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Дорогие читатели!

Вы держите в руках номер журнала UNIQUM SU, 
приуроченный сразу к нескольким знаменатель-
ным событиям. А именно – к 85-летнему юби-
лею Satbayev University и 120-летию со дня ро-
ждения великого казахского академика Каныша 
Имантаевича Сатпаева, чье славное имя носит 
наш университет! 
Как вы уже знаете, этой весной в стенах ВУЗа 
проходило множество потрясающих меропри-
ятий, значимых масштабных проектов и собы-
тий в рамках таких чудесных дат. Это и между-
народная научно-практическая конференция, 
посвященная 120-летию академика К.Сатпаева 
и 85-летию образования Satbayev University, и 
товарищеский хоккейный матч с участием ве-
теранов вуза, и видео-конкурс «Я – следующий 
Сатпаев», и Annual Caspian PetroCongress, и зна-
ковая высадка дерева, «родственника» того са-
мого дуба, который высадил однажды сам Чер-
чилль… А еще Весна КазНИТУ, English week, во 
время которой прошла целая серия ежедневных 
ярких, потрясающих, разнообразных мероприя-
тий, и многое, многое другое!
Скажем честно, мы просто не успевали присут-
ствовать сразу везде, но даже того, что мы уви-
дели и чем восхищались все это время не уме-
стить на страницах одного номера. Но мы все 
равно постарались это сделать! А ведь год еще 
не закончен, впереди ждет столько всего заме-
чательного! 
Будьте с нами и читайте обо всем в журнале 
UNIQUM SU. Ищите себя на страницах журнала и 
будьте в курсе всего происходящего!

А я желаю нам всем насыщенного, интересного 
и успешного во всех отношениях года!
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Жастар 
форумы
Алғыс айту күні – шынайы алғыс пен ыстық 
ықыластың белгісі.  

«Рухани жаңғыру»  бағдарламасын іске 
асыру және «1 наурыз – Алғыс айту күні» 
аясында Қ.И.Сәтбаевтың 120 жылдығы, 
университетіміздің 85 жылдығымен қатар 
келген Жастар жылына орай «Арманда! 
Еңбектен! Жетістікке жет!» атты жастар 
форумында «Мемлекеттік тілге – құрмет» 
бірлестігінің төрайымы, Қазақстан халқы 
ассамблеясының мүшесі Асылы Әлиқызы 
Осман, университетіміздің түлегі, сту-
денттік ұйымдардың белсенділері болған – 
«МузАрт лайф» жобасының финалисі, та-
нымал әнші Қосқанат Көпжасарұлы және 
КТК ойындарының үздіктері Алмас пен Сан-
жар Сағынұлы, жас әнші Мәди Мырзабек 
қонақта болды, қазіргі Студенттік кәсіподақ 
төрағасы Азамат Құмарбеков, Студенттер 
шығармашылығы орталығының белсенді 
мүшесі Қажымұқан Қалиев пен Студент-
тік кеңес төрағасы Тасқұл Әкім өз ойларын 
бөлісті.   

Мерекелік іс-шараның мәні – студенттердің 
ризашылық пен алғыс, сыйластық құндылығы 
туралы түсініктерін кеңейту, үлкен-кішіге 
деген сүйіспеншілігін, сыпайылық қарым-
қатынасын дамыту, оларды әдептілікке, 
кішіпейілділікке, ізеттілікке тәрбиелеу.

Келген қонақтар оқу үздіктерін, белсенді 
студенттерді, спортсмендерді, студенттік 
кеңес мүшелерін Алғыс хатпен марапат-
тады. Студенттік өмір туралы бейнеролик-
тер көрсетілді. Кешті Ә.Бүркітбаев атындағы 
Өнеркәсіптік инженерия институтының 
студенттері Сұлтан Әуезханов пен Құндыз 
Жалмағамбетова жүргізді. 
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ҚАзАҚ тілінің жАнАшыры

Белгілі ғалым әрі қоғам қайраткері Асылы 
Осман қазақ тілінің жанашыры ғана емес, 
мемлекеттік тілдің мәртебесіне немқұрайлы 
қарайтын өзге ұлт өкілдеріне өз ісімен үлгі бо-
лып жүрген қайраткер-тұлға. Асылы Әлиқызы  
жайлы не айтсақ та жарасады. Халқымыз 
оны ақ періштедей ардақтап келеді. Оның 
әр қадамы жұртына жақсы таныс. Асылы Ос-
ман ғылыммен қатар қоғамдық қызметпен 
де белсене айналысып келеді. 2004 жылы 
Американың өмірбаяндық халықаралық 
зерттеу институты Асылы Әлиқызына 
«Әлемдегі 2004 жылдың ең таңдаулы әйелі» 
деген атақ берді. 

«Бүгінгі форумның қойылған тақырыбының 
мәні де, жөні де, мағынасы да ерекше екеніне 
мен қатты қуанып отырмын. «Адамды адам 
еткен еңбек» деп Карл Маркс айтқандай, 
еңбекке деген құлшынымыз да, тер төккеніміз 
де ерекше болу керек. Бүгінгі жастарымыздың 
еңбектеніп оқып, сапалы білім алуы туралы 
көп айтамыз. Ал ұлттық тәрбие туралы ай-
тпаймыз. Менің түсінігім бойынша ұлттық 
тәрбиені бірінші орынға қоюымыз керек.
Бұдан 10–15 жыл бұрын «Білім әлемдік 
болу керек, тәрбие ұлттық болу керек» де-
ген мақала жаздым. Өйткені біз қазақ деген 
елде тұрамыз, сондықтан қазақтың тәрбиесін, 
әдет-ғұрпын, салтын білуіміз керек. Ол үшін 
ең алдымен осы елдің тілін білу керек. Қазақ 
тілі – әлемдегі ең шұрайлы әрі бай тіл. Қазақ 
халқындай жүрегі кең, көңілі дархан ұлт жоқ 
деп ойлаймын. Бір құрты болса бөліп жедік, 
қиналғанда құшағына алып, бауырына басты. 
Қазақстанда тұратын әрбір ұлт өкілінің қазақ 
тілін білуі – қазақ халқына деген құрметі деп 
білемін. Ендеше біз қазақ тілінде сөйлеуге 
міндеттіміз», – деді өз сөзінде Асылы Осман.

тАлАнтың болсА – өсесің

Студенттер сахнасының бір ерекшелігі сол – бойыңда табиғи 
дарының, жалт еткен жалының болса, өнер мен білімге тәрбиелеу 
арқылы алаулап жануыңа, яғни болашағыңа жол көрсетеді. 
ҚазҰТЗУ-да өнер жолын бастап, дәстүрлі «ҚазҰТЗУ көктемі», 
«Жайна жастық», «Жігіттің сұлтаны», т.б. фестивальдар арқылы 
үлкен сахнаға жолдама алған, сөйтіп республикаға танымал 
болған қаншама өнер тарландары бар десеңізші! Айтулы ме-
рекелердегі фестивальдарға қатысып, ән айтып, көпшіліктің 
көңілінен шыққан түлегіміздің бірі – Қосқанат Көпжасарұлы. Осы 
кездесуге ол құр келмей, өзі оқыған киелі шаңырақтың сахна-
сында Гауһармен ән айтып, тыңдармандарын бір серпілтіп та-
стады. Университеттің талантты жастары да ән айтып, көпшілік 
көңілінен шықты.
Студенттік мәселелер жөніндегі департаменттің директоры 
Әйгерім Әубәкірова кешке қатысқан оқытушылар мен студент-
терді құттықтап сөз сөйлеп, алғысын білдірді. Аталмыш депар-
тамент ұйымдастырған бұл форум өте тартымды өтті.
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Наурыз – 

Халықаралық 

әйелдер күні!

Арулар – асыл жандар...
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8 
Наурыз – Халықаралық 
әйелдер мерекесі қар-
саңында Сәтбаев уни-
верситетінің Студенттер 
мәселесі жөніндегі депар-

таменті Ректораттың қолдауымен 
барлық департаменттер мен ин-
ституттарда қызмет жасайтын қыз-
келіншектерге 2550 гүл шоқтарын 
сыйлап, арнайы мерекелік концерт 
ұйымдастырды. Мереке қарсаңында 
мұндай құрметке бөленген арула-
рымыз алғыстарын жаудырды.
Ана! Үш-ақ әріптен құралған осы бір 
киелі сөз ойыңа оралғанда, адам 
баласы қастер тұтатын қасиетті 
аналардың кескін-келбеті көз 
алдыңа елестейді. Әлемнің жарығын 
сыйлаған аналар қай-қайсымызға 
болсын ардақты да абзал ғой. Осы-
нау көркем мерекенің қай кезде 
де орны бөлек. Олай болатыны – 
аналарға деген ыстық сезім, алғыс 
пен құрмет ешқашан сөнбек емес. 
Олар – өмірдің гүлі, көңілдің жыры, 
әр отбасының алтын діңгегі. Мынау 
тынымсыз тіршілік пен кең дүниенің 
өзі тек аналармен ғана ажарлы. 
Осыған орай Сәтбаев универ-
ситетінің басшылары cлайд арқылы 
униврситет аруларын құттықтады. 
Бірінші кезекте Академиялық 
жұмыстар жөніндегі проректор 
Искаков Ринат Маратұлы құттықтау 
сөз сөйледі.
Университеттің мәдени мұра-
ларының бірі – әрине, халық ас-
паптар оркестрі. Бұл оркестрдің 
құрамында көптеген студент-

тер өнер көрсетіп жүр. Студент-
жастарды оркестрдің құрамына 
дайындап, баулап жүрген – Қа-
зақстанның еңбек сіңірген өнер 
қайраткері, университеттің халық 
аспаптары оркестрінің дирижері 
және көркемдік жетекшісі Жа-
нас Бекентұровтың да еңбегін 
атай өткен жөн. Шығарманың но-
тасы қолына тигеннен бастап, 
оны тыңдаушыға жеткізгенге 
дейінгі аралықта дирижер ор-
кестр ұжымымен біте қайнасып, 
қажымай-талмай еңбек етеді. 
Осындай қажырлы еңбегімен 
танылған дирижерлердің бірі де 
бірегейі.
Университетімізде сахна төрінде 
ән айтып, күй шертіп жүрген 
өнерлі қызметкерлер мен сту-
денттер жетерлік. Арайлым Ыбы-
раева, Нұрислам Төлеген, Да-
лила Байулаева, Қажымұқан 
Қалиевтар өнерлерін ортаға са-
лып, көрермендердің көңілін ере-

кше көтерді. Университеттің жастық 
жалынын алауландырып жүрген 
бірлестіктердің бірі – «Жайдарман». 
Университеттің намысын қорғап, 
атын республикаға шығарған 
«ЖасНар», «ТехНар» топтарының 
қазіргі буындары әлі де сол жолды 
жалғастырып келеді.
Ең дарынды студенттеріміз бас 
қосатын хор ұжымының орын-
дауында халық әні «Аққурай»  
және «Voce Che gou» әндері 
қызықты да, адамды елең етер 
тар тымды қимылдарымен орын-
далды. Студенттік шығармашылық 
орталығының директоры, көр-
кемдік жетекшісі және дири-
жеры Манарбек Жәлімбетовтің де 
еңбегі айтарлықтай. Ансамбльдің 
көркемдік жетекшісі  Жамбыл Ку-
лесов, солисі – халықаралық бай-
қаулардың жүлдегері Әділжан 
Садықбеков. Концерт барлық 
қатысушылардың орындауында 
«Анаға сәлем» әнімен аяқталды.  
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Satbayev University 
has concluded a strategic 
partnership agreement with 
Microsoft Company

