді аралағанда ба-
тыс та көретін технологияның 
озық үлгілеріне көзім түсті. Мұ-
ның бәрі студенттердің санасына, 
өмі ріне әсер ететіні сөзсіз. Демек, 
осындай озық оқу ордасында бі-
лім алып жатқан сіздер шын мә-
нін де бақыттысыздар. Түрлі ауди-
торияға шығып жүрміз, біздің әр 
жерде сөйлеуге мүмкіндігіміз бо-
ла тұра, дәріс оқуға, өздеріңізбен 
жүз десіп-сырласуға шақырту ал-
ған да қобалжығаным рас. Өйткені 
уни верситет қасиетті мекен. Осы 
күнге дейін біраз жерде қызмет 
істедік, қазір де атқарып жүрміз, 
егер менен «солардың ішіндегі ең 
маңыздысын атасаңыз» деп сұ-
раса, университеттегі жылда рым-
ды айтар едім. Себебі менің жа ны-
ма ең жақыны – ғылым жолы. 
Ал ғаш еңбек жолымды уни вер си-
теттен бастадым. Сабақ бердім. 
Студенттермен араласу, дәріс оқу 
ізденуге, жаңаруға бастау, ал оның 
ең үлкен мәртебесі – ұлтқа қызмет 
ету. 

Жасыратыны жоқ, бұрын жол-
дау жарияланса, оған жаппай қол-
дау пікір айтылатын. Менің «Ege-
men Qazaqstan» басылымын 
бас қарғаныма алты жылдай уақыт 
болып қалды, осы күнге дейін 
небір қолдаулар шығып жатты. Ал 

нында да, жолдау бір жылға ар-
нал ған құжат емес, ұзақ жылдарға 
негізделген стратегиялық бағдар. 
Бұл еліміздің жалпы бағытын 
айқындайтын өте маңызды құжат. 
Трансформациялардың қалай 
жал ғасатыны, суперпрезиденттік 
жүйе ден мықты парламенттік 
жүйе ге көшудің амалдары, тағы 
бас қа да өте іргелі, келелі мәсе-
лелер айтылды. БАҚ мәселесіне 
тоқталды. Жергілікті өзін-өзі бас-
қа ру, Конституциялық сотты қай-
та құру – бұл өте маңызды мә се-
лелер. 

Біздің қоғам негізінен үш об-
лыс тың құрылғанына мән беріп 
жа тыр, бұл енді мәселенің эмо-
цио налдық жағы. Абай облысы, 
Жетісу тарихи атауының қайта 
жаңғыруы, Ұлытау – ол да ұлық 
ұлыс, Алтын Ордамен тікелей бай-
ланысты қастерлі атау. Осы лар-
дың бәрінің қайта жаңғырғанына 
ерекше қуандық. Қапшағай қа ла-
сына Д.Қонаев атамыздың атын 
бе ру туралы ұсыныс қоғамда түр-
лі пікір туғызды, бірақ елдің 
басым бөлігі қолдап отыр. Енді 
осы жолдаудың тереңіне үңіліп, 
талдау жасау керек. 

Мемлекет басшысы Алматыға 
келген сапарында қаланы «екінші 
республика» деп атап өтті. Бұл не 
мағына береді? Жалпы, рес пуб-
лика дегеніміз не? Өз басым оны 
былай деп түсіндім: республика 
дегеніміз – демократия. Ха лық-
тың билігі. Біз азаматтық қоғам 
дегенді жиі айтамыз, бірақ күні 
бүгінге дейін сол азаматтық қо-
ғам ның белгілері болды ма, жоқ 
па? Бұл да ойланатын мәселе. Құ-
қық тық мемлекет, әділетті қоғам 
дегенді де аз айтпаймыз. Ал бұ лар-
дың көп жағдайда саясаттануда 
ғана қозғалып келгені жасырын 
емес. Мысалы, парламенттік 
жүйе  ге көшетініміз туралы ай ты-
лып жүргенімен, оның нақты қа-
дамдарын енді ғана көре бас-
тадық. Айталық, Президент қазір 
өкілеттігін шектеп жатыр. Мем-
лекет басшысы халыққа сенетінін 
көр сетті. Күш пен қуатты ха лық-
тан алатынын аңғартты. Егер 
биліктің басына алдымен оли-
гарх тар, екінші – күшті бюро кра-
тиялық топ, үшінші – отбасы, 
жақын адамдары болуы мүмкін, 
солар топтасса, билік халықтан 
ал шақтайтыны мәлім. Ал қазір, 
өздеріңіз білесіздер, Президенттің 
төңірегінде олигархтар жоқ, үл-
кен бюрократиялық топ та жоқ, 
олар ды билікке жолатпау жө нін-

дегі өз ойын Мемлекет басшысы 
ашық айтты. Демек, Президент 
ықпалды үш топқа емес, халыққа 
арқа сүйейтінін көрсетіп отыр. 
Республика дегеніміз – осы. Кеше 
әлеуметтік желіде бір сурет жүр, 
АҚШ президенті Польшада өз елі-
нің сарбаздарымен емен-жар қын 
әңгімелесіп, бірге ботқа, пицца 
жеп отыр, ал біздің көрші елдің 
мемлекет басшысы өзінің ең се-
нім ді адамдарымен үстел басында 
20 метр алшақтықта сөйлесіп 
отыр. Бұл жерде мен бір мем ле-
кеттің артықшылығын айтып 
отырғаным жоқ, жалпы халыққа 
арқа сүйеу, биліктің қоғаммен 
етене араласуы әртүрлі шектеу-
лер ді алып тастайды. Бұл – күш 
пен қайратты халықтан алудың 
бір көрінісі. 

Сол сияқты жолдауда өте ау-
қым ды мәселелер көтерілді. Мы-
салы, төртінші билік ретінде БАҚ-
тың жауапкершілігін көтеру де 
сөз болды. БАҚ-ты төртінші билік 
дейміз. Шын мәнінде солай ма? 
Мысалы, мен ресми газетте жұмыс 
істеймін. Басылымға жазылыңыз 
деп айтуға қысыламын. Неге? 
Оның екі себебін айтайын. Бірін-
ші ден, біз оқырманға газетті 
уақы тында жеткізе алмаймыз. 
«Қазпошта» дер кезінде жеткізуге 
қауқарсыз. Жапонияның аса ірі 
«Асахи Симбун» газеті таңертең 
6,5 млн, кешке 6,5 млн тиражбен, 
сонда күніне 13 млн тиражбен 
тарайтын басылым. Басылып 
шық қаннан кейін бір сағат ішінде 
Жапонияға түгел тарайды. Ал біз 
бір күнде газетті оқырманға жет-
кізе алмаймыз. Жеткізуге үш-төрт 
күн кетеді, тіпті шет аудандарға 
аптасына бір-ақ рет барады. Бірде 
Түркияның «Миллет» деген 
газетінің басшысымен әңгіме лес-
кенімде, «газетті жабатын шы ғар-
мын» дейді. Оның себебін сұ-

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
Басқарма Төрағасы – Ректор Жансейіт Түймебаевтың 
арнайы шақыруымен «Көшбасшылық дәріс» оқуға 
университетімізге Халықаралық түркі академиясының 
президенті, ҚР ҰҒА академигі, «Egemen Qazaqstan» 
республикалық газеті» АҚ басқарма төрағасы Дархан 
Қыдырәлі келді. Екі сағатқа созылған жүздесуде Дархан 
Қуандықұлы оқу ордасының оқытушы-профессорлар құрамы, 
студент жастармен емен-жарқын әңгімелесіп, білім 
алушылардың сұрақтарына ашық жауап берді. Бүгін «Qazaq 
unıversıtetı» газетінің оқырмандары үшін дәрісте айтылған 
өзекті мәселелерді жариялап отырмыз. 

