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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде мемлекет 
қайраткері, генерал-лейтенант, 
төтенше және өкілетті елші Нұрлан 
Ермекбаев «Қазақстанның әскери 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
саласындағы саясаты» тақырыбында 
көшбасшылық дәріс оқыды.

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универси те-
тінің ректоры 
Жансейіт 
Түймебаев 
Индо незияның 
Қазақстан Респуб-
ли  касын дағы 
төтенше және 
өкі летті елшісі 
Мохамад Фаджрус 
Рахман бастаған 
делегациямен 
кездесу өткізді. 
Тараптар екіжақты 
ынтымақтастықты 
одан әрі арттыру 
мәселелерін 
талқылады.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің ректоры Жансейіт Түймебаев 
Мажарстанның Қазақстан Республикасындағы 
төтенше және өкілетті елшісі Отто Иван Ронмен 
және Алматыдағы бас консул Ференц Блауман н-
мен кездесу өткізді. Тараптар ҚазҰУ-дың Ма жар-
стан жоғары оқу орындарымен ынтымақтастықты 
одан әрі дамыту мәселелерін талқылады.

Кездесуді ашқан ҚазҰУ ректоры 
Жансейіт Түймебаев қадірменді қонақты 
таныстыра келе, студент жастар арасында 
отансүйгіштікті, Қазақстан саясаты мен 
оның қауіпсіздігін насихаттаудың ма-
ңызын ерекше атап өтті.

Нұрлан Ермекбаев еңбек жолын 1984 
жылы Анголаға қызметтік іссапардан 
бастады. КСРО Қорғаныс министрлігінің 
Әскери Қызыл Ту институтын «Офицер» 
мамандығы бойынша қытай және ағылшын 
тілдерін жетік меңгере отырып үздік 
тамамдаған. Оған қоса, Қазақ мемлекеттік 
сәулет-құрылыс академиясын «Инженер-
экономист» мамандығы бойынша бітірген. 
Әр жылдары аса жауапты мемлекеттік 
қызметтерде болды. Төтенше және өкілетті 
елші дипломатиялық дәрежесі бар. 2018-
2021 жылдар аралығында ҚР Қорғаныс 
министрі қызметін абыроймен атқарды. 
Сонымен қатар спикер саяси ғылымдар 
кандидаты, бірнеше ондаған мақаланың 
авторы, «Қазақстан және әлем елдері» 
кітабының қосалқы авторы, жуырда экранға 
шығатын «Патриоттар уақыты» фильмі 
идеясының авторы.

Мәртебелі мейман өз кезегінде уни вер-
ситет ұжымы мен студенттеріне 
қонақжайлылығы үшін алғыс білдіріп, өз 
білімі және тәжірибесімен бөлісуге әзір 
екенін жеткізді.

Жалғасы 2-бетте

Жансейіт Түймебаев Ин-
 донезиядан келген мей ман-
дарды қарсы алып, оқу ор-
нының тарихы мен 
же тіс тіктеріне тоқталды. Со-
нымен қатар Фаджрус Рах-
манға шетелдік жоғары оқу 
орындарымен бірлесіп жұ-
мыс жүргізудегі универ си тет 
тәжірибесімен бөліс ті.

«ҚазҰУ-да шетелдік оқы-
ту шы-профессорлар дәріс-
тер өткізуде. Сондай-ақ шет-

Жүздесу барысында уни-
вер ситет ректоры Жансейіт 
Түймебаев құрметті мей ман-
дарға бірқатар нақты ұсы-
ны сын білдірді. «Біз Ма жар-
станның жоғары оқу 
орын  дарымен серіктестікті 
дамытуға дайынбыз. Жемісті 
ынтымақтастық пен өзара 
іс-қимылды кеңейтуге ба-
ғыт  талған бастамаларды 
қол  даймыз. Осы тұрғыда 
Мажарстан ЖОО-ларымен 

Мажарстан ЖОО-ларымен серіктестік жалғасады

бірлесіп білім беру бағ дар-
ламаларын әзірлеу қажет. 
Сондай-ақ ғылым мен ин но-
вацияны дамыту бойынша 
ортақ ғылыми зерттеулер 
жүргізуді, көрмелер мен 
конференциялар және басқа 
да мәдени іс-шаралар ұйым-
дас тыруды ұсынамыз», – деді 
университет ректоры.

Өз кезегінде елші Отто 
Иван Рон Жансейіт Қан-
сейіт ұлы ұсынған баста ма-

елден келген студенттер 
біз дің университетте білім 
алып жатыр. Солардың қа та-
рында индонезиялық жастар 
да бар. Дегенмен осы нәти-
же мен тоқтап қалмай, ал-
дағы уақытта бірлесіп жұмыс 
ат қаруымыз қажет», – деді 
ЖОО басшысы.

Сонымен қатар өз сөзін-
де Жансейіт Түймебаев Ин-

до незияның жоғары оқу 
орын дарымен серіктестікті 
дамытуға дайын екенін жет-
кізді. Университет басшысы 
жемісті ынтымақтастық пен 
өзара іс-қимылды кеңейтуге 
бағытталған бастамаларды 
қолдауға ниетті екенін атап 
өтті.

Өз кезегінде Мохамад 
Фад жрус кездесуге мүм кін дік 

бергені үшін білім орда сы-
ның ректорына риза шы лы-
ғын білдірді. Ол Ин донезия 
университеттері мен ҚазҰУ 
арасындағы ын ты мақ тас-
тықты дамыту үшін бар 
күш-жігерін са ла тынын 
айт ты.

Кездесу соңында тарап-
тар ізгі тілектер мен естелік 
сыйлықтармен алмасты.

Индонезия университеттерімен 
ынтымақтастық артады

ларды қолдап, Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-мен ынты-
мақ  тастықты арттыруға да-
йын екенін білдірді. «Бізге 
бірлесіп ғылыми-зерттеу ор-
талықтарын құру қажет. Бұл 
өз кезегінде ортақ ғылыми 
жобаларды тиімді жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді деп 
санаймын», – деді Отто Иван 
Рон.

Кездесу соңында та рап-
тар естелік сыйлықтар ал-
мас ты.

Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ

Көшбасшылық 
дәріс тақырыбы – 
әскери қауіпсіздік
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Мәртебелі қонақ алды-
мен ҚазҰУ Жағдаяттық бас-
қару орталығында болып, 
қалашықтағы жағдайды уақ-
тылы реттеп отыратын ор-
талық қызметіне қа нық ты.

Білім ордасының бас-
шы сы Жансейіт Түймебаев 
ағым дағы оқу жылы жүр гі-
зілген құрылыс жұ мыс та-
ры на кеңінен тоқталды. 
Қа дір менді қонақ күрделі 
жөн  деуден өткен соңғы үл-
гі дегі оқу ғимараттары мен 
жаңарған ау ди то рия ларды 
аралады.  

Қара шаңырақ 
тынысымен танысты

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни вер си те тіне 
Орталық сайлау ко миссиясының төрағасы Нұр лан 
Әбдіров арнайы кел ді. Сапар аясында орт сайлауком 
төрағасы уни верситеттің тыныс-тір ші лігімен танысты.

спикер. – Біздің еліміз еуразия-
лық кеңістіктегі интеграциялық 
үдеріс тер дің локомотиві болып 
табы ла ды, көптеген халықаралық 
ұйым дар ға төрағалық етті, 2010 
жылы ЕҚЫҰ саммитін қабыл-
дады, БҰҰ Бас Ассамблеясының 
Ядролық қа ру дан азат әлем құру 

Ауқымды шара Қазақстанның 
сыртқы саясатындағы негізгі ба-
ғыт тарын ғылыми тұрғыдан тал-
дау және талқылауға, еліміздің 
халық ара лық қатынастардағы 
қазіргі перс пективаларын, оның 
қауіп сіздік жүйесі, интегра ция-
лық құ ры лымдар, экономикалық 
және өркениеттік процестердегі 
орны мен рөлін айқындауға ба-
ғыт талған. Оған танымал сарап-
шы лар, сырт қы саясат құры лым-
дары мен ҚР аккредиттелген 
дипломатиялық миссия өкілдері, 
ғалымдар және студент жастар 
қатысуда.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың ректоры Жансейіт Түйме-
баев жиылғандарға арнайы 
бей не құт тықтау жолдады. 
«Тәуел  сіз дік жыл да рында Қазақ-
стан көпвекторлы қағидат, праг-
ма т изм және ұлттық мүдделерге 
негізделген сыртқы саясаттың 
тиімді моделін құруға қол жет-
кізді. Бүгінгі таңда Қазақ стан 
әлем нің 186 елімен дипло ма-

Қазақстан дипломатиясына - 30 жыл
тиялық қарым-қатынас ор нат-
қан. Негізгі шетелдік серік тес тер-
мен ынтымақтастық артуда. 
Ор талық Азия елдерімен диалог 
жан дана түсті. Халықаралық 
қауіп сіздік мә се лелеріне жіті 
назар аударылуда. Баршаңызды 
Қазақстан дипло ма тия сының 
мерейтойымен құттық тай мын 
және жемісті жұмыс тілей мін!» – 
деді университет басшысы.

ҚР Сыртқы істер минис тр-
лігі нің Алматы қаласындағы 
өкілдігі бас шысының орын ба-
сары Руслан Қарабулов өз сөзінде 
ҚазҰУ бас шы лығына тұрақты 
ын ты мақ тас тығы және сыртқы 
саясат ведом ст восы үшін кадрлар 
даярлауға альма-матердің қосқан 
ерекше үлесі үшін алғысын 
жеткізді.

«Қазақстан – инвестиция тар-
ту, экономика көлемі бойынша 
Ор талық Азия өңірінің абсолютті 
көшбасшысы, – деп атап өтті 

Әл-Фараби 

атын дағы Қазақ 

ұлттық универ си те-

тінде «Егемен 

Қазақ стан ның 

сыртқы саясаты 

мен дипло ма тия-

сына – 30 жыл: 

же тістіктері, 

сын-қатер лер мен 

ке лешегі» атты 

ха лық аралық 

ғылы ми-тәжі рибелік 

конференция өтті.

Соңы. Басы 1-бетте

«Әскери қауіпсіздікті қамта ма-
сыз ету саласындағы қызметтің 
мақсаты – Қазақстан Респуб лик а-
сы на төніп тұрған әскери қауіп терге 
тосқауыл қою үшін мем лекеттің әс-
ке ри әлеуетін арттыру. Ел бас шы-
лығы қолдауының ар қа сын да қа ру-
лы күштерді дамыту, қоғамдағы 
әс кери қызмет мәр те бесі мен бе де-
лін арттырудың бар лық бағыттары 
бойынша кешенді шаралар жүзеге 
асырылуда. Бұл әскердің жауын гер-
лік даярлығы мен техникалық жа-
рақ талуының сапасын айтар лық тай 
жақсартуға, әскери қыз мет керлерге 
әлеу мет тік қолдауға кепілдік беруге, 
тұрғын үй мәселелерін жүйелі ше-

шу ге, ха лық аралық және әс ке ри ын-
ты  мақ тастық аясында ар мия ның 
бе делін айтарлықтай кө теруге мүм-
кін дік берді», – деп атап өтті дә ріс-
кер.

