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Лига Волонтеров при Satbayev University - Отделение ОФ «Лига Волонтеров» университета –
организация единомышленников, объединенных желанием помогать и делать этот мир чуточку добрее.
В Satbayev University общество принимает участие в социально значимых кампаниях:
распространяет информацию о социальных проблемах, проводит общественные акции,
организует семинары и мастер-классы, а также инициируют
молодежные проекты и мероприятия для развития
движения волонтерства.

league_volunteers
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Құрметті Студент!

Ж

урналымыздың кезекті бұл саны әдеттегідей ең қызықты,
ең соңғы жаңалықтарды, таңғаларлық жаңа ақпараттарды
сізбен бірге бөлісуге дайын. Біздің ұжым сіздің университеттегі оқудан тыс өміріңізді көңілдірек өткізуіңізге жұмыс жасайды.
Сол үшін де біз жаңалықтармен қоса, әртүрлі пайдалы танымдық
материалдар жариялап отырамыз. Сонымен қатар осы журналдың
келесі санын дайындауға қатысуға сіздің де әбден мүмкіндігіңіз бар
екенін есіңізге салғымыз келеді. Себебі бізде «New Generation» деп
аталатын өте тамаша рубрика бар. Ол жерде өзіңіз сияқты студенттер
өз әңгімелерімен, жетістіктерімен бөліседі. Бұл біздің мақтанышымыз!
Қоңыр күз кез келген жанды шабыттандыра алады. Ал біз осы санымызда сізге қызықты болады деген барлық тақырыптар аясын қамтуға
тырыстық. Университет қабырғасында не жаңалықтар болып жатқанынан хабардар болыңыз, ғылыми жетістіктерге құлақ түріңіз, әртүрлі
белсенді шығармашылық топтарға еріңіз, өз құрдастарыңыздың пікірін
тыңдаңыз, жаңа идеяларға шабыт іздеңіз – кезекті бұл санда сіз осы
мүмкіндіктерге жол таба аласыз деп үміттенеміз.
Құрметті Студент, біз сізден өзіңіздін және айналаңыздағылардың
қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауыңызды тілейміз. Онлайн
болыңыз! Белсенді болыңыз! Бізді оқыңыз!
Ізгі тілекпен «UNIQUMsu»!
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Мерей Қосын
Журналист

Қош келдің,

Студент!
Жарқырайсың елiмнiң жастарымен,
Зор бiлiмнiң баспалдақ бастауы сен
ҚазҰТЗУ – киелi шаңырағым,
Бiз талпынған арманның асқары сен!
Беделiңдi көтерген Қаныш аты,
Қиырына әлемнiң таныс атың.
Арман қуған қаншама өрiм жастың,
Ұясы сен танысып, табысатын!

Ж

Жыл сайынғы дәстүрге айналған
бірінші курст студенттерінің салтанатты ант беру кеші биыл ерекше өтті. Елдегі эпидемиялық
жағдайға байланысты сақтық ережелері бойынша кеш онлайн
трансляция түрінде көрсетілді.
Университеттің барлық қызметкерлері мен оқытушылары және
студенттері бұл іс-шараға әлеуметтік желілер арқылы белсенді қа-
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тысып, барлық бағдарламаны тек
тікелей эфирде тамашалады. Сондықтан да университетіміздің әлеуметтік желілерінде толассыз
пікірлер мен хаттар келіп жатты.
Алғашқы құттықтау сөзін Қаныш
Имантайұлы Сәтбаев атындағы
Қазақ ұлттық техникалық зерттеу
университетінің академиялық жұмыс жөніндегі проректоры Искаков Ринат Маратұлы айтып, концерттің шымылдығын ашқаннан
кейін, әрі қарай академик, профессор Баян Ракишев өзінің видеоқұттықтауын жолдады.
Концерт барысында қыркүйек айының 19-нан бастап, қазанның
1 күні аралығында университеттің «Инстаграм» парақшасында
ұйымдастырылған «Ақыры мен
SU студентімін», «Студенттер қатарына қабылдау: күту VS шындық», «Қашықтықтан оқытудың

сүйкімділігі» атты онлайн конкурс
жеңімпаздарының есімдері жарияланды. Берілген тақырыптар бойынша вайндар мен Tik-Tok видеоларын түсіріп, ең үздік атанған
студенттер қатарында: Рамаш
Дильназ Жансерікқызы, Манохин
Никита Владиславович, Мырзағалиева Лилия Ғалымжанова, Мұхамеджан Саид Айдарбекұлы болды.
Сонымен қатар Қазақстанның әр
түпкірінен жиналған жаңа студенттерге ерекше номинациялар табыс
етілді. «Ең жас студент» номинациясы бойынша небәрі 16 жасар
студент Имрамазаев Азизжан Махаметжанович, «Алтын мұнара»
номинациясы бойынша ҰБТ-дан
135 балл жинаған Аңламас Шәкизат Даниярқызы, «Ең үздік комментатор» ретінде Ұябаева Ұлбосын Абдумуталқызы, «Шалғай
аймақтан келген студент» номина-
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циясы бойынша Батыс Қазақстан
облысы, Қамыстыдан келген Мұханбедиярова Алияна Мадияровна, «Біздің уақыттың батыры»
номинациясы бойынша Тоғызқұмалақтан спорт шебері, Азия чемпионы Салман Аружан Бауыржанқызы, «Жұлдызды студент»
номинациясы бойынша халықаралық байқаудың лауреаты Салтанат
Мақсатқызы, ал «Шынайы политехшілер» номинациясы бойынша
бір отбасы мүшелері, ҚазҰТЗУ-ды
бітірген Дәуренбекова Камила және Дәуренбекова Сымбат Нұржанқыздары марапатталды.
Концертте көрермендер онлайн
трансляция арқылы Satbayev
University би ансамбінің қойылымын тамашалап, SU хоры мен Халық аспаптары оркестрінің ән-күйлерін тамашалады. Әрі жастар
арасында танымал поп-жұлдыз V$XV-prince студенттерге арналған ән шашуды студиядан жолдады. Осындай мерекелік
салтанатты жүргізушілер кеш барысында шағын ойын ретінде
сұрақ-жауап байқауын ұйымдастырды. Негізгі ережеге сәйкес,
сұрақтарға комментарий арқылы
дұрыс жауап қалдырған студенттерге сыйлықтар берілді.
Ал салтанатты ант беру рәсімін
1-курс студенті Салтанат Мақсатқызы орыңдады:
«Біз, ел тілегін ертеңге апарар жастар, ерекше мәртебеге ие
болған Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің
студенті болғанымызды мақтан
етеміз! Киелі шаңыраққа кір келтірмей, үлгілі де білімді шәкірт болуға, тәуелсіздікті баянды етуге
бар күш-жігерімізді жұмсап, Тәуелсіз Қазақстан Республикасының
шынайы патриоттары болуға салтанатты түрде ант етеміз!».
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Шерзат Шермет розметұлы
Рухани Жаңғыру жобалық кеңсесі

"Саналы азамат – сапалы нәтиже
кепілі" онлай семинар-тренингі
2020 жылдың 19 қазанда, «рухани жаңғыру»
бағдарламасы, «үнем-қоғам қуаты» арнайы жобасы
аясында К.И. Сатпаева атындағы ҚазҰТЗУ «Рухани
жаңғыру» жобалық кеңсесі, Алматы қалалық «Рухани
жаңғыру» жобалық кеңсесімен бірлесе отырып, «Саналы азамат-сапалы нәтиже кепілі» атты, ЖОО «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі жетекшілерімен семинар-тренинг өткізді.
Нәтижесінде Алматы қаласы бес ЖОО сонымен қатар екі колледж қатысып, студенттермен қашықтықтан
оқыту кезінде оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізу бойынша тәжірибе алмасып, өзара пікірлерімен, жоспарларымен бөлісті. Семинар- тренинг барысында «Нұр
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Отан» партиясы мүшесі, SAVENERGY компаниясының бас директоры, Сәтпаев Университеті түлегі, PhD
доктор Руслан Нұрлыбаев қатысып, студенттерге білім
шыңына жетудегі, менторлық көмегін ұсынды. С.Ж.
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Алматы Университеті «Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі жетекшілері
семинар-тренингте жұмыс нәтижелерімен топ бастады. Ал О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжі мен П.И. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі өкілдері сабақтан
тыс уақытта студенттермен бағдарлама аясындағы жасаған жұмыстарымен таныстырды.

