
Al-Farabi.kz 

Al-FArAbi.kz
№ 2/2014

Индекс 74501

Свидетельство о постановке на учет 
периодического печатного издания и 

(или) информационного агентства 
№12280-Ж

г. Астана, 2.02.2012 г.

Содержание

ИБ №7484
Подписано в печать  2014. Формат 70х100 1/16.  

Печать цифровая. Объем 5,6 п.л.  Тираж 100 экз. Заказ №1731.   
Издательство «Қазақ университетi» 

Казахского национального университета им. аль-Фараби. 050040, 
г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71. КазНУ.

Отпечатано в типографии издательства  
«Қазақ университетi».

Al-FArAbi.kz № 2/2014

Редакционная коллегия журнала 
   «Al-Farabi-kz»

Мутанов Г.М., д.т.н., профессор, академик, ректор 
КазНУ им. аль-Фараби,  

главный редактор
Буркитбаев М.М., д.х.н., профессор,  

первый проректор,  
зам.главного редактора

Ахмед-Заки Д.Ж., 
проректор по учебной работе

Бектемисов М.,  проректор по экономическим и 
производственным вопросам

Рамазанов Т.С.,  проректор по научно-
инновацион ной  деятельности

Джаманбалаева Ш.Е., проректор  
по социальному развитию

Кирабаева Ш.А., директор РНЦП  «Дарын»
Шимашева Р.С.,  начальник управления  

образования г. Алматы
Абдиманов О.А., декан факультета журналистики

Байдельдинов Д.Л., декан юридического  
факультета

Давлетов А.Е., декан физико-технического 
факультета

Джубатова Б.Ж.,  декан факультета  
востоковедения

Ермекбаева Б.Ж., декан факультета Высшей 
школы экономики и бизнеса

Жаппасов Ж.Е., декан факультета довузовского 
образования

Кыдырбекулы А.Б., декан механико- 
математического факультета

Қазыбек Г.К., декан факультета филологии, 
литературоведения и мировых языков

Масалимова А.Р., декан факультета философии 
и политологии

Онгарбаев Е.К., декан факультета химии и  
химической технологии

Сальников В.Г., декан факультета географии  
и природопользования

Таймагамбетов Ж.К.,  декан факультета истории, 
археологии и этнологии

Шалахметова Т.М., декан факультета биологии и 
биотехнологии

Шакиров К.Н., декан факультета международных 
отношений

Асан А.Т., директор издательского дома «Қазақ 
университеті»

Сапаров Б.Ж., директор ЦПР «Абитуриент»,  
ответственный секретарь 

Составитель: Аханова С.Н.
Корректоры: Усенова З., Саркенова К.
Компьютерная верстка: Шаккозовой Г.

ҚазҰУ жаңалықтары 
«ҚазҰУ-дың» баспасөз қызметі  ..................................... 2
«Әл-Фараби» олимпиадасы  ........................................ 3
Кыстаубаева  А.К. Некоторые рекомендации  по  
выполнению тестовых заданий  по математике ............ 22
Жусупова Г.Е., Жусупова А.И. Современный  
исследовательский университет как единство  
преподавания и  научных исследований ....................... 26
Болекбаева А.Б., Әбілхайыр А.  
Қызықты микробиология. Сіз білесіз бе?  ...................... 29
Абдықалыкова Р.А., Рахметуллаева Р.К.
Полимерлі тізбектің иілгіштігі .......................................... 30
Алтаев Ж. Әл-Фарабидің өмірі мен қызметі және  
рухани-интеллектуалдық мұрасы, энциклопедиялық  
феномені ........................................................................... 33
Мадиева Г.Б., Бектемірова С.Б. Ұлылар салған  
сара жол (Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жалпы тіл  
білімі және шетел филологиясы кафедрасы жайында)  .... 49
Тумбай  Ж.О. При  выборе  будущей  профессии  
главное – не  ошибиться.................................................. 53
Құранбек Ә., Тұрғанбеков С. Адамшылық  
жолында қолға ұстайтын шамшырақ ............................. 56
Тулегенова  М.  Роль высшего образования  
в формировании человеческого капитала .................... 58
Таукебаев О.Ж., Орынбайқызы А. Кафедра  
картографии и геоинформатики ...................................... 60
Алиаскаров Г.С. Наука будущего. Да здравствует 
геоинформатика – высшая география! ........................... 63
Хамдиева О. КазНУ им. аль-Фараби глазами  
студентов .......................................................................... 67
Аймбетов Р. Простой и космический город хьюстон ... 68
Сейтказина Н. К. Студенческая жизнь ........................... 69
Жүсіпбеков Д.Қ., Гальперин Р.И.
Гидролог болғым келеді ...  ............................................. 70
Куйкабаева А.А. Hypercam программасын қолданып 
видео дәріс дайындау ..................................................... 73 
«Вопрос-ответ» ................................................................ 78
Страничка юмора ............................................................. 83



2 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
80-көктемін тойлады 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 80-көктемін «Наурыз – жыл 
басы» атты дәстүрлі Ұлыстың ұлы мейрамы – Наурыз тойын 
тойлаумен қарсы алды. 

Мереке ҚазҰУ ректоры Ғ. Мұтановтың сөзімен, арнайы 
келген шетелдік қонақтардың және ақсақалдардың 
құттықтауларымен басталды. Ол «Таза кампус» 

байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсіміне және екінші 
«Аманат» кітабының тұсаукесеріне ұласты.

Алаңда барша көрермендерді «Наурыз-думан» музыкалық-
театрландырылған көрініс күтіп тұрды. Онда ескі қала тұрғындары 
Наурызды қарсы алып, мерекелеп жатты. Олар аса зор қуанышпен 
«Достық биін» билеп, қыздар мен жігіттер ән салып, айтысқа 
түсіп, түрлі аспаптарда ойнап, мереке көркін қыздыра түсті. Қазақ 
халқының ұлттық «Келін түсіру», «Беташар», «Отқа май құю», 
«Тойбастар», «Бата беру» салт-дәстүрлері де өткізілді. Жалпыға ортақ 
мейрамның соңы «Қара жорға» биіне ұласты.

Нағыз қазақы дәстүр сақталған шарада көздің жауын алатын, әсем 
20-дай киіз үй тігіліп, мерекенің мейірін сезінген жұрт наурыз-көже, 
бауырсақ, ұлттық тағамнан дәм татып, әсем әндер мен мың бұрала 
билеген бишілердің биін, сазды әндерін тыңдап, таңданып, тамсанып, 
ұлттық мейрамды ұлттық университте қарсы алғандарына қуаныш 
білдірді. Осы орайда қазақ қолөнер және зергерлік бұйымдарынан 
көрме ұйымдастырылып, батыл және мықтылары ұлттық спорт 
ойындары бойынша спорттық жарыстарда сайысты.

Наурыз тойына ҚазҰУ-дың 10 мыңдай оқытушылары мен 
студенттері, шетел дипломатиялық корпусы өкілдері, Алматыда 
тіркелген халықаралық ұйымдар және дипломатиялық миссия бас-
шылары және Алматы қаласы әкімдігінің өкілдері, БАҚ басшылары, 
ҚазҰУ Ардагерлер мен Ақсақалдар кеңесі, студенттік қоғамдық 
ұйымдардың мүшелері де қатысты.

 
                                                                          ҚазҰУ-дың Баспасөз қызметі

ҚазҰУ  жаңалыҚтары
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   География

1 Какой будет масштаб плана 
местности, если линия, длина 
которой на местности составляет 23,5 
км, представлена на плане местности 
отрезком длиной 9,4 см?

A 1:5000     

B 1:250 000

C 1:2500000

D 1:25000

E 1:50 000

2 Какова будет температура воздуха 
на горе Монблан (4800 м), если у 
ее подножия температура воздуха 
составила + 20°С?

A +48,8°С     

B –8,8°С

C –48,8°С       

D +24,8°С      

E – 9,6°С

3 Дополните предложение. Реки 
Средней Европы (Эльба, Одер, Висла 
и др.) … 

A полноводны в течение года и имеют 
равномерный сток, благодаря морским 
чертам климата этого региона

B отличаются весенним половодьем, 
так как в их питании определяющее 
значение имеют талые снеговые воды

C полноводны в зимний период и сильно 
мелеют, а иногда и пересыхают летом, 
когда дождей почти нет

D отличаются хорошо выраженным 
летним максимумом стока, 
обусловленным муссонным климатом 
на территории их бассейна

E реки полноводны, отливаются 
различным питанием и режимом рек

4 Минерально-сырьевая база 
Казахстана составляет около 25% 
мировых запасов этого полезного 
ископаемого. На территории страны 
разведано около 100 месторождений, 
50 из них находятся в Северном 
Казахстане. Крупные месторождения 
расположены также на полуострове 
Мангистау. О каком полезном 
ископаемом идет речь?

A нефть

B уран 

C хром

D золото

E марганец

5 В какой пустыне преобладают бурые, 
часто солонцеватые почвы? Из 
растений наиболее типичны полынь, 
биюргун и боялыч. Встречаются 
заросли черного саксаула. На 
отдельных понижениях – чий, 
ковыль, мятлик.

A песчаной

B глинистой

C каменистой

D щебнистой

E лессовой

6 Среднесибирская железнодорожная 
магистраль связывает следующие 
города:

A Семей – Алматы – Луговая

B Челябинск – Костанай – Кокшетау – 
Карасу

C Петропавловск – Караганда – Шу

D Карталы – Астана – Кулунда – Барнаул

E Оренбург – Ташкент

  «Әл-Фараби» олимпиадаСЫ
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7 В 2012 году в Казахстане родилось 
379 тыс. человек, умерло 141 тыс 
человек. Естественный прирост 
составил 238 тыс. человек. Общая 
численность населения 16 911,9 тыс. 
человек. Высчитайте коэффициенты 
рождаемости, смертности и 
естественного прироста.

A 37,9‰, 14,1‰ и 23,8‰

B 22,4‰, 8,3‰ и 14,1‰

C 0,63‰, 0,59‰ и 0,04‰

D 23,8‰, 14,1‰ и 9,7‰

E 24‰, 9,4‰ и 14,6‰

8 В каком году началось переселение 
первых оралманов на Родину?

A 1921 г. из стран Средней Азии

B 1954 г. из Китая

C 1956 г. из России

D 1989 г. из Ирана и Афганистана

E 1991 г. из Монголии

9 Коэффициент старения (Кст) 
показывает долю пожилых людей 
во всем населении и выражается 
в процентах. В Казахстане 
коэффициент старения равен 8%. К 
какой категории относят население 
Казахстана?

A Юным

B Зрелым

C Молодым

D Старым

E Очень старым

10 Страна с самым многочисленным 
населением – Китай. Среди каких 
стран Эфиопия – одна из крупнейших 
по населению страна?

A Среди развивающихся стран

B Среди стран, не имеющих выхода к 
морю

C Среди стран с преобладающим 
чернокожим населением

D Среди стран-производителей кофе

E Среди стран-экспортеров нефти

11 В какой стране столица не является 
крупнейшим по численности 
населения городом?

A Иран

B Пакистан

C Индонезия

D Бангладеш

E Индия

12 Выберите неверное утверждение:

A Лидер по производству сахарного 
тростника – Китай

B Практически все осадки в Риме 
выпадают летом

C Горы Новой Земли  – герцинской 
складчатости

D Самая глубокая часть Индийского 
океана расположена на его северо-
востоке

E в Великобритании, Бельгии, 
Нидерландах, Дании отмечается 
замедление процесса урбанизации

13 Какие  течения могут перенести 
путешественников от  Сантьяго до 
Сиднея?

A Перуанское, Северное Пассатное, 
Западно-Австралийское

B Перуанское, Южное Пассатное, 
Восточно-Австралийское

C Калифорнийское, Межпассатное 
противотечение, Восточно-
Австралийское

D Калифорнийское, Северное Пассатное, 
Западно-Австралийское

E Перуанское, Межпассатное 
противотечение, Западно-
Австралийское

14 2012 году этот столичный город 
– резиденция монарха –  вошел в 
список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО. Он известен 
своим минаретом XI века. О каком 
городе идет речь?

  «Әл-Фараби» олимпиадаСЫ
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A Триполи

B Рабат

C Бейрут

D Медина

E Додома

15 Какой город возник и быстро рос 
благодаря внешним миграциям?

A Дублин

B Веллингтон

C Джакарта

D Стамбул

E Дамаск

16 Выберите группу стран, имеющих 
крупнейшие в мире запасы 
древесины:

A Россия, Индия, Саудовская Аравия

B Бразилия, США, Канада, Россия

C Россия, Ливия, Франция, Германия

D Канада, США, Финляндия, Китай

E США, Китай, Индия, Канада

17 На территории этого государства 
расположена высшая точка 
континента и часть самого глубокого 
озера континента. Здесь находятся 
заповедники «Нгоронгоро», 
«Серенгети» и «Масаи Мара».

A Эфиопия

B Танзания

C Перу

D Малави

E Нигерия

18 В организацию ОПЕК не входит:

A Алжир

B Мексика

C Нигерия

D Венесуэла

E Ангола

19 Колонией какой европейской страны 
до середины XX века являлся 
Мозамбик?

A Великобритания

B Португалия 

C Франция

D Испания

E Германия

20 Какая из представленных стран 
Океании не является республикой? 

A Кирибати

B Тонга

C Науру

D Фиджи

E Вануату

21 Сельскохозяйственные культуры 
А и Б имеют очаги происхождения 
на разных материках. При этом 
основной ареал выращивания 
культуры А расположен на том 
материке, где произошла культура 
Б, а основной ареал выращивания 
культуры Б – на материке, где 
произошла культура А. Что это за 
культуры? 

A рожь и пшеница

B кофе и какао

C оливки и помидоры

D виноград и конопля

E кукуруза и зерно

22 Выберите из списка стран 
княжество:

A Бельгия

B Андорра

C Бахрейн

D Оман

E Япония

23 В каком варианте столица 
государства названа неправильно?

A Мальта - Валетта

олимпиада  «аль-Фараби»
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B Гренада – Сент-Джонс

C Лаос - Вьентьян

D Кипр - Никосия

E Тувалу - Фунафути

24 Эта самая большая по площади и 
численности населения территория, 
в отношении которой действует 
требование ООН о предоставлении 
независимости. В 1976 г. на 
территории была провозглашена 
Демократическая Республика, 
которая признана почти 70 странами 
мира.

A Гибралтар

B Западная Сахара

C Каймановы острова

D Ангилья

E Монтсеррат

25 Нефтяная компания была создана 
в 1999 году, это одна из крупнейших 
корпораций в мире по размеру 
рыночной капитализации ($417,2 
млрд на 28 января 2013 года). В 
2007 году она заняла 2-е место в 
списке крупнейших публичных 
американских компаний Fortune 
1000 и в списке крупнейших 
мировых корпораций Fortune Global 
500. Штаб-квартира компании 
расположена в городе Ирвинг, 
пригород Далласа, штат Техас.

A Chevron

B Exxon Mobil

C Royal Dutch

D Petrobras

E British Petroleum

26 В каких из этих городов часовой пояс 
такой же, как и в Мельбурне?

A Пекин, Китай

B Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея

C Дакка, Бангладеш

D Джакарта, Индонезия

E Коломбо, Шри-Ланка

27 Как с 1902 по 1918 годы назывался 
вулкан Килиманджаро?

A Вершина Ганса Мейера

B Вершина Кайзера Вильгельма

C Вершина Д. Ливингстона

D Вершина В.В. Юнкера

E Вершина Стэнли

28 В 1992 году на Хельсинкской 
конференции ООН была 
принята Конвенция по охране и 
рациональному использованию 
ресурсов трансграничных рек и 
международных озер, в том числе …

A Балхаша и Арала

B Каспия и Арала

C Каспия и Маркаколя

D Зайсана и Арала

E Балхаша и Каспия

29 Сколько в настоящее время 
исследовано скважин минеральных 
источников на территории 
Казахстана?

A более 100

B более 300

C более 500

D более 400

E более 200

30 Какой тип растительности 
доминирует в Национальном парке 
Серенгети?

A альпийский

B растительность саванн

C вересковый

D растительность  влажных  экваториаль-
ных лесов

E тундровый

олимпиада  «аль-Фараби»
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Русская литература

1 Назовите писателя-сатирика второй 
трети 18 века:

A Ломоносов

B Тредиаковский

C Кантемир

D Карамзин

E Державин

2 В каком жанре преимущественно пи-
сал Ломоносов?

A Комедия

B Ода

C Элегия

D Рассказ

E Роман

3 Назовите основоположника русского 
сентиментализма:

A Ломоносов

B Сумароков

C Кантемир

D Карамзин

E Крылов

4 Какой русский поэт обращался к само-
держцам с призывом: «Будь на троне 
человеком»?

A Державин

B Лермонтов

C Батюшков

D Баратынский

E Тютчев

5 Какого поэта конца 18 – начала 19 вв. 
особенно привлекало все печальное и 
страшное?

A Карамзина

B Пушкина

C Державина

D Ломоносова

E Жуковского

6 Какого своего современника Пушкин 
назвал «первым нашим историком и 
последним летописцем»?

A Е. Баратынского

B А. Дельвига

C Н. Карамзина

D В. Жуковского

E К. Батюшкова

7 С какой целью едет Чацкий в дом Фа-
мусова после долгого отсутствия?

A чтобы обличить фамусовское общество

B искать покровительства у Фамусова

C встретиться с друзьями

D возобновить светские знакомства

E сделать предложение Софье

8 Каким восклицанием заканчивается 
комедия Грибоедова «Горе от ума»?

A «А судьи кто?»

B «Карету мне, карету!»

C «Ах! Боже мой! Что станет говорить кня-
гиня Марья Алексеевна!»

D «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов!»

E «Счастливые часов не наблюдают!»

олимпиада  «аль-Фараби»
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9 Назовите автора критической статьи 
«Мильон терзаний», посвященной 
анализу «Горю от ума» Грибоедова и 
сохранившей свою актуальность до 
нашего времени:

A А.С. Пушкин

B В.А. Жуковский 

C В.К. Кюхельбекер

D М.Ю. Лермонтов

E И.А. Гончаров

10 Определите жанр стихотворения Пуш-
кина «Вольность»:

A Ода

B Стансы

C Баллада

D Элегия

E Сонет

11 Определите место встречи пушкин-
ской Татьяны с Евгением Онегиным 
после трехлетней разлуки:

A Москва

B Париж

C Петербург

D Поместье Лариных

E Деревня

12 Парус в одноименном произведении 
М.Ю. Лермонтова – это…:

A символ дальних странствий

B символ переменчивой судьбы

C деталь пейзажа

D символ бесконечного движения

E символ одинокой, жаждущей бурь души

13 Кого из русских поэтов 18-19 вв. назы-
вали «наш Анакреон»?

A К.Н. Батюшков

B Г.Р. Державин

C Н.М. Карамзин

D В.А. Жуковский

E Е.А. Баратынский

14 Какая дата, связанная с Царскосель-
ским Лицеем, не раз встречается в 
лирике А.С. Пушкина?

A 5 мая

B 21 октября                              

C 1 января

D 19 октября

E 1 мая  

15 Какие исторические персонажи дей-
ствуют в романе Пушкина «Капитан-
ская дочка»?

A Николай I и Емельян Пугачев

B Степан Разин и Александр I

C Екатерина II и Емельян Пугачев  

D Декабристы и Александр 1

E Г.Р. Державин и Александр 1

16 Укажите, как в тексте романа «Евге-
ний Онегин» А.С. Пушкин определяет 
своеобразие своего произведения?

A «энциклопедия русской жизни»

B «… половина войдет в пословицы»

C «даль свободного романа», «собранье 
пестрых глав»

D «очень оригинальное произведение»

E «чистейшей прелести чистейший об-
разец»

17 Чьи традиции использует А.С. Пуш-
кин, описывая святочные гадания в 
пятой главе «Евгения Онегина»?

A К.Н. Батюшкова

B В.А. Жуковского

C Е.А. Баратынского

D Г.Р. Державина

олимпиада  «аль-Фараби»
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E К.Н. Батюшкова

18 Какой общий персонаж упоминается в 
поэме Пушкина «Руслан и Людмила» 
и   в «Слове о полку Игореве»?

A Всеволод

B Руслан

C Дункан     

D Эпикур

E Баян

19 К какому произведению Пушкина 
предпосылается эпиграф «Exegi monu-
mentum»?

A «19 октября»

B «Евгений Онегин»

C «Капитанская дочка»                                             

D «Я памятник себе воздвиг…»

E «Деревня»

20 Выделите цикл произведений, принад-
лежащий Гоголю: 

A «Повести Белкина»

B «Благонамеренные речи»                

C «Миргород»

D «Русские ночи»

E «Записки охотника»

21 Определите имя критика, который наз-
вал героиню драмы Островского «Гро-
за» «лучом света в темном царстве».

A В. Белинский

B Н. Добролюбов

C Д. Писарев

D Н. Чернышевский

E А. Григорьев

22 От чьего имени ведется повествование 
в цикле «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки»? 

A Басаврюк

B Иван Федорович Шпонька

C философ Хома Брут

D кузнец Вакула

E пасичник Рудый Панько

23 Какая пословица использована в ко-
медии Гоголя «Ревизор» в качестве 
эпиграфа?

A «Без труда не вытащишь и рыбку из 
пруда»

B «Сколько веревку не вить, а концу быть»

C «Лес рубят – щепки летят»

D «На зеркало неча пенять, коли рожа кри-
ва»

E «Береги честь смолоду»

24 Какой литературный прием исполь-
зован Пушкиным в стихотворениях 
«Арион» (1827) и «Анчар» (1828)?

A Аллегория

B Антитеза

C Гротеск

D Литота

E Гипербола

25 Назовите ведущую форму психологи-
ческого анализа Л. Толстого:

A внутренний монолог

B диалог

C монолог

D подтекст

E внутренний диалог

26 Мотив известного стихотворения ка-
кого поэта ХIХ века использован в 
следующих стихах А. Ахматовой:  
«…что каторга сына сгноила, что музу 
засекли мою»?

A Лермонтова

B Тютчева
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Английский язык

1 The supermarket is in ---- Kendell Street 
opposite ---- Lloyds Bank.

A the, a

B -,-

C a, the

D a -

E the -

2 Anna was born in ---- Italy but she lives 
in ---- U.S.A. now.

A -,-

B -,the

C the ,the

D the,-

E a ,a

3 The convict is in ---- prison on ---- out-
skirts of town.

A the, the

B -,the

C a, a

D -,-

E a, the

4 ---- Gatwick Airport is in ---- southern 
England.

A The. the  

B -,-

C the,-}

D -,the

E а ,a

C Некрасова

D Фета

E Жуковского

27 Какое произведение Достоевского соз-
дано в эпистолярном жанре?

A «Идиот»

B «Бедные люди»  

C «Преступление и наказание» 

D «Униженные и оскорбленные»

E «Братья Карамазовы»

28 Кульминацией поэмы «Мцыри» М.Ю. 
Лермонтова является:

A встреча с молодой грузинкой

B побег из монастыря

C смерть Мцыри

D бой с барсом

E свадьба героя  

29 Какой автор представляет русскую ли-
тературу Зарубежья?

A Б. Пастернак

B А. Ахматова

C М. Булгаков

D А. Платонов

E В. Набоков

30 С творчеством какого автора ХХ века 
связано понятие «деревенская проза»?

A В. Набоков  

B В. Распутин

C М. Булгаков                                                              

D Ю. Домбровский

E Б. Пастернак
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5 Netherlands  is 

A a parliamentary monarchy

B a constitutional monarchy

C a parliamentary democracy and Constitu-
tional monarchy

D a federal republic

E a bourgeois republic 

6 Careless reading… give but  poor re-
sults.

A should

B will

C can

D must

E need

7 There is something __matter with __car 
engine.

A -,-  

B the, the

C -,the

D a, a

E a ,the

8 ......taking your shoes off before you 
come in?

A Why don’t you

B  Would you mind

C Would you like

D Would you rather

E Are you supposed

9 If I......married on Saturday, of course 
I......to the company barbecue.

A won’t get / come

B weren’t getting / would come

C am not getting / have come

D hadn’t been getting / ought to come

E wouldn’t get / will come

10 I wish I ...... you were getting married; I 
......another day for the barbecue.

A know / had chosen

B had known / would have chosen

C have known / will be choosing

D would know / was going to choose

E  knew / have chosen

11 I ........ this table if I......that it wasn’t ac-
tually an antique.

A didn’t buy / would have realized

B wouldn’t have bought / had realized

C won’t have bought / realize

D haven’t bought / might realize

E )wasn’t buying / would realize

12 We still haven’t come ---- ---- an inter-
esting theme for the advertising cam-
paign.

A In on

B up with

C with on

D at on

E on with

13 Do you get ---- well ---- your sister?

A of, with 

B on, with

C in, with

D across, with

E up, on

14 I’m terribly bored of having that day- 
.... -day battle with my manager, so I’m 
planning to resign.

A off

B to

олимпиада  «аль-Фараби»
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C from

D in

E -

15 Ken’s mother reminded him that un-
less he......a wife soon, he......up a lonely 
bachelor like his uncle Ben.

A found / would wind

B found / would wind

C will find /winds

D would find / had wound

E would find / had wound

16 No problem—I’ll just tell the professor 
that I......him when he told us when the 
paper was due. 

A used to misunderstand

B must have misunderstood

C should have misunderstood

D could misunderstand

E had better misunderstand

17 Bill didn’t drink all the soda. There’s 
---- left.

A few

B a  little

C {a few

D small

E little

18 Your house is almost empty! You have 
--- furniture.

A small

B little

C few

D a little

E a few

19 Doctor: Have you ever been in bad heal-
th or had a serious operation?Pa tient: 
No, I haven’t. I’ve had ---- medical 
problems.

A a  few

B few

C a little

D a few

E small

20 How do you feel about your new job? 
Do you have as ____ responsibilities as 
you used to? The job is great. I have 
about the same ____of work to do as 
before, but I have ____ stress  and 
_____problems

A many, number, fewer, less

B many, amount, less, fewer

C many, number, fewer, less

D much, amount, less, fewer

E much, amount, less, fewer

21 Mr. President, do you think____ of your 
proposed legislation will be passed by 
Congress during this session? Yes, I 
think ____ of my proposals will be ap-
proved. 

A many, a great deal

B much, a great many

C many, a great  many

D much, a great deal 

E much, much

22 I have just met a charming girl and I am 
---- her ---- for lunch today.

A going out

B taking out

C looking at

D waiting for 

E seeing off
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23 We are ---- of fuel, we need to find a gas 
station as soon as possible

A taking off

B running out

C giving up

D getting out

E having out

24 Find a sentence with a phrasal verb:

A She decided to   visit London

B She brought the children up by herself

C She put that book on the table.

D She took part in the round table.

E She is leaving our city for New York.

25 Of all the planets Mars lies _____to the 
Earth

A more near

B nearest

C nearer

D the nearest

E so near

26 I took the wrong clothes on holiday.
I wish I  _____ the right clothes on holi-
day. 

A took

B had taken

C am taking

D had been taking

E have taken

27 I didn’t say anything because I didn’t 
hear you come in. If I________ you 
come in, I would have said something. 

A heard

B had heard

C hear

D was hearing

E have heard

28 David said he ________ you recently.

A has seen 

B saw 

C sees 

D was seeing

E has been seen

29 The luxury liner “Titanic” sank on its 
_______ voyage after hitting    an   ice-
berg    on   its  way  from    England  to 
New    York.

A mad

B maiden

C maids

D maid’s

E madden  

30 The brothers________ enormous prob-
lems when trying to open their restau-
rant.

A came up with

B came up against  

C came up over

D fought

E challenged

олимпиада  «аль-Фараби»
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Физика  
 

1 Егер планета экваторында дененің салмағы полюстағы салмағының 97%-ын 
құрайтын болса, планетаның өз осінің маңындағы айналу периодын есептеңіз. 
Планетаның орташа тығыздығы  5500 кг/м3. Планетаны біртекті шар деп есептеңіз. 

Гравитациялық тұрақты 11107,6 G  (Нм2)/кг2. 

A 2,9 с 

B 2,9·104 с 

C 1,45·104 с 

D 2,0·104 с 

E 2,0·102 с 

2 Гелий алдымен адиабатты, одан кейін – изобараралық түрде ұлғаяды. Соңғы 
температура бастапқыға тең. Адиабаталық ұлғаю кезінде газ 4,5 кДж жұмыс 
атқарады. Барлық процесс кезінде газ қандай жұмыс атқарады? 

A 3725 Дж 

B 7500 Дж 

C 7000 Дж 

D 3500 Дж 

E 500 Дж 

3 Металды толқын ұзындығы 245 нм жарықпен сəулелендірген кезде фотоэффект 
байқалады. Электрондардың металдан шығу жұмысы 2,4 эВ. Анодқа қарай ұшатын 
электрондардың максимальды жылдамдығын 2 есе азайту үшін, лампа 
электродтарына қандай тежеуші кернеу мəнін түсіру қажет? Вакуумдағы жарық 
жылдамдығы 8103 c  м/c, электрон заряды 19106,1 q  Кл, Планк тұрақтысы

34106,6 h  Джс. 

