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ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТIНIҢ РЕСПУБЛИКАҒА ТАРАЙТЫН ГАЗЕТI

ЕЛБАСЫНЫ ТАҢДАУ –
сайлаушыларға үлкен жауапкершілік
Отандық
саясаттанушылар
мен сарапшылардың
пайымдауынша,
Қазақстан
Президентінің
референдумның
орнына кезектен тыс
сайлау өткізу туралы
бастамасы ірі саяси
шешім болды. Мұны
әлемдік саяси тұлғалар
да көреген даналыққа
теңеп отыр. ЕҚЫҰ Бас
хатшысы Марк Перрен
«Еуропадағы қауіпсіздік
және ынтымақтастық
ұйымына қатысушы
елдер жалпыға
ортақ халықаралық
стандарттарға
сай келетін»
ресми Астананың
осынау шешіміне
қатысты Нұрсұлтан
Назарбаевты қолдап
отырғандығын айтады.

Е

лбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасы
Президентінің өкілеттігін 2020
жылдың 6 желтоқсанына дейін ұзарту
жөніндегі референдумды өткізбеу
туралы шешім қабылдап, оның орнына мерзімінен бұрын Президент
сайлауын өткізу туралы Парламентке
ұсыныс енгізгені белгілі. Осы орайда, 31 қаңтарда Ақордада Қазақстан
халқына арнаған Үндеуінде Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев: «Бір жағынан,
мен
сайлаушылардың
басым
көпшілігін құрайтын бүкілхалықтық
бастаманы кері қайтара алмаймын.
Мәселенің екінші қыры, мен Елбасы және Конституцияның кепілі
ретінде
болашақ
саясаткерлерге

Мы должны развивать
человеческий капитал

жаңылыс бағыт сілтейтін іске жол
бере алмаймын. Сондықтан, мені
халық дұрыс түсінеді деп сенемін.
Біз бұл жайтты жай «қабылдау немесе бас тарту» ретінде емес, өмірдің
өзі ұсынған демократияның тарихи сабағы деп қабылдағанымыз
жөн. Бұл – Елбасы мен халықтың
Ата заңға адалдығын бағамдайтын
тағылымды дәріс. Демократиялық
жолмен сайланған тұңғыш Президент
ретінде еліміздің биік мүдделерін
басшылыққа ала отырып, мен референдум өткізбеу туралы шешім
қабылдадым. Жұртшылықты бөлетін
«референдум әлде сайлау» деген
таңдаудың орнына мен халқымыздың
еркі мен демократиялық қағидаттарға

БYГIНГI САНДА:

адалдығын ескеретін және бізді бі
ріктіретін жолды ұсынамын. Мен
өкілеттігімнің екі жылға қысқара
тынына
қарамастан,
мерзімінен
бұрын Президент сайлауын өткізу
туралы ұсыныс енгіземін. Тиісті Заң
Парламентке ұсынылады», - деген еді. Нәтижесінде алдағы сәуір
айының 3-ші жұлдызы Қазақстан
Республикасының Президентін сайлау күні деп белгіленді. Сондықтан,
бұл сайлау тарихи маңызы бар, саяси
салмақты оқиға. Қазірде сайлауалды науқанға дайындық жұмыстары
жүргізіліп, президенттікке үміткер
кандидаттарды тіркеу өтіп жатыр.

Одним словом, выпускник КазНУ должен быть
не только высококлассным профессионалом, но и
обладать высокой общей духовно-нравственной
культурой, быть активным гражданином и служить
интересам своего народа. От того, как мы воспитаем сегодня молодежь, какие ценности заложим в
ее сознание, зависит будущее нашей страны.
Казахстан уверенно идет по пути формирования инновационной экономики, экономики
знаний. Качественное образование должно стать
основой индустриализации и инновационного
развития страны. И для того, чтобы КазНУ органично влился в этот процесс, необходима его
трансформация в национальный исследовательский университет. Именно такие вузы должны
формировать человеческий капитал для реализации задач, поставленных в Послании Главы государства, стать основой экономической и социальной модернизации страны.
Социально-гуманитарный кластер такого
университета должен быть нацелен на разработку
современных социальных и гуманитарных технологий, которые бы помогли решать важные для
инновационного развития страны задачи.
Первый шаг в этом направлении сделан. По
инициативе ректора университета создан Гуманитарный совет по развитию приоритетных направлений в области гуманитарных наук. Совет
должен стать постоянной диалоговой площадкой
для обсуждения и решения проблем гуманизации
и гуманитаризации образования.
Главной задачей Гуманитарного совета ставится
поиск эффективных форм и методов воспитания
студентов, привитие им духовно-нравственных и
культурных ценностей. Кроме того, совет должен
в ближайшее время определить ориентиры дальнейшего развития социально - гуманитарных факультетов и кафедр, основных направлений гуманитарных исследований.
Любое образование теряет смысл, если в результате него теряется человек. И перед вузом
стоит большая задача - построить модель формирования высококвалифицированного специалиста и духовно развитой личности, отвечающую
требованиям современного исследовательского
университета.

(Жалғасы 3-бетте)

Алия ДЕМЕСИНОВА
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Подписано
соглашение о
сотрудничестве
РФЦА
2-бет

Открывая очередное заседание ректората,
ректор университета, академик Галымкаир
Мутанов отметил, - «Ежегодное Послание
Главы государства Нурсултана Назарбаева
посвящено социальной модернизации страны,
созданию условий для формирования и
развития человеческого капитала. Выполняя
свою главную миссию - осуществлять
качественную подготовку специалистов, мы
не должны забывать об ответственности перед
обществом за формирование, духовно и
нравственно полноценной личности».

БYГIНГI САНДА:

ҚазҰУ
студенті
қандай
болу керек?
5-8-беттер

9-бет

А Қ П А РАТ

Ректорат
нені қарады?
7 ақпан күнгі ректораттың кезекті
отырысы әл-Фараби атындағы ҚазҰУда ұжымдық мәдениетті арттыру
жолдары мен білім беру саласын
ізгілендіру тетіктерін қарастырды.
Осыған байланысты, басты баянда
маны философия және саясаттану
факультетінің деканы Ақтолқын
Құлсариева жасады.
Гуманитаризация – пісіп-жетілген жеке
тұлғаның қалыптасуына апаратын бірден-бір
дамыған бағыт. Білім беруді ізгілендіруінің
құралдары: білім беру саласын гуманитаризациялау; пәнаралық байланыстарды дамыту; білім беру жүйесін қалыптастыру;
гуманистік идеалға сәйкес жеке тұлғаның
еріктілігі; әлеуметтік әділдік және адами
құндылықтар болып жіктеледі. Осы орайда,
философия және саясаттану факультетінің
деканы
Ақтолқын
Құлсариеваның
«Ұжымдық мәдениеттегі білімнің гуманитаризациясы» атты баяндамасында білім беру

саласын ізгілендірудің басты басымдықтары
қаралып, корпоративті мәдениетті көтеру
мәселелері жан-жақты ортаға салынды.
Жоғарыдағы мәселелер білім беру саласын ізгілендіруде атқарылар іс барысында
айрықша назарға алынбақ.
Тақырыпқа тұздық ретінде Тіл және
тәрбие жұмысы жөніндегі проректор Шолпан Жаманбалаева білім гуманитаризациясына қатысты атқарылатын шаралар жобасын таныстырып өтті. ҚазҰУ-дағы білім
гуманизациясы мен гуманитаризациясы аясында, гуманитарлық ортаның қалыптасуы,
студенттердің қоғамдық және спорттық
қызығушылықтарын арттыру, рухани өнеге,
патриоттық тәрбиені ілгерілету бағытында
әл-Фараби мұражайын дамыту секілді т.б.
бірқатар күрделіліктер жобада жан-жақты
қамтылды. «Студенттік өзін-өзі басқаруды
жан-жақты қолдау, студенттерді тарта отырып, оқу конференцияларын өткізу, жыл сайын факультетаралық гуманитарлық оқулар
өткізу, ҚазҰУ студенттері оқитын міндетті
саналатын
гуманитарлық
әдебиеттер
тізімін жасау, ҚазҰУ және ондағы оқытушы
имиджін жақсартуда «Өнегелі өмір» сериялы үздік оқытушылар өмірі туралы кітаптар
мен деректі фильмдер шығару жоспарда
бар» - деді проректор Шолпан Жаманбалаева.
Ректораттың келесі бөлігінде сөз алған
бірінші проректор Мұхамбетқали Бүркітбаев
классикалық университетті ұлттық зерттеу
университетіне айналдыру бағдарламасымен
таныстырды. «Зерттеу университеті бұл
білім, ғылым және инновациялық өндірісті
заманауи интеграциялау қалыбы» деген
бірінші проректор әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-ды Ұлттық зерттеу университетіне
айналдыру барысында назарға алынатын басты мақсат-міндеттер туралы сөз етті.

P.S.

Ректорат мәжілісінің соңында
Мюнстер қаласындағы Вестфаль
дық Вильгельм университетінде
дәріс оқып қайтқан тарих
факультеті дүниежүзілік тарих
кафедрасының меңгерушісі
Қалқаман Жұмағұлов іссапарының есебі тыңдалды.
Тыңдаушыларды баяндамадағы
Вильгельм университетінің
ғылыми-зерттеу жұмыстары мен
құрылымдық ерекшеліктері қатты
қызықтырды.
Әлия ДЕМЕСІНОВА

2
Обсуждая Послание

Подписано соглашение
о сотрудничестве РФЦА
Ректор КазНУ им. аль-Фараби Галымкаир Мутанов и Председатель
Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового
центра г. Алматы (РФЦА) Аркен Арыстанов подписали договор о сотрудничестве в сфере образования.
Договор о сотрудничестве предусматривает совместное проведение исследований по проблемам финансового
рынка, подготовку научных публикаций, организацию бизнес-тренингов
и курсов повышения квалификации,
конференций, обмен научной информацией, исследовательскими и аналитическими работами.
А.Арыстанов подробно рассказал о
деятельности РФЦА, ходе реализации
программы повышения инвестиционной культуры и финансовой грамотности населения, основных направлениях
развития казахстанского рынка ценных
бумаг.
В своем выступлении ректор КазНУ

В КазНУ им. аль-Фараби в
рамках мероприятий, посвященных 20-летию независимости
Казахстана, прошла встреча
слушателей военной кафедры
с членом Ассамблеи народа
Казахстана, Совета ветеранов
Краснознаменного Среднеазиатского военного округа и Вооруженных сил РК полковником в
отставке Казбеком Мамсуровым.

Г.Мутанов отметил, что в вузе открыт
Центр экономических исследований, в
ближайших планах создание современной студенческой биржи, на базе которой студенты будут на практике изучать
основы рынка ценных бумаг и финансовых услуг.
В процесс сотрудничества будут
активно вовлечены не только преподаватели, но и студенты, магистранты
и докторанты университета, которые
выполняют научные исследования,
ориентированные на потребности современного финансового рынка.
В подписании договора приняли
участие руководитель аппарата РФЦА
– Нуржан Кабиев, декан Высшей школы экономики и бизнеса КазНУ Баян
Ермекбаева, директор Центра экономических исследований – Римма Сагиева, профессора и ведущие ученые
университета.

Главной темой встречи стало обсуждение основных положений Послания Президента РК «Построим будущее вместе», а также
вопросы воспитания казахстанского патриотизма. Гость рассказал о
реализации задачи, поставленной
Президентом-Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РК Н.Назарбаевым, по созданию
компактной, мобильной, оснащенной и обученной современной армии, о требованиях, предъявляемых
к защитнику Родины и современному
офицеру казахстанской армии.
Во время встречи К.Мамсуров ответил на вопросы студентов, привел
примеры из своего профессионального опыта.
Начальник военной кафедры
полковник Олег Степаненко от имени руководства университета вручил
К.Мамсурову благодарственное письмо и выразил признательность за активное участие в деле патриотического воспитания молодого поколения.

Пресс-служба КазНУ

Соб.корр.

ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІНДЕГІ
педагогикалық тенденциялар қаралды
Студентті оқытып, маман даярлау
үшін оқытушы алдымен оқу үдерісінің
дұрыс жүргізілуін жетік меңгеруі керек.
Бұл тұста педагогикалық қабілеттілік
пен ұстаздық өрелік қажет. Мұндай
кәсібилікке бірден бір себеп болатын
орта педагогикалық кафедра. Философия және саясаттану факультетінің
жалпы және этникалық педагогика
кафедрасының 70 жылдық мерейтойына
орай ұйымдастырылған алқалы жиын осы
қағиданы дәлелдей түсті.
8
ақпанда
өткен
“Классика
лық және зерттеушілік университет
тердегі педагогика: даму келешегі,
болмысы және тенденциялары” тақы
рыбындағы дөңгелек үстелге п.ғ.д.,
А.И.Герцен атындағы Ресей мемлекеттік
педагогикалық университетінің профессоры С.Ю.Трапицын, ҚР Педагогика ғылымдары академиясының
президенті, Қазақ Мемлекеттік Қыздар
Педагогикалық университеті педагогика кафедрасының меңгерушісі, профессор А.Құсайынов, Абай атындағы Қазақ
ұлттық педагогикалық университеті
педагогика кафедрасының меңгеруші
сі, п.ғ.д., профессор Л.Керімов, Білім
беру жүйесі басшы және ғылымипедагогикалық
кадрлар
біліктілігін
арттыратын Республикалық институт
тың директоры, профессор Г.Ахметова
бастаған педагог ғалымдар мен ка
федраның ардагер ұстаздары қатысты.
Дөңгелек үстелдің алғы сөзін алған философия және саясаттану факультетінің
деканы Ақтолқын Тұрлыханқызы келген
қонақтарға алғысын жеткізіп, жалпы
және этникалық педагогика кафедра
сына деканат атынан ноутбук сыйға
ұсынды. Факультет деканы Ақтолқын
Құлсариева: “Ардагер ұстаздарымызды
осы факультеттің киесі деп санаймыз. Сіздер маман даярлауда ізгі жол
қалыптастырып бердіңіздер”, - деген
лебізімен бөлісіп, талай жылдар бойы
аталмыш кафедрада еңбек етіп, маман

тәрбиелеуде аянбай тер төккен ардагер
педагогтарды “Құрмет граммотасымен”
марапаттады.
Дөңгелек үстелде “Қазақстандағы
педагогикалық
ойлардың
дамуына
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ педагогғалымдарының қосқан үлесі”, “Педагогика кафедрасының қалыптасып, дамуына тарихи шолу” сияқты бірнеше
тақырыптарда баяндамалар оқылып, педагогтар жиын барысында ой-пікір алмасты.
“Бұл кафедра жастарды тәрбиелеуде
өте жоғары маңызға ие. Болашақ маманды қалай оқыту керек, студент бойына
қандай қасиеттерді сіңіріп, нені үйретуді
басты назарға ұстаған жөн деген сияқты
тәрбие сауалдарына жауап беретін бірден
бір орта – осы кафедра. Бұл кафедраға
бүгін 70 жыл толып отыр. Осы ғұмырында
педагогика саласында білікті мамандар даярлап, республикалық, әлемдік
деңгейде ғалымдар қалыптастырды.
Бұл кафедра тәрбие саласына аса мән
беруімен құнды”, – деп пікір білдірген
Білім беру жүйесі басшы және ғылыми-

