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22 қазанда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде «Болашақтың 
ғылымы» атты халықаралық ғылым және білім конгресі өтті.  Конгрестің алғы 
сөзін бастаған Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Бақытжан  
Жұмағұлов: «Постдағдарыстық даму жағдайындағы ұлттық және инновациялық 
жүйенің тиімділігі білімнің және зерттеу жетекші орталықтарының қабілеттілігімен 
өлшенеді. Кең көлемдегі халықаралық әріптестіктің, табыстармен және алдыңғы 
қатарлы технологиялармен алмасу маңыздылығы артып келеді», – деген 
мазмұнды арқау еткен Елбасының қатысушыларға бағытталған  хатын жеткізді. 
Сонымен бірге министр «Ғылым негізгі инновациялық экономика болуы керек» 
деп президент айтқандай, конгресті ұйымдастырудағы мақсат жоғары технология 
саласындағы әріптестікті  дамыту, инновациялық секірісті қамтамасыз ету 
мәселелерін алға қоятындығын айтып, конгрестің маңыздылығын айқындап берді. 

20 - 22 октября 2010 г. в рамках 
Года Германии в Алматы в Казахском 
национальном университете прошел 
Центральноазиатский конгресс 
«Образование в развитии». Инициаторами 
и организаторами конгресса выступили 
Институт им. Гёте (Казахстан), Институт 
им. Гёте (Узбекистан) и Казахский 
национальный университет им. аль-
Фараби. 

8-бет

Мұтанов  және қазақстандық жоғары 
оқу орындарының ректорлары, Ұлт
тық Ғылым академияларының пре
зиденттері, Еуразиялық университет
тер қауымдастығына мүше басқа да 
оқу орындары, ТМД мемлекеттерінің 
белгілі ғалымдары мен мамандары 
қатысты. 

Университеттердің Еуразиялық қа
уымдастығы аясында өткен конгрес те 
жоғары технологиялар саласындағы 

ынтымақтастықты дамыту, инно
вациялық серпілісті қамтамасыз ету,  
интеграциялық үдерістегі интел
лектуалдық элитаның қызметін бі
ріктіру, нық экономикалық өсуді қам
тамасыз етуге арналған ғылыми және 
білім бағдарламалары мен техноло
гияларын жетілдіру мәселелері қарас
тырылды.  Осы орайда ҚазҰУ ректоры 
Мұтанов Ғалымқайыр Мұтанұлы:

– “Конгреске қызығушылық өте 
жоғары деңгейде өтіп жатыр. Себебі 
25 елден 300 делегат келді. Конгресте 
қоғамдағы ғылымның рөлі барынша 
қарастырылуда. Сонымен бірге білім 
мен ғылымның байланысы, қарымқа
тынасы және осы екіжақты байланыс
ты әрі қарай дамыту мәселелері басты 
назарға алынды.  Конгресте көтеріліп 
отырған жаңа бағыттардың бірі зерт
теу университеттерін құру және оны 
әрі қарай дамыту. Бұл конгресс үлкен 
деңгейде бірінші рет өтіп отыр. 

(Жалғасы 3-бетте)

В работе конгресса приняли участие ученые, 
преподаватели, специалисты высшей и средней 
школы, эксперты в сфере образования из Казах-
стана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, 
Беларуси, России, Германии, Швейцарии, стран 
ЕС.

Масштабное и многоплановое мероприятие 
– международный образовательный конгресс – 
впервые проходит в Центральной Азии и служит  
интеграции образовательных систем стран ЦА и 
Европы, адаптации образовательных программ 
условиям глобализации.

Образовательный конгресс реализует одно 
из важнейших направлений Стратегии Европей-
ского Союза по Центральной Азии, принятой в 
2007 году, – развитие сферы образования. Кон-
гресс прошел в контексте и в соответствии с за-
дачами государственной программы Республи-
ки Казахстан «Путь в Европу», принятой в 2008 
году.

Образовательный конгресс показал воз-
можности и потенциал ЦА в развитии образо-
вания, а значит и человеческого капитала, как 
это обозначено в Программе Председательства 
Республики Казахстан в ОБСЕ в 2010 году. Об-
разовательный конгресс также реализовал за-
дачу «третьей корзины» ОБСЕ и гуманитарного 
измерения ОБСЕ.

В ходе образовательного конгресса ученые и 
эксперты из Центральной Азии, Европы рассмо-
трели различные аспекты высшего и среднего 
образования. Они обсудили результаты образо-
вательных реформ в своих странах за последние 
20 лет и современные вызовы. 

Более 200 участникам конгресса продемон-
стрировали образовательные проекты, реали-
зующиеся при поддержке Европейского Союза 
в странах Центральной Азии и Европы, новая 
Образовательная Стратегия ЕС для Центральной 
Азии. Особое внимание было уделено развитию 
иностранных языков (на примере обучения не-
мецкому языку), затронуты вопросы развития 
СМИ и подготовки специалистов в сфере меж-
дународной журналистики, всеобщей истории. 
Особое внимание на конгрессе было уделено 
обмену опытом  в становлении и развитии спе-
циальностей «международные отношения» и 
«регионоведения» в Казахстане. К слову, в этом 
году отмечается 15-летие факультета междуна-
родных отношений КазНУ имени аль-Фараби. 

Білім мен ғылым
дәнекері

Конгреске Еуразиялық Одақтың 
Қазақстандағы басшысы, елші Нор
берт Жустен, сенатор, Қаржы Ко
миссиясының вицепрезиденті, Фран
ция Республикасы Президентінің 
Франция мен Орталық Азия ара
сындағы  саяси және экономикалық қа
тынастарды дамыту жөніндегі арнайы 
өкілі  Эмери де Монтескью Ференза
ка, әлФараби атындағы Қазақ  ұлттық 
университетінің ректоры Ғалымқайыр 

ҚазҰУ-дың 
Спорт 
клубына – 
60 жыл

Год Германии 
в Казахстане 
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Ректорат Әріптестік

Акция Тұсаукесер

Встреча

КазНУ посетила делегация Республики Польша

Задачи  нужно решать 
совместными усилиями ҚазҰУ-да Ауғанстан 

студенттері білім алады

«Мұрагер» дал старт акции 

20 октября 2010 г. КазНУ имени 
аль-Фараби   посетила официаль-
ная делегация Республики Польша.

Польскую делегацию пред-
ставляли г-н Марек Гавенцки, про-
фессор Университета им. Адама 
Мицкевича (г. Познань); г-жа Беата 
Лозиньска, Директор Департамен-
та Экономики; г-н Анджей Сте-
фаньски, 1-й Секретарь, начальник 
отдела содействия торговли и ин-

вестициям Посольства Республики 
Польша в Астане.

Основной целью визита поль-
ской делегации является укреп-
ление сотрудничества в области 
образования между высшими учеб-
ными заведениями Республики Ка-
захстан и Республики Польша.

В рамках встречи обсуждены пер-
спективы расширения взаимодей-
ствия в сфере высшего образования.  

Визит польской делегации со-
стоялся в рамках Центрально-
азиатского образовательного кон-
гресса «Образование в развитии», 
проходившего с 21 по 23 октября 
на базе КазНУ. Польские гости по-
сетили музей истории КазНУ и по-
бывали на факультете журналисти-
ки.

Пресс-служба КазНУ

Жақында ҚР Білім және ғылым министрлігі, ҚР Сыртқы істер министрлігі 
және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
қазақстандық ЖОО-дан білім алуға келген ауғанстандық студенттердің 
бірінші тобын қарсы алды. Жақын арадағы 5 жыл ішінде бір мың ауған 
азаматын Қазақстанның жоғары оқу орындарында мамандандыруға 
орай, 2009 жылдың қараша айында қол қойылған екіжақты үкіметаралық 
меморандум негізінде Ауғанстан студенттері Қазақстанға келіп отыр. 

Қазақстанда оқуға жиыны 158 
ауған студенті келді, олардың арасын-
да 77 студент әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде білім 
алуда. Олар университеттегі шетелдік 
азаматтарға арналған жатақханаға ор-
наластырылды. Оларға мемлекеттік 
грант берілді.

- Студенттердің оқу барысы негізі -
нен қазақ және орыс тілінде өтетін 

бола ды. Жоғары оқу орнына дейінгі 
дайындықта студенттер Қазақстан та-
рихы, математика пәндерімен қатар, 
өз мамандықтары на қарай физика, 
химия, биология, гео графия, әдебиет, 
жалпы тарих сабақта рын да оқиды. 
Біздің студенттердің арасында 23-і 
инженерлік-техникалық мамандық бой-
ынша, 9-ы гуманитарлық-педагогика, 
15-і ауылшаруашылық, 5-еуі құқықтық 
тәртіп, 10-ы шекара жағдайларын күзету 
мамандықтары бойынша білім алатын 
болады, – дейді дайындық факультеті-
нің деканы Жазира Молдағалиева.

Закир ХУсейН (Ауғанстан):
– Бізді өте жылы құшақпен қарсы 

алып жатқандарыңызға қуаныштымын. 
Біз сіздерге сапалы жоғары білім алу үшін 
келдік. Мектеп түлектерімен қатар 
біздің арамызда әртүрлі топтағы адам
дар бар. Мәселен, мен әскери училищенің 
студентімін. Ауғанстанда өткен іріктеу 
барысында 361 студенттің ішінде 158 
студент өттік. Дайындық факультетін 
оқып шыққаннан кейін сіздердің әскери 
академияларыңызға оқуға түскім келеді.

 
саягүл ӘЛІМБеКОВА

С приходом в КазНУ нового ректора Галимкаира 
Мутанова введен новый формат проведения заседаний 
ректората. Теперь еженедельно по понедельникам рек-
торат собирается в расширенном составе  – с участием 
заведующих кафедрами, директоров НИИ, руководи-
телей отделов. Новая практика встреч на ректорате 
позволяет регулярно заслушивать отчеты  факультетов 
и подразделений, принимать быстрые решения со 
стороны руководства вуза.  К слову, за короткий срок с 
момента прихода к руководству  новый ректор успел уже 
побывать в общежитиях, осмотреть студенческий кам-
пус, познакомиться с преподавателями трех факультетов 
международных отношений,  исторического и  филосо-
фии и политологии.

На очередном  заседании ректората, состоявшемся 25 
октября, ректор ознакомился с деятельностью  НИИ ме-
ханики и математики (Данаев Н.Т.) и издательства «Қазақ 
университеті» (Асан А.Т.) 

Кроме того, были заслушаны отчеты о загранпоездках 
доцента кафедры казахского языка Тымболовой А.О. и стар-
шего научного сотрудника НИИ эксперементальной и теоре-
тической физики Досбалаева М.К.

