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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады

Авторитетное международное
агентство «QS Quacquarelli
Symonds», на конференции в
Будапеште, подвело итоги нового
рейтинга «QS University
Rankings: «Развивающаяся Европа
и Центральная Азия 2014/15».
Продолжение на 2 стр.

Еліміздің ең басты мерекесі – Тәуелсіздік күніне арналған әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ ұжымының салтанатты кеші ҚР Әнұранын орындаудан
бастау алды.
Мерекелік кешті ҚазҰУ ректоры, академик
Ғалым Мұтанов өз баяндамасымен ашып,
ұжымды
айтулы
күнмен
құттықтады.
«Баршаңызды жаңа өміріміздің бастауы
болған, ұлтымыздың ұлы мейрамы –
Қазақстан Республикаcы Тәуелсіздігі күнімен
шын
жүректен
құттықтаймын!
Бүгінгі
мерекенің еліміздің тарихында, халқымыздың
тағдырында алатын орны ерекше. Себебі,
кез келген ұлт үшін Тәуелсіздік пен Теңдік,
Азаттық пен Елдік, Береке мен Бірлік - ең
қымбат, ең асыл ұғымдар», – деп атап өтті
ректор. Сонымен қатар Ғалым Мұтанұлы
егемендіктің оңайлықпен келмегенін, сын
кезеңде халқымыздың өз тағдырын Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевқа сеніп тапсырғанын айта
келе, Нұрлы болашаққа деген кәміл сенімін
жеткізді. «Жауапты сыннан Елбасымыз да,
еліміз де сүрінбей, үлкен абыроймен өтті.
Егемен елімізді бүкіл дүние жүзі мойындады.
Қорғанысы қуатты, экономикасы тұрақты
мемлекетке
айналдық.
Тәуелсіздігімізді
мәртебелі мақтанышпен айта жүріп, әлемдегі
ұлы халыққа айналатынымызға кәміл сенеміз!»
– деді ол.

Тәуелсіздік күні қарсаңында ғылым мен
білім саласының дамуына және университет
өміріне белсенді атсалысқаны үшін арнайы
шақырылған қонақтар мен оқу орнының
қызметкерлерінен құралған 80 адам «ӘлФараби атындағы ҚазҰУ-ға 80 жыл»
мерейтойлық медалімен марапатталды. Осы
орайда Бостандық ауданының Соғыс және
еңбек ардагерлері кеңесінің төрағасы Хамит
Біржанов: «Тәуелсіздік – біздің ең ұлағатты,
ең қасиетті мерекеміз. Осы мереке қарсаңында
еліміздің жетекші университетінен марапат алу
– үлкен құрмет. Білім мен ғылым саласындағы
ҚазҰУ-дың орны ерекше. 80 жылдан бері
университет қаншама мыңдаған сапалы кадрлар
даярлап шығаруда. Білім саласында шарықтап
биіктен көріне беріңіздер», – деп игі тілегін
жеткізді. Сонымен қатар марапат иелерінің
бірі, бас оқу ғимаратының коменданты Галина
Шипулина университетте 1982 жылдан бері
жұмыс істеп келе жатқандығын тілге тиек етті.
Жалғасы 4-бетте

Университет қызметкерлерін «Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80
жыл» мерейтойлық медалімен марапаттау
рәсімі ҚР Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында
өткен ректорат отырысында жалғасын тапты.
Бұл марапат – 80 жылдық терең тарихы мен бай
дәстүрі бар университеттің нығаюы мен дамуына
өзіндік үлес қосып, ұзақ жылдар бойы аянбай
еңбек етіп келе жатқан қызметкерлерге көрсетілген
үлкен құрметтің белгісі. Жұдырықтай жұмылып,
ынтымағы жарасқан, білімі мен білігі астасқан
ҚазҰУ ұжымы бүгінде биіктерді бағындырып
келеді. Соңғы жылдар ішінде әлемдік озық
университеттер рейтингісінде айтарлықтай серпіліс
жасаған университет тәжірибесі көпке үлгі болғаны
да шындық. Бұл – ҚазҰУ ұжымы еңбегінің жемісі.
Осы орайда Бірінші проректор Мұхамбетқали
Бүркітбаев белсенді қызметімен ерекшеленген
кафедра меңгерушілері, факультет декандарының
орынбасарлары, оқытушы-профессорлар құрамы,
факультет ардагерлері, ректорат, кітапхана,
қауіпсіздік және жедел шара қолдану орталығы мен
«Қазақ университеті» баспа үйінің қызметкерлеріне
салтанатты түрде мерейтойлық медальдарды
табыстап, еңбектеріне үлкен табыс тіледі.
Сондай-ақ
ректорат
отырысында
күн
тәртібінде 2014-2015 оқу жылындағы үлгерімділік
бойынша аралық бақылаудың нәтижелері және
қысқы емтихан сессиясына дайындық туралы
Академиялық мәселелер жөніндегі департамент
директоры Асқар Хикметовтің ақпары және
Біліктілікті арттыру институтының жұмысы туралы
БАИ директоры Барлық Шайкеновтің хабарламасы
тыңдалып, талқыланды.
Өз тілшімізден
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Еліміздің Тәуелсіздік күні қарсаңында Қазақстан
Республикасы Президентінің Жарлығымен
елдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени
дамуына, халықтар арасындағы достық пен
ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі
үлесі және белсенді қоғамдық қызметі үшін
азаматтардың үлкен бір тобы
мемлекеттік наградалармен

марапатталды!!!
ІІ дәрежелі
«Барыс» ордені

«Парасат» ордені

Төлеген ҚОЖАМҚҰЛОВ,
ф.-м.ғ.д., профессор – ҚазҰУ
ректорының кеңесшісі

Уахит ШӘЛЕКЕНОВ, т.ғ.д. –
ҚазҰУ профессоры

«ҚР Еңбек сіңірген
қайраткері» құрметті атағы

Құралай АҚҚОШҚАРОВА, ф.-м.ғ.к.,
профессор – жоғары оқу орнына
дейінгі дайындық кафедрасының
еңбек сіңірген меңгерушісі

Ректор КазНУ награжден орденом «Барыс» III степени

– Получая высокую награду из рук Лидера нации Нурсултана Назарбаева, как
никогда сильно чувствуешь гордость за свой народ, который, пройдя непростой
многовековой путь, построил независимое государство.
Эту вековую мечту народа воплотил в жизнь наш Президент Нурсултан
Назарбаев, выдающийся политик и реформатор современности. Именно благодаря
его несгибаемой политической воле, мудрости и таланту лидера на карте мира
появилось молодое независимое государство.
За короткое время наша страна, преодолев трудности переходного времени,
добилась впечатляющих успехов, став признанным лидером центрально-азиатского
региона и играя все большую роль на международной политической арене. И в этом,
несомненно, заслуга нашего Президента, Лидера Нации Нурсултана Назарбаева.
Особую заботу и пристальное внимание Президента развитию науки и
образования мы прочувствовали во время его недавнего визита в КазНУ им.
аль-Фараби. Это дает огромный стимул трудиться на благо страны, вселяет
уверенность в завтрашнем дне и вдохновляет коллектив на новые достижения.
Г. МУТАНОВ,
ректор КазНУ, академик

«Құрмет» ордені

Михаил НАУРЫЗБАЕВ, т.ғ.д.,
профессор – ҚазҰУ жанындағы
Физика-химиялық зерттеулер және
талдау орталығының директоры

«Ерен еңбегі үшін»
медалі

Рима ЖАНСАРАЕВА, з.ғ.д., –
қылмыстық құқық және қылмыстық
іс жүргізу, криминалистика
кафедрасының меңгерушісі

Наухан АСАНОВ, п.ғ.д., х.ғ.к., п.ғ.д.
профессор – жоғары оқу орнына
дейінгі дайындық кафедрасының
меңгерушісі

преподавателей и студентов
от общего числа научнопедагогического персонала и
слушателей, соотношение числа
студентов и преподавателей.
Новый рейтинг университет
ов охватил 30 стран развивающей
ся Европы и Центральной

Азии. В представленном топ100, большую долю заняли
российские университеты – 26,
затем Чехии и Турции – по 10
вузов, Польши - 9, Казахстана 8, Венгрии и Украины - по 6.
Рейтинги
QS
являются
одними из самых известных и

P.S.

«Қазақ
университеті»
газетінің ұжымы
қуаныш иелерін
қара шаңырақтың
оқытушыпрофессорлар
құрамы атынан
шын жүректен
құттықтап,
еңбектеріне жеміс
тілейді.

Продолжение. Начало на 1 стр.

При составлении топ-100
университетов по новому виду
рейтинга, QS исследовала 368
вузов Европы и Центральной
Азии. Казахский национальный
университет имени аль-Фараби
занял в нем 14 место.
При
подготовке
этого
рейтинга
были
учтены
экспертные мнения 64 тысяч
ученых и 29 тысяч работодателей,
что делает это исследование

крупнейшим в своем роде.
При проведении рейтинга
QS «Развивающаяся Европа
и
Центральная
Азия»
учитываются
популярность
учебного
заведения
среди
академического сообщества и
потенциальных работодателей,
частота упоминаний в прессе
и
цитируемость
ученых,
процент
трудоустройства
выпускников, доля иностранных

общепризнанных в мире, широко
используются
абитуриентами
и студентами, специалистами в
сфере высшего образования и
государственными органами.
Пресс-служба КазНУ

«QS University Rankings: «Дамушы Еуропа және Орталық Азия 2014/15» жаңа рейтингінде
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 14-орынға ие болды

80 жыл
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ҚЫСҚА-НҰСҚА
«100 КІТАП» БАҒДАРЛАМАСЫ
АЯСЫНДАҒЫ ӘДЕБИ КЕШ

Необходимость внесения инновационных изменений в
профессиональную подготовку студентов обусловлена тем, что
сегодня от будущих руководителей и работников требуются
не только глубокие знания, но и умение в быстроменяющейся
ситуации приобретать новые знания и использовать их для
проектирования собственной деятельности.

