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ЗЕЙНОЛЛА ҚАБДОЛОВТЫҢ 
«МЕНІҢ ӘУЕЗОВІМ» 
РОМАН-ЭССЕСІ

6-бет

Өткен аптаның сәрсенбі-жұма күндері аралығында университетімізде Парламент Сенатының Төрағасы 
Қасымжомарт Тоқаевтың қатысуымен «Тұрақты адамзаттық дамудың жаңа парадигмасы. G-Global – 
жаһандық диалог үлгісі» атты халықаралық конференция өтті. Адамзаттың жаһандық мәселелері жөніндегі 
әлемдік деңгейдегі үш күндік кездесу ғалам дамуының осы заманғы парадигмасын, болашақтың жаңа 
үлгісін жасау үшін ой біріктірген беделді халықаралық ұйымдар өкілдерінің бастарын қосты. 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰҚЫҒЫН 
ҚОРҒАУ– БАСТЫ МАҚСАТЫМЫЗ

ВНЕДРЯЕТСЯ НОВАЯ СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Жалғасы 3,4,5-беттерде

Білім беру қызметінің сапасын 
бақылау және білім алушылардың 
ҚР Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандарттарын меңгеру 
деңгейін анықтау мақсатында 
жыл сайын университеттерде Оқу 
жетістіктерін сырттай бақылау жүзеге 
асырылатыны белгілі. Кешегі ректорат 
отырысында жақында өткен Оқу 
жетістіктерін сырттай бақылаудың 
нәтижелері туралы тестілеу бөлімінің 
басшысы Айгүл Ғабдоллақызы 
хабарлама жасады. 

Жалғасы 2-бетте

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев әлемдік 

қауымдастықтың назарын 
G-Global жаһандық сұхбат 

алаңында біріктіруге 
бағытталған конференцияның 

жұмысына зор көңіл бөліп, 
өзінің арнайы хатын жолдады. 

ҚҰРМЕТТІ ФОРУМҒА ҚАТЫСУШЫЛАР, 
УНИВЕРСИТЕТ РЕКТОРЫ!

Қымбатты достар!
Сіздердің конференцияларыңыз Біріккен ұлттар 

ұйымының "Академиялық ықпал" бағдарламасының 
жаһандық хабы еліміздің жетекші ғылыми және білім 
беру орталықтарының бірі ретінде таныған әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің қабырғасында 
өтуі маңызды.

ХХІ ғасырда әлемде экономикалық, экологиялық, 
геосаяси, ресурстық және энергетикалық сипаттағы 
көптеген сын-қатерлер пайда болды. Саяси, қаржылық 
және экономикалық жүйелердің бір-біріне тәуелділігі 
жекелеген түйткілдер мен көлемі қандай екеніне 
қарамастан кез келген елдің іс-әрекеті жаһандық 
қауіпсіздік үшін үлкен маңызға ие болатын жағдай 
туғызды. Бұл сын-қатерлерді еңсеру үшін әлемнің даму 
парадигмасының өзіне түбегейлі өзгерістер қажет.

Бұл жағдайда Қазақстанның "G-Global" жаһандық 
бастамасының маңыздылығы күмәнсіз. Біз жаңа идеялар 
мен шешімдер туындайтын айрықша коммуникативтік 
алаң құрдық. Дарынды жастардың, қоғамдық және бизнес 
құрылымдары өкілдерінің қуатты зияткерлік әлеуетін 
қамтитын жоба өңірлік және халықаралық ауқымда сәтті 
жүзеге асырылуда.

Халықаралық пікірсайыс форматы G-Global-ды 
тиімді басқарудың инновациялық жолдарын танымал 
етіп, адамдардың, ресурстар мен қоршаған ортаның 
өзара қатынастарындағы үйлесімді тепе-теңдікке қол 
жеткізетін жолбасшыға айналдырады. Біздің міндетіміз 
– адамзаттың барлық тіршілік әрекетін экологияландыру 
және адам баласының сана-сезімін түбегейлі өзгерту.

Конференция адамзаттың тұрақты дамуының 
жаңа парадигмаларын жасауға бағытталған ғаламдық 
қозғалысқа өзінің үлесін қосарына сенемін.

Конференцияның барлық қатысушыларының 
жұмыстарына табыс тілеймін.

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев,
Қазақстан Республикасының Президенті

Адамзаттың болашағы 
ҚАЗҰУ-ДА ТАЛҚЫЛАНДЫ

ҚазҰУ-мен бірге конференцияны ұйымдастырушылар 
ретінде Бүкіләлемдік Өнер мен Ғылым Академиясы, 
Бүкіләлемдік Университеттер Консорциумы және 
ғалымдардың Еуразиялық экономикалық клубы, ал тең 
ұйымдастырушылар қатарында – Рим және Мадрид 
клубтары, Халықаралық Жасыл Айқыш, сондай-ақ, 
ірі халықаралық қоғамдық бірлестіктер, жоғары оқу 
орындары мен қорлар қатысты. Оның жұмысына ILO, 
ЮНЕСКО, ПРООН, OECD, Халықаралық Еуропалық 
Қозғалыс, Бүкіләлемдік Болашақ Даму Қоры және 
басқалар сияқты халықаралық ұйымдар да атсалысты. 

Көптеген жылдар бойы аталған форум Еуропа 
мен Америка елдерінде өткізіліп келді. Биылғы жылы 
ұйымдастыру комитетінің шешімі бойынша әлемдік 
деңгейдегі шара Қазақстанда, елдің жетекші университеті, 
тұрақты даму жөніндегі БҰҰ-ның «Академиялық ықпал» 
бағдарламасының Жаһандық хабына басшылық ететін 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
қабырғасында ұйымдастырылды. 

Конференцияны ел Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың шараға қатысушыларды құттықтаған 
құттықтау сөзімен таныстырған ҚР Парламент 
Сенатының Төрағасы Қасымжомарт Тоқаев ашты. 
Сондай-ақ, пленарлық мәжілісте Алматы қаласының 
әкімі Ахметжан Есімов, ҚазҰУ ректоры Ғалым 

Мұтанов, Бүкіләлемдік өнер және ғылым Академиясы 
мен Бүкіләлемдік университеттер консорциумының 
президенті Эйтор Гургулино де Соуза, белгілі қоғам және 
мемлекет қайраткері Олжас Сүлейменов, Рим клубының 
кеңесшісі және WAAS президенті Иво Шлаус және осы 
ұйымның атқарушы директоры Гарри Джейкобс және 
басқалар сөз сөйледі. 

Бұл жиын адамзаттың жаһандық үнқатуларын шешуге 
бағытталған жаңа парадигманы жасау мен жүзеге асыру 
жөніндегі көрнекті шетелдік және отандық сарапшылар, 
ел таныған қоғамдық және мемлекеттік қайраткерлер, 
ақыл иелері үшін ерекше әлемдік диалогтық алаң болып 
табылады. Сол тұрғыдан келгенде Алматы кездесуінің 
басты ерекшелігі – аталған тақырып тұңғыш рет 
«G-Global» платформасында – Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев бастама етіп көтерген жаһандық 
диалог алаңында талқыланып отыр.

Тұтастай алғанда, зер салып қараған адам қазіргі 
заманның өзекті мәселелері ел Президентінің 
«2050-Стратегиясында» айқын көрсетілгендігін аңғарар 
еді. Олардың қатарында: демографиялық үйлесімсіздік; 
азық-түлік мәселесі мен аштық; судың зәрулігі; 
әлеуметтік теңсіздік; құндылықтар дағдарысы; жаңа 
әлемдік тұрақсыздық қаупі және басқалар бар. 

ЖОҒАРЫ ТАЛАП ЖАҚСЫ 
НӘТИЖЕГЕ ЖЕТКІЗБЕК
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Жалғасы. Басы 1-бетте

14 қараша күні Экономика және бизнес жоғары мектебінде Елбасы жолдауын 
талқылауға арналған дөңгелек үстел өтеді

РЕКТОРАТ

ЖОҒАРЫ ТАЛАП 
жақсы нәтижеге жеткізбек

ҚР «Білім туралы» заңының 55-бабына сәйкес өткізілетін Оқу жетістіктерін сырттай 
бақылау жоғары оқу орындары ұсынатын білім беру қызметінің сапасын салыстырмалы 
түрде талдауға және оқу үдерісін ұйымдастыру тиімділігін бағалауға бағытталған. Айгүл 
Ғабдоллақызының айтуынша, жүйелі тестілеу түрінде өтетін ОЖСБ-ға биыл ҚазҰУ-
дан  4 пән, 32 мамандық бойынша 2633 бітіруші курс студенті қатысқан. Әлеуметтік 
ғылымдар, экономика және бизнес, нақты ғылымдар, ауылшаруашылық ғылымдар, 
заң, техникалық ғылымдар мен технологиялар саласындағы мамандықтарда білім 
алатын  ҚазҰУ студенттері тапсырған тестілеудің орташа балы жылдағыдан жоғары 
деңгейде. Сонымен қатар, тестілеу бөлімінің басшысы өз хабарламасында мамандықтар 
мен пәндер бойынша жекелеген факультеттердің көрсеткіштеріне кеңінен тоқталды. 
Онда университет беделі, қызметінің сапасы мен бітіруші түлектерінің деңгейі сынға 
түскен бақылауда суырылып алға шыққандар мен төмен көрсеткішке ие болған 
мамандықтар тегіс сараптаудан өтіп, қорытындысында факультет декандары мен 
кафедра меңгерушілеріне қажетті тапсырмалар берілді.

Сондай-ақ, оқытушы-профессорлар құрамы бас қосқан жиында дәстүрлі 
шәкіртақылар табысталып, күн тәртібінде 5-7 қараша аралығында өткен «Тұрақты адами 
дамудың жаңа парадигмасы. G-Global – жаһандық диалог форматы» халықаралық 
конференциясының қорытындылары туралы Ғылыми-инновациялық қызмет жөніндегі 
проректор Тілекқабыл Рамазановтың ақпары тыңдалды.

 
Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА

НОВЫЕ МЕТОДЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ

По инициативе и при поддержке Научно-исследовательского института 
Новых химических технологий и материалов (НИИ НХТ и М), факультета 
химии и химической технологии и кафедры физической химии, катализа и 
нефтехимии в середине октября в Малахитовом зале КазНУ им. аль-Фараби 
состоялась Международная научно-практическая конференция «Технология 
комплексной переработки углеводородного сырья», приуроченная к 70-летию 
со Дня рождения одного из известных ученых в области тонкого органического 
синтеза, катализа и переработки твердого углеводородного сырья Республики 
Казахстан Жаксынтая Каирбековича Каирбекова. 

Предпосылкой для проведения 
конференции послужили многолетние 
научные исследования, проводимые 
в НИИ НХТиМ, по комплексной 
переработке углеводородного сырья 
Республики Казахстан и необходимость 
широкого обсуждения этих достижений 
на международном уровне.

С целью широкого и конструктивного 
обмена опытом в научно-практической 
конференции приняли участие 
представители ведущих научных школ 
Европы и Азии: доктор химических наук, 
профессор А. Малолетнев (Московский 
горный институт Национального 
исследовательского технологического 
университета МИСиС, Россия), доктор, 
профессор Х. Зицман (Технический 
университет г. Кайзерслаутерн, Германия), 
доктор, профессор Жозе М. Лопес Нието 
(Институт химической технологии, г. 
Валенсия, Испания), доктор, профессор 
Мей Жонг (Хайнаньский университет 
химической инженерии, г. Урумчи, 
Китай), доктор, профессор Х. Миури 
(Университет г. Сайтама, Япония), а 
также ученые Монголии, Киргизии 
и Казахстана. Всего на суд широкой 
химической общественности было 
представлено более 60 докладов. Общее 
число участников конференции, включая 
гостей составило 150 человек.

Научно-практическая конференция 
подвела итоги многолетнего 
поиска и практической реализации 
технологий комплексной переработки 
углеводородного сырья в Республике 
Казахстан и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Направления работы секций 
конференции были очень тесно 

переплетены с вопросами глобального 
масштаба – зеленая химия и устойчивое 
развитие. 