On February 26, Satbayev University 
hosted «Microsoft Kazakhstan» 
Company's Value Discovery 
Workshop seminar on the use of 
modern information technologies 
in higher education. Teaching staff, 
students of Satbayev University 
and Microsoft CEE Education team 
attended the given measure.
The seminar was devoted to 
transformation of higher education 
into online learning, arising from 
modern online classes based on 
Microsoft 365. Presenters touched 
upon the effective interaction of 
teachers and students, student 
certification, as well as the use of 
artificial intelligence to improve the 
study quality due to a mighty tool 

Microsoft Power BI & AI analytics.
By the end of the seminar, 
Satbayev University Rector Iskander 
Beyssembetov met with General 
Director of Microsoft Kazakhstan 
Tibor Koleyak, during the parley 
parties discussed the implementation 
of current projects and signed a 
cooperation memorandum.
The meeting took place in a working 
environment; the sides discussed 
cooperation prospects and further 
digitalization of the university and 
development regarding state-of-
the-art modern teaching methods 
that will make the best international 
education accessible to the most 
remote corners of Kazakhstan.
“We really appreciate Microsoft as 

our strategic partner, who provides 
us with multifaceted assistance in 
many of our projects,” said at the 
meeting Artyom Krutov, the new 
director of Information Systems 
Department. “This year we are 
planning to make the transition to 
Microsoft 365 platform and jointly 
bring the educational process at 
our university to a new level that will 
empower us to remain as a leading 
technical university in the country, 
and provide better services for our 
students.”
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Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ 

Әскери іс институты 

Қазақ тау-кен институтының 
Әскери іс кафедрасы 1940 жылы 
ұйымдастырылды.
Соғыс шайқасында және тылда 
Әскери іс кафедрасының түлектері 
өз оқу орнының  ар-намысын 
жоғары ұстап жүрді, ал олардың 
алтауы: Баймұханов Мұса, Губанов 
Максим, Засядько Владимир, 
Маркелов Николай, Торопкин 
Алексей,  Ященко Николай 
майданда көрсеткен ерліктері үшін 
Совет Одағының Батыры атағына 
лайық деп танылды.
Соғыс жылдарынан соң Әскери 
іс  кафедрасы институттың 
Әскери кафедрасы болып өзгерді 
және  Әскери кафедра артилле-
рия бөлімшелері үшін запастағы 
офицерлерді даярлай бастады. 
1961 жылдан бастап кафедра 
қабырғасында қосымша танкіге 
қарсы бөлімшелер үшін запастағы 
офицерлерді, 1971 жылдан бастап 

Б.Б. ҚАЙНАРБАЕВ, запастағы полковник, Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ 
Әскери кафедрасы бастығының орынбасары

Әуе шабуылына қарсы қорғаныс 
үшін офицерлерді, ал 1978 жыл-
дан бастап жер үсті бойынша 
артиллерияға инженерлерді даяр-
лай  бастады.
Егеменді мемлекет Қазақстан Ре-
спубликасы және оның Қарулы 
Күштері құрылуына байланысты 
Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ 
Әскери кафедрасы ұжымының ал-
дына ерекше жауапты тапсырма 
қойылды.
Институтта жоғары технологиялық 
оқу-лабораториялық кластар бар. 
Атыс және артиллерия атысын 
басқару класы кіші артиллериялық 
полигондармен, плакаттармен, 
стендтермен, теле және бейне 
аппаратуралармен жабдықталған. 
Артиллериялық оптикалық ас-
паптар класы артиллериялық 
оптикалық  көзге  түсерл ік 
құралдармен жабдықталған. 
Тактикалық дайындық класында 

стендтер және плазмалық па-
нель арнайы компьютермен 
сәйкестелінген. Әлеуметтік-
гуманитарлық пән класында – көп 
функциялы арнайы компьютермен 
сәйкестелінген лазерлі проектор-
мен интерактивті тақта бар. Әскери 
іс институтында атыс тирі, саптық 
алаңы бар. Құрылған жылдан бері 
Әскери кафедра 35 мыңнан астам 
запастағы офицерлерді даярлады.
Бүг інг і  күнде Қ .И .Сәтбаев 
а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  ұ л т т ы қ 
техникалық зерттеу универси-
теті Әскери іс институтының 
(Әскери кафедраның) басты мін-
деті – Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштеріне жоғары білікті 
запастағы офицерлер даярлау. 
Әскери кафедра запастағы офи-
церлерді даярлауда, студенттерді 
әскери іске үйрету үшін барлық 
қажетті жағдайларды құруда жоғары 
статусқа сәйкестелінген.
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Phil Happy
18 марта кафедра «Общественные науки» SU, при активном участии 
студентов университета, организовала флешмоб «Phil Happy» 
(«Философия счастья») в рамках программы Президента Казахстана 
«2019 год – Год молодежи».

С
туденческая жизнь не ограни-
чивается только учебным про-
цессом, она связана и с такими 
событиями, как любовь, фор-
мирование себя как личность 
и как молодой ученый, первые 
шаги в ответственной жизни…
В целом студенческая жизнь 
дает возможность любому сту-
денту получить направления 

развития, чтобы стать личностью, критически мыслить 
в каждой жизненной ситуации, в научной и профес-
сиональной сфере, а также возможность показать 
свой талант в искусстве. Принимая это во внимание, 
данное мероприятие вновь напомнило, что «счастье 
в руках самого человека».
Цели мероприятия: распространение позитивного 
весеннего настроения, укрепление креативного 
мышления творческой молодежной среды. Помимо 

различных конкурсов, кафедрой был организован 
Book-crossing, где студенты имели возможность об-
меняться книгами.
Ведущие флешмоба «Phil Happy» – Гузал Султанба-
ева и Маржан Оразкулова попросили его участников 
и зрителей поделиться своим мнением о счастье. По-
лучился, причем совершенно спонтано, мини-кон-
церт: Хайбулла Саят спел песню о счастье; Нурганат  
Саймасай и Диас Канатов исполнили авторскую пес  
ню о любви; Жапбар Сүйіндік, Қалыбай Әділет, Жантас  
Мұқағали, Батыржан Жарқынбек весело и наход-
чиво обменивались шутками на темы студенче-
ской жизни; Мереке Агыбаева сыграла на кобызе,  
а Димаш Тасыбеков – на домбре.
Завершая мероприятие зав. кафедрой «Обществен-
ные науки» Алия Акатаева поблагодарила участников 
и зрителей флешмоба. Участникам и победителям раз-
личных конкурсов были вручены благодарственные 
грамоты и памятные призы.

14 SU nation 

№8 (54)



15SU nation 

№8 (54)



Satbayev University team became 
the bronze medalist of the 
Championship on cases "Eurochem"

O
n February 14, Moscow hosted The final 
of the case Championship, which was 
held in four areas of Mining, Fertilizers, 
Sales, Logistics. Sponsor and organizer of 
this event, which is held for the 5th year 
is the company JSC "MCh "EuroChem". 

The case championship of JSC " MCh "EuroChem" is a 
competition for solving engineering cases, consisting of 
the qualifying stages and the final in Moscow. 

The aim of the Championship is to identify and support 
the most promising students of specialized universities. 
The III place in the Moscow Final was taken by the 
PITMAN team, 4th year students of the Department 
"Mining" specialty "Surveying and Geodesy" - Magavyanov 
Daulet, Yessenzhulov Timur, Sagyn Rakhimbek, Shonybass 
Ablaykhan. Ayan Askarovich Toktarov, lecturer of the 
Department of "MS&G", prepared the team for the final. 
The task of the final stage of the Championship was given 

at the Final. Students were given three hours to solve the 
real production problem. The students were faced with the 
task of optimization and planning of mining operations at 
Kovdorsky open-pit with increasing production capacity 
despite the deteriorating mining conditions. 
The PITMAN team presented the most complex and 
versatile solution of the task to the competent jury, which 
earned the praise and appreciation of individual members 
of the jury. According to the students themselves, carried 
away by the solution of the problem, which was given only 
three hours, they did not have enough time to prepare for 
the presentation of their decision. However, participants 
were satisfied with the result.

Also, the students shared their impressions that a special 
reason for confidence in the future for them was the 
fact that they managed to overcome the teams from the 
leading Universities of Russia -Moscow and St. Petersburg 
Mining universities.
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«Жеке батылдығы үшін» 
орденімен марапатталды 

Т. Бәсенов атындағы Сәулет, құрылыс және энергетика 
институтының Ғылыми кеңесінде «Энергетика» 
кафедрасының сеньор-лекторы, Ауған соғысының 
ардагері Бердібеков Әбдісаттар Опабекұлын «Жеке 
батылдығы үшін» орденімен салтанатты марапаттау 
рәсімі өтті.

Бұл марапатқа ол Кеңес әскерінің Ауғанстандағы 
шектеулі контингенті қатарында әскери қызметте 
болған кезде ұсынылған болатын. Ауған жерінде өміріне 
қауіп төнген жағдайда ол ерлік пен батылдық үлгісін 
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көрсете білді. 1990 жылы 12 ақпандағы КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығы ол елге оралғаннан 
кейін шықты. Орденді Алматы қаласы «Aрдагер» 
Ауғанстандағы ардагерлер мен соғыс мүгедектері 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы, отставкадағы авиация 
полковнигі Көшербаев Серік Әубәкірұлы табыстады.
Әбдісаттар Бердібеков Ауған соғысына 1987–1989 жыл-
дар арасында  қатысқан. Ол қызмет еткен бөлімше тау 
өткелінде болды. Үш рет әскери қимылдарға қатысты. 
Соңғы жылдары ұрыстың біраз саябырсыған кезі болса 
да, жауынгерлер бірқатар қиын сәттерді бастан кешірді. 
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The English Language Department (ELD) under 
Akzhan Mashani Institute of General Education 
annually holds an educational “English Week” 
event at Satbayev University. Every year “English 
week” includes all of our students and faculty 
alike, hosting social events, performances, and 
competitions.

This year, from 15 to 19 April, as part of 
celebrating K.I. Satbayev’s 120th jubilee as 
well as the 85th anniversary of Satbayev 
University, the English Language Department 
hosted English Week to increase the students’ 
motivation and interest in learning English. 
Our staff, from all disciplines, enjoyed the 
opportunities throughout this week to listen 
to more English and use it more often. 

The opening ceremony channeled Hollywood 
glamour and scope to kick off a week full of 
educational activities.  On the red carpet, 
students and teachers, together with ELD Head 
Anar Turlybekova welcomed distinguished 
guests Rinat Iskakov, vice-rector of Academic 
Affairs; D. K. Nauryzbayeva, vice-rector of 
scientific and research affairs; Aigul Sarenova, 
director of Institute of General Education; R. E. 
Beyssenov, Head of Engineering Physics; and 
Baknur Ziyabekov, head of Alpha Academy.

SU nation 
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Students, masquerading as journalists from 
news outlets such as “Euronews,” “CNN,” 
“Khabar,” “BBC news,” and “KTK” questioned 
our distinguished guests, asking a variety of fun 
questions in English, ranging from academic 
philosophy to pop culture preferences. 

The organizers then conducted a contest 
to determine who had the most fashionable 
red carpet look. The contest mandated that 
participants stand in front of our English Week 
banner and take a photo to submit to Instagram 
with our event’s hashtag. Popular opinion, 
via the number of likes the photos received, 
determined the victors of this contest, who 
received prizes. 