Все это диктует необходимость поиска
наиболее эффективных форм, методов
и технологий обучения. Исходя из
этого согласно нынешнему посланию
Президента Н. Назарбаева для развития
образования в средних и среднеспециальных учреждениях, студентами
физико-технического
факультета
КазНУ при поддержке Национальной
Нанотехнологической
лаборатории
открытого типа, была разработана и

«Қазақстан-2050:
бір
мақсат,
бір мүдде, бір болашақ» атты ҚР
Президентінің
халыққа
жолдаған
стратегиясындағы басым бағыттардың
бірі қазақстандықтардың өмір сүру жасын
ұзарту мен елдегі медициналық туризм
саласын дамыту
болып нақтыланған.
Бұл бағыттағы сүбелі қадамдар еліміздің
іргелі оқу ордасы әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінде жасалуда.
Оның
айқын
дәлелі
–
жақында
салтанатты ашылуы болған әл-Фараби
атындағы Қазақстан-Корея халықаралық
диагностикалық орталығы. Орталықтың
ашылуын өздеріне жасалған таптырмас
мүмкіндік деп санаған рекреациялық
география және туризм кафедрасының
студенттері диагностикалық орталықта
болып қайтты.
Студенттердің
диагностикалық
орталыққа келуіндегі басты мақсат –
медициналық туризмдегі турөнімдерді
құрастырудағы
маңызды
саналатын
медициналық
қызметтердің
негізгі
бағдарламаларымен танысып, оларды
өздерінің алғашқы қадамдарында қолдану
қабілеттерін арттыру болды. Халықаралық
әріптестікте құрылған диагностикалық
орталықтың мақсаты да жоғары кәсіптік
медициналық қызмет көрсетіп қана
қоймай, университеттің ғылыми-зерттеу
мен білім беру саласындағы әрекетінде де
ықпалдастық жасау болмақ.
Студенттер
диагностикалық
орталықта функционалдық зерттеулер,
яғни
тамыр
соғысының
жиілігін
өлшеуге, артериалдық қысым өлшеуге,
спирография мен электрокардиография
жасауға, сонымен қатар бой, салмақ,
биологиялық жас пен дене массасының
индексін өлшеу қызметтері енетін
антропометриялық
зерттеулер

собрана
лабораторная
установка для изучения
электричества
и
магнетизма.
Данная
установка предназначена
для
проведения
лабораторных
работ
по
курсу
«Физика»,
раздела
электрических
и
электромагнитных
явлений.
По статистике 2014
года, в нашей стране
количество
дневных
общеобразовательных
школ
достигает
7561, а общее число
колледжей
составляет
624, к сожалению, не все учебные
заведения обеспечены лабораториями и
лабораторными установками. Реализация
данного проекта предоставляет широкие
возможности для развития Казахстана
по образовательным и экономическим
вопросам, т.е. возможность использовать
информационно-исследовательскою
систему в образовательных процессах
лабораторной физики, а также обеспечить
учебные
заведения
лабораторными

установками
отечественного
производства.
Лабораторная установка универсаль
ная, к тому же очень удобная при
эксплуатации:
есть
возможность
использования при обучении на дому.
Источником питания служит батарея
(12 В), элементы электрических цепей
сконструированы в одну платформу в стенд, который имеет минимально
возможные
размеры.
Элементной
базой стенда являются интегральные
микросхемы широко распространенных
серий, имеющие малое потребление.
Уникальностью
данного
стенда
является его многофункциональность,
обеспечивающая выполнение свыше
20 лабораторных работ. Кроме того,
данный аналог является оптимальным
с экономической стороны, то есть
обходится дешево и дает возможность
программно-информационной методике
реализовать себя в образовательных
учреждениях.
Ерасыл ЕРЛАНУЛЫ,
студент 3 курса
физико-технического факультета

“100 кітап” бағдарламасы аясында өткізілген
аталмыш шараның мақсаты – студенттерге Абайдың
қара сөздерінің философиялық және тәрбиелік мәні
зор, әрдайым есте сақтап жүру қажет екенін тағы да
еске салу, ғылымға бой ұрып, Қазақстанды бәсекеге
қабілетті ел қатарына көтеруге, жақсы оқып үлес
қосуға, сапалы білім алуға шақыру.
Әдеби кеш барысында заң және ЭжБЖМ
студенттері ағылшын және қазақ тілдерінде Абайдың
қара сөздерін жатқа айтты. Абайдың әндері «Айттым
сәлем, қаламқас», «Көзімнің қарасы» нақышына
келтіріле шырқалды.
Б. АҚШАЛОВА,
гуманитарлық факультеттерге арналған
шет тілдер кафедрасы меңгерушісінің
орынбасары, ф.ғ.к., доцент
ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАУҒА АСЫҒАЙЫҚ!
Жуырда картография және геоинформатика
кафедрасы
оқытушы-профессорлар
құрамының
ұйымдастыруымен «Айналаңды нұрландыр» жобасы
аясында
Алматы қаласындағы Даму зияткерлік
қабілеті төмен балаларға арналған №6 арнайы
(түзету) мектеп-интернатында «Жан шуағы» атты
қайырымдылық кеші өтті.
«Жанашырлыққа жан риза» дегендей, кемтар,
жетім, қамқорлыққа алынған балалардың жанашыры
болып, аялы алақанын тосып, жүрек жылуын ұсыну,
сауабы мол іске ат салысу – шараның басты мақсаты
болғандығын ұйымдастырушы Қасымханова атап
өтті. Мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмірге деген
құлшынысы, сүйіспеншілігі көпшілікке түрлі ой
салды. Ел болашағы жастар әркез үлкенге қарап бой
түзеген, айтулы шара - әр саналы жанға үлгі. Осындай
игі шаралар ұрпақ тәрбиесінің маңызын жете түсінген
бұл ұжымда жалғасын таба бермек. Әркез жүрегіміз
кең, пейіліміз ақ болып, жақсылық жасауға ұмтылып
тұрайық!
С.О. ТУМАЖАНОВА,
картография және геоинформатика
кафедрасының аға эдвайзері
ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ
Қазір көптеген мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздігін
бұзып, қоғамның діни тұтастығына нұқсан келтіріп
жүрген әрекеттердің бастысы - діни экстремизм.
Қоғамның осындай түйткілді мәселесінің алдын
алу мақсатында
геодезия және картография
мамандығының
бірінші
курс
студенттерінің
ұйымдастыруымен ҚазҰУ-дың №4 студенттер үйінде
жиын өтті.
Бұл жиынға
Қаскелең қаласы мешітінің бас
имамы Жұмабек Данияр мырза арнайы шақырылды.
Ең алдымен, имам асыл дініміз ислам жайында сөз
қозғап, дініміздің құндылықтарымен таныстырып
өтті. Одан бөлек, студенттер діни экстремизм туралы
мәліметтер оқып, презентациямен танысты.
Рамазан Данияр,
картография және геоинформатика
кафедрасының 1-курс студенті
ҚАЙСАР РУХТЫ АҚЫН
ҚазҰУ-дың кеден ісі мамандығында оқитын 1-курс
студенттері ұстаздарының қолдауымен «Мұхтар
Шаханов – қайсар рухты ақын» атты «100 кітап»
жобасы бойынша ашық сабақ өткізді. Ашық сабақта
Мұхтар Шахановтың өмірбаянынан бастап қазіргі
кезге дейін атқарып жатқан қоғамдық қызметі жанжақты қозғалды. Ашық сабақ нәтижесінде студенттер
мен қонақтар Мұхтар ағамыздың шынымен қайсар
рухты ақын екенін, қазақ халқының тәуелсіздік
алуына, дамуына зор үлес қосқаны туралы көптеген
мәліметтерге қанығып, өз ойларын білдіріп ақын
шығармашылығы туралы өз ойларымен бөлісті.
Кеште ақынның «Эверестке шығу», «Ғашықтық
ғаламаты», «Шың басындағы оқиға», «Алтын, күміс
және қалайы» өлеңдері мен өзге де шығармаларына
талдау жасалды.
Д.С. СМАГУЛОВА,
кеден, қаржы және экологиялық
құқық кафедрасының аға оқытушысы
ӨНЕРГЕ ӘРКІМНІҢ ДЕ БАР ТАЛАСЫ

жасауға мүмкіндік беретін заманауи
инновациялық медициналық құралдармен
жабдықталған кабинеттермен танысты.
Студенттер назарынан биохимиялық және
әртүрлі иммуннохимиялық талдаулар
жасауға арналған орталықтың бірегей
зертханасы да тыс қалмады. Ал терапевт,
невропотолог, кардиолог, окулист, ЛОР
мен УДЗ кабинеттерінде болу олардың
медицина саласы мен медициналық
туризм саласындағы ой толғамдарын
толықтырғаны анық.
Іс-шара барысындағы студенттерге
берілген тағы бір мүмкіндік олардың
медициналық туризмі жақсы дамып келе
жатқан
Корея Республикасының ірі
орталығы Ёнсе университетінің «Кангнам
Северанс» клиникасының бас директоры
Ким Хен Чжун мырзамен және Ёнсе
университетінің медицина институтының
деканы Ли Бён Cок мырзамен кездесуі
болды.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің медициналық туризмді
дамытуға жасаған алқашқы қадамдары
студенттерге ашылған зор мүмкіндік
екенін рекреациялық география және
туризм
кафедрасының
студенттері
жете түсінгендей. Олар өздерінің
диагностикалық орталықпен өткізген
таныстықтарынан
алған
әсерлерін
жасырмады және мұндағы сәттерді көпке
дейін ұмыттырмас естелік суретке түсті.
Сөз
соңында
жаңа
ашылған
халықаралық
диагностикалық
орталықтың қызметіне өркендеу мен
гүлдену тілейміз, ал студенттерге
еліміздің
медициналық
туризмі
саласындағы алғашқы қадамдары құтты
болсын дегіміз келеді.
С.БАЯНДИНОВА,
С. ҚАЙРАТ,
М.ЖАНАКЕЕВА