Нынешний ректорат был отмечен особым событием – 
вручением сертификатов об аккредитации десяти образо-
вательных программ КазНУ.

По запросу Казахского национального университета  
Международное Агентство по аккредитации образователь-
ных программ в области инженерного дела, естественных 
наук и математики (ASIIN) провело аккредитацию  образо-
вательных  программ бакалавриата и магистратуры. 

1 октября 2010 г. на основании рекомендаций экспер-
тов и технических комитетов аккредитационная комиссия 
Агентства ASIIN вынесла положительное решение об аккре-
дитации образовательных программ сроком до 30 сентября 
2015 года.

Сертификаты аккредитации ASIIN были вручены:
- декану биологического факультета Шалахметовой Та-

маре Минажевне (по специальности «Биология»);
- декану географического факультета Сальникову Вита-

лию Григорьевичу (по специальности «География»);
- декану механико-математического факультета Абди-

бекову Уалихану Сейдилдаевичу (по специальности «Мате-
матика»);

- декану физического факультета Алиеву Баходиру 
Азимджоновичу (по специальности «Физика»);

- декану химического факультета Буркитбаеву Мухам-
беткали Мырзабаевичу (по специальности «Химия»).

  
Майра САГыМБАЕвА

Буквально на днях в Алматы 
в издательстве «Өнер» вышла в 
свет новая книга  под названи-
ем «Мұрагер», принадлежащая 
перу Сериккали Байменше – 
журналиста, ученого, диплома-
та, переводчика, доктора фило-
логических наук, члена Союза 
писателей Казахстана, лауреата 
премии Союза журналистов 
Казахстана, обладателя дипло-
ма Академии журналистики 
Казахстана «Алтын жұлдыз» 
(«Золотая звезда»). Именно она  
и дала старт 18 октября акции 
«Выпускник КазНУ для научной 
библиотеки альма-матер». 

Книга  посвящена история ста-
новления и деятельности казахских 
общественных организаций в Рос-
сийской Федерации, и, в частности, 
20-летию московского казахского 
общества «Мұрагер». Написанная в 
жанре документального эссе, книга 
воссоздает преемственную исто-
рию  от московского студенческого 
общества «Жас тұлпар» 60-х годов 
прошлого века, деятельность руко-
водителей и многочисленных ак-
тивистов «Мұрагер» в области куль-
туры и спорта. Отметим только, что 
благодаря финансовой поддержке 
«Мұрагер», московское  общество 
«Қазақ тілі» издает одноименую на 
казахском языке газету, функциони-
рует сайт (www.kazakh-tili.ru), про-

водятся Дни казахского языка, офи-
циальные праздники Казахстана 
и другие культурные мероприятия 
для москвичей и гостей российской 
столицы. 

Среди активистов разных лет 
можно встретить  и выпускников 
КазГУ. Среди них академик НАН 
РК Кенесбай Мусаев, доктор юри-
дических наук Баглан Майлыбаев, 
композитор Турсынай Оразбаева, 
кандидаты филологических наук 
Лейла Аскар и Улжан Мусабекова. 
Автор книги – первый секретарь 
Посольства Республики Казахстан в 
Российской Федерации  Сериккали 
Байменше не только по долгу служ-
бы хорошо знаком с деятельностью 
национальных культурных обществ, 
но и сам также принимает активное 
участие в их мероприятиях.

Презентация книги «Мұ рагер» 
состоится  в Алматы 19 ноября 2010 
года на международном «круглом 
столе» «Президент и зарубежные ка-
захи», который пройдет под эгидой 
Всемирной Ассоциации казахов. 

Выпускник КазНУ имени аль-
Фараби, Сериккали Байменше также 
является  автором  книг «Бейтаныс 
Беімбет», «Майлының Бейімбеті», 
«Бейімбеттің сөзстаны», «Елiн сүйген 
ерек жан», «Тағзым», «Зергердің зерт-
ханасы», «Сәт сағат» и др.

соб.корр.

үлкен талпыныстардың бастамасы болып 
отыр. Осы орайда Арман Сқабылұлы: «Біздің 
студенттік кезімізде тәжірибе жинақтауға деген 
жағдайлар көп емес еді. Біз тәжірибе кезінде 
бұқаралық ақпарат құралдарына микрафон 
ұстауды да меңгермей баратын едік. Ал қазір 
жағдай мүлде өзгерген. Бүгінде төртінші билік 
мамандарын дайындау барысында жасалы-
нып жатқан игі істер қуантады. Бұл аудитория 
студент шығармашылығын шыңдауға үлкен 
көмек болады», – деп атап өтіп, журналисти-
ка факультеті ұжымына «Хабар», «Ел арна» 
және «CospioNet» телеарналарындағы деректі 
бағдарламалардың электронды нұсқасын сыйға 
тарту етті. Ал спорт комментаторы Амангелді 
Сейітханов «Хабар» аудиториясының ашылуы-
на қолдау болып отырған әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетіне алғыс айтып, сту-
денттерге «сен маған журналистикаңды көрсет, 
мен сенің мемлекетіңді айтайын» деген пікірді 
алға тартып, астарлы ұғымның қадірін зерде-
леуге шақырды. 

Тұсаукесер барысында «Хабар» Агенттігі» 
Ак ционерлік Қоғамы мен әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті арасындағы екіжақ ты 
әріптестік меморандумына қол қойылды.

 
саягүл ӘЛІМБеКОВА

Бұқаралық ақпарат құралдарын төртінші 
билік өкілдері дейміз. Осы орайда журналисти-
ка факультетінде даярланып жатқан болашақ 
мамандардың «төртінші билік» ұғымына сай 
болуы үшін, әрине мол тәжірибе мен терең 
білім студент кезден-ақ қажет. Аталмыш құнды 
қажеттілікті өтеу үшін 7 қазанда әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
журналис тика факультетінде «Хабар» оқу 
аудиториясының тұсауы кесілді.

Аудиторияның ашылуына «Хабар» 
Агенттігі» АҚ Бас продюсерінің орынбаса-
ры Арман Сқабылұлы, «Хабар» Агенттігі» АҚ 
АФ креативті директоры Ержан Қазисұлы 
Сүлейменов, спорт комментаторы Амангелді 
Сейітханов және ҚазҰУ басшылығы мен жур-
налистика факультетінің ұжымы қатысты. 
Журналистика факультетінде Марат Бар-
манқұлов, Тауман Амандосов, Темірбек Қо-
жакеев сияқты профессорлар атындағы ау-
диториялар бар. Жақында ғалым Серік 
Әб дірайымов атындағы оқу залының тұсауы 
кесілген еді. Бүгін міне, «Хабар» оқу аудитория-
сы ашылып отыр. Бұл аудиторияның ашы-
луы студенттердің теориялық білімдерімен 
қатар, көкейлерінде жүрген шығармашылық 
жоспарларын іс жүзіне асыруға бағытталған 

ҚазҰУ-да «Хабар» 
телеарнасының 

оқу аудиториясы 
ашылды
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Шетелдік әріптестік

(Басы 1-бетте)

Халықаралық конгреске 
қатысушылардың құрамын 
және баяндамашылардың кө
теріп отырған маңызды мә
селелерін ескеретін болсақ, 
«Болашақтың ғылымы» атты 
халықаралық ғылым және білім 
конгресін осы уақытқа керек 
үлкен маңызы бар мәселе деп 
санаймын. Конгрестің негізгі 
мақсаты ғылымға серпін беру, 
жаңа ой тудырумен қатар 
халықаралық ғалымдармен 
үлкен жобалар жасауға се
беп болу екендігін назарға 
алатын болсақ, бұл мақсаттар 
нәтижесін беруде” – деген 
пікірін жеткізді. 

Ал Франция Республикасы 
Президентінің Франция мен 
Орталық Азия арасындағы  
саяси және экономикалық 

Білім мен ғылым
дәнекері

қатынастарды дамыту жө
ніндегі арнайы өкілі  Эмери 
де Монтескью Ферензака: 
“Бүгінде экономиканың да
муы жаңа технология мен 
жаңа білім орталықтарына 
байланысты. Сол себептен бұл  
конгресті Қазақстан білімі мен 
ғылымының дамуына инвес
тиция деп айтуға болады. Мен 
Сорбонна университетінде 
сабақ беремін. Байқағанымдай 
ол жерде қазақ студенттерінің 
саны көбейіп келеді. Бұл 
жақсы нәтиже. Қазақстандық 
студенттердің франциялық ға
лымдармен тығыз байланыс
та болуын қалаймын. Және 
Франциядағы университеттер
ден білім алуға, алмасып оқуға 
шақырамын. Мен қазақстан
дық профессорлармен ара
ласу арқылы және сіздердің 
жоғары оқу орындарыңызбен 
танысу нәтижесінде Қазақстан 
білімі мен ғылымын жоғары 
бағалаймын. ҚазҰУ Қазақ стан 
қоғамындағы саясаткерлер 
мен бірнеше сауатты маман
дарды қалыптастырып отыр ған 
бірінші университет”, – де ген 
пікірін ортаға салды.