SU NATION
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Шерзат Шермет розметұлы
Рухани Жаңғыру жобалық кеңсесі

«Қазақтың ұлттық тағамдары»
челенджі
Алматы қалалық «Рухани жаңғыру» жобалық
кеңсесінің ұйымдастыруымен жоғары оқу орындары арасында «Дәстүр және ғұрып» арнайы жобасы негізінде «Қазақтың ұлттық тағамдары» атты челлендж
ұйымдастырылды. Осы орайда, Сәтпаев Университеті Студенттік мәселелер жөніндегі департаменті,
«Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі, «Қазақтың ұлттық тағамдары» атты челленджді, С.Ж. Асфендияров
атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінен қабылдап алды.
2020 жылдың 9 қазанда,Сәтпаев Университеті студенттерге ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында, #3 студенттік жатақхана алдында, қазақтың ұлттық «Сірне» тағамын дайындап, студенттерге дәм
татқызды.
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Сірне-бұл көшпенділердің көнеден келе жатқан ұлттық тағамдарының бірі. Қай кезде шыққаны белгісіз,
бірақ сірне өзге ұлттарда димлама, казан кебаб деген
аттармен кездеседі, сонымен қатар дайындалу әдісі де
өзгеше. Қазақтың сірнесі негізінен бір қойдың етін толық пайдаланып жасалатын тағам түрі. Нағыз қазақи
сірненің дайындалу әдісіне келер болсақ: бірінші қойды сойып, бас сирағын ұйытып, ішек қарынын тазалап алады. Екіншіден, қойдың іш майын қазанға жайып, ішіне етті кесек-кесек салады, еттің үстіне қойдың
өкпе бауырын, ішегін салып, бас пен сирақты қойып
қойдың қарынымен орап жабады. Тағам құрамындағы
еттің сөліне ғана пісетін сірнеге өсімдік майы қосылмайды.

SU NATION

Сірне тағамында тек қана дәмдеуіш ретінде тұз қолданылған. Көшпенді халықта, немесе әскер бастап батыр
бабаларымыз соғысқа аттанғанда, аңшылық кезінде,
қазаны мен қойын тастамаған халық болған. Міне сірне тарихы тереңде жатыр.
Бүгінде бейбіт заман айнасында сірнеге қалағанынша көкөністер мен түрлі дәмдеуіштерді қоса пісіру, әр
адамның талғамына байланысты болуда.
Қойдың қарнымен жабылған сірненің бетін қазанның
қақпағын бу шықпайтындай мықтап жауып әлсіз отқа
қойылады. Нәтижесінде “сірне” деп аталатын қайталанбас дәмге ие қазақтың ұлттық асы дайындалады.
Еліміздегі техникалық ғылым мен білімнің қара шаңырағы Сәтпаев Университеті бұл челленджді Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне жолдады.
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Әділхан Тимур
Т.Бәсенов атындағы сәулет және құрылыс институты,
Су ресурстары және суды пайдалану мамандығы, 4 курс.

Дана, ойшыл, һәкім

Абай Құнанбайұлының
175 жылдық мерейтойына арнаймын
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Халқымыздың дара ақыны бір өзің,
Оқи берем жалықпастан бір өзім.
Тектісің сен, текті атадан туғансын,
Рухтандырар сырға тұнған әр сөзің.
Һәкім Абай адам бол деп, адал бол деп жырлаған,
Махаббат пен табиғатты ұқсата ой қозғаған.
Білім ізде, бос өткізбей уыста тұрмас уақытты,
Жастық кезін көп ізденіп, көп оқуға арналған.
Абай айтқан ата-анаңды әрқашанда сыйлай біл,
Парыз екен, ақ жаулықты анаңның ақ сүтін оның ақтай біл.
Адалдықтың туын көтер, арамдыққа қарсы тұр,
Бұл өмірде әділ болып, қайырымды бола біл.
Ей жас ұрпақ, Абайды оқы тамсана да таңырқа,
Дүниенің тылсым сырын өз бойына қондыра.
Баға жетпес байлығымыз, алтыннан да ардақты,
Көзқарасын өзгерер, бұл өмірге салмақты.
Кейбір кезде тұрып қалар, көңілімде бір сұрақ,
Бәрін іздеп сен табарсың, Абайды оқы тек бірақ!
Терең тағылым аларсың, көңіліне түйгенде,
Есте сақта мәңгілік, болар саған бұл шырақ.
Абайды өлді демегің, артында қалған ізі бар,
Сол ізді шаммен қарасаң, тіл жетпейтін мұралар.
Қара сөздер, өлеңдер ұрпаққа қалған байлығы,
Айтар мұндай нақылды, ойшылдар мен даналар.
Абай біздің ұлтымыздың данасы,
Сыр шертеді сол Абайдың даласы.
Туылған ғой сол далада алыптар мен ұлылар,
Тағы да бір сол даланың Тимур атты баласы.
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Институт
красных
инженеров
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О.А.Байконуров

,
академик АН КазССР,заслуженный работник высшей
школы КазССР (№ 15-16, 20.12.1974г).

Первый директор института горный
инженер Ашир Джаналиевич Буркитбаев –
выходец из рабочей среды, в прошлом
инженер-токарь, затем был выдвинут
на ответственную партийную работу.
До поступления в Урало-Казахстанскую
промышленнуюакадемию. Которую он
окончил с отличием, работал первым
секретарем комсомола Казахстана, затем
секретарем Риддерского горкома партии.
А.Д.Буркитбаев был одним из главных
инициаторов привлечения в КазГМИ
научных сил из центральных вузов страны.
Большую организаторскую деятельность
он совмещал с педагогической работой,
читая курс по рудничному транспорту.
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юность моего поколения слова «Красный
инженер» вошли как
боевой призыв и как
рабочая формула, организующая наш повседневный труд.
С первых дней существования Советской
власти стал вопрос о ликвидации научно-экономической отсталости страны. Большим достижением в этом направлении было создание сети
высших учебных заведений, готовящих специалистов высокой квалификации для различных
отраслей народного хозяйства.
4 сентября 1918 года В.И.Лениным был подписан декрет об открытии Горной академии в Москве. Тот факт, что произошло это в труднейшую
пору, в годы гражданской войны, говорит, какое
жизненно важное значение придавалось подготовке квалифицированных кадров для народного хозяйства.
Вот, например, в каких словах отозвался патриотический настрой студентов Ленинградского
электротехнического института им. В.И. Ульянова (Ленина), понимание своего революционного долга в их письме к Ильичу: «Посланные
в институт твоего имени рабочим классом, твердо обещаем приложить все усилия, чтобы стать
красными инженерами для работы по электрификации республики и осуществлению коммунизма».
Такое глубокое понимание общественно-политического значения своего учебного труда было характерной чертой первых поколений советских
студентов.
Казахский горно-металлургический, а ныне политехнический институт был создан по решению ЦК ВКП (б) и Совнаркома в 1934 году.
Мы, первые его рабфаковцы и студенты самым непосредственным образом связывали
свои повседневные обязанности с теми установками, которые были даны в важнейших
партийных документах. Так, в решениях одного из пленумов ЦК ВКП (б) 1929 года указывалось: «Гигантский размах социалистического строительства осуществление пяти летнего
плана являющегося практическим выражением лозунга партии догнать и перегнать передовые капиталистические страны… ставят перед
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партией во всей широте и остроте проблему кадров
в реконструктивный период».
Большинство моих товарищей по институту, как и я,
пришли на рабфак по путевкам комсомольских и партийных организаций были, если можно так сказать,
делегированы на учебу в высшую школу рабочим
классам и это определяло тот поистине боевой настрой, которым характеризовался каждый день нашей
институтской жизни.
Мы стали первыми студентами созданного института.
Меня выбрали секретарем комсомольской организации,
и сейчас вспоминая все разнообразие наших дел, я могу
сказать, что не деканат, не кураторы, а пожалуй вузовская комсомолия выполняла главную роль организатора
учебного труда, студенческой инициативы.
«Настоящим комсомольским директором» являлся
первый его руководитель Ашир Буркитбаев, который
до окончания промышленной академии был токарем,
потом работал секретарем Казкрайкома комсомола.
Рабочая молодежь шла в вузы не за дипломом, не ради
научной карьеры, хотя из рядов первых студенческих
поколений выросло немало широко известных ученых
и руководителей, организаторов производство, а за
знаниями, без которых нельзя было построить новой
жизни, решить задачи поставленные временем.
Показательна сама география распределения к месту
работы инженеров-горняков первого выпуска в 1939
году – Джезказган, Лениногорск, Текели, Ачисай,
Балхаш, Караганда, Восточно-Коунрадский рудник,
Майкаин. Это было в то время горячие точки на карте республики, бурными темпами развивающей свою
горно-рудную промышленность.
Началась война. Тем из молодых специалистов, что
были оставлены для работы в тылу, предстояло пройти ответственную проверку профессиональных знаний
и умений, который по значению в этот суровый момент могли быть приравнены к оружию, направленному против врага.
В 1941 году я получил задание в кратчайший срок провести работу по восстановлению старой заброшенной
англичанами шахты и организовать добычу необходимой для военной промышленности руды. Начальником крупнейшей для того времени шахты Караганде
стал Аскар Алимбаев. Абдрахман Токтыбаев был направлен на Джездинское марганцевое месторождение
начальником вновь открываемого рудника. Никополь,
Чиатурский марганцевый рудник оказались на оккупированной врагом территории, и надо было срочно организовать в Казахстане добычу руды, необходимой в качестве добавок для производства лепированных сталей.