педагогикалық кадрлар біліктілігін арттыратын Республикалық институттың
директоры
Гүлнас
Кенжетайқызы
аталмыш кафедраның педагогика саласында тұңғыш болып магистранттарды
қанаттандырғанын
ерекше
мақтанышпен айтты. Осы кезекте аталмыш кафедраның өткені мен келешегін
бір саралап алған отандық ғалымдарға
үн қосқан ресейлік профессор Сергей
Трапицын: “Қазақстан – ұлы Абайдың
Отаны. Қазақ елі – бай мәдениетке, зор
интеллигент пен рухани мұраға толы ел.
Сондай-ақ, Қазақстан әрқашан өзінің
ғалымдарын мақтан тұтатындығымен
ерекшеленеді. Мен қазақ еліне өте
жоғары баға беріп, үздік бағалаймын”, деген педагогикалық пікірін білдірді.
Дөңгелек
үстел
ҚазҰУ-дың
классикалық
үлгіден
зерттеу
университетіне айналу жолында ұстануға
тиіс педагогикалық тенденцияларын бір
айқындап бергендей болды.
Саягүл ӘЛІМБЕКОВА
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Елбасыны таңдау – сайлаушыларға
үлкен жауапкершілік
(Басы 1-бетте)
Тәуелсіз Қазақстан тари
хында тұңғыш рет Президент
сайлауы осыдан 20 жыл бұрын
бастау алған болатын. Осы
аралықтағы өткізілген түрлі
мерзімді сайлау нәтижесінде
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың
жеңіске
жеткені белгілі. Қазірде оның
елді жарқын болашаққа ба
стап
келе
жатқандығын
уақыттың өзі дәлелдеп отыр.
Қазақстанның
тәуелсіздік
тарихының
алғашқы
па
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рақтары тұңғыш президент
атқарған толағай табыстар
мен
бастау
алатындығы
қоғамға аян. Сайлау сайын
жеңіске
жетіп,
халықтың
зор ықыласы мен сеніміне
арқау аманатты Елбасының
өз дәрежесінде атқарып келе
жатқандығын сарапшылар да
айтады. Яғни, қоғам алдағы
бесжылдық, онжылдық даму
бағдарламаларының да өз
нәтижесі
болатындығына
күмәнсіз қарайды. Бұл алдағы
науқанда өзге президенттікке
үміткер азаматтарға зор сая

си шығын әкелетін «көздір».
Мәселен, «біреу қыз алып
қашады, ал біреу бекер
қашадының» керін келтірмес
үшін Бәйменов, Нәрікбаев
сынды кейбір азаматтардың
сайлауға түсуден бас тартуы
нақты осыдан екені анық.
Бірақ, «алдағы сайлау не
береді?» дегенде бір нәрсенің
түбі белгілі. Ол – алдағы
сайлаудың саяси сабақ беретін
демократиялық құндылығы.
Сонымен, даму бағытының
даңғыл
жолына
түскен
Қазақстан
алдағы
сайлау
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арқылы өз көшбасшысына
тағы да таңдау жасайды.
Ең негізгісі, көштің бұрыс
кетпеуін
қадағалайтын
жұртшылық осы жерде өз
белсенділігін танытуы керек.
Бұл оның демократиялық
құқығы ғана емес, халық
билігінің
үстемдігін
көр
сетіп, өз мемлекетінің мүд
десіне
немқұрайды
қара
майтындығын айғақтайтын
сәт.
Сондықтан,
сайлауда
кездесейік...
Саягүл ҚАБЫЛБЕКҚЫЗЫ
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В интересах народа и демократии

Л.М. ИВАТОВА,
доктор
политических
наук, профессор,
заведующая
кафедрой
политологии
факультета
философии и
политологии
КазНУ им.
аль-Фараби

Внеочередные выборы Президента Республики Казахстан,
назначенные на 3 апреля текущего года, являются одним из
показателей демократизации
казахстанского общества.
Приняв решение о проведении досрочных выборов, Глава
государства идет на досрочное
сокращение своих полномочий.
Это говорит о его готовности к
конкурентной борьбе и уверенности в проводимой им государственной политике.
Совершенно очевидно, что
принятое Президентом страны
решение неукоснительно следует букве закона и продиктовано
исключительно интересами народа. Безусловно, предстоящие
внеочередные выборы Президента РК станут новым этапом
политического развития нашего
государства.
Данные события имеют важное историческое значение для
построения
демократического Казахстана. Народная инициатива показала возросшую
активность казахстанцев и вы-
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сокий уровень поддержки Нурсултана Назарбаева. Тем самым
было продемонстрировано, что
вопреки скептикам, в республике сформировалось и окрепло
гражданское общество, обеспечивающее надежную связь
власти и общества, способное
оказывать влияние на выбор
дальнейшего курса развития
страны.
Как известно, решение Главы государства о проведении
досрочных выборов было поддержано мировым сообществом. В частности, этот шаг
встретил одобрение со стороны руководства ОБСЕ. Председатель Палаты представителей Федерального Парламента
Бельгии Андре Флао во время
встречи с послом РК в данной
стране Ериком Утембаевым отметил, что решение Президента
РК учитывает волю народа Казахстана и ярко демонстрирует
приверженность нашей страны
демократическим принципам и
соблюдению международных
обязательств. Это свидетель-
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ствует о повышении международного авторитета и имиджа
Казахстана.
В конце прошлого года Казахстану, как председателю
ОБСЕ, впервые за 11 лет удалось созвать Cаммит Организации и подписать Астанинскую
декларацию. С начала года
наша страна председательствует в Организации Исламская
Конференция. Мы успешно
провели Азиаду-2011. Одним
словом, Казахстан занял свое
достойное место в мировом сообществе, став государством,
которое в политическом и социальном плане стремится к благополучию и прогрессу.
Достигнутые за 20 лет независимости Казахстаном результаты позитивно восприняты как
внутри страны, так и на международном уровне. На сегодняшний день казахстанская модель
развития считается одним из
наиболее наглядных примеров
эффективного
строительства
современного демократического государства.
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Выборы - как фактор
объединения казахстанцев
А.К. ЖОЛДУБАЕВА,
доктор
философских наук,
КазНУ имени
аль-Фараби

В декабре прошлого года
представители
казахстанской
общественности
предложили продлить на референдуме
полномочия Президента страны Нурсултана Назарбаева до
декабря 2020 года и отказаться от предстоящих выборов в
2012 году. Сторонники этой
идеи организовали и провели
форум в г.Усть-Каменогорске,
их инициативу поддержали
выступившие на форуме общественные деятели, после чего
делегаты собрания единогласно
проголосовали за проведение
референдума и объявили о начале работы по сбору подписей
в регионах.
К 5 января текущего года в
поддержку инициативы было
собрано более пяти миллионов
подписей (55,2 % от общего
числа граждан Казахстана, имеющих право участвовать в ре-

спубликанском референдуме).
Многие видные казахстанские деятели, представители
политических партий и общественных движений убеждали Президента согласиться на
референдум. Перед Главой
государства встал не простой
вопрос, который требовал взвешенного и мудрого решения,
соблюдения конституционных
норм и волеизъявления народа. Поэтому решение провести
внеочередные президентские
выборы - стало неким компромиссом в сложившейся ситуации, в которой Нурсултан Назарбаев поступил как опытный и
дальновидный политик, поставивший во главу угла интересы
нации.
Зарубежное
сообщество
дало высокую оценку данному
решению, считая его убедительным свидетельством твердой

приверженности
Президента
Казахстана ценностям демократии, неукоснительного соблюдения и уважения Конституции
РК.
В частности, Верховный
представитель
Европейского союза по внешней политике и политике безопасности
Кэтрин Эштон отметила, что
уважая фундаментальные права, обеспеченные действующей Конституцией, Президент
Н.Назарбаев сделал выбор руководствуясь долгосрочными
интересами Казахстана. Схожее
мнение высказал и действующий председатель ОБСЕ - министр иностранных дел Литвы
Аудронюс
Ажубалис,
поддержав решение Нурсултана
Назарбаева не проводить референдум по продлению полномочий Первого Президента
Казахстана.

С.Ж.САПАНОВ,
т.ғ.д., халықаралық
қатынастар және
ҚР сыртқы саясаты
кафедрасының доценті

Сайлау –
демократияның
көрінісі
Қазақстан өзінің демократиялық қоғам құру
жолындағы жаңа кезеңіне өтуде. Елбасы өзінің
президенттігінің мерзімін саяси референдум ар
қылы ұзартуға көнбей, оның орнына кезектен тыс
Президенттік сайлау өткізу ұсынысы қоғам ішінде
және халықаралық қауымдастық тарапынан қызу
талқылануда. Жетекші БАҚ Қазақстан Президентінің бұл
шешімін демократияның айқын көрінісі деп бағалауда.
Президенттік сайлау өткізудің Қазақстанда өзіндік
тарихы бар. 20 жыл ішінде Қазақстанда Президенттік
және Парламенттік сайлау өткізудің белгілі дәрежеде
тәжірибесі жинақталды деп атауға болады. Қазақстанда
осыған дейін өткізілген саяси сайлаулар халықаралық
қауымдастық тарапынан өзінің оң бағасын алды. Біздің
елде 1991 жылдан бергі өткізілген барлық сайлауларда
өрескел сайлау тәртібін бұзушылық тіркелмеді.
Әрине, кейбір жағдайда атқарушы биліктің әкім
шілік ресурстарды артық пайдалану фактілері тіркелді
деп бізді сынағандар болды. Бірақ бұл әдіс тек
Қазақстанға ғана тән емес, жалпы барлық посткеңестік
саяси кеңістігінде тіркелген жағдай екенін ескеру керек.
Себебі КСРО тоталитарлық жүйесі ыдырағаннан кейінгі
кезеңде, саяси элита арасында жаңа демократиялық
жүйе өзінен-өзі қалыптаса қояды, оған тек батыстық
стандарттарды сәйкестендірсек болды деген жалған
пікір, эллюзия қалыптасқан болатын. Алайда Тәуелсіз
Мемлекеттердің дамуы бұны жоққа шығарды.
Қазақстан «алдымен экономика сосын саясат» деген қағиданы басшылыққа ала отырып, экономикасы тұрақты мемлекетте саяси реформаларды жүргізу
қаншалықты тиімді екендігін дәлелдеп отыр.
2011 жылдың 3 сәуіріне белгіленген кезектен
тыс Президенттік сайлау «демократиялық плюрализм» принциптеріне сәйкес өтетініне және онда «Нұр
Отан» демократиялық партиясының өкілі, елбасы
Н.Ә.Назарбаев жеңіске жететіндігіне ешкімнің күмәні
жоқ шығар, мәселе басқада. Мәселе осы сайлауда
жаңа саяси ұстанымы бар, болашақ саясаткердің пайда болуы мүмкін бе, немесе біз «баяу», бірқалыпты,
бәсекесіз сайлаудың куәгері боламыз ба деген
мәселеде болып отыр. Қазіргі күні сайлауға қатысуға
ниет білдірген үміткерлердің ішінде саяси белсенді
елдің тағдырын шеше алатын саясаткерді өкінішке
орай көріп отырған жоқпын. Көбінесе «саяси белгісіз»
үміткерлер тіркелуде. Бұл да болса Қазақстанда әлі
күнге дейін саяси мәдениеттің қалыптаспағандығының
айқын көрінісі болса керек.
Қазақстан өркениетті, зайырлы, шынайы демо
кратиялық мемлекетке айналу үшін саяси мәдениеттің
қаншалықты маңызды екендігі осы орайда айқын
көрінеді.
Дегенмен де саяси тұрақтылық пен экономикалық
өрлеу негізінде дамып отырған елде саяси мәдениет те
қалыптасатындығы сөзсіз. Оған тек қана уақыт керек.
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КУРАТОРСКИЙ ЧАС

ЧАС В МУЗЕЕ…
Как проводить кураторский час, чтобы
он стал интересным
и полезным для студента, способствовал
нравственному росту и
развитию творческих
способностей личности молодого человека? Этот вопрос сегодня волнует в Казахском
национальном университете им. аль-Фараби
- руководство вуза,
кураторов-эдвайзеров,
да и самих студентов.

Ректор университета Га
лымкаир Мутанов на очеред
ном заседании ректората ре
комендовал шире задейство
вать в воспитательном про
цессе богатый ресурсный по
тенциал нового музея, регу
лярно проводить на его базе
кураторские часы для сту
дентов, особенно первокурс
ников. Слова ректора не рас
ходятся с делом. Он первым
показал пример и 9 февраля
провел кураторский час с

первокурсниками механикоматематического факультета
(ИШ-10-11А) в музее.
Нравственное воспитание
в пространстве музея - это
воспитание
многомерной
историей, призванной побуж
дать к размышлению, форми
ровать бережное отношение
к прошлому своего вуза как
способу понимания его со
временного этапа развития.
Перешагнувшая
свой
75-летний рубеж история
университетского созидания
достойно представлена пятью
тысячами исторически цен
ных документов и редких му
зейных экспонатов. В едином
ансамбле она предстает перед
посетителями в галерее исто
рии, залах Славы, современ
ности и перспектив развития
университета.
Музей очень точно пере
дает жизненную энергетику
своих «героев», показывая их
сквозь призму профессио
нальных реализаций. Ведь это
так важно для молодого че
ловека - увидеть «этапы боль

шого пути» своей Alma Mater,
узнать о выдающихся ученых,
создавших научные школы,
познакомиться с деятельно
стью ректоров университе
та разных лет, порадоваться
успехам его многочисленных
выпускников.
Первокурсники с восхи
щением слушали волнующий
рассказ экскурсовода о насле
дии аль-Фараби, с гордостью
изучали материалы комплекса
«Независимый Казахстан», по
священного Первому Прези
денту РК Н.А.Назарбаеву.
Музейное собрание зала
современности наглядно де

монстрирует
возможности
нашего университета в созда
нии инновационных знаний
и технологий будущего. О за
мечательных перспективах,
связанных с генеральным
планом развития университе
та до 2020 года, путях транс
формации КазНУ им. альФараби в исследовательский
университет увлеченно рас
сказал сам ректор.
Кураторский час в музее
достиг поставленной цели.
Диалоговый формат экскур
сии и экспозиционное ре
шение музея ориентируют
студентов на откровенный
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разговор, приобретение лич
ностного опыта, пробуждают
интерес к науке, заставляя за
думываться,
сопереживать,
делать свой гражданский вы
бор.
Ректор университета одо
брил разрабатываемые со
трудниками музея методи
ческие подходы к практике
ведения кураторских часов,
предполагающие различные
по тематике экскурсионные
маршруты, показ тематиче
ских видеороликов, органи
зацию передвижных выста
вок, интерактивных бесед со
студентами.
В развитии самого музея
Галимкаир Мутанович видит
большое будущее. Нас ждут
впереди новые проекты по
созданию музея аль-Фараби,
работе с первоисточниками,
публикациями монографиче
ских изданий. Есть серьезный
задел для разработки вирту
альной версии музея, созда
ния Ассоциации вузовских
музеев Казахстана и вхожде
ния музея КазНУ в междуна
родные музейные организа
ции.
Тамара ТАЖИБАЕВА,
директор музея КазНУ
им. аль-Фараби

КУРАТОР-ЭДВАЙЗЕР –
ТӘРБИЕ

студенттік өмірдегі басты тұлға

Куратор-эдвайзердің кәсіби
рөлі өзінің субъективті жеке,
дербес
қасиеттерімен
біте
қайнап, осы кәсіби қасиетті
толық орындауына әсер етіп,
кураторлық
қызмет
стиліне
ықпал етеді. Белгілі бір топқа,
бүкіл курс бойына кураторлыққа
бекіту туралы шешімді деканат
қабылдайды. Куратор-эдвайзер
студенттік топ белсенділеріне
ұйымдастырушылық жұмыстары
барысында көмектеседі, сту
денттің ғылыми-зерттеу жұмыс
тарына,
әртүрлі
студенттік
өзін-өзі басқару нысандарына
қатысуына ықпал етеді. Кураторэдвайзер өз жұмысын студенттің
әрқайсысымен дербес жүргізіле
ді. Олардың білім деңгейлеріне,
қызығушылықтары мен икем
деріне қарай, денсаулықтары
мен тұрмыстық мәселелеріне
қарай кураторлық сағат жос
парлай отырып, оларға сабақ
уақытымен қатар,
сабақтан
тыс уақыттарында қолайсыз
жағдайларға ұшырап қалмауына
ықпал етеді. Куратор-эдвайзер
мектептегі сынып жетекшісіне
ұқсайды,
бірақ
кураторэдвайзер
жұмысының
сынып жетекшісінің жұмысынан
айырмашылығы бірінші курс

студентінің жас айырмашылық
ерешелігінде, яғни олардың пси
хологиялық ерекшеліктері мен
жас ерекшеліктеріне байланысты.
Бұл жас ерекшелік студенттің
жеке тұлға болып қалыптасуы
ның аяқталуымен сипатталады.
Бірінші кезекте студенттің кәсі
би өзін-өзі тануына, қоғамдағы
экономикалық,
саяси
және
қоғамдық өмірге араласу қа
жеттілігінен тұрады.
Бүгінгі таңда әл-Фараби атын
дағы Қазақ ұлттық университе
тінде
кураторлық-эдвайзерлік
жұмыс жоғары оқу орындарын
дағы тәрбие жұмыстарының басым бағыттарына – студенттің
жеке тұлға ретінде өзіндік дамуы
үшін жайлы жағдай жасалуына
негізделеді.
Куратор-эдвайзер
бұл жұмысқа кеңес беру, бағытбағдар беру және психологиялық
қолдау көрсетумен араласады.
Бұдан басқа негізгі жұмыстардың
бірі жоғарыда атап өткендей:
бірінші
курстың
студентіне
әлеуметтік бейімделуіне кө
мектесу, университеттің кор
поративтік мәдениетіне ынталандыру. Куратор-эдвайзер судент үшін ең жақын және етене
болуға тырысуы қажет. Студент

Студент үшін куратор-эдвайзер – жетекші тұлға. Куратор кешегі
мектептен келген, әлі «жасыл» студентті жоғары оқу орнымен, оның
ережелерімен, оқу үдерісінің тәртібімен таныстырады. Куратор кешегі
оқушыны студенттік өмірге бейімдеп, енді ғана құрылған ұжымды
жұмылдырып, әрбір студенттің білім ошағында қанатын жаюға, топ
ішінде өзін жайлы сезінуіне көмектеседі. Оқытушылар мен студент арасында дұрыс қатынас болуына атсалысады. Куратор қызметі өте қажет,
өйткені ол студент үшін дұрыс бағыт беруші бағдаршам бола алады.