Әрине ғылымды ілгерілету 
инновацияға барынша үлес 
қоспақ. Хакім Абай да: «Ғылым 
таппай мақтанба» деп өсиет 

қалдырды емес пе? Енде
ше университеттердің Еу
разиялық қауымдастығы 
ая сында ел ғылымының мүм
кін дігін арттыру үлкен жа
уапкершілікті қажет етпек. Екі 
күнге созылған конгрес осы 
жауап кершілікті нығырлай 
түсті. Осы орайда конгрес 
еліміздің жоғары оқу орында

рына не береді деген сауалға 
Шәкәрім атындағы Семей 
мемлекеттік университетінің 
ректоры Ерлан Бәтташұлы бы
лай жауап қатты: «Бұл идеяның 
негізгі авторы еліміздің 
тұңғыш президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев. Бұл тек 
қана экономикалық жағынан 
бірбірімен еуразиялық ұлт, 

үрдістердің, мәдениеттің ғана 
араласуы емес, экономиканың 
да араласуы. Оның ішінде 
негізі болып келетін ғылым, 
білім прогресі. Сондықтан да 
олардың бәрінің басын құрап 
отыратын жер ол университет
тер. Университет – ғылымның 
орталығы, келешектің ор

талығы, мәдениеттің орта
лығы. Олай болатын болса, 

керек. Бұл өте маңызды әрі 
ғылымды дамыту үшін өте пай
далы. Ғылымның мәселелерін 
ғалымдар бірігіп талқыласа, 
шешімін табады. Әсіресе 
жастарға  әлемдік деңгейді 
тәжірибе алмасқан дұрыс. Әр 
мемлекеттің өзінің ғылымы бар, 
өзінің ерекшелігі бар.  Олардың 
бәрін жинап қайсысы ұтымды 
соны пайдалану керек. Бүгінде 
Түркия мен Қазақстанның 
ғылым саласындағы байланы
сы жақсы, бірақ тағы да дамы
ту керек деп ойлаймын. Со
нымен қатар ғылым саласын 
әлемдік деңгейде бір жүйеге 
көшу керек деп санаймын». Бұл 
Түркиядан келген профессор, 
Мимар Синан университетінің 
Ғылыми жұмыс жөніндегі 
проректоры Ахмет Тасагидің 
пікірі. Ал «Болашақтың 
ғылымы» атты халықаралық 
ғылым және білім конгресін 
ұйымдастырушы, ҚазҰУдың 
Ғылыми жұмыстар жөніндегі 
проректоры Темірбеков: 
«Біз инновациялық жақсы 
жобалар бойынша өндіріс 
ұйымдастырып, өнім шығаруға 
талаптанып жатырмыз. Бүгін 
оларды көрмеге қойдық. 100
ден аса инновациялық жоба 
бар, университетте жасала
тын қаржыландыратын жо
балардың өзі 1 миллярд тең
геден асып отыр. Мұнда іргелі 
зерттеулер, қолданбалы зерт
теулер бар, сосын жаңағы 
келісімшарт негізінде жасала
тын жұмыстар бар. Институт
тар бізде сүбелі еңбек жасап 
жатыр. Инновацияны дамыту 
және жаңа технологияларды 
дамыту бағытында мемлекеттік 
үлкен бағдарламалар жаса
лынып жатыр, ол бағдарла ма
ға ҚазҰУдың инновациялық 
кластерін дамыту бағыты 
кірген. Ол бағытта ҚазҰУда 
физика, химия, нанотехно

еуразиялық үлкен қауымдастық 
құратын болсақ, оны жоо осы 
төңіректе жинақтау арқылы 
іске асыру тиімді болады. Бү
гінгі конгрестің аясы өте кең. 
Шәкәрім атындағы Семей 
мем  лекеттік университеті осы 
қа уымдастыққа енуді жоспар
лауда.  Ерекшелігі сонда. Сол 
баян дамашылармен тіке лей 
қа рымқатынас орнату мақ са
тымен келген ойым бар», дейді.

Ғылыми конгресте отандық 
ғалымдар мен алысжақыннан 
келген мамандар білім мен 
ғылым кеңістігіндегі көкейкесті 
мәселелерді көтеріп, оларды 
шешу жолдарын да ұсынды. 

«Ғылымда шекара бол
майды. Дүние жүзілік барлық 
мемлекеттердегі ғалымдар, 
студенттер өзара бірлесіп 
жиіжиі конференция жасау 

логия, ақпараттық жүйелер, 
биология, экология, т.б. сала
лар бойынша  16 бағдарлама 
жүзеге асырылмақ. Болашақта 
ғылымды экономикаға ендіру, 
бизнеспен бірге жасау жағын 
қарастырып отырмыз», – де
ген ойларын ортаға салды. 

Әрине мамандардың пікір
лері біршама жұмыс тардың 
атқарылғандығын аңғартады, 
сонымен қатар бұл конгрес 
Университеттердің Еуразиялық 
қауымдастығы  алдына жаңа 
жобалар мен бастамалар, инно
вациялық міндеттер қояды.   

Екі күнге созылған халық
аралық жиынның пленарлық 
отырысында ғалымдар кон
грестің резолюциясын қа
былдады. 

Саягүл ҚАБЫЛБЕКҚЫЗЫ
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Құттықтаймыз!!!

ҚазҰУ-дың
Үздік оқытушылары

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Ғылыми кеңесінің 25 мамырдағы шешімі бойынша 

университеттің 29 ұстазы ҚазҰУ-дың білімі мен ғылымының 

дамуына қосқан үлесі үшін  “Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

дың Үздік оқытушысы – 2010” атағымен марапатталған 

болатын. Осы орайда қуаныш иелерін ҚазҰУ-дың 

барша оқытушы-профессорлар құрамы атынан «Қазақ  

университеті» газетінің ұжымы құттықтай отырып, 

еңбектеріңізге табыс тілейді!!!

Жанғара ДәДебАев ф.ғ.д., 
профессор, әдеби шығармашылық 

және көркем аударма теориясы 
кафедрасының меңгерушісі

Зухра ИСмАғАмбетовА, 
ф.ғ.д., мәдени антропология 
кафедрасының профессоры

баян ЖҰбАтовА, ф.ғ.к., 
арабтану кафедрасының 

доценті

Сандуғаш ҚоДАновА, ф-м.ғ.к., 
оптика және плазма физикасы 

кафедрасының доценті

ғалия мәДИевА, п.ғ.к., 
спорт және дене тәрбиесі 
кафедрасының доценті 

Ләззат еркінбАевА, з.ғ.д., 
профессор, табиғи ресурстық 

және экологиялық құқық 
кафедрасының меңгерушісі

Пернехан ермекбАев, т.ғ.к., 
әскери кафедраның 

профессоры

Қуанышбек мейрембеков, 
ф-м.ғ.к., гоеметрия, алгебра 
және математикалық логика 

кафедрасының доценті

валентина мИроновА, 
ф.ғ.к., орыс филологиясы 

кафедрасының доценті

(Жалғасы келесі санда)

оразгүл мҰхАтовА, т.ғ.д., 
деректану және тарихнама 

кафедрасының профессоры
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Үздік оқытушылары
Қыз қылығымен...

 Жалпы, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде  «Ана 
тілі» аруы» байқауына іріктеу кезеңі 
өз жұмысын 21 қыркүйектен бастап 
кеткен болатын. ҚазҰУ-да білім алып 
жатқан мыңдаған аруларымыздың 
арасынан  700-ге жуық қыздарымыз 
іріктеу кезеңіне қатысты. Солардың 
50-і 2-ші турға сүрінбей өтсе, ҚазҰУ-
дың Тәрбие жұмысы және тілдер-
ді дамыту жөніндегі департамент-
тің  ұйымдастыруымен жүзеге асып 
отырған «Ана тілі» аруының ақтық 
сайысына 14 аруымыз бақ сынауға 
келді. 

Бұл ақтық сайысқа дейін ару-
ларымыз бірнеше асулардан асып, 
талай  сын сағаттарда сыналған 
болатын. Мәселен, «Ана тілі» 
аруы байқауының  алғашқы кезеңі 
«Ұлттық тағамдар жәрмеңкесіне» 
арналған болатын. «Ұлттық тағамдар 
жәрмеңкесінен» түскен қаржыны 
арулар қайырымды іске жұмсап, №1 
балалар үйіне барып қайтты. 

Бұдан кейін аруларымызды ру-
хани демалыс орны Ғ.Мүсірепов 
атындағы жас өспірімдер мен бала-
лар театры «Тұншыққан сезім» атты 
спектакльмен қарсы алды. Байқау 
барысында арулармен бірге өткен 
белестерді Студенттер сарайына 
жиналған көрермендер бейне кө-
ріністен тамашалады.  

Ел болашағы, алдымен, бо-
лашақ ана болмысымен байланы-
сты екендігін ескерсек, «Ана тілі» 
аруы байқауы арулардың бойына 
инабаттылық пен мәдениеттілікті, 
әдеп пен тәрбиені сіңіретін үлкен 
шара болмақ. 

Сонымен, жанкүйерді толған-
тып, үміткерді толқытып байқау да 
бас талды. Қолпаштай соғылған жан-
кү йер  алақанының дауысынан сарай 
ішін мерекелік күй кернеп кетті. 

Алғашқы құттықтау сөз әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Тіл 
және тәрбие жұмысы жөніндегі про-
ректоры Жаманбалаева Шолпан 
Ерболқызына берілді. Өзінің құт-
тықтау сөзінде проректор:

– Құрметті көрермен қауым 
және байқауға қатысушы арулар! 
Адам тәрбиесінде, әсіресе, қыз бала 
тәрбиесі өте маңызды. Сонымен қатар 
бүгінгі «Ана тілі» байқауы»  ұлттық 
салт-дәстүрімізді, мәдениетіміз бен 
ұлттық құндылықтарымызды на-
сихаттаудың бір үлгісі десек болады,- 
деп атап өтті.

Таныстырудан кейін бойжет-
кен деріміздің өнерлерін бағалар 
әділ-қазылар таныстырылды. «Ана 
тілі» газеті бас редакторының 1-ші 
орынбасары, ақын, Қазақстан  
Журналистер Одағы сыйлығының 
лауреаты Нұрперзент Домбай, 
«Заң» газетінің бас редакторы, ақын 
Бекжан Әшірбаев, ақын-сазгер, 
«Атамұра» баспасының жетекші 
қызметкері Серік Қалиев, әнші-
сазгер, ҚазҰУ түлегі Роза Әлқожа, 
Бостандық ауданы «Нұр Отан» ХДП 
төрағасының бірінші орынбаса ры 
Әділ Төлегенов, Қазақ радиосы-
ның «Қайырлы таң, қазақ елі» таң-
ғы бағдарламасының жүргізушісі, 
журналист Гүлнұр  Омарханқызы, 
ҚазҰУ «Ана тілі» аруы – 2009» 
байқауының жеңімпазы Сандуғаш 
Қартаева және «Ана тілі» аруы 
байқауының ұйымдастырушысы 
–  ҚазҰУ-дың Тәрбие жұмысы 
және тілдерді дамыту департаменті 
әділ-қазылар алқасының құрамын 
толықтырды.   

Сайыстың алғашқы сәтінде 
«Ерке нұр» сән үйінің киім үл-
гісімен сахна төріне  шыққан ару-
ларымыз Қыз Жібек пен Баянды, 
Еңлік пен Ақжүністі елестеткендей 
болды.  Ұлттық киімдер мен әше-
кей бұйымдар аруларымызды хор 
қызындай үкілей түскен. Көздің 
жауын алған сұлулық  «Пай-пай, 
қазақтың арулары-ай» дегізеді.

Бойжеткендермен ере шыққан 

бозбалалар ерте заманның сал-
серілерін көз алдыға келтіріп, 
сыңғырлай шыққан күлкі мен 
домбыра асынған жарасымды 
жас тар сахнаға көрік берді. Қыз-
дарымыздың байқаудың танысты-
ру кезеңін қыз-жігіт айтысымен 
ұластырып, жөн сұрасуы өтті сәтті 
шықты.

