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Ќл-Фараби атындаѕы ЋазаЋ ЏлттыЋ университетiнiЃ республикаЅа тарайтын газетi
Б.Т.Жұмағұлов,
әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың ректоры, академик:

Құрметті университет профессорлары мен
оқытушылары және
қымбатты студенттер!
Сіздердің баршаларыңызды елі
міздің ең басты мерекесі – Тәуелсіздік
күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер!
Қазақстанның тұңғыш Пре
зиденті
Нұрсұлтан
Әбішұлы
Назарбаевтың сара саясаты мен
көрегендігінің арқасында еліміз
көптеген күрделі асулардан өтіп,
әлемдік қауымдастықта жоғары бе
делге ие болды. Біз экономикасы
мықты дамыған, алдыңғы қатарлы
мемлекеттермен терезесі тең елге
айналдық.
Мұндай биік мәртебенің айқын
дәлелі – Қазақстан Республи
касының 2010 жылға ЕҚЫҰ төрағасы
болып сайлануы.
Осы жыл біз үшін аса айрықша
болды – ҚазҰУ-дың 75 жылдық
мерейтойы. Мерейтойымызға Қа
зақстан Республикасының Прези
денті Н.Ә.Назарбаевтың келіп, акті
лік дәріс оқып, университетке өте
жоғары баға бергені біз үшін үлкен
мәртебе болды әрі зор жауапкершілік
жүктеді.
Дәрістің интернет және ақ
параттық құралдар арқылы кең
таралуының нәтижесінде универси
тетіміз бүкіл әлемге танылды десек
артық болмайды.
Сіздердің баршаларыңызға ора
сан зор жетістіктер, денсаулық және
бақыт тілеймін!
Тағы да ұлы мерекемен – Қа
зақстанның Тәуелсіздік күнімен құт
тықтаймын! Сонымен бірге алда келе
жатқан Барыс жылы әр отбасыға тек
бақыт, ырыс, береке алып келсін деп
тілеймін!

БYгiнгi

ҚазҰУ-дың үздік
факультеті анықталды
Сахна төрінде “Отаным!”, “Қазақстаным!” деген жалынды жыр оқылып, биік рухпен ән
шырқалғанда көрермен жүрегі дір етті. Ол діріл – Отанға деген махаббаттың иірімі. Ана тілі
мен туған жеріне деген ыстық сезімнің айғағы. 3 желтоқсанда Ө.А. Жолдасбеков атындағы
Студенттер сарайына Тәуелсіздік күнін ұлықтай келген көрермен түйсігі осыны сездірді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінде қазақ елінің ұлттық мереке
сі – Тәуелсіздік күнін мерекелеу түрлі сипат
та өрістейді. Жылдан жылға қадірлі мейрам
мерейі артып келе жатқандығын Тәуелсіздік
күніне орай «әл-Фараби атындағы ҚазҰУдың үздік факультеті» конкурсының қоры
тындысын жариялауға арналған шарадан
байқадық.
Сарай іші көрерменге лық толды. Азат
тығымызды айқындап тұрғандай әсем әуен
мен көңілді күй мен мұндалап, сарай ішін
көтеріңкі күймен баурап алғандай. Себебі де

түсінікті. Бұл күн бұрынғы күннен өзгерек.
Бұл күн Тәуелсіздік мерекесіне арналған!
Осы сәтте тәуелсіздіктің он сегізінші
таңындағы ҚазҰУ-дың ең үздік факультеті
танылмақ. ҚазҰУ басшылығы, кәсіподақ
қызметкерлері, департамент директорлары
және әр факультеттің декандары мен орынба
сарлары, кафедра меңгерушілерінің барлығы
университеттің белсенді студенттерімен
осы залда. Олар оқытушы мен оқушы емес,
көрермен болып отыр.
(Жалғасы 4-5-беттерде)

Ұлт руханиятының
қайраткері
Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері,
сөз өнерінің сардары, қазақ әдебиетінің
саңлағы Әбіш Кекілбайұлының 70 жасқа
толған мерейтойы еліміздің мәденирухани өміріндегі жарқын да жарасымды
күндердің бірі екендігі айқын. Кемеңгер
жазушының мерейлі мерекесі қыркүйек
айында Маңғыстау жерінен бастау алып,
Сарыарқа төсіндегі Астанада жалғасып,
21 желтоқсан күні әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінде шарықтау
шегіне көтерілді.
Қасиетті қара шаңырақ өзінің әйгілі
түлегі, Қазақстанның Еңбек Ері, Халық
жазушысы, ҚР Парламенті Сенатының
депутаты,
Қазақстан
Республикасы
Мемлекеттік және ҚР Президентінің
Бейбітшілік және рухани келісім сыйлы
ғының лауреаты, сөз өнерінің теңдесі жоқ
зергері Әбіш Кекілбайұлының 70 жылдық
мерейтойын ерекше салтанатпен атап
өтті.
Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігімен біріге отырып
ұйымдастырылған аталмыш шара «Әбіш
Кекілбаев және замана шындығы» атты
халықаралық ғылыми-теориялық конфе
ренциямен ашылды.
(Жалғасы 3-бетте)

санда:

ҚазҰУ-дың
білгірлері –
үздік студенттер
құрылтайында
3-бет

Ученые КазНУ
готовы к
новым вызовам
времени
6-бет

Әлі есімде,
сол бір
студенттік кез

8-бет
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Құттықтаймыз!!!
Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында ҚР Президентінің Жарлығымен Қазақстанның
әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына қосқан елеулі үлесі мен қоғамдық белсенді
қызметі үшін әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің бір топ ұстаздары
мемлекеттік наградалармен
III дәрежелі
«Барыс» орденін

марапатталды!!!

«Құрмет» орденімен

Сартаев Сұлтан, з.ғ.д., профес
сор, ҚР ҰҒА академигі – мем
лекет пен құқықтың теориясы
мен тарихы кафедрасының
профессоpы иеленді.

«Ерен еңбегі үшін»
медалі

Әбдезұлы Қансейіт, ф.ғ.д.,
профессор - филология
факультетінің деканы;

Орынханов Мұрат Кәдесұлы,
ф-м.ғ.д., профессор – ғылыми
жұмыс жөніндегі проректор;

Асқарова Әлия Сандыбайқызы,
ф-м.ғ.д., профессор – физика
факультетінің деканы;

Ғабитов Тұрсын Хафизұлы,
филос.ғ.д., - мәдени антрополо
гия кафедрасының профессоры;

Нұрахметов Немеребай, х.ғ.д.,
- бейорганикалық химия
кафедрасының профессоpы;

Нұртазин Сабыр Темірғалиұлы,
б.ғ.д., профессор - зоология
және гистология кафедрасының
меңгерушісі;

Омарбеков Талас, т.ғ.д., про
фессор – Қазақстанның ерте
дүние және ортағасырлар тарихы
кафедрасының меңгерушісі;

«Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері» құрметті атағын

Қайырбаева Роза, ф.ғ.к., - шет
тілдер кафедрасының профес
соры (ХҚФ);

Сүлейменова Элеонора
Дүйсенқызы, ф.ғ.д., – жал
пы тіл білімі кафедрасының
профессоpы марапатталды.

Қазақстан Республикасының
құрмет грамотасы

Надирова Гүлнәр
Ермұратқызы, ф.ғ.д., –
арабтану кафедрасының
меңгерушісіне табыс етілді.

P.S.

Аманжолов Алтай Сәрсенұлы,
ф.ғ.д., - жалпы тіл білімі
кафедрасының профессоpы;

Санжар Нұрлан Санжарұлы,
халықаралық журналистика
кафедрасының аға оқытушысы
иеленді.

Молдағалиева Айжан
Айдынғалиқызы, ф.ғ.к., – жа
ратылыстану факультеттеріне
арналған шет тілдер
кафедрасының меңгерушісі;

Төлеуханов Сұлтан Төлеуханұлы,
б.ғ.д., профессор – адам және
жануарлар физиологиясы мен
биофизика кафедрасының
меңгерушісіне табыс етілді.

«Қазақ университеті» газетінің ұжымы қуаныш иелерін қара шаңырақтың профессор-оқытушылар
құрамы атынан шын жүректен құттықтап, еңбектеріне жеміс тілейді!!!
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Ақпарат

В КазНУ состоялась
встреча японоведов
На факультете востоковедения Казахского национального университета
им. аль-Фараби прошла Международная научно-практическая конференция
«Японоведение: казахстанский и зарубежный опыт». Конференция, организованная совместно с университетом Цукуба (Япония) и Казахстанскояпонским центром развития человеческих ресурсов имеет актуальное
значение, как первая крупная встреча японоведов Казахстана и Японии. На
данной встрече обсуждались вопросы преподавания японского языка, исторические проблемы, современная политическая ситуация в Японии, а так же
сотрудничество Казахстана и Японии в решении экологических проблем.
«Мы стремимся к укреплению отношений с вузами стран
Центральной Азии и, в первую
очередь, Казахстана - лидера
региона. Уверен, что эта конференция будет полезна обеим
сторонам», - сказал почетный
профессор университета Цукуба
Онозава Масаки. По его словам,
в Японии действует более 700
университетов, Цукуба - один из
лучших, по качеству образования он занимает седьмое место.
Но и факультет востоковедения
в Казахском национальном университете стремится к таким же
высотам. По словам декана факультета востоковедения КазНУ
имени аль-Фараби, доктора исторических наук, профессора Нуржамал Алдабек: «Япония - одна
из самых процветающих стран
мира, поэтому опыт ее развития,
современное состояние требуют
самого пристального изучения.
Нас интересует грамматика, иероглифика, речевые навыки,
социо-культурные особенности
Японии и многое другое, поскольку овладение иноязычной
речью невозможно без самих
носителей, которые отражают
культуру народа, его историю и
общественный строй».
По окончанию пленарного
заседания работа конференции