Көшбасшылық дәріс аясында 
әскери қауіпсіздік пен әскери қауіп-
қатерлерге әсер ететін не гізгі фак-
тор лар, сондай-ақ бү гінгі Қазақстан 
Республикасы қарулы күштері ал-
дында тұрған басым міндеттер жа-
йын да әңгіме өрбіді.

Шара соңында студенттер өз де-
рін қызықтырған сауалдарға жауап 
алды.

Генерал-лейтенант Нұрлан Ер-
мекбаевтың көшбасшылық дәрісін 
газетіміздің алдағы санынан оқи 
аласыздар. 

Көшбасшылық дәріс 
тақырыбы – әскери 

қауіпсіздік

тардың тозығы жет кен. Сол 
олқылықтың ор  нын тол ты-
рып, уни вер си тет ау ма ғында 
үл  кен жұмыстар атқа рыл ды», 
– деді ЖОО басшысы.

Бұдан кейін төраға за-
манауи стандарттарға сәй кес 
жабдықталған Al-Farabi Busi-
ness school оқу каби нет терін 
аралап, студент жастармен 
пікір алмасты.

Сондай-ақ кездесуде оқу 
орнының басшысы уни -
верситеттің соңғы же тіс-
тіктері мен алдағы уа қыт та 
салынатын ны сан дар дың 
құрылыс жоспары туралы 
ақпарат берді.

«Университетке ұзақ 
жыл      дардан бері күрделі жөн-
  деу жұмыстары жүр гі зіл ме-
гендіктен, көптеген ғима рат-

туралы жал пыға ортақ декла ра-
цияны қа был дауына бастама шы-
лық етті. Бүгінде Қазақстанды 
халықаралық қо ғам дастық дип-
ло матиялық қызмет ардагерлері 
күш-жігерінің арқа сын да көбі-
несе болжанатын және се нім ді 
серіктес ретінде қабыл дай ды».

Жиында сөз алған БҰҰ-ның 
Қа зақстан Республикасындағы 
тұ рақ ты үйлестірушісі Микаэла 
Фри берг-Стори жарқын болашақ 
құра тын жастарды қалыптастыру 
БҰҰ миссиясының негізі екенін 
еске салды. Осы орайда, ҚазҰУ-да 
атқарылған жұмыстарды жоғары 
бағалап, «БҰҰ-ның тұрақты даму 
бойынша жаһандық хабы ретінде 
сіздер студенттерге өз мақсатына 
жетуде үлкен көмек жасауда сыз-
дар. Бұл Қазақстанның және 
өңірдің одан әрі дамуына ықпал 
етеді», – деп атап өтті.

«Бүгінгі конференция аса ма-
ңыз ды әрі дер кезінде ұйым дас-
ты рылып отыр, – деп сөзін жал-
ғады сарапшы. – Жаһандық 
пан    демия және геосаяси жағ-
дайлар Еу ропаны Екінші дүние-
жүзілік со ғыстан бері болмаған 
эмигранттар дағдарысына алып 
келді. Қазір бүкіл әлемде ло гис-
тика саласы зардап шекті, транс-
порт, энергия және маңызды әрі 
қажетті зат тар дың бағасы күрт 
көтерілді. Бүгінде тұрақты даму 
мақсаттарын жүзеге асыру тіптен 
қиын болып отыр. Бірақ біз 
өзімізге қажетті жарқын бола-
шақ қа ұмтылуымыз қажет және 
ол үшін біздің бар лы ғы мызға 
білім және жаңа идеялар қажет».

Сондай-ақ пленарлық оты-
рыс та Қазақстан Респуб ли ка сы-
ның Америка Құрама Штат та-
рындағы төтенше және өкілетті 
елшісі Ер жан Ашықбаев, Еуро па-
лық одақ тың Қазақстандағы ел-
шісі Кес ту тис Янкаускас, Қытай 
Халық Республикасының Алма-
ты дағы бас консулы Цзян Вэй, 
Франция Рес пуб ликасының Қа-
зақ стан Респуб ли касындағы бас 
кон сулы Алексис Шах тах тин-
ский, Қазақстан Рес пуб ликасы 
Президентінің жанын да ғы Қа-
зақ стандық стратегиялық зерт-
теулер институтының дирек то-
ры Еркін Тұқымов сөз сөйлеп, 
пікір бөлісті.

Конференция жұмысы сек-
ция  лық отырыстарға ұласты.

Әйгерім ӘЛІМБЕК



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ 3
№12 (1838), 23 СӘУІР,  2022 ЖЫЛ  АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ

KÓSHBASSHYLYQ DÁRIS

Әйтсе де ҚазҰУ-дың жөні бөлек. 
ҚазҰУ қалашығы дегенде жүрегім 
елжірейді. Ерекше толқимын. 
Өйткені кеңес дәуірінде инсти-
тут ты тамамдап, маман атанып, 
Алматыға келгенімде алғашқы 
ең бек жолымды құрылыстан бас-
тап едім. Ол кезде қалада құрылыс 
қар қынды, қызу жүретін. Қазір 
«инвестициялық жобалар» деген 
заманауи түсінік бар ғой, кеңес 
тұсында «ерекше жобалар» деген 
болған. Бұрынғы Орталық коми-
тет үйі («Қаңтар қасіреті» кезінде 
өртке оранған), Ленин сарайы 
(Республика сарайы), ҚР Мем ле-
кеттік музейі – осы құры лыс-
тардың бәрі әлгі «ерекше жоба-
лар дың» құрамына кірді. Оған 
об лыстық партия комитеті же-
тек шілік етті. Бір айта кетерлігі, 
қазіргі Достық даңғылының бо-
йындағы Оқушылар сарайы, Тау 
самалындағы «Алатау» санато-
рийі нің құрылысы Кеңес Одағы 
коммунистік партиясы Орталық 
комитетінің бақылауында болды. 
Біздің жұмысымызды Мәскеуден 
арнайы комиссия келіп қадаға-
лап, бақылауда ұстады. Сондай 
қа тал тәртіп болатын.

Сол жылдары «Алма-Ата глав-
строй» деген ең үлкен құрылыс 
меке месі жұмыс істеді. Мен сол 
мекемеде алдымен шебер, одан 
кейін прораб, аға прораб, учаске 
бастығы, бас инженер, құрылыс 
бастығы болдым. Бұл менің 28-29 
жастағы кезім. Айтайын дегенім, 
ҚазҰУ қалашығы үлкен жобаның 
бірі-тін. Осында келе жатқанда 
есіме түсті, біз қалашықтың 
құры лысын төмен тұстағы гараж-
дан бастағанбыз. Қазір біз отыр-
ған ғимарат ГОК-1 деп аталды. 
Осында құрылыстың мән-жайын 
тал қылап, небір жиындар өткізе-
тін біз. Сауда, тамақтану орын да-
рына арналған ТОЦ-1 деген 
ғимарат салынды, одан кейін лек-
легімен жатақханалар тұрғызыл-
ды. Несін айтасыздар, күні-түні 
қызу жұмыс істедік. Бұл жобаның 
бір ерекшелігі – біздің «Алма-
Атаг лавстрой» осы ҚазҰУ қала-
шы ғын салуға «СМУ-Универси-
тет строй» деген арнайы құрылыс 
бөлімшесін ашты. Жобаның 
ірілігін, жауапкершілігін, бөлін-
ген қаржының мол екенін осы-
дан-ақ бағамдауға болады. Әлі 
есімде, құрылыс бөлімшесінің 
Анатолий Лян деген бастығы, 

жиын ға қа тысқан біз, жастар жа-
ғы, ағамызға жақын жерде отыр-
дық. Сонда ол кісі қалтасынан 
парт билетті алып, үстелге қояр 
кезде қолы қалт-қалт етіп, діріл-
деп кетті... Ол кезде партиядан 
шығару деген қандай қасірет 
екенін аға буын өкілдері жақсы 
біледі. Мен сондайды да көрген 
адаммын. Мұны неге айтып 
отырмын?! Аумалы-төкпелі заман 
болған, оны бүгінгі ұрпақ білуі 
керек. Тәуелсіздік біреудің бізге 
бере салған сыйы емес. Ол бізге 
ата-бабаларымыздың жанкешті 
еңбегі, маңдай тері арқылы келді. 

Университет музейін арала-
ғанда ҚазҰУ қалашығының бола-
шақтағы даму жоспарымен та-
ныс тым. Кәсіби құрылысшы 
ретінде маған ұнады. Енді сол бас 
жоспардың жүзеге асуына 
тілектеспін. 

Өткен ғасырдың тоқсаныншы 
жылдарындағы қиындықты жас-
тар, сіздер, көрген жоқсыздар. 
Өте қиын кезең еді. Өндіріс 
ошақ тары тоқтап, халық жұ мыс-
сыз қалды. Ел ішінде тәртіпсіздік, 
ұрлық-қарлық – бәрі орын алды. 
Біз соның куәсі болдық. Мысалы, 
кезінде мені Ленин ауданына бас-
шы етіп жібергенде, онда 57 
зауыт-фабрика жұмыс істеп 
тұрған еді. Оның ішінде атақты 
Киров зауыты да бар. Сол зауытта 
8000 адам жұмыс істейтін. Тор-
пе доларды, содан соң КСРО-ның 
әс кери-теңіз флотына арналған 
гидравикалық құрылғылар шыға-
ра тын. Соның бәрінің жұмысы 
тоқтап қалды. Қаладағы мақта-
мата, тоқыма кәсіпорындары сол 
Ленин ауданында орналасқан еді. 
Өзбекстаннан мақта келетін, 
одан жіп иіріп, тонна-тонна 
өнімді киім-кешек тігетін өндіріс 
орындарына жөнелтіп жататын. 
Соның бәрінің жұмысы кілт 
тоқтағанда ел-жұрттың қандай 
күйде қалғанын көз алдыңызға 
елестете беріңіз. Қазір айтсақ, 
өткен өмірдің бәрі жастарға 
ертегі сияқты. Ал біздің буын 
сондай қиыншылықтарды басы-
нан өткізді. Бойдағы күш-жігер, 
табандылықтың арқасында одан 
да аман шықтық. Бұдан қандай ой 
түюге болады? Өте ауыр кезең-
дер де де біз елімізді, жерімізді 
тастап ешқайда кеткеніміз жоқ. 
Өйткені қасиетті Жер-Анамызды, 
туған топырақты, атамекенімізді 

сүйеміз. Өз еліміздің патрио ты-
мыз. Кезінде ата-бабаларымыз 
осы жерді аттың жалында, түйе-
нің қомында жүріп қорғаған. 
Бізге аманат ретінде қалдырған. 
Жастар, сіздердің де өз Ота-
ныңызды жақсы көретіндеріңізді 
білемін. Елдің болашағы үшін 
аянбай еңбек етіңіздер. Көп 
оқыңыздар, ізденіңіздер. Сонда 
біздің еліміз дамиды, жетіледі. 

