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Дорогие читатели!

Вас  приветствует Управление образования горо-
да Алматы. Сегодня вы еще школьники, но уже 
сейчас перед вами стоит проблема выбора даль-

нейшего жизненного пути. Когда перед  вами открыто 
столько дорог, очень трудно сделать правильный выбор.

В  Казахстане работают высшие учебные заведения, 
которые готовят  специалистов разного профиля. Двери  
лучших вузов открыты для талантливой и способной 
молодежи. У вас есть возможность плодотворно и осмыс-
ленно подготовиться к сдаче ЕНТ и вступить  в ряды 
студентов, являющихся будущим научным потенциа-
лом нашей  страны. Желаем Вам поставить перед собой 
высокие цели и постараться реализовать свои способно-
сти. Хотелось бы, чтобы вы с энтузиазмом участвовали 
в олимпиадах, конкурсах, пробовали себя и выявляли свои 
возможности.

Хорошей помощью для поступления в вузы являются 
подготовительные курсы, организованные при всех вузах 
города Алматы. Стремитесь к знаниям, совершенствуй-
те достигнутое вами на данном этапе вашей жизни. Мо-
лодость дает вам возможность поиска, эксперимента. 
Не бойтесь ошибаться. Как гласит китайский афоризм: 
«Не бойся, что не знаешь – бойся, что не учишься». Зна-
ния откроют путь к истине. 

Хочется верить, что вы успешно окончите школу и 
гармонично вольетесь в ряды студенческой  молодежи на-
шего города, нашего Казахстана! На этом пути желаем 
вам успехов в учебе, пытливости, желания быть  первы-
ми для процветания нашей Родины.

 Управление образования г. алматы
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В Стратегии «Казахстан-2050» 
Президент сформулировал 
перед страной главную цель 

– создать общество благоденствия на 
основе сильного государства, развитой 
экономики и возможностей всеобще-
го труда. При этом глава государства 
уделяет огромное внимание вопросам 
создания экономики, основанной на 
знаниях. Ключевую роль в этом про-
цессе призваны сыграть университе-
ты. Осознавая свою важную миссию, 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби активно работает в этом 
направлении.

  В основе новой модели развития университета – «Аl-Farabi university smart 
city» лежит учение великого мыслителя аль-Фараби об идеальном городе. В своих 
трактатах аль-Фараби попытался представить справедливое и гуманное общество, 
которое назвал добродетельным городом. Важнейшими его признаками являют-
ся универсальные духовные ценности и сотрудничество в достижении наилучшей 
жизни. Отсюда параллель с современностью: в XXi веке состояние среды универ-
ситетских городов определяется не только наличием инфраструктуры, финансо-

В КазНУ стартУет НаУчНо-иННоВациоННый проеКт 

«аl-Farabi university smart city» 

В Новом году в КазНУ стартует 
уникальный научно-инновацион-
ный проект «Аl-Farabi university 
smart city», который станет 
основой развития вуза до 2020 
года. С новой концепцией раз-
вития университета на Ученом 
совете выступил ректор акаде-
мик Галым Мутанов.



4 

выми и материальными ресурсами. Современные университеты должны обладать 
высоким уровнем духовности и нравственного развития.

«Сегодня КазНУ вплотную подошел к новому уровню развития – к тому состоя-
нию, что принято в мире обозначать термином «smart». Проект «al-Farabi university 
smart city» – это новое качество университетского города, переход к которому по-
зволит получать новые эффекты  – социальные, экономические, научные, культур-
ные. «Умные» университеты – это залог создания интеллектуальной нации, повы-
шения качества человеческого капитала страны», – подчеркнул на презентации 
проекта ректор КазНУ галым мутанов.

Для успешной реализации данного проекта и трансформации КазНУ в «умный» 
университет у вуза в настоящее время есть все возможности. За последние три 
года в университете успешно проведена комплексная модернизация по всем на-
правлениям деятельности. Сформирована мощная духовно-нравственная и интел-
лектуальная платформа, которая стала основой нового мировоззрения коллектива 
университета. Обладая огромным научным потенциалом и современной инфра-
структурой, КазНУ становится «точкой роста» инновационной экономики страны. 

К 2020 году как минимум два вуза страны должны войти в топ-рейтинги лучших 
университетов мира. «al-Farabi university smart city» является методологической 
основой для реализации этой важной государственной задачи, поставленной Пре-
зидентом страны. Проект предполагает создание университета нового поколения, 
где  на основе синергизма технологических и духовно-нравственных концептов 
будут продемонстрированы современные подходы к решению научных, образова-
тельных и социальных проблем. smart-университеты – это основа smart-городов 
нашей страны, которые в итоге создадут smart-Казахстан.

 

      Ученые КазнУ во главе с реКтором 
г. мУтановым приняли Участие   
в КазахстансКо-францУзсКом  

наУчном симпозиУме (франция) 

Ученые КазНУ им. аль-Фараби во главе с ректором универ-
ситета академиком Г. Мутановым приняли участие в Казах-
станско-французском научном симпозиуме, который про-
шел с 2 по 7 декабря 2013 г. в г. Нанси (Франция). 

Продолжительные и плодот-
ворные двусторонние от-
ношения между Францией и 

Казахстаном в сфере образования де-
монстрируют глубокую заинтересован-
ность обеих сторон в динамичном со-
трудничестве и обмене опытом. Фран-
ция, являясь страной с уникальными 

традициями и историей, играет веду-
щую роль в развитии европейской куль-
туры и мировой цивилизации. В свою 
очередь, Казахстан, являясь страной 
расположенной в сердце евразийского 
материка, воплощает собой уникаль-
ный симбиоз европейской и азиатской 
культур.

Новости КазНУ
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«я твердо верю, что проведение 
Казахстанско-французского симпозиу-
ма в области нетрадиционной энергети-
ки – это новый этап в развитии наших 
отношений. Цели и задачи, поднимае-
мые в рамках этого симпозиума, послу-
жат решению многих проблем в сфере 
устойчивого развития. Проведение по-
добного мероприятия очень актуально 
в условиях глобальной озабоченности 
проблемой истощения природных ре-
сурсов. я рассматриваю данный сим-
позиум как отличную возможность по-
делиться опытом и приобрести новые 
знания, способствующие решению 
данной проблемы», – отметил в своем 
выступлении ректор КазНУ галым му-
танов.

В рамках симпозиума состоялись 
встречи представителей КазНУ с вице-
президентом по международным делам 
и экономическому партнерству Карлом 
Томбром и вице-президентом по науке 
Университета лотарингии Клотильдой 
Буланже (г. Нанси), руководителями 
регионального Совета лотарингии (г. 
мец), представителями мИД Франции 
(г. Париж), а также посещение промыш-
ленных и научных объектов в области 
нетрадиционной энергетики (г. Бюр, г. 
Форбах).

В ходе встреч были обсуждены 
вопросы подготовки по реализации 
совместного масштабного проекта 
– создания казахстанско-француз-
ской исследовательской лаборатории 
«tHyner: theoretical Hydrodynamics 
of natural energy resources» («Теоре-
тическая гидродинамика природных 
энергетических ресурсов») под эгидой 
Центра национальных исследований 
Франции (cnrs) с участием КазНУ им. 
аль-Фараби.

Следует отметить, что это не пер-

вый совместный проект между КазНУ 
и Университетом лотарингии. В 2010 
году был на базе КазНУ создан Ка-
захстанско-французский научно-обра-
зовательный центр «гео-Энергетика». 
«Сотрудничество между КазНУ и уни-
верситетом лотарингии в очередной 
раз доказывает успешность и необхо-
димость подобных взаимоотношений. 
Совместные усилия по поддержанию 
работы научно-образовательного цен-
тра «гео-Энергетика», направленного 
на подготовку высококвалифицирован-
ных кадров в области геологии и добы-
чи энергетических ресурсов, приносят 
весомые плоды. Студенты КазНУ уже 
сейчас получили уникальную возмож-
ность обучаться и получать дипломы 
ведущих французских вузов», – под-
черкнул руководитель казахстанского 
вуза. 

Также в ходе поездки состоялась 
встреча с директором Высшей нацио-
нальной школы управления в Париже 
Натали луазо, где были рассмотрены 
вопросы сотрудничества между КазНУ 
им. аль-Фараби и Высшей националь-
ной школой управления о реализации 
двусторонних выездных лекций, науч-
ных стажировок, а также возможной ор-
ганизации стипендиальной программы 
для студентов и магистрантов КазНУ.

Высшая школа управления принад-
лежит к числу элитных вузов Франции 
и мира, готовящих будущих лидеров 
страны. Курсы этой школы слушают 
не только французские, но и иностран-
ные студенты. За весь период своего 
существования выпускниками школы 
были два президента Франции, семь 
премьер-министров и многочисленные 
министры.

 
 Пресс-служба КазНУ

Новости КазНУ
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ҚазҰУ-дің журналистика фа-
куль теті Республикадағы на ғыз 
кәсіби журналистерді дайындап 

шығаратын бірден-бір оқу орны.  Басқа 
да жоғары оқу орындарында да журна-
листик мамандар дайындалатындығы 
рас және біреу емес, бірнешеу. Олардан 
біздің факультеттің төрт басты ерекшелігі 
бар деп білемін.

Біріншіден басқа жоғары оқу орында-
рында журналистика мамандарын дай-
ындайтын өз алдына жеке факультет 
жоқ, журналистика өзге мамандықтармен 
біріктіріліп немесе басқа мамандық 
факуль тетінің кафедра деңгейінде қалып 
қойған.

Екіншіден, біздің факультет – 80 жыл-
дық тарихы бар, қазақ руханиятының 
сонау алаш арыстарынан бастап небір 
алыптары  дәріс оқып, маман дайын-
даудың ғылыми-әдістемелік дәстүрі мен 

бай тәжірибесін қалыптастырған оқу орны. 
Үшіншіден, Қазақстандағы журна-

листер дайындаудағы материалдық-
техникалық базасы бүгінгі күн талапта-
рына толығынан жауап беретін бірден-
бір оқу орны біздің факультет деп нық 
сеніммен айтуға болады. 

Төртіншіден, Қазақстандағы журна-
листика саласындағы ғылыми-зерттеу 
мектебін қалыптастырған ҚазҰУ-дің 
жур налистика факультеті. Мұнда қазақ 
журналистикасы мен әлем журналисти-
касы тарихын зерттеудің ке зінде профес-
сор Қалижан Бекхожин негізін қалаған, 
бүгінде ҚР журналистика академиясының 
президенті, профессор Сағымбай Қа-
башұлы Қозыбаев жалғастырып, дамы-
тып отырған  ғылыми мектебі қалып-
тасқан. Журналистикасының теориясын 
зерт теу мектебін профессор Тауман 
Аман досов қалыптастырса, қазіргі за-
ман журналистикасын зерттеудің алғы-
шарттарын жасап, оны өнегелі мектеп-
ке айналдырған прфессор Темірбек 
Қожакеев. Теле-радиожурналистиканы 
зерт теу  іліми мектебінің негізін әлемдік 
дең гейдегі көрнекті ғалым, профессор  
М. Барманқұлов қалады. 

Бұл күнде жоғарыда аты аталған 
ғалымдар қалыптастырған мектептер өз 
бағыт-бағдарын жаңа заман талабына сай 
жаңғыртып, жаңартып одан әрі дамыту 
үстінде. Бүгінде факультетте кеңейтілген 
үш кафедра, теле-радио комплекс жұмыс 
істесе, онда көптеген ұлағатты ұстаздар, 
көрнекті ғалымдар еңбек етіп, дәстүрді 
жаңаша дамытып келеді.

Білім алам, журналист болам деген 
талапкерге бізде бар жағдай жасалған. 
Олар ертеңіне нық сеніммен қарап, Қазақ 
ұлттық университеті сынды қасиетті 
қарашаңырақтан білім алып шыққан аза-

Өмірхан Әбдиманұлы,
Әл-фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті 
журналистика факультетінің деканы,
филология ғылымдарының докторы, 

профессор
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мат ретінде өз Отаны тәуелсіз Қазақстан, 
өркениетті қоғам, болашақ үшін еңбек 
етем десе, біздің факультетті таңдағаны 
жөн. Өрелі ортадан шыққан шын та-
лант қашан да биіктерге самғайды. Ал 
талантқа қашан да қаламгерлік кеңістікте 
өріс кең екендігі бесенеден белгілі.

Қазір кезеңде факультет құрамына 
үш кафедра кіреді: Баспасөз және 
электрондық БАҚ (кафедра меңгерушісі: 
c.ғ.д., профессор Гүлмира Сұлтанбаева), 
Юнеско, халықаралық журналисти-
ка және қоғаммен байланыс (кафедра 
мең герушісі: ф.ғ.д., профессор Назгүл 
Шыңғысова), Баспа ісі және дизайн (кафе-
дра меңгерушісі: ф.ғ.к., доцент Сағатбек 
Медеубек)

Жалпы білім беру мен бәсекеге 
қабілетті маман дайындаудың алғы-
шарты оқытушы мен үйретушіге тығыз 
байланысты дейтін болсақ, бүгінгі күнде  
факультетте 12 ғылым-докторы, 30-дан 
аса ғылым кандидаты еңбек етеді. Cту-
денттерді оқытуға бұқаралық ақпарат 
құралдарының жетекшілері, баспа бас-
шылары жұмылдырылып, басқа да 
тәжірибелі журналист-практиктер белгі 
дәрежеде қатынасып келеді. 

Ендігі бір өзекті мәселе студенттерді 
дағдыландыру мен маман құзіреттілігін 
арттыру, шеберлікке баулу болып та-
былады. Ол, әрине, ең алдымен   іс-
тәжірибе, яғни практикадан өту арқылы 
жүзеге асады. Жоғарыда аталған БАҚ 
өкілдері студенттердің ғылыми және 
тәжірибелік жұмыстарына да жетекшілік 
етеді. Бізде көптеген басылымдар, теле-
радио арналары және баспа орындары-
мен келісімшарттар бар. 

Мәселен Баспасөз және электронды 
БАҚ кафедрасы БАҚ тарихы, теориясы, 
шеберлік мәселелері мен журналистік 
кәсіби дағдыны қалыптастыруда жалпы 
және элективті курстар негізінде білім 
беріп, тәжірибе ұстартады.  Олардың 
студенттері мен магистранттары «Қазақ 
газеттері»  ЖШС (Жұмабек Кенжалин),  
«Нұрмедиа( ЖШС Ерлан Байжанов), 

«Жас өркен» (Жүсіпбек Қорғасбек), 
Республикалық теле-радио арналары-
мен, іргелі бұқаралық ақпараттық 
қауымдастықтармен арадағы келісімшарт 
негізінде тығыз байланыс жасап отыра-
ды. Жалпы журналистика мамандығы 
бойынша 30-дан астам бұқаралық ақ-
парат құралдарымен келісімшарт жа-
салса, біздің студенттер бірінші курстан 
бастап практикалық тәжірибесін атал-
мыш орындарда келісімшарттар бойын-
ша  өткізуде. Кафедрада жыл сайын жас 
журналистердің Республикалық байқауы 
өткізіліп тұрады.

ЮНЕСКО, халықаралық журналис-
тика және қоғаммен байланыс кафе-
драсы баспасөз қызметі орындары-
мен, Халықаралық ұйымдармен ты-
ғыз байланыс орнатуда. Мұнда PR 
са ла сындағы жетекші мамандардың 
шеберлік сыныптары тұрақты өткізіледі. 
Қоғаммен  байланыс мамандығы бо-
йынша 40-қа таяу баспасөз клубтары, 
мелекеттік мекемелер мен кәсіпорындар 
баспасөз қызметі мен ЖШС баспасөз 
орталықтарымен, бұқаралық ақпарат 
құралдарымен келісімшарт жасалған. 
Кафедра пәндік сабақтар өткізумен 
бірге «Бакалавриаттағы кредиттік жүйе 
технологиясы», «Модульдік жүйе және 
пәнаралық байланыстар», «Оқытудың 
активтік тәсілдері» т.б. тақырыптар бо-
йынша әдістемелік семинарлар ұйым-
дастырып келеді.

Баспа ісі және дизайн  мамандығы 
бойынша студенттерге білім беру 1998 
жылы “0616 шифрымен” елімізде тұңғыш 
рет дүниеге келді. Осы уақытқа дейін 
аралықта оқыту мен тәжірбені жетілдіру 
жолында біршама оңтайлы істер жүзеге 
асырылды. Баспа ісі мамандығы бойын-
ша ғылыми-зерттеу зертханасы ашылды, 
онда жапон, поляк баспагерлері дәріс 
оқып, шетелдік жаңа технологиялар 
арқылы тәжірибелік сабақтар өткізуде. 

Биылғы жылы дизайн мамандығы 
бойынша оқу шеберханасы ашылды. 
Баспа дизайны бойынша жыл сайын  

ҚазҰУ-да білім алУ



8 

Республикалық болашақ-баспагер бай-
қауы ұйымдастырылады. Ай сайын бас-
па күнін ұйымдастыру қарастырылған. 
Жыл сайын баспагер-полиграфистер-
мен дөңгелек үстел ұйымдастырылады. 
«Қазақпарат», «Атамұра» корпорацияла-
рымен «Ана  тілі, «Мектеп, «Білім», т.б. 
баспаларымен келісімшарт орнатылған. 
Студенттер іс-тәжірибелерін осы баспа-
ларда және «Қазақ универсиеті» баспа-
сында өткізеді. Кафедраның осы күнгі 
арнаулы жабдықтармен жабдықталған, 
дамыған ақпараттық техникалық ба-
засы («Қазақ университеті» баспасы), 
жеткілікті дәрісханалық қоры бар.

Барлық кафедра оқытушылары дәріс 
және семинар сабақтарында оқытудың 
дәстүрлі және белсенді әдістерін (дебат-
тар, диспуттар, конференциялар, SWOT-
талдау жүргізу), Power Point форматында 
дәрістер оқу, электрондық оқулықтарды, 
компьютерлерді, инновациялық техно-
логияларды қолдану, оқытудың инно-
вациялық әдістері болып табылатын 
«дөңгелек үстел», «үш сатылы  интер-
вью», «іскерлік ойындар» т.б. қолданады. 