80 жылдық тарихы бар әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің бүгінгі күнде жеткен
жетістігі көп. Ең алдысы халықаралық деңгейдегі
әлемнің ең үздік 300 білім ордасының қатарынан
орын табуы әрі ҚР білім ордаларының ішінде
көшбасшы атануы. Осынау білім ордасында бүгінде
көптеген инновациялық әрі рухани жан дүниені
байытатын жобалар жүзеге асуда. Соның бірі – әлФараби атындағы ҚазҰУ ректоры, академик Ғалым
Мұтановтың бастамасымен жүзеге асып жатқан
«Айналаңды нұрландыр», «100 кітап» жобалары. Осы
жоба аясында география және табиғатты пайдалану
факультетінің
география,
жерге
орналастыру
және кадастр кафедрасының ұйымдастыруымен
оқытушылар, докторанттар, магистранттар және
студенттердің қатысуымен ақын, сазгер, өнертанушы
Әжмағамбет Сейіловпен керемет шығармашылық
кеш өтті.
Ал «100 кітап» шарасы адамның ақылой
өрісін
жоғарылатып,
бүгінгі
жастарды
әлем шығармаларымен қатар, еліміздің төл
туындыларымен
сусындатып,
дүниетанымын
арттыруға ықпал етеді. Осы тұрғыда шараның жоғары
дәрежеде ұйымдастырылуына түрткі болған кеш
қонағының өнердегі сан-салалы дарындылығы, сурет
салу өнерімен бірге, ақындығы, сазгерлігі, домбырада
ән салуы студент жастарды еліктіріп, өнерге деген
сүйіспеншілігін арттырды. Әсіресе автордың майлы
бояумен салған «Текелі», «Саябақта», «Хан тәңірі»
және т.б. сол сияқты төл туындылары студенттер
қауымы арасында эстетикалық тұрғыдан жан-жақты
талқыланды. Ақындық өнерге де бой ұрған кеш
қонағының бірқатар өлеңдері оқылып, өзі шығарған
әндері де шырқалды. Дәстүрлі арқа мектебінің
орындау шеберлігін бойына терең қалыптастырған
Әжмағамбет ағамыздың шығармашылығы тыңдарман
қауымға зор әсер етті.
Ә.Т. МЫЛҚАЙДАРОВ,
аға оқытушы;
О.Ж. ҒАБДОЛЛА,
география, жерге орналастыру және
кадастр кафедрасының доценті
МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНА
АРНАЛДЫ
Физика-техникалық факультетінің №1 жатақ
ханасында “М. Жұмабаевтың таңдамалы шығар
малары” атты тақырыпта студенттер мен ұстаздар
арасында кеш өткізілді. ҚазҰУ студенттері оқуға
тиіс 100 кітаптың әрбірі - үлкен тарих, тәлім-тәрбие.
Кітаптардың ішінде қазақ поэзиясының шолпан
жұлдыздарының бірі әрі бірегейі – Мағжан Жұмабаев
шығармалары да бар. Кеште студенттер ХХ ғасырдағы
қазақ әдебиетінің Ахмет, Әлихан, Мағжан, Міржақып,
Мұхтар, Сәкен, Ілияс, Сәбит, Ғабит сынды алып
тұлғаларының шығармашылық тағдырындағы ұлттық
рух деңгейіне тоқталып, ұлы Мағжан ақынның өлең
жырлары оқылды.
Б. ДОСАЕВА,
С. КЕМЕЛЖАНОВА,
Г. НҰРБАҚЫТ,
теориялық және ядролық физика
кафедрасының оқытушылары

Ко Дню Независимости РК за вклад в укрепление и развитие университета
работники и студенты вуза награждены медалью «КазНУ им. аль-Фараби – 80 лет»
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Ол: «Мен студенттермен 14 жылдан
бері жұмыс істеп келемін. ҚазҰУ-да
студенттер терең біліммен қатар тәлімді
тәрбие алып, үлкен өмірге қанат қағуда.
Олардың көбі бүгінде отбасын құрып,
ата-ана атанды, өмірден өз орнын тапты.
Бәріне біз куәміз. Менің көз алдымда
ҚазҰУ да жылдан-жылға өсіп келеді», –
дей келе, үлкен алғысын білдірді. Ал заң
факультетінің 4-курс студенті Әйгерім

Қазақстан бүгінде дамудың даңғыл
жолына түсті. Өлшеусіз табиғат байлығымен
ғана емес, ең алдымен сан түрлі ұлттардан
құралған халқының ауызбірлігімен аты
шықты. Еліміздің тәуелсіздік жылдарында
жеткен
жетістіктеріне
шолу
жүргізу
әрі жастардың отансүйгіштік сезімін

Серікжанова: «ҚазҰУ студенті болу –
үлкен мәртебе. Университет студенттерді
тек білім нәрімен сусындатып қоймай,
тұлға болып қалыптасуына ықпал етуде. Ел
элитасын тәрбиелеп келе жатқан қасиетті
қара шаңырағымызға айтар алғысымыз
шексіз!» – деп өз әсерімен бөлісті.
Бұл кеште Қазақстан Республикасының
Еңбек сіңірген қайраткері Жәмила
Серкебаева
мен
Қазақстан

Республикасының Халық әртісі Мұрат
Серкебаев жетекшілік жасайтын Алматы
қаласы әкімінің концерттік оркестрі ҚазҰУ
ұжымын Тәуелсіздік күні мерекесімен
арнайы құттықтап келді. Жиналған
көпшілік қауым күмбірлеген күй тыңдап,
әсем әуен ырғағында би биледі. Оркестр
орындауындағы Құрманғазының «Сары
Арқа», Тәттімбеттің «Былқылдақ» күйі,
В. Моцарттың Рондо, И. Штраустың

«Весенние голоса», П. Чайковскийдің
ішекті аспаптар серенадасы мен өзге
де музыкалық туындылар бір серпілтіп
тастады. Сонымен қатар студенттік
«Бақыт» би ансамблі мың бұрала би билеп,
кештің көркін арттыра түсті. Кештен
үлкен әсер алған қауым «Тәуелсіз еліміздің
тұғыры биік, іргесі берік болсын!» деген
тілекпен тарқасты.
Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА

Аталған топтардың эдвайзерлері ретінде
топтың ұйымшылдығы мен ауызбірлігінің
ұйытқысы болған топбасшылар –
Акпар
Шырын, Тілдан Жансая және Бектемирова
Адинаға ерекше алғысымызды білдіргіміз
келеді. Студенттердің белсенділігі мен
ұйымшылдығын ескере отырып, оларға
марапаттау қағаздары тапсырылды.
Болашақ ұрпақтың еліне деген
сүйіспеншілігі мен отансүйгіштік
сезімін қалыптастыруда мұндай ісшаралардың өткізілуінің маңызы өте
зор екенін атап өткіміз келеді.

қалыптастыру мақсатында
химия және
химиялық технология факультетінде «Ұлт
бірлігі – ынтымақта» атты кеш өтті.
«Бүгінгі Қазақстан – өзі орналасқан
аймақтың
ғана
емес,
бүкіләлемдік
проблемаларды талқылауда және шешуде
ықпалды рөл атқаратын ел. Қазақстан

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың
пікіріне әлем саясаткерлері ықылас қоятын
болды» – дей келе, жүргізушілер топ студенттері
дайындаған Елбасымыздың өмір жолы туралы
бейнематериалға назар аударуға шақырды.
Кеште бүгінгі Қазақстанның жарқын
келбетіне
арналған
слайд
көрсетіліп,
студенттердің орындауында белгілі қазақ
ақындарының өлеңдері оқылып, әндері
шырқалды. Сонымен қатар мың бұралған
билер де орындалды. Біздің мемлекетіміз
– бүкіл әлемге қоғамдағы татулық пен
ынтымақтастықты сақтаудың, әр түрлі ұлттық
мәдениеттер мен діндердің үйлесімді дамуына
қамқорлық жасаудың жарқын үлгісін көрсетіп
берген ел. Осыған орай елімізді мекендеген
ұлт өкілдерінің билері де нақышына келтіре
орындалды. Еліміздің егемендігін өзінің
шығарған өлең жолдарына қосқан Молдабекова
Балнұрдың да болашақта елінің мәртебесін
көтеретін азаматы болатынына күмән жоқ.