SU HISTORY

Подобных фактов из истории борьбы нашего народа, из биографий выпускников Казахского политехнического можно было бы назвать множество.
В 1952 году в свой институт я вернулся его ректором. В истории страны начинался новый этап.
Перед народом стояли новые задачи, и к их решению коллектив ученых и студентов КазГМИ
имел самое непосредственное отношение. Об
итогах очередного партийного съезда коммунистам, профессорско-преподавательского состава института рассказывал бывший тогда президентом Академии наук КазССР делегат съезда
Д.А.Кунаев. в ближайшее же время ученые, преподаватели института при участии студентов
приступили к практическому решению многих
важных и научных производственных вопросов. Освоение Миргалимсайского месторождения, совершенствование технологии производства меди на Балхашском комбинате, внедрение
в Карагандинском бассейне эффективной технологии разработка байерхимического метода обработки бокситов для алюминиевой промышленности – эти другие актуальнейшие задачи
развития промышленного производства, подъема
экономики страны стали боевым заданием нового отряда «красных инженеров».
Связи сегодняшнего вуза производством глубокий и многообразны. Стены учебной аудитории словно раздвинулись – ею стал заводской цех,
конструкторское бюро, исследовательская лаборатория. Наряду
с обычными формами обучения,
формированию глубоких профессиональных знаний и навыков студентов способствует работа в студенческих научных обществах
и в конструкторских бюро, участие в конференциях.
Характерно направленность этих
исследований. Сближению их с актуальными научно-техническим
задачами способствует привлечение студентов к разработке хоздоговорных тем, выполняемых вузовскими кафедрами. Этими же задачами диктуются темы
многих дипломов, нередки случаи, когда проекты выполненные студентами, внедряются
в производство. Казахский политехнический,

например, по праву гордится своими питомцами, выполняющими работы и исследования важного народнохозяйственного значения, которые были отмечены
медалями и дипломами ВДНХ СССР и КазССР. Институт занял четвертое призовое место среди технических вузов страны за постановку научной работы студентов. Ежегодный объем выполняемых студентами
хоздоговорных работ составляет 100 тысяч рублей.
Замечательно, что вузовский комсомол, стремясь выработать у каждого молодого специалиста высокую гражданскую ответственность перед обществом,
в своей деятельности сводит воедино воспитание интереса к профессий и интереса общественной жизни.
Ведь речь идет сегодня не о формировании отдельных
сторон и качеств будущего специалиста, а его облика
в целом его гражданской позиций.
Студент сегодняшнего дня – это человек, живо интересующийся проблемами развития выбранной науки,
стремящийся не только приобрести профессиональные знания, но как можно быстрее применить их на
деле. На стройках третьего семестра, в апитпоходах,
в шефской работе будущие специалисты ищут для себя уже сегодняшней возможности быть сопричастными делам народа.
Ведь, все эти качества, отличающие студенческую молодежь сегодня, имеют, мне кажется, прямую связь
с понятием «красных инженеров».

Ректор КазПТИ академик АН КазССР О.А. Байконуров
среди ведущих ученых КазПТИ. Рядом с О.А. Байконуровым д.т.н., профессор Т.Х.Чормонов, проректор д.т.н.,
профессор, к.в. Сушков, д.ф.н., профессор Д. Кшибеков,
академик АН КазССР, профессор Ш. Балгожин, профессоры Е. Лиманов, Н. Туякбаев (1961 г.)
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Бірінші курс студенттеріне
арналған пайдалы кеңестер
Адам өміріңдегі ең қызықты да
шешуші кезең – бұл студенттік
шақ. Сондықтан да бұл кезеңнің
мағыналы және нәтижелі болуы өз
қолыңызда. Балалық шақ, мектеп
өмірімен қош айтысып, жаңа
ортаға, ересек өмірге аяқ басу –
шындығында біздің болашаққа
аттаған ең алғашқы баспалдағымыз.
Сондықтан да университет өмірімен
енді ғана танысып жатқан бірінші
курс студенттері үшін пайдалы
болар бірнеше кеңестер ұсынғымыз
келеді.
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1

Белсенді бол!
Университеттегі алғашқы жыл әрбір
студент үшін өзіндік психологиялық
стресс алып келеді. Себебі жаңа ортаға әркім тез үйренісіп кете бермейді. Соған қарамастан бір нәрсені
естен шығармауыңыз қажет – сіз айналаңызға қалай қарасаңыз, айналаңыз сізге солай жауап береді. Яғни, мүмкіндігінше жаңа достар табуға тырысыңыз, ашық болыңыз. Ал бұл,
әрине, сіздің сабақтан тыс уақытта университтегі қоғамдық өмірге қаншалықты белсенді қатысатыңызға тікелей байланысты.

2

Өз кеңістігіңізді құрыңыз!
Университет – тек кәсіби білім
алатын жер ғана емес, сондай-ақ
бұл өзіңіздің шығармашылық
мүмкіндіктеріңізді барынша аша
отырып, жеке тұлға болып қалыптасуыңызға көмектеседі. Сондықтан айналаңызды барынша өзіңізді қызықтыратын дүниеге толтырыңыз. Университеттегі
өзіңіз қалаған қауымдастықтарға, не үйірмелерге мүше болыңыз. Егер тіпті қаласаңыз, өзіңізбен идеялас достарыңызбен бірігіп топ құрыңыз,
сөйтіп университет ішінде өз кеңістігіңізді жасаңыз. Өзіңізді шабыттандыратын достарыңызбен болашақ жобалар үшін бірігіңіз.

3

Адамды адам ететін – жауапкершілік!
Ия, адамды адам ететін – еңбек дерсіз, бірақ бүгінгі қарбалас
уақытта, таңдаулар өте көп заманда сізді қоғамдық өмірде, қызметте табысты ететін басты құндылықтардың бірі – ол жауапкершілік. Егер
бұл ұғымға экзистенциализм философиясының
тұрғысынан қарар болсақ, жауапкершілік – еркіндік ұғымының егізі. Егер сіз шындығында еркін тұлға болғыңыз келсе, бойыңыздағы жауапкершілік сезімін оятыңыз. Мектептегідей «апай,
кешіріңіз ұмытып кетіппін» деген сияқты жаттанды сылтауларды біржолата ұмытыңыз. Өз
өміріңізді, әрбір әрекетіңізді бар жауапкершілікпен сезініңіз. Сонда ғана сіз жаңа ортада
құрметті, табысты бола аласыз.

4

Техника беретін мүмкіндіктерді көбірек
пайдаланыңыз!
Дәріс үстінде кейде барлық айтылған дүниелерді толықтай есте сақтап алу өте қиын.
Сондықтан ұялы телефоныңыздағы диктофонды қосып қоюыңызға болады. Бұл сізге аудиторияда оқылған дәрістерді кейін
өзіңізге ыңғайлы уақытта қайта тыңдап, қайтадан қортуыңызға мүмкіндік береді.

5

Достармен қыдырудан бас тартпаңыз!
Университеттегі оқу үлгеріміздің жақсы болуы үшін, тек оқу ғана маңызды емес, сонымен қатар сіздің сергек, көңілді болуыңыз
да аса маңызды. Сондықтан жақын достарыңызбен апта соңында қыдырып тұру артық
етпейді. Бастысы – уақытты дұрыс пайдалану.

6

Қабырғалардағы хабарландыру тақтайшаларына көз салыңыз!
Университетте күнде әртүрлі іс-шаралар
өтіп жатады. Әрине, оның бәріне уақыт табу мүмкін емес. Дегенмен де, қабырғалардағы хабарландыру тақтайшаларына назар
аударып жүру артық етпейді. Бұл айналада
не болып жатқанынан хабардар болуға мүмкіндік береді,
тіпті өзіңізді қызықтыратын ортаға тап болуыңыз да мүмкін. Егер қаласаңыз, университеттің әлеуметтік желілеріндегі парақшаларынан да бұндай хабарландыруларды табуға болады.
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а р қ ы л ы
қара сөздерін қалай
оқуға болады?
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BigData