Студенттерінің теле-радио жур-
на лис терді дайындаудың негізгі 
тәжірибелік-зертханалық орны ҚазҰУ 
теле-радиокешені. Оның негізгі қызмет 
атқарылымы студенттердің оқу-машық-
тану дәрісімен тікелей байланысты. Фа-
культетте 700- дей студент журналистика 
мамандығына оқылатынын басшылыққа 
алсақ, олардың түгелге дерлігі теле-
ақпарат жасау, жаңалықтар топтама-
сын әзірлеу, эфирлік бағдарламаны 
жоспарлау, телехабар,  деректі фильм, 
публицистикалық теледәуір туындыла-
рын бейнетаспаға түсіру, компьютер-
де өңдеу, кадр сыртындағы мәтінді 
оқу, эфирге шығу сынды  жалпы жур-
налистикаға  тән кәсіби біліктілікке  бағыт-
талған талап деңгейіндегі оқу-үйрену 
үрдісімен айналысады. Соның ішінде 
арнайы теле-радио журналистика бо-
йынша курстық білім алатын студенттер 
телерадиостудия  қызметінен бастап, 

құры лымдық дәрежесіне дейінгі маман-
дану ісіне жұмылдырылады. Яғни, теле-
хабар, радиохабар  тәжірибелі ұстаздар 
жетекшілігімен студенттердің өз жос-
пар, жоба, сценарий үлгілері бойын-
ша әзірленіп, студенттер қалашығында  
эфирге шығарылып отырады.

Білім беру мен мамандар дайын-
даудың өзекті мәселелерінің бірі оқу-
лықтар, оқу құралдары, оқу-әдіс темелік 
көмекші құралдар. Бізде жеткілікті дәре-
жеде оқулықтар мен оқу құралдары бар. 

Бүгінде әлемдік деңгейдегі оқыту мен 
маман дайындауды шетелдік жоғары оқу 
орындарымен байланыссыз жүзеге асы-
ру мүмкін емес. Бұл да басты мәселенің 
бірі. Сондықтан да шетелдік байланыс 
және акедемиялық ұтқырлыққа біз баса 
назар аударып отырмыз. Соңғы үш жыл-
да факультетте 30-дан астам шет елдік 
профессор, ғалымдар дәріс оқыды.

Факультетте қазіргі кезде АҚШ-
тың Колумбия университеті, Оклахо-
ма Мемлекеттік университеті, Огайо 
университеті және Вайоминг универ-
ситетімен, Польшаның А. Мицкеевич 
атындағы университеті  және Н. Копер-
ник атындағы Торунь университімен, 
Түркияның Стамбул, Ресейдің Санкт-
Петербург, М.В. Ломоносов атынд. 
Мәс кеу мемлекеттік университетімен 
келісімшарттар жасалып, тығыз байланыс 
орнатылуда. Келесі  жылы Польшаның  
А. Мицкеевич атындағы университеті  
және Н. Коперник атындағы Торунь, 
Түркияның Стамбул, Ресейдің Санкт-
Петербург, М.В. Ломоносов атынд. 
Мәскеу мемлекеттік университеттерін 
іс-тәжірибе шараларын ұйымдастыру 
бағдарламалары жасалып жатыр.

Академиялық ұтқырлық бағдар-
ла масы бойынша факультеттің 20-дан 
астам студенті АҚШ, Польша, Түркия, 
Испания, Португалия елдерінде бір 
семестр білім алды. Сонымен қатар, 
факультеттің 40 магистранты АҚШ, 
Польша, Ресей, Оңтүстік Корея, Пор-
тугалия, Испания, Түркия елдерінде 
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2 ай көлемінде ғылыми тәжірибеден 
өтті. Факультетте 2012-2013 оқу жы-
лында бес оқытушы АҚШ және Польша 
елдерінде Болашақ бағдарламасы бо-
йынша ғылыми тағылымдамадан өтті. 
2012 жылғы маусым-шілде айларын-
да Вайоминг университетінде 4 маги-
странт ғылыми біліктілігін жетілдірсе, 
1 оқытушы 2013 жылғы қаңтар-ақпан 
айларында Колумбия университетінде 
ғылыми тағылымдамадан өтті. Сонымен 
қоса, факультетте шетелдік ғалымдар, 
кәсіби мамандар, танымал журналистер-
мен дистанциондық дәрістер, бейне кон-
ференциялар тұрақты түрде өткізіледі. 
Студенттердің жаңа медиа жайлы білімін 
жетілдіру мақсатында АҚШ-тың осы 
саладағы білікті мамандарымен ай сайын 
вебинар жүргізілуде. 

2013 жылы 7-12 шілде аралығында 
Гонконг универсиетінің 10 магистранты 
екі оқытушысымен  бізге келіп, өзіміздің 
студент, магистранттармен  журналисти-
ка және коммуникация бойынша жазған 
мектеп дәрістерін өткізді. Қараша айын-
да біздің  бірінші курс магистранттары 
Гонконг универсиетінде Халықаралық 
журналистік форумға қатысып, екі ап-
тадай тағлымдамадан өтті. Болашақта 
Огайо университетінің Халықаралық жур-
налистика институтымен бірге студенттер-
ге арналған жазғы мектеп ұйымдастыруы 
бойынша жұмыстар қолға алынуда. 

Факультетте шетелдік ғалым дардың 
ұзақ мерзімге келуі де қарастырылған, 
мысалы, 2013 жылдың 18 наурыз-
дан бастап 7 апта көлемінде Вайоминг 
университетінің профессоры, Лос Анже-
лес Таймс газетінің журналисі Джордж 
Гладней лекция оқып, сабақ жүргізіп 
кетті. Одан соң екі апталыққа  Стам-
бул университеті ректорының кеңес-
шісі, профессор Хаяти Тьюфекчео-
глу, Огайо университетінің профессо-
ры АҚШ Халықаралық журналистика 
университетінің директоры Юсуф Калиан-
го, Польшаның Коперник университетінің 
профессоры Ивона Маасаки т.б. дәріс 

оқуға келді. Қазір Турция ғалымы Ай-
демир Окай, Ресей  ғалымы Людмила 
Мосунова дәрістер оқып жатыр. Келергі 
оқу жылында 3 студенттің АҚШ-тың Вай-
оминг университетіне және 4 студенттің 
Польшаның А.Мицкеевич атындағы 
университетіне  күзгі семестрге оқуға 
баруына байланысты келісімшарттар 
жасалуда. 2013-2014 оқу жылында 
факультеттің 4 оқытушысы АҚШ, Польша, 
Ұлыбританияда  Болашақ бағдарламасы 
бойынша ғылыми тағылымдамадан өту 
жоспарланып отыр. Польшаның А. Миц-
кеевич атындағы Познань  және Н. Копер-
ник атындағы Торунь университеттерімен, 
Огайо университетімен екі дипломдық 
жүйе бойынша студент алмасу мәселелері 
қарастырылып жатыр. 

Факультетте ғылыми зерттеу сала-
сы бойынша ҚР Білім және ғылым 
Министрлігінің 3 іргелі қолданбалы жо-
басы бар. Жоба жетекшілері: профессор  
Ахметова Л.С., профессор Әбдиманұлы 
Ө., профессор Сұлтанбаева Г.С. Ғы-
лыми-зерттеу жұмыстарына студенттер, 
магистранттар, докторанттар мен жас 
ғалым оқытушылар белсене араласа-
ды. Халықаралық және республикалық 
ғылыми-практикалық конференциялар 
тұрақты түрде өткізіледі, жас ғалымдар 
үйірмелері жұмыс істейді. 

Журналистерді даярлаудағы иннова-
циялық модель бүгінде әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті 
журналистика факультетінің басты 
стра тегиялық мақсатыбоп саналады. 
Сон дықтан журналистика,  қоғаммен 
бай ланыс, баспа ісі және дизайн 
мамандықтары бойынша білім берудегі 
стратегиялық дамуы 3 бағытта  жүзеге 
асуы тиіс: білім беру, ғылыми-зерттеу 
жұмыстары, өндіріс. Осылардың тікелей 
байланысы арқылы бәсекеге қабілетті, 
білікті де білімді мамандарды даярлау. 
Қазақстандық БАҚ нарығының бәсекеге 
қабілеттілігінің басты факторы – білікті 
де кәсіби медиаменеджерлер жүйесі 

ҚазҰУ-да білім алУ
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қалыптасуы керек. Мультимедиалық 
сыныптарды заманауи ақпараттық тех-
нологиялық бағдарламамен қатама сыз 
ету, университеттің Интернет-сынып-
тары базасында оқу-тәжірибелік мульти-
медиалық журналист зертханасын ашу 
күн тәртібінде тұрған мәселелердің бірі.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университетінің журналистика фа-
куль тетінің журналистика және ди-
зайн мамандықтарына талапкерлердің 
құжаттары 20 маусым мен 1 шілденің ара-
сында қабылданады. Талапкерлер 1-10 
шілденің арасында шығармашылық ем-
тихан тапсырады. Өзге мамандықтарға 
түсушілердің құжаттары 30 шілдеге дейін 
қабылданады. 

Жалпы журналистика факультетіне 
түсушілер төрт мамандық бойынша да-
йындалады. Біріншісі – журналистика 
мамандығы. Онда баспасөз және элек-
тронды бұқаралық ақпарат құралдары ма-
мандары дайындалады. Бұл мамандыққа  
Ұлттық бірыңғай тестілеуден өткен та-
лапкерлер құжаттары қабылданып,  
шығармашылық емтиханнан алған балы 
мен қазақ тілі, Қазақстан тарихы пәндері 
бойынша 70 балдан жоғары алғандары 
конкурсқа жіберіледі. 

Екіншісі – қоғаммен байланыс маман-
дығы. Мұнда журналистика саласы 
бойынша қоғамдық қызметкерлер дай-
ындалады. Бұл мамандықа түсушілер  
шығармашылық емтихан тапсырмай-
ды. Ұлттық бірыңғай тестілеуден қазақ 
тілі, Қазақстан тарихы, математика 
және төртінші пән ретінде  география 
пәнінен тест бойынша 70 балдан жоғары 
балл алған талапкерлердің құжаттары 
қабылданып, конкурсқа жіберіледі.

Келесі мамандық – баспа ісі. Мұнда 
баспа редакторлары дайындалып 
шығады. Бұған түсушілер шығармашылық 
емтихан тапсырмайды. Бірыңғай ұлттық 
тестілеуден қазақ тілі, Қазақстан тарихы, 
математика және төртінші пән ретінде  

әдебиет пәнінен ҰБТ бойынша 70 бал-
дан жоғары балл алған талапкерлердің 
құжаттары қабылданып, кокурсқа 
жіберіледі. 

Төртінші мамандық дизайн деп ата-
лады. Мұнда баспа өнімдерін безендіруші 
мамандар даярланып шығады. Бұл 
мамандыққа келуші талапкерлерге 
шығармашылық емтихан өтеді. Ол екі 
бөліктен тұрады. Бұл мамандыққа сурет 
өнеріне бейімі бар балалар қабылданады. 
Сондықтан тапсырма бойынша жай су-
рет және композициялық сурет салудан  
шығармашылық емтихан тапсырады. 
Шығармашылықтан алған балы мен қазақ 
тілі, Қазақстан тарихы пәндерінен алған 
балдары бойынша конкурсқа жіберіледі. 

Жалпы журналистика мамандарын 
дайындау Халықаралық стандартқа, Бо-
лон үдерісіне сай түрде, отандық журна-
листика дайындаудың ерекшеліктерін 
ескере отырып, жүзеге асырылып келеді. 
Биылғы жылы Елбасы Н. Назарбаевтың 
«Қазақстан – 2050» стратегиясындағы 
бағыттар мен міндеттерді басшылыққа 
ала отырып, әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің журналистика 
факультеті оқыту жүйесіндегі оқу жоспар-
ларына, оқу бағдарламаларына, типтік 
оқу жоспарларына енгізілетін  уақыт 
талабынан туындаған жаңартпалы-
технологиялық өзгерістерде, ең алды-
мен,  кәсіби мамандар дайындаудағы 
мамандық құзіреттілігіне  айрықша көңіл 
бөлмек. Бұл біздің факультеттегі оқу 
жүйесі жаңаша бағыт алып, шын мәніндегі 
өз ісіне сай мамандар дайындауға 
бетбұрыс жасайтындығының айқын 
көрінісі болып табылады. 

Қорыта айтқанда, журналистика 
мамандығын дайындау ол мамандықтың 
қоғамдық-әлеуметтік орны мен өзіндік 
ерекшелігіне сай жүргізілгенде ғана, за-
ман талабына сай тәуелсіз елдің болашақ 
болмысын айқындайтын рухы биік, білігі 
мол маман дайындай аламыз.   

ҚазҰУ-да білім алУ
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тағылымы терең КездесУлер

Қазақ – кең-жазира дала-
сындай дарқан мінезі, 
имандылығы, бауыр мал-

дылығы, адамгершілігі кө зінде тұн-
ған және жүрегінен көрініп тұр ған, 
ұлтжандығы  ішінде ұйып жатқан 
кең халық. Қазіргі таңда бүкіл білім 
беру жүйесі арқылы осы қасиеттерді 
жарқырата отырып  сыртқа шығару, 
жоғарғы дәрежеге көтеру қажет, ол 
үшін сапалы патриоттық тәрбие ке-
рек. Бұл сырттан ғана келетін әсер 
емес, ол іштен шығатын, өрбитін, 
қалыптасатын дара қасиет. Ол 
қазақ менталитетінің ғасырлар бойы 
қалыптасып келе жатқан халыққа тән 

сана-сезіммен келген ойлау нәтижесі. 
мұндай қасиеттерді  жас ұрпақ бойына 
тереңінен қалыптастыруда еліміздегі 
белді қайраткерлермен кездесу өткізіп, 
салиқалы сұқбат ұйымдастырудың  
маңызы зор деп білеміз.

Сонау 90-жылдары Иран елінен 
келіп, факультетіміздің іргетасын 
қаласуда зор еңбек сіңірген белді ғалым 
Ислам Жеменей мырзамен өткен кез-
десу осы ойымызға  айқын дәлел бола 
алады. Биылғы оқу жылындағы қоңыр 
күз айында өткен осындай әсерлі  кез-
десулер ішінен шығыстану саласындағы 
дара тұлғалардың бірі – Ислам Жеме-
ней есімін ерекше атап өткіміз келеді. 

Шығыстану факультеті қытайтану кафедрасының 
бұрыннан қалыптасқан ізгі дәстүрлерінің бірі – сту-
дентттер мен магистранттарға жан-жақты білім бе-
румен  қатар адамгершілік, отансүйгіштік қасиеттер, 
ана тіліне, туған жерге, салт-дәстүрлеріміз бен әдет –
ғұрыптарымызға деген махаббат сезімін ұялату. Себебі  
білім беру мен тәрбиенің негізгі міндеті - өз елінің аза-
маты, патриотын тәрбиелеу болса, осыған сәйкес 
«қазақстандық патриотизм мен ұлттық патриотизм» 
студенттердің тәрбиелік деңгейін бағалaудағы басты 
көрсеткіш болып табылады. Осы бағытта біздің кафедра 
ұжымы биылғы оқу жылының басынан-ақ еліміздегі белді 
ғалымдар, қоғам және мәдениет қайраткерлерімен кезде-
су  өткізді. Атап  айтсақ, белді шығыстанушы ғалым, 
профессор  Ислам Жеменей, факультетіміздің түлегі, 
«Парасат» орденінің иегері, аудармашы, шығыстанушы 
Серік Жұматайұлы Нарысов, Р.Б. Сүлейменов атындағы 
Шығыстану институтының ғылыми қызметкері, фи-
лология ғылымдарының кандидаты Жанымхан Ошан 
т.б.тұлғалар  кафедрамыздың қонағы болып қайтты.

ҚазҰУ-дағы  КездесУ
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Қытайтану кафедрасының арнайы 
қонағы болған ғалым студенттер мен 
магистранттарға  өз өмірі мен еңбек 
жолдары турасында қысқаша тоқталып 
өтіп, қазіргі таңда еліміздегі  үш түрлі 
көкейкесті мәселені көтеріп өтеді. Ол 
ана тілінің деңгейін көтеру, демо-
графия мәселесі және ұлтжандылық 
қасиеттерді болашақ ұрпақ бойына 
терең сіңіру.  «Ана тілін таза меңгерген 
азамат қана өзге ұлттың тілін де жетік 
меңгере алады», – деп атап көрсетеді 
ол. «Ал сөздік қорды байыту үшін 
сөздік құрастырудың рөлі ерекше, 
себебі ол сөздің баламасын іздеу үшін 
бірнеше нұсқасын қарастырып, ізденіп, 
толықтырасың, сол арқылы сөздік 
қорыңның нәрін кіргізесің, шеңберін 
ұлғайтасың», – деп атап өтеді ғалым. 
Атажұртына, туған тіліне, мәдениетіне  
деген махаббат сезімінің қаншалық 
терең екенін оның әрбір сөздерінің 
астарынан, ойлы жанарынан  байқау 
қиын емес еді. 