A 1 В 

B 2 В 

C 4 В 

D 6 В 

E 1,5 В 

4 Массасы 0,8 кг арба инерциямен 2,5 м/c жылдамдықпен қозғалып барады. Арбаға 50 
см биіктіктен массасы 0,2 кг ермексаз (пластилин) кесегі құлап, арбаға жабысып 
қалады. Осы соқтығыс кезінде энергияның қандай мөлшері ішкі энергияға 
айналады? Еркін түсу үдеуі  10g  м/с2.  

A 1 Дж 

B 1,5 Дж 

C 2 Дж 

D 15 Дж 

E 10 Дж 
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5 Протондар шоғыры индукциясы В=0,1 Тл біртекті магнит өрісі аймағына, өріс 
бағытына перпендикуляр бағытта ұшып кіреді. Бұл өрісте протондар радиусы r=0,2 
м доға бойымен қозғалып, бекітілген нысанаға (заземленная мишень) келіп тиеді. 
Протондар тиген кездегі нысанадан бөлініп шығатын қуатты есептеңіз. Шоғырдағы 
ток күші I=0,1 мA. Протонның меншікті заряды  q/m=108 Кл/кг. 

A 1 Вт 

B 2 Вт 

C 10 Вт 

D 20 Вт 

E 4 Вт 

6 Ауада орналасқан тікбұрышты призманың алдыңғы 
беттік қырына нормаль бағытта, параллель жарық 
шоғыры келіп түседі (суретте кескінделген). Призмаға 
дейінгі жарық шоғырының диаметрі 3 см. Призмадан 
кейін шоғырға перпендикуляр бағытта қойылған 
экранда дақ пайда болады. Дақты диаметрі 2,5 см 
дөңгелек деп есептеп, призма материалының сыну 
көрсеткішін анықтаңыз. 
 

A ~1 

B ~1,4 

C ~0,4 

D ~2,5 

E ~1,8 

7 Массасы 1 мг металл фольга кесегі, қуаты Р=15 Вт жəне ұзақтығы τ=0,05 с лазерлік 
импульспен сəулелендіріледі. Жарық, фольга жазықтығына перпендикуляр бағытта 
түсіп, одан толығымен шағылады. Жарықтың əсерінен фольга қандай 
жылдамдыққа ие болады? Жауапты миллиметр секундына (мм/с) өлшем бірлікте 
өрнектеңіз. 

A 2,5 мм/c 

B 5 мм/c 

C 15 мм/c 

D 5 м/c 

E 10 мм/c 

8 Жылулық машина суретте pV-диаграммада 
келтірілген цикл жасайды. Жұмыс денесі – 
біратомды идеал газ. Жылулық машинаның 
ПƏК неге тең? 
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A 100 % 

B 10 % 

C 20 % 

D 5 % 

E 15 % 

9 Серпіппеге ілінген шарик тегіс горизонталь жазықтықта амплитудасы 10 см 
гармониялық тербеліс жасайды. Шариктің кинетикалық энергиясы екі есе азаятын 
уақытта шарик өзінің тепе-теңдік күйінен қаншаға ығысады?  

A 0,7 м 

B 0,07 м 

C 1,4 м 

D 0,14 м 

E 0,35 м 

10 Идеал тербелмелі контур катушка мен конденсатордан тұрады. Егер контурға, 
сыйымдылығы бірінші конденсатор сыйымдылығынан 3 есе кіші екінші бір 
конденсатор тізбектей жалғанатын болса, контурдағы меншікті тербелістердің 
циклдік жиілігі қанша есе артады? 

A ω02=ω01 

B ω02=2ω01 

C ω02=0,5ω01 

D ω02=4ω01 

E ω02=1,5ω01 

11 Алдымен біратомды газдың көлемін изобаралық түрде 2 есе арттырады, осы кезде 
газдың ішкі энергиясы 600 Дж-ға артады. Одан кейін газдың көлемін өзгертпей, 
оның қысымын изохоралық түрде 2 есе арттырады. Екі процесте газ қандай жылу 
мөлшерін алды?  

A 800 Дж 

B 2200 Дж 

C 1000 Дж 

D 2 кДж 

E 0,5 кДж 

12 Қозғалыс жылдамдығы 10 м/с жеңіл шар тыныштықта тұрған ауыр шармен 
орталық абсолютті серпімді соқтығысқа ұшырайды. Соқтығыстан кейін шарлар 
бірдей жылдамдықпен қарама-қарсы бағыттарда ұшады. Шарлардың массалары 
қанша есе ерекшеленеді?  

A М=0,5m 

B М=3m 

C М=m 

D М=2m 

E М=4m 
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13 ЭҚК ε=12 В  жəне ішкі кедергісі r=2 Ом тұрақты ток көзіне екі бірдей резисторлардан 
тұратын суретте келтірілген тізбектер (а жəне б сурет) қосылады. Егер 
резисторларды тізбектей жəне параллель қосқан кезде сыртқы тізбектегі токтың 
қуаты бірдей болатын болса, онда осы ток қуатының мəні неге тең болады? Қосқыш 
өткізгіштердің кедергісін ескермеңіз. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A 12 Вт 

B 16 Вт 

C 30 Вт 

D 32 Вт 

E 10 Вт 

14 Дене шашыратқыш линзаның бас оптикалық осінде орналасқан. Егер линза беретін 
дене кескіні, дененің өзінен l=6 см қашықтықта орналасқан болса, онда линзаның 
оптикалық күші неге тең?  Дене биіктігі h=8 см, кескін биіктігі H=4 см. 

A 8,3 дптр 

B -8,3 дптр 

C 8 дптр 

D 4 дптр 

E – 4 дптр 

15 Радиусы r=3 мм алюминий шарик толқын ұзындығы λ=236 нм ультракүлгін 
сəулемен сəулелендіріледі. Алюминийдан электрондардың шығу жұмысы А=4,25 эВ. 
Осы шарик шығаратын электрондардың N максималь саны қандай болады? 
Вакуумдағы жарық жылдамдығы 8103 c  м/c,  электрон заряды 19106,1 q  

Кл, Планк тұрақтысы 34106,6 h  Джс, Больцман тұрақтысы 231038,1 k  Дж/К. 

A N≈2·102 

B N≈2·106 

C N≈4·102 

D N≈4·104 

E N≈4·106 

16 Ұзындығы 1 м алюминий сымнан жасалған сақина біртекті магнит өрісіне 
орналастырылған. Сымның көлденең қимасының ауданы 14 мм2, алюминийдің 
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меншікті кедергісі 2,8·10-8 Ом·м. Магнит өрісі сақина жазықтығына перпендикуляр. 
Егер магнит өрісінің индукциясы 5 мТл/с жылдамдықпен өзгере бастайтын болса, 
онда сақинада пайда болатын индукциялық ток неге тең? 

A 0,1 А 

B 0,2 А 

C 2 А 

D 1 А 

E 0,4 А 

17 Дөңгелек саңылауы бар экранға жинақталатын жарық сəулелерінің шоғыры түседі. 
Саңылау радиусы r=1 см. Егер саңылауға оптикалық күші D=10 дптр жинағыш 
линза қойылатын болса, онда жарық сəулелері линзаның бас оптикалық осінде 
саңылаудан L=6,3 см арақашықтықта жиналады. Саңылау шетіне түсетін сəуле мен 
шоғыр осінің арасындағы бұрыш неге тең?  

A 00 

B 300 

C 450 

D 900 

E 600 

18 Қуаты 10-6 Вт жарық көзі, сыну көрсеткіші n=2 мөлдір ортаға орналастырылған. 
Егер осы ортада сəуле шығару толқын ұзындығы 2·10-7 м болатын болса, онда 1 мин 
уақытта шығарылатын кванттар санын есептеңіз? Вакуумдағы жарық 

жылдамдығы 8103 c  м/c, электрон заряды 19106,1 q  Кл, Планк тұрақ-

тысының мəні 34106,6 h  Джс.  

A 3,2·1014 

B 1,2·1014 

C 2,2·1010 

D 2,2·1014 

E 1,2·1012 

19 Массасы  m=2 кг дене радиусы R=2 м цилиндрлік бетке біртіндеп ауысатын биіктігі 
H=4,5 м төбешіктен (горка) көлбеу бет бойымен сырғиды. Дене цилиндрлік беттің ең 
жоғарғы B нүктесіне қандай күшпен əсер ететіндігін табыңыз? Осы нүктеге дейін 
дене қозғалысының үйкеліс күшінің жұмысы 40 Дж? Еркін түсу үдеуі  10g  м/с2. 
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A 5 Н 

B 10 Н 

C 20 Н 

D 15 Н 

E 22 Н 

20 Вертикаль цилиндрде массасы 20 кг көлденең қимасының ауданы 100 см2 поршень 
астында  көлемі 5 л аргон орналасқан. Газдың ішкі энергиясы неге тең? 
Атмосфералық қысымды қалыпты деп есептеңіз. Еркін түсу үдеуі  10g  м/с2.  

A 450 Дж 

B 900 Дж 

C 400 Дж 

D 600 Дж 

E 120 Дж 

21 Массасы m=20 г шарик v0=5 м/с жылдамдықпен тегіс горизонталь бетте ұстатқыш 
арқылы орнатылған  жинағыш линзаның оптикалық осінің маңында қозғалады. 
Линзаның орнатылған ұстатқышпен бірге алынған массасы M=0,2 кг. Линзаның 
фокустық арақашықтығы F=10 см. Абсолютті серпімді соқтығыстың салдарынан 
шарик линзадан серпіледі. Шарик кескіні жалған болып қалатын уақыт ағымын 
есептеңіз. Шарикке əсер ететін ауырлық күшін ескермеңіз. 

 
 
 
 
 
 
 

A 0,01 с 

B 0,04 с 

C 0,06 с 

D 0,03 с 

E 0,02 с 

22 Металл пластинканы сəулелендірген кезде фотоэффект байқалу үшін пластинкаға 
түсетін фотондардың импульсі 9·10-28 кг·м/с мəнінен аспауы қажет. Егер 
пластинканы жиілігі екі есе артық жарықпен сəулелендіретін болса, онда 
электрондар қандай максималь жылдамдық мəнімен пластинканы тастап шығады? 

Вакуумдағы жарық жылдамдығы 
8103 c  м/c.  

A ≈300 км/с 

B ≈770 км/с 

C ≈700 км/с 
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D ≈170 км/с 

E ≈270 км/с 

23 Кинооператор өзінен 30d  м қашықтықта, 54v  км/сағ жылдамдықпен 
қозғалып келе жатқан автомобильді  түсіреді. Кинокамера объективінің фокустық 
арақашықтығы 13F  мм. Кескін контурларының бұлыңғырлығы 05,0l  
мм аспау үшін, t  экспозиция қандай болуы қажет?  

A 0,02 с 

B 0,008 с 

C 0,04 с 

D 0.005 с 

E 0,001 с 

24 Серіппеге ілінген жүк амплитудасы 5 см жəне периоды 1 с болатын гармониялық 
тербеліс жасайды. Жүктің максималды жылдамдығы қандай? 

A 0,5 м/c 

B 0,3 м/c 

C 0,2 м/c 

D 0,1 м/c 

E 0,7 м/c 

25 Тыныштықта тұрған радон ядросының 86Rn222→84Po218+2He4 ыдырауы кезінде 
шығарылатын толық энергияның қандай бөлігін α-бөлшек алып кетеді? Реакция 
өнімдерінің жылдамдықтары вакуумдағы жарық жылдамдығымен салыстырғанда 
аз деп есептеңіз.  

A 78 % 

B 98 % 

C 88 % 

D 12 % 

E 52 % 

26 Мөлшері 1 моль идеал газ вертикаль цилиндрде жеңіл сырғитын поршеннің астында 
орналасқан. Поршеннің көлденең қимасының ауданы 100 см2. Газды 58 °С-қа 
қыздырған кезде поршень 40 см-ге көтеріледі. Поршень массасы неге тең? 
Атмосфералық қысымды қалыпты деп есептеңіз. Еркін түсі үдеуі 10g  м/с2.  

A ≈10 кг 

B ≈20 кг 

C ≈22 кг 

D ≈15 кг 

E ≈30 кг 

27 Бірдей сым бөліктерінен екі түрлі контур жасалған: бірі – квадрат түрінде, екіншісі – 
теңқабырғалы үшбұрыш ретінде. Екі контур да біртекті магнит өрісіне 
орналастырылады. Контурлар жазықтықтары өрістің магниттік индукция 
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сызықтарына перпендикуляр. Магнит өрісі өзгере бастаған кезде квадрат контурда 
0,4 А тұрақты ток пайда болған. Екінші контурда қандай ток шамасы пайда болды?  

A ≈0,1 А 

B ≈0,3 А 

C ≈0,6 А 

D ≈0,9 А 

E ≈1,2 А 

28 Су қоймасындағы су бетінде радиусы r=1 м фанера дөңгелек қалқып жүр. Фанерa 
дөңгелектің центрінің үстінде белгілі бір h биіктікте нүктелік жарық көзі 
орналастырылған. Жарық көзінің орналасқан биіктігін өзгертуге болады. Биіктігі 
H=5,3 м су қоймасының тегіс түбінде пайда болған қараңғы дөңгелектің ең үлкен 
радиусының неге тең екендігін анықтаңыз. Судың сыну көрсеткіші  n=4/3.  

A 3,5 м 

B 7 м 

C 9 м 

D 2,5 м 

E 4,5 м 

29 Егер фотоэффекттің қызыл шекарасы 540 нм  болатын болса, онда металл 
пластинадан толқын ұзындығы λ=3·10-7 м жарықпен жұлып алынатын 
электрондардың жылдамдығы қандай? Вакуумдағы жарық жылдамдығы 

8103 c  м/c, электрон массасы 31101,9   кг, Планк тұрақтысы 34106,6 h  
Джс.  

A 200 км/с 

B 800 км/с 

C 400 км/с 

D 500 км/с 

E 700 км/с 

30 Тербелмелі контур индуктивті катушкадан жəне параллель қосылған екі бірдей 
конденсатордан тұрады. Контурдың меншікті тербелістерінің периоды 0,02 с. Егер 
конденсаторлар тізбектей қосылатын болса, онда контурдың меншікті 
тербелістерінің периоды қандай болады? 

A 0,02 с 

B 0,01 с 

C 0,03 с 

D 0,1 с 

E 10 с 
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

ПО МАТЕМАТИКЕ 
 
 

КЫСТАУБАЕВА  А. К.,  
старший преподаватель, кафедра экономики 

 
Для выполнения тестовых заданий надо выделить 45-60 минут. Если натренировать 

себя по математике, то вполне реально  за 20 минут решить все 25 тестовых заданий. 
Для этого нужны, в первую очередь,  Ваша собранность, внимательность, организован-
ность, подготовленность, натренированность и самое главное настрой. Вам нужно 
работать со сборником тестов и выполнять тестовые задания на время.  

Тестовые задания по математике рекомендую начинать с легких для Вас и далее 
остальные.  

Ваша цель:  набрать максимальное количество баллов, при этом затратив 
минимальное время для решения заданий.   

В данной статье я хочу Вам показать несколько способов при решении некоторых 
задач. 

Решение квадратных уравнений  

��� � �� � � = � 

1) по формулам корней квадратного уравнения 

�� = ���√�
�� ,     �� = ���√�

�� ,      где    � = �� − ���. 

Если � = �, то  квадратное уравнение имеет один корень. 
Если � � �, то квадратное уравнение имеет два различных действительных корня. 
Если � � �,  то квадратное уравнение не имеет действительных корней. 

2)  если второй коэффициент  �  квадратного уравнения делится на 2, то есть чет-
ный, тогда лучше применять следующие формулы: 

�� =
������

� ,     �� =
������

� ,      где    �� = �� − ���������� = �
� . 

3)  используя теорему Виета. 
�� � �� = − �

�  ,   �� � �� = �
�  .   

 Если  коэффициент � = �, то квадратное уравнение называется приведенным. 
Приведенное квадратное уравнение запишем в виде 

�� � �� � � = � 

�� � �� = −�  ,   �� � �� = � .   
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Теорема Виета. Сумма корней приведенного квадратного уравнения равна 
второму коэффициенту, с противоположным знаком, а произведение корней 
свободному члену. 

Рекомендую решать квадратные уравнения с помощью теоремы Виета, так как 
меньше затрачивается время на решение, чем решать по формулам корней квадратного 
уравнения.  По формулам корней квадратного уравнения рекомендую решать в 
крайнем случае, когда у Вас не получается найти корни по теореме Виета. 

Пример 1.  Решите квадратное уравнение, применяя теорему Виета. 
�� + 8� + 15 = 0 

Корни   �� = −3,   �� = −5. 
Теперь проверим: −3 + (−5) = −8,   – 3 ∙ (−5) = 15. 
Ответ: −3;  −5. 
Пример 2.   Решите квадратное уравнение, применяя теорему Виета. 

6�� − 13� + 5 = 0 
Если сразу применять теорему Виета,  получим следующую систему уравнений для 

нахождений данного квадратного уравнения 

�
�� + �� = 13

6
�� ∙ �� = 5

6
 

Конечно же, в таком виде уже сложнее быстро найти корни квадратного уравнения. 
Но мы можем облегчить себе решение. 
Нам нужно коэффициент данного квадратного уравнения   � = 5  умножить на 

коэффициент  � = 6. 
 

 
 

Получим другое квадратное уравнение: 
 

�� − 13� + 30 = 0 

А корни полученного квадратного уравнения, легче найти,  применив теорему 
Виета. 

Корни полученного квадратного уравнения: 3 и 10. 
Проверим: 3 + 10 = 13,   3 ∙ 10 = 30. 
Чтобы найти корни данного нашего уравнения, ном нужно просто разделить эти 

корни на коэффициент � = 6. Тогда получим корни: ��   и  ��
� . Сократим: ��  и �

�. 

Ответ: ��  и �
�. 

Задание. Решите все квадратные уравнения, используя теорему Виета  (это Вам 
для тренировки). На решение одного уравнения желательно затрачивать не больше 10 
секунд. У Вас 27 уравнений. На решение всех 27 уравнений  вы затратите всего 4,5 
минуты. 

Соедините последовательно точки с координатами (��; ��), а для выделенных 
уравнений – с координатами (��;  ��) (��– меньший,  �� – больший корень уравнения). 
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x2 + 6x – 40 = 0 x2 – 3x – 4 = 0 x2 – 11x + 30 = 0 
x2 + 6x – 16 = 0 x2 – 3x – 10 = 0 x2 – 10x + 24 = 0 
x2 + 5x – 6 = 0 x2 – 5x – 14 = 0 x2 – 10x + 25 = 0 
x2 + 7x + 10 = 0 x2 – 6x – 7 = 0 x2 – 9x + 20 = 0 
x2 + 4x + 4 = 0 x2 – 4x – 5 = 0 x2 – 6x + 8 = 0 
x2 + 3x + 2 = 0 x2 – 7x + 6 = 0 x2 – 5x + 6 = 0 
x2 + 5x + 4 = 0 x2 – 11x + 18 = 0 x2 – 9 = 0 
x2 + x – 2 = 0 x2 – 12x + 27 = 0 x2 + 4x – 12 = 0 
x2 – 1 = 0 x2 – 10x + 21 = 0 0,5x2 + 3x – 20 = 0 

Выполнив это задание, у Вас должен получиться рисунок.   
Рассмотрим примеры тестовых заданий.  
Пример 3. Решите уравнение:  . 
Варианты ответов: 
A) 3. 
B) 2; –3. 
C) –2; 3. 
D) –1; 5. 
E) –3; 5. 
Решение. Для начала найдем область допустимых значений уравнения 

. 
Далее, из предложенных ответов вычеркнем, которые не входят в полученную 

нами область допустимых значений уравнения. 
A)   3. 
B)   2; –3. 
C)  –2; 3. 
D)  –1; 5. 
E)  –3; 5. 
Далее смысла нет решать данное уравнение, так как остался один ответ. 
Значит ответ  А) 3. 
Пример 4. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 20 см. Найдите его 

катеты, если один из них на 4 см больше другого. 
A) 12 см, 14 см. 
B) 24 см, 4 см. 
C) 12 см, 16 см. 
D)  11 см, 9 см. 
E) 7 см, 13 см. 
Решение. Не следует, сразу начинать решать задачу. Экономим время. По условию 

задачи разность между катетами 4 см. Теперь вычеркнем ответы, которые не 
удовлетворяют данному условию. 

A) 12 см, 14 см. (Разность 2 см)  
B) 24 см, 4 см. (Разность 20 см) 
C) 12 см, 16 см.  
 D) 11 см, 9 см. (Разность 2 см) 
E) 7 см, 13 см. (Разность 6см) 
Остался один ответ: C) 12 см, 16 см.  
При решении геометрических задач рекомендую сразу же делать чертежи.  



Al-Farabi.kz  25

Наш учебНЫй процеСС

Для решения словесных задач рекомендую делать краткую запись, сразу вводить 
обозначения и составлять уравнения соответственно условиям, либо соответствующие 
схемы, либо   рисунки. Это делается для того, чтобы визуально видеть, представлять, 
не потеряться в числах, не перечитывать текст задачи и для экономии времени. 

Пример 5. За перевозку трех грузов было уплачено 948 тыс. тенге. Первый груз 
весом в 14 т был перевезен на 30 км, второй – в 15 т на 40 км и третий – в 16 т на 35 км. 
Сколько стоит перевозка каждого груза. 

A) 252 тыс. тенге, 360 тыс. тенге, 336 тыс. тенге. 
B) 251 тыс. тенге, 361 тыс. тенге, 336 тыс. тенге. 
C) 253 тыс. тенге, 363 тыс. тенге, 332 тыс. тенге. 
D) 254 тыс. тенге, 364 тыс. тенге, 330 тыс. тенге. 
E) 255 тыс. тенге, 363 тыс. тенге, 330 тыс. тенге. 

Решение. Начинаем рисовать схему и решать. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 т ∙ 30 км + 15 т ∙ 40 км + 16 т ∙ 35 км = (420 + 600 + 560) т ∙ км = 
= 1580 т ∙ км 

Обозначим через  � – стоимость 1 тонны на 1 км, т.е.  1 т ∙ км. Тогда получим 
следующее уравнение: 

1580 � = �48  
 � = �48� 1580 

� = 0,6  (тыс. тенге) 
(14 ∙ 30) ∙ 0,6 = 420 ∙ 0,6 = 252 (тыс. тенге) –  стоимость перевозки первого груза. 
Далее не следует находить стоимости остальных перевозок, так как стоимость 

первой перевозки 252 тыc. тенге только в одном варианте. 
Ответ: А) 252 тыс. тенге, 360 тыс. тенге, 336 тыс. тенге. 

I – 14 т II – 15 т III – 16 т 

948 тыс. тенге 

30 км 40 км 35 км 
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Г.Е. Жусупова,
д.х.н., профессор, факультет химии и 
химической технологии, PhD
А.И. Жусупова,
старший преподаватель,
 факультет биологии и биотехнологии

СоврЕмЕнный ИССлЕдовАтЕльСкИй унИвЕрСИтЕт
кАк ЕдИнСтво прЕподАвАнИя И 

нАучных ИССлЕдовАнИй

Сама идея исследовательских 
университетов как элитных 
высших образовательных уч-

реждений, в которых подготовка студен-
тов и проведение научных исследований 
являются неразрывной общностью, в со-
четании с полной академической незави-
симостью, берет свое начало в XIX веке в 
Европе, что ярко продемонстрировано на 
примере Берлинского Университета им. 
Александра и Вильгема фон Гумболь-
дтов в Германии [3].  

Изучая опыт исследовательских 

университетов в Германии, можно сде-
лать следующие выводы: 1) состав и 
содержание учебных дисциплин в них 
в значительной степени определяются 
научными интересами студентов и веду-
щих преподавателей (при этом студенты 
имеют возможность подробно изучить 
исследования, проводимые интересу-
ющей их исследовательской группой, а 
выбранные дисциплины позволят им 
увидеть перспективы развития научной 
проблемы и определить объект иссле-
дования для своей дипломной работы); 

Образование – это важнейшая ценность совре-
менного общества, является необходимым инстру-
ментом в принятии грамотных решений, нахожде-
нии своего призвания и места на глобальной карте.  
Одна из важнейших идей современного образования 
заключается в мобильности, а именно в обмене зна-
ниями и опытом и самосовершенствовании в тече-
ние всей жизни, что отражается и в ключевых до-
кументах, касающихся как науки, так и образования 
в Республике Казахстан [1, 2].  Платформой, обеспе-
чивающей максимальное достижение подобных ре-
зультатов, являются исследовательские универ-
ситеты.

Наш учебНЫй процеСС
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2) результаты научных исследований, 
проводимых учеными университетов, до-
ступны широкому кругу потребителей (го-
сударственные органы, промышленные 
предприятия, республиканская и между-
народная общественность); 3) наличие 
учебных и исследовательских лабора-
торий, научно-исследовательских инсти-
тутов, старт-апов и экспериментальных 
платформ на базе университета (где 
исследовательские лаборатории могут 
быть использованы не только для пря-
мой экспериментальной работы в рамках 
проектов, но и для проведения независи-
мой работы студентами, магистрантами 
и докторантами при соответствующем 
консультировании со стороны препода-
вателей по различным академическим 
дисциплинам для реализации основного 
принципа исследовательского универси-
тета «единство преподавания и научных 
исследований»); 4) интерес представля-
ет и «пирамидальная» система научных 
семинаров (сверху вниз): проводимые с 
частотой 2-3 раза в месяц престижные 
семинары с приглашенными со стороны 
спикерами, еженедельные семинары по 
текущим программам исследования, еже-
недельные студенческие семинары и на-
учные семинары магистрантов и доктор-
антов; 5) в связи с тем, что современная 
образовательная деятельность должна 
быть сфокусирована на создание интел-
лектуального сообщества, способного 
обеспечить преобразование имеющихся 
теоретических знаний в инновационные 
технологии, большую роль играют и про-
граммы академической мобильности сту-
дентов и преподавателей.

Одним из таких университетов явля-
ется Казахский национальный универси-
тет им. аль-Фараби (КазНУ), в котором 
отражены: способность, как генерировать 
знания, так и обеспечивать эффективный 
трансферт инновационных технологий в 
экономику; проведение фундаменталь-
ных и прикладных исследований; актив-
ная мобильность на международном и 

междисциплинарном уровне, наличие 
высокоэффективной системы подготов-
ки магистров, докторантов и кадров выс-
шей квалификации, которые определяют 
спрос общества на профессионалов в 
различных областях науки, материаль-
ного производства и сферы услуг и, несо-
мненно, высокий профессионализм про-
фессорско-преподавательского состава. 

В КазНУ имеется несколько форм 
внутренней и внешней академической мо-
бильности (как входящая, так и исходя-
щая), которые обеспечивают проведение 
эффективных исследовательской, обра-
зовательной и преподавательской видов 
деятельности, способствуя дальнейшим 
успехам и достижениям студентов и пре-
подавателей. Среди них, исходя из на-
шего опыта в области естественных наук, 
хотелось бы выделить следующие:

1) подбор элективных курсов в соот-
ветствии с учетом образовательных про-
грамм ведущих университетов мира (Гар-
вард, Кембридж, Городской Университет 
Лондона, Массачусетский технологиче-
ский институт, Виргинский политехниче-
ский институт и Государственный уни-
верситет, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова и 
многие другие);

2) заключение договоров, соглашений 
о сотрудничестве в научной и образова-
тельной сферах, меморандумов о взаи-
мопонимании между университетом, его 
кафедрами и факультетами и ведущими 
научно-исследовательскими институтами 
и другими вузами, а также центрами и 
промышленными предприятиями Алма-
ты, Казахстана, ближнего и дальнего за-
рубежья (в том числе и по стратегическим 
направлениям научного исследования 
в нашей стране, в частности, таким, как 
разработка отечественных лекарствен-
ных препаратов, нанотехнологии, аль-
тернативная энергетика, биотехнологии, 
ядерные технологии, космические ис-
следования). Так, КазНУ вошел в консор-
циум двух международных сетевых уни-

Наш учебНЫй процеСС
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верситетов – Университет Шанхайской 
организации сотрудничества и Открытый 
университет Содружества Независимых 
Государств (СНГ);

3) прохождение семе-
стровых и недельных ста-
жировок, участие в органи-
зации и работе (в качестве 
членов организационного 
комитета, а также в составе 
международных делегаций) 
престижных конференций, 
конгрессов и симпозиумов 
с представлением на них 
результатов научной и пе-
дагогической работы, полу-
чение престижных наград и 
дипломов;

4) визиты с лекциями и 
консультативное сотрудни-
чество (приезд зарубежных 
научных консультантов док-
торантов, приглашение преподавателей 
и профессоров нашего университета в 
другие университеты для чтения лекций, 
участие в работе научных семинаров, дис-
сертационных советов и круглых столов);

5) коммерциализация результатов 
научных исследований, получение ох-
ранных документов, публикация совмест-
ных статей, подача и получение между-
народных грантов. Так, в университете 
функционирует научно-технологический 
парк, курирующий крупнейшие проекты 
со всего университета (центр инноваций, 
развитие которого направлено в сторону 
имеющихся Силиконовой долины в США 
и Сколково в России).  Помимо этого, на 
каждом факультете есть научно-исследо-
вательский институт, курирующий проек-
ты по этому факультету.  