Л.М .ТУГЕЛБАЕВА,
Р.К. АШКЕЕВА,
жалпы және
бейорганикалық химия
кафедрасының доценттері

ҚазҰУ-дың «экология» мамандығы магистранттары ШЫҰ университетінің
бағарламасы бойынша шетелде білім алуда
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Преподаватели кафедры русской филологии, русской и
мировой литературы в рамках проекта «Айналаңды нұрландыр»
организовали и провели круглый стол «Истинный рыцарь науки»,
посвященный 100-летию профессора Х.Сайкиева.
С приветственным словом мероприятие
открыл
декан
факультета
филологии,
литературоведения
и
мировых
языков
О.Абдиманулы. С рассказом о яркой жизни
Х.Сайкиева и о его сорокалетней деятельности
в нашем университете выступила заведующий
кафедрой русской филологии, русской и
мировой литературы Б.Джолдасбекова.
Сайкиев Халаби Мухитович – первый
казах, защитивший в 1950 г. кандидатскую
диссертацию по русскому языку на Ученом
совете МГУ им. М.В.Ломоносова. В разные
годы работал деканом филологического
факультета, заведующим кафедрой общего
языкознания, проректором по учебной работе,
и.о. ректора. С 1953 по 1956 г.г. – Директор
института языка и литературы АН КазССР. С
января 1962 – заведующий вновь созданной
кафедры русского языка КазГУ.
Сайкиев
был
известен
как
высококвалифицированный
лектор
по
теоретической грамматике, в преподавании
которой он стоял на позиции русского
классического
языкознания.
Халаби
Мухитович в начале своей деятельности
занимался теорией предлогов, а затем пришел к
грамматическим категориям. Его труды по этим
проблемам исполнены глубокого содержания,
выводы подкреплены огромным количеством

фактического материала, примеров, что обычно
было свойственно трудам представителей
отечественной русистики. В студенческой
аудитории он был пропагандистом взглядов
Ф.Фортунатова,
Б.Куртене,
Л.В.Щербы,
А.А.Шахматова,
В.В.Виноградова,
своего
учителя Н.М.Петерсона и других ученых. Его
научные труды – это исследования грамматики
русского языка на таких уровнях как фонетика
и словообразование, морфология и синтаксис.
В
ходе
мероприятия
ученица
Х.Сайкиева доцент Р.Кожамкул поделилась
воспоминаниями о своем учителе: «он автор
монографий, более 30 научных трудов по
сопоставительной грамматике русского и
казахского языков, 18 учебников и учебных
пособий». Рената Сералиевна торжественно
передала в фонд библиотеки Аль-Фараби
рукопись кандидатской диссертации ученого.
«Халаби Мухитович был тонким знатоком
как русского, так и казахского языков. Он
подготовил целую плеяду компетентных
преподавателей филологов-русистов. Всегда
бодр, подтянут и красив, удивительно
интеллигентен», – поделилась воспоминаниями
другая ученица профессора Галина Васильевна
Ким.
«Мы не ожидали такого добродушия
и почитания памяти Халаби Мухитовича.

Жуырда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми кітапханасында “Қазақ
университеті” баспасының жетекші маманы С. Жылқайдарова мен философия
және саясаттану факультеті дінтану және мәдениеттану кафедрасының
ұйымдастыруымен «Дін және қоғам: заманауи дискурс» атты ұжымдық
монография (авторлары: Н.Ж. Байтенова, А.А. Демеуова, Д.М. Кокеева) мен
«Қазақстандағы діндер» атты оқу құралының (авторлары: Н.Ж. Байтенова,
А.Д. Курманалиева, Ш.С. Рысбекова, Б.Қ. Бейсенов, Қ.М. Борбасова, Қ.А. Затов,
Б.Б. Мербаев, С.У. Абжалов) тұсаукесері болып өтті.
Аталған шараны еліміздегі жас ғылым
саласы – дінтанудың өркендеуіне,
дінтанулық білім беруді жетілдіруге
қосылған орасан зор үлес деп бағаласақ,
артық айтқандық емес. Себебі адамзаттың
тарихынан
бастау
алған
руханият
саласындағы
бірден-бір
қоғамдық
сананың түрі – діни дүниетаным
ешуақытта назардан тыс қалған емес
және тұлғаның саналы ғұмырындағы алар
орнын жоққа шығарып тастау мүмкін емес.
Тәуелсіздік алғаннан кейінгі алғашқы
кезеңде қоғамдағы күрделі нарықтықэкономикалық өзгерістермен қатар рухани
өмірдің де басқа арнаға бұрылу үдерісі

басталды. Кешегі құндылықтардың орнын
жаңа, соны құндылықтар басып, адамдар
арасында аномиялық құбылыстар белең
ала бастады. Осы сындарлы сәттерде
еліміздің рухани кеңістігінде бос қуыс,
«вакуум» қалыптасып, рухани тірек іздеген
жандардың сұранысын қанағаттандырар
тұщымды ұсыныс болмағыны шындық.
Өткенді оралтуға, өзіне жат болып,
ұмытыла бастаған рухани бастамалар
өзінің тілімен, әдет-ғұрып, салт-дәстүр,
дінімен қайта қауышуға ынтызарлық
халықтың талғам мен объективті жағдайды
ескермей, әсіресе дін саласындағы
жіберілген олқылықтарға алып келгені

Мы «отогрелись» душой…», – выразили
свою благодарность коллективу факультета
и кафедры за приглашение на мероприятие
близкие Х.Сайкиева.
Также выступили и другие участники
круглого стола, кому посчастливилось лично
знать великого ученого, посвятившего жизнь
служению науке. Студенты порадовали гостей
концертом.
Дмитрий Менделеев когда-то сказал: «Вся
гордость учителя в учениках, в росте посеянных
им семян». Давайте будем трудиться так, чтобы
учителям не было стыдно за своих учеников,
чтобы люди гордились нами.

И
мы
надеемся,
что
полученные
впечатления от прикосновения к истории
факультета, научной деятельности великой
личности Халаби Мухитовича Сайкиева надолго
останутся в сердцах филологов и будущих
поколений любителей русской словесности.

аян. Осындай ағаттықтың нәтижесінде
діни сауатсыздықты пайдаланаған теріс
пиғылдағы біздің ұлттық ділімізге жат,
дәстүрлі емес, радикалды ағымдар елімізге
дендеп еніп, елдің қозғаушы күші болып
табылатын жастардың діни фанатизмнің
жетегінде кету қаупі туындағаны рас
еді, ал бұл өз кезегінде қоғамдағы
дезинтеграциялық құбылыстарға әкеп
соғары әбден мүмкін болатын.
Бірақ Қазақстан өзінің болашаққа бой
серметер ұлттық идеологиясы мен бағытбағдарын айқындаған зайырлы мемлекет
ретінде мұндай олқылықтарға жол бермесі
айқын еді. Ал бұл жолда ұлт болашағы
жастардың бойына тәрбие мен білімді егіз
ұғым ретінде сіңірер ұстаздар қауымының
алдында тұрған жауапкершілік өте
ыждаһаттылық
пен
тағаттылықты
үйлестірген білім беруді талап етті. Бұл
орайда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
философия және саясаттану факультетінің
дінтану және мәдениеттану кафедрасы
оқытушы-профессорлар
құрамының
қосқан үлесін арнайы атап өту қажет.
Нақты айтқанда, дінді объективті тұрғыдан
түсіндіретін, ғылыми бағытта жазылған
дінтанулық әдебиеттердің алғашқы кезде
кемшін соққан тұстарын жою, ЖОО-дағы
дінтану саласында жазылған оқулықтар
мен оқу құралдарының саны мен сапасын
өз деңгейіне жеткізуде ауыз толтырарлық
табыстарға қол жеткізілді. Бүгінгі аталған
іс-шара осы бағыттағы жүргізіліп жатқан
іс-әрекеттердің бірі. Қазақстанға белгілі
ғалым,
философия
ғылымдарының
докторы, профессор Байтенова Нағима
Жаулыбайқызы басшылығымен жазылған
бұл
кітаптарды
уақыт
талабынан
туындаған сұранысқа ұсыныс ретінде
атап өтуге болады. Аталған еңбектерді
жазуда өзіндік үлес қосқан дінтану және
мәдениеттану кафедрасының ұстаздары:
ф.ғ.д., профессор Құрманалиева Айнұр
Дүрбелеңқызы,
ф.ғ.
д.,
профессор

Рысбекова Шамшия Сайдығалиқызы,
ф.ғ.д., профессор Борбасова Қарлығаш
Молдағалиқызы, ф.ғ.д., профессор Затов
Қайрат Айтбекұлы, ф.ғ.д., профессор
Бейсенов
Бағдат
Қайбылдаұлы,
ф.ғ.д.,
профессор
Демеуова
Айгүл
Амангелдіқызы (Ақтау), доцент Мейрбаев
Бекжан Берікбайұлы, доцент Абжалов
Сұлтанмұрат Өтешұлы, доцент Көкеева
Дариға Молдағалиқызы (түркітану және
үндітану кафедрасы) бар. Бұл еңбектерде
жалпы Қазақстандағы діни хал-ахуал,
еліміздегі
дәстүрлі
және
дәстүрлі
емес діндер, қоғамның оларға деген
көзқарасы жан-жақты қарастырылып,
объективті тұрғыда жазылған. Аталған
оқу құралдары студенттер, магистранттар
мен
докторанттарға,
Қазақстандағы
діни хал-ахуалдан жалпы хабар алғысы
келетін оқырман қауымға арналып
жазылған әрі құнды мәліметтерге және
жаңа ақпараттарға бай. Оны кезекпен сөз
алған еңбектің авторлық ұжымы жанжақты талдап, кітапта жазылған жайдан
жалпы мәлімет берді. Атап айтқанда,
Қазақстандағы дәстүрлі және дәстүрлі
емес діндер сала бойынша топталып,
жіктелгендігі өз алдына, сонымен қатар
олардың наным-сенімдері мен діни
доктриналары, постулаттары, догмалары
жайлы объективті тұрғыда баға берілген.
Кітап презентациясы ғылыми семинарға
ұласып, дін мәселесіне қатысты пікірлер
ортаға салынды.
Дін мемлекеттен бөлек болса да, қоғам
діннен алшақ өмір сүре алмайтыны белгілі,
бірақ зайырлы мемлекеттің талаптарына
сай дін тікелей өз функциясын атқаруы
тиіс екендігін ғылыми тұрғыдан талдап
түсіндіре білетін жаңа, құнды еңбектердің
дүниеге келуі көңілге қуаныш ұялатады.