Менің Алматы облысына 
басшылық еткенімді білесіздер. 
Негізі, бұл аймақ – аграрлы өңір. 
Бұрынғы Алматы мен Талды қор-
ған облыстарының аумағы. Оң-
тайландыру кезінде екі облысты 
қосып жіберген. Мен Тал ды қор-
ғанға табан тіреген жылдары 
жағ дай анау айтқандай аса мәз 
емес еді. Көше, баспаналардың 
сиқына қараса адам кәдімгідей 
шошиды. Үш бөлмелі пәтерді 
телевизорға ауыстырып алуға 
болатын мүшкіл жағдай. Бірақ біз 
қарап отырмадық. Күні-түні да-
мыл сыз жұмыс істедік. Соның 
нә тижесінде үлкен-үлкен жоба-
лар жүзеге асты. Бір миллион гек-
тар егістік жеріміз болды. Оның 
450-470 мың гектары суармалы 
жерлер еді. Соның бәрін қалпына 
келтірдік. Кеңес кезінде болған 
кейбір министрліктер жойылып 
кетіп, соның салдарынан қиын-
шы лықтар болмады емес, болды. 
Мысалы, Мелиорация және су 
шаруашылығы министрлігі қыс-
қарып, жай ғана комитет жұмыс 
істеді. Нәтижесінде суқоймалар 
мен платиналар жекеменшікке 
өтіп кетті. Жекеменшіктің халық-
пен ісі бола ма, соның кесірінен 
жантүршігерлік Қызылағаш 
оқиғасы орын алды... 

Облыс негізінен қызылша, 
жү гері, соя, тары және т.б. өнім 
егеді. Тұңғыш Президентіміз – 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев маған 
Алматының алмасын жаңғырту 
жөнінде арнайы тапсырма бер-
ген еді. Мен облысқа келгенде 
қызылша өндірісінен дым жоқ, 
көр сеткіш – нөл. Кезінде атағы 
жер жарған бес зауыттың жұ мы-
сы тоқтаған. Содан не істеу 
керек? Екі қызылша зауытының 
жұмысын жолға қою керек деген 
шешімге келдік. Заманауи қон-
дыр ғы әкеліп, жұмысын жолға 
қой дық. Соның бірі – Көксу зауы-
ты. Қуаттылығы – 250-270 мың 
тонна, қант өндіру көрсеткіші 10 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 
дәстүрлі көшбасшылық дәрісін оқуға мемлекет қайраткері, 
кәсіби құрылысшы, білікті экономист, тәжірибелі 
саясаткер Амандық Баталов арнайы келді. Жиынды ашқан 
ҚазҰУ ректоры Жансейіт Қансейітұлы: «Өзіміздің қара 
шаңырақ – ҚазҰУ қалашығы құрылысында Амандық 
Ғаббасұлының қолтаңбасы бар. Бұл кісі қай қызметте 
болса да, өзін кәсіби маман, мықты ұйымдастырушы, 
білікті басшы ретінде көрсете білген азамат», – деп баға 
беріп, белгілі қоғам қайраткеріне «ҚазҰУ-дың құрметті 
профессоры» атағын табыс етті. 

пайызға жетті. Мерзімаралық 
кезеңде де жұмысын тоқтатпауға 
әрекет жасадық. Екіншісі – Ақсу 
зауыты. Оның қуаттылығын 350-
500 мың тоннаға жеткіздік. Бұл 
енді айтуға ғана оңай шаруа. Өн-
дірісті жолға қойғанша тыным 
таппай жұмыс істеуге тура келді. 
Халықты жұмыспен қамтуға ты-
рыстық. Жұмыс болмаса, халық 
қалай күн көреді? 

Талдықорған аймағының ке-
зін де жүгері өндірісімен даңқы 
асқанын білесіздер. Екі мәрте 
Социалистік Еңбек Ері Нұрмолда 
Алдабергенов, Социалистік Ең-
бек Ері Зылиха Тамшыбаева сын-
ды еңбек ардагерлерін әрқашан 
мақтан тұтамыз. Панфилов 
ауданын атақты Н.Н.Головацкий 
деген азамат басқарды. Ол да екі 
мәрте Социалистік Еңбек Ері 
атағын алған адам. Осындай 
тұлғалардың жолын жалғас ты ру-
ға шамамыз келгенше атса лыс-
тық. Бірде Белград сапарында 
Елбасы маған: «Жүгері егуді мына 
югославтардан үйреніңіздер. 
Кезінде бұлармен америкалық-
тардың өзі тәжірибе алмасқан», 
– деді. Енді жүгерінің жағдайын 
ойлап, сол жаққа тәжірибе 
алмасуға өзіміздің мамандарды 
жібердік. Артынша технология-
сын әкелдік. Сөйтіп, егістік 
көлемін 62 мың гектардан 100 
мың гектарға арттырдық. Ай мақ-
та бір ғана өңдеу зауыты әупі рім-
мен жұмыс істеп тұрды, оның 
қуаттылығы да 10 мың тоннадан 
аспайды. Әлгі елге әкелінген 
технологияның арқа сында зауыт 
қуаттылығын 150 мың тоннаға 
жеткіздік. Жүгерінің сатып алу 
бағасы тым арзан, ке лісі – 22-27 
теңге. Ана жерде, мы на жерде 
шашылып жатқан өнім ді көрсе-
тіп, БАҚ сынап жүрді. Тыным сыз 
тірлігіміздің арқасын да жүгерінің 
келісін 70 теңгеге дейін көтердік. 
Бұл ауылша руа шылық тауар 
өндірушілеріне жақ сы болды. 
Жалақылары өсіп, көңіл күйі 
көтерілді. Сөйтіп, диқандар отба-
сы ның ажарын кіргіздік. Одан 
уақыт өте келе, газ мәселесімен 
айналыстық. Әу баста аймақ 
көгілдір отынмен 7-10 пайыз 
көлемінде ғана қамта ма сыз етіл-
ген екен. Жамбыл, Қарасай, Іле 
аудандарының кей бір жер-
лерінд е, Талғарда ішінара болды. 
Содан елді мекендерге газ 

жоқ. Перзентхана аңырап тұр. 
Жағдайды білмек болып ауыл 
ақсақалдарынан сұрасам: «Кем-
пір мен шал бала туа ма, жастар 
жағы күнкөріс қамымен қалаға, 
базар жағалап кеткен», – дейді. 
Осы жағдай да жаныма ерекше 
батты. Тіпті мәселені Елбасыға да 
айтып бердім. Содан Үкіметтен 
жалбарынып жүріп қаржы алып, 
аурухана, 110 үй салдық. Үкімет 
мү шелері «қаржы жоқ, ертең 
басқа облыстар да сұрайды» де-
ген желеу айтады, ал мен қайт-
падым. Содан Елбасының қол-
дауымен бұл мәселе де шешімін 
тапты. Сөйткен Нарынқолға екі 
жарым мың жас қайта оралды. 
Бұрынғы райком, райисполком 
ғимараттарын мал паналайды 
екен. Соларды қайта қалпына 
келтіргенде ауыл ақсақал да-
рының көзінен жас шығып, маған 
алғыс айтты. Атақты М.Мақа таев-
тың туған жері ғой, шайырға 
ескерткіш қойдық. Бертін келе су 
жүйелерін ретке келтірдік. 
Облысты басқарған жеті жылдың 
ішін де ауыл-аймақтан үлкен 
спорт кешендерін салғыздым. 
Кей біреулер «Ауылға спорт 
кешені не керек, спортзал болса 
да жетеді ғой» деген әңгімелер 
айтып жүрді. Мен сонда да 
райым нан қайтпадым. «Ауылдың 
балалары басқалардан кем бе? 
Олар да көрсін, жаттықсын, 
спортпен айналыссын» дедім. 

Облыс бойынша салынып 
жатқан 17 спорт кешенінің 14-ін 
тапсырып үлгердім, қалғаны да, 
бұйыртса, тапсырылады. Осының 
бәрі жастардың игілігі үшін жа-
сал ды. Ауылда қалсын, атамекенді 
көркейтсін, еңбек етсін деген 
ниет болды. 

Қазір Алматы облысында 
«Мар вин фуд» компаниясы жұ-
мыс істеп жатыр. Біз бұл ком па-
нияның алдына жергілікті шикі-
зат ты өңдеу міндетін қойдық. 
Осы күні өнімнің 80 пайызы 
экспортқа жіберіледі, 24 түрлі 
өнім шығады. Осындай зауыт-
тар дың он шақтысын іске 
қостық. 

Адам табиғатпен, топырақпен 
етене өмір сүреді. Мұның үлкен 
философиялық мәні бар. Жастар, 
сіздер жаңа Қазақстанда өмір 
сүресіздер. Менің тілегім – ел мен 
жердің иесіне лайық болыңыз-
дар! 

ҚазҰУ қалашығының даму жоспары ұнады
Амандық БАТАЛОВ, мемлекет қайраткері:

жүргізуді қолға алдық. Бұл аса 
маңызды әлеуметтік жоба еді. 
Ауыл тұрғындары қатты отын 
тұтыну тауқыметінен құтылды. 

Шамам келгенше халықтың 
әл-ауқатын арттыруға күш 
салдым. Бюджет есебінен еңбек-
ақы алатын қызметкерлерге ар-
нап мыңдаған шаршы метр 
тұрғын үй салдық. Байқасам, 
құрылыс компаниялары коммер-
ция лық жобаларға ден қойып 
кеткен. Баспананың шаршы 
метрі өте қымбат. Оған көп ба-
лалы аналар мен мүгедектердің 
қолы қалай жетеді? Естеріңізде 
ме, қайбір жылы Нарынқолда 
жер сілкініп еді ғой. Ол кезде мен 
Алматы облысы әкімінің орын ба-
сарымын. Күні-түні шекара 
маңында жүрдік. Бір күні ауруха-
на ға, анығында перзентханаға, 
жолым түсті. Барсам, бір нәресте 

Қадірменді ұстаздар, құрметті 
білім алушылар, алдымен мені 
дәріс оқуға шақырып, қошемет 
көрсеткендеріңіз үшін Әл-Фара-
би атындағы Қазақ ұлттық уни-
вер ситетінің ректоры Жансейіт 
Қансейітұлына, сіздерге үлкен 
алғысымды айтамын. Бұған дейін 
де талай жоғары оқу орындары 
шақырып, біршама аудиторияда 
сөз сөйлеу бақыты бұйырған-ды. 