расам, «басылым оқырманға төрт 
са ғатта жетеді, төрт сағаттың 
ішінде ақпарат ескіріп кетеді» 
деген уәж айтты. Ал біз үш-төрт 
күнде жеткіземіз. Содан кейін 
жазылыңдар деп қалай айтамыз?!

Мен басшылыққа келгеннен 
кейін қосымша ресурстардан, 
атап айтқанда: мұғалімдерге жаз-
дыру, әкімнің алдына бару үрді-
сі нен бас тарттық. Негізі, басы-
лым ның таралымымен емес, 
маз мұнымен мақтану керек. Бізде 
«журналистің мәртебесін айқын-
дау керек, оны мемлекеттік қыз-
мет пен теңестіру керек» дегенді 
жиі айтады. Мен мұндай пікірмен 
келіспеймін. Ол журналистің 
қолына тұсау. Журналистің мәр-
те бесі – сөз бостандығы, еркіндігі. 
Бай қаған боларсыздар, біз сын-
нан қашпаймыз, сын материалдар 
береміз. LRT мәселесін алғашқы 
бо лып біз көтердік. Басылым 
оқыр манға кешігіп жететіндіктен, 
біз көбіне ескірмейтін, өзектілігін 
жоғалтпайтын материалдар беру-
ге тырысамыз, оның өзінде тал-
дау ға, сараптамаға мән береміз. 
Олай болмаған жағдайда оқыр-
ман ды ұстап тұру қиын. Екіншіден, 
бізде мемлекеттік тапсырыс бар. 
Ол бір жағынан жақсы, Үкімет 
қолдайды, қаржы түсіп тұрады. Ал 
оның екінші қыры – жазамын 
деген ойды шектейді. Егер маған 
салса мемлекеттік тапсырыстан 
бас тартар едім. Өйткені ол 
қолбайлау. Көбіне мемлекеттік 
тапсырыс аясындағы мақалалар 
оқылмауы мүмкін. Оқылымды 
болмауы ықтимал. 

Ал газеттің қол жеткізген 
үл кен жетістігі экономикалық 
тәу ел  сіздігі дер едім. Қазір біз 
жылды 30 пайыздық табыспен 
жауып отырмыз. Сондықтан теле-
фон ұстаған адамның репортер 
бола алатын заманында бәсекеге 

қа білетті болып қалу оңай емес. 
Сарап тама жазу үшін журналист 
білік ті, білімді болуы шарт. Өз 
тәжі ри бемнен айтайын, тек жур-
на листер ғана емес, кез келген 
ма мандық иесі қосымша шет тілін 
терең білуі қажет. БАҚ беделінің 
күшеюі – бұл азаматтық қоғамның 
үлкен қадамдарының бірі. Қазір 
әлеуметтік желіні бұғаттау туралы 
жаңа заң шығады деген сияқты 
талас-тартыс жүріп жатыр. Шыны 
керек, әлеуметтік желіде мәдениет 
төмендеу. Ол да балама БАҚ бо-
лып саналады. Газет бетінде сіз 
бі реуге жала жаба алмайсыз, ал 
әлеуметтік желіде жаза береді, 
тіпті бұрын журналист болған 
азаматтар да негізсіз жаза береді 
және онысы үшін кешірім сұра-
май ды. Ал желідегі ой қоғамдық 
пікір қалыптастырады. Блогер 
қауы мына, әлеуметтік желіні бел-
сен ді тұтынатындарға ішкі мә де-
ниет, содан кейін білім аса қажет 
деп ойлаймын. Ал газет тіліміздің 
тазалығын сақтайды. Ол жерде 
ре дактор, корректор және т.б. ма-
мандар бар. Ағылшын тілін үй рен-
гендер жақсы біледі, мысалы, бір 
сөз ге қатысты талқы туындап қал-
са, New York Times газеті қалай 
жаз ды екен деп қарайды. Сол 
сияқ ты кейбір термин, аударма 
мәселесінде біздің газетке назар 
аударады. «Egemen Qazaqstan» 
қалай жазыпты?» деп жатады. Осы 
тұрғыдан алғанда басылым бейне 
бір мектеп сияқты. Қазақ тілін 
сақтайтын және дамытатын мек-
теп. Көп сөздің баламасы, аудар-
масы осы біздің басылым арқылы 
қолданысқа енді. Сөйтіп, газет 
қазақ тілінің сөздік қорының 
толығуына ықпал етті. 

Бұған қоса, кибербуллинг мә-
се  л есі де қазір біздің қоғамдағы 
өзекті тақырыптың бірі. Әлеу мет-
тік желідегі бір негізсіз жазбадан 
адамның тағдыры бүлініп жатады. 
Сөз бостандығы деп, негізсіз жа-
зу ға болмайды. Бұған да жазар-
ман дардың ішкі мәдениеті, білімі 
мен жауапкершілігі керек. БАҚ-қа, 
әсіресе ресми БАҚ-қа, қазіргідей 
бәсекелі заманда үлкен ізденіс 
керек. Өмірге икемделген абзал. 
Сондықтан қазір газеттердің көбі 
сайттарын ашып жатыр. Газет пен 
сайтты бірге дамыту керек. Екеуі 
бір-бірін толықтырып тұрса тіпті 
жақсы. Біз биліктің сөзін халыққа 
жеткізуші ғана емеспіз, біз ха лық-
тың сөзін билікке жеткізу ші міз. 
Екі тараптың ортасындағы дәне-
кер міз.

Қазір батыста, Еуропада, Жа-
по нияда мерзімді баспасөзге 
сұраныс артып келеді. Ғалымдар 
кітап, газет оқудың жадыға әсері 
мықты екенін дәлелдеді. Интер-
нет тегі жазбаларды уақыт өткен-
нен кейін таппай қалуыңыз мүм-
кін. Мысалы, өзім осыдан он жыл 
бұрын жазған еңбектерімді ин-
тер неттен таппай қалдым. Ал га-
зет пен кітапқа таспаланған дүние 
жоғалмайды. Бұдан газет өміршең, 
жүз жыл шыққан басылым әрі 
қарай тағы да жүз жыл бойы шыға 
береді деген түсінік болмауға тиіс, 
өйткені оған ешкім кепілдік бер-
мейді. Тек бәсекеге төтеп беріп 
қана оқылымды газет шығарасыз. 
Оқырманның көңілінен шығасыз. 
Сондықтан бүгінгі күннің жур на-
листеріне үлкен ізденіс керек. 

Құрметті оқытушылар, білім 
алушылар, сіздерге табыс тілей-
мін. Еңбектеріңіз жансын. Қазір 
білім ділердің заманы. Жастар жа-
ғы шамаларыңыз келсе, кітапты 
көп оқыңыздар. Тіл үйреніңіздер. 
Мұның пайдасы ұшан-теңіз. Мен 
мұны өз тәжірибемнен айтып 
отырмын. Әрдайым сәттілік серік 
болсын! 