Таныстырудан белгілі болған-
дай ақтық сынға журналистика фа-
культетінің 1-курс студенті Ирина 
Тен, журналистика факульте ті нің 
3-курс студенті Елдана Рахимова, 
физика факультетінің 1-курс сту-
денті Әсем Шойбекова, география 
факультетінің 2-курс студен ті Арай 
Тоян,  химия факультетінің 1-курс 
студенті Меруерт Жақсыға ли, 
шығыстану факультетінің 2-курс 
студенті Толқын Мырзакимова, 

«Ана тілі» аруы
анықталды

24 қазан. ҚазҰУ қалашығы. Ө.А.Жолдасбеков атындағы Студент-
тер сарайында мерекелік леп есіп тұр.  Бұл күн – бұрынғы 

күннен өзгерек. Бұл мереке – өзге мерекеден бір бөлек. 
Себебі осы күні ай десе аузы бар, күн десе көзі бар «Ана тілі» 

аруын анықтайтын сын сәті.   ҚазҰУ-дың Тәрбие жұмысы және 
тілдерді дамыту жөніндегі департаменттің  ұйымдастыруымен 

өтіп отырған байқауға ЛОРЕАЛЬ МЕЙБЕЛАЙН НЬЮ-ЙОРК компа-
ниясы, «БАЙ ТЕРЕК» фото салоны, «ЕРКЕ НҰР» сән салоны және 

«АРЛАН» дзюдо клубы, Ғ.Мүсірепов атындағы жасөспірімдер және 
балалар театры, т.б. мекемелер демеушілік жасаған.

филология факультетінің 1-курс сту-
денті Әйгерім Әшірәлі,  экономи ка 
және бизнес факультетінің 1-курс 
студенті Арайлым Нұрханова, 
заң факультетінің 3-курс студенті 
Ардақ Алтынбекова, биология фа-
культетінің 1-курс магистранты 
Меруерт Донбаева, филосо фия 
және саясаттану факультетінің 
3-курс студенті Меруерт Шабден, 
меха ни ка және математика факуль-
те тінің 1-курс студенті Ақмарал 
Тубетова, халықаралық қатынас тар 
факультетінің 1-курс студенті Іңкәр 
Аманкелді, тарих факультетінің 
2-курс студенті Әйгерім Баянова 
сияқты аруларымыз келген екен.  
Осылайша, таныстыру сәті де өтті. 

Ендігі кезек  ана тілдің керемет 
көркемдік ерекшелігін көрсететін 
поэзиялық композиция жасау  
бөліміне жетті.

«Баға берсек қазақ тілі 
қандай тіл?

Ең шұрайлы, ең әдемі ең бай тіл!
Замананың сан дауылын көрсе де,
Мәні тозбас, дәмі кетпес бал

дай тіл!», – демекші бұл бөлімде 

арулар ақындарымыздың ана тілі 
жайындағы толғауларын көркем 
шеберлікпен орындап, қазақ ті-
лі нің мәртебесін асқақтата түсті. 
Ана тілінің қасиетін ұлықтаған са-
йын аруларымызға деген көрер-
мен ықыласы да қалыңдай түсті. 
Әрине, ана тілін бір серпілтіп, бір 
сілкінтіп тастады бойжеткендер. 
Ана тілін адам бойына ана сүтімен 
дариды дейміз. Ендеше болашақ 
аналарымыздың ана тілін жетік 
біліп, құрметтеуі ару болу үшін 
бірінші меңгерер қасиеті болу керек. 
Бұл тұрғыдан байқау оңды бастама-
ны қолға алғанын пайымдадық.  

«Сәмбі талдай сән қандай, 
сымбат қандай,

Жұпар сеуіп, маңайды гүл 
жапқандай.

Сырғасы мен шолпысы 
сыңғыр қағып

Уылжыған бойжеткен үн қат
қандай», – деп жүргізу шіле рі міздің 
жариялауынан кейін аруларымыз 
ұсынған «Ерке нұр» сән үйінің  
әсем көйлектерін тамашаладық. 
Көздің жауын алған ұлттық киімдер 

көрерменді тамсантты. Байқау арула-
ры көркемдіктерімен көз тұндырып, 
жанкүйерді «әй, керім, керім-ай» 
деп Абайша таң қалдырды. 

Одан кейінгі кезек сұрақ-жа-
уап қа жетті. Мұнда аруларымыздың 

тапқырлығы мен білімі, әлеуеті са-
раланды. Бұл кезеңді ұтымды деп 
айтуымыздың себебі сұрақтар қазақ 
әдебиеті және тарихындағы әйел 
бейнесі мен қыздардың ерлігі сала-
сында қойылған. Мәселен, бір аруы-
мыз Томиристің, Ұлпанның бейне-
сін суреттесе, енді бірі Қыз Жібек тің 
көркемдігін, енді бірі Еңліктің, енді 
бірі Баян сұлудың инабат ты лы-
ғын баяндаса, тағы бір қаты су шы-
лар Домалақ ананың қайрат керлі-
гін, Зере мен Ұлжанның, Мәншүк 
пен Әлияның ерлігін насихат тап, 
өздері де сол алдыңғы буын ның 
қайсарлығы мен қазақ қызы де-
ген атауын үлгі тұтатындық тарын 
жеткізіп жатты. Көркем әде биет 
пен тарихтан, әдет-ғұрып пен салт-
дәстүрден, мәдениет пен әдеп тен 
аруларымыз кенде емес екен дігін 
байқап, риза болыстық. Расы мен де, 
«Ана тілдің» аруы атану тұн ған ина-
бат пен көркем мінез, алғырлық пен 
тапқырлықты қажет етеді.

Қазақ халқы іңгәләп өмірге кел-
ген сәбиін әнмен әлдилеп, жырмен 
жұбатып, өлеңмен өсіреді. Талбесігін 
тербетіп, бесік жырын айтады. Дана 
Абай: «Туғанда дүние есігін аша-
ды өлең, өлеңмен жер қойнына 
кірер денең», - дейді. Ендеше бұл 
байқау «Өнерім – өмірім» сайы-
сын да назардан тыс қалдырмапты. 
Бұл сайыс та әсем қыздарымыз 
тербетіле билеп, сызылта ән салды. 
Міне, «Ана тілі»аруы» байқауының 
қорытынды кезеңі осындай 5 айна-
лымды қамтыды. 

Ендігі кезекте нағыз қобалжытар 
сәт туды. Бір-бірінен оқ бойы озық 
тұрған сұлулардың ішінен аруды 
таңдау сәт келді. Әрине, әділдігін 
төрешілер  шешеді. Арулар  сайы-
сына төрелік еткен қазылардың 
ұйғарымы бойынша, әрбір қатысушы 
ару арнайы аталымдармен мара-
патталды. Құттықтау сөз сөйлеген 
«Атамұра» баспасының жетекші 
қызметкері, ақын Серік Қалиев: 
«Бүгін біз ару қыздарымыздың 
көркем мінезіне, сұлулығына, ақы-
лына көркі сай болмысына куә 
болдық. Әрі аруларымыз шетінен 
өнерлі әрі суретші, әрі спорт шебері 
әрі көркем сөз оқу шебері екендігін 
де дәлелдеді. Өте әсерлі кеш өтті», 
- деген ризашылығын жеткізді. Со-
дан кейін байқауыда бас жүлдені 
жеңіп алып, нәзіктігімен, қызға тән 
қылығымен, өжет алғырлығымен 
«Ана тілі» аруы атанған ару фило-
логия факультетінің 1-курс студенті 
Әйгерім Әшірәлі екендігін жария-
лады. Әйгерімге «Ана тілі» аруы» 
байқауының 2009 жылғы жеңім-
пазы Сандуғаш Қартаева ару тәжін 
кигізді. Көрерменнің де таңдауы 
сәйкес келіп, қошемет күші 
қалыңдай берді. Сонымен қатар 
жеңімпаз Әйгерім Әшірәліге «Нұр 
Отан» ХДП атынан түрлі түсті теле-
дидар сыйға тартылды. Ал Меруерт 
Шабден мен Әйгерім Баяноваға 
Beautimaniya салонының серти-
фикаты ұсынылып, «АРЛАН» дзю-
до клубы Іңкәр Аманкелді мен 
Елдана Рахимоваға клубтың ша-
қы руын табыс етті. Сондай-ақ бұл 
са  йыс қа демеушілік танытқандар-
дың бірі Ғ.Мүсірепов атындағы 
Жас өспірімдер және балалар теа-
тры 14 аруға жұбымен бірге тама-
шалау үшін шақыру билетін және 
жеңімпаз аруға жұбымен театр 
қойылымын көруге бір апталық 
шақыру қағазын және «Атамұра» 
баспасы аруларымызға кітаптар 
сыйлады. 

P.S. Байқаудан көрермен көте-
ріңкі көңіл күймен және 
«қазақтың қыз дарына 

қай ран қалам» деген қимастықпен 
тарасып жатты.

саягүл 
ҚАБЫЛБеКҚЫЗЫ
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Байқау

Семинар

Бәрекелді!

14 қазанда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің журналистика факультетінде 
«Ұйқыашар» және «Айдындағы аруыма» атты екі  
кітаптың тұсаукесері өтті. Былтыр ҚазҰУ-дың 75 
жыл дық мерейтойына орай арнайы «Селтеткізер» 
студенттер шығармаларының жинағы шыққан болса, 
«Ұйқыашар» соның жалғасы ретінде басылып отыр. 
Кітап шығармалары іріктеуден өтікізіліп, ең үздік деген 
проза мен поэзия туындыларынан құралған. Студент 
қаламын ұштау үшін жасалып жатқан осындай игі бас-
тамалар, алдағы уақытта жемісті болады деп сенеміз. 

15 қазанда әл-Фараби атын дағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінде «Үздік жатақхана» фестивалі қорытындыланды. Фес-
тиваль аясында университеттегі «Үздік жатақхана» және “Үздік 
жатақхана меңгерушісі” анық талды. Аталмыш байқау ҚазҰУ-дың 
Жастар ұйымдары мен «Нұр Отан» ХДП Бостандық аудандық 
бөлімі ұйымдастыруы негізінде жүзеге асты.