На суд научной химической 
общественности представлены работы 
целой плеяды ученых – коллег, соратников 
и учеников созданной профессором Ж.К. 
Каирбековым научной школы. 

Конференция ставила задачу сплотить 
ряды ученых – единомышленников и дать 
мощный импульс дальнейшему развитию 
технологий переработки углеводородного 
сырья, осуществлению комплексного 
подхода к решению существующих в 
обсуждаемой сфере науки и производства 
вопросов. В этой связи впервые к 
открытию конференции была приурочена 
презентация сайта «www.zh-kairbekov.kz», 
который станет своеобразным мостом 
для осуществления обмена научной 
информацией на международном уровне.

Участники отметили высокий 
уровень организации Международной 
научно-практической конференции, 
посвященной 70-летию со дня рождения 
д.х.н., профессора Ж.К. Каирбекова, 
и выразили особую благодарность 
НИИ Новых химических технологий 
и материалов, факультету химии и 
химической технологии, кафедре 
физической химии, катализа и 
нефтехимии. 

За активное участие в работе 
конференции членам оргкомитета, 
докладчикам, гостям конференции 
были вручены сертификаты, грамоты, 
благодарственные письма.

Ж. ТАШМУХАМБЕТОВА, 
к.х.н., доцент кафедры физической 

химии, катализа и нефтехимии 

Внедряется новая система 
подготовки кадров

В Восточном Казахстане для качественной 
подготовки абитуриентов планируется 
создание сетевой школы одного из ведущих 
вузов страны – КазНУ им. аль-Фараби. 
Там же будет повышаться квалификации 
учителей с дальнейшей подготовкой 
кадров востребованных в Восточно-
Казахстанском регионе. 

Как показывает практика, 
большинство производств держатся на 
старых кадрах, так как профессиональная 
компетенция выпускников не устраивает 
работодателей. По мнению специалистов, 
проблема состоит в том, что молодых 
сотрудников, начинающих трудовую 
карьеру, приходится доучивать в течение 
3-4 лет для их полного соответствия 
имеющейся специальности. Для решения 
этого вопроса нужны эффективные 
механизмы и технологии воспроизводства 
конкурентоспособных на мировом 
рынке кадров. С целью урегулирования 
сложившейся ситуации в ВКО внедряют 
новую систему подготовки специалистов. 
Значимым толчком для этого стал 
подписанный меморандум о взаимном 
сотрудничестве между Управлением 
образования ВКО и Казахским 
национальным университетом имени 
Аль-Фараби. 

Советник ректора национального 
университета им. аль-Фараби Евгений Ан 
отметил: – В целях повышения качества 
знаний в ВКО мы подписали договоры 
с пятью школами. Мы хотим уменьшить 

отток талантливой молодежи, которая 
сегодня уезжает учиться в ближайшие 
регионы России – в город Томск, 
Новосибирск, в Алтайский край. 

В рамках меморандума в области 
будет реализовываться пилотный проект. 
КазНУ возьмет под опеку 3 школы Усть-
Каменогорска и 2 учебных заведения 
Семея. Профессора национального 
университета поделятся опытом с 
учителями региона, через организацию 
для них обучающих семинаров. Так же 
меморандум предусматривает повышение 
квалификации учителей, так как главной 
аксиомой в образовании является наличие 
педагога-профессионала. Кроме того, 
профессорско-преподавательский состав 
КазНУ будет заниматься подготовкой 
восточно-казахстанских абитуриентов 
к сдаче ЕНТ. По мнению специалистов, 
это должно способствовать повышению 
уровня знаний выпускников. Кстати, 
те абитуриенты, которые оправдают 
ожидания наставников, получив высокие 
баллы на экзамене, смогут продолжить 
образование в национальном вузе и 
получить все необходимые знания 
и навыки, позволяющие им стать 
востребованными специалистами для 
развития инновационной экономики 
и достижения максимального 
экономического эффекта производства. 

ALTAYNEWS.KZ
Фото Гылымбека Сабитова 

Ынтымақтастық байланыс
Жуырда Алматыдағы Түркия Республикасының консулдығында ұлттық 
университетіміздің ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінің шетелдіктердің 
тілдік және жалпы білім беру дайындығы кафедрасының мүшелерімен 
консулдың кездесуі өтті.  

Іс-шараға шетелдіктердің тілдік және 
жалпы білім беру дайындығы кафе-
драсының меңгерушісі, филология 
ғы-лымдарының докторы, профессор 
Г. Ихсангалиева, халықаралық ынты-
мақтастық және ғылыми-инновациялық 
жұмыстар жөніндегі жоғары оқу 
орнына дейінгі білім беру факультеті 
деканының орынбасары, филология 
ғылымдарының кандидаты, доцент Ж. 
Нұржанова, кафедрадағы халықаралық 
ынтымақтастық жұмы сы ның жетекшісі, 
филология ғылым дарының докторы А. 
Саденова құрметті қонақ ретінде шақы-
рылды.   

Кездесу барысында ЖОО-ға дейінгі 
білім беру факультеті деканының орын-
басары Ж.С. Нұржанова факультет та-
рихымен, жалпы жағдайымен, білім 
жүйесімен, оқу-әдістемелік жұмыс та-
рымен таныстырды. 

Кафедра меңгерушісі, профессор 
Г. Ихсангалиева кафедрада жүргізіліп 
жатқан ғылыми зерттеулердің жаңа 
бағыттарымен таныстырып, оқу-әдіс-
темелік жабдықталуы, ерекшеліктері 
мен басым тұстары туралы мәлімдеме 
жасап, оқытушы құрамының әдістемелік-
ғылыми жұмыстары және факультеттегі 
шетелдік студенттердің жағдайы туралы 

мәлім етті, сондай-ақ, келесі жылы ка-
федраның құрылғанына 30 жыл тола-
тынын атап өтті.  

Түркия Республикасының Алматы-
дағы бас консулы Супхи Атан мырза 
өз еліндегі жоғары оқу орындарының 
тарихымен, білім берудегі өзіндік жүйе-
сімен, әдіс-тәсілдерімен, қазіргі заманғы 
жаңалықтарымен таныстырып, ой бөлісті. 

Шара аясында әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде түрік 
азамат тарына алдағы уақытта қазақ және 
орыс тілдерін шет тілі ретінде оқыту 
жөніндегі мәселе қаралды. Супхи Атан 
мырза кафедраның жұмысына қолдау 
көрсетуге дайын екендігін білдіріп, 
кафедраның ашық есік күніне қатысуға 
келісім берді.

Кездесуде студенттермен және білікті, 
тәжірибелі оқытушылармен екі жақты 
тәжірибе алмасу туралы әңгіме қайта 
көтерілді. Сонымен қатар, тәжірибе 
алмасу, біліктілікті арттыру, ғылыми, 
мәдени байланыстар орнату туралы 
ұсыныстар жасалынды. 

А. САДЕНОВА,
шетелдіктердің тілдік және жалпы 

білім беру дайындығы 
кафедрасының доценті
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Ректор КазНУ академик Галым Мутанов стал членом 
Всемирной Академии искусств и науки

Адамзаттың болашағы 
ҚАЗҰУ-ДА ТАЛҚЫЛАНДЫ

Жоғарыда аталған мәселелерді шешу 
үшін Мемлекет басшысы өз бастамасын 
– энергоэкологиялық дамудың жаһандық 
стратегиясы мен бүгінгі таңда жүзеге асырылып 
жатқан «Жасыл көпір» бағдарламасын 
ұсынды. Сондай-ақ, таза технологиялар мен 
энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалануды 
ынталандыруға үндейтін Астана қаласындағы 
««Болашақтың қуаты» – ЭКСПО-2017» 
халықаралық көрмесін атап көрсеткен жөн. 

Сәл ғана тарихқа шегініс жасар болсақ, 
соңғы 15 айдың ішінде Бүкіләлемдік академия 
қазіргі әлемдік дағдарыстардан шығу мәселелері 
жөнінде БҰҰ-ның Женевадағы (Швейцария) 
кеңсесінде, Александрия кітапханасында 
(Египет), Дамушы елдер академиясында 
(Италия), Черногория ғылым Академиясында, 
Берклидегі Калифорния университетінде, 
Вашингтонда (АҚШ), Оттавада (Канада) және 
Бакуде (Әзірбайжан) бірқатар конференция 
өткізген болатын.

Алматы конференциясы дамудың 
жаңа парадигмасын іздеу мен осы заманғы 
әлемдік құрылымды жетілдіруді терең 
зерттеу мен талқылау үшін кең ауқымды 
қамтитын қоғамдастықтар мен ғылыми-
ағарту бірлестіктердің өкілдерін жинады. 
Белгілі шетелдік және отандық сарапшылар, 
ірі мемлекеттік және қоғамдық қайраткерлер, 
әлемдік атағы бар ғалымдар білім беру 
реформаларының, ғылымның әлеуметтік 
жауапкершілігінің, экономика мен экологияның 
бірігуінің, жұмыспен қамтудың, құқықтық 
үстемдігінің, әлеуметтік тұрақтылықтың, 
қауіпсіздіктің және басқалардың мәселелерін 
талқылады. Сөйтіп, көптеген халықаралық 
ғылыми және білім беру ұйымдары, тығыз 
ынтымақтастық рәуіште, қалыптасып отырған 
жағдайдан шығар жолды табуға күш салды. 

Форум аясында WAAS пен әлем 
университеттері Консорциумының президенті 
Эйтор Гургулино де Соузаның, WAAS-тың бас 
атқарушы директоры Гарри Джейкобстың, 
Рим клубының вице-президенті Роберто 
Печчеидің, Бүкіләлемдік өнер және ғылым 
Академиясының құрметті президенті Иво 
Шлаустың, Халықаралық Жасыл Айқыштың 
президенті Александр Лихотальдың, адамды 
зерттеу Институтының президенті Альберто 
Зукконидің, «Өзгерістер әріптестігі» 
халықаралық ұйымының төрағасы Ингрид 
Стейнждің қатысуымен баспасөз мәслихаты 
болып өтті.

Журналистермен жүздескен спикерлер 
тұрақты даму жөніндегі ағартушылық-зерттеу 
бағдарламаларын және ақпаратты, идеологияны 
таратушы орталықтар дәл осы университеттер 
болуға тиіс екендігін ерекше атап көрсетті. 
Сондай-ақ, олар тұрақты даму үшін қоғамға 
экология, қоршаған ортаны қорғау, қуат 
үнемдеу салаларында кәсіпқой мамандар 
қажет екендігіне тоқтала келе, адамзатқа ортақ 
мәселелерді шешу ісінде, диалог жүргізуде 
және тәжірибе алмасуда әртүрлі елдердің 
академиялық бірлестіктері күштерін біріктіріп, 
табысты түрде ынтымақтастық орнатуға тиіс 

екендігіне назар аудару қажеттігін ескертіп 
өтті. Ал бұл бағыттағы әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың әрекеті үлгі етуге тұрарлықтай. 
Осы жерде университетіміздің тұрақты даму 
мен қақтығыстарды шешу, сауаттылық, 
адам құқығына қатысты БҰҰ-ның әлем 
мойындаған он қағидасын қолдауға бағытталған 
«академиялық ықпал» бағдарламасына қосылған 
Орталық Азиядағы бірінші ЖОО екендігін 
мақтанышпен айтуға тиіспіз. Оған қоса, биылғы 
көктемде БҰҰ-ның шешімі бойынша, ҚазҰУ 
тұрақты даму мәселелері жөніндегі «United 
Nation Academic Impact» жаһандық хабын 
басқарушы болып белгіленгені тағы бар. Себебі, 
білім ордамыз аталған бағдарлама аясында 
өзін осы қызметке ғалымдарды белсенді түрде 
тартатын және ғылыми-ағартушылық ортаны 
жаһандық мәселелерді шешудің құралы ретінде 
пайдаланушы жетекші академиялық орталық 
есебінде табысты түрде көрсете білген еді. 