өмірінде
куратор-эдвайзердің
рөлі зор. Осы орайда ҚазҰУ-да
куратор-эдвайзер жұмыстарын
жетілдіру алға қойылды. Университетте кураторлық кеңес
жұмыс істейді. Сонымен қатар
осы
тәрбиешілердің
жұмыс
нәтижесіне
қолдау
ретінде
Тәрбие жұмысы және тілдерді
дамыту жөніндегі департамент
тің ұйымдастыруымен кураторэдвайзерлерге арналған әдіс
темелік құралдар таратылуда.
Сонымен бірге департаменттің

сайтында әдістемелік құралдар
жаңартылып,
толықтырылып
отыруы студентпен жұмыс барысында куратор-эдвайзерге таптырмас көмек болып табылады.
Әлеуметтік сауалнама жүргі
зу мәліметтеріне сүйенсек, 53%ға жуық бірінші курс студенті
куратор жұмысының қажет
тілігін сезінеді екен. Бұл пікірді
36% төртінші курс студенті де
қолдайды.
Куратор-эдвайзер,
негізінен, оқу үлгеріміне байланысты (6,8%), денсаулығына
байланысты (4,8%), жеке басына байланысты мәселелердің
(4,9%), курстастарымен қарымқатынастарын түзеуге байланысты (5,8%), факультеттің қо
ғамдық жұмыстарына араласу
үшін (19,1%), курстық және
ғылыми жұмыстарын рәсімдеуге
көмек (3,2%), оқытушылармен
болған келіспеушілік жағдай
ларды шешу (2,8%) мәселелеріне

араласады.
Егер
кураторэдвайзер болмаса студенттік
өмірге үйрену 29,6% студентке
қиын болар еді, адаммен араласу
мүмкіндігінен айырылатын студенттер 12%, оқудың алғашқы
айларында қиын болатындар
12%-ды құрайтын еді. Жоғарыда
аталған нәтижелерге сүйенсек,
студенттердің
басым
бөлігі
куратордың қажеттігін растайды. Оның жұмысы бағалы және
қажет.
«Куратор» сөзінің өзі көмек
қолын созатын, бағыт-бағдар
беретін деген мағынаны білдіреді.
Сондықтан осы анықтамаға
мейілінше жақындай отырып,
оқытушы өз нәтижесіне жетеді.
Жақсы педагог әрі жақсы
куратор болу үшін, алдымен, кураторлық жұмысты өз
деңгейінде орындап, әрбір куратор алдына мақсат қоя отырып, сол мақсатын студенттер
мақсатымен сәйкестендіре орындауы керек.
Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің әр фа
культетінде кураторлық-эдвай
зерлік жұмыс жақсы жолға
қойылған. Көпшілік ұғымындағы
куратор-эдвайзер
тәрбие
жұмысымен қатар академиялық
бағыт-бағдарын таңдауға кеңесші
болуымен ерекшеленеді. Кураторэдвайзер топ студенттерімен
етене араласа отырып, олардың
оқу үрдісіне сәйкес кредиттік

технология
ережелеріне
сай
мамандықтарына қажетті пән
таңдауда бағыт-бағдар берумен бірге, сол топ мүшесіндей
студенттік топ өмірімен тығыз
байланысты қызмет атқаруда.
Университетте жақсы жолға
қойылған «Универ» жүйесі де
куратор-эдвайзерлердің
жұ
мыстарына көп көмек беруде.
Атап айтсақ, бүгінгі таңда ку
ратор-эдвайзер мен студенттің
ата-анасы да «Универ» жүйесі
арқылы үлгерімін қарап, ба
қылау жасай отырып, дер кезінде
бағыт-бағдар беруге мүмкіндігі
бар. Яғни ата-ана баласының
«универ» жүйесіндегі жеке па
рағына еніп, қадағалай алса,
куратор-эдвайзер жүйедегі эдвайзер деген бетшеден үлгерім
журналы арқылы студенттерінің
оқу үлгерімі туралы ақпарат ала
алады.
Әрине,
куратор-эдвайзер
лердің
жұмысы
бірсарынды
болмауы керек, яғни студент
тердің
спортқа,
ғылымға,
өнерге бейімділігі немесе қызы
ғушылығына қарай бағытталып
отыру керек. Университеттегі
ғылыми-зерттеу, инновациялық
бағдарламалар мен жобаларға
кеңінен көңіл бөлініп отырған
шақта әрбір куратор-эдвайзердің
өз топ студенттерінің халықара
лық, республикалық ғылымитәжірибелік конференцияларға,
жобаларға
қатысуына
көңіл
бөлуі қажет етіледі. Осы орайда әрбір куратор-эдвайзер ка
федраның, жоғары мектептің,
университеттің алдына қойған
Стратегиясына сай алдарына
мақсат қоя отырып, еңбек етуде.
Г.И. СУПУГАЛИЕВА,
қаржы кафедрасының аға
оқытушысы

АЛАУ

Азиада - жасампаз жастықтың алауы
Ел тәуеліздігінің 20 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келген 2011 жыл ең
айтулы дүбірлі дода – VII қысқы Азия ойындарын өткізумен басталды. Көне
Азия құрлығын ғана емес, әлем назарын өзіне аударған бұл мереке де бір
күндей болмай өте шықты. Еуразия жүрегіне айналған елордамыз – Астанада
жағылған Азиада алауымен қимай қоштастық. Дегенмен, осы сайыстағы ел
спортшыларының ерен жетістігі әр қазақстандықтың жүрегінде еліміз үшін
мақтаныш пен құрмет сезімінің алауын лаулатып кетті.

Состоялось очередное заседание оргкомитета по подготовке Международного студенческого форума «Студенческое самоуправление в
современном университете: опыт, инновации и
перспективы». Инициатором и организатором
Форума, который пройдет в КазНУ в конце марта, является Комитет молодежных организаций
университета.

В последние годы в Казахстане возросла роль студенческого самоуправления, как в молодежной, так и
в общественной жизни страны. На фоне данной тенденции сформировалась потребность в проведении
Международного студенческого форума, который
представляет собой молодежную площадку для обмена идеями и опытом между представителями организаций студенческого самоуправления.
Цель проведения форума – это формирование
молодежного интерактивного коммуникативного пространства, объединяющего лучшие мировые практики
и инновации в области молодежной политики и студенческого самоуправления.
Идея проведения форума вызвала огромный интерес не только казахстанских студентов, но и представителей ССУ СНГ и Европы. На сайте форума зарегистрировалось более ста представителей студенческих
организаций из России, Беларуси, Украины, Армении,
Азербайджана, Кыргызстана, Молдовы, Польши,
стран Прибалтики, желающих принять участие в нем.
Подготовка к форуму с каждым днем набирает
обороты. Сформирован оргкомитет, который координирует всю работу, активно ведется разработка материалов и программы Форума, подготовка культурных
мероприятий. Свою лепту в это вносят студенческие
организации зарубежных стран, с их лидерами налажен тесный контакт. Они вносят свои предложения по
организации форума, делятся накопленным опытом.
Наши студенты осознают всю значимость предстоящего мероприятия и ответственно относятся к его подготовке.
Так как это Международный форум, в его подготовке задействована самая креативная и интеллектуальная часть молодежи университета. Студенты КазНУ с огромным желанием готовят свои выступления
и презентации, чтобы поделиться достижениями в
студенческом самоуправлении. Ведь в нашем вузе заложена уникальная модель студенческого самоуправления - «Студенты - партнеры в управлении университетом», что в современных условиях является важным
фактором развития демократических форм управления в системе высшего образования. Создание необходимых условий для формирования и эффективного
развития самоуправления студентов становится не
только задачей администрации вуза, но и самих студентов.
Студенческое самоуправление в том виде, в каком
оно сформировалось сейчас, это реальная сила, способная решать многие задачи в интересах молодежи
и общества в целом. Есть инициатива, есть хороший
опыт, а главное – желание добиваться поставленных
целей.
Каждая студенческая организация, при всем их
разнообразии, стремится создать благоприятную
среду, в которой молодые люди могут максимально
реализовать свои творческие способности, лично и
профессионально совершенствоваться. Поэтому внимание к студенческим вузовским организациям, объединяющим сотни и тысячи активных и талантливых
молодых людей, их поддержка должны стать одним
из важных приоритетов каждого государства.
Объединение усилий государства и авангарда молодежи, направленных на поддержку студенческого
самоуправления, способного решать вопросы молодежной политики в процессе образования и воспитания, – ключ к развитию интеллектуального потенциала
нашей страны в новом тысячелетии.
Назира БОЛДУРУКОВА

Азиада ойындарының нәтижелері мен
жеткен жетістіктеріміз туралы қазірдің өзінде
де аз айтылып, аз жазылып жатқан жоқ.
Біздің пікірімізше, Азиаданың тағылымды
нәтижелерінің бірі ретінде – ең алдымен, ел жастарының арасындағы еріктілер
қозғалысының жандануын атап айтуымыз
қажет. Мерейлі мерекені өткізуге Алматы қаласынан ғана 2400 ерікті тартылған
екен. Осы орайда, ҚазҰУ-дың 300 студенті
де еріктілер қатарынан табыла білді. Олар
қазақ, орыс, ағылшын тілдерімен қатар
қытай, жапон, араб, парсы тілдерін де
меңгерген талантты жастар ретінде нағыз
классикалық үлгідегі университеттік білім
алып жатқан қазақстандықтардың жаңа
буынының бейнесін көрсете алды. ҚазҰУ
еріктілері
әр
елдің, әсіресе ежелден
әдеп пен салт-дәстүрлерді үлкен құрмет

тұтатын шығыс елдерінің де дипломатиясынан хабарлары бар тәрбиелі, ізетті әрі
кішіпейіл жандар ретінде шетелдік қонақтар
мен спортшылардың, журналистер мен
қызметкерлердің ризашылықтарына бө
ленді. Сонымен қатар, қазұулықтар аталған
300 еріктіден бөлек ҚР Төтенше жағдай
лар жөніндегі министрлігі тарапынан да
көрсетілген қызметтерді атқаруда еріктілер
ретінде жұмысқа тартылды. ҚазҰУ-дың
атақты «Бақыт» би-ансамблі мен имидж
тобының әдемі бойжеткендері де Балуан
Шолақ атындағы спорт сарайында өткен жабылу салтанатының көркін келтірді.
Жалпы қазұулықтар әрқашан жаңа
лықтың жаршысы ретінде ел өмірінде болып жатқан барлық айтулы оқиғалардан
ешқашан тыс қалып көрген емес. Сондайақ, тың, жаңа жобалардың бастамашы-

лары ретінде де көрініп келеді. Жалпы
еріктілер қозғалысы әлемдік деңгеймен
салыстырғанда біздің елімізде аса кенжелеп қалған сала болып табылады. Ал,
әлемдік тәжірибеге сүйенсек, азаматтық
көзқарастары айқын, өздерінің қоғам ал
дындағы әлеуметтік жауапкершілігін сезіне
білетін тұлғалар оның дамуын алға сүйрейтін
бірден бір тетік ретінде саналады. Осы орайда Азиада еріктілер қозғалысы спорттық
бағыттың жандануына зор ықпал етті. Ал,
қазұулықтар тек спорт қана емес, басқа
салалардағы да еріктілер қозғалысын жандандырып келеді. Мәселен, үстіміздегі жылдан бастап, университетіміздегі студенттердің
өзін-өзі басқару ұйымдарының бастамасымен еріктілер қозғалысын құру туралы
үлкен жоба қолға алынып, жұмысын сәтті
бастап кетті. Мәселен, жоба бағдарламасына
сәйкес еріктілер көмегіне мұқтаж әлеуметтік
нысандардың сұраныстарына мониторинг
жасалып, оларға қажет бағыттағы жұмыс
ерекшелігі бойынша қызмет көрсете білетін
еріктілер тобын құру мен оларды оқыту
жұмыстары орындалуда. Осыған орай қазіргі
таңда қазұулықтардан құрылған 500-ден
аса еріктілердің бір тобы сабақтарынан
бос уақыттарында ата-анасы жоқ қиын отбасынан шыққан жасөспірімдерді өмірге
бейімдеу орталықтарында, екіншілері ауыр
дертке шалдыққан немесе мүгедек балалар мен жасөспірімдерге, үшіншілері
түрлі онкологиялық дертке шалдыққан
жандарға көмек көрсету бағытында қызмет
жасауда. Олар бұл жұмысты өздерінің
азаматтық парызымыз деп есептейді. Қоғам
мүшелерінің өмірі түрлі жайттарға байланысты екіге жарылмауы тиіс. ҚазҰУ жастары толеранттылықты қоғам мүшелерінің
шығу тегіне, ұлтына, әлеуметтік жағдайына
қарамастан өзара түсінушілікпен әркез
көмек қолын соза білу қасиеті деп түсінеді.
Бірлігі жарасқан елдің жас ұрпағы – бо
лашағымызды бірге жасаймыз!
М.С.НОҒАЙБАЕВА,
Жастар ұйымдарымен жұмыс
жөніндегі бөлім бастығы

«Студенческая весна – 2011»
КОНКУРС

ФОРУМ

Студенты –
партнеры в
управлении университетом

Конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна 2011» на протяжении многих лет является
самым ярким культурным событием в жизни университета. Главные цели конкурса предоставление студентам
возможности выразить и реализовать свои творческие
способности, раскрытие и поддержка талантов, формирование корпоративной культуры университета.

