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В Каз НУ им. аль-Фа ра би, в са мом луч шем уни вер си те те 
ст ран СНГ и Цент раль ной Азии, бы ла соз да на пер вая 
язы ко вая шко ла по ини ци ати ве Ми нис терс тва об ра-

зо ва ния и нау ки РК и офи ци ально го ад ми нист ра то ра меж ду на-
род ной сти пен дии «Бо ла шақ» АО «Центр меж ду на род ных прог-
рамм». Уни вер си тет пре дос та вил ауди то рии для за ня тий по анг-
лий ско му язы ку в зда нии фа куль те та биоло гии и био тех но ло гии 
Каз НУ.

На офи ци аль ном отк ры тии язы ко вой шко лы пер вый про рек тор 
Каз НУ им. аль-Фа ра би Му хам бет ка ли Бур кит баев от ме тил, что раз-
ви тие анг лий ско го язы ка в об ра зо ва тель ной сфе ре Ка за х стана сей-
час  стано вит ся осо бен но важ ным. «Боль шинс тво научных ста тей и 
тру дов, тех но ло ги чес ких раз ра бо ток в ми ре пи шут ся на анг лийс ком 
язы ке. Отк ры вая дан ную шко лу, мы по вы шаем кон ку ре нт нос по соб-
ность на ше го об ра зо ва ния и нау ки. Мы так же сле дуем идеям на ше го 
Пре зи ден та Нур сул та на На зар баева, ст ре мим ся стать тре хя зыч ной 
на цией», – ска зал Му хам бет ка ли Бур кит баев.

В свою оче редь, пре зи дент АО «Центр меж ду на род ных прог-
рамм» Га ни Ны гы ме тов под черк нул, что сис те ма обу че ния анг лий ско-
му язы ку на прог рам мах «Бо ла шақ» из ме ни лась. Сей час стои мос ть 
ме сяч но го обу че ния на од но го сту ден та сос тав ляет в сред нем 4,5 тыс. 
дол ла ров, что го раз до де шев ле, не же ли его обу че ние за гра ни цей, 
ко то рое об хо ди лось бюд же ту до 15 тыс. дол ла ров в ме сяц. «Пе ред 
поезд кой за ру беж сти пен диаты бу дут пол го да изу чать анг лийс кий 
в этой язы ко вой шко ле, а сле дующие пол го да – в ст ра не обу че ния. 
Дан ный курс расс чи тан на под го тов ку сти пен диа тов, пос ту пающих на 
ака де ми чес кие прог рам мы. Воз мож ность изу чать анг лийс кий язык по 
са мым луч шим об ра зо ва тель ным прог рам мам по лу чат не толь ко бо-
ла ша ков цы, но и сту ден ты, и пре по да ва те ли Каз НУ», – ска зал Га ни 
Ны гы ме тов.

Ос нов ным парт не ром язы ко вой под го тов ки и раз ра бот ки прог-
рамм обу че ния выс ту пает ве ду щая меж ду на род ная ор га ни за ция в 
об лас ти об ра зо ва ния – Бри та нс кий Со вет. Как от ме тил ре гиональ ный 
ди рек тор Бри та нс ко го со ве та Эн ди Уильямс, отк ры тие шко лы бу дет 
еще од ним ша гом к ук реп ле нию ка за хс танс ко-бри та нс ких от но ше-
ний в сфе ре об ра зо ва ния. «Мы пол ностью под дер жи ваем соз да ние 
по доб ных уни каль ных язы ко вых цент ров. По то му что на анг лийс-
ком язы ке се год ня ст роят ся дру жес кие взаимо по ни ма ния и про дук-
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тив ные меж ду на род ные от но ше ния меж ду  
ст ра на ми. Как от ме чал ваш Пре зи дент в 100 
конк рет ных ша гах, анг лийс кий язык яв ляет-
ся час тью ус пеш но го раз ви тия Ка за х стана в 
бу ду щем», – ска зал анг лийс кий дип ло мат.