Смағұл ағамыздың бұлай деуінде 
үлкен мән жатыр. Көпшілік көк сандыққа 
көп телміреді емес пе?! Ондағы бола-
тын түрлі бағдарламалар, көрсетілетін 
фильмдер адамның психикасына, ру-
хани әлеміне, тәрбиесіне әсер етпей 
қоймайды. Ал теледидардағы дүниелердің 
барлығының сапалы бола бермейтіні тағы 
бар. «Әннің де естісі бар, есері бар» демекші, 
телебағдарламалар мен фильмдердің ха-
лыққа құнды дүние сыйлайтыны да, жұртты 
желіктіретіні де бар. Телеарнаның өнімдері 
халықтың қажетін өтеуі тиіс. Қазақ жұрты 
төл туындыларымыздан гөрі түрік пен 
кәрістердің таусылмайтын телесериалда-
рын көруді жөн санайтын сияқты. Мұның 
негізгі себебі еліміздегі кино саласының 
сапасы сын көтермей тұрғандығында деп 
ойлаймын. Қазақ киносының тамыры са-
налатын «Қыз Жібек», «Менің атым Қожа» 
сынды фильмдер қазір жоқтың қасы. Нағыз 
қазақылықтың иісі аңқып тұратын мұндай 
туындыларды дүниеге әкелуге нендей кедер-
гі бар екен. 

«Шыңғыс хан», «Сұлтан Бейбарыс» 
сынды тамаша кино картиналар еліміздің 
арналарынан талай көрсетілді. Тіпті кәріс 
ұлтының тарихынан сыр шертетін «Хан-
зада Жумонгты» да қызыға тамашаладық. 
Байтақ жерімен ғана емес, тарихымен де 
бай ұлтымыздың кешіп өткен өмір жо-
лын неге кино тілімен түсіндіріп көрмеске. 
Қанмен жазылған тарихымыздағы Кене-
сары, Абылай, Қабанбай, Бөлтірік сын-
ды тұлғаларымыздың өмір белесінің өзі 
киноға сұранып тұрған жоқ па?! Осы орайда, 
А.Қарсақбаев, Ш.Аймановтай кино саласын-
да айтулы із қалдырып кеткен тұлғалардың 
заманына зар болып отырмыз. 

Кино өндірісіндегі еліміздің жеткен 
соңғы жетістігі деп «Ағайынды», түріктермен 
бірігіп түсірген «Астана – махаббатым 
менің» және қазір көрсетілімге берілген 
«Жаным» сериалдарын айта аламыз. Бірақ 
бұл фильмдер қанша жерден сәтті шыққан 
туынды болғанымен қазақтікі емес сияқты. 
Себебі қабырғамызды қайыстырып жүрген 
баяғы тіл мәселесі. Онсыз да шұбарланған 
тіліміздің осындайда еркін көсілуіне шектеу 
қою елдігімізге сын болмақ.

Елімізде жақсы кинолардың жоқтығынан 
да шет елдің туындыларын көруімізге тура 
келеді. Десе де, көрші мемлекеттердің ки-
ноларын көрсетеміз деп ұлтымыздың ру-
хани байлығынан мақұрым қалып бара 
жатқандаймыз. Себебі көптеген қазақ дү-
ниеге келген балаларына кинодан көрген 
мағынасыз есімдерді таңдап, қазақы ат 
қою дәстүрінен алыстап барады. Көшедегі 
жастардың бұзақы әрекеттері, ұрлық сын-
ды лас тірліктермен айналысуы, ойынха-
наны баспанасындай көруі, менің ойым-
ша, кинолардан келген кесапаттар. Ол 
ол ма, тіпті кішкене бүлдіршіндерімізге 
арналған мултьфильмдердің кинолардан еш 
айырмашылығы қалмай бара жатыр. Сол 
баяғы атыс-шабыс, қырып-жою. Ондай 
құнсыз дүниелер баланың ойлау жүйесіне 
теріс әсерін тигізері сөзсіз. Жастардың са-
насын шырмауықша шырмап, болашағына 
балта шабатын мұндай фильмдердің 
көрсетілуіне қандай тосқауыл қажет? Осы 
сауал қазақтың азаматшасы ретінде санама 
маза бермейді. Бұл жайында сіздер не ойлай-
сыздар, оқырман! 

Аяулым сАғЫНдЫҚОВА,
журналистика факультетінің 1-курс 

студенті, ҚазҰУ-дың баспасөз орталығы

Кітап тұсаукесері барысында Баспа ісі және БАҚ ди-
зайны кафедрасының меңгерушісі Сағатбек Медеубекұлы: 
«Біздің студенттік кезімізде кітап тұрмақ, мақаламыздың га-
зет бетінде жарық көргеніне қуанатынбыз. Міне, сіздер үшін 
жағдайдың жасалғандығы, мүмкіндіктің кеңдігі деген осы. 
Студенттердің қолжазба жинағы шығып отыр. Бұл сіздердің 
болашақ шығармашылықтарыңыз үшін алғашқы баспалдақ. 
Тырнақ алды жұмыстарыңыз. Әрине, бұл үлкен қуаныш», – 
деп атап өтті. 

– «Айдындағы аруыма» кітабы талантты тележүргізуші, 
журналист Руслан Бөлебайға арналған естеліктер жинағы. 
Құрастырушы – қарындасы Айнұр Бөлебай. «Бұл кітаптың 
жарыққа шығуына Айнұр көп еңбек етті. Барлық матери-
алдарды жинаған да өзі. Ал кітаптың атын қоюға келгенде, 
«ағай, өзіңіз айтсаңыз» деп өтініш білдірді. «Айдындағы 
аруыма» деп алған себебім, Руслан ертеректе жазған өлеңін 
осылай атаған екен. Сондықтан естелік кітапты осылай атап, 
көзі тірісінде қолы жетпеген арманына Руслан бақилыққа 
аттанғаннан кейін «ескерткіш тұрғызып» кеткендей әсер 
қалдыру үшін қойдым. Шындығында, оның жасаймын 
дегендері көп еді ғой», – дейді аталмыш кітаптардың 
жарық көруіне бас-көз болған «Қазақ университеті» 
газетінің Бас редакторы Дәрмен Смайыл. Тұсаукесер ба-
рысында “Ұйқыашар” студенттер шығармышалығы мен 
“Айдындағы аруыма” естелік-эссе кітаптары журналисти-
ка факультетінің Серік Әбдірайымов атындағы оқу залына 
табыс етілді. 

саягүл ӘЛІМБеКОВА

Студенттің оқу үдерісінен 
кейінгі уақыт бөлігі екінші 
үйі – жатақханада өтетіндігін 
ескерсек мұндай байқау өте 
маңызды болып табылады. Себебі 
үздіктер бәсекелесетін жерде 
сапа да болмақ. Сонымен қатар 
студенттік шақтың ең қызықты 
сәттері де, ащысы мен тұщысы, 
небір-небір айтулы қуаныштары 
жатақхана өмірімен тығыз байла-
нысты. Әлдебіреуден студенттік 
өмір жайлы қызықты сәттеріңіз-
бен бөлісіңізші десек, бірден 
жатақхана қабырғасындағы естен 
кетпес естеліктерін бастайтыны 
да анық. Жастар өмірінің ең әсерлі 
мекені ҚазҰУ қалашығында 5000 
студент тұрғыны бар 13 жатақхана 
орналасқан. 

Студенттік қоғамның үздік-
терін анықтаған «Үздік жа тақхана» 
фестивалі «Үздік жа тақхана 
меңгерушісі», «Үздік қабат», 
«Үздік бөлме», «Үздік ста роста» 
және «Үздік студенттер кеңесі» 
сияқты кезеңдерді қамтыған. 

14 қыркүйекте әл-
Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің 
механика-математика 
факультетінің акт залын-
да жалпыуниверситеттік 
«Ана тілі сұлтаны - 2010» 
байқауы өтті. 

Байқауға университе ті
міздің 12 факультетінен 14 
үміткер қатысып, өз өнер
лерін ортаға салды. Байқау 
қатысушылары өзін таныс
тыру, туған жерін суреттеп 
беру, халқымыздың салт
дәстүрлерінен қысқаша театр
ландырылған көрініс жасау, 
халқымыздың ұлттық спорт 
түрлерін (кір тасын көтеру, бі
лектесу, арқан тарту, т.б.) және 
«өне рімөмірім» атты кезең
дер ді өткерді. Аталмыш байқау
дың басты мақсаты – еліміздің 
тірегі ер азаматтарымыз дың 
бойына ұлттық санасезімді, 
отансүйгіштік, ержүректілік, 
туған жеріне деген махаббат 
сезімін қалыптастыру.

«Жігітке жеті өнер де аз» 
дейді халық,

Халықтың көңілінде бәрі де анық.
Көрсетсін өнерлерін бойындағы,
Өлең оқып, күй шертіп, әнге са

лып, - деп «Ана тілі сұлтаны» 
байқауында үміткерлер өз 
өнерлерімен ортаға шықты.

Байқау Қазақстандағы әрбір 
азаматтың өзінің ана тілімен 
қатар, салтдәстүріне де зор 
құрмет, ыстық ықылас көрсете 

алатындығын, оны барынша 
терең игере алатындығын да 
көрсетті. Кешке төрағалық 
жасаған әділқазылар құра
мында «Алматы ақшамы» га
зетінің белгілі журналисі Рая 
Ескендір, «Әзірмәзір» әзіл 
сы қақ театрының продюссері 
Мәлік Әбдірахманов және осы 
театрдің режиссері, сатирик
актер Кенжебек Шайқақов 
пен Студенттер клубының ре
жиссері Ғалымжан Сайлаубе
ков бар. Байқауда Қазақстан
ның эстрада жұлдызда ры 
белгілі әнші Ғаділбек және 
«Серілер» тобы өз өнерлерін 
ортаға салып, көпшілікті кө
ңілді әнмен сусындатты. ҚазҰУ
да тұңғыш рет өткізілген «Ана 
тілі сұлтаны» байқауының 
қорытындысында бас жүлдені 
химия факультетінің 3курс 
студенті Қайрат Бұрханбеков 
иеленсе,  І орын журналистика 
факультетінің 2курс студенті 
Асқарбек Қазанғапқа бұйыр
ды. Сонымен бірге филоло 
гия факультетінің 1курс сту
ден ті Минайхан Салтанат ІІ 
орын алса, ІІІ орынды меха ни
кама тематика факультеті нің 
1курс студенті Бекжан Амитов 
иеленді. 

Жеңімпаздарға дипломдар 
мен бағалы сыйлықтар тарту 
етілді. Сондайақ барлық қа
тысушылар ынталандыру сый
лықтарымен марапатталды.