«Студенческая весна»
проводится в три тура.
На участие в первом от
борочном туре на факуль
тетах в адрес оргкомитета
поступило более трех ты
сяч заявок студентов уни
верситета и колледжа.
В период с 24 по 30
января на факультетах
кипели страсти, высту
пления молодых талантов
превзошли все ожидания.
Болельщики и поклонни
ки горячо аплодировали
и поддерживали своих
конкурсантов,
которые
с блеском показали свое
мастерство в песенном,
музыкальном, танцеваль
ном и других жанрах.
Лучшие из них были при
глашены участвовать во
втором туре, который

пройдет с 21 по 24 фев
раля во Дворце студентов
им.
У.А.Джолдасбекова.
Победители второго тура
пройдут в финал и будут
бороться за звание силь
нейших.
Компетентное жюри,
состоящее из предста
вителей
студенческого
самоуправления, студен
ческого клуба, админи
страции вуза, известных
деятелей культуры и звезд
казахстанской эстрады,
средств массовой инфор
мации, оценивает вы
ступления
участников.
Члены жюри особое вни
мание в оценке выступле
ний уделяют артистизму,
культуре и мастерству
исполнения участников
конкурса, умению дер

жаться на сцене и перед
публикой, оригинально
сти композиций и другим
составляющим успеха.
Стоит особо отметить,
что победители конкурса,
помимо ценных призов
и дипломов, получат воз
можность участия в одном
из популярных культурноразвлекательных
теле
проектов. Главный куль
минационный
момент
конкурса
«Студенче
ская весна 2011» - галаконцерт и церемония

награждения пройдет во
Дворце студентов в конце
марта текущего года.
Участие студентов в
конкурсе - это большая
школа, неоценимый опыт,
который необходим на
чинающим талантам в их
дальнейшей творческой
жизни. Для нас нет более
важной задачи, чем забо
та о студентах, их твор
ческом и духовном раз
витии.
Студенческий клуб
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ТЕАТР
Құрылғанына көп болмаса да бауыр
малдығы мен татулығы жарасқан «Біз»
театрының бес жылға жуық тарихы бар...
Талмай еңбек етіп, талай қиындықтардан тайсалмай, табандылығын танытып келе жатқан
студенттер театрының аз уақыттық ғұмырын
ойымыздан саралап өтсек... Оның кешегі күні
қалай басталып еді?
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни
верситетінің Ө.А. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайында 2006 жылы жас режиссер Ғалымжан Сайлаубеков және бірқатар
студенттердің бастамасымен «БІЗ» студенттер
театры құрылды. Университет қабырғасында
театр ашу идеясының авторы – ҚазҰУ-дың
сол кездегі Тіл және тәрбие жұмысы жөнінде
гі проректоры Намазалы Омашұлы. Және осы
оқу орнының өнерсүйер студенттері Жарас
Ниязбек, Нұрбек Түсіпхан, Тастанбек Жұмахан
сынды жігіттер болатын. «БІЗ» студенттер
театрының құрылып, жастар арасынан құрам
жинау, театрды насихаттау сияқты істерде
атқарған еңбектері өлшеусіз. Театрдың «Біз»
деп аталуының да өз себебі бар. «БІЗ», яғни
жастар арамыздағы айықпас кеселдерден
өзіміз аулақ болуға тырысамыз, онымен бірге
күресеміз деген идеядан туындаған. Театр –
бұл мәңгілік сезімге толы тұтас бір өмір. Махаббат пен өшпенділік, өмір мен өлім, сенім
мен үміт атаулы тақырыптардың барлығы театр қойылымдарына арқау болады. Студенттер үшін ол театр өнерінің сиқырлы күшіне
жанасуға, түрлі кейіпкерлердің бейнесін
сомдауға, «біз» сөзінде мыңдаған «мен»-нің
болуын, ал біз бірге әлемді төңкеретін күш
екенін түсінуге жол ашады.
Ең алғаш рет театр шымылдығы 2007
жылдың 4 сәуірінде «Адаспаңдар!» атты
қойылыммен ашылды. Қойылымның сце
нариін студенттердің өздері дайындаған.
Қойылым өзегі – нашақорлық, жезөкшелік
сияқты өмірдің өзінен алынған жағымсыз
құбылыстарды көрсету арқылы жастарды
мұндай жегі құрттардан алыс жүруге үндеу.
Қойылымдағы басты рөлдерді Нұрбек
Түсіпхан, Жарас Ниязбек, Лаура Сейітбекова,
Меруерт Пірекешова сияқты студенттер сомдайды. Құрамында 20-дан астам студент
жиналған театр ұжымы бұл қойылымға 2006
жылдың қарашасынан бері дайындалған.
Бұл қойылым рөл сомдаған жас студент
терге өмірлік рухани тұрғысынан ерекше
әсер етті. Бұл жайында қазіргі «Хабар» агент
тігіндегі «Азамат» бағдарламасының шефредакторы Лаура Сейітбекова: “Театр менің
бала кездегі армандарымның орындалуына
себепкер болып, ұжыммен жұмыс істеуге,
жеке шығармашылықты дамытуға септігін
тигізді”, – деп тебіренсе, қазір тележургізуші
болып жұмыс жасап жүрген Нұрбек Түсіпхан:
“Оқу бітіргенімде радиоға жұмысқа орналас
тым. Онда бастысы дауыс пен интонацияның
дұрыс болуы. Ал, маған бұл қиынға соқпады,
себебі мен бұл қабілеттілікті театр сахнасында жүріп шыңдадым”, – деп киелі сахнадан үйренген тәжірибесінің қызметте
септігі тигенін жасырмады. Мінекей, «Біз»
театрының кешегі түлектері бүгінде белді
қызметтерде.
2007 жылы қарашаның 23 жұлдызын
да қасиетті жұма күні театр ұжымы тағы
бір қойылымның тұсауын кесті. Көрермен
қауымға терең ой салып, тамаша әсер
қалдырған бұл қойылым «(Т)ОЙ» деп аталады. «(Т)ОЙ» қойылымы қазақ қоғамындағы
келеңсіз тұстарды әшкереледі. Ананы, ананы,
тағы да ананы құрметтеуге шақырды. Бас

ты рөлдерді сомдағандар: анасы – Венера
Нұржанова, ұлы – Жарас Ниязбек, Жарастың
қалыңдығы – Ақтоты Елбосынова. Қойылым
соңында шынайы өмірлік оқиғаларға құ
рылған сюжеттің идеялық және әдеби
жетекшісі профессор Намазалы Омашұлы
жастардың өнеріне тәнті болып, театр
ұжымына осындай келелі мәселе көтергені
үшін алғысын айтқан болатын.

Өз сөзінде театр түлегі қазіргі таңда «Алматы ақшамы» газетінің тілшісі, елімізде
дүркіреп өткен Азиадада «Допты хоккейдің»
комментаторы болған Ермұхамбет Мәулен:
- Театр ол мәдениет ошағы, өмірдің кө
леңке жақтарын ашатын айна іспеттес. Және
де көрерменді тәрбиелеу құралы. Ал «Біз» театры осыған елеулі үлес қосып жүрген бірден
бір рухани орта, – деп ойын сабақтады.

Автобус жолаушыларға лық толы. Кондуктордың үні құлаққа жағымды
естілді: «Келесі аялдама – ҚазҰУ қалашығы»... Қуанышымызда шек жоқ,
қадамымызды асыға басып, ҚазҰУ студенттерінің мәдениет ошағына, өнер
ордасына айналған Ө.А.Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайына бет
алып келеміз. Мұнда бізді асықтырған күш – бір үйдің баласындай тату-тәтті,
сыйластықтың туын тіккен театр ұжымына деген ыстық сезім.

«Біз» театрының жастар тәрбиесіндегі
үлесі жайында «Алматы» телеканалының
тілшісі Жарас Ниязбек былай деді:
– ҚазҰУ жастары қарапайым студенттердің
сахнада өнер көрсете алатынын дәлелдеді.
Сонымен қатар бос уақытты рухани азық
жинауға жұмсауды үйретті. «Біз» студенттер театрының ұжымы сахна тілі мен заман
шындығын, жастардың мәселесін ашық айтып
берді.
Осылайша, қазіргі күнге дейін театр ұжымы жастарға берер тәрбиесі мол,
қоғамдық мәселелерді қамти отырып
көптеген қойылымдарды сахналап та
үлгерді. «Бағдаршам», «Кешіріңіз, сізді
ажал күтіп тұр», «Ол көктем оралмайды»
сынды қойылымдарымен жұртты тәнті етті.
Тәнті етіп қана қоймады, жастардың өмірге
деген көзқарасын арттыруда аз да болса өз
септігін тигізді.
Сонымен қатар, театр ұжымы махаббат

тақырыбын да қозғап, жастар арасындағы
шынайы сезімді танытатын қойылымды
көрермен назарына ұсынып та үлгерді. 2010
жылдың мамыр айында киелі шаңырақ
студенттер сарайында сахналанған бұл
қойылым «Ол көктем оралмайды» деп
аталады. Аталмыш қойылым көрермен назарына 2010 жылдың қараша айының 19шы жұлдызында да ұсынылған болатын.
Қойылымдағы басты рөлдерді сомдаған
студенттер: Мұрат – Арман Серіков, Жандос – Құлтаев Ардақ (Айдос Ақмырзаев)
, Мөлдір – Меруерт Мұқашева, Дина –
Айнұр Тауасарова. Қойылым көрерменнің
көңілінен шыққан, махаббат пен достықтың
қаншалықты құдіретті күш, ұлы сезім екенін
тағы бір еске салған керемет дүние болды.
Осы уақытқа дейінгі «Біз» студенттер театрының сахнасында қойылған
қойылымдар қазірде ерекше сұранысқа
ие. Атап айтар болсақ, былтыр өткен театр фестивалінде Тараз қаласының жас
тар театры біздің репертуарымыздағы
«Адаспаңдар!» атты қойылымын сахналады. Ал жақында біздің бүкіл сахналанған
қойылымдарымызды Сарыағаш ауданының
театры өз сахнасында қоюға сұраныс білдірді.
«Біз» студенттер театрының алға қойған
мақсаты айқын, арманы асқақ. Алдағы
уақытта театр «Халық театры» атағын қорғауға
ниеттеніп отыр. Өздерінің тәрбиелік маңызы
зор қойылымдарын өзге де оқу орындарында
сахналап, жастарға дұрыс бағыт бағдар беруге әрдайым дайын.
«Біз» студенттер театрының әр қойы
лымын тағатсыздана күтетін өз көрермендері
жетерлік.
Театр ұжымы қазір үлкен шығармашылық
ізденіс үстінде. Алла қаласа, сүйікті
көрермендерімен 2011 жылдың наурыз айында «Фетус» («Шақырылмаған қонақ») атты
қойылыммен қауышпақ. Театрымыздың бес
жылдық тойына орай сәуір айына «Миллион
раушан гүл» қойылымын жоспарлап отыр.
Міне, театрдың бүгінгі тынысы осындай!...
Ал біз кезекті сахналық қойылымға
дайындыққа кеттік....
Ақерке ӘБІЛХАН,
Қымбат САҒИДОХАСҚЫЗЫ,
филология факультетінің студенттері

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НАЦИЯ

«Супер студент» - конкурс лидеров!
На протяжении всей истории КазНУ имени аль-Фараби
центром социальной активности студентов, преподавателей и сотрудников были
общественные организации.
Студенты университета всегда
отличаются своими передовыми идеями, активностью,
инициативностью и они непосредственно играют важнейшую роль в организации досуга молодежи. Для КазНУ им.
аль-Фараби важнейшей целью

является подготовка достойных
специалистов для страны. Но
учебный процесс - это только
часть студенческой жизни в
университете. Вторая ее составляющая - это участие и организация культурно-развивающих
мероприятий.
Главной целью этих мероприятий является развитие
творческого потенциала студентов, выявление лидеров,
расширение их умений и навыков. Одним из таких круп-

ных мероприятий является
интеллектуально-творческий
конкурс «Супер студент». В
ходе которого студент проявляет такие способности, как
знание языков; эрудиция; умение презентовать себя, ораторское мастерство; раскрытие
талантов, умение держать себя
перед публикой; разносторонность знаний; креативность;
логическое мышление. Только
самый достойный студент как
показатель ума, логики, эру-

диции, побеждает в конкурсе
«Супер студент» КазНУ.
Организатором
конкурса «Супер студент» является
мажлис студентов КазНУ. Вся
наша жизнь это конкуренция!
Стать первым среди 17 тысяч студентов, обучающихся
в КазНУ, и стать «супер» студентом может только один. Но
для этого надо пройти много
испытаний и трудностей, показать все свои способности
и реализовать себя как твор-

ческую личность – это и есть
подготовка новой интеллектуальной нации в условии конкурентной среды. Но при этом
надо уметь достойно проигрывать, не останавливаться
на достигнутом, и дальше реализовывать свои планы.
Л.АХМЕТОВА,
студентка 3-курса
биологического факультета Председатель мажлиса
студентов
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Ирина ТЕН, «Ана тілі» аруы» байқауының вице-аруы:

CҰҚБАТ

«Ең тәтті қиялдарымда
тележурналист болып жүрдім»

Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті Тәрбие жұмысы
және тілдерді дамыту жөніндегі
департаментінің Тілдерді дамыту
бөлімі мемлекеттік тілді дамыту үшін
әртүрлі мәдени іс-шаралар өткізіп
келеді. Олардың бірегейі саналатын университет көлемінде «Менің
Қазақстаным” фестивалі аясындағы
“Мемлекеттік тіл – менің тілім” атты
байқауы, “Қазақстан халықтарының
тілдер мерекесі”, Жыр мүшәйрасы мен
“Қазақ тілі” апталығы, “Мемлекеттік
тіл — менің тілім” атты өзге ұлт өкілдері
арасында студенттік ғылыми конференция және «Ана тілі» сұлтаны»
байқауларын ұйымдастырып, өткізу
дәстүрге айналды. Еліміздегі жоғары
оқу орындары арасында «Ана тілі»
аруы» байқауын өткізудің бастамасын алғаш болып қолға алған
да әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті еді. Аталған
байқаудың алғашқы бас жүлдегері,
тұңғыш аруы – Сана Мұсаева біздің
университетіміздің түлегі. Ал бүгінде
бұл байқау тек қазақ қыздарының ғана
емес, өзге ұлт өкілдері аруларының да
қызығушылығын арттыра бастағанын
аңғаруға болады.
2010 жылғы 24 қазанда әлФараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті Тәрбие жұмысы
және тілдерді дамыту жөніндегі
департаментінің ұйымдастыруымен
жалпыуниверситеттік «Ана тілі» аруы»
байқауы өткізілді. Байқауда қазақтың
салт-дәстүрін насихаттап, қай жағынан
алып қарасаңыз да қазақ қыздарынан
кем түспейтін кәріс ұлтының қызы,
журналистика факультетінің 1-курс
студенті Тен Ирина әділқазылар
алқасының ерекше ықыласына
бөленіп, «Сымбатты ару» номинациясын жеңіп алды. Осы орайда жеңімпаз
атанған аруды әңгімеге тартқан едік.

– Алдымен өзіңіздің туып-өскен жеріңіз,
ортаңыз туралы айта отырсаңыз.
– 1992 жылдың 16 желтоқсанында Сыр
елінің Арал қаласында дүниеге келдім. Әкемнің
толық есімі – Тен Сергей Владимирович, анам
– Тен Валентина Сергеевна. Ата-анам менің
өмірімдегі ең маңызды адамдар. Жарық дүниеге
әкеліп, өсіріп, тәрбие беріп барлық бастауларда қолдайтын тұлғалар. Халық арасында «адам
туған жерді, жанұяны таңдамайды» деген
мақал бар, мен онымен толықтай келісемін.
Тағдыр маған осындай ыстык жүректі бауырлар мен Аралымның алтын топырағын, самал
желін сыйлағаны үшін, өзімді дүниедегі ең
бақытты адамдар қатарына сенімділікпен қоса
аламын. Бала кезімнен құрбыларыммен бірге
қазақтың топырағанда аунап жүргенімнен
бастап ата-анам бізге (мен және туған ағам)
тек кәрісше емес, қазақи тәрбие де берді. Өз
халқымыздың мәдениетімен қатар жерімізді
сыйлауды үйретті. Жалпы, қазақтар жайлы
менің көзқарасым осындай. Қаншама ұлт
пен ұлысқа құшағын жайған қазақ халқы өз
кеңпейілдігімен ерекше. Қазаны оттан түспей,
дастарханы жиналмаған елдің жарасымды тірлігі өзге мемлекеттерге үлгі болардай.
Қазақстанның Арал қаласында өмірге келіп,
қазақи тәрбие алғаныма куанамын.
– «Ана тілі» аруы» байқауына қандай
мақсатпен қатыстыңыз?
– Оқушы кезімнен бастап қазақтың
салт-дәстүріне байланысты сан алуан
байқауларға қатысқанды ұнаттым. «Ана тілі
аруы» меніңше өте күрделі, өте маңызды
байқау. Соны біле отырып, өз бағымды сынап көргім келді.
– Байқауға қатысқаныңызды ата-анаңыз
қалай қабылдады?
– Бұл хабарды естіген ата-анам ең бас
ты жанкүйер болды. Маған үміт артып жеңіс
тіледі. Айтып өткенімдей олар мені барлық бастауларда колдайды.
– Қанша жасыңыздан ән мен биге құмар
болдыңыз?
– Сөйлеп үйренгенімнен бастап орыс
тілімен қатар қазақ тілін жақсы білдім. Ал
мектеп табалдырығын аттаған соң білімімді
дамыта бастадым, сынып жетекшім Қарабаева
Гүлнар Қылышбайқызы және қазақ тілі пәнін
жүргізетін ұстазым Балымбетова Алмагүл
Қадырқызы өлшеусіз үлес қосты. 8-сыныптан