Сле дует, от ме тить, что в Каз НУ им. аль-
Фа ра би ве дет ся ак тив ная ра бо та по раз ви-
тию обу че ния на анг лийс ком язы ке. В те-
че ние пос лед них пя ти лет на фа куль те тах 
ву за функ цио ни руют груп пы, где обу че ние 
ве дет ся на анг лийс ком язы ке. У ву за имеют-
ся сог ла ше ния с уни вер си те та ми Ев ро пы и 

США, сог лас но ко то рым в Каз НУ приез жают 
про фес со ра, чи тают лек ции и про во дят за-
ня тия на анг лийс ком язы ке. Дан ный ме тод 
обу че ния наибо лее вост ре бо ван в сфе ре 
об ра зо ва ния, что в свою оче редь яв ляет ся 
по ка за те лем вы со кой кон ку рен тос по соб нос-
ти уни вер си те та Каз НУ на ми ро вом уров не. 
Соз да ваемая пер вая язы ко вая шко ла на 
ба зе Каз НУ в даль нейшем бу дет спо со бс-
тво вать прод ви же нию и раз ви тию ме то дик 
обу че ния язы кам в Каз НУ им. аль-Фа ра би.

Пресс-служ ба 
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4 декабря текущего года старшие пре- 
подаватели кафедры иностранных языков 
факультета филологии и мировых языков 
Калиева А.Ж., Алмабаева Г.Б. и Тлеугабы-
лова З.А. провели воспитательный час в 
общежитии №13 факультета химии и хи- 
мической технологии, посвященный праздно- 
ванию 24 годовщины Независимости Рес-
публики Казахстан. Участие студентов во 
внеаудиторных воспитательных мероприя-
тиях, организуемых преподавателями кафед- 
ры, имеет большое значение как в дости-
жении воспитательных целей, так и в 
углублении лингвострановедческой компе-
тенции студентов.

В воспитательном часе приняли учас-
тие студенты 1 курса специальности «Хими-
ческая технология органических веществ».

Цель данного мероприятия, проведен-
ного в рамках проекта «Айналанды нұрлан- 
дыр», – воспитание патриотически настроен-
ных личностей, языковые цели – развитие 
навыков представления презентаций и дек- 
ламации стихотворений на английском 

языке, развитие аудиовизуальной рецепции 
англоязычной речи. 

Ведущие мероприятия – Канатбаева 
Мадина и Кыстаубаев Куаныш провели 
его на английском языке. В начале воспи- 
тательного мероприятия ими были пред- 
ставлены слайды, показывающие прекрас-
ную природу нашей Родины, а также досто- 
примечательности нашей столицы. Демон-
страция слайдов гармонично вписывалась в 
слова ведущих о Казахстане.

Кроме слайд-шоу, студенты продемон-
стрировали также видеоролик на английском 
языке, касающийся основных этапов исто-
рии нашей страны.

В третьей части программы студентами 1 
курса ОЗХТ были представлены презента-
ции на английском языке, посвященные 
истории создания и значению национальных 
символов нашей Родины – Флага, Герба 
и Гимна. Особое внимание аудитории 
было обращено на то, что символизирует 
каждый элемент, изображенный на наших 
государственных символах. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЧАС, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 24 ГОДОВЩИНЕ 

НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Калиева А.Ж., 
старший преподаватель кафедры иностранных языков
факультета филологии и мировых языков
КазНУ им. аль-Фарби
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В ходе мероприятия ведущие также 
обращали внимание аудитории на цели, 
которые выдвинуты Первым Президентом 
в рамках Стратегии «Казахстан-2050», 
и в ежегодном Послании «Казахстан в 
новой глобальной реальности – рост, 
реформы и развитие» от 30/11-2015. Затем 
однокурсникам были заданы вопросы по 
содержанию презентаций и определены 
победители этой викторины. В заключении 

ведущие охарактеризовали цели «EXPO-
2017», которую предстоит провести Ка-
захстану. 

На протяжении всего мероприятия 
студенты декламировали стихи о нашей 
стране как на английском, так и на го-
сударственном и русском языках, были 
исполнены казахские народные танцы, 
прозвучали кюи Курмангазы на домбре в 
исполнении Бакыт Нурай. 
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«ӘЛ-ФАРАБИ»  ОЛИМПИАДАСЫ

1 Қай ұрық жапырақшаларының  
туындысы омыртқалылардың тері 
жамылғысы болып табылады?

A экто- және мезодерма
B эписомиттің мезодермасы
C бүйір пластинкасының мезодермасы
D дерматома
E эктодерма және энтодерма

2 Сүйекті балықтар бассүйегінің түбін 
қай сүйектер қалыптастырады?