продолжилась в следующих
секциях: представление университетов, международные связи
университетов,
преподавание
японского языка, японская филология, психология, история и
политика Японии, культурная
антропология, а так же экология.
Были рассмотрены различные
аспекты теории и практики обучения японскому языку; вопросы повышения эффективности
преподавания и изучения японского языка.
В
работе
конференции
принял участие директор Ка
захстанско-Японского Центра
Развития Человеческих Ресурсов Митома Эйтаро, ученые
университета Цукуба - директор
центрально-азиатского центра
университета Цукуба Нищимура Ё., магистранты университета Цукуба и профессорскопреподавательский
состав
Казахского национального университета. От имени руководства
КазНУ им. аль-Фараби выступил
первый проректор Мансуров
З.А., и со стороны японской делегации – глава отделения посольства Японии в г. Алматы Масахиро Катамото.
Меруерт
МУХАМЕТЖАНОВА

(Басы 1-бетте )
Конференцияны ҚазҰУ ректоры
Бақытжан Жұмағұлов ашты: «Әбіш
Кекілбайұлының өмірлік мәні зор
қызметінің айрықша суретті әрі
сәулетті саласы – шығармашылығы.
Ол әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің филоло
гия факультетінде М.Әуезовтен
дәріс тыңдады, тәлім-тәрбие алды,
әдебиет үйірмесін басқарды, та
лабы өсіп, таланты ашылды. Осы
реттен келгенде Ә.Кекілбаевтың
қайраткерлігі мен суреткерлігінің,
өнердегі берендігі мен еңбектегі

Ұлт руханиятының қайраткері
ерендігінің мөлдір бастауы, қайнар
көзі Қазақ ұлттық университетінің
аудиториясында,
университеттің
ғұлама ұстазы М.Әуезов алдын
да ашылған болар-ау деп ойлай
мыз. Сондықтан да университет
ұжымы Әбіш Кекілбайұлының
Германияның «Фольк унд вельт»
баспасы жүргізген сараптама бо
йынша ХХ ғасырдың үздік 100
қаламгерінің бірі болып танылу
ын да қуана қабылдаған болатын.
Енді, міне, университет өзінің
мәртебелі төріне даңқты түлегінің
еліміздің ең жоғары наградасы
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағын
алып келгенін айрықша мақтаныш
сезімімен қарсы алып отыр». Иә,
талай жүйріктің талабына дем
беріп, тұсауын кескен белді оқу
орнының бүгінгі таңда Әбіш Ке
кілбайұлындай шәкірттерінің арқа
сында мерейі үстем, мәртебесі биік.
Арнайы
сөз
алғандардың
ішінде ҚР ҰҒА академигі, ф.ғ.к.,
профессор
Серік
Қирабаев:
«Әбіш адам тіршілігінің суреткері
ретінде оның өмірінің әлеуметтік
мән-мағынасына
үңіліп,
оны
философиялық
ойшылдықпен
өрнектейді. Жазушы өнерінің
кейінгіге ғибраттық, ой саларлық,
сабақтық мәні де осында. Ол

ашқан өз замандастары мен тарихи
кейіпкерлердің жас ұрпаққа ұсынар
тағылымы да әдебиеттің мазмұнын
байытуға қызмет етеді», – деп
жазушының суреткерлік бейнесі
жайлы сөз қозғаса, Қазақстан Жазу
шылар одағының төрағасы Нұрлан
Оразалин: «Сол бір тұманы мен кү
мәні қалың тоқсаныншы жылдарда
ойын діттеп, бойын тіктеп ұстаған
қарымды қаламгердің сабырлы
саясаткер ретінде елге кең таны
лып, алғашқы қазақ Президентінің
қасынан табылуы бәрімізді де
қуантты. Әбекеңнің сол тұста алуаналуан саяси-әлеуметтік сауалдарға
жауап табуға, ел көңілін елеңдеткен
түйткіл мәселелердің түйінін шешу
ге ұмтылған, дәуірлік мінез қалыбы
берік толғау мақалаларының ел
арасындағы ықпалы ерекше бол
ды», – деп, саясаткер – Кекілбаевты
суреткер – Кекілбаевтан бөле-жара
қарауға болмайтынына тоқталды.
Пленарлық отырыстан соң, сөз
өнерінің хас шеберінің шығарма
шылығы жайлы «Әлемдік әдеби
процесс және Ә.Кекілбаев шы
ғармашылығы»,
«Ә.Кекілбаев
прозасының көркемдік-эстетика
лық әлемі», «Ә.Кекілбаев шығар
маларындағы тарих және тағылым»
атты үш секцияда 60-тан астам баян

дама оқылды. Баяндамашылардың
қатарында Германия,
Үндістан,
Қырғызстан, Ресей, Иран және
АҚШ ғалымдары бар. Ғалымдар
мен қонақтардың баяндамалары
жазушы Ә.Кекілбаевтың әлемдік
және отандық мәдениетке сіңірген
ерен еңбегіне арналды.
Заңғар жазушының мерейтойы
Ө.А.Жолдасбеков атындағы Сту
денттер сарайында салтанатты
жиылысқа ұласты. Кеште белсенді
де қуатты, қоғамдық және саяси
қызметімен тәуелсіз еліміздің тари
хын жазуға ат салысқан қаламгерге
Бақытжан Тұрсынұлы әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми
Кеңесінің шешімімен Құрметті про
фессор дипломы мен мантиясын
табыс етті. ҚР Білім және ғылым
министрі Жансейіт Түймебаев құт
тықтау сөз сөйлеп, осындай жа
зушымен бір заманда өмір сүріп,
оның ғибратты сөздерін тыңдап,
терең ойлы шығармаларымен су
сындау мақтаныш екендігін айт
ты. Еліміздегі бас оқу орнының
қабырғасында
өткен
керемет
кештің қорытындысы мерейтойлық
концерттік бағдарламамен тәмам
далды.
Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА

Құрылтай

ҚазҰУ-дың білгірлері – үздік студенттер құрылтайында
Университетіміздің студенттерінен құралған 17 адамдық делегация ел ордамыз Астана қаласына сапарлап қайтты. Бұл жолғы сапардың барысы біздің
студенттер үшін ерекше мәнге ие. Олай дейтініміз, әрдайым ел болашағы
жастардың жанынан табылатын, олардың білімділігі мен біліктілігін,
белсенділігі мен батылдығын бағалай білетін ректорымыз Бақытжан
Тұрсынұлы Жұмағұловтың тікелей бастамасымен ұйымдастырылған
сәтті сапар. Делегацияның құрамы оқу ордамыздың жанынан құрылған
студенттердің өзін-өзі басқару ұйымдарының белсенді мүшелері: Студенттер сенаты, оның қарамағындағы Жоғарғы студенттер кеңесі, Студенттер
мәжілісі және «Сұңқар» студенттер кәсіподағының төраға-төрайымдарынан
жасақталды.

ҚазҰУ-дың студенттері Аста
надағы сапардың алғашқы кү
нін, яғни, 6 желтоқсан күні
Л.Гумилев атындығы ЕҰУ-дың оқузертханалық ғимаратында өтетін
«Қамқор» студенттік волонтерлік
қозғалысының форумына қатысудан
бастады. Форум барысында қоз
ғалыстың әр қаладағы жетекші
көшбасшыларының бір жылдық
атқарған жұмыстары төңірегіндегі
қорытынды есебімен таныс бол
ды. Дәл осы күні Қазақстан сту
денттер
Альянсының
қалалық
көшбасшыларын қайта тағайындау
жиналысында
ҚазҰУ-дың
студенттері бір ауызбен жеңіске
жетті. Студенттер Альянсының Ал
маты қалалық көшбасшысын сайлау
нәтижесінде ҚазҰУ Жоғарғы сту
дентер кеңесінің төрайымы Садуа
қасова Динара аймақтық Студенттер
Альянсының көшбасшысы қызметі
не тағайындалды. Қоғамдық шара
ларда басшылық қызметтерде болып

келе жатқан Динараны өз саптастары
ерекше бағалады. Өз-өзіне сенімді
ҚазҰУ-дың белсенді студенттері
Альянс жұмысын да ақсатпаймыз
деп уәде етті.
Сапардың екінші күні Тәуелсіздік
сарайындағы «Үздік студенттер
құрылтайымен» жалғасын тапты.
Құрылтайдың басты мақсаты, негізгі
идеясы – «Біз – Тәуелсіздіктің құр
дастарымыз! Біздің Отанымыз –
Қазақстан!» атты жасөспірімдер мен
жастардың форумын өткізуден туын
дайды. Дарынды студент жастардың
мүмкіндіктерінің сапалы әлеуетін
дамыту және оның азаматтық
белсенділігін жоғарылату.
Алқалы жиынға университе
тіміздің ректоры Б.Т.Жұмағұлов та
арнайы қатысты. Еліміздегі ең үздік
жоғарғы оқу орындарының бірі са
налатын оқу ордамыздың беделі ас
таналықтар үшін де айрықша болса
керек. Құрылтайдың алғашқы сөзін
Білім және ғылым министрлігінің

вице-министрі М.Н. Сарыбеков бас
таса, министрден кейін сөз универ
ситет басшысы академик Бақытжан
Тұрсынұлына берілді. Ду қол ша
палақтаумен мінбеге көтерілген
ректор құрылтайға қатысушыларды
қызу құттықтады. Еліміздің білім
саласындағы жетекші оқу орнының
басшысы ретінде өзі басқарып
отырған әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің білім саласы
на қосып отырған үлесіне айрықша
тоқталды. Қонаққа қуанар қазақы
лық әдеппен, қонақтардан кейін сөз
алған Л.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университетінің ректоры
Б.Ж.Әбдірайым Республикамыздың
түкпір-түкпірінен Астанаға келген
қонақтарды құттықтады.