Выполняя интегрирующую миссию по 
формированию культуры подрастающего 

поколения, способствуя интеграции госу-
дарства в мировое сообщество, научно-
техническому прогрессу и возможно мак-

симальному сохранению биологических и 
прочих ресурсов для будущих поколений, 
образование, по существу, является про-
блемой национальной безопасности.  
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ҚызыҚты мИкробИолоГИя

Cіз білесіз бе? 
А.Б. БОЛЕКБАЕВА, 

биотехнология кафедрасының оқытушысы, 
А. ӘБіЛХАйыР,

 биотехнология мамандығының 4-курс студенті

Пробиотикалық бактериялар
Ертеде пробиотиктер ішек жолының микрофлора-

сында оптимальды қарым-қатынас орнатушы микро-
организмдер және қосылыстар түрінде сипатталған. 
Кейін олар ішек микробиоценозын қалпына келтіруші 
тірі микроб клеткасынан тұратын тағамдық қоспа 
ретінде қарастырылды. Кейінірек бұл микроорганизм-
дер анықтамасы кеңейтіліп, ішектің ғана емес басқа да 
мүшелердің резистентті микрофлорасын жақсартушы 
микроорганизмдер болып саналды. 

Пробиотикалық препараттар келесі факторларға 
әсер етеді: микрофлораны түзеу, ішек сіңімділігін арттыру, патогенді бактериялардың элеми-
нациясы, иммунды реакцияларды және микрофлораның метаболиттік белсенділігін арттыру.

Бұл препараттардың негізгі компоненті пробиотикалық әсері бар тірі бактериялар – 
патогенді  және шартты патогенді микорорганизмдерге қарсы антагонисттік белсенділігі 
бар, асқазан-ішек  жолының жұмысын жақсартуға қажет ферменттер мен витаминдерді 
бөледі, организм детоксикациясын жасайды, алмасу процестерін реттейді, организмнің 
өзін-өзі қалыпты реттеуін қалыптастырады. Пробиотикалық бактериялардың тағы бір 
артықшылығы – колонизациялық резистенттілігі, яғни микроорганизмдер ішек қабырғасы 
арқылы ішкі ортаға патогенді бактерияларды ғана емес, сонымен қатар табиғаты әртүрлі 
токсикалық өнімдердің ішке енуін болдырмайды. 

Пробиотикалық бактериялар тек қана дәрілік препараттар түрінде ғана емес, тағамдар 
ретінде, биологиялық белсенді қоспалар ретінде де қолданылады.   Пробиотиктердің тари-
хы орыс ғалымы Мечниковтың ерте қартаюдың себебі ішек микрофлорасының өзгеруінен 
болатынын және оның құрамында тірі дақыл Lactobacillus bulgaricus бар болгариялық 
қатықтың көмегімен қарсы тұруға болатыны туралы гипотезаны ойлап шығарудан 
басталған. Пробиотикалық бактериялардың организмде азаюы әртүрлі ауруларға әкеледі. 
Ал пробиотикалық сусындар осылардың алдын алады. Пробиотикалық бактерияларға 
сүтқышқылды бактериялар, соның ішінде лактобактериялар, бифидобактериялар, 
сүтқышқылды стрептококктар және тағы басқа да асқазан-ішек жолының бактерияла-
ры жатқызылады. Лактобациллалар адам мен жануарлардың шырышты қабаттарында, 
асқазан-ішек жолдарында, ауыз қуысында тіршілік етеді. Сүт және сүт өнімдерінің 
спецификалық микрофлорасы болып табылады. Олар микроаэрофильді, грам оң бак-
териялар. Лактобациллалардың 40-тан астам түрі бар. Адам биоценозының өкілдеріне: 
Lb.acidophillus, Lb.fermentum, Lb.casei, Lb.plantarum жатады. Сүт және сүт өнімдерінде 
Lb.delbrucki, Lb.Lactis, Lb.Lastis кездеседі. 

біздің оқу процеСіміз
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Полимер молекуласы (макромолекула) тізбекте тігілген қайталанып келетін 
буындардан тұрады. Макромолекуланың мұндай құрылысы оған төменгі молекулалық 
қосылыстарда кездеспейтін жаңа бір қасиет береді. Бұл – иілгіштік қасиет. Иілгіштік 
қасиет полимерлерге тəн барлық қасиеттерді белгілейді. Иілгіштік деп əртүрлі буындардың 
химиялық байланыстардың бойымен айналу қозғалысын айтады жəне бұл айналу 
қозғалысына өте аз энергия жұмсалады. Еркін орналасқан тізбектің буындары кеңістікте 
көрші буындардың орналасуына тəуелсіз орыналуы мүмкін. Изомерлердің кеңістікте 
химиялық байланысты үзбей бір-біріне ауысуын конформация деп атайды. 

 

 
1-сурет. Еркін орналасқан тізбектің конформациясы 

 
Ал конформациялық алмасу деп жылу қозғалысының немесе сыртқы күштің əсерінен 

химиялық байланысты үзбей молекула формасының өзгеруін айтады. Егер тізбектің басы 
мен соңының арасындағы шаманы l деп белгілесек, онда l əртүрлі конформацияға бірдей 
шама болуы мүмкін. Бірдей l-ге сəйкес келетін конформацияның санын W(l) статистикалық 
физика заңына байланысты Гаусс теңдеуімен есептеуге болады.  

 

  dl
Nb
ll

Nb
dllW 2

2
2

2 2
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2
3

2
3

 


                                                 (1) 

 

 
2-сурет. Тізбектің басы мен соңының арасының шамасы бойынша конформацияның таралуы 
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мұндағы: l – тізбектің басы мен соңының арақашықтығы; N – тізбектегі буындар саны; в – 
буынның ұзындығы. 

(1) теңдеуді талдағанда түйілген конформацияның саны созылған конформацияның 
санына қарағанда əлде қалай көп екені белгіленеді. Сонымен буындардың жылу қозғалы-
сының нəтижесінде макромолекула буылып-түйіледі. Түйілу дəрежесі макромолекуланың 
басы мен соңының арақашықтығының шамасымен анықталады (h2)1/2. Еркін орналасқан 
тізбек үшін h2=Nв2 (N – тізбектегі буындар саны, в – буынның ұзындығы). Идеалды 
полимер молекуласы мен идеалды газдың қасиеттерін салыстырсақ, идеалды газдың 
серпімділігі мен полимер молекуласының эластикалық қасиеттері ұқсас. Осы қасиеттердің 
туу себептері энтропияның өзгеруімен белгіленеді. Еркін орналасқан тізбек ең иілгіш тізбек 
болады. Реалды тізбекті полимер молекулаларында валентті бұрыштарының белгілі бір 
шамасы болады.  

3-сурет. Белгілі бір валенттік бұрышы бар тізбектің конформациясы 

Мұндай тізбектің конформациясының саны біршама аз болады, бірақ ол да əжептəуір 
иілгіш келеді. Осы көрсетілген жағдайлар, яғни толығымен еркін ішкі қозғалысы бар 
тізбекті макромолекулалар кездеспейді. Оның себебі полимер молекуласындағы атом-
дардың əрекеттесу энергиясы олардың өзара орналасуына тəуелді болады да, қозғалғанда 
өзгеріп отырады.  

Шеттегі орналасқан топтар С-С бойынша айналу қозғалысын тежеп отырады.  
Реалды тізбекте буындардың орналасуы бір-бірімен байланысты болады. Бірақ алыс 

орналасқан буындар қозғалысы тəуелсіз. Егер осы алыс орналасқан буындардың арасын 
бір-бірімен қоссақ, онда осы қисықтардың бағыттары өзара тəуелсіз болады (4-сурет).  

Сонымен реалды N-буыны бар (əр буынның ұзындығы b-ға тең) тізбектің ұзындығы l 
болатын Z бір-бірінен тəуелсіз статистік элементтерге бөлуге болады. Сонда Z< N жəне b<l. 
Осы статистік элементті (тізбектің бөлімін) тізбектің сегменті деп атайды. Макромолекула 
бір-бірімен иілгіш байланысы бар қатты бөлшектерден (сегменттерден) тұрады деп санауға 
болады. Сегменттің мөлшері макромолекуланың иілгіштігінің өлшемі болады. Сегменттің 
мөлшері көп болса, соғұрлым тізбектің иілгіштігі аз болады.  

4-сурет. Реалды полимерлі тізбектің конформациясы. Тəуелсіз сегметтердің бөлінуі (вектор) 



32 

біздің оқу процеСіміз

Жоғарыда қарастырғанымыз термодинамикалық тепе-теңдіктегі иілгіштік. Сонымен 
қатар тізбектің кинетикалық иілгіштігі болады, яғни бір конформациядан екінші конфор-
мацияға ауысу үшін белгілі бір энергетикалық барьерден өту керек. Егер буынның бір 
жағдайында U1 потенциалды энергиясы болса, келесі жағдайға өту үшін жылу қозғалысы 
болу керек, оның энергиясы U2, ал бір жағдайдан екінші жағдайға өту энергиясы ∆U=U2 – 
U1. Осы ∆U полимер тізбегінің термодинамикалық иілгіштігін анықтайды (5-сурет).   

Конформациялық ауысудың жылдамдығы жылу энергиясы (кТ) мен ішкі айналу 
потенциалдық барьерінің шамасына (U0) қатынасымен анықталады. Егер кТ<< U0 болса 
онда макромолекуланың иілгіштігі өте төмен болады.  

 

 
5-сурет. Көмірсутекті тізбектің бұрылу активтік 

энергиясының буынның айналу бұрышына тəуелділігі 
 

Ұсынылатын əдебиеттер 
1. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения. – Москва: Высшая школа, 1992. – 512 с.  
2. Ерғожин Е.Е., Құрманəлиев М.Қ. Жоғары молекулалық қосылыстар. Оқулық. – Алматы, 

2008. – 407 б. 
3. Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения. Учебник для вузов. – М.: Академия, 

2003. – 368 с. 
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Ж. АЛТАЕВ,
философия ғылымдарының докторы, профессор

Әл-ФАрАбИдІҢ ӨмІрІ мЕн ҚызмЕтІ ЖӘнЕ
рухАнИ-ИнтЕллЕктуАлдыҚ мҰрАСы, 

ЭнЦИклопЕдИялыҚ  ФЕномЕнІ 
(Жалғасы)

Әл-Фарабидің философиялық 
ілімі, негізінен, па расатқа, 
ақылға сүйенген ілім.

Ол Аристотельдің пікірін қолдай оты-
рып, құдай дүниені бар етуші тек бірінші 
себеп – «алғашқы түрткі» ғана, одан кейін 
табиғат өз бетімен, өз заңдылығымен 
құдайға тәуелсіз даму жолына түскен 
деген идеяны қуаттайды. Бұл жерде 
әл-Фараби дүниенің жаратылысы  ха-
қындағы діни көзқарасқа қарсы шығып, 
табиғаттың мәңгілігін, ол мәңгі өмір сүреді 
деп тұжырымдап, құдайды тек себепші 
ретінде қарастырып отыр.

Фараби философиясы шындығында 
өзгеше сипаттағы философия. Оның 
белгілі тармақтарын белгілі бір дәрежеде 
әл-Фараби тұжырымдап берді.

Бұл жерде оның философиялық 
системасына тірек болған басты 3 
мәселені тұжырымдап атап өтуге бо-
лады: 1) дүниені мәңгілік деп тану; 
2) зерттеу принципі ретіндегі детер-
менизм; 3) парасат жайын дағы ілім. 
Әл-Фараби, негізінен, сол кездегі жа-
ратылыстану ғылымдарының соңғы 
жетістіктеріне сүйенді. Егер біз әл-
Фарабидің философиялық көзқарасын 
бар өзгешелігімен қоса, яғни белгілі 
бір заманға байланысты және соны 
бейнелейтін нақты тарихи система ре-
тінде алып қарайтын болсақ, бұл көз-
қарастың ерекше қасиеті мен соны си-
патын дұрыс түсінуге болады1.

«Бәле-жаладан аман сақтаушы, 
жарылқаушы шүкіршілік» деген сияқты 
сөздермен құдайды мадақтау әл-
Фарабидің дағдылы лебіз білдіру рәсімі 
ғана емес, сонымен қатар орта ғасырда 
философиялық ой-пікірді дамытуға 
септігін тигізген діни теологиялық форма 
еді2.

1 Әл-Фараби философиялық трактаттар. – 
Алматы, 1997. – 22-б.

2 Сонда, 24-б.

мҰра



34 

Орта ғасырдағы дүниенің бас-аяғы 
жоқ деген пікір философияны теологиядан, 
діншілдерді, Газалидің сөзімен атағанда, 
дінді бұзғандардан ажыратып келді. Ал 
Аристотельдің жақтастары философтар 
деп аталды, ол араб ойшылдарының 
дәстүрінде философияның бейнесі бол-
ды. «Аристотель дүниенің бас-аяғы жоқ 
деген тезисті өз басының жетістігі деп 
санады. Араб аристотелизімін система 
дәрежесіне көтерген әл-Фараби екінші 
ұстаз атанды.  Маймонидтің айтуынша, 
әл-Фараби бір трактатында дүниенің бас-
аяғы жоқ па, әлде ол жаратылған ба де-
ген проблеманы шешуге болатындығы 
жөнінде күмән келтірген Галенді сынай 
келіп, пайғамбардың дүние жаратылған 
дейтін пікірі ешбір ақылға қонбайды депті. 
Міне, нақ осы ашық пікірлері үшін де 
оған ортодокстер қатты өшігіп, сенбестік 
білдірген»3.

Әл-Фараби бұл мәселені өзінше 
шешеді ол: дүние өзінің мәні жағынан, 
құдайдың жасампаздық әрекетіне бай-
ланыстылығы жағынан – екінші, бір-
ақ уақыт жағынан олай емес дейді. 
Аристотельді толық қостай отырып, ол 
қозғалысы мүмкіндіктіктің шындыққа 
айналғанын көрсететін мәңгілік нәрсе, 
бірақ жасанды емес деп санайды. 
Қозғалыс сияқты, уақыт та мәңгілік 
нәрсе деп білетін әл-Фараби  уақытты 
анықтауда  Аристотельден алшақ кетеді, 
ол уақытты қозғалыстың сипаттамасы 
деп бағалайды4.

Әл-Фарабидің ойын одан әрі жал-
ғастыра түскен  Аристотельдің мүм кін-
дік пен шындық жайындағы ілімі Фара-
би үшін дүниенің бас-аяғы жоқ деген 
тезистің алғышарты болды, өйткені пай-
да болушылықтың қандайы болса да 
мүмкіндіктің болуын керек етеді.

Анығырақ айтсақ, Платон мен Ари-
стотель философиясы әл-Фараби 
ойларының теориялық қайнар көзі бол-
ды. Бірақ бұл көзқарастарды  А.х. Қа-

3 Сонда, 19-б.
4 Сонда, 24-б.

сымжанов әл-Фарабидің фило со фия лық 
көзқарастары мен арис то телизмнің жай 
ғана ұштастырылуы деп түсіну дұрыс 
емес дейді.

«Платон мен Аристотель ілімдерінің 
тағдыры қандай болғанымен, әйтеуір 
әл-Фараби философиясын жаңа  пла-
тоншылдық пен аристотелизм эле-
менттерінің ұштастырылуы ретінде 
баяндауға біраз дәлел бар екені анық.  
Шынында да Платонның  /б.з. 204-
269 жылдары/ дүниедегі нәрсені құдай 
жаратқан, бәрі соның эманациясы/ туын-
дысы/ дейтін ілімі әл-Фараби философия-
сында белгілі орын алады. Бірақ ислам 
діні  дәуірлеп тұрған жағдайда мұның та-
рихи мағынасы өзгереді. Құдай өзіне ғана  
тән  сипатынан айрылып, бейнесіз бірінші 
есепке айналады да, содан кейін эволю-
ция мағынасында құдай мен табиғат ара-
сында байланыс орнатылады, ал мұның 
өзі сол заман үшін едәуір прогрестік 
көзқарас   еді5».

Әл-Фарабидің таным теориясына ке-
летін болсақ, ол сол кездегі жаратылыс-
тану ғылымдары саласындағы үлкен 
жаңалықтарға,  білімге сүйенді. Адам – 
табиғат эволюциясының жемісі.  Таным 
теориясының өзегі – адамның іс-әрекеті.  
Бұл жерде біздің байқайтынымыз, әл-
Фараби адамды жарату ісіне  құдайды 
араластырғысы келмейтіндігі. Адам әл-
Фарабидің таным теориясында танымдық 
субъект ретінде қарастырылады. Оның 
пайымдауынша табиғат адамға дейін 
пайда болған. Ол адам санасынан тыс 
және оған тәуелсіз өмір сүреді. Көріп 
отырғанымыздай, Фарабидің таным тео-
риясы Платонның «еске алу» теориясына 
мүлдем қайшы. Оның пайымдауынша та-
ным теориясы:

а) заттардың өздігінен  өмір сүретінін: 
ә) таным иесі адам екендігін: б) заттар 
адамның сезім мүшесіне әсер ететіндігін: 
в) сыртқы дүниенің түйсіктері арқылы  
бейнелейтіндігін мойындайды.

5 Әл-Фараби философиялық трактаттар. 
Алматы, 1997. – 34-б.
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Адамның бойындағы танымдық 
күш терді әл-Фараби төмендегідей сұ-
рыптайды:

1. Нәр  беруші күш. Бұдан кейін 
сыртқы және ішкі рухани күштер пайда 
болады.

2. Сыртқы әсердің негізінде түйсіктер 
тудырушы күштер 5-ке бөлінеді: а) сезу; 
ә) дәм; б) иіс сезу; в) есту;  г) көру.

3. Ішкі рухани күштер 3-ке бөлінеді:
а) зерде, елестету, армандау; ә) ашу-

лану, қуану; б) ақыл күші, сөйлеу қабілеті, 
ойлау күші.

Ол түйсіктердің нақтылы түрлерін 
белгілі бір сезім мүшелерімен байланыс-
тыра келіп, әл-Фараби адам организмін 
мемлекетке теңейді. Жүрек пен ми оның 
негізгі басқару органдары   деп   біледі.

Әл-Фараби дене мен жанның ара-
қа тынасын шешу мәселесінде барлық 
діндерге тән көзқарастарға қарсы шы-
ғады.  Оның пікірінше, жан денеден тәуел-
сіз, дербес өмір сүреді және басқа дене-
лерге ауыса алмайды. «Жан – құдірет 
иесінің шығармашылық жемісі», – деп 
әл-Фараби бұл жерде  Аристотельдің 
көзқарасын қолдайды. Жан, рух дене 
өлгеннен кейін мәңгі қалады,  бірақ басқа 
денелерге ауыспайды.

«Екі философ – Қасиетті Платон 
мен Аристотельдің көзқарастарының 
ортақтығы туралы» трактат әл-Фарабидің 
негізгі философиялық шығармаларының 
бірі болып табылады.

Бұл трактат Платон мен Аристотель  
көзқарастар ортақтығының үйлесуін 
дәлелдейді. Бұл әрекет әл-Фарабидің 
сол замандағы философиялық бағытқа 
таза аристотелизмді мойындатуға ты-
рыс қанын көрсетеді. Әл-Фараби «Бұл 
екі данышпанның екеуі де философия-
ны жасаушылар болды; олар фило-
софияның іргесін қалап, негізін салды 
және оның жеке тарауларын ақырына 
жеткізіп аяқтап шықты.  Жеке  мәселе 
болсын, жалпылама мәселеде бол-
сын жұрт осы екеуіне жүгінеді, қандай 
бір ғылымда болсын тек осы екеуінен 
шыққан сөз сүйенетін негіз болып та-
былады, өйткені онда кемістік жоқ, мін 

жоқ»6, − деп өздерінің философиясы ның 
негізгі мақсаттарының бірі деп есептеді. 
Араб тілді философтардың көпшілігі бұл 
мәселені өздерінің ұстаздарынан − жаңа 
платоншылардан мұра етіп алды.

Әл-Фараби оcы еңбегінде фило-
софия ның рөлін жоғары көтеріп, бы-
лай деп жазды: «Дұрыс анықтама фи-
лософия өнеріне сәйкес келеді және 
оның жеке жағдайларынан индук ция 
арқылы шығарылады. Мысалы, ғылым-
дардың объектілері және оның тек ме-
та физикалық, физикалық, логикалық; 
мате матикалық немесе саясаттық бо-
лады, ал философия осылардың бә-
рінен қорытынды шығарады және оны 
дүниежүзінде философияның қатысы 
болмайтын ешбір болмыста бар нәр се 
қалмайтындай етіп шығарады. Фило -
софияның алға қоятын мақсаты –  адам 
қабілетінің шама жеткенінші тану;  мақ-
саты –  оның осы анықтамасынан туа-
ды»7. Әл-Фраби бұл жерде адамның та-
нымдық қабілетін өте жоғары бағалап, 
адам танымына ешқандай  шек қоюға 
бол майтындығын, философия дүниені 
тану сезіну екендігін оның бар ғылым са-
ласына қатысы бар екендігін дәлелдеп  
отыр.

Сондай-ақ бұл трактатта әл-Фа ра-
бидің аристотельдік пайымдауларды 
платондандыруға тырысқанын байқауға 
болады. Мәселен, әлемнің мәңгілік 
уақыт ішінде өмір сүруін және пайда бо-
луын түсіндіргенде әл-Фараби, Платон 
негізін қалаған эманация туралы ілімге 
сүйеніп, Аристотельдің «Теологиясы»  
дейтінді ұлы  Стагириттің шын туынды-
сы деп  таниды, ал дұрысында, кейіннен 
дәлелдегендей, ол Платонның «Энеаз» 
деген шығармасының тарауларынан 
құралған еді. Сөйтіп, Платонның нус және 
психея туралы негізгі қағидалары Аристо-
тельге телінеді.

6 Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. 
– Алматы, 1997. 44-б.

7 Әл-Фараби философиялық трактаттар. – 
Алматы, 199. – 45-б.
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Әл-Фараби Платонның бөлшектеу 
әдісін жоғары бағалап, бөлшектеумен 
айналысқан адам болмыс атаулыдан еш 
нәрсені қалыс қалдырмауға тырысады. 
«Егер Платон осы жолды  таңдамаған 
болса, онда Аристотель сынды даныш-
пан оның жолын қумаған болар еді. 
Алайда Платонның осы әдісті нығайтып, 
ұғындырып, айқындап талдап бергенін 
көрді де, Аристотель силлогоиялық әдісті 
жасау міндетін өз мойнына алып, сол 
жолда еңбек етті»8, – дейді.

Платон   ұғымдарды   құру мен қа-
тар, диалектикалық ойлау құралы 
ретінде  оларды бөлшектеуді де сөз 
қылады;  ал  Аристотель  бұл мақсат 
үшін қорытындыны пайдаланып, бұл 
қоры  тынды сонымен дәлелдеменің бір 
түрі болып табылады. Әл-Фараби пла-
тон дық және  аристотельдік методтар 
арасындағы айырмашылықты жоққа шы-
ғарады, соның өзінде  Платон жағына 
көбірек ауытқиды. Ал, Аристотельге 
келетін болсақ, ол «Екінші Аналитика-
да» Платонның қанағаттанғысыз мето-
дика* ұғымдарды  бөлшектеу жолымен 
анықтауға үнемі қарсы шығады.     

Әл-Фараби Платон мен Аристотель 
көзқарастарының ұқсастықтары мен 
қа тар олардың өмір сүру салтында, іс-
әрекеттері мен көптеген пікірлерінде 
қайшылықтар барлығын  айтып өтеді.

Бұған дәлел ретінде  Платон  мен  
Аристотельдің  іс-әрекеттері мен өмір 
сүру салттарындағы айырмашылықтар 
туралы Фарабидің мына  бір сөздерін 
еске алайық, «Платон кәдімгі  өмір тір ші-
лігіндегі істердің бір  қатарынан өзін аулақ 
ұстады,  бұларға жиреніп қарады және 
олардан аулақ болғанды артық санап,  
көптеген сөздерінде мұндай жәйттерден 
сақтандырып отырды,  ал   Аристотель 
болса  Платонның  бойын аулақ салған  
істермен   айналысты»9.

Бұдан келіп, біздер Аристотельдің 

8 Сонда, 5-46-б.
9 Әл-Фараби философиялық трактаттар. – 

Алматы, 1997. – 51-б.

өмір сүру салты   Платонның өмір сүру 
салтына мүлдем қарама-қарсы  екендігін 
байқаймыз.   Бұл жерде әл-Фарабидің  
Пла тонның  тақуалық өмірі туралы мә-
лі метті  «Саясаттан»  алған болса керек 
деп пайымдаймыз.

Бұған қарамастан, мұсылманның 
ортағасырлық әдебиеті  көне за ман 
философтарының моральдық қасиет-
терін аса жоғары бағалайды, сірә,  кө-
бінесе мұны Платонның өмір сүру салты 
бойынша бағалайтын болса керек10.

Себебі Платон өзінің «Саясат» де-
ген кітабында саясатты баяндайды, 
дұрыс мағынасындағы  өмір сүру салты 
және адамдар арасындағы азаматтық 
қоғамдық тіршілік туралы  мәселені тү-
сіндірді, оның лайықты жақтарын ұғын-
дырып, азаматтық қоғамдық тіршіліктен 
және өзара қолғабыстан бас тартушы 
адамның іс-әрекеттерінің бұрыс екенін 
көрсетті.

Бірақ  шын мәнінде бұлай емес  Ари-
стотель саяси пікірлері  мен трактатта-
рында  Платонның жолын қуды, − кейіннен 
өзінің рухани  дүниесіне  бүтіндей бой 
ұрып, өзінің рухани дүниесін жетілдіруге 
бағыштады, – дейді  әл-Фараби11.

Бүкіл әлемді қозғалысқа келтіруші 
«алғашқы қозғаушы» Құдай жөніндегі  Ари-
стотельге  тән концепция әл-Фара бидің  
көзқарасында да белгілі орын алды.  Бұған 
орта ғасырдың бас кезінде Арис тотельдің  
іліміне  неоплатонизм тұр ғысынан   қарау-
шылардың тексттері мен қағидалары  
«нағыз Аристотельдікі» деп танылған тари-
хи  жағдай айрықша  әсерін тигізді.

Соған қарамастан   жоғарыда айтыл-
ған  концепция  әл-Фарабидің  философи-
ясында  басқаша тұрғыдан  қаралады.

Әл-Фарабиде  жасампаз  ақыл деп 
аталатын алғашқы  қозғаушы  ақырғы 
емес,  тек аспан астындағы  дү ниенің 
қозғаушы күші, себебі  онымен бө-
лінбестей  байланыста болады. Демек, 
Платонның  және Аристотельдің  фило-

10 Сонда, 419-б.
11 Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. 

– Алматы, 1997. – 552-б.
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софиясы  әл-Фарабидің  көзқарасының 
теориялық  не гізі болғанымен,  оның 
дүние  танымын тек платонизм  мен  
аристотелизмнің қо сындысы деп білуге 
болмайды.

Әл-Фараби  Платон мен  Арис-
тотельді  жарастырғысы да келмейді.  
әл-Фараби ақиқат  біреу-ақ,  бірақ оған 
әр жақтан, әр дәрежеден қарауға бола-
ды,  кейбір ешбір байланысы жоқ, салыс-
тырып  отырған пікірге қарама-қарсы 
қабылданады дейді.  әл-Фарабидің  
фило   софиялық көз    қа расын нақтылы 
та рихи жағдайда,  бел   гілі дәуірмен 
бай   ланысты қарағанда ға на оның 
ерекшеліктері мен сонылығын  дұрыс тү-
сінуге болады12. 

Тарихқа неғұрлым терең үңілген 
сайын біз жеке  ұрпақтардың, тайпалар  
мен ұлттардың мәдениеті  мүлде оқшау  
дамиды деген теорияның  негізсіздігін 
соғұрлым айқын  көріп отырмыз.  Дүние 
жүзі мәдениетінің дамуына із қалдырған 
сол көрнекті  қайраткерлер шындығында  
адамзат  мәдениетінің  бірлігін паш етіп 
келеді. Әл-Фараби  осындай  дүние-
жүзілік тарихи  тұлғалардың  санаты-
на қосылады.  Ол туған елінің мәдени 
байлығын, иран, үнді, антика  мәдениет-
терінің  жемістерін бойына  дарытты. 
Дәл сондықтан  да ол тайыз ұғымдар 
мен соқыр сенімдерден  жоғары көтеріле 
біліп,  өзінің ойлау жүйесін сындарлы да 
икемді ете білді.

Әл-Фараби өз заманындағы өнер 
білімінің ең асылын  таңдап ала біліп,  
өз дәуірінің  шынайы  энциклопедиясын  
жасап берді. Оның терең мағыналы  
пікір айтпаған, жете  зер салмаған, да-
нышпандық болжам жасалмаған бір де-
бір ғылым саласы жоқ деуге болады.

Мәселен, Фараби өзінің  «Философия-
ны үйрену  үшін  қажетті шарттар  жайлы 
трактат» еңбегінде  Аристотельдің  фило-
софиясын  меңгеру үшін қажет болатын  
9 шарт  туралы  әл-Фараби былай дейді:  
1-шарт: «Философиялық ағымдарды 

12 Қасымжанов А:Х. Әл-Фараби. Қазақ 
Совет энциклопедиясы. – 12-б.