Б. ДЖОЛДАСБЕКОВА,
д. ф. н., профессор,
зав. кафедрой русской филологии,
русской и мировой литературы,
К. КЕНЖЕЕВА,
старший преподаватель кафедры

Қайсар ТУҒАНБАЕВ,
дінтану және мәдениеттану
кафедрасының Ph.D докторанты

В КазНУ состоялся День открытых дверей кафедры языковой и общеобразовательной
подготовки иностранцев, посвященный 30-летию факультета довузовского образования
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ҚАЗҰУ СТ УДЕНТІ ОҚУҒА ТИІС 100 КІТАП

Т. Ахтанов – қазақ прозашыларының ішінде соғыс шындығын жете біліп
суреттеген тұңғыш қаламгерлеріміздің бірі. Бергі бейбіт жылдардағы
туындыларында да соғысқа қатысты болып келетін штрихтар жылт етіп
қалып отырады. Ұлы Отан соғысы тақырыбы жазушы шығармашылығының
негізгі өзегі десе де болғандай. Оның алғашқы қаламын ұштап, жазушы деген
абыройлы атаққа ие еткен де – осы тақырып. Сондықтан да болар, жазушы
туындыларындағы кейіпкерлердің едәуір бөлігі Ұлы Отан соғысына қатысқан
адамдар болып келеді. Өзі майдан өмірін жақсы білетін жазушының кейіпкерлер
іріктеудегі мұндай ұстанымы сәтті еді.

Т. Ахтановтың соңғы кесек туындысы
– «Шырағың сөнбесін» атты романы. Онда
жазушы Ұлы Отан соғысы тақырыбына қайта
айналып соға отырып, шытырман соғыс
қасіретінің сұмдығын басқа қырынан ашып
көрсетеді. Қанды қырғынның адам басына
салған ауыр нәубеті еріксіз ойландырады.
Қазақ әйелі Нәзира бейнесі ұлттық рухқа
қойылатын көркемдік талаптар деңгейінде
жасалған. Адамның өмірі үшін күрес шындығы
бас қаһарманның бастан кешкендері арқылы
әсерлі ашылады. Сыншылар мен түрлі пікір
білдірушілердің пайымдауларына сүйенсек,

бұл – психологиялық пландағы роман. Т.
Ахтановтың “Шырағың сөнбесін” дилогиясы
Ұлы Отан соғысының шындығын аша отырып
жазғанымен, алдыңғы қатарға атойлап шығып
алатын көркемдік фактор – бәрібір адамдар
арасындағы күрделі қарым-қатынастар. Роман
тұтқиылдан басталып кеткен соғыстың астанкестен алапатына түсіп қалған жас келіншек
Нәзираның атынан баяндалады. Соның көзімен
берілетін соғыстың қатал шындығы оқырманды
өзімен бірге ілестіре отырып, құйқылжытып,
адам тағдырының қалайша ойыншыққа
айналып шыға келгендігін көркем елестетеді.
Академик С. Қирабаевша тұжырымдасақ, бұл
роман “соғыс шындығы арқылы көрінетін
адамзаттық
гуманизмді
бекіте
түсетін”
шығармалар қатарынан саналуға тиісті. Жазушы
“Шырағың сөнбесінде” соғыс зұлматының
ауыр қасіреттерін суреттеумен шектеліп қалмай,
адамдар арасындағы күрделі құбылыстарды
психологиялық
тұрғыдан
тарқата
түсіп,
көркемдіктің өзінше бір әлеміне жетелейді. Бас
кейіпкер Нәзираның атап айтқанындай, адам
баласы, ең алдымен, шырағын сөндіріп алмауы
тиіс. Көркемдік шешімдердің жетелеп отырып
алып келетіні – адамзаттың келешегі де, ұрпақ
жалғастығы да сол шыраққа байланысты
деген тұжырым. Сонда ұрпақ жалғастығы да
тоқтамайтын болады. Романда Нәзирадан басқа
да әйелдер бейнесі әр қырынан көрініс тауып,
дами түсіп, бояуы қанық образдарға айналған.
Көнбіс те сергек Света, мансапқор, дүниеқоңыз,
бюрократ, өркөкірек Елизавета Сергеевна, сұлу
да тәкаппар Алветина Павловна, Евдокия,
Ираида Ивановна және басқалары жазушының
көркемдік табыстары қатарынан саналуға әбден

Тахауи Ахтанов – XX ғасырдың 50-жылдарынан бастап, тәуелсіздіктің жаңа дәуіріне
ұласу кезеңіне дейін ұлттық және жалпыадамзаттық рухани құндылықтарды, әдеби
көркемдік-эстетикалық деңгейде оқырманына жеткізген қайраткер қаламгер.
«Шырағың сөнбесін» романында жазушы соны соқпаққа түсіп, соғыстың неліктен
болмау керектігі, адамзаттың неліктен соғысу үшін жаралмайтынын баяндайды.
Соғыс суреттерін әйелдердің көзімен суреттейді де, қанды қырғындағы әйелдердің
психологиясын терең бейнелеп береді. Мұндай тағдырларды шынайы суреттейтін
шоқтығы биік шығармалар қазақ прозасында санаулы ғана десек артық айтпаймыз.
«Шырағың сөнбесін» романы елімізге фашистік Германияның тұтқиылдан лап
қойған ең алғашқы сәтінен басталады. Романның бас кейіпкері Нәзира Отанымыздың
Батыс шекарасында қызметте жүрген офицер Қасымбек Еділбаевқа ұзатылады. Өз
уақытына сай білімі, өз жасына сай ақылы, ой-түйсігі бар жас келіншек жаңа ортаға
– офицерлер өміріне енді ғана көндігіп, үйренісіп келе жатқанда соғыс басталады.
Ерлері жауға аттанған офицер әйелдері үшін тағдыр салған сан қилы шырғалаң жолдар
басталады. Олар жау тылында қалып қояды. Алда – ұшы-қиыры жоқ соғыс жылдары.
Осы төзгісіз ауыр кезеңнен кім аман шықты, кім қалай шықты? Адам психологиясына
терең-терең барлау жасалатын бұл романның оқиғасы тығыз, кейіпкерлері әсерлі, тілі
шұрайлы. Жазушының шығармашылығы айрықша даралана көрінетіні де сондықтан
болар.
Кез келген шығарманың құндылығы, оның ғұмыры ұзақтығымен де өлшенетіні
белгілі. Академик З. Қабдолов: «Тахауи Ахтанов кім?» – десе, мен: «Үлкен үшеу:
«Қаһарлы күндер», «Боран», «Шырағың сөнбесін» дер едім», – деп кезінде бағалаған
екен. Демек, Т. Ахтановтың «Шырағың сөнбесін» романы – қазақ әдебиетінің
мәртебесін биікке көтеруге елеулі үлес қосқан, «Тіршілік бар жерде – күрес бар» деген
ұстанымды ұстанған проблемалық тақырыптарды кеңінен қамти алған құнды дүние.
Әдебиеттегі осындай қан кешкен майдангер жазушыларымыздың шығармашылығын
кейінгі жас ұрпақ оқып, тұщынып, рухани ләззат алып өссе, келешегіміз кемел болары
сөзсіз.
Әйгерім ӘЛІМЖАН,
журналистика факультетінің аға оқытушысы
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лайықты. Тағы бір жадыда жаңғырып тұратын
бейнелер – бақытты балалық шақтары соғыс
табынында қалған Наташа, Парашка, Ваня,
Боря, Жұмаш, Вовка, Люся тәрізді тағдырлары
аянышты жеткіншектер.
“Шырағың сөнбесін” дилогиясы – Т.
Ахтановтың ерекше бейнетпен, иін қандыра
жазған шығармасы. Оны туындының жалпы
көркемдік
бітімінен
аңғаруға
болады.
Автордың ой саптауы, оқиғаны жеткізе білудегі
жинақылық, әр қадам сайын кейіпкерінің
жан дүниесіне үңіле білу, тілінің көркемдік
кестесі, композицияны құрудағы шеберлік
осыны білдіреді. Бастапқыда өмірдің күнгей
жақтарын ғана көріп, жеңгесіне еркелеп жүрген

Шығармадан үзінді
«Жер бауырлап қорсылдап Жұмаш жатыр,
безгек болғандай, бүкіл денесі қалшылдап, өксігін
тыя алмай, мұрнын қорс-қорс тартады. Ауықауық:
–Мен... Мен емеспін... мен... талқанға... і-і-і...
тигенім жоқ, – дейді көз жасын демімен бірге
жұтып.
Мен үшін таяқ жеген Жұмашты аяп кетіп,
қасына келіп, басын көтеріп едім, аузы-мұрны
даладай қан екен. Шошып кетіп:
–Әке, қан!.. Қан!.. – деп шыңғырып айқайлап
жібердім».
«Артынан мен де жүгірдім. Әкем Жұмашты
тас қылып кеудесіне қысып алған, жортақтап
жүгіре басып келеді. Жұмаш енді жылаудан да,
ыңыранудан да қалған, қол-аяғы қалшылдап,
ықылық атып ышқына береді. Әкеме көзім түсіп
кетіп еді, өңі қашып кеткен, шошынған үрейлі
көзінен жасы сорғалап:
–Я, құдай... Я, құдай!.. – дей береді даусы