Сондай ғибратқа толы 
 кез де  су  лердің тағы бірі ретінде 
шығыстану факультетінің ең алғашқы 
топ жарған түлектерінің бірі –  Алматы 
қаласындағы Орта Азия тарихи-дип-
ломатиялық Қоғамының төрағасы, 
белді шығыстанушы Нарысов Серік 
Жұматайұлымен болып өтті. Серік 
мырза қиындығы мен қызығы қатар 
жүретін аудармашылық қызмет ту-
ралы, жоғарғы білікті аудармашының 
қандай қасиеттерді өз бойына сіңіру 
керектігі жөнінде сыр шертті. Алай-
да қандай да болмасын маман иесі 
ең алдымен ұлтжанды болу шарт 
екендігін баса көрсетті: «қай сала-
да болмасын еңбек етсеңіз де ең 
алдымен ұлт мүддесін, мемлекет 
мүддесін басты орынға қою керек», 
-деп баса көрсетті. Әр маманның өз 
саласын шебер меңгеруі нәтижесінде 
қоғамымыздың гүлдене түсетініне ерек-
ше тоқталып өтіп, студенттер мен ма-
гистранттарды өз ісінің білікті маманы 

болуға әрі өз елінің ұлтжанды азаматы 
болуға шақырды. Кездесу барысында 
өзінің  жеке мұражайынан шығыстану 
факультетенің серпінді жоба аясында 
ашылғалы отырған «Шығыс мұражайы» 
қорына 12 жәдігер сыйға тартты. 
Олардың ішінде қытай мәдениетінің 
мәйегі боп танылатын каллиграфия 
өнерінен көрініс беретін қытай жібегіне 
жазылған ғибратты жазулар, Шаолинь 
ғибадатханасынан естелікке алынған 
семсер, 2008 жылы Пекин қаласында 
өткен  олимпиадалық ойындарының  
эмблемалық белгілері, Сиан қала-
сындағы жерасты жауынгерлерінің 
кішірейтілген мүсіндері, қытай бейнелеу 
өнерінде қолданылатын қылқаламдар 
және т.б құнды жәдігерлер. Кездесу 
соңында студенттер мен магистранттар 
көкейде жүрген сұрақтар мен сауалдар 
қойып отырды.  мұдай  іс-шаралардың 
бәрі келешек жас ұрпақты патриоттық 
және интернационалдық рухта тәр-
биелеудің қажеттілігін қамтамасыз 
етеді. 

Қазақстан Республикасының бі-
лім беру жаңа бағдарламасында, 
қоғамның, бүгінгі күнгі талабы алдағы 
уақытта да әрбір адамды Отанын 
сүюге, туған жерін құрметтеуге, ата-
бабаның озық салт-дәстүрлерінің 
құндылығын мақтаныш тұтуға, әлемде 
халықтар арасындағы бейбітшілік үшін 
достықты нығайтуға бағыт беруде тал-
май еңбек етуді қажет санайды. Осын-
дай  бағыттарды шебер ұштастыра 
отырып, біздің шығыстану факультеті 
әрі қарайғы ізгілік пен тағылымға толы  
іс-шаралар аясын ұлғайтып,  қоғам 
өмірінің кемелдене түсуіне тамшыдай 
болса да өз үлестерін қосып келеді.

Шығыстану факультеті қытайтану 
кафедрасы меңгерушісінің  

ғылыми-инновациялық істері және 
халықаралық ынтымақтастығы 

жөніндегі орынбасары 
Кенжебаева А.Ә.

ҚазҰУ-дағы КездесУ
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мӘдениеттанУ  – жаңа ғасыр мамандығы!

Мәдениеттану – мәдениет 
және оның институттарын 
тұтас феномен ретінде зерт-

тейтін ғылым саласы.  Оның пәні жеке, 
топтық, ұлттық және жалпыадамзаттық 
мәдени процестер мен құбыластардың 
объективті заңдылықтары, мәдениет 
субъектілерінің барлық буындарының 
материалдық және рухани әрекетінің 
түрлері, формалары, әдіс-тәсілдері мен 
механизмдері, заңдылықтары мен себеп-
салдарлылығы, жобалы-өнімді және бол-
жамды өзара шарттылығы болып табыла-
ды. мәдениеттану әртүрлі қоғамдардағы 
мәдени өмірді зерттей отырып, негізгі 
мәдени-тарихи типтердің ерекшеліктері 
мен жетістіктерін де қарастырады. 

мәдениеттанушылардың маңызды 
мәселесі – қазіргі кезеңдегі әлеуметтік-
мәдени ортаның процестері мен үрдіс-
терін сараптау.  «мәдениет» (культу-
ра) термині латынның «cultura» сөзінен  
«жерді өндеу» деген мағынаны білдіреді. 
гректер культура ұғымын «пайдея» — 
бала жетектеуші, білім беруші, ал Рим-
діктер тәрбиеші, ұстаз мағынасында 
қолданған, араб тілінде «маданият» - 
қала деген мағынаны білдірді. Б.з.д. 45 
жылы Рим философы м. Цицерон «Туску-
лан әңгімелері» шығармасында мәдениет 
дегеніміз адам жанын рухани жетілдіру 
деп түсіндірген. «мәдениет» түсінігінде 
адам өмірінің шығармашылық қызметі 
мен оның биологиялық формасының 
арасындағы айырмашылық жатады.

мәдениеттану ғылымының қалып-
тасуына американдық ғалым л. Уайт 
(1900-1975) өзінің «мәдениет жайлы 
ғылым» (1949) атты кітабы арқылы көп 
еңбек сіңірді. 

мәдениеттанушылар:
• ғылыми-зерттеу қызметіне; 

• ұйымдастырушылық-басқару қыз-
ме тіне; 

• оқытушылық қызмет үшін;
• әкімшілік органдар үшін мәдени сая-

сат саласында мамандар даярлайды.
«мәдениеттану» мандығында білім 

алатын студенттер:  әлеуметтік-мәдени 
іс-әрекет; 

– мәдениеттегі менеджмент; 
– өнертану;  
– тарихи мәдениеттану; 
– теориялық мәдениеттану; 
– мәдени антропология; 
– мәдениет философиясы бағытары 

бойынша арнайы дайындықтан өтіп, 
кәсіби біліктілік жинақтайды. 

Біздің түлектер төмендегі салалар 
бойынша қызмет атқара алады:

мәдениет министрлігінде; 
– әкімшілік қарамағындағы мәдениет 

департаментінде; 
– мәдени саясат және өнертану ин-

ститутында; 
– ұлттық-мәдени орталықтарда;                                                                              
– жоғарғы оқу орындарында, колледж-

де;
– Pr-агентства және турагентства-

ларда; 
– мәдени-әлеуметтік қорларда, мәде-

ни туризмдегі менеджмент;  
– мәдени кәсіби мекемелерде (арт-

галерея, киностудия, театр, музеи);    
– БАҚ саласында (теледидар, радио-

станця, газет, журнал) және т.б.
мәдениеттану – болашақтың маман-

дығы, мәдениеттанушылар қата рын да 
болу жарқын болашақ пен сапалы білімді 
таңдау Өз болашағыңды өзің таңда!

2-курс магистранты Мерхаева А.А.
«Дінтану және мәдениеттану»    
кафедрасының оқытушысы 

Мұханбет Ә.А.

мамаНдыҚ жәНе Кәсіп
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Олимпиада  
«аль-Фараби»

1 Қай ұрық жапырақшаларының 
туындысы омыртқалылардың тері 
жамылғысы болып табылады?

A экто-және мезодерма

B эписомиттің мезодермасы

C бүйір пластинкасының 
мезодермасы

D дерматома

E эктодерма және энтодерма

2 Сүйекті балықтар бассүйегінің 
түбін қай сүйектер 
қалыптастырады?

A сыртқы және ішкі қанаттәрізді 
сүйектер

B шаршы және қанаттәрізді сүйектер

C қанаттәрізді және таңдай сүйектер

D өре және парасфеноид сүйектер

E таңдай, шаршы, қанат тәрізді 
сүйектер

4 Жүйке жасушасын тітіркендіргенде 
мембрана арқылы Na +  ішке,   
K+ сыртқа ауысады. Осындай 
тасымалдану үрдісінің  атауы 
қалай?

A осмос

B белсенді тасымал

C пиноцитоз

D диффузия

E фагоцитоз

5 Бір қабатты мембранамен 
қапталған, іші қуыс, 
қапшықтарынан көпіршіктері 
таралған  жасуша органоидын 
атаңыз:

A митохондрия

B эндоплазмалық тор

C жасуша орталығы

D гольджи аппараты

E хлоропластар

6 Партеногенезге тән жануарларды 
атаңыздар:

A инфузориялар

B талшықтылар

C аралар, дафния, тасты жерді 
мекендеуші кесірткелер

D сүзек плазмодиясы

E жабайы ара, броненосецтар, 
адамдар

7 Альпинистер биік тауға 
көтерілгенде қандағы 
эритроциттердің және 
гемоглобиннің саны жоғарылайды. 
Осы құбылыс өзгергіштіктің 
қандай түріне жатады?

A мутациялық

B комбинативтік

C модификациялық

D фенотиптік

БИОЛОГИя 
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E генотиптік

8 Табиғи сұрыптауда қозғаушы 
фактор әсер етпейтін организмдер 
тобын атаңдар:

A вегетативті жолмен көбеюшілер
B қиғаш тозаңданушы өсімдіктер
C өздігінен тозаңданушы өсімдіктер
D таза линиялы ағзалар
E желмен тозаңданушы өсімдіктер
9  Жер астынан табылған адамның 

ұрпағының миының көлемі  500-
800 см3 шамасында сол ұрпақты 
қалай деп атаған?

A кроманьонец
B епті адам
C неандерталец
D питекантроп
E австралопитек
10 Төменде көрсетілген тірі 

ағзалар биогеоценозда  қоректік 
тізбегі бірдей құрамда болады. 
Солардың ішінен қоректік тізбектің 
соңғы бөлігіне қайсысы жатады?

A бүркіт
B шегірткелер
C жыландар
D өсімдіктер
E құрбақа
11 Қандай экологиялық фактор, 

басқа факторларға қарағанда 
тәуліктік кезеңдерімен ерекше 
айқындалады?

A желдің күші
B жарық
C ылғалдылық
D температура
E атмосферадағы О2 мен СО2 

мөлшері
12 Қосқабатты жануарлар тобына 

жатады...
A жалпақ құрттар
B шаянтәрізділер

C ішекқуыстылар
D моллюскалар
E тікентерілер
13 Үшқабатты жануарлар тобына 

жатады...
A губкалар
B буылтық құрттар
C ішекқуыстылар
D маржан полиптер
E медузалар
14 Қайсылары адам паразиті болып 

табылады?
A өгіз солитері
B коловраткалар
C сүліктер
D нерейда
E планария
15 Көп кездесетін бактерия 

формалары:
A құрт тәрізді
B таяқша тәрізді
C жалпақ келген
D мицелиалды
E спираль тәрізді
16 Бактериялық клетканың сыртқы 

қабатына қатысы жоқ құрылым
A шырышты қабат
B капсула
C талшықтар
D құрт тәрізді

E цитоплазмалық мембрана

17 Бактериялық клетканың сыртқы 
қабатына қатысы бар құрылым

A нуклеокапсид

B капсула

C хлоросома

D нуклеоид

E цитоплазмалық мембрана

18 Толық түзілген вирус бөлшектері
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A вириондар

B капсидтер

C капсомерлер

D теломерлер

E вироидтар

19 Басқа тірі организмдерден 
вирустардың ерекшілігі:

A өзгергіштілігі

B репликацияға қабілеттілігі

C реципиентке спецификалығы

D тірі клеткада көбеюі

E мутантты клеткаларға ғана енуі

20 Жуан ішек қандай ішектерден 
түзіледі?

A  мықын ішек, сигма тәрізді, тоқ 
ішек 

B  соқырішек, тоқ ішек, сигма тәрізді 
ішек 

C  тоқ ішек, мықын ішек, тік ішек

D  соқыр ішек, тоқ ішек, сигма 
тәрізді, тік ішек

E  тік ішек, он екі елі ішек, аш ішек

21 Оң жақ қарыншадан қандай қан 
тамыры шығады?

A вена артериясы

B аорта (қолқа)

C өкпе бағаны

D ұйқы артериясы 

E бұғана асты венасы

22 Түйіршікті эндоплазмалық тордың 
мембранасымен байланысқан 
рибосомалар қандай синтез 
процесіне қатысады:

A секреторлы белоктар мен белок-
ферменттер синтезіне

B құрылымдық белоктар

C майларды

D полиқанттарды

E пигменттерді

23 Қанның формалық элементтерінің 
толық құрамын табыңыз:

A  ретикулоциттер, эритроциттер 

B  нормоциттер, сфероциттер, 
эхиноциттер, стоматоциттер, 
планоциттер

C эритроциттер, лейкоциттер, 
тромбоциттер

D эритроциттер және тромбоциттер

E нейтрофилдер, базофилдер, 
эозинофилдер

24 Нерв ұлпасының негізгі қызмет 
атқаратын клеткалары:

A нейрондар 

B эпендимоциттер

C астроциттер

D олигодендроциттер

E микроглиоциттер

25 Бидай сорттарының кейбір 
өсімдіктерінің биіктігі екі 
доминантты генмен бақыланады, 
егер генотипі l1l1l2l2l3l3 болатын 
өсімдіктердің биіктігі 18 см, ал 
генотипі l1L1L2L2L3L3 өсімдіктердің 
биіктігі 120 см болса, онда  бидай 
өсімдігінің биіктігінің тұқым 
қуалауы аллельді емес гендердің 
өзара әсерлесуі қандай типіне 
жатады:      

A полимерия

B комплементарлық

C эпистаз       

D плейотропия

E пенетранттылық
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  РУССКАя ЛИТЕРАТУРА  

1. Укажите, кто из персонажей коме-
дии А.С. Грибоедова «Горе от ума» так 
сказал о Чацком: «А вы заметили, что он 
в уме сурьезно поврежден»?

А) хлестова
Б) Фамусов
В) Загорецкий
г) лиза
Д) молчалин

2. Сколько романов написал   
И.А. Гон чаров?

А) 5
Б) 2
В) 1
г) 3
Д) 4

3. К какому идейно-эстетическому 
направлению (художественному мето-
ду) относится комедия А.С. Грибоедова 
«Горе от ума»?

А) Просветительский реализм
Б) Романтизм
В) Критический реализм
г) Сентиментализм
Д) Классицизм  

4. Кому посвятил И.С. Тургенев свой 
роман «Отцы и дети»?

А) Белинскому
Б) герцену
В) чернышевскому
г) Декабристам
Д) Виардо

5. Какой литературный деятель яв-
ляется автором следующей характери-
стики Онегина: «Страдающий эгоист, 
эгоист поневоле»?

А) Добролюбов
Б) Белинский
В) герцен
г) Жуковский
Д) ломоносов

6. Определите, о каком литератур-
ном герое идет речь, назовите произ-
ведение и его автора: «Его глаза сияют, 
лик его ужасен. Движенья быстры. Он 
прекрасен»:

А) молчалин. «горе от ума» грибоедова
Б) чичиков. «мертвые души» гоголя   

В) Петр 1. «Полтава» Пушкина
г) ленский. «евгений Онегин» Пушкина
Д) Раскольников. «Преступление и на-

казание» Достоевского.

7. Какая человеческая страсть ярко 
воплощена в трагедии А.С. Пушкина «Мо-
царт и Сальери»?

А) Накопительство
Б) Зависть
В) Женолюбие
г) Зазнайство
Д) Обжорство

8. Какую героиню Пушкина крадут 
прямо со свадьбы?

А) Татьяна
Б) Земфира 
В) Ольга
г) людмила
Д) Зарема

9. Какое из произведений А.С. Пушки-
на не связано с темой поэта и поэзии?

А) «Поэт»
Б) «Пророк»
В) «Пора, мой друг, пора!»
г) «Памятник»
Д) «Арион»

10. Какая трагедия А.С. Пушкина за-
канчивается ремаркой: «Народ безмолв-
ствует»?

А) «Пир во время чумы»
Б) «Борис годунов»
В) «моцарт и Сальери»
г) «Скупой рыцарь»
Д) «Каменный гость»

11. Чьи философские идеи оказали 
особое воздействие на русский симво-
лизм ?

А) м. горький
Б) л. Толстой
В) л. Андреев
г) Ж.-Ж. Руссо
Д) В. Соловьев

12. Какой роман какого писателя 
открывается главой под названием 
«Никогда не разговаривайте с неизвест-
ными»?

А) И. Тургенев «Отцы и дети»
Б) м. лермонтов «герой нашего вре-

мени»
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В) Ф. Достоевский «Преступление и на-
ка зание»

г) л. Толстой «Война и мир»
Д) м. Булгаков «мастер и маргарита»

13. Какое произведение какого автора 
относится к жанру  антиутопии?

А) И. Бунин  «Деревня»
Б) А. чехов «Скучная история»
В) е. Замятин «мы»
г) м. Булгаков «Белая гвардия»
Д) А. Ахматова «Реквием»

14. В рамках какого направления раз-
вивалось раннее творчество А. Ахма-
товой?

А)  Акмеизм
Б) Символизм
В) Имажинизм
г) Футуризм
Д) Романтизм

15. Русский писатель, первым став-
ший Нобелевским лауреатом?

А) В. Набоков
Б) м. горький
В) Б. Пастернак
г) И. Бунин
Д) А. Куприн

16. Какое произведение Шолохова 
осталось незавершенным:

А) «Судьба человека»
Б) «Тихий Дон»
В) «Они сражались за Родину»
г) «Наука ненависти»
Д) «Нахаленок»

17. Русский поэт, Нобелевский лау реат: 
А) И. Бродский
Б) В. маяковский
В) С. есенин
г) Н. гумилев
Д) е. евтушенко

18. Кому принадлежит высказывание : 
«я – мистический писатель…» ? 

А) А. Куприн
Б) А. Солженицын
В) м. Булгаков
г) В. Шукшин
Д) В. Набоков

19. С каким направлением связано 
раннее творчество А. Блока? 

А) Футуризм

Б) Имажинизм
В) Романтизм
г) Символизм
Д) Акмеизм

20. Произведение какого автора пос-
вя щено теме коллективизации?

А) И. Бунин «Деревня»
Б) м. горький «Старуха Изергиль»
В) м. Шолохов «Наука ненависти»
г) м. Булгаков «Дьяволиада»
Д) А. Платонов «Котлован»

21. К какому периоду относят первую 
волну русской литературной эмиграции?