Ал, құрылтайға қатысып отырған
отандық және шетелдік білім ордала
ры студенттеріне тиселі сөзді ҚазҰУдың философия және саясаттану
факультетінің студенті Құрманов
Нұрсұлтанның «Интеллектуалды ұлт
идеясы жастар көзімен» атты баян
дамасымен басталды. Бұл баяндама
да білім ошағындағы істеліп жатқан
іс-шаралар мен студенттер қауымы
на жасалып жатқан жағдайлар тө
ңірегінде сөз қозғалды.
«ҚазҰУ-дың білім саласында
бастамашылық рөлде, материалдық
тұрғыдан толыққанды мүмкіндіктер
ге ие екенін білген өзге әріптес оқу
орындарының студенттері біздің та
рапқа аса қызығушылықпен назар
аударды» – дейді, делегат мүшесі,

ҚазҰУ-дың «Сұңқар» студенттер кә
сіподағының төрайымы, журнали
стика факультетінің 3 курс студенті
Өмірбекова Арайлым.
Құрылтай барысында оқуы үздік,
қоғамдық шараларда белсенді қыз
мет атқарып келе жатқан бірқатар
оқу орындарының студенттері Білім
және ғылым министрлігінің алғыс
хатымен марапатталды. Алғыс хат
иегерлерінің арасында әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың студенттерінен
Өмірбекова Арайлым, Садуақасова
Динара, Рахменов Еркебұландар да
Ж.Қ. Түймебаевтың алғысын алып,
өз еңбектерінің жемісін көрді.
Құрылтайдан кейінгі күн тәр
тібінде Білім және ғылым министр
лігінің, Қазақстандағы Біріккен ұлт
тар ұйымының Балалар қорының
(ЮНИСЕФ)
ұйымдастыруымен,
Л.И.Гумилев атындағы Еуразия ұлт
тық университетінің, Салауатты өмір
салтын қалыптастыру проблемалары
ның ұлттық орталығы және Қазақстан
жастары конгресінің ат салысуымен
«Біз – Тәуелсіздіктің құрдастарымыз!
Біздің Отанымыз – Қазақстан!» атты
жасөспірімдер мен жастардың фору
мы өтті. ҚазҰУ делегациясы соңы
нан ерген жасөспірімдер мәселесі
төңірегіндегі отырысқа қатысып,
осы сала төңірегіндегі жаңалықтар
мен танысып қайтты.
Жәнібек ҒАЛЫМ
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Е

л егемендігін таныта
тын тәуелсіздік таңында
елдің білім саласы да
озат болуы талап. Бұл салтанатты
шара тәуелсіздік таңына арналып,
ҚазҰУ-дың ең үздік факультеттерін
анықтамақ. Еліміздегі жетекші
білім орданың ең үздік факультетін
білуге құлшыныс танытып, қолдай
келген бұқара назары алдымен
шырқалған мемлекеттік әнұранға
аударылды. Потриоттық сезімді
бір сілкінтіп алған әнұраннан
кейін сахна төрінде “Халықтар
достастығы”
хореографиялық
композициясы орындалды. Елі
міздегі татулық пен бірліктің
бейнесін көрсете білген бұл биді
қазақ, орыс, өзбек, грузин және
татар, түрік халықтарының биші
өнерпаздары бірге орындады.
Көрерменнің ыстық қолпашымен
әрлене түскен аталмыш компо
зицияның мазмұны шаңырақ
элементін жасап, Қазақстандағы
достастық
пен
бейбітшілікті
би қимылымен сомдап жатыр.
Қазақ еліндегі ынтымақтың үл
гісін хореографиялық қимыл
мен жеткізген ҚазҰУ өнерпаз
дарынан
кейін
Қазақстан
Республикасының
Тәуелсіздік
күніне
арналған
салтанатты
жиын мен әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің
ең үздік факультеті байқауының
қорытындысын жариялауға ке
зек келді. Өз факультетін қолдай
келген жанкүйерлер дауысы жа
рыса шығып, зал іші қолпаштай
соғылған алақан шапалағына кө
міліп қалды. Үздіктерді марапаттау
шарасының алдында жылдық ісшара қорытындыланды.
Тәуелсіздікті
алғанымызға,
міне, 18 жыл толды. Бұл күнде
бір жыл ішінде жасалған жұмыс
тардың нәтижелері мен жас мем
лекетіміздің болашақ даму жол
дары талқыланды, сараланып,
таразыланды. Осы жыл ҚазҰУ
ұжымы үшін университеттің 75
жылдық мерейтойымен ерекше
ленді. Бұл басты оқиға болды.
Мерейтойды атап өту әл-Фараби
атындағы
ҚазҰУ-дың
қазақ
стандық жоғары білім берудің
көшбасшысы ретіндегі жетіс
тіктерін қоғамға паш етіп қана
қоймай, университеттің ХХІ ға
сырдағы дамуының жаңа үлгісі бо
лып табылды.
Тәуелсіз мемлекетпен бірге
Қазақ ұлттық университеті де
бой көтеріп келеді. Бүкіл Қазақ
стан үшін университеттің мерей
тойына
қатысқан
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың
«Қазақстан
дағдарыстан кейінгі дүниеде: бо
лашаққа интеллектуалдық секіріс»
атты оқыған дәрісі басты оқиғаға
айналды. Мерейтойлық жылда
университетте халықаралық және
республикалық деңгейдегі 300ден астам іс-шара өткізіліпті. Со
нымен қатар, ҚазҰУ-да Түлектер
қауымдастығы және Қамқоршылар
кеңесі сияқты жаңа қоғамдық
бірлестіктер құрылды. Жаңа оқу
ғимараттары салынып, универси
тет музейі мен Жастар интернет
орталығы ашылды. Атқарылған
істерді жалғастырып айта беруге
болады. Ең маңыздысы ҚазҰУдың ежелден қалыптасқан беделі
асқақтай түсті. ҚазҰУ-ды бүкіл
әлемге танытқан үлкен-үлкен
жаңашыл бастамалары да бүгінгі
заманға сай қайта жаңғырды, қайта
түледі. Сол арқылы қара шаңырақ
ҚазҰУ ұлттық ғылым мен білімнің
көшбасшы ордасына айналды.
Ендеше, бүгінгі салтанат
ты шарада игі бастамаларға де

меу болған үздіктерді анықтау
орынды. Осылайша жетістіктерге
қысқаша шолу жасалған соң, «әлФараби атындағы ҚазҰУ-дың ең
үздік факультеті» байқауының
жеңімпаздарын марапаттау салта
наты басталды. Бастау алдында сөз
алған ҚазҰУ ректоры, академик
Бақытжан Жұмағұлов: “Тәуелсіздік
мерекесі – ұлан-байтақ жерімізді
білектің
күшімен,
найзаның
ұшымен қорғап қалған алдыңғы
ұрпақ өкілдерінен бізге табыс
етіліп, мирас болып қалған рухани
құндылық”, – деп, барша қауымды
қастерлі Тәуелсіздік мерекесімен

көтерілді. Байқау қорытындысы
бойынша 2 орын иеленгені үшін
бұл факультет ректордың 2 деңгейлі
құрмет дипломы және жалаушасы
мен марапатталды. Сонымен қатар
факультетке құнды сыйлық – ви
деопроектор сыйға тапсырылды.
Дәл осындай 2 орынға ие
болған химия факультеті де сахнаға
шақырылды.
1934 жылы қыркүйекте ҚазҰУдың химия факультетінің ашылуы
Қазақстандағы химиялық білім
берудің басталуы мен химия ғы
лымының дамуын қамшылады.
Факультетке Қазақстанның таны

мамандық бойынша 700-ден астам
студент білім алады. Факультетті
Қазақстанның танымал ғалымы,
тарих ғылымдарының докторы,
профессор Алдабек Нұржамал
Әбдіразаққызы
басқарады.
3
орынға ие болған шығыстану
факультетіне ректордың 3 деңгейлі
құрмет дипломы және марапатты
жалаушасы берілді. Сондай-ақ фа
культетке құнды сыйлық – түрлітүсті теледидар сыйға ұсынылды.
Байқау қорытындысы бойын
ша 4 орын филология факультетіне
бұйырды. Филология факуль
теті – университеттің алғашқы

ҚазҰУ-дың үздік
факультеті анықталды

құттықтады. Сонымен қатар биыл
өзінің 75 жылдық мерейтойын
тойлаған ҚазҰУ-дың осы жылдар
ішінде Қазақстанның ғылыми,
экономикалық, әлеуметтік және
саяси элитасының кадрларын
дайындау “ұстаханасы” болып
келгендігін атап өтті. Содан кейін
«әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
ең үздік факультеті» байқауының
жеңімпаздарын
марапаттау
рәсіміне көшті.
Көптен күткен сын сәті. Кім
жүйрік, кім озық деген сауалға
жауап берілетін, жанкүйердің
алақаны қызатын шақ. Олай бол
са нәтижеге көңіл аударайық.
Тәуелсіздік күніне орай «әлФараби атындағы ҚазҰУ-дың
үздік факультеті» байқауының
қорытындысы бойынша екінші
орынды университеттің биология
және химия факультеті иеленді.
Биология факультеті – 1934
жылы құрылған университеттің
алғашқы фаультеттерінің бірі.
Өзінің 75 жылдық тарихында фа
культет 10 мыңнан аса биология
мамандарын дайындаған екен.
Бүгінде бұл – бес мамандық бой
ынша жоғары білікті кадрларды
дайындайтын Қазақстанның ірі
ғылыми білім беретін орталығы.
Қазіргі таңда факультетті биоло
гия ғылымдарының докторы, про
фессор Тамара Минажқызы Ша
лахметова басқарады. Факультет
қатарында 1000-нан аса студент
бар. Факультеттің сегіз кафедра
сында 150-ден аса оқытушы мен
қызметкер жұмыс атқарса, олардың
ішінде 4 ҚР ҰҒА академигі, 25
ғылым докторы, профессор, 70
ғылым кандидаты бар. Тәуелсіз
Қазақстанның
өркендеуіне
өзіндік үлес қосатын биология
факультетінің деканы мен фа
культет белсенділері сахна төріне

