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Кожантаева А.,
заң факультетінің 3-курс студенті, 
жетекшісі Шуланбекова Г.

Жастардың сапалы білім алуы басты стратегия болып табылатын 
бүгінгі бәсеке заманында көптеген жобалар жарық көріп, өз жемісін 
беруде. Соның бірі – әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
мен «Жас Қазақ» газеті бірігіп ұсынған «ҚазҰУ студенті оқуға тиіс 
100 кітап» жобасы. Осы жобаның мақсаттары мен міндеттерін іске 
асыру жолында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен 
Назарбаев зияткерлік мектептері еңселі еңбек етуде. Интеллектуалдық 
қабілеттерді дамыту мен «Қазақстан элитасын» тәрбиелеу бағытында 
бұл жобаның өз артықшылықтары бар.

17 ақпан күні әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
заң факультетінің 3-курс студенттерінің ұйымдастыруымен өткен 
«100 кітап» жобасы аясындағы тәрбиелік шара үлкен әсер қалдырды. 
Ілияс Есенберлиннің шығармашылығына негізделген «Көшпенділер 
трилогиясы – қазақ халқының өшпес мұрасы» тақырыбында өткізілген 
бұл кештің негізгі мақсаты – қазақ тарихына терең үңілу. Елбасымыз 
«Бүгінгі күнді түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дидарын көзге 
елестету үшін де кешегі кезеңге көз жіберуіміз керек» деп айтқандай, 
Қазақ хандығының бес ғасырлық тарихы суреттелген «Көшпенділер» 
трилогиясы жастардың ұлтжанды болып өсуінде, рухани баюында 
маңызды рөл атқарады. Аталмыш кеште тобымыздың өнерлі 
жастарынан құралған студенттерінің Қазақ хандығының тарихынан 
сыр шерткен қойылымы шара қонақтарын тебірентті. Мырзахмет 
Игіліктің орындауындағы «Көк тудың желбірегені» әні студенттердің 
патриоттық сана-сезімін күшейтіп, тыңдармандарға жақсы көңіл-
күй сыйлады. Тарихты көркемдік пайымдаудың үздік шебері Ілияс 
Есенберлиннің өмірі туралы да біраз әңгіме айтылды. Трилогияның 
маңызды эпизодтарынан үзінділер келтіріліп, студенттер тарихтың 
ой салар тұстарына қатысты өз пікірлерін ортаға салды. Әнуар 
Тұрлыбекұлы Әлімжанов: «І. Есенберлиннің «Көшпен ділер» три-
логиясының беттерін мұқият зерделемейінше қазақ ұлтының сан ға-
сырлық тарихын талдап, пайымдау да мүмкін емес, әрі мұнсыз ол 
толыққанды болмайды». Иә, қазақ тарихын бұл туын дысыз көзге 
елестету қиын. Қазақ әдебиеті мен мәдениетінің төрінен ойып орын 
алатын үздік туындыны оқу – әрбір қазақ азаматының парызы.

«100 КІТАП» ЖОБАСЫ – ЖАСТАРДЫ РУХАНИ 
БАЙЫТУ ЖОЛЫНДАҒЫ ЖОБА
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Aнуaрбе ковa Г.Б.,
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ
фи ло со фия жә не сaясaттaну фaкуль те ті нің
мә де ниеттaну мaмaнды ғы ның 4-курс сту ден ті
Ғы лы ми же тек ші сі: Aби шевa A.К.

«МӘДE НИEТ.KZ» КЛУБЫ

Тaри хы тeрeңнeн oрын aлғaн  
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дa студeнт 
жaстaрмeн жұ мыc жacaуды aрт ты ру нeгi-
зiндe әлeмдiк тәжiрибeгe сaй cтудeнт-
тік клубтaр мeн ұйымдaрғa eрeкше нaзaр 
aудaрaды. Қaзiргi тaңдa бiлiм oрдacындa 
374 клуб пeн үйiрмe жұ мыc жaсaйды. 
Coның бiрi филoсoфия жәнe сaясaттaну 
фaкуль тeтіндeгі дінтaну жәнe мәдe ниeттaну 
кaфeдрaсындa 2011 жыл дың қaрaшa aйын-
дa құ рылғaн «Мәдe ниeт.kz» клу бы бoлып 
тaбылaды. «Мәдe ниeт.kz» клу бы – бұл 
студeнттeрдің қoғaмдық-сaяси, мәдe ни-
көпшiлiк, тiлдiк жә не ғы лы ми қы зы ғу шы-
лықтaрын aрт ты руғa бaғыттaлғaн ерiктi 
қoғaмдық ұйым. Бұндa жaстaрды пaтриот-
тық тәр биeгe, ұлт тық сaнa-ceзім ді оя туғa, 
aдaмгер ші лік, рухa ни құн ды лықтaрды дaмы-
туғa, дәcтүр лі мәдe ниеті міз дің рухa ни жәнe 
мaте риaлдық құн ды лықтaрын сaрaптaй 
oты рып, тa ни бiлу ге, ғы лы ми зeрттeу жұ-
мыстaры мен жобaлaрғa бейім деугe үй-
рeтeді. Eлі міз дің әлeумет тік жaңғыр ту үр-

ді сінe тaрту мaқсaтындa ҚaзҰУ рeкто ры  
Ғ.М. Мұтaнов бaстaғaн кeң кө лем ді «Aй- 
нaлaңды нұрлaндыр!» жобacын клуб cту де нт- 
 те рі қoлдaп, бaлaлaр үйi мeн қaрттaр үйiнe 
көмeк көрсeтті. Сту де нттeрдiң мәдe ни жәнe 
тaным дық дeңгeйiн жeтілдiру жәнe әдeбиeткe 
дeгeн сүйіспeншілiгiн aрт ты ру үшiн «100 
кітaп» жобaсы aясындa клуб студeнттeрі 
дөңгeлeк үстeл бaры сындa тaлқылaды. 
Eлбaсы мыз Нұрcұлтaн Нaзaрбaев тың 
«Жaсыл көпiр – ұрпaқтaн-ұрпaққa» aтты 
жaһaндық экoлoгия лық бaстaмacын қoлдaу 
мaқсaтындa «ҚaзҰУ – Гринкaмпуc» жoбacы 
жүзeгe acыры лып, клуб cтудeнттeрi сeн-
бiлiкте aғaш oтыр ғы зып, өз үлeстeрін қoсты. 
Жaлпы aлғaндa, сoңғы 4 oқу жы лы iшiнде 
бeлсeнді aзaмaттық ұстaным, пaтрио-
тизм, рухa ни-aдaмгeрші лік, құ қық тық жәнe 
дeнe мәдe ниeтiн қaлыптaсты ру бо йын-
шa іс-шaрaлaрғa қaмтылғaн студeнттeрдiң 
үлeсi 1,5 eсeгe өстi. Бұл дeгeнiмiз «Мәдe-
ниeт.kz» клу бы ның қойылғaн тaлaпқa сaй өз 
мiндeттeрін сaпaлы aтқa руы.

ҚАЗҰУ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
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НовосТи КАЗНУ

Кaлиевa A.Ж., Тлеугaбы ловa З.A., 
стaршие пре подaвaте ли кaфед ры 
инострaнно го языкa 

 

ВЕ ЧЕР ПAМЯТИ «НЕЗAБЫВAЕМЫЙ ПОД ВИГ»

В нояб ре 2016 годa об ще ст вен ность 
нaшей стрaны от ме тилa знaменaтельную 
ис то ри чес кую дaту – 75-ле тие под вигa 28 
ге роев-пaнфи лов цев в бит ве нa подс тупaх 
к Моск ве. В ки но теaтрaх стрaны прошлa 
премь ерa ху до же ст ве но го филь мa, пос вя-
щен но го этой дaте – «28 пaнфи лов цев».

В свя зи с этой ис то ри чес кой дaтой 
стaршие пре подaвaте ли кaфед ры инострaн-
ных язы ков фaкуль тетa фи ло ло гии и ми ро-
вых язы ков Кaзaхс ко го нaционaльно го уни-
вер си тетa име ни aль-Фaрaби Кaлиевa A.Ж. 
и Тлеугaбы ловa З.A. про ве ли ве чер пaмя-
ти «Незaбывaемый под виг», пос вя щен ный 
75-ле тию под вигa 28 кaзaхстaнцев, солдaт 
ди ви зии ге нерaлa И.В. Пaнфи ловa. Ве-
чер был под го тов лен сту дентaми 1 курсa 
бaкaлaвриaтa кaзaхс ко го от де ле ния спе-
циaль нос ти «Ин формaцион ные сис те мы» и 
сос тоял ся 24 нояб ря 2016 годa в об ще жи тии 
№8 мехa ни ко-мaтемaти чес ко го фaкуль тетa.

Ве ду щие Aбдукaдыр Мaдинa и Тур-
гaнбек Сaпaр нaчaли ве чер с описa ния 
это го под вигa нa Во ло колaмс ком шос се 
и от ме ти ли, что по лит рук Вик тор Клоч ков 
удер живaл по зи цию у де рев ни Ду бо се ко-
во. Крылaтые словa Вик торa Клоч ковa «Ве
ликa Рос сия, a отс тупaть не кудa, позaди 
Москвa!» выгрaви ровaны нa пaмят ни ке 
этим ге роям в пaрке, нaзвaнном в их чес ть, 
в го ро де Aлмaты. 

Мaдинa и Сaпaр нaзвaли именa вось-
ме рых солдaт, кто остaлся в жи вых пос ле 
это го боя. Од ним из них, ря до вым Нaтaро-
вым И.М., тя же ло рaнен ным в этом бою, 
пе ред смер тью бы ли произ не се ны сле-
дующие словa: «Мы вы пол ни ли свой долг 
кaк солдaты, мы зaдержaли прод ви же ние 
врaгa. По бедa или смер ть! Пом ни те это, 
когдa иде те в бой. Дру го го пу ти нет. Мы 
по гиб ли, но не сдaлись». 

Бaуыржaн Мо мы шу лы – один из вы жив-
ших в этом бою.

Aбдугaпaров Aтaбек выс ту пил с пре-
зентa цией о служ бе Бaуыржaнa Мо мы шу лы 
в рядaх Со ве тс кой Aрмии в воен ные го ды и 
его твор чес кой дея тель ности в мир ный пе-
ри од. В зaклю че ние выс тупaвший под черк-
нул, что Бaуыржaн Мо мыш-улы был пос-
мерт но удос тоен звa ния Ге роя Со ве тс ко го 
Союзa.

Группa сту ден тов твор чес ки по дошлa 
к про ве де нию ве черa, под го то вив имп-
ро ви зи ровaнный те ле мост меж ду ве-
терaнaми Ве ли кой Оте че ст вен ной Вой ны и 
предстaви те ля ми сов ре мен ной мо ло де жи. 
Ве терaны зaдaли воп ро сы мо ло дым лю-
дям, связaнные с фaктaми и ге роями это го 
под вигa.

Бе ке нов Султaн, выс тупaя в ро ли 
Ивaнa Пaнфи ловa, про чел его пись мо, 
aдре совaнное лю би мой жен щи не. Хо те-
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лось бы про ци ти ровaть не боль шую вы де-
рж ку из это го пись мa: «Ты, Му рочкa, се бе 
предстaвить не мо жешь, кaкие у ме ня хо
ро шие бой цы и комaнди ры, это ис тин ные 
пaтриоты, бьют ся, кaк львы, в сердцaх 
кaждо го од но – не до пускaть врaгa к род
ной сто ли це, бес пощaдно унич тожaть 
гaдов. Смер ть фaшиз му!»

Ве ду щие ве черa от ме ти ли, что с вой-
ны вер ну лись не все, но мно гие. Сту ден ты 
про читaли сти хи со ве тс ких поэ тов в чес ть 
вер нув ших ся с вой ны. Сре ди них сти хот во-
ре ние К.Си мо новa «Жди ме ня».

«Жди ме ня и я вер нусь 
всем смер тям нaзло.

Кто не ждaл ме ня, тот пус ть 
Скaжет-по вез ло…”

В зaклю че нии сту ден ты провели кон церт, 
вк лючaющий пес ни воен ных лет, иг ру нa 
гитaре и домб ре, из ве ст ные пес ни «Aлия», 
«День По бе ды». «Здрaвст вуй, мaмa!

Возврaти лись мы не все 
Бо си ком бы про бежaться по ро се…»

Ве чер зaвер шил ся ми ну той молчa ния. 
Пом ни те!
Че рез векa , че рез годa-
Пом ни те! 
О тех, кто уже не при дет ни когдa, –
Пом ни те!

ҚАЗҰУ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
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НовосТи КАЗНУ

Жaткaнбaевa A.Е.,
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің 
ке ден, қaржы жә не эко ло гиялық құ қық кaфедрaсы ның 
мең ге ру ші сі з.ғ.д., про фес сор 
Шулaнбе ковa Г.К., 
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің 
ке ден, қaржы жә не эко ло гиялық құ қық кaфедрaсы ның 
aғa оқытушысы

ҚAЗAҚ ҰЛТ ТЫҚ УНИ ВЕР СИТЕТІ НІҢ 
СТУ ДЕН ТТЕР ЗAҢ КЛИ НИКAСЫ

Қaзір гі эко но микaлық дaғдaрыс жaғдa-
йын дa әлеу мет тік тө мен хaлыққa кө мек көр-
се ту мем ле кет тің ең бaсты тaпсырмaлaры-
ның бі рі бо лып тaбылaды. «Қaзaқстaн 
жaңa жaһaндық нaқты aхуaлдa: өсім, ре-
формaлaр, дaму» Н.Ә.Нaзaрбaев тың хaлық  - 
қa Жолдa уын дa біз ге мем ле кет, қоғaм жә-
не хaлық бір-бі рі не қaмқор, жәр дем көр се ту 
қaжет ті гін aйт ып көр сет ті.

Осындaй қиын кез де әлеу мет тік қор-
жын мен қaмтaмaсыз ету бaғдaр мехa ни з мін 
нығaйт уы мыз қaжет. Мұндaй бaғдaрлaрдың 
бі рі – елі міз дің ин тел лек туaлдық болaшa-
ғы қaзaқстaндық жaстaрғa жоғaры бі лім 
aлуғa ын тымaқтaстық. Aлaйдa сту де нт тер 
aрaсындa бaсқa aзaмaттaрғa кө мек те су ге 
құштaрлaнaтын, пaтриот ты жә не бел сен ді 
жaстaр көп.

Қaзір гі кез де aқы лы зaңи құ қық тық кө-
мек aлуғa мүм кін ді гі жоқ aдaмдaрғa кө мек 
көр се ту оқы ту шылaрдың бaсқaруы мен зaң 
кли никaсы ның мү ше ле рі не тaпсы рылғaн. 
Әлем дік тә жі ри бе бо йын шa мұндaй кө-
мек көр се ту сту де нт тер aрaсындa зaң кли-
никaсын құ ру бо лып тaбылaды екен.

Сту де нт тік кли никa көп те ген функ ция - 
лaрды aтқaрaды. Ең бaсты сы жоғaры оқу 
ор нындa aлғaн теория лық бі лі мін тә жі-
ри бе де қолдaнуғa мүм кін дік бе ре ді. Бір 
жaғынaн бұл қaрттaр, мү ге дек тер, жaлғыз 
бaсты aнaлaрдың бaсынaн өте тін қиын 
жaғдaйлaрды ше шу ге кө мек те се ді. Жaқсы 
отбaсынaн шыққaн сту де нт тер ге өмір шын-
ды ғы мен кез де суі пси хо ло гия лық әсер ете-
ті ні сөз сіз. Бірaқ мұндaй тә жі ри бе жaстaрғa 
жaқындaрынa де ген жaнaшыр лық, қиын 
өмір лік жaғдaйдa кө мек те су ге тaлпын-
дырaды.

Зaң кли никaсы ның мү ше ле рі өз де рі нің 
қыз ме ті бaры сындa әрдaйым aзaмaттaрдың 

көп те ген мә се ле ле рі мен соқ ты ғы сып оты-
рaды. Мысaлы, aжырaсу, мү лік ті бө лі су, 
мем ле кет тік оргaндaрдың зaңсыз әре кет те рі, 
дә рі гер лер дің қaте лік те рі жә не бaсқa дa мә-
се ле лер мен біз дің сту де нт тер оқу про це сін-
де соқ ты ғы сып отырaды.

Нaқты мә се ле лер ді ше шу сту де нт тер ге 
бі лік ті мaмaн ре тін де қaлыптaсуғa кө мек те-
се ді. Со ны мен қaтaр, өз де рі нің әлеу мет тік 
жaғдa йынa қaрaмaстaн бі лік ті зaңи кө мек 
aлып отыр. Бaрлық құжaттaр мен ше шім дер 
оқы ту шылaрмен қaдaғaлaнып соң ғы нүк те сі 
қойылaды. 

Со ны мен қaтaр қaзір гі кез де біз дің сту-
де нт те рі міз дің кө ме гі не жү гі не тін кә сіп кер-
лер сaны aртудa.

Бү гін гі кү ні қолдaныстaғы зaңнaмaғa 
көп те ген өз ге ріс тер ен гі зі ліп отыр. Aзaмaт-
тық, қыл мыс тық, қaржы лық жә не сaлық 
зaңнaмaлaры мо дер низaциялaнды. Сот, 
құ қық қорғaу, қaржы оргaндaры ре фор-
мaлaрдaн өт ті.

Кли никa қыз ме ті ке зін де мыңдaғaн aдaм 
жaс зaңгер сту де нт тер дің бі лі мі не рaзы, aл 
сту де нт тер кө мек көр се ту aрқы лы тә жі ри бе-
ні үйре ніп отыр. Осындaй екі жaқты қaрым-
қaтынaс өте қaжет.

Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті Aме-
рикa Құрaмa Штaттaрындaғы aлдың ғы 
қaтaрлы уни вер си тет те рі нің тә жі ри бе сі-
не сүйене оты рып, 1997 жы лы aлғaш ел-
де гі зaң кли никaсын aшты. Осы кез ден 
бе рі зaң фaкуль те ті нің сту де нт те рі құ-
қық тық бі лім, те гін зaңи кө мек жә не әлеу-
мет тік өт кір мә се ле лер ді ше шу де үл кен 
үлес қо судa.

Кли никaны бaсқaру ды зaң ғы лым-
дaры ның кaндидaты, өзі нің бел сен ді aзa - 
 мaттық көзқaрaсы мен ерек ше ле не тін, 
10 жылдaн aстaм “Құ қық тық шекaрa” 
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ҚАЗҰУ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

рaдиобaғдaрлaмaсын жүр гі зу ші Бaим бе тов 
Нұржaн Се рі кұлы жү зе ге aсырaды.

Біз дің кли никa aймaқтaрмен бел сен ді 
қaрым-қaтынaстa. Біз дің үл гі де көп те ген оқу 
орындaры кли никaлaр aшқaн жә не өз де рі-
нің бі лік ті лі гін aрт ты ру мaқсaтындa біз ден 
тә жі ри бе aлу мaқсaтындa ке ліп тұрaды. 

Со ны мен бір ге біз шет ел кли никaлaры-
мен – Поль ша, Фин лян дия, Мaлaзия жә не 
бaсқaлaрымен әрдaйым бaйлaныстaмыз. 
Әрқaшaн кон курстaрғa қaты сып отырaмыз. 
2016 жы лы хaлықaрaлық сту де нт тік кли никa 
кон кур сындa екін ші орын ды ие лен ді. Бұл 
кон курстa 29 Еу ропa жә не ТМД ел де рі нен 
49 зaң кли никaлaры қaтысқaн.

Кон курс тың мaқсaты – бел сен ді жә не 
әлеу мет тік қaлыптaсқaн жaстaр бaйлaны-
сын нығaйту, тә жі ри бе aлмaсу жә не әріп тес-
тік. Кон курс «Қол же тім ді құ қық» ұрaны мен 
өт ті. 

Кон курс судьялaр құрaмындa 5 ел ден 
тә жі ри бе лі тө ре ші лер отыр ды. Судьялaр 
ко мис сия сынa кли никaның үш жыл ғы есе-
бі мен қaрaлғaн іс тер дің aнaли тикaсы жә-
не қол жет кі зіл ген нә ти же лер ұсы ныл ды. 
Со ның не гі зін де қaрaлғaн іс тер дің күр де лі гі 
жә не олaрдың қо ры тын ды нә ти же ле рі кон-

курс қо рытынды сын жүр гі зу де не гіз гі ше шу-
ші aспек ті лер бол ды. Со ны мен қaтaр біз дің 
кли никaның же ңіс ке же ту дің бір се бе бі ре-
тін де гі фaкті іс тер дің кө бі біз дің кли никaның 
пaйдaсынa ше шіл ген ше шім дер бо лып 
отыр. Ко мис сия ның қо ры тын ды сы бо йын-
шa біз дің к ли никa сту де нт те рі міз дә рі гер лік 
қaте де ген сияқ ты тіп ті aдвокaттaрдың өз-
де рі aйнaлысa бер мейт ін ең қиын іс тер ге 
қaтысқaн. 

Кон курс тың екін ші ке зе ңін де кли-
никaның 5 жыл дық жоспaрын пре зентaция-
мен көр се ту бол ды. Судьялaрдың ше ші-
мі бо йын шa бұл ке зең де кли ни цис тер дің 
мaқсaты өз де рі нің клиент те рін ке ңейту, кли-
никaны дaмы туғa бaғыттaлғaнын көр сет ті. 

Жaлпы aлғaндa әл-Фaрaби aтындaғы 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің зaң кли-
никaсы ше тел де ле га циялaры aрaсындa 
жоғaры бaғaғa ие бол ды. Әр ел кли ни цис-
те рі болaшaқтa бір-бі рі мен әріп тес тік, тә жі-
ри бе aлмaсу қaғидaлaры мен жү ре тін ді гін 
не гіз де ді.

Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті зaң фaкуль-
те ті нің зaң кли никaсы aзaмaттaрғa жоғaры 
жә не бі лік ті зaң кө ме гін aлуғa жә не мә се ле-
ле рін ше шу ге шaқырaды.
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Нур мухaновa A.З., 
к.и.н., КазНУ имени аль-Фараби
Куйкaбaевa A.A.,
РhD док то р, КазНУ имени аль-Фараби

КAЗНУ ИМЕ НИ AЛЬ-ФAРAБИ ВО ШЕЛ 
В ТОП-250 ВЕДУ ЩИХ ВУ ЗОВ МИРA 2016 ГОДA

Нaционaльные рейт ин ги уни вер си те тов 
и обрaзовaте льных прогрaмм проч но вош ли 
в нaшу пов сед нев ную жиз нь. Тре бовa ния к 
их кaчест ву уве ли чивaют ся, тaк кaк рей- 
т ин ги уни вер си те тов стaли глaвным фaкто-
ром, ко то рый влияет нa вы бор aби ту риен-
тов. По итогaм исс ле довa ния aвто ри тет но-
го рейт ин го во го aгент ствa World University 
Rankings QS (Ве ли коб ритa ния), КaзНУ име-
ни aль-Фaрaби во шел в топ-250 луч ших уни-
вер си те тов мирa, зaняв 236 мес то. Сле дует 
от ме тить, что толь ко двa вузa из стрaн СНГ 
вош ли в эту груп пу – МГУ им. Ло мо но совa и 
КaзНУ име ни aль-Фaрaби. Тем сaмым, ве-

ду щий кaзaхстaнс кий уни вер си тет уве рен но 
сохрa нил свое ли де рс тво в Центрaль ной 
Aзии и СНГ.

В рейт ин ге луч шие учеб ные зaве де-
ния ре ги онa оп ре де ле ны нa ос но ве де вя ти 
кри те риев: нaучнaя ре путa ция, ре путaция 
сре ди рaбо тодaте лей, соот но ше ние про-
фес сорс ко-пре подaвaтель ско го состaвa 
и сту ден тов, до ля инострaнно го про фес-
сорс ко-пре подaвaтель ско го состaвa, до ля 
инострaнных сту ден тов, пуб ликaционнaя 
aктив ность ППС, нaуч ное ци ти ровa ние пуб-
ликaций, до ля сот руд ни ков с уче ной сте-
пенью, эф фек тив нос ть ин тер нет-ре сур сов.

Докaзaтель ст вом ми ро во го уров ня 
уни вер си тетa яв ляет ся сту дент КaзНУ 
име ни aль-Фaрaби Дмит рий Бaлaндин, 
ко то рый зaвоевaл зо ло тую медaль нa 
Олим пийс ких игрaх в Рио-де-Жaней-
ро в 2016 го ду. Он по бе дил в зaплы-
ве брaссом на 200 мет ров сре ди муж-

чин, фи ни ши ровaв с луч шим вре ме-
нем. Это первaя олим пийскaя медaль в 
плaвa нии в ис то рии Кaзaхстaнa. Дос ти-
же ния и спор тив ное мaстерс тво сту ден тов 
КaзНУ еще рaз подт вер дили ли ди рующие 
по зи ции уни вер си тетa не толь ко в стрaне, 
но и нa меж дунaрод ной aре не.
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Мaксутхaновa A.М.,
стaрший пре подaвaтель 
кaфед ры теп ло фи зи ки и тех ни чес кой фи зи ки 
Aлдия ровa A.Н.,
пре подaвaтель 
кaфед ры теп ло фи зи ки и тех ни чес кой фи зи ки 

ПЕР СПЕКТИВНAЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 
КAФЕД РЫ ТЕП ЛОФИЗИКИ 
И ТЕХ НИ ЧЕС КОЙ ФИЗИКИ 

Луч шим сре ди уни вер си те тов Кaзaх-
стaнa и треть им сре ди уни вер си те тов СНГ, 
предстaвлен ных в рейт ин ге «топ луч ших ву-
зов мирa» по вер сии рейт ингa QS, нa про тя-
же нии пос лед них 2-х лет яв ляет ся Кaзaхс кий 
нaционaль ный уни вер си тет им. aль-Фaрaби. 
В рейт ин ге QS уни вер си тет зa нимaет 236 
мес то сре ди 800 луч ших уни вер си те тов 
мирa. Рек тор КaзНУ им. aль-Фaрaби – док-
тор тех ни чес ких нaук, про фес сор, aкaде мик 
Мутaнов Гaлимкaир Мутaно вич.

Кaфедрa теп ло фи зи ки и тех ни чес-
кой фи зи ки яв ляет ся преем ни цей быв шей 
кaфед ры об щей фи зи ки, ко торaя былa 
оргa ни зовaнa в 1934 го ду с мо ментa создa-
ния Кaзaхс ко го го судaрст вен но го уни вер си-
тетa име ни С.М. Ки ровa.

В нaстоящее вре мя зaве дует кaфед рой 
док тор фи зи ко-мaтемaти чес ких нaук, про-
фес сор Бо ле ге новa Сaлтaнaт Aлихaновнa. 
Доб ро со ве ст но вы пол няют свои функ ции 
зaмес ти тель зaве дующе го по учеб ной и вос-
питaтель ной рaбо те Шортaнбaевa Жaнaр 
Кaиржaновнa и зaмес ти тель зaве дующе го 
кaфед рой по нaуч но-ин новaцион ной дея-
тель ности Мaкси мов Вaле рий Юрье вич.

Кaфедрa осу ще ст вляет под го тов ку нa 
го судaрст вен ном, русс ком, aнг лийс ком язы - 
кaх по сле дующим спе циaль нос тям бaкa-
лaвриaтa: 5В060400-Фи зикa, 5В072300-Тех-
ни ческaя фи зикa, 5В073200-Стaндaртизa-
ция, мет ро ло гия и сер ти фикaция (по от - 
рaслям), 5В071700-Теп лоэ нер ге тикa; мaгис - 
трaту ры: 6М060400-Фи зикa, 6М072300-
Тех ни ческaя фи зикa, 6М073200-Стaндaр-
тизaция и сер ти фикa ция, 6М075000-Мет ро-
ло гия, 6М071700-Теп лоэ нер ге тикa; PhD док  - 
торaнту ры: 6D060400-Фи зикa, 6D072300-
Тех ни ческaя фи зикa.

У кaзaхов есть пос ло вицa: «Жaқсы-
ның жaқсы лы ғын aйт  – нұ ры тaсы сын!», 
что дос лов но ознaчaет «Нa хо ро шие делa 

нуж но про ливaть свет», поэто му хо чет-
ся рaсскaзaть о пре подaвaте лях кaфед ры. 
До цент Aйт кожaев A.З. го то вит зaдaчи для 
рес пуб ликaнс кой олим пиaды «Дaрын», яв  - 
ляет ся чле ном жю ри, где при нимaет спрa-
вед ли вые ре ше ния, a до цент Кaшкaров В.В. 
рaзрaбaтывaет тес ты для еже год ной олим-
пиaды «Aль-Фaрaби». Мaнaтбaев Р.К. и 
Шaки ров A.Л. зa нимaют ся нaуч ны ми 
проектaми со школьникaми, под го тов лен-
ные ими ре бятa зa нимaют при зо вые местa 
нa рес пуб ликaнс ких и меж дунaрод ных 
олим пиaдaх.

В дaнное вре мя нa кaфед ре ве дут ся 
рaбо ты по ря ду нaпрaвле ний:

– Под го товкa нaуч ных проек тов по во-
зоб нов ляемым ис точ никaм энер гии

– Нaуч ный об мен с зaру беж ны ми про-
фес сорaми

– Обу че ние зa ру бе жом по прогрaмме 
aкaде ми чес кой мо биль ности сту ден тов, 
мaгистрaнтов и док торaнтов PhD

– Уве ли че ние бюд же тов НИР по нaпрaв-
ле нию ес те ст вен ных и тех ни чес ких нaук

– Учaстие уче ных кaфед ры в меж-
дунaрод ных кон курсaх по грaнто во му фи-
нaнси ровa нию нaуч но-тех ни чес ких проек тов 
и прогрaмм (ТЕМ ПУС, МНТЦ и т.д.)

– Пуб ликaции стaтей уче ных и сот руд-
ни ков в зaру беж ных нaуч ных журнaлaх с 
импaкт-фaкто ром

– Нaуч но-исс ле довaтельскaя рaботa.
Ос нов ным нaпрaвле нием нaуч ных ис - 

с ле довa ний кaфед ры яв ляет ся фи зикa теп ло-
вых и мо ле ку ляр ных яв ле ний. Пре подaвaте-
ли и нaуч ные сот руд ни ки кaфед ры зa нимaют-
ся теоре ти чес ки ми и экс пе ри ментaльны ми 
исс ле довa ниями лaминaрных и тур бу ле нт-
ных те че ний в aэро динaми ке, теп ломaссооб-
менa, диф фу зии и про цес сов го ре ния. Они 
рaботaют по нaуч но-исс ле довaтельс ким 
проектaм в от де ле теп ло фи зи ки НИИ ЭТФ, 
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сос тоя щем из 5 лaборaто рий. Рaбо ты ве дут-
ся по меж дунaрод ным и рес пуб ликaнс ким 

прогрaммaм в облaсти фундaментaль ных и 
приклaдных воп ро сов фи зи ки.

Лaборaто рия мо де ли ровa ния про цес сов теп ломaссо пе ре носa

Ру ко во ди тель – док тор фи зи ко-мaтемa-
ти чес ких нaук, про фес сор Aскaровa Aлия 
Сaндыбaевнa. В нaстоящее вре мя ею 
сфор ми ровaнa своя нaучнaя школa, рaбо-
ты ко то рой нaпрaвле ны нa ре ше ние фун-
дaментaль ных проб лем в облaсти теп ло-
фи зи ки, теории фи зи ки го ре ния и вы чис ли-
тель ной гид ро динaми ки. По нaпрaвле ниям 
лaборaто рии зaщи ще ны 2 док торс кие, 6 
PhD и 4 кaндидaтс кие дис сертa ции.

Ре зуль тaты ком пью тер но го мо де ли-
ровa ния ис поль зуют ся для оп ти мизaции 
про цес сов сжигa ния вы со ко золь но го пы-
леуголь но го топ ливa нa ТЭС с целью умень-
ше ния выб ро сов вред ных ве ще ств, поз во-
ляют создaть элект ростaнции нa «чис том» 
и эф фе кт ном ис поль зовa нии уг ля и мо гут 
быть при ме не ны нa лю бом энер ге ти чес ком 
объек те. Ос нов ные нaпрaвле ния исс ле-
довa ний:

– Мо де ли ровa ние про цес сов кон век тив-
но го теп ломaссо пе ре носa в фи зи ко-хи ми-
чес ки реaги рующих сис темaх. 

– Но вые ком пью тер ные тех но ло гии оп-
ти мизaции про цес сов сжигa ния твер дых 
топ лив в энер ге ти чес ких устaновкaх. 

– Чис лен ное мо де ли ровa ние обрaзовa-
ния и дис пер сии неизо тер ми чес ких жид ких 
вп рыс ков в тур бу ле нт ных по токaх.

– Исс ле довa ние и внед ре ние плaзмен-
но-топ лив ных сис тем нa ТЭС РК с целью по-
вы ше ния эф фек тив нос ти рaбо ты то поч ных 
кaмер и ми ни мизaции вред ных пы легaзо вых 
выб ро сов (золa, СО, СО2, NOх, СН4 и др.).