Яков Заяц атты бас инженері бол-
ды. Ол кезде ҚазҰУ ректоры 
Өмірбек Жолдасбеков ағамыз еді. 
Тау тұлғалы ағамыздың қалашық-
қа сіңірген еңбегі өлшеусіз. Бірді 
айтып, бірге кетті демеңіздер, 
мен қалалық атқару комитетінде 
қызмет етіп жүргенімде Өмірбек 
Арысланұлы Желтоқсан оқиға-
сы на қатысты тергеліп, партия 
қатарынан шығарылды. Сол 



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ4
АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ №12 (1838), 23 СӘУІР,  2022 ЖЫЛ

ĞYLYM-BІLІM

В начале встречи Пред се-
датель Правления – Ректора 
КазНУ имени Аль-Фараби, пред-
ставив профессора универ си тета 
Брин Мар Дэна Дэвидсона ауди-
тории, перечислил много чис-
ленные регалии ученого, кото-
рый является действительным 
иностранным членом Россий-
ской академии образования 
(РАО), Национальной академии 
педагогических наук Украины, 
почетным доктором Российской 
академии наук (РАН), кавалером 
ордена Дружбы Народов СССР 
(1990) и др. 

Руководитель вуза под черк-
нул в своей речи: «Авторитет уче-
ного и организатора образо ва-
ния доктора Д. Дэвидсона высок 
и признан. Лично зная г-на 
Дэвид сона, хочу особо поб лаго-
да рить его за трепетное отно ше-
ние к Казахстану и к нашему уни-
вер ситету. У нас большие планы 
на будущее. В КазНУ прие ду то-
бучаться русско му и казахскому 
языку студенты из Америки, на 
стажировку – пре по даватели 
колледжей и учителя школ США. 
Нужно хоро шо под го товиться к 
их встрече, взаимо действовать, 
общаться и учиться новому». 

Руководитель университета 

торжественно вручил г-ну 
Дэвид сону диплом о присвоении 
зва ния почетного профессора 
Ка зах ского национального уни-
вер ситета имени Аль-Фараби. 

В свою очередь ученый вы ра-
зил огромную благодар ность 
ректору вуза и лично профессору 
Элеоноре Сулей ме но вой «за 
интеллектуальное вдох новение, 
многолетнее со труд ничество, 
созданные усло вия для амери-
кан ских студентов и поддержку 
всех инициатив, прекрасную 
слаженную работу по программе 
«Флагман» пре по да вателей фи-
ло логического фа культета вуза». 
«И, конечно, я искренне надеюсь 
на дальнейшее развитие наших 
прекрасных партнерских отно-
ше ний и же лаю вашему кол лек-
тиву боль ших успехов», – под-
чер кнул почетный гость. 

Далее доктор Дэвидсон пред-
ста вил вниманию участ ни ков 
встречи результаты работы по 
программе «Флагман», от метив 
роль мобильности школь ников, 
студентов, ученых и идей. 
«Сущест вует широкий консенсус, 
что знание произ во дится и пе ре-
дается наиболее эффектив но 
исследо ватель скими универ си-
тетами, и что лучшие из них яв-

тенции: навыки межличностного 
об щения, в том числе ведения 
переговоров; стратегические 
перс пективы или умение увидеть 
«боль шую картину», креатив-
ность и способность распоз на-
вать закономерности, находить 
новые альтернативы и эффек-
тив ные решения проблем; глу бо-
кое понимание мировых и ко-
рен ных сообществ (общин), их 
истории и системы ценностей, 
лежащих в их основе; осознанное 
учение и умение адаптироваться 
к новой среде, интегрировать 
знания из различных источников 
и продолжать обучение на 
протяжении всей жизни. 

Иностранные студенты 
про  ходят процесс постоянной 
со циа   лизации в культуре при-
ни мающей страны. Они учатся 
взаимо действовать с людьми 
разных эмоциональных, когни-
тив ных и поведенческих 
ориен  таций на мир, сохраняя 
при этом свою собственную 
идентичность. Владение язы-
ком является ос нов ным фак то-
ром культурного и меж куль-
турного роста уча щих ся: чем 
выше уровень владения языком, 
тем более тонким и все объем-
лющим является поте н циал для 

В КазНУ состоялась лидерская лекция президента 
Американских советов по международному образованию 
(ACCELS) доктора Дэна Дэвидсона. На встрече с 
обучающейся молодежью и профессорско-
преподавательским составом Казахского национального 
университета имени Аль-Фараби, рассказал о реализации 
программы «Флагман» и поделился богатым опытом 
работы. 

развития культурных на выков.
Таким образом, миссия Аме-

ри канских советов (АС) заклю-
чается в том, чтобы обеспечить 
доступ к зарубежным вузам и 
шко лам, к международному 
обра зованию. По состоянию на 
2022 год программу АС окончили 
95 000 выпускников из 90 стран, 
выдано 5 000 стипендий в год, 
организуются сотни конфе рен-
ций, издаются учебники, пуб ли-
кации, проводятся исследования, 
тесты, ярмарки и т. д. Каждый 
участник программы «Флагман» 
обучался раньше в стране изу-
чае мого языка, усваивает не толь-
ко русский, но и государственный, 
казахский языки. Процент 
учащихся, достигающих про фес-
сионального уровня-3 в прог-
рамме КазНУ – 93 %, большинство 
продолжает учебу в аспирантуре 
или на факультетах. Многие 
находят возможность воз вра-
щаться в Казахстан. Программа 
«Флагман» опирается на экспери-
мен тальные и академические 
концепции: экспериментальную 
теорию обучения (Колба, 1984 г.) 
и трансформационную теория 
обучения (Vygotskij, Mezirow 
(2000) и др.

Выступление доктора Дэвид-

сона подробно осветило работу 
в рамках программы «Флагман», 
которая в последние 1,5 года в 
связи с пандемией реали зо вы ва-
лась в дистанционном формате. 
В связи с этим ее участники 
столк  нулись с определенными 
труд ностями, связанными с по-
гру жением в языковую и куль-
турную среду, но преодолев их, 
успешно завершили обучение. 
Таким образом, «Флагман» – 
хорошо разработанная прог рам-
ма, реализуемая на базе КазНУ, 
способна: готовить высоко функ-
циональных билингвов, людей, 
способных передавать смысл с 
высокой степенью точности, 
строить и поддерживать профес-
сио нальные отношения с мест-
ными жителями и преуспевать в 
качестве глобального профес-
сио нала в выбранной ими об-
ласти.

В завершение встречи ректор 
университета Ж.Туймебаев поб-
ла годарил доктора Дэвидсона за 
содержательную презентацию. 
Мероприятие завершилось па-
мят ной фотосессией с учас тием 
обучающейся молодежи, пре по-
давателей и ученых вуза. 

Светлана УМИРГАЛИЕВА

Дэн ДЭВИДСОН, президент ACCELS: 

Важно уметь увидеть 
«большую картину»

ляют ся не только нацио наль-
ными, но мировыми, – cказал 
спикер. – И в этот отношении 
показателен прекрасный пример 
КазНУ имени Аль-Фараби». 

В подготовке нового поко ле-
ния востребованных специа лис-
тов важны следующие ком пе-

но  вич Бурибаев. Менторы ла бо-
ратории — молодые ученые, для 
которых занятие наукой, не 
только страсть, но и профес сио-
нальная деятельность. В данное 
время объектом исследования 
лаборатории является робото-
тех нический комплекс, на-
прав  лен ный на решения задач 
агро сек тора, с применением 
сов  ременных технологий рас-
поз навания и принятия решений, 
для реализации которой рассма-

три ваются предметы компь ю-
тер ного зрения, искусственного 
интеллекта, математическое и 
компьютерное моделирование, 
системный анализ, теория ве-
роят ностей и др. 

Приоритетные аспекты дея-
тель ности лаборатории:

– Приобщение студентов к 
научно-исследовательской дея-
тель ности посредством вов ле-
че ния их в работу научно-ис-
сле довательских кружков, 
ак   ти визации участия в олим-
пиадах различного уровня, в 
кон курсах научно-иссле до-
ватель ских работ, апробации 
ма те риалов научных иссле до-
ваний на конференциях, других 
научных мероприятиях, а также 
публикации результатов науч-
ных изысканий. 

В ней работают докторанты, 
магистранты и студенты послед-
не го курса бакалавриата, ко то-
рые имеют хорошую успе вае-
мость и особое желание 
за ни маться наукой. Лаборатория 
искусственного интеллекта — 
это инициативная учебно-науч-
ная лаборатория, участие в ра-
боте которой дает возможность 
поз накомиться с одним из наи-
бо лее увлекательных и перс пек-
тивных направлений компью-
тер ных наук —  искусственным 
интеллектом.  Лаборатория осу-
щест вляет свою деятельность 
по проектному принципу, то есть 
каждый участник работает в 
рамках отдельного проекта, у 
которого есть конкретная цель и 
сроки. Это позволяет удачно со-

че тать теоретическую и прак ти-
ческую составляющие и доби ва-
ться максимального прогресса в 
знаниях, навыках и умениях.

Руководит лабораторией док-
тор технических наук, про фес-
сор КазНУ им. Аль-Фараби Едил-
хан Несипханович Амиргалиев и 
соруководителем является замес-
ти тель декана по научно-инно-
ва ционной работе и междуна-
род ным связям, старший 
пре  подаватель Жолдас Аллади-

Лаборатория искусственного интеллекта 
– Развитие научно-исследо-

ва тель ской деятельности моло-
дых ученых посредством вов-
ле чения в научную работу 
ба ка лавров, магистрантов и док-
то рантов. Тематика научных ис-
сле дований бакалавров, докто-
ран тов и магистрантов тесно 
свя зана с деятельностью научная 
исследовательская лаборатория. 

Лаборатория оснащена сов-
ре менными компьютерами для 
обучения архитектур глубоких 
нейронных сетей; а также всеми 
необходимыми инженерными 
инструментами и станками с 
числовым программным управ-
ле нием, для создания робото тех-
нических и различных средств 
автоматики. На сегодняшний 
день выпущено больше 5 науч-
ных статей в области машинного 
обу чения и компьютерного 
зрения, которые индексируются 
в базе Scopus. 