А) После 1-ой русской революции 1905 г.
Б) После Октябрьской революции 1917 г. 
В) После Отечественной войны 1812 г.
г) После Отечественной войны 1941-

1945 гг.
Д) 60-70-е годы хх века

22. Какое произведение какого автора 
заканчивается пророческими строками: 
« я в гроб сойду и в третий день восстану, 
И как сплавляют по реке плоты, Ко мне 
на суд, как баржи каравана, столетья 
поплывут из темноты»?

А) Б. Пастернак «Доктор Живаго»
Б) А. Ахматова «Реквием»
В) А. Блок «Двенадцать»
г) С. есенин  «Анна Снегина»
Д) В. маяковский «Облако в штанах»

23. Какое произведение М. Шолохова 
состоит из 4-х книг ?

А) «Поднятая целина»
Б) «Наука ненависти»
В) «Они сражались за Родину»
г) «Судьба человека»
Д) «Тихий Дон»

24. Кто обращался к российской 
интеллигенции с призывом: «Всем те-
лом, всем сердцем, всем  сознанием – 
слу шайте Революцию!»?

А) В. маяковский
Б) С. есенин
В) А. Белый
г) А. Блок
Д) О. мандельштам

25. Творчество какого писателя 
относят к «деревенской прозе»?

А) В. Распутин
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Б) м. Булгаков
В) м. горький

г) Б. Пастернак
Д) л. Андреев

1. choose synonym of the word  “ex-
hausted”: 

a) ugly
b) terrible
c) tired
d) dangerous
e)  ashionable

2. choose the correct synonym of “cour-
tesy”

a) importance
b) politeness
c) majority 
d) hospitality
e) punishment

3. Give antonym to the word “silence”: 
a) fear 
b) noise  
c) wealth
d) quite
e) action 

4. choose the countable noun:
a) luggage
b) sand
c) honey
d) salt
e) t-shirt

5. choose the correct plural form of the 
word:

a) wolfs  
b) wolves   
c) woolves 
d) woolfs 
e) wolfes

6. choose the word that does not belong 
to ‘professions’:

a) doctor
b) teacher
c) processor
d) politician
e) trainer

7. complete the sentence:
The United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland is … 

a) a parliamentary monarchy
b) a bourgeois republic
c) a federal republic
d) a constitution republic
e) a parliamentary republic

8. choose the right answer.
Great Britain is a parliamentary monar-

chy. The head of the state is…:
a) lord chancellor
b) President
c) Prime minister
d) Governor
e) Queen

9. What is the definition of the word ‘psy-
chology’?

a) the study of the activities of govern-
ment

b) the study of how buildings are de-
signed and constructed

c) the study of the human mind and 
people’s behavior 

d) the study of how to treat illness
e) the study of farming

10. according to the english saying 
“The Englishman’s home is his ___”:
a) castle
b) love
c) Penthouse
d) mansion
e) stable

11. choose the right variant of articles. 
...lаrge steel bridge joins...two banks 

of ...river.
a) an, the,the 
a) the, the,the  
b) А, -, - 
c) the, -, а
d) a,the,the

12. choose the right article:
“romeo and Juliet” is about ..love and 

..hate. it is about .. love of two young            peo-
ple whose  families were bitter enemies. it was 
.. tragic love.

a) -/-/-/-

АНГЛИйСКИй яЗыК
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b) a/a/a/a
c) -/-/the/a
d) -/a/the/a
e) -/-a-the

13. choose the right variant of preposi-
tion: 

Martin gave ...smoking two years ago. 
a) down   
b) up   
c) of
d) under
e) over

14. Which sentence is imperative?
a) He threw the litter.
b) Do you want to throw the litter?
c) Doesn’t he throw the litter?
d) Do not throw the litter!
e) Why are you throwing the litter?

15. complete the disjunctive question:
You have written your exercise, ….?
a) do you
b) have you
c) have not you
D) do not you
e) did not you

16. Find a sentence with a phrasal verb:
a) Konkin participated in the international 

Olympiad
b) Oh, no. We’ve run out of bread
c) asem was born in november
D) there are many people in the street
e) Please, don’t smoke here!

17. choose the right adverb: 
Maria’s English is excellent. She 

speaks… .
a) perfectly english
b) english perfect 
c) perfect english
D) english perfectly
e) the perfectly english

18. choose the right variant:
Cuba is … sugar-growing areas in the 

world.
a) one of the large
b) one of largest
c) one of the largest
D) larger
e) largest

19. choose the right answer:
The exam was fairly easy - … I expected.
a) more easy that
b) more easy than
c) easier than
D) easier as
e) so easier that

20. choose the right form of adjective:
The film was really boring. It was… I’ve 

ever seen.
a) most boring film
b) the more boring film
c) the film more boring
D) the most boring film 
e) the more boring film

21. choose the right pronoun:
We went shopping and spent… money.
a) a lot of
b) a lots of
c) lot of
D) many
e) a lot

22. choose the sentence with a noun in 
the Possessive Case: 

А) ase1’s reading а newspaper
В) ase1’s gone to university
С) ase1’s dog is very loyal 
D) ase1’s got two young brothers
е) asel’s writing а letter to her pen-friend

23. choose the right variant of the Demon-
strative Pronoun:

Саn you help me carry ... baggages? 
А) that
В) this
С) these 
D) thus 
е) them

24. choose the right answer:
Where is my CD? I can’t find it ….. . 
a) nowhere 
b) everywhere
c) somewhere 
D) where 
e) anywhere 

25. choose the right modal verb:
If you want to be slim, you …go on a 

diet.
А) hadn’t better 
В) are to  
С) have to
D) should 
е) were to
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1 Дене тыныштық күйінен  бірқалыпты 
үдемелі  қозғалып, бесінші секундта    
90 см    жол  жүреді.  дененің  жетінші  
секундтағы орын ауыстыруы

A  4,3 м/c.

b  5,6 м/c.

c 7,4 м/c.

D 2,6 м/c.

e 5,8  м/c.

2 Жауын тамшысы V = 36 км/с жыл-
дамдықпен вагон терезесіне вер-
тикальға  60°   бұрышпен құлап  із 
қалдырса,  тамшылардың жыл дам-
дығы

A  4,5 м/c.

b 5,2 м/c.

c 7,4 м/c.

D 2,6 м/c.

e 5,8  м/c.

3 Температурасы 60 С°   және қысымы  
19,92 кпа болғандағы қаныққан  су 
буының тығыздығы 

A 0,150  кг/м3 .   

b 0,120  кг/м3 .   

c 0,130  кг/м3
 ..

D 0,170  кг/м3 .  

e 0,145  кг/м3
 .

      

4 Капилляр түтікшенің  диаметрі 
0,2 мм. осы  тітікшеде  су қандай 
биіктікке көтеріледі ал сынап қан-
дай биіктікке төмен түседі. Темпе-
ратура бөлмелік:

A 12,2 см, 5 см.              

b 14,7 см, 7 см.                                                                                                                                       

c 11,2 см, 6 см.         

D 10,5 см, 3 см.    

e 10 см, 4 см.

5 Ауаның  температурасы  23°с,   ал 
салыстырмалы ылғалдылығы. 
60%. абсолюттік ылғалдылық және 
шық нүктесін анықтаңыз:

A 10,3·10-3  кг/м3 , 14°С.                                                                                                                  

b 12,6·10-3  кг/м3 , 15°С.                                                                                                         

c 12·10-3  кг/м3 , 12°С.                                                                                                                      

D 12,36·10-3  кг/м3 , 14°С.                                                                                                               

e 11,36·10-3  кг/м3 , 17°С.

6 Белгілі бір массасы бар идеал 
газдың  көлемін  тұрақты қысымда  
1 К-ге    қыздырсақ, газ бастапқы 
көлемнің  1/335  бөлігіне  ұлғайды.  
Газдың бастапқы температурасы 
қандай:

A  35.

b  44.

c  33.

D  41.

e  22.

7 Белгілі бір  массасы бар идеал  
газдың көлемін  тұрақты  қысымда  
1 к-ге қыздырсақ,  газ  бастапқы 
көле мінің  1/335  бөлігіне  ұлғаяды.  
газдың бастапқы температурасы:

A  n2.

b  02. 

c  Нe.

D  С02.

e  Аr.

8 Шоссенің  айналу бұрышы  10°  
градус , ал қисықтық  радиусы 
100 м. Айналу   қашықтығы қандай 
жылдамдыққа негізделген?      

ФИЗИКА
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A 13 м/с.    

b 10 м/с. 

c 15 м/с.  

D 20 м/с. 

e 25 м/с.

9 3  Моль идеал газ   1–2 процеске 
өтуі кезіндегі  істелінетін жұмыс

C 15 м/с.   
D 20 м/с.  
E 25 м/с. 
9 3  Моль идеал газ   1 – 2 процеске өтуі кезіндегі  істелінетін жұмыс 

 

 
 

A  2,5 Дж. 
B  5  кДж. 
C 10 кДж. 
D - 7,5 Дж. 
E  0 Дж. 
10 Темір сым вертикаль жағдайда өз салмағының әсерінен үзілу үшін қандай 

ұзындықта болуы керек: 
 (=7,8103 кг/м3, =3,13108 Па)

A 4 км. 
B 6 км. 
C 2 км. 
D 1 км. 
E 9 км. 
11 Дене  1210 м  биіктіктен  бастапқы  жылдамдықсыз еркін құлайды.  Жолдың 

екінші жартысындағы дененің  орташа жылдамдығы: 

A 50  м/с 
B 133 м/с    
C 156 м/с 
D 67 м/с     
E 78 м/с    
12 Массасы 3 т, ал қырының ұзындығы  1  м біртекті текшені  басқа қырына 

аудару үшін қандай минималь жұмыс жасау қажет: 

A 6,2 кдж      
B 30 кДж    
C 42 кДж    
D 15 кДж    
E 27 кДж 
13 Бассейннің  тереңдігі қандай, егер  суға вертикаль  бағытта  қарасақ  тереңдік  2 м. судың  сыну  көрсеткіші  1,33 болса

A 1,7 м.    
B 2,1 м.     
C 2,4 м.    
D 2,7 м.    
E 3 м. 

 
14 Үстелде  жатқан шарик  магниттің  полюсімен тартылатын  болса, шариктің  қозғалысы 

A бірқалыпты 
B бірқалыпты  үдемелі 

C бірқалыпты  кемімелі 

D үдемелі 

E кемімелі 

A  2,5 Дж.

b  5  кДж.

c 10 кДж.

D - 7,5 Дж.

e  0 Дж.

10 Темір сым вертикаль жағдайда өз 
салмағын ың әсерінен үзілу үшін 
қандай ұзындықта болуы керек:
 (ρ=7,8·103 кг/м3, σ=3,13·108 Па)

A 4 км.

b 6 км.

c 2 км.

D 1 км.

e 9 км.

11 Дене  1210 м  биіктіктен  бастапқы  
жылдамдықсыз еркін құлайды.  
Жолдың екінші жартысындағы 
дененің  орташа жылдамдығы:

A 50  м/с

b 133 м/с   

c 156 м/с

D 67 м/с    

e 78 м/с   

12 Массасы 3 т, ал қырының 
ұзындығы  1  м біртекті текшені  
басқа қырына аудару үшін қандай 
минималь жұмыс жасау қажет:

A 6,2 кдж     

b 30 кДж   

c 42 кДж   

D 15 кДж   

e 27 кДж

13 Бассейннің  тереңдігі қандай, егер  
суға вертикаль  бағытта  қара сақ,  
тереңдік  2 м. судың  сыну  көр-
сеткіші  1,33 болса

A 1,7 м.   

b 2,1 м.    

c 2,4 м.   

D 2,7 м.   

e 3 м.

14 Үстелде  жатқан шарик  магниттің  
полюсімен тартылатын  болса, 
шариктің  қозғалысы

A бірқалыпты

b бірқалыпты  үдемелі

c бірқалыпты  кемімелі

D үдемелі

e кемімелі

15 Газ  изотермдік   V1 = 8 л  көлемнен   
V2 = 6 л  көлемге  сығылады.  
Осы кезде  қысым  4 кПа-ға өсті.  
Бастапқы қысым

A 12 кПа.

b 10 кПа. 
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c 16 кПа.

D 10 кПа.

e 14 кПа.

16 Массалары m, ал зарядтары q  
болатын екі зарядталған бөлшектер 
шексіздіктен бір-біріне қарай v және  
2 v жылдамдықтармен қозғалып 
келеді. Зарядталған бөлшектер 
жақындай алатын ең минимал 
арақашықтықты табыңыз. Гравита-
циялық әсерлесуді ескермеуге 
болады.

17

15 Газ  изотермдік   V1 = 8 л  көлемнен   V2 = 6 л  көлемге  сығылады.  Осы кезде  
қысым  4 кПа –ға өсті.  Бастапқы қысым

A 12 кПа. 
B 10 кПа.  
C 16 кПа. 
D 10 кПа. 
E 14 кПа. 
16 Массалары m , ал зарядтары q  болатын екі зарядталған бөлшектер 

шексіздіктен бір-біріне қарай v  жəне v2  жылдамдықтармен қозғалып келеді. 
Зарядталған бөлшектер жақындай алатын ең минималь арақашықтықты 
табыңыз. Гравитациялық əсерлесуді ескермеуге болады. 
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18 Пружина 2 кН  күштің әсерінен 4 см-ге  қысылады. Осы пружинаны тағы  12 

см-ге қысуға қандай жұмыс жасау қажет? Деформация  серпімді 
A 300 Дж 
B 400 Дж 
C 320 Дж 
D 360 Дж 
E 460 Дж 
19 Бірдей сиымдылықтағы екі конденсатор 100  В  және 300  В  потенциалдар 

айырымына дейін зарядталып, біраттас жапсарлары  қосылған.  
Конденсаторлардың жапсарларының арасындағы кернеу 

A 200 В 
B 400 В 
C 250 В 
D 600 В 
E 340 В 
20 Электронның кинетикалық энергиясы 2kW МэВ. Электрон импульсының 

модулін анықтаңыз. Электрон массасы 31101,9   кг, вакуумдағы жарық 
жылдамдығы 8103 c м/с тең:

A 211033,1  кгмс 
B 211067,1  кгмс 
C 181033,1  кгмс 
D 181067,1  кгмс 

A

15 Газ  изотермдік   V1 = 8 л  көлемнен   V2 = 6 л  көлемге  сығылады.  Осы кезде  
қысым  4 кПа –ға өсті.  Бастапқы қысым

A 12 кПа. 
B 10 кПа.  
C 16 кПа. 
D 10 кПа. 
E 14 кПа. 
16 Массалары m , ал зарядтары q  болатын екі зарядталған бөлшектер 

шексіздіктен бір-біріне қарай v  жəне v2  жылдамдықтармен қозғалып келеді. 
Зарядталған бөлшектер жақындай алатын ең минималь арақашықтықты 
табыңыз. Гравитациялық əсерлесуді ескермеуге болады. 
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18 Пружина 2 кН  күштің әсерінен 4 см-ге  қысылады. Осы пружинаны тағы  12 

см-ге қысуға қандай жұмыс жасау қажет? Деформация  серпімді 
A 300 Дж 
B 400 Дж 
C 320 Дж 
D 360 Дж 
E 460 Дж 
19 Бірдей сиымдылықтағы екі конденсатор 100  В  және 300  В  потенциалдар 

айырымына дейін зарядталып, біраттас жапсарлары  қосылған.  
Конденсаторлардың жапсарларының арасындағы кернеу 

A 200 В 
B 400 В 
C 250 В 
D 600 В 
E 340 В 
20 Электронның кинетикалық энергиясы 2kW МэВ. Электрон импульсының 

модулін анықтаңыз. Электрон массасы 31101,9   кг, вакуумдағы жарық 
жылдамдығы 8103 c м/с тең:

A 211033,1  кгмс 
B 211067,1  кгмс 
C 181033,1  кгмс 
D 181067,1  кгмс 

b

15 Газ  изотермдік   V1 = 8 л  көлемнен   V2 = 6 л  көлемге  сығылады.  Осы кезде  
қысым  4 кПа –ға өсті.  Бастапқы қысым

A 12 кПа. 
B 10 кПа.  
C 16 кПа. 
D 10 кПа. 
E 14 кПа. 
16 Массалары m , ал зарядтары q  болатын екі зарядталған бөлшектер 

шексіздіктен бір-біріне қарай v  жəне v2  жылдамдықтармен қозғалып келеді. 
Зарядталған бөлшектер жақындай алатын ең минималь арақашықтықты 
табыңыз. Гравитациялық əсерлесуді ескермеуге болады. 
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18 Пружина 2 кН  күштің әсерінен 4 см-ге  қысылады. Осы пружинаны тағы  12 

см-ге қысуға қандай жұмыс жасау қажет? Деформация  серпімді 
A 300 Дж 
B 400 Дж 
C 320 Дж 
D 360 Дж 
E 460 Дж 
19 Бірдей сиымдылықтағы екі конденсатор 100  В  және 300  В  потенциалдар 

айырымына дейін зарядталып, біраттас жапсарлары  қосылған.  
Конденсаторлардың жапсарларының арасындағы кернеу 

A 200 В 
B 400 В 
C 250 В 
D 600 В 
E 340 В 
20 Электронның кинетикалық энергиясы 2kW МэВ. Электрон импульсының 

модулін анықтаңыз. Электрон массасы 31101,9   кг, вакуумдағы жарық 
жылдамдығы 8103 c м/с тең:

A 211033,1  кгмс 
B 211067,1  кгмс 
C 181033,1  кгмс 
D 181067,1  кгмс 

c

15 Газ  изотермдік   V1 = 8 л  көлемнен   V2 = 6 л  көлемге  сығылады.  Осы кезде  
қысым  4 кПа –ға өсті.  Бастапқы қысым

A 12 кПа. 
B 10 кПа.  
C 16 кПа. 
D 10 кПа. 
E 14 кПа. 
16 Массалары m , ал зарядтары q  болатын екі зарядталған бөлшектер 