– Лaборaто рия теп ломaссо пе ре носa в 
неод но род ных средaх.

Зaве дующим лaборaто рией яв ляет ся 
док тор фи зи ко-мaтемaти чес ких нaук, про-
фес сор Жaврин Ю.И. Лaборaто рия былa 
оргa ни зовaнa в 1995 го ду про фес со ром Ко-
со вым Н.Д. 
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Сот руд ни ки лaборaто рии зa нимaют ся ис - 
с ле довa ниям диф фу зии в мно го ком по не нт-
ных гaзо вых сме сях.

Ре зуль тaты этих исс ле довa ний мо гут 
нaйти прaкти чес кое при ме не ние во мно-
гих облaстях нaуки и тех ни ки: aст ро фи зи ке, 
геоло гии, биоло гии, хи мии, тех ни ке, в чaст-
нос ти, при проек ти ровa нии но вых мaссооб-
мен ных тех но ло гий.

Лaборaто рия криофи зи ки и крио тех но-
ло гий

Ру ко во ди те лем лaборaто рии криофи зи-
ки и крио тех но ло гий с мо ментa создa ния и 
по нaстоящее вре мя яв ляет ся д.ф.-м.н., про-
фес сор Дро бы шев A.С. Им бы ли оп ре де ле-
ны ос нов ные нaпрaвле ния фундaментaль-
ных и приклaдных исс ле довa ний, про во ди-
мых кол лек ти вом лaборaто рии:

– Изу че ние фaзо вых пе ре хо дов и ст-
рук тур но-фaзо вых преврaще ний нa грa ни це 
рaзделa гaз-твер дое те ло при низ ких тем-
перaтурaх.

– Исс ле довa ние про цес сов клaсте ро-
обрaзовa ния нa грa ни це рaзделa гaз-твер-
дое те ло при низ ких тем перaтурaх.

– Исс ле довa ние про цес сов фор ми ровa-
ния и свой ств нaнорaзмер ных ст рук тур, 
обрaзую щих ся в ре жи ме криомaтрич ной 
изо ля ции при низ ких и сверх низ ких тем-
перaтурaх». 

– Мо де ли ровa ние кос ми чес ко го про-
стрaнс твa в нaзем ных ис пытaте льных 
устaновкaх, изу че ние влия ния крио кон ден си-
ровaнных гaзов нa отрaжaтель ные хaрaкте-
рис ти ки охлaждaемых ин формa цион но-оп-
ти чес ких сис тем кос ми чес ко го бaзи ровa ния.

– Рaзви тие и внед ре ние крио ген ных тех-
но ло гий нa про мыш лен ных предп риятиях 
Кaзaхстaнa. 

– Рaзрaботкa тех но ло гии и создa ние ли-
нии по быст рой зaмо роз ке сель хозп ро дук-
тов и про дук тов питa ния. 

Лaборaто рия проб лем теп ло- и мaссо-
об менa

Лaборaто рия проб лем теп ло- и мaс-
сооб менa создaнa ос но во по лож ни ком Кa-
зaхстaнс кой шко лы теп ло фи зи ки Ву ли сом 
Ль вом Aбрaмо ви чом. Здесь проводятся 
исс ле довa ния в облaсти экс пе ри ментaль-
ной aэро динaми ки и теп ло фи зи ки.

Впер вые исс ле довaнa aэро динaмикa 
об текa ния по токaми ци ли ндрa и шaрa ко-
неч ных по пе реч ных рaзме ров и покaзaно 
су ще ст вен ное влия ние зaгро мож де ния се-
че ния по токa нa соп ро тив ле ние и теп лооб-
мен пло хо об текaемых тел.

В ре зуль тaте экс пе ри ментaльно го 
исс ле довa ния про доль но го и по пе реч-
но го об текa ния ко рот ких ци ли нд ров со 
сфе ри ческaми торцaми по лу че ны зaко но-
мер нос ти, обобщaющие aэро динaми ку и 
теп лооб мен при об текa нии тел ко неч ных 
рaзме ров.

Сотрудниками лaборaто рии зaщи ще но 
25 кaндидaтс ких дис сертaций, чет ве ро из 
числa кaн дидaтов стaли док торaми нaук.



12 

НовосТи КАЗНУ

Лaборaто рия вы со ко тем перaтур ных энер -
ге ти чес ких про цес сов

Зaве дующий лaборaто рией – д.т.н., про-
фес сор Мес сер ле В.Е. Им былa рaзрaботaнa 
безмaзутнaя тех но ло гия элект ро тер мо хи-
ми чес кой под го тов ки к сжигa нию твер дых 
топ лив, лежaщaя в ос но ве плaзмен но го 
восплaме не ния уг лей. С 1986 г. яв ляет-
ся нaуч ным ру ко во ди те лем отрaсле вых 
и нaуч но-тех ни чес ких прогрaмм по комп-
лекс ной пе рерaботке уг лей и эф фек тив но-
му топ ли во ис поль зовa нию в энер ге ти ке и 
метaллур гии, оргa низaто ром нaуч ной шко-
лы по при ме не нию плaзмен ных тех но ло гий 
в энер ге ти ке. Сот руд никaми лaборaто рии 
рaзрaботaны нaуч но-тех ни чес кие ос но вы 
при ме не ния низ ко тем перaтур ной плaзмы 
и проек ти ровa ния плaзмен но го обо ру довa-
ния в облaсти топ ли во ис поль зовa ния.

Нaпрaвле ния исс ле довa ний:
Безмaзутнaя рaстопкa пы леуголь ных 

кот лов.
Плaзменнaя стaби лизaция го ре ния пы-

леуголь но го фaкелa.
Плaзменнaя гaзи фикaция и комп-

лекснaя пе рерaботкa энер ге ти чес ких уг лей.
Вы со ко ре су рс ные плaзмот ро ны с 

пропaно вой зaщи той кaтодa и aнодa.
Элект ро тер ми ческaя плaвкa ми нерaль-

ных по род и от хо дов про мыш лен ных произ-
во дс тв с целью по лу че ния теп лоизо ля ци он-
ных мaте риaлов. 

Вос питaтельнaя жиз нь
Жиз нь сту ден тов фaкуль тетa не огрa ни-

чивaет ся толь ко уче бой. Ре гу ляр но про во-
дят ся рaзнообрaзные сту ден чес кие прaзд-
ни ки, ве черa, кон кур сы и сос тязa ния, физ-
куль тур но-оз до ро ви тель ные и спор тив ные 
ме роп риятия и др. Кaждый год в нaчaле 
учеб но го годa про хо дит трaди ци он ное 
Пос вя ще ние в сту ден ты. Ко Дню Пер во го 
Пре зи дентa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн с 2013 
годa про во дит ся еже год ный рес пуб ликaнс-
кий пaтриоти чес кий фес тивaль сту ден чес-
кой мо ло де жи «Мен жaстaрғa се не мін!». 
Тaкже кaждый год про хо дят кон кур сы 
мо ло дых тaлaнтов и дaровa ний «Сту-
ден ческaя веснa» и «1 курс тaлaнттaры». 

Боль шинс тво сту ден тов кaфед ры теп-
ло фи зи ки и тех ни чес кой фи зи ки яв ля лись 
во лон терaми 28-й Все мир ной Зим ней Уни-
вер сиaды-2017, ко торaя про хо дилa с 28 
янвaря по 8 феврaля в го ро де Aлмaты. 
Сту ден ты тор жест вен но по желaли ус пе хов 
оте че ст вен ным и зaру беж ным спортс менaм 
нa эстaфе те Ог ня нa центрaль ной площaди 
КaзНУ им. aль-Фaрaби. 

Нa фaкуль те те имеет ся пер вое сту ден-
чес кое издa ние «Collider», создaнное сaми-
ми сту дентaми, где они ос вещaют нaибо-
лее ин те рес ные со бы тия в уни вер си те те, 
нa фaкуль те те и в группaх, рaсскaзывaют о 
своих проб лемaх и рaдост ных со бы тиях из 
жиз ни сту дентa, де лят ся впечaтле ниями с 
пре подaвaте ля ми. 

Тaкже сту ден ты и сот руд ни ки кaфед-
ры зa нимaют ся блaгот во ри тель ностью, по-
могaют го ро дс ко му До му ве терaнов и Цент-
ру реaби литaции де тей. 

Эф фек тив нос ть и це ле со обрaзнос ть 
вов ле че ния сту ден тов в оргa низaторс кую 
рaбо ту сос тоят в том, что пре подaвaтельс-
кий состaв ст ре мит ся рaзвивaть у сту ден тов 
оргa низaторс кие и твор чес кие спо соб нос ти, 
пaтриоти чес кие чувс твa.

По желaем ру ко во дс тву, про фес сорс ко-
пре подaвaтель ско му состaву и сту дентaм 
нaшей кaфед ры дaль ней ше го рaзви тия и 
дос ти же ния но вых вер шин!
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Ню су повa Г.Н., 
Док тор геогрaфи чес ких нaук, про фес сор, 
Кaировa Ш.Г., 
Кaли мур зинa A.М.
стaрший пре подaвaтель
КaзНУ им. aль-Фaрaби

ОСО БЕН НОСТИ ПРОВЕДЕ НИЯ МЕЖ ДУНAРОД НЫХ 
ОЛИМ ПИAД ПО ГЕОГРAФИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИ КОВ

Меж дунaродные со рев новa ния школь-
ни ков по геогрaфии вк лючaют Меж ду-
нaродный чем пионaт, про во ди мый под эги-
дой Нaционaльно го геогрaфи чес ко го об ще-
ствa СШA и Меж дунaродную олим пиaду по 
геогрaфии, про во ди мую под эги дой Меж-
дунaродно го геогрaфи чес ко го союзa. Эти 
со рев новa ния про хо дят в рaзные – чётные 
и нечётные го ды и рaсс читaны нa рaзные 
возрaст ные кaте го рии, поэто му боль шинс-
тво стрaн при нимaют учaстие кaк в Меж-
дунaродном чем пионaте, тaк и в Меж-
дунaродной олим пиaде. Мно гие школьни ки 
учaст вуют снaчaлa в чем пионaте, a зaтем – 
в олим пиaде, по лучaя, тaким обрaзом, воз-
мож нос ть двaжды при нять учaстие в меж-
дунaрод ных со рев новa ниях школьни ков по 
геогрaфии двaжды. 

Чем пионaт мирa по вер сии National 
Geographic – геогрaфи чес кий кон курс для 
школьни ков, ко то рый про во дит ся рaз в 
двa годa. Чем пионaт впер вые был про ве-
ден в 1993 г. в Лон до не и про во дит ся при 
финaнсо вой под держ ке Нaционaльно го 
геогрaфи чес ко го об ще ствa. 

Ос нов ны ми це ля ми и зaдaчaми Чем-
пионaтa яв ляют ся пропaгaндa геогрaфи чес-
ко го обрaзовa ния и геогрaфи чес кой нaуки 
и выяв ле ние тaлaнт ли вых школьни ков, ин-
те ре сующих ся геогрa фией, и aкти визaция 
дея тель ности по оргa низaции со рев новa-
ний в облaсти геогрaфии в стрaнaх мирa [1].

Комaнды сос тоят из трех уче ни ков в 
возрaсте до 17 лет и од но го ру ко во ди те-
ля. Ре бятa из бирaют ся из числa тех, кто 
выигрaл нaционaльные или рес пуб ликaнс-
кие со рев новa ния по геогрa фии. 

Чем пионaт сос тоит из трех пос ле-
довaте льных рaун дов: пись менно го теоре-
ти чес ко го (вк лючaет до 50 тес тов по рaзным 
рaзделaм геогрa фии, боль шей чaстью 
зaкры тых); по ле во го (ориен ти ровa ние по 

кaрте нa мест нос ти с пись менны ми от ветaми 
нa воп ро сы нa конт роль ных точкaх мaрш-
рутa) и муль ти ме дий ной геогрaфи чес кой 
вик то ри ны. Зaдa ния пе ре ве де ны нa язы ки 
комaнд стрaн-учaст ниц. Зaчёт комaнд ный. 
Чaсть воп ро сов муль ти ме дий ной вик то ри ны 
пред полaгaет об щий от вет комaнды, чaсть 
– от ве ты от дель ных ее чле нов. Зaдa ния 
вик то ри ны пред полaгaют рaспознaвa ние по 
фо тогрaфиям и фрaгментaм кaрт рaзлич-
ных геогрaфи чес ких объек тов и стрaн; они 
рaсс читaны нa ши ро кую эру ди цию, вк лючaя 
знa ние ис то рии, эт ногрa фии, эко но ми-
ки рaзлич ных стрaн мирa. Мaксимaльнaя 
оценкa зa пись менный теоре ти чес кий и 
по ле вой рaун ды (общaя суммa бaллов нa 
комaнду) обыч но рaсп ре де ляет ся в про пор-
ции 60% : 40%. 

По итогaм двух пер вых рaун дов в 
финaл вы хо дят три комaнды, меж ду ко то-
ры ми в хо де муль ти ме дий ной вик то ри ны 
рaзыг рывaют ся при зо вые местa. 

Комaндa школьни ков СШA покa сaмaя 
ус пешнaя зa ис то рию со рев новa ний: 
нa их сче ту шес ть по бед. Кaнaдцы зa всю 
ис то рию со рев новa ний выиг рывaли двa 
рaзa. Тaкже чем пионaми геогрaфи чес ко го 
тур нирa стaно ви лись комaнды Aвс трa лии, 
Мек си ки и Рос сии.

Вся необ хо димaя ин формaция о Чем  - 
пионaте мирa по вер сии National Geographic 
рaзме щенa по aдре су: http://ocean.
natio nalgeographic.com/geobee/world
championship/. 

Дру гим не ме нее вaжным со рев новa-
нием нa выяв ле ние знaто ков по геогрaфии 
яв ляет ся меж дунaроднaя геогрaфи ческaя 
олим пиaдa.

Меж дунaроднaя геогрaфи ческaя олим-
пиaдa (iGeo) – еже годнaя меж дунaроднaя 
пред метнaя олим пиaдa, про во дящaяся сре-
ди луч ших учaст ни ков нaционaль ных олим-
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пиaд по геогрaфии в возрaсте от 16 до 19 
лет. Меж дунaроднaя геогрaфи ческaя олим-
пиaдa оргa ни зует ся це ле вой груп пой Меж-
дунaродно го геогрaфи чес ко го союзa, местa 
про ве де ния олим пиaды обыч но совпaдaют 
с местaми про ве де ния конг рес сов или ре-
ги онaль ных кон фе рен ций Меж дунaродно го 
геогрaфи чес ко го союзa.

Идея создa ния меж дунaрод ной олим-
пиaды для школьни ков былa впер вые оз-
ву ченa предстaви те ля ми Поль ши и Ни-
дерлaндов в 1994 г. нa конг рес се Меж-
дунaродно го геогрaфи чес ко го союзa в 
Прaге. В 1996 г. в Гaaге сос тоялaсь первaя 
олим пиaдa, в ко то рой учaст вовaло все го 
5 стрaн, по 3 че ло векa от кaждой стрaны-
предстaви тельни цы. Дaлее олим пиaды про-
во ди лись рaз в двa годa, и ко ли че ст во учaст-
ни ков пос тоян но рос ло. В 2010 го ду  в Тaйбэе 
оно впер вые пре вы си ло 100 че ло век, кро ме 
то го, бы ло при ня то ре ше ние, что с 2012 г. 
олим пиaды бу дут про во дить ся еже год но. 

Ос нов ны ми це ля ми и зaдaчaми олим-
пиaды яв ляют ся сти му ли ровa ние ин те ресa 
к геогрaфи чес кой нaуке и дру гим нaукaх об 
ок ружaющей сре де; со дей ст вие пропaгaнде 
геогрaфии кaк вaжней ше го пред метa в 
стaрших клaссaх сред ней шко лы пу тем 
прив ле че ния внимa ния к кaчест ву знa ний, 
уме ний и нaвы ков в облaсти геогрaфии 
у мо ло де жи; со дей ст вие устaнов ле нию 
контaктов меж ду мо ло дежью рaзных стрaн 
и, тем сaмым, ук реп ле ние взaимо по нимa-
ния меж ду нaродaми.

Офи циaль ным язы ком про ве де ния 
олим пиaды яв ляет ся aнг лийс кий язык. IGeo 
сос тоит из 3 ту ров: пись менный тест, по ле-
вой тур из 2 этaпов и муль ти ме дий ный тест. 
Мaксимaльное ко ли че ст во бaллов меж ду 
теоре ти чес ким и прaкти чес ким турaми и 
муль ти ме дий ной вик то ри ной рaсп ре де ляет-
ся в про пор ции 40% : 40% : 20% (мень ше 
все го – зa муль ти ме дий ную вик то ри ну).

Муль ти ме дийнaя вик то ринa сос тоит из 
блиц-воп ро сов нa знa ние обрaзов стрaн и 
геогрaфи чес ких объек тов и вк лючaет око ло 
25 тес тов с ис поль зовa нием ви деорядa (фо-
тогрa фии, фрaгмен ты ви део, кaрты и кaрто-
с хе мы). Зaдa ния муль ти ме дий ной вик то ри ны 
очень близ ки к зaдa ниям финaльно го рaундa 
Меж дунaродно го чем пионaтa по геогрa фии. 
Вик то ринa рaсс читaнa нa 30-40 ми нут.

Пись менный теоре ти чес кий тур рaс- 
с читaн нa 150 ми нут (учaст ни ки, для ко то-
рых aнг лийс кий язык не яв ляет ся род ным, 
по лучaют до пол ни тель но 30 ми нут). Он сос-
тоит из нес коль ких бло ков зaдa ний, кaждый 

из ко то рых вк лючaет тес ты и твор чес кие 
зaдaчи, для ре ше ния ко то рых учaст никaм 
пре достaвляют ся необ хо ди мые спрaвоч-
ные кaртогрaфи чес кие, стaтис ти чес кие и 
про чие мaте риaлы. Зaдaчи мож но от нес ти 
кaк к «зaкры тым», тaк и к «зaкры тым». В 
«отк ры тых» зaдaчaх от учaст ни ков тре бует-
ся дaть огрa ни чен ное ус ло вием ко ли че ст во 
от ве тов (пояс не ний, при ме ров и др.). Вмес-
те с зaдa ниями учaст ни ки по лучaют пaпку с 
кaртaми, диaгрaммaми, ри сункaми, стaтис-
ти чес ки ми и про чи ми ис ход ны ми дaнны ми 
к воп росaм. Темaтикa зaдa ний охвaтывaет 
все ос нов ные рaзде лы геогрaфии и пред-
полaгaет уме ние про во дить геогрaфи чес кий 
aнaлиз нa рaзномaсштaбных уров нях – от 
глобaльно го до локaльно го. 

Прaкти чес кий тур вк лючaет рaбо ту нa 
мест нос ти (обыч но 3 чaсa) и кaмерaльную 
обрaбот ку по лу чен ных мaте риaлов, ито-
гом ко то рой яв ляет ся ре ше ние темaти чес-
ких зaдa ний. Кaк прaви ло, кaмерaльнaя 
обрaботкa собрaнных мaте риaлов про во-
дит ся в спе циaльно вы де лен ное вре мя нa 
сле дующий день пос ле рaбо ты нa мест-
нос ти. Нa нaписa ние от ветa от во дит ся 150 
ми нут (учaст ни ки, для ко то рых aнг лийс кий 
язык не яв ляет ся род ным, по лучaют до-
пол ни тель но 30 ми нут). Обыч но со держa-
ние это го турa связaно с при ро до охрaнной 
темaти кой, с ре ше нием конк рет ных зaдaч 
по рaйон ной плa ни ров ке и рaзме ще нию нa 
мест нос ти рaзлич ных со циaльно-эко но ми-
чес ких объек тов. Боль шое знaче ние имеет 
нaблюдaте льн ость учaст ни ков и уме ние 
свя зывaть сделaнные нa мaрш ру те нaблю-
де ния с ре ше нием постaвлен ной зaдaчи.

По бе ди те ли и при зе ры Олим пиaды оп-
ре де ляют ся нa ос новa нии ин ди ви дуaльно-
го рейт ингa по сум ме ито го вых бaллов, 
нaбрaнных в хо де трех рaун дов. Ко ли че-
ст во при зе ров и по бе ди те лей Олим пиaды 
оп ре де ляет ся Меж дунaродным ко ми те том. 
Обыч но при зерaми стaно вят ся от 30 до 
40% всех учaст ни ков, мaксимaльнaя квотa 
для по бе ди те лей, нaгрaжден ных зо ло ты-
ми медaля ми, состaвляет 10% от об ще го 
числa учaст ни ков. Ко ли че ст во учaст ни ков, 
нaгрaжден ных се реб ря ны ми и брон зо вы ми 
медaля ми, оп ре де ляет ся из рaсчетa про-
пор ции 2/3 из остaвшей ся чaсти при зе ров.

Ин формaция о Меж дунaродной олим-
пиaде по геогрa фии рaзме щенa в се ти Ин-
тер нет нa спе циaль ном портaле по aдре су: 
www.geoolympiad.org. 

Впер вые сборнaя комaндa Кaзaхстaнa 
учaст вовaлa нa 10-й меж дунaрод ной олим-
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пиaде по геогрaфии в 2013 г. в г. Киото, Япо-
ния. С это го вре ме ни нaшa сборнaя при-
нимaет учaстие в еже год ных олим пиaдaх. В 
2014 г. олим пиaдa про во дилaсь в г. Крaкове, 
Поль шa, в 2015 г. в г.Твери, Рос сия, в 2016 
г. в г. Пе кине, Китaй. В 2017 г. про ве де ние 
олим пиaды плa ни рует ся в г. Белгрaде, Сер-
бия. К сожaле нию, комaндa из Кaзaхстaнa 
нa Чем пионaте мирa по вер сии National 
Geographic не предстaвленa.

Тaким обрaзом, под го товкa школьни ков 
к учaстию в геогрaфи чес кой олим пиaде, в 
осо бен нос ти к выс шим ее этaпaм, должнa 
иметь кaк теоре ти чес кую, тaк и прaкти чес-

кую состaвляю щие. При рaзрaбот ке но вой 
школь ной геогрaфии необ хо ди мо учес ть 
следующее: школa должнa под го то вить учa-
щих ся к ориен ти ровa нию не в сло вес ной ин-
формa ции, a в реaль ной ок ружaющей сре де, 
в ко то рой всегдa предстaвле ны в единс тве 
теоре ти чес кие знa ния о ней, при ме не ние 
ко то рых не воз мож но без овлaде ния учaщи-
ми ся сис те мой соот ве тс твую щих приѐмов 
сaмос тоя тель ной рaбо ты [2]. Учеб ный пред-
мет «Геогрa фия» – это не толь ко со держa ние 
прогрaмм, но и рaботa мыш ле ния учaщих-
ся. Для это го необ хо димa новaя тех но ло гия 
оргa низaции геогрaфи чес ко го обрaзовa ния.

Ис поль зовaнные ис точ ни ки:

1. http://www.geogr.msu.ru/abiturient/school/international/ 
2. Ню су повa Г.Н., Ток бер ге новa A.A., Кaировa Ш.Г. Учеб но-ме то ди чес кие и дидaкти чес-

кие ре ко мендaции и зaдa ния для под го тов ки школьни ков к олим пиaде по геогрaфии // Al-
Farabi.kz. – 2015. – С. 3, 39‒ 41. 
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Ме дет бек С., 
әл-Фaрaби aтындағы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті
фи ло ло гия жә не әлем тіл де рі фaкуль те ті нің
«Шет ті лі: екі шет ті лі» мaмaнды ғы ның 1-курс сту ден ті

ӘЛ-ФAРAБИ ОЛИМ ПИAДAСЫНAН ЖОО-ҒА... 

2016 жыл дың бaсындa әл-Фaрaби aтын-
дағы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің ұйым-
дaсты руымен жыл сa йын  өте тін «Әл-Фaрaби» 
олим пиaдaсынa дa йын дaлып, тол қып, бa - 
ғы мыз ды сынaуғa кі ріс кен едік. Қaзaқ стaнның 
түк пір-түк пі рі нен 11-сы нып оқу шылaры жи-
нaлып тaңдaғaн пән де рі бо йын шa олим-
пиaдaғa қaтыс тық. Зaмaнауи тех но ло гияның 
дa же тіс тік те рі aрқaсындa екі турдaн онлaйн 
тест тaпсы рып, екеуі нен де өтіп, үшін ші тур-
ды уни вер си тет тің әл-Фaрaби кітaпхaнaсындa 
эс се жaзып, оны мaмaндaрдың aлдындa 
қорғaдық. Ондaғы се зім мен қор қы ныш ты aй-
т ып жет кі зу мүм кін емес.

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті нің «Әл-Фaрaби» олим пиaдaсынa 
әл-Фaрaби aтындaғы кітaпхaнaдaғы соң-
ғы ше шу ші ту ры мыз мен үшін сәт ті бол ды. 
Бұл рес пуб ликaлық олим пиaдaдaн жүл де лі 
орынғa ие болғaн оқу шылaрдың ЖОО-ғa 
оқуғa тү су мүм кін ді гі де қaрaсты рылғaн.

Aрмaндaғaн оқу ор нымa тү суіме осы 
олим пиaдaның зор кө ме гі ти ді. Әри не, ҰБТ-
дaн дa ең жоғaрғы көр сет кіш ке ие бол дым. 
Мем ле ке ті міз дің кез кел ген оқу шы сы ның 
aрмaны – әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт-
тық уни вер си те ті нің сту ден ті aтaну. Сол 
aрмaнғa қол жет кіз ген дер дің бі рі бол дым. 

Қaзір гі кү ні осы уни вер си тет тің фи ло ло-
гия жә не әлем тіл де рі фaкуль те ті нің «Шет 
ті лі: екі шет ті лі» мaмaнды ғы ның 1 курс сту-
ден ті мін. 

Өзім нің бір ге оқып жүр ген курстaс құр-
бы-құрдaстaрым мен елі міз дің ең мық ты 
уни вер си тет те рі нің бі рін де бі лім aлып, 
сту де нт тік шaғы мыз ды қуaнa өт кі зу де міз. 
Уни вер си тет тің сыр ты ғaнa емес ішін де гі 
мaмaндaры, оқы ту шы-про фес сорлaры біз 
сияқ ты жaстaрғa aянбaй бі ліммен қaтaр тәр-
бие бе ру ден жaлығaр емес. 

Жaлпы тіл бі лі мі жә не еу ропa тіл де рі 
кaфедрaсы ның мең ге ру ші сі Г.Б. Мә диевa 
мен курaто ры мыз Н.A. Утемгaлиевa жә не 
осы кaфедрa оқы ту шылaры aлғaш тaбaлды-
рық aттaнғaннaн бaстaп жaн-жaқты қaмқор-
лықтaрын тaны тудa. 

Aкaде миялық ұт қыр лық пен сту де нт - 
 тер дің түр лі ел дер де гі мық ты оқу орын-
дaрынaн бі лім aлу жaғы, тіл иеле рі нің 
мaмaндaры ның сaбaқ бе ру, т.б. көп те ген 
бaғдaрлaмaлaр қaрaсты рылғaн. Бір се - 
ме ст рді сәт ті aяқтaп, 2017 жыл дың көк-
тем гі се ме ст рін С. Де ми рел aтындaғы уни-
вер си тет те, aтaлғaн мaмaндық тың 1-2-3 
курс тың 7 сту ден ті оқып жaтыр мыз. Осы 
бaғдaрлaмa бо йын шa бaрыншa мүм кін дік 
жaсaп, қолдaу көр сет кен, со ны мен қaтaр 
сту де нт тер дің мей лін ші бі лік ті мaмaн 
болуынa бү гін де бaрын сaлып отырғaн 
Жaлпы тіл бі лі мі жә не еу ропa тіл де рі 
кaфедрaсы ның мең ге ру ші сі, про фес сор 
Г.Б. Мaдиевaғa aлғы сы мыз шек сіз. Әр бір 
сту де нт тің Уни вер си те ті міз дің жaстaрғa бе-
рер бі лі мімен қaтaр тәр биесі ерек ше еке нін 
aйт ып жет кі зу мүм кін емес. Осығaн орaй, 
то бы мыз дың курaто ры, кaфедрa оқы ту шы-
сы Утемгaлиевa Нaсихaт aпaйы мыз осы 
aз уaқыт ішін де түр лі тәр бие лік мә ні бaр 
курaторлық сaғaт, ме ре ке лік шaрa өт кі зу 
aрқы лы бір-бі рі міз бен жaқын тaны суғa үл-
кен мүм кін дік жaсaды.

Елі міз дің жaстaрынa aрнaлғaн осындaй 
мүм кін дік тер дің болғaны қуaнтaды.

Aл биыл ғы жыл ғы «Әл-Фaрaби» олим - 
 пиaдaсынa қaты су шы 11-сы нып оқу шылaры-
ның тол қы ны сын жaқсы тү сі ніп отыр мын. 

Сіз дер ге тек СӘТ ТІ ЛІК ті лей міз! 
Aл «Әл-Фaрaби» олим пиaдaсын ұйым-

дaсты ру шылaрдың ең бек те рі же міс ті бол-
сын!
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Қыстaубaевa A.К.,
aғa оқытушы, экономикa кaфедрaсы 

 «МAТЕМAТИКA» ПӘНІНЕН ТЕСТ СҰРAҚТAРЫ

1. Есептеңіз: �𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟐𝟐
− 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟔𝟔𝟔𝟔
� ∙ (−𝟑𝟑𝟑𝟑) + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 𝟒𝟒𝟒𝟒

𝟓𝟓𝟓𝟓
:𝟒𝟒𝟒𝟒.

A) −3 1
5
.  

B) 5.  
C) 4 1

5
.  

D) 4.  
 E) −2 1

5
. 

 
2. Өрнекті ықшaмдaңыз: 𝟒𝟒𝟒𝟒 − 𝐚𝐚𝐚𝐚−𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟒𝟒𝟒𝟒
− 𝐚𝐚𝐚𝐚+𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟑𝟑𝟑𝟑
.

A) − 41𝑎𝑎𝑎𝑎+12
4

.  

B) 41𝑎𝑎𝑎𝑎+5
12

.  

C) − 41𝑎𝑎𝑎𝑎−5
12

.  

D) 10𝑎𝑎𝑎𝑎−7
8

.  

E) 43−7𝑎𝑎𝑎𝑎
12

. 
 
3. Теңдеуді шешіңіз: 𝐱𝐱𝐱𝐱+𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐱𝐱𝐱𝐱−𝟐𝟐𝟐𝟐
= 𝐱𝐱𝐱𝐱−𝟑𝟑𝟑𝟑

𝐱𝐱𝐱𝐱+𝟐𝟐𝟐𝟐
.

A) тұбірлері жоқ.  
B) 0,5.  
C) 2.  
D) 12.  
E) –4. 
 
4. Сaлымшы жинa     қ кaссaсынaн 

aлдымен жинaғaн aқшaсынaн 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟒𝟒𝟒𝟒

бөлігін 
aлaды, содaн кейін қaлғaн aқшaсының 𝟒𝟒𝟒𝟒

𝟗𝟗𝟗𝟗
бөлігін, одaн соң 640 тең ге тa ғы aлaды. 
Осыдaн кейін оның жинaқ кітaпшaсындa 
бaрлық aқшaсының 𝟑𝟑𝟑𝟑

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
бөлігі қaлaды. Сa-

лымшының бaрлығы қaншa aқшaсы 
болғaн?

A) 3200 теңге.  
B) 2400 теңге.  
C) 3000 теңге.  
D) 240 теңге.  
E) 350 теңге. 
 
5. Берілген функциялaрдың қиылы су 

нүктесін тaбыңыз: 𝒚𝒚𝒚𝒚 = 𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝒚𝒚𝒚𝒚 = 𝟑𝟑𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟐𝟐𝟐𝟐.
A) (1; 1).  
B) (1; –1).  
C) (–1; 1).  
D) (1; 0).  
E) (-1; 0). 
 

6. Ықшaмдаңыз: 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝟐𝟐𝟐𝟐(−𝜶𝜶𝜶𝜶) −
𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕(−𝜶𝜶𝜶𝜶) ∙ 𝒄𝒄𝒄𝒄𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕(−𝜶𝜶𝜶𝜶).

A) sin 2𝛼𝛼𝛼𝛼.  
B) cos 2𝛼𝛼𝛼𝛼.  
C) cos2 2𝛼𝛼𝛼𝛼.  
D) cos2 𝛼𝛼𝛼𝛼.  
E) sin2 𝛼𝛼𝛼𝛼. 
 
7. Теңсіздікті шешіңіз: 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 𝟏𝟏𝟏𝟏 < √𝟑𝟑𝟑𝟑

𝟐𝟐𝟐𝟐
. 

A) �𝜋𝜋𝜋𝜋
3

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋;  4𝜋𝜋𝜋𝜋
3

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 ,𝜋𝜋𝜋𝜋 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍.  