ҚазҰУ-дың жетістіктерін тарқата 
түсер болсақ, ол ел Президентінің 
«Энергоэкологиялық дамудың жаһандық 
стратегиясы» және «Жасыл көпір» 
бастамаларына қолдау білдіріп, Бразилиядағы 
БҰҰ-ның Бүкіләлемдік Форумы аясындағы 
«РИО+20» жаһандық саммитінде «Ұрпақтарға 
жалғасар жасыл көпір» жобасымен шығып, 
секцияны ашқан ТМД университеттерінің 
ішіндегі бірегейі екендігіне ешкім де дау айта 
алмайды, әрі биыл ҚазҰУ-да ЮНЕСКО-ның 
бағдарламасы аясында тұрақты даму жөніндегі 
Орталық Азиялық аймақтық хаб құрылатын 
болады. 

БҰҰ-ның «Академиялық ықпал» 
бағдарламасының Жаһандық хабын 
басқара отырып, ҚазҰУ қауіпсіз де игі 
болашақтың игілігіне орай азиялық аймақтағы 
шоғырландырушы процестерге қуатты импульс 
болған Азия университеттері ректорларының 
ІІІ форумын ұйымдастырды. Жиында 40 елдің 
өкілі жан-жақты талқыға салып, таразылай 
келіп «Тұрақты даму жөніндегі модельдік 
жоспарды» қабылдады. 

Осындай ірі жетістіктерді топтай 
келгендегі Қазақстанның беделі, «G-Global» 
форматындағы диалогтың сындарлылығы, ірі 
ғылыми ақыл иелерінің шоғырлануы адамзат 
өркениетінің өзекті мәселелерін шешуге 
ықпал ете алатын, конференцияның күн 
тәртібі бойынша пәрменді ұсыныстар жасауға 
сенімділік берді. 

Конференция нәтижелерінің өзін тұрақты 
дамудың мүдделерін көздейтін Онжылдық білім 
берудің аяқталуы ретінде көрсететін биылғы 
жылдың 10-12 қарашасында Жапониядағы 
(Нагоя қ.) ЮНЕСКО-ның Жаһандық саммиті 
барысында көрініс табатынын атап көрсетудің 
маңызы зор. Сондай-ақ, форум құжаттары 
БҰҰ-ның күн тәртібіне ұсынылатын және 
адамзаттың жалпыға ортақ тұрақты болашағы 
жөніндегі халықаралық ұйымдардың барлық 
стратегиялық жоспарларына енгізілетін болады. 

БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ

Парламент Сенатының Төрағасы Қ.Тоқаевтың 2014 жылғы 
қарашаның 5-і күні «Тұрақты адамзаттық дамудың жаңа 
парадигмасы. G-Global – жаһандық диалог форматы»  
халықаралық конференциясында жасаған баяндамасы

Құрметті форумға қатысушылар, 

Университет ректоры! 

Бүгін біз тұрақты адамзаттық дамудың өзекті 

мәселелерін талқылау мақсатында жиналып 

отырмыз. Біріккен Ұлттар Ұйымының «Академиялық 

ықпал» бағдарламасының шеңберінде БҰҰ-ның 

орнықты даму жөніндегі «Академиялық әсер ету» 

бағдарламасының жаһандық хабын басқаратын әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті өткізіп 

отырған конференцияға белгілі шетелдік сарапшылар, 

Дүниежүзілік өнер және ғылым академиясының 

мүшелері, қоғам қайраткерлері, отандық сарапшы-

мамандар мен зияткер қауым өкілдері қатысуда.  

***

Қ.Тоқаев конференцияға қатысушыларға 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әлемдік 

қауымдастықтың назарын G-Global жаһандық сұхбат 

алаңында біріктіруге бағытталған конференцияның 

жұмысына зор көңіл бөлгенін хабарлай келіп, 

"Тұрақты адамзаттық дамудың жаңа парадигмасы. 

G-Global – жаһандық диалог форматы" атты 

халықаралық конференцияның қатысушыларына 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 

арнайы жолдаған хатын оқып берді. Мемлекет 

басшысының үндеуінде G-Global жобасы аймақтық 

және халықаралық ауқымда табысты жүзеге асырылып 

келе жатқаны, дарынды жас адамдардың және 

қоғамдық ұйымдар мен бизнес құрылымдардың 

қуатты интеллектуалдық әлеуетіне ие екені атап өтілді. 

Н.Назарбаевтың құттықтау сөзінде: «Пікірсайыстың 

халықаралық тұрпаты тиімді басқару жолдарының 

қанат жаюы үшін G-Global-ды адамдардың, ресурстар 

мен қоршаған ортаның арасындағы өзара қарым-

қатынастарда үйлесімді және қарқынды теңдікке 

қол жеткізушіге айналдырады», – делінген. Сенат 

Төрағасы: «Президент Нұрсұлтан Назарбаев әділетті 

және қауіпсіз әлем тәртібін қалыптастыру мақсатында 

әлемдік қоғамдастықты біріктіруге күш салуға 

бағытталған G-Global бастамасын көтерді. Бұл бастама 

жаһандық мәселелерді талқылаудың қағидатты түрдегі 

жаңа түрін қарастырады», – деді.  Бүгін біз тұрақты 

адамзаттық дамудың өзекті мәселелерін талқылау 

мақсатында жиналып отырмыз. Біріккен ұлттар 

ұйымының "Академиялық ықпал" бағдарламасының 

шеңберінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті өткізіп отырған конференцияға белгілі 

шетелдік сарапшылар, Дүниежүзілік өнер және ғылым 

академиясының мүшелері, қоғам қайраткерлері, 

отандық сарапшы-мамандар мен зияткер қауым 

өкілдері қатысуда.

Бұл конференцияның маңыздылығын атап өте 

келіп, Қ. Тоқаев өз сөзінде әлемдік дамудың жаңа 

парадигмасын әзірлеу қажеттігін қазіргі замандағы 

қатерлер айқындап отырғанына тоқталды. Қазақстан 

осы мәселелерді шешуге өз үлесін қосатын болады.

Парламенттің жоғарғы Палатасы басшысының 

пікірінше, халықаралық қатынастарда  тең 

құқықтылық пен өзара құрмет қағидалары үстемдік 

құруы тиіс. 

 Сенат Төрағасы: «Қазақстан қырғи-қабақ соғыстың 

таптаурын көзқарастарын еңсере отырып, өзара 

сенімді жаһандық тұрғыдағы іс-қимылдың негізі 

ретінде нығайта отырып, әлемдік экономиканы 

дағдарыстар мен рецессияның шырмауығынан 

шығаруға болады деген пікірді ұстанады. G-Global 

бастамасында көзделген ХХІ ғасырдағы әлемдік 

тәртіптің негізгі қағидалары көпполярлы әлемдегі 

біріккен берік іргетас болады», – деп атап өтті.

 

Қ. Тоқаев адамның орнықты дамуы мен қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін қажетті өзгерістер туралы өз 

ойларымен бөлісті және жаңа парадигма туралы он 

тұжырымын ұсынды. 

 

БІРІНШІ. Экономикалық қызметтің мән-

мағынасындағы басымдықтар нақтылауды талап 

етіледі. Экономиканы дамытудың түпкі мақсаты – 

адамдар өмірінің сапасына қатысты: ғылымды дамыту, 

денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет мәселелерін 

шешу. 

ЕКІНШІ. Орнықты дамудың жаңа 

парадигмасындағы маңызды мәселе экологиялық 

мәселелерді қайта бағалау болып табылады. Қоршаған 

ортаны сақтау және қайта түлету – өркениеттің 

орнықты дамуының міндетті шарты.

ҮШІНШІ. Орнықты дамуды қамтамасыз етуде 

адам капиталының ерекше рөлі бар. Оған байланысты 

БҰҰ-ның «Мыңжылдықты дамыту мақсаттары» 

бағдарламасы және оны 2015 жылдан кейін іске асыру 

ерекше маңызға ие.  

ТӨРТІНШІ. Адам дамуының жаңа тұжырымдамасы 

жаһандық ауқымдағы әлеуметтік теңдікті теңестіру 

жолымен бұл жағдайды еңсеру жөніндегі шараларды 

қарастыруы тиіс. 

БЕСІНШІ. Даму жолындағы кедей елдер 

өзіне ерекше назар аударуды талап етеді, олар 

экономикалық реформаларды жүзеге асырады және 

саяси институттарды трансформациялай отырып, 

орнықты даму жолына шығуға күш салуда.

АЛТЫНШЫ. Жаңа әлем тәртібі тұжырымдамасында 

әлемдік өркениет үшін әр мәдениеттің теңдей 

құндылығында әралуан мәдениет шоғыры қағидалары 

көрініс табады.

ЖЕТІНШІ. Адамдарды, экономиканы және 

мемлекетті бір-біріне қарсы қоятын жаппай 

бәсекелестік парадигмасын қайта ойластыру қажет. 

Бұл жерде тең құқықтылық, өзара құрмет және ортақ 

игілік үшін бірлескен еңбек тұрғысында өзара тиімді 

ынтымақтастық назарға алынуы тиіс.

СЕГІЗІНШІ. Орнықты даму парадигмасы 

қауіпсіздіктің қазіргі және келешектегі қатерлерін 

ескере отырып, жаңа әлемдік тәртіп қалыптастыруды 

көздеуі тиіс.

ТОҒЫЗЫНШЫ. Қауіпсіздіктің жаңа парадигмасы: 

терроризм және экстремизмнің жолын қалай кесу 

керек, өркениет айырмалары туындау қаупін қалай 

алдын алу керек, әлемдік саясаттағы жанжалдардың 

әлеуетін азайту сауалдарына жауап беруі тиіс.

ОНЫНШЫ. Орнықты даму демократия негізінде 

ішкі саяси тұрақтылықты көрсетеді, бірақ оны сырттан 

әкелмей, тарихи тәжірибені, елдің мәдени дәстүрлерін 

ескеру маңызды.

*** 

Шараға белгілі шетелдік және отандық сарапшылар, 

мемлекеттік және қоғам қайраткерлері, ғалымдар 

қатысып, білім беру реформаларын, ғылымның 

әлеуметтік жауапкершілігін, экономика мен 

экологияның ықпалдастығын, жұмыспен қамтуды, заң 

үстемдігін, қауіпсіздік мәселелерін талқылады. 

Жалғасы. Басы 1-бетте

Тақырыптың жалғасы 4,5-беттерде
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14 қараша күні Ө. Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайында “Ана тілі аруы” 

және “Жігіт сұлтаны” байқауларының  ақтық мәресі өтеді

Адамзаттың болашағы 
Жалғасы. Басы 1,3-беттерде

Бүкіләлемдік өнер және ғылым академия-
сының (WAAS) Қамқорлық кеңесі нің 
шеші мі мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
ректоры, академик Ғалым Мұтанов осы 
беделді халықаралық ұйымның қатарына 
қабылданды.

«Бұл – Ғалым Мұтановтың ғалым, 
озық новатор және ірі университеттің 
жетекшісі ретіндегі еңбегінің мойындалуы. 
Университет қызметі қоғамның үлкен 
халықаралық топтары мен ғылыми-білім 
беру бірлестіктерінің мүмкіндігін адамзаттың 
жаһандық мәселелерін шешуге жұмылдыруға 
бағытталған және көбіне біздің ұйым 
мақсатымен үндес», – деді WAAS және 
Әлем университеттері концорциумының 
президенті Эйтор Гургулино де Соуза мырза. 

«Биылғы жылы 80 жылдығын атап өткен 
университеттің жетістіктері аса әсерлі. БҰҰ-
ның «Академиялық ықпал» бағдарламасының 
жаһандық хабы бола отырып ҚазҰУ тұрақты 

даму бойынша әлем дамуының жаңа парадигмасын іздеуде қозғаушы күшке айналды. Бұған біз 
қатысып отырған форумның жоғары дәрежеде ұйымдастырылуы дәлел.  Біз әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ ректорын бірауыздан қатарымызға қабылдаймыз және оған әрі қарай табыстар мен 
жетістіктер тілейміз», – деп атап өтті Эйтор Гургулино де Соуза мырза «Тұрақты адами дамудың 
жаңа парадигмасы. G-Global – жаһандық диалог форматы» халықаралық конференциясында 
сөйлеген сөзінде. Аты әлемге танымал ғалымдар мен сарапшыларды жинаған бұл шара Алматыда 
өтті және әлемдік деңгейдегі айтулы оқиғаға айналды. 