Жазып алған 
Гүлзат НҰРМОЛДАҚЫЗЫ

ҚазҰУ-дың 90 жылдық 
тарихы, өткені, шежіресі бар

Дархан ҚЫДЫРӘЛІ, «Egemen Qazaqstan» республикалық газеті» АҚ басқарма төрағасы:

Қазақ білімінің қара шаңы ра-
ғы – Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетіне, сіздердің 
араларыңызға келгеніме өте қуа-
ныш тымын. Арнайы шақы рып, 
ұстаздармен, білім алу шы лармен 
кездесуге мүмкіндік жасаған оқу 

биыл ғы жолдауда олай болмады. 
Көп шілік оны талдап, талқылады. 
Көпшілік айтылған ұсыныстарға 
қатысты ойын, көзқарасын біл-
дір ді. Бұған қоса, биылғы жол дау-
дың мәні өзгеше. Оны Мемлекет 
бас шысының өзі де атап өтті. Шы-
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Ұлттық университетҰлттық университетӘл-Фараби атындағы ҚазҰУ - дың Басқарма Төраға-
сы – Ректор Жансейіт Түйме баев жиналғандарды Наурыз 
мерекесімен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Өз сөзінде 
білім ордасының басшысы Нау рыз ынтымақ пен бір лік-
тің мерекесі екенін жеткізді. «Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесі құтты болсын! Бұл күні Жер-Ана қайта түлеп, 
дүние ерекше күйге енеді. Хал қы мыздың ұғымында Әз 
Наурыз – жаңару мен жаңғырудың, үміт пен сенімнің 
символы. Көктемгі мерекеде достық пен татулық, қазақы 
қонақжайлылық дәріптеледі. Ұрпақтар сабақтастығы 
салтанат құрады. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіледі. 
Берекесі ұйыған егемен еліміздің болашағы жарқын 
болсын!» – деді университет ректоры.

Ұлыстың ұлы күніне арналған мерекелік концерт ар-
найы дайындалған театрландырылған қойылыммен 
жалғасты. Көпшілік назарына тұсаукесер, қыз ұзату, бет-
ашар сынды қазақтың салт-дәстүрлері көрсетілді. Сондай-
ақ қазақ эстрадасының жұлдыздары мен университеттің 
өнерлі жастары ән айтып, би билеп, көрермендерге 
көтеріңкі көңіл күй сыйлады.

Сонымен қатар Наурыз мейрамы аясында қазақтың 
ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өткізіліп, зергерлік 
бұйымдар мен кітап көрмесі ұйымдастырылды.

Айта кетейік, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да Ұлыстың 
ұлы күнін тойлау 14 наурыз – Көрісу күнінен бастау алған 
болатын. Апталық аясында «Жайлау күні», «Шежіре күні», 
«Тарихқа тағзым күні», «Игі істер күні», «Шымырлық пен 
шеберлік күні», «Зияткерлік күні», «Ұлттық тағамдар күні», 
«Ұлыстың ұлы күні», «Жоралғы күні» өткізілді.
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Натан Дисоэль Кью 
СНОДГРАСС, 
филология факультетінің 
визитинг-профессоры, (АҚШ):

– Маған Наурыз мерекесі қатты 
ұнайды. Қазақтың ұлтт ық тағам да ры-
мен қоса, бүгін наурызкөженің дәмін 
татқаны ма өте қуаныштымын. Осын-
да тұрып жатқаныма он жылдан ас-
там уақыт болды. Бүгін, міне, уни вер-
ситет аумағында ағаш отырғызу 
сә  тіне куә болдық. Наурыз мерекесі 
көктем келіп, жаңарып, жаңа жылдың бастал ға нын білдіреді. 
Бұл мереке Құдайдың разылығын алып, оған жа қын бола түсуді 
меңзейтіндей. Мен Қазақстанды жақсы көремін.

Ли Бёнг ДЖО, 
шығыстану факультеті Қиыр 
Шығыс кафедрасы корейтану 
бөлімінің меңгерушісі: 

– Мен осымен жетінші жыл қа та-
рынан Наурыз мерекесін қарсы алып 
жатырмын. Бұл өте танымы мол, та-
ма ша мереке. Корей еліндегі күн 
және ай күнтізбесінің алғашқы күні 
«соллаль», яғни жаңа жыл мерекесі 
секілді. Қазақтар үшін бұл мерекенің 
маңызы мол әрі «жаңа күн, жаңа 

өмір» деген мағына береді. Сондықтан барша қазақ стан-
дықтарды шын жүректен құттықтаймын! Наурыз құтты болсын!

Дилшод АЧИЛО, 
PhD,  философия және саясаттану 
факультетінің визитинг-профес-
соры,  Дартмут университеті 
(Массачуссетск, АҚШ):

– Наурыз – өте әдемі ме ре ке. Мен 
осы мейрамды қарсы алып жат қа-
ныма қуаныш ты мын. Нау  рыз мере ке-
сі баршаға ба қыт әкелсін. Қазақ стан-
ға әрі қарай өркендеп, дами бе  руін 
және бар жақсылықты тілей мін!

Амандық БАТАЛОВ, 
мемлекет қайраткері, 
Алматы облысының экс-әкімі:

– Әз Наурыз – жаңа жы лы мыз 
құтты болсын! Мен ҚазҰУ-ға Наурыз 
мерекесіне алғаш рет келіп отырмын. 
Бірақ осын да келіп, жадымыздағы 
есте ліктер жаңғырып, еске түсіп 
жатыр. Мен құрылыс шы мын, кезінде 
ҚазҰУ қалашығын өзіміз салдық десе 
де болған дай. Көптеген ғимараттарды 
«Алматыбасқұрылыста» істе ген  де 
тұрғыздық. Уақыт өтті. Бүгін, міне, нәтижесін көріп, біздің 
жасөспірімдер оқып, білім алып жатқанына куә болдық. Олар 
маман болып, елімізге еңбек сіңіріп, халқына қызмет етеді деген 
ойдамыз. Әрқашан Наурыздан Наурызға жақсылықта жете 
берейік. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын!

Селенай КОШУМДЖУ, 
ТҮРКСОЙ кафедрасының 
аға оқытушысы, (Түркия):

– Наурыз мерекесі құтты болсын! 
Баршаңызға әрбір жаңа күн жаңа 
табыстар әкел сін! Бүгін біз ҚазҰУ 
аумағында ағаш отырғызып, көктемді 
осын дай керемет дәстүрмен қарсы 
алдық. Мен ҚазҰУ-да үш жылдан бері 
жұмыс істеймін. Алматының әсем 
табиғаты өзі ме қатты ұнады. Көптеген 
әсем жер лерді көрдік. 

Бақытжан САҒЫНТАЕВ, 
мемлекет қайраткері:

– ҚазҰУ –  біздің альма-
ма тер. Өзім де осы жер ден 
түлеп ұштым. Елге қызмет 
еттім. Бүгін сол ыстық ұяға 
қо нақ болып келіп отыр-
ғаныма қуаныштымын. Уни-
верситеттің барша ұстаз да-
ры мен студенттерін шын 
жүректен Нау рыз мереке сі-
мен құттық тай мын. Мереке 
құт ты болсын!

Маматха ХАНУМАППА, 
Колумбия округі 
университетінің 
профессоры,  (АҚШ-
Үндістан): 

– Қазақ халқына Наурыз 
мере ке сін де бар байлық пен 
жақ сы лықты, сонымен бір ге 
ары қарай дамып, өр кендей 
түсуін тілей мін. Happy Nau-
ryz!