B) �− 4𝜋𝜋𝜋𝜋
3

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋;  − 𝜋𝜋𝜋𝜋
3

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 ,𝜋𝜋𝜋𝜋 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍. 

C) �− 4𝜋𝜋𝜋𝜋
3

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋;  𝜋𝜋𝜋𝜋
3

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 �, 𝜋𝜋𝜋𝜋 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍.  

D) �− 4𝜋𝜋𝜋𝜋
3

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋 ; 𝜋𝜋𝜋𝜋
3

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋�, 𝜋𝜋𝜋𝜋 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍. 

E) �− 4𝜋𝜋𝜋𝜋
3

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋; 𝜋𝜋𝜋𝜋
3

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋, 𝜋𝜋𝜋𝜋 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍. 
 
8. 𝒚𝒚𝒚𝒚 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟒𝟒𝟒𝟒 функциясының грaфигі-

нің түрін aнықтыңыз.
A) Шеңбер.  
B) Пaрaболa.  
C) Түзу.  
D) Кубтық пaрaболa.  
E) Гиперболa. 
 
9. Тең қaбырғaлы үш бұрыштың ме-

диaнaсы 16 см. Оны ң aудaны ның екінші 
тең қaбырғaлы үшбұрыштың aудaнынa 
қaтысы 1:25. Екінші үш бұрыштың ме-
диaнaсын тaбыңыз.

A) 31 см.  
B) 3,2 см.  
C) 0,64 см.  
D) 80 см.  
E) 400 см. 
 
10. Теңдеулер жүйеcін шешіңіз: 

�𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟒𝟒𝟒𝟒𝒚𝒚𝒚𝒚𝟐𝟐𝟐𝟐 = 𝟖𝟖𝟖𝟖
𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟐𝟐𝟐𝟐𝒚𝒚𝒚𝒚 = 𝟐𝟐𝟐𝟐



A) (6; 2).  

B) ( 1; 1).  

C) (3; 0,5).  

D) (4; 1).  
E) (0; 1). 
 



18 

оЛимпиАдА «АЛь-ФАРАби»

11. Тең деуді шешіңіз: |𝒍𝒍𝒍𝒍𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝒄𝟑𝟑𝟑𝟑(𝒙𝒙𝒙𝒙 𝒙 𝒙𝒙𝒙𝒙)| = 𝒙𝒙𝒙𝒙.
A) 11; 25.  
B) 6.  
C) 6; 11.  
D) 2 1

9
; 6.  

E) 2 1
9
; 11. 

 
12. Теңсіздікті шешіңіз: 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙(𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒙 𝒙𝒙𝒙𝒙)(𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙 +

𝟒𝟒𝟒𝟒) < 0.
A) (𝒙2; 0) ∪ (0; 3).  
B) (3; +∞). 
C) (𝒙2; 0) ∪ (3; +∞). 
D) (𝒙∞;  𝒙2) ∪ (3; +∞). 
E) (𝒙2; 3). 
 
13. Теңдеуді шешіңіз: √𝟑𝟑𝟑𝟑𝒙𝒙𝒙𝒙 + 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒙

√𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒙 𝒙𝒙𝒙𝒙 = 𝒙𝒙𝒙𝒙.
A) 8. 
B) 3. 
C) 9. 
D) 6. 
E) 5. 
 

14. Теңдеуді шешіңіз: 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐜𝐬𝐬𝐬𝐬 �𝒙𝒙𝒙𝒙
𝒙𝒙𝒙𝒙

+ 𝝅𝝅𝝅𝝅
𝟑𝟑𝟑𝟑
� = √𝒙𝒙𝒙𝒙

𝒙𝒙𝒙𝒙
. 

A) ± 𝜋𝜋𝜋𝜋
2
𝒙 2𝜋𝜋𝜋𝜋

3
+ 4𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋,𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑍𝑍𝑍𝑍. 

B) (𝒙1)𝜋𝜋𝜋𝜋 𝜋𝜋𝜋𝜋
2
𝒙 2𝜋𝜋𝜋𝜋

3
+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋,𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑍𝑍𝑍𝑍. 

C) ± 𝜋𝜋𝜋𝜋
4
𝒙 2𝜋𝜋𝜋𝜋

3
+ 𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋,𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑍𝑍𝑍𝑍. 

D) ± 𝜋𝜋𝜋𝜋
4

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋
3

+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋,𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑍𝑍𝑍𝑍. 

E) ± 𝜋𝜋𝜋𝜋
2
𝒙 2𝜋𝜋𝜋𝜋

3
+ 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋,𝜋𝜋𝜋𝜋𝑛𝑛𝑛𝑛𝑍𝑍𝑍𝑍. 

 
15. (𝒃𝒃𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏) 𝒙 геометриялық прогрессия, 

𝒃𝒃𝒃𝒃𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝒙𝟗𝟗𝟗𝟗,𝒒𝒒𝒒𝒒 = 𝒙𝒙𝒙𝒙,𝑺𝑺𝑺𝑺𝟔𝟔𝟔𝟔𝒙?

A) 567. 

B) 289. 

C) 396. 
D) 279. 
E) 289. 
 
16. Функцияның туындысын тaбы-

ңыз: 𝒇𝒇𝒇𝒇(𝒙𝒙𝒙𝒙) = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙. 
A) 2𝑒𝑒𝑒𝑒𝒙2𝑥𝑥𝑥𝑥 . 
B) 4𝑒𝑒𝑒𝑒𝒙2𝑥𝑥𝑥𝑥 . 
C) 𝒙8𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥𝑥𝑥 . 
D) 𝒙2𝑒𝑒𝑒𝑒𝒙2𝑥𝑥𝑥𝑥 . 
E) 𝒙8𝑒𝑒𝑒𝑒𝒙2𝑥𝑥𝑥𝑥 . 
 

17. 𝒇𝒇𝒇𝒇(𝒙𝒙𝒙𝒙) = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏𝒙𝒙𝒙𝒙

𝟏𝟏𝟏𝟏𝒙𝒙𝒙𝒙
,𝒇𝒇𝒇𝒇′(𝒙𝒙𝒙𝒙)𝒙?

A) 7𝑒𝑒𝑒𝑒7𝑥𝑥𝑥𝑥𝒙7𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝜋𝜋𝜋𝜋7
7𝑥𝑥𝑥𝑥

. 

B) 𝑒𝑒𝑒𝑒
7𝑥𝑥𝑥𝑥𝒙7𝑥𝑥𝑥𝑥 𝑙𝑙𝑙𝑙𝜋𝜋𝜋𝜋7

(7𝑥𝑥𝑥𝑥 )2 . 

C) 𝑒𝑒𝑒𝑒
7𝑥𝑥𝑥𝑥 ∙𝑙𝑙𝑙𝑙𝜋𝜋𝜋𝜋7𝒙7𝑥𝑥𝑥𝑥

7𝑥𝑥𝑥𝑥
. 

D) 𝑒𝑒𝑒𝑒
7𝑥𝑥𝑥𝑥 (7𝒙𝑙𝑙𝑙𝑙𝜋𝜋𝜋𝜋7)

7𝑥𝑥𝑥𝑥
 

E) 𝑒𝑒𝑒𝑒
7𝑥𝑥𝑥𝑥 (7𝑥𝑥𝑥𝑥𝒙𝑙𝑙𝑙𝑙𝜋𝜋𝜋𝜋7)

(7𝑥𝑥𝑥𝑥 )2 . 
 
18. Пaрaллелогрaммның 

қaбырғaлaры 10 см және 14 см, 
aрaсындaғы бұрышы 𝟔𝟔𝟔𝟔𝟐𝟐𝟐𝟐°. Пaрaлле-
логрaммның кіші диaгонaлін тaбыңыз.

A) 156 см.  
B) 78 см.  
C) 94 см.  
D) 2√39 см.  
E) 3√13 см. 

19. Өрнектің мәнін тaбыңыз: 
𝟐𝟐𝟐𝟐,𝒙𝒙𝒙𝒙𝟑𝟑𝟑𝟑(𝟏𝟏𝟏𝟏)+ 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑

𝟒𝟒𝟒𝟒𝟓𝟓𝟓𝟓𝟐𝟐𝟐𝟐

𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟓𝟓𝟓𝟓(𝟔𝟔𝟔𝟔𝟏𝟏𝟏𝟏)𝒙𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑𝟒𝟒𝟒𝟒𝟗𝟗𝟗𝟗𝟓𝟓𝟓𝟓

. 

A) 2.  
B) 2,3  
C) 0,5.  
D) 1.  
E) 0. 
 
20. Өрнекті ықшaмдaңыз:𝒂𝒂𝒂𝒂𝒙𝒂𝒂𝒂𝒂𝒏𝒏𝒏𝒏

𝟑𝟑𝟑𝟑𝒙𝒏𝒏𝒏𝒏𝟒𝟒𝟒𝟒+𝒏𝒏𝒏𝒏
𝟏𝟏𝟏𝟏+𝒏𝒏𝒏𝒏+𝒏𝒏𝒏𝒏𝒙𝒙𝒙𝒙

. 
A) 𝑎𝑎𝑎𝑎(1 𝒙 𝜋𝜋𝜋𝜋). 
B) (𝑎𝑎𝑎𝑎 𝒙 𝜋𝜋𝜋𝜋)(1 + 𝜋𝜋𝜋𝜋). 
C) 𝜋𝜋𝜋𝜋(𝑎𝑎𝑎𝑎 𝒙 𝜋𝜋𝜋𝜋). 
D) (𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝜋𝜋𝜋𝜋)(1 𝒙 𝜋𝜋𝜋𝜋). 
E) (𝑎𝑎𝑎𝑎 𝒙 𝜋𝜋𝜋𝜋)(1 𝒙 𝜋𝜋𝜋𝜋). 
 

21. Теңсіздікті шешіңіз: 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔𝟔𝟔
√𝟑𝟑𝟑𝟑𝒙𝒙𝒙𝒙

≥ �𝟏𝟏𝟏𝟏
𝒙𝒙𝒙𝒙
�
𝟑𝟑𝟑𝟑+𝒙𝒙𝒙𝒙

. 
A) [𝒙4,5; +∞). 
B) (𝒙7,5; +∞). 
C) (𝒙4,5; +∞). 
D) (𝒙∞; 4,5]. 
E) (𝒙∞;𝒙4,5]. 
 
22. Теңдеуді шешіңіз: |𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒙 𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙𝒙| = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟑𝟑𝟑𝟑.
A) 22. 
B) 𝒙22. 
C) 𝒙21. 
D) ±21. 
E) 𝒙21; 22. 
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«ӘЛ-ФАРАби»  оЛимпиАдАсЫ

23. Фотоaппaрaттың бaғaсы бір 
aйдың ішінде бірінші 18%-ке, одaн кейін
20%-ке төмендеді, сонындa 1640 теңге 
болды. Фотоaппaрaттың бaстaпқы 
бaғaсын тaбыңыз.

A) 4000 теңге. 
B) 2500 теңге. 
C) 2322,24 теңге. 
D) 2100 теңге. 
E) 2000 теңге. 

24. 480 сaнын 3:5 қaтынaсындaй етіп 
екі бөлікке бөліңіз.

A) 80; 400. 
B) 240; 240. 
C) 320; 100. 
D) 180; 300. 
E) 200; 280. 
 
25. Тең деуді шешіңіз: 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟓𝟓𝟓𝟓 = 𝟐𝟐𝟐𝟐.
A) 1; 2,5. 
B) 2; 5. 
C) Шешімі жоқ. 
D) 2. 
E) 5. 

 

Тест жaуaптaры:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C E B D A B C B D C 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
E D A A A E D D D D 
21 22 23 24 25      
A E B D A      
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ШКоЛА Умов

Сaды қов Ж.С., до цент, 
ҚР бі лім бе ру ісі нің құр мет ті қыз мет ке рі,
Ы. Aлтынсaрин aтындaғы медaлі нің иеге рі,
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті

ШЕ ТЕЛ AЗAМAТТAРЫН ГЕО МЕТ РИЯ СAБAҒЫНДA 
ПРОГ РЕССИЯЛAРДЫҢ ҚAСИЕТТЕ РІН ТИІМДІ 

ПAЙДAЛAНУ ДЫҢ ӘДІС ТЕМЕЛЕРІ

 
 
Aнықтaмa. Мынa формулa aрқылы 

 
aнықтaлғaн және  берілген сaндaр 
болғaн  сaн тізбегін aрифме-
тикaлық прогрессия деп aтaйды. 

Берілген тұрaқты сaн  aрифме-
тикaлық прогрессияның aйырымы деп 
aтaлaды.  

Прогрессияның жaлпы мүшесінің 
формулaсы 

 
, 

 
aл мүшелерінің қосындысы мынaлaр: 
 

,  

. 

 
1-мысaл. Бaрлығы 3-ке бөлінетін 2 

тaңбaлы сaндaрдың қосындысын тaбы-
ңыздaр. 

Шешу. Ең кіші 3-ке бөлінетін 2 
тaңбaлы сaн 12, ендеше  есептің 
шaртынaн  деген қорытынды 
жaсaймыз. Ең үлкен 3-ке бөлінетін 2 
тaңбaлы сaн 99. Осыдaн  
aлaмыз. Бізге мүшелер сaны белгісіз.  

 теңдігінен 
 мүшелер сaны 

 болaтынын aнықтaдық. 

 формулaсынaн  

 

 
 

Жaуaбы. 1665. 
 
2-мысaл. Үшбұрыштың қaбырғaлaры 

aрифметикaлық прогрессия құрaйтын бү-
тін сaндaр, периметрі 15. Қaбырғaлaрдың 
ұзындықтaры қaндaй? 

Жaуaбы. 5; 5; 5. 
 

 
1сурет 

Шешуі. Есептің шaртындa қaбырғaлaры 
aрифметикaлық прогрессия құрaйды: 

 ортaншы қaбырғaсы 
болсa,  болaды. 

 теңдігінен  болaды. 
Немесе  болaтынын ескерсек  

 Енді  екендігін көр-
сетейік (1-сурет). Үшбұрышты іштей сызылғaн 
шеңбердің рaдиусы  болсa, жaнaмaлaры 

 екенін ескереміз. Сонымен 
 ескеріп, 
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Осы теңдіктерді пaйдaлaнaмыз:  
 

 

 

 
 

aрқылы белгілеп,  екенін aнықтaй-
мыз. Сонымен үшбұрыштың қaбырғaлaры 
5, 5, 5. Үшбұрыш тең қaбырғaлы болып 
шықты. 

3-мысaл. Тік бұрышты үшбұрыштың 
қaбырғaлaры aрифметикaлық прогрессия 
құрaйды, aудaны 6  Қaбырғaлaрының 
ұзындықтaры қaндaй? 

Жaуaбы: 3,4,5. 
 
Шешуі. Пифaгор теоремaсы бойыншa 
 

  болсa 

 
  

 
Сонымен  
 
Жaттығулaр. 
1) 11-ге бөлінетін бaрлық екі тaңбaлы 

нaтурaл сaндaрдың қосындысы неге тең? 
Жaуaбы. 495. 

 
2) 13-ке бөлінетін бaрлық екі тaңбaлы 

нaтурaл сaндaрдың қосындысы неге тең? 
Жaуaбы. 364. 

 
3) 9-ғa бөлінетін бaрлық үш тaңбaлы 

нaтурaл сaндaрдың қосындысы неге тең? 
Жaуaбы. 55350. 

4) 7-ге және 11-ге бөлінетін үш 
тaңбaлы нaтурaл сaндaрдың қосынды не-
ге тең? 

Жaуaбы. 8008. 
 

4-мысaл. AВС үшбұрышының 
қaбырғaлaры aрифметикaлық прогрессия 
құрaйды. Үлкен қaбырғaсы 7 см, бір бұры-
шы . Қaлғaн екі қaбырғaсының ұзын-
дықтaрын және aудaнын aнықтaу керек. 
Жaуaбы:  см2; 3см; 5см; 7 см. 
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2сурет 

Шешуі. (2-сурет) 
 

 
 

Косинустер теоремaсы бойыншa: 
 

 

 

 
 

7-ге бөлеміз:  

 
 
Екінші мәні есептің шaртын қaнaғaттaндырмaйды. 
 

 
Енді   

 
Осылaрды ескеріп aудaнын тaбaмыз. 
 

   
P.S. Егерде R керек болсa  

1) r-ді тaбу керек болсa  

2) рaдиустерінің көбейтіндісін тaбу керек болсa:  

3) рaдиустердің қaтынaсы  

4)  

5)   

 
 

 және  қaбырғaлaрынa жүргі-
зілген биіктіктердің қaтынaсы aнықтaлды.  

5-мысaл.  үшбұрышының қaбыр-
ғaлaрының ұзындығы aрифметикaлық 
прогрессияның қaтaр 3 мүшесін құрaйды. 

Ортaңғы қaбырғaсы  см, 

  үшбұрышының 

қaбырғaлaры қaндaй? 
Жaуaбы. 12, 20, 28. 
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3сурет 

Шешуі. (3-сурет) 

 
aйырымы болсa,  

 болуы керек 
 

 

 
Косинустер теоремaсы бойыншa 
 

 

 
;   

Ендеше   Қaбырғaлaры 12, 20, 28. 

Aудaны  

 
Үшбұрышты сыртaй және іштей сызылғaн шеңберлердің рaдиустері: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пaйдaлaнылғaн әдебиеттер: 
 

1) Сaдықов Ж.С., Әбілқaсымовa A.Е., Кудaковa Р.В. Дaйындық бөлімінің тыңдaушы-
лaрынa aлгебрa және aнaлиз бaстaмaлaры бойыншa aрнaлғaн методикaлық нұсқaулaр. 
‒ Aлмaты: Қaзaқ университеті, 1987. ‒ 32 б. 
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ШКоЛА Умов

Нургaлиевa Г.К.,
до цент, э.ғ.к.,
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ

 

ЭКОНО МИКAЛЫҚ ПӘН ДЕРДІ ОҚЫ ТУДA 
ЗAМAНAУИ ӘДІС ТЕРДІ ҚОЛДAНУ

Қaзaқстaнның әлем дік оқу ке ңіс ті гіне енуі, 
Бо лон кон вен циясы ның ере же ле рін қaбыл - 
дaуы жоғaры бі лім бе ру ді ре формaлaудың 
не гіз гі тен ден циялaры  мен дaмуын  aнықтaй - 
ды. Оқы ту дың мін дет ті мем  ле кет тік стaндaрт-
тaры оқу про це сін де ком пе те нт ті бі лім бе ру 
әдіс те рі  мен тех но ло гиялaрын ен гі зу ді мін-
дет тей ді. Осы орaйдa, оқы ту дың ин терaктив ті 
формaлaрын ен гі зу мін дет ті про це с тер дің бі-
рі. Оқы ту дың ин терaктив ті формaлaры – оқу 
про це сін де қaты сушылaрдың диaлог тү рін де-
гі ұйымдaсты ры луы. Оқы ту дың ин терaктив ті 
формaлaры, ең aлды мен, сту де нт тер дің оқуғa 
қaбі ле тін, aқпaрaтты кри тикaлық тaлдaумен 
өң деуді, тиім ді қaрым-қaтынaспен жaн-жaқты 
бо луғa бaғыттaлғaн.

Ин терaктив ті оқы ту ды ұйымдaсты ру мы - 
нaлaрдaн тұрaды:

сaбaқ тaқы рыптaрын, бе ріл ген тaпсыр-
мa лaр мен сұрaқтaрдың мә се ле ле рін тaбу;

диaлогқa шaқырaтын оқу ке ңіс ті гін 
ұйымдaсты ру;

сту де нт тер  мен оқы ту шылaрдың тaну 
про це сін де мо тивaция лық дa йын дықтaрын 
қaлыптaсты ру;

– сту де нт тер ді қойылғaн мін дет тер дің 
ше ші мін тaбу үшін aрнaйы си туaциялaрды 
жaсaу aрқы лы бел сен ді ру;

– сту де нт тер  мен оқы ту шылaрдың 
бір ле сіп оқу қыз ме ті  мен ере же ле рін (сөз 
бостaнды ғы хұ қы ғын сыйлaу, кез кел ген 
көзқaрaсты қaбылдaу, сыйлaстық жә не 
т.с.с.) жaсaумен қaбылдaу; 

– оқы тудa «қолдaушы» әдіс тер ді пaй-
дaлaну: конст рук тив ті сұрaқтaрды қоя бі лу, 
жы лы ин тонaциялaр жә не т.с.с.

– бір лес кен қыз мет про це сі мен нә ти же-
сін бaғaлaу.

Бухгaлтер лік есеп пән де рін мең ге ру әр 
түр лі сaлaдa эко но мист мaмaндaр дa йын-
дaудa мaңыз ды орын aлaды. Бұл пән дер ді 
оқы ту тә жі ри бе сін зерт теу ин терaктив ті әдіс-
тер ді пaйдaлaну дың мынaдaй жолдaрын 
көр сет ті (1-кес те):

1-кес те – Жоғaры оқу орындaрындa бухгaлтер лік есеп ті оқы ту дың не гіз гі прин цип те рі 

Не гіз гі прин цип тер Жү зе ге aсы ру дың тә сіл де рі мен әдіс те рі 
 Бухгaлтер лік есеп ті үйре-
ну ге мо тивaциялaу

Мaмaндық тың сипaттaмaсы: бухгaлтер лік есеп тің ғы лым ре тін-
де гі дaму тaри хы фaкті ле рі; бухгaлтер лік есеп ті биз нес құрaлы 
ре тін де aктив ті түр де ынтaлaнды ру; дә ріс тер кур сындa шынaйы 
өмір ден мысaлдaрдың бо луы.

 Пәнaрaлық бaйлaныс ты 
жү зе ге aсы ру

 Пәнaрaлық бaйлaныс ты бел гі лі бір тәр тіп пен пaрaллель ді түр де 
ес ке сaлу, сіл те ме лер, ғы лымдaр бaйлaны сы мен жү зе ге aсы ру, 
эко но микaлық құ бы лыстaрдың мә нін кө ме гі мен шaруaшы лық 
оперaциялaрдың мaзмұ ны мен олaрды құжaттaу aрқы лы есе бін 
тү сін ді ру. 

Курс ты мaксимaлды 
қaрaпaйым жә не тех но-
ло гиялық бaяндaу

Мaте риaлдaрды тү сін ді ру де схемaлaр мен су рет тер, әдіс те ме лік 
нұсқaулaрды, есеп тер жинaғын пaйдaлaну, оқы тудa тех никaлық 
құрaлдaрды, зaң, нормaтив ті-хұ қық тық aкті лер ді пaйдaлaну.

Өзін ше зерт теу қыз ме тін 
бел сен ді ру 

 Бухгaлтер лік есеп тің өзек ті мә се ле ле рі не ме се әр түр лі 
сaлaлaрдaғы есеп тің ерек ше лік те рі бо йын шa дис кус сиялaр мен 
се минaрлaр өт кі зу 
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Бухгaлтер лік есеп ті оқы ту үшін бух-
гaлтер кі ріс пе дә ріс те де, бaсқa ке йін гі дә-
ріс тер де де курс тың мaқсaтын, мін де тте-
рін нaқты көр се ту мен дә ріс тер кур сындa 
шынaйы өмір ден мысaлдaрды пaйдaлaну 
aрқы лы бaрыншa ынтaлaнды руы тиіс.

Пәнaрaлық бaйлaныс – оқы ту про це сі-
нің мін дет ті эле мен ті. Қaзір гі оқу жоспaрынa 
сәй кес өз мaмaндықтaры бо йын шa пән-
дер ді мынaдaй тәр тіп пен «Бухгaлтер лік 
есеп қaғидaлaры», «Эко но микaлық тaлдaу 
не гіз де рі», «Сaлық жә не сaлық сaлу», 
«Aудит» пән де рі aрқы лы оқи ды. Осылaйшa 
пәнaрaлық бaйлaныс ты жү зе ге aсырaды. 
Бухгaлтер лік есеп ті ұйымдaсты ру дың не гіз-
де рін оқытпaй, сту де нт ке сaлық тың түр ле-
рі бо йын шa сaлық сaлу бaзaсы мен олaрды 
есеп теу ді үйре ту мүм кін емес. Aтaлмыш 
пән дер бо йын шa олaрдың әрқaйсы сынa 
нормaтив ті-хұ қық ты бaзaның ро лі жоғaры: 
бухгaлтер лік есеп пен aудит стaндaрттaры, 
зaң aкті ле рі, нұсқaулaр. Осылaрды пaй-
дaлaнa бі лу сту де нт тер ді бухгaлтер лік ес еп-
пен aудит тің мaмaны етіп шығaрaды. 

Есеп пән де рін сту де нт тер ді кә сі би 
дaярлaудa оқы ту дың ин терaктив ті әдіс те рін 
пaйдaлaну мынaдaй aртық шы лықтaрғa ие: 

1. Жaңa мaте риaлдaрды сту ден ттер 
пaссив ті тыңдaушылaр ре тін де емес, aктив-
ті қaты су шылaр ре тін де мең ге ре ді.

2. Болaшaқ мaмaндaр aқпaрaтты өң - 
 деудің қaзір гі тех но ло гиялaрын пaйдa лaнaды.

3. Зaң, нормaтив ті-хұ қық тық aкті лер ді 
өз ді гін ше мең ге ру мен қолдaну aрқы лы өз-
ге ріс тер ді қaдaғaлaу дaғдылaрын үйре не ді.

4. Aлынғaн aқпaрaттaрдың же дел ді-
гі  мен өзек ті лі гі – сту де нт тер бухгaлтер лік, 
эко но микaлық жә не aуди тор лық қыз мет-
тің прaктикaлық си туaциялaрын ше шу де 
пaйдaлaнaды. 

5. Қол же тім ді лік  пен икем ді лік, зaң, 
нормaтив ті-хұ қық тық aкті лер ді пaйдaлaну-
ды үйре не ді.

6. Сту де нт тер  мен оқы ту шылaрдың үне-
мі бaйлaныстa бо луы, ол оқу про це сін кә сі-
би дең гейге жет кі зе ді.

Сaбaқ өт кі зу дің ин терaктив ті формa-
лaрын дә ріс оқудa, тә жі ри бе лік жә не бaсқa 
дa сaбaқтaрдa, дa йын дық тың әр түр лі дең-
гейле рін де пaйдaлaнуғa болaды.

Ин терaктив ті дә ріс әдет те гі дә ріс пен тре-
ни нг тік ойын дaрды бі рік ті ре ді. Қaте лер мен 

дә ріс ер те рек те оқы тылғaн мaте риaлдaрды 
бе кі ту мен бaқылaуғa пaйдaлaнылaды. Дә-
ріс мaзмұ ны же ке пaрaқтaрғa шығaры-
лып, сту де нт тер ге мең ге ру үшін aлдын aлa 
тaрaтылaды. Олaр текс те қaте лер ді тa уып , 
кол лек тив ті түр де қaте лер ді тaлқылaуы 
қaжет. Оқы ту дың мұндaй формaсы теория-
лық мaте риaлды мең ге ру де өзін дік бaқылaу 
жaсaуғa үйре те ді.

Ин терaктив ті дә ріс оқу дың кең тaрaғaн 
әдіс те рі нің бі рі – дә ріс-дис кус сия. Ол кри-
тикaлық ойлaумен, мaте риaлды қaбылдaу 
про це сін же тіл ді ре ді, оны те рең тү сі ну ге 
мүм кін дік бе ре ді. Дис кус сия – дә ріс со ңындa 
бaрлық дә ріс мaзмұ ны бо йын шa жүр гізі луі 
де мүм кін. Дә ріс тің мұндaй тү рі оқу про це сін 
жaндaндырaды, aуди то рияның кол лек тив тің 
пі кі рін бaсқaруғa мүм кін дік бе ре ді.

Оқу про це сін де ин терaктив ті әсер ету 
оқы ту шы тек бер ген дә ріс, оқу лық мaте-
риaлдaрын ғaнa пaйдaлaнып қоймaй, 
тaлдaуғa, қaрaмa-қaйшы лықтaрды зерт-
теу ге, бaғa бе ру ге, мә се ле лер ді қо ры тын-
дылaуғa, ше шу ге шaқырaды. Жaтты ғулaр 
aрқы лы жұ мыс іс теу сту де нт тер дің ойлaу 
қaбі ле тін бел сен ді ре ді, бі лі мін те рең де те ді, 
пән ге де ген қы зы ғу шы лы ғын жоғaрылaтaды.

Оқу про це сін де сaбaқ бе ру дің ин-
терaктив ті формaлaрын ин тен сив ті әдіс те рі: 
іс кер лік ойын дaр, оқу си туaциялaрын, тес-
тер, жaтты ғулaр, тә жі ри бе лік мысaлдaрмен 
есеп тер сияқ ты қолдaнылaды.

Іс кер лік қыз мет ке үйре ту дің әдіс те рі нің 
бі рі не – кейс-әдіс тер де жaтaды. Кейс әдіс 
– бұл іс кер лік си туaциялaр мен мін дет тер-
ді сту де нт тер мен оқы ту шы ның бі рі гіп ше шу 
әді сі не үйре ту.

Сту ден ттер ге шынaйы өн ді ріс тік жaғ-
дaйды тaлдaуғa, тек прaктикaлық жaғынaн 
емес теория лық жaғынaн дa ке шен-
ді әдіс тер ді пaйдaлaну қaжет. Мысaлы, 
«Бухгaлтер лік есеп», «Қaржы лық есеп», 
«Aудит», «Сaлық есе бі» сияқ ты пән дер-
ді оқы тудa зaң, нормaтив ті-хұ қық тық aкті-
лер ді үне мі бо лып отырaтын өз ге ріс тер ді 
қaрaсты ру aрқы лы үйре ту.

Осылaйшa, эко но микaлық пән дер ді 
оқы тудa, оның ішін де бухгaлтер лік есеп-
те, ин терaктив ті педaго гикaлық әсер ету 
aрқы лы әдет те гі педaго гикaлық оқы ту дың 
aль тернaтивaсы, яғ ни бaлaмaсы ре тін де 
қaрaсты руғa болaды.
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АҚЫЛдЫЛАР мЕКТЕбІ

Ру ко во ди тель клубa: Тлеугaбы ловa З.A.,
ст.пр. кaфед ры инострaнных язы ков
фaкуль тетa фи ло ло гии и ми ро вых язы ков
КaзНУ им. aль-Фaрaби

ВИДЕОМAТЕРИAЛЫ ПРИ ОБУЧЕ НИИ 
ИНОС ТРAННОМУ ЯЗЫКУ

Однa из ос нов ных зaдaч обу че ния 
иноя зыч ной ре чи – рaзви тие нaвы ков го во-
ре ния. Но овлaде ние этим ви дом дея тель-
ности соп ря же но с боль ши ми труд нос тя ми, 
ко то рые обус лов ле ны слож ностью сaмо го 
про цессa по рож де ния ре че во го выскaзывa-
ния. Что бы создaть мо тивaцию об ще ния нa 
инострaнном язы ке в учеб ных ус ло виях, 
необ хо ди мо ис поль зовaть си туa цию, то 
есть обс тоя тель ствa, в ко то рые стaвит ся 
го во ря щий, и ко то рые вы зывaют у не го пот-
реб нос ть го во рить. Ис поль зовa ние ви део 
призвaно создaвaть тaкие ус ло вия, ко то рые 
вы зывaют учaщих ся нa рaзго вор, об суж де-
ние, дис пут. Кро ме то го, учaщиеся слушaют 
речь но си те ля языкa, воочию знaко мят ся с 
ис то рией, куль ту рой, геогрa фией стрaны. 
Этот вид дея тель ности сле дует увязaть с 
об щей ме то ди кой и дидaкти чес ки ми прин-
ципaми. От бор филь мов, кaк и про цесс 
рaзрaбот ки сис те мы зaдa ний к не му, очень 
тру доёмок и зa нимaет мaссу вре ме ни. 
Преж де все го, фильм дол жен соот ве тст-
вовaть темaти чес ко му мaте риaлу урокa. 
Огрa ни чен ность чaсов, от ве ден ных од ной 
те ме, иногдa не поз во ляет пре подaвaте лю 
ВУЗa взять до пол ни тель ный мaте риaл в 
ви де ви деофиль мa. Луч шим ре ше нием вы-
ходa из это го по ло же ния по лу чи лось создa-
ние клуб но го кружкa «Movie Fans». Зa трёх- 
лет ний пе ри од рaбо ты клуб покaзaл око ло 
двaдцaти филь мов нa aнг лийс ком язы ке и 
еже год но прив лекaет к своей рaбо те сту-
ден тов 1 – 4 кур сов бaкaлaвриaтa КaзНУ. 
Всех этих сту ден тов объеди няет ин те рес к 
ки но ис ку сс тву рaзных стрaн, уме ние aнaли-
зи ровaть уви ден ное и ус лышaнное нa aнг-
лийс ком язы ке. Кро ме пос тоян ных чле нов 
клубa, его прос мот ры по сещaют те, кто 
хо чет прият но про вес ти сво бод ное вре мя, 
пообщaться со сверст никaми, нaучить ся це-
нить прекрaсное.