бастап облыстық және республикалық пәндік
олимпиадаларға қатыстырды. Жүлделі орындар біз үшін ең басты сыйлық болатын.
– Журналист мамандығын неліктен
таңдадыңыз?
– Журналист болу балалық арманым
еді. Ең тәтті қиялдарымда тележурналист
болып жүрдім. Журналистика өте жанжақты, қызықты және маңызды мамандық.
«Төртінші билік» деп аталуы бекер емес. БАҚ
қызметкерлерінің өмірлері қанық, ширақ болады. Олар халықтың көзі, құлағы, аузы. Осы
салада мен өз орнымды тауып, нағыз журналист болуға тырысамын.
– Қанша тілді меңгердіңіз?
– Айтқанымдай орыс және қазақ тілін
кішкентайымнан білемін. Аралға Франциядан қонақтар келген кездерде француз тілі
сабақтарына қатыстым, бірақ өкінішке орай
жетік меңгеріп алдым деп айта алмаймын.
Бүгінгі таңда мектепте бастаған ағылшын тілін
меңгеру үдерісін жалғастырудамын.
– Қазақтың қандай салт-дәстүрі жаныңызға
жақын?
– Қазақтың көптеген салт дәстүрлері
кәріс халқының салт-дәстүрлеріне ұқсас. Бір
жығынан, қазақтардың ортасында өсіп, өмір
сүргенімнен оның барлығына көзім де жүрегім
де үйренген, сондықтан қазақ халқының «тал
бесіктен – жер бесікке» дейінгі салт-дәстүрінің
барлығы жаныма жақын.
– Болашақ жарыңыз қазақ болса қарсы болмайсыз ба?
– Ондай мәселелерді ойлау мен үшін ертелеу сияқты, бірақ негізінде қарсы емес
пін. Біріншіден, адамның ұлтына емес жан
дүниесіне назар аударған дұрыс деп ойлаймын
және шынайы махаббатқа сенемін. Ал махаббат жасқа да, ұлтқа да қарамайды.
– «Ана тілі» аруы» байқауына деген
көзқарасыңыз қандай?
– «Ана тілі» аруы» керемет ұйымдас
тырылған өте қажетті іс-шара. Себебі ол
бет сұлулығын ғана емес, жүрек сұлулығын
толықтай көрсетеді. Байқау елімізде өнерлі
жастардың көптігінің тағы бір дәлелі болып
табылады. Мемлекеттік тілге деген махаббатты, патриоттық сезімді оятады. Осындай
байқаулардың жиі өткізілгенін қалар едім.
– Оқудан тыс, университеттің қоғамдық
өміріне белсене қатысасыз ба?
– Әрине, қоғамдық өмірге араласпағанда
менің студенттік өмірім толық болмай
қалатын секілді. Журналистика факуль
теті мәслихатының және «Ерке» тобының
мүшесі болып табыламын. Сонымен бірге
«әл-Фараби» арнасында қызмет етемін, биге
қатысамын. Осындай жұмыстармен айналысу мүмкіндіктерім бар болғаны үшін
қуаныштымын.
– Сіз үшін қандай жетістіктер маңызды?
– Өмір жолында жаңа биіктер, жаңа
мақсаттар пайда бола береді. Қиындықтарды
жеңіп, әрқашанда биік шыңдардан көріну
қол жетпес арман секілді, бірақ алға асулы
мақсаттарды қойып әрқашан жеңіске ұмтылу
қажет. Бірақ адамгершілік туралы, адамның
негізгі міндеттері туралы ешқашан ұмытпау керек. Ата-анамның үмітін ақтау, мансапқа жету
және бақытты жанұя құру, ата-бабаларымыздан
қалған мәдениет пен салт-дәстүрлерді сақтау –
бүгінгі мақсатым. Болашақта менің жетістігім
зор болатынына сенемін.
– Қол жеткізген жетістіктеріңіз маман
дығыңызбен байланысты бола ма? Білім мен
мансапқа (карьера) қатысты қандай жос
парыңыз бар?
– Құдай қаласа, журналистикадан басқа
мамандықтарды да меңгергім келеді, мысалы
экономика. Біздің заманда уақыттан қалмай,
жан-жақты болу керек. Болашақта қоғамға
қажетті телеарнаның иесі болуды және отбасыммен бірге дүниежүзілік саяхатқа шығуды
армандаймын.
– Әңгімеңізге рахмет!
Сұқбатты жүргізген
Тілдерді дамыту бөлімінің маманы
Шынар ЕРЛАНҚЫЗЫ

ИГІ ІС
Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінде тәрбие
саласын жетілдіру жұмыстары
жандандырылып жатқандығы
қара шаңырақ қабырғасында
өтіп жатқан түрлі шаралардан
аян. Тәрбиенің аса маңызды бір
тетігі ана тілге деген құрметпен
өлшенеді. Осы орайда қоғамда
мемлекеттік тілдің кең өріс алып,
қанатын еркін жаюына деген
ізденістер жан-жақты жүргізілуде.
Бұл мақсатта әлеуметтік,
қоғамдық, саяси, экономикалық
жағдайларға байланысты
мемлекеттік тілді терең меңгеруге
деген ұмтылыс та, сұраныс та
күннен-күнге артуда. Жоғары
оқу орындарының көшін бастап
тұрған ҚазҰУ қазақ тілінің мерейін
арттыруда біршама игі істерге
бастама білдіруде.

ҚазҰУ-да
қазақ тілінің
мерейі
үстем
Атқарылған айтулы шаралардың
бірі – 28 қаңтарда әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті механикаматематика факультетінің акт залында өткен тілдік бағдарламаның маусымашары. Толығырақ айтатын болсақ,
аталмыш факультетте «Хабар» телеарнасынан берілетін «Қазақшаңыз
қалай?»
бағдарламасы
бесінші
маусымының бірінші кезеңі болып
өтті. Бесінші маусым – «Студенттік
маусым», яғни жоғары оқу орындары студенттерінің сайысы. Сайысқа
6 жоғары оқу орнының студенттері
қатысты.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ намысын қорғай шыққан «Достық»
және «Интернационал» атты екі топ
қазақ тілінің құдіреттілігін сезіндіруге
барынша тырысып бақты. Бұл топтар
университетіміздің әр факультетінде
оқитын орыс, неміс, кәріс, ұйғыр
халықтарының өкілдерінен құралды.
Олар қазақ тілінде ойларын еркін
жеткізіп, тілге деген құрметтерін
білдірді. Университетімізде қазақ
тілін дамыту мақсатында бұдан да өзге
шаралар ұйымдастырылып, білім мен
ғылым ордасында ана тілінің беделі
биік белеске жетіп отыр. Мәселен,
Тілдерді дамыту бөлімі мен қазақ
тілі кафедрасының ұйтқы болуымен
жүзеге асқан «Тілге құрмет – елге
құрмет», «Тіл – татулықтың тірегі»
тақырыбындағы шаралар, дөңгелек
үстелдер, ғылыми-тәжірибелік конференциялар
университетте
маманданып жатқан жастардың қазақ
тіліне деген сезімін арттырып, өзге
ұлт өкілдерінің қызығушылығын
тудырып отыр. Сонымен бірге
қазұулық
студенттер
университет ұйымдастырған мәдени ісшаралардан өзге де халықаралық,
республикалық деңгейде өтізілетін
байқауларға,
тілдік
сайыстарға
қатысып,
жүлделі
орындармен
оралатындығын да зор мақтанышпен
айтуға болады.
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Республиканың барлық
аймағына таралатын «Ха
бар» телеарнасының қазақ тілін реа
лити тәртібінде оқытатын апталық
ойын-сауықтық «Қазақшаңыз қалай?»
бағдарламасына жолдама алған командаларымыз да алдыңғы жеңіс жолын
жалғап, жүлделі марапаттарға ие болады деген үміттеміз.
Шынар КАНАФЬЕВА

ТАЛҚЫ

8
8 ақпанда заң факультеті
экологиялық және аграрлық
құқық кафедрасының
ұйымдастырумен №18 жатаханада Н.Ә.Назарбаевтың
Қазақстан халқына арнаған
Жолдауын талқылау мақсатында
студент жастармен кездесу өтті.
Кездесудің мақсаты – мемлекет басшысының жыл сайынғы
Жолдауы еліміздің басты назар
аударатын құжаттарының бірі
екенін ескеріп, оны студенттерге жеткізіп, түсіндіру және
талқылау жұмыстарын жүргізу.
Құжатты талқылау барысында
оқытушы-профессорлар мен
студенттер жан-жақты пікір
айтып, өз кезегінде Жолдауға
қолдау білдірді.
Назарларыңызға талқылауда
айтылған ой-пікірлерден үзінді
ұсынып отырмыз.

тонна астық экспорттауымыз
керек. Яғни, шетелге ет және
астық сатылатын болса ауыл
шаруашылығының
жағдайы
көтеріледі. Бұл мақсатта мемлекеттен арнайы несие беріледі. Демек ауыл шаруашылық өндірісі
тұрақтылыққа қол жеткізе алады
деген сөз. Өйткені, бұл бастамаға
Елбасының өзі серпін беріп
отыр.
Сәндібек ҚОЖАЕВ,
экологиялық және аграрлық
құқық кафедрасының
оқытушысы:
“ЖОЛДАУ БІРЛІКТІ
НАҒАЙТПАҚ”

ЖОЛДАУ ЗАҢГЕРЛЕР
ЖАТАҚХАНАСЫНДА
ДА ТАЛҚЫЛАНДЫ
Ләззат ЕРКІНБАЕВА,
з.ғ.д., экологиялық және
аграрлық құқық кафедрасының
меңгерушісі:
“ЖОЛДАУ ЖАҢА
МІНДЕТТЕР ЖҮКТЕДІ”
– Елбасының халыққа ар
налған жаңа Жолдауы бо
лашаққа
терең
қамқорлы
ғымен
және
азаматтардың
өмір
жағдайын
жақсарту
құндылығымен ерекше. Біздің
барлығымызды күтіп тұрған даму
қуандырады әрі таңғалдырады.
Президент
Жолдауында
ел
өмірінің экономикалық, саяси, әлеуметтік салалары сияқты
барлық жақтары қарастырылған.
Елбасы өз Жолдауында Қазақ
стан жұртшылығын толған
дыратын көптеген сұрақтарға
жауап берді. Экономиканы,
ел өндірісін жетілдіру бойынша жоғары міндеттер қойды.
Денсаулық сақтау мен білім
беру мәселелеріне жан-жақты
тоқталып
өтті.
Жұмыспен
қамтудың жаңа стратегиясын
көздеп, тұрғын үй шаруашылығы
саласын модернизациялау үшін
бағдарды анықтады.
Жолдауда
мемлекеттің
әлеуметтік-саяси
мәселелері
бойынша ел басшысы нақты
бағдарларды атап өтті. Мәселен,
бізге білім беруді жетілдіруді
жалғастыра отырып, 12 жылдық
орта білім беру үлгісін келешекте енгізу, магистрлер мен PhD
докторлар даярлығын енгізу,
кәсіптік және техникалық білім
беру мазмұнын жаңарту, білім
мен ғылым дамуының жаңа
деңгейін қамтамасыз ету талаптары қойылды. Еліміздегі жоғары
оқу
орындарының
бірінші
кезектегі міндеті – әлемдік рейтингтерге кіру. Сапалы білім
беру Қазақстанның индустрияландырылуы мен инновациялық
дамуының негізі болуы қажет.
Президенттің сөзі бойынша,
«әрбір Қазақстан азаматының
«өмір бойы білім алу» деген жеке
сенімі болуы керек», бұл бізге,
ғылым адамдарына аса жақын.
Осындай
барлық
жасалған
жағдайлар
әрбір
азаматқа

балабақшадан бастап жоғары
оқу орнына дейін сапалы білім
алатынына үміттендіруде. Педагогика саласы қызметкерлеріне
барлық аспаптар, білім берудің
жоғары сапасын қамтамасыз
ету үшін мол мүмкіндіктер
берілетініне сенімдімін.
Сәуле СҮЛЕЙМЕНОВА, з.ғ.д.,
экологиялық және аграрлық
құқық кафедрасының доценті:
“ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҢҒЫРУ
ҚҰЖАТЫ”
– Жолдаудың маңыздылығы
– онда әлеуметтік жаңғыру
бағдарламасының қолға алынуы. Осы ғасырдың әлеуметтік
капитал жарысының ғасыры
екені айқын. Ендеше, біз білім
беру,
денсаулық
саласында
және жұмыс орнының жаңа
сапасын қамтамасыз етуге қол
жеткізсек, халқымыздың әлеуеті
көтеріліп, біз бәсекелестікке
қабілетті боламыз. Ал ендігі бір
мәселе – ауыз су. Бұл біздің
өміріміздің сапасына тікелей
әсер етеді. Бұған қоса тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық,
білім беру, денсаулық сақтау
салаларындағы
жұмыстардың
сапасын көтерудің барлығы жиналып әлеуметтік жаңғыруға
жаңа
мүмкіндік
туғызады.
Менің ойымша, осы әлеуметтік
жаңғыру
жолында
үдемелі
индустриялық-инновациялық

даму бағдарламасы мен саяси реформалар біріккен кезде
ұзақ мерзімді дамудың негізі
қаланады.
Нұржан БАЙЫМБЕТОВ, з.ғ.к.
, экологиялық және аграрлық
құқық кафедрасының доценті:
“СЕНІМІМДІ НЫҚТАДЫ”
– Елбасымыздың дәстүр
лі Жолдауы еліміздің алдағы
он жылда даму бағытына жөн
сілтеп отыр. Жолдауда білім саласын одан әрі дамытуға нақты
тапсырмалар берілгені көңілге
зор қуаныш ұялатады. 2015
жылға қарай еліміздегі алдыңғы
қатарлы білім ордаларының
саны
артатыны
қуанышты
жай. Тек саны ғана артып
қоймай, сапасын арттыруға да
көңіл бөлінбек. Енді жауын-

нан кейінгі саңырауқұлақша
қаптап кеткен ғылым докторлары мен ғылым кандидаттарына тыйым салынбақ. Осыдан соң, бұл ғылыми атақтарды
еңбегі сіңген, лайықты жандар
ғана иеленбек. Сонымен бірге,
денсаулық сақтау саласына да
үлкен мән берілген. Жолдаудағы
Елбасының 2020 жылға қарай
«Қазақстандықтардың 95 пайызы мемлекеттік тілді толық
меңгеретін болады» деген сөзі
көңілімізді марқайтты. Бұл —
тіл майданындағы қазақ тілінің
толық жеңісі.
Жыл сайынғы Елбасы Жолдаулары
қалай
орындалып
жатқанын көріп-біліп жүрміз.
Бұл Жолдауда айтылған тапсырмалар да уақытында жүзеге
асып, қазақ елі игілігіне жарайтынына сенімім нық.
Жанна АҚШАТАЕВА,
экологиялық және аграрлық
құқық кафедрасының
оқытушысы:
“АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
НАЗАРДА”
– Мемлекет басшысы ауыл
шаруашылығы ерекше маңызға
ие болатынын атады. Соның
ішінде мал шаруашылығына
мән беріледі және бұл саланы дамытуға айрықша назар
аударған президент бұл салаға
130 миллиард теңге несие
бөлетінін мәлім етті. Қойылып
отырған
талаптар
бойынша
біз 2016 жылға дейін жылына 60 мың тонна ет, 4 миллион

–
Елбасы
Жолдауында
ағымдағы жылы зейнетақы, шә
кіртақы, бюджеттік сала қыз
меткерлерінің еңбек ақысының
мөлшерін 30 пайызға арттыру жөнінде баяндады. Сонымен қатар, бұл қаражаттардың
екі жыл қатарынан 25 пайызға
ұлғайтылғанын, «Нұр Отан»
ХДП
Жаңа
платформасында
жоспарланғандай,
2012
жылы зейнетақы, бюджеттік
ұйымдардың
еңбекақысы
мен шәкіртақысының орташа мөлшері 2008 жылмен са
лыстырғанда 2 есеге артатынын тілге тиек етті. Мемлекет басшысы сондай-ақ 2011
жылды
“Тәуелсіздіктің
20
жылдығы” жылы деп жариялап, ол жөнінде мемлекеттік
комиссия құрылғандығын, жал
пыұлттық іс-шаралар жоспары бекітілгендігін ой өзегінен
өткізді. Сонымен бірге оны іске
асыру үшін инвесторлардың,
бизнес қоғамдастығының, бар
лық қазақстандықтардың күшжігер біріктіру қажеттігін айтты.
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Студенттер үйінде
өткен басқосуда
заң факультетінің 1 курс
магистранттары А.Зейділда,
Ж.Ергозова, А.Кесебаев
және 2 курс магистрантта
ры Г.Рустемова, А.Өзенбаева
Елбасының Жолдауына баян
дама жасап, талқылауға атса
лысты.
Баяндамаларда 2017 жылы
мемлекеттік тілді меңгерген
қазақстандықтардың саны кем
дегенде 80 пайызға жететіндігі,
ал оның 2020 жылға қарай кем
дегенде 95 пайыз болатындығы,
сонымен қатар он жылдан
кейін мектеп бітірушілердің
100 пайызы мемлекеттік тілді
меңгеретіндігі ғылыми түрде
талқыланды. Сонымен қатар,
Жолдауды талқылау бары
сында тәуелсіздік жылдары
ішінде қазақстандықтардың
денсаулығын жақсарту үшін
барлық қажетті жағдайлар
жасалғандығы, бүгінде
алғаш рет елімізде ең күрделі
медициналық бағыттар бой
ынша операциялар жасалып
жатқандығы, жетекші шетелдік
клиникалармен байланыс
орнатқан 150 телемедициналық
орталық құрылғандығы баян
далды. Жүргізілген жұмыстың
нәтижесі көрсеткендей, бала
туу 25 пайызға ұлғайған,
өлімнің азаюы 11 пайызды
құраған, халықтың табиғи
өсімі 1,7 есеге көбейген. Жол
дауды талқылау 2013 жылы
бірыңғай ұлттық денсаулық
сақтау жүйесін ендіру
аяқталатындығымен тамамда
лып, жарқын болашаққа жол
сілтеу ойымен түйінделді.
Дайындаған
заң факультетінің
экологиялық және аграрлық
құқық кафедрасы
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ҚазҰУ студенті
ЖОБА

қандай болу керек?