Жақыпбек АЛТАЕВ, 
философия ғылымының 
докторы, профессор, 
фарабитанушы:

– Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ Наурыз мерекесін та-
ма ша атап өтті. Екі жыл бой-
ғы ка ран тин талаптарына 
бай  ла ныс ты Наурыз тойы 
той     лан бады. Сол үшін де са-
ғы нып қалға ны мыз көрініп 
тұр. Халық көңілді. Бүгінгі 
той да жайылған мол дастар-
хан нан дәм татып, студент-
тер мен, кел ген қонақтармен, 
әріп тес тер мен емен-жарқын 
әңгімелестік. Оқу ордасының 
Наурыз тойына қала тұрғын-
дары, шетелден т.б. қонақтар 
келіп, көзайым болып отыр-
мыз. Ән тыңдап, концерттік 
шараға куә болдық. Мұндай 
іс-шарадан соң, кім-кімнің 
болсын көңілі көтеріліп, жұ-
мысқа деген ынтасы арта ды. 
Нау рыз құтты болсын, аға-
йын! 
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Ұлыстың ұлы күнін тойладыҰлыстың ұлы күнін тойлады

Бетті дайындаған Кәмила ДҮЙСЕН.  Суреттерді түсірген Марат ЖҮНІСБЕКОВ

Кәкен ҚАМЗИН, 
филология ғылымының 
докторы, профессор:

– Наурыз мейрамы бала кү ні-
мізде ауылда жыл сайын той-
ланатын. Ат жарыс, ба луан дар кү-
ресі секілді көптеген ойын-сауық 
шаралары ұйым дас тырылатын. Ел 
деген бар лық жақсы асын шы ға-
рып, асып, ол кезде наурызкөже 
емес, «көп көже» деп атайтын. 
Содан Ұлыстың ұлы күнінде әр 

үйге барып дәм татушы едік. Осы мейрам бүгін қайта оралды. 
Бұл қазақтың ғана емес, халықаралық деңгейдегі ме реке 
деуге болады. Өйткені БҰҰ  тізіміне енген. Сол себепті оның 
мәні зор. Екінші жағынан, Наурыз тойы ұлт мерейін 
асқақтатады. Тіпті осы мейрамда ұлттық киімімізге заманауи 
реңк беріліп, жастар арасында сәнге айналғаны көңіл 
қуантады. 

Қазыбек МАНСҰРОВ, 
отставкадағы полковник, 
ҚХА мүшесі, Осетин 
этномәдени бірлестігінің 
төрағасы:

– ҚазҰУ қалашығында 
Нау   рыз мей рамын тамаша 
көңіл күйде қар сы алдық. 
Бұл көк темгі жұмыстарға 
даярлық ал дын дағы ерекше 
мереке. Уни вер ситетіміздің 
Әскери ка фе дра сы да бүгін 
Ұлыстың ұлы күнін той лауға 
өз үлесін қосып отыр. Олар 
Отанымызды қорғауға әзір 
офи цер лерді даяр лайтын 
ұжым. Пандемия кезінде 
адам дардың осындай кере-
мет шараларды сағынғаны 
көрініп тұр, барлығы көңілді. 
Сондықтан Наурыз мерекесі 
жаңа өмірдің бастауы екенін 
бүгін ерекше сезіндік. 

Владимир ВОРОНИН, 
подполковник, Әскери 
кафедраның тәрбие жұмысы 
циклінің бастығы:

– Шығыс халықтары той-
лай тын Наурыз мейрамына 
арнап Әскери кафедра ұжымы 
бүгін 800 адамға арнап әскери 
ботқа, 150-ге жуық студентке 
палау даярлап ұсынды. Асты 
арнаулы әс ке ри дала асха на-
сында әзір ле дік. Студенттеріміз 

қазақ ба тыр лары мен әскер күшінің заманауи фор-
маларын келген қонақтардың назарына ұсын ды. Осы 
мерекеден соң карантиндік шектеулерді артта қал-
дырып, толыққанды өмір салтымызға қайта ораламыз 
деп сенемін. Ал біз Отанымыз – Қазақстан үшін аянбай 
еңбек ететін боламыз. Наурыз құтты болсын!

Хашим ШОВКАТ,  
медицина және денсаулық 
сақтау факультетінің 4-курс 
студенті:

– Әл-Фараби атындағы Қа зақ 
ұлттық университетінде түр кі 
халықтарының ең үлкен мей ра-
мы – Наурыз атап өтіліп, осы мей-
рамға Шетел сту дент тері қауым-
дастығы қатысып, өзіміз дің  киіз 
үйімізді құрып, дәстүрге сай дәмді 
тағамдар дайындап, барынша 
атса лыс тық. Сонымен қатар шетелдік (үнді, қытай, өзбек, 
иран, ауған т.б.)  студенттердің салт-дәстүрін көп ші лікке 
таныстырдық. Әлемнің әр бұрышынан келген сту денттер 
Қазақстанның ең белді университетінде бас қосып, бірлік 
пен татулықтың жаршысы болған мерекені атап өтуде. 
Мұның өзі қазақ хал қы ның дархан көңілін, кең пейілін 
көрсетеді. Биылғы мереке біздің жадымызда өш пес тей 
естелік болып қалды.  Келер жылы да аталмыш мерекені 
асыға күтеміз. 

Бейсенбек СЕРІКБАЕВ, 
журналистика факуль те ті нің 
Баспагерлік, редак тор лық және 
дизайн дық өнер кафе дра сының 
аға оқыту шы сы, Қазақстан 
ди зай нерлер одағының мүшесі:

– Бүгінгі Ұлыстың ұлы күні 
құтты болсын! Мен журна лис тика 
факуль тет інің Бас па гер лік, редак-
тор лық және ди зайн дық өнер 
кафедрасында алғаш рет сабақ 
бере баста ған нан-ақ наурыз 
тақырыбын қолға алу ды жөн санадым. Себебі Нау рыз 
мейрамы Жаңа жыл мерекесінің көлеңкесінде қалып қойды. 
Сондықтан шәкірттерімізбен бірігіп Ұлыстың ұлы күніне 
арнап фирмалық стильде логотиптер жасау ісін қолға 
алдым. Студенттердің шығармашылық әлеуеті өте зор. 
Жұмыстары бір-біріне ұқсамайды. Республикалық, қалалық 
деңгейде біздің студенттеріміз жасағандай арнайы заманауи 
логотиптер жоқ тың қасы. 

Талант АРЫНҒАЛИ, ақын:
– Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің түлегі 
ретінде ҚазҰУ ұжымы мен жалпы 
студенттер қауы мын Ұлыстың ұлы 
күнімен құт тық таймын. Ұлыс оң 
болсын, ақ мол болсын! Бүгін жас 
күні мізде осы университет қа быр-
ғасында Наурыз мерекесін той ла-
ған күндерім еске түсіп отыр. Ал 
бүгін қонақ болып келіп отырмыз. 

Айтар ниет ақ тілек жұпты болсын!
Еліміздің іргесі мықты болсын!
Баршаңызға айтарым, ағайындар, 
Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!
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Ол 1979 жылы Жапонияда дү-
ниеге келді. Нара университетінде 
бакалавриат деңгейіндегі «Жапо-
нияның және әлемнің ежелгі 
тарихы» мамандығын тамамдап, 
Цукуба университетінің магис-
тра тура және докторантурасында 
«Лингвистика» мамандығы бо-
йынша білім алды.