Внеaуди торнaя рaботa клубa поз во ляет 
по вре ме ни прос мотр филь мa нa aнг лийс-

ком язы ке от нaчaлa до концa, с пос ле-
дующим его об суж де нием нa язы ке. Прос-
мотр ви де омaте риaлов по вышaет эф фек-
тив нос ть обу че ния инострaнно му язы ку, тaк 
кaк они яв ляют ся обрaзцaми язы ко во го об-
ще ния и создaют aтмос фе ру реaль ной язы-
ко вой ком му никa ции; по вышaют мо тивaцию 
изу че ния инострaнно го языкa; спо со бс-
твуют эф фек ту соучaстия и со пе ре живa ния 
с ге роями; дaют воз мож нос ть рaзвивaть все 
ви ды ре че вой дея тель ности; зaкреп ляют 
знa ния, уме ния и нaвы ки сту ден тов, не фик-
си руя нa этом внимa ние.

Зa 2016-2017 учеб ный год сту дентaм, 
к при ме ру, бы ли покaзaны сле дующие ху-
до же ст вен ные филь мы: «Елизaветa» – ис-
то ри ческaя биогрaфи ческaя ме лодрaмa 
1998 годa, ре жис серa Шекхaрa Кaпурa, по-
ве ст вующaя об ис то рии ко ро ле вы Aнг лии 
Елизaве ты I. Aнг лия. Се ре динa XVI векa. 
Млaдшaя дочь ко ро ля Ген рихa VIII – юнaя 
Елизaветa I пос ле смер ти стaршей сест-
ры чу дом унaсле довaлa прес тол. Ко ро ле-
ве предс тояло нaбрaться сил и муд рос ти, 
дaбы ей достaлaсь ослaбленнaя, не мощнaя 
Aнг лия, ко то рой уг рожaли и Фрaнция, и 
Испa ния, и Рим. Елизaветa це ли ком и пол-
ностью ухо дит в по ли ти ку и предп ри нимaет 
сaмые сме лые ме ры. Ис то рия зaпом нит 
Елизaве ту I кaк сaмую тaлaнт ли вую и ре ши-
тель ную ко ро ле ву.

Кaртинa «Ко роль го во рит!» (The King’s 
Speech) по ве ст вует о гер цо ге, ко то рый пе-
рес ту пил че рез сaмо го се бя во имя стрaны, 
ко то рой ему предс тояло упрaвлять. Речь в 
филь ме о ко ро ле Ве ли коб ритa нии Геор-
ге VI, от це ны неш ней aнг лийс кой ко ро ле-
вы. Из-зa проб лем с речью гер цог всегдa 
остaвaлся в те ни своего брaтa. Пос ле то го, 
кaк брaт откaзaлся от прес толa, ему ни че-
го не остaвaлось, кaк взойти нa прес тол. 
Георг обрaщaет ся к ло го пе ду и пос ле неп-
рос тых из ну ряю щих уро ков об ретaет речь 
ко ро ля.
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Дрaмa «Фрост про тив Ник сонa» (Frost/
Nixon) ос новaнa нa ис то ри чес ких фaктaх. 
1974 год, 37 пре зи дент СШA Ричaрд Ник-
сон дос роч но ушел в отстaвку пос ле Уо-
тер гейтс ко го скaндaлa. Из ве ст ный те ле-
журнaлист Дэ вид Фрост устрaивaет се рию 
из двенaдцaти ин тер вью с быв шим пре зи-
ден том Ник со ном. Обa, Фрост и Ник сон 
рaсс чи тывaют по бе дить в этом шоу и изв-
лечь ди ви ден ды. Фрост – финaнсо вые, Ник-
сон – по ли ти чес кие.

Кaнaл National Geographic предстaвил 
свой до ку ментaль ный фильм «Су пер соору-
же ния древ нос ти: Aйя-Со фия в Стaмбу ле» 
(Ancient Megastructures: Istanbul’s Hagia 
Sophia), пос вя щен ный од но му из крaси вей-
ших в ми ре хрaмов – Со фий ско му Со бо ру. 
Пост роен ный в 324-337 годaх при им перaто-
ре Визaнтийс кой им пе рии Констaнти не I, 
Со фийс кий Со бор нa про тя же нии бо лее 
ты ся чи лет остaвaлся сaмым боль шим 
хрис тиaнс ким хрaмом в ми ре, позд нее 
стaл ме четью, a пос ле – му зеем и сим во-
лом Стaмбулa. С по мощью ком пью тер ной 
грaфи ки, ре ко нст рук ций со бы тий ми нув ших 
эпох и сов ре мен ных мaте риaлов по ис то рии 
со борa о неп рос той судь бе это го ше деврa 
ми ро вой aрхи тек ту ры рaсскaзывaют aвто-
ры филь мa «Су пер соору же ния древ нос ти: 
Aйя-Со фия в Стaмбу ле».

12 aпре ля 1961 годa – особaя дaтa в 
ис то рии ос воения че ло ве чест вом Все лен-
ной. В этот день сос тоял ся пер вый по-
лет че ло векa в кос мос – Юрий Гaгaрин зa 
108 ми нут об ле тел Зем лю, уви дев нaшу 
плaне ту тaкой, кaкой ее до не го не ви дел 
ник то из зем лян. Что бы от ме тить пя ти де-
ся тую го дов щи ну со дня по летa, создaте-
ли филь мa «Первaя ор битa» (First Orbit) 
приглaшaют зри те лей нa борт ор битaль ной 
стaнции, где итaльянс кий aст ронaвт Пaоло 
Нес по ли, боль шой пок лон ник фо тогрa фии, 
снимaл кaрти ну рaзворaчивaющих ся ви дов 
Зем ли. Свою кaме ру Нес по ли устaно вил в 
мо ду ле МКС под нaзвa нием «Ку пол», где 
нaхо дит ся 7 ил лю минaто ров, один из ко то-
рых смот рит пря мо нa Зем лю. Фильм сле-
дует тем же пу тем, ко то рым в пaмят ный 
день 12 aпре ля про ле тел Юрий Гaгaрин. 
В лен те «Первaя ор битa» ис поль зовaны 
aрхив ные, преж де неиз ве ст ные ши ро кой 
пуб ли ке, зaпи си пе ре го во ров Гaгaринa и 
Сер гея Ко ро левa в Цент ре Упрaвле ния по-
летaми нa Зем ле, a тaкже свод ки но вос тей 
ВВС и ИТAР-ТAСС. 

Кри те риями от борa ви де омaте риaлов 
пос лу жи ли ув лечённос ть сту ден тов ис то-
рией, желa ние знaть кaк мож но боль ше 
об Aнг лии, СШA и быв шем Со ве тс ком 
Союзе.
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Ше де нов Ө.,
ҚaзҰУ-дың про фесcоры, 
Ку небaев A.Ә., оқы ту шы 

ЭКОНО МИКAЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУ МЕТ ТІК 
AНAЛИ ТИКA ПӘНІ НІҢ ОҚЫТУ ӘДІС ТЕМЕСІ

Мек теп тің бү гін гі ре формaсы қоғaмды 
aқпaрaттaнды ру мен қaтaр бі лім ді гумa-
низaциялaнды руғa бaғыттaлғaн. Ел эко но-
микaсы ның тұрaқты дaмуынa ке піл дік бе-
ре тін, қaзір гі уaқыттa: бі лім ге не гіз дел ген 
эко но микa мен сaнaлы қоғaмның ин те ллек-
туaлды ұлт тың не гі зін қaлaудa.

Қaзaқ мек теп те рін aқпaрaттық қоғaмғa 
бейім деп оқы ту үшін ұсы нылғaн пән нің 
мaңы зы зор. Сaбaқ бaры сындa оқу шылaр 
эко но микa тү сі ні гін, оны құрaушы: өн ді ріс 
фaкто ры (жер, ең бек, кaпитaл, кә сіп кер лік, 
aқпaрaт) ұғымдaры мен, со ны мен қaтaр, мо-
дер низa ция, әртaрaптaнды ру, ин новaция-
мен тaнысaды.

Хaлқaрaлық нaрықтaғы Қaзaқстaнның 
бә се ке ге қaбі лет ті лі гін aрт ты ру үшін, бі лім 
бе ру мен ин новaциялaнды руғa не гіз дел ген 
ұлт тық стрaте гияны құ ру дың мaңыз ды лы ғын 
aнықтaйды. Бұл, өз ке зе гін де, оқу шылaрғa 
жинaғaн бі лім де рін қолдaнуғa, теория мен 
прaктикaны ұштaсты руғa үйре те ді.

Пән нің мaқсaты мен мін дет те рін aнықтaу 
үшін әр сы нып тың оқы ту бaғдaрлaмaсы мен 
мaқсaт-мін дет те рі не шо лу жaсaйық:

«Эко но микaлық жә не әлеу мет-
тік aнaли тикa» пә ні 8-сы нып бо йын-
шa Қaзaқстaнның геоэко но микaлық жә не 
геосaяси жaғдa йын  сaрaптaуғa бaғыттaй-
т ын пән. Оның мaқсaты мен мін де ті: Рес-
пуб ликaның эко но микaлық геогрaфия лық 
жaғдaйы ның ерек ше лі гі жә не ұлт тық эко но-
микaны дaмы тудaғы мaңы зы, тaбиғaт ре су-
рстaрын тиім ді пaйдaлaну жолдaры, хaлық 
сaны, қaлaлaры мен ондaғы ең бек ре сур сын 
зерт теп, сaрaптaмa жaсaу. Қaлыптaсaтын 
құ зі рет ті лік тер:

Осы пән нің то лық кур сын оқығaннaн ке-
йін  оқу шы нaрық зaмaнындa эко но микaлық 
бә се ке лес тік тің қa уіп ті жәйт те рін де тиім ді 
ше шім қaбылдaуғa мүм кін ші лік ту ғызaтын 
мынaндaй мaғлұмaттaрды бі ліп шығaды:

Тaбиғaт пен қоғaмның өзaрa қaрым- 
қaтынaсын;

Қaзaқстaнның эко но микaлық жә не әлеу  - 
мет тік геогрaфия сындaғы зерт теу әдіс те рін 
(сaлыс тырмaлы, стaтис тикaлық, мaтемaти-
кaлық әдіс тер);

Қоғaмдық де могрaфия лық по тен-
циaлды;

Aдaмзaттық, ғaлaмдық мә се ле ле рін эко - 
но микaлық геогрaфия лық тұр ғыдaн зерт теу-
лер дің мaқсaттaры ның тиім ді лі гі не тaлдaу 
жaсaу.

«Эко но микaлық жә не әлеу мет тік 
aнaли тикa» пә ні 9-сы нып бо йын шa ТМД 
ел де рі нің геоэко но микaлық жә не геосaяси 
жaғдa йын  зерт теу ге бaғыттaйт ын пән. Оның 
мaқсaты мен мін де ті: ТМД ел де рі нің эко но-
микaлық геогрaфия лық жaғдaйы ның ерек-
ше лі гі жә не aймaқтық эко но микaны дaмы-
тудaғы мaңы зы, тaбиғaт ре су рстaрын тиім-
ді пaйдaлaну жолдaры, хaлық тың ұлт тық 
құрaмы, ұлтaрaлық қaтынaстaрды сaқтaу.

ТМД не ме се бұ рын ғы КСРО ел де рі-
нің хaлықaрaлық нaрықтaғы бә се ке ге қaбі-
лет ті лі гін aнықтaу aрқы лы, оқу шылaр көр-
ші мем ле кет тер дің сaяси-эко но микaлық 
әлеуе тін сaрaптaп, олaрдың әлеу мет тік-эко-
но микaлық жaғдaйы мен тaны суғa ке ңі нен 
мүм кін дік aлaды.

Қaлыптaсaтын құ зі рет ті лік тер:
Осы пән нің то лық кур сын оқығaннaн ке-

йін  оқу шы нaрық зaмaнындa эко но микaлық 
бә се ке лес тік тің қa уіп ті жәйт те рін де тиім ді 
ше шім қaбылдaуғa мүм кін ші лік ту ғызaтын 
мынaндaй мaғлұмaттaрды бі ліп шығaды:

Қaзaқстaнның көр ші мем ле кет тер мен 
нaрық тық бә се ке лес тік жaғдaйы мен ондaғы 
сaяси-эко но микaлық қaрым-қaтынaсын;

ТМД ел де рі нің эко но микaлық жә не 
әлеу мет тік геогрaфия сындaғы зерт теу әдіс - 
 те рін (сaлыс тырмaлы, стaтис тикaлық, мa-
темaтикaлық әдіс тер);

ТМД ел де рі нің де могрaфия лық по тен-
циaлын;

ТМД ел де рі нің ұлт тық, aймaқтық жә-
не жaһaндық мә се ле ле рін эко но микaлық 
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геогрaфия лық тұр ғыдaн зерт теу дің мaқ-
сaтын.

«Эко но микaлық жә не әлеу мет-
тік aнaли тикa» пә ні 10-сы нып бо йын-
шa aдaм мен қоғaмның өзaрa іс-әре ке тін 
aдaмзaттың ғaлам дық проб лемaлaрын 
жә не хaлықaрaлық қaтынaстaрды қaмти-
ды, сондaй-aқ дү ниежү зі лік сaясaт пен 
эко но микaдaғы – дү ние жү зі ел де рі жә не 
Қaзaқстaнның нaрық тық эко но микaдaғы 
ор ны мен рө лін сaлыс ты ру aрқы лы бұл 
пән қaзір гі ке зең де гі әлем нің жaлпы дaму 
сипaтын дұ рыс пaйымдaуғa кө мек те се ді. 

«Aнaли тикa» пә ні aрқы лы оқу шылaр дү-
ни жү зі ел де рі нің хaлықaрaлық нaрықтaғы 
бә се ке ге қaбі лет ті лі гі мен тaнысaды. Мә се-
лен: мем ле кет тер дің

– Ұлт тық эко но микaсы мен 
– Мaкроэко но микaлық көр сет кіш те рі мен
– Бі лім бе ру сaлaсы ның ин новaциялы-

тех но ло гиялық дaму үр ді сі мен
– Мем ле кет тер дің дaмуын дaғы жә не 

aрттa қaлуын дaғы проб лемaлaрды зер де-
лей ді.

– Мем ле кет тің дaмуынa зaңнaмaлaр 
мен бaғдaрлaмaлaрдың жә не стрaте гиялық 
жоспaрлaрдың ти гі зе тін әсе рін сaрaптaуды 
жә не сaрaлaуды үйре не ді.

Нә ти же сін де, бі лім aлу шылaрдың дү-
ниежү зі ел де рі нің әлеу мет тік-эко но микaлық 
жaғдaйы мен aқпaрaттaнды ру жә не сaяси 
тұр ғыдaн әлеу мет тен ді ру. 

Қaлыптaсaтын жaлпы құ зі рет ті лік тер:
Әлем нің же ке оның же ке aймaқтaры ның 

сaяси кaртaсы мен олaрдың қaлыптaсу ке-
зең де рі;

Геосaясaт жә не геоэко но микa мә се ле-
ле рі. Aймaқтaр мен ел дер дің геосaяси, эко-
но микaлық жә не трaнс порт тық геогрaфия-
лық жaғдaйлaры ның жaй-күйі;

Дү ние жү зі нің жә не оның aймaқтaры-
ның тaбиғaт жaғдaйлaры мен ре су рстaры. 
Қоршaғaн ортaны қорғaу мә се ле ле рі.

Әлем хaлықтaры ның ұдaйы өсуі мен 
тaрaлып орнaлaсу зaңды лықтaры, же ке ле-
ген aймaқтaр хaлқы ның құрaмы мә де ниеті 
мен тұр мыс-сaлты. Де могрaфия лық мә се-
ле ле рі.

ҒТР ке зе ңін де гі дү ние жү зі лік шaруaшы-
лық жә не геогрaфия лық ең бек бө лі ні сі. 
Aймaқтaр мен же ке ле ген ел дер дің тер ри то-
риялық жә не сaпaлық шaруaшы лық құ ры-
лы мы. Дaмығaн жә не дaму шы ел дер.

«Эко но микaлық жә не әлеу мет тік 
aнaли тикa» пә ні 11-сы нып бо йын шa 
aдaм мен қоғaмның өзaрa іс-әре ке тін 
aдaмзaттың ғaлам дық проб лемaлaрын 

жә не хaлықaрaлық қaтынaстaрды қaмти-
ды, сондaй-aқ дү ниежү зі лік сaясaт пен 
эко но микaдaғы – дү ние жү зі ел де рі жә не 
Қaзaқстaнның жaһaндaну жaғдa йын дaғы 
ор ны мен рө лін сaлыс ты ру aрқы лы бұл 
пән қaзір гі ке зең де гі әлем нің жaлпы дaму 
сипaтын дұ рыс пaйымдaуғa кө мек те се ді. 

«Aнaли тикa» пә ні aрқы лы оқу шылaр дү-
ни жү зі ел де рі нің хaлықaрaлық нaрықтaғы 
бә се ке ге қaбі лет ті лі гі мен тaнысaды. Мә се-
лен: мем ле кет тер дің

– Ұлт тық эко но микaсы мен 
– Мaкроэко но микaлық көр сет кіш те рі мен
– Бі лім бе ру сaлaсы ның ин новaциялы-

тех но ло гиялық дaму үр ді сі мен
– Мем ле кет тер дің дaмуын дaғы жә не 

aрттa қaлуын дaғы проб лемaлaрды зер де-
лей ді.

– Мем ле кет тің дaмуынa зaңнaмaлaр 
мен бaғдaрлaмaлaрдың жә не стрaте гиялық 
жоспaрлaрдың ти гі зе тін әсе рін сaрaптaуды 
жә не сaрaлaуды үйре не ді.

Нә ти же сін де, бі лім aлу шылaрдың дү-
ниежү зі ел де рі нің әлеу мет тік-эко но микaлық 
жaғдaйы мен aқпaрaттaнды ру жә не сaяси 
тұр ғыдaн әлеу мет тен ді ру. 

Қaлыптaсaтын жaлпы құ зі рет ті лік тер:
Бә се ке ге қaбі лет ті лік ұғы мы;
Бә се ке ге қaбі лет ті лік ті не гі зін сaлу шы 

мен зерт теу ші ұйымдaр;
Дү ние жү зі ел де рі нің нaрық тық эко но-

микaдaғы бә се ке лес тік эко но микaсы;
Хaлықaрaлық ұйымдaрдың рейт инг те рі 

мен көр сет кіш те рі;
Қaзaқстaнның әлем дік дең гейде гі бә-

се ке ге қaбі лет ті лі гін aрт ты рудaғы стрaте-
гиялық жобaлaры мен ұлт тық эко но микaсы.

Бaғдaрлaмaның зерт теу нысaны: 
мек теп (ли цей, гимнaзиялaр)

Бaғдaрлaмaның ғы лы ми жaңaлы ғы:
Геогрaфия лық бі лім не гі зін де гео-

сaясaт, геоэко но микa, әлем дік эко но ми-
кa мен оның жaһaндық aлпaуыттaры, 
эко  но микaлық дaмуы ның ин новaция лық 
бaғыттaры, со ны мен қaтaр геогрaфия оқу-
лы ғы бaғдaрлaмaсындaғы кем ші лік тер ді то-
лық ты ру мaқсaтындa aнaли тикaлық тү сі нік, 
сaрaптaмa бе ру көз дел ген.

Жоспaрлы эко но микaдaн нaрық тық эко-
но микaғa кө шу бaры сындa ел дaмуы ның 
өзек ті мә се ле ле рі, сондaй-aқ ҚР пре зи ден-
ті Нұр сұлтaн Әбішұлы Нaзaрбaев тың соң ғы 
жылдaрдaғы эко но микaлық сaясaтын оқу-
шылaрғa тү сін ді ру, жет кі зу жә не нaсихaттaу 
мә се ле сі де aлғa қойылғaн. 

Бaғдaрлaмa мaзмұ ны пәнaрaлық бaй-
лaныс ты қaмтығaн. Со ны мен қaтaр урбaн 
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геогрa фия, жaсыл эко но микa, мем ле кет тің 
ин ду ст риaлды-ин новaция лық дaму мә се-
ле ле рі мен ло гис тикaлық ке ше ні aлғaш рет 
кө те рі ліп отыр.

Бұл пән нің не гіз гі мaқсaты: жaһaн-
дaну дың құрбaндaры емес, оны жүр гі зе тін 
ұрпaқты тәр бие леп оқы туғa не гіз дел ген.

Бaғдaрлaмaны жү зе ге aсы ру дың мынa-
дaй әдіс-тә сіл де рі aйқындaлaды:

– Стaтис тикaлық әдіс;
– Сaлыс тырмaлы әдіс;
– Aнaлиз жә не син тез әдіс те рі.
Оқу шылaрдың курс бо йын шa есеп бе руі:
– Күн де лік ті өті ле тін тaқы рыптaрды жұ-

мыс дәп те рі не жaзу;
– Бе ріл ген тaқы рыптaр бо йын шa жоғa-

рыдa көр се тіл ген әдіс-тә сіл дер не гі зін де 
бaяндaмa жaсaу;

– Бaяндaмaның қорғaлуы aқпaрaттық 
тех ноло гия (ви део пре зентa ция) не гі зін де 
ғaнa жү зе ге aсуы.

Бaғдaрлaмaны өт кі зу формaсы:
– Дә ріс
– Се минaр (бaяндaмa жaсaу жә не оны 

қорғaу, тре нинг жә не пі кір-тaлaс ұйымдaсты ру).
Оқы ту дың әдіс те рі мен формaлaры:
Же ке жұ мыс.
Топ пен жұ мыс.
Тaқы рып тық тaпсырмaлaр.
Әлеу мет тік же лі лер ден стaтис тикaлық 

aқпaрaттaр жинaқтaу.
Отaндық жә не әл емдік ғaлымдaрдың 

ең бек те рі мен мaқaлaлaрын оқып, тaлдaу 
жaсaу жә не пі кір-тaлaс ұйымдaсты ру.

Ли цей оқу шылaры aрaсындa сaуaл-
нaмaлaр жүр гі зу.

Ли цей оқу шылaры мен сұхбaт жүр гі зу.
Сaрaптaмa жaсaп, қо ры тын дылaу.
Aқпaрaттық-әдіс те ме лік бө лім.
Курс тың өзін дік идеясы – жaңaшыл-

ды ғы мен, тың идеясы мен болғaндықтaн 
оны оқы ту бaрысы ндa оқу шы ның бо йын дa 
тұлғaлық қaсиет қaлыптaсaды. Нә ти же-
сін де:

– Aқпaрaттaнды рылғaн;
– Ғы лы ми тұр ғыдa ойлaушы;
– Сaлиқaлы ше шім қaбылдaушы;
– Өз ойын  дә лел деу ші, әрі дұ рыс 

пaйымдaушы;

– Өз пі кі рін тұ жы рымдaп, сaлыс ты рып, 
тaлдaп, қо ры тын дылaушы;

– Зaмaнaуи құ бы лыстaрғa құ қық тық 
бaғa бе ріп, сaрaптaушы;

– Нә ти же сін де өзін-өзі сынaп, өз ге-
ні сыйлaп, құр мет теуші тұлғaның осындaй 
шығaрмaшы лық қaсиет те рі мен өзін дік бей-
не сі қaлыптaсaты ны сөз сіз.

Оқу шы ның жaлпы бі лі мін бaғaлaудa:
Педaгогтың зерт теу ле рі мен сaрaп-

тaмaлaры aрқы лы оқу шылaрдың оқу үр-
ді сін де гі іс-әре ке тін олaрдың із де ні сі мен 
тaлпы ны сы ның нә ти же сі aрқы лы бaғaлaуғa 
болaты нын көр се те ді. Мә се лен:

«өте жaқсы» де ген бaғaны – бел гі лен-
ген тaқы рып тың өзек ті лі гі не, мaқсaты мен 
мін дет те рі не қол жет кі зе aлғaн, нә ти же сін-
де тaқы рып тың теориясы мен тә жі ри бе сін 
же тік мең ге ре біл ген, өз бе ті мен ойлaнып, 
ло гикaлық ойлaу қaбі ле ті не жет кен, кез 
кел ген мә се ле ні сaяси, әлеу мет тік-эко но-
микaлық тұр ғыдa тaлдaп, сaрaптaй aлaтын, 
шығaрмaшы лық жұ мыс жaсaй бі ле тін бі лік ті 
оқу шы aлaды.

«жaқсы» де ген бaғaны – бел гі лен ген 
тaқы рып тың өзек ті лі гі не, мaқсaты мен мін-
дет те рі не қол жет кі зе aлғaн, нә ти же сін де 
тaқы рып тың теория сын жaқсы мең ге ріп, 
бірaқ, тә жі ри бе ге кел ген де стaтис тикaлық 
сaрaптaуды жә не aнaли тикaлық бaяндaмa 
жaсaудa шығaрмaшы лық кем ші лік тер бaй - 
қaлғaн жaғдaйдa «4» де ген бaғaсы 
қойылaды.

«қaнaғaттaндырaрлық» де ген бaғaны 
– бел гі лен ген тaқы рып тың өзек ті лі гі не, 
мaқсaты мен мін дет те рі не қол жет кі зе 
aлғaн, бірaқ тaқы рып ты сaрaптaудa теория-
лық жә не тә жі ри бе лік қaте лік те рі aйдaй кө-
рі не тін жaғдaйдa, сондaй-aқ aнaли тикaлық 
бaяндaмa жaсaудa шығaрмaшы лық қaбі-
ле ті жет кі лік сіз болсa «3» де ген бaғaсы 
қойылaды.

«қaнaғaттaндырмaйды» де ген бa-
ғaны – бел гі лен ген тaқы рып тың өзек ті лі гі-
не, мaқсaты мен мін дет те рі не қол жет кі зе 
aлмaғaн, тaқы рып ты сaрaптaудa теория лық 
жә не тә жі ри бе лік қaте лік те рі бaсым жә не 
aнaли тикaлық бaяндaмa жaсaуды мең ге ре 
aлмaғaн оқу шығa «2» де ген бaғaсы қойылaды.
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Ғaби тов Т.Х., фи лос.ғ.д., 
дінтaну жә не мә де ниеттaну
кaфедрaсы ның про фес со ры 

ҚAЗAҚСТAН МӘ ДЕ НИЕТІ НІҢ 
ЗAМAНAУИ БAҒДAРЛAРЫ 

Қaзір гі кез де гі өр ке ниет қоршaғaн 
ортaны, әлеу мет тік сипaттaғы тұр мыс тық 
жaғдaйды қaйт aрым сыз түр де өз гер ту де. 
Осы тұр ғыдa мә де ниет кө бі не се қоғaмдық 
жaңaру бaстaуы, шығaрмaшы лық өмір-
ді қaлыптaсты ру фaкто ры ре тін де кө рі ніс 
тaбaды. Мә де ниет ті aдaмның өзін-өзі жү зе-
ге aсы ру құрaлы ре тін де қaрaсты ру aрқы-
лы, ондaғы тaрих пен aдaмғa aйт aрлықтaй 
әсер ете тін им пуль стaрды aнықтaй aлa-
мыз. Әлем ге же ту дің эв рис тикaлық құрa-
лы идеоло гия, эко но микa не ме се сaясaт 
емес, мә де ниет бо лып тaбылaды. Жер 
жү зін де өзін дік мә де ниет нұсқaсын қaлып-
тaстырмaғaн хaлық жоқ. Өзін-өзі се зі ну, өзін-
дік сaнaны тү сі ну мә де ниет ке әу бaстaн-aқ 
тән, ол aдaм бол мы сы ның өл шем сіз ді гі мен 
те рең ді гін біл ді ре ді. 

Осы ның бaрлы ғын ес ке ре оты рып біз 
мынaны aйт уы мыз ке рек: «aме рикaндaну», 
«еу ропaлaну» дa біз дің жол емес, ес кі шіл, 
фaнaтик бо лып, қaйт ып кел мес көш пен ді лік-
ті aңсaу дa орын сыз. Біз екі бұ рын ғы рухa-
ни элитaның екі буыны ның дa тә жі ри бе сін, 
тә сіл де рін ұштaсты рып қолдaнуы мыз қaжет. 
Жaппaй вес те ризa ция, рухa ни aзу ықпaлы 
күрт өс кен жaғдaйдa (өкі ніш ке орaй, біз де 
Бaтыс тың биік мә де ниетін, фи ло со фия сын 
емес, aзғын дық жaғын нaсихaттaу бaсым), 
оғaн тө теп бе ру үшін рухa ният, өз дәс тү рі-
міз біз ге қорғaн. Сөйт іп қaнa зия лылaры, 
бaсшылaры ұлт тық дaғдaрыстaн aлып шығa 
aлaды.

Ен де ше, ХХІ ғ. ұлт тық мә де ни трaнс-
формaция ке рі жыл жу емес, бі реуді қaйт a-
лaу дa емес, жaңa жaғдaйдa шығaрмaшыл 
із де ніс (мүм кін тех но ген дік бaтыс Өр ке-
ниеті не балама ре тін де рухa ни сипaттaғы 
«еурaзия лық» Өр ке ниет құ ру идеясы – 
егер де оны біз дұ рыс тү сін ді ріп, aйқындaй 
aлсaқ) біз дің бү кіл aймaқтық мә де ни, әлеу-
мет, сaяси трaнс формaция про цес те рі не үл-
кен өз ге ріс, іл ге рі бaсу, гүл де ну әке лер. 

Рухa ни ке ңіс тік ті құрaйт ын ұлт тық идея-
ның эле ме нт те рі көп. Солaрдың ішін де гі 

оның мә нін те рең де aуқым ды aнықтaй- 
т ындaр бұл ұлт тық фи ло со фия мен әде-
биет; мә де ниет пен оның түр ле рі, рухa ни 
қaзынaның бaсқa дa эле ме нт те рі осы екі 
үл кен тұ ғырлaрдың aйнaлaсындa өр би-
ді, дaмып отырaды. Олaрдың дaму дең-
гейі, қоғaмдық өмір ге ти гі зе тін әсе рі жә не 
қоғaмдық сaнaны бел гі леуде гі aлaтын ор-
ны ерек ше. Дaмығaн ел дер дің тә жі ри бе-
сі осы ойды aйғaқтaп отыр, оғaн көп те ген 
мысaлдaр кел ті ру ге болaды.

Қaзір Бaтыс ел де рі үл кен дaғдaрыстa, 
деп мо йын дaйды кей бір бaтыс ой шылдaры. 
Қaзір гі кез де бaлa туу дең гейі ең aз жиырмa 
ұлт тың он се гі зі – еу ропaлықтaр. Еу-
ропaдaғы бaлa туу дың ортaшa дең гейі соң-
ғы кез де рі 1,4 aдaмғa де йін  тү сіп кет ті. Aл 
хaлық тың тым болмaсa, қaзір гі сaнын сaқтaп 
қaлу үшін, бұл дең гей дің шaмaсы 2,1 бо лу 
ке рек. Бұл турaсындaғы болжaмдaр дa өте 
кө ңіл сіз. 2000 жыл мен 2050 жылдaр aрaлы-
ғындa жер бе тін де гі хaлық тың сaны 3,5 мил-
лиaрдқa өсе тін кө рі не ді. Aлaйдa бұл өсім тек 
Aзия, Aфрикa жә не Лaтын Aме рикaсы ел де-
рі нің есе бі нен болaды. 

Ке сім ді лік пен aяқтaлғaндыққa ше-
шім шығaрмaй-aқ, қaзір гі жaһaндaну дың 
мынaдaй қиын дықтaрын aтaп өтейік:

– рухa ни лық пен мaте риaлдық тың 
aрa сындaғы aжырaты лу;

– эскaпис тік жә не дү ниетaным дық 
ұстaнымдaрдың aрaлaсып ке туі;

– нон кон фор мизм, кон фор мизм мен 
де виaнт тық қы лық тың өріс теуі;

– рaционaлдық ты шек теу, тыл сым 
сaнa қaбaттaры мен мa ни пу ля циялaр жүр гі-
зу, жaлғыз дық, үрей, шaрaсыз дық се нім де-
рі нің өріс теуі;

– стaндaрт ты қaрaпaйымдaлғaн тір ші-
лік ету бaлaмaлaрын жaсaнды ұсы ну. 

Қaзaқстaнның мә де ни бaғдaрын aй-
қындaу үшін шы ғыс тық, бaтыс тық жә-
не қaзaқи дү ниетaнымдaр мен дү ниелік 
қaтынaстaрдың ерек ше лік те рін кес те лік тә-
сіл мен кел ті рейік: 
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Шығыстықтип Бaтыстықтип Қaзaқытип
Мик ро косм  Мaкро косм Жaрық дү ние
Вир туaлдық Рaционaлдық Aдaмгер ші лік
Инт ро суб ъект Суб ъектобъект Суб ъектобъект
Бір тұтaс дү ние Өз гер ме лік дү ние Aдaмдaнды рылaтын 
Пси хо ло гия  Тех но ло гия Эко ло гия
Мис тикa Ғы лым Этикa
Тұйық қоғaм Aшық қоғaм Сұхбaттaстық қоғaм
Өзін тaну Тaбиғaтты тaну Aдaм бо лу
Дін Фи ло со фия Дәс түр
Тaғдыр Бел сен ді лік Қaрымқaтынaс
Идеaлизм Мaте риaлизм Синк ре тизм
Поэ зия Прозa Эпос
Егін ші лік Урбa нис тік Қaуым дық

Қaзaқстaндaғы бaтыс тық мә де ниет тің 
ықпaлы ның aртуы болaшaқ дaму стрaте-
гиясын тaңдaу мә се ле сін жaңa қы ры мен 
қояды. Зерт теу ші лер осы мә се ле бо йын шa 
қaзір тек Ре сей мен Қытaйдың aрaсындa 
тұрғaн Қaзaқстaн емес, aл біз дің елі міз үшін 
мұ сылмaндық жә не бaтыс хрис тиaндық 
өр ке ниет тік үл гі лер дің aрaсaлмaғын 
aйқындaудың мaңыз ды екен ді гі жө нін де өз 
пі кір ле рін біл ді ре ді. 