шексіздіктен бір-біріне қарай v  жəне v2  жылдамдықтармен қозғалып келеді. 
Зарядталған бөлшектер жақындай алатын ең минималь арақашықтықты 
табыңыз. Гравитациялық əсерлесуді ескермеуге болады. 
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18 Пружина 2 кН  күштің әсерінен 4 см-ге  қысылады. Осы пружинаны тағы  12 

см-ге қысуға қандай жұмыс жасау қажет? Деформация  серпімді 
A 300 Дж 
B 400 Дж 
C 320 Дж 
D 360 Дж 
E 460 Дж 
19 Бірдей сиымдылықтағы екі конденсатор 100  В  және 300  В  потенциалдар 

айырымына дейін зарядталып, біраттас жапсарлары  қосылған.  
Конденсаторлардың жапсарларының арасындағы кернеу 

A 200 В 
B 400 В 
C 250 В 
D 600 В 
E 340 В 
20 Электронның кинетикалық энергиясы 2kW МэВ. Электрон импульсының 

модулін анықтаңыз. Электрон массасы 31101,9   кг, вакуумдағы жарық 
жылдамдығы 8103 c м/с тең:

A 211033,1  кгмс 
B 211067,1  кгмс 
C 181033,1  кгмс 
D 181067,1  кгмс 

D

15 Газ  изотермдік   V1 = 8 л  көлемнен   V2 = 6 л  көлемге  сығылады.  Осы кезде  
қысым  4 кПа –ға өсті.  Бастапқы қысым

A 12 кПа. 
B 10 кПа.  
C 16 кПа. 
D 10 кПа. 
E 14 кПа. 
16 Массалары m , ал зарядтары q  болатын екі зарядталған бөлшектер 

шексіздіктен бір-біріне қарай v  жəне v2  жылдамдықтармен қозғалып келеді. 
Зарядталған бөлшектер жақындай алатын ең минималь арақашықтықты 
табыңыз. Гравитациялық əсерлесуді ескермеуге болады. 
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18 Пружина 2 кН  күштің әсерінен 4 см-ге  қысылады. Осы пружинаны тағы  12 

см-ге қысуға қандай жұмыс жасау қажет? Деформация  серпімді 
A 300 Дж 
B 400 Дж 
C 320 Дж 
D 360 Дж 
E 460 Дж 
19 Бірдей сиымдылықтағы екі конденсатор 100  В  және 300  В  потенциалдар 

айырымына дейін зарядталып, біраттас жапсарлары  қосылған.  
Конденсаторлардың жапсарларының арасындағы кернеу 

A 200 В 
B 400 В 
C 250 В 
D 600 В 
E 340 В 
20 Электронның кинетикалық энергиясы 2kW МэВ. Электрон импульсының 

модулін анықтаңыз. Электрон массасы 31101,9   кг, вакуумдағы жарық 
жылдамдығы 8103 c м/с тең:

A 211033,1  кгмс 
B 211067,1  кгмс 
C 181033,1  кгмс 
D 181067,1  кгмс 

18 Пружина 2 кН  күштің әсерінен 4 
см-ге  қысылады. Осы пружинаны 
тағы  12 см-ге қысуға қандай 
жұмыс жасау қажет? Деформация  
серпімді

A 300 Дж
b 400 Дж
c 320 Дж
D 360 Дж
e 460 Дж
19 Бірдей сиымдылықтағы екі кон-

денсатор 100  В  және 300  В  по-
тен циалдар айырымына дейін 
зарядталып, біраттас жапсарлары  
қо сылған. Конденсаторлардың жап-
сарларының арасындағы кер неу

A 200 В

b 400 В

c 250 В

D 600 В

e 340 В

20 Электронның кинетикалық энер-
гиясы Wk=2 МэВ. Электрон им-
пульсының модулін анықтаңыз. 
Электрон массасы 9,1·10-31  кг, ва-
куум дағы жарық жылдамдығы  
c=3·108 м/с тең:

A 1,33·  10-21 кг· м· с

b 1,67· 10-21 кг· м· с

c 1,33·10-18 кг· м· с

D 1,67·10-18 кг· м· с 

e 1,67 · 10-18 кг· м· с

22 Конденсатордың заряды  
q=3·10-8 Кл, ал сиымдылығы   
С =10  пФ. Конденсатордың бір 
плас тинасынан екіншісіне дейін 
электрон қандай жылдамдыққа ие 
болады?  Электронның бастапқы 
жылдамдығы нөл. Электронның 
мен шікті заряды  е/m  = 1,76·1011  
Кл/кг

A 107  м/с.

b 104  м/с.

c 109  м/с.

D 108  м/с.

e 105  м/с.

23 Сыртқы кедергі 7 Ом, тізбектегі 
тоқ күші  1 А және сыртқы кедергі 
3 Ом,  тоқ күші 2 А болған кездегі  
тоқ көзінің ЭҚК мен  ішкі кедергісін 
анықтаңыз 

A 8 В, 1 Ом. 

b 8 В, 1 Ом. 

c 8 В, 1 Ом.
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D 8 В, 1 Ом. 

e 8 В, 1 Ом.

24 Тоғы бар рамкаға әсер ететін 
қосарланған максималь күш 
моментін анықтаңыз, егер 
рамканың ұзындығы 20 см, ені  10 
см, тоқ күші 5 А, ал магнит  өрісінің 
индукциясы   0,2 Тл болса:

A 5  Н·м.

b 2  Н·м.

c 7  Н·м.

D 1  Н·м.

e 0,5  Н·м.

25 Ұзындығы 20  м  мыс өткізгіштегі 
кернеу айырымын анықтаңыз, егер 
тоқтың тығыздығы  400  А/м2 болса. 
Мыстың меншікті кедергісі  1,68·10-8   
Ом · м:

A 134,4  В.

b 104,5  В.

c 112,4  В.

D 100,4  В.

e 120,4  В.

26 Лоренц күшінің әсерінен оң ион 
біртекті магнит өрісінде қозғалады. 
Ионға әсер ететін Лоренц күшінің 
жұмысы:

A 1,7 Дж.   

b 2,1 Дж.    

c 1,4 Дж.   

D 0  Дж.   

e 3,1 Дж.

27 Электрон кернеулігі E = 6·104 В/м 
біртекті электростатикалық өрісі 
бар кеңістік аймағына кернеулік 
сызықтарына перпендикуляр ба-
ғыт та ұшып кіреді. Электрон осы 
аймақты ешқандай ауытқусыз 
ұшып өту үшін, осы аймақта туды -

рылатын магнит өрісінің индук-
циясының мәнін анықтаңыз. Элект-
ронның энергиясы  W = 1,6·10-19 Дж:

A 1,0 Тл

b 0,8 Тл

c 1,1 Тл

D 0,1 Тл

e 1,8 Тл

28 Индукциясы 0,1  Тл  біртекті магнит 
өрісіндегі өткізгішке  өрістің күш 
сызықтарына перпендикуляр  0,1  
Н күш әсер етеді.  Өткізгіштің ұзын-
дығын анықтаңыз, егер тоқ күші  2  
А болса:

A 0,5

b 0,8 

c 0,6 

D 0,3 

e 0,2 

29 Ішкі кедергісі 2 Ом, ал ЭҚК 120 В 
тоқ көзі кедергісі 58 Ом сыртқы 
кедергімен тұйықталған. Тоқ көзінің 
толық және пайдалы қуаты:

A 200 және 230 Вт

b 140 және 332 Вт

c 250 және 220 Вт 

D 240 және 232 Вт

e 180 және 220 ВТ

30 Анод пен катодың арасындағы 
потенциалдар айырымы 500 В бол-
ған кездегі электрондық зең бірек-
тен  шығатын электрондар  жыл-
дамдығы:

A 1,33·107  м/с.

b 2,24·107  м/с.

c 1,33·105  м/с.

D 3,12·107  м/с.

e 2,24·106  м/с.
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профессор  н. торманов
доцент  Ә. ережепов

болашаҚ білімді жӘне біліКті мамандар 
дайындаУды меКтептен ізде

Бәрімізге аян, әрбір мем-
лекеттің әлеуметтік, экономи-
калық өркендеуі сол елдің 

басқарушы  білікті, білімді кадрла-
рына байланысты. Ал білікті, білімді 
мамандарды дайындаудың іргетасы 
орта мектеп деңгейінен басталады. 
Жас ұрпақты болашақ өмірге дайын-
дап, тәлім-тәрбие беруде басты рөлді 
мұғалімдер атқарады.

Осы орайда жас ұрпаққа са-
палы білім бере отырып, оларды 
ғылыми жұмыстарға тарту бағытында 
орта мектеп пен ЖОО арасында 
тығыз байланыс орныққан жағдайда 
болашақ студенттердің контигентін 
қалыптастыруда және сапалы маман-
дар дайындап, оларға өмірге жолдама 
беруге кең жол ашады.

Осы бағытта әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің биоло-
гия және биотехнология факультеті 
кафедраларының  ұстаз ғалымдары 
тарапынан Алматы қаласы мен Ал-
маты облысындағы орта мектептер-
мен тығыз байланыс жасай отырып, 
оқытушыларға оқу-әдістемелік және 
биология мамандығын таңдаған, бо-
ла  шақта осы мамандық бойынша 
білім алып, ғылыми ізденістермен ай-
на лысқысы келген талапкерлерге 
теориялық және практикалық көмек 
көрсетіліп келеді.

Бұған дәлел ретінде биология 
және биотехнология факультетіндегі 
биофизика және биомедицина ка-
федрасы оқытушыларының мек-
теп мұғалімдеріне көрсетіп жатқан 
көмектерін атап өтуге болады. мы-
салы, көп жылдардан бері Алматы 
қаласының № 161, 118 мектептерінің 
оқушыларына, оның ішінде, әсіресе, 
10-11 сыныпта оқитын оқушыларына 
ғылыми жобалар жасау және  ғылыми 
тәжірибелер өткізуді үйретуде. 

Сонымен қатар 10-11 сынып оқу-
шыларына биологияның тараулары-
нан таңдамалы курстар оқып, замана-
уи ғылыми жаңалықтармен таныстыра 
отырып, білімдерін тереңдетуге атса-
лысып келеді. 11 сынып оқушыларын 
Бірыңғай Ұлттық тестілеуге дайындап, 
консультациялар жүргізіп отырады. 

Осындай бағыттағы жұмыстарды 
факультеттің барлық кафедралары 
іске асырып келеді. Тағы да бір ауыз 
толтырып айтатын жұмыстардың бірі 
факультет мұғалімдері  профессор 
Н. Торманов пен доцент  Ә. ереже-
пов соңғы бес жыл бойы Қазақстан 
Республикасының Бірінші Президенті 
қорының жанынан құрылған «Қарасай 
ауданы білім беру корпаративтік 
қорының» ұйымдастыруымен осы 
аудан мектептерінің арасында био-
логия пәні бойынша олимпиадалар 

болашаҚ мамаНдар
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өткізіп келеді. Сонымен қатар аудан 
мектептерінің биолог мұғалімдеріне де 
оқу-әдістемелік көмек берумен қатар 
мұғалімдердің білімін байқауға арнап 
білім конкурсын өткізуге де қатысып 
келеді.

Биылғы, яғни 2013-2014 оқу жы-
лында, осындай олимпиадаға Қарасай 
ауданының 29-орта мектептерінен 
170-тен астам 11-сынып оқушылары 
қатысты. Олимпиада екі тур деңгейінде 
өткізілді. Төменде Қаскелен қаласында 
өткізілген пәндік Олимпиаданың тео-
риялық және практикалық тур ларының 
кейбір тапсырмаларын ұсына мыз. 
Осы сұрақтарға жауап беріп, онан әрі 
қарай білімдерін тереңдеткісі келген 
оқушылар мына электрондық поштамен 
байланыса алады: adil.yerezhepov@
mail.ru

Теориялық тапсырмалар
1. Бейорганикалық қосындылардан 

органикалық зат түзе алмайтын орга-
низмдер қандай топқа жатады?

1. Продуценттерге
2. Автотрофтарға
3. гетеротрофтарға
4. хемотрофтарға
5. Фототрофтарға

2. Оксигемоглобиннің бір молеку-
ласы бір мезгілде ұстап тұрады:

1. О2 1 молекуласын
2. О2 2 молекуласын
3. О2 3 молекуласын
4. О2 4 молекуласын
5. О2 5 молекуласын

3. Түрдің ең шағын (элементар) бір-
лігі, бұл:

 1.  Дара организм (особь)
 2.  Қарама-қарсы жынысты екі орга-

низм
 3.  Саны шектеулі организмдер тобы
 4.  Популяция
 5.  Бір ортақ тамырдан таралған бұ-

талар тобы (клон)

4. Берілген организмдер жұпта-
рының қайсысына бәсекелестік 
қарым-қатынас тән:

1.  Түлкі – қасқыр
2.  Тиін – бұлан
3.  Бұқпа шаян – актиния
4. Талшықты инфузориялар – термит-

тер
5. Бұршақ тұқымдас өсімдіктер – 

азот фиксациялаушы, бактериялар

5. Анализді шағылыстыру қандай 
жағдайда қолданылады?

1. хромосомаларда гендерді локали-
зациялау (орналастыру) үшін

2. Тіркесу топтарын анықтау үшін
3. Алғашқы формалардың генотипін 

(гомо- және гетерозиготаларын) анықтау
4. Аллель арасындағы қарым-қаты-

насты анықтаудың сипаты үшін
5. екінші ұрпақты алу үшін

6. Егер А және В гендері бір-бірі мен 
әрекеттеспейтін және тәуелсіз тұқым-
қуалайтын болса, онда Аавв х АаВв 
будандасудағы ажыраудың қатынасы:

1. 3:1
2. 9:3:3:1
3. 1:1:1:1
4. 3:3:1:1
5.1:2:1

7. Жұмыртқа клетка мен сперма-
тозоид қосылғанда пайда болатын 
клеткада хромосомалар жиынтығы  
қандай?

1. Аналық хромосомалар жиынтығы
2. Аталық хромосомалар жиынтығы
3. гаплоидты хромосомалар жиын-

тығы
4. Диплоидты хромосомалар жиын-

тығы
5. Полиплоидты хромосомалар жиын-

тығы

8. Мейоз бұл – 
1. Жыныс клеткаларының пайда бо-

луы
2. Ұрық клеткалардың бөліну тәсілі
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3. Тура мутация
4. Кері мутация
5. Соматикалық клеткалардың бөлінуі

9. Егер митоздық бөліну кезінде 
клетка 8 хромосомадан тұрса, онда 
әрбір сіңілілі клетка қанша хромосома-
дан алар еді? 

1. 4
2. 8
3. 16
4. 24
5. 32

10. АВО системасының қан тобын 
қанша аллельдер анықтайды?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

11. Адамның тұқым қуалаушылық 
ауруы доминантты жыныспен тіркес-
кен генмен негізделген. Осындай ауруы 
бар ер адам қалыпты әйелге үйленді. 
Ер балалардың қай бөлігінде осы ауру 
тұқым қуалайды?

1. 0
2. 1/2
3. ¼
4. 1
5. 2/3

12. Егер геннің аллельдері екіден 
көп болса, бұл құбылысты қалай атай-
ды ?

1. Полимерлі
2. Кодоминантты
3. Комплементациялық
4. Көптік аллелизм
5. Аддитивтілік

13. Организмнің зиготадан бастап 
та биғи тіршілігінің жойылуына дейінгі  
дам уы         

1. Өсу
2. Дифференциация
3. Онтогенез
4. Жас ерекшелігінің өзгеруі

5. Фенотип

14. Қандай тұқымдас өкілдері 
негізінен пиязшықты, сирек тамыр-
сабақты гүлдері көбінесе актиноморф-
ты көпжылдық шөп тесін өсімдіктер. 
Гүл серігі қара пайым. Аналығы біреу, 
үш жеміс жапырақ ша сынан тұрады. 
Жемісі – қауашақ, жидек:

 Қоңырбастар
 лалагүлділер
 Алқалар
 Бұршақтар
 Крестгүлділер

15. Қосарлы ұрықтану қайсысына 
тән: 

 мүктер
 Папоротниктәрізділер
 Ашық тұқымдылар
 гүлді өсімдіктер
 Қырықбуынтәрізділер

16. Бір үйлі өсімдіктер дегеніміз:
 Тек аналық гүлдер
 Тек аталық гүлдер
 Қосжынысты гүлдер
 егер аналық пен аталық бір өсімдікте 

болса 
 Дұрыс жауабы жоқ

17. Жалпақ құрттардың жұмыр 
құрт тардан негізгі айырмашылығы?

Тыныс алу және қан айналым жүйесі 
жоқ

 Сезім мүшелері нашар дамыған
 Денесі үш қабатттан құралған
 Асқорыту жүйесі – ауыз, жұтқыншақ, 

тұйық бітетін ішектен тұрады
Жүйке жүйесі нашар дамыған

18. Жәндіктердің қоңыздар отря-
дының өкілдері сан алуан жағынан 
ең басым болуы қандай ерекшелігіне 
байланысты?

Дамуындағы қуыршақ сатысының бо-
луы

ересек түрлерінің және олардың 
личинкаларының әртүрлі қоректермен 
қоректенуі
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Ауыз аппараттарының кеміруге 
бейімделгені

Қанаттарының құрылыс ерекшелігіне
Толық түрленіп дамуына

19. Қақпа венасы қай мүшеге 
кіреді?

 1. Көкбауырға
 2. Қарынға
 3. Қарынасты безіне
 4. Бауырға
 5. Бүйрекке

20. Көз алмасы неден тұрады?
 1. ядродан және қабықтардан
 2. ядродан және қыртыстан
 3. ядродан және мөлдір денеден
 4. Қыртыстан және ылғалдан
 5. Қыртысты және милы заттардан

21. Сүйекті балықтардың торсыл-
да ғының қалыптасуы қандай ішкі ор-
гандар жүйесімен байланысты?