Бүкіләлемдік өнер және ғылым академиясы өз қатарында 80 елдің  700-ден астам әлемге танымал 
ғалымдарының басын біріктірген  беделді халықаралық ұйым болып табылады.  WAAS қызметі 
әлемге ортақ мәселелерді шешудің тиімді жолдарын іздеумен байланысты, заманауи әлемдік 
құрылыс пен қазіргі өркениеттің тұрақты дамуын жетілдіруге бағытталған жаңа идеяларды жүзеге 
асыруға да ерекше көңіл бөлінеді. 

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ РЕКТОРЫ БҮКІЛӘЛЕМДІК 
ӨНЕР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНА МҮШЕ БОЛДЫ

«ТҰРАҚТЫ АДАМИ ДАМУДЫҢ ЖАҢА 
ПАРАДИГМАСЫ. G-GLOBAL - ЖАҺАНДЫҚ 

ДИАЛОГ ФОРМАТЫ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ҚАРАРЫНЫҢ ЖОБАСЫ 

«Тұрақты адами дамудың жаңа парадигмасы. 
G-Global жаһандық диалог форматы» 
атты әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінде (Алматы, Қазақстан), 2014 
жылдың 5-7 қарашасында өткен халықаралық 
конференцияға қатысушылар Женева, 
Александрия кітапханасы, дамушы елдер 
Академиясы (Триест), Черногория ғылыми 
академиясы (Подгорица), Берклидегі 
Калифорния университеті, Вашингтон, 
Оттава және Баку конференцияларының көп 
өлшемді жаһандық дағдарыстарға қарсы тұра 
алатын және қалыптасқан даму парадигмасы 
мен тұрақты даму концепциясын жүзеге 
асырудың неғұрлым тиімді тетіктерін жасаудың 
қажеттілігін жедел түрде қайта қарастыруға 
бірлесе күш сала отырып, төмендегідей 
ережелермен үндеуді қолдады: 

1-Бап. Конфренцияға қатысушылар 
бақылау жасалынбаған жаһандану әлеуметтік, 
саяси, әскери, экономикалық, қаржы 
салаларында тұрақсыздық пен дағдарыстарды 
туындатады және тұрақты даму аясында әлемдік 
жаңа концепцияны әзірлеуге қатысты жедел 
шараларды қабылдау қажеттілігіне келіседі. 
Технологиялық дамудың жеделдетілген 
қарқынды заманауи ырғағы қоғамның оған 
үйрену, бейімделу жылдамдығының алдын 
алады, соның нәтижесінде әлеуметтік 
жатсынуды, жанжал-қойлықты, теңсіздікті, 
жұмыссыздықтың, турбуленттіліктің деңгейінің 
артуына алып келеді. Технологиялардың 
қарқынды дамуы, тартысты әлеуметтік 
өзгерістер мен халықтың тегеурінсіз өсімі 
адамзат қоғамына және жер биосферасына 
жаһандық орасан зор қауіп төндіреді.

2-Бап. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Форум 
қатысушыларына арналған Жолдауында 
көрсетілгендей, конференция идеяларын 
қолдайды және G-Global бірегей сұхбат алаңын 
тұрақты адам дамуына қол жеткізуші тиімді 
дәнекер ретінде айналдыруына кеңес береді.

3-Бап. Конференцияға қатысушылар, 
жаһандық заңның және әлемдік басқарудағы 
тәуелсіз институттардың үстемдік құруына, 
адамдардың ортақ құқығы мен жауапкершілігіне, 
адамдарға бағыттталған парадигмаға ауысудың 
қажеттілігін басып айтты.

4-Бап. Конференцияға қатысушылар 
конференциядағы көрсетілген жаңа 
парадигманың он принципін толығымен 
қолдайды, соның ішінде өмірдің көлемінен гөрі 
сапасының жоғарылауына көңіл бөлу, қоршаған 
ортаны қорғау адамзаттың тұрақты дамуы 
үшін маңызды екендігін, әлеуметтік бөлісуді 
әлемдік деңгейде жеңу қажеттігін, сонымен 
қоса жұмыссыздық мәселесі және ауыз судың 
жетіспеушілігіне қатты көңіл бөлу керектігін, 
мәдени полицентризмге деген құрмет, теңбе-
теңдікке негізделген екіжақты пайдалы 
ынтымақтастық, ядролық қаруды құрту негізінде 
әлемдік қауіпсіздікті қамтамасыздандыру, 
білім беру және экстремизимге қарсы тұруға 
бағытталған әлеуметтік әділеттілік және 
тәуелсіздік арқылы ішкі тұрақтылыққа жету.

5-Бап. Конференцияға қатысушылар, 
тұрақты даму көзқарасынан, жаңа парадигма 
білім беру мен әлеуметтік әділеттілік негізінде 
екіжақты келісімшарт пен ядролық қарусыздық 
негізінде, қоршаған ортаны жаһанды 
қауіпсіздігін құрудың басты рөлі екенін түсінеді.

6-Бап. Жаңа парадигма қарқынды өсуші 
жұмыссыздық, ауыз суының жетіспеушілігі 
және әлемдік саясаттағы конфликтілі потенциал 
сияқты келеңсіздіктердің көзі болып табылатын 
терроризм, сепаратизм және діни экстремизмге 

қарсы контршара тәрізді, демократия негізінде 
ішкі саяси тұрақтылықтың дамуына септігін 
тигізуі керек.

 
7-Бап. Жаңа парадигма экономикалық 

өсім мен табиғи ресурстардың тозуынан жер 
биосферасының мүмкіндіктерінен туындайтын 
адами тұтыну талап-тілектерін, әлеуметтік 
дамуды шектеу есебін ескеріп, бірдей баланста 
ұстауы қажет.

8-Бап. Конференция планетадағы 
адамзаттың тұрақты дамуының жаңа 
парадигмасын жасады және ұзақ мерзімдік 
стратегиялық жоспарларын әзірлеу мен 
халықаралық қауымдастық пен жаһандық 
ағымдағы саяси, экономикалық, экологиялық 
және әлеуметтік күш алуды басқаратын 
институттың құрылуын қолдайды. Бұл 
жаһандық басқару институты халықаралық 
салық төлеу есебінен қаржыландыруы тиіс.

9-Бап. Халықаралық бұқаралық 
ақпарат құралдары мен коммуникациялық 
технологиялар тұрақты даму мен болашақ әлем 
стратегиясында маңызды рөл атқаруы тиіс. Ол 
адамзат көмегімен іске асырылуы тиіс.

10-Бап. Конференцияға қатысушылар 
жаһандану үрдістеріне терең талдау жасау 
арқылы еліміздің білім жүйесіне түбегейлі 
өзгерістер енгізу қажеттігін алға тартады. 
Мәселені шешуді пәнаралық тұрғыдан 
қарастырғанда транс-пәндік теориялық 
концепциялармен және үлгілермен әрекеттесу 
қажеттігі туындайды. Экономикалық даму 
жеке тұлғаның әл-ауқатына және тұрақты 
қоғамның кепілі болуы үшін экономикалық 
теорияның экологиялық, саяси және әлеуметтік 
концепциялармен ықпалдасу мүмкіндігі бар. 

11-Бап. Келісілген халықаралық шарттар 
талабы – білім беру мекемелерінің рөлін көтеруді 
талап етеді, саналы әлеуметтік эволюция 
тәсілі ретінде білім берудің барлық деңгейіне 
мол мүмкіндік ашады, яғни сапаны көтеру, 
білім беруде өзектілікті қамтамасыз ету үшін 
жоғары оқу орындарының қоғаммен әлеуметтік 
ықпалдасуын, академиялық ұтқырлықты 
әрекеттестіру, біріккен қызметтік үйлестіру, 
университеттер арасындағы халықаралық 
байланысты нығайту, университеттердің 
қатысуымен білім стандарттарын құру. 
Қазіргі және болашақ ұрпақтың бейімділігі 
мен икемділігін көтеру мақсатында белсенді 
оқытуда, топтық жұмыста, тәуелсіз ойлауда, 
инновацияда, көшбасшылықта және әлеуметтік 
жауапты тұлғаның әрекет етуі үшін қажетті 
деңгейде педагогикалық әдістер енгізу қажет.

12-Бап. Сонымен қатар, табиғи өнімділік 
пен өңдеу ресурстарын көтеруде экологиялық 
зардаптарды азайтуда өндірістер мен жүйелер 
әдістерін жетілдіруді қолдау қажет. Ғылымды 
қажет ететін технологиялар мен қызмет көрсету 
түрлеріне басымдық беру керек, яғни білімге 
негізделген индустриалды экономикадан 
қызмет көрсету экономикасына өтуіне әсер ету 
қажет. 

13-Бап. БҰҰ-ның «Академиялық 
ықпалдасу» бағдарламасын, қоршаған орта 
және экологиялық білім бойынша UNES-
CO бағдарламасын іске асыру шеңберінде 
өзара әріптестікті күшейту, барлық елдердегі 
университеттердің тұрақты даму жөніндегі 
Модельдік жоспарды жылжытуда белсенді 
атсалысу және G-global шеңберінде тұрақты 
даму бағдарламасын насихаттау мақсатында 
өзге де қоғамдық және халықаралық ұйымдарды 
тарту қажет. 

Эйтор ГурГулино ДЕ СОУЗА,
WAAS және Әлем университеттері консорциумы-

ның президенті

– Баршаңызға қайырлы күн! Мен осы әлемдік 
деңгейдегі аса маңызды конференцияны ұйым-
дастырып отырған әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
ректоры Ғалым Мұтанұлы мен университет 
ұжымына алғыс білдіргім келеді. Соңғы 15 айдың 
ішінде Бүкіләлемдік академия қазіргі әлемдік 
дағдарыстардан шығу мәселелері жөнінде БҰҰ-
ның Женевадағы кеңсесінде, Александрия кітап-
ханасында, Дамушы елдер академиясында, Чер-
ногория ғылым академиясында, Берклидегі Калифорния университетінде, Вашингтонда, 
Оттавада және Бакуде бірқатар конференциялар өткізді. Көптеген талантты ғалымдар 
қалыптасып отырған жағдайдан шығу жолдарын зерттеп, өз үлестерін қосуда. 

Алматы конференциясы да дамудың жаңа парадигмасын іздеу мен осы заманғы әлем-
дік құрылымды жетілдіруді терең зерттеу әрі талқылау мақсатында белгілі сарапшылар, 
ірі мемлекеттік және қоғамдық қайраткерлер, әлемдік атағы бар ғалымдардың басын 
қосты.  Мұнда білім беру реформалары, ғылымның әлеуметтік жауапкершілігі, экономика 
мен экологияның бірігуі, жұмыспен қамту мәселесі, құқықтық үстемдік, әлеуметтік 
тұрақтылық, әлемдік қауіпсіздік және тағы басқа өзекті тақырыптар кеңінен талқыланды. 
Нәтижесінде бірауыздан қабылданып отырған конференция тұжырымдамасының 
бүгінгі таңда әлемде қалыптасқан жағдайлардың оңтайлы шешілуіне өз әсерін тигізеріне 
сенемін. 

Иво ШЛАУС,
Бүкіләлемдік Өнер және ғылым академиясының 
құрметті президенті

– Бұл конференцияны Роберто Печчеи 10 
жыл бұрын ұйымдастырған еді. Қазіргі айтып 
отырған мәселелер дәл сол жерде талқыланған 
болатын. Ол қаржылық дағдарыс кезі еді, яғни 
біз экологиялық ахуалдың өзгеруіне байланысты 
қаржылық дағдарысты, қаржылық дағдарыстың 
көптеген елдердегі экономикалық дағдарысқа қарсы 
жағдайын сараптағанбыз. Сол кезде біз белгілі бір 

шаралар қабылдағанбыз. Олар қазіргідей тиімді болмаған да болуы мүмкін. Сондықтан, 
өз сөзінде Тоқаев мырза атап көрсеткендей, біз жай ғана адами алуандылықты жойып 
алдық. Сондай-ақ, бұл экологиялық та мәселе түрінде көрініс тауып отыр. Біз климаттық 
әсер индексіне қарағанда тек жалпы ахуалды ғана көріп отырмыз, ал бұл индекс барған 
сайын құлдырап барады. 