Ляйла ЧЕРИКБАЕВА, 
и.о. доцента

Мухтар ЖАСУЗАК, 
докторант 1-курса

 Данияр ДАУЛЕТИЯ, 
магистрант 1-курса

факультет информационных 
технологий

В факультете 
ин формационных 
технологий КазНУ 
имени Аль-Фараби 
функционирует 
лабо ратория искусст-
вен ного интеллекта и 
робототехники кафедры 
информатики деятель-
ности, которой сопря же-
ны два направления: 
научно-исследо ва тель-
ское и практическое.
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 Оңтүстік Корея азаматы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шығыстану 
факультеті Қиыр Шығыс кафедрасының корейтану бөлімінің меңгерушісі, PhD, профессор Ли Бёнг 
Джо өз тәжірибесімен бөлісіп, оқырманға аз-кем сыр шертті. Тарихтан 

тәлім
берген ұстаз

Университет тарихында ғұмырын 

ғылымға, білім беру ісіне арнаған 

тұлғалар жетерлік. Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың тарих факультеті 

Қазақстан тарихы кафедра сы ның аға 

оқытушысы Сабырхан Смағұлов 

жоғары оқу орындарында абыроймен 

еңбек етіп келеді.

Кореяда жиған тәжірибеммен 
бөліскім келді 

Ли Бёнг ДЖО, PhD, профессор:

С.Смағұлов уни-
вер си тет те жұ мыс 
істеген жыл дар 
ішін де сту дент-
терге ар нал ған 12 
оқу лық пен оқу 
әдіс темелік құрал-
дарын жаз са, 100-
ге жуық ғылыми, 
ғылыми көпшілік 
ма қала ла рын жа-
рық қа шығарды. 
Ол көптеген ха-
лық аралық және 
р е с п у б л и к а л ы қ 
ғылы ми кон фе рен-
цияларға қа ты сып, 
онда отандық та рих тың өзекті мәселелеріне 
арналған ғылыми баян да малар жасады. Қазақстан 
Рес пуб ликасы өз тәуел сіз дігін жариялағаннан 
кейін жоғары оқу орын да рын дағы білім беру 
бағ  дар ла ма  ларының өз герістерге тү  суіне бай-
ла нысты С.Сма   ғұлов тә жі рибелі ұстаз ре тінде 
«Қа  зақстан Респуб ли касы әлемдік қа уым дас-
тық та», «Қазақстанның ұлттық эко номи ка сының 
та рихы» ат ты таңдаулы курстарын даяр лап, дә-
рістері мен прак тикалық жұмыстарын өзі жүргізіп 
келеді. Сондай-ақ университеттің өзге де фа-
культеттерінде «Қазақ станның қазіргі заманғы 
тарихы» пәнінен сту ден т терге дәріс оқиды. Ол 
дә  ріс тер мен семинар са бақ тарын жоғары оқу 
орын дарының талаптарына сай, тиісті деңгейде 
өткізіп, ең алдымен өз сту дент те рінің ыстық ықы-
ласына бө леніп, әріптестеріне де үлгі болып жүр. 

Қазіргі таңда қоға мы мыз өткен тарихымыздағы 
өзекті мәселелерге қатысты тарихшылардың 
ғылыми еңбектеріне, салиқалы ой-пікірлеріне, 
тұшымды тұ жы рымдарына зәру болып отыр. 
Осыған байланысты еліміздегі БАҚ өкілдері 
та рихшы маман ретінде С.Сма ғұловтың ой-пікір-
ле рін басылымдарда жиі жа рия лап тұрады. Оның 
«Қа зақ тарихы» журналында жарияланған 
«Бауыржан Момышұлының әскери-қол бас шылық 
өнері», «Же тісудағы Самсы көтерілісі», Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың Хабаршысында жа рияланған 
«Қазақ хан ды ғының құрылуы тұсындағы тарихи 
оқиғалардың ауыз әдебиетіндегі көрінісі» атты 
ма қалалары, сондай-ақ «Ана тілі» және «Алматы 
ақ шамы» газеттерінде жарық көр ген тарихи тұл-
ғалар мен тарихи даталарға ар нал ған еңбектері 
оқыр  ман дар көңілінен шығып отыр. Бұл мақа ла-
ларында автор жазба дерек мәліметтерімен қатар, 
ел аузындағы ақ па рат тарды үйлестіріп, та ри хи 
болмысты шынайы көр сетеді. 

Биыл білім мен ғылым интеграциясына өз 
үлесін қосып жүрген ұстаз әрі ғалым Сабырхан 
Смағұлов 70 жасқа толып отыр. Уни верситет 
мүддесі үшін ға лым студенттермен ау ди то-
рияларда, жа тақ ха на ларда әртүрлі шаралар өт-
кізіп, шәкірттеріне ұжым  дық жа уап кершілік се-
кілді құн ды лықтарды сі ңіріп келеді. С.Сма ғұлов өз 
ісіне тия нақ ты, қарапайым, мінезі бай сал ды, 
берілген тап сыр маларға, әріп тес терімен қарым-
қатынаста орнықты. Бүкіл саналы ғұмырын жо-
ғары оқу орнында ұстаз дық пен және ғылыммен 
ұш тастырып келе жатқан ше бер педагог алдағы 
уа қыт та да қазақ тарихының өркендеуіне өлшеусіз 
үлес қосады деген сенімдеміз. 

Берекет КӘРІБАЕВ,
ҚР ҰҒА академигі, 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің профессоры, 

тарих ғылымының докторы

– Қазақстанға келгенге дейін 
Оңтүстік Кореяда көптеген ғылыми-
зерттеу жобаларын жүргіздім. Корея-
ның ғалымдары мен зерттеушілері 
үшін мемлекет қаржыландыратын 
ұзақ мерзімді (10 жыл) және қысқа 
мерзімді (1-2 жыл) жобалардың сан 
салалы түрлері (жеке және бір-
лескен) бар. Осылайша, жалпы, 
ЖОО-лардағы түрлі зерттеу топтары 
мемлекет қаржыландыратын жо ба-
лар ды жүзеге асырып, дәрістер мен 
академиялық іс-шаралар өткізеді. 
Магистрлік және докторлық дис сер-
та циямның тақырыбы ТМД ел де рі-
нің корейлерімен (Корея; корей 
диас порасы) байланысты. Атап 
айтқанда, орыс тілін жақсы білуімнің 
арқасында Қазақстан, Өзбекстан, 
Қыр ғызстан және Ресей сияқты ел-
дердегі корейлерге қатысты дала лық 
зерттеулерде мол тәжірибе жи нақ-
тадым. 

2000 жылдан бері зерттеу тобы-
ның құрамымен ТМД елдері корей-
ле ріне және Қытайдағы корейлер 
қауымдарына, ішінара Жапонияға да 
саяхаттадым. Көптеген материал-
дар ды (мұрағаттық құжаттар, кіта п-
тар, мақалалар, ескі атластар, фото 
және бейнероликтер және т.б.) ала 
білдім. Бұл далалық жұмыстар маған 
тарих саласының маманы ретінде 
өте құнды зерттеулер мен үлкен 
тәжірибе болды. Корея проблемасын 
зерттеу үшін ТМД елдеріне бар ға-
нымда Орталық Азияның жетекші 
уни вер ситеттерімен және зерт теу-
шілерімен кездестім. Олардың 
ішінде Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті мені қатты 
таңғалдырды.

2001 жылы Ресей мен Орталық 
Азия дағы далалық зерттеулер бары-
сында біздің зерттеу тобымыз Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
вер ситетіне қысқа мерзімге келіп 
кет тік. Бірақ сонда мен өзім барған 
аталмыш университет туралы көп 
мағлұмат білмегенмін. ҚазҰУ-ға ал-
ғашқы сапарымда, яғни 2001 жылы 
уни верситет ректораты алдында 
естелік суретке түстім. Әрине, бұл 
сапар кейін менің есімнен шығып 
кеткен болатын. Тек 2015 жылы Қа-
зақстанға қайта келгенде Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық универ сите-
тіне бұрын аяқ басқанымды фо то-
суреттер бар папкамды қарап оты-
рып еске түсірдім. Бәлкім, осыдан 20 
жыл бұрын болашақта ҚазҰУ-ға 
жұмысқа оралатынымды сезген 
шығармын, – дейді Ли Бёнг Джо.

Ол 1971 жылы Оңтүстік Корея-
ның Пуё аймағында дүниеге келген. 
Пуё Үш патшалық кезеңінде (б.з.д. 57 
жыл – б.з.б. 668 жыл) Пэкче динас-
тиясының астанасы болған өте 
терең тарихы бар аймақ. Ғалымның 
тарих пен шет тілдеріне ынта-
ықыласы ерте жастан оянған. Содан 
болар, оқушы кезінде шет тілдері 
мен тарих пәндеріне көп көңіл бөліп, 
оқуды аяқтаған соң, Ханкук шет 
тілдері университетіне оқуға түседі. 
Бұл оқу ордасында ол бакалавриатта 
оқыған тұсында орыс тарихы мен 
әдебиетін жетік меңгеріп, ал магис-
тра тура және докторантурада әлем-
дік тарих бойынша сауат ашады. 

– Қазақстанның бұрынғы аста-

на сы, алманың отаны – Алматы мені 
қай ран қалдырды. Алайда үлкен алма 
бақшасын өсіретін отбасында өс-
кен дік тен, бұл кездейсоқтық емес 
деп ой лаймын. Оңтүстік Кореядағы 
ака де миялық мансап жолымда алған 
барлық ілім-тәжірибеммен бөліскім 
келді. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың академиялық беделін арттыру 
мақсатында 2014/15 оқу жылының 
екінші семестрінен бастап Қиыр 
Шығыс кафедрасына Ханкук шет тіл-
дері университетінің (Сеул) про фес-
соры ретінде шақырту алдым, – дей 
келе, ол өзінің оқу ордасына алғаш 
келгендегі азды-көпті естеліктерімен 
бөлісті.

Ғалым 2002 жылы Ханкук шет 
тіл дері университетін «Әлемдік та-
рих» магистрі дәрежесімен, «Ресей 
мен ТМД елдеріндегі корейлердің 
тарихы» мамандығы бойынша та-
мам даған. 2008 жылы аталмыш ма-
ман дықтары бойынша ғылым кан-
дидаты дәрежесін алды. 2004 жылы 
Ханкук шет тілдері уни вер ситетінің 
Тарих кафедрасында ұстаз болған. 
Тарих және мәдениет инс титутының 
штаттағы ғылыми қыз меткері. Ко-
рей  тану академия сы ның, Ұлттық 
ғы лыми қордың, Оңтүстік Корея 
Рес публикасы Мәдениет, спорт және 
туризм министрлігінің, сон дай-ақ 
Жапония, Ресей, Қыр ғыз с тан және 
Өзбекстан универ си тет терінің жо-
ба лары бойынша ғылыми-зерттеу 
және оқытушылық қызметте 20 жыл-
дан астам жұмыс өтілі бар. Про фес-
сордың ғылыми зерттеу ле рінің ау-
қы мы шетелдік корейлердің 
та ри  хымен байланысты. Ол осы та-
қы рыпта 20-дан астам еңбек жа рия-
ла ған (мақалалар мен моно гра-
фиялар). 