A сыртқы және ішкі қанаттәрізді сүйектер
B шаршы және қанаттәрізді сүйектер
C қанаттәрізді және таңдай сүйектер
D өре және парасфеноид сүйектер
E таңдай, шаршы, қанаттәрізді сүйектер

3 Жүйке ұлпасының негізгі қызмет 
атқаратын жасушалары:

A нейрондар 
B эпендимоциттер
C астроциттер
D олигодендроциттер
E микроглиоциттер

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

A осмос
B белсенді тасымал
C пиноцитоз
D диффузия
E фагоцитоз

5 Бір қабатты мембранамен қаптал-
ған, іші қуыс, қапшықтарынан көпір- 
шіктері таралған жасуша органои-
дын атаңыз:

A митохондрия
B эндоплазмалық тор
C жасуша орталығы
D Гольджи аппараты
E хлоропластар

6 Партеногенезге тән жануарларды 
атаңыздар:

A инфузориялар
B талшықтылар
C аралар, дафния, тасты жерді мекен-

деуші кесірткелер
D сүзек плазмодиясы
E жабайы ара, броненосецтер, адамдар

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

A мутациялық
B комбинативтік
C модификациялық
D фенотиптік
E генотиптік

8 Табиғи сұрыптауда қозғаушы фак-
тор әсер етпейтін организмдер тобын 
атаңдар:

A вегетативті жолмен көбеюшілер
B қиғаш тозаңданушы өсімдіктер
C өздігінен тозаңданушы өсімдіктер
D таза линиялы ағзалар
E желмен тозаңданушы өсімдіктер

9 Жер астынан табылған адамның 
ұрпағының миының көлемі 500-800 
см3 шамасында сол ұрпақты қалай 
деп атаған?

A кроманьонец
B епті адам
C неандерталец
D питекантроп
E австралопитек

10 Төменде көрсетілген тірі ағзалар 
биогеоценозда қоректік тізбегі бір-
дей құрамда болады. Солардың іші- 
нен қоректік тізбектің соңғы бөлігіне 
қайсысы жатады?

A бүркіт

БИОЛОГИЯ 
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B шегірткелер
C жыландар
D өсімдіктер
E құрбақа

11 Қандай экологиялық фактор, басқа 
факторларға қарағанда тәуліктік 
кезеңдерімен ерекше айқындалады?

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

12 Қосқабатты жануарлар тобына жа-
тады...

A жалпақ құрттар
B шаянтәрізділер
C ішекқуыстылар
D моллюскалар
E тікентерілер

13 Үшқабатты жануарлар тобына жа-
тады...

A губкалар
B буылтық құрттар
C ішекқуыстылар
D маржан полиптер
E медузалар

14 Қайсылары адам паразиті болып 
табылады?

A Өгіз солитері
B Коловраткалар
C сүліктер
D нерейда
E планария

15 Көп кездесетін бактерия формалары:
A құрт тәрізді
B таяқша тәрізді
C жалпақ келген
D мицелиалды
E спираль тәрізді

16 Бактериялық клетканың сыртқы 
қабатына қатысы жоқ құрылым:

A шырышты қабат

B капсула
C талшықтар
D құрт тәрізді
E цитоплазмалық мембрана

17 Бактериялық клетканың сыртқы 
қабатына қатысы бар құрылым:

A нуклеокапсид
B капсула
C хлоросома
D нуклеоид
E цитоплазмалық мембрана

18 Толық түзілген вирус бөлшектері
A вириондар
B капсидтер
C капсомерлер
D теломерлер
E вироидтар

19 Басқа тірі организмдерден вирус-
тардың ерекшілігі:

A өзгергіштілігі
B репликацияға қабілеттілігі
C реципиентке спецификалығы
D тірі клеткада көбеюі
E мутантты клеткаларға ғана енуі

20 Жуан ішек қандай ішектерден түзі-
леді?

A мықын ішек, сигма тәрізді, тоқ ішек 
B соқыр ішек, тоқ ішек, сигма тәрізді ішек 
C тоқ ішек, мықын ішек, тік ішек
D соқыр ішек, тоқ ішек, сигма тәрізді, тік 

ішек
E тік ішек, он екі елі ішек, аш ішек

21 Оң жақ қарыншадан қандай қан 
тамыры шығады?