дегеніміз не?
Соңғы уақытта біз BigData ұғымын жиі еститін болдық. Әдетте медиа саласында журналистік зерттеулер
үшін қолданатын жаңа техникалық әдіс сияқты көрінгенімен, оның ауқымы одан да кең. Тіпті бізге өзіміз
қабылдап жүрген әлемді, шынайылықты бір сәт жаңа
тұрғыдан тануымызға мүмкіндік ашады.
Сонымен, негізгі анықтамасы бойынша айтсақ,
BigData дегеніміз – бір-бірінен тәуелсіз дереккөздерден құралған мәліметтерді салыстыра отырып жаңа
ақпараттар табу. Тікелей аударғанда – үлкен дата, үлкен мәлімет қоры.
BigData арқылы Абайдың қара сөздерін де оқуға болады. Ия, дәл солай, Төлен Әбдіктің сөзімен айтқанда,
«ұлттық программаға айналып кеткен» Абайдың қара
сөздерін дәл осы әдіс арқылы қайта оқуымызға әбден
болады. Себебі қазіргі техникалық прогресс дәуірінде бізге ұлы Абайдың ойларын қайта тереңнен тануға,
бұрын байқамаған жаңа мәліметтерді алуға мүмкіндік
береді.
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Абайдың «Қара сөздеріне»
BigData ретінде қарайық
BigData-мен жұмыстың басты әдістерінің бірі –
біртұтас мәліметті құрамдас бөліктерге бөлу немесе жан-жақтан жиналған өзара тәуелсіз ақпарлардан мәселенің біртұтас бейнесін жасау дедік.
Яғни, шашу немесе жинау. Осы тұрғыдан алғанда, «Қара сөздер» біртұтас шығарма десек, оның
тақырыбы – адам болу. Ал енді оны құрамдас
бөліктерге бөлейік. Мысалы, «Қара сөздерде»
қанша ұлт аталған? Немесе қанша жануар атауы,
кісі есімдері, жер-су аттары бар? Тек заттарды
емес, сонымен бірге ауа райы, көңіл-күй, себептер, т.с.с. бірліктерді жинап алып, топтастыруға
болады. Олар не береді? Оған көз жеткізу үшін,
бірнеше мысалдар келтірейік.
Мысалы, «қазақ» сөзі бар сөйлемдерді теріп
алайық:
Енді оларды мағынасына қарай бояп отырайық. Жақсы мағынадағы сөйлем болса – жасылға,
мағынасы бейтарап болса – ашық көкке, жағымсыз пікір болса – қызылға бояйық:

№

Сөйлем

1

Мен бала күнімде естуші едім, біздің қазақ
сартты көрсе, күлуші еді «енеңді ұрайын,
кең қолтық, шүлдіреген тәжік, Арқадан үй
төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан
қорыққан, көз көргенде «әке-үке» десіп,
шығып кетсе, қызын боқтасқан, «сарт-сұрт
деген осы» деп…

2

3

4

5

6
Позитив

Нейтрал

Негатив

Сосын боялған торкөздерді бір жерге топтастырсақ, біз Абайдың көңіл-күйінің картасын жасаған болар едік. Мұны дата-аналитикада «сөз
райы» (sentiment) деп атайды.
7
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…Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың
өлісінің ахиреттігін, тірісінің киімін сол
жеткізіп тұрды…
Қазақтың бірінің біріне қаскүнем
болмағының, бірінің тілеуін бірі
тілеспейтұғынының, рас сөзі аз
болатұғынының, қызметке таласқыш
болатұғынының, өздерінің жалқау
болатұғынының себебі не?
…Ол қыстауынан айырылған
және біреуге тиіспек, я болмаса
орынсыздығынан елден кетпек –
әр қазақтың ойы осы…
…Осы күнде қазақ ішінде «ісі білмес,
кісі білер» деген мақал шықты…
Осы қазақ халқының осындай
бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға
төмендеп бара жатқанын көрген
соң, менің ойыма келеді: Халықтың
болыстыққа сайлаймын деген кісісі
пәлен қадәрлі орысша образование алған
кісі болсын.
…Қазақтың «жүректісі» мақтауға
сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада
тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез
жиып алғыш, көштің соңынан итше ере
бермей, адасқан көптен атының басын
бұрып алуға жараған, әділетті ақыл
мойындаған нәрсеге, қиын да болса,
мойындау, әділетті ақыл мойындамаған
нәрсеге, оңай да болса, мойындамау –
ерлік, батырлық осы болмаса, қазақтың
айтқан батыры – әншейін
жүректі емес, қасқыр жүректі деген
сөз…

Райы

LISTENUP!

Ал «Қара сөздердегі» ең
көп қолданылған сөзді
білесіз бе?
Бұл жолақтарды қарап отырып, не
түйдіңіз? Ал кестені былай берсек:

Яғни, көріп отырғанымыздай, Абайдың қара сөздерін жазу
кезіндегі «қазақ» сөзіне қатысты көңіл -күйі соншалықты
позитивті болмаған. Ал бүгінгі жаңа қазақ ретінде «қазақ»
сөзіне қатысты біздің көңіл-күйіміз қалай өзгеруі мүмкін еді? Қара сөздерді оқып отырып, біз бүгін бұл түстерге
басқаша өң бере аламыз ба? Шындығында, бұл Абай аңсаған сол кемел ұрпаққа айналып үлгердік пе деген үлкен
сауалды тудырады.

«Адам» сөзі тоғызыншы орында тұр және бұл сөз осы тізімдегі жалғыз зат есім.
Яғни, Абай шығармашылғының ең басты
тұжырымдамасы бір ауыз сөзбен айтқанда –
«Адам бол!». Біз бұны бұған дейін білсек
те, BigData әдісі арқылы бұны дәлелді түрде
көріп отырмыз.
Абай төңірегінде қазір пікірталастар көбейді және болашақта да бұл үрдіс, сөз жоқ,
жалғасары анық. Біздің үнемі Абайға қайта-қайта орала беруіміздің себебі – ол жай
ғана ақын не тарихи тұлға ғана емес, ол
біздің ұлтымыздың рухани қазығы. Сондықтан да әр дәуірдің ұрпағы өз Абайын өзінше тануға, түсінуге ұмытыла берері анық.
Кестелер журналист Ерлан Оспанның BigData
бойынша жасалған зерттеуінен алынды.
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мерей Қосын
Журналист

Тулешова Айгерим Асхатовна
Институт геологии,нефти и горного дела
Инженер горного дела, направление «Маркшейдерия»
4 курс

БУДУЩЕЕ
НАЧИНАЕТСЯ
С МЕНЯ
Когда-то в стенах нашего университета было шумно:
учёба, студенческие мероприятия, обсуждения темы
с преподавателями, встреча друзей... Сейчас непривычно
тихо, ведь студенты на удалёнке. Но студенческая жизнь
продолжается. Совсем недавно группа представителей
Satbayev University побывала в столице на семинаретренинге «Путь в будущее начинается с каждого».
Среди них была и студентка 4-го курса ФАКУЛЬТЕТ
Айгерим Тулешова.
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“

Братики и сестренки
говорят о том, что хотят быть как я,
и ставят меня в пример.
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Айгерим, вы представляли наш Satbayev
University на семинаре «Путь в будущее начинается с каждого», состоявшемся в знаковом
для нашей страны месте – Библиотеке Первого Президента Казахстана – Елбасы. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями.
Айгерим:
Да, мне посчастливилось стать участником этого форума, на котором собрались представители
молодого поколения. Ведь, как бы банально это не звучало, именно молодежь – это
будущее страны. Отбор делегатов на
это важное мероприятие проходил
еще в начале года, уже тогда были
утверждены 25 кандидатур наиболее
активных студентов нашего университета. Среди них оказалась и я. Считаю,
что для меня это определенная ответственность. Действительно, именно нам, молодым,
строить будущее суверенного Казахстана. И это
будущее должно быть светлым и прекрасным.
Все мероприятия проходили в библиотеке Елбасы – масштабном культурно-образовательном
и научно-исследовательком центре. Это красивое архитектурное здание построено по проекту известного британского архитектора Нормана Фостера.
Согласно насыщенной и очень интересной программе, мы посетили Национальный музей
Республики Казахстан и музей Первого Президента, который можно по праву считать музеем новейшей истории Казахстана. Приняли
участие в семинар-тренингах от выдающихся специалистов в области исторических наук. А еще разрабатывали проекты, которые основывались на семи гранях Великой степи, на
стратегиях 2030, 2050.
И, конечно же, в течение этих дней подружилась
со многими ребятами. У нас так много талантливой перспективной молодежи.
Вы – активный участник университетского объединения Society of Petroleum Engineers.
Чем вы занимаетесь в SPE и какие перспективы открывает для вас это объединение?
Айгерим:
SPE – это одна из крупнейших организаций нашего университета. На третьем курсе я занимала
позицию HR-manager’a. Мы с моей командой отвечали за персонал, устраивали мероприятия для
повышения мотивации.
сентябрь-октябрь № 16 | 62
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Одно из главных событий, организатором которого выступает SPE, – Annual Caspian
PetroCongress. Ежегодная традиция нашего чаптера – собирать в стенах нашего университета представителей нефтегазовой индустрии: от
студентов до состоявшихся инженеров крупных компаний. К сожалению, в этом году в связи с пандемией провести данное мероприятие не
получилось.
SPE – это большая площадка для нетворкинга.
Здесь можно найти друзей по духу. Поэтому если кто-то не может найти друга в нашем университете, смело вступайте в ряды SPE. :-)
Если не ошибаюсь, вы также работаете
в международной программе AIESEC. Что это
за программа и чем вы там занимаетесь конкретно?
Айгерим:
AIESEC – это волонтерская организация, целью
которой является поддержание мира и реализация человеческого потенциала посредством развития лидерских качеств в молодёжи.
Помню, первый раз я познакомилась с деятельностью AIESEC в 2018 году. Я тогда училась на
втором курсе. У нас был общий чат в WhatsApp,
в котором общаются все активные ребята Политеха. И в этот чат сотрудник Института Базового образования Аида частенько отправляла актуальную информацию о предстоящих городских
мероприятиях. И однажды она отправила анонс
о мероприятии, проводимом AIESEC, и рекомендовала посетить его.
Я заполнила заявку и ждала, когда наступит день
проекта. И вот, я прихожу на проект от AIESEC
на День развития лидерства (DLD). Я впервые
участвую на таком крупном проекте. Было волнительно, до мурашек... От того, что я в таком
масштабном проекте, а еще от того, чо это действо организовано исключительно молодежью,
такими же студентами, как и я.
Целый день выступали разные спикеры, на разные темы. Я получила так много новой и вдохновляющей информации. Можно сказать, я получила большой мотивацинный пинок для того,
чтобы работать над собой и становиться лучше.
После проекта я была такой вдохновленной и заряженой на позитив. Конечно же, захотелось
стать частью этой большой организации. Прошла отбор и стала членом AIESEC. И на сле-