тану 7 нәрседен тұрады: 1 – фило со-
фиялық бағытқа бас болған ұстаздың 
аты-жөні;  2 – оның шыққан қаласы;  
3 – фи  лософияға мекен болған орын -
ның аты; 4 – фило софиялық ағымды 
тудырған бас ты себеп; 5 – фи ло со-
фиялық талдауға түс кен мәсе лелер; 6 – 
фи лософияның алға қойған мақсаты ту-
ралы; 7 – фило софияның практикалық 
мәні, нәтижесі».

Оның пікірінше  тұңғыш рет грек фи-
лософы  Пифагор  философиялық  ба-
ғыттың  алғаш негізін салды. Яғни оны  
Пифагор мектебі деп атады.

Бұл жерде  Фараби ежелгі Грекия-
дағы негізгі ғылыми философиялық 
мектептерге шолу жасап өз пікірлерін 
ортаға салады.

2-шарт – өткендегі ірі философтар-
дың еңбектеріндегі негізгі ойларды, 
мақсат тарын тану. Бұл жерде Фараби 
ежелгі гректерден қалған логикалық 
шығар малардың, яғни формальдық 
дәлел, силогизм, аналитиканың мазмұны 
мен оқу ретін қысқаша айтып өтеді.

3-шарт – философ болу үшін қажетті 
ғылымдарды тани білу.

4-шарт – философияны зерттеу 
мақ сатына келетін болсақ, мұның өзі – 
барлық  нәрсенің қозғаушысы, себебі 
болып табылатын, өзгермейтін және 
бірегейі әрі жоғары – Жаратушыны тану.  
Ал оның себебі, ол – өзінің кең пейілімен, 
даналығымен, әдептілігімен осы дүниені 
жаратушы  және құрушы.

Ал философтың әрекеті  адам бала-
сына тән жомарттығымен,  хикметімен, 
жігер  мен сол жаратушының  әрекетіне  
барынша ұқсас  болуға тиіс.

Әрине бұл жерде біз әл-Фарабидің 
өз заманының  перзенті болғандығын  
дұрыс түсінуіміз қажет.  Өйткені заман 
талабын  аттап өте алмау қайбір кезде 
болмасын  тарихи табиғи нәрсе.

Философия – өз заманының ой- 
пікірі, демек,  субъективтік жағынан  ал-
ғанда белгілі бір ойшыл одан жоғары  
тұр ғанымен,  қалайда өз заманының  
перзенті болып қала береді. Сондықтан 
орта ғасырдың  бас кезінен  ашық  
материалистік  концепция  іздеу  тарихқа  
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қайшы келер еді.
Әл-Фарабиді  азды-көпті  дәйекті  ма-

териалист етіп  көрсетуге  талпыну шылық 
та  нақ осындай  өрескелдік  болар еді13.

5-шарт – философия ғылымына кі-
рісу  дің төте жолын тану. Бұл жерде  Фа-
раби  білім, ғылымға жетудің ең бір дұрыс  
жолы – аянбай еңбек ету дейді. Сонымен 
қатар флософияны  тек  жаратылыстану  
ғылымдары  арқылы  ғана танып білуге 
мүмкіндік болады деген саналы пікірлер 
айтады.

6-шарт – Аристотель еңбектеріндегі  
қол данылған  ғылыми  ұғымдарды тал-
дай  білу.

7-шарт – Аристотель  өзінің ең-
бектерін оқыған адамнан терең  жұмбақ 
сырларды шешуді талап еткен  себебін 
білу: «Аристотель еңбектерінде жұмбақ  
түрінде айтылған түсініктердің сырын 
ашу.  Оның ғылыми түсініктерді  тереңді  
жұмбақ түрінде келтіруінің 3 түрлі себебі 
бар. 1 – оқушының табиғи қабілетін сы-
нап, үйретуге тұратын,  тұрмайтынын ай-
ыру. 2 – философия ғылымын көрінген  
адамның бәріне  бірдей рәсуа қылмай, 
оны алып жүретіндерге  ғана пайдалан-
дыру.  3 – ғылым іздеу жолында  адам 
бей неттеніп, ой-пікірін  шынықтыру керек. 
Осы 3 себептен  Аристотель  еңбектерінде   
жұмбақ  қолданылады.

Осы жерде  еріксіз ұлы дала ойшылы, 
философы, ғұлама ғалым  Абайдың  мына  
жолдары еске  түседі:  ақындық – адамға 
«тәңірінің  берген  өнері»,  ол кез келген  
адамға дари  бермейді, болмаса, «Өлең 
– сөздің патшасы, сөз сарасы,  қиыннан 
қиыстырар  ер данасы».  Тілге жеңіл, 
жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс  жұмыр 
келсін айналасы» деп ұлы  Абай  қазақ  
поэзиясын, көрінгеннің қолына бермей, 
көркемдіктің биік шыңына  көтеруге  атса-
лысу  тек қана  табиғи  дарынның  қолынан  
келетінін ғана айтқан еді.  Бұл жерде  ара-
да  1000  жылдай  уақыт өтсе де,  Фара-
би мен Абай  ойларындағы  сабақтастық 
байланыс  үндесіп тұрғандай.

8-шарт – философ  адамның міндеті  

13 Сонда

мен тіршілік  ережесін – қалпын түсіну.  
Жоғарыда айтылғанындай, Аристотель  
ілі мін таратушы адамның, ең алды-
мен,  өзінің  сезімдік  жан қасиеттері ра-
хат тілемей ақиқатқа тек қана ақиқатқа  
бағытталғандай  етіп,  өз табиғатын тү-
зеуге тиісті.

9-шарт – Аристотель  ілімін  үйрену 
үшін  нендей нәрселер мұқтаж  екенін білу.

Фараби бұл жерде  Аристотельдің 
логика ілімінің   оқу тәртібін келтіріп, оны 
жоғары бағалайды. Мына нәрселерді  
біліп алу  керек дейді: 1) «Логика»  деген 
кітаптың  мақсаты; 2) оны білудің пайдасы; 
3) өзінің кітаптарын  осылай атау себебі; 
4) бұлардың қаншалықты дұрыстығы;   
5) осылардың  бірізділігі, тиянақтылығы; 
6) өзінің кітаптарында қолданылған тілді 
атауы; 7) оның әрбір кітабының  қандай  
бөлімдерден  тұратынын білу14.

Бұл ойларды түйіндеп айта келген-
де,  Фараби философияны  үйрену үшін  
ежелгі грек  ойшылдарынан  бастап 
өзіне дейінгі  ғалымдардың ой-пікірлерін  
сарапқа  салаып,  соңында өз  ойларын 
айтады. Фарабидің пікірінше, ғылым 
мен философияның  адамы болу үшін  
қойылатын ең бірінші  талап – ол адамның  
жан тазалығы, ар тазалығы,  адамзатқа, 
өз халқына деген  таза махаббаты, ғылым 
мен білімге  деген  қалтқысыз құштарлығы 
мен берілгендігі. Бұл шарт  орындалмаған  
күнде  адам философияны үйрене алмай-
ды,  үйрете де алмайды деп көрсетеді  
Фараби.

Әл-Фараби философиясының  
ең  құнды жақтарының біріне  пара-
сат жайындағы ілім жатады. Парасат 
ұғымын баяндаудан   бұрын оның кей-
бір даму  өрісіне  қысқаша тоқталып 
өтелік.  Оның пайымдауынша, әрекетшіл 
парасат – Аристотельше  болмыс са-
ты сындағы  басқыштардың бірі.  Ең 
жоғары орында  бірінші себеп – Құдай, 
Алла-тағала  тұрмақ.  Осы жерде  әл-
Фараби, барлық басқа   философтар 

14 Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. 
– Алматы, 1997. – 15-б.
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сияқ ты, ортодоксияға  қосылмай, құдай 
бейнесінің  орнына  бейнесіз, дерексіз-
абстрактылы күшті қолданады. Екінші  
тұлғалар аспан  денелері. Болмыстың 
үшінші басқышы әрекетшіл  парасат  
және оған сәйкес  келетін «ай астындағы  
әлем», мұның 4 элементі бар. Болмыстың 
төртінші басқышы – адам жаны, ең  
төменгі басқышта форма мен  материя  
болады; ал мұның  өзі дүниенің  мәңгілік   
түзілісінің шырқын бұзады15.

Пәрменді парасат ілімі, Арис отельдің 
потенциалды және әрекетшіл  парасат ту-
ралы ілімінің  дамытылған түрі, – дейді. 
Әрекетшіл парасат, «ай астындағы әлем» 
қозғалысының жай ғана себебі емес, ол-
жер әлеміне іштей тән парасат  өзгеше  
бір  логос, осы  әлемнің  заңдылығы 
жеке индивидке  сәйкес қана дамиды16. 
Соңғысы  – мәңгілік парасат.  Индивид  
өткінші, өлім оған тән.

Жанның  өлмейтіндігінің  және оның  
ауысып  отырғандығының  бекерге  шыға-
рылуы, міне,  осыдан ал мұның  өзі әр-
қашан ортодоксия мен флософия ара-
сында күрес туғызып келеді17. Мұндағы 
күрес  адам өмірінің  мәңгілігі, болмаса 
адам жанының өлуі. Егер  адам жаны 
өледі десе, олар оны  яғни ортодоксия 
дінсіздік  деп айыптайды.  Әулиелердің 
қадірі кетеді. Адамдардың арасындағы  
айырмашылық жойылады деп түсінеді.Па-
расат адамдардың  бәріне бірдей. Әрбір 
жеке-дара парасаттың  алғашқы әрекеті  
оның ырықсыздығында ғана. Парасат по-
тенциалы дегеніміз тек қана барша  жұртқа  
ортақ мүмкіндік қабілеті деген сөз.

Әл-Фараби  парасаттың  мәңгілік  
екенін айта келіп, оны танып білудегі  
адамзаттың үнемі үздіксіз  әрекет етуі 
тек  адамзатқа  ғана тән нәрсе  деп 
түсінеді. Мұнда жанның  өлмейтіндігі 
мағынасында емес, адамзатқа тән 
қабілет  мағынасында түсіну керектігін 

15 Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. 
– Алматы, 193. – 26-б.

16 Сонда
17 Бұл да сонда, 15-18б. 

айтады.
Фараби Пифагордың жанның ұшып 

қонып жүреді дейтін пайымдауларына 
қарсы пікір айтып, жанның  тәннен  бұрын 
өмір сүруі мүмкін емес дейді.  Тағы бір 
айта кететін жай, әл-Фараби қайырымды 
да білгір адамдардың жаны өлмейді, 
ал надан адамдардың жаны өледі деп, 
білімді, парасатты, ізгі адамдардың атын 
мәңгілік етеді. Олардың басқалардың жа-
дында сақталып қалуы, парасаты адал 
еңбектерінің арқасында деп түсінуі көңіл 
қоятын, мән беретін нәрсе.

Әл-Фараби  сол кездегі орын алған 
діни  нанымға қарама-қарсы, парасаттың 
әртүрлі  мағынасын жүйелі негізде  тал-
дай отырып, өзінің ойлау концепциясын 
өрістетеді.

«Парасат деген ұғымды  әл-Фараби  
ұсына отырып, ойлау  мен болмыс  пара-
парлығының диалектикасын шебер ашып 
көрсетеді.

Таным дәрежесіне жеткенге дейін  па-
расат екі тараптан  потенциалды болады.

Субъект тарапынан  алып қарағанда, 
парасат өзін әлі көрсете қоймаған пайым-
дау  қабілеті ретінде потенциалды.

Объект  тарапынан  алып  қарағанда,  
парасат заттың ойландыруға, пайым-
далуға  қабілеттілігі себепті потенциалды.

Пайымдалған нәрселерге  қатынасы, 
олардың  потенциалдықтан  нақтылыққа  
айналуы арқасында  потенциалды па-
расат шын парасатқа  айналады18».  
Яғни  дүниедегі  нәрелердің  нарқын тү-
сінуде, оны танып біліп пайымдауда, 
диалектикалық ойлау парасаттылығының  
қабілетін, маңызын ерекше атап 
көрсетеді.

Әл-Фараби  парасаттылық, парасат-
ты адам дегенде, мұны интеллект, ин-
теллекция актісі деп түсінеді. «Парасат-
тылыққа сенім керек», ал сенім дегеніміз 
қайырымдылық. Парасатты деп  қайы-
рым ды адамды  жақсылыққа асық, жа-
ман дыққа қашық адамды айтады. 

18 Әл-фараби философиялық трактаттар. 
Алматы, 1973. – 30-б.
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Оның пайымдауынша, қайырым-
ды, ақылды, тапқыр адам өзінің бұл 
қасиеттерін мадақтауға  тұрарлық  істер 
жасауға немесе бұзақы істерден аулақ 
болуға қолданып сонда ғана ол парасат-
ты адам деп саналады.

Парасатты адам осындай!
Парсаттылықты қалай түсінетіндігіне 

қарай олар 2 топқа бөлінеді: оның бірі 
олар нанымы жоқ адам парасатты 
бола алмайды; ал жаман адам, өзінің 
тапқырлығымен жамандық ойлап шы-
ғаруға қабілетті болса, онда ол парасатты 
деген атауға лайықты емес.

Екінші топтағылар не істесе де 
тапқырлық көрсетсе болғаны, оны пара-
сатты адам деп атайды. Ал Аристотельдің 
түсінігінше, ұғыну дегеніміз қажет кезінде 
және ыңғайы келгенде лайықты іс істеуге 
тапқырлық жасау деген сөз. Демек, па-
расатты адам сонымен бірге қайырымды 
адам да болып табылады19.

Әл-Фараби еңбектерінің ішінде бол-
мыс туралы ілім үлкен орын алады. Әл-
Фараби өзіне дейінгі қалыптасқан  дәстүр 
бойынша дүниенің философиялық кон-
цепциясын метафизика деп атайды. Ал 
метафизика болмыс пен білімнің негізгі 
принциптері  жайындағы ілім.

Әл-Фараби Аристотельдің ізімен кей-
де метафизиканы «құдай берген қасиетті 
«ғылым» деп атайды. Болмыс туралы 
ілім әл-Фараби дүниетанымының кіндік 
ортасы болып табылады. Әл-Фараби  
шығармаларындағы болмыс категория-
сын жүйелі анықтауы арқылы дүниенің  
үлкен бір кескінін жасауға көмектескен 
еді.

Болмыс категориялары туралы әл-
Фараби өзінің бірқатар шығармаларында 
тұжырымдар жасайды. Мысалы: «Қайы-
рымды қала тұрғындарының көз-
қарастары туралы» және «Азаматтық 
саясат» деген трактаттарында  ұлы ой-
шыл дүние пайда болғаннан бастап 
адам қоғамының  пайда болуына  дейінгі 

19 Әл-Фараби философиялық трактаттар. 
Алматы, 1973, 21-22-б.

дамудың жолдарын көрсетеді. Бұл 
мәселе жөнінде әл-Фарабидің жолын 
қуушы Ибн-Сина мен Фарабидің идеялық 
жақындығын көре аламыз.

Аристотель – болмыс туралы ілім-
нің негізін қалаушы. Оның  негізгі прин-
циптері әйгілі «Метафизика» атты 
еңбегінде жазылған.  Аристотельдің онто-
логия жайындағы проблемалары араб 
елдерінде аса маңызға ие болғаны  біз-
дерге  мәлім. Сондықтан Аристотельдің 
бүкіл мұрасын зерттеу араб философия-
сында шығыс перипатетизмі деген бағыт 
туғызды.

Әл-Фарабидің болмыс туралы 
принциптерінің қалыптасуы жаңа пла-
тоншылдар мен Аристотельдің филосо-
фиялық ықпалы нәтижесінде болды. 
Сондай-ақ Аристотельдің ықпалы фор-
ма мен материя қарама-қарсылықтар 
категориялар туралы ілім, себептілік 
принциптері туралы категориялар ашуда 
ерекше көрінеді. 

Әл-Фараби әлемді екі қарама-
қарсы дүниеге – жердегі дүние және 
аспан дүниесі деп бөледі. Ислам дінінің 
көзқарасы бойынша алғашқы орындағы 
болмыс – Құдай, Алла Тағала. Әл-Фараби 
бойынша Құдай алғашқы қозғаушы, ал-
ғашқы себеп, алғашқы болмыс20.

Әл-Фарабидің «Ғылымдарды клас-
сификациялау» деген трактатында «ме-
тафизика» тілтану, логика, математика, 
физикадан кейінгі барлық теориялық 
ғылымдардың синтезі ретінде көрсетілген. 
Ол метафизиканы үш бөлімге бөледі. 
Алғашқы метафизика бар заттар мен 
пәндерді зерттейді. Екіншісі теориялық 
және ғылымдардың  дәлелдеу негіздерін 
зерттейді. Үшіншісі материялдық емес бір 
заттарды зерттейді. Әл-Фараби Субстан-
ция – болмыс туралы ілімнің негізгі кате-
горясы, – дейді. Субстанция форма мен 
материяның бірлігі. Форма заттың мәні. 
Материя – өзгерістер болатын субстрит 

20 Гафуров Б.Г., Қасымжанов А.Х. Аль-
Фараби в истории культуры. – М.,1975. –  
С. 74.
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көрінісі. Болмыс заңды байланыстарға 
толы. Аспан, жұлдыздар, жер, су, тас, 
өсімдік, аң, адамдар, «заттар» болады.

Әл-Фарабидің айтуынша, болмыс 
алты сатыдан немесе бастаудан тұрады. 
Дүниедегі өмір сүретін барлық заттар, 
бізге белгілі заттар да осы алты негізден 
шығады. Бірінші себеп – Құдай дейді. Тек 
Құдайға ғана жекешілік тән, қалған бес 
сатығы көпшілік тән. Бірінші себептен ту-
ындайтын екінші себеп – аспан денелері, 
олар жердегі денелерден өзгеше. Аспан 
сферасынан, Ай сферасынан пайда болу 
екінші себеп болса, сонша аспан денелері 
бар. Оның айтуы бойынша рух періштенің 
болуын осы екінші себеппен байланысты-
рады.

Болмыстың үшінші сатысын ғарыш-
тық сана құрайды. Ол саналықтың жо-
ғарғы тегіне жеткізу қызметін атқа рады. 
Төртінші, бесінші, алтыншы себептер 
кәдімгі жердегі заттармен тікелей бай-
ланысты. Әл-Фараби, әсіресе, осы 
болмыстың үш сатысын зерттеуге көп 
көңіл бөледі. Әл-Фарабидің осы алғашқы 
себептер туралы ілімінен лексикалық-
теологиялық  сипаттаманы және жаңа 
платоншылардың эманациялық тео рия-
сының ықпалын көруге болады.

Әл-Фараби дүниенің мәңгілігі және 
материяның, жойылмайтындығы тура-
лы қорытынды жасады. Оның алғашқы 
себептілік туралы ілімі мистикалық си-
патта болды. Материяның пайда болуы, 
Барлық сатылар туралы ілімі денелік 
дүниенің, яғни материя мен табиғаттың 
барлық байлықтарын жан-жақты ашуға 
негіз болды. Онда сапа, сан, орын, 
себептілік, қимыл, субстанциялар,  ак-
циденциялар, мүмкіндік пен қажеттілік, 
кездейсоқтық, уақыт қозғалыс тағы 
басқа категориялар қарастырылады.

Әл-Фарабидің пантеизмінде натура-
листік және материалистік сарын ба-
сым. Өйткені Құдайға қарағанда, табиғат 
өмірдің, тіршіліктің көзі, ғылым, білім – 
зерттеудің объектісі21.

21 Хайруллаев М.М. Абу-Насыр аль-

Әл-Фараби жер бетіндегі және аспан 
әлеміндегі заттардың материалдық си-
патта болатындығына күмән кел тірмеді. 
Материалдық заттар немесе денелер  
Фараби пікірінше алты түр ге бөлінеді: 1) 
аспан денелері; 2) еті жануарлар (адам-
дар); 3) ессіз жануарлар; 4) өсімдіктер; 
5) минералдар; 6) төрт түпнегіз – от, ауа, 
су, жер. Осы төрт түпнегіз заттардың 
материалдығының негізгі әрі қарапайым 
түрі. Олардың әр алуан түзілістерінің 
нәтижесінде олардан гөрі  күрделірек 
материяның қалған бес  түрі пайда бо-
лады. Денелер пайда болып, жойылып 
отыруы мүмкін , ал төрт түпнегіз (от, су, 
ауа, жер) мәңгі өзгермейді, олардан жаңа 
тіршілік иелері пайда болып отырады22.

Аристотель аспан денелері ерек-
ше бір зат – эфирден тұрады деді. Ал 
Әл-Фараби болса, аспан денелерінің 
ерекшелігін тек олардың құрылысынан 
көреді. Ол үш өлшем – ұзындық, ен, 
тереңдік бар дейді. Дүниенің негізіне 
денелілік, материялдық қасиетін ала-
ды. «Азаматтық саясатта»: «Денелердің 
осы алты түрінің жиынтығы – дүние», 
дейді. Дүние жалпы бір шарды құрайтын, 
қарапайым денелерден тұрады, дүниеден 
басқа еш нәрсе жоқ. Яғни заттардың 
жиынтығы дүниені құрайды, ал әрбір зат 
қарапайым денеден пайда болады, мате-
риядан тұрмайтын зат табу қиын. Форма 
мен материяны ұштастыратын шынайы 
дүниенің заттары болып табылады. Әл-
Фараби мүмкіндік және шындық катего-
риясын форма және материя категория-
сымен байланыстырады. Оның пайым-
дауынша, форма аяқталған шындық 
бола тұрып, материядан гөрі «табиғат» 
деп атауға көбірек лайықты келеді. 
Табиғаттың мақсатқа лайықты және жа-
расымды болу принціпін дәлелдейтін 
нәрсе форма мен материяның бірігуі 
болмақ.

Фараби. – 174 с.
22       Григорян С.Н. Из истории философии 

Средней Азии и Ирана VII-XII в.в. – М., 1960.  
– С. 218                   
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Әл-Фараби өзінің «Азаматтық са-
ясат» кітабында: «Ақылы және потен-
цияалды қабілеттері бар есті жануар-
лар өзіндейлермен біріккенде, «саяси» 
немесе «азаматтық» жануар болып 
шығады. Ұмтылушы, қиялдаушы және 
сезінуші қабілеттер жануарларға да, 
ақылсыз жануарларға да тән қасиеттер. 
Тек ақыл-парасатты қабілет қана адам-
дарды басқа жануарлардан ерекшелеп 
шығарады»23, – деп жазды. Бұл жер-
де әл-Фараби де өзінің ұстазы Ари-
стотель сияқты ақылға сүйенетін күшті 
теориялық және практикалық деп бөледі. 
Сондай-ақ ол күшті кәсіптік және ойлау 
күштеріне бөліп, Аристотельді толықтыра 
түседі. Себебі бұл Аристотельде жоқ 
еді. Кәсіптік күш өнерді және қол кәсібін 
меңгеруге көмектессе, ойлау күші адам-
ды өзіне дұрыс әрекетті таңдап алуға 
ұмтылдырады екен.

Адамның қоғамдағы орнын белгілей 
келе, әл-Фараби адам саяси бірлестіктерге 
енгенде «саяси» немесе «азаматтық» ор-
нын белгілеп алғанда ғана өзінің алды-
на қойған мақсатына жетуі мүмкін дейді. 
Адам ақыл-парасатының, әрекетінің, 
қабілетін жоғары дәрежеге көтерілген 
жағдайда ғана ақыл-парасаттың биік 
сатысына көтеріле алады. Фараби 
әрекетшіл ақыл-парасатты – «Адал рух», 
«Қасиетті рух» және осындай атаулармен 
атаған жөн  деп көрді. 

«Ақыл-парасат күшінің жәрдемімен 
адам ғылымдар мен өнерлерді меңгереді 
және мінез-құлықтар мен әрекеттердің, 
жамандарынан жақсыларын ажырата-
ды. Осының көмегімен ол нені істеу, нені 
істемеу керек екенін пайымдап, сонымен 
бірге пайдалы мен зиянның, жағымды 
мен жағымсыздың айырмасын тани-
тын болады»24, − деп ұлы ғалым адам-
дарды білімге, ақыл-парасаттылыққа, 
адамгершілікке шақырды.

Ұлы ғұлама адам ақыл-ойының жан-

23 Әл-Фараби әлеуметтік-этикалық трак-
татттар. – Алматы, 1975. – 31-382-б.

24 Сонда, 51-52-б.

жақты дамыта, табиғат пен қоғам сырын 
толық біліп алуға мүмкіндіктері бар екенін 
айта келіп, адамзат қоғамындағы барлық 
мәселелерді шешуде, танып білуде, 
қабілетті ең басты күш  – ақыл-парасат 
деп білді. 

Әл-Фараби «Мемлекеттегі қайраткер-
лердің нақыл сөздері» деген кітабында, 
«Ақыл-парасат күші адамның ойлауына, 
пайымдауына ғылыммен көмектесетін 
күш. Бұл күш практикалық және теорялық 
болып екіге бөлінеді. Практикалық күш 
кәсіптік және ойлаушылық болып екіге 
бөлінеді. Теориялық күші дүниеде бар 
және қасиет жағынан біздің жасауымызға 
несеме бір қалыптан екінші қалыпқа 
өзгеруімізге келмейтін заттарды танып 
білуіне көмектесетін күш», – деп, адам 
ақыл-ойының дүниені танып білуде ерек-
ше орын алатындығын баса көрсетті. Ол 
адам  ақыл-парасатының күшін жоғары 
көтеріп, адам ақыл-ойының танымдық 
құдіретін барынша жоғары дәріптеді. 
Ғылым мен білімді, өнерді паш етіп, 
ғылымның философиялық-ло гикалық 
ірге тасын дұрыстап қайта қалап шықты.

Адамдардың бір-бірінен айырма-
шылығы олардың интеллектуалдығында. 
Сондықтан кейбір сала жөніндегі 
зерделілікпен ой тұжырым толық жетілген 
адам істерінің сол саласында үлкен 
беделге ие болады. Беделділік – бір 
мәселе хақында айтылған пікірдің дау-
сыз қабылданып, тексеруді қажет етпеуі. 
Адам бұл қасиетке тек ұлғая келе ие 
болады, өйткені жанның бұл бөлігі ұзақ 
тәжірибені керек етеді, ал тәжірибе ұзақ 
уақыт бойы жинақталып әрі ілгеріде  
айтылған ой қорытындылармен нығая 
түседі25.

Тағы бір мәселе ол әл-Фарабиді 
әлемге танытқан музыка теориясына 
арналған «Музыканың үлкен кітабы» 
атты еңбегі. Ғұлама бұл еңбегінде 
математикалық тәсілдерді пайдалану 
арқылы музыкалық дыбыстарды тұңғыш 

25 Әл-Фараби, Әлеуметтік этикалық трак-
татттар. – Алматы, 1975. – 24-б.
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рет қағаз бетіне түсіріп, нотаны алғаш 
рет дүниеге келтірді. Ол тек музыка те-
ориясы мен ғана емес, сонымен бірге 
музыкалық аспаптарды да қолдан жасап, 
әрі сол аспаптарда керемет ойнай білген. 
Қазақ домбырасын дүниеге келтірген 
асқан музыкант ұлы бабамыз Абу-На-
сыр әл-Фараби десек біз қаталеспейміз. 
Оған бірнеше ғылыми дәлелдер, Фараби 
жасаған музыкалық аспаптар түрі күә бола 
алады. Оның шебер орындаушылығы 
жөнінде шығыс халықтары арасында күні 
бүгінге дейін айтылып жүрген көптеген 
аңыздар да бар.

Әл-Фарабидің бұл кітабы музыкалық 
дыбыстың сипаты мен құрылымына 
музыкалық поэзиясымен байланысына, 
яғни «музыка ғылымының» мәселелеріне, 
музыканың эстетикалық-теориялық 
пинциптерін шешуге бағытталған. Әл-
Фарабидің музыкасы, поэзиясы, эсте-
тикалық көзқарасы осы күнге дейін 
толық зерттелмей келеді. М.С. Бурабаев: 
Сондықтан әл-Фарабидің музыкасы бой-
ынша жазылған теориялық ілімдерін оқып 
үйрену оның дәуіріндегі эстетикалық 
теориялық мұраларды терең ұғынуға 
мүмкіндік береді1  – дейді. 

Әл-Фарабидің эстетикалық-музы-
калық ілімдерін танып білуде профессор 
М.С. Бурабаевтың жетекшілік етуімен 
жарық көрген әл-Фарабидің «Трактаты 
о музыке и поэзии» (1993), Профессор  
А.х. Қасымжановтың «Эстетитечские 
взгляды аль-Фараби» деген шығарма-
ларының үлкен мәні бар деп ойлай-
мыз. Соңғы жылдары әл-Фарабидің 
«Музыканың үлкен кітабын» жас ғалым 
Жалғас Сандыбаев араб тілінен қазақ 
тіліне аударып, жарыққа шығарды. 
Сондай-ақ, Саида Дәукееваның орыс 
тіліндегі аудармасы жарық көрді.