– Алғаш PhD дәрежесін ие-
лен ген кезімде Жапониядағы 
орыс тілінің білікті маманы, 
атақты профессор Усяма Тоши-
но бу маған Цукуба универси-
тетінің Орталық Азиядағы кеңсе-
сінде жұмыс істеу туралы 
ұсы ныс жасады. Сол мезеттен-
ақ Қазақ стан ға, оның ішінде Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-ға 
қызы ғу шы лық танытып, жан-
жақты қарас тырып, зерттей 
бастадым. 2012 жылдың қазан 
айында ҚазҰУ-дың проректоры 
мен Халық ара лық ынты мақ тас-
тық депар та мен тінің қызмет-
кер лері ха  лық аралық конфе рен-
цияға қатысу мақсатында 
Жа  понияға келді. ҚазҰУ өкіл-
дерімен алғаш кездесуім де сол 
уақытта болды. Ал 2013 жылдың 
наурыз айында ҚазҰУ-ға алғаш 
рет өзім де арнайы ат басын 
бұрып бардым. Осылайша Цукуба 
университетіндегі жұмысымды 
аяқтағаннан кейін, 2014 жылдың 
қыркүйегінде ҚазҰУ-дың шығыс-
тану факультеті Қиыр Шығыс 
кафедрасында жапон тілінің 
оқытушысы ретінде менің жұ мы-
сым жаңа арнада басталған-ды. 
Оған дейін қазақ және орыс 
тілдерін мүлде білмедім. Алайда 
ҚазҰУ-ға келген бірнеше жылда 
екі тілді жетік үйреніп шықтым. 
Қазір ҚазҰУ-дағы әріптес те рім-
мен қазақ тілінде, сосын аздап 
орыс тілінде сөйлесемін, – дейді 
Такаши Ниномия. 

Оқытушы осы аралықта 
ҚазҰУ-дың Қиыр Шығыс кафе-
дра сы ұстаздарымен белсенді 
ғылыми зерттеулер жүргізіп, ке-
ле сідей мақалалар мен еңбектері 
«Шығыстану» журналында жарық 
көрген-ді: Әсел Бекебасовамен 
бірлесіп «Жапон және қазақ 
тілдерін контрастивті талдауға 
арналған зерттеу: грамматика 
және прагматика жағдайы» (2015 
ж.) атты мақаласы жарық көрсе, 
Мәдина Шадаевамен бірлесіп 
«Қазақ және жапон тілдеріндегі 
сұраныс стратегиялары: мәде-
ние т аралық прагматикалық тал-
дау» (2020 ж.) атты мақаласы 
ба сыл ған болатын. «Жапон 
ман га сынан аударылған орыс 
мәтіндеріндегі жеке өрнектер» 
(2021 ж.), Ләйла Нұрсейіто-
вамен бірлесіп жазған «Жапон 
қоға мындағы гендерлік рөлге 
бұқа ралық ақпараттың әсері» 
(2018 ж.), «Қазақ халқының орта-
ғасырлық батырлар мен жапон-
ның самурайлары: айырмашы-
лық тары мен ұқсастықтары» 
(2021 ж.) т.б. зерттеу жұмыстары 
шығыстану саласының дамуына 
сүбелі үлес қосқан. Такаши Нино-
мия мұндай еңбектер жазу үшін 
де тіл білудің септігі мол тигенін 
айта отырып, зерттеу алаңында 
жаңа белестерге көтерілу мүмкін 
екенін де білдірді. 

Цукуба университетінің 
«Лин  г вистика» бөлімінде жапон 
тілі, корей тілі, араб тілі, Оман да-
ғы джибари тілі және Эфио пия-
дағы хадия тілі сияқты әртүрлі 
тілдердің грамматикасын, фоне-
ти касын және прагматикасын 
зерттеген. Ерте жастан тіл білімі 
мен әр тілдегі фонетикаға деген 
зерттеу қызығушылығы оянған. 
Қосымша тілдерді меңгеруден де 
қалыс қалмай, қазақ, араб, семит, 

ҚазҰУ мен Цукуба университетінің алтын көпірі
Ел мен елдің сан түрлі тарихын, мәдениеті мен дәстүрін 

бір арнаға тоғыстыратын, ол – ғылым-білім жолы. Бұл жолда 
ҚазҰУ-дың қаншама төл ғалымдары көз майын тауысып, 
қажыр-қайратын жұмсап жатқан болса, дәл солай шетелдік 
ғалымдар да екі елдің ортақ құндылықтарын зерттеу арқылы 
соны жаңалықтар ашуда. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен 
Жапонияның Цукуба университеті арасына алтын көпір 
болып келе жатқан кезекті кейіпкеріміз – Такаши Ниномия.

оқуға, тағы лым дамадан 
өтуге ба рады. Соның 
ішінде төрт студент Жа-
пон үкі метінен ай са-
йын 800 доллар шәкірт-
ақы алып оқиды. Біздің 
шы ғыстану факультеті 
ғана емес, басқа факуль-
тет тердің студенттері 
де жапон немесе ағыл-
шын тіліндегі бағдар ла-
мамен оқи алады. Әр 
жылдың ақпан айында 
Цуку ба дан шамамен 10 
студент ҚазҰУ-ға келіп, 
жоғары оқу орнына 
дейінгі бі лім беру фа-
куль тетінде орыс тілін 
оқып, Қиыр Шығыс 
кафедрасының сту-
дент терімен бірге семи-
нар  лар да баяндама жа-

сайды. Олар әрдайым өзара осы 
бағдарламаға дән риза екен-
діктерін айтып жүреді, – дейді 
ұс таз өзінің екі ел мен қос уни-
верситет арасындағы қарым-
қатынастың, серік тес тік тің, бі-
лім нің дамуына аз да болса септігі 
тиіп жатқаны үшін қуа ныш ты 
екенін білдірді. Сонымен қатар 
ол студенттерді қабылдау үшін 
құрылған арнайы бағ дар ла малар 
туралы өз пікірін айтты. 

– Цукуба мен ҚазҰУ арасын-
дағы ең үлкен бағдарлама Cam-
pus-in-campus деп аталады. Осы 
бағ дарламаға қатысатын ун и-
вер  ситет тер – Калифорния уни-
вер ситеті, Тайвань университеті 
сияқты т.б. әлемдегі беделді уни-
вер ситеттер. Бағдарламаның 
не  гіз гі мақсаты – оқу және зерт-
теу жүйесін дамыту. 2019 жылы 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
осы бағдарламаға тіркелді. Бағ-
дар  ла маның арқасында ҚазҰУ 
сту дент тері Цукуба ғана емес, 
Кали фор ния универ си теті, Тай-
вань уни вер ситет те рінде де 
білі мін шыңдап, тә жі рибе ал-
маса алады. Былтыр Campus-in-
campus бағ дар ла масы бойынша 
шығыстану, география, фило-
со фия және саясаттану факуль-
те тінің сту дент  тері онлайн 
фор матта оқы  ды. Келесі се мес-

трде де Әл-Фа раби атындағы 
ҚазҰУ-дың көп   теген студент-
тері Цуку бада оқы  ғанын қалар 
едім, – деді Ни номия мырза. 

Ғалым ҚазҰУ-да кейінгі жыл-
дарда атқарған ғылыми жаңа-
лық тарымен бөлісті. Ол «Қазақ-
стан Республикасы мен Жапония 
арасындағы қарым-қатынастың 
орнағанына – 25 жыл» (2017 ж.), 
«Жапон және қазақ тіліндегі 
көмекші етістіктерді контрас тив-
ті зерттеу жоспары» (2018 ж.) т.б. 
ғылыми жұмыстарымен қатар, 
түрлі жоба-жоспарлары бар еке-
нін айтты. Солардың ішіндегі екі 
ел арасындағы мәдениетаралық 
қарым-қатынасты жақындата 
түсетін, бүгінде атқарылып 
жатқан жобасын негізге алды. 