Біз қазір не байқап отырмыз? Бұл назардың адамдық капиталдан басқа жаққа ауып 
кетуі, ал бұл әлемдегі капиталдардың ішіндегі шешушісі болып саналады. Біз шара 
қолдана алмайтындай адам креативтілігінің ешбір элементі жоқ. Мақсатқа жету 
үшін, яғни проблемаларды оңай анықтау ц үшін адамдық капиталдың талқандалуын 
тоқтатарлықтай бір амал жасауымыз қажет. 

Ж А Һ А Н Д Ы Қ  Д И А Л О Г
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14 ноября в КазНУ состоится республиканская олимпиада по физике среди 
студентов І и ІІ курсов вузов РК

ҚАЗҰУ-ДА ТАЛҚЫЛАНДЫ
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ,
поэт и общественный деятель 

– Сегодня мы подняли острую тему. Равнодушных и 
безучастных тут просто быть не может, ведь решается 
судьба нашего общего будущего. Вне зависимости от 
того, в какой стране мы живем, все мы связаны друг 
с другом. Конфликты, катастрофы и войны, про-
ходящие в любой части планеты, эхом отзываются 
во всех уголках земного шара. Я предлагаю пойти по 
дороге от зависимости через независимость к эпохе 

осознанной взаимозависимости. Только так мы сможем спасти планету. 

Альберто ЗУККОНИ, 
Адамды зерттеу институтының президенті

– Конференцияның әл-Фараби атындағы 
университет қабырғасында өтіп жатқаны – бірінші 
маңызды сәт. Мұнда әртүрлі елдерден 40-50 шамалы 
халықаралық қатысушы мен 200-ге жуық өкілдер 
бар. Бұл басқосудың екінші маңызды сәті – біз саяси 
да, нарықтық та қырлары бойынша талқылаған жаңа 
парадигманы іздеу. Конференцияны Сенат төрағасы 
Ел Президентінің құттықтау сөзін оқи тұрып 
ашты. Жасалған жұмыстың арқасында біз жаңа 
парадигманы құрастыруға тырысамыз, оның үстінен тексеру жұмыстарын жүргіземіз, ең 
бастысы – дұрыс өзгерту жасауымыз керек.

Александр ЛИХОТАЛЬ, 
Президент Международного зеленого креста

– Я очень доволен работой конференции. Считаю, 
она выполнила свою задачу, которая заключалась 
в разработке новой парадигмы человеческого 
развития. По крайней мере, мы попытались 
построить какие-то мостики между настоящим 
и будущим. Мир меняется, мир становится 
многополярным и многообразным. И, в этой связи, 
очень важно, что конференция прошла в Казахстане 
и нашла свое достойное отражение. Я думаю, что 
форум вышел далеко за рамки тех вопросов, которые 

мы планировали обсудить. Потому что в нынешней ситуации поднимались острейшие, 
на мой взгляд, проблемы мирового уровня и решить их можно только сообща. Я 
очень благодарен организаторам этой конференции, в первую очередь правительству 
Казахстана и КазНУ. Думаю, что мы заложили очень хорошую основу для работы в 
будущем. 

Гарри ДЖЕЙКОБС,
Главный испольнительный директор WAAS

 – Состоявшаяся конференция – это диалоговая 
площадка, которая позволила обмениваться 
идеями и обсудить вопросы для решения 
глобальных проблем. Мы видим интеллектуально 
открытую среду, которая благоприятно сказывается 
на поиске их решений. Надеюсь, мы и дальше 
будем работать совместно с КазНУ для того, чтобы 
стать инициаторами различных идей в области науки и образования. Это может стать 
примером для подражания.

ГЛ О Б А Л Ь Н Ы Й  Д И А Л О Г

ОБЪЕДИНЯЯ УМЫ 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
Подведены итоги международной конференции "Новая парадигма устойчивого 

человеческого развития. G-Global - формат глобального диалога"

Напомним, этот форум, прошедший в 
Алматы, в КазНУ имени аль-Фараби, 
был посвящен глобальным проблемам 
человечества. В течение трех дней их 
обсуждали 33 зарубежных эксперта из 
22-х стран мира, 110 представителей 
политических, общественных, 
образовательных организаций 
Казахстана, более четырехсот ученых и 
преподавателей КазНУ.

 
Разнообразие и количество вопросов, 

которые рассматривались на конференции в 
ходе 25 сессий, поражают своей масштабностью. 
Материалы 50 докладов, озвученных на 
заседаниях в Научной библиотеке КазНУ им. 
аль-Фараби, затрагивают актуальные проблемы, 
касающиеся различных сфер: социально-
экономического развития, общественно-
политической ситуации, культурно-
образовательного процесса, международной 
безопасности. 

Названия тем говорят сами за себя: 
"Основные факторы и препятствия в изменении 
парадигмы", "Права и обязанности человека", 
"Капиталы и ресурсы для новой парадигмы". 
Перед участниками конференции выступили, 
в частности, директор по производственным 
вопросам Международного Зеленого 
Креста Адам Коньюжевски (Швейцария), 
исполнительный директор Foresight Canada 
Рубен Нельсон, вице-президент Эстонской 
Академии наук Юрий Энхельбрехт. Их 
доклады касались демографии, экономики, 
экологии, а также социальных, культурных, 
интеллектуальных и научно-технических 
факторов развития. О перспективах на 
будущее, в том числе о природных ресурсах и 
человеческом капитале, рассуждали гости из 
России, Словении и Индии. Темы социального 
и экономического капитала, занятости и 
благополучия человечества нашли свое 
отражение в докладе генерального директора 
WAAS Гарри Джейкобса. 

На конференции шла речь не только об 
устойчивом развитии, но и о необходимости 
непрерывного роста. В сложной теме 
демократии разбирался федеральный судья, 
член национального совета Бразилии Сауло 
Есе Касали Баня. Конечно же, не была 
обойдена вниманием и весьма актуальная на 
сегодняшний день тема глобального управления 
и международной безопасности. Свое видение 
этой проблемы озвучил Борис Шмелев, 
директор Центра сравнительных политических 
исследований. 

Важнейшее место на форуме также было 
отведено теме "Новая парадигма в образовании", 
с докладом по ней выступил генеральный 
секретарь Всемирного консорциума 
университетов Альберто Зуккони. Была 
проведена дискуссия с участием  президента 
WAAS и Консорциума университетов мира 
Эйтора Гургулино де Соуза, вице-президента 
Римского клуба Роберто Печчеи, ректора КазНУ 
Галыма Мутанова, а также представителей 
Румынии, Черногории и Эстонии. В ней принял 
участие и Мурат Исаханов, руководитель 
департамента образовательных программ 
Экологического проекта Алии Назарбаевой 
"Жандану".

На церемонии закрытия конференции с 
заключительной речью выступил ректор КазНУ 

им. аль-Фараби академик Галым Мутанов. 
Он, в частности, сказал: "Представляется 
необходимым переосмыслить парадигму, сделав 
ставку на взаимовыгодное сотрудничество на 
основе равноправия, взаимного уважения и 
совместного труда на общее благо. Данный 
форум стал логическим продолжением 
предыдущих конференций в Швейцарии 
(г.Женева), Азербайджане (г.Баку) и других 
странах мира. Его работа стала наглядным 
примером консолидации ученых, политических 
деятелей, мировых экспертов в подготовке 
теоретической основы ответов на современные 
глобальные вызовы и угрозы, стоящие перед 
человечеством". 

В своем выступлении ректор особо 
остановился на обращении президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева к 
участникам конференции. Он акцентировал 
внимание присутствующих на словах главы 
государства о том, "проект G-Global содержит 
мощный интеллектуальный потенциал 
представителей общественных, научных 
организаций и бизнес-структур для достижения 
гармоничного и динамического равновесия во 
взаимоотношениях между людьми, ресурсами и 
окружающей средой".

Также Г.Мутанов добавил: несмотря на 
национальные и культурные различия, 
участники проявили единство в понимании 
того, что создание новой парадигмы должно 
основываться на духовно-нравственных 
ценностях, на системе разносторонних целей, 
на принципах безопасности и культурной 
полицентричности, сохранения окружающей 
среды, на результатах научно-технического 
прогресса с учетом исторического опыта 
человечества. Участники форума считают, 
что ценностями парадигмы должны стать 
сопричастность каждого индивидуума к 
глобальным изменениям, приверженность 
общемировым правилам развития и 
благоустройства, реализация человеческого 
потенциала. Масштабность тех задач, 
которые требуют срочного решения, 
диктует необходимость более эффективной 
координации усилий и объединения 
ресурсов на национальном, региональном и 
международном уровнях. Все это требуется 
для того, чтобы предотвратить негативные 
последствия в глобальном мире. 

Подводя итоги конференции, Г.Мутанов 
выразил общее мнение: "Сегодня во всем 
мире признано, что в достижении устойчивого 
развития ведущую роль предстоит сыграть 
именно образованию, во многих документах 
ООН образование рассматривается в качестве 
"решающего фактора перемен". Проведение 
уникальной и масштабной конференции 
мирового уровня является значимым событием 
и важной вехой в истории развития КазНУ им. 
аль-Фараби как глобального хаба программы 
ООН "Академическое влияние" по устойчивому 
развитию. Главной особенностью нынешней 
конференции стало то, что данная тематика 
впервые обсуждалась на платформе G-
Global - глобальной диалоговой площадке, 
инициированной главой государства 
Н.Назарбаевым".

Рабочая группа организационного комитета, 
состоящая из представителей КазНУ имени 
аль-Фараби, Всемирной академии искусств 
и науки (WAAS), Всемирного консорциума 
университетов (WUC), разработала проект 
резолюции конференции, которую Г.Мутанов 
попросил взять за основу. После получения 
от всех участников предложений и замечаний 
окончательный вариант резолюции был принят 
как итоговый документ. 

"Уверен, что данная конференция внесла 
существенный вклад в формирование новой 
парадигмы устойчивого человеческого 
развития и стала действенной площадкой 
обмена мнениями в рамках G-Global", - сказал 
в завершение своего выступления Г.Мутанов.

Следует добавить, что итоги Алматинской 
конференции были представлены на 
Глобальном саммите ЮНЕСКО, который 
проходил 10-12 ноября в  Японии и который 
завершает "Десятилетие образования" в 
интересах устойчивого развития.

Алия ЮСУПОВА
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Ғ. Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 
Халықаралық студенттер күніне орай 16 қараша күні өтетін мерекелік кешке шақырады

Бетті жүргізген әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми кітапханасының кітапханашысы Шынар МҰҚАШЕВА

З. Қабдолов өзінің «Менің Әуезовім» шығармасында ғалым Әуезов, ұстаз Әуезов, жазушы Әуезовтің кең 
пейіл, азаматтық тұлғасын танытуды ойға алған. Осы мақсатты орындау үшін ең оңтайлы тәсіл ретінде 

роман-эссе жанрын таңдап алған. Эссе жанры беретін еркіндіктің арқасында әуел бастағы авторлық 
идея, романнан туатын мақсатты нәтиже – объективті идеяға айналып, жазушы үмітін ақтаған.