The highlight of the event was characterized 
by incendiary, modern and artistic flash mob 
display of the university’s vocal-instrumental 
group, which was led by tutor Symbat Abilova. 
More so, a  Karaoke Battle of popular English 
songs was organized with the Collaborative 
minds of the staff of “Alfa Academy”, the 
renditions remain a tale of good memories in 
the hearts of the participants on the opening 
day of the eventful week.
It is noteworthy, that at the beginning of the 
“English week”,the performance competition 
was marked by different theatrical productions 
staged by various Elementary level groups 
under the supervision of the respective group 
teachers', there present to cheer their groups 
to victory.
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Based on tradition, the department has continually been holding 
a charity event tagged “Red Nose Day” for two years now; the 
so called “Sweet fair” under the slogan“Do something funny for 
money”. Various pastries prepared by ELD teaching staff were carried 
out. Consequently, the sum of 180 thousand tenge derived and 
channelled towards the treatment of a 2-year-old child Zhanahmet 
Batyrkhan who is suffering from central nervous system and 
cerebral palsy disease.  Actually, this noble cause was  triggered 
by many employees from the four wall of the university, from 
top administrative officers to students of all levels, tremendous 
contributions were received, for instance, the cake baked by Vice-
Rector R.M. Iskakov was sold at auction for 13 thousand tenge. 
Likewise, student organizations took an active part in the fair, such as: 
“Volunteers League”, “Zhas Kanat”, “4art.” “Baisheshek”, Technokrat”. 
The evergreen support of “InterPress” company in organizing a 
lottery game among  university students and  the participation of 
the Oxford University Press textbook exhibition, are also key to the 
success of the week.

Twenty-three students participated 
in our Reading Fair Project. This 
project aimed to expand students’ 
interest in British and American 
literature. Students showed their 
creative abilities in designing colorful 
posters and presentations of authors 
including Jack London, F. Scott 
Fitzgerald, Ray Bradbury, William 
Shakespeare, Charlotte Bronte, and 
Lewis Carroll. Each group of students 
presented their project in English, 
summarizing the work they studied.

Every evening in the Oil and Gas 
conference hall, our department 
hosted a competition where 
260 students of all levels of English 
participated, demonstrating both 
acting skills and knowledge of the 
English language. The performances 
used classical masterpieces of 
English literature, musical shows, 
popular film, and various other texts. 
Our department assigned awards for 
best costume and best competence 
in English Language.

Our department hosted two video 
contests for our students.  The larger 
of the competitions, called the “I`m 
the next Satbayev” video contest, 
dedicated to 120th anniversary of 

K.I. Satbayev, gave each participant the opportunity to harness their oratory, 
analytical, and creative talents to present their ambitious plans. The Satbayev 
University administration sponsored the contest. The champions ranked as 
follows:

First place, winning 50,000 tenge:  
Zhasulan Kharzhasov

Second place, winning 30,000 tenge: 
Rahov Timur 

Third place, winning 20,000 tenge: 
Kanagat Kerimbay
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Our video contest contained the 
following nominations:
“The Most Ambitious”, “The Most 
Artistic” and “The Best Language 
Training”

The second part in video competition 
asked students to create eight-minute 
videos where students discussed their 
concerns: relationships, student life, 
the university itself, good and evil, 
and compassion. 

English Week also featured game 
contests in which it was necessary 
to show ingenuity, critical thinking, 
promptness, and knowledge of the 
English language. Competitions 
included treasure hunting and “Mafia.”   
Eighteen Business English students 
participated in a “Mafia” game.

The “Treasure-hunting quest” 
included students from all levels 
of English language training, from 
beginner to professional. Team spirit, 
organization, and solving exciting 
puzzles attracted more than sixty 
students, who earned T-shirts and 
other fun prizes.

The students registered for this 
event two weeks in advance. After 
learning the rules, the students 
scoured the area for guides with 
green bracelets in such locations 
as MAB, MAB Park, O&GB, MMB, 
MMB Park and MBI. At these 
stat ions,  the student solved 
riddles. There were six teams of 
six students each. In each team, 
one of the students served as a 
videographer, so the judges could 
evaluate their performance in the 
competition. Guides assessed 
their pronunciation and logical 
thinking in the solutions. Each team 
received certificates with such 
nominations as “the fastest team,” 
“the smartest team,” “the friendliest 
team,” “happiest team,” “solid 
team,” and “The most active team.” 
The prizes included five free gift 
certificates to Burger King. After the 
contest, our department organized 
a treat for all participants.
Our department hosted “Satbayev-
talks” in the conference hall, an 
event where teachers of our 
higher educational institution 
who graduated from foreign 
universities and students who 
had internships abroad could 
share their experiences, including 

discussion of student life in other 
countries, opportunities, and their 
own general observations. Our 
participants included

1.Jamilyam A. Ismailova - University 
of Lorraine, France
2.Zhassulan Dairov - Petroleum 
Engineering Aberdeen University
3.Gulzhaina Targynova - 4th year 
student of Satbayev University 
(mobile activity. Portugal, Europe).
4.Botazhan Kenzhebayeva - 
Houston Community College 
Associates Degree in Science, Texas 
Tech University
5.Tair Mukashev –Technische 
Universität Bergakademie Freiberg, 
Germany.

Special guest Nailya Uzurova 
Shaukatovna, from Inter Press, 
gave a presentation on the topic: 
“Overview on non-commercial 
foreign educational programs for 
Kazakhstani students.”

Our closing ceremony for English 
week included a karaoke contest 
entitled “Satbayev stars,” where 
students and teachers alike competed 
to give the best English singing 
performance. We concluded the 
event with a summary of all of English 
language week’s activities as well 
as our presentation of awards and 
certificates.

Celebrating our English Week 
attracted all students and university 
faculty, increasing the interest and 
motivation to learn English in both 
populations. Our English Language 
Department under IGE would like 
to thank all the participants for 
their active work in the event. We 
give special thanks to Sulpak, Inter 
press, Macmillan, Cambridge Press, 
Aquamira, Time Restaurant and bar, 
and Ear and Bear Karaoke Club for 
providing prizes and gifts, helping to 
sponsor our event.
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Студентам КазнИТУ 
вручены Дипломы
В Таразском Государственном Педагогическом Университете прошла VII Международная научно-практиче-
ская конференция молодых учёных, студентов и школьников «Жас Ғалым - 2019», посвященная «Году моло-
дежи Казахстана» 22 февраля 2019 года и выпущен сборник Трудов конференции. 

Эмиль Магай, Григорий. Статетин (научный руководитель Альмухам-бетов К.К. ассоц. профессор кафе-
дры «Математика»), Асылхан Сагымбаева, Гаухар Данабаева (научный руководитель Сагиндыков Б.Ж. ассоц.  
профессор кафедры «Математика»), Олжас Сейлов, Алима Серик (научный руководитель Шатманов Ж.Ж.  
сениор-лектор кафедры «Математика»), выступили с докладами.

По результатам конференции в секции: Математика, Физика, Информа-тика номинировано 10 докладов из 56 
представленных. Доклад Сейлова О. и Серик А. отмечен Дипломом 1-ой степени, доклады Сагымбаева А.  
и Данабае-вой Г., Магай Э. и Статетина Г. отмечены Дипломами 2-ой степени.    
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два капитана
орогие студенты, друзья и коллеги  
при входе в главный корпус висит ме-
мориальная доска. Длинный список 
с фамилиями студентов, преподава-
телей и сотрудников Горно-метал-
лургического института (так назы-
вался наш университет при создании 
и до 1960 года) начинается фамили-
ями: Коктов Андрей Иванович - ди-
ректор института и Курмангалиев 

Муса - заместитель директора, секретарь парторга-
низации. На протяжении десятилетий мы слышим их 
имена на мероприятиях, посвященных победе в Ве-
ликой Отечественной Войне. Эти два человека сто-
яли у истоков создания нашего университета и ста-
новления первой казахстанской школы инженерии. 
Вместе со студентами они ушли на фронт в начале 
войны, несмотря на бронь, предоставленную им го-
сударством как ценным специалистам, работа кото-
рых в тылу была более важна для страны.Оба инже-
неры, один горняк, другой – геолог, они жили в одном 
доме под номером 51 по улице Фурманова, оба при-
зывались Ленинским РВК г. Алма-Аты.  В боях они до-
шли до западных рубежей нашей огромной Родины, 
заслужили воинское звание капитана, государствен-

ные награды и погибли в боях за тысячи километров 
от своего дома. Андрей Иванович – 24 декабря 1943 
года в 80 км к западу от Киева, а Муса Курмангалиев 
9 февраля 1945 года в Восточной Пруссии, под Ке-
нигсбергом (ныне Калининград). Есть еще одно имя 
на мемориальной доске - Коктов Владимир Андрее-
вич, 1925 года рождения. Это сын Андрея Ивановича 
Коктова. В январе 1943 года, когда ему едва исполни-
лось 18 лет, он также был призван на фронт, а в 19 лет 
в звании младшего лейтенанта, был награжден орде-
ном «Красной Звезды».  
Об их участии в боях, подвигах, и местах захороне-
ния, наградах как и о других ветеранах можно узнать 
из Обобщенного банка данных «Мемориал», который 
содержит почти 17 млн цифровых копий документов 
о безвозвратных потерях и 20 млн именных записей 
о потерях Красной Армии в Великой Отечественной 
войне. Благодаря современным технологиям сегодня 
у каждого из нас есть возможность восстановить их 
военную биографию, вспомнить их поименно и по-
клониться каждому, отдавшему свои жизни за нашу 
мирную счастливую жизнь.*

Д

*Информацию по материалам Центрального архива Министерства обороны РФ составила 
Маншук Нурсеитова – старший преподаватель кафедры прикладной математики КазНИТУ с 1979 по 1991 год

КоКтов Андрей ИвАновИч 
1904 - 24.12.1943

звание: мл. лейтенант в РККА 
с 26.01.1943 года 
Место призыва: Алма-Атинский 
ГВК, Казахская ССР, Алма-Атинская 
обл., г. Алма-Ата 
Место службы: 491 сп 159 сд 45 ск

Дата подвига: 21.10.1944 Товарищ 
Коктов в боях в Восточной Пруссии 
с 19 сентября 1944 года в населен-
ных пунктах [Будветшины], Жилин, 
Петерлауген и [И…] проявил сме-
лость и отвагу. Минометы его за 
этот период уничтожили 12 огне-
вых точек противника и до 20 сол-
дат и офицеров противника. В боях 
за деревню Петерлауген 21.10.44 
года тов. Коктов свои минометы 
вытащил в боевые порядки и унич-

Окончил Московский горный ин-
ститут, январь 1939-42 гг. - дирек-
тор Казахского горно-метал-
лургического института. В 1942 

тожил 3 огневые точки, которые 
мешали продвижению пехоты на 
правом фланге. 

Несмотря на трудные условия, бо-
евой обстановки минометы все 
время находились в боевых поряд-
ках пехоты и били по целям.
Представляю тов Коктова к ор-
дену «Отечественной Войны» II 
степени».
Заключение наградной комиссии: На-
гражден орденом «Красной Звезды» 

добровольцем ушел на фронт. Зам. 
командира по политчасти 616 от-
дельного минометного полка. Ка-
питан. Погиб в бою.

Первичное место захоронения - 
Украинская ССР, Киевская обл., 
Макаровский р-н, с. Раковичи 
(в настоящее время Житомирская 
область).  