– Қазір «Тошиба» атты жапон 
ком паниясы демеушілік көрсетіп 
жатқан жоба бойынша менің 
әріптестерім, яғни Қиыр Шығыс 
кафедрасының оқытушылары 
және Цукубадағы жапон тілінің 
мамандары, профессорларымен 
бірге «Қазақстанға саяхат» атты 
жапон тілінің сабағы, силлабусы, 
оқулығын жасап жатырмыз. Осы 
жоба бойынша жасалған оқулық 
және бейнежазбаларды қолд а-
нып, қазақстандық гид жапон 
сая хатшыларына жапон тілінде 
Қазақстан қоғамы және қазақ 
мәдениетін түсіндіреді. Цукуба 
про фессорлары: «Сіз жасап жат-
қан оқулық өте қызықты. Себебі 
бұл оқулық тек грамматика мен 
коммуникацияға арналған оқу-
лық емес. Қазақстанды та ныс-
тыруда орын алатын мәселелерге 
студенттер өздері шешім тауып, 
ары қарай жалғастыра алады», – 
деп баға берді. Осы оқулық пен 
оның бейнежазбаларын жасаған 
соң, оны ҚазҰУ-дың жетекші 
оқытушыларының онлайн курс-
та рында «Қазақстанға саяхат» 
деген айдармен жапон тілі пәніне 
енгізгім келеді, – дей келе, ғалым 
бұл жобаның тіл үйренуде, ілім 
жолындағы ізденіс үстіндегі 
студенттердің таным көкжиегін 
кеңейте түсеріне сенім білдірді. 

Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ 

кушит және аккад тілдерін үй ре-
ніп, толық меңгерген. Ғалым қа-
зақ тілін меңгеруде алдымен қы-
зығушылықтың болуы басты 
алғышарт екенін басты назарға 
алады. Ұстаз тілді оңай үйренудің 
төте жолы сол ұлттың тарихы 
мен дәстүріне, мәдениетіне деген 
қызығушылықтың болуы керек 
екенін атап өтті.

– Біз қазақ және жапон тіл де-
рін әртүрлі аспектілер тұрғы сы-
нан қарастырамыз. Сонымен 
қатар қазақ және жапон мәде ние-
тін жан-жақты салыстырамыз. 
Оған қоса, жапондық манганың 
орыстілді нұсқасындағы аудар-
ма сын зерттейміз, – деді ғалым 
тіл тұрғысындағы сан түрлі зерт-
теулерін алға тартып. 

Ол Цукуба университеті мен 
Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің халық-
ара лық координаторы ретінде де 
қызмет атқарады. 2007 жылдың 
қазан айында аталған екі универ-
си тет арасында «Академиялық 
ұтқыр лық» бағдарламасы негі зін-
де келісімшартқа қол қойылған-
ды. Содан бері екі университет 
студенттері Цукуба және ҚазҰУ-
да оқып келеді. 

– Жыл сайын Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ-дан шамамен 10 
студент Цукуба уни вер ситетіне 

Нанотехнологиялар мен на-
но  материалдарды пайдалану Қа-
з ақ стандағы ғылымды қажет 
ететін өндірісті дамытудың құ-
рам дас бөлігіне айналды. Мем ле-
кет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев елімізде нанотехнолог-
тар ды, ғалымдарды және сарап-
шы бастамашыларды даярлау 
қажеттілігіне үнемі баса назар 
аударып келеді. Осы мақсатта 
еліміздің жетекші универси-
тетінде «Нано мате риалдар және 
нанотехнологиялар» бағдар ла-
масы даярланып, жүзеге асы рыл-
ды.

Болашақ нанотехнологтар даярланадыНанотех нология лар-
ды дамытудағы 
жаһан дық серпіліс 
Қазақстан Республика-
сының білім беру 
жүйесіне жаңа міндет-
тер қойып отыр. Осы 
өзекті бағыт бойынша 
мамандарды даярлау 
мақсатында Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-да 
«Наноматериалдар 
және нанотехно логия-
лар» магистрату ра сы-
ның білім беру бағдар-
ла масы әзірле ніп, оқу 
үдерісіне сәтті енгізілді.

Бағдарламаның мақсаты – 
білімі мен дағдылары бар бәсе-
кеге қабілетті нанотехнолог ма-
ман дардың жоғары білікті 
ма гис трлерін даярлау.

Түлектер нанотехнологиялар, 
наноматериалдар бойынша зерт-
теулер саласындағы кәсіби қыз-
метті жүзеге асырып, маман дық-
тары бойынша өз дағдыларын 
мы надай кәсіп бойынша жүзеге 
асырады: оқытушы, доцент, кіші 
немесе аға ғылыми қызметкер, 
материалдарды химиялық және 
спектрлік талдау жөніндегі 
инженер, микроскопист инже-
нер, материалдар мен жабындар 
сынақшы, материалтанушы, ме-
тал лограф, металдарды қысым-
мен өңдеу маманы, дефек то ско-
пист, термотехнолог, химиялық 
технолог және т.б.

Бағдарлама бойынша сту-
дент терді ойдағыдай оқыту үшін 
кафедрада құрылған заманауи 
материалдық база мүмкіндік бе-
реді. Мұнда заманауи жабдық тар-
мен жабдықталған зертханалар 
жұмыс істейді: сканерлейтін зонд 

микроскопиясы, жұқа қабатты 
жартылай өткізгіш материалдар 
мен наноқұрылымдар, нано құ-
ры лымдарды компьютерлік мо-
дельдеу. Олар үнемі жаңартылып, 
барлық қажетті жабдықтармен 
толықтырылады.

Студенттер үнемі халық ара-
лық конференцияларға қатысып, 

тиісті сертификаттар мен мара-
пат тарға ие болып жүр. 2020 
жылы аталмыш білім беру бағ-
дар ламасының түлектеріне да-
рынды жас ғалымдарға арналған 
шәкіртақы тағайындалып, плаз-
малық технологиялар бойынша 
ға лымдар тобының құрамындағы 
жаратылыстану ғылымдары са ла-

BILIM INTEGRASIASY

сындағы үздік жұмыстары үшін 
жас ғалымдарға арналған Д.А.Қо-
на ев атындағы Мемлекеттік сый-
лығының лауреаттары атағы 
берілді.

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Баспасөз 

қызметі
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Наравне с формированием 
антикоррупционной культуры у 
студентов одной из основных 
целей конкурса является поиск 
новых идей, новых путей улуч ше-
ния работы по борьбе с кор руп-
цией, изучение положительных 
примеров принимаемых мер по 
противодействию коррупции и 
доведения до населения страны, 
а также на основе исследования 
опыта зарубежных стран, достиг-
ших наибольшего результата в 
борьбе с коррупцией выработать 
пред ложения по внесению изме-
нений в систему мер для более 
эффективного противодействия. 

защиты граждан, пострадавших 
от коррупционных действий. 