мал ғалымы, химия ғылымдары
ның докторы, профессор Бүркіт
баев Мұхамбетқали Мырзабайұлы
жетекшілік етеді. Бүгінде мұнда
1200-ден астам студент білім алу
да. Химия факультетінің ғалым
дары мен мамандары ғылым
мен техника саласындағы өзін
дік жетістіктерімен ерекшеленіп,
әлемге танылған. Жоғары дең
гейде жүргізілетін іргелі және
қолданбалы зерттеулер факультет
ұжымына Ресейдің, Польшаның,
АҚШ-тың, Жапонияның, Қытай
дың, Корейдің, Түркияның, Ита
лияның және т.б. елдердің же
текші
ғалымдарымен
бірлесе
отырып, НАТО, ИНТАС, МАГА
ТЭ, ЮНЕСКО гранттары бойын
ша жобаларға қатысуға мүмкіндік
береді. Екінші орынды иеленген
химия факультетіне ректордың 2
деңгейлі құрмет дипломы және
марапатты жалаушасы ұсынылып,
сонымен қатар факультетке құнды
сыйлық түрлі-түсті теледидар
сыйға тартылды.
Ал, байқаудың 3 орынына
шығыстану факультеті лайық деп
танылды. Шығыстану факультеті
шығыс тілдерін меңгерген, кәсіби
жоғары білікті маман даярлайтын
республикадағы ең ірі орталық
болып табылады. Мұнда қызықты
әрі шығармашылық оқу-тәрбие
үдерісі жүзеге асырылып, ғылыми
зерттеулер жүргізіледі, студент
тер өмірі аса тартымды өтеді. Фа
культет серіктестерінің қатарында
Қазақстандағы шығыс елдерінің
елшіліктері, сондай-ақ Қытайдың,
Корейдің, Түркияның, Иранның,
Жапонияның, Мысырдың және
т.б. елдердің ірі университеттері
бар. Мұнда факультет мұғалімдері
мен студенттері ғылыми және
тілдік
машықтанудан
өтеді.
Факультетте 6 кафедрада бес

факультеттерінің бірі. Факультет
те ұлтымыздың ұлы қайраткерле
рі – М.О.Әуезов, К.Ж.Жұмалиев,
Ә.Х.Марғұлан,
Б.Кенжебаев,
К.Аханов, М.Балақаев, З.Қабдо
лов қызмет атқарып, тамаша
дәстүрлерді
қалыптастырған.
Бүгінде факультет құрамында
республикадағы үздік ғалымдар
жұмыс істейтін 9 кафедра бар.
Олардың ішінде ҚР ҰҒА және
ЖМ ҒА академиктері, ғылымның
көрнекті қайраткерлері, халық
жазушылары мен Қазақстан Жа
зушылар одағының мүшелері бар.
Сонымен қатар 40 ғылым док
торы, профессор, 90 ғылым канди
даты мен доцент бар. Факультетті
филология ғылымдарының док
торы,
профессор,
Қазақстан
Жазушылар одағының мүшесі,
Қазақстан
Республикасының
Жоғары мектеп академигі Қансейіт
Әбдезұлы басқарады. Универси
тет ректорының ынталандыру
дипломымен байқауда 4 орынға
ие болған филология факультеті
марапатталды. Сонымен қатар
факультетке құнды сыйлық –
Samsung фирмасының компьютері
тапсырылды.
ҚазҰУ-дың физика факуль
тетінде үздік ғылыми техникалық
мектептердің дәстүрін берік сақ
таған 30-дан астам ғылым док
торы, профессор, 100-ден ас
там ғылым кандидаты, доцент
жұмыс істейді. Олардың ішінде
ғылым мен техникаға еңбегі
сіңген қайраткерлер, Қазақстан
Республикасы Ұлттық ғылым
академиясының,
Халықаралық
ғылым академиясының академик
тері, Мемлекеттік сыйлықтар
мен шәкіртақылардың лауреат
тары, әр жылдардағы «Жоғары
оқу орнының үздік оқытушысы»
грантының иегерлері бар. Фа

культетте 1500-ден астам студент
білім алуда. Бүгінде факультет
түлектері жер шарының түкпіртүкпірінде жұмыс істейді: АҚШ,
Ұлыбритания, Канада, Герма
ния, Франция, Жапония және
т.б. Факультетті Қазақстанның
танымал ғалымы, физика-мате
матика
ғылымдарының
док
торы, профессор Асқарова Әлия
Сандыбайқызы басқарады. Тізбе
ленген
жетістіктердің
иегері
байқау қорытындысы бойынша
да 1 орынды бағындырды. Яғни,
ректордың 1 деңгейлі құрмет ди
пломы және марапатты жалау
шасымен физика факультеті ма
рапатталды. Университеттің ең
үздік факультетіне бағалы сый
лық – LG плазмалық теледидар
сыйға тарту етілді. Сонымен бірге
факультеттің деканы Асқарова
Әлия Сандыбайқызына универ
ситет ректоры жеке жаңа заман
ноутбугын – 3 мың жылдықтың
ноутбугын сыйлады. Әр фа
культет лайықты бағасын алды.
Жанарда қуаныш оты жанып,
тәуелсіздіктің ақ таңында үздіктер
қатарын көбейте береміз деген
сенім оты ұшқындағандай бол
ды. Әр жеңімпаз орынды мара
патқа
үлкен
жауапкершілікті
сезінгендей болды. Мерекеден
мерекеге ұласқан марапат кеші
Ескендір Хасанғалиевтің “Ата
мекен” әнімен тәмамдалып, кө
рермен жүрегінен туған елге деген
махаббат пен сүйіспеншіліктің,
потриоттық сезімнің лаулай тү
суіне жол ашты. Үздік универ
ситеттің үздік факультеті та
нылған физика факультетінің
деканы Әлия Асқарқызы өзінің
қуанышты
сезімімен
бөлісті:
“Байқау оңай болған жоқ. Жай
ғана көрнекілік деңгейде емес,
күрделенген талаптар негізінде
жүзеге асты. Университеттің 14
факультеті де оқуда, ғылым са
ласында, тәрбие жұмыстарында
ең жоғары көрсеткішке жету
үшін күресті. Сонымен қатар
халықаралық
ынтымақтастық
деңгейі де қарастырылып, ке
рек десеңіз, оқу ғимараттары
мен жатахқаналардың тазалығы,
жабдықталуы да ескерілді. Фа
культеттер арасындағы жарыс
жеңіл болған жоқ, сондықтан
да бұл жеңістің салмағы ба
сым. Біздің ұжым өз жеңісіне
қуанады. Сонымен қатар “Үздік
факультет” атағын жеңіп алып,
университеттегі факультеттердің
арасында озып алға шығу алдағы
сапалы жұмыстарымызға үлкен
жүк артып, мол жауапкершілікті
жүктейтіндігін
де
ұғынады”.
Иә, бұл жеңімпаздың пікірі. Әр
алмақта бір салмақ бар демекші,
үздік атаққа сай болу үшін бүгінгі
еңбекті еселей түсу керек. Ал, фи
зика факультетінің өзге әріптестері
үлгі алып, асып түсуге ұмтылу па
рыз. Көшбасшылықты талап етіп,
үздіктерді анықтап, жүзден жүйрік
шығар жеңімпаздарға жанкүйер
болар жаһандану дәуірінде уни
верситетіміздің әр факультетіне
үздік болыңыздар деген тілекті де
жасырмаймыз.
Студенттердің
патриоттық
әндері мен «Бақыт» би тобының
өнерін тамашалаған көрермен
көңілі
көтеріліп,
Тәуелсіздік
күніне арналған жылы лебіздер мен
тілектер айтылды. Университеттің
он төрт жетекші факультеттерінің
ішінен «әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың үздік факультеті»
анықталды. Осылайша, нұрға нұр
қосылып, той тойға ұласты. Кеш
соңында сарай ішіндегі көрермен
қимай қоштасып бара жатты.
Саягүл ҚАБЫЛБЕКҚЫЗЫ
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«Үздік факульт
ет
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ің ұжымы

Химия факул
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факультет»
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Форум
Кафедра
Тамыры тереңнен бастау
алатын тарих сахнасындағы
қазақ халқының көк туын алдағы
мыңжылдықтардың төріне апарып
ілетін – жас ұрпақ. Бүгінгі кеудесінде
намыс оты маздап тұрған жастар –
ертеңгі ел тірегі!
Алланың әмірімен пешенемізге
аздаған ғұмыр жазылған екен.
Ешкімнің айтқанын құлағына қыс
тырмай, өзімен-өзі арпалысып
өтіп жатқан осынау бір алмағайып
уақытта алыс көкжиектерге көз
жіберіп, ғаламның үніне құлақ
тосасың.