бойжеткен Нәзира еріксіз соғыс жағдайының
бел ортасына түседі. Қазақтың бұйығы әйеліне
тән әлсіздік аяғын қия бастырмайын сияқты
көрінгенімен, іштей ширығуы кейіпкердің жан
дүниесіндегі эволюциялық өзгерістерді анық
байқатады. Бұған дәлел – кейіпкердің босаңдау
жан дүниесінің соғыстың қатал шындығының
өтінде барған сайын ширап, қатая түсуі.
Қандай қиын, қандай шешуші жағдай болса
да, орта тәрбиесімен қалыптасқан әу бастағы
адамгершілігін, инабаттылығын, адамгершілігін
жоғалтпауы Нәзираның биік деңгейдегі кесек
ұлттық болмыстың өкілі екендігін байқатады.
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Атақты ұшқыш Гастеллоның ерлігін қайталаған
капитан, жұбайы Қасымбекке, қызғаншақ
Николай Топорковқа бұйырмаған қуанышқа
өзі ие болады. Осы соғыс өртінің арасында,
өлім мен өмірдің ортасында жан алысып,
жан берісіп жүріп, өмірге сәби әкелуінің өзі
ерлікпен тең. Жазушы шеберлігінің қыры
тағы осы арада көрінеді, осы оқиғалар арқылы
алапат жойқын соғыс пен өмірге ұрпақ әкелетін
әйел нәзіктігін қарама-қарсы қоя отырып,
адам жасампаздығын жырлайды автор. Тілі
құнарлы роман бірінші жақтан, бас кейіпкері
Нәзираның атынан баяндалады. Бұның өзі де
жазушы ізденісінің бір қыры екендігі анық.
«Шырағың сөнбесіннің» тілі шұрайлы.

қалтырап.
«Жұмаш өледі» деген сұмдық ой жүрегімді тіліп
өтті.
–Әке! – деп шыңғырып жібердім. – Талқанды
ұрлаған – менмін. Жұмаш емес, менмін...
Даусымнан шошып кеткендей, әкем шұғыл
бір қарады да, қайтадан емпеңдей жөнелді.
Аузындағы сөзі тек: «Я, құдай...» Осы сәтте
Жұмаштың жаны ширатылған жіп-жіңішке
жіптей созылып үзіліп кетейін деп тұрғанын
сездім. Әкем сол жіпті үзіп алмайын деп, баласын
бауырына қысып, аяғымен жер сызып жорғалай
басқан жұмсақ жүрісінен танбай, асығып
құдайына сиынып келеді. Сол жіпті үзілдірмей
ұстап қалайын деп, мен де жаныммен жармасам.
Пәле менен болды. Менен.
–Талқанды ұрлап жеген – менмін. Менмін.
Жұмаш емес, менмін...
Ауылға жақындағанда, әкем еңіреп, жүресінен
отыра кетті»

Бейнелі сөздер, орынды қолданылған мақалмәтелдер жиі ұшырайды.
Жеңіл, жақсы
оқылады. Оқушы көңіліне қанат бітіреді.
Қысқасы, Тахауи Ахтановтың романы – кең
тынысты, үлкен шығарма. Бұл романның қай
топырақ, қай халық оқушысының да көңілінен
шығары даусыз.
А.Ә. ӘЛІБЕК,
қатты дене физикасы және бейсызық
физика кафедрасының доценті м.а., PhD.,
А.Б. МАНАПБАЕВА,
аға оқытушы

Роман тақырыбы Ұлы Отан соғысының сұрапыл жылдарына арналған. Романның бас кейіпкері
қазақтың қарапайым келіншегі – Нәзира. Батыс шекарада қызмет атқаратын кеңес офицері
Қасымбекке күйеуге шығып, жат елде жүргенінде, кенеттен жау шабуылдап, соғыс басталып
кетеді. Нәрестесін құшақтап, эвакуацияға ұшыраған жас әйел көп қасірет көріп, азап шексе де,
қазақ әйеліне тән табандылық, қайсарлық танытады. Қасымбек мерт болған соң, Нәзира Абан деген
жігітпен қосылады. Алайда соғыс одан да айырады. Назира екі азаматтың да шырағын сөндірмей,
екі азаматтың да ұрпағын жалғап, екі нәрестесімен елге оралады. Романның жалпы сюжеті осы.

Романның негізгі идеясы кiтаптың алғашқы
беттерiнен-ақ қылаң береді. Нәзира анасынан
ерте айырылады. Әжесi сол анасының қабiрiне
шырақ жағып, бата оқып, “Шырағың сөнбесiн!”
деп күбiрлейдi. Жас бала Нәзира түсiнбей,
жаққан шырақтың майы таусылып, сөнiп
қалмай ма дейдi. Сонда әжесi басын шайқап:
«Әй, балам-ай, әлi баласың ғой... Сенсiң ғой
оның шырағы. Сенiң тiлеуiңдi тiлеп кеткен жоқ
па, бейшара», – дейді.
Жазушы соғыс әкелген зұлымдыққа
осындай ұлттық дүниетаным мен адами
құндылықтарды, адами күш-қайратты қарсы
қою арқылы шығармаға терең философиялық
мән дарытқан.
Романдағы уақыт пен кеңiстiк те зор.
Жазушы қазақ елінің басынан кешкен небір
уақиғаларды: ашаршылық нәубетiн, сталиндiк
зобалаңды ретроспекция әдісі арқылы нанымды
көрсетіп, дәуірдің көркем бейнесін салған.
Романда қазақ жеріндегі ашаршылықтың
әкелген трагедиялық халі де өте шынайы
берілген.

Романның күллі оқиғасы әйелдің көзімен
тізілгендіктен де, адамдардың жан-дүниесі
тереңінен ашылып, роман психологиялық
сипат алған. Әйел көзқарасымен сипатталған
шығарма соншалықты нанымды. Марқұм,
академик З. Қабдолов бір дәрісінде: «Т. Ахтанов
өз романында әйелдің толғатқан кезін сипаттау
үшін неше күн перзентханаға сұранып кіріп,
босанған әр әйелдің қолынан ұстап отырып, не
сезініп, қандай күйді басынан кешкенін, қандай
халде болғанын сұрап, әңгімелесіп барып,
жазған ғой», – деп айтқан еді. Бұл Вольтер
айтқан «Жазушы суреттеп отырған жайлар –
жазушының тура жүрегінен өтеді» деген сөздің
ақиқатын дәлелдейді. Соғыс шындығын да,
ашаршылық нәубетін де өз көзімен көрген
қаламгер. Т. Ахтановтың «Шырағың сөнбесін»
романының құндылығы – өміршең халық
философиясын нанымды, шынайы оқиғалар,
образдар арқылы суреттеуінде.
Еркінгүл СОЛТАНАЕВА,
ф. ғ. к.

Бетті жүргізген әл-Фараби кітапханасының бас кітапханашы-менеджері Шынар МҰҚАШЕВА

Философия және саясаттану факультетінде «Желтоқсан оқиғасы – тәуелсіздік алғышарттары»
атты дөңгелек үстел өтті

80 жыл
ТӘУЕЛСІЗДІК-ТҰҒЫРЫМ

ЖЕЗ ҚОҢЫРАУ
Сан түрлі тағдыр өткіздің талай басыңнан,
Ғаламаттығыңа басымды мәңгі иемін.

Тәуелсізбін!
Тәуелсіз елдің ұланы,
Көкке ұмтылған көк туы мен қыраны.
Еңсесі биік, егеменді ел болған,Дараланған
елтаңба, әнұраны.

Отаным-әнім, шырқап та әнге саламын,
Қанша әнге қоссам да, сөз таппай кейде
қаламын.
Асау толқындай ырық бермейтін кеудесі,
Менде бір балаң, арманы таудай талабым.

Тәуелсізбін!
Қайта келді тілім де,
Қазақ елі ден қоюда білімге.
Өз елінде өгейсіген ұлдардың,
Сенімділік, серпіліс бар үнінде.

Отаным-елім, өзің деп соғар жүрегім,
Өмірге балап, өзіңді әр кез жүремін.
Өзіңнің арқаң алшаңдап басып жүргенім,
Өзіңмен егіз, кішкентай менің жүрегім

Тәуелсізбін!
Арманым көп алдымда,
Көңіл жүйрік, айға шауып бардым да.
Тәуелсіздік оңайлықпен келмеді-ау,
Ағалардың қаны, жаны, ардың да.

Абылай БЕКҚАЖИЕВ,
тарих, археология және этнология
факультетінің 1-курс студенті
О, ТУҒАН ЖЕРІМ

Тәуелсізбін!
Мен бүгін де азатпын,
Бір айтатын, мәрт халықпын, қазақпын.
Жаһандану дәуіріне үн қосып,
Қазақтарға атты міне, азат күн!
Тәуелсізбін!
Тәуелсіздік - дастаным,
Қуанышпен өлең жаза бастадым.
23 жылда жаңғырған-ды еліміз,
Жақсы істермен өтті уақыт қас-қағым.

Иісін аңсап топырағыңның,
Сағындым сені неше мұң кешіп.
Күй ішін шарлап отырам бүгін,
Жабығып көңіл кешеге ілесіп.
Бойыма желін еседі көктем,
Толығар деймін бүгінгілерім.
Ойыма келіп кешегі өткен,
Қоңырау таққан құлын күндерім.
Көзіммен өзім таң елін ашып,
Еркелеп сенің төріңде өскенмін.
Сезіммен алау әндер ұласып,
Өртеп ек талай қоңыр кештерін.