 Асқорыту 
 Тынысалу
 Қан тасымалдау
 Зәр шығару

22. ядро, көптеген органоидтар, 
хромосомалар және клетка бөлінуін-
дегі ядро ашылды:

1.   Жарық микроскопы көмегімен
2.  Рентген сәулелерінің шағылысуы 

арқылы
3.   Электронды микроскоп көмегімен
4.   Белгіленген атом әдісі көмегімен
5.   Фазалы-контрасты микроскоп кө-

ме гімен

23. Ірі бактерияларды, бір жасу-
шалы ағ заларды, сперматозоидтарды, 
қанның қызыл клеткаларын ең алғаш 
ашқан ғалым:

1. Р. гук
2. Р. Вирхов
3. г.А. левен гук
4. Д.Т. Шванн
5.  е.Р. Броун

24. Фермент қызметін атқаратын 
белокты атаңыз:

1. Өсу гормоны
2. Фибрин
3. Инсулин
4. Актин
5. Трипсин

25. Рецепторлық  қызмет атқа ра-
тын белокты атаңыз.

1. лизоцим
2. Пепсин
3. Протромбин 
4. Родопсин
5. Трипсин

26. Өсімдіктердің   тұқымының,   
жан уар лардың  жұмыртқа   клеткала ры-
ның не гізгі бөлігін құрайтын белоктың 
атқаратын қызметін атаңыз:

1. Қорғаныштық
2. Құрылымдық
3. Қорлық
4. Қозғалғыштық
5. Ферменттік

27. Мына   керсетілген   химиялық   
қосылыстардың   қай қатарында тек 
белок тар келтірілген?

1. Сахароза, инсулин, урацил
2. Фенилаланин, глюкагон, пепсин
3. глюкоза, фруктоза, гликоген
4. Каталаза, глюкагон, кератин
5. Рибоза, тимин, актин

28. Жасуша органоидтарының 
ішін де біреуі ғана жануарларда 

болады, бірақ жоғары сатыдағы 
өсімдіктерде кездеспейді. Соны ата-
ңыз:

1. Рибосома
2. гольджи аппараты
3. хлоропласт
4. Центриоль
5. лизосома

29. Эритроциттің, дизентериялық 
амебаның адам эритроцитін жұтуын 
қандай процесс деп атаймыз?
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1. Диффузия
2. Жеңілдетілген диффузия
3. Активті тасымалдау
4. Пиноцитоз
5. Фагоцитоз

30. Гликолиз кезінде фермент-
тер глюкоза молекуласын екі жүзім 
қышқылына дейін ыдыратып, АТФ 
түзеді. Қанша қосымша АТФ молекула-
сы клеткада пайда болады, егер глико-
лиз кезінде глюкозаның бір молекула-
сы ыдыраған жағдайда:

1. 1       
2. 2       
3. 4 
4. 32       
5. 38

31. Нуклеотидтің төрт түрінен 
ДНҚ триплетінде қанша комбинация 
жасауға болады?

1. 4       
2. 12 
3.16 
4. 20       
5. 64

32. ДНҚ нуклеотидтерінің бір неше 
триплеттері ешқандай амин қыш-
қылын кодтамайды. Олардың қыз меті 
қандай?

1. Транскрипцияның аяқталғанын 
біл  діреді.

2. ДНҚ гендерін ажыратады.
3. Транскрипцияның басталуын біл-

діреді.
4.  Трансляцияның басталуын біл ді-

реді.
5.  Трансляцияның аяқталуын білді-

реді.

33. Партеногенездік жолмен көбейе-
тін жануарларды көрсетіңіз:

1. Инфузориялар
2. Талшықтылар
3.  Аралар, дафниялар, тастық кесірт-

келер
4.  Сүзек тудырушы плазмодиялар

5.  Жабайы ара

34. Митоздың   қай   фазасында   
хромосомалар   нығыздалып   (конден-
сация), ядрошықтар жойылып, ядро 
қабаты бұзылады:

1. Профаза
2. Телефаза
3. Интерфаза
4.  Анафаза
5.  метафаза

35. Ланцетниктің дамуында эн то-
дер  меның пайда болу кезеңін анық-
таңыз.

1.  гаструла
2. Бластула
3. Ұлпалар мен мүшелердің қалыптасу 

кезеңі
4.  Зигота кезеңі
5.  Нейрула кезеңі

36.   Ағза тең мөлшерде тек қана АВ 
жэне ab гаметаларын түзеді. Олардың 
генотиптері қандай болады? 

1. Aa
    bb
2. ab
    ab
3. Ab
   ab
4.  ab
     ab

37. Ет ұлпасының қасиеті:
1. Қозғыштығы және өткізгіштігі.
2. Қозғыштығы және жиырылғыштығы.
3. Тек қана жиырылғыштығы.
4. Тек қана қозғыштығы.
5. Қозғыштығы жэне тежегіштігі.

38. Қаңқа еті:
1.  Вегетативті жүйке жүйесі арқылы 

реттеледі.
2. Соматикалық  жүйке жүйесі ар қылы 

реттеледі.
3.  Парасимпатикалық нерв талшығы 

арқылы реттеледі.
4. Симпатикалық нерв талшығы ар-

қылы реттеледі.
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5. Орталық жүйке жүйесі арқылы 
реттеледі

39. Кемірқышқыл газы түзіледі:
1. Өкпеде
2. Дене жасушасында
3. Ауа жүретін жолдарда
4. Қанның қызыл жасушасында
5. Көк етте

40. Тұз қышқылы құрамында бола-
ды:

1. Ұйқы безінің сөлінің
2. Асқазан безінің сөлінің
3. Сілекейдің
4. Тоқ ішектің ішіндегі заттардың
5. Өттің

41. Пластикалық алмасу үрдісі:
1. Жасушадағы заттардың ыдырауы-

нан энергия бөлуі
2. Жасушада заттар жинақталып, 

энергияның қорлануы
3. Заттардың қанға сіңуі
4. Қоректік заттардың қорытылуы
5. Тері астына майлардың қорлануы

42. Адамның ас қорыту жолының 
қай мүшесінде асқорыту аяқталады:

1. Ауызда
2. Қарында
3. Ішекте
4. Тоқ ішекте 
5. Тік ішекте

43. Белокты ыдырататын фермент 
адамның мына мүшелерінен бөлінеді:

1. Қарын, ұйқы безі және сілекей безі
2. Бауыр, сілекей безі, ұйқы безі және 

аш ішек
3. Сілекей безі, қарын, ұйқы безі және 

аш ішек
4. Бауыр, қарын, ұйқы безі және аш 

ішек
5. Қарын, ұйқы безі және аш ішек

44. Төменде көрсетілген микро-
организмдер селбесіп қандай қызмет 
атқармайды?

1. Қожайынның коректік затын өзінің 
қоректенуіне пайдаланады

2. Көбеюге пайдаланады
3. Өт түзілуіне
4. Қожайын қорыта алмаған заттарды 

ыдыратуға
5. Қожайынға керекті витаминдерді 

синтездейді

45. Қан жүрекке ағып келеді:
1. лимфа тамырлары арқылы
2. Вена тамырлары арқылы
3. Артерия
4. Капиллярлар
5. Альвеолар арқылы

46. Тромбоциттің атқаратын қыз-
меті:

1. Қанның ұюы үшін
2. Инфекциялармен күресу үшін
3. Оттегіні тасымалдау үшін
4. Сыртқы ортамен газдарды алмас-

тыру үшін
5. Артерияның кабырғаларының ты-

ғыз далуынан сақтайды

47. Адреналиннің концентрация-
сының  қандағы мөлшерінің жоғары-
лауы қанның ағуын төмендетеді:

1. Бас миында
2. Теріде
3. Бауырда
4. Жүректе 
5. Өкпеде

48. Барлық уақытта адамның 
ағзасы жылынады:

1. метаболизм кезінде
2. Бұлшық  еттер дірілдегенде
3. Жылы киінгенде
4. Күн көзіне жылынғанда
5. Тер бөлінгенде

49. Аралық нейрондар:
1.  Ішкі мүшелердің жұмысын 

басқарады
2. Орталық жүйке жүйесінен тыс орна-

ласады
3. Сезгіш және қозғалғыш нейрон-

дардың арасын байланыстырады
4. Бас миы мен жұлынды байланыс-

тырады
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5. Жұлынды бауырмен байланысты-
рады

50. Тыныс алу орталығы 
орналасқан:

1. Трахеяның бронхқа аралатын 
жерінде

2. Сопақша мида
3. Аралық мида
4. ми қыртысының үлкен жарты шар-

ларында
5. мишықта

Практикалық тапсырмалар

1-есеп. Адамдарда қан тобы бір ло-
куста орналасқан үш аллельдер арқылы 
анықталады. Шешесінің қан тобы екінші 
топқа, ал, баласының қан тобы бірінші 
топқа жатады. Әкесінің мүмкін болатын 
қан топтарын анықтаңыз. 

2-есеп. Жапырақтары қалыпты 
қара бидай өсімдігін жапырақтары 
иректелген формалы өсімдіктермен 
будандастырғанда, бірінші ұрпақта 
алынған барлық өсімдіктердің 
жапырақтары қалыпты болған, ал, 
екінші ұрпақта 564 өсімдіктердің 
жапырақтары қалыпты және 198-нің 

жапырақтары иректелген. Ажырау-
ды түсіндіріңіз. Бастапқы, F1 және F2 
алынған өсімдіктердің генотиптері 
қандай? Сіздің жорамалыңыздың 
дұрыстығын тексеру үшін қандай бу-
дандастыру қоюға болады және қандай 
нәтиже күтесіз?

3-есеп. Селекционер қызанақ 
өсімдігінен 1000 тұқым алған. Осы 
тұқымдарды будандастырудан алынған 
242 өсімдік қысқа бойлы, ал, қалған 
өсімдіктердің биіктігі қалыпты болған. 
Өсімдік биіктігінің тұқым қуалау сипа-
тын, сонымен қатар осы тұқымнан жина-
лып алынған өсімдіктердің фенотипі мен 
генотипін анықтаңыз? 

4-есеп. Өсімдік биіктігі қалыпты 
жүгері өсімдіктерінің арасында қысқа 
бойлы бір өсімдік табылған. Осы 
өсімдікті бастапқы қалыпты өсімдікпен 
будандастырғанда, бірінші ұрпақта 
алынған барлық өсімдіктер қалыпты 
болған, ал екінші ұрпақта – 67 қалыпты 
және 19 қысқа бойлы өсімдіктер 
алынған. Өсімдіктерде қысқа бойлылық 
белгісі қалай тұқым қуалайды? Қысқа 
бойлы өсімдіктерді өзара будандасты-
рудан қандай нәтиже алуға болады?   

болашаҚ мамаНдар
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КазНУ им. аль-Фараби
Факультет востоковедения

Кафедра китаеведения
Иностранная филология: китайский язык

студент 3 курса
ТУРГАНОВ Руслан

 

Кафедра Китаеведения на 
фаКультете востоКоведения

Китай неоспоримо име-
ет колоссальное влияние 
на мировую экономи-

ку. По прогнозам экономистов и 
политиков, Китай в ближайшие 
пять-шесть лет уверенно займёт 
лидирующие позиции в мире, тем 
самым обогнав США и Японию. Это 
объясняется устойчивым ростом 
ВВП, дешёвой рабочей силой, что, 
в свою очередь, способствует при-
влечению иностранных инвести-
ций в экономику страны, которые 
за последние три года возросли в несколько раз. Крупнейшие американские и 
европейские корпорации размещают свои производства в Китае. В своем вы-
ступлении во время государственного визита Казахстана, нынешний предсе-
датель КНР г-н Си Цзиньпин произнес: «Китай и Казахстан – добрые соседи с 
единой судьбой. 2000-летняя история связей и широкий круг общих интересов 
крепко нас соединяют и открывают далекие перспективы развития двусто-
ронних отношений и углубления взаимовыгодного сотрудничества. Давайте 
рука об руку объединимся в усилиях по укреплению традиционной дружбы и 
вместе построим светлое будущее». В связи с этим, потребность специали-
стов со знанием китайского языка с каждым годом растёт. Помимо всего 
этого, Китай успешно продвигает по всему миру и свою культуру, открывая 
в крупных городах мира Институты Конфуция. Поклонники данной культуры 
тоже стремятся выучить китайский язык. К тому же, изучение китайского 
языка является выгодным вложением средств в своё будущее на рынке труда. 

образоваНие  в КазНУ
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Факультет востоковедения при 
КазНУ им. аль-Фараби – это 
крупнейший центр обучения 

языкам, культуре и истории стран Восто-
ка. На нашем факультете работают вы-
сококвалифицированные специалисты с 
огромным опытом, прошедшие языковые 
и профессиональные стажировки за-
рубежом, включая специалистов из Ки-
тая, японии, Кореи, Саудовской Аравии, 
Ирана, Турции; проводятся интересный 
учебно-воспитательный процесс, научно-
исследовательские работы и студенче-
ская жизнь насыщенная. Ведя активную 
студенческую жизнь, вы можете зара-
ботать или выиграть образовательные 
гранты в ведущие университеты стран 
Востока (Пекинский университет, Универ-
стиет хойкайдо, Кувейтский университет 
и др.), посредством участия в различных 
конкурсах, олимпиадах. ежегодно на фа-
культете проводятся научные конферен-
ции профессорско-преподавательского 
состава и студентов. В процессе обуче-
ния используются современные компью-
терные программы и мультимедийные 
лингафонные кабинеты. Откликаясь на 
вызовы времени, факультет интенсивно 
развивает связи и кооперацию с веду-
щими отечественными и зарубежными 
учебными заведениями для реализации 
исследовательских проектов и подготов-
ки высококвалифицированных кадров.

В соответствии с государственными 
стандартами, кафедра китаеведения фа-
культета востоковедения готовит бака-
лавров и магистрантов по направлениям:

–  «5В020900-Востоковедение» – это 
специалист, владеющий, по меньшей 
мере, одним восточным языком (китай-
ским), имеющий навыки устного и пись-
менного перевода, глубоко знающий 
традиционную культуру изучаемой стра-
ны во всех ее составляющих (религия, 
доктрина, право, литература, наука, эко-
номика), ориентирующийся в реалиях со-
временной ситуации в Китае.

–  «5В020700-Переводческое дело» 
– предоставляет студентам возможность 

в совершенстве овладеть переводче-
ским мастерством, навыками в области 
устного и письменного перевода во всех 
отраслях, получить умение повышать 
свой переводческий уровень в любой уз-
коспециальной переводческой сфере. 

– «5В021000-Иностранная филоло-
гия» – основное направление деятель-
ности кафедры, которое ориентировано 
на подготовку специалистов по между-
народному общению. Это предполагает 
овладение студентами двумя (в перспек-
тиве, и более) иностранными языками, 
разработку теории преподавания ино-
странных языков и практики их исполь-
зования в разных областях социальной 
жизни: научной, экономической, культур-
ной, политической; изучение взаимодей-
ствия культур, межкультурной коммуни-
кации, жизни соответствующих народов 
и регионов.  

Кафедра китаеведения факультета 
по специальности «5В021000-Иност-
ранная филология»  предоставляет уни-
кальную возможность студентам полу-
чить два диплома, не теряя времени и 
денег. Кафедра, совместно с ланьчжо-
уским университетом (КНР), ведет под-
готовку по программе двухдипломного 
образования «2+2», что дает возмож-
ность  студентам кафедры параллельно-
го обучения обучаться по двум учебным 
планам с целью получения двух равно-
ценных дипломов.

Именно такие специалисты востре-
бованы сейчас на интеллектуальном 
рынке. Наше образование открывает 
перс пективы академической карьеры 
и преподавательской деятельности, дает  
широкие возможности работы в госу-
дарственных и негосударственных учреж-
дениях и компаниях, средствах массовой 
информации. Вы сами создатели своей 
жизни! Живите с открытыми глазами! 
если вы хотите получить достойное обра-
зование, быть востребованными на рын-
ке труда, приходите к нам на кафедру ки-
таеведения факультета востоковедения! 