«Әке көрген
оқ жонар...»
Күншығыс елінің еркесі – жа
пон жастары. Күнделікті қаужайтын
тақырыптары – кішкентай «самурай
лардың» бүгіні мен ертеңі. Дініне деген
сүйіспеншіліктері мызғымас. Бір жапон
баласының көзінен жас шықса, «тізгінді»
ұстап отырғандарының жаны қоса шыға
жаздайды.
Неміс зиялылары өз ізбасарларының
атар таңына кепілдеме бере алады. Жас
тары өте инабатты, біреудің бақшасына
қуып кіргізе алмайсың. Ең осалы Гетенің
өлеңін жатқа айтып беруге дайын.
Еврей халқы емшектегі нәрестесін
«Әлемде сенен асқан данышпан жоқ» деп
тәрбиелеудің тамаша үлгісін көрсетіп,
әуеніне төңкерілуде.
Ал, бізде ше? Біздің жастарымыз
«Жетіге келгенше жерден, жетіден
кейін елден таяқ жеу» принципімен
өмір сүріп келеді. Әлдебір мінбелерден
«Жастар біздің болашағымыз», «Жас
тар елдің ертеңі», «Жастар, жастар...»
деп ұран салғанымыз дұрыс-ақ. Бірақ,
«Ел боламын десең бесігіңді түзе» деп
халқымыз тегін айтпаған. Ал, осы бесікті
түзейтіндер – аналар. Ол үшін әрбір ана
үлгілі, көргенді, көрікті, ақылды, болуы
тиіс. Ана бойында ең бастысы ұят болуы
керек. «Ұят» деген ұғым еңбектеген ба
ладан, еңкейген қариялар бойында өмір
бойы болуға тиісті асыл қасиет. Егер, осы
асыл қасиет әрбір ана санасынан орын
алса, әлгі «түзу» бесік солардың қолында
болады. Осы «түзу» бесікке иелік етіп,
болашақ ана болатын қыздарымыздың
жай-күйі қандай?!
Қоғам өзгерісіне қарай әрбір
заманның өтпелі кезеңі адам баласының
қалыпты жағдайдағы өмір сүру дәрежесіне
әсерін тигізбей қоймайды. Мұндай
өзгеріске көбінесе жастар бейімделгіш
келеді. Қазіргі заман жастары өзге елдің
әдет-ғұрпына еліктегіш болып кетті.
Ойланса, әр елдің ұлттық дәстүрі тек
сол ел үшін үлгілі, қасиетті емес пе?!
Шетелдің қыздарына еліктеп, жарты
лай жалаңаш киініп, темекіні тартып,
түсінбесе де солардың әндерін тыңдап
жатады. Бұл тек жоғарыда айтылғандай,
батыс елдеріне ғана тән, өздеріне жара
сымды өмір салты. Жастар қауымы атаанасына құрдасындай сөйлеп, жұмсап
жатқанда жүрегің қарс айырылады. Ана
киесі, ата қарғысынан қорықпайтын
жандар көбейіп барады. Қасиет атау
лыдан жұтаған замандастарым, ақ са
майлы қарттарды сыйлауға жарамай,
кердеңдеуімізге не себеп?! «Атаңа не
істесең, алдыңа сол келер», бәріміз ертең
ата-ана боламыз. Кінәні кімнен іздейміз?
Мұның бәріне ата-ана өзіміз кінәліміз.
«Баланы жасынан» дейді қазақ.
Қазақстанға болашақ сыйлайтын
да, болашаққа жетелейтін де жас ұрпақ,
өнегелі де тәрбиелі бүлдіршіндер. Ал, жас
ұрпақты болашаққа жетелейтін аяулы да,
ардақты жандар – ата-ана және ұстаздар
қауымы.
Қымбат МҰРАТҚЫЗЫ,
журналистика факультетінің
2 курс студенті

В КазНУ прошел Форум
ученых Казахского
национального
университета имени альФараби. На форуме между
учеными состоялся обмен
мнениями о дальнейшем
совершенствовании и
развитии науки в КазНУ им.
аль-Фараби в свете новой
модели управления научной
системой, предложенной
Президентом страны Н.А.
Назарбаевым, и задачах,
поставленных перед
наукой и образованием
на Совещании с участием
Главы Государства (г.
Астана, 4 сентября 2009 г.)
и в лекции Президента РК (г.
Алматы, 13 октября 2009 г.).
Участники Форума заслушали выступления ведущих ученых
о совершенствовании и развитии
науки в национальных университетах, роли и месте вузовской науки
в формировании интеллектуальной
нации, о формировании исследовательских университетов как современной форме интеграции образования и науки. «Наш ректор в
одном из своих выступлений особо
отметил роль исследовательских
университетов в развитии науки
Казахстана. Он подчеркнул, что в
перспективе возможно трансформировать несколько университетов
страны в исследовательские, которые за рубежом являются локомотивами научных исследований
и инноваций», - сказал проректор
по научной работе КазНУ им. АльФараби Нурлан Темирбеков. По его
словам, развитие университетской
науки позволит вузу соответствовать рейтинговым университетам
мира. «При поддержке государства
возможно создание новых инновационных предприятий, которые
внесут весомый вклад в развитие
вузовской науки», - считает проректор. Только в этом году университет
предлагает около 147 фундаментальных проектов по разным направлениям.
Кроме того, были затронуты вопросы подготовки научных кадров
в национальных университетах

Ученые КазНУ готовы к
новым вызовам времени

и исследовательская творческая
деятельность научной молодежи
университета, а также развитие
гуманитарных наук в условиях
информационно-инновационного
развития в свете выступления Президента страны перед коллективом
университета в октябре текущего
года. В заключительном слове ректор КазНУ Бакытжан Жумагулов
отметил, что из-за многолетнего
разрыва образования и науки университет получил, во-первых, катастрофическое старение научных
кадров НИИ и отсутствие притока
молодежи, во-вторых, серьезное
отставание по качеству подготовки
специалистов. “Есть еще и факторы
конкуренции – ряд вузов Казахстана за последнее время сильно активизировались, используя многие
из отработанных нами подходов, и,
как говорится, уже «дышат нам в затылок», - отметил глава университета. И поэтому он предложил активно продвигаться к формированию
КазНУ как исследовательского университета. И первые шаги в данном
направлении уже сделаны. Первое
– рост финансирования научных
исследований практически на 40
%. Второе – число публикаций в
высокорейтинговых изданиях выросло в 2,5 раза.
В своем докладе о базовых задачах развития науки в Казахском
национальном университете ректор

также обратил особое внимание на
выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на
сентябрьском совещании по науке,
где Президент выдвинул принципиально новую модель системы
управления и финансирования
науки. Ректор остановился на ее самых принципиальных моментах.
Во-первых, это смещение акцента в сторону развития науки в
ведущих вузах Казахстана, ориентация на формирование в стране
исследовательских университетов,
которые хорошо себя зарекомендовали в мировой практике.
Во-вторых, сокращение бюрократической компоненты и ориентация, прежде всего, на самого ученого и его работу, введение грантового финансирования, повышение
роли ученых в принятии решений
через ВНТК и Национальные научные советы.
По мнению Б.Жумагулова, это,
по сути, кардинальная смена ориентиров, которая открывает для
Казахстана новые возможности
приблизить характер развития науки к принятому в развитых странах,
достойно войти в мировое научнообразовательное и инновационное
пространство.
Бакытжан Жумагулов также обратил внимание коллег на то, что
предстоит переход на принципиально новые условия финансирования

всей науки Казахстана. Сегодня в
стенах университета разработаны
8 новых научных программ, по которым КазНУ может стать лидером,
координатором и главным исполнителем. “Эти программы не должны остаться на бумаге, их нужно активно продвигать на всех уровнях
и с учетом новых условий развития
науки в стране”, - подчеркнул ректор. По его словам, в самое ближайшее время необходимо выработать
комплекс целевых механизмов и
мероприятий, нацеленных на реальную интеграцию научного и образовательных процессов.
Говоря о ближайших планах,
одним из самых важных мероприятий в научной сфере ректор
КазНУ назвал предстоящий в следующего года мировой форум ученых – «Научно-образовательный
конгресс».
Идея проведения форума выдвинута КазНУ им аль-Фараби
совместно с Московским государственным университетом. Ректор
МГУ академик В.А.Садовничий поддержал предложение о том, чтобы
главным организатором форума
стал Казахский национальный университет.
Инициатива ученых КазНУ и
МГУ получила полную поддержку
Главы государства Н.А.Назарбаева.
Это очень ответственная задача, и
подготовку к ней начинать нужно
уже сегодня. И самое главное, считает ректор, прийти на форум с весомыми научными результатами.
В работе форума приняли
участие ведущие казахстанские
ученые, 20 директоров НИИ и научных центров КазНУ, деканы и
заместители деканов по науке 13ти факультетов, 97 заведующих
кафедр вуза, а также руководители
научных проектов и тем по фундаментальным и прикладным исследованиям.
Меруерт
МУХАМЕТЖАНОВА

Рух

Тұғырлы Тәуелсіздік
1991 жылғы желтоқсанның 16 жұлдызында Жоғарғы Кеңес халық тілегін
қабылдай отырып, бүкіл әлемге Қазақстанның мемлекеттік егемендігін
жариялағанына биыл 18 жыл толып отыр. Механика-математика
факультетінің салтанат залында осы мерейлі күнге арналған мерекелі
кеш болып өтті. Төл мерекеге арналған шараны информатика
кафедрасының оқытушылары мен студент жастары ұйымдастырды.
Кешті факультет деканы, фи
зика-математика ғылымдарының
докторы, профессор Айдархан
Жүсіпбекұлы Қалтаев ашып, жи
налған жұртты Тәуелсіздік кү
німен шын жүректен құттықтады.
Тәуелсіздікті тек жариялап қою
аз, оны орнату, тұғырын бекіту,
жеңісімізді жетілдіру жолында
талмай тер төгу, жақсы оқып,
ерінбей еңбектену керек екеніне
тоқталды. Мерекелі жылы әлФараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті мен механика-ма
тематика факультетінің қол жет
кізген
толағай
табыстарына
тоқталып, ұжымның келешекте де
биіктен көріне беретініне сенім
білдірген декан: «Қазіргі таңда
ежелден еркіндікті аңсаған қазақ
елі тәуелсіз Қазақстанның іргесін
қалап, шаңырағын биік көтергеніне