В другой работе изучен опыт 
противодействия коррупции 
Юж ной Кореи и обращено вни-
ма ние на 4 главные меры, при-
ни маемые в их стране. Это рас-
сле дование департаментом 
од ной области дел другого 
окру га – для независимого и от-
кры то го следствия; во-вторых, 
про ве  дение лично мэром рас-
сле дования коррупционных 
право нарушений – в случае об-
ра щения к нему лично кем-либо 
из граждан; в-третьих, открытие 
онлайн платформы «OPEN» - 

программа, согласно которой 
любой гражданин без непосред-
ствен ного контакта может по-
дать заявление чиновнику по 
ви део конференции и в-четвер-
тых заключение соглашения с 
должностными лицами об отказе 
от взяток. Ну во главе всех этих 
мер стоит мощная идеология, 
выражающаяся в нетерпимости 
к взяточничеству со стороны 
общества и в признании народом 
коррупции бескультурьем, при 
этом борьба с коррупцией в этой 
стране развивается как спорт. 
Кроме того, в одной из работ 
пред лагается простая схема 

В конкурсе участвуют более 
двухсот студентов первого курса 
Уни верситета, которые пред-
ставляют десятки работ. Они 
про ходят через комиссию из 
числа руководства и про фес сор-
ско-преподавательского состава 
кафедры Университета и дирек-
тора научно-исследо ва тель ского 
института «Антикоррупционных 
технологий». Среди них отби ра-
ют наиболее интересных и 
креативных работ, в том числе 
научно-познавательного харак-
те ра и социальных роликов. 

В своих работах студенты 
затра гивают актуальные вопро-
сы в сфере борьбы с коррупцией, 
а также предложили интересные 
идеи по поводу того, что еще 
можно сделать для её снижения. 
Так, в одной из работ предла гает-
ся использовать социальные 
сети Инстаграм, Фейсбук и Тик-
ток в антикоррупционной про-
па ганде. Нам необходимо прев-
ра тить социальные сети в 
вос  пи тательный инструмент для 
фор мирования антикор руп-
цион ного сознания у молодого 
поколения. В частности, именно 
здесь по мнению студентов мож-
но размещать информацию о 
коррупционных действиях со 
стороны чиновников, а также 
именно эти и подобные сети 
использовать как инструмент для 

иско ренения коррупции и даётся 
ответ на вопрос, что может сде-
лать каждый гражданин, т.е. 
даётся алгоритм действий: знать 
законы государства – соблюдать 
их самому – требовать соблю де-
ния от других – сообщать о 
фактах коррупции. 

Победители конкурса наг-
раж  даются дипломами Универ-
си тета по 6-ти номинациям: 
«Лучший познавательный ро-
лик», «Лучший инфор ма тив ный 
ролик», «Лучший иннова цион-
ный ролик», «Лучшее отражение 
международного опыта по про-
ти водействию коррупции», 
«Луч ший сценарий», «Лучшая 
худо жест венная постановка».  
Це ре мония награждения прохо-
дит в конце года во время научно-
практической конференции, 
приуроченной Международному 
дню борьбы с коррупцией с 
участием представителей госу-
дар ственных органов, общест-
вен ных деятелей, видных ученых 
и научных работников, а также 
преподавателей и студентов 
КазНУ имени Аль-Фараби. 

Талгат ЖУМАГАЗИН, 
преподаватель кафедры 

Уголовного права, 
уголовного процесса и 

криминалистики 

Молодежь в поисках новых идейКафедрой 
Уголовного права, 
уголовного процесса и 
криминалистики КазНУ 
им. Аль-Фараби, 
используя иннова цион-
ные технологии и 
новейшие методики 
преподавания, 
направ ленные на 
развитие у студентов 
творческих способ нос-
тей, навыков иссле до-
вательской работы в 
рамках дисциплины 
«Правовые основы 
противодействия 
коррупции» ежегодно 
проводится конкурс 
среди студентов 
Университета на 
луч ший видеоролик по 
антикоррупционной 
тематике.

Тематика данного турнира 
была выбрана неслучайно. К со-
жа лению, в ряде тяжелых случаев 
хронических заболеваний в 
стадии декомпенсации транс-
план тация органов – это единст-
венный радикальный метод 
прод  ления жизни человека и вос-
ста новления ее качества. Вместе 
с тем, не всегда представляется 
воз можным осуществить транс-
план тацию от живого родствен-
но го донора по ряду медицин-
ских, социальных и других 
объек  тив ных причин. В таких 
случаях как альтернатива может 
стать трупная трансплантация, 
или так называемая трансплан-
та ция от кадавра. Ситуация 
ослож  няется тем, что количество 
пациентов, находящихся в листе 
ожидания, с каждым днем ста но-
вится все больше и больше, а 
доноров катастрофически не 
хватает. В связи с чем тема пос-
мерт ного донорства на сегод-
няш ний день является актуаль-
ной и дискутабельной не только 
в медицине и здравоохранении, 
но и в целом, в современном об-
ществе, поскольку напрямую 
связана с рядом юридических, 
морально-этических и религиоз-
ных вопросов. Поэтому задачей 

нашего турнира было осветить 
данную проблему с различных 
сторон, при этом опираясь на 
науч ные факты, нормативно-
правовые акты и существующие 
реалии. 

В турнире приняли участие 2 
команды: «Science» и «NovaVi-
ta». Капитаны команд Омарова 
И. и Каримсакова А. предста ви-
ли член  ов своих команд, девизы 
и ло готипы. Турнир включал в 
се бя 5 раундов, последний из ко-
торых – битва капитанов, пред-
по лагавшая поиск путей решения 
данной проблемы и предложения 
своих идей и альтернатив. После 
каждого раунда звучал гонг, и 

жюри, включавшее в себя д.м.н, 
профессора, декана факультета 
Медицины и здравоохранения 
Калматаеву Ж.А., к.м.н, директора 
ВШОЗ Даниярову А.Б., д.м.н, 
заведующую кафедрой Политики 
и организации здравоохранения 
Капанову Г.Ж. и к.ю.н., доцента 
кафедры Политики и орга ни-
зации здравоохранения Мау ле-
но  ву Б.Н., оценивало ответы 
магис трантов, представлявших 
своих команды на чек-листах по 
определенным критериям. 

Следует отметить, что в ходе 
турнира получилась интересная 
и живая дискуссия. В конце 
заседания жюри подвело итоги, 

каждый из членов жюри во главе 
с председателем – деканом фа-
куль тета, д.м.н., профессором 
Кал матаевой Ж.А. выступил, от-
метил сильные и слабые стороны 
участ ников, выразил свои по-
желания магистрантам. Жюри 
отметило, что данная тема сама 
по себе безгранична, и много 
новых значимых фактов было 
представлено нашими участни-
ка ми. Декан факультета Калма-
таева Ж.А. отметила интересный 
формат заседания турнира, и 
грамотное представление магис-
тран тами наиболее актуальных 
научных фактов и статист и чес-
ких данных. Тем не менее, по 

резуль татам оценок жюри по-
бедила команда «NovaVita». 

В конце научного «сражения» 
зам.зав. кафедры Политики и 
организации здравоохранения 
по НИД и МС Балмуханова А.М. 
поблагодарила жюри и гостей за 
уделенное время и оценку, веду-
щую турнира – препо да вателя 
кафе дры Политики и органи за-
ции здравоохранения Нур жа-
нову М.А., и самих участников за 
активное участие и подготовку, 
пожелала и впредь совер шен ст-
во вать навыки работы с научной 
литературой, навыки презен та-
ции, ведения аргументированной 
дис куссии и ораторского мас-
тер ства. 