образоваНие в КазНУ
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Білімді ұрпақ – ел болашағы 
десек ұлтымыздың ұлағатты 
ұрпағын тәрбиелеуде 

Қазақ ұлттық университеті, филоло-
гия, әдебиеттану және әлем тілдері 
факультеті, соның ішінде жалпы тіл 
білімі және шетел филологиясының 
алар орны ерекше. Өз тарихын 1950 
жылдан бастаған кафедраның қазақ 
ғылымының дамуына қосқан үлесі 
орасан. Бұл орайда кафедраны 
басқарып, оның әрі қарай қарыштап 
дамуына үлес қосқан КСРО Ғылым 
академиясының академигі И.И. Ме-
щанинов, С.Е. Малов, Ж.А.Аралбаев, 
К.А. Аханов, В.М. Никитевич және 
баршамыздың ұстазымыз көрнекті па-
леограф, тіл тарихшысы, түркітанушы 
профессор А.С. Аманжоловты, ҚР 
ЖМ ХҒА академигі, профессор Э.Д. 
Сүлейменованы атап өтпеске бол-
мас. Көрнекті ғалымдар мен тіл 
жанашырларының ізін жалғап, қазіргі 
таңда кафедраның шетелдермен 
байланысын жандандырып, басқару 
жүйесінде өзінің біліктілігін танытып 
жүрген филология ғылымдарының 
докторы, профессор Г.Б. Мадие-
ва. Білікті тілші мамандар мен ға-
лым дардан құралған ұжым линг-
вистика, шетел филологиясы және 
әлем тілдері салаларында жоғары 
білікті, бәсекеге қабілетті және қазіргі 

заманғы қойылатын талаптарға жа-
уап бере алатын мамандар даяр-
лауды алдына мақсат етіп қойған. 
Қазіргі таңда кафедра ғылыми және 
педагогикалық бағытта бакалавр, 
магистратура, Ph.D. докторантура 
бойынша бәсекеге қабілетті бірнеше 
тілді толық меңгерген кадрлар даяр-
лауда. Кафедра шетелдің алпауыт 
университеттері мен ТМД елдерінің 
ЖОО-мен белсенді жұмыс жасай-
ды. Атап айтар болсақ, Ресейдің 
Мәскеу мемлекеттік лингвистикалық 
университеті, Германияның  Justus 
Liebig Giessen Университеті, Вена 
экономика және бизнес университеті 
(Австрия); Отто-фон-Герике атын-
дағы университет (Германия);  Ам-
стердам Университеті (Нидерлан-
ды); Чикаго Университеті (АҚШ); 
Индиана Университеті (АҚШ); Ка-
дис Университеті (Испания); Утрехт 
университеті (Нидерланды);  Лисса-
бон Университеті (Португалия) т.б.. 
Шетелдік оқу орындарының білікті 
мамандары мен профессорлары-
нан дәріс тыңдап, оны еліміздің да-
муы жолында жұмсап жүрген жаста-
рымыз бүгінгі таңда кафедраның 
мақтаныштарына айналған. Сту-
денттер үшін кафедра мұғалімдері 
университеттік көлемде «Үздік линг-
вист», жас зерттеушілердің ғылыми 

 ұрпаҚ Қамын ойлаған 
                                            ұлағатты ұжым

білім жәНе өНер
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жұмыстары байқауын, республикалық 
көлемде француз тілі шығармалар 
байқауын, қалалық көлемде фран-
цуз тіліндегі декламация байқауына 
қатысып, бақтарын сынауға мүмкіндік 
ашқан. Сонымен қатар «Ғылым 
әлемі» атты Халықаралық студент-
тер мен жас ғалымдар ғылыми кон-
ференциясы, «Тіл және мәдени 
қарым-қатынас» атты Халықаралық 
ғылыми-практикалық конференция-
сы, «Аханов оқулары» атты Халық-
аралық ғылыми-теориялық конфе-
ренциясы да студенттің ғылымға 
деген қызығушылығын арттыру үшін 
жасалған жұмыс деуге болады. Жеті 
жұрттың тілін меңгеріп, жеті түрлі 
ғылымды меңгерген студенттер-
ден құралған клубтар да жастардың 
ұйымдастырушылық қабілетін артты-
рып, болашақта жақсы маман болуға 
баулиды. Мәселен, «Жерұйық» 
ономастикалық өлкетану клубы 
еліміздегі және Алматы қаласындағы 
ономастика саласындағы мәсе-

лелерді көтеріп, оның шешу жол-
дарын да қарастырып жүр. «Түркі 
әлемі» клубы жыл сайынғы атап 
өтілетін «Түркі жазуы» мейрамымен 
студент жастарды еріксіз клубқа мүше 
болуға қызығушылығын арттырады. 
Кафедраның ұстаздары бастамашыл 
болып магистранттар мен студенттер-
ден құралған «Жас лингвистер» клу-
бы да жыл сайынғы «Үздік лингвист» 
байқауын өткізумен танылып келеді. 
Әнге бейім жастар үшін де кафедра-
да арнайы клубтар жұмыс жасайды. 
Солардың бірі «Ағылшын әні» клу-
бы. Ағылшын тіліндегі әсем әндерді 
орындау арқылы студенттеріміз 
ағылшын тілін еркін меңгеруге бо-
латынын дәлеледеп келеді. Осын-
дай білім мен өнерге бейім жастар-
ды қанаттандырып отырған Қазақ 
ұлттық университетінің алар асулары 
әлі алда. 

Салиева Перизат 
2 курс магистранты

білім жәНе өНер
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преподаватель информатики 
                                       профильной школы 

                                       КазнУ им. аль-фараби 
                                       харасова м.м. 

игровые моменты на УроКах  
информатиКи

                                                        «Все наоборот»

Приведенные словосочетания получены из выражений, в которых слова заме-
нены на противоположные по смыслу. Например, «функциональная клавиша» по 
этим правилам была бы записана как «Бесполезная кнопка». Определите исход-
ные словосочетания.

1. Алгоритмическая трата 13.  локальный компьютер

2. Беззвучный микрофон 14.  Одномерная величина

3. Безусловное служебное слово в 
алгоритме

15.  Отцовский транзистор

4. Видимая папка 16.  Первый сектор

5. гибкое кольцо 17.  Пиратский алгоритм

6. глобальный одиночный компьютер 18.  Постоянная цифра

7. Долговременный склероз 19.  Разветвляющаяся  программа

8. Дробно-численное умножение 20.  Разъединительная нить

9. Разгрузочный винчестер 21.  Расшифровка отсутствия ново-
стей

10.  естественное отсутствие ума 22.  единичная деталь

11.  Капельная клавиатура 23.  Темная авторучка

12.  Коллективные счеты

заНимательНая иНФорматиКа
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«Кто был папой?»

1. Н. Винер 1. Алгоритм нахождения НОД  двух чисел

2. Б. гейтс 2. язык программирования Паскаль

3. герон 3. Widows

4. евклид 4. Большая электронно-счетная машина (БЭСм)

5. А.П. ершов 5. Кибернетика 

6. А.С. лебедев 6. norton commander

7. Н. Вирт 7. microsoft

8.П. Нортон 8. Алгоритмический язык

9. microsoft 9. sQrt(p(p-a)(p-b)(p-c))

«веришь – не веришь»

Верите ли вы, что к материнской 
плате одного ПК можно подсоединить 
жесткий магнитный диск другого ПК и 
сделать так, чтобы на первом ПК было 
2 жестких диска? (да)

Верите ли вы, что на старом меха-
ническом вычислительном устройстве 
– арифмометре – можно было умно-
жать восьмизначные числа на четырех-
значные? (да)

Верите ли вы, что в Великобритании 
есть города Винчестер, Адаптер и Ди-
гитайзер? (нет)

Верите ли вы, что на логарифмиче-
ской линейке, на которой умели считать 
ваши родители, бабушки и дедушки, 
точность вычислений составляла 3 зна-
ка после запятой? (да)

Верите ли вы, что были первые мо-

дели ПК, у которых отсутствовал жест-
кий магнитный диск? (да)

Верите ли вы, что ОС Windows допу-
скает, чтобы в одной папке находились 
файлы список.doc и Список.doc? (нет)

Верите ли вы, что в СУБД ACCESS 
в одной таблице могут быть поля с име-
нами Наименование и НАИМЕНОВА-
НИЕ? (нет)

Верите ли вы, что основатель и 
глава фирмы Microsoft Билл Гейтс 
не получил высшего образования? 
(да)

Верите ли вы, что в программе Ex-
cel можно указать адрес ячейки в виде 
R4C2? (да)

Верите ли вы, что после дефрагмен-
тации диска объем свободного места 
на диске станет больше? (нет)

заНимательНая иНФорматиКа
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РеБУСЫ

Занимательная информатика 
 

9. Верите ли вы, что в программе Excel можно указать адрес ячейки в виде 
R4C2? (да) 

10. Верите ли вы, что после дефрагментации диска объем свободного места на 
диске станет больше? (нет) 

 
 

РЕБУСЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опознай пословицу 

 Компьютер – лучший друг. (Книга - лучший друг.) 
 • Скажи мне, какой у тебя компьютер, и я скажу, кто ты. (Скажи мне, какой 
у тебя друг, и я скажу, кто ты.) 
 • Без компьютера жить, только небо коптить. (Без труда жить, только небо 
коптить.) 
 • На дисплей неча пенять, коли видеокарта крива. (На зеркало неча пенять, 
коли рожа крива.) 
 • Без винчестера – полсироты, а без материнской платы – и вся сирота. (Без 
отца - полсироты, а без матери - и вся сирота.) 
 • Компьютер без программы – что фонарь без свечи. (Голова без ума - что 
фонарь без свечи.) 
 • Компьютер памятью не испортишь. (Кашу маслом не испортишь.) 
 • Компьютер на столе не для одних только игр. (Голова на плечах не для 
одной только шапки.) 
 • По ноутбуку встречают, по уму провожают. (По одёжке встречают, по 
уму провожают.) 
 • На IBM PC “яблоки” не растут. (На сосне яблоки не растут.) 

Опознай пословицу

заНимательНая иНФорматиКа

 Компьютер – лучший друг. (Книга - 
лучший друг.)

 • Скажи мне, какой у тебя компью-
тер, и я скажу, кто ты. (Скажи мне, ка-
кой у тебя друг, и я скажу, кто ты.)

 • Без компьютера жить, только небо 
коптить. (Без труда жить, только небо 
коптить.)

 • На дисплей неча пенять, коли ви-
деокарта крива. (На зеркало неча пе-
нять, коли рожа крива.)

 • Без винчестера – полсироты, а без 
материнской платы – и вся сирота. (Без 
отца - полсироты, а без матери - и 
вся сирота.)

 • Компьютер без программы – что 
фонарь без свечи. (Голова без ума - 
что фонарь без свечи.)

 • Компьютер памятью не испортишь. 
(Кашу маслом не испортишь.)

 • Компьютер на столе не для одних 
только игр. (Голова на плечах не для 
одной только шапки.)

 • По ноутбуку встречают, по уму 

провожают. (По одёжке встречают, по 
уму провожают.)

 • На IBM PC “яблоки” не растут. (На 
сосне яблоки не растут.)

 • Дарёному компьютеру в систем-
ный блок не заглядывают. (Дарёному 
коню в зубы не смотрят.)

 • В Силиконовую долину со своим 
компьютером не ездят. (В Тулу со сво-
им самоваром не ездят.)

 • Кто БЭСМ вспомянет, тому глаз 
вон. (Кто старое вспомянет, тому 
глаз вон.)

 • Не Intel’ом единым жив процессор-
ный мир. (Не хлебом единым жив чело-
век.)

 • Мал микропроцессор (или ноут-
бук), да дорог. (Мал золотник, да до-
рог.)

 • Всякий кабель своё гнездо любит. 
(Всякая птица своё гнездо любит.)

 • Семь раз подумай – один раз ап-
грейдируй. (Семь раз подумай - один 
раз скажи.)
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 • Утопающий за “F1” хватается. 
(Утопающий за соломинку хватает-
ся.)

 • DOS – всему начало. (Голова - все-
му начало.)

 • DOS-матушка - WINDOWSа ба-
бушка. (Соха-матушка - тракторова 
бабушка.)

 • Не всё WINDOWS, что висит. (Не 
всё золото, что блестит.)

 • Семь бед – один “Reset”. (Семь 
бед – один ответ.)

  • Бит байт бережёт. (Копейка рубль 
бережёт.)

 • Слово не воробей, а пара байтов. 
(Слово не воробей, вылетит – не пой-
маешь.)

 • Не идентификатор красит файл, а 
файл идентификатор. (Не имя красит 
человека, а человек имя.)

 • Два раза подумай, один раз удали. 
(Два раза подумай, один раз скажи.)

 • Наудалял с три Корзины. (Наврал 
с три короба.)

 • Что из Корзины удалено, то про-
пало. (Что с возу упало, то пропало.)

 • Винчестер – зеркало души поль-
зователя. (Глаза - зеркало души. Лишь 
у опытного пользователя всё разло-
жено по полочкам, удобно и аккуратно. 
Да и диск не фрагментирован.)

 • Хороший процессор – холодный 
процессор. (Хороший враг - мёрт-
вый враг.Чем лучше будет венти-
лироваться весь системный блок, 
тем стабильнее будет работать 
ПК.)

 • Бейсику (Паскалю, Си) учиться 
всегда пригодится. (Грамоте учиться 
всегда пригодится.)

заНимательНая иНФорматиКа

«в одной связке»

Восстановить несколько словосо-
четаний, относящихся к информатике, 
устройству и работе компьютера. Будет 
дано одно слово из сочетания. Необ-
ходимо назвать второе слово соответ-
ствующего словосочетания.

НАПРИМЕР: оптическая мышь, ла-
зерный диск, …

1. Администратор … 
2. Виртуальная … 
3. Графический … 
4. Жесткий … 
5. Загрузочная … 
6. Звуковая …
7. Информационные … 
8. Лицензионная … 
9. Магнитный … 
10.  Материнская … 
11. Матричный … 
12. Носитель … 

13. Оперативная … 
14. Операционная … 
15. Оптический … 
16. Персональный … 
17. Сетевая … 
18. Системный … 
19. Соединительный … 
20. Струйный … 
21. Трехкнопочная … 
22. Функциональная … 
23. Центральный … 
24. Электронная … 

Ответы: (сети, реальность, 
редактор, диск, дискета, колон-
ка, технологии или системы, про-
грамма, диск, плата, принтер, ин-
формации, память, система, диск, 
компьютер, плата, блок, кабель, 
принтер, мышь,клавиша,процессор,  
почта).
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я б в гидрологи пошел…

Кем быть?! – Помимо естествен-
ных материальных уст рем-
лений каждому хочется  посвя-

тить себя чему-то и романтическому и 
высокому, востребованному человече-
ством. Стать причастным к решению его 
самых насущных проб лем.

Пойти в экономисты?  - Конечно же 
в наше не слишком стабильное время 
это очень злободневно. Но до глобаль-
ных или даже просто значительных 
экономических проблем мало кто до-
берется, абсолютному же большинству  
придется сталкиваться с прозаичной 
текучкой.

Стать космонавтом? – Конечно, ко-
нечно!!! Но… это, наоборот, слишком 
далековато от родной повседневности. 
Да и отбор исключительный. Попробуй, 
пробейся!

Пойти в … Впрочем, так можно дол-
го перебирать. Давайте определимся: 
какая проблема в ХХI веке будет глав-
ной для человечества? А ответ одно-
значен: проблема воды, водных ресур-
сов. Это фактически общепризнано. В 
ХХ веке население планеты возросло 
вчетверо. А потребление воды на пла-
нете – в 9 раз. Скоро нас будет 10 мил-
лиардов, а потом и больше. Но воды-то 
не Земле не прибавится. И с развитием 
цивилизации (а оно, к счастью, неиз-
бежно)  наши потребности в воде будут 
неуклонно возрастать. Например, для 
получения одной тонны бумаги требу-
ется 250 т воды, стали – 150 т, синте-
тического волокна – тысячи тонн, для 
охлаждения агрегатов крупной тепло-

электростанции требуется примерно 
1,5 км куб. в год – целая река. А что 
уж говорить о сельском хозяйстве! Ис-
ключений нет, перечислять можно бес-
конечно. 

Обострение проблемы неминуемо. 
Вот заглавия разделов одного из офи-
циальных документов ЮНЕСКО: «Вода 
– вопрос жизни и смерти», «Мир исто-
щающихся запасов воды», «Водные ре-
сурсы в состоянии стресса». И в тексте: 
«Обеспеченность пресной водой … это 
– самый главный вопрос …  В течение 
ближайших 50 лет проблемы, связанные 
с недостатком воды или загрязнением 
водных объектов, скажутся по существу 
на каждом жителе планеты». Неслучай-
но, в последнем Послании Президента 
РК народу Казахстана проблема водных 
ресурсов названа в числе десяти гло-
бальных вызовов ХХI века. 

Да, вода будет серьезнейшей про-

моя бУдУщая проФессия
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блемой. Не хотелось бы быть проро-
ком, но, похоже,  что и международных 
конфликтов из-за воды в мире не избе-
жать.

А как у нас в Казахстане? Увы, у 
нас с водой – особая напряженка. И она 
неизбежно усилится при ожидаемом 
развитии производства. В расчете на 
один квадратный километр  территории 
наши водные ресурсы серьезно уступа-
ют любой из стран СНГ. Даже покрытой 
барханами Туркмении.

И ведь с водными ресурсами на-
прямую связано экологическое состо-
яние территорий. Тоже важная про-
блема человечества! В мире более 
70 % загрязненных вод – «сбросов» 
- поступает в водные объекты. Реки 
обладают удивительной способностью 
– самоочищаться. Но лишь до опреде-
ленного предела загрязненности воды. 
И во многих случаях этот предел уже 
превзойден. Есть еще такое понятие: 
«тепловое загрязнение». С ростом тем-
пературы воды уменьшается раствори-
мость в ней кислорода. Кислород же не 
только необходим обитателям вод, но 
и играет такую важную роль: окисляет 
и разлагает всякие загрязняющие ве-
щества.  Промышленность же грешна 
этим тепловым загрязнением вод. По-
следствия понятны.

А угрозы, которые несут наши милые 
реки и водоемы?  Они ведь не всегда 
такие тихие и мирные. Возьмем, к при-
меру, недавнее наводнение на Амуре. 
С конца июля и весь август практически 
ежедневно шли дожди. Пойма (приле-
гающая к реке местность) затопилась 
слоем до 4-6 м, разливы реки вширь 
достигали 30-50 км. И это еще при том, 
что буйство воды смягчили два круп-
ных водохранилища. Увы, в последние 
годы такие чрезвычайные явления на 
планете участились. Дождевые паводки 
и  весенние половодья стали опаснее, 
чем раньше. Во-первых, это следствие 

изменения климата. Во вторых, нас на 
Земле все большее, и мы все теснее 
«прижимаемся» к водным объектам. А 
в-третьих… а в-третьих, мы сами вино-
ваты. Каждый год на Земле создаются 
сотни новых водохранилищ, что есте-
ственно и неизбежно. Но теперь многие 
гидротехнические сооружения пообвет-
шали. Кроме того, при проектировании 
иных из них недостаточно надежно были 
оценены возможные водные угрозы. В 
итоге участились аварии, связанные с 
разрушением таких  сооружений. А ведь 
при разрушении плотины вниз по реке 
устремляется страшная «волна проры-
ва», несущая смерть и разрушения.