Тәуелсізбін!
Мақтанамын, тамсана,
Заманменен өзгеруде ой-сана,
Тәуелсіздік алып келді жаңа өмір,
Елімдегі үлкен-кіші, баршаға.

Жұмыр ет жүрек сүйеді екен,
Күш-қайрат алып отыңнан сенің.
Құдірет қонған киелі мекен,
Сағындырдың сен, о, Туған жерім!

Отаным-жырым, таусылмайтын дастаным,
Өзіңсің қымбат, керегі жоқ жері басқаның.
Есімде менің шыр етіп келіп өмірге,
Тіл ашып сөйлеп, аяқты қаз-қаз басқаным.

Әсел КӘРІБАЙ,
филология, әдебиеттану және әлем тілдері
факультетінің 2-курс студенті

Отаным-жерім, өзіңді мәңгі сүйемін,
Шежіре тарихың, қасиетің бар киелі.

ТӘУЕЛСІЗДІК ТОЛҒАУЫ
23 жыл өтті тәуелсіздік алғалы,
Еншісін алып, жеке отауын құрғалы.
Ғасыр бойы еркіндік аңсап келген,
Бабамыздың шырағы боп жанғалы.
Қыраны көк туымның шарықтады,
Аққудай айдынында қалықтады.
Желбіреп көк аспанның айдынында,
Қазақты қазағымдай анықтады.
Бұл еркіндік тегін келді демеңдер,
Терін төкті небір көсем, кемеңгер.
Кеудесінде намысы бар азамат,
Желтоқсаны еске түссе елеңдер.
Құрбан болған кешегі желтоқсанда қырандар,
Қазағым деп қанымен жазды небір ұрандар,
Қыршын болған, еміреніп ел үшін,
Қайрат, Ербол, Ләзат сынды ұландар.

Қазағым тарихың мол шежіре едің,
Көңілің мөлдір бұлақ, көл жүрегің.
Айқара құшақ ашып өзге ұлтқа,
Домалақ анасындай елжіредің.

Аспаны нұрын сезіммен жайып,
Атқанда таңын жалғастырған Күн.
Тастары тұнған шежіре, тарих,
Сақтаған сырын сан ғасырлардың.

ОТАНЫМ

Әр елдің бар-ақ шығар бір сұлтаны,
Әр елдің Әнұраны бір шырқары.
Тәуелсіз мемлекетке қол жеткізген,
Елбасы қазағымның Нұрсұлтаны.
Жүрсін алға тәуелсіздік кемесі,
Кіргендей ғой, енді жаңа ел есі.
Тыныштығы достығымен жарасқан,
Туған елдің бар ма дерсің теңесі.
Қайтеміз біз, берсе майлап жерұйығын
басқаның,
Өмір өтіп барады ырғағындай таспаның.
Гүлдене бер, нұрлана бер, егеменді қазағым,
Көк туымдай бұлтсыз әрі ашық болсын
аспаның!
Меруерт ЗАУРАН,
география және табиғатты пайдалану
факультетінің 1-курс студенті

Суретті түсірген Құлмахан САЛЫБЕКОВ

ТӘУЕЛСІЗДІК – ҰЛТТЫҚ
РУХТЫ ЖАНИТЫН,
ОТАНСҮЙГІШТІКТІ
АСҚАҚТАТЫН ҰЛЫ КҮН.
ҚАСИЕТТІ МЕРЕКЕМІЗГЕ
АРНАЛҒАН ШАРА
ЖУРНАЛИСТИКА
ФАКУЛЬТЕТІ, БАСПА
ІСІ ЖӘНЕ ДИЗАЙН
КАФЕДРАСЫНДА ЖАЛҒАСЫН
ТАПТЫ. БҰЛ ШАРАДА 404
ТОПТЫҢ СТУДЕНТТЕРІ
ЕРЕКШЕ БЕЛСЕНДІЛІК
ТАНЫТТЫ.”ТӘУЕЛСІЗ ЕЛІМТІРЕГІМ” АТТЫ КУРАТОРЭДВАЙЗЕРЛІК САҒАТТЫҢ
ОСЫ ҰЛЫ МЕРЕКЕГЕ
АРНАЛУЫНЫҢ ӨЗІ СТУДЕНТ
ЖАСТАРДЫ ТӘРБИЕ
МЕН ОТАНСҮЙГІШТІККЕ
ШАҚЫРЫП, ЖІГЕР
БЕРГЕНІ РАС.
Куратор-эдвайзер сағаты Мемлекет
тік Әнұранмен ашылып, жүргізушістуденттер Алтын Құдайбергенова мен
Әли Азаматұлы осы күннің қаншалықты
қиын
шылықтармен келгенін қарасөзбен
кестелеп жеткіз
ді. Ал, Балауса Еркінбек
пен Теңге Бекмұрзаевалар туған жерге,
Отанға
деген
сүйіспеншіліктерін,
тәуелсіздікке деген жүрек лүпілін әсем
әннің үнімен көңілге қондыра білді.
Қазақ мемлекеттілігінің тәуелсіздік
жолындағы
арпалыс-күйзелістерін,
батырлық һәм намыс оты найзағайдай
ойнаған асқақ рухтылығын Аяулым
Салықжанова,
Досжан
Балабекұлы,
Мерей
Лесхан,
Айсұлу
Тәжібаева,
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Мақтан тұтар ұрпағыма ұл-қыз бар,
Куә болар оған уақыт жыл құстар.
Сендер мәңгі мақтанышы елімнің
Кемеліне жетпей аққан жұлдыздар.

Жалынды гүлдің қауыз жарғанын,
Ұл-қызы болып жүздеп көретін.
Сағынтты бұл күн абыз даламның,
Жұлдызы түнде тізбектелетін.

Тәуелсізбін!
Тәуелсіз елге иемін,
Атамекен, туған жерім киелім.
Жырына қосты ақынжанды бір балаң,
Өзіңе дәйім басымды мәңгі иемін.
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Ақжан Шайділдаева және Айғаным
Ержановалар өздері дайындап келген
баяндамалары арқылы жеткізді. Ал,
Фариза Әліпбек, Мадина Дәуелтқызы мен
Айдана Қуантхановалар халқымыздың
ең соңғы өліп-тірілген әрі біздің қайғықасіретімізге, сонымен бірге ұлттық

«Тәуелсіздік туын тігуге қаншалықты қажыр-қайрат керек болса, оны құлатпай сақтап қалуға
соншалықты қажыр-қайрат керек», – деген Елбасының ұлағатты сөзін ұстаным ете отырып, бар
білімімізді, күш-жігерімізді тәуелсіз Қазақстанды одан әрі нығайтуға жұмсауымыз керек. Осындай
ұранмен еліміздің ұлы мерекесі – 16 желтоқсан Тәуелсіздік күніне орай ЖОО-ға дейінгі білім беру
факультетінің дайындық кафедрасында «Тәуелсіздік – ел бақыты» атты куратор-эдвайзерлік тәрбие
сағаты өтті.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» атты Жолдауында жалпы
ұлттық бағдарламаны айқындады. Көк байрағы желбіреген, бүгінгідей абыройлы да айбынды,
беделді де берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болуы үшін
жастарымызды отаншылдыққа, туған жеріне, атамекеніне деген сүйіспеншіліктерін арттыруға,
сонымен қатар патриоттық рухта тәрбиелеудің маңызы зор. Осы мақсатта өткізілген шарада
тәуелсіз ұрпаққа еліміздің өткен ғасырынан сыр шертіліп, осы күнге дейінгі жеткен жетістіктеріміз
кеңінен насихатталды.
Қазақстанның өркендеуіне, дамуына, өркениетті озық елге айналуына үлес қосу – әрбір
қазақстандықтың азаматтық борышы.
М. ӘМІРОВА,
ЖОО-ға дейінгі дайындық кафедрасының аға оқытушысы

мақтанышымызға айналған 1986 жылғы
Желтоқсан оқиғасы туралы дайындап
келген шағын бейне материалдарын
көрсетті. Кураторлық-эдвайзерлік сағатта
Желтоқсан оқиғасына орай көріністер
қойылып, тәуелсіздікке орай фотосурет
көрмесін көрсетті. Танымы мен тағылымы

зор кураторлық сағатта студенттер ерекше
рухтанып, тарасқаны, шараның оларға
терең ой салғаны бізді ерекше сүйсінткені
рас.
Қарлығаш МЕРГЕНБАЕВА,
баспа ісі және дизайн кафедрасының
аға оқытушысы

Осындай тақырыппен ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінің ұйымдастыруымен
өткізілген мерекелік шараға ЖОО-ға дейінгі дайындық кафедрасының оқытушылары,
Қытай Халық Республикасының тыңдаушылары ат салысты.
Меркелік кешті ЖОО-ға дейінгі дайындық кафедрасының меңгерушісі Н.А. Асанов
салтанатты түрде ашты. Тыңдаушылар өз өнерлерін ортаға салды.
Шарада тәуелсіздікке арналған фото-суреттер слайды көрсетілді. Тыңдаушылар
Қазақстан тақырыбына жазылған әндерді тыңдап, Дина Нұрпейісова күйлері, «Шаттық
биі», «Желтоқсан желі» пьесасынан көрініс көрсе, Тәуелсіздік күніне арнап жазылған
ақындардың өлеңдерін мәнерлеп оқыды. Мерекелік кеш соңында «Атамекен» әні
хормен орындалды.
Сондай-ақ тақырыпқа сай кітап көрмесі қойылды. Ауған тыңдаушылары көрермен
ретінде Қазақстанның Тәуелсіздік тарихы туралы мол мағлұмат алды.
Г. МОЛДАҒАЛИЕВА,
С. НҮСІПБАЕВА,
ЖОО-ға дейінгі дайындық кафедрасының аға оқытушылары

Профсоюз студентов “Сұңқар” провел акцию “Обед за 80 тенге”,
посвященную 80-летию КазНУ

СОҢҒЫ БЕТ

80 жыл
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Магистрант 2 курса факультета биологии и биотехнологии КазНУ Айдос
Сейпилулы стал чемпионом мира по казакша курес в весовой категории 55 кг.