Тілдерді дамыту бөлімі

«Ел болам десең, 
экраныңды түзе»

Біз бәсекеге қабілетті мемлекеттердің 
өзін ешкі мүйіздеп, экономика езгілеген XXΙ 
ғасырда өмір сүрудеміз. Бұл ақпараттың 
еркін ағымы дәуірлеп, техниканың дамыған 
ғасыры. Бұрындары он үйде бір теледидар 
болатын болса, қазір әр үйде екі-үш теле-
дидар, компьютер, тіпті интернет құрылғысы 
бар кеңшілік заман. Теледидар демекші, 
жазушы смағұл елубай ағамыз М.Әуезовтің 
«ел болам десең, бесігіңді түзе» деген сөз 
мұратын «ел болам десең, экраныңды түзе» 
деп өзгертіп алыпты.

ЖіГіТКЕ ЖЕТі 
өНЕР ДЕ Аз 

«Үздік жатахқанасы» 
ҚазҰУ-дың 

«Айдындағы аруыма» және 
«Ұйқыашар» кітаптарының 

тұсауы кесілді

Студенттік өмірдің жеңімпаздары 
атану үшін ҚазҰУ қалашығының 
13 жатақханасы өзара жеңісті 
бәсекеге түсті. «Үздік бөлме» 
номинациясында 1540 бөлме 
бақ сынасса, «Үздік староста» 
сайысында 77 староста сайысқа 
түсіп, 77 қабаттың «Үздік қабаты» 
анықталды. Сондай-ақ ҚазҰУ 

қалашығындағы Сту  денттік өзін-
өзі басқару ұйым дарының жа-
тақханадағы өкілде рі болып та-

былатын 13 жатақхананың 
сту денттік кеңестері өза-
ра жарысқа түсіп «Үздік 

студенттер кеңесі нің 
төрайымы» нақ ты-

ланды. Арнайы ата-
лымдар бойынша 
талапқа сай келген 
үміткерлер бағалы 
с ы й л ы қ т а р м е н 
м а  р а п а т т а л  д ы . 

Тіл және тәрбие 
ісі жөніндегі прорек-

тор Жаманбалаева Шол-
пан Ерболқызы “Үздік қабат”, 
“Үздік бөлме”, “Үздік староста” 
атауларының жеңімпаздарын 
құттап, жылы лебізін жеткізді. 

«Сездірген саялайтын пана 
барын,

Жетеді аялайтын анаға кім?
Жатақхана ұямда бір ана бар
Баптаған балапандай балала

рын», – дейді студенттер қауымы. 

Бұл жыр шумақтары білімгерлер 
өміріндегі жатақхана маңызының 
зор екендігін сездіреді. Еліміздегі 
көп салалы университеттер ара-
сында бірінші рейтингіні жеңіп 
алған білім ордасының «Үздік 
жатақханасы» атану оңай шаруа 
емес. Осы зор сенімді фестиваль 
барысында заң факультетінің 
№18 жатақханасы жеңіп алып, 
«Үздік жатақхана» атанды. Ал №4 
жатақхана меңгерушісі Қайып-
баева Жұмагүл Иман ға лиқызы 
«Үздік жатақхана меңгерушісі» 
атанып, жеңімпазға Бостандық 
ауданы «Нұр Отан» ХДП тө-
райымының бірінші орынбасары 
Төлегенов Әділ Жапарұлы ди-
плом мен бағалы сыйлықтар та-
быс етті. 

Фестиваль соңында ҚазҰУ-
дың белсенді студенттеріне 
«Жас Отан» Жастар қанатының 
партиялық билеттері табыс етілді.

 
саягүл 

ҚАБЫЛБеКҚЫЗЫ



7
Тәжірибе

Практика

15 октября  День библиотек города Алматы

Бәрекелді!

Қазақстан Республикасы Президентінің Болашақ бағдарламасы бойынша 2008 жыл-
дан бастап педагог қызметкерлердің шетелден ғылыми тағылымдамадан өту тәжірибесі 
ұсынылғаны белгілі. Соның нәтижесінде соңғы 2 жыл көлемінде мемлекетіміздің 
жоғары оқу орындарының көптеген оқытушылары әлемнің жетекші оқу орындарын-
да ғылыми тағылымдамадан өтуде. Осы бағдарлама шеңберінде АҚШ-тың Окла-
хома Штаты Университетінде  (Oklahoma State University) бір жыл көлемінде ғылыми 
тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болдым. 

Научная библиотека Казахского нацио-
нального  университета имени аль-Фараби 
является крупнейшей вузовской библиоте-
кой Казахстана, универсальным хранили-
щем информации, центром распростране-
ния знаний, духовного и интеллектуального 
общения.

Два года назад, я став студентом Казахского национального 
университета  имени аль-Фараби решил, что теперь моя судьба 
будет связана с персидским языком, ведь  я выбрал специаль-
ность «иностранная филология (персидский язык)». 

Еще в школе в средних классах 
у меня появился интерес к таким 
предметам, как история, география 
и литература.  Думаю, что  учителя и 
одноклассники замечали, как у меня 
загорались глаза во время дискус-
сий на эти темы. Особо привлекали 
меня истории о загадочных городах 
и государствах, например, Древний 
Египет, Вавилон и Персия.

Я начал обучение на первом 
курсе и моей главной целью стало 
знакомство с языком, культурой, ли-
тературой, обычаями и традиция-
ми, внешней и внутренней полити-
кой, экономикой Ирана. Уже после 
месяца учебы я начал понимать, что 
красота персидского языка несрав-
ненна, и на нем написаны велико-
лепные литературные произведения 
«Шахнаме» Фирдоуси, «Маснави-
е-Манави» Моуляви, Рубаи Хайяма, 
дастаны Низами. Для изучения все-
го этого необходимы многие годы, 
но уже тогда почувствовал, что меня 
затягивает в необузданные и неви-
данные просторы знаний об Иране. 

Весной 2009 года в Алматы 
состоялся «Вечер поэзии» персид-
ской литературы, организованный 

Культурным Представительством 
Посольства Исламской Республики 
Иран, где я выступил со стихотво-
рением известного современного 
поэта Ирана Сохроба Сепехри. Это 
был  мой первый опыт, когда я со-
стязался с другими перед публикой 
в чтении стихов наизусть. Соревно-
вание мне очень понравилось. С тех 
пор я начал уделять особое внима-
ние персидской литературе и вы-
яснил то, что мало какая литература 
мира имеет такую широкую палитру 
произведений и поэтов.

Я ощущал, что, изучая Иран, 
можно принести огромную пользу 
Казахстану, открыв неизвестное об 
обычаях и традициях, диплома тии, 
торгово-культурных отношениях 
государств, бывших на территории 
Казахстана, с иранской цивилиза-
цией. Обучаясь на втором курсе, 
также я заинтересовался граммати-
кой и структурой персидского языка, 
что  помогло мне победить на Респу-
бликанской олимпиаде персидского 
языка и литературы. Эта победа дала 
мне шанс летом 2010 года побывать 
в Иране. Культурное представи-
тельство Посольства Исламской Ре-

спублики Иран отправило меня на 
месячный курс повышения знаний в 
исторический и легендарный город 
Хафиза и Саади, город Шираз. Та-
ким образом, собрав свой чемодан 
и все мысли, я устремился в путь. 

Тот миг, когда я наступил на 
иранскую землю, стал незабывае-
мым для меня. Некоторое время 
понадобилось, чтобы привыкнуть к 
погоде, еде, общению  и людям, но 
из-за огромной любви к персидско-
му языку все это казалось мелочью. 
Позже выяснилось, что собралось 
56 студентов из 17 стран для участия 
на этих курсах, и мы, собравшись 
вместе, отправились на автобусах в  
город Шираз. 

Все три недели, проведенные 
мною в этом чудесном городе, по-
казались мне сказочными. Я нашел 
много друзей, познакомился с раз-
ными народами, постиг новые вер-
шины в языке, литературе, культуре, 
этике, истории, мистике, и риторике. 
Кроме учебы каждый день мы по-
сещали знаменитейшие достопри-
мечательности Шираза, такие, как 
Мавзолеи Хафиза и Саади, Персе-
полис, Пасаргад, зейнат-оль-Мольк 
и другие. И я открыл для себя и уви-
дел наяву все то, что раньше читал в 
книгах. Это было превосходным чув-
ством. По окончании учебного курса 
руководство Ширазского универси-

тета устроило для нас заседание и 
церемонию награждения. Я занял 
первое место, набрав 169 баллов из 
180 возможных, и это прекрасный 
случай сделать Казахстан известным 
хотя бы среди моих сверстников из 
других стран. 

По возвращении в Казахстан, 
меня поздравляли родные и близ-
кие. за успехи, достигнутые мною, 
я хочу поблагодарить моих роди-
телей и брата, которые вырастили 
меня, моего преподавателя Мах-
мутова Туркестана, который был со 
мной с начала пути, и всю кафедру 
иранистики и индологии факультета 
востоковедения Казахского нацио-
нального университета имени аль-
Фараби.

Адилет Конырбай,  
студент 3-го курса КазНУ

Ғылыми тағылымдамадан өту үшін 
Оклахома Штаты Университетінің медиа 
және стратегиялық коммуникация мектебін 
(Oklahoma State University, School of Media 
and Strategic Communications) журналисти-
ка факультетінің деканы профессор Ибрае-
ва Ғалия Жүнісқызының кеңесімен таңдауым 
кездейсоқтық емес. Себебі, Оклахома Штаты 
Университетінің медиа және стратегиялық ком-
муникация мектебі мен әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті журналистика 
факультетінің әріптестік қарым-қатынасы 
тереңде жатыр. 1994 жылы алғаш рет жур-
налистика факультетінің оқытушылар тобы 
Оклахома Штаты Университетінің медиа және 
стратегиялық коммуникация мектебіне іс-
сапармен барды. Осы кездесу екі универси-
тет әріптестігінің бастауы болды десек артық 
айтқанымыз емес. Содан бері қарай Оклахома 
Штаты Университетінің медиа және стратегиялық 
коммуникация мектебінің профессорлары 
Маурин Немечек, Джек Хадсон, Джейми Фул-
лертон әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің журналистика факультетінде 
болып, қызықты кездесулер өткізумен қатар, 
дәрістер оқыды. Алғашқылардың бірі болып 
1995 жылы профессор Джек Хадсон мен про-
фессор Маурин Немечек “Медиа және қоғам” 
курсы бойынша журналистика факультетінде 
бір семестр дәріс жүргізген болатын. 