Музыка саласындағы зерттеу 
еңбектерінде Фараби музыканың емдік 
қасиетін, жағымды әсерін дәлелдеді, 
сондай-ақ  оның тәрбиелік мәні зор 
екенін баса айтты. Адамның музыка 
шығару қабілет дарындығы дәрежесінің 
әртүрлі сатысын көрсетіп, адамның жан 
дүниесіне жағымды, жағымсыз әсер ете-

тін музыкалық жанрларға талдау жасады.
«Музыканың үлкен кітабы»: музыка 

ғылымына кіріспе; музыка ғылымының 
негіздері музыкалық аспаптар; музыкалық 
композиция деген үлкен-үлкен төрт тара-
удан тұрады.

Фарабидің бұл еңбегі XV ғасырда-ақ 
латын тіліне аударылып, Европа музы-
ка ғылымы мен өнерінің дамуына үлкен 
әсерін тигізеді.

1933-1935 жылдары француздың 
белгілі музыка зерттеушісі Г. Эрлан-
же француз тіліне «музыканың үлкен 
кітабын» аударған. Ол: «...Фарабидің 
бұл саладағы артықшылығы кейінгі араб 
тілінде жазылған авторлардан жер мен 
коктей» деп жазса, алғылшынның қазіргі 
үлкен бір музыка зерттеушісі Г. Фармер: 
«Фараби орта ғасырдағы музыка жазған 
ең үлкен авторлардың бірі болды», – 
дейді.

Әл-Фарабидің «Музыканың үлкен 
кітабы» («Китаб әл-мусики әл-кабир») 
атты ғылыми-теориялық тәжірибелік 
еңбегі жайында көптеген шетел ғалым-
дары да зерттеулер жазған26.

Трактат 1967 жылы Каирде Махмуд 
Ахмаз хафийдің редакциясынан жарық 
көрген27 .

Әбу-Насыр әл-Фараби өз еңбек-
терінде бір ғана Шығыс (араб) музыка-
сының теориялық және тәжірибелік 
мәселелерін емес, сонымен бірге Ари-
стотель, Платон, Прометей, ежелгі Грек 
(Рим) мәдениеті, Таяу Шығыс, Орталық 
Азяидағы Соғда, хорасан, Сасанид, 
Кушан, Қазақстанның қазіргі жерін ме-
кендеген көшпелі тайпалардың тұрмыс-
тіршілігі туралы да көптеген құнды де-
ректер  келтіреді28. Бұл елдердің өзара 

26 Мехди Баркешли. Мусипий Фараби. –
Техрон, 1354.

27 Абу-Насыр аль-фараби. Кітаб аль-
мусики аль-кабир. Критический текст и ком-
ментарий Гаттас Абу аль-Малик аль-Хашба. 
– Каир. 1967.

28 Көне мәдениет жазбалары. – Алматы, 
1991. – 284 б.
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мәдени рухани байланыстары туралы 
айта келіп, әл-Фараби: «Бұл халықтарда 
ас-ауқат, нан-су, өмір табиғи құбылыс 
болып саналады. Олардың оңтүстік 
қапталында жатқан (Эфиопия мен Судан 
елдері сияқты) алыс халықтар, шығыста 
солтүстікке қарай созылған көшпелі түркі 
тайпалары, солтүстікке қарай орналасқан 
славян (сакалиба ) елдері де бұл дәстүрге 
жақын.

Олардың түр-түсі, асы-суы, үй-
тұрмысы, музыкалық аспаптарымен 
әлемдері өте ұқсас халықтар»29, – деп 
жазып, көп халықтардың мәдени байла-
ныстары туралы аса бағалы деректер 
келтіреді.

Әл-Фарабидің «Ғылымдар классифи-
кациясы» атты еңбегінде музыка ілімі ту-
ралы негізгі ойлары айқын көрінеді.

Мұнда Фараби музыка теориясын бес 
салаға бөледі. 

Музыка туралы ілімнің негізгі зерттеу 
объектісі, тәсілдері.

 Музыка туралы ілімінің негіздері, 
тондардың байланысы мен өзара қаты-
насы.

Музыка теориясының негіздеріне зерт-
теу тәсілдерін қолдана білу (тәжірибе ).

Тондардың негіздерін құрайтын 
музыкалық ырғақтар табиғаты.

Музыкалық әуен, оны шығару жолда-
ры (композиция).

«Музыканың үлкен кітабының» 
бірінші тарауы – «Музыка ғылымына 
кіріспе». Бұл бөлім екі тараудан тұрады. 
Оның алғашқысында «Музыка» атауы, 
оның этимологиясы мен семантикалық 
негіздері, музыка ілімінің сан алуан  
мәселелері, әуеннің шығу-тегі, оны 
шығару, орындау, сондай-ақ музыкалық 
аспаптар жасау, аспаптық музыка фор-
малалары, музыка теориясы туралы 
ұғымдар қарастырылған30.

Фараби жалпы музыка жайлы пікір-
лер айта отырып, музыка әуені мен 

29 Большая книга о музыке. 108-109 с.
30 Көбесов А. Әл-Фараби. – Алматы, 1971. 

125-б.

оның қоғамдық қызметі туралы тоқтала 
келіп, адамды ләззатқа бөлейтін әуен, 
эмоциялық әсер тудыратын әуен және 
әдеби текспен (өлшем) байланысты әуен 
деп үшке бөледі. 

Бұл кітаптың екінші бөлімінде 
адам құлағына жағымды әуендер, 
дыбыстың табиғи сезілуі, гармония 
және үндестік, музыкалық тондардың 
әртүрлі ерекшеліктері сөз болады. Мұнда 
дыбыстардың табиғи ерекшеліктері, 
музыкалық әуендерді кемелдендірудің 
жолдары мен принциптері, музыка тео-
риясына байланысты көптеген құнды 
теориялық мағлұматтар келтіріледі. Тағы 
бір көңіл бөлетін жайт, әл-Фараби музы-
ка мен поэзия арасындағы табиғи бірлікті 
мойындайды. Мұның өзі Фарабидің ән-
дерінің синкреттік сипатынан хабардар 
болғандығын дәлелдесе керек. Бұл біз 
үшін өте құнды деректердің бірі болмақ, 
яғни Фарабидің поэзия өнерімен де 
шұғылданғандығы туралы мәліметтер 
аламыз.

«Музыка ғылымның негіздері» деп 
аталатын екінші тарау екі бөліктен тұрады. 
Бірінші бөлікте физикалық принциптер, 
дыбыстың шығуы мен таралуы, тон және 
оның анықтамасы, дыбыс шығаратын де-
нелер, жоғары және төмен дыбыстардың 
себептері, музыкалық интервальдар  – 
қос октава, кварта, квинта, тон, үндестік 
және диссонанс қаты настары үлкен, орта 
кіші интервалдар жасаудың тәсілдерін, 
теориялық негіздерін көрсету31.

Тараудың екінші бөлімінде Фараби 
квартадан немесе аралықта пайда бо-
латын интервалдар туралы теориялық 
мәселелерді қозғайды.

Тараудың үшінші – «Музыкалық ас-
паптар»  тарауы да екі бөліктен тұрады. 
Алғашқысы – «Кең таралған музыкалық 
аспаптардағы тондардың қалыптасу жол-
дары». Мұнда Фараби, ең алдымен, уд 
аспабының құрылысы, ашық пернелері, 
оған орындаушы саусақтарының орнала-

31 Көбесов А. Әл-фараби. – Алматы, 1971, 
125-б.
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суы, төрт ішіекті уд, соның бойында жа-
салатын интервалдардың  арақатынасы, 
дыбыс қатары, жағымды тондар. Уд аспа-
бын күйге келтірудің қарапайым және 
күрделі түрлері, оларды қолданудың 
тәсілдерін қарастырады32.

Трактаттың екінші бөлігі тамбур 
аспабының ерекшелігіне арналған. Бағ-
дат тамбуры, тұрақты және айналымды 
пернелер, әртүрлі аккордтар жайында 
айтылады. Фараби хорасан тамбуры-
на да тоқталады. Оның да сан алуан 
нәзік ерекшеліктеріне үңіліп, теориялық 
мәселелерін сөз етеді.

Кітаптың соңғы тарауы «Музыкалық 
композиция» – деп аталады. Соңғы та-
рау да екі бөліктен тұрады. 1-бөлікте 
мелодияның анықтамасы, толық және 
толық емес топтар, топтардың кестелері, 
негізгі ырғақ, соғулар, қосылушы ырғақ-
тар, арабтардың дәстүрлі ырғақтары, ме-
лодиялар шығару – сөз болады33.

Екінші бөлігінде дауыс мелодияла-
ры, адам дауысы, фонема және фри-
залар, сөздің  мелодияға бейімделуі, 
бос және толтырылған тондар, бос 
және толтырылған тондарды айту, ара-
лас айту, қосылушы және ажыратушы 
айтыстың түрлері, дауыс мелодияларын 
шығарып (композиция) айтудың баста-
луы мен соңғы мелодияның тиімділігі 
(әсері), мелодияларды әшекейлеу және 
олардың адам сезіміне қатысы жайлы 
айтылады34. Бұл тұста да біздер әл-
Фарабидің поэзиядан хабары бар екенін 
жақсы аңғарамыз. Себебі әл-Фарабидің 
поэзиясы мен әдебиет теориясы тура-
лы айналысқанын, зерттеген ғылыми 
еңбектер жайлы мағұлматтар өте аз.

Әл-Фарабидің бірнеше музыкалық 
дыбыстардың бір мезгілде алыну тео-
риясы да көңіл аударарлықтай: «Өзара 

32 Көне мәдениет жазбалары. – Алматы, 
1991. – 289-б.

33 Көбесов А. Әл-Фараби. – Алматы, 1971. 
– 126 б.

34 Көбесов А. Әл-Фараби. – Алматы, 1971. 
126-б.

кемел байланысқа түскен ноталар-
ды, аккордты, туыстық үндестік (гар-
мония) деп атаймыз»35  деген жерлері 
бүгінгі музыкалық теориялар мен  анық-
тамалармен үндесіп жатыр.

Әбу-Насыр әл-Фараби музыкалық 
дыбыстардың үндестігі жайлы ойла-
рын дамыта келіп, олардың санын онға 
жеткізеді:

Композицияға қосылып оны 
көркемдей түсіп, мәнін төмендететін гар-
мония.

Уақыт гармониясы немесе ырғақ 
мәселесі.

Белгілі бір әуен құрайтын ноталарды 
топтастыру гармониясы.

Музыкалық әуендер құрайтын бас-
қыштарды топтастыру гармониясы.

Белгілі бір музыкалық әуен құру үшін 
нотолардың өзара амасуының  ерекше 
гормониясы.

Бір тектес үндес ноталарды қосу гар-
мониясы.

Мзыкалық әуен құрайтын басқыштар 
гармониясы.

Интервалдар гармониясы.
Әртүрлі тональдық негізде алынатын 

құрылысы ортақ гармониялар.
Ноталардың биіктігі мен төмендігі 

жайлы гармония36.
Бұдан біздің пайымдайтынымыз. 

Фараби музыка теориясына қатысты 
барлық мәселелерді гармония деп ата-
са да, олардың ішкі мәнін өзінің дұрыс 
мағынасында түсінген.

Әл-Фарабидің музыка жайлы ой-
ларын айта келіп, «Музыканың үлкен 
кітабы» әлі күнге дейін толық жарық 
көрген жоқ демекпіз.

Тек қана қолда бары 1993 жылы фара-
битанушы профессор М.С. Бурабаевтың 
редакциясымен шыққан әл-Фарабидің 
«Трактаты о музыке и поэзии» кітабы ғана. 
Қазақстан ғалымдары «Музыканың үлкен 

35 Аль-Фараби естественно-научные трак-
таты, 216-217 с.

36 Аль-Фараби. Естественно-научные 
трак таты. С. 221-222.
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кітабының» толық аудармасын жарыққа 
шығаруға үлкен ізденістер жасап жатыр. 
Фарабидің «Музыканың үлкен кітабының» 
Каирден шыққан нұсқасын 1967 жылы 
профессор А. Машанов, профессор  
М.С. Бурабаев, профессор А.х. Қасым-
жановтың жетекшілік етулерімен қазақ 
тіліне аудару жұ мыстары жүргізілді. 
Қазақ тілінде бұл кітаптың толық ау-
дармасы таяу жылда шығып үлгерсе 
төл рухани мәдениетімізге қосылған ал-
тын қазына болмақ. Фараби бұл еңбекті 
өз замаңдастарының өтініші бойынша 
жазған екен. Сондықтан да Фарабидің 
бұл еңбегі өз тілімізге толық аудары-
лып көпшілік оқырман қауымға ұсынар 
кез жетті деп ойлаймыз. Біздер үшін әл-
Фарабидің бұл еңбегі музыка саласы 
бойынша жазылған аса қымбатты тарихи 
және мәдени мұра.

Қазақстан оқымыстыларының соңғы 
зерттеулері әл-Фарабидің жаратылыс-
тану-математика ғылымдары бойынша 
да аса терең, бай мұра қалдырғанын 
анықтап отыр. Бұл, әсіресе, оның мек-
тематика, астрономия, физика, медици-
на, химия, биология салалары бойынша 
жазған еңбектерінен айқын көрінеді.

Ғұлама өзінің «Ғылымдардың шығуы 
туралы» атты трактатында табиғаттану 
ғылымдарының шығу төркінін, себептерін 
ашып көрсетуге тырысады. Оның пікірі 
бойынша табиғат жаратқан бір Алланың 
құдіретті күшінен пайда болып, одан бы-
лай өз алдында дербес заңдылықтармен 
өмір сүреді және бөтен еш нәрсеге 
тәуелді болмайды. Жаратылыстың, 
болмыстың түп негізінде субстанция мен 
акцеденция жатыр, соларды танып білу 
ғылымдардың шығуының қайнар көзі. 
Субстанция, қазіргіше айтқанда, мате-
рия ұғымына жуық келеді, ал акциденция 
– субстанцияның түрліше көрінісі. Осы 
көзқарасты негізге алып әл-Фараби  ариф-
метика, геометрия, астрономия, музыка, 
әр алуан жаратылыстану ғылымдарының 
қалай шыққанын және өздігінше қалай 
дами бастағанын сипаттайды.

Ғұламаның математикаға қатысты 
еңбектері – «Евклидке түсініктеме», 

гео метриялық трактат; Птоломейдің 
«Алмагенсіне» түсініктеме; «Музыканың 
үлкен кітабы», т.б.

Ол математик ретінде өзара бір-
бірімен тығыз байланысты үш бағытта 
зерттеулер жүргізіп, айтарлықтай жетіс-
тіктерге жеткен. Олар: 1. Математиканың 
мето  долигиялық мәселелері (мате матика 
ғылымдардың пәні, негізгі ұғым да рының, 
әдістерінің шығу тегі,  т.б. 2. Ма те ма-
ти каның нақты проблемаларды шешу-
ге қатысуы. 3. Математиканы астро-
номия, музыка, география, геометрия, 
т.б. ғылымдарға қолдану. Әл-Фараби 
әсіресе, математика философиясы, гео-
метрия, тригонометрия салалары бой-
ынша ірі жаналықтар ашқан (алгебраның 
пәнін анықтау, салу есептерін бір жүйеге 
келтіру , синустар теоремасы, т.б.).

Әл-Фараби астроном Клавди Пто-
ломейдің еңбектерін түсіндіре, кемел-
дендіре отырып, өз тарапынан да 
теориялық (математикалық), прак-
тикалық мәні зор қорытындылар жасап, 
соны идеялар, пікірлер айтады. Мы-
салы, ол тарихта тұңғыш рет Шолпан 
планетасының Күннің бетін басып өтуін 
ба қылайды. «Астрономиялық болжам-
дар не дұрыс, не теріс» деп аталатын 
трактатында  ғұлама ғылыми астроно-
мияны жұлдыздардың орнын, түр-түсін, 
қозғалысы, т.б. көрінерлік қасиеттеріне 
сүйеніп,  жер бетіндегі оқиғалардың, адам 
өмірінің болашағын алдын ала  болжауға 
болатын дейтін дүдәмәл  ғылымсымақты 
астрологиядан бөліп қарайды.

Әл-Фарабидің біздің күнге жет-
кен ең үлкен ғылыми теориялық еңбегі  
«Музыканың үлкен кітабы». Мұнда му-
зыка теориясы физика-математикалық 
негізде қорытылып, баян далған. 
Мәселен физиканың акустика, механи-
ка мәселелері кең қамтылып, дыбыстың 
табиғаты, таралуы, резонанс және 
көптеген мәселелер жайында соны дұрыс 
пікірлер айтылған.

Ғұламаның физика саласындағы 
күрнекті еңбегі «Ваккум» деп ата-
лады. Мұнда ол табиғатта вакумм 
(бостандық) жоқ екенін ежелгі грек оқы-
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мыстылары да айтқанын, сирек кез-
десетін тәжірбиелерге (экспериментке) 
логикалық қорытындылар жасау ар қылы 
дәлелдеуге тырысады. Бұл ең бегінде 
ол вакумм проблемасынан басқа да 
физикалық әртүрлі мәселелерді қарас-
тырып сол кездегі ғылымның деңгей-
дәрежесіне сай шешімдерін тауып бе-
руге тырысады. Олардың ішінде дене 
жылуының ұғымы, не кішіреюі, түсірілген 
көрнеу-күшке, қысымға байланысты 
ауа көлемінің ұлғаюы немесе кішіреюі 
құбылыстарының заңдылықтары, ол күш-
тің жан-жаққа берілуі және басқалар бар.

«Алхимия өнерінің қажеттігі туралы» 
деп аталатын трактататында ғұлама өз 
тұсындағы химиялық білім-дағдыларын 
талдай, сарапқа сала келе, алхимияның 
жалған қабыршағынан оның ғылыми 
дәнін бөліп алып, оны белгілі зерттеу пәні 
бар жаратылыстану ғылымы қатарына 
қосады.

Әл-Фарабидің медицина, биоло-
гия ғылымдарына да үлкен мән бергені 
мәлім болып отыр. Ол, әсіресе, бұл 
ғылымдардың теориялық философиялық 
тұрғыда негіздеуге көп күш жұмсаған.

Медицина жөнінде «Адам ағзалары 
жайлы» Аристотельмен алшақтығы ту-
ралы Галенге қарсы жазылған трактат», 
«Жануарлар ағзалары жайлы», «Темпе-
раменттер туралы», т.б. еңбектер жазған, 
онда, негізінен медицина ғылымының, 
өнері пәнінің міндет-мақсатын анықтап 
беруді көздейді. Бұл еңбектерден 
ұлы ғұлама-медик Әбу-әли Ибн Сина 
тәлім алған. Мәселен оның «Медици-
на негіздері» атты әйгілі шығармасы 
териялық-методологиялық  жағынан ұс-
тазының айтылмыш «Адам ағзалар жай-
лы» трактатына өте жақын келеді.

Әл-Фарабидің тағы да басқа көп-
теген философиялық және натурфило-
софиялық тұжырымдарында жаратылы-
стану жайында айтылған бағалы пайым-
даулар мен  ғылыми қорытындылар кез-
десіп отырады. Оларды жиыстырып, бір 
жүйеге келтіру – фарабитанушылардың 
алда тұрған кезекті міндеттерінің бірі.

Ғұламаның ғылыми-философиялық 

еңбектерін байыптап, қайта қарау ба-
рысында оның педагогика тарихында 
ұлы тұлғалардың бірі болғандығын да 
анықтап отырмыз. Ол Шығыс елдерінде 
тұңғыш сындарлы педагогикалық жүйе 
жасаған ағартушы оқымысты.

Әл-Фараби өзінің «Риторика», «Поэ-
зия, өнері туралы», «Бақытқа жол сілтеуі 
туралы трактаттарында этикалық, эс те-
тикалық мәселелерге көңіл бөліп, көр-
кемдік, сұлулық, бақыт, мейірбандық, 
білім категорияларының бетін ашып, 
солардың негізін дәлелдеп берді.

Этиканы ол, ең алдымен, жақсылық 
пен жамандықты ажыратуға мүмкіндік 
беретін ғылым деп қарады. Сондықтан 
этика жөніндегі концепцияларында 
жақсылық, мейірбандық категориясы 
бас ты орын алады.

Ұлы ғұламаның этикалық ойлары-
нан гуманизмнің терең лебі еседі, ол 
адам баласын жаратылыстағы бүкіл 
жан иесі аталуының биік шоқтығы, 
сондықтан да оны құрметтеу, қастерлеу 
керек деп түсінеді. Фараби жасаған 
қорытындылардың басты түйіні – білім, 
мейірбандық, сұлулық яғни үшеуінің 
бірлігінде. Фарабидің гуманистік идеяла-
ры әлемге кең тарады. Ол ақыл-ой мен 
білімнің биік мәнін дәріптеді.

Фараби көркемдік, сұлулық хақында: 
көркемдік – өмір шындығының өзіне тән 
қасиет, ол болмыста нақты түрдегі бар 
құбылыстардың, әлеуметтік өмірдің кө-
кейдегі елесі.

Көркемдік адамның денесі мен рухани 
жан дүниесінің адамгершілік қасиетінің 
сұлулығын көрсететін белгі деп санайды. 

Фараби «Бақыт жолына сілтеу» атты 
трактатында бақытқа жетуге бастайтын 
жолға айрықша назар аударады. Әл-
Фараби өлгеннен кейінгі баянсыз бақыт 
туралы емес, тірі адамның бақыты ту-
ралы айтады. Оған жету үшін адам өзін-
өзі жетілдіріп отыруға тиіс екен, адам тек 
ақиқатты айналадағы дүниені танып білу 
арқылы жетіледі деп түйін жасайды.

Әл-Фарабидің азаматтық, саяси, 
дамыған  қоғам жөніндегі ойлары оның – 
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«Фасул ал-мадани» (Мемлекеттік қайрат-
керлердің нақыл сөздері) трактатында 
қаралады.

Әл-Фараби адам міндетті түрде адал 
ниетті болуы керек деп есептейді, өйткені 
жақсы істер істеп, оның төлеуін күтсе 
ол адам өз істерін жамандыққа айнал-
дырады.

Жетік философ теориялық ғылым-
дарды білуге әрі оны басқа ғылымдарға 
қолдана білуі тиіс. Платон мен Ари-
стотель нағыз философқа әкімнің мін-
дет тері жүктелуге тиіс деп санады, 
бірақ Платонның пікірінше, философ 
өзгермейтін ақиқаттарды меңзеп, мем-
лекет басқаруды жоғары мақсатқа же-
туге бөгет жасайтын  ауыртпалық деп 
есептеді, ал әл-Фараби, керісінше, 
тіршілік істерден бойын аулақ салмайды, 
қайта адамдардың ақиқатқа жету жолын 
түсінуіне көмектеседі дейді.

Бұл арада әл-Фараби дін мен фило-
софияны салыстырады. Оның пікірінше, 
дін – философияға ұқсас: екеуі де жоғары 
принциптерге, бар заттардың бастама-
ларына түсінік береді. Бірақ философия 
дәлелдеуді, дін сенуді керек етеді.

Заң шығарушы өте жоғары пайым-
даудың арқасында адам мүдделеріне 
сай келетін тиіс заңдарды жүзеге асыра 
 алады.

Имам – ең жоғары дәрежеде теория-
лық білімі бар және қайырым ды адам, 
демек, оның адамдарға ақылшы, жетекші 
болып, бақытқа жетуге бағыттап отыра-
тындай құқығы бар.

Сонымен «философ», «заң шы ғару-
шы», «имам» және «Бірінші басшы» ұғым-
дары бір нәрсеге келіп қосылады: олар бір 
мақсатқа қызмет етеді, бірақ бұл мақсаты 
әр түрлі әдістермен жүзеге асырады.

Міне, көріп отырсыздар, әл-Фара-
бидің әлеуметтік-этикалық саяси 
көзқарас та рынан бүгінгі қоғамның 
көріністеріне пайдалы үндестікті та-
бамыз. Адам, мемлекет, ел басқару 
жөніндегі Фарабидің өз заманыңда  
айтылған құнды пікірлерінің қазіргі 
таңда да қаншалықты маңызды екеніне 
көз жеткізіп отырмыз. 

Қорыта айтқанда, ұлы ғұлама Әбу-
Насыр әл-Фарабидің энциклопедиялық 
білімі, яғни философиялық, логикалық-
гносеологиялық, әлеуметтік-этикалық, 
тео риялық, жаратылыстану ғылымдары 
салаларындағы пікірлері, ғылыми тұжы-
рымдары әрі олармен танысу – оның 
дәуірін терең түсініп, бойлауға мүмкіндік 
береді.

Оның ғылыми ой-пікірлері ке-
йінгі дәуірдегі Шығыс пен Еуропа 
халықтарының философиялық, эсте-
тикалық, құндылықтардың дамуына әсер 
етіп, оларға ықпалын тигізді. Сондай-
ақ әл-Фараби мұраларын жалпы түркі 
халқына ортақ дей отырып, оның рухани 
мұралары қазақ жеріндегі философиялық 
ойдың қалыптасуына да зор әсер етті 
демекпіз.

Ал біз өз тіршілігіміздің тарихи екен-
дігін есімізге түсірсек, ата-бабаларымыз-
дың қалай өмір сүргені, қалай ой-
лап, қалай күн кешкенін білуге деген 
құмарлығымыз қарапайым таңсықтық 
шеңберінен шығып кетеді. Ендеше бізге 
Аристотельден бас талып, әл-Фараби, 
Жүсіп Баласағұн, Ахмет Иассауи, т.б.-мен 
жалғасқан қуатты мәдени философиялық 
дәстүр туралы білмей болмайды. Біздің 
ұлттық ой-санамыздың төл бастауы да 
солар болғанын әрқашан есте ұстауымыз 
қажет.
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ҰлылАр САлҒАн САрА Жол
(Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жалпы тіл білімі және  

шетел филологиясы кафедрасы жайында) 

Осыдан 64 жыл бұрын әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университеті филология факультетіндегі жалпы тіл 
білімі кафедрасы жұмысын бастады. Кафедрада әр жыл-
дарда қызмет атқарған ғалымдар мен оқытушылардың 
педагогикалық адал қызметтерінің арқасында кафедра та-
лай жылдар бойы жемісті еңбек атқаруда. Бір кездері И.И. Ме-
щанинов, С.Е. Малов, Ж.А. Аралбаев, К.А. Аханов, В.М. Ники-
тевич сынды азулы ғалымдардың жұмыс орны болған атал-
мыш кафедра білімділер мен тіл жанашырларының ордасына 
айналғаны ақиқат.

Г.б. мАдИЕвА,
филология ғылымдарының докторы, профессор  

С.б. бЕктЕмІровА,
филология ғылымдарының кандидаты, доцент

Кафедра іргетасының берік, 
еңсесінің биік көтерілуіне зор 
еңбек сіңірген басшыларымызды 

ерекше атап өтуімізге болады. 1950-1961 
жылдар аралығында доцент Ж.А. Арал-
баев, 1961-1977 жылдар аралығында 
ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, тіл 
білімінің теориялық негізін жоғары 
оқу орындарына міндетті пән ретінде 
оқытылуының алғашқы негізін салған 
әрі Қазақстан лингвистерінің ішіндегі 
ең алғаш жарық көрген «Тіл біліміне 
кіріспе» және «Тіл білімінің негіздері» 
атты алғашқы оқулықтарының авторы, 
про фессор К.А. Аханов, 1977-1979 жыл-
дар аралығында профессор В.М. Ники-
тевич, 1979-1995 жылдар аралығында 
профессор А.С. Аманжолов, 1995-
2009 жылдар аралығында профессор 
Э.Д. Сүлейменова басшылық еткен. 

Кафедрада талай жылдар бойы 

еңбек етіп, бүгінде Қазақстанға өздерінің 
ғылымдағы мол жетістіктерімен таны-
мал болған доцент В.В.Чернова, доцент 
Н.Н. Кока, доцент А.К. Керимов, профес-
сор Ф.Ш. Оразбаева, доцент  Г.Н. Ни-
колаева, М.П. Кукушкина, Е.Н. Иванов, 
Э.К. Черьязданова, доцент С.М. Сага-
лович, профессор Н.Ж. Шәймерденова, 
профессор Р.А. Авакова, доцент 
Ж.С. Смағұлова, доцент Э.Н. Ораза-
лиева, доцент Е.Б. Саурықов және т.б. 
ғылымға өзіндік үлестерін қосып жүрген 
ғалымдарымызды атап айтуымызға бо-
лады.

Сонымен қатар кафедра құрамында 
араб тілі мен әдебиетінің мамандары 
еңбек етті: профессор А.Б. Дербісәлиев, 
доцент М.Н. Маженова, Г.Р. Рамаза-
нова, Г.Е. Надирова, Ф.х. Мамеко,  
Т.Н. Жем кова, Д.Н. Нуртазинова, 
Ж.С. Сейтметова және т.б. Аталған 
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ғалымдар 1984 жылы ашылған араб фи-
лологиясы кафедрасының негізін құрып, 
кейін шығыстану факультетіне айналуы-
на ықпалын тигізді.

Білімді ұрпақ саналы елдің ертеңі, 
салиқалы болашақтың жаршысы екені 
хақ. Ал бүгінгі талаптыны ертеңгі кемең-
герге айналдыруда оқыту шылардың 
үлесінің үлкен екенін де біле міз. Бүгінде 
кафедрада осы мақсатты көздеген қазақ 
ғылымының майталмандары қызмет 
атқарып жүр.