A вена артериясы
B аорта (қолқа)
C өкпе бағаны
D ұйқы артериясы 
E бұғана асты венасы
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22 Түйіршікті эндоплазмалық тордың 
мембранасымен байланысқан ри-
босомалар қандай синтез процесіне 
қатысады:

A секреторлы белоктар мен белок-фер-
менттер синтезіне

B құрылымдық белоктар
C майларды
D полиқанттарды
E пигменттерді

23 Қанның формалық элементтерінің 
толық құрамын табыңыз:

A  ретикулоциттер, эритроциттер 
B нормоциттер, сфероциттер, 

эхиноциттер, стоматоциттер, 
планоциттер

C эритроциттер, лейкоциттер, 
тромбоциттер

D эритроциттер және тромбоциттер
E нейтрофилдер, базофилдер, 

эозинофилдер

24 Нерв ұлпасының негізгі қызмет 
атқаратын клеткалары:

A нейрондар 
B эпендимоциттер
C астроциттер
D олигодендроциттер
E микроглиоциттер

25 Бидай сорттарының кейбір өсімдік-
терінің биіктігі екі доминантты 
генмен бақыланады, егер генотипі 
l1l1l2l2l3l3 болатын өсімдіктердің 
биіктігі 18 см, ал генотипі L1L1L2L2L3L3 
өсімдіктердің биіктігі 120 см болса, 
онда бидай өсімдігінің биіктігінің 
тұқым қуалауы аллельді емес ген-
дердің өзара әсерлесуі қандай ти-
піне жатады: 

A полимерия
B комплементарлық
C эпистаз 

D плейотропия
E пенетранттылық
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1. Сущность экономической теории 
Адама Смита:
1) Развитие общества, связанное с наукой 
и техникой
2) Совершенствование общества человеком
3) Отсутствие личной собственности для 
достижения равновесия между государ-
ством и обществом
4) Равномерный раздел собственности
5) Повышение роли государства в сборе 
налогов

2. С историей какой страны связы-
ваются эти исторические термины: 
«Нубанда», «машки», «дамкар»
1) Древний Египет
2) Шумер
3) Древний Китай
4) Нубия
5) Бактрия

3. Государство, появившееся благодаря 
кораблестроению
1) Египет
2) Финикия
3) Шумер
4) Китай
5) Нубия

4. Главная задача (цель) «Общества 
процветания Китая», появившегося в 
1894 году:
1) Введение парламентской монархии
2) Установление республики в Китае
3) Сближение с Цинской империей в 
борьбе с колонизаторами
4) Проведение реформы в Цинской им-
перии
5) Продолжение политики «самоусиления»

5. Какой исторический труд оставил 3-й 
президент США Томас Джефферсон?
1) «Декларация прав человека и граж-
данина»
2) «Декларация независимости»
3) «Акт об освобождении рабов»

4) «Декларация прав»
5) Закон Гомстеда

6. Какая экономическая политика, по 
мнению Томаса Джефферсона, способ-
ствовала процветанию США:
1) Научно-технический прогресс
2) Поддержка сельского хозяйства
3) Производство материальных ценностей
4) Общественное разделение труда
5) Развитие внутреннего товарообмена

7. Закон ... – составная часть «Нового 
курса» Ф. Рузвельта
1) «Закон о трудовых отношениях»
2) «План Маршалла»
3) «Закон о Ленд-лизе»
4) «Закон о восстановление производств»
5) «Билль о правах солдат»

8. Сегун, подавивший восстание на 
острове Кюсю в 1637 году, провозгласил 
Японию ...
1) Открытой для иностранцев
2) Зактрытой для иностранцев
3) Демократичным государством
4) Рабовладельческим государством
5) Независимым государством

9. Основное значение доктрины Монро
1) Европа для американцев
2) Америка для американцев
3) Финансовая помощь Мексике
4) Америка для итальянцев
5) Азия для американцев

10. Избранное в феврале 1871 года 
Народное собрание в основном состояло 
из монархистов, поэтому они назвали 
Францию ..... 
1) Республикой графов
2) Республикой герцогов
3) Республикой князьев
4) Республикой виконттов
5) Республикой баронов

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
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11. Участники военно-политического 
блока Антанта
1) Турция, Германия, Италия
2) Франция, Англия, Россия
3) Иран, Германия, Венгрия
4) Германия, Италия, Австро-Венгрия
5) Германия, Франция, Россия

12. Государства, подписавшие договор 
в 1978 году в Кэмп-Дэвиде 
1) США и Израиль
2) Египет и Израиль
3) Израиль и Палестина
4) Египет и США
5) Египет и Канада

13. В 2001 году 11 сентября в США 
произошло...
1) Встреча руководителей Евросоюза 
2) Террористический акт
3) Президентские выборы
4) Отставка мл. Дж. Буша
5) Начался кризис правительства

14. Первый президент США
1) А. Линкольн
2) Д. Вашингтон
3) А. Гамильтон
4) Т. Джефферсон
5) Б. Франклин