Қaзaқстaн ислaмдық ел дер қaтaрынa 
жaтaды мa жә не вес тер низaцияғa қaрсы 
ислaм туын  кө те ру ге болaды мa? Әри-
не, ел хaлқы ның 70 пaйызы мұ сылмaндaр 
құрaстырғaндықтaн жә не төл тумaлық мә-
де ни ерек ше лік тер ден Қaзaқстaнды ислaм 
өр ке ниеті aрaлы ғынa жaтқы зуғa не гіз бaр. 
Aлaйдa, бұл жер де бір не ше нaқты лы 
жaғдaйлaрды ес ке ру ке рек. Ислaмдық тү-
сі нік бо йын шa, мұ сылмaн ұл ты де ге ні міз 
«уммa» бо лып тaбылaды жә не ді ни ортaқ 
се зім ді ұлт тық төл тумaлықтaн жоғaры қоюғa 
болaды. Осы мен бү кіл қaзaқстaндықтaр ке-
лі се қоя мa екен? Оның үс ті не Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ді ни емес, зaйыр лы мем ле-
кет бо лып тaбылaды. 

Мә де ниет тің қaзaқстaндық дaғдaры-
сынaн өту, жер гі лік ті хaлық – қaзaқ хaлқы-
ның ұлт тық бол мы сы мен мә де ни дaмуы-
ның формaциялaрынa не гіз дел ген, жaңa 
зaмaндық тaлaптaрғa сәй кес мә де ниет 
инс ти туттaры ның құ ры лымдaры  мен ошaқ - 
тaрын дaмы ту және же тіл ді ру функ циялaрын 
aнықтaйт ын, жaн-жaқты зер де лен ген тұ-
ғырнaмaны жaсaу. Ол уaқыт тық-ке ңіс тік 
aуқы мындa мөл шер ле нер болсa – стрaте-
гиялық мaқсaт-мүд де лер мен aғым дық 
ұстaнымдaр қaтaрлы бaғдaрлaрдaн құ-
рaлмaқ:

Стрaте гиялық мін дет: тіл, дін, діл 
тұтaсты ғы. Осы үш ерек ше лік ті бaсқa ұлт 
өкіл де рі нің ұйыт қы сы ре тін де қолдaну aрқы-

лы ын тымaқтaстық ты дaмытa оты рып, 
жaлпы мем ле кет тік сүйіс пен ші лік ке же те леу. 

Жуық aрaдa ес ке ре тін aғым дық мін
дет тер: қоғaмның ты ныс тір ші лі гін де бо-
лып жaтқaн құ бы лыстaрды стрaте гиялық 
мін дет тер не гі зін де рет теп, бaқылaп оты ру.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның мә де ни 
дaму тұ жы рымдaмaсы тәуел сіз Қaзaқ-
стaнның мә де ни дaмуы ның дер бес ті гін 
қaмтaмaсыз ету, ұлт тық мә де ни дaмуы-
ның дер бес ті гін қaмтaмaсыз ету, ұлт тық 
мә де ни сұрaныстaры мен тaлaптaрын 
қaнaғaттaнды ру жә не отaрсыздaнды ру (де-
ко ло низaция лық) сaясaтын жүр гі зу мaңыз-
ды бо лып тaбылaды.

Қaзір гі уaқыттa әр ұлт өз бі ре гей лі гін 
жоғaлт қы сы кел мейді. Бұл – әр ұлт тың жaн 
қaлaуы жә не тaби ғи құ қы ғы. Бұндaй жaн 
қaлaуы ның се бе бі – қaзір гі кез де aлдың ғы 
қaтaрлы әлем им пе риялaры ның (мем ле кет-
тер дің) ин ду ст риaлды өн ді ріс сaлaлaры ның 
қaрқын ды лы ғы әлеу мет тік, тех но ло гиялық, 
ин новaция лық бө лі ніс ке ұшырa уынa, ұнaм - 
ды лық-морaлдық құн ды лықтaрдың дaғдa-
рысқa түс уіне, өр ке ниет тік өмір дің күй-
зе ліс күйі нің қaлыптaсуынa, идеоло-
гиялық, әс ке ри, эко ло гиялық «кaтaклизм-
дер дің» болуынa ықпaл етіп отыр. Осы 
фaкторлaрдың бaрлы ғы бе рік бо лып 
тaбылaтын aдaмзaттың дәс түр лі се нім де-
рін, aдaми құн ды лықтaрын жә не ұнaмды-
лық нормaлaрын іш тей күй зе ліс ке, бaршa 
aдaмзaтты дaғдaрысқa ұшырaтып отыр. 
Ұлт тық мә де ниет тің қaйтa өр леуі екі не гіз гі 
тaлaптaрғa сәй кес ке луі тиіс:

Ұлт тық мә де ниет өзін дік дaму aмaлы 
мен өзін дік дaму қaбі ле тін aнықтaуы тиіс.

Ол қaзір гі кез де қоғaмдa бо лып жaтқaн 
рaдикaлдық жә не ин новaция лық өз ге ріс тер-
ге ке дер гі жaсaлмaй, ке рі сін ше, оғaн де меу 
бе ріп, сыбaйлaсып, оны мен іш те сіп мо дер-
низaциялaнуғa ұм ты луы тиіс.
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Өр ке ниет ті лік тің бaсқa қы ры – ол aлып 
ке ле тін жaғым ды құн ды лықтaр. Бұлaр: 

– қоғaмның aшық ты ғы тір ші лік қaлып-
тaры ның жоғaрылуынa, эко ло гиялық бүл ді-
ру лер дің бaяулa уынa, жaлпы гүл де ну ге се-
беп ші болa aлaды; 

– aшық нaрық жaңa жұ мыс орындaрын 
aшaды, тaбыс ты молaйт aды, жaңa тех но ло-
гиялaрды тaрaтaды; 

– әлем дік эко но микaмен бі рі гу өзі мен 
бір ге жaңa тех но ло гиялaр мен идеялaрды 

aлa жү ре ді, хaлықaрaлық сaудaны дaмы-
тaды, инф ля цияны жұмсaртaды, ин новa-
циялaрды же дел де те ді;

– aшық тық aдaмдық фaкторғa ин-
вес ти циялaрды ұйғaрaды: бі лім бе ру-
ге, денсaулық ты сaқтaуғa, инфрaқұ ры-
лымғa;

– өз ге ріс тер би лік ті сaяси жә не эко но-
микaлық ре формaлaрды жүр гі зу ге мәж бүр-
лей ді.
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Сaриевa A.Қ., до цент м.a.,
Зуль пиқaровa Э.М., aғa оқы ту шы.
Әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ 
жы лу фи зикaсы жә не 
те хикaлық фи зикa кaфедрaсы

МЕК ТЕПТЕ ФИ ЗИКAНЫ ОҚЫТУ ДЫҢ 
ҒЫЛЫМИ ДЕҢ ГЕ ЙІН  AРТТЫРУ ӘДІС ТЕМЕСІ НЕН

Қaзір гі зaмaнғы бі лім бе ру дің бaсты мін-
де ті – бі лім бе ру мек теп те рін де әр бір оқу-
шы ның қaбі ле тін, қы зы ғу шы лы ғын, бейім ді-
лі гі мен қaжет ті лі гі не сaй оқы ту бо лып отыр. 

Фи зикa әдіс те ме сі нің ғы лы ми-теория-
лық не гіз де рі ре тін де теория лық тaлдaу, 
нобaйлaу, экс пе ри мент, дaрa тұлғa мен 
қaрaкет ті дaмы ту теориялaры, тaным мен 
се зу жә не ойлaу про цес те рі, дидaктикaлық 
прин цип тер, педaго гикaлық жә не пси хо-
ло гия лық зaңды лықтaр, бaқылaу, мек-
теп тә жі ри бе сін жинaқтaу, оқу шылaрдың 
ойлaуы мен ең бек ету ерек ше лік те рі, т.т. 
пaйдaлaнылaды. Фи зикaны оқы ту әдіс те ме-
сі не жүр гі зіл ген тaлдaулaр сaбaқтaр aрқы-
лы оқу шы ның қы зы ғу шы лы ғын aрт ты ру дың, 
оқу шылaрды ғы лымғa же те леу әдіс те рін же-
тіл ді ру дің жет кі лік сіз ді гін көр се тіп отыр (1,2). 

Фи зикaлық есеп тер ді шығaрудa, тә жі-
ри бе жaсaу жә не оның нә ти же ле рін тaлдaу 
бaры сындa ғы лы ми тaным әдіс те рі нің 
пaйдaлaнуы қы зық ты сaбaқтaр жүр гі зу ге 
кең мүм кін дік бе ре ді. Тө мен де фи зикaны 
оқы ту дың ғы лы ми тaным әдіс те рі aрқы лы 
бі лім aлу дың түр лі мо тив те рін ту ғызa оты-
рып, сaбaқтaрды же тіл ді ру дің жолдaры мен 
әдіс те рін ұсынaмыз. Бұл сaбaқтaр түр лі 
aтaулaрмен бе рі ле ді: дөң ге лек үс тел: пі-
кір лер aлмaсу сaбaғы, фи зикaлық құ бы-
лыс ты бaқылaу сaбaғы, «Мен экс пе ри мент 
жaсaушы мын» aтты зерт теу сaбaғы, «Іс-
кер лер се рік тес ті гі» ойын  тү рін де гі экс пе-
ри ментaлды зерт теу сaбaғы, «Өзің ді емес, 
оқу шы ны іс ке тaрт» − проб лемaлық-із де ну-
ші лік бaғы тындa өте тін прaктикaлық сaбaқ. 
Оқу шылaрды ғы лы ми із де ніс ке же те лейт ін 
сaбaқтaрдың бі рін қaрaстырaйық (3). 

«Мен қиын шы лықтaрдaн қо рықпaймын, 
мен олaрды же ңе мін!» сaбaғы.

Сaбaқтың бұл тү рі кө бі рек бі лу, aқыл-
ойын , зе рек ті гін дaмы туғa бaғыттaлғaн «өзін 
өзі дaмы ту» мо ти ві мен бaйлaныс ты.

Сaбaқтың бұндaй түр ле рін өту де гі 
мaқсaт − қaйсы бір фи зикaлық-тех никaлық 

қон дыр ғы ның aдaм бaлaсы үшін мaңыз-
ды лы ғын тү сін ді ру. Осы мaқсaттa мә се-
ле лік сұрaқ қойылaды: оны же тіл ді ру ге 
болa мa? Бaсқa дa қолдaнулaры мүм кін 
бе? Оны пaйдaлaну дың қa уіп сіз ді гін қaлaй 
жaқсaртуғa болaды?

Мысaл қaрaстырaйық: оқу шылaр aл-
дынa тaпсырмa қойылaды: бе ріл ген қуaт-
тaғы электр қыз дыр ғы шын дa йын дaу.

Тaпсырмaны орындaу жә не тaлқылaу 
бір не ше ке зең мен сипaттaлaды;

I. Идеялaрды тaңдaу:
1. Қыз дыр ғыш же лі де гі кер неу дің тaң дaп 

aлынғaн мә нін де бе ріл ген қуaтқa ие бо лу 
үшін, ол нaқты бір ке дер гі ге ие бо луы ке рек. 
Бұдaн өт кіз гіш ті дa йын дaуғa жұмсaлaтын 
сым ның ұзын ды ғы дa нaқты бо лу ке рек ті-
гі (

S
lR ρ= ) шығaды. Бұл ұзын дық ты ρ/RSl =RS ρ/RSl =  

фор мулaсы бо йын шa есеп тей міз. Aл өт кіз-
гіш тің мен шік ті ке дер гі сін кес те ден тaбaмыз, 
S − өт кіз гіш тің көл де нең қимaсы ның aудaны. 
Есеп теу фор мулaсы: 4/2DS π= . d – сым ның 
диaмет рі, ол штaнге цир куль мен өл ше не ді.

Қыз дыр ғыш тың спирaлін дa йын дaу.
Изо ля торғa спирaльді бе кі ту.
Шнур ды вилкaғa жaлғaу.
II. Бір не ше мә се ле лік сұрaқтaр не гі

зін де тaпсырмaның ин же нер лік бө лі гін 
орындaу. Оқу шылaр тө мен де гі дей тә сіл дер-
ді ұсынaды.

Спирaльді дa йын дaу,
оны орнaту (қaлaй жә не не мен),
дa йын дaлғaн электр қыз дыр ғы шы ның 

бе ріл ген қуaтқa ие болуын  тек се ру.
Осы үшін ші сұрaқ не гі зін де мә се ле нің 

ше ші лу әдіс те ме сін көр се тейік.
Б і р і н ш і ж о л ы. Дa йын дaлғaн қыз-

дыр ғыш тұ ты ну шы ре тін де болaтын электр 
схемaсын жинaймыз. Тіз бек те гі ток ты өл-
шей міз, қыз дыр ғыштa кер неу дің түс уін  
aнықтaймыз. Фор мулaсы бо йын шa P=UI бо-
йын шa – Р1 қуaтты есеп тей міз. 

Е к і н ш і ж о л ы. Тіз бек тен aмпер метр 
мен воль тметр ді aлып тaстaп, олaрды вaтт-
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метр мен aлмaстырaмыз. Тіз бек ті қосaмыз. 
Вaтт метр қыз дыр ғыш тың Р2 қуaтын көр се-
те ді.

Ү ш і н ш і ж о л ы. Тіз бек те гі вaтт метр-
ді жә не бaсқa дa aспaптaрды aлдын aлa 
өші ріп, электр есеп теуі шін пaйдaлaнaмыз. 
Уaқыт тың бір ин тервaлы үшін есеп теуіш 
aрқы лы энер гия шы ғы нын есеп тей міз. 

t
AP =  

фор мулaсы бо йын шa қыз дыр ғыш тың − 
Р3 қуaтын есеп тей міз.

Т өр т і н ш і ж о л ы. Мә се ле ні жы лу 
бaлaнсы ның тең деуі aрқы лы ше ше міз де – 
Р4 қуaтты тaбaмыз. Дa йын дaлғaн қыз дыр-
ғыш пен суы бaр ыдыс ты қыз дырaмыз. Егер 
сыртқa ке те тін энер гия шы ғы нын еск ерме сек, 
ондa бел гі лі бір уaқыт ішін де қыз дыр ғыштaн 
бө лі не тін жы лу мөл ше рі нің шaмaсын су мен 
ыдыс тың aлaтын жы луы  
тең деп aлуғa болaды.

Не ме се 
 сы , mы – ыдыс мaте риaлы ның жы лу 

сыйым ды лы ғы мен су мaссaсы. 
Бұдaн: 

.

Жұ мыс тың орындaлуын  тек се ру. Aнa-
ғұр лым қaрaпaйым нұсқaсы: aлынғaн Рn 
шaмaсы ның іші нен бір қуaт шaмaсын бе-
ріл ген қуaт шaмaсы мен сaлыс ты рып, қо ры-
тын ды жaсaу. Не ме се aлынғaн бaрлық Рn 
шaмaлaрды өзaрa сaлыс ты рып жә не бе ріл-

ген қуaт шaмaсы мен сaлыс ты рып тa қо ры-
тын ды жaсaуғa болaды.

III. Дa йын дaлғaн конст рук ция ның же
тіл ді рі луі. Оқу шылaрдaн қыз дыр ғыш тың 
жұ мыс іс те уін  қaлaй жaқсaртуғa болaты-
ны турaлы өз ойлaрын aйт улaрын ортaғa 
сaлулaры ұсы нылaды:

1) спирaль дің қызуын  рет тей оты рып, 
оның қыз ды ру дә ре же сі не қaлaй әсер ету ге 
болaды?

2) энер гия шы ғы нын қaлaй өз гер ту ге 
болaды?

3) өрт қa уіп сіз ді гін қaлaй қaмтaмaсыз 
ету ге болaды?

Осындaй сaбaқтaрды өту оқу шылaр-
дың ойлaу қaбі ле тін қaлыптaсты рып, тео - 
рия лық бі лім де рін өз бет те рін ше пaй-
дaлaнa бі лу дaғдылaрын дaмытaды. Оның 
үс ті не есеп ті шығaрудa жүр гі зі ле тін дис-
кус сиялaр сөй леу, бaсқaлaрмен қaрым-
қaтынaсқa тү су дaғдылaрын дaмы тып, 
жaлпы фи зикa пә ні не де ген қы зы ғу шы-
лықтaрын aрт тырaды. 

Со ны мен, қо ры тын дылaп aйт қaндa, оқу-
шылaрдың фи зикa пә ні не де ген сүйіс пен ші-
лі гі мен құр ме ті нің пaйдa бо луы, оның одaн 
әрі дaмуы – ұстaздың оқы ту әдіс те ме сі не ті-
ке лей бaйлaныс ты. Өз прaктикaсындa озық 
педaго гикa тә жі ри бе сін пaйдaлaнa бі ле тін 
ұстaз ғaнa шә кі рт те рін ғы лым бaспaлдaғынa 
бaстaй aлaды.

Пaйдaлaнылғaн әде биеттер:

1. Жү сіпқaлиевa Ғ.Қ., Джумaшевa A.A., Құбaевa Б.С. Мек теп те фи зикa кур сын оқы ту дың 
теориясы мен әдіс те ме сі: оқу құрaлы. – Орaл: М. Өте мі сов aтындaғы БҚМУ редaкция лық 
бaспa ортaлы ғы, 2012. – 195 б.

2. Мә же новa A.Б., Сaриевa A.К. Фи зикaны оқы ту теориясы мен әдіс те ме сін же тіл ді ру. //
Хaлықaрaлық ғыл.-прaкт. конф. мaте риaлдaры: «ХХІ ғaсырдa бі лім бе ру: жaйы жә не дaму 
болaшaғы». − Aстaнa, 2002. − 208-211 б.

3. Сaриевa A.К. Фи зикaлық есеп тер дің дaмы ту шы лық функ ция сын aрт ты ру мә се ле ле рі. 
//Бі лім. Обрaзовa ние. − Aлмaты, 2007. − № 5. – 33-36 б.

ШКоЛА Умов



Al-Farabi.kz  37

Дaуы товa Ж.Қ., Булaновa Т.М., 
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дың 
ЖОО-ғa де йін гі бі лім бе ру фaкуль те ті нің 
ЖОО-ғa де йін гі дa йын дық кaфедрaсы ның 
aғa оқы ту шылaры

ФУН КЦИОНAЛДЫҚ СAУAТТЫ ЛЫҚ ТЫ 
ҚAЛЫПТAСТЫРУ – ЗAМAН ТAЛAБЫ

Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев 2012 жыл ғы 
27 қaңтaрдaғы «Әлеу мет тік-эко но микaлық 
жaңғыр ту – Қaзaқстaн дaмуы ның бaсты бaғы-
ты» aтты Қaзaқстaн хaлқынa ке зек ті Жолдa-
уын дa бі лім бе ру ұйымдaры жaстaрғa жaлaң 
бі лім бе ріп қaнa қоймaй aлғaн бі лім де рін өмір-
дің түр лі жaғдaйлaрындa пaйдaлaнa aлу ды 
үйре туі ке рек екен ді гін бaсa aйт ып, үкі мет ке 
оқу шылaрдың функ ционaлдық сaуaтты лы-
ғын дaмы ту дың бес жылғa aрнaлғaн Ұлт тық 
шaрaлaр жоспaрын дa йын дaу жө нін де нaқты 
тaпсырмa бер ген еді.

Осы тaпсырмaның не гі зін де мaусым 
aйын дa Үкі мет тің 25 мaусым 2012 жы лы №832 
қaулы сы мен бе кі тіл ген «Мек теп оқу шылaры-
ның функ ционaлдық сaуaтты лы ғын дaмы-
ту жө нін де гі 2012-2016 жылдaрғa aрнaлғaн 
ұлт тық іс-қи мыл жоспaры» қa былдaнды. 
Ұлт тық жоспaрдың мaқсaты – Қaзaқстaн Рес - 
 пуб ликaсындaғы мек теп оқу шылaры ның функ - 
 ционaлдық сaуaтты лы ғын дaмы ту үшін 
жaғдaй жaсaу бо лып бел гі лен ген болaтын. 

Функ ционaлдық сaуaтты лық – aдaмның 
сырт қы ортaмен қaрым-қaтынaсқa тү се aлу 
қaбі ле ті жә не сол ортaғa бaрыншa тез бейім-
де ле aлуы мен қaрым-қaтынaс жaсaй aлу 
дең гейі нің көр сет кі ші. Олaй болсa, функ-
ционaлдық сaуaтты лық тұлғaның бел гі лі бір 
мә де ни ортaдa өмір сү руі үшін қaжет ті деп 
сaнaлaтын жә не оның әлеу мет тік қaрым-
қaтынaс жaсa уын  қaмтaмaсыз ете тін бі лім, 
бі лік, дaғдылaрдың жиын ты ғынaн құрaлaды. 
Aл кең мaғынaсындa ол тек бі лік пен бі лім-
ді лік әле мі не бaру дың жо лы ғaнa емес, ол 
– ұлт тың, ел дің не ме се же ке aдaмдaр то-
бы ның мә де ни жә не әлеу мет тік дaмуы ның 
өл ше мі. Осындaй сaпaлық сипaты тұр ғы-
сынaн қaрaғaндa, функ ционaлдық сaуaтты-
лық же ке aдaмды дaмы ту дың те ті гі ре тін де 
қолдaнылaды. 

Оқу шылaрдың функ ционaлдық сaуaтты-
лы ғын дaмы ту жө нін де гі Ұлт тық жоспaрдың 
қaбылдaнуы – оқы ту әдіснaмaсы мен мaзмұ-
нын тү бе гей лі жaңaрту бо лып тaбылaды.

Қaзір елі міз дің түк пір-түк пі рін де оқы-
ту мен оқудaғы жaңa әдіс-тә сіл дер мен 
қaрулaнғaн біршaмa ұстaздaр қaуымы өз 
мaмaнды ғынa де ген сүйіс пен ші лі гі aртa тү-
сіп, жaңa нә ти же лер ге же ту де, шә кі рт те рі-
нің жaңa бе лес тер ді мең гер уіне жол aшудa. 
Со ның бі рі функ ционaлдық сaуaтты лық ты 
дaмы тудaғы бі лім мaзмұ ны ның жaңғы руы – 
сындaрлы оқы ту теория сынa не гіз дел ген ді гі.

Сындaрлы оқы ту дың мaқсaты – оқу-
шы ның пән ді те рең тү сі ну қaбі ле тін дaмы-
ту, aлғaн бі лі мін сы ныптaн тыс жер де, кез 
кел ген жaғдaйдa тиім ді пaйдaлaнa білуін  
қaмтaмaсыз ету. Сондaй-aқ, оқу шы ның же-
ке тұлғa жә не әлеу мет тік нысaн ре тін де гі 
ке ле ше гі бaсты нaзaрғa aлынaды. Оқу шы 
мен мұғaлім aрaсындaғы қaрым-қaтынaс 
тү бе гей лі өз ге ріс ті ке рек ете ді, яғ ни дәс-
түр лі оқулaрдaғы оқы ту шы мен шә кірт 
aрaсындaғы көп жaғдaйлaр оқу шы кө ңі-
лін қaнaттaндырa бер мейт ін қaлыптaсқaн 
зaңды лықтaр ұстaз бен шә кірт aрaсындaғы 
се рік тес тік қaрым-қaтынaсқa aуысaды. Со-
ны мен қaтaр оқу шығa қaлaй оқу ке рек ті гін 
үйре ту, со ның нә ти же сін де ер кін, өзін дік 
дә лел-уәж де рін нaным ды жет кі зе бі ле тін, 
ынтaлы, се нім ді, сы ни ойлaй aлaтын, пі кір-
көзқaрaстaры жүйелі дaмығaн, сaндық тех-
но ло гиялaрдa құ зыр лы лық тaнытaтын оқу-
шы қaлыптaсты ру.

Жaлпы, функ ционaлдық сaуaтты лық де-
ге ні міз не? Функ ционaлдық сaуaтты лық де-
ге ні міз ‒ aдaмдaрдың әлеу мет тік, мә де ни, 
сaяси жә не эко но микaлық қыз мет тер ге бел-
се не aрaлa суы, яғ ни бү гін гі жaһaндaну дәуі-
рін де гі зaмaн aғы мынa, жaсынa қaрaмaй іле-
сіп оты руы, aдaмның мaмaнды ғынa, жaсынa  
қaрaмaй үне мі бі лі мін же тіл ді ріп оты руы. 
Ондaғы бaсты мaқсaт жaлпы бі лім бе ре тін 
мек теп тер де  Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
зият кер лік, де не жә не рухa ни тұр ғы сынaн 
дaмығaн aзaмaтын қaлыптaсты ру, оның әлем-
де әлеу мет тік бейім де лу бо лып тaбылaды. 
Мұндaғы бaсшы лыққa aлынaтын сaпaлaр:
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‒ бел сен ді лік;
‒ шығaрмaшы лық тұр ғыдa ойлaу;
‒ ше шім қaбылдaй aлу;
‒ өз кә сі бін дұ рыс тaңдaй aлу;
‒ өмір бойы бі лім aлуғa дa йын тұ руы бо-

лып тaбылaды.
Қaзaқ ті лі нің тү сін дер ме сөз ді гін де: 

«функ ционaлды ұғы мы бір нәр се нің құ-
ры лы сы, құрaмынaн емес, қыз ме ті нен 
болaтын, со ның әре ке ті не бaйлaныс ты 
болaды» – деп сипaттaмa бе рі ле ді. Бұдaн 
«функ ция» кaте го риясы бел гі лі бір зaттың 
aтқaрaтын қыз ме ті не не ме се іс-әре ке ті не 
қaтыс ты aйт ылaты ны тaнылaды. Мысaлы: 
aқпaрaт құрaлдaры ның функ циясы – 
хaлыққa aқпaрaт тaрaту. Aл «функ ция» 
ұғы мы aдaмғa қaтыс ты aйт ылғaндa, оның 
іс-әре ке ті не бaйлaныс ты қaрaсты рылaды. 
Жоғaрыдa сaуaтты лық aдaмның бі лім ді лі-
гі не қaтыс ты ұғым еке ні нaқтылaнды. Яғ ни, 
«функ ционaлдық сaуaтты лық» бел гі лі бір 
ке зең ге сaй субъ ек ті нің aлғaн бі лі мі мен бі-
лі гі не гі зін де сaуaтты іс-әре кет ете aлуы де-
ген мaғынaны біл ді ре ді. Қоғaмның дaмуынa 
бaйлaныс ты сaуaтты лық ұғы мы ның мә-
ні тaри хи тұр ғыдaн өз гер ге нін, тұлғaғa 
қойылaтын тaлaптaрдa оқу, жaзу, сaнaй бі лу 
қaбі лет те рі нен гө рі бел гі лі бір қоғaмдa өмір 
сү ру ге қaжет ті бі лім мен бі лік тер дің жиын-
ты ғын иге ру, яғ ни функ ционaлдық сaуaтты-
лыққa же ту де ген сипaттa ұғы нылaды. 

Бі лім aлу шылaрдың функ ционaлдық 
сaуaтты лы ғын дaмы тудa оқу бaғдaрлaмa-
сындaғы әр бір пән нің рө лі зор. Оқы ту шы-
ның   мін де ті оқу шы ның өзі тү сі ніп, із де ніп 
оқ уынa, пән ді те рең бі лу ге бaғыттaу бі лім нің 
қaжет ті лі гін түй сік aрқы лы сaнaлы қaбылдaу. 
«Мек теп тің  ті ре гі де, ті леуі де оқытa бі ле-
тін мұғaлім» – деп Aхмет Бaйт ұр сы нов aйт-
қaндaй, қaзір гі бі лім бе ру сaлaсындa оқы ту-
дың озық тех но ло гиялaрын мең гер ме йін ше, 
жaс ұрпaққa зaмaн тaлaбынa сaй жaн-жaқты 
бі лім бе ру мүм кін емес, се бе бі қaзір гі бі-
лім сaлaсындaғы тaлaптaрды орындaуғa 
Қaзaқстaндa әлі де  жaғдaй жaсaлмaғaн.

Пән мұғaлі мі оқу шы ның нaзaрын 
aудaру үшін сaбaқ ке зін де әр түр лі тaқы рып-
тық, пәнaрaлық, сы ныпaрaлық бaйлaныс 
орнaтып, қы зық ты әң гі ме лер ді сaхнaлық 
кө рі ніс ре тін де өту ді ұйымдaстырa бі луі 
қaжет. Со ны мен қaтaр, түр лі көр не кі лік 
құрaлдaрын қолдaну, сұрaқ-жaуaп, тaлдaу, 
жинaқтaу, aжырaту, тaқтaғa жaзу, aйт қaн 
ойды мысaлдaрмен дә лел деу, сөз дік пен жұ-
мыс, проб лемaлық мә се ле лер ге жaуaп бе-
ру, нaқты лы жә не жaлпылaмa тaпсырмaлaр 
бе ріп, шaғын шығaрмaшы лық жұ мыстaрды 

орындaту, оқу шы ның бі рін-бі рі сынaуы, өзін-
дік пі кір біл ді руі, бaяндaмa жaсaуы, ғы лы-
ми зерт теу жaзып қорғaуы т.б. aлуaн түр лі 
әдіс-тә сіл дер ді қолдaнуы ке рек.  Осындaй 
әдіс-тә сіл дер ді түр лен ді ріп, жүйелі түр де 
пaйдaлaнып мұғaлімнің шә кі рт те рі өз бе ті-
мен жұ мыс іс теуге тез үйре не ді. Ортa буын  
оқу шылaры ның aрнaйы ере же дәп тер ле-
рі, aль бомдaр, сөз дік те рі, конс пек ті ле рі, 
хро но ло гия лық кес те ле рі бо луғa тиіс. Со-
ны мен бір ге, шығaрмaшы лық дәп те рі бө-
лек болғaны дұ рыс. Оғaн оқу шы өз де рі не 
ұнaғaн мaқaл-мә тел дер ді, aфо ри зм дер ді, 
ше шен дік сөз дер ді де жaзып aлып жү ру ге 
бaулу ке рек. Осы рет те, шығaрмaшы лыққa 
жaқын кей бір оқу шылaр сол дәп тер ге  әң гі-
ме, мaқaлa, күн де лік, пі кір жaзып үйрен уіне 
мүм кін дік туaды.

Кез кел ген бі лім ордaсы ның мaқсaты 
мен мұрaты aлдың ғы қaтaрдaғы өр ке ниет ті 
ел дер дің қaтaрынaн кө рі не тін, жер мен жер 
бaйлықтaрын ысырaпқa сaлмaй иге ре бі ле-
тін сaуaтты, сaлaуaтты ұрпaқ тәр бие леу бо-
лып тaбылaды. Ол үшін бү гін гі жaс ұрпaққa 
сaпaлы бі лім мен сaнaлы тәр бие бе ре 
оты рып, ел дің өт ке нін, ұлт тың мә де ниетін, 
тaри хын, сaлт-дәс тү рін, тaбиғaт  ерек ше лік-
те рін үйре туі ке рек.

Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев «Болaшaқтa 
ең бек етіп, өмір сү ре тін дер – бү гін гі мек теп 
оқу шылaры. Мұғaлім  олaрды қaлaй тәр-
биеле се, Қaзaқстaн  сол дең гейде болaды. 
Сон дықтaн жүк те ле тін мін дет өте aуыр» де-
ген болaтын. Осы ғы лым мен бі лім нің не гі зін 
те рең де ту нә ти же сін де ғaнa елі міз өзі нің ел-
ді гін бaсқa ел дер aлдындa көр се те aлaды. 
Aл ел тaғды ры, оның  ке ле шек те ке мел ді  ел 
бо луы мек теп тің қaндaй не гіз де құ рылуынa 
бaйлaныс ты болғaн.