– 2015 жылдың 2 ақпанынан бас-
тап Қиыр Шығыс кафедрасы корей-
та ну бөлімінің меңгерушісі лауазы-
мы на қабылдандым. Осы кезеңде 
бөлім меңгерушісі болумен қатар, 
Оңтүстік Корея Республикасының 
білім, ғылым және бизнес ұйым да-
рымен байланыс орнаттым. Сондай-
ақ тақырып бойынша ғылыми зерт-
теу лердің түрлі жобалары жүргізілді. 
Мәселен, «Қазақстандағы корей әде-
биеті бойынша оқулықтар жасау 
(ТМД-дағы корей диаспорасының 

әде биеті) және әдебиет саласында 
мамандар даярлау», «Қазақстандағы 
ко рей әдебиеті бойынша оқулықтар 
құрастыру», «Шетелдік корейтану 
бойынша ғылыми жоба: көкжиекті 
кеңейту және шетелдік корейтану 
зерттеулерінің мүмкіндіктерін ны-
ғайту» және «КСРО мен Оңтүстік 
Корея арасындағы музыкалық өнер 
тәжірибесімен алмасудың ықпалын 
зерттеу» т.б. Осы күнге дейін өз 
салам бойынша көптеген мақалалар 
жарияладым, сонымен қатар біздің 
кафедра жаңалықтары оңтүстікко-
рея лық БАҚ-та үнемі жарияланып 
отырады. Соңғы бiрнеше жыл iшiнде 
Қиыр Шығыс кафедрасында корей-
та нудың даму деңгейi едәуiр алға 
жылжыды деп айта аламын, – деген 
Ли Бёнг Джо сегіз жыл бойы ҚазҰУ-
да жұмыс істеп келе жатқанын тілге 
тиек етті. 

– Өзімнің бар білгенімді, оқып 
түйгенімді бөлісуге, студенттерге үй-
ретуге тырысып жатырмын. Ка фе-
драмыздың көркеюі үшін жан-жақты 
ізденіп, әлі де тың серпінмен жұмыс 
атқара бермекпіз. Менің басты мін-
детім мен миссиям да сол – ка фе-
драмды көркейте түсу. Неге десеңіз, 
мен Қазақ ұлттық университетінде 
жұмыс істейтінімді мақтан тұтамын. 

Қазіргі таңда кафедрада 20 оқы-
тушы қызметкер жұмыс функциясын 
ат қарады, 161 бакалавриат студенті 
және 20-ға жуық магистрант пен 
докторанттар (корей тілі бойынша) 
білім алуда. Қиыр Шығыс кафе дра-
сы ның корейтану бөлімі шетелдік 
университеттермен, атап айтқанда, 
Оңтүстік Корея университеттерімен 
тығыз қарым-қатынаста. Олар ко-
рей тану бөліміне ақшалай қолдау 
мен шәкіртақы жолдайды. Сонымен 
қатар корейтану бөлімі оқу жылы 
ішінде студенттердің корейтануға 
деген қызығушылығын арттыра 
оты рып, әртүрлі іс-шараларды 
үнемі өт кізіп отырады, – деген 
профессор университет бас шы-
лығына, ұстаз дар ұжымына зор 
алғысын білдірді. Ал дағы уақытта 
университеттің да муы на үлес қоса-
ты нын тілге тиек етіп, сөзін 
қорытындылады. 

Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

BILIM INTEGRASIASY
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Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті Журналистика 
кафедрасының меңгерушісі, Халықаралық Еуразия телевидение және радио 
академиясының академигі Мәншүк Мұқашева ҚазҰУ-ға арнайы іссапармен келді. 
Елордамыз бен аймақтарда журналистика мектептерінің қалыптасуына күш салған 
майталман маман білім ордалары арасындағы ынтымақтастықты арттыруды көздейтін 
тың бастамалар ұсынып отыр.

Ғылымның 
инновациялық тетіктері

Шет тілін оқытуда 
өз тәжірибесі бар

Жаңа Қазақстанның рухани өлшемдерінің негізі еліміздің 

интеллектуалдық ұлт қалыптастыру және ғылымды қарқынды дамыту 

идеясымен сабақтасып жатыр. Осы ұстанымды негізге ала отырып, 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде республика 

көлемінде онлайн форматта 72 сағаттық «Ғылыми таным мен 

шығармашылық ойлау логикасы» атты барлық гуманитарлық сала 

мамандарына арналған біліктілікті арттыру курсы өтті. 

ҚазҰУ-да 
тәжірибе 
жинақтау 
таптырмас 
мүмкіндік

Мәншүк МҰҚАШЕВА, ҚР Журналистер одағы сыйлығының лауреаты:

Шараны философия және сая-
сат тану факультеті Философия ка-
фе драсының ұстаздары Л.Асқар мен 
Б.Аташ ұйымдастырды. Қазақ стан-
ның әр қаласынан қатысқан отызға 
жуық тыңдаушы белсенді түрде 
пікір таластырып, біліктіліктерін 
арттырды. Спикерлердің ұсынған 
бағдарламалары алдымен Қазақ-
стан ның білікті ғалым дарының са-
рап тамасынан өтіп, оңтайлы баға-
сын алып, университет жанындағы 
Біліктілікті арттыру және қосымша 
білім беру институтының комис-
сия сы шешімімен бекітілген бо-
латын.

Курстың басты мақсаты – дәс-
түрлі логиканың канондарына 
сүйене отырып, еліміздегі ғылыми 
таным мен продуктивті ойлауға ма-
шықтандырудың жаңа технология-
сын ұсыну. Сонымен қатар бұл курс-
тың ерекшеліктері – ғылыми 
дәс түр лі таным, ғылым әдіснамасы, 

фор  малды және диалектикалық 
логи  ка ның бірлігі негізінде автор-
лар ұсынған инновациялық идеялар  
өрісті логиканың (продуктивті ло-
гика – авт.) негізгі заңды лық та ры-
ның теориясын ғана емес, оны ғы-
лыми тәжірибеде қолданылу 
жол дарын көрсетіп беруді де негізге 
ала ды. Бұл курс тыңдаушыларға ғы-
лыми еңбектер жазуда айтар лық тай 
нәтиже берері сөзсіз.

Курс соңында тыңдаушылар өз-
де рінің ғылыми танымы мен жа ңа-
лық ашу мүмкіндіктеріне қан-
шалықты ықпал ете алғандығы 
туралы оңды баға берген жағдайда  
спикерлер бұл курсты ағылшын 
тілінде жүргізіп (ілеспе аудармамен), 
әлемдік масштабқа ұсынуды жос-
пар лап отыр. 

Д.ПЕРНЕБЕКОВА,
курс координаторы,

Философия кафедрасының аға 
оқытушысы

Ол – лингвист, филолог, «Шетел 
филологиясы» ма ман дығы бойын-
ша PhD док торы. Жарас Тұрыс бек-
ұлы 2011 жылы Абылай хан атын да-
ғы Халықаралық қа тынастар және 
Әлем тіл дері университетінің «Шет-
ел ті лі: екі шет тілі» мамандығы бо-
йын ша бітірген. Ал 2012-14 жылдар 
ара лығында Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлт тық университетін «Шет  ел 
филологиясы» ма ман дығы бойын-
ша үздік та мамдайды. 2014-17 жыл-
дары «Шетел фило ло гиясы» маман-
ды ғы бо йын ша PhD докторантураны 
аяқ тайды. Жас ғалымның осыған 
де йін Білім және ғылым сала сында 
сапаны қамтамасыз ету комитетінің 
құрамына енетін журналдарда 10 
мақаласы, Scopus базасында үш 
ғылыми мақаласы жа рия ланды.

Жарас магистратура мен докто-
ран турада оқу ба ры сында Қытай 
Халық Рес пуб ликасы, АҚШ және 
Ресей Федерациясы секілді да мыған 
мемлекеттерде ғы лыми зерттеулер 
жүргізді.

2012 жылы қараша айын да 
Пекин қаласында (ҚХР) «Шетел 
мұға лім де ріне қытай тілін оқыту» 
әдіс темелік семинарына қа ты сып, 
сертификат алды. Та ғылымдама ба-
ры сында шет тілін оқыту әдіс темесі 

жә не әдіснамасымен те ре ңі рек та-
ны сып, тың ойлар мен тәжірибеге 
қол жет кізді. 

2013 жылы Нью-Йорк қа ласын-
да Campus Education ғылыми-зерт-
теу ор та лы ғы мен әлемнің үздік 10 
университетінің қатарына кіретін 
Колумбия уни вер ситетінде кәсіби 
біліктілігін арт тырды. Докторантура 
бағдарламасы аясында шет елдік 
ғылыми кеңесшісі У.П.Риверстің же-
тек  ші лігі мен Біріккен ұлттық тілдер 
комитеті және тілдер, ха лық аралық 
білім кон сулында (Вашингтон, 
АҚШ) ғылыми тағылымдамадан 
өтіп, сертификат алды.

Сондай-ақ Мәскеу қа ла сындағы 
«Жоғары эконо ми ка мектебі» ғы лы-
ми-зерт теу университетінде кә сіби 
қабілетін шыңдап қайтқан болатын. 
Ал 2020 жылы Мэриленд уни вер си-
тетінде шақырылған ғалым ретінде 
ғылыми жоба ая сын да жұмыс істеді. 
Жарас Таубаев ағылшын тіліндегі 
қа натты сөздерге, идио ма ларға 
және тұрақты сөз тіркестеріне қазақ 
тіліндегі баламаларын ұсынып, 
қазақ тілінің Америка лин го-
мәдениетіне кеңінен та ра луына өз 
үлесін қосты.

Кәмила ЕРКІНҚЫЗЫ

Әл-Фараби атындағы 
Қа зақ ұлттық универ си те ті-
нің мен шік ті басылымы – 
«Qazaq universiteti» – бүгінгі 
таңда рес пуб лика бойынша 
таралу құ қығына ие болған 
жоғары оқу орындары ара-
сындағы жал ғыз газет. Сәй-
кесінше, ба сылым өзге де 
бі лім ор да ларымен бай ла-
нысты күшейту ар қылы білім 
мен ғылым са ла сындағы 
жаңалықтарды оқыр манға 
барынша кәсіби тұрғыда 
жет кізуді мақсат етуде. Жур-
на  листика білім беру сала-
сында 30 жыл еңбек еткен 
Мәншүк Ты нышқалиқызы 
«Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың заманауи техни-
ка лық базасында тәжі ри бе 
жинақтау өңірлердегі жас-
тар үшін таптырмас мүм кін-
дік бо лар еді» деген пікірде. 
Өйт кені студенттердің уни-
вер ситет қабырғасынан бас-
тап тәжірибе жинақтап, өн-
ді ріске етене араласуы 
болашақ журналис тер үшін 
аса маңызды.