Бүгінгі таңда ғылым мен техниканың 
шарықтау кезеңінде әрі жаһандану 

үрдісінің кең өріс алуы негізінде жалпы тіл 
білімі кафедрасы шетел филологиясы ка-
федрасымен бірігіп, қазіргі бәсекелестікке 
қабілетті ұжым құра отырып, өзінің ая-
сын кеңейтті. Кафедрада 5  филоло-
гия ғылымының докторы, 17 филология 
ғылымдарының кандидаты, 2 педагогика 
ғылымдарының кандидаты, 6  PhD док-
торы, 28 аға оқытушы, 8 оқытушы, 6 ас-
систент базалық және кәсіби элективтік 
пәндер бойынша дәріс береді. Кафедра-
да сабақ 3 тілде қатар оқытылады: қазақ 
тілі, ағылшын тілі, орыс тілі. 

Жалпы тіл білімі және шетел фило-

логиясы кафедрасы 2 бакалаврлық 
(«5B021000 – шетел филологиясы»; 
«5В011900 – екі шет тілі: ағылшын тілі»), 
2 магистрлік («6M021300 – Лингвисти-
ка; «6M021300 – Шетел филологиясы») 
және 2 докторлық (6D021300 – Лингви-
стика, 6D021000 – Шетел филологиясы) 
деңгейдегі білім сатылары бойынша ма-
мандар дайындайды. 

Жалпы тіл білімі және шетел фило-
логиясы кафедрасы – жалпы және жеке 
тіл білімінің әртүрлі салалары бойынша 
еңбектеніп әрі ойлары пікірлес жоғары 
маманданған шығармашылық ұжымнан 

құрылған. Олар – қазіргі таңда өз елімізде  
әрі елімізден тыс алыс елдердің түкпір-
түкпіріне тараған есімдерімен және 
ғылыми еңбектерімен белгілі болған 
ғалымдар. 

Солардың бірі әрі бірегейі, кеше 
ғана өмірден өткен – ҚР гуманитарлық 
академиясының академигі, респуб лика-
мызға, ТМД елдеріне және шетелдерге 
түркі тілдерінің салыстырмалы грамма-
тикасы және көне түркі жазба тарихы бо-
йынша белгілі маман, түркітанушы ғалым, 
Алтай Сәрсенұлы Аманжоловтың қызмет 
атқарғанын үлкен мақтанышпен айта 
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аламыз. А.С. Аманжолов – бірнеше тілде 
жатық сөйлеп, әлем тілдерінің матери-
алдары негізінде жазылған еңбектердің 
авторы, сонымен қатар жалпы тіл 
білімі кафедрасын жоғары дәрежеде 
маманданған, ғылыми деңгейі биік, тіл 
білімі саласында әртүрлі бағыттары 
бойынша ғылыми жұмыстар жасайтын 
филология факультетінің маңдай алды 
кафедрасы биігіне көтерді. Оның түркі 
филологиясы және жалпы тіл білімі бо-
йынша жазылған 200-ге тарта еңбегі, 
оның ішінде қазақ және орыс тілдеріндегі 
7 монографиясы, ағылшын және түрік 
тілдеріндегі бірнеше шетел публикация-
лары ауыз толтырып айтуға тұрарлық.

Кафедраның тағы да бір мақтанышы 
ретінде ҚР ЖМ МҒА академигі, филоло-
гия ғылымдарының докторы, профессор 
Элеонора Дүйсенқызы Сүлейменованы 
үлкен ілтипатпен айта аламыз. Профессор 
Э.Д. Сүлейменованың ғылыми-зерттеу 
жұмысының өрісі кең, олар – жалпы тіл 
білімі, әлеуметтік тіл білімі, теориялық 
және қолданбалы лексикография, 
салыстырмалы тіл білімі. Ғалымның 
ғылыми-зерттеу кеңістігінің өрісін қазақ 
және орыс тілдері материалдары 
негізіндегі тілдерді меңгерудің теориялық 
және қолданбалы аспектісі құрайды. 
Профессор Э.Д. Сүлейменова – халық-
аралық және республикалық ғылыми-
зерттеу жобаларының жетекшісі әрі 
құрастырушысы. 

Қаймағын бұзбай, қалыптасқан 
дәс түрді әрі қарай жалғастырушы, 
атал мыш кафедраның бүгінгі мең-
геру шісі, филология ғылымдарының 
докторы, профессор Мәдиева Гүлмира 
Баянжанқызы. Профессор Г.Б. Мәдие-
ваның жетекшілігімен аспирант тар, 
ізденушілер республиканың әр аймақ-
тарынан кандидаттық диссерта цияларын 
қорғады. Профессор  Г.Б. Мәдиева 
теориялық және қолданбалы ономастика, 
қостілді лексикография, жалпы тіл 
білімі, мәдениаралық қарым-қатынас, 
когнитивті лингвистика, лингвистикалық 
мәдениеттану және т.б. мәселелер сала-
сында еңбек етіп жүр.  

Кафедра шетелдік жоғары оқу орын-
дармен терең ғылыми байланыстар 
орнатқан. Жыл сайын оқытушылар, док-
торанттар мен магистранттар алдыңғы 
қатарлы шетел университеттерінде, 
ғылыми-зерттеу институттары мен орта-
лықтарында тәжірибе алмасады, халық-
аралық ғылыми конференцияларға және 
әртүрлі ғылыми қоғамдастықтардың 
жұмыстарына, университетаралық жи-
нақ  тардың редакциялық алқасына 
қатысады. Бүгінгі таңда шетел фило-
логиясы мен жалпы тіл білімі кафе-
драсы таяу шетелдерден: М.В. Ломо-
носов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетімен, Мәскеу мемлекеттік 
лингвистикалық университеті, Баку-сла-
вян университеті (Әзербайжан); алыс ше-
телдерден: Иоганнкеплер университеті 
(Австрия), Лиссабон университеті (Пор-
тугалия), Кадис университеті (Испа-
ния), Мэриленд университеті (США), 
Индиана университеті (США), Амстер-
дам университеті, Утрехт университеті 
(Нидерланд), Бирмингем университеті 
(Ұлыбритания), Гранада университетімен 
(Испания), Гиссен университеті (Герма-
ния), Ыстанбұл университетімен (Түркия), 
Донггук университеті Корея Республика-
сы қатынас жасайды.

халықаралық байланыстар ғылыми 
конференцияларға қатысу түрінде, педа-
гогикалық жұмыстармен тәжірибе ал-
масу, ғылыми дәрістерді тыңдау мен 
кеңестер, академиялық ұтқырлық бойын-
ша студенттер алмасу арқылы жүзеге 
асырылады. 

Кафедра оқытушыларының 95%-ы – 
оқу топтарының куратор-эдвайзерлері. 
Куратор-эдвайзерлер оқу жылында сту-
денттік топтарға әртүрлі іс-шаралар 
ұйымдастырады, факультеттік және уни-
верситеттік іс-шаралар жүргізуге көмек, 
қолдау көрсетеді. 

Кафедрада 18 клубпен ғылыми-
студенттік үйірме («Жас лингвистер», 
«Түркі әлемі», «Роман-герман тілдері», 
«Кружок английской драмы», «The 
school of new reporter», «Ағылшын 
тілі», «Professionals», «Научный стиль 

даНалЫқ – ҒЫлЫмНЫң баСТауЫ



52 

русского языка», «Теория ономасти-
ки», «Античность и общечеловече-
ские ценности»,  «Английской песни», 
«Speechcraft», «Professionals», «Toast 
Masters club», «Сот-лингвистикалык са-
раптама») жұмыс істейді. Орталықтар 
мен клуб жұмыстарына бакалавр және 
магистерлік білім жүйесінде оқитын 
тәлімгерлердің 100%-ы қамтылған. Үйір-
ме мүшелері жастар ұйымдарының 
қыз меттеріне, олимпиадаларға, жо-
баларға, конкурстарға, акцияларға, 
спорттық жарыстарға, «100 кітап», 
«Айналаңды нұрландыр», «Грин кампус», 
«Белсенділер коғамы» бағдарламасы 
шеңберінде қалада және университетте 
жүргізілетін барлық шараларға белсене 
қатысады. Олардың 35%-ы әртүрлі қала-
лық, республикалық және халықаралық 
жарыстардың жүлдегерлері.

Әл-Фарабидің білімді ақылмен ұш-
тастырғанда ғана адами болмы сы-
мызды сақтап қалатындығымыз туралы 
қанатты сөзін саналарына мық тап 
бекіткен кафедра ұжымы бүгінде тату-
тәтті, берекелі еңбектенуде. Ұстаз-
дардың өнегелі тәрбиесі мен бір-біріне 
деген мейірімге, жылулыққа толы көз-
қарастары талай жанның жүрегін 
жылытып, көңіліне сенім ұялатары айқын. 
Аталған оқытушыларымыз жас буын 
өкілдерін тек біліммен ғана сусындатып 
қоймай, оларды толыққанды азамат етіп 
тәрбиелеуге, өмірлік жолды таңдауда 
әр адамның адами қадір-қасиеттерді 
бойына сіңіруге,  жарқын болашақ 
үшін ерінбей, тынбай еңбек етулеріне 
қол ұштарын беріп, демеп отыратын 
жан дар. Әрі білімді тәрбие құралына 
айналдыра білген кафедра ұжымы жыл 
сайын студенттердің біліктерін шыңдау 
мақсатында шығармашылыққа негіздегі 
кештер («Түркі жазуы мейрамы», 
«Славян жазуы мейрамы»), білгірлерді 
сынар сағаттар («Үздік лингвист», «Тіл 
өнері», «Шет тілдер апталығы», «Vagi-

tus» студенттер журналы) ұйымдастырып 
отырады. Әр оқытушының өзіне тән  
әлемі, тартымды талғамы, рухани мол 
байлығы, айналасына деген мейірімі 
мен мол шапағаты өзінше ерекшеленіп 
тұрады. Сыпайылықты жандарына серік 
қылған, ғылымға адалдықты берік ұстанар 
ғалым-ұстаздар – өз шәкірттеріне ғана 
емес, жалпы ғылымның ертеңін күйттеп, 
елдің еңсесін түсірмеуді армандайтын 
алғыр азаматтарға айнымас үлгі. 

Кафедра мүшелерінің тынымсыз 
еңбектері мен адал қызметтерінің арқа-
сында 2009 жылы әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің «Үздік 
ка федра» байқауының «Ғылыми 
жетіс  тіктері үшін» номинациясы бо-
йынша жеңім паз атанып, сол кездегі 
ҚР Білім және ғылым министрі  
Б.Т. Жұмағұловтың тарапынан алған ма-
рапатын тілге тиек етуімізге әбден болады.

Сонымен бірге ҚР Білім және ғылым 
министрлігінің жыл сайын өткізілетін 
«ЖОО-дағы үздік оқытушы» конкурсы-
на қатысып, кафедра оқытушылары 
(филология ғылымдарының докторы, 
профессор Э.Д. Сүлейменова 2006, 
2012 жылдары, Г.Б. Мәдиева 2008 ж.) 
және талантты жас ғалымдардың сти-
пендия иегерлері ретінде  (PhD док-
тор, филология ғылымдарының кан-
дидаты Д.А. Карағойшиева 2011 ж., 
филология ғылымдарының кандидаты  
С.Б. Бектемірова 2012 ж.) жеңімпаз атан-
ғанын да зор мақтанышпен айта аламыз.

Қазақ ғылымының көкжиегіндегі 
қарлығаш ұйым, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті филология, 
әдебиеттану және әлем тілдері факуль-
тетіндегі жалпы тіл білімі және шетел фи-
лологиясы кафедрасы ұжымына істеріне 
береке, ойларына ұтқырлық, бойларына 
сабырлық, еңбектеріне адалдық тілеп, осы 
жолдан жаңылмай, білім мен ғылымның 
көне сүрлеуін жаңа ізденістермен бедер-
лей беріңіздер демекпіз!
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прИ  выборЕ  будущЕй  проФЕССИИ 
ГлАвноЕ – нЕ  ошИбИтьСя

«У меня растут года,
будет и семнадцать.

Где работать мне тогда,
чем заниматься?»

Ж.О. ТуМБАй, 
к.э.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби, 
Отличник образования РК, обладатель 

знака «Ы. Алтынсарин»

Так писал Владимир Маяковский 
ещё в далёком 1928 году. И, 
несмотря на то, что с момента 

написания этих строк прошло уже бо-
лее восьмидесяти лет, они по-прежнему 
остаются актуальными. Подсчитано, что 
в современном мире существует более 

40 тысяч различных родов деятельности. 
Согласно Справочнику профессий, толь-
ко по направлению Экономика и управле-
ние существует около 80 профессий.

В том же стихотворении «Кем быть ?» 
поэт резюмирует:

«Книгу переворошив,
намотай себе на ус –
все работы хороши,
выбирай  на вкус!» 

Недооценивать важность какой-то про-
фессии ни в коем случае нельзя. Поэтому 
вполне естественно, что молодые люди, 
которые стоят в преддверии самого слож-
ного в жизни выбора порою теряются. Это 
нередко приводит к ошибкам, которые 
приходится впоследствии исправлять пу-
тём переучивания, что связано с допол-
нительными моральными и материаль-
ными издержками, потерями времени для 
карьерного роста. Надеюсь, что данная 
статья поможет моим молодым друзьям в 
правильном выборе будущей профессии. 
Я очень надеюсь на это.  

В этом году исполнится ровно 44 
года, как я окончил Алма-Атинский ин-
ститут народного хозяйства,  бывший до 
1963 года экономическим факультетом 
сегодняшнего Казахского национального 
университета имени аль-Фараби. Тру-

моя будущая проФеССия
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довую деятельность начал в 1970 году 
на государственной службе с должности 
экономиста, а затем  председателя рай-
плана. В то время райплан был низовой 
структурой Госплана СССР. Сейчас он 
на уровне района называется Отделом 
экономики и бюджетного планирования, 
являясь структурным подразделением  
Министерства экономики и бюджетного 
планирования республики. 

хотя непосредственно на государ-
ственной службе я проработал недолго, 
вся моя последующая трудовая деятель-
ность непосредственно связана с ней, так 
как будучи преподавателем вуза более 
30-ти лет своей профессиональной де-
ятельности   посвятил подготовке буду-
щих государственных служащих. Ниже, 
мои юные друзья, расскажу кто же такой 
государственный служащий, каков его 
профессио нальный портрет?

Государственная служба у всех на-
родов и во все времена  всегда была по-
четной и ответственной. И сегодня, когда 
в современном Казахстане  уверенной 
поступью идёт процесс политической, 
экономической и социальной модерниза-
ции, как никогда велика роль тех, кому 
государство доверило управление обще-
ством. Сегодня от их профессионализ-
ма, компетентности и образованности во 
многом зависит то, каким быть стране в 
самом ближайшем будущем. Глава госу-
дарства в «Стратегии «Казахстан-2050» 
отметил, что: «Предстоит сформировать 
профессиональный государственный 
аппарат, для которого, в соответствии с 
провозглашенными мной сегодня прин-
ципами, служение народу и государству 
превыше всего». 

В Законе Республики Казах-
стан от 23 июля 1999 года   
«О государственной службе» государ-
ственная служба определена как дея-
тельность государственных служащих в 
государственных органах по исполнению 
должностных полномочий, направленная 
на реализацию задач и функций государ-
ственной власти. Под государственным 

же служащим понимается «гражданин 
Республики Казахстан, занимающий в 
установленном законодательством Ре-
спублики Казахстан порядке оплачива-
емую из республиканского или местных 
бюджетов либо из средств Националь-
ного Банка Республики Казахстан долж-
ность в государственном органе и осу-
ществляющий должностные полномочия 
в целях реализации задач и функций го-
сударства».

Как до этого мы отмечали работать 
на службе у государства всегда было пре-
стижно. Общественным фондом «Центр 
социально-политических исследований 
«Стратегия», по заказу Агентства РК по 
делам государственной службы, социо-
логического опроса среди госслужащих. 
Всего по всему Казахстану было опроше-
но 2045 человек, которые представляли 
33 государственных ведомства (мини-
стерства, агентства, комитеты, органы 
правопорядка и областные акиматы.  Так, 
45 процентов респондентов в качестве 
привлекательной стороны государствен-
ной службы отметили «возможность при-
носить пользу обществу». 

Следующее обстоятельство, при-
влекающее людей на эту работу, – воз-
можность повышения квалификации 
и образования (30 процентов). Этот 
вариант более популярен был среди 
молодежи до 25 лет (40 процентов).  
Третье по значимости преимущество гос-
службы – возможность реализовать свой 
потенциал. Его отметили более четверти 
опрошенных участников исследования 
(27 процентов). Чаще всего такая оценка 
характерна для служащих, находящихся 
на руководящих постах. 

В Казахстане по поручению Президен-
та страны Н.А. Назарбаева ведется целе-
направленная работа по  формированию 
профессионального государственного ап-
парата. Так, в 2013 году начала функци-
онировать новая модель казахстанской 
государственной службы, основанная на 
Концепции, утвержденной Указом Главы 
государства в июле 2011 года. 26 марта 

моя будущая проФеССия
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2013 года введены в действие принципи-
альные  изменения в Закон «О государ-
ственной службе». По данному вопросу 
были приняты 15 Указов Главы государ-
ства и 14 нормативных правовых актов 
Агентства. Основополагающими принци-
пами новой модели являются:

–  подотчетность обществу;
– транспарентность (прозрачность);
– меритократия (признание личных 

заслуг и достижений при поступлении и 
продвижении по службе).

Новая модель государственной служ-
бы в Казахстане высоко оценена между-
народными экспертами. Ключевым фак-
тором успеха  является политическая 
воля Главы государства.

В целях мотивации государственных 
служащих Указом Главы государства от 
19 февраля 2013 года введен нагруд-
ный знак «Үздік мемлекеттік қызметші». 
Им награждаются госслужащие, имею-
щие стаж безупречной службы не менее 
15 лет, и внесшие значительный вклад в 
развитие государственной службы. Пред-
усмотрен также широкий круг материаль-
ных стимулов для их качественного и вы-
сокопрофессионального труда. 

В заключение отмечу, что государ-
ственные служащие представляют осо-

бую профессию. От их деятельности за-
висят  настроение и самочувствие граж-
дан, а порою даже их судьбы. И если у 
бизнеса основной целью является при-
быль, то у государственной службы – это 
человек и его благополучие. Мы только в 
начале пути. Мы поставили перед собой 
амбициозную задачу вхождения к 2050 
году в число 30-ти наиболее конкуренто-
способных стран мира. А для этого госу-
дарству и обществу нужны новые кадры, 
с новым государственным сознанием. И 
потому сегодня выпускники вузов по спе-
циальности «Государственное и местное 
управление» являются одной из наибо-
лее востребованных.

Использованные Интернет-русурсы
1. http://kyzmet.gov.kz/kzm/page/

index.html?pageId=3562ht tp : / /www.
moeobrazovanie.ru/professions_all.html

2. http://www.akorda.kz/ru/page/
p a g e _ k a z a k s t a n - r e s p u b l i k a s y n y n -
prezident i -%E2%80%93-elbasy-n-a-
nazarbaevtyn-

3. h t t p : / / o n l i n e . z a k o n . k z /
Document/?doc_id=1013958

4. http://kyzmet.gov.kz/kzm/page/
index.html?pageId=3562

моя будущая проФеССия



56 

Ә. ҚҰрАнбЕк, 
философия ғылымдарының кандидаты, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
философия және саясаттану факультеті, 
философия кафедрасының доценті

С. тҰрҒАнбЕков,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, философия және 
саясаттану факультеті, философия кафедрасының 
2-курс PhD докторанты

АдАмшылыҚ ЖолындА ҚолҒА 
ҰСтАйтын шАмшырАҚ

Философия −  адамзаттың ой-танымы, дүниеге көзқарасы, 
рефлексиясы, оның өзін-өзі анықтауы мен тану жолдарының 
бірі. Адам болмысының іргелі қағидаттары мен ұстындары, 
адамның табиғатқа қатынасының негізгі мәндік сипатта-
малары және қоғам мен рухани өмірдің барлық тұрғыдағы 
көріністері туралы білімдер жүйесін қалыптастыратын 
дүниені танудың айрықша формасы. Заманымыздың заңғар 
жазушысы, кемеңгер ойшыл Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің 
ХХ ғасырдың басында «Философия жайынан» атты мақала 
жазып, жариялауы тегін болмаса керек. Автор мақаланы 
ілім-ғылымға шөліркеп отырған қазақ қоғамына арнайы 
бағыттап жазған секілді сезімге бөлейді.

Философия ғылымын түсіну 
мен игеру зерделілік пен ба-
йыпты ойды талап ететіндігі 

белгілі. Мақаланың мәтінімен таны-
суда Мұхтар Әуезовтің  философия 
ғылымы туралы білімі мен танымының 
жоғары деңгейде болғанын аңғарамыз. 
Біріншіден, философия тарихын жетік 
білетіндігі (Аристотель, Декарт, Бэкон, 
Кант сынды философтар есімдерінің 
мақалада кездесуі, олардың ілімдеріне 

түсініктеме беруі); екіншіден, фило-
софия ғылымын жіктеп, мақсат-
міндеттерін, даму арналарын анықтап 
беруі; үшіншіден, философияның өзекті 
мәселелерін жан-жақты таразылауы; 
әсіресе дін мен философияның айыр-
масын бөліп көрсетуі мұның айқын 
дәлелдері бола алады. «Философия 
жайынан» мақаласынан  – өрімдей жас 
Мұхтардың рухани ізденісі мен терең 
ойшылдығын, келешегі кемел парасат 

ФилоСоФия
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иесі екендігін көреміз, тынымсыз еңбек 
сүйгіш болмысын тани түсеміз.

Батыс мәдениетінде он тоғызыншы 
ғасырдың аяғы мен жиырмасыншы 
ғасырдың басында жаратылыстану 
(нақты) ғылымдарының қарыштап да-
муына байланысты «ғылымдар пат-
шасы» − философияның тақтан түсіп, 
даңқының құлдырау кезеңі еді. Ғасырлар 
тоғысында өмірге келген кейбір бағыттың 
өкілдері философия ғылымын мәнділігі 
мен қажеттілігінен айырылды деген ойды 
жариялай бастады. Тұтастай алғанда 
бұл сол дәуірдің өзіндік философиялық 

болмысы, көрінісі болатын. Осы жайттар-
дан жақсы хабары бар Мұхтар Әуезов 
философияның қайта жанданатыны-
на зор сенім мен үміт білдіреді, тілеуін 
тілейді. Философия ғылымын адамның 
рухы мен адамшылығын берік қылатын 
бірегей жан азығы деп дәріптейді.

Сонымен философия ғылымы 
не үшін қажет? Философия, ең ал-
дымен, адамзат дамуы үдерісінің 
дұрыстығы мен бұрыстығын айыра-
ды, оған тура жол сілтейді. Өткен за-
мандарда философияның адамзат 

игілігіне бергені мол болса, қазір де 
оның сейілмей тұрғанын ойшыл ерек-
ше атап өтеді. Әр дәуірде филосо-
фия адамдарды надандықтан арыл-
тып, бұғаулардан босатып отырған, 
адамның дүниеге көзқарасындағы көзін 
ашып, көкейін оятқан. Философияның 
негізінде адам тәрбиесі – адамсүйгіштік, 
бауырмалдық, қайырымдылық жатса, 
бұлар оның екінші деңгейлі мәселелері. 
Адам мұндай тәрбиемен терең ойсыз 
ұзақ тұра алмайды. Терең ой оның іргесі, 
толықтырушысы. Бұл философияның 
негізгі мәселесі мен сындарлы ұстанымы. 

Терең ойды қалыптастырушы ғылым 
– философия. Демек, философия – 
тәрбие ғылымы, яғни адамның ақылын 
тәрбиелейтін негізгі ғылым. «Филосо-
фия дүниенің, адамның дүниеге  кел-
ген мақсатын тексермек» дей келе, «кең 
ақыл, терең қиял шығарған, адамның  
жанын тәрбиелейтін, жүрегін ағартып, 
адамшылығын арттырып, ақтылыққа  
сүйрейтін ғылым», «адамшылық жо-
лында қараңғы қалтарыстарда қолға 
ұстайтын шамшырақ», − деп бағамдайды 
Мұхтар Әуезов.

ФилоСоФия
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м. тулЕГЕновА, 
д.э.н., профессор

роль выСшЕГо обрАзовАнИя 
в ФормИровАнИИ чЕловЕчЕСкоГо 

кАпИтАлА 

В соответствии с известной формулой Кобба-Дугласа, 
главными факторами экономического роста являются мате-
риально-вещественный капитал и труд. В условиях постин-
дустриальной экономической системы приоритетным ста-
новится человеческий фактор, в отличие от предыдущих 
периодов, когда определяющими факторами были земля, ма-
шины, деньги.  В  связи с переходом к новому технологическо-
му укладу содержание  человеческого фактора обогатилось 
новыми знаниями, и к нему предъявляются более сложные 
требования, связанные с развитием  интеллектуальных спо-
собностей работника, а также с его личностными качества-
ми.  При этом человеческий фактор в современных условиях, 
в отличие от индустриальной экономической системы, раз-
вивается и оценивается как человеческий капитал.

В обществе принято считать, что 
именно высшее образование яв-
ляется своего рода главным зве-

ном и венцом в развитии человеческого ка-
питала, памятуя о том, что вузы формируют 
в основном профессиональные способно-
сти, которые определяют конкурентоспо-
собность специалиста при найме на работу, 
как неотъемлемого элемента человеческого 
капитала. 

Не умаляя роль высшего образования 
в воспитании личностных качеств молодого 
специалиста, все-таки главная цель вузов 
заключается в подготовке конкурентоспо-
собных специалистов для рынка труда. 

В соответствии с законом РК  «Об обра-
зовании» от 27 июля 2007 года «универси-
тет – учебное заведение, которое реализует 
профессиональные учебные программы 

высшего и послевузовского образования 
…, осуществляет научную и педагогическую 
деятельность, повышение квалификации и 
переподготовку кадров и является ведущим 
научным и методическим центром в обла-
сти своей деятельности».

Для определения места и роли высшего 
образования, вероятно, следует различать 
понятия «человеческие ресурсы » и «чело-
веческий капитал». 

В научной литературе есть множество 
определений этих понятий, но исходя из 
контекста темы данной статьи целесоо-
бразно исходить из того, что «человеческие 
ресурсы» – это население страны, потен-
циально способное трансформироваться 
в экономически активное население, быть 
полезным обществу в той или иной мере, 
формируя человеческий капитал. 
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«Человеческий капитал» по определе-
нию – категория, появившаяся в индустриаль-
ную эпоху, и связанная с капиталистическим 
способом производства, при котором рабочая 
сила становится товаром и рынок определя-
ет ее цену. Вместе с тем следует исходить из 
того, что содержание индустриального обще-
ства обогащается благодаря развитию чело-
веческих способностей, прежде всего интел-
лектуальных, духовных и культурных.

Человеческий капитал – категория бо-
лее высокого порядка, в сравнении с поняти-
ем «человеческие ресурсы». Она отражает 
особые свойства человеческих ресурсов, а 
именно, рыночную стоимость рабочей силы и 
способность работника не только создавать 
стоимость, большую, чем собственная, но и 
генерировать новые идеи и жизненно важные 
общечеловеческие ценности. Формирование 
человеческого капитала включает и развитие 
культурной, духовно богатой личности.

Таким образом, человеческий капитал 
формируется из человеческих ресурсов и 
требует особых материальных и временных 
затрат, а также общечеловеческих усилий. 

Согласно классической экономической 
теории человеческий капитал оценивается 
исходя из цены способностей человека тру-
да: физических, интеллектуальных, духов-
ных, психологических, которые необходимо 
воспроизводить и развивать. К примеру, ры-
ночная стоимость идей Стива Джобса оцени-
вается миллионами долларов в год, причем 
их цена не снижается за давностью лет.

Роль высшего образования возрастает 
в связи с реализацией цели, поставленной 
Главой государства Н.А. Назарбаевым – 
вхождение в ряды 30-ти самых конкуренто-
способных государств мира. 

Следует отметить, что в алгоритме 
формирования интеллектуального, духов-
но развитого специалиста роль высшего 
образования рассматривается в обществе 
как определяющая и в какой-то мере за-
вершающая. Однако необходимо учиты-
вать, что высшая школа «работает» с теми 
человеческими ресурсами (имеется в виду 
контингент), который приходит с уже сфор-
мировавшимся уровнем базовых знаний и 
личностными качествами. От этого уровня в 
значительной мере зависит эффективность 
высшего образования. В связи с этим вузам 
при отборе контингента следует предъяв-
лять более жесткие требования к абитури-

ентам. Конечно, здесь возникают коммер-
ческие барьеры, но как говорится «из двух 
зол, выбирается меньшее». Учебные груп-
пы следует формировать исходя из уровня 
знаний и стремлений студентов к развитию. 
Слабые студенты отвлекают время работы 
с целеустремленными и способными студен-
тами, ограничивают эффективность новых 
продвинутых форм обучения.