Всем участникам были вру че-
ны памятные подарки, а команде 
победителей – книги-бест сел-
леры из жанра меди цин ской пуб-
ли цистики, авторы которых - из-
вест ные практикую щие врачи. 
Убеждаемся, что такой формат 
научной дискус сии, порождает 
интерес к проб леме, носит 
исследовательский характер, т.к. 
команды анали зи руют инфор ма-
цию как с научных журналов, так 
и ту, которая появ ляется в пуб-
ли цис тических изда ниях. Такой 
подход позволяет закрепить 
на выки поиска доказательств, 
чте ния литературы с позиции 
кри ти ческого мышления, сис  -
те  матизацию и интер пре тацию 
данных. Спасибо нашим магис-
тран там за хорошую тщательную 
подготовку и дух соперничества, 
которые были отмечены в ходе 
«Science Ring».

Гулжан КАПАНОВА,
 зав. кафедрой ПиОЗ

А.БАЛМУХАНОВА, 
зам. зав. кафедрой ПиОЗ по 

НИД и МС

На кафедре 
Политики и 
организации 
здравоохранения был 
организован 
очередной турнир «Sci-
ence Ring» на тему: 
«Посмертное 
донорство: плюсы и 
минусы» среди 
магистрантов 1 года 
по специальности 
– «Медицина (Врач-
исследователь)». 

Посмертное донорство: 
плюсы и минусы

SERPIN
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«Медиа-Наурыз» халықаралық 
байқауы басталды

Адамзатқа ортақ мәдени мұра

Байқауды «Үлкен Алтай» 
алтаистика және түркітану 
ғылыми-білім беру орталығы 
Азия университеттері қауым-
дас тығы және Этносаралық 
журналистика гильдиясымен 
бірлесе ұйымдастырып отыр.

«Медиа-Наурыз» «Үлкен 
Ал  тайдың түркі әлемі: тарих 
және қазіргі замандағы тұтас-
тық пен әралуандық» жобасы 
аясында жүзеге асады. Байқау 
«Үлкен Алтай» және Орталық 
Азия елдерінің медиа кеңіс-
ті гінде алтайтану мен түр кі-
тану тақырыптарын кеңінен 
насихаттау үшін әрі Ресей, 
Қазақстан, Қырғызстан, Өз-
бек стан және Орталық Азия 
аймағының басқа да елдері-
нің университеттері, сондай-
ақ ғылыми институттары 
ара сындағы халықаралық 
ақ параттық ынтымақ тас тық-
ты нығайту мақсатында қол-
ға алынды.

Қазақтың мәдени мұрасы 
– ата-бабамыздың соғыстағы 
жауынгерлік рухы; анала ры-
мыздың өмір сүру стилі және 
қолданған бұйымдары; ру-
хани тәлім-тәрбиесі; ерте гі-
жырлары асыл қазына. Бірақ, 
өкініштісі, уақыт өте келе 
көптеген қалалар, мәде ниет 
ошақтары, мұралар жо ға лып 
кетті. Дегенмен де ғалымдар 
мен тарих шы лар дың ар қа-
сында ежелгі мәде ниеттің си-
рек кездесетін ар те фактілері 
табылды. Бұлар барлық адам-
затқа ортақ мұ ра. Мә се лен, 
кітаптар мен туындылар, ұлы 
шығармалар, ғажап сурет ші-
лердің карти на лары. Қа быр-
ғаларға, тас тарға са лын ған 
терең ойлы сурет терге қарап 
сол за манның атмос фе ра сы-
на ора ласың.

Өнер адамды емдеуші 
іспет тес. Тіпті  антика дәуі-
рін дегі Грекияны алып қара-
сақ, сол заманның халқы «ка-
тарсис», яғни жан мен рухтың 
өнер мен сезім арқылы таза-
руы процесін ойлап тапқан. 

академигі, Әл-Фараби атын-
да ғы Қазақ ұлттық униве р си-
теті Саясаттану кафед ра сы-
ның профессоры Ләйла 
Ах метова және т.б. бар.

Жеңімпаз «Үлкен Алтай-
дың түркі әлемі» жобасының 
жетекшісі, Алтай мемлекеттік 
университетінің президенті, 
профессор Сергей Землю-
ков тың атаулы сыйлығын 
ала ды. Үздік журналистер 
мен баспасөз қызметінің қыз-
мет керлері Алтай мемле кет-
тік университетінің «Үлкен 
Алтай өңірінің этномәдениеті 
және заманауи арт-тәжі ри бе-
сі», «Коммуникациялық өнім-
дерді эксперттік бағалау 
әдістері» немесе «DataScience 
негіздері,  Python-да дерек-
тер ді визуализациялау» бағ-
дар ламалары бойынша білік-
ті лікті арттыру курстарына 
тегін қатысу жүлдесіне ие 
бо лады.

Байқауға қатысуға ниет 
танытқандар оның шарт та-
рымен толығырақ танысып, 
тір келіп, материалдарды 24 
мамырға дейін «Үлкен Алтай» 
ғылыми-білім беру орта лы-
ғының сайтына жібере алады.

Беделді қазылар ал қа сы-
ның құрамында «Үлкен Азия» 
телеарнасының бас дирек то-
ры Александр Лебедев, 
Б.Н.Ель цин атындағы Қыр-
ғыз-Ресей славян уни вер си-
тетінің профессоры Гүлмира 
Джунушалиева, М.Ұлықбек 
атындағы Өзбекстан ұлттық 
университеті журналистика 
факультетінің деканы Мах-
лия Мирсоатова, Еуразиялық 
телерадио академиясының 

ҚҰРМЕТТІ ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ 
ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ОҚЫТУШЫЛАРЫ 

МЕН СТУДЕНТТЕРІ!

 Бұдан былай газетіміз республика көлемінде 
тара ты лады. Енді газетке шыққан әрбір мақала, 
сұхбат, ғылыми жаңалықтар мен білім сала сын-
дағы тың ақпаратпен еліміздің түкпір-түк пі рін дегі 
оқырмандар да таныса алады. 

  Ендеше мүмкіндіктен құр қалмаңыз. Сіз де 
біздің га зет ке жазылып, өз мақалаңызды ұсына 
аласыз. Сонымен қатар газетке оқытушылар мен 
студенттер де ма те риалдарын жариялай алады.
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6 айға  1251,42 теңге 1363,14 теңге

12 айға  2502,84 теңге 2726,28 теңге

«ҚАЗПОШТА» АРҚЫЛЫ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ:

Алтай мем ле кет тік университетінде (Ресей, 
Барнаул) Үлкен Алтай және Орталық Азия ел дерінің 
универ си тет тері мен ғылыми институттарының 
баспасөз қыз мет тері мен жур на лис теріне арналған 
«Медиа-Наурыз» халық ара лық бай қауы басталды. 
Қазылар алқа сы ның құра мына Әл-Фараби атын дағы 
ҚазҰУ өкіл дері де кірді.

Мұның өзі бір халықтың, 
мей лі ол қазақ халқы болсын, 
өзге ұлт болсын, өнердің құ-
нын үлкен дәрежеде анықтап, 
мәдениет бөлшегі етіп, ұр-
пақ тарына мұра есебінде 
қал дыруының дәлелі.

Сондықтан да біздің мақ-
сатымыз қоғамдағы мәдени 
мұра рөлін нығайту болып 
та  былады. Адамдарға осы 
ұғым ды ерекше көркем түрде 

жеткізуіміз абзал. Ол үшін, 
әрине, өз ісіміздің шебері бо-
лып, мәдениет әлеміне тамы-
ры мызды терең жіберуіміз 
керек. 

Нәзира НӘБИЕВА, 
философия және 

саясаттану 
факультетінің

4-курс студенті