дующий год я и мои друзья организовали этот проект, который впервые уже изнутри познакомил меня
с AIESEC. Вот так сбываются мечты.
Практически два года я активно занималась организацией городских проектов – DLD (Developing
Leadership Day), Top Talents, Go Exchanges. Благодаря подобным проектам многие студенты находят себя, своё место в жизни. Кто-то смог трудоустроиться
в престижные компании. Кто-то благодаря стажировкам AIESEC устроился на работу заграницей.
Хочу, пользуясь моментом, сказать спасибо AIESEC.
Он точно повлиял на мое развитие, на расширение моего сознания. Ведь когда ты помогаешь людям развиваться, расти, то развиваешься и растешь сам. Согласитесь, не каждый в свои 19 лет может сказать, что
смог организовать городской проект на 800 человек.
А я могу :-)
Айгерим, вы в пору студенчества проявили свою
активность и лидерские качества. Уже в стенах
своей альма-матер, благодаря своим организаторским способностям и повышенной ответственности, смогли претворить в жизнь масштабные проекты. В этом году у вас выпускной курс, какую
сферу деятельности вы выберете после окончания
Satbayev University?
Айгерим:
Если честно, до сих пор не могу поверить, что уже 4-й
курс. Определиться и выбрать в какой сфере я хочу
развиваться – пока сложно. Мне всё интересно, хочется многое успеть. Могу только точно сказать, что хочу
найти занятие по душе и помогать людям.
Что вас вдохновляет?
Айгерим: Моя семья. Мои сестренки и братики. Мои
родные и близкие.
Помню, однажды на зимних каникулах я приехала домой, встретилась со своими двоюродными сестренками. И одна из них подошла и произнесла такую фразу:
«Мне дедушка сказал, чтобы я хорошо училась. Если
буду хорошо учиться, то стану как ты».
Приятно, когда приезжаешь домой, в родной город.
Братики и сестренки говорят о том, что хотят быть как
я и ставят в меня в пример. Или семья говорит младшим: «Будь как Айгерим. Учись хорошо».
Такие слова всегда вдохновляют и заставляют повышать планку для достижений.
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Кафедра
физиеской
культуры

Sport_for_student

На кафедре работают лучшие преподаватели РК, имеющие большой
стаж в педагогической деятельности, профессионалы, любящие свое
дело и являющиеся мастерами спорта

sport_for_student
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Основная цель предмета
Овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.

Внедрение здоровье-сберегающих
технологий в учебно-воспитательный
процесс

Формирование ценностного
отношения к здоровому образу
жизни, его пропаганде

Систематические занятия
учащихся физической культурой
и спортом

Условия формирования здорового образа жизни

Педагогический коллектив,
как эталон здорового
образа жизни

Противодействие
распространению вредных
привычек и зависимостей

Воспитательная работа
в ходе оздоровительного
отдыха

Критерий оценки занятий
и максимальная оценка знаний
Вид итогового контроля

Виды контроля

Баллы

Первая промежуточная аттестация

Сдача текущих
контрольных нормативов

30

Вторая финальная аттестация

Сдача текущих
контрольных нормативов

30

Экзамен

Сдача итоговых
контрольных нормативов

40

Итого

100

Зачёт по дисциплине «Физическая культура» сдаётся во время учебных занятий в течение последней недели семестра. Минимальная оценка для получения зачёта составляет 50 баллов. Буквенные эквиваленты оценки зачёта: «P»
(Pass) – «зачтено» и «NP» (No Pass) – «не зачтено». Оценки зачёта не учитываются при подсчете GPA, но зачёт по
этой дисциплине необходим для получения диплома.
Все критерии оценивания работ, тема практических работ, политика посещения занятий и академического поведения, текущие контрольные нормативы читайте в главном вашем документе под названием Силлабус у своего преподавателя на странице.
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Спортивные базы Satbayev University
Спортивный зал ГМК

Воркаут

Мини - футбольное поле

Фитнес - зал

Наши уроки физкультуры
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Спортивный клуб
« Политех »
Футбол

баскетбол

Тоғыз құмалақ

Настольный теннис

Волейбол (муж)

Шахматы
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Волейбол (жен)

Мас-рестлинг
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Атлетическая гимнастика

SU SPORT

Фитнес

Арм-рестлинг
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Спортивно-массовые
мероприятия Университета
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Лучшие спортсмены

SATBAYEV UNIVERSITY

38

Манапова Сабина
Волейбол

Акылбек Алтын
Мас-рестлинг

Ташметов Мухамедали
Мас-рестлинг

Шамет Темирлан
Мас-рестлинг
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Часто
задаваемые
вопросы
Я мастер спорта по борьбе и тренируюсь у себя в зале.
Могу ли я не посещать уроки физкультуры?
Уроки физкультуры вы будете посещать независимо от
ваших спортивных достижений и выполнять программу
данного предмета.
Я по состоянию здоровья с детства освобожден от занятий ф/к и спортом. Что делать?
Вы также посещаете уроки ф/к и выполняете задания, которые приготовил вам ваш преподаватель, например подготовить реферат или презентацию. Соответственно защитить
реферат и получить оценку.
Могу ли я взять предмет ф/к на следующих курсах?
Да можно, но мы рекомендуем наш предмет пройти на 1-2 курсе,
так как потом будет сложно, когда пойдут спец-предметы
и загруженности будет больше.

В конце хотим сказать, что
в наше трудное время, здоровье
и ее сохранение является
первостепенной задачей для
каждого и мы постараемся
помочь вам в этом.
Желаем вам крепкого здоровья
и берегите себя!

Если я вдруг заболел, и не смог посещать занятия,
будут ли выставляться в журнале пропуск урока?
Если вы вдруг заболели, вы ставите в известность своего преподавателя, в течении 3 суток предоставляется мед-справка, после пропущенные занятия должны быть отработаны
(в случае, если справка не будет предоставлена, то соответственно вам выставляется пропуск.
Надо ли дополнительно оплачивать занятия
в секциях Спортивного клуба «Политех»?
Все занятия в клубе для студентов SATBAYEV
UNIVERSITY бесплатные.
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Мерей Қосын
Журналист