бәріміз куәміз. Еліміздің 18 жыл
бұрын қабылдаған бағыттарының
дұрыс анықталғанын бүгін үлкен
жауапкершілікпен және зор сенім
мен айта аламыз», – деді.
«Қазақстан өзінің мемлекеттігін
құрды, ұлт тәуелсіздігінің негізін
қалап, бекітті, еліміздің терри
ториялық біртұтастығын қамтама
сыз етті. Экономикамызды еркін
жолға қойып, әлемдік нарыққа,
демократиялық, құқықтық мемле
кеттердің қатарына ендік. Табысымыз еселенді, жеріміз де, үкімет
билігі де өз қолымызда, ішкі,
сыртқы саясатты да өзіміз жүр
гіземіз. Қазақстан Республикасын
төрткүл дүние мойындап, еліміз
халықаралық қауымдастық тарапынан жоғары бағаланды. Біріккен
ұлттар ұйымының толыққанды
мүшесі болдық, алдымыздағы

жылы Еуропадағы қауіпсіздік пен
ынтымақтастық ұйымына (ОБСЕ)
төрағалық етеміз. Қиындықты
жеңіп, мол жетістіктерге жетуіміздің
кепілі – егемен еліміздің тұңғыш
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев.
Елбасымыздың сарабдал саясаты, данышпандық шешімдерінің
арқасында аталған нәтижелерге
қол жеткіздік». Сөз соңында факультет басшысы студенттерге
үздік үлгерім, ұстаздарға үлкен
сәттілік пен ғылыми жаңалықтар,
жеке өмірде бақыт пен шаттық
тіледі.
Тәуелсіздіктің алғашқы қарлы
ғаштары 1986 жылғы желтоқсан
оқиғасына қатысқан қазақ жас
тары екені белгілі. Солардың жалынды жігері мен қарулы білегі
тәуелсіздікті жақындатты десек
қателеспейміз. Желтоқсан оқиғасы
талай қазақ жастарының жүрегінде
өз ызғарын қалдырғанмен, ел
тәуелсіздігінің бастамасы ретінде
ұлы өзгерістерге жетелегені даусыз. Сондықтан көрермендер
кеш қонағы аталған оқиғаға
қатысқаны үшін оқудан, ЛКЖО

қатарынан қуғындалған, ақын
Аманғазы Кәріпжан әулетін ду қол
шапалақтап қарсы алды. Қазақстан
Жастар
одағы
сыйлығының
лауреаты, Қазақстан жазушылары
Одағы
ұйымдастырған
жыр мұшайрасының Бас жүл
дегері, республикалық жыраулар байқауының, Бішкекте өт
кен халықаралық ақындар ай
тысының жүлдегері, «Жаралы
желтоқсан», «Сана суреттері» жыр
жинақтарының авторы М.Кәріп
жантегінің Тәуелсіздік пен жел
тоқсан оқиғасына арналған рухты жырлары мен жастық шақ,
махаббат жайлы сырлы өлеңдері
тыңдармандардың зор ықыласына
бөленді. Студент жастар ақынға гүл
ұсынып, кеш ұйымдастырушылары
сый-сияпат жасады.
Жиналған жұрт кешті ұйым
дастырушылар мен жас өнерпаз
дарға мол алғысын білдіріп, бірбіріне «Ұлтымыздың рухы өшпей,
халқымыздың бірлігі берік болып,
төрімізден Елтаңбамыз, көгімізден
Көкбайрағымыз кетпесін!» – деген
тілек айтып, тарасты.
Болат Әбенов,
басқару теориясы
кафедрасының аға оқытушысы
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ҚазҰУ тарихы

b b Сандар да сөйлейді b b
1993 жыл
9 қаңтарда Қазақстан Республикасы Прези
дентінің қаулысымен әл-Фараби атындағы Қазақ
мемлекеттік университеті деп аталды.
Желтоқсанда әл-Фараби атындағы ҚазМУ-де
университет қызметкерлерінің кәсіподағы құрылып,
ол қоғамдық бірлестік ретінде өз Жарғысымен
тіркелді.

Ұлттық журналистиканың
мәселелері талқыланды
Өткен тарих кезеңдерін саралай
тын болсақ, қоғамды сауат ашу,
ағартушылық қоғамы сияқты
кезеңдермен бөліп, өзінше дара
лап, ерекшелейміз. Сол тәрізді ХХІ
ғасырды “мылтықсыз майдан” деп
айқындап, ақпараттар ағынымен
сипаттаймыз. Ағартушылық
кезеңінде маңыздысы сауат ашу
болса, ал ақпарат ғасырындағы
басымдықтың бірі – ақпарат
қауіпсіздігі. Бұл ғасырда ақпаратты
таратушы бұқаралық ақпарат
құралдары өкілдерінің бірлігі мен
ынтымағы ақпарат қауіпсіздігінің
кепілі болмақ. Осы орайда 24қарашада әл- Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінде
“Ұлттық журналистік зерттеу
орталығы” қоғамдық қоры мен жур
налистика факультеті Баспа ісі және
кафедрасының ұйымдастыруымен
“Ұлттық ақпараттық кеңістікті
дамытудың өзекті мәселелері”
тақырыбында төртінші билік
өкілдерінің маңызды бос қосуы өтті.

Дөңгелек үстелге республикалық
“Қазақ әдебиеті”, “Қазақстан Zaman”,
“Қазақ радиосы”, “Ұлан”, “Тәрбие
құралы” секілді белді бұқаралық ақпарат
құралдарының Бас редакторлары мен
бірінші орынбасарлары және өзге де
белгілі журналистер қатысты. Олар
“Тұңғыш қазақ тілді журналистердің
халықаралық форумы қандай мәселелерді
қамтуы тиіс” және “Конфессияаралық,
дінаралық, этносаралық мәселелерді
жариялаудағы ұлттық БАҚ ұстанымы”
атты екі сессия бойынша бүгінгі
қазақ
журналистикасының
өзекті
күрделіліктерін ортаға салды.
БАҚ өкілдерінің бұл отырысы келер
жылдың қаңтар айында Астанада өтеді
деп жоспарланған тұңғыш халықаралық
қазақ
журналистерінің
форумына
өзіндік қосқан үлес қана емес, дайындық
тәрізді болып көрінді. Өйткені, дөңгелек
үстелге қатысушылар “сол форум қандай
мәселені алға тарту керек?” деген сұраққа
жауап іздеді. Бұл ретте “Қазақстан
Zaman” халықаралық газетінің Бас ре
дакторы Ертай Айғалидың пікірі бы
лайша өрбіді: “Біз бүгінде өзгені былай
қойып, қазақ тілді басылымдарымыздың
беделі төмен деген балама тауып
алдық. Расында бұл, жалған. Біз кей
жағдайларда бір мәселелерді зерт
теуде, ұлттық тақырыптардың тігісін
жатқызып жазуда өзге тілді БАҚ-тың
алдына түсіп кетеміз. Меніңше, бізде
басылымның қадірін төмендететін бір
себеп бар, ол – жарияланған сынға
тиісті жауаптың қайтарылмауы. Соны
мен қатар, ана тіліміздегі БАҚ иманды
тұрғыда жарық көруі керек деп ойлай
мын. Шымкенте шығатын кейбір са
пасыз газеттерді тыю керек. Анайы
суреттер мен бейнелерді насихаттауға
тыйым салынатындығы Қазақстандағы
БАҚ заңында көрсетілген, бірақ әлсіз
айтылған. Бұл заңды қатал тұрғыда қолға
алмасақ, тәрбие құралы болып табыла
тын БАҚ-ты құлдыратамыз, қоғамды
да құлдыратамыз. Қазақстан мемлекеті
құлдырамас үшін бірігіп, ынтымақпен
жұмыс істеуіміз керек”.
Бұл қанша жылғы тәжірибесі

бар, қоғаммен біте қайнасып жүрген
журналистің пікірі. Осы дөңгелек
үстелде
“журналистер
жалақысы
төмен” деген мәселе де қылтиып
қалды. Мамандығына деген ғашықтық
ғана тілшілерімізді аз ақшамен жұмыс
істетуге негіз болып отыр деген пікір де
айтылды. Ал “Адам тәрбиесі – ұрпақ
тәрбиесі. БАҚ – тәрбиеші құрал” деп сөз
бастаған “Тәрбие құралы” журналының
Бас редакторы Қайырбек Шағыр:
“Бұқаралық ақпарат құралы халық
деңгейіне түсуі керек пе алде халықтың
талғамын өзіне тартуы керек пе?” деген
мәселені алға тартты. Бұл сұрақ та бүгінгі
ақпараттық кеңістіктің өзекті тақырыбы
болып отырғаны жасырын емес. Осын
дай өзекті өртейтін өткір мәселелер
халықаралық форумда оңды шешім та
уып жатса, қауіпсіз қоғам гүлдене бер
мек. Осы кезекте Баспа ісі және редак
циялау кафедрасының меңгерушісі, до
цент Сағатбек Медеубекұлының пікіріне
сүйенетін болсақ: “Ұлтқа керек салмақ
болса, жұмылып көтерген абзал. Қазақ
басылымы, газеті, радиосы, телеарнасы
ынтымақ пен бірлікті биік ұстауы ке
рек. Кей кездерде ұлт мүддесін қорғауға
келгенде бас бірікпей қалатынын да
жасырып қалуа болмайды. Содан сөз
бен іс бірікпей жатқандықтан келіп
қазақ журналистикасы оқырманы мен
көрерменінен айырылып жатқандай
сезіледі” деген ойын айтты. Ал “Қазақстан
Zaman” халықаралық газетінің Бас ди
ректоры, түрік бауырымыз Ахмет Аляз
бүгінгі ұлттық БАҚ мәселелерін Түркия
елімен салыстыра отырып суреттеп,
оның қиындықтарын санамалады. Қазақ
газеттерін республикаға таратудың
орталықтандырылған жүйесін құруды
ұсынды.
Бұдан басқа дөңгелек үстел барысын
да бүгінгі қазақ тілді БАҚ-тың айнала
сында жүрген келелі мәселелер талқыға
салынды. Мемлекеттік тапсырыстың
жай-күйі, газет таралымын арттыру, элек
тронды БАҚ-тағы қазақ бағдарламалары,
жарнама мәселесі, тіл мәселесі, қазақ
интернеті, мүдде алауыздығы секілді
көптеген қордаланып қалған тақырыптар
бас қосу өзегіне айналды. Оның шешу
жолдары қарастырылды. Сонымен
қатар, Ұлттық журналистік зерттеу
орталығының ұйымдастыруымен өткен
отырыста журналистика факультетінде
дәріс алып жатқан болашақ мамандарға
“конфессияаралық, дінаралық, этно
саралық мәселелерді жариялаудағы ұлт
тық БАҚ ұстанымы” деген тақырыпта
ой бөлісіп, түрлі кеңестер берілді. Өз
кезегінде жас және болашақ журналис
тер де көкейіндегі сауалдарын жолдап,
аға буынмен пікір бөлісті.
Қазақ тілді БАҚ-тың осыған дейін
елімізде ұлттық партияның рөлін атқарып
келгенін айқындап берген отырыс
соңында айтылған барлық ұсыныстар
Астанада өтеді деп жоспарланған Тұңғыш
қазақ тілді журналистердің халықаралық
форумының ұйымдастыру комитетіне
жіберуге шешім қабылданды.
Саягүл ӘЛІМБЕКОВА,
әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың магистранты