Награжден Орденом Орден «Оте-
чественной Войны» II степени. 15 
ноября 1943 года (за 40 дней до 
гибели).

Информация из наградного листа. 
Дата подвига 2 ноября 1943 года: 
«Капитан Коктов с момента форми-

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
и 85-летию Satbayev UniverSity
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КурмАнгАлИев мусА 
1910 – 09.02.1945 

Старший преподаватель кафедры 
прикладной математики КазНИТУ 
с 1979 по 1991 год.

рования полка работал над скола-
чиванием парторганизации полка, 
чем обеспечил крепкое мораль-
ное состояние полка давшее воз-
можность выполнить поставленные 
задачи перед полком… На южном 
плацдарме Днепра в районе За-
рубинцы Коктов руководил пере-
правой тылов полка, организовал 
бесперебойное питание полка, бо-
еприпасами и продовольствием.
В ответственные боевые моменты 
капитан Коктов лично находился 
на огневых позициях, воодушев-
лял бойцов и командиров на вы-
полнение боевых задач…

Заключение Военного Совета 
фронта. 22 ноября 1943 года: Дос-
тоин правительственной награды 
Орден «Отечественной Войны II 
степени». 

Окончил Ташкентский горный ин-
ститут, инженер-геолог, служил 
в топографическом эскадроне, 
работал в Казгидромете, с июня 
1938 г. в Казахском горно-метал-
лургическом институте.

Место рождения Казахская ССР, Ак-
тюбинская обл., Уилский р-н, а. № 8
Дата и место призыва: 08.1942, Ле-
нинский РВК, Казахская ССР, 
г. Алма-Ата, Ленинский р-н
Воинское звание капитан, убит 
09.02.1945.

Первичное место захоронения 
Восточная Пруссия, Кенигсберг-
ский окр., Хайлигенбайльский р-н, 
н/п Добзатель

Дата подвига 17 августа 1944 г. То-
варищ Курмангалиев в боях с не-
мецкими захватчиками при фор-
сировании р. Неман и прорыве на 
левом берегу реки Неман пока-
зал образцы мужества и геройства. 
Лично сам руководил подразделе-
ниями батальона в бою. Благодаря 
его умелому командованию, ба-
тальон первым прорвал оборону 
противника, ворвался в его рас-
положение. Завязался ожесточен-
ный бой, в ходе которого т. Кур-
мангалиев, презирая опасность, 
лично сам руководил боем и при 
отступлении гитлеровцев захватил 
в плен 6 немецких солдат и троих 
убил.

За мужество и отвагу, проявленные 
в боях с немецкими захватчиками, 
представляется к правительствен-
ной награде ордену «Отечествен-
ной Войны II ст.»

Приказом по войскам 5-ой Армии 
от 10 сентября 1944 г. Награжден 
орденом «Красной Звезды». 

Дата подвига 4 сентября 1944 года. 
Товарищ Курмангалиев в боях с не-
мецкими оккупантами в районе на-
селенных пунктов Сапожище и По-
таше Ровенской области во время 
контратаки противника показал 
себя смелым и решительным ко-
мандиром. В районе Поташе про-
тивник бросил в контратаку кава-
лерию и 3 танка на подразделение, 
которым командовал т. Курманга-
лиев. Вскоре один танк был подбит, 

кавалерия уничтожена и частично 
рассеяна. Шоссейная дорога 
прочно держалась в руках т. Кур-
мангалиева. Лично сам был ранен, 
но не ушел с поля боя пока контр-
атакующий противник не отступил. 
За образцовое выполнение боле-
вых заданий командования пред-
ставляется к правительственной 
награде ордену «Отечественной 
Войны I степени». 
Приказом по войскам 5-ой Армии 
от 4 ноября 1944 года (за 3 месяца 
до гибели) Награжден орденом 
«Отечественной Войны II степени».

Получается, что осенью 
1944 года, пути капитана 
Мусы Курмангалиева и млад-
шего лейтенанта Владимира 
Коктова сошлись в Восточ-
ной Пруссии. А не могли ли 
они там встретиться? 
Информации о смерти Вла-
димира Коктова нет, что 
дает надежду на то, что он 
вернулся домой к своей 
матери Валентине Василь-
евне Коктовой, проживав-
шей на тот момент по ад-
ресу г. Алма-Ата, проспект 
Ленина д. 81.

В информации о безвозвратных 
потерях (погибших) обобщен-
ного банка данных «Мемориал», 
только по фамилии Курмангалиев 
я нашла 428 записи, а на сайте 
«Подвиг народа» о государствен-
ных наградах - 292 записи с этой 
фамилией.  А сколько же их во-
обще было на той войне? 
благодаря технологиям и тита-
ническому труду Министерства 
обороны российской Федерации 
сегодня доступны подлинные до-
кументы того времени. отыщите 
родные для вас имена, почитайте 
и поделитесь своими впечатлени-
ями со своими близкими. И еще, 
остановитесь перед Мемори-
альной доской на входе, зайдите 
в университетский музей. 

Маншук Нурсеитова 
Старший преподаватель 

кафедры прикладной 
математики КазНИТУ 

с 1979 по 1991 год

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
и 85-летию Satbayev UniverSity



25

№8 (54)

орден 
«отечественной войны 

II степени»

орден 
«отечественной войны 

I степени»

орден
«Красной Звезды»

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
и 85-летию Satbayev UniverSity



Жатқа айту байқауы
«ер едіге» – ұрпақ есінде

С
әтбаев университетінде 
Қ. И. Сәтбаевтың туға-
нына 120 жыл және 
уни верситетіміздің 85 
жылдығына орай ұйым-

дастырылып, бір айға созылған «Ер 
Едіге» батырлық дастанын жатқа 
айту байқауының қорытындысы 
шығарылып, жеңімпаздарды ма-
рапаттау кеші болып өтті. 
Осынау әдемі кешті универ-
ситетіміздің  «Қазақ және орыс 
тілдері» кафедрасының меңгеру-
шісі Алмас Үдербаев пен ақын, жа-
зу шы, сәтбаевтанушы Аспандияр 
Өмірбеков, оқытушы Қарлығаш 
Аязбекова ұйымдастырды.
Сәтбаев университетінің ұжымы 
үшін биыл ерекше жыл. Биыл 
университеттің құрылғанына 85 
жыл толады. Сондықтан Сәтбаев 

университеті шеңберіндегі барлық 
мерекелік шара осынау үлкен 
мерейтоймен сабақтастырыла 
өткізіліп жүр. Аталмыш байқау – 
сондай іс-шараның бірі. 
«Едіге батыр» – тарихта болған 
атақты батыр, дастан ел билеуші 
Едігенің ерлік істерін жырлауға 
арналған. «Едіге батыр» жыры 
қазақтарда ғана емес, түркі тіл-
дес халықтардың біразында кезде-
седі. Жырда тарихи оқиғалар мен 
эпостық-ертегілік сарындағы 
қиял-ғажайып, әсірелеу сарын-
дары араласа келеді. Тарихта есім-
дері мәлім Әмір Темір, Тоқтамыс 
хан жайлы да эпоста сөз болады. 
Жыр қазақ даласына кең тарап, 
халықтың сүйікті шығармасына 
айналған. Жырдың қазақ тілінде 
бірнеше нұсқасы бар. Олардың 
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ішінде құндылары – Шоқанның 
әкесі Шыңғыс Уәлиұлы жазып 
алған нұсқа. 1905 жылы ғалым 
П.М.Мелиоранский осы нұсқаны 
Санкт-Петербург қаласында жеке 
кітапша етіп шығарды. Академик 
Қ.И.Сәтбаев жас кезінде ел аузы-
нан жазып алған жыр нұсқасын 
1927 жылы Мәскеуде «Ер Едіге» де-
ген атпен кітап етіп бастырды. Ол 
осы жыр үшін кейін, 1950 жылдары 
қуғынға ұшырады. Содан «Едіге ба-
тыр» жыры жарты ғасырға жуық 
уақыт баспа бетін көрмеді. 1989 
жылы «Қазақ халық әдебиеті» көп 
томдығының батырлық жырларға 
арналған топтамасында Мұрын 
жырау жырлаған «Қырымның 
қырық батыры» циклі бойынша «Ер 
Едіге» жыры 5-томда жарияланды. 
Қ.Сәтбаев жариялаған жыр нұсқасы 
1995 ж. «Ер Едіге» деген атпен қазақ 
және орыс тілдерінде жеке кітап 
болып жарық көрді.
«Ер Едіге» батырлық дастанын 
жатқа айту байқауына жиырма 
шақты студент қатысып, бас 

жүлдеге Інжу Қабдраш, бірінші 
орынға Еламан Сейілбеков, екінші 
орынға Гузаль Сұлтанбаева және 
үшінші орынға Наргиз Әбдібаевалар 
ие болды. Жеңімпаздар «Қазақ 
және  орыс тілдері» кафедрасы 
оқытушыларының атынан диплом-
мен марапатталып, оларға кітап-
тар мен ақшалай сыйлықтар та-
быс етілді. 
Бірінші орынға ие болған  метал-
лургия мамандығының студенті 
Еламан Сейілбековты ерекше 
атап кеткен жөн. Ол «Ер Едіге» 
дастанынан жаңылмай, мәнерлеп 
үзінді оқыды және де әділ қазылар 
алқасы мүшелерінің қойған 
сұрақтарына мүдірмей жауап 
берді. Сөйтіп бас жүлдеге лайық 
екенін, «сегіз қырлы, бір сырлы» 
екендігін көрсетті. Мұқағали 
Мақатаевтың «Рахмет сендерге, 
бабаларым» атты өлеңін де жатқа 
айтып, тыңдармандарын бір там-
сандырды. 
Әділ қазылар құрамындағы Алматы 
қаласы әкімдігі Тілдерді дамыту 

және латын графикасына көшу 
орталығының басшысы, филоло-
гия ғылымдарының кандидаты Ма-
май Ахетов, осы орталықтағы бөлім 
басшысы, филология ғылымдары-
ның кандидаты Бақыт Қалымбет, 
«Абди компани» АҚ Баспа бөлімінің 
жетекшісі – бас редакторы, тарих 
ғылымдарының кандидаты Қанат 
Өскенбай,  «Қазархеология» 
ЖШС-нің бас ғылыми қызметкері, 
археолог Орынбай Ошанов 
бай қауға қатысушылардың көр-
сеткен өнерлеріне, білім дең-
гейіне баға берді. Келген қонақ-
тар слайд арқылы оқы тушылар 
мен студенттерге Едіге батыр 
туралы қысқаша баяндап берді 
және әділ қазылар алқасы осы 
байқауды ұйымдастырушыларға 
ризашылықтарын білдірді.
Студенттер Жәнібек Хабба-
сов «Жігіттерге өсиет» термесін  
нақышына келтіріп орындаса, Кеңес 
Нұрғиса «Наурыз» күйін күмбірлете 
шертіп, көрермендер көңілінен 
шықты.
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Хоккей – это жизнь! 
29 марта 2019 года альма-матер технической элиты Республики Казахстан, 
Satbayev University организовал хоккейный матч между выпускниками вуза 
разных лет и алматинской командой «Дельта».