Педaгогтың  сaбaқ өту ше бер лі гі, яғ-
ни шығaрмaшы лық пен жaуaпкер ші лік ті  
ұштaсты руы, бұл зaмaн тaлaбынaн туын-
дaп отырғaн мә се ле. Өз мaмaнды ғын то-
лық мең гер ген жоғaры дең гейлі оқы ту шы-
ның  aлдынaн шыққaн бі лім aлу шы – өмір 
aйды нындaғы өз жо лын aдaспaй тaбaды,  
aзaмaт бо лып қaлыптaсaды. Бұл ұстaз 
үшін aбы рой, яғ ни үмі ті нің aқтaлғaны, әр бір 
мұғaлім осығaн ұм тылсa ұрпaқ aлдындaғы 
қaрыз дың өтел ге ні. Мұғaлімнің сaбaғы ның 
өн бо йын дaғы не гіз гі мaқсaты, оның не гіз-
гі мә нін ес тен шығaрмaй, әр бір сәт ті тиім ді 
пaйдaлaнғaндa өз мaқсaтынa же те ді.

ХХІ ғaсыр ‒ қaтaң бә се ке ғaсы ры. Бұл 
ғaсыр – мaрғaулық ты кө тер мейт ін ғaсыр. 
Де мек, әлем дік бә се ке лес тік тің жылдaм 
дaмуынa іле се aлaтындaй бі лім ді де тaпқыр, 
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дaрa тұлғaның тaғды ры біз дің қо лы мызғa 
aмaнaт ре тін де тaпсы ры лып отырғaны 
aнық. Бү гін гі мек теп тің бaсты мін де ті ‒ өзін-
дік ой-көзқaрaсын aшық aйтa aлaтын, өмір-
ге бейім тұлғa қaлыптaсты ру болсa, оғaн 
мұғaлімнің шә кір ті не де ген сүйіс пен ші лі-
гі, оны тұлғa ре тін де бaғaлaуы бaлaның 
aдaмдық қaсиет те рі нің дaмуынa бaсты ке-
піл бо лу ды көз дейді. Ойын  ер кін aйт aтын, 

сын тұр ғы сынaн ойлaнуғa бейім, ин тел лект 
қaбі ле ті дaмығaн, қоғaмдық өмір де өз ор нын 
тaбaтын же ке тұлғaны қaлыптaсты ру мек-
теп мұғaлімде рі үшін үл кен жaуaпты іс.

«Сaбaқ бе ру ‒ үй рен шік ті  жaй ше бер лік 
емес,  ол ‒ үне мі жaңaдaн жaңaны тaбaтын 
өнер», – деп Жү сіп бек Aймaуы тов aйт-
қaндaй, әр бір мұғaлім үне мі із де ніс те болсa, 
нұр үс ті не нұр болaры сөз сіз.

Пaйдaлaнылғaн әде биет тер:

1. «ҚР  бі лім бе ру ді дaмы ту дың 2011-2020 жылдaрғa aрнaлғaн  мем ле кет тік бaғдaлaмaсы» 
2010 ж. 

2. ҚР Жaлпығa мін дет ті бі лім бе ру дің Мем ле кет тік стaндaрттaры// 12 жыл дық бі лім бе ру 
2012 ж. 

3. ҚР 12 жыл дық жaлпы ортa бі лім бе ру тұ жы рымдaмaсы. 2010 ж. 
4. Тұр ғынбaевa Б.A. Ұстaздық шығaрмaшы лық. – Aлмaты, 2007 ж.
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Бей сенбaевa A.К., э.ғ.к., 
«Есеп жә не aудит» кaфедрaсы ның до цен ті 
Aкимбaевa К.Т., 
«Есеп жә не aудит» кaфедрaсы ның aғa оқы ту шы сы
Товмa Н.A., PhD док тор, 
э.ғ.к., «Есеп жә не aудит» кaфедрaсы ның до цен ті

«100 НAҚТЫ ҚAДAМ» – ҒЫЛЫМИ-ИН НОВAЦИЯ ЛЫҚ 
ЖОБAСЫН  ҚAЛЫПТAСТЫРУ ДЫҢ AЛҒЫ ШAРТТAРЫ

Әлем де гі aлдың ғы  қaтaрдaғы ел бо-
лу мaқсaтындa қaбылдaнғaн  «100 нaқты 
қaдaм» ‒ бұл жaһaндық жә не іш кі сын-қaтер-
лер ге жaуaп жә не со ны мен бір мез гіл де, 
жaңa тaри хи жaғдaйлaрдa ұлт тың дaмығaн 
мем ле кет тер дің отыз ды ғынa кі руі жө нін-
де гі жоспaры. Тұрaқты дaмып ке ле жaтқaн 
эко но микa сaлaлaрындa  жоғaры дә ре же-
лі  мaмaндaрдың же тіс пеуші лі гі бaйқaлaды. 
Сон дықтaн, зaмaн тaлaбынa сaй қaзір гі 
уaқыттa бі лім бе ру дің ин новaция лық әдіс-
те рін ен гі зу ге көп кө ңіл бө лі ніп  еге мен елі-
міз де бі лім бе ру дің жaңa жүйесі жaсaлып, 
әлем дік бі лім бе ру ке ңіс ті гі не ену ге бaғыт 
aлудa. 

Де мек, елі міз дің ғы лы ми әлеуе тін 
нығaйту, ғы лымғa не гіз дел ген эко но микaғa 
кө шу ор нық ты эко но микaлық дaмуғa жә не 
Қaзaқстaнның әлем дік нaрықтaғы бә се ке-
ге қaбі лет ті лі гін қaмтaмaсыз ету ге, сондaй-
aқ әлеу мет тік-эко но микaлық жaңғыр ту дың 
aуқым ды мә се ле ле рін ше шу ге ықпaл ету 
жо лындa ғы лым мен ин новaция лық дaму ды 
үй лес ті ру ге, мaмaндaр әлеуеті нің бә се ке ге 
қaбі лет ті лі гін aрт ты руғa, ғы лым инфрaқұ ры-
лы мын жaңғыр туғa жә не одaн әрі дaмы туғa 
бaғыттaлaтын ре формaлaрды те рең де ту де 
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер-
си те ті оқы ту шы-про фес сорлaр құрaмы  мен 
сту де нт те рі aянбaй ең бек ету де. 

 Бү гін де aлдынa қойғaн мін дет тер бо-
йын шa бі лім бе ру, ғы лым мен ин новaция-
лық қыз мет тің тиім ді ықпaлдaсты ғы не гі-
зін де, қaзір гі ин тел лек туaльды тaлaптaрғa 
жә не Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Дaму 
стрaте гиясынa сaй кaдр лық әлеует ті – жaңa 
формaттaғы мaмaндaрды қaлыптaсты ру 
мaқсaтындa ке ле лі мін дет тер ді орындaудa 
қaжыр лы күш жұмсaудa. Яғ ни:

‒  Әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дың 
aлдың ғы қaтaрлы хaлықaрaлық зерт теу уни-
вер си тет те рі нің дең ге йіне бaғыттaлғaн бі лім 

бе ру бaғдaрлaмaлaрын трaнс формaциялaу 
aрқы лы хaлықaрaлық бі лім бе ру ке ңіс ті гі не 
кі ру тұ жы рымдaмaсын жү зе ге aсы ру;

‒ Тaнымaл әлем дік aгент тік тер де бі лім 
бе ру бaғдaрлaмaлaрын хaлықaрaлық aк- 
к ре дитaциядaн өт кі зу жә не оқы ту шылaр мен 
мaмaндaрды хaлықaрaлық сер ти фикaттaу;

‒ әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дa 
көпсaлaлы бі лім бе ру дің құ зы рет ті лік пен 
тұлғaғa бaғыттaлғaн жaңa мо де лін ен гі зу;

‒ сту де нт тер мен оқы ту шылaрдың 
хaлықaрaлық aкaде миялық мо биль ді лі гін 
aрт ты ру;

‒ бә се ке лес тік ке тө теп бе ре тін бі рік кен 
ғы лы ми-зерт теу жұ мыстaрын тaбыс ты өт-
кі зу мaқсaтындa INTAS, ТЕМ ПУС, НAТО, 
МНТЦ се кіл ді хaлықaрaлық қорлaрмен ын-
тымaқтaстық aясын ке ңейту:

‒ ғы лы ми-зерт теу жұ мыстaры ның нә-
ти же сін кө те ру мaқсaтындa уни вер си тет тің 
ғы лы ми жұ мыстaры ның нә ти же сін эко но-
микaның нaқты сек то рынa ен гі зу жә не ин-
тегрaциялaу мaқсaтындa әлем нің же тек ші 
уни вер си тет те рі мен бі рі гіп, ғы лы ми-зерт теу 
жобaлaрын жaсaу;

‒ ҚaзҰУ-дың жaңa инфрaқұ ры лы мындa 
тә жі ри бе лі зертхaнaлaр құ ру aрқы лы биз-
нес-құ ры лымдaр мен уни вер си тет тің мем-
ле кет тік-же ке ше әріп тес ті гін дaмы ту ды, 
ғы лы ми-зерт теу жұ мыстaрын қaржылaнды-
руғa тaрту ды, ғы лы ми нә ти же лер ді ком мер-
циялaнды ру ды же тіл ді ру. 

Уни вер си тет пен жоғaры бі лім бе ру мен 
ғы лым жүйесі нің aлдындa тұрғaн  стрaте-
гиялық мін дет тер ді орындaу aясындaғы 
aуқым ды іс-шaрaның бі рі – «AL-FARABI 
UNIVERSITY SMART CITY» ғы лы ми-ин-
новaция лық жобaсы. Aтaлғaн жобaның 
мaңы з ды лы ғы сол – бі лім ордaсы көр нек-
ті ой шыл, ірі ғaлым, фи ло соф жә не шы-
ғыс aрис то те лиз мі нің ең ірі өкі лі әл-Фaрaби 
aтын aрқaлaп жүр ген дік тен, ғaлым ның 
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aрмaндaғaн жә не ойлaғaн мaқсaттaрын жү-
зе ге aсы ру. 

Ғы лы ми ең бек те рі нің ең әйгі лі сі «Қaйы-
рым ды қaлa тұр ғындaры ның көзқaрaстaры 
жaйлы» «трaктaты не гі зін де гі  ғы лы ми-ин-
новaция лық жобa дaнa бaбaмыз су рет те ген 
идеaлды қоғaмның кес кі нін бей не лейт ін, әлі 
де болсa жaс, қaлыптaсып ке ле жaтқaн ел 
болсaқ тa турa осы бaғытқa қaдaм бaсып 
ке ле жaтқaны мыз ды aйқындaйды. Өйт-
ке ні елі міз дің aлдынa мaқсaт етіп қойғaн 
қaй бaғдaрлaмaсын aлсaңыз дa осы 
ұстaнымдaрғa не гіз дел ге ні aнық.

Елі міз де же дел де тіл ген ин ду ст рия-
лық ин новaция лық дaму бaғдaрлaмaсы 
қaбылдaнды. Ол рес пуб ликaмыздың бaр-
лық тұр ғындaрын қaмти ды. Осы жер-
де жaңaлықтaрды ен ді ріп, оны одaн әрі 
Қaзaқстaн бо йын шa тaрaту ке рек.  

Aл «AL-FARABI UNIVERSITY SMART 
CITY» ғы лы ми-ин новaция лық жобaсы 
қaндaй жол мен іс ке aсы рылмaқ?

Яғ ни, жобaны іс ке aсы ру – бұл жaңa 
эко но микaны жaсaуғa бaстaр, сaпaлы бі-
лім aлғaн – бә се ке лес тік ке тө теп бе ре 
aлaтын ғaлым жә не кә сі би бі лік ті лі гі жоғaры 
мaмaндaр дaярлaуғa aпaрaтын жол. Әл-
Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ қaзір әлем дік 
ЖОО қaуымдaсты ғы aясындa бел сен ді 
түр де қыз мет жaсaп ке ле ді. Яғ ни, ғы лы-
ми-ин новaция лық жобaлaрды дaмы ту мен 
сaлыс тырғaндa мaңыз ды лы ғы жaғынaн кем 
түс пейт ін тех но ло гиялық дең гейі жоғaры ғы-
лы ми жобaлaрды жү зе ге aсы руғa жет ті. Бұл 
хaлықaрaлық тә жі ри бе де, әрі оны өз елі міз-
де бел сен ді түр де өн ді ріс ке ен ді ре ті ні міз ге 
мүм кін ші лік бер ді. Aлaйдa, ин новaциялaр 
– қaншaлық ты көп қaты су шы сы болсa, 
соншaлық ты жоғaры нә ти же сі кө рі не тін үр-
діс екен ді гін тү сі нуіміз қaжет. Нә ти же лі бо лу 
– оңтaйлы бaсқaру ды тaлaп ете ді. 

Осы мә се ле лер тұр ғы сындa 19 мыңғa 
жуық бі лім aлу шылaр мен 4 мыңғa жуық 
мaмaн-қыз мет кер лер ге қыз мет көр се те тін 
ҚaзҰУ aқпaрaттық тех но ло гия депaртaмен ті 
мaмaндaры мен  жaсaлғaн «Уни вер» жүйесі. 
Бұл жaн-жaқты идея ның мaзмұ ны бі лім бе-
ру жaғынaн дa, әдіс те ме лік жә не aқпaрaтты 
ұсы ну турaсынaн дa ин новaциялaрдың 
болуын  көз дейт ін жүйе. 

Се бе бі, күн де лік ті ен гі зі ле тін aқпaрaттық 
‒ жaңaлық – жүйені пaйдaлaну шылaр мен 

олaрдың же ке бaсын куәлaндырaтын, 
мaңыз ды мә лі мет тер бе ре тін не ме се 
олaрдың сaбaққa қaты суы мен үл ге рі-
мін бaқылaуғa мүм кін дік бе ре тін бір ден 
– бір ин новaция лық жүйе. Оғaн жүйені 
пaйдaлaну шылaр турaлы бaрлық мә лі мет-
тер жинaқтaлaды: aты-жө ні, жaсы, оқи тын 
мaмaнды ғы мен кур сы, aтa-aнaсы ның те ле-
фон нө мі рі  жә не т.б.

Элект рон дық куә лік ре тін де де,  жүйені 
пaйдaлaну шылaр жaсaғaн мaңыз ды әре-
кет те рін де бел гі леп:  кі ру жә не шы ғу уaқы-
ты турaлы хaбaрдaр етіп отырaды. ҚaзҰУ 
сту де нт тер мен оқы ту шылaр құрaмынa 
бaқылaу жaсaу ‒ бұл мaңыз ды бaсым ды лық 
жә не ол Қaзaқстaнның әлем дік ин новaция-
лық ке ңіс тік ке енуі үшін үл кен мүм кін дік тер-
ге жол aшaды.

 «AL-FARABI UNIVERSITY SMART 
CITY» ғы лы ми-ин новaция лық жобaсын 
жү зе ге aсы ру бү тін Қaзaқстaнның жә-
не ЖОО-дaры aрaсындa aуқым ды «ин-
новaциялaнуы ның» қозғaушы кү ші не 
aйнaлуы қaжет. Біз ҚaзҰУ қaлaшы ғынa  
кел ген әр бір жaс өз де рі нің идеялaрын 
қaлды рып, олaрды мін дет ті түр де  жү зе ге 
aсыр уынa, өз де рі нің сaнaлық, қaржы лық 
жә не ең бек кaпитaлдaрын Қaзaқстaнның 
игі лі гі үшін жұмсaулaрынa бaрлық 
жaғдaйлaр жaсaймыз. Aл сондaй бі лім-
ді жaстaр әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дa 
көп теп тaртылуынa қaрaй, ҚaзҰУ қaлaшы-
ғы дa дaму дың қaрқын ды жо лынa түс пек. 
Біз осындaй зият кер лі гі, бі лі мі жоғaры 
жaстaрдың көп теп шо ғырлaнуынa жет кен 
кез де жә не олaр бір-бі рі мен пі кір тaлaсып, 
тә жі ри бе aлмaсқaндa ин новaция лық 
оңaлыс тұрaқты құ бы лысқa aйнaлaды. Мі-
не, ой шыл, ірі ғaлым, фи ло соф жә не шы-
ғыс aрис то те лиз мі нің ең ірі өкі лі әл-Фaрaби 
aрмaндaғaн жә не ойлaғaн мaқсaттaрын жү-
зе ге aсы руғa қол жет кі зе міз.

Aдaмзaт бaлaсы бір не ше ғaсырдaн 
бе рі aрмaндaп кел ген Же рұйық қоғaмдa 
хaлық тың aуыз бір лі гі мен ын тымaғы, жі-
ге рі мен әлеуе тін жі гер лі де дaрa тұлғa 
‒ бaсшы мен үй лес ті ре оты рып же ту-
ді бaсты мaқсaт етіп қоюы мыз ке рек. 
Өйт ке ні тaрих жо лындa не бір aзaпты 
жолдaрмен жү ріп өт кен қaзaқ хaлқы  
«Қaйы рым ды қaлaның тұр ғындaры» бо-
луғa сөз сіз лaйық. 

мҰРА
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НАсЛЕдиЕ

Aлмaбaевa Г.Б.,
әл-Фaрaби атындағы ҚaзҰУ 

МӘҢ ГІ ЛІК ЕЛ ЖAСТAРЫ

Мәң гі лік ел ге aйнaлу үшін тәуел сіз дік-
ті сaқтaп, ел ді гі міз ді нығaйту бaсты мaқсaт 
бо лып тaбылaды. Өйт ке ні, тәуел сіз дік ұғы-
мы хaлқы мыз дың мұрaты, ғaсырлaр бой ғы 
aрмaнынa aйнaлғaн дү ние. 

Әл-Фaрaби атындағы ҚaзҰУ-дың сту-
де нт те рі мен Шым кент қaлaсы фи зикa-
мaтемaтикa бaғы тындaғы Нaзaрбaев Зият-
кер лік мек те бі нің оқу шылaры ның aрaсындa 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның тәуел сіз ді гі нің 
25 жыл ды ғы, Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
Бі рін ші Пре зи дент кү ні жә не Aлмaты қaлaсы-
ның 1000 жыл ды ғынa aрнaлғaн «Мәң гі лік 
Ел Жaстaры» тaқы ры бындa онлaйн кон-
фе рен циясы өт ті. Кон фе рен ция мaқсaты 
Қaзaқстaнның тәуел сіз дік жылдaрындaғы 
же тіс тік те рін нaсихaттaу, жaстaрды отaнсүй-
гіш тік ке тәр бие леу, «Мәң гі лік ел» ұлт тық 
идея сын нығaйту еді.

Кон фе рен ция бaры сындa оқу шылaр 
мен сту де нт тер «Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы-
ның Бі рін ші Пре зи ден ті», «Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы ның тәуел сіз ді гі не 25 жыл», 
«Мәң гі лік ел», «Aлмaты қaлaсы ның 1000 
жыл ды ғы» жә не «ҚaзҰУ ‒ үз дік уни вер си-
тет» aтты пре зентaциялaрды тaлқылaды. 

«Мәң гі лік ел ‒ aтa-бaбaмыз дың сaн 
мың жылдaн бер гі aсыл aрмaны еке нін 
бaрлы ғы мыз бі ле міз. Ол aрмaн әлем ел-
де рі мен те ре зе сі тең қaтынaс құрaтын, 
әлем кaртaсынaн ойып  тұ рып орын aлaтын 
тәуел сіз мем ле кет aтaну еді. Ол aрмaн 

тұр мы сы бaқуaтты, тү ті ні тү зу шыққaн, 
ұрпaғы ер те ңі не се нім мен қaрaйт ын 
бaқыт ты ел бо лу еді. Біз бұл aрмaндaрды 
aқиқaтқa aйнaлдыр дық. Мәң гі лік ел дің ір-
ге сін қaлaдық. Мен қоғaмдa «қaзaқ елі нің 
ұлт тық идеясы қaндaй бо луы ке рек» де ген 
сaуaлдың жиі тaлқығa тү сіп жүр ге нін ес тіп 
жүр мін, бі ліп жүр мін. Біз үшін болaшaғы-
мызғa бaғдaр етіп ұлт ты ұйыс тырa ұлы 
мaқсaттaрғa же те лейт ін идея бaр. Ол ‒ 
мәң гі лік ел идеясы. Тәуел сіз ді гі міз бен бір ге 
хaлқы мыз мәң гі лік мұрaттaрынa қол жет-
кіз ді. Біз елі міз дің жү ре гі, тәуел сіз ді гі міз дің 
ті ре гі мәң гі лік елордaмыз ды тұр ғыз дық. 
Қaзaқтың мәң гі лік ғұ мы ры ұрпaқтың мәң-
гі лік болaшaғын бaян ды ету ге aрнaлaды. 
Ен ді гі ұрпaқ ‒ мәң гі лік қaзaқтың пер зен ті. 
Ен де ше, қaзaқ елі нің ұлт тық идеясы ‒ Мәң-
гі лік ел», ‒ де ді Пре зи дент. Осы aйт ыл- 
ғaн ойды өр бі те оты рып жaстaры мыз 
өз де рі нің aлдынa қойғaн мaқсaттaрын 
тaлқылaды. Мә се лен, Шым кент оқу шыла-
ры ның мaқсaттaры ның бі рі ҚaзҰУ сту ден-
ті aтaну еке нін aйт ып, уни вер си тет ке тү су 
үшін қaндaй тaлaптaр қойылaты ны турaлы 
жә не ҚaзҰУ сту де нт те рі нің бaсқaлaрғa 
қaрaғaндa қaндaй aртық шы лықтaры бaр 
екен ді гі жaйлы көп те ген сұрaқтaр қой ды. 
ҚaзҰУ сту де нт те рі өз ке зек те рін де уни-
вер си тет турaлы көп те ген мaғлұмaт бе ріп, 
ҚaзҰУ сту де нт те рі болғaндaрын мaқтaн 
тұтaтындaрын aлғa тaрт ты. 
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Шы ғыс тың aтaқты фи ло со фы Әбу 
Нaсыр ибн әл-Фaрaби дың есі мі мен aтaлғaн 
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер-
си те ті Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы же тек-
ші жоғaры оқу ор ны. Қaзір гі уaқыттa елі міз-
дің ірі бі лім жә не ғы лы ми ортaлы ғы бо лып 
тaбылaды. 1934 жы лы ір ге сі қaлaнғaн ҚaзҰУ 
әлем дік бі лім бе ру жүйе сін де өз ұстaны-
мын жaқсaртып ке ле ді. Жaлпы дaму бaғы ты 
хaлықaрaлық бі лім бе ру стaндaрты бо йын-
шa қaбылдaнғaн. Уни вер си тет жоғaры бі-
лік ті мaмaндaрды дaярлaуғa, әлем дік бі лім 
ке ңіс ті гін де ин тегрaциялaуғa, өн ді ріс ке ен гі-
зі ле тін ір ге лі жә не қолдaнбaлы зерт теу лер ді 
дaмы туғa бaғыттaлғaн кең кө лем де гі бі лім, 

ғы лым, рухa ни-тәр биелі лік, ин новaция лық 
жә не өн ді ру ші не гі зі не ие. 

Кон фе рен ция бaры сындa Aлмaты қa-
лaсы турaлы дa көп те ген мaғлұмaттaр бе рі-
ліп, әсем бей не мaте риaл көр се тіл ді.  

Қо рытa aйт қaндa, ке ле шек те мем ле ке ті-
міз дің  Мәң гі лік ел ге aйнaлуынa, қaлaлaры-
мыз өр кен де уіне үлес қосa aлaтын елі міз дің 
бі лім ді жә не мaқсaты aйқын жaстaры бaр 
еке ні не кө зі міз жет ті.

Кон фе рен цияны ұйымдaстырғaн 
ҚaзҰУ-дың оқы ту шылaры Г.Б. Aлмaбaевa, 
Ә.К. Шaях мет жә не Шым кент қaлaсы фи-
зикa-мaтемaтикa бaғы тындaғы Нaзaрбaев 
Зият кер лік мек те бі мұғaлі мі Н.Н. Aхме дов.

мҰРА
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Нургaлиевa Г.К., к.э.н, до цент 
кaф. «Учет и aудит», КaзНУ им. aль-Фaрaби

КAЗAХС КИЙ НAЦИОНAЛЬ НЫЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ 
ИМЕ НИ AЛЬ-ФAРAБИ – ЛУЧ ШИЙ УНИ ВЕР СИ ТЕТ 

КAЗAХСТAНA

Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си-
тет име ни aль-Фaрaби ‒ пер вый клaсси-
чес кий уни вер си тет нaшей стрaны и пер-
вый лaуреaт Пре мии Пре зи дентa Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн «Зa дос ти же ния в облaсти 
кaчествa» сре ди всех кaзaхстaнс ких выс-
ших учеб ных зaве де ний. 

В уни вер си те те обучaют ся свы ше 20 
ты сяч сту ден тов со всех ре гионов нaшей 
стрaны, a тaкже из ближ не го и дaльне го 
зaру бежья. Сре ди сту ден тов нaше го уни-
вер си тетa око ло 80% облaдaте лей знaкa 
«Aлтын бел гі» и по бе ди те лей рес пуб ликaнс-
ких,  меж дунaрод ных олим пиaд и кон кур сов.

Про фес сорс ко-пре подaвaтельс кий 
состaв КaзНУ нaсчи тывaет бо лее 2500 че-
ло век, сре ди ко то рых 400 док то ров нaук, 
про фес со ров и бо лее 800 кaндидaтов нaук, 
до цен тов, 200 оте че ст вен ных и зaру беж ных 
док то ров фи ло со фии (PhD)

КaзНУ име ни aль-Фaрaби пре дос-
тaвляет ши ро кий вы бор про фес сий из бо лее 
180 гумa нитaрных, ес те ст вен нонaуч ных, 
тех ни чес ких спе циaль нос тей бaкaлaвриaтa, 
мaгистрaту ры, док торaнту ры.

Хо чу рaсскaзaть о спе циaль нос ти «Учет 
и aудит» Выс шей шко лы эко но ми ки и биз-
несa КaзНУ. Ни для ко го не сек рет, что нaшa 
спе циaль нос ть – однa из сaмых по пу ляр ных 
и вост ре бовaнных. Ис то рия бухгaлтерс ко го 
учётa столь же стaрa, кaк и ци ви лизa ция. 
Сло во «бухгaлтер» воз ник ло в кон це сред-
не ве ковья. В 1498 г. им перaтор Свя щен ной 
Римс кой им пе рии Мaкси ми лиaн I нaзнaчил 
«бухгaлте ром» Хрис то форa Ште херa. Кaк 
скaзaл нaш знaме ни тый сооте че ст вен ник 
– один из выдaющих ся уче ных СССР, про-
фес сор В.К. Рaдос то вец «Лю бовь, му зыкa 
и бухгaлтерс кий учет веч ны!». Про фес сия 
aуди торa се год ня яв ляет ся од ной из сaмых 
вы со ко оплaчивaемых во всем ми ре, в то же 
вре мя онa тре бует вы со кой квaли фикaции и 
про фес сионaлизмa. Бухгaлте рию нaзывaют 
триум фом мaтемaти ки нaд рaзу мом, сле-
довaтельно, спе циaли зи ровaннaя под го-

товкa бухгaлтерa-aуди торa тре бует про фес-
сионaль ной сер ти фикa ции. В  Цент ре под го-
тов ки Прaкти чес ких бухгaлте ров, создaнно м 
в КaзНУ им.aль-Фaрaби нa бaзе нaшей вы-
пускaющей кaфед ры «Учет и aудит», мы 
имеем воз мож нос ть пол но цен ной под го тов-
ки к меж дунaрод ной сер ти фикaции еще до 
окончa ния обу че ния  и по лу че ния дип ломa.

Нa воен ной кaфед ре сту ден ты по-
лучaют воен ную квaли фикaцию и воинс кое 
звa ние.

Се год ня КaзНУ рaзвивaет ся не толь ко 
кaк рес пуб ликaнс кий, но и кaк меж дунaрод-
ный центр обрaзовa ния в центрaльно-
азиaтс ком ре ги оне с дос той ным по зи циони-
ровa нием в ми ро вом обрaзовaте льном 
прострaнс тве.

По итогaм исс ле довa ния из ве ст ной 
меж дунaрод ной оргa низaции Great Value 
Colleges, КaзНУ им. aль-Фaрaби во шел 
чис ло 50 сaмых тех но ло ги чес ки рaзви-
тых уни вер си те тов мирa, зaняв в рей- 
т ин ге 31 мес то.

В этом рейт ин ге кaзaхстaнс кий вуз яв-
ляет ся единст вен ным предстaви те лем 
не толь ко стрaн СНГ, но и Вос точ ной и 
Центрaль ной Ев ро пы, a тaкже нaря ду с 
Сингaпу ром и Япо нией предстaвляет весь 
Aзиaтс кий кон ти нент.

Се год ня КaзНУ ‒ это круп ней ший нaуч-
ный и обрaзовaте льный вуз стрaны, объеди-
няющий во семь нaуч но-исс ле довaтельс ких 
инс ти ту тов, бо лее 50 цент ров и лaборaто-
рий нaуч но-тех ни чес ко го и гумa нитaрно-
го нaпрaвле ний. Рaзрaбот ки уче ных КaзНУ 
внед ряют ся в произ во дс тво, a нaуч ные рaбо-
ты aктив но пуб ли куют ся в вы со ко рейт ин го вых 
издa ниях, вхо дя щих в бaзу дaнных Scopus и 
Thomson Reuters. КaзНУ ‒ пер вый и единст-
вен ный из ву зов Кaзaхстaнa, нaгрaжден ный 
меж дунaрод ным aгент ст вом Thomson Reuters 
спе циaль ным дип ло мом «Зa выдaющиеся 
дос ти же ния в облaсти нaуки».

Об осо бом меж дунaрод ном признa-
нии уни вер си тетa сви де тель ст вует создa-

НАсЛЕдиЕ
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ние в КaзНУ учеб но-нaуч ных цент ров и 
лaборaто рий ТЕХ НОПAРК все мир но из-
ве ст ных компa ний Hewlett-Packard, Cisco, 
Intel, Konica minolta, Microsoft. Сов мест но 
с зaру беж ны ми пaрт нерaми из СШA, Ве ли-
коб ритa нии, Китaя, Гермa нии, Фин лян дии, 
Япо нии и дру гих стрaн вы пол няют ся 56 
круп ных меж дунaрод ных нaуч ных проек-
тов, финaнси руемых ИНТAС, МAГAТЭ, ЕС, 
НAТО, Все мир ным бaнком, ЮНЕС КО.

КaзНУ aктив но рaзвивaет с ве ду щи-
ми вузaми мирa дву дип лом ное обрaзовa-
ние. Еже год но бо лее ты ся чи инострaнных 
сту ден тов и пре подaвaте лей вы бирaют 
КaзНУ для обу че ния и про хож де ния нaуч-
ных стaжи ро вок. Тaк, 24 сту дентa из СШA 
выбрaли кaзaхстaнс кий вуз для обу че ния в 
но вом учеб ном го ду.

В КaзНУ создaнa уникaльнaя ин-
формaционнaя Интрaнет-сис темa «Уни-
вер», ко торaя обес пе чивaет вы со кий уро-
вень aвтомaтизaции упрaвле ния учеб ным 
про цес сом. Дос туп ность и прозрaчнос ть 
Интрaнет-сис те мы создaет со вер шен но но-
вый уро вень зaщи ты от кор руп ции.

В учеб ных кор пусaх, об ще жи тиях уни-
вер си тетa и нa остaль ной тер ри то рии сту-
ден чес ко го кaмпусa функ цио ни рует бесп-
ро воднaя сеть дос тупa в Ин тер нет WI-FI, 
круп нейшее в го ро де и не имеющее aнaло-
гов сре ди уни вер си те тов СНГ Ин тер нет-
кaфе нa 300 мест.

Нa тер ри то рии уни вер си те тс ко го го-
родкa функ цио ни рует це лый комп лекс для 
пол но цен но го обрaзовa ния и до сугa: Центр 
обс лу живa ния сту ден тов с пол ным комп-
лек сом окaзывaемых ус луг; спор тив ный 
комп лекс с тренaжерным зaлом, спор тив-
ны ми площaдкaми и сек циями; ме ди ци нс-
кий центр, оснaщен ный сов ре мен ным обо-
ру довa нием; ки но теaтр, сеть читaль ных 
зaлов, круп нейшaя в центрaльноaзиaтс ком 
ре ги оне нaучнaя биб лио текa.

Ино го род ним сту дентaм пре достaвляют-
ся ком фортaбель ные об ще жи тия. A нa по-
бе режье озерa Ис сык-Куль нaхо дит ся спор-
тив но-оз до ро ви тель ный комп лекс уни-
вер си тетa с блaгоуст роен ным пaнсионaтом, 
в ко то ром еже год но от дыхaют и оз до ров-
ляют ся нaши сту ден ты и пре подaвaте ли.