Оклахома Штаты Университетінің медиа 
және стратегиялық коммуникация мектебі 
профессор лары фа культетімізде PhD бағдарла-
ма сының қалыптасуы мен жүзеге асуына да ат-
салысты. Профессор Маурин Немечек 4 жыл 
көлемінде PhD бағдарламасы бойынша білім 
алатын докторанттарға «Process and Effects of Mass 
Media», «Media Analysis» дәрістерін жүргізумен 
қатар, докторанттарға шетелдік ғылыми жетекші 
болды. 

2009 жылы Оклахома универ си тет інің про-

фессоры Джейми Фуллертон докторанттарға 
«Журналистік зерттеу әдістері” пәнін жүргізді. 
Соны мен қатар, қазіргі кезде докторанттар дың 
шетелдік ғылыми жетекшісі. 2010 жылғы шілде 
айында факультет тің 2-курс докторанты Әзел 
Жәнібек про фессор Джейми Фуллертонның 
ғы лыми жетекшілігімен Лондонда жур налистік 
зерттеу әдістері бойынша курстан өтті. 

Сондай-ақ журналистика фа культетінің PhD 
докторанттары Лось Станислав, Әзел Жәнібек, 
Диляра Истыбаева Оклахома университетінде 
ғылыми тәжірибеден өтіп, шетелдік ғылыми жур-
налдарда зерттеу мақалаларын жариялады. 

Осы орайда жаһандастыру дәуірінде АҚШ-
тың жоғары оқу орындары ның бірі – Оклахо-
ма университеті жур налистика мектебінде оқу 
бағдар ламасының ерекшелігі қандай деген 
сауалға жауап іздеп көрдім. 

Қазіргі кезде Оклахома Штаты Уни-
верситетінің медиа және стратегиялық ком-
муникация мектебі журналист мамандарын 
даярлаудың негізгі үш бағытын ұстануда. 
Олар: стратегиялық коммуникация (Strategic 
Communication); Мультимедиялық журналистика 
(Multimedia Journalism); Спорт журналистикасы 
(Sports Media). Журналистика бойынша жүргізіле-
тін барлық пәндер осы үш топқа біріктірілген. 
“Стратегиялық коммуникация” тобында: “Ме-
диа және қоғам” (“Media and Society”), “Ме-
диа стилі және құрылымы” (“Media Style and 
Structure”), “Әлеуметтік медиа” (“Social Media”); 
“Cтратегиялық коммуникацияға арналған зерт-
теу әдістері” (“Research methods for SC”), т.б. 

“Спорт журналистикасы” тобында: “Спорт 
және Медиа” (“Sports and the Media”), “Спорт 
және қоғаммен байланыс” (“Sports Public 
Relations”), “Спорт жаңалықтары”(“Sports in 
the Newsroom”) және тағы басқа да пәндер 
жүргізіледі. 

Дәрістерге қатысу барысында көзім жеткені 
мұнда кредиттік технология бойынша білім 

берудің негізгі заңдылығы қатаң сақталады, яғни 
оқытушы студенттерге тек бағыт беруші қызметін 
атқарады. Студент пән таңдау барысына ең ал-
дымен оқытушының жұмыс бағ дарламасымен 
танысады. Сапалы жасалған силлабус – 
оқытушының жұмыспен қамтылуына берілетін 
кепілдік. Сондықтан, әрбір оқытушы силлабустың 
сапалылығына өте мұ қият, жауапкершілікпен 
қарайды. Жалпы пәннің мақсат, міндеті, дә-
рістер, студенттің өзіндік жұмыс тап сырмалары, 
курсты оқу барысында студенттің қол жеткізетін 
нә тижесі және басқа да ақпараттар оқы тушының 
жұмыс бағдарламасы – силлабуста толығымен 
қамтылады. 

Алғашқы кездесу барысында Окла-
хома Штаты Университетінің медиа және 
стратегиялық коммуникация мектебінің ди-
ректоры, профессор Derina R. Holtzhausen әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың журналистика 
факультетімен әріптестік қарым-қатынасты жо-
ғары бағалайтынын айтты. “Бұл – екі елдің жур-
налистика мектебінің 16 жылға созылған сәтті 
әріптестігінің жемісі деп бағалаймын. Қарым-
қатынасымыздың көкжиегін бола шақта бұдан 
да кеңейте түсу керек. Ақпарат ғасырында 
техникалық мүмкіндіктерді пайдалана от-
ырып, елдердің қашықтығына қарамастан, 
журналистиканың ортақ мәселелері бойынша 
интернет конференциялар ұйымдастырып, 
студенттердің тәжірибе алмасуын қолға алу ке-
рек”, - деген пікір білдірді.

Иә, “Ғылым – теңіз, білім – қа йық” демекші 
білімнің бағы шексіз. Білім – инфляцияға не-
месе басқа да өзгерістерге ұшырамайтын халық 
байлығы, негізгі капитал. Сондықтан өзгенің озық 
өнерін үйрене отырып, өзіміздің ұлттық білім 
жүйесін өзгелер де үлгі аларлықтай деңгейге 
жеткізу – бүгінгі күн талабы. Яғни, ұлттық білім 
беру саласын дамыту үрдісі тек қана отандық 
және шетелдердің білім саласындағы ең үздік 
жетістіктерін тиімді ұштастыра алғанда ғана 
нәтижелі болары сөзсіз. 

 
Қарлыға МыСАЕвА, 

Oklahoma State University, 
School of Media and Strategic 

Communications (АҚШ)
Болашақ стипендиясының иегері 

Научная библиотека ведет деятельность в раз-
личных направлениях, участвует в международных 
программах, является членом Информационного 
Консорциума библиотеки Республики Казахстан. 
Библиотека КазНУ одна из первых получила бес-
платный выход в Интернет. В 1997 году был открыт 
Интернет-зал, создана веб-страница научной би-
блиотеки.

Информационный ресурс библиотеки огромен. 
Книжный фонд насчитывает свыше 2-х миллионов 
изданий. Это документы не только на традиционных, 
но и на электронных носителях, редкие и рукописные 
издания. В составе фонда имеются издания  на  казах-
ском, русском, английском, немецком, китайском, 
арабском, турецком и других языках. Ежегодно фонд 
библиотеки пополняется на 50 тыс. документов, в т.ч. 
профильные периодические и реферативные журна-
лы, информационные издания и газеты.

Появление новых учебных специальностей в 
университете потребовало особого внимания к про-
блеме книгообеспеченности, поэтому библиотека 
работает в тесном контакте с учебно-методическим 
отделом, деканами факультетов, заведующими ка-
федр, преподавателями, и это положительно влияет 
на качество пополнения фонда по учебным дисци-
плинам.

Работа с материалами, хранящимися в библио-
теке, позволяет обеспечить широкий диапазон за-
просов пользователей, открывает неограниченные 
возможности для учебных целей и научных иссле-
дований преподавателей, студентов, магистрантов, 
докторантов  университета. Число ежегодно обслу-
живаемых библиотекой читателей составляет более 
90 тыс. человек. К услугам читателей 26 пунктов 
обслуживания. В прошлом году к обслуживанию чи-
тателей был подключен и Молодежный Интернет-
центр на 300 посадочных мест.

Научная библиотека предоставляет пользовате-
лям организованную систему ориентации в инфор-
мации, всесторонне раскрывающую содержание 
богатейшего собрания отечественных и зарубежных 
изданий, учебного материала. Это обширный спра-
вочный аппарат, карточные, электронные каталоги 
и картотеки, законодательные полнотекстовые базы 
данных «Параграф» и «Зан» РК, фонд справочно-
энциклопедических, статистических документов, в 
т.ч. на компакт-дисках, библиографические и пол-
нотекстовые базы данных Elsevier Science, EBSCO и 
Рубрикон в сети Интернет.

Основу электронных ресурсов библиотеки со-
ставляет локальная компьютерная сеть. Научная 
библиотека для автоматизации библиотечно-
библиографических процессов использует програм-
му «КАБИС». Функционируют модули «Комплекто-
вание», «Обработка», «Библиография». Программа 
работает на казахском и русском языках, поддержи-
вает латинский алфавит.

В библиотеке постоянно проводятся мероприя-
тия культурно-просветительского характера. В рам-
ках подобных мероприятий объединяются силы раз-
личных  факультетов и кафедр университета.

Научная библиотека активно участвует во всех 
преобразованиях, происходящих в университете. Ре-
гулярно проводятся книжные выставки, повышаю-
щие положительный имидж библиотеки,  конкурсы 
на звание лучший библиотекарь, круглые столы и 
семинары. 

Научная библиотека постоянно стремится к рас-
ширению деловых отношений и к новым контактам, 
она открыта к взаимовыгодному сотрудничеству и 
партнерству с другими библиотеками.  К слову, На-
учная библиотека является методическим центром 
для школьных библиотек, на базе которой проводят-
ся занятия по работе с программой КАБИС.

Коллектив библиотеки молодой, и есть творче-
ские силы, любовь и преданность к своей профес-
сии, целеустремленность, традиции и перспективы 
на будущее, чтобы сделать библиотеку настоящим 
образцом интеллигентности и культуры, навигато-
ром в океане информации.

Веб-страница и электронный каталог Научной 
библиотеки доступны по адресу: http://lib.kaznu.kz.

Гульжан МУсАГАЛиеВА,
и.о.  директора Научной библиотеки КазНУ

Білім – жауһар бағасы жоқ
Научная библиотека 

КазНУ – ваш 
информационный партнер

Открывая Иран
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Спорт клубының ең алғашқы 
төрағасы болып Құрал Қаймерасов 
тағайындалды. Одан кейінгі жыл-
дары спорт клубының төрағалары 
Ленский Аркадий Михайлович, 
Михайлов Юрий Сергеевич, Рожков 
Геннадий Дорофеевич, Маслов 
Александр Петрович, Кондратенко 
Николай, Сивков Виталий 
Григорьевич, Досмұхамбетов 
Темірхан Мыңайдарұлы, Захаров 
Юрий Филиппович, Кудашов 
Николай Александрович, Мадиев 
Қасым жан Баянжанұлы, Дүйсембаев 
Талғат Ноғайбайұлы болды.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің Спорт клу-
бында спорттың 14 түрі бойынша 
секциялар жұмыс істейді және жыл 
сайын факультетаралық спартаки-
ада өткізіліп тұрады. Ең алғашқы 
спартакиада спорттың 3 түрі бой-
ынша жүргізілді. Олар: волейбол, 
гимнастика және жеңіл атлети-
ка. Кейіннен университеттің дене 
шынықтыру және спорт кафедра-
сы мен спорт клубында спартакиа-
да дәстүрлі және негізгі спорттық 
іс-шараға айналды. 