айналамыздағы нақыштар нені білдіреді?
Қаладағы өрнектерге зер салғанда...
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Алматы тұрғыны ретінде өзіңіздің постколониялық
қала кеңістігінде өмір сүріп жатқаныңызды сезінесіз
бе? Қала ғимараттарының құрылымы, түсі және оның
сыртқы бетінде өрнектелген әрбір сызық белгілі бір
тарихи-мәдени мәнге ие. Осы тұрғыдан қарағанда, Алматы ғимараттарында жиі кездесетін әрі қаланың архитектуралық ерекшелігіне айналып кеткен өрнектер
мен нақыштар нені білдіреді?
2016 жылдан бері әлеуметтік желілерде Almaty
Patterns атауымен белгілі болған архитектуралық зерттеу жобасы бүгінде көптеген алматылық үшін үлкен қызығушылық тудырып отыр. Себебі бұл визуалды зерттеу жобасы қаламыздың нақыштарын тарихи
тұрғыдан өздерінше саралауға ұмтылған. Almaty
Patterns парақшасын жүргізетін қыздар – Аида Исаханқызы және Алтынай Иманбековамен кездесіп, жаңа
жоба туралы сөйлестік.
Алдымен паттерннің
не екенін анықтайық
Паттерн – ағылшын тілінен аударғанда, рattern «шаблон», «үлгі» деген мағынаны білдіреді. Оған адамның күнделікті өмірде автоматты түрде қайталайтын
жосықтары да жатады. Белгілі бір іс-әрекет шаблоны
бар саланың бәрінде паттерн кездеседі. Мысалы, күнде тіс жуу, таңертең шай ішу, қол алысу – шаблондық
әрекеттер болғандықтан паттерн.
Психологиядан бөлек паттерндер физика, математика, бағдарламалау, дизайн, музыка, құрылыс пен философияда кездеседі. Табиғатта спираль, толқын, көбік,
жарық сияқты сызықтардан бөлек симметриялық паттерндерді көреміз.
Ғылыми теориялар табиғатта және қоғамда кездесетін
синхрон жүйелерді зерттеген не болжаған кезде паттернді анықтайды.
Өнерде, сәулет өнерінде белгілі бір декорациялар мен
түрлі көрнекі элементтер біріктіріліп, қайталанып,
симметриялық өрнек болып, паттернді құрайды.
Almaty Patterns
жобасының идеясы
Ғимараттардағы өрнектер мен паттерндерді жинау
идеясы бізге 2016 жылы келді. Ол кезде басқа бір ортақ жобада енді танысып жатқанбыз. Бір күні қала
ішінде бірге серуендеп, ғимараттар мен ондағы ұқсас өрнектердің өзгешелігі жайында әңгімелестік. Танысқанға дейін де екеуіміз тарихи сәулет пен жалпы
Алматы ғимараттарын зерттеуді жақсы көретінбіз. Ал
дәл сол күнгі әңгімеден кейін біз Almaty patterns атты
ортақ жобаны бастауды ұйғардық.
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Бұл өрнектер қаланың
әртүрлі бөліктерін
өз деңгейінде біріктіреді
Біздің бастапқы мақсатымыз жай ғана әлеуметтік желілерге фотоларды визуалды материал ретінде шығару емес. Керісінше, негізгі жоспарымыз сәулет элементтерін талдау
және зерттеу еді. Біз осы ғимараттарда қолданылатын өрнектер мен паттерндердің
мағынасын түсініп, олардың қала масштабындағы маңызын анықтағымыз келген.
Айналамыздағы осындай өрнектерді зерттеу
мүмкіндігінің бар екенін көпшілікке көрсеткіміз келеді. Басқалардың қаладағы кішкентай әсем бөлшектерді бізбен бірге іздегенін,
бақылағанын қаладық. Егер айналаңызға,
қаладағы ғимараттарға мұқият назар аударсаңыз, қалаға деген бастапқы көзқарасыңыздың өзгеретіні сөзсіз. Мысалы, серуендеп
жүргенде жиі кездесетін паттерн үлгілерін
таба аласыз. Бұл өрнектер қаланың әртүрлі
бөліктерін өз деңгейінде біріктіреді.
Осы жобаны жасау идеясы «сәулет өнері
адамдарға әрдайым белгілі бір жолмен әсер
етті және ете береді» деген ойды жалғастырады. Cол себепті де сәулет өнері белгілі бір
саяси ұғымдарды насихаттау немесе басқа
да концепцияларды білдіретін құрал ретінде жиі пайдаланылады. Кеңестік кезеңдегі
Алматы ғимараттарында Азия және Шығыс
сәулет өнеріне тән өрнектердің стилизациясын пайдаланғанын байқадық. Кеңес сәулетшілері белгілі бір дәрежеде Қазақстанның
ұлттық сәулет және декоратив дәстүрлерінің
кодын қолданған деуге болады.
Бір жағынан, қазақ ою-өрнегін интерпретациялауды кеңестік сәулет өнерін ұлттандыру
саясатының әрекеті деуге де болады. Кеңес
сәулетшілері мұны жасай алды ма, жоқ па –
бұл бөлек мәселе. Сонымен қатар көп ғимаратта кездесетін осы паттерн элеметтері
күннен қорғаныс жүйесі ретінде қолданылады.
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Өрнек – ақпарат
Өрнек элементтері ақпарат кластерлері болып табылады. Егер оны зерттесеңіз, біздің
ойымызша, көптеген қызық нәрсені табасыз.
Біз паттерндерді енді жинай бастағанда, бұл
өрнектерді жай ғана сәндік элементтер деп
атаған едік. Бірақ қазір оған жай ғана әшекейлеу әдісі деп қарай алмаймыз. Мүмкін, бұл көшпелі сәулет кодының сақталып
қалған бір түрі шығар. Сондықтан айналамыздағы паттерндер әлі де зерттеуді, тексеруді қажет етеді.
Біз жобамызды үш бөлікке бөлеміз: өрнектерді жинау, олармен графикалық (визуалды)
жұмыс істеу және зерттеу, яғни жиналған материалдар негізінде эссе жазу жоспарда бар.
Қазір әрқайсысын біртіндеп дамыту үстіндеміз. Графикалық жұмыс барысында паттерндерді мерч ретінде қолданғымыз келеді.
Жобаның соңғы кезеңі – үш бөліктен тұратын фэнзин шығару. Қазір бірінші фэнзин
эсселеріне арналған материалдарды жинап
жатырмыз.
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Charlie

Chaplin
British actor, director, writer, and composer

Charlie Chaplin, byname of Sir Charles Spencer
Chaplin, (born April 16, 1889, London, England—
died December 25, 1977, Corsier-sur-Vevey,
Switzerland), British comedian, producer, writer,
director, and composer who is widely regarded
as the greatest comic artist of the screen and one
of the most important figures in motion-picture
history.
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Early Life
And Career
Chaplin was named after his father, a British
music-hall entertainer. He spent his early
childhood with his mother, the singer Hannah
Hall, after she and his father separated, and he
made his own stage debut at age five, filling in
for his mother. The mentally unstable Hall was
later confined to an asylum. Charlie and his half
brother Sydney were sent to a series of bleak
workhouses and residential schools.
Using his mother’s show-business contacts,
Charlie became a professional entertainer in
1897 when he joined the Eight Lancashire
Lads, a clog-dancing act. His subsequent stage
credits include a small role in William Gillette’s
Sherlock Holmes (1899) and a stint with the
vaudeville act Casey’s Court Circus. In 1908
he joined the Fred Karno pantomime troupe,
quickly rising to star status as The Drunk in the
ensemble sketch A Night in an English Music
Hall.
While touring America with the Karno
company in 1913, Chaplin was signed to
appear in Mack Sennett’s Keystone comedy
films. Though his first Keystone one-reeler,
Making a Living (1914), was not the failure that
historians have claimed, Chaplin’s initial screen
character, a mercenary dandy, did not show
him to best advantage. Ordered by Sennett to
come up with a more-workable screen image,
Chaplin improvised an outfit consisting of a
too-small coat, too-large pants, floppy shoes,
and a battered derby. As a finishing touch,
he pasted on a postage-stamp mustache and
adopted a cane as an all-purpose prop. It was
in his second Keystone film, Kid Auto Races at
Venice (1914), that Chaplin’s immortal screen
alter ego, “the Little Tramp,” was born.
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In truth, Chaplin did not always portray a tramp; in many of his...
In truth, Chaplin did not always
portray a tramp; in many of his
films his character was employed
as a waiter, store clerk, stagehand,
fireman, and the like. His character
might be better described as the
quintessential misfit shunned by
polite society, unlucky in love, jackof-all-trades but master of none.
He was also a survivor, forever
leaving past sorrows behind, jauntily
shuffling off to new adventures.
The Tramp’s appeal was universal:
audiences loved his cheekiness,
his deflation of pomposity, his
casual savagery, his unexpected
gallantry, and his resilience in the
face of adversity. Some historians
have traced the Tramp’s origins to
Chaplin’s Dickensian childhood,
while others have suggested that
the character had its roots in the
motto of Chaplin’s mentor, Fred
Karno: “Keep it wistful, gentlemen,
keep it wistful.” Whatever the case,
within months after his movie debut,
Chaplin was the screen’s biggest star.
His 35 Keystone comedies can be
regarded as the Tramp’s gestation
period, during which a caricature
became a character. The films
improved steadily once Chaplin
became his own director. In
1915 he left Sennett to accept a
$1,250-weekly contract at Essanay
Studios. It was there that he began
to inject elements of pathos into his
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comedy, notably in such shorts as
The Tramp (1915) and Burlesque
on Carmen (1915). He moved
on to an even more lucrative job
($670,000 per year) at the Mutual
Company Film Corporation. There,
during an 18-month period, he made
the 12 two-reelers that many regard
as his finest films, among them such
gems as One A.M. (1916), The Rink
(1916), The Vagabond (1916), and
Easy Street (1917). It was then, in
1917, that Chaplin found himself
attacked for the first (though hardly
the last) time by the press. He was
criticized for not enlisting to fight in
World War I. To aid the war effort,
Chaplin raised funds for the troops
via bond drives.
In 1918 Chaplin jumped studios
again, accepting a $1 million
offer from the First National Film
Corporation for eight shorts. That
same year he married 16-yearold film extra Mildred Harris—the
first in a procession of child brides.
For his new studio he made shorts
such as Shoulder Arms (1918) and
The Pilgrim (1923) and his first
starring feature, The Kid (1921),
which starred the irresistible Jackie
Coogan as the kid befriended and
aided by the Little Tramp. Some have
suggested that the increased dramatic
content of those films is symptomatic
of Chaplin’s efforts to justify the
praise lavished upon him by the
critical intelligentsia.