Президент станы Н.А. Назарбаев ини-
циировал проект «Интеллектуальная нация 
-2020», подчеркивая: «Первый момент ка-
сается инновационного развития системы 
образования.. Надо добиться того, чтобы 
наша молодежь умела не только получать, 
но и создавать новые знания. Самым цен-
ным знанием сегодня становится креатив-
ное мышление, умение перерабатывать 
знания, рождать новые решения, техноло-
гии и инновации», - отметил президент. Для 
этого нужны новые методики, новые формы 
преподавания, новые специалисты». Но-
вые методики нацелены на модели ускорен-
ного и сложного познания, требуют соответ-
ствующего уровня базовых знаний и умений 
студентов.

После окончания вуза молодой специ-
алист – это тоже «полуфабрикат», который 
следует дорабатывать работодателю в про-
цессе стажировки. Так практикуется в раз-
витых странах и в крупных отечественных 
компаниях, особенно, с участием иностран-
ного капитала. Вузы в целях развития прак-
тических навыков у студентов создают про-
фильные лаборатории, однако они эффек-
тивны для естественных наук. Что касается 
экономических специальностей, то предла-
гается решать вопрос о производственной 
практике студентов на уровне муниципаль-
ной власти, т.к. лаборатории в подготовке 
экономиста, финансиста малоэффективны. 
К примеру, у Стива Джобса формирование 
интереса к техническим наукам началось в 
мастерской отца, где он помогал ремонти-
ровать разную технику. Но это пример из 
частного случая, системный же подход тре-
бует и системных решений. Практические 
навыки повышают уровень профессиональ-
ных способностей.

Чем выше стоимость профессиональ-
ных способностей специалиста, тем боль-
шую прибыль и значимый эффект (конечно, 
при прочих равных условиях) способен при-
носить работник. 
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о.Ж. тАукЕбАЕв,
старший преподаватель 
А. орынбАйҚызы,
студентка 4-го курса

кАФЕдрА кАртоГрАФИИ И 
ГЕоИнФормАтИкИ

Для подготовки высоко-
квалифицированных 
специалистов в обла-

сти картографии и геоинформа-
тики на факультете географии и 
природопользования Казахско-
го национального университета 
им. аль-Фараби активно работа-
ет и процветает кафедра карто-
графии и геоинформатики. Глав-
ная цель которой – подготовка 
конкурентоспособных специали-
стов в области геоинформатики, 
геодезии и картографии. 

Становление и развитие ка-
федры картографии и геоинфор-
матики неразрывно связано с 

КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

Таукебаев О.Ж.-старший преподаватель  

Орынбайқызы А.- студентка 4-курса 

 

 
 

 

Как говорил великий ученый-географ Ю.М. Шокальский: «Карта есть то 

удивительное изучение земного шара, которое одно только и сможет дать 

человеку дар проведения». В нашем мире, карты играют особую роль. 

Оглянитесь по сторонам, на остановках, сайтах, контактах везде есть схемы, 

карты, планы… Карты неотделимая часть нашей жизни!  

Для подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

картографии и геоинформатики на факультете географии и 

природопользования Казахского национального университета им. аль-Фараби 

активно работает и процветает кафедра картографии и геоинформатики. 

Главная цель которой подготовка конкурентоспособных специалистов в 

области геоинформатики, геодезии и картографии.  

Как говорил великий ученый-
географ Ю.М. Шокальский: «Кар-
та есть то удивительное изучение 
земного шара, которое одно толь-
ко и сможет дать человеку дар 
проведения». В нашем мире карты 
играют особую роль. Оглянитесь 
по сторонам, на остановках, сай-
тах, контактах, везде есть схемы, 
карты, планы… Карты – неотде-
лимая часть нашей жизни! 
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университетской школой геоморфологиче-
ской науки Казахского национального уни-
верситета имени аль-Фараби, основателем 
которого был легендарный ученый геомор-
фолог, геолог, географ и картограф Мука-
тай Жандаевич Жандаев. Тогда в 1974 году 
заслуженный деятель науки Республики 
Казахстан, д.г.н., профессор М.Ж. Жандаев 
открыл кафедру геоморфологии (рисунок 
1). Он стал первым заведующим единствен-

ной в Казахстане кафедры геоморфологии 
(1974 -1988), которая в дальнейшем стала 
кафедрой геоморфологии и картографии. 
В разные годы кафедрой заведовали про-
фессора: Л.К. Веселова (1988-2000 гг.);  
А.Р. Медеу (2000 – 2001гг.); С.Б. Куаныш-
баев (2002-2004 гг.); Р.Т. Бексеитова (2004-
2008 гг.); Н.Н. Керимбай (2008-2011 гг.). С 
2012 года по настоящее время кафедрой за-
ведует д.т.н., профессор х.М. Касымканова.

Рисунок 1 - Коллектив кафедры в год организации, 1974
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За годы своего существования кафедрой было подготовлено ни один 

десяток специалистов геоморфологов, картографов, геодезистов, 

геоинформатиков которые успешно трудятся в государственных органах 

управления, научно-исследовательских институтах, вузах и т.д. Из среды 

За годы своего существования кафе-
дрой было подготовлено ни один десяток 
специалистов геоморфологов, картогра-
фов, геодезистов, геоинформатиков, ко-
торые успешно трудятся в государствен-
ных органах управления, научно-иссле-
довательских институтах, вузах и т.д. Из 
среды выпускников кафедры различных 
лет вышли такие руководители, как, ди-
ректор института географии А.Р. Медеу, 
ректор Аркалыкского университета, док-
тор географических наук С.Б. Куаныш-
баев Крупными учеными и педагогами 
высшей школы стали выпускники кафе-
дры Л.К. Веселова, Р.Т. Бексеитова, А.Г. 
Кошим, С.Б. Куанышбаев, К. Акпанбетова

На данный момент кафедра ведет 

подготовку специалистов по следующим 
специальностям: 

Бакалавриат 
5B071100 – Геодезия и картография 
Магистратура 
6M071100 – Геодезия
6М074100 – Картография
PhD докторантура
6D074100 – Картография
Кафедра располагает учебными ла-

бораториями, научно-исследовательской 
лабораторией геоинформационного кар-
тографирования, центром ГИС – техно-
логий и ДЗЗ, а также при кафедре функ-
ционирует ГИС - Центр молодых учёных 
кафедры и учебный геодезический поли-
гон на территории КазНУ.
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Для организации и проведения на-
учных исследований, учебного процесса 
на кафедре функционируют лаборатории 
геоинформационных технологий, геоин-
формационного картографирования и ДДЗ, 
геодезии и цифровой фотограмметрии, гео-
камера и центр геоинформатики молодых 
ученых кафедры.

Они оснащены современными компью-
терами, программными продуктами, элек-
тронными тахеометрами; GPS системами; 
цифровыми нивелирами; электронными 
планиметрами и т.д.

Кафедра имеет прочные международ-
ные связи с зарубежными высшими учеб-
ными заведениями (Зальцбургский Уни-
верситет, Центр геоинформатики (Австрия); 
Дортмундский Технический университет 
(Германия); Амстердамский свободный 

университет (Нидерланды); ФГБОУВПО 
«Сибирская государственная геодезиче-
ская академия»; Западно-Венгерский уни-
верситет (Венгрия); Мичиганский техноло-
гический университет (США)), что в свою 
очередь, позволяет ей отправлять своих 
студентов и преподавателей на стажиров-
ки, конференции и семинары по программе 
академическая мобильность студентов, ма-
гистрантов и ППС. 

Ежегодно профессора с зарубежных 
университетов проводят мастер классы, лек-
ции для студентов и преподавателей. В этом 
году на кафедре протяжений двух недель 
провел курс лекции профессор Амстердам-
ского свободного университета Ронни Ласче 
(рисунок 2). Каждый студент кафедры имел 
возможность посещать лекции и участвовать 
на практических занятиях.

Рисунок 2 – Студенты и ППС кафедры с профессором Ронни Ласче
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В настоящее время кафедра разрабатывает теоретические и прикладные 

вопросы в области картографии, геодезии, в частности цифровой и 

тематической картографии, а также в области применения геоинформационных 

систем в управлении различных отраслей хозяйства Республики Казахстан. 

В этом году совместно с 80-летием КазНУ наша кафедра празднует свой 

юбилейный 40-ой год существования. В честь юбилея на кафедре планируется 

В настоящее время кафедра разра-
батывает теоретические и прикладные 
вопросы в области картографии, гео-
дезии, в частности, цифровой и темати-
ческой картографии, а также в области 
применения геоинформационных систем 
в управлении различных отраслей хозяй-
ства Республики Казахстан.

В этом году совместно с 80-летием 

КазНУ наша кафедра празднует свой 
юбилейный 40-й год существования. В 
честь юбилея на кафедре планирует-
ся провести круглые столы, семинары и 
праздничные мероприятия. 27-28 марта 
этого года будет проводиться Республи-
канская научно-практическая конферен-
ция «Картография, геодезия: теория и 
практика». 
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Г.С. АлИАСкАров,
к. г.н., доцент КазНУ им. аль-Фараби

Наука будущего. да здравствует 
геоиНформатика – высшая география!

До появления географических 
ин фор мационных систем (ГИС-
технологий) географическая 

наука более полувека в конце II-го тыся-
челетия все больше походила на «гадко-
го утенка» Андерсена, звездный час ко-
торого был еще впереди. Но, наука – не 
сказка, где все ожидания происходят на-
много быстрее, чем в реальности. Здесь 
необходимы такие благородные качества, 
как терпение в достижении поставленной 
цели. Без этих качеств, трудно остаться в 
науке и жить в ней ученым! 

Еще вплоть до XVIII-XIX веков геогра-
фия принадлежала к королевской семье 
наук «сидевшая на троне» вместе с физи-
кой, математикой, биологией. Ее яркий и 
красивый рассвет славы ознаменовался 
Великими географическими открытиями. 
Но, это слава дорого обходилась науке, 
так как это был ее триумфальный фи-
нал, и она красиво и благородно уходила, 
оставляя свой королевский трон, достойно 
отслужив и выполнив свою основную мис-
сию. Отвечая практическим нуждам чело-
вечества, географические исследования 
всегда привлекали внимание как широкое 
поле для проявления многих замечатель-
ных человеческих качеств – отваги, му-
жества, настойчивость в достижении по-
ставленной цели, идти навстречу опасной 
неизвестности, забывая о страхе. Вот, те, 
качества, которыми во все времена обла-
дали географы. Материки, океаны и даже 

самые незначительные острова были на-
несены ими на всевозможные географи-
ческие карты и изучены. Это был и рас-
свет географической картографии одно-
временно. Будучи королевской наукой в 
прошлом, она сделала человечеству по-
истине царский подарок, благородно пре-
поднеся ему, целую планету Земля. Но 
эти времена рассвета и славы канули в 
бурное историческое прошлое географии, 
как самой красивой и благородной леген-
ды в истории человечества, но все, же 
живой энциклопедии Земли. Для непосвя-
щенных умов романтические представле-
ние о ней тут же угасают, и перерастает 
в ироническую улыбку: как же, ведь все 
открыто, и наука эта мертва!

Однако где заканчивается путь, начи-
нается другой – новый путь. Старая гео-
графия умерла, прослужив до открытия 
последнего неизведанного ледяного кон-
тинента Земли – Антарктиды и ознаме-
новавшись Великими географическими 
открытиями в истории всех времен и на-
родов. Начинался другой путь географии, 
более конкретный, т.к. она переходила от 
описательной науки к исследовательской 
отраслевой.

Когда же родилась новая география 
точно сказать трудно. Однако ее пред-
посылки зарождались еще с тех самых 
времен открытий географами компонен-
тов геосистем (реки и озер, равнин и гор 
и т.д.), с нанесениями на карты их пер-
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спективного изображения. С древнейших 
времен ученые умы не только наносили 
на карты открываемые миры, но и пы-
тались объяснить, почему они устроены 
именно так, а не иначе. Именно эти про-
блемы и стали главными в дальнейшем 
развитии уже современной географии 
как науки. Однако в те времена описание 
всех географических объектов отнимало 
много времени, и оно было необходимо в 
принципе, так как это было продиктовано 
временем – человеческого познания при-
роды. И прежде чем проводить глубокие 
исследования с вопросом, который был 
поставлен с самого начало: «Как это все 
устроено?» необходимо было определить 
границы и масштабы ойкумены, а то и 
всей планеты, до последнего континента 
и маленького острова, до вершины мира и 
глубоководного желоба, до безжизненных 
пустынь и непроходимых джунглей. Разо-
браться, почему Гренландия – остров, а 
Австралия материк? А не наоборот! От-
куда берут начало реки, и какие из них 
главные артерии Земли, а какие – при-
токи, вместе образующие речную систе-
му. Даже сейчас, когда география давно 
перешла от описательной к фундамен-
тальной отраслевой науке, невольно воз-
никают такие вопросы: «Что является 
притоком: Иртыш или Обь?». хотя обще-
принято обратное. Нельзя и немыслимо 
было проводить глубокие исследования 
с вопросом: «Как это все устроено?» не 
описав и не определив масштабы и гра-
ницы геосистем, где все взаимосвязано, 
взаимозависимо и взаимообусловлено.

«Пространство и взаимодействие» – 
вот главные вопросы, на которые должна 
была отвечать география с самого нача-
ла. Но каким долгим был путь  к ним, как 
были огромны масштабы и границы при-
родных ландшафтов Земли, открытые 
Великими и легендарными географами-
путешественниками от древних номадов 
сакско-гунских эпох, ориентировавшихся 
по звездному небу, до эпох Великих гео-
графических открытий Колумба, отпра-
вившегося открывать Индию, но открыв-

шего совсем неизведанный новый мир 
для старого света. Велика география, как 
и ее просторы объятия.

Воображения уже современной гео-
графии волнует «Принцип плотной упа-
ковки» и «Фрактальные пространства», 
«Процесс самоорганизации географиче-
ских систем», «Нелинейность природных 
процессов» и «Глобальные реконструк-
ции и прогнозы» [1].

Старая (описательная) география 
прошлых лет, до сих пор существующая 
в воображениях непосвященных обыва-
телей, ответив на вопрос: «Где, что рас-
положено?», – давно умерла. Ее место 
постепенно заняла новая география, ста-
вящая перед собой уже глубокий вопрос: 
«Как все это устроено?».

Атмосфера, гидросфера, литосфера 
и биосфера – этот уникальный нераз-
рывно связанный между собой взаимо-
зависимый и взаимообусловленный слой 
планеты всегда изучали географы, имен-
но неразрывно и единым целым – гео-
графической оболочкой Земли. Именно 
в этом тонком слое умещается весь мир, 
в котором мы можем жить. Поддержива-
ется глобальная «дисциплина» всех ми-
ровых стихий – воздуха, воды, рельефа 
и жизни на Земле – геосистемы. Именно 
«Пространство и взаимодействие» в гео-
графической оболочке изучает современ-
ная уже новая география.

Но нелегким был путь в изучение и 
открытие геосистем, концепции о всеоб-
щей взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности компонентов природы – рельефа, 
климата, вод, растительности, почвы, где 
более высоким рангом выступала уже 
геосистема высокого порядка – вся гео-
графическая оболочка Земли с ее нераз-
рывными слоями атмосферы, гидросфе-
ры, литосферы и биосферы. Начинался 
бурный отраслевой этап развития науки в 
географии XIX-XX веков. Географическую 
оболочку нужно было изучать по частям. 
И с этого момента исследованием атмос-
феры и климата занимается климатоло-
гия, а водными ресурсами – гидрология, 
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высокогорными ледниками – гляциоло-
гия, почвами – почвоведение, рельефом 
земной поверхности – геоморфология, 
закономерностями обитания биоразноо-
бразия – биогеография, а деятельностью 
человека в геосистеме – социально-эко-
номическая география. Но как, же с це-
лостностью геосистем и географической 
оболочки и принципа всеобщей взаимос-
вязи? О котором всегда говорили геогра-
фы. В этом и заключался сложный путь 
географии отраслевой на рубеже XIX-XX 
веков. Как и в геологии, в географии по-
явились взаимосвязи с другими науками. 
Появлялось геохимическое направление, 
геофизическое и др. Вместе с тем не в 
шутку вставал и такой вопрос: как отли-
чить биогеографа от биолога, геоморфо-
лога от геолога, специалиста по социаль-
но-экономической географии от социо-
лога и экономиста и т.д. Разделившись 
на множество направлений, и выполнив 
свою очередную миссию, во блага изуче-
ние природы планеты, а именно компо-
нентов геосистем и их взаимосвязи, гео-
графия фундаментальная в то же время 
ускользала от предмета своих исследова-
ний – географической оболочки, которая 
в представлении ученых распалась на 
отдельные составные части. Такое пове-
дение в науке влекло за собой огромную 
угрозу исчезновения ее целостности. Ни-
кто не говорит о ликвидации геоморфоло-
гии, гляциологии и других дочерних наук 
географии, что в принципе, к великому 
сожалению, уже произошло в Казахстане 
и в странах Средней Азии (интересно: кто 
будет после этого изучать ледники, сели 
и оползни в горах Тянь-Шаня и Алтая, все 
более участившиеся в связи с глобаль-
ными изменениями климата – нынешние 
землеустроители и кадастровики, или 
геодезисты-маркшейдеры?). Нужны были 
идеи, способные объединить разные от-
расли географии и отделить ее от тесно-
го кольца других наук.

И такие идеи были, и с самого нача-
ло они являлись основой всех географи-

ческих исследований – это пространство 
и взаимодействие – главный объект и 
предмет географии, отличающий его от 
других наук о Земле и природы. А рож-
дение дочерних наук географии – впол-
не естественный процесс, который был 
закономерным. Ведь ей достался самый 
сложный объект изучения взаимосвязи, 
что для понимания его устройства необ-
ходимо было углубляться в детали от-
дельных частей сложного механизма. 
Дочерние (частные) науки, обогатившись 
новыми методами исследования, вновь 
примыкают к общему и вместе они со-
ставляют целостную науку с разными 
предметами исследования (компонентов 
геосистем), но с единой целью – про-
странство и взаимодействие (геосистемы 
высокого порядка – географической обо-
лочки).

Изучением взаимодействий геоси-
стем, выявлением законов, согласно ко-
торым все разнообразные компоненты со-
единяются в один слаженный организм, и 
занимается современная география. Эта 
единственная наука, которая объединяет 
в себе знания о рельефе, климатах, по-
чвах, растениях, людях и заводах, и рас-
сматривает окружающий нас мир как еди-
ную систему. И именно пространственный 
и системный взгляд на мир отличает гео-
графию от всех других наук о Земле и 
не дает ей раствориться во множестве 
смежных дисциплин [1].

Но, самое важное событие произошло 
в конце XX и начале XXI веков. В новый 
информационный век IT-технологий, ве-
ликое открытие географов – геосистемы 
начали изучаться геоинформационными 
системами, так называемыми ГИС – про-
дуктами новой науки геоинформатики. 
Ведь, географы всегда доказывали су-
ществование реальных географических 
границ и ландшафтов (геосистем), го-
ворили о существовании связей между 
природой, хозяйством и населением. 
Становление и стремительное развитие 
геоинформатики подтвердили теорию 
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географической науки как состоятельную 
[2]. Геоинформатика смогла объединить 
многолетний опыт и знания географии 
в единую базу – систему ГИС. В эпоху 
ГИС-технологий географические прогно-
зы прошлого становятся реальностью 
настоящего, а то и будущего. ГИС прочно 
вошли в мировую науку и практику, неког-
да игнорировавшие не только достижения 
географии, но и ее саму как науку. ГИС 
входит в структуры экономики и бизне-
са, повседневный обиход социума, через 
электронные, мобильные, спутниковые, 
навигационные системы и носители [2]. 
Без него пространство жизнедеятельно-
сти современного общества становится 
уже нереальным. География превраща-
ется в информационную науку. Впрочем, 
она всегда таковой и являлась, однако 
в век IT и информационных технологий 
это все больше стало подтверждаться на 
практике и становиться реальностью ком-
пьютерной эры развития цивилизации.

География снова на троне. О ней сно-
ва заговорил мир. И, ей вновь предлага-
ют дружбу те, кто, когда-то недооценил 
возможности пространства и масштаба 
земных сфер. С ней начали считаться ге-
ологи, математики, экономисты, бизнес-
мены и политики. Да здравствует новая 
эра в географии!

Развитие же географии и ГИС в Ка-
захстане в условиях рынка пока не оце-
нили должным образом. Лишь некоторые 
частные структуры развивают ГИС. Мас-
штабного же развития геоинформатики 
как науки в Казахстане пока не наблюда-

ется. А ведь это достижение, ноу-хау со-
временных технологий. 

Наука Казахстана ждет своего 
звездного часа! И в этой связи она, ско-
рее всего, сделает ставку на юных умов, 
жаждущих открытий в науке и технике, 
передовых технологий и многое другое. 
Она устала от старых не сдвинувшихся 
с мест консервативных теорий, уже не 
оправдывающих себя на практике! На-
ука тоже нуждается в обновлении, как и 
любая «компьютерная программа», уж 
больно она «завирусовалась» старыми 
стереотипами мышления и сознания, 
что не сдвинется с мертвой точки. И в 
науку и образование должны приходить 
достойные умы, с чистыми помыслами. 
Наука не терпит дилетантства! Есть, 
однако, и такой дефицит. Не умиляя до-
стоинства и достижения оправдавших 
себя и ныне существующих научных 
школ, хочется поставить вопрос ребром. 
Быть ли грандиозным открытиям в на-
уке Казахстана? Решать Вам – юные 
умы Казахстана.
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о. хАмдИЕвА, 
докторант 1-го курса 

кАзну им. Аль-ФАрАбИ 
ГлАзАмИ СтудЕнтов

Что же такое КазНУ им. аль-
Фараби? Университет с многолет-
ней историей, центр науки и обра-

зования? Для меня же это, прежде всего, во-
площение родины и нашей страны. Придя в 
КазНУ впервые, вы уже никогда не сможете 
его забыть. Впечатляет всё: масштаб, разно-
образие факультетов и направления в них, 
непринужденная атмосфера добродушия и 
тепла. Ты как-будто оказываешься в боль-
шой семье, где каждый рад тебе.

Как и наше молодое государство Каз-
гуград развивается быстрыми темпами. 
Каждый день здесь создается что-то новое, 
призванное улучшить и облегчить жизнь 
студентам. Идет строительство большой 
библиотеки и нового спортивного комплек-
са. Недавно был создан интернет – центр 
на 300 мест, в котором каждый студент 
может найти необходимую информацию, 
скачать книги, подготовится к докладу. На 
территории КазНУ находится кинотеатр 
«Казгуград», где ежедневно показывают не-
сколько сеансов. Имидж–студия где всегда 
наготове стилисты, которые помогут тебе 
найти свой стиль.

На сегодняшний день в КазНУ имеется 
15 факультетов, а одним из старейших явля-
ется биологический факультет, который по-
ражает разнообразием направлений. На фа-
культете имеются оснащенные лаборатории 
и два научных института это НИИ проблем 
биологии и биотехнологии (НИИ ББ) и НИИ 
проблем экологии. Имеются такие кафедры, 
как кафедра биохимии, биотехнологии и фи-
зиологии растений; генетики и молекулярной 
биологии; микробиологии и вирусологии; ги-
стологии и цитологии и др.

Студенты, поступая на биологический фа-

культет вливаются в научную среду. Они могут 
выбрать любое направление в биологии.

 Я студентка биологического факульте-
та, в данное время учусь в докторантуре и 
специализируюсь на кафедре молекулярной 
биологии и генетики. Моя научная работа бу-
дет выполняться в Институте общей генети-
ки и цитологии МОН РК, под руководством 
двух ведущих генетиков страны – директора 
данного института Л.Б. Джансугуровой и про-
фессора кафедры молекулярной биологии 
и генетики З.М. Бияшевой На кафедре мо-
лекулярной биологии и генетики студентам 
предоставляется широкий выбор направле-
ний. Благодаря знаниям полученным на этой 
кафедре, студенты могут работать в различ-
ных областях, это в научно-исследователь-
ских институтах, в области радиогенетики, 
в медицинских учреждениях, заниматься 
генной и хромосомной инженерией, селекци-
ей растений. Кафедра молекулярной биоло-
гии и генетики сотрудничает с зарубежными 
вузами: Новосибирским государственным 
университетом, Шанхайским университе-
там, Техасским университетом, Ворвикским 
университетом и многими другими. Кафедру 
молекулярной биологии и генетики заканчи-
вали такие научные деятели нашей страны, 
как академик Г.З. Бияшев, доцент О.Т. Та-
жин, академик Р.И. Берсимбаев, профессор 
К.К. Шулембаева и другие. 

Мы выпускники этой кафедры будем вно-
сить вклад в развитие науки Казахстана и ис-
пользовать полученные знания для улучше-
ния жизни населения. Нам студентам КазНУ 
им. аль-Фараби, как никому другому известно, 
что это за вуз и как с ним тяжело расставать-
ся. Где бы мы не находились КазНУ им. аль-
Фараби всегда будет в наших сердцах.

СТудеНчеСкая жизНь
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Р. АйМБЕТОВ, 
PhD

проСтой И коСмИчЕСкИй 
Город хьюСтон

хьюстон – четвертый по населен-
ности город в США. Но обилие 
людей, как выяснилось позднее, 

не является гарантом мегаполисности: го-
род не производит впечатления крупного 
архитектурного массива. При более деталь-
ном рассмотрени хьюстон оказался больше 
похож на разросшуюся до гигантских разме-
ров деревню. Одноэтажная Америка, о ко-
торой писали еще Ильф и Петров, а затем 
объездили Познер с Ургантом.

Местом моей стажировки был Центр из-
учения и лечения рака им. М. Д. Андерсо-
на. Это весьма именитое заведение. Имея 
в своем распоряжении шестнадцать тысяч 
служащих, этот раковый центр больше 
напоминает небольшой городок, чем ме-
дицинское учреждение: огромное главное 
здание, соединенное с вспомогательными 
корпусами системой наземных переходов, 
несколько филиалов, разбросанных по Ме-
дицинскому центру – вся это махина пора-
жает слаженностью и организованностью 
своей работы. Здесь лечатся и предупреж-
даются онкологические заболевания. Здесь 
же находится один из лидирующих центров 
по изучению рака на всех доступных уров-
нях – от проведения клинических испыта-
ний новейших лекарств до исследования 
фундаментальных молекулярных механиз-
мов жизнедеятельности клеток. Все это – 

многомиллионные ресурсы, тысячи людей, 
движущиеся, словно шестеренки в огром-
ном механизме, имеют единую и четкую 
цель – сделать рак историей. Making cancer 
history – таков девиз и кредо этого гиганта, в 
котором посчастливилось работать многим, 
в том числе и мне.

С точки зрения удобства работы науч-
ного сотрудника, связавшего свою жизнь с 
изучением рака, трудно найти более ком-
фортное место. Отличная материальная 
база, компетентные специалисты, истинно 
научная атмосфера – таковы идеальные ус-
ловия для роста молодого ученого. 

Как патриот своей страны, я надеюсь, 
что такой форпост как Казахский нацио-
нальный университет им. аль-Фараби, док-
торантом которого я являлся, возьмет на 
вооружение лучшие достижения этого цен-
тра науки и практической помощи рядовому 
человеку. Выражаю благодарность своим 
научным руководителям, докторам Аман-
гельды Куанбаевичу Бисенбаеву и Досу 
Джурмуханбетовичу Сарбасову, универси-
тету и моей любимой кафедре молекуляр-
ной биологии и генетики за помощь в реали-
зации моей докторантуры, за возможность 
расширить свои компетенции, набраться 
опыта научного, педагогического управле-
ния и познакомиться с простым и космиче-
ским городом хьюстон.  

СТудеНчеСкая жизНь



Al-Farabi.kz  69

н.к. СЕйткАзИнА,
студентка 4-го  курса, 

специальность «Экономика», ВШЭиБ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Моя студенческая жизнь началась 15 августа 2010 года. Эту дату я запомню 
как одну из самых значимых в своей жизни. Именно в этот день я приехала 
в город Алматы, подавать документы в университет. По совету родителей, я 

пришла подавать документы в Казахский национальный университет имени аль-Фараби. 
Первым впечатлением для меня была его масштабность. Далее при выборе специальности 

мне очень помогли работники университета, определив при разговоре, какой профиль для 
меня будет подходящим. Я выбрала специальность «Экономика». С  этого момента, выбора 
специальности, я стала студентом крупнейшего университета страны. 

За годы, проведенные в нем,  я получила огромнейший опыт в профессиональном 
плане, а также в житейском. В плане получения профессиональных знаний я очень благо-
дарна коллективу преподавателей нашей Высшей школы экономики и бизнеса, так как 
своим подходом к обучению студентов они побудили меня к желанию более глубокого 
изучения своего профиля. 

В течение этих лет я многое узнала, что входит в понятие «экономика». Экономика 
– это хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 
складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления. Иначе 
говоря, это наука, которая изучает нашу жизнь, так как каждый день мы сталкиваемся 
с процессами экономики.  При углублении своего профиля я ознакомилась с такими 
составляющими, как микроэкономика, макроэкономика, экономическая теория, 
эконометрика, предпринимательство и т.д.  

Экономическая теория отражает в себе реальную экономику путем изучения 
теоретических и философских оснований. В процессе изучения этого предмета мы 
знакомимся с историей экономики, о течениях и школах, существующих в ней.  