Университет қабырғасында 
Азия, Еуропа, Әлем чемпионат-
тарында және Олимпиада ойын-
дарында  Қазақстанның атын 
шы ғарған спортшылар дайында-
лып шығарылады. Университет 
түлектерінің арасында баскетбол-
дан еңбегі сіңген спорт шебері, екі 
дүркін Олимпиада ойындарының 
жүлдегері Надежда Ольхова,  дүние 
жүзіндегі ең биік шың Эверест-
ті бағындырған, халықаралық 
дәрежедегі спорт шеберлері Юрий 
Голодов пен Владимир Певцов, 
жүзуден халықаралық дәрежедегі 

Әл-Фараби атындағы 
Қа зақ ұлттық универ-
си тетінің гоеграфия фа-
культетінде 2011 жылғы 
7-қысқы Азия ойында-
рына дайындық барысы 
талқыланды. Оған «Нұр Отан» 
ХДП Алматы қалалық фи-
лиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Амангелді 
Кәрімұлы Каримуллин, 2011 жылғы 
7-қысқы Азия ойындарының Алматы 
қаласы дирекциясының директоры 
Сұлтанмахмұт Ноғайұлы Шоқбытов, 
Бостандық ауданы «Нұр Отан» ХДП 
төрағасының бірінші орынбасары 
Әділ Жаппарұлы Төлегенов, әл- Фара-
би атындағы ҚазҰУ-дың бірінші про-
ректоры Мақтағали Әбдімәжитұлы 
Бектемесов,  әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың дене тәрбиесі және спорт 
кафедрасының меңгерушісі Анатолий 
Иванович Арещенко және универ-
ситет студенттері қатысты.

Кездесу барысында Амангелді 
Кәрімұлы еліміз қысқы Азия ойын-

дарына дайын екендігін айтты. 
Сондай-ақ Шымбұлақ, Ме-

деу, Трамплин сияқты 
спорт кешендерінің 
толығымен жөндеуден 

өткендігін, алыс-жа-
қын елдерден келетін 

мей мандарға арналып қонақ 
үйлер дайындалып жатқандығын 

жеткізді.
Сонымен бірге шет тілдерін 

жетік білетін, Азия ойындары бары-
сында шетелдік қонақтарға насихат 
жұмыстарын еркін жүргізе алатын жас-
тарды ерікті түрде қызмет көрсетуге 
шақырды. Одан кейін өкілдер геогра-
фия факультеті студенттері тарапынан 
қысқы ойындар дайындығына бай-
ланысты қойылған сұрақтарға жауап 
қатты.

Әлемге спорттық бәсекемізді паш 
ететін жауапты кезең жайында 2011 
жылғы 7-қысқы Азия ойындарының 
Алматы қаласы дирекциясының ди-
ректоры Сұлтанмахмұт Ноғайұлы 
Шоқбытов: «2011 жылғы 7-қысқы Азия 

ойындарына дайындық жұмыстары 
жоғары деңгейде жүргізілуде. Оған 
қаламызда өткізіліп жатқан вело 
шерулерді ерекше атап өтуге болады. 
Одан да басқа бірнеше мәдени іс-
шаралар ұйымдастырылуда. Жалпы 
бұл ойынға 1500 спортшы қатысады деп 
жоспарлап отырмыз. Оған 30-ға жуық 
ел қонақ болып келеді. Бұл уақытта 
біз ұлттық құндылықтарымызды ба-
рынша насихаттап, жария етуді на-
зарда ұстаймыз. Осы кезекте «Қазақ 
ауылы» атты жоба, «Кино көрмелер» 
сияқты біршама істер қолға алынып 
жатыр», – деп атап өтті. Кездесу бары-
сында Бостандық ауданы «Нұр Отан» 
ХДП төрағасының бірінші орынбаса-
ры Әділ Жаппарұлы Төлегенов «Нұр 
Отан» ХДП «Жас Отан» жастар қана-
ты қатарына қабылданған жастарға 
куәлік табыс етіп, осы уақытқа дейін 
қоғам өміріне белсене араласып 
жүрген партия белсенділерін бағалы 
сыйлықтармен марапаттады.

 
Өз тілшімізден 

5 октября в Казахстане 
впервые стартовал международ-
ный конкурс PETROBILIMтм по 
прак тическому применению зна-
ний в области нефтяного дела в 
рамках V Евразийского форума 
KAZENERGY «Энергетическая 
карта Евразии: баланс риска и 
новые возможности».

Конкурс организован ком-
панией Human Capital Lead 
– официальным провайде-
ром программного продукта 
PETROBILIMтм. При помощи 
симуляционных игр и моделиру-
ющих методов команды должны 
были продемонстрировать, как 
нефть превращается в финансо-
вый фонд страны – от разведки 
и разработки нового месторож-
дения до реализации готовых не-
фтепродуктов на мировых рын-
ках.

96 команд представителей 
различных высших школ Казах-
стана, России, США, Велико-
британии, Норвегии сошлись 
в одно время в разных точках 

мира в конкурентной борьбе для 
определения лучших команд по 
следующим номинациям:

• лучшая инвестиционно-
ориентированная команда;

• лучшая инновационная 
команда; 

• лучшая точная команда;
• лучшая результативная ко-

манда.
Команда Казахского нацио-

нального университета имени 
аль-Фараби «Eventus» стала по-
бедителем в номинации «Return 
on Innovation» – лучшая инно-
вационная команда. В состав 
команды-победителя вошли сту-
денты Высшей школы экономи-
ки и бизнеса - Калиева Айнур, 
Айтпишева Асемгуль, Байзакова 
Раушан, Бакытбекова Айдана,  
тренер команды  – Жакеев Ер-
мекбай. 

сектор карьеры 
департамента по 

академическим вопросам 
КазНУ им. аль-Фараби

Команда КазНУ – победитель меж-
дународного конкурса PETROBILIMтм 7-қысқы Азия ойындарында ұлттық 

құндылықтарымыз барынша насихатталады

спорт шебері, Еуропа чемпионы 
Владимир Шестополов, вело-
спорттан халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері, Еуропа чемпио-
ны Виталий Толкачев,  дзюдо 
күресінен халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері, Әлем чемпионының 
бірнеше дүркін чемпионы Аб-
зал Ерғожаев, дзюдо күресінен 
халықаралық дәрежедегі спорт 
шебері, Еуропа және Әлем чем-
пионы Маден Қалиеков, самбо 
күресінен халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері, Еуропа, Әлем чем-
пионы Айтжан Шанғараев, көркем 
гимнастикадан еңбегі сіңген спорт 
шебері, халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері, КСРО чемпионы 
Сәуле Барлыбаева, бокстан еңбегі 
сіңген спорт шебері, Олимпиада 
ойындарының чемпионы Ермахан 
Ибраимов, бокстан еңбегі сіңген 
спорт шебері, екі дүркін Әлем чем-
пионы, Олимпиада ойындары ның 
бокстан, Әлем чемпиондарының 

күміс жүлдегер Болат Жұмаділов, 
бокстан Әлем чемпионы Ва-
лентин Юнусов, Дархан Аши-
ров, велоспорттан халықаралық 
дәреже дегі спорт шебері, Әлем 
чемпио ны Евгений Корольков, 
шахмат тан халықаралық гросс-
мейстрлер Евгений Владимиров 
және Болат Асанов, мылтық атудан 
спорт шеберлігінен көрсеткішті 
орындаған бірінші қазақ қызы Гуля 
Майлыбаевалар бар. 

2004 жылы Афина қаласын-
да өткен Олимпиада ойындарына 
университеттен 7 студент қатысты, 
олар: Житкеев Асхат (дзю-до). Оған 
еліміздің туын алып жүру сеніммен 
тапсырылды. Сонымен бірге Ис-
хангалиев Елдос (дзю-до),Калиева 
Айман (дзю-до),Калиева Шолпан 
(дзю-до),Самунов Даниил – три-
атлон, Куватов Рустам – жеңіл 
атлетика, Хан Виталий – жүзу бо-
йынша.

Университет спортының жақ-

ҚазҰУ-дың  
Спорт клубына – 60 жыл 

Әл-Фараби атындығы ҚазҰУдың спорт клубы 1934 жылы 
ҚазҰУ құрылған сәттен бастап университет ұжымының өміріне 
нық енді. 1948 жылы дене шынықтыру мен спорт кафедра-
сы ұйымдастырылды, ал 1950 жылы Қазақстанның жоғары 
оқу орындары арасында алғашқы спорттық клубы құрылды. 
Сол жылы 150 студент пен университет қызметкерлері Іле 
Алатауындағы Комсомол шыңын бағындырып, 1951 жылы 
шыңдардың біріне КазГУ деп университеттің атын берді. 

Сұлтанмахмұт НОҒАЙҰЛы, 2011 жылғы 7-ші қысқы Азия ойындарының 
Алматы қаласы дирекциясының директоры:

сы дәстүрін қазіргі студенттер 
жалғастыруда. 2008 жылы Қытай 
елінде өткен Олимпиада ойын-
дарына университеттен 8 студент 
қатысты. Асхат Житкеев дзюдо 
күресінен күміс алқаға ие болды. 
2009 жылы Белград қаласында 
өткен универсиадада биология 

2010 жылдың 30 қазанында ҚазҰУ спорт кешенінің 2-залында (ҚазҰУ спорт 
кешенінде) ҚазҰУ-дың ректоры ғ.М.Мұтановтың және университеттің спорт-
шы-түлектері мен студенттерінің  қатысуымен спорт клубының 60 жылдығына 
арналған спорттық мерекесінің және ректор Кубогы факультетаралық 
спартакиадасының салтанатты ашылуы өтеді. 2010 жылдың 18-қазан мен 
6-қараша аралығында университеттің спорт алаңдарында мини-футболдан, во-
лейболдан, үстел теннисінен, шахматтан және бадминтоннан (көркем гимнасти-
ка, каратэ-до, таэквондо, кикбоксинг, тайбокс) және университет студенттерінің 
қатысуымен (жалаушалармен көрсетілетін жаттығулар, пирамида құру + со-
кольский гимнастикасы, ГТО элементтерімен би композициясы және т.б.) 
концерттік бағдарлама өтеді.

Жанна сАБЫрБеК,
дене шынықтыру және спорт кафедрасының оқытушысы

факультетінің студенті Екатерина 
Евсеева жеңіл атлетикадан күміс 
жүлдегері, ал заң факультетінің 
магистранты Гүлжан Исанова дзю-
до күресінен қола жүлдеге рі бол-
ды. Міне, Спорт клубы 60 жылдық 
тарихта еліміздің спорт саласына 
осындай айтулы жетіктіктер әкелді. 

Р.S.