1994 жыл
15 қаңтарда әл-Фараби атындағы Қазақ мем
лекеттік ұлттық университетінің 60 жылдық мерей
тойы тойланды.
11 сәуірде ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев уни
верситет ұстаздары және студенттермен кездесті.
1996 жыл
Республикада алғаш рет әл-Фараби атындағы
Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінде көп
деңгейлі білімнің жоғары сатысы ретінде магистра
тура ашылды.
Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік уни
верситеті өзін-өзі басқаратын автономды мемлекет
тік ұлттық университеті деп аталды.
1997 жыл
11 маусым айында университетте Қазақстан Рес
публикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев пен Азер
байжан Республикасының Президенті Г.А.Алиевпен
кездесу болып өтті.
1998 жыл
5 қаңтарда Студенттер сарайы ашылды. Ашы
лу салтанатына Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаев қатысып, студент жастар
арасында сөз сөйледі.
Қаңтардың 25-інде ғылыми кітапхана дүние
жүзілік Интернет торабына қосылды.
2000 жыл
12-22 мамыр аралығында ҚР Білім және
ғылым министрлігінің бұйрығымен құрылған ко
миссия мемлекеттік аттестация жүргізді. Комис
сия ҚазМҰУ-дың оқытушылар, ғалымдар және
қызметкерлер ұжымының оқу-тәрбие, ғылыми және
ұйымдастыру қызметін бүгінгі күннің ең жоғарғы та
лаптарына сай деп шешті.
Қазақстан Республикасы Үкіметі 25 шілдеде
“әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық
университеті” республикалық мемлекеттік кәсіп
орынның ерекше мәртебесі туралы қаулы қабыл
дады.
27 желтоқсан күні әл-Фараби атындағы
ҚазМҰУ-де Қазақстанның палеолит мұражайы
ашылды.
2001 жыл
29 маусымда әл-Фараби атындағы Қазақ мем
лекеттік ұлттық университеті әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті деген атауға ие болды.
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2001
жылғы 5 шілдедегі Жарлығына және 1999 жылғы
7 маусымдағы ҚР “Білім туралы” Заңына сәйкес
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне
жеке тұлғаның ұлттық және жалпыадамзаттық
құндылықтар негізінде кәсіби қалыптасуына, ғылым
мен техниканың жетістіктерінің дамуына қосқан зор
үлесі үшін ерекше мәртебе берілді.
12 шілдеде Қазақстанның еңбек сіңірген ғы
лым және техника қайраткерлері, физика-ма
тематика ғылымдарының докторы, профессор
Т.Ә.Қожамқұлов университет ректоры болып
тағайындалды.
10 қазанда Ғылыми кеңестің шешімімен Сту
денттер сарайына академик Ө.А.Жолдасбековтің
есімі берілді.
2002 жыл
25 наурызда Ө.А.Жолдасбеков атындағы Сту
денттер сарайында Иран Ислам Республикасының
Президенті Мохаммад Хатами мен Қазақстан Рес
публикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевпен кез
десу өтті.
Мамырдың 18-жұлдызында әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті тарихи музейінің жаңа
залының салтанатты ашылу рәсімі болып өтті.
2003 жыл
Париж (Франция). Өнеркәсіпті қолдау ассо
циациясының (SPI) 2002 жылғы Халықаралық
конкурсының қорытындысы бойынша ғылым мен
білімді дамыту саласына қосқан зор үлесі мен әлем
дегі үлкен беделі үшін әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетіне “SPI Алтын медалі” табыс
етілді.
10 қыркүйек күні Румынияның Президенті Ион
Илияску Қазақстан Республикасында жоғары оқу
орындарының киелі қара шаңырағы болып санала
тын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де оқытушылар,

профессорлар, студенттер қауымымен кездесті.
Қонаққа “ҚазҰУ-дың құрметті профессоры” атағы
берілді.
16 қыркүйек айында Болонья (Италия) қаласында
Қазақ ұлттық университеті Университеттердің
Ұлы Хартиясына қол қойды. Сөйтіп, университет
Қазақстан жоғары оқу орындары мен Орта Азия
мемлекеттері арасынан бірінші болып еуропалық
білім беру кеңістігіне енді.
2004 жыл
25 маусымда ҚазҰУ-дың Ө.А.Жолдасбеков
атындағы Студенттер сарайында Республикалық
“Отан” саяси партиясының бастамасымен және
қолдауымен “Жастар сапалы білім үшін” атты
Қазақстанның Республикалық жоғарғы оқу орын
дарындағы үздік студенттердің слеті болып өтті.
8 қыркүйек айында әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетіне Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаев пен Чехия Респуб
ликасының Президенті В.Клаус ресми сапармен
келді. Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаев пен Чехия Республикасының Пре
зиденті В.Клаус ҚазҰУ-дың болашақ Ғылыми
кітапхана ғимаратының алғашқы кірпішін қалады.
Мәртебелі қонақтар Ө.А.Жолдасбеков атындағы
Студенттер сарайында ұстаздар мен студенттер
қауымымен кездесті. Мәртебелі қонақ Вацлав
Клаусқа “ҚазҰУ-дың құрметті профессоры” деген
атақ берілді.
2005 жыл
14-15 қараша күндері ҚазҰУ-да “Болон
процесіндегі Еуразия жоғары оқу орындарындағы
интеграция” атты тақырыпта жоғары оқу орындары
ректорларының II халықаралық симпозиумы өтті.
2006 жыл
22 қыркүйек күні Қазақстан Республикасына
Ресей Федерациясы Үкіметі төрағасының бірінші
орынбасары Д.А.Медведев арнайы шақырумен келді.
Мәртебелі қонақтың елімізге келу бағдарламасына
сәйкес әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни
верситетінің оқытушы-профессор қауымымен,
заң және халықаралық қатынастар факультетінің
студенттерімен кездесуі болып өтті.
2007 жыл
21 мамырда әл-Фарби атындағы Қазақ
ұлттық университетінде ҚР Білім және ғылым
министрі Ж.Түймебаев Әлем университеттері ұлы
хартиясының (Италия) Бас хатшысы Андрис Бар
блан мырзамен кездесті.
28 қазан айында университеттің студенттері
мен
профессор-оқытушылар
құрамы
“Нұр
Отан” ХДП төрағасының 1-ші орынбасары, ҚР
Парламенті Мәжілісі төрағасының орынбасары,
инженерлік академияның президенті және универ
ситет мақтанышы - ҚазҰУ түлегі Б.Т.Жұмағұловпен
кездесті. Б.Т.Жұмағұловқа “ҚазҰУ-дың құрметті
профессоры” дипломы мен мантиясын салтанатты
түрде тапсырды.
2008 жыл
21 сәуірде ҚР ҰҒА-ның академигі, техника
ғылымдарының докторы, профессор Б.Т.Жұмағұлов
ректорлық қызметке тағайындалды.
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың тапсырма
сына сәйкес “әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
2009-2001 жылдарға арналған даму Стратегиясы”
бекітілді.
23 маусым күні Ө.А.Жолдасбеков атындағы
Студенттер сарайында “НұрОтан” ХДП, Алматы
қаласының әкімдігі және “Хабар” агенттігінің бірі
гуімен Астананың 10 жылдығына арналған “Астана:
Қазақстан және Елбасының триумфы” атты ха
лықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.
Қараша айында университет француз «Bureau
Veritas certification» сертификация органының ак
кредитациясынан табысты өтті.
22 қарашада Қазақстандық жоғары оқу орын
дарының бас рейтингінде бірінші орынға ие болды.
2009 жыл
15 қаңтар күні әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің 75 жылдық мерейтойы
басталып, Л.Н.Гумилев атындағы Евразия ұлттық
университетінің күндері аталып өтті.
13 қазанда университетте Қазақстан Респуб
ликасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан
дағдарыстан кейінгі дүниеде: болашаққа интел
лектуалдық секіріс» атты дәрісін оқыды.
Қазан айында Химия факультетінің жаңа ғи
мараты бой көтерді.
ҚазҰУ-дың 75 жылдық мерейтойына арналған
мұражайының тұсауы кесілді.
ҚазҰУ-дың 75 жылдық мерейтойы аталып өтті.
Құрастырушы ҚазҰУ тарихы музейінің
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Соңғы бет
Әлі есімде. 1944 жыл. Алматы қысы
қытымыр аязды болмағанымен, Ұлы
Отан соғысы майданының қатерлі лебі
есіп тұратын. Біз, студенттер аш құрсақ
болсақ та сабақтан қалмайтынбыз.
Никольский базарын кесіп өтетін
трамвайдың баспалдағына жабысып,
ұстаздарымыздың дәрісін тыңдауға,
сынақ тапсыруға баратынбыз. Мен алдымен тау-кен институтына түсіп, журналистер бөліміне кештеу келдім. Мені
сол кездегі декан “Правда” газетінің
бұрынғы тілшісі Акулов пен аққұбаша
жас жігіт Бейсенбай Кенжебаев
қабылдады. Акулов: «Иә, инженерлік
мамандықтан
гөрі
журналистікті