Микроэкономика изучает функционирование экономики внутри страны. В свою 
очередь, макроэкономика  дает представление об экономике мира. Благодаря этим двум 
дисциплинам мы изучаем влияние внутренней экономики страны на мировую экономику 
в целом. Здесь мы можем отметить и такую дисциплину, как предпринимательство, 
которое является оставляющим и ключевым звеном.

Но моим одним из любимых предметов является эконометрика, так как, на мой взгляд, 
эта дисциплина помогает более подробно рассмотреть закономерности в экономике. С ее 
помощью можем узнать о характере динамического ряда, о влиянии одного показателя 
на другое, их взаимосвязь, а также составлять прогнозы на будущие периоды.

Также хотелось бы рассказать о том, что в университете обучаются люди с разных 
регионов, с разных стран. Благодаря этому я научилась общаться с различными 
людьми, некоторые из них даже успели стать родными. Данный опыт также помогает в 
профессиональном плане. 

Заканчивая свое повествование, я бы хотела сказать, что ни разу не пожалела о своем 
выборе специальности «Экономика», студенческая жизнь у каждого своя, но моя привела 
меня к тому, что я всей душой полюбила свою специальность. 

СТудеНчеСкая жизНь
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ГидролоГ болғым келеді... 

Д.Қ. Жүсіпбеков,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
метеорология және гидрология
кафедрасының меңгерушісі,
Р.И. ГальпеРИн,
кафедра профессоры, г.ғ.д.

   

Кім болам    деген сұрақ мектеп 
бітіруші жас түлектердің 
әрқайсы  сын ойландыратыны 

белгілі. Әркім өзінің материалдық 
жағдайын көтерумен қатар өзінің ісін 
қандай да бір адамзаттың сұранысы көп, 
жауапкершілігі жоғары, болмаса қызықты 
және романтикалық мамандыққа арнағысы 
келеді. Сол саланың ең маңызды, қажетті 
мәселелерін шешуге өз үлесін қосқысы 
келеді. 

Экономист болсам ба екен?  Әрине, 
біздің қазіргі даму барысымызда қажет 
мамандық..., бірақ жаһандық немесе аса 
маңызды экономикалық проблемаларды 
шешуге кім жете қояр, көбіміз 
күнделікті іспен, ағымдағы шаруамен 
айналысуымызға тура келеді. 

Ғарышкер болсам ба екен? Әрине, 
әрине! Бірақ..., біздің жер бетіндегі 
шаруамыздан әлдеқайда «алыс» және оған 
іріктеу де ерекше, өтіп көр! 

Тағы қайда барсам екен?..  Осылай 
көп таңдай беруге болады. Сондықтан 
ойланайық, ХХI ғасырда адамзат үшін 
қандай проблема негізгі болып табылады?  
Жауап біреу: су, су ресурстары проблемасы. 
Шындығында бұл мәселе атышулы көпшілік 
мойындаған (таныған) проблема болып 

отыр. Соңғы 50 жылда планетамыздағы 
халық саны 4 есе өсті, жақында халық саны 
10 миллиардқа жетеді және одан әрі өсе 
түсетіндігі белгілі. Бірақ Жер шарындағы су 
қорлары азаймаса көбеймейтіндігі анық. 
Себебі өркениеттің өсуімен бірге біздің 
суға деген сұранысымыз тапжылмай арта 
түседі. Мысалы, 1 тонна қағаз алу үшін 
250 тонна су, болат өндіруге 150 тонна су, 
синтетикалық талшық алу үшін мыңдаған 
тонна су, ал ірі жылу станцияларының 
агрегаттарын салқындатуға 1,5 текше км 
(бір өзен деуге болады) су жұмсалады. 
Ауыл шаруашылығында одан да бірнеше 
еселеген су көлемі қолданылады. Әрі қарай 
судың қолданылуын тізбектеп айта беруге 
болады.

Бұл көтеріліп отырған проблеманың 
ушығуы (күшеюі) ақиқат. Міне, қолымда 
ЮНЕСКО ұйымының ресми құжаттарының 
бөлімдерінен үзінділер: «су – өмір мен 
өлімнің сұрақтары...», «су қорларының кемуі 
алаңдатарлық проблема...», «су ресурстары 
күйзеліс жағдайда...». Сонымен қатар «тұщы 
сумен қамтамасыз ету... ең негізгі сұрақ...», 
«алдымыздағы 50 жылда су тапшылығы 
немесе су нысандарының ластануы 
планетамыздың әрбір тұрғынына қатысты 
болады...»  деген т.с.с. мәтіндер кездеседі. 

СТудеНТТік өмір
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Сондықтан Қазақстан Респуликасы 
президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 
халқына жасаған Жолдауында су 
ресурстары проблемалары XXI ғасырдың 
жаһандық қатерлерінің ішінен орын алуы 
жай емес.

Шындығында су мәселесінің өте қауіпті 
проблема екендігі даусыз түсінікті. Алдын 
ала білетін көріпкел болғым келмейді, бірақ 
әлемде су үшін халықаралық жанжалдан 
(қақтығыстан) қашып құтылу қиынға 
соғатыны рас.

Ал Қазақстанда жағдай қалай 
дейтін болсақ, өкінішке орай, бізде су 
тапшылығы ерекше орын алады және 
еліміздің идустриалды дамуы барысында 
су тапшылығы негізгі кедергілердің 
бірі болатындығы сөзсіз. Еліміздің 
су ресурстарын 1 шаршы км ауданға 
шаққандағы көрсеткіш ТМД елдерінен 
әлдеқайда төмен. Құм басып жатқан 
Түрікменстанның өзінен мұнда Қарақұм 
каналы салынғаннан кейін бұл көрсеткіш 
бойынша артта қалып отырмыз. Сондықтан 
еліміздің су қауіпсіздігі шараларын бүгіннен 
бастап нығайту керек.

Экологиялық жағдай да адамзаттың 
маңызды проблемаларының бірі. Ал 
аумақтың экологиялық жағдайы су 
ресурстарына тікелей байланысты болып 
келеді. Әлемде ластанған тастанды 
сулардың 70%-ы су нысандарына (өзен-
дерге, көлдерге, су бөгендеріне, теңіздерге) 
түседі. Өзендер өздігінен тазалану 
қабілетіне ие, бірақ белгілі бір ластану 
шегіне дейін. Көп жағдайда ластану мөлшері 
бұл шектен бірнеше есе асып түседі. Сондай-
ақ «жылулық ластану» деген түсінік бар. 
Судың темпераратурасы өскен сайын суда 
оттегінің ерігіштігі төмендейді. Оттегі суда 
жүріп жатқан тіршілікке қажетті болуымен 
қатар, әртүрлі суды ластайтын заттарды 
тотықтырады және ыдыратады. Бүгінгі 
кезеңде су көздерін мұндай «жылумен» 
ластап отырған нысандар – өнеркәсіптер 
және тұрмыстық қолданыстан шыққан 
сулар. 

Су қауіпсіздігінің екінші жағы бар, 
яғни өзендер мен су қоймаларының 

қандай қауіп-қатерді бойына жасырып 
отыратыны белгісіз. Мысалы, жақындағы 
Амур өзеніндегі су тасуын алайық. Шілденің 
аяғында басталған жаңбыр тамыз айы бойы 
күнде дерлік жауды. Соның нәтижесінде 
өзен жайылмасы (өзенге жақын орналасқан 
ойық аудан) 4-5 м тереңдікте суға толды, 
су өзен бойымен 30-50 км-ге жайылды. 
Қаншама елді мекендерді, жолдарды, егістік 
алқапты су алып кетті, адам өміріне қауіп 
төндірді. Немесе, осыдан екі-үш жыл бұрын 
суының тасуынан апаттық жағдай орын 
алған өзіміздің Жайық өзенінің еліміздің 
экономикасына біршама зиян келтіргенін 
айтуға болады. Ал 2010 жылғы Қызылағаш 
ауылын  судың шайып кетуі елдің көпке 
дейін есінде сақталады. 

Соңғы жылдары осындай төтенше 
құбылыстар планетамызда жиілеп кетті. Су 
тасқындары және көктемгі қар мен жаңбыр 
суынан судың тасуы бұрынғыға қарағанда 
қауіптірек байқалуда. Себебі, біріншіден, бұл 
жағдай климаттың өзгеруімен түсіндіріледі, 
екіншіден, Жер бетінде халық саны өсіп 
келеді, соған байланысты су нысандарына 
жақын қоныстанамыз (су нысандарының 
бірнеше жылда қайталанып отыратын 
деңгейлерінің экстремальді мәндерін 
ескермейміз),  үшіншіден... біз өзіміз кінә-
ліміз. Яғни, әр жыл сайын Жер бетінде 
жүздеген жаңа су бөгендері салынады, 
әрине шарасыздықтан, себебі олар 
адамзаттың өмір сүруі үшін аса қажет. Бірақ 
көптеген гидротехникалық ғимараттар 
қажетті беріктілікпен салынбайды немесе 
көбісінің әбден тозығы жеткен, ал оларды 
уақтылы жөндеуге немқұрайлы қараймыз. 
Ал оның арты неге әкеліп соқтыратыны 
белгілі, алысқа бармай-ақ соңғы бір жағдай 
– Қызылағаш трагедиясын айтуға болады.

Су нысандарымен, су ресурстарымен 
байланысты проблемаларды тізбектей 
беруге болады, сондықтан олардың қандай 
дәрежелі қауіптілігін алдын ала білу үшін 
өзендердің, көлдердің және су бөгендерінің 
«мінезінің» ерекшеліктерін жақсы білуіміз 
керек. Тарихтан да қорытынды жасай 
алуымыз керек. Мысалы, орта ғасырда Ұлы 
моғолдар Үндістанда жаңа астана салмақ 
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болған. Қаланы 14 жыл тұрғызған, сол 
уақыттың көрнекті қаласына айналдырмақ 
болған. Бірақ онда адамдар 1 жыл ғана 
тұрған. Себебі қажетті су мөлшерін 
есептей алмаған, қаланы сумен қамтамсыз 
ету мәселесін шеше алмаған, қаланың 
маңында су көздері болмаған. Тағы бір 
мысал, Египеттегі құрғақ арнада (вади) 
салынған белгілі бір бөгет бірінші орын 
алған су тасқынынан шайылып кеткен. 
Қазірдің өзінде 20%-дай бөгеттегі апаттар 
гидрологиялық есептеулердің дұрыс 
жүргізілмегендігінен болып отыр.

Суды, су нысандарын, су қорларын 
және су проблемаларын Гидрология 
ғылымы зерттейді. Гидролог-практиктер 
өзендер мен көлдерде үздіксіз тұрақты 
бақылаулар жүргізеді. Гидролог-ғалымдар 
су нысандарының мінезін – режимін 
(тәрібін) басқаратын гидрологиялық 
процестерді оқиды. Ал жобалушылар 
суды қолдану мақсаттарына қарай әртүрлі 
гидротехникалық ғимараттарды жобалауда 
күрделі гидрологиялық есептеулерді 
қолданады. Кез келген көпір, жол астынан 
(үстінен) өткізілетін құбырлар, электр 
жеткізу желілерінің бағаналары, қорғаныс 
дамбалар – барлығы гидрологиялық 
есептеулерді қажет етеді.

Елбасының Жолдауындағы басым 
міндеттердің ішінде елді мекендерді 
ауыз сумен қамтамасыз ету және 
ауылшаруашылықтық егіс алқаптарын 
суару проблемаларын шешу тұрғанын 
ескерте кеткен жөн.

Қазіргі кезде бұл бағытта көптеген 
жұмыстар жасалып жатыр. Өзендер мен 
көлдерде бақылау жүргізу пункттері үздіксіз 
өсіп келеді. Орасан зор гидротехникалық 
құрылыстар жобалануда, мысалы, суды 
бір ауданнан екінші ауданға бұру. Су 
бағытында жұмыс істейтін ғалымдар 
ізденістерін жандандыруда, мысалы,  

былтыр бірқатар ғылыми мекемелердің 
ғалымдары мен мамандарының теңдесі 
жоқ ғылыми жұмысы – Қазақстанның 
су проблемаларына және оларды шешу 
жолдарына арналған 30 томдық моно-
графия жарық көрді.

Келешекте осы басталған жұмыстарды 
жалғастырып, еліміздің су қауіпсіздігі 
мәселелерін шеше алатын білікті жас 
гидролог-мамандарды дайындау бүгінгі 
күннің талабы.

Осындай талаптарға сай жоғары білімді 
гидролог мамандарды әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің «География 
және табиғатты пайдалану факультеті» 
құрамындағы «Метеорология және гидро-
логия»» кафедрасы даярлайды. Жастарға 4 
ғылым докторы, 10 ғылым кандидаты және 
дәріс оқуға арнайы шақырылған шетелдің 
белгілі ғалымдары білім береді. Кафедраның 
материалдық базасы соңғы үлгідегі аспап-
тар мен құралдармен толықтырылған, 
ғылыми-зерттеу лабораториясы бар. Ка-
федра студентері үш тілде оқытылады. Ар-
найы бағдарлама бойынша шетелдерде 
білім алуға болады. Кафедра ғалымдары 
фундаменталды ғылыми жұмыстарды 
жүргізуде мемлекеттік грантты жеңіп алып, 
студенттерді ғылыми жұмыстарға қатысуға 
тартады. Кафедраны бітірген мамандар 
негізінен, РМК «Қазгидромет», ҚР БҒМ Гео-
графия институты, ҰҒА-ның гидрология 
лабораториясы, су ресурстары комитеті, 
Қоршаған орта және су министрлігі (су ре-
сурстары комитеті), Төтенше жағдайлар 
министрлігі (Казселденқорғау), Ауыл 
шаруашылығы министрлігі, Қорғаныс 
министрлігі, сондай-ақ жоғарғы оқу 
орындарының оқытушылары құрамында 
және т.б. су шаруашылығымен, экология-
мен байланысты әр түрдегі жеке меншік ме-
кемелерде жұмыс атқарады. 
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HYPERCAM ПРОГРАММАСЫН ҚОЛДАНЫП 

ВИДЕО ДӘРІС ДАЙЫНДАУ  
 

Бүгінгі таңда оқу үрдістеріне қойылып отырған талаптардың бірі – виртуалды 
академияда курс ашу болып отыр. Ол үшін оқытушы платформаға ілетін курстың 
жоспарын, дәрістерді, семинар сабақтарын, зертханалық сабақтарды электронды түрде 
дайындауы керек. Дәріс жазуда жеңіл HyperCam прогаммасы экрандағы әрекеттерді 
видео файлдарға айналдыру, жазылған роликтерді өңдеу мүмкіндігін туғызады. 
Презентация, демо-роликтер, фильмдер, музыка, ойындар жазуға ыңғайлы интерфейс, 
жүйелік трей және ыстық пернелер сияқты басқару үрдістерін өз ыңғайымызға келтіріп 
алуға болады.  

Видео жазуға келетін болсақ,  бірінші қадамымыз 1-суреттегідей HyperCam3-ті 
қосамыз. 

 

 
 
                   1-сурет. HyperCam3бас терезесі            2-сурет. Таңдалған аумақ 
 
 
Видео жазбас бұрын қажетті аумақ таңдалынады. «Область» пернесі басылады. 
Экранда жазуға қажетті аумаққа кіреді, тышқанмен аумақтың сол жақ жоғарғы 
бұрышы түртіліп тышқанмен төменгі оң жақ бұрышы көрсетіліп, координаттары 
анықталып, аумақ өлшемі беріледі. Таңдалған аумақ 2-суреттегідей қызыл түспен 
қоршалады. Видео жазып бастау үшін үлкен қызыл перне басылады.  F2 жазуды 
бастауға немесе тоқтатуға арналған ыстық перне.  Жазу басталғанда HyperCam 
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терезесі жоғалып кетуі керек, әйтпесе ол да видеоға жазылып қалады. Видео жазу 
үзілісі болғанда тышқан көрсеткішін HyperCam Toolbar апарып Стопты басады. F3-пен 
де тоқтатуға болады. 

 HyperCam 3 толықэкранды, терезені ғана қамтитын, аумақты видеолар жаза алады. 

Экранның кез келген аумағындағы видеоны жеңіл жазып алуға болады. Бұл, мысалы, 
бір қосымшаның  бөлігі немесе экранның аумағы болуы мүмкін.HyperCam қосылады, 
Область пернесі басылады. Қажетті аумақ таңдалады. Қызылмен қоршалады. Аумақ 
өлшемі тышқанмен белгіленеді немесе қажетті аумақты негізгі экранда қолмен 
таңдайды. Жазуды бастау үшін үлкен қызыл перне басылады. Жазуды толқтатып 
сақтау үшін F3 басылады. 

Видеоға жазу қосу 

 
3-сурет. Видеоға жазулар енгізу 

 
Экраннан видео жазғаннан кейін түсініктеме немесе талқылау жазуға, шетелдік 
көрермендерге арнап субтитрлар қосуға болады. Видео жазып бастамас бұрын 
жазуларды дайындап алады. 3-суретте көрсетілген Надписи секциясына кіреді. Бұл 

жерде экрандағы бар жазулар тізімі шығады. Алдымен бос тұрған жерге  
пернесін басып, жаңа жазулар енгізіледі. 



Al-Farabi.kz  75

СТудеНчеСкая жизНь

 
4-сурет 

 
Тізімді екі рет басып қажетті мәтінді ("Моя первая надпись") жазады. Мәтінді өзгерту 
үшін жазуды екі рет тышқанның оң жағымен түртеді. Жазудың өлшемі мен орналасуы 
белгіленеді. Жазуларды ыстық пернемен шақырады немесе таймер арқылы пайда 
болу уақытын белгілейді. Екі нұсқа да қосымша құрастыруды талап етеді, сондықтан 

 пернесі басылады. 4-суреттегі Настройки надписи терезесі пайда болады. 
Осы жерде ыстық пернелерді орнатады. Экранда қызылмен қоршалған жерге перне 
тақтадағы кез келген қалаған пернені жазуды шақырудың ыстық пернесі қосылады. 
Мысалы, Ctrl+F.  

Опцияларды белгілеп,  пернесін басамыз. Ctrl+F арқылы видео жазылып 
жатқан кез келген қажетті уақытта дайын тұрған мәтінді пайда болғызып, жоғалтып 
алады.   

Жазылған видеоның қажет емес жерлерін кесіп тастауға, өңдеуге болады. 
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Последние записи бөлімінен файлды таңдайды да Ред. пернесін басады. Қажетті видео 
ашық тұрған сәтте HyperCam Media Editor қосамыз. Уақыт шкаласындағы үш бұрыш 
маркер арқылы қажет емес үзіндіні белгілейді. 

 
Сол жақ маркер түртіледі. Ол сары түсті болады. Уақытты көрсететін аумақта қанша 
уақыты қажет емес екені жазылады. Видеоның соңғы үзіндісінен қию үшін оң жақ 
маркер таңдалады. Уақыт көрсетілетін аумақта видеоның толық уақыты көрсетіліп 
тұруы керек. Өзгеріс енгізілген үзіндіні сақтау үшін Монтаж пернесі басылады. 
Жазуды өзгерту үшін электронды жазулар қолданылады. 

 

5-сурет. Мәтінді өзгерту 

Мәтінді өзгерту 5-суретте белгіленген сандар ретімен төмендегідей жолмен 
жүргізіледі: 1. Мәтін аумағы. Жазу мәтінін енгізеді. 

2. Шрифтын көрсету: стилі, түсі, түрі, т.б. 

3. Бұл екі опциялар қарастырылып отырған аумақтың жоғарғы немесе төменгі 
жағымен біріктіріліп бірге қозғалтатын"жабыспақ" жазулар жазу мүмкіндігін береді.  

4. Ауыстырғыштар жазудың орналасуын көрсетеді. 

5. Жазылып отырған видеоның мәтінін көрсететін немесе көрсетпейтін кез келген  
Ctrl, Shift немесе Alt модификаторлардың қосындысын қолдануға болады.   
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6-сурет. «Қазақ университеті» газетінде жарияланған мақала 
 

Видео лекциялар жазуға түрткі болған «Қазақ университеті» газетінің бас редакторы 
Әлімбекова Саягүл Қабылбекқызының аталмыш газеттің 37-нөмірінде университет 
ректоры Ғалым Мұтанов бастаған 18 қарашада өткен ректорат мәжілісінің күн 
тәртібіндегі кәсіби бағдар беру саласын талдап, таразылағаны жайында  жарияланған 
«Кәсіби бағдар беруде тиянақтылық керек» атты мақаласы. 
 Алға қойған мақсаттар: 

1. Мектеп ұжымы мен университет арасында көпір орната отырып, мектеп 
мұғалімдерін ҚазҰУ-да өткізілетін ғылыми жиындарға, халықаралық 
конференция жұмыстарына, семинарларға, ғылыми-зерттеу жобаларына 
қатыстыруға ықпал ету. 

2. Интернет тұтынушылар санының артуына байланысты сайттарға арнайы видео 
      лекциялар және электронды оқулықтар дайындап жариялау.  

3. Виртуалды академия жұмысын жандандыруды қолға алу. 

4. Мектептермен телекөпір арқылы байланысу, қашықтық құралдары арқылы 
әңгімелесу. 

Қорытынды. 
HyperCam3 қолданылған «механика» курсы бойынша: Материялық нүктенің 

кинематикасы. Релятивистік механика. 
Күштер. Ньютон заңдары. Күштердің түрлері. Материялық нүктелер жүйесі. Сақталу заңдары. 
Импульстің және импульс моментінің сақталу заңдары. Жұмыс және энергия. Механикадағы 
энергияның сақталу заңы. Релятивистік механикадағы сақталу заңдары. 
Инерция тензоры. Инерция моменті. Қатты дененің кинетикалық энергиясы. Бір нүктесі 
бекітілген қатты дененің қозғалысы. Инерциялық емес санақ жүйелері. Тартылыс өрісіндегі 
қозғалыс атты 14 дәріс жазылды.  
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«вопроС-отвЕт»

ИдИАтовА м.
 Мангистауская область, сш№6

1. какие льготы при поступлении  в казну имени аль-Фараби?

ЛЬГОТы ПО ВСЕМ ФОРМАМ ОБуЧЕНИЯ ДЛЯ  
ОБуЧАЮЩИХСЯ В КАЗНу ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

НА ДОГОВОРНОй ОСНОВЕ В 2014 – 2015 уЧЕБНОМ ГОДу

1. Для абитуриентов.

№ Категория Размер скидки в % от 
указанной суммы в 

договоре

Примечание

1 Для выпускников школ, имеющих 
аттестат особого образца 

15 За первый 
учебный год 

2 Для выпускников колледжа КазНУ 
им. аль-Фараби, имеющих диплом с 
отличием

10 За первый 
учебный год

3 Для выпускников факультета 
довузовского образования  КазНУ им. 
аль-Фараби (иностранные граждане)

10 За весь период 
обучения 
(4 года)

4 В случае предоплаты за весь период 
обучения единовременно, независимо 
от других льгот и сумма оплаты 
является неизменной до конца срока 
обучения

10 За весь период 
обучения

5 Выпускникам сельских школ, имеющим 
оценки «хорошо» и «отлично»

10 За первый год 
обучения

2. Для студентов (бакалавров), продолжающих обучение.

№ Категория Размер скидки в % от 
указанной суммы в 

договоре

Примечание

1 Для студентов, родители которых 
являются работниками КазНУ им. 
 аль-Фараби

0 – 15 За текущий 
учебный год 
обучения
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А. ИбрАИмов,
Актюбинская область, №51 гимназия

1. А на какие специальности я могу поступить к Вам в КазНу?

БАКАЛАВРИАТ

№ Шифр 
специальности Название специальности Предмет по 

выбору
Профильный 

предмет

Факультет биологии и биотехнологии

1 5В010800 Физическая культура и 
спорт

2 творческих 
экзамена

1-й творческий 
экзамен

2 5В060700 Биология Биология Биология

3 5В070100 Биотехнология Биология Биология

4 5В080400
Рыбное хозяйство 
и промышленное 
рыболовство 

Биология Биология

Факультет географии и природопользования

1 5В060800 Экология Биология Биология

2 5В060900 География География География

3 5В061000 Гидрология География Математика

4 5В061200 Метеорология География Математика

5 5В071100 Геодезия и картография География Математика

6 5В090200 Туризм География География

7 5В090300 Землеустройство География Математика

8 5В090700 Кадастр География География

9 5В073100

Безопасность 
жизнедеятельности и 
защита окружающей 
среды

Физика Математика

Факультет востоковедения

1 5В020700 Переводческое дело* Иностранный язык Иностранный 
язык

2 5В020900 Востоковедение Иностранный язык Иностранный 
язык

3 5В021000 Иностранная филология* Иностранный язык Иностранный 
язык

4 5В021200 Тюркология Иностранный язык Родной язык
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Факультет истории, археологии и этнологии

1 5В020300 История Всемирная 
история

Всемирная 
история

2 5В020800 Археология и этнология Всемирная 
история

История 
Казахстана

3 5В041900 Музейное дело и охрана 
памятников

Всемирная 
история

История 
Казахстана

4 5В051500

Архивоведение, 
документоведение и 
документационное 
обеспечение 

Всемирная 
история

История 
Казахстана

Факультет международных отношений

1 5В020200 Международные 
отношения Иностранный язык Иностранный 

язык

2 5В050500 Регионоведение Иностранный язык Иностранный 
язык

3 5В051300 Мировая экономика География Математика

4 5В030200 Международное право Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

Факультет журналистики

1 5В050400 Журналистика 2 творческих 
экзамена

1-й 
творческий 

экзамен

2 5В042100 Дизайн 2 творческих 
экзамена

1-й 
творческий 

экзамен

3 5В051400 Связь с общественностью География География

4 5В042200 Издательское дело Литература Литература

Механико-математический факультет

1 5В060100 Математика Физика Математика

2 5В060200 Информатика Физика Математика

3 5В060300 Механика Физика Математика

4 5В070300 Информационные системы Физика Математика

5 5В070500 Математическое и компьютерное 
моделирование Физика Математика

6 5В070400 Вычислительная техника и 
программное обеспечение  Физика Математика

7 5В074600 Космическая  техника и технологии Физика Физика
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Физико-технический факультет

1 5В060400 Физика Физика Физика

2 5В060500 Ядерная физика Физика Физика

3 5В061100 Физика и астрономия   Физика Физика

4 5В071000 Материаловедение и технология 
новых материалов Физика Физика

5 5В071900 Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации Физика Математика

6 5В072300 Техническая физика Физика Физика

7 5В073200 Стандартизация, сертификация и 
метрология   (по отраслям) Физика Математика

8 5В071800 Электроэнергетика Физика Математика

9 5В071700 Теплоэнергетика Физика Математика

Факультет филологии, литературоведения и мировых языков

1 5В020500 Филология Литература Казахский 
язык

2 5В020700 Переводческое дело* Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

3 5В021000 Иностранная филология* Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

Факультет философии и политологии

1 5В010300 Педагогика и психология Биология Биология

2 5В012300 Социальная педагогика и 
самопознание Биология Биология

3 5В020100 Философия Всемирная 
история

Всемирная 
история

4 5В020400 Культурология Всемирная 
история

История 
Казахстана

5 5В020600 Религиоведение Всемирная 
история

Всемирная 
история

6 5В050100 Социология Всемирная 
история

История 
Казахстана

7 5В050200 Политология Всемирная 
история

История 
Казахстана

8 5В050300 Психология Биология Биология

9 5В090500 Социальная работа География География

Факультет химии и химической технологии

1 5В060600 химия химия химия

2 5В072000 химическая технология  
неорганических веществ химия химия
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3 5В072100 химическая технология 
органических веществ химия химия

Юридический факультет

1 5В030100 Юриспруденция Всемирная 
история

Всемирная 
история

2 5В030400 Таможенное дело Всемирная 
история

Всемирная 
история

Высшая школа экономики и бизнеса

1 5В050600 Экономика География Математика

2 5В050700 Менеджмент География Математика

3 5В050800 Учет и аудит География Математика

4 5В050900 Финансы География Математика

5 5В051000 Государственное и местное 
управление География Математика

6 5В051100 Маркетинг География Математика

7 5В090900 Логистика (по отраслям) География Математика

Примечание:  * - эти специальности на нескольких факультетах  
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Копишь-копишь себе на Ламборджини и Айфон, а потом бац! Не сдержался и 
купил беляш на остановке!

                                                
****************

Самая страшная фраза школьного детства: "Так, а теперь убираем учебники и 
достаём двойные листочки...".

****************

Учительница на уроке:
– Какие самые полезные птицы для человека?
Сергей:
– Жаренные, Мария Ивановна.

****************

На уроке истории. Учительница спрашивает ученика:
– Иванов, кто взял Измаил?
– Иванов (испуганно):
– Честное слово, я не брал! Спросите у Сидорова, может это он брал. Учи-

тельница возмущенно рассказывает об этом разговоре завучу.
Завуч успокаивает ее:
–  Ну что вы волнуетесь. Это же дети: поиграют и отдадут.
– Учительница идет к директору и передает ему разговор с завучем.
– Директор (деловито):
–  А какой это был класс?
– 5-й "Б".
– Нет, эти не отдадут!
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