Маманды қалыптастыруда, ең алдымен, тәрбие жұмыстарының жеткілікті жүргізілуі
қажеттігін ұлт зиялылары, халық ағартушылары тереңнен қозғап, тәрбиесіз берілген
білімнің қауіпті екендігін өсиет етті. Осы орайда еліміздегі жоғары оқу орындары арасында студент санынан да, білім сапасынан да көш бастап тұрған әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті тәрбие жұмыстарын жандандыруды мықтап қолға алды.
Университеттегі оқу үдерісінде студент тәрбиесіне ықпал ететін бірден-бір тұлға – кураторэдвайзер. Осы тұста ҚазҰУ ректоры Ғ.Мұтановтың нақты тапсырмасымен әрі қолдауымен
куратор-эдвайзерлер жұмысын ұйымдастыру жаңа бір сапалық сатыға көтерілуде.

Б

ілім мен ғылымның қасиетті
қара
шаңырағы
ҚазҰУ-да
1000-ға
жуық
куратор-эд
вайзер қызметін атқаратын оқытушыпрофессорлар құрамы бар. Сондай-ақ,
студент тәрбиесі мен рухани дүниесіне
медеу
болатын
куратор-эдвайзерлер
кеңесі жұмыс жасайды. Осы кеңестің барысында университетте арнайы семинартренингтер өткізіліп, әдістемелік қолдау
көрсету де жолға қойылған. Заман талабына сай бәсекеге төтеп беру мақсатымен
қазұулық куратор-эдвайзерлер маман қа
лыптастыру барысында тәрбие, білім,
ғылым салаларында жаңашыл бастамалар
мен жобалар үлесін еселей түсуде. Мұндай
жаңашылдықтың бірегейі ретінде “Мен
ҚазҰУ-дың студентімін” атты жобаны
ерекше атап өтуге болады. Аталмыш жоба
ҚазҰУ Тәрбие жұмысы және тілдерді дамыту департаментінің директоры, философия және саясаттану факультетінің
2-курс «мәдениеттану» мамандығы сту
денттерінің куратор-эдвайзері Гүлнәр
Әлібекқызының ұйытқы болуымен бастау алып отыр. Осы жоба негізінде
Тәрбие жұмысы және тілдерді дамыту департаментінің директоры Гүлнәр
Әлібекқызы Сәрсенбекова 31 қаңтарда
алғашқы отырыс өткізді. Отырысқа
университеттегі өзге де факультеттің
куратор-эдвайзерлері мен студенттері
шақырылды.
Жоба қалаған мамандықтары бойын
ша білім алумен қатар қоғам дамуына өз үлестерін қосып жүрген белсенді

студенттерді құрбы-құрдастарына, замандастарына таныстыру мақсатын көздеді.
Сонымен қатар осы жоба бойынша
қызығы мол студенттік өмір айнасы болуды діттеген студенттік журнал шығару да
жоспарда тұрғандығы айтылды.
“Мен ҚазҰУ-дың студентімін” жобасы бойынша өткен алғашқы отырыстың
қонағы физика факультетінің 3-курс
студенті Асхат Мұсабай болды. Асхат
– университетте студент, ал қоғамда ол
бұқаралық ақпарат құралының директоры.
Асхатты замандастарына бір ауыз таныстырып өту студенттерге айналасында жүр
ген достарының атқарып жатқан істеріне
құрмет сезімін тудырмақ. Толығырақ айтар
болсақ, 2010 жылы, 5 маусымда Алматы
қаласындағы «Спутник» футбол алаңында
«Теңбіл доп» журналының тұсауы кесілген
еді. Футбол жайында қалам тербейтін
басылымның авторы – ЖОО-ның студент жастары. Спортты насихаттайтын
тұңғыш қазақ басылымының директоры әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің 3-курс студенті – Асхат
Мұсабай. Сол тұсауы кесілген сәттен бастап футбол жайындағы тұңғыш қазақша
журнал өз оқырмандарының ықыласына
бөленіп келеді.
Даму деңгейінің жоғары сатысында
келе жатқан елімізде мемлекеттік тіл мен
бұқаралық ақпарат құралдарына қолдау аз
болмаса да, мемлекеттік тілдегі тұрақты
спорт басылымдарының некен-саяқ екені
рас. Осы орайда “Теңбіл доп” журналы
дер кезінде ашылған басылым десек, оны

жарыққа шығарған да ҚазҰУ студенті
екендігін зор мақтанышпен айтамыз.
Ақпарат саласының дамыған кезеңінде
елімізде қазақ тіліндегі басылымдарға
сұраныс көбейіп келеді. Ұзақ уақыт бойы
жүргізілген сауалнамаларға сүйене оты
рып, жастар арасында салауатты өмір
салтын дәріптеу мақсатында спортқа
икемі бар жастардың басын біріктіріп,
Қазақстанда тұңғыш рет қазақ тіліндегі
«Теңбіл доп» футбол апталығының ашылуы – жастар бойындағы патриоттық пен
салауатты өмір салтына деген құрметтің
айғағы.
Бүгінгі таңда елімізде осыған ұқсас
журналдар тек орыс тілінде жарық көріп
келген болса, енді жастарға арналған осы
журнал арқылы Алматы және Астана
секілді еліміздің ірі қалаларынан бастап,
республикамыздың
түпкір-түпкіріндегі
ауыл жастары өз ана тілдерінде, басқа
ұлттар мемлекеттік тілде футбол журналын оқу мүмкіндігіне ие болды. Басылым
арқылы отандық және әлемдік футбол
жайлы үлкен мағлұматтар алады. Сонымен қатар, аталған журнал ҚР Ақпарат
және байланыс министрлігінде тіркеліп,
№10841-Ж куәлігі берілген. Журнал А4
көлемінде жарық көреді. Алғашында
іші бірыңғай түспен жарық көрсе, енді
оқырман іші-сырты түгелімен түрлі-түсті

апталық футбол журналын оқи алады.
Биылғы жылдан бастап журналдың арнайы беті ҚазҰУ жастарының салауатты
өмірінен де хабардар етуді қолға алмақ.
Міне, бұл толағай еңбек қазұулық студенттер еңбегінің бірегейі. Ал, алда “Мен
ҚазҰУ студентімін” жобасы негізінде талай студенттің игі істеріне сіз бен біз куә
боламыз. Осындай салмақты ойға не
гізделген отырыс барысында сұрақ-жауап
қа да кезек беріліп, студенттер өз замандастары туралы көп мағлұмат алды. Өз
кезегінде «Бүгінгі ҚазҰУ студентінің» бойында болуы міндетті 3 қасиетті атаңыз деген сұраққа Асхат: «1-ден –сапалы білімге
ұмтылыс, 2-ден – ұлттық рухты күшейту,
3-ден – үнемі ізденіс үстінде болу», - деп
жауап берді.
Жаңа жобаның бірінші отырысы
осылайша үлкен іске мұрындық болды. Аталмыш жоба негізінде бірнеше
мың студенттің басын қосып отырған
ҚазҰУ-да жаңа таланттар, жаңа есімдер
танылатындығы қуантады. Алда аталмыш департаменттің ұйымдастыруымен
бірнеше игі істер жүзеге аспақ. Жаңа
жобаға сәттілік тілейміз!
Тәрбие жұмысы және
тілдерді дамыту
департаменті

ИННОВАЦИЯ

Green campus – экоинновации, чтобы завтра было!
Будущее человечества
создается сегодня, и определяется оно уровнем фундаментальной науки и образования.
Основой университетского образования является глубокое
и последовательное изучение
закономерностей природы
и общества. Но время для
изучения природы истекает,
и, к сожалению, скоро изучать
мы будем только искусственные системы. У человечества
осталось не более 10 лет,
чтобы избежать экологической
катастрофы и превращение
Земли в незнакомую для нас
планету.

В

современном мире инновации приобретают
стратегическое значение для повышения конкурентоспособности и устойчивого
роста национальной экономики.
Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых
Государств определяет в качестве
основного объективного интереса государств-участников СНГ
создание благоприятных условий для дальнейшего развития
национальных экономик, обеспечение безопасности и укрепления благосостояния граждан.

Эта концепция также отражена
и в Послании нашего президента Н.Назарбаева: «Главная цель
всей нашей работы по подъему
экономики и индустриализации
– это благосостояние нашего народа!».
А от чего зависит благосостояние народа? От среды, в которой
он живет. Для всего мира один
воздух, одна вода, одна земля. В
сложившейся экологической ситуации никто не застрахован от
действия природных катаклизм
и влияния на него действия экологического дисбаланса. В чем

смысл экономического роста,
если население страдает от недостатка воды, от заболеваний и
природных стихий. Уже сейчас
каждая страна почувствовала на
себе ужас экологических бедствий
и катастроф, и это только начало!
Интенсивное загрязнение
воздуха, воды и почвы, деградация животного и растительного
мира, истощение природных
ресурсов привели к разрушению экосистем, опустыниванию и значительным потерям
биологического и ландшафтного разнообразия, росту за-

болеваемости и смертности населения. Следствием подобных
изменений является снижение
качества жизни населения и неустойчивое развитие республики. Мы как будущее Казахстана
не должны быть равнодушными
к экологии нашей родины.
Что делать и что делаем мы?
Сегодня студенты Казахского
национального
университета
подымают проблему охраны
окружающей среды.
В наших руках изменить
себя и помочь измениться другим! Только объединившись,
мы в силах противостоять глобальным изменениям нашей
Земли!
Мы создали молодежное
движение Green way и осуществляем проект Зеленый Кампус.
Зеленый Кампус – это программа, направленная на привлечение молодежи к управлению своими вузами, используя
экологически безопасные и
инновационные методы. Этот
проект воспитает в молодежи
бережное отношение к природным ресурсам и станет началом
для полного перехода в режим
«С природой на ВЫ!».
Наш проект состоит из разных направлений, это: велодвижение, эковоспитание, энерго-

и водосбережение, рециклинг
ТБО, экопитание, использование солнечных батарей, зеленые крыши и другие экоинновации.
Нами движет любовь к природе, и у нас есть энергия молодых и поддержка наших наставников в лице нашего ректора
Г.М. Мутанова.
Предлагаем новый лозунг
дальнейшего
развития всех
вузов Казахстана, в основе которого лежит экоинновации и
энергосбережение!
Давайте посмотрим правде в
глаза, все, что мы сейчас видели, это – последствия деятельности человека. Мы сами изменили облик Земли! Однако у нас
остается еще немного времени,
чтобы что-то изменить.
Так пусть движение зеленых
станет новой модной тенденцией!
Именно нашими совместными усилиями гармония между людьми и природой может,
наконец, стать правилом, а не
исключением!
Сауле ИШАНГАЛИЕВА,
студентка 4-го курса
биологического факультета,
руководитель экодвижения
студентов КазНУ им. аль-Фараби

ЖЕТІМ КӨРСЕҢ,
ЖЕБЕЙ ЖҮР
Журналист ханымның:
- Қалқам, атың кім? Қазақша
сөйлеші,- дегенде баланың ана
тілінде емес өзге тілде шұбарлап
«Мама, мына тәте кім?» – дегенде
жылап жібере жаздадым. Мұндай
да болады екен ғой. Бұл не деген
сұмдық! Берігің – Бэн, Ерігің – Эн
рике, Серігіміз – Серхио болып
жатқанда қазақтың атқамінерлері
қайда қарап жүр? Айға ма?! Заңды
өзгертіп, шетелге бала жіберуді
тоқтатуға асығар емес. Тағы да
мәжбүр екенін айтып ақталады.
Мен шетелдік бала асыру құ
былысын шетелге бала сату деп
айтқанды жөн көрдім. Иә, біздің
осындай бейшара күй кешіп отыр
ғанымызды өзге ел көріп, мазақ
қылсын. Бала сату жөнінен 16-ақ
миллион халқы бар Қазақстан 1,5
миллиард адам тұратын Қытай
Халық Республикасынан да асып,
дүниежүзінде 3-орын алады екен.
Мұны «ТРАГЕДИЯ» десек артық
болмас. Статистикаға жүгінсек сол
16 миллион тұрғынның 4,5 мил
лионы бала болса, 46 мыңнан аста
мы жетім екен. Ал 8 мыңнан аста
мы өзге ел азаматтарына беріліпті.
Мамандардың айтуы бойынша бұл
сан жылдан-жылға арта бермек.
Себебі батыс елдері Қазақстан
сияқты Орта Азия елдерінен бала
асырауға құмар екен.
Қазақты ақкөңіл, мейірімді деп
айтып жүрміз. Ал, қандай ақкөңіл,
мейірімді адам өзінің қандасы
ның тамырына балта шабады?
Біз олардың болашағын ойладық
па? Әлде, бауырларымыздың От
анын көрмей, тілін, салт-дәстүрін
білмей мәңгүрт болып өскенін
қалағанымыз ба? Тіпті, хайуан өз
баласын біреуге ренжіткізер ме
екен? Иттің жаңа туған күшігіне
тиісіп көріңізші. Көреріңді сол
кезде көресің. Балалары үшін сол
жерде жұлқынып, өліп кетуге дейін
барады ғой, шіркін! Иттің қылығын
көріп, кейбір адам баласында бұл
мейірім мен бауырмалдылықтың
жоғына да куә боласың. Артық
кеткенім үшін кешірерсіздер, бірақ
шындықтың аты шындық.
Осы атам заманында «Жетімдер
үйі», «Жетім», «Жесір» сөздері
атымен жоқ еді ғой. Қазақ туы
сын жетім, жесір қалдырмаған.
Ол заманда «жетім» сөзі өліммен
тең болыпты-мыс. Сол себептен,
бауырлар, «жетім көрсең, жебей
жүр». Бүлдіршіндерімізді өзгеге
бергенше, өзіміз асырап алып, өз
елінің патриоты, нағыз азамат етіп
тәрбиелейік.
Айтпақшы, бүгінде Қазақстанда
денсаулығына байланысты отба
сылардың 15%-ы бала сүйе алмай
отыр. Демек, олар перзент асырап
алуға толықтай дайын. Сондықтан
да қазақ сәбилері болашақта
«жетімдер үйі» деген сөзді естімей
өсетініне сенемін.
Алмас ДҮЙСЕНБИЕВ,
филология факультетінің
1-курс студенті

«Ең бірінші бақытым –
халқым менің»
ҚҰНДЫЛЫҚ

Жақында «Алматы» телеарнасынан жетім балалар туралы
деректі фильм көрдім. Қаракөз
бүлдіршіндерімізді күтушілерінің
жылап, қиналып бөтен адамдармен бірге өзге елге шығарып
салғандарын көргенде намысым
қарайып, бей-жай қала алмадым.
Әсіресе қазақ баласының аты қазақ болғанымен, заты - бөтен
екенін көргенде қарным ашты.