Нет, всех проблем, связанных с во-
дными объектами, водными ресурсами, 
не перечислить. И надо очень хорошо 
знать все черты «нрава» наших рек и 
озер, чтобы заранее предвидеть степень 
той или иной опасности. Знать и многое 
уметь. Увы, история (и не только древ-
няя) пестрит примерами наших недоста-
точных знаний. В средние века Великие 
Моголы в Индии решили построить но-
вую столицу. 14 лет строили.  И построи-
ли. По тем временам - совершеннейший 
город. С дворцами, с «гаражами» для 
слонов. Но жилым он был всего один 
год. Не рассчитали! Оказалось, вокруг 
было мало воды. До сих пор этот «го-
род» - всего лишь туристический объект. 
Далее. Первая из известных науке пло-
тина, поставленная в Египте на одном 
вади – сухом русле, судя по всему, была 
снесена первым же паводком. Люди уже 
могли возводить непростые сооружения, 
но их знания в области гидрологии были 
нулевыми. Но не будем строго судить 
предков! И сейчас 20 % аварий на плоти-
нах связаны с неправильными гидроло-
гическими оценками.

Воды изучает наука ГИДРОЛОГИЯ. 
Практики-гидрологи ведут постоянные 
наблюдения на многих реках и озерах. 
Ученые гидрологи непрерывно изучают 

моя бУдУщая проФессия
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природные процессы, управ-
ляющие поведением – ре-
жимом – водных объектов. А 
проектировщики различных 
гидротехнических сооруже-
ний, мероприятий по различ-
ным видам использования 
воды никак не обходятся без 
сложных гидрологических 
расчетов. Любой мост, даже 
труба, пропускающая воду 
под дорогой, линии электро-
передач и трубопроводы, 
пересекающие водные объ-
екты, защитные дамбы – всё  
нуждается в гидрологических 
расчетах.

Напомним, что в числе приорететнейших задач нашей страны в послании Пре-
зидента значится решение проблемы питьевого водоснабжения населения и оро-
шения сельскохозяйственных культур.

Многое сейчас делается. Непрерывно расширяется сеть пунктов наблюдений на 
реках и озерах. Разрабатываются планы грандиозных гидротехнических мероприя-
тий, например, - перебросок речного стока из одних районов в другие, где потреб-
ность в воде больше. Активизировались ученые водного профиля; например, уче-
ные и практики целого ряда научных учреждений недавно подготовили и выпустили 
в свет беспрецедентный научный труд - 30-томную монографию, посвященную во-
дным проблемам Казахстана и путям решения этих проблем.

Сейчас гидрологов готовят в КазНУ им. аль-Фараби и евразийском университе-
те Астаны. В частности, в КазНУ – очень большой опыт подготовки специалистов-
гидрологов. Здесь работали (и работают) ведущие гидрологи Республики. Здесь 
– достаточная учебная база для такой подготовки. Здесь – серьезные летние по-
левые практики студентов (кстати, полные романтики – жить в палатках на бере-
гу живописных рек и озер). Здесь – мощный научный потенциал, причем лучшие 
студенты привлекаются к серьезным научным исследованиям. Неслучайно, в чис-
ле первых десяти лауреатов президентской стипендии была и студентка-гидролог 
КазНУ.

Итак, кто жаждет прикоснуться к великому, наполнить свою жизнь реальным 
полезным делом?! – Двери кафедры метеорологии и гидрологии факультета гео-
графии и природопользования КазНУ им. аль-Фараби для Вас открыты!

Д.г.н., профессор кафедры  
метеорологии и гидрологии 

КазНУ им. аль-Фараби 
Р.и. Гальперин
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ТОлеУжаНОв ДиаС
ученик 11 класса 

профильной школы
КазНУ  им. аль-Фараби 

Давайте буДем счастливыми!
                                                                    

                                                                     Для счастья нужно что-то делать,
                                                                     что-то любить и во что-то верить.

                                                                                                Джозеф Аддисон
   

Изначально мне было трудно 
связать данную тему с той, 
которая сейчас у меня в душе. 

Если что-то писать, то однозначно нуж-
но вкладывать душу в написанное, и я 
вложил. И получилось вот что.

Я познакомился с ней в недалеком 
прошлом. Она была очаровательна во 
всех смыслах этого слова: красива, как 
лантана; необычайно умна ( по крайней 
мере, в то время я так считал).  Наш 
разговор продолжался в течение не-
скольких минут, и за это время в моей 
душе что-то раскрывалось, что-то непо-
нятное и  необузданное. Под малейшим 
воздействием ее взгляда мои чувства  
и мысли вспыхивали и играли, как пла-
мя. Организм трепетал. Я многого не 
понимал из ее слов, так как ее лексикон 
преумножал мой в разы.  Было трудно 
представить себе такое совмещение: 
красота и благоразумие в одном чело-
веке, ведь это неземное, не правда ли?

   Время шло. Я хотел ощутить ме-
тонимию недостижимого неба возле 
себя,  однако это было невозможно. 
Все обстоятельства были против меня. 
Большой город, никакой информации о 

ней, да и к тому же, зачем ей, такой как 
я.  Но я продолжал надеяться и…  лю-
бить. Одна только мысль о ней пьянила 
мое сознание. Жить было трудно, пони-
мая, что где-то дышит и существует че-
ловек, кто потревожил мой внутренний 
мир. 

Нужно было что-то делать, и я поду-
мал, что если я не смогу быть рядом с 
ней, с умной и красивой, неужели я не 
смогу создать в себе ее частичку, чтобы 
хоть что-то мне ее напоминало. Я погру-
зился в глубокое чтение классиков ми-
ровой литературы, исторических книг, 
энциклопедий. Походы в кино, ночные 
посиделки на улице  постепенно утра-
чивали свой интерес во мне, плавно 
переходя  в посещение театров, библи-
отек, исторических мест. Я познавал 
все: от падения Трои до убийства Авра-
ама Линкольна, от “Бостонского чаепи-
тия” до испытаний Семипалатинского 
атомного полигона – все то, что попа-
далось мне под руку. Не было априори, 
но с каждым разом мне давалось по-
знание  все легче и  легче.  Я был рад, 
что начал поистине жить, а не просто 
существовать. Жить – это классно.

творчесКая работа шКольНиКа
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Спустя некоторое время, появилась 
мысль, что всего этого мало, мне нуж-
но больше, мне была нужна она. Азарт 
играл в моей крови, и теперь я был не-
удержим. Я закрыл книжки, и начал ис-
кать ту, что придала мне возможность 
“летать”. Тогда уже меня ничто не оста-
навливало, мне было безразлично мне-
ние окружающих, всех тех, кто считал, 
что я одержим, и на мгновенье мне пока-
залось, что я действительно болен, меня 
охватила коварная болезнь – любовь.

 Переходя сразу к кульминации, я 
вам скажу, что я все-таки ее встретил. 
И я глубоко счастлив, что мы подру-
жились.  Скажу, улыбаясь,  что она  не 
такая уж и умная, просто тогда я был 
слишком глуп, однако моя любовь к ней 
никак не остыла. Представить не мог, 
что лишь один человек так повлияет на 
мое существование. И не только суще-
ствование как человека, но и как лич-
ности. После такого морального сдвига 
я конкретно определился и со своей бу-
дущей профессией. Я раскрыл в себе  
тягу к эпистолярному жанру  и желаю в 
дальнейшем стать отличным журнали-
стом. А все благодаря моему счастью.

В этом сочинении я вам рассказал 
начало и конец моей маленькой, жиз-
ненной и любовной истории,  описал 
заложение фундамента и показал уже 
отстроенный «дом»,  но весь трудный и 
острый путь, который был проделан, я 
оставил в подоплеках. 

Я хочу сказать, что как бы ни было 
трудно, никогда не сдавайтесь, ибо 
сдаться – удел слабости, а слабых лю-
дей не должно быть.  И каждый человек 
может найти истинного себя, просто мно-
гие люди живут в каких-то стереотипах, 
и из-за этих рамок им ничего не видно. 
Так проходит вся жизнь, а потом, перед 
смертью, люди с сожалением думают о 
своем прошлом, как будто ищут доказа-
тельства, что они действительно когда-
то жили…

Момент, когда ты можешь что-то 
изменить, это сейчас, сейчас и никог-
да больше, ведь этот момент сыпется 
как песок сквозь пальцы, будет трудно 
менять что-то потом. Запомни, если ты 
рожден без крыльев, не мешай им ра-
сти. Дай себе шанс.

Я добился того, о чем долго мечтал. 
Добился, и стал счастливым. 

 Что еще нужно для того, чтобы твоя 
страна процветала… Главное, чтобы 
люди в ней были счастливы.  Счастье 
– это еще и  процветание твоего Госу-
дарства.  «Мы все осколки одного тела, 
как осколки упавшей тарелки» (Н. На-
зарбаев).

В Казахстане есть человек, который 
показал миллионам, что любая цель 
– достигаема, что каждый может быть 
счастливым. 

Спустя двадцать лет из страны 
третьего мира мы преобразовались в 
многоуважаемую и узнаваемую страну. 
Если раньше Казахстан был аллегори-
ей степи, рогатого скота, гор и складa 
полезных ископаемых, то сейчас мы 
вошли в список 50 развитых стран.  А 
все благодаря нашему Первому пре-
зиденту Н.А. Назарбаеву. На его спи-
не был большой груз, перед глазами 
стояла цель – вывести Казахстан на 
уровень процветающих стран. И он по-
борол все препятствия,  показал всему 
миру истинный характер казахской сте-
пи.  За всей красотой и мощью  моей Ре-
спублики, стоит большой труд сильного 
человека. Я хочу искренне поздравить 
Нурсултана Абишевича с  Праздником  
Первого Президента.  В него я верю.

Думаю, я счастлив, и этим уже мно-
гое сделал для своего родного государ-
ства Республики Казахстан.  Ведь глав-
ное стремление президента – счастье 
народа, процветающий Казахстан.

А  что останавливает  вас стать 
счастливым?!

творчесКая работа шКольНиКа
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Что сам ты знаешь, передай другим,
Чего не знаешь, от других возьми.

Анвари

КазНУ – это место, где каждый может воплотить 
свои мечты! Факультет «Востоковедения» имеет 
достаточно высокий статус среди остальных фа-

культетов университета. Я горжусь, что я воспитанница 
кафедры «Китаеведения». Потому что сейчас я окружена 
высококвалифицированными преподавателями, знающи-
ми не только свое дело, но и умеющими работать с моло-
дым поколением.  

 

С давних времен, одним из 
сильных сторон факуль-
тета «Востоковедения» 

кафедры «Китаеведения» была цель 
развить в студентах и магистрантах 

любовь к Родине и языку. Поэтому в 
этом направлении проводятся раз-
ные встречи, дебаты, дискуссии с 
прославившимися людьми в этой об-
ласти.

встречи
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Одна из таких встреч произошла 
15 ноября 2013 года с одним из вы-
пускников китаеведения Нарысовым 
Сериком. И я очень рада, что была 
среди тех, в полной аудитории, кто 
имел возможность не просто послу-
шать о жизни и деятельности пере-
водчика и дипломата, но и, в букваль-
ном смысле, зарядиться энергией 
этого поистине удивительного чело-
века, своим примером показавшего, 
что можно добиться успеха всем, кто 
этого действительно захочет.  

На сегодняшний день, к 42 годам, 
Серик Жуматайулы является Пред-
седателем Центрально-азиатского 
Историко-дипломатического Обще-
ства города Алматы. Но к этому он 
пришел не сразу, а через долгий и 
упорный труд. 

Он обучался  в КазГУ на факуль-
тете «Востоковедения» в 1988-1994 
гг. и закончил по специальности «вос-
токовед-китаевед, переводчик китай-
ского и английского языков». Затем 
были годы учебы в Пекинском Уни-
верситете по специальности «Между-
народные отношения», потом в 1997-
99гг. снова в КазГУ, но уже в аспи-
рантуре. В дальнейшем, благодаря 
своему уму и стремлению, он получил 
знания в Оксфорде, когда был стаже-
ром в 2008-2009 гг. и в Москве в каче-
стве соискателя-докторанта Институ-
та Дальнего Востока Академии Наук 
России в 2009-2011гг.

В 1994-95 гг. он работал атташе 
дипломатический Управления стран 
Азии МИД РК, в 1995-97гг. атташе 
дипломатический Посольства РК в 
КНР. Хочу отметить, что он не только 
квалифицированный переводчик, но 
и превосходный дипломат. В этом вы 
можете убедиться, посмотрев боль-

шой служебный список и награды, 
присужденные ему, такие как орден 
«Парасат».  С 1998 по 2002гг. Серик 
Жуматайулы был на должности Тре-
тьего секретаря Департамента Азии 
МИД РК и Третьего, Второго секре-
таря Посольства Казахстана в Китае.  
Еще два года он работал советником 
Министра МИД Казахстана, после 
чего стал Заместителем Генераль-
ного Секретаря ШОС (от Республики 
Казахстан) по политическим вопро-
сам и безопасности. 

И на этом его огромный послуж-
ной список не останавливается, о чем 
говорят, его должности:  переводчик 
Президента РК по китайскому языку, 
присвоение дипломатического ранга 
– Советник I класса и авторство мно-
гих книг.

Его вклад в развитие отношений 
Казахстана и Китая это –  публикации 
и книги. Например, «Казахстан и Ки-
тай: 5 лет добрососедства и сотруд-
ничества», на русском и китайском 
языках, Алматы, 1996 г., «Казахстан: 
сегодня в будущем», на китайском и 
английском языках, Гонконг, 2001 г., 
перевод издания на китайском языке 
книги К.Токаева «Внешняя политика 
Казахстана в условиях глобализа-
ций», Пекин, 2001 г., в 1997-2003 гг. 
он перевел и издал на китайском язы-
ке Стратегию «Казахстан – 2030» и 
несколько трудов Главы государства.

Он не стоит на месте, развива-
ется  и может достичь еще больших 
высот. Для нашего поколения такая 
сила духа, упорство, воля, трудолю-
бие могут только служить примером 
в нашем ремесле.

Человек, владеющий в совершен-
стве казахским, китайским, русским 
и английским языками, открытый и 

встречи
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желающий помочь, научить нас чему-
то, не может не вызвать восхищения. 
Он рассказал про свои студенческие 
годы, что он чувствовал и как отно-
сился к учебе. И по правде говоря, 
слушая его, невольно наполняешься 
силой и стремлением соответство-
вать такому человеку, как он, желани-
ем в жизни добиться успехов. Было 
интересно послушать истории о Се-
рике Нарысове от профессора Алда-
бековой Нуржамал, которая препода-
вала ему по истории. Уже с первого 
дня он был прилежным студентом, 
стремившимся к знаниям. 

Самое интересное началось, ког-
да студенты стали задавать ему во-
просы.  Конечно, студенты пишущие 
свои дипломы про ШОС первыми 
задавали вопросы. Один из запом-
нившихся вопросов был о том, какие 
напутствия он может сказать буду-
щим переводчикам. На этот вопрос 
он ответил с удовольствием, поде-
лившись своим опытом из жизни. 
Одна из историй была такова: когда 
он только стал переводчиком, ему 
нужно было перевести слово «под-
водная лодка», но он не знал, и ему 
пришлось дословно перевести «лод-
ка, плавающая под водой». То есть, 
он призывал не теряться и использо-
вать весь ресурс своих знаний. 

А во-вторых, иногда в особых слу-
чаях переводчик играет важнейшую 
роль в международных отношени-
ях, где одна из сторон не знает всех 
тонкостей дозволенностей и может 
обидеть какими-то выражениями, ко-
торые переводчик может сгладить не 
только благодаря знанию языка, но 
и своей интуиции и дипломатической 
природе.

Таким образом, давая напут-
ствия, он еще раз подчеркнул, что без 
знания и ответственности перед вы-
бранной профессией и целью, нельзя 
добиться успехов. 

Хочу еще добавить, что Нарысов 
Серик восхитил своей щедростью. Уз-
нав об открытии руководством нашей 
кафедры Музея, он тоже внес свой 
вклад –  принес важные экспонаты, 
которые приобрел в Китае. 

И в заключении, хочется побла-
годарить кафедру «Китаеведения» 
за предоставленную возможность, за 
веру в нас, будущих переводчиков 
и дипломатов, которые на примере 
таких людей могут занять достойное 
место в обществе.

жУНиСОва Дана, 
1 курс, Факультет «Востоковеде-

ния»,  Переводческое дело 
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«Green campus» project realization  
on the faculty of philosophy and  

political science

On November 15, 2013 2nd year «Cultural studies» and «Religious 
Studies» Master students held an event within the framework of the «Green 
Campus» project. The event of gardening the Department was organized 
by leaders of the pedagogical practice K.M. Borbasova, A.K. Abisheva and 
adviser N. Aldzhanova

Master students have created a combination of different plants, which 
gave an exquisite view of the office. Plants created a cozy, comfortable at-
mosphere that makes the interior of the cabinet alive and attractive. Plants 
in the department will have a favorable effect on the physical condition of 
the faculty. In the presence of indoor plants design looks more alive, and no 
one is deprived of the contact with nature in this room. Now staying at our 
department is also good for your health!

мамаНдыҚ жәНе Кәсіп
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15 ноября 2013 года магистранты 2-го курса специаль ностей 
«Культуро логия» и «Ре ли гиоведение» провели ме ро  приятие в рамках 
проекта «Green Campus». Мероприятие по озеленению кафедры было 
организовано руководителями педагогической практики К.М. Бор-
басовой, А.К. Абишевой, а также эдвайзером Н. Альджановой.

Магистранты создали комбинации из разных растений, которые при-
дали изящный вид кабинету. Цветы создали уют, комфортную атмос-
феру, что делает интерьер кабинета живым и привлекательным. Цветы 
на кафедре будут благотворно воздействовать на физическое состоя-
ние профессорско-преподавательского состава. В присутствии комнат-
ных цветов дизайн приобретает живые нотки, и обделенным общением 
с природой в таком помещении никто себя не почувствует. Теперь пре-
бывание на нашей кафедре ещё и полезно для здоровья!

Авторы: магистранты 2-го курса специальности «Культурология» 
А.К. Наисбаева, З.К. Муканова 

мамаНдыҚ жәНе Кәсіп 
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