– Әл-Фараби атындағы 
Қа зақ ұлттық университеті 
– жо ғары оқу орындарының 
флаг маны. Осында келіп, 
қара ша ңырақтағы Ақпарат 
және коммуникациялар де-
пар  т а мен тінің заман тала-
бы на сай құрылымы өзгеріп, 
жаңа қар қынмен жұмыс іс-
теп жат қа нына куә болдым. 
Мұнда Farabi Media теле сту-
диясы ашылып, универ си-
тетте болып жатқан ауқымды 
шаралардың көркем түрде 
насихатталуына үлес қосуда. 
Ақпарат және ком му ни-
кациялар департаментінің 
ди ректоры Қаншайым Бай-
дәулет және «Qazaq univer-
siteti» газе ті нің бас редак то-
ры Гүлнар Жұ ма байқызымен 
студент те рі міз ді өндірістік 
тәжірибеден өт кізу жайлы 
ортақ келісімге келдік. Бұл 
ақпарат саласының соңғы 
үрдістерінен өңірлер де сырт 
қалмасын деген мақсатта 
жасалды. Өйткені теория 
мен тәжірибені ұштас тыр-
ғанда ғана кәсіби журналист 
даярлап шығаруға болады, 
– дейді Ақ па рат саласының 
үздігі Мәншүк Мұқашева. 

Атыраудан арнайы кел-
ген Мәншүк Тыныш қа ли-

қызы «Qazaq universiteti» үл-
кен тарихы бар газет екеніне 
тоқ тала келе, өзі бас ре дак-
тор болған кездер жайлы 
жылы естеліктерімен бөлісті. 

– Бұл басылымды қазақ 
журналистикасының кори-
фейі атанған Тауман Аман-
досов секілді тау тұлғалы аза-
маттар басқарған. Ол кісі 
жур на лис ти ка факультетінің 
не гізін қа ла ған, осы сала да-
ғы көптеген оқулықтардың 
ав то ры. Әлі күнге дейін рес-
пуб ликамыздағы мыңдаған 
шә кірт Тауман Са  лық  бай-
ұлының кітаптары ар қы лы 
білім алуда. Өткен жылы б ү-
кіл ел болып Т.Амандо сов-
тың 100 жылдығын кең кө-
лем де атап өттік. Одан бөлек, 
газетке әр жылдары ға лым-
дар Х.Бек хо жин, С.Матвиен-
ко, Ш.Елеу ке н ов, С.Қозыбаев, 
Ю.Крикунов, Ш.Сармурзина, 
Д.Ысқақов, А.Мар хабаев, 
К.Қам зин се кіл ді көсемсөз 
шеберлері редак тор лық 
етті. 1997-98 жылдары ма-
ған да «Qazaq universiteti» 
га зе тін басқару бақыты бұ-
йыр  ғанына қуаныштымын. 
Бүгін гі таңда апта сайын 
жарық көріп отырған газет 
өңі өзгеріп, заманауи ди-
зайн мен, жаңа талапқа сай 
фор матта, өте сапалы қағазға 
басылып жатыр. Ақпараттық 
аренада ҚазҰУ-дың үлесін 
арттыруға аянбай қызмет 
етіп жүрген редакция құра-
мы да осал емес, – дейді ол.

Сонымен қатар Мәншүк 
Тынышқалиқызы «басы-
лым   ның республикалық 
ста тус ал ғаны үлкен мақ та-
ныш» деп атап өтті. Әрі уни-
вер си тет ішілік ақ па рат-
тармен ғана шек тел мей, 
барлық өңір үшін маңызы 
зор ғылым мен білім сала-
сын дағы жаңа лық тардан 
хабардар ету мүм кін дігіне 
ие болғанына қуа ныш ты 
екенін жеткізді.

– Мен осы университетте 
бі лім алып, жұмыс істеген 
соң, ҚазҰУ-дың ілгері бас қа-
нына, жеткен әрбір жетіс ті-
гіне қуа намын және шама-
шарқым жет кенше қол ұшын 
беруге тырысамын. Газеттің 
алда келе жатқан 75 жылдық 
мерейтойы қарсаңында осы 
универ си теттің түлегі әрі 

басылымның бас редак тор-
ларының бірі ре тінде 75 
газетке жазылып, оның да-
муы на өз үлесімді қосқым 
ке леді, – деп ағынан жа-
рылды М.Мұқашева.

Қазақ жур на лис ти ка-
сының қайраткері жаһан да-
ну дәуі рін де бәсекелес бола 
тұра, бір мүд деге жұмыс істеу 
қажеттігін ал ға тартып, 
университеттер ара сындағы 
ынтымақтастық екіжақты 
тиімді болатынын айтты.

– Республикадағы жоға-
ры оқу орындарының ара-
сын да ҚазҰУ-дың шоқтығы 
биік. Қа зақ стандағы ғылым-
ның да муы на серпіліс бе ре-
тін отандық ғылыми қауым-
дастықтың 50 пайызын осы 
қара шаңы рақ тың ғалым да-
ры құрайды деген сенім-
демін. Себебі еліміздің көп-
теген жоғары оқу орын да ры 
ҚазҰУ секілді жоғары тех ни-
калық базасымен мақтана 
алмайды. Кезінде талай та ри-
хи тұлға еңбек еткен білім 
ор  да сында қазір жалын-
даған жастар қызмет етуде. 
Мен де осы ҚазҰУ-да жур-
налистика факультеті де ка-
нының орын  ба сары қыз ме-
тінен бастап, әртүрлі 
дең гейдегі басшылық қыз-
мет терде жұмыс істедім. Әлі 
күнге дейін сол кездегі ең бе-
гімізді елеп-ескеріп отырады. 
2006 жылы Тәуелсіздіктің 15 
жылдығында «Ерен еңбегі 
үшін» ме да  лімен марапат та-
ды. Сон дай-ақ 2008 жылы 
қиын дық тарға дес бермей, 
елор дамыздағы Еур а зиялық 
ұлт тық универ ситетінде ең 
ал ғаш болып журналистика 
және саясаттану факультетін 
ашуға барымызды салдық. 
Сол факультеттің бір шама 
түлектері бүгінде «төр тінші 
билік» қатарында еңбек 
етуде, – деді Мәншүк Тыныш-
қа лиқызы. 

Қазіргі таңда республика 
бойынша 30-ға жуық Жур на-
листика кафедрасы жұмыс 
істейді. Ал журналистика фа-
куль теттері тек Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ және Л.Гу-
ми лев атындағы Еуразиялық 
ұлт тық университетінде ғана 
бар. 

Кәмила ДҮЙСЕН

SERPIN

Американ және 
Британ әдебиеттерін 
зерттеу, мәдениет ара-
лық қарым-қатынас 
теориясы мен 
прак тикасы, саяси 
дискурс семан тика сы 
мен прагматикасы 
бағытында ғылыми 
зерттеулер жүргізіп 
жүрген Жарас Таубаев 
– университетіміздегі 
жас ғалымдардың 
бірі. 
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Master student Esimzhanova 
Diana gave a talk on Abai's poems 
and recited some of them focusing 
on their educational message for 
the youth. 

“Not for amusement do I write 
my verse, not do I stuff it full of 
silly words. It’s for the young I write, 
for those whose hearing is acute, 
whose senses are alert. Men who 
have vision and quick to give re-
sponse will understand the mes-
sage in  my verse (1889). Abay 
addressed these lines to the gen-

erhood between the two national 
cultures. He loved Pushkin, Ler-
montov, Krylov, Saltykov-Shedrin 
and Tolstoi, whose looks he began 
translating into Kazakh. Abay had 
quite a special feeling for Pushkin’s 
work, and the fragments he trans-

lated from “Eugene Onegin” are 
really an inspired rendering of the 
poem.

Master student A. Nugmanova 
recited Abay’s another touching 
poem:

eration to come, to his country-
men for whom he paved the way 
to a more enlightened life. He car-
ried  a burning torch through the 
gloom of ignorance and prejudice 
that enveloped the Kazakh 
steppes, opening the new hori-
zons to his people and the prom-
ise of a new dawn.

Other master student A. Abdi-
nasilim devoted his talk to Abay’s 
translation activities. He pointed 
out that Abay became an ardent 
champion of friendship and broth-

Look deep into your soul and 
ponder on my words:

To you I am a puzzle, my person 
and my verse.

My life has been a struggle, a 
thousand foes I braved, 

Don’t judge me too severely – for 
you the way I paved.

After reading the poems, she 
ended her speech with the follow-
ing words: “ He was a puzzle to his 
milieu, but our generation is look-
ing at Abay as an amazing phenom-
enon, who took the best from the 
ancient culture of the Kazakhs and 
enriched this treasure under the 
infl uence of both Russian and 
world culture. Today his works 
have been translated into many 
languages, and people enjoy read-
ing his wonderful poems. If the 
road chosen by a poet is the road 
followed by his people, he will 
never die.  The event was a great 
success!!!!

SH. GUMAROVA

It’s for the young I write…

I have two Afghan students in 
my English class. It is a big pleasure 
for me to say that both my students 
are highly – motivated, self-orga-
nized, industrious and intelligent 
people. These are people who have 
thirst for knowledge and under-
stand that one can be strong 
through deep knowledge in their 
specialty. They are determined to 
contribute to their country with 
the knowledge they will acquire in 
KazNU. In one of my talks I got in-
terested what encouraged them to 
apply for KazNU.

This is what they said about 
themselves, their studies and plans 
for the future:

Shabir Ahmad "Bidar":
I am from Afghanistan. I gradu-

ated from Baghlan University, Fac-
ulty of Agriculture, 

Department of Horticulture 
and Forestry in 2013. During the 
four years I taught  at Badakhshan 
University.  I was always trying to 
fi gure out in which country I can 
get my master's degree, because I 
wanted to progress in every way, so 
I fi nally decided 

 that I should do my master's 
degree in Kazakhstan.

Rohullah “Soofi zada": 
I am from Badakhshan prov-

ince of Afghanistan. I received my 
primary education in Baharistan 
High School in Badakhshan Prov-
ince and graduated from the high 
school in 2011 with a high degree, 

Studying abroad is a global phenomenon with students crossing countries, continents and oceans to 

get the best education possible. One of the best challenges of studying abroad is the chance to become 

interested in a different culture, learning a new language, meeting new people and making new friends. 