Ұстаз образын сомдау үшін З. Қабдолов 
бірнеше ұтымды детальді дәл пайдаланады. 
Соның бірі – Әуезовті тыңдау үшін 
жан-жақтан ағылған адамдарды 
«Қазақ университетіне тура Меккеге 
келгендей шұбыратын» деп сипаттауы. З. 
Қабдоловтың өзі де М. Әуезовті тыңдау 
үшін Тау-кен институтынан келіп жүреді. 
Шығармадағы осы деталь М. Әуезов 
дәрістерінің биік деңгейін танытып 
қана қоймай, қазақи өмір көріністерінің 
әлемдік құбылыстармен ұласып кетіп 
жатқанын көрсетеді. (Бүгінгі күні білім 
беру жүйесінде Болон конвенциясының 
талаптарымен оқытатын Батыс 
Европаның ең озық университеттерінде 
оқытушы студенттерге ешбір баға қоймай, 
балаларды түгендемей ашық лекциялар 
өткізеді. Лекция деңгейі оның мазмұнымен 
анықталады, яғни лекцияға қызығушылық 
танытып келген бала санының көлеміне 
қарай оқытушының білім-білік деңгейі 
анықталады екен).

З. Қабдолов ұстаздықтың ұлағатын 
таныту мақсатында да сөзді талғап 
қолданады. Мысалы: 

* Ұстаздық ету – уақыт ұту емес, өзгенің 
бақытын аялау, өзіңнің уақытыңды аямау. 

* Ұстаздық – ұлы нәрсе.
*ҚазҰУ – отау емес, орда.
* Патшалық құру – рахат, ал ұстаздық 

ету – бейнет.
* Сараң ғалым болуы мүмкін, ал сараң 

педагог болмасқа керек, т.б. 
Оның ұтымды шыққаны соншалық, 

тіпті, бүгінгі күні сол сөздер Қабдолов 
афоризмдеріне айналып кеткен.

Шығармадағы адамды илантатын, 
жүрек жылытатын, көңіл ұйытатын 
нәрсе – З. Қабдоловтың сөз саптауынан, 
образ сомдауынан айқын көрінетін 
ұстазына деген шәкірттік махаббат, 
тамсаныс, таңданыс (ҚазҰУ-де оқыған, 

диплом жазған, ұстаз алдын көрген әрбір 
азаматтың осындай сезімде болатынына 
сенемін. Тіпті, біздің буын бір-бірінен өз 
ұстазын қызғанып, «Әркім өз ұстазына 
ғашық болсыншы» деп әзілдесетінбіз). 

З. Қабдолов М. Әуезовтың ғалымдық 
қырын таныту үшін оның энцеклопедиялық 
білімін өмірлік жағдаяттардағы нақты 
мысалдармен көрсете білген. Сондай-
ақ, 50-60-жылдардағы ғалым еңбектерін 
сыңаржақ талқылауларды көрсете 
отырып, бүгінгі күн биігінен комизм етіп 
сипаттағанымен, сол кезең үшін қоғамдағы 
трагедиялық ахуалды дөп көрсеткен. 

М. Әуезовтың жазушылық келбетін 
таныту үшін З. Қабдолов ең әуелі 
жазушы лабораториясына үңіледі. Кей 
туындыларының жазылу тарихына 
шегінеді. Талант табиғатын тануға ұмтылыс 
жасайды. Шын таланттың тар, тайғақ 
тағдырын бейнелеп көрсетеді. М. Әуезов 
өмірінің әр кезеңін суреттегенде, міндетті 
түрде Абай өлеңінің  философиясымен 
өрнектеп отырады. Шығармашылығының 
түрлі кезеңдеріндегі жазушы 
дүниетанымының өзгеруін ғұмырлық 
жағдаяттармен қатар суреттейді. «...Мұхтар 
өміріндегі үш түрлі оқиғадан қазақтың 
сөз өнеріндегі үш түрлі көркем туынды 
– Кәмиләдан «Қарагөз», Райхан мен 
Валентинадан «Үйлену» мен «Сөніп-жану» 
дүниеге келгенінде жатыр. Бұл аз. Бұлар 
тұсындағы Мұхтар басынан өткен сезімдер 
мен сырлар, өзгелерін өз алдына қойғанда, 
тіпті, «Абай» романындағы Тоғжан мен 
Әйгерім тағдырларына барып тоғысқан» 
деп, қаламгердің шығармашылық 
психологиясына терең бойлайды.    

З. Қабдолов Мұхтар Әуезовтің 
өміріндегі әйелдерді, әрқайсысымен 
танысуы, табысуы, іңкәр сезімдерін, 
өміріндегі махаббатын, аңызға айналған 
оқиғаларды, асыл арманын, сарыла күткен 

сағынышын шынайы суреттеу арқылы 
оның адами болмысын танытқан. 

ҚазҰУ студенті үшін бұл туынды 
шәкірттің ұстазға деген ақ ниеті секілді 
адами құндылықтарды насихаттауымен 
ғана емес, мұнда КазҰУ-дың асқақ 
бейнесінің көрініс табуымен де құнды. 
«ҚазҰУ... Бұл – мен үшін атамның атынан 
кейінгі ыстық атау» дейді З. Қабдолов. 
Бүгінгі студент үшін де, келешек студент 
үшін де ҚазҰУ атауы ыстық болып қала 
бермек!

Е.М.СОЛТАНАЕВА,
 оқытушы 

Зейнолла Қабдолов «Менің 
Әуезовім» атты роман-эссесінде 
жазушы, ғалым, ұстаз М. Әуезовтің 
образын асқан шеберлікпен 
жазып жеткізген. М. Әуезовтің 
өнегелі өмірін, жазушылық 
жолын, ғаламат ғалымдық 
кезеңін, ұлағатты ұстаздық 
бейнесін бедерлі, бейнелі әсем 
сөздердің өріміне әсемдеп, 
көмкере өрнектеп, тағылымы мол 
туындыны дүниеге әкелген. 

М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясында 
Абайды қалай бейнелеп,  ұлылығын жеткізіп 
жазса, Зейнолла Қабдолов та «Менің Әуезовім» 
атты роман-эссесінде Мұхтар бейнесін Абай 
бейнесіндей-ақ танытты. Себебі, ғибратқа 
толы Әуезов ғұмырының барлық қыр-сырына 
Зейнолла Қабдолдың «Менің Әуезовім» атты 
роман-эссесінен оқып отырып куә боламыз. 
Әуезовтің ұлағатты ұстаз ретінде шәкірт 
жүрегіне шоқ салған дара қасиетінен осындай 
«Менің Әуезовім» атты риясыз шындыққа 
тұнған қайталанбас роман-эссе дүниеге келген. 

З. Қабдолов: «Әуезовтен екі сағат лекция 
тыңдаған адам өзінің жаңағы – бұдан екі сағат 
бұрынғы психологиялық қалпынан, ақыл-
ой мағынасындағы хал-күйінен кәдімгідей 
өзгеріп, жаңғырып, жаңарып шығады. Иман 
тұрғысынан біршама пісе, жетіле түседі. Танымы 
көрер көзге байып шығады. Бұл – керемет 
метаморфоза! Осыны түсінген тыңдаушылар 
Әуезовтің әдеттегі әр лекциясына астананың 
әр түкпірінен, әсіресе, оқу орындарынан әдейі 
келіп, рұқсат сұрайды. Әуезовті тыңдау олар үшін 
шынында да шабыт шағы, әсерлену, әсемдену, 
эмоциялық өрлеу сағаттары» деп, Әуезовтің 
лекциясын сипаттап жазғанда, шіркін, мен де 
тыңдасам деп құмартасың.  Өмірде осындай 
біртуар тұлғалардың болатынына иланасың. 
Сондай Ұлылардың жанында жүріп шапағатын 
көрген жақсыларға жанаса жүргің келеді. 

«Талант қайда болса, табынушылар сонда 
емес пе? Тек КазГУ емес, Ғылым академиясы, 
Жазушылар одағы; тек Алматыда ғана емес, 
Мәскеуде де дүйім жұрт Әуезовті күтеді, 
сағалайды, көре қалса, шырғалап маңынан 
кетпей қояды» деп, Әуезовтің тағылымы мол 
дара тұлға екенін ұрандата, асқақтата, аса 
мақтанышпен айтады. 

«Менің Әуезовімдей» роман-эссе, ең 
алдымен, «болмасаң да ұқсап бақ» деген сөздің 
құдіретіне елтіп, ұстаз болуды арман еткен әр 
адамға таптырмас туынды. 

«Қазақ университетінің биік беделі Әуезовтің 
есімімен байланысты. Асылы, әрбір жоғары 
мектеп үшін бір-бір Әуезов керек. Сонда әр 
институт университет деңгейінде, университет 
дегенде дәл осы біздің Қазақ университетінің 
дәрежесінде болар еді» деп ғалым адамдарды 
бағалау, қадірлеу қажеттігін түсіндіретіндей. 
Себебі, елдің атын материалдық емес, 
интеллектуалдық байлық шығарады. 

З. Қабдоловтың «Менің Әуезовім» атты 
роман-эссесіннің әр сөйлемінен Әуезовті сан 
қырынан танып, өнеге аларыңыз және әр 
сөйлемді оқып отырып, толассыз тәлім-тәрбие, 
тағылымын меңгеріп, игеріп отыратыныңыз 
шындық. Бұндай дара роман-эссенің әр сөйлемі, 
бір сөйлемін келесі бір сөйлемнен бөліп алып 
жазуға болмайтын туынды. Әр жаңа сөйлем 
сайын айтылар ой, берер тағылым қайталанбас 
ғибратқа толы. «Менің Әуезовім» роман-эссесі 
– үлкен еңбекпен жазылған, қай дәуірде де 
еш маңызын жоймайтын, ғасырдан-ғасырға, 
ұрпақтан- ұрпаққа мұра болып қаларлық асыл 
қазына.

Айгүл АСАНҒАЛИЕВА,
филология, әдебиеттану және әлем тілдері 

факультетінің 4-курс студенті 

РОМАННАН ҮЗІНДІ 

* * *
Әуезов жиырмаға жетпей, отыздан өтпей, әуезовтігін танытты. 

Бас-аяғы он жылда, өзгелерін өз алдына қойғанда, сөз өнерінің 
інжу-маржаны секілді үш көркем туынды берді. Алайда, амал 
қанша, сол туындының үшеуі де еңбектің зейнеті емес, бейнеті 
болып болып шықты: «Еңлік-Кебектен» кейін ескішіл Әуезов, 
«Қаракөзден» кейін ұлтшыл Әуезов, «Қилы заманнан» кейін 
алашордашыл Әуезов сыннан-сынға ұшырап, соққыдан-соққыға 
жығылып, ақыр-аяғында қасқа маңдайына «халық жауы» деген 
қара таңба басылды да қамауға алынды. Одан отыз екінші жылы 
жария баспасөз бетінде «жаздым, жаңылдым» деп ашық хат 
жазып әрең құтылды. 

Бірақ қамаудан құтылғанымен, аңдудан құтылған жоқ. 
Аңду Әуезовты Семейден қуып, Тәшкентке апарды. 

Тәшкенттен қуып, Ленинградқа кетуге мәжбүр етті.
Әуездің бір кездегі ордасының да, Әуезовтың орда жанына 

тіккен отауының да ойраны шықты. 
Жанұя дегеніңіз әдірә қалды.
Әуезов жалғыз. 

* * *
– Жалғыз екенсің, – деді Ленинград көшесінде кездескен 

бір құшынаш кемпір Мұхтардың алақанына үңіліп, – бөрік 
кигендерді білмеймін, сенің шын достарың – орамал таққандар, 
сондықтан жалғызсырама!

Мұхтар кемпір сөзін кәдімгідей қызыға тыңдай бастап еді: 
– Үш рет үйленесің, – деді кемпір, – денеңе үш рет пышақ 

тиеді. Ажалың пышақтан болады. 
Арғы жағын тыңдағысы келмеді. Құшынаштан ақы беріп әрең 

құтылды. 
* * *

Мұхтардың маңдайы сол кезде де кең еді, бірақ қасқалана 
қойған жоқ-ты. Қалың әрі қою қара бұйра шаш төбеде қопсып, 
жел көтергендей қопарыла толқып жататын. Ленинград 
университетінің Қоғамдық ғылымдар факультетінде лекция 
тыңдап, Әлкей Марғұлан екеуі алдынғы қатарда иық тірестіре бірге 
отыратын. Әлкейдің шашы да аумаған Мұхтардың шашындай 
қоп-қою, қап-қара; екеуінің арасында көздері көк, шаштары 
сары екі қыз; бірі  – Валентина Николаевна Кузьмина, асып бара 
жатқан ажары болмағанымен, мінезі жақсы, ұстамды бойжеткен 
секілді еді, тек Мұхтарды көрсе бітті, сабырдан аққұла айырылып, 
оп-оңай ойнақыланып, шыға келеді. Ермегі – Мұхтардың шашы, 
жігітке іңкәр сезімінің шетін қағазға түсіріп, маңдай алдындағы 
маядай үйілген шөмеле шаш арасына шиыршықтап тығады да 
отырады. 