Студенттерге ұлттық
құндылықтарымызды, ұлттық
тәрбие, әдебиет, өнерімізді насихаттап отыру – ұстаздық борышымыз алдындағы үлкен міндет.
Осы ретте біздің студенттеріміз
математика мен информатиканы
білумен қатар, әдебиетке, өнерге
үйірсек болып, жан-жақты, білімді,
көзі ашық, көкірегі ояу азамат
ретінде қалыптасса деген ниетпен
факультетімізде әдебиет және өнер
қайраткерлерімен кездесулер, кештер ұйымдастырып тұрамыз.

Сол кештердің бірі әрі бірегейі – жақын
да механика-математика факультетінде
өткен “Ең бірінші бақытым – халқым менің”
атты әдеби-музыкалық кеш. Ғасыр ақыны
Мұқағали Мақатаевтың 80 жылдық мерейтойына байланысты ұйымдастырылған
шара ақынды еске алуға арналды. Кешке Халықаралық Алаш сыйлығының
иегері, белгілі ақын Оразақын Асқар және
ақынның ұлы Жұлдыз Мақатаев пен келіні
Бақыткүл Қыдырбайқызы, Қазақстан телерадио корпорациясының «Қайырлы таң,
Қазақ елі!» таңғы бағдарламасының бас
редакторы Бақыт Жағыпарұлы қатысып,
ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы кең ауқымды мәліметтер айтты.
Оразақын Асқар Мұқағалимен алғаш
кездесуі мен бірге жүрген күндерінен сыр
шертіп, кейбір естеліктерімен бөлісті. Ал
ұлы Жұлдыз ақынның перзенті ретінде аяу-

лы әке Мұқағалиды: «Әкем өте мейірімді,
балажан, адал болған. Ешкімнің де көңілін
қалдырғысы келмейтін, көпшіл еді. Маған
әкем бақытты балалық шақ сыйлады.
Өз ойын ашық айтатын, жасандылықты
сүймейтін. Қарасаздан көшкенде мен 6
жаста едім. Ол Қарасазын жиі еске алатын, аңға шыққан кезін, Қарасу өзенінің
жағасында досы Еркінмен сырласып отыратын кездерін сағынатын.
«Сен өмірге басқа жолмен бас қадам,
Әкең жүрген соқпақтардан қаш балам»,
– деп әкем ылғи ақылын айтып отыратын.
Менің мамандығымды таңдап берген де
әкем еді» – деп еске алса, келіні Мұқағали
ақын мен жары Лашын Әзімжанқызының
арасындағы сыйластықты, келін мен ене
арасындағы әдемі қарым-қатынас жайында толғап өтті. Сонымен қатар өзі
басшылық етіп отырған «М.Мақатаев»
атындағы республикалық қордың атқарып
жатқан
іс-шараларымен
таныстырды.
Әдеби-сазды жиында ақынның жырлары
оқылып, әндері шырқалды. Сонымен қатар,
университетімізде оқитын қарасаздық студенттер ақынның «Аққулар ұйықтағанда»
поэмасынан үзінді қойды. Мақатаевтың
жолын қуған жас студент ақындар Меруерт Манақбаева мен Қымбат Лиманова
өздерінің ақынға арнаған жырларымен
бөлісті. Осы орайда ҚазҰУ кітапханасының
көпшілікпен жұмыс жүргізу секторының
меңгерушісі Назипа Молдыбаеваның ақын
еңбектерінен жасаған көрмесі залға әдемі
әр берді.
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Рухани басқосуда механика-математи
ка факультетінің студенттері: «Кеш арқы
лы М.Мақатаевтың өмір жолының біз
білмеген кейбір тұстарын білдік. Жалғыз
Мұқағали емес, оның анасы Нағима апа
мен жары Лашын туралы да көп мәлімет
алдық. «Аққулар ұйықтағанда» поэмасынан үзінді қойылым көргенде тебіреніп,
жүрегіміз толқып, көзімізге жас келді.
Мұқағалидың Қазақ радиосында жұмыс
істеген жылдардағы сақталған өз даусымен
оқылған өлеңдерін тыңдаған кезде, ақын
ортамызда отырғандай сезімде болдық», деген жүрекжарды әсерлерімен бөлісті.
“Мен туған жер Қарасаз, баурайдағы,
Жалғанда жер біткеннің бал қаймағы.
Есім кетіп жүргенде ес білдірген,
Жаралған жұлдызым ғой, маңдай
дағы!”, - деп ғасыр ақыны жырлаған
дай, мен де Райымбектей батырды,
Мұқағалидай ақынды өмірге әкелген
қасиетті Қарасаздың топырағында туып,
өстім. Бұл мен үшін үлкен мақтаныш. Жас
тайымнан ақынның жырларын оқып,
санама тоқып өстім. Ақын жырларынан
мол ғибрат алдым. Мұқағали Мақатаевты
көзіммен көрмесем де, оның өлеңдерін
оқу арқылы ақынның өмірімен, жандүниесімен танысқандай боламын. Оған
ақынның мына сөзі дәлел: «Мені өз
өлеңдерімнен бөліп қарамауларыңызды
өтінемін. Естеріңізде болсын, менің өлеңім
жеке тұрғанда түк те емес. Біріктіріп
қарағанда ол поэма іспетті. Басы мен аяғы
бар. Ол кейде күлімдеген, кейде түңілген
жанымның құдды дауысындай».
Иә, ақынның өзі өлгенімен жырлары
мәңгі жасайды. Ақиық ақын мәңгі біздің
жадымызда. Жырлары ұрпақтан-ұрпаққа
жалғаса бермек.
Зоя СҮЛЕЙМЕНОВА,
математика кафедраларының
аға куратор-эдвайзері

Қазақ поэзиясының құлагері
РУХАНИЯТ

КАФЕДРА

РУ Х

4 ақпанда қарашаңырақ филология факультетінде қазақтың көрнекті
ақыны, Қазақстанның Халық жазушысы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Тұманбай Молдағалиевпен кездесу болып өтті. Шығармашылық кешті
филология факультетінің деканы, профессор Қансейіт Әбдезұлы жүргізді.
Ақын шығармашылығына кеңінен тоқталған декан Тұманбай Молдағалиев
шығармашылығының тәлім-тәрбиелік мәні туралы ой қозғады.

Тұманбай МОЛДАҒАЛИЕВ
КАЗГУ – АНА
КазГУ – Ана шақырыпсың биыл да,
Келдім ұшып, кетіп едім қиырға.
«Шақырмай-ақ келіп тұрсаң болмай ма?» –
Деп анашым мені айыпқа бұйырма.
Баяғыда бергеніңді алдым мен,
Жақындастым, ақылдастым әркіммен.
Бір қарасаң ойға шомған жігітпін,
Бір қарасаң шаруасы кем шалмын мен.
Сезем іштей бақытымды кеміген,
Айтам саған осы өмірде не білем.
Сұлу көрсем қуанады көңілім,
Базарларға бір барардай менімен.
Жетпіс бесім емес маған аз қайғы,
Бәйгелерде атым енді озбайды.
Кейбіреулер танып мені тұрса да,
Көрмеген боп басып кете жаздайды.

ҚР Мемлекеттік сыйлығының лау
реаты, халық жазушысының шығар
машылық өмірбаяны туралы баяндама жасаған профессор Жанғара
Дәдебаев қазақ поэзиясының құлагері
Тұманбай Молдағалиев туындыларының
қыр-сырын жан-жақты ашып берді.
Сондай-ақ, кеш барысында ақын мен
оның шығармашылығы туралы белгілі
қаламгер Дүйсен Мүсірәліұлы, профессорлар Өмірхан Әбдиманұлы, Аслан
Жақсылықұлы өз ой-пікірлерін ортаға
салды.
Өмір-тұлпар тоқта десем тоқтар ма,
Әлде алданып жүр ме екенбіз жоқбарға,
Бір жебеп жібер, махаббат,
Бір демеп жібер, нұрлы көз!
Зар қыла көрме, күні ертең,
Тағдырым, осы күніме.
Біреулер артық, біреу кем,
Бұралаң, қайран, дүние!

-

деп

жырлаған лирик, философ ақынның
күллі поэзиялық жинақтары адам
тағдырын, өмір құбылыстарын, адамның
бойындағы қилы мінездерін тереңнен
тербеп ашатындығымен құнды. Сонымен
қатар, қазақ поэзиясына алпыс жылдық
өмірін сарп еткен аса дарынды ақынның
барлық өлең-жырлары қазақ әдебиетін
жаңа белеске көтергендігін де айта
кетуіміз керек.
Негізгі әңгіме осы төңіректе өрбіп,
ақынның өзіне сөз берілгенде оның ерекше толқығаны ертеңгі болашағымыз
– студенттерімізге айрықша әсер етті.
Осы кездесуге зор ықыласпен, ерекше
сезіммен дайындалғандығын айтқан
ақын ҚазҰУ-ға арнаған «КазГУ – Ана!»
атты өлеңін терең тебіреніспен оқып
берді. Студенттер тарапынан түрлі та
қырыпты қамтыған сан сұрақтар қо
йылып, олар өз деңгейінде жауаптарын
алды. Кештің сұрақ-жауап бөлігінде шара
кейіпкері Тұманбай ақын тағдырын арқау

Сен шақырсаң, мен орнымнан табылам,
Айтқаныңа жас солдаттай бағынам.
Сені КазГУ жақсы көрдім өзгеше,
Әуезовті, Қабдоловты сағынам.
Беретіндей тал бойыма көрік сән
Бердім елге ұстаздардан нені ұқсам.
Мені оқытқан ағаларды сағынам,
Тәтелерге тағзым еттім жолықсам.
Көніп бақтым ыстыққа да, суыққа,
Ат жүгірттім алысқа да, жуыққа.
Жуас, момын аппақ көңіл балаңды,
КазГУ – Ана сен де ешқашан ұмытпа.
ете отырып, қазақ руханияты туралы
тағлымды әңгімелер тиегін ағытты. Сөз
соңында ол өзінің ұшқан ұясы, қасиетті
қарашаңырақ – ҚазҰУ-ға тағзым етіп,
бас иетіндігін тебірене жеткізді. Кеш
соңы ақын шығармашылығының желісі
бойынша студенттер дайындаған әсерлі
әдеби-музылық қойылымға ұласты.
Жұлдыз ЕСІМОВА,
филология факультеті деканының
тәрбие жөніндегі орынбасары
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Елбасының өкілеттілігін ұзартуға
байланысты реформа тұрғысында
халық басым көпшілік дауыспен
қолдайтындығын көрсетті. Мен бұл
жаңалықты Стамбұл қаласында
PhD докторлық бағдарламасына
сәйкес, Мимар Синан көркем өнер
және мәдениет университетіне
ғылыми-зерттеу сапарымның
барысында естідім. Түркиядағы
қазақ қандастарымыздың аталмыш референдумды қолдап жазған
хатын, олардың, жалпы Түркия
азаматтарының Елбасымызға деген
ыстық ықыласы мен зор құрметін
көзбен көрдім. Бұл менің ертеңгі күнгі
сенімімді асқақтатты.

2010 жылдың 23 желтоқсаны мен 2011
жылдың 22 қаңтары аралығында PhD доктор
лық бағдарламасы аясында Стамбұл каласында
орналасқан Мимар Синан атындағы көркемөнер
және мәдениет университетіне ғылыми зерттеу
сапарымның негізінде әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ мен Мимар Синан атындағы көркем
өнер және мәдениет университеті арасындағы
келісім-шартқа қол қойылды. Аталмыш келісімшарт философия және саясаттану факультетінің
деканы, профессор Ақтолқын Құлсариеваның
бастамасы негізінде, екі университет рек
торларының келісімен жүзеге асырылды. Бұл
құжат болашақта екі университет арасында
студенттер мен профессорлардың ғылымизерттеу жұмыстары бойынша тәжірибе алмасуына мүмкіндік береді. Жалпы, Мимар

Синан атындағы көркем өнер және мәдениет
университетінің
тарихы тереңде. 1882
жылы негізі қаланған университетке атақты
сәулетші архитектор Синан есімі берілген.
Осман империясының тарихы мен университет тарихының тығыз байланысы осыдан
көрінеді. Жалпы университеттің ректораты
Босфор бұғазының жағасында орналасуымен
ерекше, ал бірқатар факультеттер Стамбұлдың
орталығы саналатын Шишле мөлтекауданында
орналасқандығын да атап өткен жөн. Аталмыш
университетте барлық факультеттердің бірінші
курсында міндетті пән компоненті ретінде терминология, ислам архитектурасы, түркі мифологиясы, жерорта теңізінің мифологиясы,
иконография, батыс мифологиясы, исламға
дейінгі түркі өнері, өркениеттер тарихы, Еги-

ПРАКТИКА

ПРОСТОЙ И КОСМИЧЕСКИЙ
ГОРОД ХЬЮСТОН
Хьюстон – четвертый по населенности город в США. Но обилие людей, как выяснилось позднее, не является гарантом мегаполисности: город не производит
впечатления крупного архитектурного массива. При более детальном рассмотрении Хьюстон оказался больше похож на разросшуюся до гигантских размеров
деревню. Одноэтажная Америка, о которой писали еще Ильф и Петров, а затем
объездили Познер с Ургантом.

Местом моей стажировки был
Центр изучения и лечения рака им.
М.Д.Андерсона. Это весьма именитое
заведение. Имея в своем распоряже
нии шестнадцать тысяч служащих,
этот раковый центр больше напоми
нает небольшой городок, чем меди
цинское учреждение: огромное глав
ное здание, соединенное с вспомо
гательными корпусами системой на
земных переходов, несколько филиа
лов, разбросанных по Медицинскому
центру - вся эта махина поражает
слаженностью и организованностью
своей работы.
Здесь лечатся и предупреждаются
онкологические заболевания. Здесь
же находится один из лидирующих
центров по изучению рака на всех
доступных уровнях - от проведения
клинических испытаний новейших
лекарств до исследования фундамен
тальных молекулярных механизмов
жизнедеятельности клеток. Все это многомиллионные ресурсы, тысячи
людей, движущиеся, словно шесте
ренки в огромном механизме, име
ют единую и четкую цель - сделать
рак историей. Making cancer history
- таков девиз и кредо этого гиганта, в
котором посчастливилось работать
многим, в том числе и мне.