A painstaking perfectionist, he began
spending more and more time on the
preparation and production of each
film. In his personal life too, Chaplin
was particular. Having divorced
Mildred in 1921, Chaplin married in
1924 16-year-old Lillita MacMurray,
who shortly would become known
to the world as film star Lita Grey.
(They would be noisily divorced in
1927.)
From 1923 through 1929 Chaplin
made only three features: A Woman
of Paris (1923), which he directed
but did not star in (and his only
drama); The Gold Rush (1925),
widely regarded as his masterpiece;
and The Circus (1928), an underrated
film that may rank as his funniest. All
three were released by United Artists,
the company cofounded in 1919 by
Chaplin, husband-and-wife superstars
Douglas Fairbanks and Mary
Pickford, and director D.W. Griffith.
Of the three films, The Gold Rush
is one of the most-memorable films
of the silent era. Chaplin placed the
Little Tramp in the epic setting of the
Yukon, amid bears, snowstorms, and
a fearsome prospector (Mack Swain);
his love interest was a beautiful
dance-hall queen (Georgia Hale). The
scene in which the Tramp must eat
his shoe to stay alive epitomizes the
film’s blend of rich comedy and wellearned pathos.
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The Sound Era: City Lights
To Limelight
As the Little Tramp, Chaplin had
mastered the subtle art of pantomime,
and the advent of sound gave
him cause for alarm. After much
hesitation, he released his 1931
feature City Lights as a silent, despite
the ubiquity of talkies after 1929. It
was a sweet, unabashedly sentimental
story in which the Little Tramp
falls in love with a blind flower girl
(Virginia Cherrill) and he vows to
restore her sight. The musical score,
the lone “sound” element the film
offered, was composed by Chaplin,
and he conducted its recording; no
matter the lack of dialogue, it was a
huge success.
In 1932 Chaplin began a relationship
with young starlet Paulette Goddard.
His next film, Modern Times (1936),
was a hybrid, essentially a silent film
with music, sound effects, and brief
passages of dialogue. Chaplin also
gave his Little Tramp a voice, as he
performed a gibberish song. Chaplin
played a nameless factory worker
who has been dehumanized by the
mindless task he has to perform—
tightening bolts on parts that fly by
on an assembly line; Goddard played
“A Gamin,” the waif who comes
under his wing. It was the last silent
feature to come out of Hollywood,
but audiences still turned out to see
it. Most significantly, it was the Little
Tramp’s final performance.
The Great Dictator (1940) was
Chaplin’s most overt political satire
and his first sound picture. Chaplin
starred in a dual role as a nameless
Jewish barber and as Adenoid
Hynkel, Dictator of Tomania a dead48
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on parody of German dictator Adolf
Hitler, to whom Chaplin bore a
remarkable physical resemblance.
Goddard played Hannah, the barber’s
Jewish friend, who flees Tomania
after the barber is arrested and sent
to a concentration camp, and Jack
Oakie gave a hilarious impersonation
of Italian dictator Benito Mussolini
as Napaloni, Dictator of Bacteria.
The japing tone of the picture’s
lampooning was a movement away
from Chaplin’s usual poetic approach;
The Great Dictator was simply too
bitter and too outraged to permit much
in the way of gentle comedy. The
film did well at the box office, and
he received his only Academy Award
nomination as best actor.
After making just three movies over
a 10-year period, Chaplin would take
seven more years before his next film.
Problems in his personal life were
again partly to blame. In 1942 he
and Goddard divorced (despite likely
never having officially married). In
1943 a paternity suit was brought
against him by young would-be
actress Joan Barry. That same year he
married 18-year-old Oona O’Neill,
daughter of playwright Eugene
O’Neill; again he was accused of
cradle robbing. In the Barry suit the
courts ruled against Chaplin in 1944;
he was named the father of Barry’s
child, although he was cleared of the
more serious charges of violating the
Mann Act, which prohibited interstate
transportation of women for “immoral
purposes.”
His darkest comedy, Monsieur
Verdoux, was released in 1947, and

by then Chaplin was in the headlines
again, as possibly being called before
the House Un-American Activities
Committee (HUAC) to testify about
his relations with communists,
especially exiled German composer
Hanns Eisler. Chaplin starred in that
“Comedy of Murders” (as Monsieur
Verdoux was promoted) as Henri
Verdoux, a happily married father
and former bank clerk who becomes
the scourge of 1930s Paris by
romancing and then killing a series
of rich widows and spinsters for their
fortunes. (Chaplin’s character was
based on French murderer Henri
Landru, who was known as the
Bluebeard of France when he went
on his killing spree during the 1910s.)
Monsieur Verdoux was an utter failure
commercially upon its release—
his first since A Woman of Paris 24
years earlier—and critical opinion
was divided, although Chaplin’s
screenplay was nominated for an
Oscar. It is still difficult to determine
whether Monsieur Verdoux would
have been better received had he not
been suffering from the attentions of
HUAC. When Chaplin heard news
that he would be summoned before
the committee, he immediately
accepted, saying, “I am not a
communist. I am a peacemonger.”
He planned a rerelease of Monsieur
Verdoux in Washington, D.C., for
the week Eisler was to testify before
HUAC, and he invited the committee
members to the premiere. However,
HUAC chairman J. Parnell Roberts
canceled Chaplin’s appearance
and said he would not be a part of
publicity for Monsieur Verdoux.
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Chaplin took another five years to
launch his next film, the melancholy
Limelight (1952). He played
Calvero, a music-hall idol whose day
has passed, and British actress Claire
Bloom (then 19) costarred as Terry,
a ballet dancer whom Calvero saves
from a suicide attempt; he shelters,
encourages, and finally helps elevate
her to the top of her profession, even
as his own star dims and then blinks
out. Chaplin’s half brother Sydney
and his son Charlie, Jr., both had
small parts, and silent comedy star

Buster Keaton had a key role as a
theatre pianist who watches Calvero
expire. (Limelight would be given an
Oscar for its score, to which Chaplin
contributed, in 1973, after the film
finally received the requisite release
in Los Angeles.)
For Chaplin, Limelight’s release
was further tainted by the U.S.
Immigration and Naturalization
Service advising him (as he sailed
on an ocean liner with Oona to the
film’s premiere in London) that

he would be denied reentry to the
United States unless he was willing
to answer charges “of a political
nature and of moral turpitude.” The
Chaplins continued on their way to
England; she returned to the States
to close out their business affairs,
while he kept going, finally settling
in Corsier-sur-Vevey, Switzerland,
where he and Oona would live for
the rest of their lives. He liquidated
his interest in United Artists.
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Final Works: A King In New York
And A Countess From Hong Kong

Chaplin, Charlie
Charlie Chaplin.
Encyclopædia Britannica, Inc.
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The passing of a full decade since
A King in New York and the radical
change in the political climate of the
United States ensured that there was
much anticipation surrounding A
Countess from Hong Kong (1967),
a British-made romantic comedy
starring Marlon Brando and Sophia
Loren, the biggest names he had
worked with since he himself was a
premier box-office draw. However,
it proved to be a critical and
commercial disappointment.

Chaplin made use of his own
experiences as a victim of
McCarthyism in his next film, the
British-made A King in New York
(1957). Satirizing the very witch
hunts that had sent him into selfimposed exile, Chaplin fashioned a
diatribe against the foibles of 1950s
America that only occasionally
managed to nail its target. (Ironically,
the film was not released in the
United States until 1973.)
While an anthology titled The
Chaplin Revue (comprising the
shorts A Dog’s Life [1918], Shoulder
Arms [1918], and The Pilgrim
[1923]) was being given a theatrical
release in the United States in 1959,
Chaplin began work on his memoirs.
My Autobiography (1964) provided
a great deal of information about
Chaplin’s childhood and rise to
stardom but was less forthcoming
about his work and adult life.
Nevertheless, the warm reception
it was accorded made another film
project viable.

In his last years Chaplin was
accorded many of the honours that
had been withheld from him for
so long. In 1972 he returned to the
United States for the first time in 20
years to accept a special Academy
Award for “the incalculable effect he
has had on making motion pictures
the art form of this century.” It
was a bittersweet homecoming.
Chaplin had come to deplore the
United States, but he was visibly
and deeply moved by the 12-minute
standing ovation he received at the
Oscar ceremonies. As Alistair Cooke
described the events,
He was very old and trembly and
groping through the thickening
fog of memory for a few simple
sentences. A senile, harmless doll,
he was now – as the song says –
“easy to love,” absolutely safe to
admire.
Chaplin made one of his final
public appearances in 1975, when
he was knighted. Several months
after his death, his body was briefly
kidnapped from a Swiss cemetery
by a pair of bungling thieves—a
macabre coda that Chaplin might
have concocted for one of his own
two-reelers.