Лекциядан кейін екі дос жатақханаға келгенде Мұхтардың 
шашының арасынан ылғи бір шиыршық қағаздар төгіле сусып 
түсіп жатады да оларды Әлкей теріп жүріп оқиды: «Мұхтар да 
Мұхтар, Мұхтар-ай..», «Қою шашың көрсетпейді лекторды», 
«Қарындастың дымы құрып... тек тұрды. Неге?», «Жауап берші, 
Мұхтар осы сұраққа», «Айтарым көп, айта алмаймын бірақ та!». 
Осындай үздік-үздік сөздер оқи келеді де:

– Мына сорлы қыз саған ғашық! – деді Әлкей Мұхтарға. 
Мұхтар үнсіз жымиып күлді: «Құшынаш болжаған үшінші 
келіншегім осы қыз болып жүрмесін...» деп ойлаған еді.  
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Университетіміздің “Сұңқар” студенттер 

кәсіподағы республика бойынша көш 

бастап тұрған, өз жұмыс істеу бағытын 

жоғалтпаған бірден-бір студенттер 

кәсіподағы десек, қате айтқандық емес. 

Бүгінгі таңдағы студенттік кәсіподақтардың 

жұмысы күрделі мәселелердің қатарында 

деп айтуға болады. Осы орайда ҚазҰУ 

тәжірибесін пайдалана отырып, республика 

деңгейінде студенттік кәсіподақтардын 

басын қосатын ошақ құру бүгінгі таңдағы 

басты мақсатымыз.

ЖЕЗ ҚОҢЫРАУ

На факультете биологии и биотехнологии пройдет творческий вечер
 «Қорқыт бабамыздың мол мұрасымен танысайық!»

Сәуле НЫСАНБЕК
Оңтүстік Қазақстан облысы, 
Созақ ауданы, Каратау 
ауылында 1995 жылы 
13 мамырда дүниеге келген. 
Панфилов атындағы 
орта мектепте, дарынды 
балаларға арналған Өнер 
мектеп-интернатында 
оқыған. Көңілін толқытқан 
сырлы ойларын қағаз бетіне өлең 
етіп тізгенді ұнатады. 

                         ПОЭЗИЯ

Жастанып жастық жылағанымда,
Сүрініп мезет құлағанымда,
Болмады білсем, сірә, маңымда
Өзіңнен өзге өр өлең.

Жолым бір болмай жыр алабында,
Торыңа мезет шырмаламын да, 
Өр ойым өсіп нұр аламын да,
Алыпқа сені теңегем.

Арманшыл көңіл ұнатқанында,,
Балауса сезім бүр атқанында,
Жандырып лезде жыр оттарында,
Мәңгілік кезге бөленгем.

Өткенді еске жиі алғанымда,
Кезеріп қалмай ұялғанымда,
Жүресің дәйім қиял маңында,
Білесің оны сезем мен.

Сағыныш кебін жамылғанымда,
«Алып ұш!» дедің, «табыл жанымда!»
Үзілген үміт лағылдарың да ,
Поэзия болар шын.

Құбылып қырық өкпелегенде,
Жын ұрып тұрып шектемегенде.
Тұнығын алып төкпе өлеңге,
Сыңары болып қонарсың.

Шалқитын сезім қалғанда мәні,
Қуан да тасы, арманда дағы
Өткен күндердің жалғанда бәрі
Өлеңім болып оралсын.

                      ІЗДЕП КЕЛ 

Сен кімге, мен кімге сыңармын,
Жүзімді жасырып тұрар мұң.
Сен кетіп, түбінде мен осы
Өлеңді түрткілеп тынармын.

Батылдық басылмай пернесі,
Ақылым жүректі жеңді осы.
Тек маған айтатын сөздермен
Басқаны жұбата көрмеші.

Мен сені, сен мені, ұмытпа!
Сезімді сақтап қой, суытпа!
Тек маған ашатын құшақпен
Өзгені өбектеп жылытпа!

Мен ғашық әлемдік жарық нұр,
Ізгілік сәулеңді салып бір.
Сен де үнсіз күрсініп ал дағы
Елеусіз мені еске алып тұр.

Күні ертең жаңа өмір басталар,
Көзімде күлкі ойнап, жас қалар.
Қоңырау шалады басқа адам,
Мазамды алады басқалар.

Саған да бас имей жүрермін,
Реңсіз болса да күрең күн.
Өтірік сүюден шаршасам,
Өтірік өмірді сүрермін.

Мен құсап жазды өткер, күзді өткер,
Көңілден ұшырып жүз кептер.
Шынымен сағынсаң сен мені 
Іздеп кел...

                       Б- ға

Сен мені кінәлама!
Өзіңдей мен ғашықпын бір ағаңа.
Бақытын айырбастар адамдар көп,
Сенің досың болмасын сыра ғана.

Сен маған өкпелеме!
Серісін сүйген сұлу жек көре ме?
Біз ешқашан бармаған, көріспеген,
Сырымды айтып отырмын Көктөбеге,
Шынымды айтым отырмын Көктөбеге.

Сен мені айыптама!
Жанарымда жарқылдар Жайық дала.
Екі-ақ адам жүзетін теңіз болса,
Екі-ақ адам еседі қайық қана.

Сен мені ұғасың ба? 
Үмітім ұлы күнге ұласуда.
Сенің ағаң артатын сағыныштар,
Сені ғашық еткізді құба шыңға.

Сен мені кешір, күнім! 
Ақылынан алжасты есім бүгін.
Кім маған дұрыс жолды нұсқар дейсің,
Келгенде шешімді күн.
 
Болсын десең жолың нұр, ісің дара,
Сен, қайыспа түңілер тұсыңда да.
Ал мен бәрін сүйемін, тек бір жанды
Ұмыту үшін ғана...

                            ***
Жолымды сізге жалғағым келді,
Жырымды сізге арнағым келді.
Кіршіксіз ізгі жүрек төріңе 
Махаббат болып орнағым келді.

Аңсаса келмей, жүз күткендері 
Арудың аз ба үздіккендері?
Байқамай сізді қалай жүр екен,
Қазақтың кербез қыз біткендері?

Болмысы биік, тым дара ері,
Табылар текті тұлғаға теңі.
Қазаққа сендей жігіт сыйлаған,
Жақсы көремін Шымқала сені.

Қощтасар кезгі күй анық маған,
Есіме сізді жиі алып барам.
Алдыңа сенің батыр боп барып,
Көріскен сәтте ұялып қалам.

Бір әлем жатқан сонау мүсінге, 
Жанамын лаулап алау ішінде.
Қияр ем бүкіл жігер-күшімді,
Жасқанбай саған қарау үшін де.
Үнсіз де тілсіз тек осы бетпен, 
Қалдырған мені ер осы неткен.
Бұл көктем жетпей, сағынды сізді, 
Не болар екен келесі көктем?

                     КӨЛЕҢКЕ

Сізді сүйген жүрегімнің бар мұңын,
Арқалап жүр тағдырым.
Саған қарай жеткізбейтін жол неге,
Танытады сан қырын.

Сен кеткен соң ұмытармын деп едім,
Табылмады не емім.
Алыстағы сағыныштар ұлғайып,
Мұңға айналды өлеңім.

Сен кеткен соң жылап қалдым себепсіз,
Енді мүлде бөлекпіз.
Көздерімнен мөлт-мөлт етіп тамбаған
Кездерімде керексіз.

Шапағымен шуақ таңның көз ілдір,
Көлеңкеңмен кезіп жүр.
Жүрегіңнен жұмақ мекен көрінсе,
Көздеріңде сезім-нұр.

Кешігумен, кешірумен кешеміз,
Әлі талай неше күз.
Ғайып болғын, ғажабыңа алданып
Ғашық болсын десеңіз.

Азат тілім ақылымды алмай жүр
Десе-дағы шалғай жүр!
Сен кеткенмен, кетпей қалды іздерің,
Көлеңкең де қалмай жүр,

Бақытына басқа құшақ бөлер кем
Күтіп жүрмін кел ертең
Кетеріңде менде қалып қойыпты 
Көлеңкең...

Дайындаған АрАй ШАКЕНҚЫЗЫ

АйдАнА СЫДЫҚОВА,
Экономика және бизнес жоғары мектебінің магистранты,
«Сұңқар» студенттер кәсіподағы» ҚБ төрайымы: 

–«Сұңқар» кәсіподағы қашан құрылды? 
Ол әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университетінде қай уақыттан бастап жұмысын 
атқарып келеді?

–1999 жылы Дәурен Абаевтың 
бастамасымен «Сұңқар» студенттер кәсіподағы» 
қоғамдық бірлестік болып құрылды. Ол ҚазҰУ 
шаһарында өз жұмысын күні бүгінге дейін 
атқарып келеді. Биыл бізге 15 жыл толды.

–«Сұңқар» осы уақыт аралығында қандай 
жетістіктерге қол жеткізді?

–«Сұңқар» аталған уақыт аралығында 
көптеген жетістіктерге жетіп, әрдайым 
биік шыңдарды бағындыра білді. Ең 
басты көрсеткішіміз – ол былтырғы жылы 
ұйымдастырылған республикалық байқауда сала 
көшбасшысы атануымызды айтуға болады және 
өзге де жеткен жетістіктеріміз бар. Олардың 
әрқайсысы біз үшін орны бөлек бір төбе болып 
саналады. Әрине, осындай жетістіктерге жетуде 
университет басшысы Ғалым Мұтановтың 
тарапынан көрсетіліп отыр-ған зор қолдауды 
атап өтпеуге болмайды.

–«Сұңқардан» бөлініп, ай сайын берілетін 
әлеуметтік көмек туралы айтып өтсеңіз. 

–«Сұңқар студенттер кәсіподағы» 
әрдайым студент игілігі үшін жұмыс жасайды. 
Әлеуметтік көмекті ұсынудың бірден-бір жолы 
– семестріне бір  реттік қаржылай көмек және 
тегін тамақтану талондары беріледі. Ол шаралар 
әлжуаз топтағы студенттерге: ата-анасы жоқ, 
көп бала-лы отбасынан шыққан студенттерге, 
мүмкіндігі шектеулі студенттерге, түрлі жаман 
дертпен ауыратын, сонымен қатар, дарынды, 
білімді студенттерді қолдау мақсатында 
жүргізіледі. Биыл ҚазҰУ-дың 80 жылдығы 
мен «Сұңқар» кәсіподағының 15 жылдығына 
орай ұйымдастырылып, тағайындалған арнайы 
степендия тағы бар. Оған қатысу үшін барлық 
талапкер студенттерге ҚазҰУ-да оқитынын 
растайтын құжат қажет. Сонымен қатар, 
қоғамдық өмірде белсенді студент болумен 

бірге, көптеген жеткен жетістіктерінің көрінісі 
ретінде алған диплом, сертификат, алғыс 
хаттарды әкелу керек. Ал құжаттарға келсек, ол 
қараша айының онына дейін қабылданады.