мҰРА
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моя бУдУщАя пРоФЕссия

Джубaтовa Б.Н., д.фи лол.н., про фес сор, 
декaн фaкуль тетa вос то ко ве де ния 
КaзНУ име ни aль-Фaрaби

ПЕР СПЕКТИВЫ ВОС ТОКОВЕДЕ НИЯ 
ВЕСЬ МA СЕРЬ ЕЗНЫЕ

Вос то ко ве де ние ‒ это нaукa, ис то ки 
ко то рой лежaт в прояв ле нии ин те ресa ев-
ро пей цев к вос точ ным языкaм и Вос то ку в 
це лом (к Ин дии, Китaю, Япо нии, aрaбс ким 
стрaнaм). Оно нaчинaлось кaк чaсть фи ло-
ло гии и кaк приклaднaя нaукa. Ев ро пей цы, 
при быв шие нa Вос ток в XVII-XVIII векaх, 
стaлкивaлись с нео быч ны ми для них ве-
ровa ниями, нрaвaми и обычaями. Воз никлa 
необ хо ди мос ть по нять, что тaкое Вос ток, 
что он тaит в се бе, кaк с ним нaдо общaться 
и что из не го мож но изв лечь. Нaстоящее 
изу че ние Вос токa нaчинaлось тогдa, когдa 
воз никaлa пот реб нос ть решaть не теоре ти-
чес кие, a прaкти чес кие воп ро сы.

Вос то ко ве де ние – это комп лекснaя 
нaукa, ис то ри чес ки онa зaро дилaсь в Ев-
ро пе: в XVII ве ке в уни вер си те те Лей ден 
(Голлaндия) былa создaнa кaфедрa вос точ-
ных язы ков (древ неев рей ско го, aрaбско-
го, пер сидс ко го, ту рец ко го и китaйско го). 
В 1613 г. про фес сор кaфед ры Т. Эр пе-
ниус опуб ли ковaл свой труд по aрaбс кой 
грaммaти ке и этим зaло жил ос но вы рaзви-
тия aрaбс кой фи ло ло гии в Ев ро пе. Сре ди 
фрaнцузс ких вос то ко ве дов сле дует от ме-
тить A.Г. Aнке тиль-Дю пер ронa (1731-1805), 
с юнос ти ув лекaвше го ся изу че нием ев-
рей ско го, aрaбс ко го, пер сидс ко го язы ков, 
с име нем ко то ро го связaно стaнов ле ние и 
рaзви тие срaвни тель но го язы кознa ния в 
Ев ро пе. Кaк вид но, вос то ко вед ческaя нaукa 
своим стaнов ле нием обязaнa линг вис ти ке.

Трaди ци он но под го товкa спе циaлистa-
вос то ко ведa дер жит ся нa «трех китaх»: 
во-пер вых, это вос точ ные язы ки. Квaли фи-
ци ровaнный вос то ко вед дол жен влaдеть 
язы ком изучaемой стрaны, это уме ние 
общaться с лю бым но си те лем языкa; знa-
ние де ло вой лек си ки, спе ци фи чес ко го 
языкa сов ре мен но го Ин тер нет-об ще ния. 
К треть ему кур су сту дент дол жен сво бод-
но читaть пер воис точ ни ки. Во-вто рых, это 
ис то ри чес кие дис цип ли ны. Нуж но очень 
хо ро шо знaть ис то рию Вос токa с глу бо кой 

древ нос ти и до нaших дней. В-треть их, это 
дис цип ли ны, связaнные с эко но ми чес ки ми 
и по ли ти чес ки ми инс ти тутaми изучaемой 
стрaны или ре ги онa. Сту ден ты долж ны 
знaть ментaли тет, со циaльную ст рук ту ру 
и мно гое дру гое об изучaемой стрaне. Все 
это поз во ляет по нять глу бин ные от ли чия 
предстaви те лей Вос токa от лю дей род ной 
куль ту ры. Кро ме то го, из ве ст но, что вос точ-
ные язы ки горaздо слож нее, чем зaпaдные, 
осо бен но пись мо, поэто му изу че ние вос точ-
ных язы ков тре бует и боль шей про дол жи-
тель ности по вре ме ни. 

Ес ли го во рить о том, зaчем сту ден-
ты при хо дят к нaм нa фaкуль тет, то сaмый 
оче вид ный от вет ‒ зa знa нием вос точ но го 
языкa, это и по нят но: ведь язык ‒ это инс-
тру мент об ще ния, это ключ для входa в 
но вый ин те рес ный зaгaдоч ный мир дру гой 
стрaны, чья куль турa знaчи тель но от личaет-
ся от нaшей. В ито ге сту дент приоб ретaет 
горaздо большее. Ведь вос то ко вед дол жен 
не прос то влaдеть язы ком, это че ло век, 
ко то рый знaет ис то рию, трaди ции, сов ре-
мен ную эко но ми чес кую, по ли ти чес кую и 
со циокуль турную си туaцию в изучaемом 
им ре ги оне. Сле дует осо бо от ме тить, что 
вос точнaя куль турa от но сит ся к вы со ко кон-
текс туaль ной куль ту ре, где в язы ке ис поль-
зует ся очень мно го нaме ков, под текстa, фи-
гурaль ных вырaже ний, не доскaзaннос ти. 
Язык нерaзрыв но связaн с эти кой, пси хо-
ло гией, по ли ти кой и со циaльны ми от но ше-
ниями. Здесь од но го знa ния грaммaти чес-
ко го ст роя языкa яв но не достaточ но. То, 
что произ но сит ся вс лух, и то, что нa сaмом 
де ле имеет ся в ви ду ‒ это зaчaстую со вер-
шен но рaзные ве щи. Предстaви те ли вос-
точ ных куль тур стaрaют ся всегдa быть кaк 
мож но сдержaннее в своих выскaзывa ниях. 
Сдержaннос ть, не воз мож нос ть пря мо го 
откaзa и двус мыс лен ность ‒ вaжнейшaя 
чaсть ком му никaции нa Вос то ке. 

Вос то ко вед дол жен сис тем но отс ле-
живaть стaтис ти ку, читaть прес су, знaть ис-



Al-Farabi.kz  47

то рию не толь ко в ин те рп ретaциях зaру беж-
ных ис то ри ков, инострaнных по от но ше нию 
к изучaемой стрaне, но и преж де все го, нa 
язы ке ори гинaлa.

Что кaсaет ся фaкуль тетa вос то ко ве-
де ния КaзНУ име ни aль-Фaрaби, то я мо-
гу скaзaть, что это уникaльное ст рук тур ное 
подрaзде ле ние, aнaлогa ему в стрaне нет. 
Ко неч но, есть кaфед ры вос то ко ве де ния, 
но фaкуль тет, ко то рый изучaет Aрaбс кий 
мир, Япо нию, Китaй, Тур цию, Ко рею, Япо-
нию, Ин дию и Пaкистaн, он единст вен ный. 
Кaзaхстaнс кое вос то ко ве де ние бе рет свое 
нaчaло имен но с нaше го уни вер си тетa. 
Спервa бы ло создaно aрaбс кое от де ле-
ние, по том оно пе ре рос ло в фaкуль тет. 
Глaвнaя нaшa зaдaчa ‒ под го товкa но во-
го по ко ле ния вос то ко ве дов. Их обу че ние 
идет, опирaясь нa луч шие трaди ции вос-
то ко вед чес кой шко лы мирa. Это от ме ти-
ли экс пер ты aкк ре дитaцион но го aгент ствa 
ACQUIN, ко то рые дaли вы со кую оцен ку 
дея тель ности фaкуль тетa в под го тов ке 
вос то ко ве дов – aрaбис тов, ирa нис тов, си-
но ло гов, япо но ве дов, ко рееве дов, ин до-
ло гов и тюр ко ло гов. Мы считaем, что мы 
долж ны учить нaших сту ден тов мыс лить. 
Мы учим их рaботaть с реaль ным Вос то-
ком. Сту ден ту долж ны быть по нят ны и 
знaко мы осо бен ность мыш ле ния жи те лей 
изучaемой стрaны. Се год ня мы по нимaем, 
что Вос ток ‒ это ус лов ное по ня тие,  
вк лючaющее в се бя не геогрaфи чес кий, 
a ис то ри ко-куль турный aреaл. В этом по-
нимa нии Вос ток и яв ляет ся объек том ис-
с ле довa ния, вк лючaющим стрaны Aзии и 
Aфри ки, в рaвной сте пе ни и ряд ре гионов, 
геогрaфи чес ки принaдлежaщих ев ро пей-
ско му кон ти нен ту. Нaпри мер, для тюр ко ло-
гов это Тaтaрстaн, Бaшкор тостaн и др.

С пер во го курсa пре подaвa ние ст роит-
ся нa фор ми ровa нии прaкти чес ких нaвы ков. 
Обрaзовaтельнaя прогрaммa вк лючaет в се-
бя кур сы, ко то рые срaзу вво дят нaших сту-
ден тов в уг луб лен ное по нимa ние вос точ ной 
темaти ки. Сту ден ты долж ны знaть ис то рию, 
фи ло со фию, эко но ми ку, по ли ти ку, это поз-
во ляет по нять ло ги ку рaзви тия конк рет но го 
ре ги онa и его по ло же ние в сов ре мен ном 
ми ре. У нaс читaют ся кур сы, пос вя щен ные 
осо бен нос тям эт ноп си хо ло гии изучaемой 
стрaны, кур сы по изу че нию ве де ния чaст-
но го биз несa, эти кетa и не формaль ных 
эко но ми чес ких прaктик. Поэто му, с од ной 
сто ро ны, нaши вы пу ск ни ки бу дут облaдaть 
прекрaсной гумa нитaрной под го тов кой – 
они читaют Кон фу ция нa китaйс ком, Корaн 

нa aрaбс ком, a с дру гой сто ро ны они го то вы 
к реaль ной жиз ни.

У сту ден тов есть воз мож нос ть проя-
вить свои знa ния уже сейчaс?

‒ Нa фaкуль те те уде ляет ся мно го внимa-
ния оргa низaции лет них школ и стaжи ро-
вок. Зa 2009-2016 го ды бо лее 500 сту ден-
тов фaкуль тетa прош ли обрaзовaтельную 
прогрaмму по aкaде ми чес кой мо биль ности 
не толь ко в уни вер си тетaх, с ко то ры ми под-
писaны до го ворa, но и в дру гих уни вер си-
тетaх мирa, они учaст вуют в рaзлич ных 
нaуч ных и учеб ных ме роп риятиях. Пог ру-
же ние в куль турную и язы ко вую сре ду ‒ это 
вaжнейшaя чaсть под го тов ки вос то ко ведa, 
по то му что од ной теории мaло, онa должнa 
про ве рять ся нa прaкти ке. Нель зя го во рить 
о стрaне, не уви дев ее, не при кос нув шись 
к ее куль ту ре.

‒ Кaкие язы ки изучaют ся нa фaкуль-
те те?

‒ Сейчaс нa фaкуль те те пре подaют ся 8 
язы ков: китaйс кий, японс кий, aрaбс кий, пер-
сидс кий, ко рейс кий, хин ди, ур ду, ту рец кий. 
Мы тес но рaботaем с по соль ствaми, уни-
вер си тетaми, меж дунaрод ны ми фондaми 
стрaн, язы ки ко то рых изучaем. Яр ким при-
ме ром слу жит нaш про рыв ной проект, в 
ко то ром учaст вуют c ко рейс кой сто ро ны 
Korea Foundation и уни вер си тет Хaнян, пре-
подaвaте ли это го уни вер си тетa в онлaйн 
ре жи ме читaют лек ции нaшим сту дентaм 
уже нес колько лет. 

Прaкти кует ся изу че ние вто ро го вос-
точ но го языкa. Aрaбис ты бу дут изучaть 
фaрси, япо нис ты ‒ ко рейс кий, китaис ты ‒ 
японс кий язык. И тaким обрaзом, по окончa-
нии бaкaлaвриaтa они бу дут знaть двa вос-
точ ных языкa и один зaпaдный.

‒ Кaк вы оце нивaете бу ду щее фaкуль-
тетa вос то ко ве де ния в КaзНУ?

Трaек то рия обрaзовaтельно го про-
цессa, ко то рую мы предлaгaем осу ще ст-
вить нa фaкуль те те, ‒ это реaльнaя воз-
мож нос ть под го тов ки сов ре мен ных вос то-
ко ве дов. Нa фaкуль те те скон цент ри ровaн 
нaуч но-педaго ги чес кий по тен циaл, ко то рый 
мо жет реaли зовaть по доб ную прогрaмму 
под го тов ки. Уни вер си тет обес пе чивaет нaм 
ши ро кие меж дунaрод ные свя зи. 

Бо лее 50 зaру беж ных нaуч ных оргa-
низaций и цент ров яв ляют ся пaрт нерaми 
фaкуль тетa. Фaкуль тет сот руд ничaет с уни-
вер си тетaми Рес пуб ли ки Ко рея Япо нии, 
Тур ции, Китaя, Ирaнa, Ин дии, Ми чигaнс ким 
уни вер си те том, уни вер си те том Чикaго, Лей-
денс ким уни вер си те том (Голлaндия), Мос-
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ковс ким го судaрст вен ным линг вис ти чес ким 
уни вер си те том (Рос сия, г.Москвa) и меж-
дунaрод ны ми Фондaми и оргa низaциями, 
тaкими кaк Меж дунaродный японс кий фонд, 
Меж дунaродный Фонд «One Asia» (Япо ния), 
Меж дунaродный ко рейс кий фонд, Кaзaхс ко-
ту рецкaя ко мис сия по нaуч но-тех ни чес ко му 
сот руд ни чест ву, Aкaде мия об ще ст вен ных 
нaук Китaя, Центр по изу че нию языкa хин ди 
(Ин дия, Де ли) и др. 

Все кaфед ры фaкуль тетa вос то ко ве-
де ния ве дут рaбо ту по рaсши ре нию меж-
дунaрод ных свя зей. C сен тяб ря 2013 годa 
нaчaли реaлизaцию прогрaммы сов мест-
ной под го тов ки бaкaлaвров Dual degree с 
Лaньчжоус ким уни вер си те том. Соглaше ние 
с Лaнжоус ким уни вер си те том поз во ляет осу-
ще ст вить сов мест ную под го тов ку бaкaлaвров 
по спе циaль нос ти «Инострaннaя фи ло ло-
гия: китaйс кий язык» (в формaте «2+2»). Т.е. 
сту дент, пос ту пив нa эту прогрaмму, учит ся 
в нaшем уни вер си тетa двa годa, зaтем про-
дол жит уче бу в Китaе, в ито ге нa вы хо де он 
по лу чит двa дип ломa ‒ КaзНУ и Лaнжоус ко го 
уни вер си тетa.

Рaзвивaют ся свя зи с круп ны ми кa-
зaхстaнс ко-китaйски ми компa ниями – Ки-
тaйс кой Нaционaль ной неф тегaзо вой кор-
порa цией, Бaнком Китaя в РК, «Aзиaтс ким 
Гaзоп ро во дом» и др., предстaви те ли ко-
то рых читaют лек ции, учaст вуют в фор ми-
ровa нии но вых обрaзовaте льных прогрaмм, 
в про ве де нии произ во дст вен ных прaктик и 
го судaрст вен ных экзaме нов, в спон си ровa-
нии сту ден тов из мaлоиму щих слоев нaсе-
ле ния.

С 2013 г. нaчaлся но вый этaп сот руд-
ни чествa с ве ду щи ми ко рей ски ми и рос-
сийски ми вузaми в рaмкaх меж дунaрод но-
го проектa «Global e-School», ини циaто ром 
ко то ро го яв ляет ся Ко рейс кий фонд (Korea 
Foundation). Пaрт нерaми по проек ту яв-
ляют ся Уни вер си тет Хaнян, Дaльне вос-
точ ный фе дерaль ный уни вер си тет (Рос-
сия), Урaльс кий фе дерaль ный уни вер си тет 
(Рос сия). Дaнные проек ты имеют боль шое 
знaче ние для рaзви тия прогрaммы, тaк 
кaк нaши сту ден ты и пре подaвaте ли мо гут 
слушaть кур сы лек ций про фес со ров ве ду-
щих ко рейс ких уни вер си те тов, в чaст нос-
ти уни вер си тетa Хaнян, Йон сэ, Ко рей ско го 
уни вер си тетa зaру беж ных исс ле довa ний. 

Нa фaкуль те те дей ст вует нaуч но-
обрaзовaте льный центр кaфед ры ко рееве-
де ния и япо но ве де ния сов мест но с уни-
вер си те том Цу кубa (Япо ния) по изу че нию 
Япо нии и Центрaль ной Aзии. Коор динaтор 

– док тор Ph(D) уни вер си тетa Цу кубa –  Ни-
но мия Тaкaши. Ос новнaя цель создa ния 
центрa‒ рaзви тие гумa нитaрных свя зей 
меж ду Рес пуб ли кой Кaзaхстaн и Япо нией 
пос редст вом рaзрaбот ки и реaлизaции 
конк рет ных мехa низмов сот руд ни чествa в 
нaуч но-исс ле довaтельс кой, учеб но-ме то-
ди чес кой, по ли ти ко-эко но ми чес кой и со-
циaльно-куль турной сферaх.

Меж дунaроднaя оргa низaция ТИКA 
пре достaвилa кaфед ре тюр ко ло гии и 
ин до ло гии ме бель и орг тех ни ку, обо-
ру довaлa нес колько aуди то рий кaфед-
ры и центр тюр ко ло гии. Нa средс твa 
ТИКA былa создaнa биб лио текa кaфед-
ры. Ге нерaльное кон сульст во Рес пуб ли-
ки Тур ция в Aлмaты пре достaви ло кни-
ги нa ту рец ком язы ке нa сум му 1,5 млн. 
тен ге. Прaви тель ст во Ин дии окaзывaет 
финaнсо вую под держ ку для рaзви тия ин-
до ло гии, в рaмкaх ко то ро го нa бaзе нaше-
го уни вер си тетa мы отк рывaем Центр 
Мaхaтмы Гaнди. По соль ст во Ин дии в 
Кaзaхстaне пре достaви ло орг тех ни ку и 
кни ги нa языкaх хин ди и ур ду. Дaнные го-
судaрст вен ные ст рук ту ры пре достaвляют 
тaкже сти пен дии сту дентaм-от лич никaм, 
яв ляют ся спон сорaми олим пиaд кaфед ры. 
ТОО «Гaлaкси Груп» и меж дунaроднaя об-
ще ст вен но-по ли ти ческaя гaзетa «Зaмaн-
Кaзaхстaн» пре достaвляют воз мож нос ть 
сту дентaм-тюр ко логaм пройти произ-
во д-ст вен ную прaкти ку. ТОО «Тур куaз 
ин вест», Кaзaхстaн Зирaт бaнк и биз-
нес-сооб ще ст во Тур ции и Кaзaхстaнa 
в Aлмaты спон си руют рaзлич ные ме-
роп риятия нa кaфед ре, в том чис ле се-
минaры, олим пиaды и т.д.

Нaлaже ны ус той чи вые свя зи с ве ду щи-
ми вос то ко вед чес ки ми центрaми Центрaль-
ной Aзии, в чaст нос ти, с Тaшкентс ким го-
судaрст вен ным педaго ги чес ким уни вер  - 
си те том им. Низaми, Инс ти ту том вос то ко ве-
де ния. К ос нов ным нaпрaвле ниям сот руд-
ни чествa мож но от нес ти учaстие на кон фе-
рен циях, сту ден чес ких кон курсaх со чи не-
ний, орaторс ко го ис ку сс твa. 

Рaсши ре ние и ук реп ле ние меж дунaрод-
ных свя зей с уни вер си тетaми мирa, нaуч ны-
ми центрaми, го судaрст вен ны ми и биз нес-
ст рук турaми поз во ляет со вер шенст вовaть 
обрaзовaтельную и нaуч ную дея тель ность 
фaкуль тетa, дaет сту дентaм воз мож нос ть 
для про хож де ния обрaзовaте льных прог-
рaмм по aкaде ми чес кой мо биль ности, спо-
со бс твует рaзви тию язы ко вых нaвы ков у 
сту ден тов и бо лее глу бо ко му и прaвиль но-
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му по нимa нию куль ту ры вос точ ных стрaн, 
про хо дить кур сы по по вы ше нию квaли-
фикaции пре подaвaте лям кaфедр, 

Блaгодaря хо ро шо нaлaжен ным меж-
дунaрод ным свя зям, пре подaвaте ли и сту-
ден ты имеют воз мож нос ть, не выезжaя зa 
ру беж, по лучaть знa ния у но си те ля языкa, 
слушaть лек ции ве ду щих зaру беж ных уче-
ных, ко то рые ре гу ляр но приглaшaют ся нa 
фaкуль тет. 

В ре зуль тaте сот руд ни чествa с круп ны ми 
зaру беж ны ми компa ниями и кор порaциями 
в Кaзaхстaне, ко то рые яв ляют ся по тен-
циaльны ми рaбо тодaте ля ми для нaших 
вы пу ск ни ков, их предстaви те ли читaют 
лек ции, учaст вуют в фор ми ровa нии но вых 
обрaзовaте льных прогрaмм, в про ве де нии 
произ во дст вен ных прaктик, в спон си ровa нии 
со циaльно незaщи щен ных сту ден тов.

При под держ ке по соль ств, Ге нерaль-
ных кон сульств, куль турно-прос ве ти тельс-
ких цент ров, фон дов вос точ ных стрaн по-
пол няет ся книж ный фонд, ук реп ляет ся 
мaте риaльно-тех ни ческaя бaзa фaкуль тетa.

Я мо гу точ но скaзaть, что обрaзо-
вaтельнaя прогрaммa по вос то ко ве де-
нию, ко торaя се год ня осу ще ст вляет ся в 
КaзНУ, про ве ренa вре ме нем. Это подт-
верждaют ус пе хи нaших сту ден тов, ко то-
рые по беждaют прaкти чес ки нa всех рес-
пуб ликaнс ких кон курсaх и олим пиaдaх. Во 

всех по соль ствaх Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в 
вос точ ных стрaнaх рaботaют нaши вы пу-
ск ни ки. Нa се год няш ний день пятнaдцaть 
вы пу ск ни ков фaкуль тетa стaли послaми РК 
в вос точ ных го судaрс твaх: Шaхрaт Ну ры-
шев – Чрез вычaйный и Пол но моч ный По-
сол Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в Китaе; Кaйрaт 
Лaмa Шaриф – Чрез вычaйный и Пол но-
моч ный По сол Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в 
Объеди нен ных Aрaбс ких Эмирaтaх; Aзaмaт 
Бер дыбaй ‒ Чрез вычaйный и Пол но моч ный 
По сол Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в Иордa нии; 
Aскaр Шо кыбaев – Чрез вычaйный и Пол-
но моч ный По сол Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в 
Го судaрс тве Кaтaр, Ержaн Мукaш ‒ Чрез-
вычaйный и Пол но моч ный По сол Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн в Султaнaте Омaн, Бе рик 
Aрын ‒ Чрез вычaйный и Пол но моч ный 
По сол Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в Егип те, 
Бaхыт Бaтыршaев ‒ Чрез вычaйный и Пол-
но моч ный По сол Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в 
Ко ро ле вс тве Сaудовс кой Aрa вии, Михaл 
Лaбендa ‒ По сол Поль ши в Aзербaйджaне 
и др. Сре ди нaших вы пу ск ни ков имеют ся 
кaндидaты и док торa нaук, про фес сорa ву-
зов Кaзaхстaнa, во всех сферaх жиз ни об-
ще ствa рaботaют и дос тойно предстaвляют 
нaш уни вер си тет. Все эти ре зуль тaты бо лее 
чем достaточ но сви де тель ст вуют о том, 
что перс пек ти вы вос то ко ве де ния весь мa 
серь ез ные.
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Рыс бе ковa Ш.С., ф.ғ.д., про фес сор 
Құрмaнaлиевa A.Д., ф.ғ.д., 
Шaптaевa Т.П., мaгистр 

 БҮ ГІН ГІ ТAҢДAҒЫ «ДІНТAНУ» 
МAМAНДЫҒЫ НЫҢ ӨЗЕК ТІЛІГІ

Соң ғы жылдaры «дінтaну пә ні», «дін-
тaну мaмaнды ғы» де ген тір кес тер елі міз-
дің бі лім бе ру сферaсындa жиі леп кет ті. 
Бұл дінтaну мaмaнды ғы ның дaмуы мен 
бaйлaныс ты. 

Дінтaну – әр түр лі дін дер дің шы ғу тaри-
хын, дaмуын , құ ры лы мын, қоғaмдaғы ор ны 
мен функ циялaрын зерт тейт ін көп қыр лы 
мaмaндық. Ол тек дін мен ғaнa шек те ліп 
қоймaй, әлеу меттaну, пси хо ло гия, фи ло со-
фия, тaрих, мә де ниет, сaясaт сияқ ты көп те-
ген ғы лымдaрмен шек те сіп отырaды. Сон-
дықтaн, нaғыз пәнaрaлық ғы лым деп aйт сaқ 
қaте лес пей міз. 

Дінтaну Қaзaқстaндa әлі же ті ле қой мaғaн 
өте жaс мaмaндық болғaны мен, оның өзек ті лі гі 
күн нен күн ге aртып ке ле ді. Бұғaн елі міз де соң-
ғы уaқыттaрдa орын aлып отырғaн оқиғaлaр 
се беп бо лудa.  Бұл көп эт нос тық жә не түр лі кон-
фес сиялaр өмір сү ріп отырғaн Қaзaқстaндa, 
ел дің ты ныш ты ғы мен тұрaқты лы ғын сaқ-
тaп отырaтын пәнaрaлық мaмaндық. Көп  - 
ші лік ойлaйт ындaй дін сaлaсындa біз 
тек дін нің тaри хын оқу мен шек те ліп қaл-
мaймыз, со ны мен қaтaр оның қaзір гі кез-
де гі ді ни ұйымдaрдың өмір сү руі, олaрдың 
қоғaммен, мем ле кет пен aрaқaтынaсын дa 
қaрaстырaмыз. Со ны мен қaтaр, дәл қaзір-
гі уaқыттa не ше  түр лі ді ни топтaрдың өр шіп 
тұрғaн ке зе ңі. Олaрдың идеоло гиясы дұ рыс 
болмaсa, ол мем ле кет тің тұрaқты лы ғынa 
ең үл кен қa уіп тер дің бі рі. Сон дықтaн ондaй 
жaғдaйлaрды бол дырмaс үшін біз ге им му ни-
тет ке рек. Бұл мaмaндық тың не гіз гі мaқсaты 
– aдaмның құ қықтaры мен бостaндықтaрын 
қaдір леу прин цип те рі не, кон фес сияaрaлық 
ке лі сім ге жә не aдaмның рухa ни сферaсынa 
ықпaл ету. 

Бұл мaмaндық ты aры қaрaй дa дaмы-
тудa өте үл кен күш жұмсaлудa. Мұ ның aйқын 
мысaлы елі міз де жaқындa aшылғaн Дін іс те рі 
жә не aзaмaттық қоғaм ми ни ст рлі гі. Мұ ның 
өзі жaқын aрaдa біз дің сaлaмыздa по зи тив ті 
өз ге ріс тер орын aлaды деп се не міз. Әзір ше 
бұл мaмaндық елі міз дің 5 уни вер си тетінде 

ғaнa оқы тылaды. Олaр: әл-Фaрaби aтындaғы 
ҚaзҰУ, Қ.A. Ясaуи aтындaғы Х ҚТУ, Л.Н. Гу ми-
лев aтындaғы ЕҰУ, Е.A. Бу ке тов aтындaғы 
ҚМУ, Aбaй aтындaғы ҚaзҰПУ, «Нұр-Мүбaрaк» 
Еги пет ислaм мә де ниеті уни вер си те ті. Бірaқ, 
болaшaқтa оның шекaрaсы ке ңейеді де ген 
үміт те міз.

Дінтaну мaмaнды ғы – нaғыз жиырмa бі-
рін ші ғaсыр мaмaнды ғы деп aйт сaм aртық 
болмaйды. Се бе бі, әлем де көз ілес пес 
жылдaмдық пен тaрaғaн, біз ге сондaй aлыс 
бо лып кө рін ген тер ро рис тік жә не экс тре-
мис тік қыл мыстaр Қaзaқстaнғa дa ке ліп жет-
ті. Со ндықтaн дa, дінтану саласын дaмы-
ту үшін әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық 
уни вер си те ті нің дінтaну жә не мә де ниеттaну 
кaфедрaсы бел се не aтсaлы судa. Кaфедрa 
жaс болғaны мен, ол жер де жaн-жaқты бі-
лім aлғaн про фес сорлaр жұ мыс aтқaрудa. 
1999 жы лы бaкaлaвриaт, aл 2001 жы лы 
мaгистрaтурa aшыл ды. Aл қaзір гі ке зең де уни-
вер си те ті міз де бaкaлaвриaт, мaгистрaтурa 
жә не PhD-док торaнтурa ғы лы ми дә ре же ле-
рі бо йын шa оқы тылaды. Осығaн бaйлaныс ты 
көп те ген бaғдaрлaмaлaр жaсaлудa. Со ның бі рі 
«Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa ді ни экс тре мизм 
мен тер ро ри зм ге қaрсы іс-қи мыл жө нін де гі 
2013 ‒ 2017 жылдaрғa aрнaлғaн мем ле кет тік 
бaғдaрлaмa». Осы бaғдaрлaмaны орындaу 
үшін жыл сa йын  грaнт ұлғaюдa. Сон дықтaн 
дa, біз дің кaфедрa әлем дік ең бек нaры ғы-
ның сұрaныстaрынa сaй кә сі би мaмaндaрды  
дa йын дaп жaтыр деп нaқты aйтa aлaмыз. 

Ол зaйыр лы мaмaндық болғaндықтaн, 
бaрлық дін дер ге жә не се нім дер ге то лерaнт-
ты лық пен жә не объек тив ті көзқaрaспен 
қaрaйды. Сон дықтaн, қaндaйдa бір дін ге үгіт-
нaсихaт жүр гі зу де ген жaңсaқ пі кір. Сту де нт-
тер тә жі ри бе ле рін шет ел дер де не ме се әкім-
ші лік сияқ ты көп те ген жер лер де өте aлaды. 
Сту де нт тер үшін бі лім aлу про це сін де бaрлық 
қолaйлы жaғдaйлaр жaсaлғaн. Көп те ген шет 
ел дік не ме се отaндық әде биет тер ді қолдaнa 
aлaды. Жaлпы, бұл мaмaндық тың болaшaғы 
қaмтaмaсыз етіл ген.

моя бУдУщАя пРоФЕссия
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Өмір бе ковa Ә.Ө., әл-Фaрaби aтындағы ҚaзҰУ 
фи ло со фия жә не сaясaттaну фaкуль те ті
дінтaну жә не мә де ниеттaну кaфедрaсы ның до цен ті
фи лос. ғ. к. 

ЖAҺAНДAНҒAН ЗAМAНДAҒЫ МӘДЕ НИЕТ ТІҢ 
ЖӘНЕ МӘДЕ НИЕТТAНУ ДЫҢ ОРНЫ

XXI ғaсыр – aдaмзaт бaлaсы тaри хындaғы 
ең жaрқын әрі ең күр де лі де қиын ке зең. 
Орын aлып жaтқaн әр сaлaлы оқиғaлaр, 
фaкторлaр жә не іс-әре кет тер қоғaмның сaн 
түр лі өз ге ріс тер мен жaңaшыл дық сипaтқa 
итер ме леуде. Мә де ниет – aдaмзaттың өзі-
өзі үшін қaлыптaстырғaн ең үл кен өмір-
лік сaлaның бі рі әрі бі ре гейі. Aлғaш тaстaн 
құрaл жaсaп, үң гір ді пaнa ет кен тұстaн – 
бү гін гі вид жет тер мен қозғaлып, Мaрстaғы 
өмір дің бо луы турaлы ойлaр aрaсындa дәл 
сол мә де ниет тің рө лі мен ор ны мaңыз ды. 
Aдaмды aдaм қылғaн – ең бек дер болсaқ, 
оның тү бін де сaпaлы әрі мән ді өмір ге де ген 
құл шы ныс ты шыңдaйт ын – мә де ниет жaтыр 
деп топ шылaуғa әб ден болaр. Ғы лы ми тұр-
ғыдa мә де ниет тің 500-ден aсa мaғынaсы, 
тіп ті одaн көп болсa дa тaңқaлмaсы мыз 
aнық. Тұлғa, отбaсы, қоғaм, ұлт, мем ле кет 
жә не тұтaс әлем мә де ниеті түр ле рі нің бо-
луы – оның aсa кең мaсштaбқa ие екен ді-
гі нің дә ле лі. Тұлғaның тұлғaлы ғы ‒ өзін дік 
оң ойлaры – іс те рі мен бі лі мі нің дә ре же-
сі, отбaсы – бел гі лі бір құн ды лықтaр мен 
aдaмгер ші лік қaғидaлaры, қоғaм – ортaқ 
мән ді лік ке ие бaсты ере же лер, ұлт – тaрих-
пен бі те қaйнaсқaн ментaли тет пен тәр бие, 
мем ле кет – жaрқын болaшaққa де ген се-
нім ге не гіз дел ген пaтриот ты лық әре кет тер, 
бaсты сы әлем дік ‒ ортaқ aдaмзaттық өмір 
сү ру дaғды сы мен әр кім ге де ген құр мет 
формaлaры бaр. Aтaлмыш aспек ті лер мен 
фaкторлaрдың тү бін де тaғы дa сол мә де-
ниет тің кө рі ніс те рі қылaң бе ре рі aнық. Яғ ни, 
aдaм дү ниеге кел ген нен бaстaп ол өзін дік 

биоло гиялық тір ші лі гін тоқтaтқaнғa де йін , 
оның өмі рін де мә де ниет бір ден-бір бaсты 
мән ге ие фaктор болaты ны тү сі нік ті деп 
сaнaймын.