хан тапсыру үшін кафедраға келсек,
Мұхаң «сынақты үйде аламын, үйіме
келсін» депті.
Енді шпаргалканы қалай пайдаланамыз? Зәре жоқ. Қорқа-қорқа екі қыз,
сегіз бала Абай атындағы өнер және
балет театры маңындағы Мұхаңның
үйіне келдік. Қоңырау соғып едік, апай
есік ашты. “Омарханович сіздерді күтіп
отыр, кіріңіздер”, - деп жылы қабақ
танытты. Біз бір сәт жеңілдеп қалдық.
Кіреберістен әріректе Мұхаң өзі үй
киімімен қарсы алды. Жұмыс бөлмесі
болса керек, биік, кең-ақ. Қарсы
қабырғада түгелімен жайлаудағы жаңа
қонған қазақ ауылының көрінісі бей-

Әлі есімде,

кітап, бума-бума парақ. Мұхаң: «Бұлар
– Абай жөніндегі материалдар,
мағлұматтар, анау қатардағы – менің
бірінші қолжазбаларым...» – деді.
Келесі бөлме одан да үлкен бе
деп қалдым. «Алтынмен» түптелген
кітаптар классикалық әдебиеттер болса керек. Басқа бөлмелер де осындай.
Мен оларды оқып, сараптамақ түгілі,
беттерін аударып шығуға да адам
ғұмыры жетпес деген ойға қалдым.
Сонымен біз елігіп, сынақты
ұмытқан сияқтымыз. Мұхаң: «Мен
ертең
Ташкентке
жүрем.
Орта
Азия университетінде дәрісім бар.
Журналистер – болашақ қоғам
қайраткерлері. Сіздерге талап та көп
болуы ықтимал. Көп іздену, көп білу
керек. Ой-өрістерің кең, оның үстіне
шалқар шабыт қажет. Сонда ғана өткір
қаламды, қабілетті, сыншыл да саясатшыл журналист бола аласыңдар. Ендеше, мына кітапшаларыңды кафедрадан

сол бір студенттік кез
Бұдан 65 жыл бұрын ұлы өмір құшағына аттандырған құтты ұямыз С.М.Киров
атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің барша ғалым-профессорлар ұжымына, студенттер
құрамына кешегі студент, бүгінгі 82 жастағы дербес зейнеткер, 1959 жылдан КСРО,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі Байдолла Есқалиевтен дұғай сәлем!
Торқалы той құтты болсын, мерейлі, мейманды болсын! Университеттің ғалымдары
мен жас талап студенттерінің ғылым жаңалықтарын, қалаған мамандықтарын игеру
жолында зор табыстарға ие болуына, ғылымның биік шыңдарына өрлей түсулеріне
тілектеспін. Біздің ұлттық университет әлемдегі ең озат, прогрессивті ғылым орда
сы атансын деген аталық ниетімді қабыл алыңыздар.

қаладың ба? Бай кен көздерін ашқан
инженер болу, әрине, оңды-ақ. Ал,
журналист болу жүрек қалауы ғой.
Олай болса келесі жетіде өзің көрген,
көңілге түйген бір оқиғаға өз пікіріңді
жазып кел, көрелік», - деді.
Емтихан тапсырудан да осы қиын
болғаны. Уақыт өтіп жатыр. Жүріп,
жүріп, жатақханада жүгеріден ботқа
пісіріп жатып, қолын күйдіріп алған
қыздардың “айқай-шуынан” алған өз
әсерімді шимайлаған болдым. Екеуі
де оқып көріп, езу тартты. «Оқиғаны
аңғарғандық сезіледі. Бұл журналистке
қажет. Ертең лекцияға кел” дегендері
әлі есімде. Ол кезде университеттің бас
корпусы 28 панфиловшылар алаңының
жанында болатын.
Алғашқы лекция
Мұхтар Омарханұлы Әуезов зор
денелі, келбетті, сабырлы сөйлейтін,
кеңпейіл адам еді ғой. Әр қимылы жарасымды, сөз саптауы құлаққа жағымдыақ. Қоңыр даусымен ауыз әдебиетінің
дастандарын баяндағанда бойымызды
әдемі әсер билеп кететін. Аудиторияға
келуі де, сабақ бастауы да ерекше
еді. Бірінші семестр соңында ауыз
әдебиетінен сынақ тапсыруымыз керек болды. Қасымыздағы А.С.Пушкин
кітапханасынан шықпай, жеті бойы
әзірленіп, жүрексіне-жүрексіне емти-

ЋЏРЫЛТАЙШЫ:
Ќл-Фараби
атындаѕы
Ћазаћ џлттыћ
университетiнiѓ
ректораты

Бүгінгі қасиетті
шаңырақтың
алғашқы ғимараты

Қазақтың
ұлттық оқу орны
(Әні мен сөзін жазған
Құдайберген Өрісбаев)
Жастарды баурап дана қылдың,
Мақтаны болдың қазағымның.
Әйгілі атың бар ғаламға
Есімін алған Фарабидің.
Қайырмасы:
Арқалап таудай елдің жүгін,
Нұрлы ертеңге сендің мығым.
Торқалы тойың – қуанышым,
Жетпіс бес жасқа келдің бүгін.
Дәріс тыңдаған ұлылардан,
Талай тарландар білім алған.
Ғылым мен білім кені сенде,
Асқақ болашақ, тұнық арман.
Қайырмасы
Қол бұлғайсың сен алып шыңнан,
Жұлдызымсың ғой жанып тұрған.
Бұл оқу орным – ордам менің,
Бәсекелерге лайық тұлғаң.
Қайырмасы
Ұлы Мұхтардың жолын жалғап,
Білімді жастар шықты саңлақ.
Мәртебең биік бола берсін,
Фараби бабам рухы қолдап.
Қайырмасы
Құдайберген Өрісбаев,
ғылым докторы, композитор

неленген. Бесқанат ақбоз үй, ашық.
Қазандық тұр. Түндіктен көтерілген
қоңыр түтін будақ-будақ етеді. Үй
белдеуінде ерттеулі жолаушы аты.
Одан әрі көген басында бие, құлын...
Мұхаңның жазу столы үлкен екен.
Сол бұрышта қанатын жая көкке
көтерілуге қомданған қарақұс. Саған
қарсы ұмтылып тұрған сияқты. Әдемі
сия-сауыт. Біз сынақ кітапшамызды
стол үстіне қойдық. Енді сұрақ-жауап
басталар деп жүрек лүп-лүп етеді.
Жоқ, Мұхаң әрбіреуімізбен жекежеке танысып, қайдан келгенімізді,
аты-жөнімізді сұрап, жайдары отыр.
«Журналистерге менің көңілім бөлек,
кітапханамды көрсетейін дегенмін»,
-деді де, орнынан баяу көтеріліп, келесі
бөлменің есігін ашты. Кең екен, еденнен төбесіне дейін сөреде сірескен

РЕДАКЦИЯ АЛЋАСЫ:
Б а с р е д а к т о р – 	Дќрмен Смайыл;
Ж а у а п т ы х а т ш ы – 	Дариѕа Амангельдиева,
Блiм меѓгерушiсi –
Ќйгерiм ЌУЕЗХАНЋЫЗЫ,
Редакторлар –		
Меруерт МҰХАМЕТЖАНОВА,
			Саягљл ќлiмбекова,
			
Жанат ЋАСЫМБЕКОВА,
Фототiлшi – 		Алмат МЏХАМЕДЖАНОВ;

Газет Ћазаћстан Республикасыныѓ Аћпарат министрлiгiнде тiркелiп,
№ 1242 куќлiк берiлген.

аларсыңдар, – деп бізді нұрлы қара
көздерімен шалып өтті.
ҚазМУ-дың
мұғалімдері
өз
мамандықтарының асқан шебері болатын. Бейсенбай Кенжебаев, Мархам
Маулен Балақаев, Сақтаған Бәйішев,
С.Төлешов және тағы басқалар бізге
өмірлік білім нәрін құйды.
Біздің журналистер бөлімінде екі
қыз, сегіз бала болдық.
Мүсілім Базарбаев марқұм қабілетті
жігіт еді. Республикамыздың шетел
министріне дейін өсті.
Кемел Тоқаев – майдан төрінен
оралған жауынгер. Жазушы болды.
Мұхан Мамажанов үздік дипломмен бітірді. “Коммунист” журналының
редакторы болды.
Шұхат Жамансарин – профессор.
Түсіп
Бейсекенов
«Атырау»
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облыстық газетінің редакторы еді.
(Қайтыс
болды.)
Қалғандарының
тағдыры маған белгісіз.
1948 жылы бітірдік. Ол кезде журналистерге жолдаманы орталық партия комитетінің өзі беретін. Мен
Оралға “Екпінді құрылыс” газетінің
редакциясына жөнелтілдім. Редакция журналистерінің жылы құшағын
сезіндім. Сол 1948 жылдан Оралда
тұрамын. Орал маған құтты қоныс болды.
Журналист – ежелгі, қоғамда орны
үлкен шығармашылық ауыр мамандық.
“Бір жол жаңалық хабар үшін бәрінен
де өтуге, оққа да ұшуға тура келеді” деп
бекер айтылмаған. Мен осыны анық
сезіндім. Соған мадақтымын да.
Байдолла
Есқалиев,
ардагер журналист
Баѕасы келiсiм бойынша.
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