Е
ще перед началом 
матча на трибунах 
царило оживленное 
веселье. Студенты 
кричали кричалки, бо-
лельщики разворачи-
вали приготовленные 
заранее плакаты. Яр-

кое спортивное мероприятие на 
ледовой арене было посвящено 
одновременно нескольким собы-
тиям: 85-летию Satbayev University, 
120-летию со дня рождения Ка-
ныша Сатпаева, а также Году моло-
дежи. В дружеском матче приняли 
участие топ-менеджеры Satbayev 
University, заслуженные труженики 
производства, бизнесмены, спор-
тсмены и общественные деятели. 
Одной из целей матча, - по сло-
вам Берика Мухтыбаева, руково-
дителя аппарата ректора Satbayev 
University, который и сам вышел 
на лед, чтобы играть, - являлось 
создание связи между молоде-
жью и лидерами промышленности 
и бизнеса Алматы. Надо отметить, 
что идея была замечательная, по-
скольку спорт действительно сти-
рает границы между поколениями, 
социальным статусом, взглядами, 
в особенности такой спорт, как 
хоккей. На льду все равны, там ца-
рит только здоровый командный 
дух и воля к победе. 
-Я со спортом очень дружу, 
и когда начал заниматься 
хоккеем в Алматы у меня 
сразу зародилась идея соз- 
дать политеховскую хоккейную 
команду. Для этого мы созвали 
сюда молодежь, было очень 
много желающих, и сегодня мы 
все, вместе с первокурсниками 
вышли на лед. Кстати, номера на 
спинах формы – это года рожде-

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
и 85-летию Satbayev UniverSity
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Хоккей – это жизнь! 

ния игроков. В связи со значимыми 
юбилеями я хотел бы всех поздра-
вить и пожелать успехов не только 
в научно-исследовательской де-
ятельности, но и в спорте. Това-
рищеский спортивный матч стал 
мощным стимулом для студенче-
ской молодежи для занятий спор-
том и здорового образа жизни. 
У нас в планах создать студенче-
скую хокейную лигу, и с такими 
ребятами, как сегодняшние игроки 
будем обязательно брать первые 
места! – сообщил Берик Мухтыбаев 
о дальнейших планах.
Своим мнением о спортивном 
мероприятии поделился капитан 
алматинской хокейной команды 
«Дельта» Болат Шалмуханов: 
-Это была прекрасная идея – 
устроить дружеский матч. Хоккей 
объединяет людей, ведь это очень 
интересное зрелище и такой вид 
спорта, который многие любят, по 
крайней мере у нас в Казахстане. 
Хоккей – это не просто игра, хок-
кей – это жизнь. Нам идея друже-

ского матча пришлась по душе, тем 
более что он приурочен к юбилею 
Университета. В связи с этим хочу 
пожелать университету успехов, 
чтобы он, как и раньше, выпускал 
талантливые кадры для казахстан-
ской промышленности и произ-
водства, в дальнейшем продолжал 
быть флагманом обучения и выдачи 
замечательных специалистов на-
шей Республики. 
Помимо самого матча гостей 
ждали флешмоб, музыкальные но-
мера и розыгрыш призов на знание 
истории университета во время 
перерыва, что еще больше подняло 
зрителям настроение. Преданные 
болельщики, несмотря на холод, 
яростно поддерживали игроков 
до самой последней минуты. Та-
кая поддержка сыграла свою роль: 
товарищеский матч закончился 
со счетом 4:2 в пользу команды 
Satbayev University. Праздник стал 
ярким событием и подарил участ-
никам вечер спортивного братства, 
веселья и улыбок. 

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
и 85-летию Satbayev UniverSity
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Қ. И. Сәтбаев және 
Ұлттық Ғылым 
АкадемиясыА
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лттық ғылымның өркендеуі, ұлт мәденеиетінің биікке 
асқақтауы ХХ ғасырдағы қазақ мәдениетінің биік бір бе-
лесі Ғылым Академиясын ашумен тікелей байланысты 
болды. Сан-салалы ғылымның басын қосып, зерттеу 

жұмыстарының нәтижесін тиімді түрде іске асыру, елде көптеген 
өндіріс ошақтарын ашып,  халықтың әл-ауқатын арт тыру, жұмыс 
орындарының көптеп ашылуы деген сөз.
Бірақ бұл бірер күннің ішінде, бірер адаммен біте салатын оңай-
оспақ шаруа емес. Аянбай-талмай ізденіп, ерік-жігерді қайрап, 
білім-ғылымға деген құштарлықпен, өз мамандығына деген 
шексіз сүйіспеншілікпен қолға алатын мәселе. Сонымен қатар 
ұжым болып жұмыла көтеріліп, білімді де, білікті мамандардың 
басын қосып күш біріктіргенде ғана іске асатын шаруа. 
Ұлы Отан соғысынан кейінгі елдің жағдайы тұралап тұрған 
уақытта Ғылым Академиясын ашуға бел буу мемлекетке оңайға 
да, арзанға да түспейтін науқан. Оның үстіне есін енді жия 
бастаған қазақ халқында мамандар тіпті тапшы болатын. Нағыз 
білім мен ғылымды жандандырады деген марқасқаларымызды 
қанды репрессия қиып түсті, одан қалса Ұлы Отан соғысы жал-
мады. Мұндай үлкен ұжымды басқаруға өзіне-өзі сенімді, ерік-жі-
гері мықты азамат қажет болатын. Екіншіден, тұрып қалған эко-
номиканы көтеру, халық шаруашылығын қалпына келтіру үшін 
Ғылым Академиясының көмегі ауадай қажет болды.
Одақтық Ғылым Академиясының қазақ филиалын басқарған, 
ұйымдастыру ісіне араласқан, әрі инженерлік терең білімі-

мен қатар экономикалық біліктілігі де жет-
кілікті Қаныш Сәтбаев үшін бұл аса күрделі, 
шешуін таппайтын қиын іс емес еді. Бір-
шама шығын шығарып ашылған мұндай 
үлкен мекемелер мен өндіріс ошақтарының 
қайтарар қарымтасын, халыққа берер пайда-
сын, өндіріс тиімділігін Сәтбаевтай қырағы 
көз, қажыр-қайраты мықты ғалым алдын-
ала зерттеп, болжап қоятын. Ол жоғарыға 
мәселе қойып, ұсыныспен барғанда 
үлкен істің шығынымен қоса пайдасын да 
бірге ұсынатын. Ал геологиялық зерттеу 
жұмыстарында да, өндіріс орындарын ашуда 
да, ұйымдастыру шараларында да Сәтбаев 
болжамы мүлт кетпейтінін Мәскеу әбден 
мойындап қойған.
Ғылым Академиясын ашуда Сәтбаевты 
толғандырған Кадр мәселесі болды. 
Әсіресе техникалық кадрлардың, білікті 
инженерлердің аздығы көреген тұлғаны 
тығырыққа тіреді.
Әйтсе де шешімін таппайтын мәселе, орайы 
келмейтін іс жоқ. Біраз жыл Мәскеудің 
Ғылым Орталығында филиал басқарған 
ғалым сол жақтағы әріптестері мен сыйлас 
достарына иек артты. Яғни Қазақстанның 
Ғылым Академиясына жетімсіз кадрларды 
сырттан тартуға тура келді. Әрқайсымен 
жеке-жеке сөйлесіп, байыппен сыр тартып, 
Қазақстанға әкелу жағын Қ.Сәтбаев өзі тіке-
лей қолға алды. Жылы орнын суытып, дұрыс 
танып білмейтін сырт елге кім оңайлықпен 
келе қойсын. Демек оларды қызықтырып, 
материалдық тұрғыда ынталандыру керек 
болды. Әрқайсысының тұрғын үй мәселесін 
шешіп, үстеме ақымен қамтамасыз ету 
шаралары қарастырылды. Қ.Сәтбаев осы 
мәселелерді шешкеннен кейін Одақтас Ре-
спубликалардан ғалымдар легі Алматыға 
ағыла бастады.
Істің оңға басып  Қазақ Ғылым Акаде мия-
сының аяғынан тік тұрып кетуіне атақты 
Кеңестік ғалымдар В.Л.Комаров, С.И.Вавилов, 
И.И. Мещаников, И.П. Бордин, А.Л.Бойков, 
А.А.Архангельский, Г.М.Кржиновский, 
В.А.Обручев, Д.В. Наливкин, т.б. өлшеусіз 
үлес қосты. 
Қ.И.Сәтбаев Қазақстанда ғылымды жасау 
мен дамыту мәселесіне үлкен мән берді. 

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
и 85-летию Satbayev UniverSity
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SU ғылым қызметкерлері күніне 
арналған Қазақстан Ғылым Ака-
демиясында өткен салтанатты 
жиналысқа қатысты. Онда 500-ден 
астам адам қатысты: Қазақстанның 
академиктері мен ғалымдары, ҚР 
білім және ғылым министрлігінің 
вице-министрі Жақыпова Ф.Н., 
ұлттық ғылыми кеңестің мүшелері, 
жоғары оқу орындарының өкілдері, 
жас ғалымдар. Салтанатты сәттен 
кейін ғалымдарға «Ғылымды 
дамытуға сіңірген еңбегі үшін» 
төс белгісі, «Еңбек ардагері» ме-
далі және «SU құрметті профес-
соры» атағы табысталды.

ҚАЗАҚстАн Ғылым АКАдемИясындА 
өтКен сАлтАнАтты жИнАлыс

Академия наук Казсср

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
и 85-летию Satbayev UniverSity
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ЖАнЫҢДА ЖҮр ЖАҚСЫ ЖАн
м.Б.НҰРПЕЙІСОВА, ҚазҰТЗУ профессоры,
техника ғылымдарының докторы,     
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
и 85-летию Satbayev UniverSity
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А
қжан Машановты ұстазым 
деп ұлықтап жүргендердің 
бірі – Қазақстанның  тау-кен 
ғылымы саласының ірі ғалымы, 
ұлағатты ұстазы, белгілі қоғам 
қайраткері, ҚР ҰҒА-ның акаде-
мигі, республикалық Сәтбаев  

сыйлығының лауреаты, «Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері», техника ғылымдарының 
докторы, «Тау-кен ісі»  кафедрасының про-
фессоры Баян Рақышұлы Рақышев –  ҚазҰТЗУ-
дың  төл құрдасы. 

Ол 1952 жылы Қазақ тау-кен институтын 
бітірісімен еңбек жолын Қоңырат карьерінде 
қатардағы инженерлік жұмыстан бастап, тау-
кен инженері мамандығының барлық саты-
ларынан өтті. Жаңалыққа құштарлығының 
арқасында өндірісте жүріп, 10-нан астам 
өнертапқыштық ұсыныстарды өндіріске ен-
гізе білді.

Жас инженер өндірістен қол үзбей жүріп, 
1964 жылы ғылым кандидаты, 1978 жылы 
техника ғылымдарының докторы ғылыми 
дәрежесіне ие болды. 1980 жылы Баян 
Рақышев ұйымдастыру мен басқару, білім 
беру саласындағы аса ірі маман ретінде 
ҚазПТИ-дың проректоры, 1985–1992 
жылдары институттың ректоры болып 
тағайындалды. Бойындағы жігер мен өз 
ісіне деген үлкен жауапкершілік оны осы-
нау қызметте үлкен абыройға бөледі. Бүгінде 
Баян Рақышұлы өзінің сүйікті ісі оқытушылық 
қызметпен және ғылыммен айналысады. 
Бакеңнің ел алдындағы еңбегі еленбей қалған 
жоқ. Ол КСРО мен Қазақстанның бірнеше 
ордендерімен марапатталған, «Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері», 
Қ.Сәтбаев атындағы, Ә.Бүркітбаев атындағы 
сыйлықтардың, ҚР ЖОО-ның екі дүркін «Ең 
үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының 
иегері, «Алтын Гефест-2013» сыйлығының  
лауреаты.