С точки зрения удобства работы
научного сотрудника, связавшего
свою жизнь с изучением рака, труд
но найти более комфортное место.
Отличная материальная база, ком
петентные специалисты, истиннонаучная атмосфера - таковы идеаль
ные условия для роста молодого уче
ного.
Как патриот своей страны я на
деюсь, что такой форпост как Казах
ский национальный университет им.
аль-Фараби, докторантом которого я
являюсь, возьмет на вооружение луч
шие достижения этого центра науки
и практической помощи рядовому
человеку. Выражаю благодарность
своим научным руководителям, док
торам Амангельды Куанбаевичу Би
сенбаеву и Досу Джурмуханбетовичу
Сарбасову, университету и моей лю
бимой кафедре генетики и молеку
лярной биологии за помощь в реали
зации моей докторантуры, за возмож
ность расширить свои компетенции,
набраться опыта научного, педагоги
ческого управления и познакомиться
с простым и космическим городом
Хьюстоном.
Рахан АЙМБЕТОВ,
PhD докторант

пет, Анадолы, Греция және Римнің сәулет өнері
мен мәдениеті, түрік және ағылшын тілдерінің
оқытылатындығы таңдандырды.
Сапар
барысында
«Көне
түркі
мәдени жәдігерлеріндегі адам және әлем
модельдері» тақырыбындағы PhD докторлық
диссертацияның материалдары бойынша
зерттеу және ақылдасу жұмыстары жүргізілді.
Шет елдік ғылыми жетекші, философия докторы, Мимар Синан атындағы көркем өнер
және мәдениет университетінің профессоры Ахмет Ташағылдың «Көне түркі өркениеті
және жаһандану» тақырыбына арналған
дәрістері таңдалды. Стамбұл қаласының Мимар Синан университетінің кітапханасы, Ислам зерттеу орталығының кітапханасы, Таксим
Ататүрк кітапханасы, Виазит орталығының

ТАЛДАУ

ТӘЖІРИБЕ

PhD докторантура бағдарламасы –
Президент қамқорлығындағы
серпінді жобалардың бірі

кітапханасы, ұлттық кітапхана секілді орталық
кітапханаларда докторлық диссертациясының
ғылыми теориялық бөліміне байланысты деректер базасы толықтырылды. Профессор Ахмет Ташағылмен бірлесіп, ежелгі түркілердің
мәдениетіне қатысты қытай деректерімен
жұмыс жасалынды. Зерттеу тақырыбы бойынша бірнеше ғылыми мақалалар дайындап,
ғылыми жарияланымдарға ұсынылды. Зерттеу сапарының тағы оңтайлы нәтижесі ретінде
«Түркі дүниясын зерттеу қоғамының» директоры Саадет Пынар ханыммен кездесуді атап
өтуге болады. Кездесу негізінде зерттеу қоғамы
жанына шығатын «Түркі дүниясының мәдениеті
және тарихы» ғылыми журналына мақалалар
жариялауға мүмкіндік алынды.
Танымдық негізде Шығыс Рим, Византия,
Осман империясының астанасы болған Стамбұл
қаласының өркениет ошақтарына айналған
әлемге әйгілі Сұлтан Ахмет мешіті, Топқапы
сарайы, түрік-ислам мәдениетінің мұражайы
секілді көптеген мәдениет орындарында болып
ірі сәулет өнерінің зәулім ескерткіштерін тамашаладым.
Қара теңіз бен Мәрмәр теңізін Босфор
бұғазы арқылы біріктіріп, осы негізде Азия
мен Еуропаны бөліп тұрған әлемдік метрополия саналатын Стамбұл қаласына, Мимар
Синан атындағы көркем өнер және мәдениет
университетіндегі ғылыми-зерттеу тәжірибем
жемісті болды, ең бастысы ғылыми тұрғыда қол
жеткізілген мақсаттарға жоғары баға берілді.
PhD докторантура бағдарламасы отандық
таңдаулы ұлттық университеттермен қатар,
әлемдік деңгейдегі зерттеу университеттерін
де және халықаралық ғылыми зертханаларда жас ғалымдарға ғылыммен айналысуға
мүмкіндік беретін, ҚР Президенті, Елбасы Н.Ә.
Назарбаевтың тікелей қамқорлығымен жүзеге
асырылған серпінді жобаларының бірі. ӘлФараби атындағы ҚазҰУ-дың PhD докторанты
екенімді мақтан тұтамын және ғылыми зерттеу
тәжірибенің жүзеге асырылуына мүмкіндік берген университет басшылығына алғысым зор!
Жұлдыз СҮЛЕЙМЕНОВА,
әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ «Мәдени антропология»
мамандығының 3-курс
PhD докторанты

Ақпанның 3 жұлдызында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
физика факультетінің «Ядролық физика» мамандығының 405, 407 топ студенттері
куратор-эдвайзер Фарида Бексұлтанқызы Белисарованың жетекшілігімен
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына
Жолдауын қызу талқыға салды.

Болашақтың іргесін қалауда
физиктердің үлесі зор
Біз ел тәуелсіздігінің 20
жылдығына қадам бастық. Пре
зидентіміз еліміздің ішкі және
сыртқы саясатын, экономикасын
нығайтуда, Қазақстан халқы
ның рухани-мәдениетінің даму
ын қамтамасыз ету мақсатында,
соның ішінде қазақ тілін да
мытуда, сол сияқты білім беру,
денсаулық сақтау және халықтың
тұрмыстық әл-ауқатын жақсарту,
ауыл шаруашылығын жоғары
деңгейге көтеру және сондай та
ғы да басқа маңызды мәселелер
ге тоқталып, қорытындылады.
Қазақ елінің болашағы мен
қоғамының
құрылысшылары
– жас студенттер қауымы өз
елінің өткеніне, бүгініне және
болашағына сын көзбен қарай
отырып, Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың
басшылығымен
еліміз
тәуелсіздік
алғаннан
бері 20 жылға жуық уақыт ара
лығында еліміздегі әлеуметтік,
экономикалық, саяси мәселелер,
сондай-ақ, денсаулық сақтау,
білім беру саласындағы жет
кен жетістіктер мен 2020 жылға
жоспарланған міндет- мақсаттар
туралы ой-түйіндерімен таны
сып, өз көзқарастарын ортаға
салды.
Жоғарыда айтылған барлық

көрсеткіштерге
назар
ауда
ратын болсақ, осының бәрі
елбасымыздың ұшқыр саяса
ты мен тынымсыз еңбегінің
арқасында екенін бүкіл халық
мойындайды.
Сол
еңбектің
нәтижесіне биыл ТМД елдерінің
ішінде алғаш рет біздің мем
лекетімізде VII қысқы Азиа
да ойындарының өтуі мен
ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі сияқты
зор
іс-шаралары
ойдағыдай
атқарылғандығы айқын дәлел.
Қорыта айтқанда, топ сту
денттері Президент Нұрсұлтан
Әбішұлының
басшылығымен
еліміздің
күннен-күнге
да
мып, көркейіп, халықаралық
алып елдер мойындаған, әлем
назарын
аударатын
өзіндік
тұғыры мен болашағы бар
елге айналғанымызды сор се
німмен айтты. Сондай-ақ Ел
басымыздың
саясатын
қызу
қолдайтындықтарын,
жолдау
да айтылған мақсаттарға Пре
зидентіміздің көрегендік сая
сатының арқасында жететін
дігімізге сенімдерін білдірді.
Ф.Б. БЕЛИСАРОВА,
куратор-эдвайзер, физика
факультетінің доценті

СО Ң Ғ Ы

Б ЕТ

«ЖЕЗ ҚОҢЫРАУ»

БАСТАМА

СЫҢҒЫРЫ ЖАҢҒЫРА БЕРМЕК...
Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық
университетінің 75
жылдық мерейтойы аясында «Жез қоңырау» атты
студенттер альманағы
2010 жылы тұңғыш санын
шығарып үлгерді.

Альманах
поэзия,
проза,
публицистикалық
мақалалардан
құралған үш бөлімнен тұрады
және бұл жинаққа 60-тан астам
студенттің шығармасы енгізілген.
Оның алғашқы саны көлемі 26
баспа табақ болып жарық көрді.
Бұл жинақты оқырманды бау
райтын танымдық мәні биік,
жаңалығы мол, терең көркем
туынды деп айтуға әбден бола
ды.
Мұндағы
шығармалардың
барлығы
студенттеріміздің
өз
қаламынан туған дүниелер. Кейбір
студенттердің тырнақалды өлеңдері
жарық көріп, болашағынан үміт
күтетін ақындардың поэзия айды
нында тұсауының осы альманахта
кесілуі қуантарлық жайт.

Сонымен
қоса
альманахқа
желтоқсан оқиғасы қарсаңында
ҚазҰУ-да өткен қалалық жыр
мүшәйрасында
өлеңдері
үздік
деп
танылған
студенттердің
шығармалары да енді. Ұстаздар мен
студент қауымының ризалығына ие
болған альманахтың бұдан соңғы
сандары да жалғасын таба бермек.
Әр түрлі мүшәйра, байқауларда
үздік деп танылған студенттердің
өлеңдері альманахта жарияланып
отыратын болады.
Қазақ ұлттық университетінде
көп жылдардан бері әр түрлі, әр
бағыттағы студенттік ұйымдар
жұмыс жасап келе жатыр. Бұлардың
ішінде
«Көкжиек»,
«Жәдігер»,
«Тәржіман», «Ақ қауырсын» т.б.
секілді әдеби-мәдени студенттік
шығармашылық ұйымдар бар. Бұл
ұйымдардың студент санасына
әдебиет пен ұлттық мәдениетіміздің
сәулесін
ұялатуға,
ұлттық
құндылықтарымыздың тамырын
тереңдетуге қосар үлесі зор болып
табылады. Міне, осы ұйымдардың
жұмыстарын қолдау бағытында,

студенттердің
шығармашылық
қабілетін
жетілдіру, ұштау мақ
сатында жарық көріп отырған бұл
альманахтың алар орны айырықша.
Сол үшін де, бұл альманахтың осы
дан кейінгі сандарын да сапалы, биік
деңгейде шығарып, жалғастыра бе
руге барынша күш саламыз.
Бұдан кейін де осы альманахтың
құнды дүниелермен толығуына,
жақсы шығармалардың жарық
көруіне жол ашу үшін ұстаздар
мен қолына қалам ұстаған жас
талап студенттерден үздік туын
дылар күтеміз. Барша дарынды
студенттердің, басқа да әдебиет
сүйер оқырман қауымның осынау
альманахты қолдап, қуаттауына,
кеңінен
насихаттауына
үлес
қосатындығына сенім білдіреміз.
Жұлдыз ЕСІМОВА,
ф.ғ.к., әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті
филология факультеті
деканының
тәрбие жөніндегі
орынбасары

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В свет вышла новая учебная
литература по обучению языков
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января в читальном зале №2 юридического факультета состоялась презентация учебно-методической
литературы авторского коллектива кафедры языковой
и общеобразовательной подготовки иностранцев подготовительного факультета для
иностранных граждан, организованная совместно с научной библиотекой Казахского
национального университета
имени аль-Фараби. Во время
мероприятия авторами учебных и учебно-методических
пособий были обсуждены
цели и задачи, а также основные принципы создания
представляемых учебников по
русскому и казахскому языку.
Презентация всей литературы
иллюстрировалась видео и
фотоматериалами, транслируемые с помощью программ
Microsoft Power Point и Easy
Album.

Со вступительным словом выступила директор научной библиотеки Казахского национального университета имени аль-Фараби Г.М.Мусагалиева. Она
поздравила авторский коллектив кафедры языковой и общеобразовательной
подготовки иностранцев с огромными
достижениями в науке и преподавании
языков.

На презентации присутствовали ведущие ученые-языковеды Казахстана,
специалисты в области преподавания
русского и казахского языков как неродного и иностранного. Среди приглашенных лиц присутствовали: заведующая
кафедрой общего языкознания КазНУ
им. аль-Фараби, доктор филологических наук профессор Г.Б. Мадиева, заведующая кафедрой русской филологии,
доктор филологических наук профессор
З.К.Сабитова, доктор филологических
наук профессор Л.В.Екшембеева, заведующая кафедрой русской филологии
для иностранных граждан КазНПУ им.
Абая, доктор филологических наук профессор С.Б. Бегалиева, а также коллеги
из Академии КНБ, КИМЭП, ЖенПУ, Ка-

зАТК, КазНМУ им. Асфендиарова, средней школы №156.
Представленная литература вызвала
огромный интерес аудитории. Присутствовавшие отметили важность обмена
информацией о выходе учебной литературы по обучению языкам, особо
подчеркнув большую необходимость
проведения подобных мероприятий и
тесного сотрудничества в сфере преподавания.
Р.К.ДЮСЕТАЕВА,
преподаватель кафедры
языковой и общеобразовательной подготовки
иностранцев подготовительного факультета

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Әл-Фараби
атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты
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ОҚЫ, ҚЫЗЫҚ!

Армандауға да
болмай ма?
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дің алдында
бір кісімен кездесуге бардым. Кездейсоқ бір кісімен
ұшырастым. Есімі – Алмабаев Ыдырыс. Ашық-жарқын
ағаммен еркін сұхбат жүргіздім. Ағамыз Шымкент
жақтан, Шаяннан екен (яғни Заттыбектің ауылынан). Таныса келе білгенім: Ақтөбе медициналық университетін
23 жасында бітірген ағамыз, тап отыз жылдан соң, яғни
53 жасында медицина ғылымдарының докторы болыпты.
- Аға, осы мамандықты кішкентайыңыздан
таңдадыңыз ба?
- Төрт жасымнан таңдадым.
Мен таң қалған күйде:
- Неге төрт жасыңыздан? – дедім.
- Төрт жасымда ауылдағы балаларға «укол»
салатын дәрігерлер келді. Балалардың бәрі үрейлі.
Бірсыпырасы қашып кетті. «Егер дәрігер болсам, менен
балалардың бәрі қорқады екен ғой» - деп ойладым.
Осыдан бастап дәрігер болам деп шештім. Ал сенің
мамандығың қандай?
- Заңгер.
- Сот боласың ба?
- Алла қаласа.
Осылай әңгімелесіп тұрғанда ағам қоштасып, қол
ұсынды.
- Жақсы Асқар, сабағыңды жақсы оқы. Бірақ,
екеуміз де бір-біріміздің алдымызға келмей-ақ қояйық,
- деді жымиып. Осы жерден жанды баурап алатын
қызғылықты әңгіме үзіліп қалды.
Не
деген
арман?
Ағамның
арманының
тұрақтылығына риза болдым. Арманына жеткен
ағамыздың балаларының бірі әке жолын қуыпты.
Армандарыңыз орындала берсін! Президент болайық,
Нұрсұлтан болайық, Елбасы болайық! Армандауға болмай ма?... Бастысы, адам болайық!

Біздің тілді біле ме?
Оңтүстіктегі қазақтардың Атырау, Алтайдағы
қазақтардан сөйлеу ерекшеліктері жер мен көктей.
Мысалы, Шымкентте жасы үлкен қызды «әпше» десе,
жасы үлкен баланы «тәте», «аға» дейді. Ал Алматыда
«әпше» деген «тәте», «тәте» деген «аға». Тіпті «бала»
дегеннің өзін жалпы атау деп түсінеді, ұл бала, қыз бала
деп бөледі. Шымкентте еркеккіндіктілерді «бала» десе,
мұнда «ұлдар» деп сөйлейді.
Алматыда болған оқиға. Шымкенттен бір жігіт
Алматыға келіп, туысқанының үйіне бару үшін таксиге
отырса керек. Таксист 40 жас шамасындағы дүр жігіт
екен. Апарар жерін таксист білмеген соң, әлгі жігіт жол
сілтесе керек.
- Қалай қарай жүрейін? – дейді таксист.
- Тіке жүре беріңіз, тәте.
Таксист үндемей отыра береді. Сәл жүрген соң:
- Тәте оңға, тәте енді солға, тәте тіке жүре беріңіз,
- дейді тағы да «тәте» деген сөзді қосып.
«Тәте, тәте» деген сөзден мезі болып, ашуланған
таксист сол мезетте машинаны тоқтатып, «Мен тәте
емеспін, тәтені көрсетейін саған» - деп, әлгі жігіттің
месін шығарыпты. Не үшін таяқ жегенін түсінбеген жігіт
таксистен:
- Мені не үшін ұрдыңыз? – деп сұрапты.
- “Тәте, тәте” дегенің үшін, - депті таксист. Сөйтсе
таксист те Шымкенттің диалектикасын білмейді екен
(“тәте” деген “аға” деген сөз екенін).
- “Тәте” деген Шымкентте «авторитет». Біз үлкен
ағаларымызды «тәте» дейміз, - депті жігіт.
Бекерден-бекер ұрғанын түсінген таксист кешірім
сұрап, барар жеріне дейін оны тегін жеткізіп тастаған
екен.
«Кімнің арағын ішсең, соның сөзін сөйлейсің» деп
Оспанхан ағам айтқандай, қай жерде жүрсең, соның
тілін біл. Әйтпесе, таяқ жеп қалуың ғажап емес.
Осындайда ойланасың, Қазақстанда тұратын
жүзден астам ұлт пен ұлыстың бәрі біздің тілді
қаншалықты біледі екен?!
Асқар ӘМІР-БЕК,
ҚазҰУ заң факультетінің 2-курс студенті

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы – 1000 дана.
Көлемi 2 б.т.
Индексi 65989.
Тапсырыс №10087
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.