So studying abroad does have many benefi ts.

The 3rd course History students  have chosen the 

German language and are successfully studying it. They 

are interested in Germany, the culture of the Germans, 

the life of German youth, their interests. In order to get 

closer acquaintance with the country and its culture, we 

try to hold various events.

My Afghan students
I choose german

So in April 8, 2022 the 
event  "Eine Reise durch 
Deutschland!" was held. The 
program included presenta-
tions of students about Ger-
many in the German language, 
Berlin and its sights, songs and 
poems, a quiz “What do I know 
about Germany?”. The presen-
tation “Heinrich Heine – der 
größte Dichter Deutschlands” 
was made  by Adil, and the stu-
dents Anara and Tokhtarbek 
recited the poem “Lorelei”.  
Students and guests were spe-
cially delighted with Rauan’s  
playing of W. A.   Mozart’s “Turk-
ish March“ on the piano.  Rauan 
is interested in music, loves to 
play the works of German 
composers: Beethoven, 
Schubert, Mozart. The event 
ended with the beautiful song 
"Sonnenkreis" sung by the en-
tire group.

Here is what students say 
about the event:

Azaliya: It was a great 
event! We had a lot of fun, we 
learned a lot of new informa-
tion. One hour spent together 
allowed us to plunge into the 
atmosphere of German poetry, 

music fi lled with mystery. I 
hope that in the future we will 
speak German better.

Adil: I believe that such 
events should be held more 
often, as they broaden one's 
horizons, provide an opportu-
nity to practice the language, 
test knowledge, introduce one 
to the culture and language of 
another nation. We are glad 
that we managed to make a 
colorful and memorable event 
dedicated to Germany. The 
Germans have an interesting 
culture, history, which occupy 
an important place in our 
world. I fi nd the German lan-
guage very exciting to learn, it 
sounds menacing, solid and 
quite expressive.

Inkar: I liked the event 
very much. It was an interesting 
experience of immersion in 
German culture. We also 
learned a lot about German cit-
ies, listened to German poetry. 
It was an amazing and educa-
tional event!!

K. ZHIRENSHINA,
Foreign Language 

Department teacher

BEZBEN

…for those whose hearing is acute, whose senses are alert. 

Men who have vision and quick to give response will understand 

the message in my verse (1889). These are the lines from 
Great Abai’s poem served as a topic for discussion by 
students of the Faculty of Physics at an event dedicated to 
Abay’s poetic heritage. The program of the event included 
presentations on Abai’s biography and poems, his translation 
activities, his composer creativity and analysis of Abai’s 
ideas, views and their signifi cance in the contemporary times.          

and in 2016 I received a bachelor 
degree from Baghlan University, 
Faculty of Agriculture, Department 
of Horticulture and Forestry.

WHAT IS YOUR IMPRESSION 
OF THE COUNTRY AND 

UNIVERSITY?

Shabir Ahmad "Bidar":  Al-Far-
abi National University is one of the 
most prestigious universities in the 
world . The university offers mod-
ern educational technologies, has 
a very spacious beautiful and green 
Campus, equipped laboratories, 
excellent library, comfortable 
domi tory,  gyms,  free parking zone, 
cafeteria. Another good feature of 
this university is that it teaches Eng-
lish, Russian and Kazakh languages   
to foreign students in the founda-
tion course so that they do not face 
any problems while studying, and 
this is a great program. And fortu-
nately, I have had this blessing, that 
is, alongside Dari, Pashto, Urdu, I 
can now speak English, Russian and 
Kazakh. Kazakhstan is also a very 

beautiful country. The people of 
Kazakhstan are very friendly and 
hospitable, I found good friends in 
this country and I will remember 
them forever. I am very happy to 
study in Kazakhstan and I wish to 
be able to study for my doctorate 
in this country in the future.

Rohullah “Soofi zad”: I was 
really happy to be awarded the 
scholarship to study at Al-Farabi 
Kazakh National University (Ka-
zNU), it was a glorious and unfor-
gettable day in my life because my 
dreams come true. I arrived here in 
December 2020. We were warmly 
welcomed at the university and got 
help with all questions and con-
cerns. For one year I studied the 
Kazakh language and I know that 
Kazakh language is so warmheart-
ed and sweet. I have good memo-
ries of the teachers who taught me 
the Kazakh language, they had 
friendly relations with me and I 
never felt alone, they invited me to 
celebrations, theaters and muse-
ums to get more acquainted with 
the culture of Kazakhstan.

We are taught by great teachers. 
All professors and staff of Al-Farabi 
are friendly with all the students, 
especially the foreign students, and 
here there is no discrimination or 
prejudice. I believe that the knowl-
edge and skills that I will acquire in 
my fi eld of study at Al-Farabi Uni-
versity will be the most valuable 
asset of my life will play a great role 
in my future life.

A. MULDAGALIYEVA

Prepared by 
Аizhan MULDAGALIEVA
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«ҚАЗПОШТА» АРҚЫЛЫ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ:

Ойынның негізгі тақы ры-
бы «Арман қала – Алматы» д еп 
аталды. «Ректор кубогы - 2022» 
КВН ойындарының жал  пы 
жүлде қоры – 1 000 000 теңге. 
Сайысқа қалың көп ші лікке 
танымал өнер адамдары, 
қоғам қайраткерлері төрелік 
етіп, арнайы қонақтар ша қы-
рыл ды. 

 «Ректор кубогы - 2022» КВН 
ойын дары фестиваль форма-
тын да өтіп, жоба тек «Сәлем-
десу» сайысынан тұрды. Қал-
жың сөзге ұшқыр әзілкештер 
кө рермендерге көтеріңкі кө-
ңіл күй мен күлкі сыйлады. 
Сайыс та 11 команда бақ сы-
нас  ты. Сайыс нәтижесінде 
өнер көрсеткен командаларға 
«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ»  

рест» құрамасы жеңіп, ағыл-
шын курсына 150 000 тең гелік 
сертификат ұтып ал ды.

 «Ректор кубогы-2022» КВН 
ойындарында жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар командалар 
ара сында жүлделі 3-орын 
Шым  к   ент қаласының құра ма-
сы – «Байдың балала ры на» 
бұ  йы  рып, 100 000 тең ге лік 
сер  ти фикат та быс талды. 
2-орын  ды қыз дар дан құрал-
ған «Қабыр ға лар» құрамасы 
алып, 200 000 теңгелік сер ти-
фи катты иеленді. Үздіктердің 
үздігі, сайыста оза шапқан 
АТУ құрамасы 1-орынды жүл-
делеп, 400 000 теңгелік сер ти-
фи катты қанжығалады.

«Күлкі — ашылған гүл, кө-
ңіл — шашылған нұр» демек-
ші, «Сұңқар» студенттер мен 
ма гис транттар кәсіподағы 
ұйым    дастырған «Ректор ку-
богы-2022» КВН ойындары 
тұң   ғыш рет ұйымдастырылса 
да, көрермен көңілінен шы-
ғып, жоғары деңгейде, бәсе ке-
лі, тартысты сәттерге толы 
бол   ды.

КеАҚ Басқарма Төрағасы – 
Рек торы Түймебаев Жансейіт 
Қан  сейіт   ұлынан алғыс хат бе-
рі ліп, Көлсайға 20% жеңіл дік-
пен жолдама және әл-Фараби 
кіта бының 7 томдығы сыйға 
тар тылды. «Үздік әзіл» но ми на-
 ция сымен алматылық құ рама 
«Краш 125 high school», «Үздік 
ойыншы» номи нация сы мен 
шымкенттік «Абырой» құра ма-
сының ойыншысы Ше ріп баев 
Бағлан марапат та лып, 50 000 
теңгелік сер ти  фи кат қа ие 
болды. «Көрермен көз айы мы» 
номинациясына «Алатау SU» 
Политех универ си теті құ ра-
масы лайық деп танылып, 
Түркістан қаласына тегін 
жол дама алса, «Арнайы жүлде» 
номинациясын ҚазҰУ «Эве-

Республикалық деңгейде тұңғыш рет Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
Ө.Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайында «Сұңқар» студенттер мен магистранттар 
кәсіподағының ұйымдастыруымен «Ректор кубогы – 2022» КВН ойындары өтті. 

Баспагер 
студенттер 

жеңімпаз атанды
Нұр-Сұлтан қала сын да «Баспа ісі» 

ма ман ды ғы бойынша сту дент тер 
ара сындағы V рес пуб ликалық пәндік 
олим пиада өтті. Бас  пагер-редактор 
ма мандарын дайын дай тын, олардың 
кәсіби, шығар ма шылық білігін артты ра-
тын жа рысқа 8 ко манда қатысып, бағын 
сынады. 

Тартысқа толы болған V 
рес публикалық баспа ісі пән-
дік олимпиадасы жоғары 
деңгейде өтті. Төрт кезеңнен 
тұратын жарыстың шарты бо-
ла шақ баспагер-редактордың 
бі лі мін молайтып, білігін арт-
тыруды көздейді. Атап айтар 
болсақ, кітап жарнамасы 
Book-trailler түсіру, кітап мұ-
қа басын әзірлеу, баспа ісінің 
не гіздері пәнінен тест тап-
сыру, қолжазбаны ре дак ция-
лау бойынша сыннан өтті. 

«Фолиант» баспасының ди-

 «Ректор кубогы - 2022» КВН ойындары өтті

рек торы Нұрлан Исабеков, 
Жа  зу шылар одағы Нұр-Сұл тан 
қалалық филиалының бас-
шысы Дәулеткерей Кәп ұлы, 
«Кәусар» баспасының ди рек-
торы Қуат Құрмансейіт жә не 
қазылар алқасының өзге де 
мүшеле рі нің бағалауымен 
жүл делі орындар тапсы рыл ды. 

Жан-жақты сарапқа са лы-
нып, әділ бағасы беріліп, 
олим   пиадада білімі мен білігі 
бар екенін көрсеткен сту дент-
терге арнайы диплом берілді. 
Сайыста бақ сынаған 8 топ-

тың ішінен «Книжные сер фе-
ры» командасы (ҚазҰУ) 
3-орын  ды, «Сұңқар» коман-
дасы (ЕҰУ) 2-орынды иеленді. 
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің Бас-
па герлік-редакторлық және 
дизайнерлік өнер кафе дра-
сы ның студент те рінен жа-
сақ  тал ған «Күн шы ғыс» ко-
ман дасы басым дауыс пен 
1-орын  ға шық  ты. 

Жарыс соңында жүлделі 
ко   мандаларға бағалы сый-
лық   тар табыс етілді.