Қазір Б.Р.Рақышев – қалыптасқан өзіндік 
ғылыми мектебі бар ұстаз. «Бойдың өскені 
емес, ойдың өскені, алғашқы іргетасың берік 
болса, адам өз мүмкіншіліктерің толық пайда-
ланса, аспайтын асу, көтерілмейтін шың жоқ. 
Менің байлығым – алдымды қиып өтпейтін, 
өзім тәрбиелеген шәкірттерім. Шәкіртсіз – 
ұстаз тұл», –дейді ұлағатты ұстаз. Шынында 
да, Бакең жастарға сапалы білім, саналы 
тәрбие берумен қатар, ғылымды заман та-
лабына сай дамытуға зор үлес қосып ке-
леді. Оның жетекшілігімен 9 ғылым докторы, 
30 ғылым кандидаттары, магистранттар 
және PhD докторлары даярланды. Баян 
Рақышұлының шәкірттерінің арасында 
Қазақстанға танымал ғалымдар, оқытушылар, 
білім саласының қызметкерлері бар.  

Жоғарыда қысқаша айтып кеткен өмір беле-
стерінен Баян Рақышұлы халқына қалтқысыз 
қызмет етуін өзінің парызы деп есептейтінін 
байқаймыз. Бакеңнің шешімді қимылдары 
өз табиғатына сай жаратылыс берген 
қасиеттерімен өріліп, өзі қалаған жолмен 
жүреді. Бакең өзі де бір кезде ұлы ұстаз А. 
Машановтың шәкірті болғанын ұмытқан 
емес. Талай басшылардың, оның ішінде  рек-
тор болып отырған Бакеңнің өзі келіп Ак-
жан Машановтан ақыл-кеңес сұрағандарына 
куәгер болғанбыз. «Кешегі ұлы ұстаз Ақжан 
Машановтың баласы Әлішер Машановты 
ғылым докторларының қатарына қосуға жол 
ашып, қол ұшын бергені – ҰСТАЗЫ алдындағы 
Парызым деп түсінгені. Ұстаздық қарызды 
өтеу осылай басталғаны – барша көңілге бір 
үміт пен сенім ұялатады және ол қазақ зия-
лылары үшін үлкен сабақ. 

Ең бастысы, Баян Рақышұлы – білім мен 
ғылымның егделікке еңкеймей келе 
жатқан сардары. Алдымызда осындай 
ағамыздың болғанына қуанамыз және 
арқа сүйейміз.

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
и 85-летию Satbayev UniverSity
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Ғалымдар
Қаныш имантайұлы Сәтбаев 
туралы

Академик м.в.КелдыШ
Қаныш Имантайұлы Сәтбаев еліміздің тамаша 
геологтарының арасында айрықша ілтипатпен аталы-
натын айтулы да әйгілі есім, аса көрнекті ғалымдардың 
бірі. Оның зерттеулері еліміздің бай табиғат қорларын 
ашуға көмектесті. Қазақстан ғылымын ұйымдастыруда 
Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың қызметі аса зор. Ол 
ұзақ уақыт бойына Қазақстан Республикасы Ғылым 
академиясының президенті болды және онда ірі 
орталық құрды.

Академик м.о.ӘуеЗов
...Қаныштың ерекше қасиеттерінің бірі – химиктер-
мен, биологтармен, физиктермен, медиктермен, 
сондай-ақ тарихшылармен, тіл мамандарымен және 
әдебиетшілермен олардың ғылыми тілінде сөйлесе 
білетіндігі. Олармен ғылымның әрбір салаларының ең 
түйінді, кезек күттірмейтін, нақты, жауапты проблема-
лары бойынша кәсіптік тілдерінде үндестік, түсіністік 
тауып, ол маман үшін пайдалы кеңестер беріп, қатаң 
басшылықты жүзеге асырады. Оның қажырлы іскерлігі 
де бар. Жан-жақты ғалым, тынымсыз ізденгіш Қаныш – 
Қазақстан Ғылым академиясының барлық ғалымдары 
үшін нағыз ұстаз, барлық жағынан үлгі-өнеге.

Академик Ә.Х.мАрҒҰлАн
Осы бір тамаша адамның, ғылым мен ақыл кенішінің, 
баршаның досы және қадірлі жолдастың өмірі ерте 
үзілді. Ол өз халқының мақтанышы еді, өйткені соның 
бақыты мен өркендеуі үшін өмір сүріп, еңбек еткен-
ді. Халқына қызмет етуді ол өз өмірінің жоғары идеалы 
санады... Халық Қаныш Имантайұлын шын сүйеді. Ол 
туралы аңыздар айтылып, оны ақындар жырға қосады. 
Оның қазасы бүкіл қазақ жеріне қайғы болып келді.

Академик с.БӘйІШев  
Қ.И.Сәтбаевтың қоғамдық ғы лым  дардың ғалым ка-
дрларын даярлаудағы және қалпына келтірудегі рөлі 
аса зор. 1941 жылдан өмірінің соңына дейін, яғни, 
Қазақстандағы ғылымды басқарған ширек ғасыр дер-
лік уақытта Қ.И.Сәтбаев Ғылым академиясы үшін ка-
дрлар даярлау мәселелерімен жеке өзі шұғылданды... 
Қазақстанның қазіргі буын ғалымдары академик 
Қ.И.Сәтбаевты өздерінің ұстазымыз, қамқор да талап 
қойғыш басшымыз деп мейлінше заңды түрде айтады.

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
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Академик І.К.КеҢесБАев 
...Қаныш Имантайұлының туған тіліне, орыс тіліне, 
сондай-ақ аз халықтардың тілдеріне бастан-аяқ 
құрметпен қарағанын атап көрсетпекпін. Ол қазақ 
зиялыларының шетел, ең алдымен шығыс тілдерін білуін 
үнемі естеріне салып, орыс тілін – ұлтаралық қатынас 
тілін, ғылым, прогресс тілін мығым меңгеруін жақтады.

Академик м.П.русАКов
аныш Имантайұлын жалғыз геология ғана қызықтырып 
қойған жоқ. Шаршататын ұзақ жолдан соң да Қаныш 
Имантайұлы алаудың жарығында ақсақалдармен ұзақ 
әңгімелесуге, олардың өткен заман туралы, даладан 
табылған әртүрлі олжалар жайлы, оларға құпия көрінген 
табиғат құбылыстары жөніндегі әңгімелерін тыңдауға 
келгенде күш-қуат таба білетін... Жігіттер мен қыздар 
Қаныш Имантайұлының өтінішімен оған белгісіз әндерді 
шырқайтын. Әрі мұның барлығы да жасаң күлкімен, әр 
қилы жұмбақтармен ауық-ауық үзіліп қалып жататын.
       
 Академик И.И.меЩАнИнов

Қазақ КСР академиясының ойдағыдай қызметі 
Қ.И.Сәтбаев тәрізді ғалымдар мен тамаша 
ұйымдастырушылардың арқасында қамтамасыз 
етілді. Мамандығы геолог бола тұрып, ол ғылым 
мен білімнің барлық салаларының біркелкі дамуына 
қамқорлық жасады. Қазақ поэзиясының классигі Абай 
Құнанбаевтың алғашқы басылымдарының біріне нақ 
Сәтбаев жолдастың редактор болғанын еске түсірудің 
өзі де жеткілікті шығар.
 

Академик е.А.БуКетов
Алғашқы қазақ академигі Қ.И.Сәт-
баев тың және оның серіктерінің 
тағдыры ертегідегідей бақытты 
болды. Олар «жарқыраған аққан 
жұлдыздай» зулап өте шыққан жоқ, 
қайта қазақ ғылымының аспанында 
тұрақты жұлдыздар шоғырын құрды. 
Міне, осы жұлдыздар шоғырында 
Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 

алғашқы даңқты жұлдыз болды, оның жарығы оның 
жолын қуушылардың істері мен туындыларына сәулесін 
мәңгі төгіп тұратын болады.
    Академик Қ.ж.жҰмАлИев

Қаныш Имантайұлы Баян тауының әсем бөктерінде 
дүниеге келді. Ол жас кезінен тау-тасқа көз 
қанықтырып, сылдырап аққан тау бұлақтарының күміс 
үнін елти тыңдап, көкорай шалғынның хош иісті жұпар 
ауасымен тыныстап өсті.
Қазақ жерінің қатал әрі тамылжи құлпырған әсем 
табиғаты аясында тербеліп өсіп, қанатын қатайтты.
    

Қазақстанның халық артисі А.в.ЗАтАевИч
Томск технологиялық институтында білім алған Қаныш 
Имантайұлы – жас қазақ-инженер. Осы жинақ үшін 
(А.Затаевич жинаған қазақ әндері) тек әндер мен 
әуендер саласында ғана емес, сондай-ақ мәтіндері 
жөнінде де бірқатар өте құнды деректер берген, 
мәтіндерді орысша аудармасымен қамтамасыз ет-
кен, Баянауыл әндерінің тамаша білгірі және жақсы 
орындаушысы.
    

К 120-летию со дня рождения К.и.сатпаева 
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1-курс студенттерінің докторант 
түлектерімен кездесуі

«Қазақ және орыс тілдері» 
кафедрасының ұйымдастыруымен 
студенттермен ғылыми-зерттеу 
жұмысын жүргізу аясында 1-курс 
студенттері мен қазіргі кезде 
еліміздің дамуына өз үлестерін 
қосып жүрген, университетіміздің 
2014–2016 жж. түлектері – қазіргі 
Сәтбаев университеті «Гидроге-
ология және инженерлік геоло-
гия» кафедрасының 1-курс докто-
ранттарымен кездесу өтті. Кафедра 
бойынша студенттермен ғылыми-

Нұргүл ТАНКИЕВА
Қазақ және орыс тілдері кафедрасының сениор-лекторы

зерттеу жұмысын жүргізу үшін 
жауапты – Нұргүл Танкиева. Бұл 
шара Қазақстандағы Жастар жы-
лын және Сәтбаев университетінің 
85-жылдығын тойлау аясында 
ұйымдастырылды.
Мирас Санатбеков, «Мұнай және 
газ геологиясы» кафедрасының 
ассистенті, ғылыми жобалар мен 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
қатысушысы, Гент университетінде 
(Бельгия) баяндама жасаған; сту-
денттерге өз оқытушылық қызметі 

жөнінде қызықты әңгімелеп берді.
Оның курстасы Тәңірберген Шайы-
ахмет – «Алтыналмас» АҚ Ақбақай 
филиалының өндірістік-техникалық 
қызмет бастығы, Ақбақай алтын 
кен орнының бас геологының 
орынбасары ретінде өндіріс ту-
ралы әңгімеледі. Ол Қазақстан 
аумағында жерасты кен орында-
рын игеруде алғаш қолданылған 
екі ірі жоба – «Геологиялық сы-
намаларды штрих-кодтау жүйесі» 
және «GeoSearch» жобаларын ен-
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гізу жұмыстарына жетекшілік еткен. 
2018 жылы Тәңірберген ел прези-
денті Н.Ә.Назарбаевтың алдында 
«Цифрлық кеніш» атты баяндама 
жасаған.
Медешова Назгүл Геологиялық 
ғылымдар институтында инже-
нер болып істейді, Халықаралық 
«UNESCO» конференциясы ая-
сында Қытайда және Қазақстанның 
«Торғай Петролеум» және 
«KazMinerals» сияқты ірі компани-
яларында тәжірибеден өткен. Ол 