Жуырда “Сұңқар” студенттер
кәсіподағы” қоғамдық бірлестігінің
ұйымдастыруымен «Айналаңды
нұрландыр» жобасы аясында
«Біз де студент болғанбыз»
атты шығармашылық кеш
ұйымдастырылды. Кеш қазақ
айтысының аруы Айнұр
Тұрсынбаеваның өнері мен
шығармашылығына арналды. ЭжБЖМ
мен журналистика факультеті
студенттерінің қатысуымен өткен кеш
еркін түрде сұрақ-жауап түрінде өрбіді.

На V Чемпионате мира, который
проходил 5-7 декабря в г.Оренбург
(Россия), Айдос завоевал медаль
высшей пробы среди палуанов
из тридцати семи стран мира.
Традиционно
фаворитами
этого
вида спорта были представители
Казахстана. В финальном поединке
Айдос
встретился
с
Хасаном
Юсуповым из Узбекистана и сумел
одержать победу над соперником.
На
казахстанской
арене
А.Сейпилулы является лидером в
своей весовой категории. Он родился
в Восточно-Казахстанской области,
с ранних лет решил заниматься
национальным
видом
борьбы.
Начало чемпионской карьеры было
положено в 2000 году. Спортсмен был

серебряным призером Чемпионата
Республики Казахстан среди юниоров,
позже стал двукратным чемпионом
в старшей категории. В этом году
Айдос получил звание мастера спорта
по дзюдо. Подготовку к чемпионату
мира Айдос проводил в г.Семей под
руководством личного тренера Ербола
Мырзабосынова.
Чемпион твердо решил, что не
собирается
останавливаться
на
достигнутом.
Айдос
планирует
готовиться к предстоящим мировым
первенствам
и
в
дальнейшем
одерживать победу.
Ернур ДОСЖАНОВ,
студент 4 курса
факультета журналистики

“Сұңқар” студенттер кәсіподағы” қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен
барша қасиетті қара шаңырағымыздың 80 жылдығына орай қазұулықтарға
мерекелік көңіл-күй, қуаныш сыйлаған «80 теңгелік түскі ас» қайырымдылық
акциясы өтті. ҚазҰУ-дың 75 жылдығынан бастау алған бұл акция биылғы жылы
5-рет өткізіліп отыр.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты
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Газет 1994 жылдың 7 ақпанында Қазақстан Республикасының Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлiгiнде
тiркелiп, № 1242 куәлігi берiлген

Ең алғаш рет Айнұрдың ықыласын өлең
өнерінің төріне сүйреген алғашқы ұстазы қазақ
тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі болса керекті. Ол Айнұрдың бойындағы талант ұшқынын
мектеп жасынан байқап, республикалық
айтыстарға жетектейді. Осы сәттен оның бағы
жанып, жұлдызы көкке көтеріле бастайды.
Айнұр
апайдың
айтуынша,
ерекше
бағалайтын қасиеті адалдық екен. Оған оның
мына бір сөзі дәлел бола алады. «Адам әділетсіз
болғанымен, Алла – әділетті. Мысалы, сахнада
жүрген адамдардың өміріне көңілі толмайтын
сәттері болады. Сондықтан да өнерде болсын,
өмірде болсын, жалпы қоғамның қай саласында
болмасын адам өмірінің әр сәтіне қуанып,
адалдықты бағалағаны жөн. Яғни адамның
істеген жамандығы да, жақсылығы да алдынан
шығатыны сөзсіз. Сондықтан адалдықпен
ғұмыр кешу – ең басты парызым» деп өз сөзін
көркем де мағыналы қылып жеткізді.
Айта кеткім келетіні, үстіміздегі жылдың
қазан-қараша айларында халықаралық Turkvizyon-2014 байқауы өткізілгені баршамызға
мәлім. Ондағы әділ-қазылардың ішінде
айтыстың еркесі Айнұр Тұрсынбаева да болды.
Сол байқауда оның ән сөзіне ғана емес, сазды
үніне де терең мән беретінін байқаған едік.
Ол әуенді ерекше бағалап, құрметтейтінін
айтқан. Сондай-ақ жастардың өлең жазу мен ән
айтудағы аяқ алысына сыни көзқараспен қарап,
алдыңғы толқын өкілі ретінде апалық тілегін
жеткізген. Мәселен, ең алдымен, адам сөзге мән
беру қажеттігін насихаттайды. «Адам бақытты
болғысы келе ме – бақытты ән тыңдауы тиіс.
Өйткені ән адам өміріне тікелей әсер етеді», –
дейді Айнұр апай.

Акция
ҚазҰУ-дағы
«Ай-Тұмар»
қоғамдық-тамақтандыру
орталығының
ғимаратында
өтті.
Тамақтандыру
орталығының
директоры
Сара
Шаяхметқызы: «Бүгінгі акция – дұрыс
тамақтану салтын сақтауға қосып жатқан
үлес. Жастар арзан, бірақ дәмді, құнарлы
тағамдармен тамақтанды. Біз де тамақтың
дәмді болуына барынша күш салып
жатырмыз», – деді. Күннің суықтығына
қарамай, акцияға жастар өте көп келді.
Шара сондай-ақ қызықты ойындарға,
бағалы сыйлықтарға, көптеген тосын
сыйларға толы болды. «Студенттің тойғаны
– шала байығаны» демекші, 1000-ға жуық
студент жастар тіл үйірер тағамдардан
дәм татып, «сұңқарлықтар» дайындаған
мерекелік концертті тамашалап, әртүрлі
қызық ойындар ойнап, көтеріңкі көңілкүймен қайтты. Қызықты ойындарға
белсене араласып, жүлделі орын алған
студенттер сыйлықтармен марапатталды.

МЕКЕНЖАЙЫ:
050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 71,
ректорат, 11-қабат, №1104 бөлме.
Байланыс телефоны:
377-33-30, iшкi: 11-94,
тiкелей: 377-31-48.
Электронды мекенжай:

kazuniver-gazeti@mail.ru

Газет редакцияның компьютер орталығында терiлiп,
беттелдi. “Гамма-принт“ баспаханасында
(Райымбек даңғылы, 369) басылды.
Тел.: 8 (727) 247-98-30,247-98-31

Кеш барысында айтыс өнерінің дүлдүлі Айнұр
Тұрсынбаева мен филология, әдебиеттану және
әлем тілдері факультетінің талантты студенті
Саягүл Бірлесбекқызы айтысып, кездесудің
көркін қыздыра түсті. Тартымды әрі қызықты
апалы-сіңлілер айтысында Саягүл:
Айнұр апа бізге жоқ бөтендігің,
Шабытымды қайратып өтем бүгін,
Мен-дағы шығыс жақтан келген қызбын,
Арналсын ағайынға шекер жырым...
десе, Айнұр апайымыз:
Айнұр апаңдай бұйыртса,
Айдынына айтыстың
Аққу боп сен де қонарсың,
Мен де сендей болғанмын,
Сен де мендей боларсың.
деп ізгі тілегін білдірді.
Жүрегі елім, жерім деп соғатын жастардың
санасы тұнық, ой-өрісі кең, жолы ашық болуы
үшін алдыңғы толқын аға-апаларымыздан үлгі
алу аса қажет деп білемін. Жастармен кездесуге
арнайы келген Айнұр апайымызға және
осындай тағылымды кешке мұрындық болған
“Сұңқар” студенттер кәсіподағы” қоғамдық
бірлестігіне айтар алғысымыз шексіз.
Айжан ТОҚШЫЛЫҚОВА,
журналистика факультетінің
3-курс студенті

Акцияға сексенінші болып келген
биология
және
биотехнология
факультетінің студенті Қасқабай Нұржанға
және он бесінші келген қонақ география
және табиғатты пайдалану факультетінің
студенті Наргизге “Сұңқар” студенттер
кәсіподағы”
қоғамдық
бірлестігінің
төрағасы Сыдықова Айдана «ҚазҰУ»
атауы жазылған киімдер табыстады.
Сыйлықтар
мұнымен
шектеліп
қалған жоқ, интеллектуалды ойындар
ойнатылып, жеңімпаздарға «ALEMNUR»
оқу орталығының арнайы сертификаттары
берілді. Сонымен қатар, студенттер игілігі
үшін пайдалы сыйлықтар үлестірілді.
Бұл күн, бұл шара бұрынғылардан
өзгерек болды! “Сұңқар” студенттер
кәсіподағы” қоғамдық бірлестігі қашан да
студенттер игілігі үшін қызмет етеді.
Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ,
Шұғыла МЕЙРАМБЕКҚЫЗЫ

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы 1000 дана.
Тапсырыс №1579
Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның
көзқарасын бiлдiрмейдi.
Редакцияға түскен қолжазба қайтар ылмайды, үш
компьютерлiк беттен асатын материалдар қабылданбайды.
«Қазақ университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп
басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.