Production
Notes And Credits
Studio: United Artists
Director and writer: Charlie Chaplin
music: Meredith Willson
running time: 124 minutes

Cast
Charlie Chaplin (Adenoid Hynkel/
Jewish Barber)
Paulette Goddard (Hannah)
Jack Oakie (Benzini Napoloni)
Reginald Gardner (Commander
Schulz)
Henry Daniell (Garbitsch)
Billy Gilbert (Herring)

Academy Award
Nominations

Lead actor (Charles Chaplin)
Supporting actor (Jack Oakie)
Picture
Score
Writing
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шикарных
фильмов
про гениев!
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Вселенная
Стивена Хокинга
(2014)

Доказательство
(2005)

Происхождение
(2009)

История большой любви и больших
открытий. Молодой студент-физик
Стивен Хокинг знакомится с будущим
искусствоведом Джейн Уайльд. Стивен подает большие надежды, профессора видят в нем будущее английской космологии. Веселые свидания,
прогулки с друзьями, танцы в вечерних огнях и разговоры о физике, Боге и искусстве остаются в прошлом
- Хокингу ставят страшный диагноз болезнь Лу Герига. Его жизнь может
оборваться через 2 года, но это не пугает Джейн.

Кэтрин с трудом пытается примириться со смертью своего отца, выдающегося математика, гениальность которого соседствовала с безумием.
Пережить горе, побороть давно скрываемые страхи и преодолеть душевную подавленность ей помогает один
из бывших учеников отца, Хэл, который копается в записных книжках ученого в надежде найти еще одно доказательство его величия.
В то время как Кэтрин с ужасом думает о том, какую цену придется ей заплатить за унаследованный ею дар,
к ней приезжает сестра, решившая помочь уладить дела их отца…

В середине XIX века английский натуралист Чарльз Дарвин публикует свои
изыскания «Происхождение видов»,
способные поставить под сомнение
существование Бога. Революционная
теория эволюции не только сталкивает
учёного с обществом, но и разрушает
взаимоотношения с набожной женой.
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Книга Генри (2016)
11-летний Генри – гениальный мальчик, живущий в обычном американском пригороде. Он не по годам рассудителен, всегда заступается за
младшего брата, ведет финансы своей матери, однако даже с его умением просчитывать любую ситуацию
на несколько ходов вперед мальчишке удается далеко не все – например,
он ничем не может помочь соседской
девочке-сверстнице, с которой жестоко обращается ее отчим-полицейский. Звонки в службу опеки, жалобы
в полицию и разговоры со школьными учителями ни к чему не приводят,
и тогда Генри решается на отчаянные
шаги, но внезапно открывшаяся болезнь не позволяет мальчику самому
воплотить задумку в жизнь. Генри передает матери свои записи, где подробно описана операция, которая освободит соседку от тирана.

Человек,
который познал
бесконечность
(2015)
История необразованного математика-самородка из Индии Сриниваса Рамануджана. Благодаря помощи профессора Харди он попадает в Кембридж,
но примет ли европейское общество
1910-х столь экзотичного гения? Фильм
на основе реальных событий и романа
Роберта Каниджела «Человек, который
познал бесконечность» снял режиссер
Мэтт Браун. Главные роли исполнили
звезда фильма «Миллионер из трущоб»
Дев Патель и лауреат премии «Оскар»
Джереми Айронс. Начало ХХ века, Индия. Молодой бедняк Сринивас Рамануджан, несмотря на отсутствие образования, получает работу бухгалтера
благодаря своим удивительным способностям к математике. Начальник Сриниваса, пораженный его умом, помогает ему завязать переписку с известным
профессором Кембриджа Годфри Харди. Уже по одним письмам Харди понимает, что нашел гения-самородка.
Бросая вызов предрассудкам довоенного английского общества, он приглашает Сриниваса в Кембридж. Оставив дом и жену, одаренный индиец едет
в чужой для него мир.

Расплата (2016)
Лента расскажет историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для
самых опасных преступных организаций. Когда ему на хвост садится отдел
по борьбе с преступностью Министерства финансов во главе с Рэем Кингом,
Кристиан решает найти себе законопослушного клиента и проводит аудит
в компании по производству новейшей
робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Но стоит Кристиану взяться за счета и выйти
на след, как в деле начинают появляться жертвы.
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Игра в имитацию
(2014)

Одаренная
(2017)

Скрытые фигуры
(2016)

Камбербэтчемания набирает обороты. Новый повод для радости фанатов
современного «Шерлока» - шпионский триллер о попытке разобраться в принципе работы легендарной
немецкой шифровальной машины
«Энигма». В Голливуде долгое время не находилось смельчаков взяться за блестящий сценарий, рожденный на основе книги Эндрю Ходжса
«Алан Тьюринг: Загадка», пока студия братьев Вайнштейн не поручила
проект режиссеру «Охотников за головами» Мортену Тильдуму. Начало
Второй мировой войны. Британская
разведка собирает лучших математиков и ставит перед ними амбициозную
цель: взломать код фашистской шифровальной установки. Руководить процессами мозгового штурма поручено
выдающемуся ученому Алану Тьюрингу (Бенедикт Кэмбербетч). При
всей своей гениальности криптограф
абсолютно невыносим в плане общения с людьми: он заносчив и дерзок.
Медиатором, который сделал возможным функционирование группы, стала единственная принятая в команду женщина-криптограф Джоан Кларк
(Кира Найтли).

Крис Эванс и Дженни Слейт в трогательной мелодраме Марка Уэбба о непростой судьбе одаренного ребенка.
Маленькая Мария после смерти матери поселяется у своего одинокого дяди Фрэнка и проводит жизнь так же,
как все дети – ходит в школу, заводит
друзей, подрастает и узнаёт мир. Но
в какой-то момент выясняется, что девочка обладает незаурядными способностями к математике, и тогда в дело вмешивается властная мать Фрэнка,
которая хочет забрать Марию на обучение. Герой решает добиться опеки через суд. Трогательная и оптимистическая история маленькой девочки,
которая оказалась в заложниках собственного дара, и ее опекуна, который
никому не даст ребенка в обиду. Марк
Уэбб отметился как режиссер романтичных «500 дней лета», а Крис Эванс
сыграл Капитана Америку в нескольких фильмах от «Марвел». Фильм получил награду Хартлендского кинофестиваля и множество положительных
рецензий от кинокритиков.

Подлинная история о трех афроамериканских женщинах-математиках, которые стояли за одной из важнейших космических операций США. Фильм был
номинирован на «Оскар» в 2017 году. Штат Вирджиния в США печально
известен расовой сегрегацией: долгое
время темнокожие здесь были обязаны
уступать место белокожим, им было запрещено воспитываться и учиться вместе с белыми. К шестидесятым годам
прошлого века бойкоты за права темнокожих уже гремели на всю Америку, но
до равенства было еще далеко. Именно
тогда, накануне полета Юрия Гагарина
в космос, развернулась эта удивительная история о трех женщинах-ученых
из NASA. Дороти Воган не повышают,
хотя расчетчики работают благодаря ее
руководству. Мэри Джексон не допускают до курсов повышения квалификации, потому что они организованы
белыми в «белом» колледже. Кэтрин
Джонсон даже не имеет права пользоваться общественными местами в корпусе, где она трудится. При этом женщины занимаются важнейшей миссией
и делают все возможное для того, чтобы отправить на орбиту первого американского астронавта.
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Игры разума
(2001)
Биографическая драма о Джоне Форбсе Нэше, лауреате Нобелевской премии
по экономике, снятая Роном Ховардом
с Расселом Кроу в главной роли снискала благосклонность как кинокритиков,
так и зрителей. Картина «Игры разума» получила 4 премии «Оскар» и занимает 16-ю строчку рейтинга 250 лучших фильмов по версии «КиноПоиска».
Насколько далеко могут завести «Игры
разума», можно будет посмотреть онлайн в нашем интернет-кинотеатре.
Джон Форбс Нэш - гениальный математик, он с успехом заканчивает Принстон
и продолжает карьеру в сфере математики и информационных технологий.
В университете, где он преподает, он
знакомится с очаровательной Алисией,
которая вскоре становится его супругой.
К нему в университет однажды приходит странный мужчина по имени Парчер и предлагает Нэшу сотрудничать
с ЦРУ и выполнить свой долг перед обществом в борьбе с врагами США. Нэш
соглашается и начинает анализировать
некую информацию на предмет нахождения в ней секретных данных. Однако очень скоро становится ясно, что этот
агент ЦРУ не так прост, как кажется. Да
и существует ли он вообще, этот таинственный Парчер?..
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Скажи
По факту исследований Всемирной Организации Здравоохранения — из 7 млрд. человек населения нашей планеты — 210 млн.
употребляют ПАВ (психоактивные
вещества). Т.е. 3% человечества
является химически зависимыми.
Те же данные свидетельствуют об
«омоложении» возрастного диапазона наркоманов. 10 лет назад это
15-17 лет, сегодня 12-17 лет. Последние пять лет отмечены резким
увеличением числа ВИЧ — инфицированных в локациях, где доминировала наркозависимость.
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