1-курс студенттері алдында өзінің 
ғылыми жұмысы туралы әсерлі 
әңгімелеп берді.
Студенттердің алдында осы оқу 
орнының түлегі, Сәтбаев универ-
ситеті ғылым бөлімінің бастығы Ай-
дос Джолдасов студенттер мен жас 
ғалымдарға арналған ғылыми жо-
балар жөнінде кеңінен әңгімелеп, 
оларды ғылым жолында табандылық 
танытып, белсенді болуға шақырды.
Өзінің қорытынды сөзінде «Қазақ 
және орыс тілдері» кафедрасының 

меңгерушісі Алмас Үдербаев келген 
қонақтарға алғыс айтып, Жастар 
жылында жастарға табыстар тіледі.
Кездесу соңында студенттер 
қонақтарға өздерін қызықтарын 
сұрақтар қойып, тиісті жауапта-
рын алды, әрі өздері де көптеген 
сұрақтарға жауап берді.
Бұл кездесу 1-курс студенттерінің 
оқуға деген ынтасын арттырса, 
өз кезегінде олар докторанттарға 
қызығушылықпен қарағандай 
болды.      
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III Международный инновационный Форум 
«Цифровой Казахстан: устойчивое развитие 
градостроительных систем в XXI веке» 

10-11 апреля 2019 года Satbayev 
University принял участников еже-
годного мероприятия, направ-
ленного на внедрение цифровых 
технологий в практику плани-
ровки и застройки городов. Ме-
роприятие организовали Между-
народная Академия Архитектуры, 
Институт архитектуры, строитель-
ства и энергетики им. Т.Басенова, 
входящий в структуру Satbayev 
University, и международная ком-
пания «Autodesk».
С докладами выступили эксперты 
в области архитектуры из стран 
Средней Азии, России, Германии, 
Италии и Бельгии. 
– На дискуссионной площадке 
были сформированы професси-
ональные связи между специали-
стами, государственными орга-
нами управления и общественными 
организациями. Главное, чем отли-
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чается форум этого года, - это то, 
что решения в области цифровых 
технологий готовы к внедрению 
в жизнь. По итогам форума приня-
тая Декларация по основным прин-
ципам устойчивого развития горо-
дов Казахстана будет направлена 
премьер-министру Аскару Ма-
мину. Также будет издан сборник 
докладов, – указал директор Ин-
ститута архитектуры, строитель-
ства и энергетики им. Т.Басенова, 
модератор форума Болат Куспан-
галиев.
Свои разработки на форуме пред-
ставили первый вице-президент 
Международной академии архи-
тектуры Андрей Чернихов (РФ), 
директор по развитию бизнеса 
в странах Средней Азии компа-
нии «Autodesk» Дмитрий Калашни-
ков, доктор архитектуры Satbayev 
University Алексей Абилов, консуль-
тант ЮНЕСКО Шукур Аскаров (Уз-
бекистан), геоархеологи Сала Ре-
нато (Италия) и Деом Жан-Марк 
(Бельгия) и другие.
Программа III Международного ин-
новационного форума включала 
пленарное заседание и работу сек-
ций по таким направлениям как 

«Устойчивое развитие градостро-
ительных систем – современные 
тенденции», «Умный город и циф-
ровые технологии», «Культурное 
наследие как фактор устойчивого 
развития».
Итогом стала декларация, которую 
участники направили Премьер-ми-
нистру Республики Казахстан Ас-
кару Мамину. В ней, в частности, 
говорится о том, что члены форума 
обсудили наиболее актуальные 
в современном мире проблемы 
развития городов и сёл в усло-
виях глобальных вызовов совре-
менности. Они признали необхо-
димость сохранения культурного 
наследия как одну из важнейших 
составляющих концепции устой-
чивого развития.
– На основе результатов совмест-
ной работы участники III Междуна-
родного инновационного форума 
«Цифровой Казахстан: устойчивое 
развитие градостроительных си-
стем в XXI веке» приняли ряд ре-
комендаций. Необходимо создать 
нормативно-правовую базу для ис-
пользования индикаторов устой-
чивого развития при разработке 
градостроительной документации. 

Требуется инициировать создание 
единой системы современных циф-
ровых технологий для реализации 
идей «умного города» и «зеленой» 
архитектуры. Создать условия для 
доступа граждан к градостроитель-
ным документам в цифровом фор-
мате до их утверждения государст-
венными органами. Существенно 
повысить роль предпроектных на-
учных исследований в сфере градо-
строительства. Более интенсивно 
внедрять цифровые технологии 
в проекты реставрации и сохра-
нения памятников материальной 
культуры. Создать единую базу дан-
ных недвижимых памятников мате-
риальной культуры страны. Кроме 
того, требуется инициировать со-
здание сети аттестованных экс-
пертов на все виды работ с недви-
жимыми объектами культурного 
наследия, – перечислил основные 
тезисы декларации директор Ин-
ститута архитектуры, строитель-
ства и энергетики им. Т.Басенова 
Болат Куспангалиев. 
Стоит отметить, что по итогам фо-
рума будет заключен меморандум.
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Сахна төрінде – 120 және 85

Өнер-білім фестивалі

Ә
р мамандықтың өзіне 
тән ерекше тұстары 
жетерлік. Техникалық 
университет де-
генде, кез келген 
адамның көз алдына 

осы салаға қатысты мамандар ке-
летіні сөзсіз. Көпшілігі олар тек 
техника саласын ғана меңгерген 
деп ойлайды. Шын мәнісінде олай 
емес. Сөзімізге дәлел – универ-
ситетте жыл сайын өтетін өнерлі 
жастардың «ҚазҰТЗУ көктемі-54» 
өнер фестивалі. Бұл фестивальдан 
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сіз жезтаңдай әншіні де, күмбірлете 
күй шерткен күйшіні де, мың бұрала 
билеген бишіні де кездестіресіз. 
Тіпті бейне бір атақты әншілердің 
концертіне келгендей әсер аласыз 
десек, артық айтпаған болар едік.
Көктеммен қатарласа келетін 
дәстүрлі өнер фестивалі биыл 
54 рет өз шымылдығын түрді. 
Университеттің хор ұжымы «ҚазҰТУ 
әнұранын» ерекше жігермен орын-
дап, сахна шымылдығын ашты. 
Оның өлеңін – Ұлықпан Сыдықов, 
музыкасын – Мұрат Құсайынов, 

Досым Сүлеев және Данияр 
Құсайынов жазған. Әнұранның 
орындалуына ерекше бір өзгерістер 
енгізіліп, ол бірнеше дауыста аса 
шеберлікпен тамаша шырқалды. 
Белгілі сәтбаевтанушы, жазушы Ас-
пандияр Өмірбеков сахна төріне 
шығып, Қ.И.Сәтбаевтың туғанына 
120 жыл, университетке 85 жыл 
толуы құрметіне және «ҚазҰТЗУ 
көктемі» өнер фестиваліне 54 
жыл толуына орай құттықтап сөз 
сөйледі.
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Өнерлі жастардың басын бір 
арнаға тоғыстыратын сайысты 
тамашалауға келген көрермендер 
қарасы да көп болды. Бірі өз ин-
ститутына жанкүйер болуға келсе, 
енді бірі шын өнердің бағасын 
білетін қатардағы қарапайым сту-
денттер. Көңілге шаттық берген 
«Көктемнің» шапағаты көпшіліктің 
көңілін шаттандырып, сезімін шар-
пыды. ҚазҰТЗУ-дағы әр инсти-
тут басшылығының осы дәстүрлі 
өнер-білім фестиваль-конкурсына  
тыңғылықты дайындықпен келгені 
күнделікті сайыс барысында анық 
байқалып жатты. Олай дейтініміз, 
Ө.Байқоңыров атындағы Тау-кен 
металлургия институты ерекше 
көзге түсіп, өзгеше әзірлігімен, 
жақсы дайындығымен ерекшеленді. 
Әділ қазылар алқасының төрағасы, 
Студенттік шығармашылық ор-
талығының директоры Манар-
бек Жәлімбетов, Студенттік 

мәселелер жөніндегі департамент 
директоры Айгерім Әубәкірова, 
Студентт ік  шығармашылық 
орталығының көркемдік жетек-
шісі, университеттің халық аспап-
тары оркестрінің дирижері Жа-
нас Бекентұров, СШО көркемдік 
жетекшісі Гүлбақыт Сенбиева, Та-
рихи мұра орталығының бас ма-
маны, сәтбаевтанушы Аспандияр 
Өмірбеков, СШО көркемдік же-
текшісі Айман Аздерова, Іс-шара-
ларды техникамен қамтамасыз ету 
бөлімінің бастығы Нұрбосын Баги-
сов және СШО-ның маманы Жам-
был Кулесов өнерпаздарға әділ 
бағаларын беріп, талай күн арқа 
тұсында отырған көрермендердің 
де ойға түйгендерін тиянақтады. 
Жинақтап айтқанда, жалпы 
барлық институттың (негізі 
биылғы фестивальға 6 институт 
қатысты) өнерпаздары берілген 
тақырыпты ашуға барынша ты-

рысты,  соның шеңберінде 
сарапшылардың сынына  түсті де-
уге болады. Өнерпаздар алты күн 
бойы өз шығармашылықтарымен, 
өнерлерімен көрермендердің 
көңілін аулады. Шабытты жырла-
рымен, ән-күйімен, тамаша биі-
мен сахнаның сәнін, шырайын кел-
тірді. Міне, осынау айтулы оқиғалар 
фестивальдің жалындаған алауына 
айналды. 
Әр институт сахнаны өзінше безен-
дірді. Сахнаны әрлеу мақсатында 
«120» және «85» деген сандарды 
бірден көзге түсетін көрнекі 
жерге іліп, олардың бір-бірімен 
үйлесім табуы үшін творчестволық 
ізденіспен келген команда 
көрермендердің көңілін бірден ба-
урап, концерттік бағдарламалары 
басталысымен-ақ жұрт назарын 
өзіне аударды. 
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Қ. И. сӘтБАевтыҢ 
туҒАнынА 120 жыл!

12 сәуір күні қазақтың тұңғыш 
ғ а л ы м - г е о л о г ы ,  к ө р н е к т і 
қайраткер, академик Қ.И.Сәтбаев 
туғанына 120 жыл толуына орай 
ғалымның ҚазҰТЗУ маңындағы 
ескерткішіне гүл шоқтарын қою 
рәсімі өтті. Осы шараға ар-
найы келген өкілдер: Томск 
политехникалық университетінің 
проректоры Вагнер Алек-
сандр Рудольфович, Қызылорда 
облыстық мәслихатының хат-
шысы Байқадамов Наурызбай 
Сейітқалиұлы атынан және ҚР 
Ұлттық ғылым академиясының пре-

зиденті Жұрынов Мұрат Жұрынұлы мен Сәтбаев урниверситетінің 
ректоры Бейсембетов Ескендір Қалыбекұлының атынан гүл шоқтары 
қойылды. Жиында Қ.И.Сәтбаевтың шәкірті, ҚР Ұлттық ғылым 
академиясының академигі, философия ғылымдарының докторы, про-
фессор Кішібеков Досмұхамбет Кішібекұлы Қ.И.Сәтбаев туралы ес-
теліктер айтты. 
Сол күні «ҚазҰТЗУ көктемі-54» фестивалінің қорытынды гала-концер-
тінде жеңімпаздар өнері тамашаланып, жүлдегерлер анықталды.  
Сонымен, әділ қазылар алқасының шешімі бойынша жүлделі бірінші 
орынды Ө. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты, екінші 
орынды Қ.Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты, ал 
үшінші орынды Химиялық және биологиялық технологиялар институты 
иеленді. Байқаудың жеңімпаздары университеттің ақшалай сый-сыяпа-
тымен қоса, Құрмет грамоталарымен марапаттады. Жекелеген номина-
циялар бойынша да жеңімпаздарға жүлделер тапсырылды.
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ПеТроКонГреСС 2019
Ежегодная традиция чаптера 
SPE – собирать в стенах Satbayev 
University представителей неф-
тегазовой индустрии. От студен-
тов до состоявшихся инженеров 
крупных компаний. Annual Caspian 
PetroCongress - это эпицентр об-
мена опытом, получения новых 
знаний и зарождения сотрудни-
чества. Петро Конгресс собирает 
лучших представителей техниче-
ской молодежи Казахстана, стран 
СНГ, а также дальнего зарубежья. 
За годы проведения такого рода 

мероприятий мемберы заручились 
поддержкой крупных нефтегазовых 
компаний, таких как BGKazakhstan, 
BakerHughes, Maersk Oil Kazakhstan 
GmbH, Weatherford, Chevron 
OMVPetromS.A,, Schlumberger, 
Tengizchevroi l ,  Hal l iburton, 
Karachaganak Petroleum Operating, 
MISWACO, OMVPetrom, KAZENERGY, 
NCOC. 