–«Сұңқар» кәсіподағының басқа ұйымдарға 
қарағандағы басты айырмашылығы:

–ҚазҰУ-да әрбір ұйымның белгілі бір 
мақсат-мүддесі бар. Бізде ҚазҰУ қалашығында 
«Сұңқардан» басқа ұйымдар да жұмыс жасайды. 
Мысалы, Студенттер кеңесі ол жатақхана 
тәртібін қадағалайды. Олардың да жұмысын 
ерекше атап өтуге болады. Сол сияқты «Көмек» 
еріктілер қозғалысы бар. Студенттеріміздің 
ғылыми қалыптасқан түрдегі қоғамы және 
студенттер Сенатын атап өтуімізге болады. Осы 
арадағы «Сұңқар»  студенттер кәсіподағының 
ең басты мақсаты – студенттердің әлеуметтік-
экономикалық құқығын қорғау, студент 
игілігі үшін жұмыс жасау болмақ. Бұл, әрине, 
сонысымен де ерекшеленеді. Біз қоғам мүддесі 
үшін жұмыс атқарамыз. Алдағы уақытта да 
үлкен тұлғаларды тәрбиелейтін өмір мектебі деп 
айтсақ болады. «Сұңқардан» шыққан әрбір адам 
болашаққа үлкен бағыт-бағдар алып шығады. 
Оның дәлелі ретінде алдыңғы буын – аға толқын 
«Сұңқар» кәсіподағын құрып кеткен Дәурен 
Абаев бүгінде Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
баспасөз хатшысы және кеңесші қызметін 
атқарады. Одан да басқа көптеген шоу-бизнесте 
жүрген аға-әпкелерімізді айтуға болады. 

Сондай-ақ, бүгінгі «сұңқарлықтар» болашақ 
ел мүддесі үшін жұмыс атқаратын лайықты 
тұлғалар деп есептеймін.

–Жалпы, студенттер қауымына айтар жылы 
лебізіңіз?!

– «Болашақ – білімді жастардың қолында»  
деп тегін айтылмаса керек-ті. Ең бастысы 
– дені сау, бастары аман болсын! Сонымен 
қатар, сапалы білім алуға деген ынталары 
таусылмасын. Білім болмай, біз жан-жағымызды 
да, қоғамды да ілгері дамыта алмаймыз, қоғамға 
өзгеріс енгізе алмаймыз. Көзі ашық, көкірегі ояу 
азаматтар мен азаматшалар болса екен. ҚазҰУ 
әрбір студенттің өмірлік жолын айқындап 
беретін, негізін қалайтын іргетасына айналса 
екен деген тілегім бар.

–Сұхбатыңызға рахмет.

Сұхбаттасқан 

Айжан ТОҚШЫЛЫҚОВА 
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Бағасы келiсiм бойынша. 
Таралымы 1000 дана. 
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Когда на факультет журналистики 
КазНУ приходят корифеи журналистики, 

то на встречу собираются студенты и 
магистранты всех курсов. Так произошло 

и на этот раз. В Телерадиокомплексе 
КазНУ им. М. Барманкулова не было 

свободных мест, студенты пришли на 
мастер-класс известного казахстанского 

телевизионного журналиста, 
ведущего телевизионные передачи на 

телерадиокомпаниях «Хабар» и «КТК» – 
Сергея Пономарева. Многим он известен 

как ведущий телевизионной аналитической 
программы КТК  – «Портрет недели».

Абай десе әрбір сөзі терең мағынаға 
толы, әр өлеңінде адами қасиеттерге 
баулитын үн, қара сөздерінен маржандай 
тізілген даналық көрінетін ақын, 
философ, исі қазақтың қараңғылық 
көгінде шам болып жанған ойшыл 
ғұлама оралады ойға. «Кемеңгерлік 
үлгісі, ұлы Абай – нар тұлға». Дәл осы 
тақырыппен қара шаңырағымыз – ұлттық 
университеттің физика-техникалық 
факультетінде «100 кітап» бағдарламасы 
аясында физика мамандығының 2 
курс студенттерінің қатысуымен №1 
жатақхананың акт залында әдеби кеш 
өткізілді. Кешке теориялық және ядролық 
физика кафедрасының оқытушылары, 
кафедра меңгерушісінің орынбасары, 
куратор-эдвайзерлер мен практикант-
магистранттар қатысты.  

Абай өлеңдері шынайы достықты, 
адал махаббатты жырлап, жүректі, ыстық 
қайратты, ғылым жолына түскен іздемпаз 
әрі толық адам болуды насихаттайды. Осы 
тақырыптағы өлеңдер мен қара сөздерді 
студенттер бірінен соң бірі мәнерімен, 
жарасымды үндестікпен қатарласа 
жырлады. Студенттер мен кеш қонақтары 
сыры мен жыры әр адамды тебірентер, 
қара сөзден өрнек салған әдебиет 
әлеміне сапар шеккендей болды. Абайша 
айтқанда, «әсем ән мен тәтті күй» де, адами 
қасиеттерге тәрбиелейтін қара сөз де, 
«ой салар» өлеңдер де осыннан табылды. 
Студенттер арасында талқылаулар мен 
өзара пікірталастар да орын алды. Бұл 
кештің әсерлі өтуіне топ студенттерінің 
белсенділігі мен топ басшысы Айдана 
Салахитдинованың қосқан үлесі зор.   

Абай шығармашылығы ғасырлар бойы 
жасап, мәңгілікке өлмейтін, сусындаған 
әр қазақ шөлін қандыратын бастау болып 
қала бермек. 

Көп адамдар өмірге бой алдырған,
Бой алдырған, аяғын көп шалдырған.
Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы,
Өлмейтұғын артында сөз қалдырған, – 
деп жырлаған Абай, бүгін де ұрпағымен 

бірге жасасып келеді. Азапты күндерінде 
«білім сәулесін шашсам, ғылымға бағдар 
берсем» деп келешек ұрпақтың тағдырына 
алаңдап, жүрегі қан жылаған Абай – 
қазақтың маңдайына біткен шоқжұлдыз. 
Абайы бар елдің мерейі сөзсіз үстем. 

Меруерт НҮСІПӘЛИЕВА,
физика-техникалық факультетінің

 2-курс магистранты 

После представления Сергей Пономарев 
начал рассказывать о том, как приходят в 
телекомпанию начинающие журналисты-
студенты для прохождения производственных 
практик. К примеру, одна студентка 
предложила интересные неизученные темы, 
которые заинтересовали ТВ-редакцию. 
Затем исследовала эти темы и подготовила 
телевизионные сюжеты и передачи. Например, 
как служат в армии девушки, как становятся 
монахинями и многие другие. Хочется привести 
примеры, когда наши студенты с первого 
и второго курсов, зарекомендовав себя на 
учебно-производственной практике, стали ТВ-

корреспондентами, журналистами – это Ирина 
Попова и Михаил Корчевский. Их событийные 
репортажи, журналистские расследования мы 
видим каждый день на КТК, хотя они учатся у 
нас, на факультете журналистики, на третьем 
курсе.

Сергей Пономарев рассказал о своем 
творческом пути, о работе на «Хабаре», 
на «КТК», о своей работе собственного 
корреспондента «1-го канала – ОРТ» по 
Казахстану, о высокой конкуренции, высоких 
требованиях, предъявляемых при освещении 
международных, республиканских событий, 

о сложностях при подготовке телевизионных 
материалов в зоне политических, военных 
конфликтов.

Студенты, завороженно слушая С. 
Пономарева, смотрели его телевизионные 
передачи: о Южно-Казахстанском «Ноевом 
ковчеге», о людоеде-Жумагулове, о поселке 
«Барсакелмес» на острове, где живут 
прокаженные люди, и многие другие 
захватывающие сюжеты. После просмотра 
программ посыпались вопросы студентов: 
«Самый сложный репортаж», «О чем бы вам 
хотелось заснять ТВ-сюжет?», «От чего бы вы 
отказались и не снимали» и многие другие. 
Никто не хотел отпускать нашего гостя. 

В завершение все сфотографировались 
на память об этой запоминающейся встрече 
с ведущим казахстанским тележурналистом 
Сергеем Пономаревым.

С. БАРЛЫБАЕВА, 
д.и.н., профессор 

факультета журналистики 

Белгілі тележурналист- ғалым  Әмір 
Абусағитұлы Молдабеков осыдан ширек 
ғасыр бұрын   әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық Университетінің журналистика 
факультетін бітіріп, Қазақстан 
телерадиосында студиядан тыс хабар 
тарату бөлімінде өзінің еңбек жолын 
бастаған еді. Содан бергі оның  өмірі өзі 
оқыған білім ордасымен тығыз байланыста  
болып келеді. Атап айтқанда, журналистика 
факультетінің жаңадан құрылған «Сана» 
телестудиясында жетекші, 1993 жылдан 
бастап университеттің   техникалық 
құрал-жабдықтар мен   жаңаша оқытудың 
технологиясы бөлімінің бастығы (ТСО и 
СОТ)   қызметтерін  атқарды. Филология 
ғылымдарының кандидаты Ә. Молдабеков 
– «Электронды университет жобасы» 
авторларының бірі. «Хабардың бес белесі» 
атты зерттеу еңбегі 2008 жылы «Бес 
белес» деген атпен қайта толықтырылып 
баспадан жарық көрді. 

Сондай-ақ, Ә.Молдабеков 1994 – 
2000 жылдар аралығында «Қазақстан» 
телеарнасынан апта сайын беріліп тұрған 
«Түрік даналары», «Дара тұлғалар», 
«Тұлпардың тұяғы» атты тізбекті 
телебағдарламаларының тұрақты  ғылыми 
кеңесшісі болды. Осы және басқа да 
телебағдарламалары үшін 1995 жылы оған 
Халықаралық ЮНЕСКО сыйлығы берілді. 
Әмір Молдабеков «Түрік даналары» 
авторлық бағдарламасы бойынша Түркия, 
Германия мемлекеттерінде іссапарда 
болып, тізбекті хабарлар дайындауға 
белсене ат салысты. «Түрік даналары» 
авторлық телевизиялық бағдарламаның 
ұзын-саны 40 сериясын түсіріп, эфирден 
өткізді. Сонымен бірге, оның түсірген 
бұл телехабарларын Түркия, Әзербайжан 
телевизиялары эфирден көрсетіп тұрды. 
Атап айтар болсақ, «Түрік даналары» 
телебағдарламасын Түркия мәдениет 
министрлігінің ұсынысымен «Нихал 
Атсыз» деген интернет-саиттан қазіргі 

кезде де  тамашалауға болады.
Жақында ҚазҰУ-дың журналистика 

факультетінде «Қазақстан 
журналистикасының бүгіні мен 
болашағы» атты республикалық ғылыми-
практикалық конференция болып 
өтті. Осы конференция барысында 
Қазақстан журналистика Академиясының 
Президенті, профессор Сағымбай 
Қабашұлы Қозыбаев  М. Барманқұлов 
атындағы телестудияны құруға  белсене  
сіңірген еңбегі үшін өз қолымен 
Академияның «Алтын жұлдыз»  сыйлығын 
Ә. Молдабековке табыс етті.

-Телевидение Марат Кәрібайұлы 
Барманқұловтың шынайы өмір серігіне 
айналған еді, - дейді С. Қозыбаев. – Көзі 
тірісінде отандық тележурналистиканың 
атасы атанып,  телевизия туралы көптеген 
мазмұнды да құнды оқулық  кітаптар 
жазды. Осындай аты аңызға айналған 

адамның есімін ел есінде қалдыру 
барысында оның сүйікті шәкірттерінің 
бірі, жанында бірге жүрген әріптесі Әмір 
Абусағитұлы Молдабековтың сіңірген 
еңбегін елемеу мүмкін емес. Бүгіндері 
журналистика факультетінің ғана емес, 
бүкіл университет қауымына, студент-
жастарға телеөнерінің қыр-сырын 
танытып, лайықты қызмет көрсетіп келе 
жатқан телестудияның  аяғынан тік тұрып, 
жұмысының дұрыс жолға қойылуына 
оның қосқан еңбегі өлшеусіз дер едім. 
Сондықтан да, Әмір Абусағитұлын осынау 
құрметті атаққа лайық деп таптық.

Иә, ұстаз атын шәкірті дәріптеп, өзі де 
оның ұлағатынан шапағатын көріп жатса, 
бұл да оның азамат деген атқа лайық 
екендігінің бір белгісі болса керек.

Құдиярбек АҒЫБАЕВ,
аға оқытушы