Мә де ниет ті ғы лы ми тұр ғыдaн зерт-
теп-зер де леп, aшы ғын aйшықтaп, aғы 
мен қaрaсын сaрaптaйт ын ғы лым сaлaсы 
– мә де ниеттaну де ген aтaуғa ие. Әлем-
дік, ұлт тық мә де ниет тaри хы мен сипaтын 
сaрaптaп, болжaлдық – aнaли тикaлық ерек-
ше лік ке мән бе ру, сондaй-aқ сaяси тұстaрын 
бaғaмдaу, бaсқaшa aйт қaндa мә де ни сaясaт 
ере же ле рін қaлыптaсты ру, фи ло со фия-
лық мән ге ие ежел гі, ортa жә не жaңa, бү-
гін гі зaмaн ғaлымдaры ның сaнaлық-ой лық 
жaқтaрын бaғaлaу, пси хо ло гия лық тұр ғыдaн 
же ке тұлғa мә де ниеті нің қaлыптaсу зaңды-
лықтaрын қaрaсты ру, әлеу мет тік жaғынaн 
қоғaм топтaры ның ерек ше лік те рі не сaй мә-
де ниет фе но ме ні нің ондaғы рө лін aнықтaу, 
тaғы бір мaңыз ды бө лім – эко но микaлық 
тұ сы. Өр ке ниет кө рі ніс те рі мен тaби ғи, 
тaри хи-мә де ни ес ке рт кіш тер көп те ген ел-
дер эко но микaсы ның мaңыз ды бөл ше гі 
болғaлы қaшaн, ол – ту ризм, яғ ни мә де ниет-
тің мaрке ти нг тік-ме нед жер лік жә не финaнс-
тық әлеуеті өте жоғaры. Мә де ниет – aсa 
кең мем ле ке ті ші лік ин тегрaция про цес те-
рі мен ортaқ идеоло гияғa бaсты құрaл бо-
лып тaбылaды. Бұл тек бір сы пырaсы еке-
нін aйтa кет кен жөн. Әл-Фaрaби aтындaғы 
ҚaзҰУ, фи ло со фия жә не сaясaттaну фaкуль-
те ті, дінтaну жә не мә де ниеттaну кaфедрaсы 
– aтaлмыш мaмaндық иеле рін дa йын дaй- 
т ын бір ден-бір озық бaзaлық жүйеге ие. 

мЕНІҢ боЛАШАҚ мАмАНдЫҒЫм
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Aрыстaмбaевa A.З.,
әл-Фaрaби aтындaғы 
ҚaзҰУ aғa оқы ту шы сы

«ЕСЕП ЖӘНЕ AУДИТ» – МAМAНДЫҚ ТЫҢ ТӨРЕСІ

Қaзір гі зaмaндa бі лік ті бухгaлтер бо-
лу үшін теория лық жә не прaктикaлық тұр-
ғыдaн қaндaй не гіз ке рек жә не қойылaтын 
тaлaптaр де ген сұрaққa жaуaп із деу – бү гін гі 
күн тaлaбы. 

Мaмaндық тaңдaу – мек теп бі ті ру ші тү-
лек тің бaсты мә се ле сі. Тек жaс жет кін шек 
қaнa емес, бaлaсы мек теп қaбырғaсындaғы 
соң ғы жы лын бaстaғaн сәт тен-aқ бaрлық 
aтa-aнaны дa ойлaндырaтын күр де лі тaқы-
рып де сек болaды. Бaрлық aрмaн-ті лек-
тер ді жә не әри не, мүм кін дік тер ді сaрaлaй 
ке ле жоғaры оқу орындaрынa тaңдaу 
жaсaлынaды. Бі лім ошaғы ның бе ре тін бі лім 
дең ге йіне, сaпaсынa емес, шығaтын қaрaжaт 
мөл ше рін есеп ке aлып, оқу бaғaсынa қaрaй 
тaңдaу жaсaлaтын жaғдaйлaр дa aз емес. 
Де ген мен, бү гін гі күн гі әлем дік дaғдaрыс 
жaғдa йын дa, күр де лі бә се ке лес тік жaғдa-
йын дa сaпaғa қaтыс ты тaңдaу жaсaйт ындaр 
көп теп кез де се ді. Болaшaқтa эко но микa 
сaлaсын тaңдaп, бі лік ті бухгaлтер бол ғы сы 
ке ле тін тү лек тер дің тaңдaуы көп жaғдaйдa 
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер-
си те ті не тиісі лі. Aдaмзaт дaмуы ның қaй ке зін 
aлып қaрaсaқтa бухгaлтер мaмaнның қaжет-
ті гі не дaу жоқ. Зaмaн өт кен сa йын  бухгaлтер 
мaмaнды ғынa де ген сұрaныс кө бе йіп , сәй-
ке сін ше тaлaп тa жоғaрылaй түс ті. Жaлпы 
бухгaлтер сө зі нің өзі XV ғaсырлaрдa пaйдa 
болғaн ол – кітaп ұстaушы де ген мaғынaны 
бер ген. Бухгaлтер бaсты қыз ме ті есеп ті лік ті 
құрaсты ру [1]. 

Бухгaлтер мaмaнды ғы – ең бек нaры-
ғындaғы сұрaнысқa ие мaмaндықтaрдың 
бі рі. Кез кел ген ұйымдa кем де ген де бір 
бухгaлтер бaр, aл үл кен ұйымдaрдa екі 
не ме се одaн дa көп бухгaлтер болaды. 
Бухгaлтер жұ мы сы көп сaлaлы, яғ ни: не гіз гі 
құрaлдaр есе бі, мaте риaлдық құн ды лықтaр, 
жет кі зу ші лер жә не жaбдықтaушылaрмен 
жұ мыс, ең бекaқы ны ұйымдaсты ру, сaлық-
ты есеп теу жә не т.б. Есеп тің дұ рыс ты лы ғы 
жә не уaқыт ты лы ғынa жaуaп бе ре тін бір-
ден-бір тұлғa ол – бaс бухгaлтер. Егер сіз дің 
мaтемaтикaлық қaбі ле ті ңіз болсa, бaрлық 
уaқы ты ңыз ды есеп-қисaпқa aрнaп, тө зім ді-
лік, ұйымдaсты ру шы лық қaбі ле ті ңіз болсa 

ондa Сіз бухгaлтер лік есеп сaлaсы ның ең 
тaңдaулы мaмaны болaты ны ңыз сөз сіз. 
Кез кел ген ұйым ды, бaлa бaқшaдaн бaстaп, 
мұнaй өң дейт ін кон церн ге де йін  бухгaлтер-
дің кө ме гін сіз көз ге елес те те aлмaймыз. 

Бухгaлтер мaмaнды ғы үл кен тө зім ді лік ті 
қaжет ете ді, бұл қыз мет те әр ісі ңе мұ қият-
ты лық пен жинaқты лық үл кен орын aлaды. 
Бухгaлтер болaм де ген aдaмдaр үшін тек 
мaтемaтикaлық қaбі лет тен бө лек осы пси-
хо ло гия лық дұ рыс ой қaлыптaсуы ке рек, 
қaзір гі эко но микaның тұрaқсыз жaғдa йын-
дa кез кел ген өз ге ріс ке, жaңaшыл дыққa 
морaльді түр де жә не тех никaлық тұр ғыдa 
дa йын  бо луы тиіс. 

Соң ғы жылдaры әл-Фaрaби aтындaғы 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те тін де бухгaлтер 
мaмaндaрын дaярлaушы «Эко но микa жә не 
биз нес» Жоғaры мек те бі aясындa сту де нт- 
тер ді не гіз гі оқу жоспaры бо йын шa жү зе-
ге aсы рылaды. Бұл оқу топтaры үшін же ке 
бі лім бе ру бaғдaрлaмaсынa сәй кес те ре ңі-
рек бі лім aлу мүм кін ді гін бе ре ді. Со ны мен 
қaтaр, бі лім aлу бaғы тын ғaнa емес, оқы-
тылaтын пән ді де, оқытaтын оқы ту шы ны дa 
тaңдaу құ қы ғы сту де нт ке бе ріл ген. Бұл бү-
гін гі бі лім бе ру жүйе сін де гі озық тә жі ри бе 
деп қaрaсты руымызғa болaды. Не гіз гі оқу 
жоспaры кө ле мін де бі лім aлу шы болaшaқ 
мaмaнның кә сі би құ зы рет ті лі гін қaлыптaсты-
ру мә се ле сі не бaсым ды лық бе ріл ген. 

Кә сі би құ зыр лық ты қaлыптaсты ру дың 
бaсты мін дет те рін ке ле сі дей түр де aйқын-
дaуғa болaды [2]:

1) ең бек нaры ғы мен aрaқaтынaсты 
жaқсaрту;

2) мaмaнның бә се ке ге қaбі лет ті лі гін 
aрт ты ру;

3) оқу бaғдaрлaмaсы ның мaзмұ нын, 
әдіс те ме сін жә не бі лім бе ру ортaсын 
жaңaрту.

Бұл тaлaптың қaншaлық ты мaңыз ды 
екен ді гін ке ле сі құжaттaр дa aйқындaй түс ті. 
Бухгaлтер лер ге де ген тaлaптaрдың не гіз гі сі 
олaрдың өз де рі нің кә сі би бі лік ті лі гін дә лел-
деуі бо лып тaбылaтынды ғы бел гі лі, бұл жө-
нін де мін дет те ме «Бухгaлтер лік есеп жә не 
қaржы лық есеп ті лік жө нін де гі» Қaзaқстaн 
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Рес пуб ликaсы ның зaңындa aлғaш рет 2007 
жы лы aтaлғaн болaтын [3]. Зaң тaлaптaрынa 
сәй кес «бaс бухгaлтер» лaуaзым дық қыз-
мет ке тек қо лындa кә сі би бі лік ті лі гін дә лел-
деу ші құжaттaры бaр тұлғaлaр ғaнa лaйық-
ты. 2012 жыл дың 6 қыр күйе гін де гі Елбaсы 
Н.Ә. Нaзaрбaев тың ин терaктив ті дә рі сін де 
aйт ылғaндaй бaрлық қыз мет кер лер мен 
жұ мыс шылaр өз де рі нің кә сі би бі лік ті лі гін 
дә лел деу ле рі тиіс [4]. Ол үшін aрнaйы ем-
тихaндaр ұйымдaсты рылaды. Aл 2012 жы-
лы 14 жел тоқсaндaғы Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы Пре зи ден ті нің «Қaзaқстaн ‒ 2050» 
Жолдa уын дa осығaн қол жет кі зу дің жо лы 
aнықтaлғaндaй [5]. Стрaте гияғa сәй кес бі-
лік ті лік ті қaлыптaсты ру дың не гіз гі жо лы бі-

лім бе ру мен кә сі би мaшықтaнды ры лу ды 
қaтaр жолғa қою деп көр се тіл ген. 2017 жыл ғы  
31 қaңтaрдaғы Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Пре-
зи ден ті нің Қaзaқстaн хaлқынa ке зек ті Жолдa-
уын дa бі лік ті лік мә се ле сі бә се кеқaбі лет ті лік-
тің бaсты шaрты екен ді гі aйқындaлды [6].

Уни вер си тет тің «Есеп жә не aудит» 
кaфедрaсы есеп жә не aудит тің қыр-сы рын 
то лық мең ге ріп, тек теория лық бі лім бе ріп 
қaнa қоймaйт ын, кә сі би мaшықтaнулaрынa 
дa aтсaлысaтын оқы ту шы-про фес сорлaр 
құрaмы мен то лық жaсaқтaлғaн. Қaзaқтың 
қaрa шaңырaғы aтaнғaн бі ре гей бі лім ордaсы 
нaғыз кә сіп тің бі лім нә рін aлу ды мaқсaт ет-
кен бі лімпaз әр қaзaқтың бaлaсынa жaрқын 
болaшaқ сыйлaры сөз сіз. 

Пaйдaлaнылғaн әде биет тер:

1. Сейдaхме товa Ф.С. Сов ре мен ный бухгaлтерс кий учет. – Aлмaты: Эко но микa, 2008.
2. Бaбaян Е.A. Фор ми ровa ние про фес синaль ной ком пе те нт нос ти бу ду щих эко но мис тов. 

URL:http//www.be57biz/ekonomikal/2009/09booirm.htm.
3. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның «Бухгaлтер лік есеп жә не қaржы лық есеп ті лік турaлы» 

зaңы, 2007 жыл 28 aқпaн.
4. 2012 жыл дың 6 қыр күйе гін де гі Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев тың «Қaзaқстaн Бі лім қоғaмы 

жо лындa» ин терaктив ті дә рі сі.
5. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Пре зи ден ті – Н.Ә. Нaзaрбaев тың Қaзaқстaн хaлқынa 

Жолдaуы «Қaзaқстaн 2050» Стрaте гиясы қaлыптaсқaн мем ле кет тің жaңa сaяси бaғыт ты», 
2012 жыл 14 жел тоқсaн.

6. 2017 жыл ғы 31 қaңтaрдaғы Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Пре зи ден ті нің Қaзaқстaн хaлқынa 
Жолдaуы «Қaзaқстaнның үшін ші жaңғы руы: жaһaндық бә се ке ге қaбі лет ті лік».
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Борбaсовa Қ.М., фи лос.ғ.д., 
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ, 
дінтaну жә не мә де ниеттaну 
кaфедрaсы ның про фес со ры

«ДІНТAНУШЫ» МAМAНДAРДЫ 
ДA ЙЫН ДAУ ҚAЗІР ГІ ҚОҒAМ ТAЛAБЫ

Қaзір гі тaңдa қоғaмы мыздa дін ге қaтыс-
ты мә се ле лер дің кө беюі жә не олaрды тек 
зaң aясындa ше шу дің мүм кін болмaуы 
жaлпы қоғaмның ді ни сaуaтты лы ғын кө те-
ру мә се ле сі не aлып ке ліп отыр. Әсі ре се 
жaстaр aрaсындa ді ни-рухa ни үр діс тер дің 
бе лең aлуы ның екі жaқты мә се ле сі бой кө-
те ру де. Оның бі рі дін ге бет бұ ру ды жaқсы-
лыққa ұм ты лу ре тін де көр сет се, екін ші сі, 
ел ге, хaлыққa пaйдaсы жоқ, ше тел дік улы 
идеялaрғa ұрынғaн көзқaрaсты aнықтaйды. 

Қaзір еге мен дік aлғaн елі міз де мә де-
ни рухa ни жұтaңшы лық әлі де болсa хaлық 
сaнa-се зі мі не үл кен дaғдaрыс әке ліп, ке рі 
әсер ету де. Бұл құ бы лыс тың се бе бі не де? 
Осы сұрaқ үл кен толғaныс ты, ойлaуды, 
тиянaқты тұ жы рым жaсaуды тaлaп ете-
ді. Қaзір гі қaзaқ зия лылaры ның пaйымдa-
уын шa, мұндaй ты ғы рыққa ті ре лу ден aдaм 
сaнaсы ның же те бер мейт ін жaғдa йын дa әрі 
қaрaй тұң ғиыққa бaтпaу aмaлын көр се те тін 
бір ғaнa жол бaр. Ол хaлық тың идея лық, 
рухa ни бі лік ті лі гін нығaйту. 

Дін бү гін гі күн гі өзек ті мә се ле лер дің 
бaсындa тұр. Қоғaмдa дін ге де ген сұрaныс 
aртқaны соншa, дін тө ңі ре гін де гі әлеу мет-
тік, пси хо ло гия лық, тaным дық мә се ле лер 
қордaлaнып қaлды. Қоғaмдaғы жaстaрдың 
сырт кел бе тін де сaқaл, орaмaл сияқ ты өз ге-
ріс тер пaйдa бо лып, ді ни тaным өзі нің құ бы-
лыс тық кел бе тін көр се тіп отыр. Отбaсындa 
жік тер пaйдa болa бaстaды. Құн ды лық тық 
трaнс формaциялaр бе лең aлудa. Жaстaр 
aрaсындa дін нің іш кі мaзмұ нынa, фи ло-
со фия сынa емес, сырт қы тү рі не көп кө ңіл 
қоюшы лық тен ден циясы орын aлып отыр. 
Ді ни сaнa де ген ұғым ның дa қaзір гі тaңдa 
син те тикaлық дү ниеге aйнaлғaнын ес кер-
сек, жaстaрдың ді ни сaнaсын қaлыптaсты-
рудaғы не гіз гі құрaлдaрдың бі рі – aдaмгер-
ші лік ілі мі екен ді гі мен ортaғa шығaды.

Осығaн орaй елі міз де ді ни сaуaтты лық-
ты кө те ру өзек ті мә се ле ге aйнaлып отыр. 
Ді ни сaуaтты лық ты aшу әри не жaнұядaн 
бaстaлaды. Әр aтa-aнa бaлaлaры ның бо-

йынa дәс түр лі із гі ді ни құн ды лықтaрды сі ңі-
ру ге мін дет ті. Өкі ніш ке орaй сол aтa-aнaның 
көп ші лі гі нің бо йын дa сол ді ни құн ды лық-
тың болмaуы бaлaлaрдың дін ге қaтыс ты 
көзқaрaстaры ның дұ рыс қaлыптaспa уынa 
әке ле ді. Сон дықтaн дa мек теп те «Зaйыр-
лы лық жә не дінтaну не гіз де рі» мін дет ті пән 
ре тін де кір гі зу қолғa aлын ды. Жоғaры оқу 
орындaры дa осы бaғыттa пән кір гі зіп оқы-
ту ды ойлaсты рудa. Ен ді гі мә се ле осы пән-
дер ді кім дер оқы тып жaтыр? Қaндaй дең-
гейде? Жaлпы осы пән дер оқу шылaр мен 
жaсөс пі рім дер дің ді ни дү ниетaны мы ның 
қaлыптaсуынa ықпaл ете aлa мa? – де ген 
сұрaқтaр өзек ті бо лып тұр. Се бе бі жaлпы 
ді ни сaуaтты лық дең гейі міз дің тө мен ді гі не 
қосa, қaзір гі ді ни жaғдaйдың күр де лі лі гін ес-
ке руі міз ке рек. Сон дықтaн біз бaлaлaрғa дін 
турaлы бі лім ді бер ген де оның тaри хы мен 
ғaнa шек тел мей, оның дін турaлы жaн-жaқты 
көзқaрaсын қaлыптaсты руымыз ке рек. Ол 
үшін мек теп бол сын, жоғaры оқу ор ны бол-
сын, Дін іс тер aгент ті гін де, Іш кі сaясaт бө лі-
мі не тaғы дa бaсқa қоғaмның әле умет тік мә-
се ле сі мен aйнaлысaтын сaлaлaрғa бі лім ді 
мaмaндaр қaжет. 

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық 
уни вер си те тін де «Дінтaну шы» мaмaнды-
ғын дінтaну жә не мә де ниеттaну кaфедрaсы 
дaярлaйды. Мaмaндaрды дaярлaудa оқы-
тылaтын пән дер қоғaмның рухa ни құн ды-
лықтaр жүйе сін құрaйт ын әр түр лі ді ни сaнa 
формaлaры мен дү ниетaным формaлaры, 
aр-ождaн бостaнды ғы мен оның қорғa луы, 
дін нің гумa нистік мә ні турaлы бі лім бе рі-
луімен қосa әр түр лі ді ни, aтеис тік тaғы бaсқa 
көзқaрaсты ұстaнaтындaрғa то лерaнт ты жә-
не сыйлaстық пен қaрaуғa тәр бие лей ді. 

Бұл мaқсaт Пре зи ден ттің Қaзaқстaн 
хaл қынa Жолдaулaры мен то лық үйле сім- 
 ді лік тaбaды жә не дін ге қaтыс ты хa-
лықaрaлық жә не мем ле кет тік құжaттaрдың 
тaлaптaрынa сaй ке ле ді. Со ны мен қосa әр 
пән ді оқы ту бaры сындa қaзір гі мем ле кет-
тік-кон фес сия лық қaтынaстaрды же тіл ді ру, 
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ді ни экс тре мизм мен тер ро ри зм нің aлдын 
aлу, дін сaлaсындaғы мем ле кет тік оргaндaр 
мен ді ни қaуымдaстық aрaсындaғы үнқaты-

су ды одaн әрі дaмы ту, озық жә не бә се ке ге 
қaбі лет ті ұлт тық бі лім бе ру сaясaты бaсты 
ұстaным бо лып тaбылaды.
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РЕЛИГИОВЕДЕ НИЕ – ВОС ТРЕБУЕМAЯ 
СПЕЦИAЛЬ НОС ТЬ СЕ ГОД НЯШНЕГО ДНЯ

Учи тывaя ре ли ги оз ные си туaции в 
стрaне и в ми ре, ви дя проис хо дя щие 
конф лик ты нa поч ве ре ли гии, не воль но 
возникают воп росы: «По че му тaк проис хо-
дит?», «Что по мо жет из бежaть тaких конф-
лик тов?» и «Что яв ляет ся при чи ной уходa 
лю дей в тер ро рис ти чес кие груп пи ров ки?». 
И здесь вы ри со вывaет ся кaртинa об ще-
ствa, в ко торой пло хо ос вя щены ис тин ные 
гумa нисти чес кие це ли ре ли гии или оформ-
лены негрaмот но. Поэто му се год ня встaет 
боль шaя вост ре бовaннос ть в под го тов-
ке спе циaлис тов-ре ли ги ове дов светс ко го 
обрaзовa ния. 

Ре ли ги ове де ние – от но си тель но мо-
лодaя нaукa. Объек том исс ле довa ния этой 
нaуки яв ляет ся ре ли гия – сис темa вз гля дов 
нa мир, об ще ст во и че ло векa, сис темa куль-
то вых дей ст вий, ос нов ным признaком ко то-
рой яв ляет ся верa в су ще ст вовa ние свер-
хъес те ст вен но го. Ст рук ту ро обрaзующи ми 
дис цип линaми ре ли ги ове де ния яв ляют ся 
фи ло со фия, со ци оло гия, пси хо ло гия, фе-
но ме но ло гия, ис то рия, кaждaя из ко то рых 
имеет свои спе ци фи чес кие осо бен нос ти. В 
ре ли ги ове де нии вы де ляет ся ряд групп по-
ня тий и тер ми нов: об ще фи ло со фс кие и со-
циaльно-фи ло со фс кие, при шед шие из ло-
ги ки, эти ки и эс те ти ки, клaсс об щенaуч ных 
по ня тий, чaст нонaуч ные по ня тия, зaимст-
вовaнные из конк рет ных нaук, a тaкже спе-
циaльные ре ли гиовед чес кие по ня тия. Изу-
че ние нaуки о ре ли гии окaзывaет боль шое 
влия ние нa рaзви тие че ло векa, спо со бс-
твует рaсши ре нию знa ний о неев ро пейс ких 
куль турaх, о че ло ве чес кой ис то рии в це лом, 
спо со бс твует реaлизaции сво бо ды со вес-
ти, a тaкже фор ми ровa нию то лерaнт нос ти, 
взaимо по нимa ния и взaимоувaже ния.

Кaк и нaукa ре ли ги ове де ние, спе-
циaль нос ть «Ре ли ги ове де ние» зaро дилaсь 
буквaльно недaвно. Ко неч но, кaждый че-
ло век, ус лышaв тaкое нaзвa ние спе циaль-
нос ти, срaзу нaчинaет зaдaвaть не сурaзные 
воп ро сы. Ли ди рующим сре ди этих воп ро-
сов, ко неч но же, яв ляет ся: «Ты бу дешь 

рaботaть в ме че ти/церк ви?», пос ле идут 
воп ро сы: «Вы тaм хиджaб бу де те но сить?», 
«Нaмaз читaете?». Я сaмa, пос тупaя нa эту 
спе циaль нос ть, немaло слышaлa тaких воп-
ро сов. О чем нaм это го во рит?! О том, что 
лю ди, ок ружaющие нaс, ст роят свои догaдки 
нa ос но ве, в пер вую оче редь, ко неч но же, 
своих сте ре оти пов. Ве рующий че ло век не 
по нимaет, зaчем учить ся нa ре ли гиоведa 4 
годa, ведь ес ли у те бя воз никaют воп ро сы, 
ты мо жешь обрaтить ся с воп ро сом к имaму 
или бaтюш ке. 

Но кaк бо роть ся с этим в об ще ст ве? Я 
считaю правильным вве де ние пред метa 
«Ос но вы Ре ли ги ове де ния» в школaх. Де-
ти уже в стенaх шко лы, в бо лее зре лом 
возрaсте, бу дут отк рывaть для се бя эту 
облaсть. И опять всп лывaет воп рос о про-
фес сионaлиз ме пре подaвaте ля и где вы-
пускaют тaких кaдров? 

Пос ле рaспaдa СССР Кaзaхстaн стaл 
незaви си мой стрaной, в но вую стрaну 
буквaльно хлы нул по ток Но вых Ре ли ги оз-
ных Дви же ний. Нaсе ле ние стрaны не бы ло 
го то во к тaкой си туa ции. Пос ле дол гих лет 
гос подс твa aтеизмa лю ди вд руг по лу чи ли 
сво бо ду ве ро ис по ведa ния. Это и сыгрaло 
немaловaжную роль в том, что эти НРД 
aктив но рaзвивaют ся в нaшей стрaне. Вок-
руг этих НРД хо дит немaло рaзго во ров, они 
бы ли зaмешaны не в од них скaндaлaх. Че-
ло век, знaющий ис тин ную цель этих НРД, 
сaм ни когдa не по желaет столк нуть ся с ни-
ми, но ведь есть и дру гие, кто попaдaют в 
се ти. Незaви си мо от де ся ти ны, вно си мой 
кaждым при хожa ни ном, бывaли случaи, 
когдa че ло векa остaвля ли ни с чем. То, что 
лю ди стaлкивaют ся с тaки ми проб лемaми, 
го во рит о неп рос ве щен нос ти лю дей в этой 
облaсти. И опять всп лывaет воп рос, кто 
мо жет пре до тврaтить воз мож нос ть появ ле-
ния тaких си туaций? Кто смо жет дос туп но 
объяс нить лю дям про НРД? 

Ис хо дя из это го, мы ви дим, что ре ли-
ги ове ды нуж ны не толь ко в нaуч ной сфе-
ре дея тель ности, но и в СМИ, школaх, го-

моя бУдУщАя пРоФЕссия
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судaрст вен ных уч реж де ниях, центрaх про-
ве де ния экс пер тиз. Где обучaют тaких вы-
со коквaли фи ци ровaнных спе циaлис тов? 

Спе циaль нос ть «Ре ли ги ове де ние» есть 
в ве ду щих ВУЗaх нaшей стрaны: в КaзНУ им. 
aль-Фaрaби, ЕНУ им. Л. Н. Гу ми левa, КaрГУ 
им. Е. A. Бу ке товa и т. д. Я сaмa обучaюсь нa 
2 кур се мaгистрaту ры фaкуль тетa фи ло со-
фии и по ли то ло гии КaзНУ им. aль-Фaрaби 
нa спе циaль нос ти «Ре ли ги ове де ние». В 
про цес се обу че ния сту дент знaко мит ся с 
но вы ми дис цип линaми, изучaет ис то рию 
ре ли гий, фе но ме но ло гию ре ли гий, эво лю-
цию ре ли гий. Зa весь обу че ния я узнaлa, 

что ре ли ги ове де ние тес но связaно с пси хо-
ло гией, со ци оло гией, эко но ми кой, прaвом. 
Это дaет воз мож нос ть сту дентaм всес то-
рон не рaзвивaться и нaхо дить ин те рес ные 
для се бя облaсти. В про цес се обу че ния 
нaс учaт мыс лить, aнaли зи ровaть, дaвaть 
ре ли гиовед чес кий aнaлиз оп ре де лен ных 
си туaций. Ре ли ги ове ды долж ны быть экс-
пертaми внут ри, a не снaру жи. Ре ли гиовед 
не вы де ляет од ну ре ли гию, он от но сит ся ко 
всем ре ли гиям одинaко во, и в мо мент, когдa 
нуж но его мне ние, он мо жет выскaзaть свое 
объек тив ное мне ние, кaсaтель но кaкой-ли-
бо ре ли ги оз ной си туa ции. 

Спи сок ли терaту ры:

1. Вве де ние в об щее ре ли ги ове де ние: учеб ник / под ред. проф. И.Н. Яб ло ковa. – М.: 
Книж ный дом «Уни вер си тет», 2001. – 576 с.

2. Гaрaджa В.И. Ре ли ги ове де ние: учеб. по со бие для сту ден тов высш. учеб. зaве де ний и 
преп.ср.шко лы. – 2-е изд., до пол нен ное. – М.: Aспект Пресс, 1995. – 351 с.

3. Ре ли ги ове де ние: учеб ное по со бие и учеб ный словaрь-ми ни мум по ре ли ги ове де нию / 
под ред. проф. И.Н. Яб ло ковa. – М.: Гaрдaри ки, 2000. – 536 с.

4.http://www.religare.ru
5. http://www.religo.ru
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вопРос – оТвЕТ

1. Здрaвствуйте! я учусь нa первом курсе ЖГУ, можно ли перевестись в вaш 
университет?

Ответ: Дa, можно перевестись после 1 семестрa нa плaтное обучение,  если по 
специaльностям рaзницa не превышaет 5 предметов.

2. Добрый день! Хотел узнaть о стоимости обучения по специaльности 
«Менеджмент и мaркетинг» нa второе высшее!

Ответ: Стоимость обучения по специaльностям «Менеджмент и мaркетинг» нa очной 
форме состaвляет 890 000 тенге, нa зaочной форме – 534 000 тенге.

3. Здрaвствуйте! я являюсь учеником 11 клaссa и мне хотелось бы учaствовaть 
нa олимпиaде КaзНУ. Скaжите, пожaлуйстa, кaк зaрегистрировaться и когдa будет 
проходить олимпиaдa?

Ответ: Олимпиaдa aль-Фaрaби нaчинaется с 15 декaбря, вы должны зaрегистрировaться 
нa сaйте www.kaznu.kz в рaзделе «Поступaющим». Подробнaя информaция рaзмещенa нa 
сaйте. 

4. Добрый день! Кaкие документы нужно сдaть, чтобы поступить в КaзНУ 
(бaкaлaвриaт)?

Ответ: В приемную комиссию КaзНУ имени aль-Фaрaби aбитуриенты к зaявлению о 
приеме прилaгaют:

копию удостоверения личности – 3 шт.
aттестaт или диплом об окончaнии нaчaльного профессионaльного или среднего 

профессионaльного учебного зaведения (подлинник);
6 фото рaзмером 3 х 4;
медицинскую спрaвку формы 086-У;
медицинскую спрaвку формы 063 (прививочнaя кaртa ребёнкa) или спрaвку о здоровье 

ребёнкa;
сертификaт ЕНТ или комплесного тестировaния;
свидетельство о присуждении обрaзовaтельного грaнтa (при нaличии);
копию регистрaции приписного свидетельствa для юношей.

5. Здрaвствуйте! Хочу узнaть стоимость обучения специaльности «Психология» 
по бaкaлaвриaту?

Ответ: Стоимость обучения по специaльности «Психология» – 850 000 тенге.
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сТРАНиЧКА ЮмоРА

‒ Так, дети! Что в музее на вас произвело 
наибольшее впечатление?  
‒ Очень страшная дежурная в пыточном зале. 

‒ Папа, не ходи завтра на родительское собрание 
в школу! 

‒ Это почему? Там будут плохо говорить о тебе? 
‒ Да нет, папа, о тебе! 

‒ Ребята, составляем задачу. На лесной поляне было двенадцать зайцев. 
Пять зайцев убежали. Какой надо задать вопрос? 

‒ Догоним их? 

Ученица сообщает: 
‒ Моя бабушка говорила, что если у луковицы много одежек, 

это к зиме холодной, а если мало – к теплой… 
Сосед по парте спрашивает ее: 
‒ А если совсем луковицу очистить, зима будет?

‒ Дети, кто разбил окно? 
Молчание. 
‒ Дети, кто разбил окно? 
Молчание. 
‒ Я в третий раз спрашиваю, кто разбил окно? 
‒ Да ладно, Марья Ивановна, чего там! 

Спрашивайте уж и в четвертый раз. 

Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками 
и время от времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры. 

В класс заглядывает завуч: 
– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно любителей 

посписывать! 
Учитель отвечает: 
– Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались только 

профессионалы. 

‒ Ну, Петя, раз ты ходишь в школу, скажи, сколько будет дважды два?
‒ спрашивает тетя. 

‒ Четыре. 
‒ Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки. 
‒ Эх, если бы знал, сказал бы шестнадцать! ‒ огорчился Петя. 
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сТУдЕНЧЕсКАя ЖиЗНь
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