В этом году численность KNTU SPE 
SC достигла пиковой отметки – 
она превысила 1000 мемберов! 

Это абсолютный рекорд за все 
годы чаптера! В 2019 году орга-
низацией ПетроКонгресса зани-
мались 350-400 человек. Все они 
прикладывали усилия, чтобы го-
сти и участники чувствовали себя 
в Алматы максимально комфортно 
и приехали домой только с хоро-
шими воспоминаниями! Для мак-
симально честного отбора работ 
и судейства были собраны колле-
гии опытных профессоров и пред-
ставителей международных ком-
паний.
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ЦелИ мероПрИятИя:

— Демонстрация и внедрение на-
учно-технических решений сту-
дентов в нефтегазовую индустрию

— Ознакомление участников и го-
стей с новейшими разработками 
и технологиями нефтегазовой от-
расли отлидеров

— Предоставить возможность 
компаниям оценить умения сту-
дентов решать технические про-
блемы в нефтегазовой отрасли

— Повышение осведомленности 
о потенциале нефтегазового сек-
тора страны.
В этом году для участия были от-
крыты модули:

• SPE Conference - защита научных 
работ и Key Study - решение ре-
альных кейсов от ведущих нефтя-
ных компаний (победители были 
награждены ценными призами от 
компании Chevron, бриллианто-
вого спонсора Конгресса)

• PetroBowl - интеллектуальная 
игра международного масштаба 
(Победителю досталась поездка 
в Канаду с возможностью выйти 
в финальный тур игры и просла-
вить свой чаптер на весь мир)

• SPE Technical Session- мастер 
классы от инженеров нефтегазо-
вых компаний

• SPE Talks- мастер классы в фор-
мате Ted Talks

• SPE Report- презентация дея-
тельности KNTU SPE SC

• Job Fair выставка лучших меж-
дународных и местных компаний 
(50+ ведущих нефтегазовых и дру-
гих компаний принимали резюме 
на Ярмарке Вакансий 2019, приу-
роченной к ПетроКонгрессу)

• И конечно же Petroleum Party, 
как приятное завершение плодот-
ворной работы!
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«опыт, идея и дух Кембриджа 
должны прорости на нашей земле» 
12 апреля 2019 года перед зданием SU состоялась знаковая 
высадка дуба в честь 120-летия академика К.И.Сатпаева. 

Э
то дерево было 
выращено из же-
лудя дуба, выса-
женного сэром 
Уинстоном Чер-
чиллем в день 
основания Чер-

чилль колледжа Кембридж универ-
ситета в 1959 году. Как известно, 
академик Каныш Сатпаев встре-
чался с экс-премьер-министром 
Великобритании, а на тот момент 
лидером партии консерваторов г-
ном У.Черчиллем в 1947 году, когда 
и изрек свое знаменитое выраже-
ние «Мой народ выше меня». В Ан-

глию Каныш Имантаевич приехал 
в составе делегации Верховного 
совета СССР. «После взаимного 
представления выяснилось, что 
я был первым казахом, которого 
Черчилль увидел воочию, – вспо-
минал Сатпаев в кругу семьи». 
Тогда он и задал свой вопрос: 
«Так же высоки ростом и другие 
казахи?», на который академик 
сразу ответил: «Среди казахов я, 
наверное, самый маленький!» Все 
заулыбались, а он сказал: «Мой на-
род выше меня»…
Идея высадки «родственника» 
того самого дуба перед зданием 

SU принадлежала проректору по 
академической работе Искакову 
Ринату Маратовичу, он же и зани-
мался реализацией. Между Сат-
паев университетом и Черчилл 
колледжом Кембридж универси-
тета имеется договор о подготовке 
и повышении квалификации специ-
алистов. Осенью 2014 года группа 
деканов КБТУ проходила там тре-
нинг. Желуди дуба Черчилля были 
собраны в период тренинга и вы-
сажены в питомник в Алматы еще 
весной 2015 года. 
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«опыт, идея и дух Кембриджа 
должны прорости на нашей земле» 

 «Всего через уникальные тренинги Кембридж университета 
прошло более 80 административных работников университета, 
деканов и преподавателей. опыт, идея и дух Кембриджа должен 
прорости на нашей земле, в стенах нашего университета. симво-
лично, что 70 лет назад в составе научной делегации Англию по-
сетил Каныш сатпаев и лично встречался с У. Черчиллем».

рИнАт 
ИсКАКов
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Call for applications for 
academic exchange at Tomsk 
Polytechnic University

More about the specialties can be found on 
website of TPU.

Conditions:
Tuition fees are waived;
Free accomodation;
All other expenses are covered by the student.

Requirements:
1, 2 year Bachelor students /1 year Master 
students;
GPA 3.0  and above;
Required documents:
Transcript (original);
Motivation letter;
ID (copy);
Passport (copy).

Deadline: March 29, 2019. The detailed 
information can be obtained from the 
International affairs division. (Oil and gas 
building, office 903).

Applications are now open for an academic exchange 
program for Bachelor and Master students at Tomsk 
Polytechnic University (Tomsk, Russia) in the 2019-2020 
academic year.



Тревожный 
чемоданчик 
для дома

одежда и постельные принадлежности
-Минимум один комплект сменной одежды и обувь 
на каждого человека
-Рабочие ботинки или другая крепкая обувь
-Дождевик
-Шапки и перчатки

Инструменты и принадлежности
-фонарик и запасные батарейки
-Радио и запасные батарейки
-Наличные деньги
-Консервный нож, универсальные нож
-Скотч или изолента
-Спички в водонепроницаемой упаковке
-Полиэтилен (1,5м х 5 м)
-Бумага, карандаш, маркер
-Нитки иголка
-Карта местности
-Свисток

средства гигиены
-Туалетная бумага и антибактериальные салфетки
-Мыло
-Женские средства гигиены
-Полиэтиленовые пакеты
-Антисептический гель для рук
Вода
-Имейте запас питьевой воды по 4 литра в день на 
каждого человека. Имейте в виду, что при жарком кли-
мате и интенсивной физической деятельности мера 
потребления воды может быть увеличена

еда 
-Консервы, готовые к употреблению. Высококало-
рийная еда: мед, орехи, сухофрукты. Витамины  «Ан-
тистрессовая» еда: шоколад, печенье, сладости, рас-
творимый кофе, пакетированный чай

специальные предметы
-Аптечка: перевязочные материал (бинт, стерильные 
салфетки и др) и медикаменты (прописанные врачом 
и те, что не требуют рецепта) ,включая обезболиваю-
щие, жаропонижающее и т.д. Запасные очки
-Копии важных документов (в водонепроницаемой 
упаковке): 
. удостоверение личности, свидетельства о рожде-
нии, бракосочетании, смерти, договоры и соглаше-
ния, ценные бумаги
.номер банковских счетов
.номера кредитных карточек
.опись вашего имущества, важные номера телефонов
-Развлечения: игры и книги
-Необходимые предметы обихода для людей с осо-
быми нуждами (младенцы, пожилые люди, инвалиды)
-План на случай чрезвычайной ситуации для свей се-
мьи и офиса.

ОЧС Бостандыкского района

Данный комплект запасов, или тревожный чемоданчик для дома, призван обеспечить самыми необходи-
мыми предметами обихода в чрезвычайных ситуации. Представленный ниже список может стать хорошим 
началом для формирования вашего тревожного чемоданчика. Однако стандартов для такого комплекта 
не существует, поэтому Вы можете дополнять этот список тем, что посчитаете нужным. В идеале тре-
вожный чемоданчик должен обеспечивать вас необходимыми средствами в течение 3-10 дней после ЧС.
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Тревожный 
чемоданчик 
для дома

одежда и постельные принадлежности
-Минимум один комплект сменной одежды и обувь 
на каждого человека
-Рабочие ботинки или другая крепкая обувь
-Дождевик
-Шапки и перчатки

Инструменты и принадлежности
-фонарик и запасные батарейки
-Радио и запасные батарейки
-Наличные деньги
-Консервный нож, универсальные нож
-Скотч или изолента
-Спички в водонепроницаемой упаковке
-Полиэтилен (1,5м х 5 м)
-Бумага, карандаш, маркер
-Нитки иголка
-Карта местности
-Свисток

средства гигиены
-Туалетная бумага и антибактериальные салфетки
-Мыло
-Женские средства гигиены
-Полиэтиленовые пакеты
-Антисептический гель для рук
Вода
-Имейте запас питьевой воды по 4 литра в день на 
каждого человека. Имейте в виду, что при жарком кли-
мате и интенсивной физической деятельности мера 
потребления воды может быть увеличена

еда 
-Консервы, готовые к употреблению. Высококало-
рийная еда: мед, орехи, сухофрукты. Витамины  «Ан-
тистрессовая» еда: шоколад, печенье, сладости, рас-
творимый кофе, пакетированный чай

специальные предметы
-Аптечка: перевязочные материал (бинт, стерильные 
салфетки и др) и медикаменты (прописанные врачом 
и те, что не требуют рецепта) ,включая обезболиваю-
щие, жаропонижающее и т.д. Запасные очки
-Копии важных документов (в водонепроницаемой 
упаковке): 
. удостоверение личности, свидетельства о рожде-
нии, бракосочетании, смерти, договоры и соглаше-
ния, ценные бумаги
.номер банковских счетов
.номера кредитных карточек
.опись вашего имущества, важные номера телефонов
-Развлечения: игры и книги
-Необходимые предметы обихода для людей с осо-
быми нуждами (младенцы, пожилые люди, инвалиды)
-План на случай чрезвычайной ситуации для свей се-
мьи и офиса.

ОЧС Бостандыкского района

Данный комплект запасов, или тревожный чемоданчик для дома, призван обеспечить самыми необходи-
мыми предметами обихода в чрезвычайных ситуации. Представленный ниже список может стать хорошим 
началом для формирования вашего тревожного чемоданчика. Однако стандартов для такого комплекта 
не существует, поэтому Вы можете дополнять этот список тем, что посчитаете нужным. В идеале тре-
вожный чемоданчик должен обеспечивать вас необходимыми средствами в течение 3-10 дней после ЧС.