15. Версальская система – это ...
1) Система соглашения метрополии с 
давними колониями
2) Система соглашения Германии со 
своими давними союзниками 
3) Наведение правопорядка в торговле 
между народами Европы 
4) Организация труда в консервативных 
обществах
5) Создание механизма правопорядка в 
военных столкновениях

16. Древнее юго-западное государство, 
находившееяся на нынешней терри-
тории Турции:
1) Царство Урарту
2) Хеттское царство 
3) Ассирийское царство

4) Царство Вавилон
5) Царство Парфия

17. Какая религия исповедуется по 
«Авесте» 
1) Манихейство
2) Заратуштра 
3) Иудаизм
4) Буддизм
5) Несторианство

18. Древнее государство, располагав-
шееся на нынешней территории Таджи-
кистана и Афганистана
1) Кушаны
2) Бактрия
3) Парфия
4) Эфталиты
5) Мидия

19. Что означает «нирвана» в буддизме
1) Жертвоприношение
2) Благая жизнь
3) Рабство
4) Вера
5) Священная книга

20. Государство, мирно завоеванное 
Александром Македонским...
1) Малая Азия
2) Египет
3) Греция
4) Двуречье
5) Средняя Азия

21. Какая страна начала «Опиумные 
войны» в целях завоевания торгового 
рынка Китая
1) Япония
2) Англия
3) США
4) Франция
5) Россия

22. Государства, столкнувшиеся в 1389 
году на Косовом поле 
1) Греция и Османская империя
2) Сербия и Османская империя
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3) Византия и Османская империя
4) Россия и Османская империя
5) Болгария и Османская империя

23. Турецкий султан, завоевавший 
Константинополь 
1) Сулейман I
2) Мехмед II
3) Селим
4) Баязид Молниеносный
5) Мурад I

24. Государство, воевавшее с Велико-
британией в 1982 году за Фолклендские 
острова 
1) Франция

2) Аргентина
3) Италия
4) Испания
5) Бразилия

25. Первый президент Вьетнамской 
Демократической Республики 
1) Хун Сен
2) Хо Ши Мин
3) Бао Дай
4) Пол Пот
5) Н. Сианук
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1. Какой будет масштаб плана местности, 
если линия, длина которой на местности 
составляет 23,5 км, представлена на 
плане местности отрезком длиной 9,4 см?
1) 1:5000 
2) 1:250 000
3) 1:2500000 
4) 1:25000
5) 1:50 000

2. Какова будет температура воздуха на 
горе Монблан (4800 м), если у ее подножия 
температура воздуха составила + 20°С?
1) +48,8°С 
2) –8,8°С
3) –48,8°С 
4) +24,8°С 
5) – 9,6°С

3. Дополните предложение. Реки Сред-полните предложение. Реки Сред- предложение. Реки Сред-редложение. Реки Сред-. Реки Сред-Реки Сред- Сред-ред-
ней Европы (Эльба, Одер, Висла и др.) … 
1) полноводны в течение года и имеют 
равномерный сток, благодаря морским 
чертам климата этого региона
2) отличаются весенним половодьем, так 
как в их питании определяющее значение 
имеют талые снеговые воды
3) полноводны в зимний период и сильно 
мелеют, а иногда и пересыхают летом, 
когда дождей почти нет
4) отличаются хорошо выраженным лет-
ним максимумом стока, обусловленным 
муссонным климатом на территории их 
бассейна
5) реки полноводны, отливаются различ-
ным питанием и режимом рек
4. Минерально-сырьевая база Казах-
стана составляет около 25% мировых 
запасов этого полезного ископаемого. 
На территории страны разведано около 
100 месторождений, 50 из них находятся 
в Северном Казахстане. Крупные место- 
рождения расположены также на полу-
острове Мангистау. О каком полезном 
ископаемом идет речь:
1) нефть

2) уран 
3) хром
4) золото
5) марганец

5. В какой пустыне преобладают бурые, 
часто солонцеватые почвы. Из растений 
наиболее типичны полынь, биюргун и 
боялыч. Встречаются заросли черного 
саксаула. На отдельных понижениях – 
чий, ковыль, мятлик.
1) песчаной
2) глинистой
3) каменистой
4) щебнистой
5) лессовой

6. Среднесибирская железнодорожная 
магистраль связывает следующие го-
рода:
1) Семей – Алматы - Луговая
2) Челябинск – Костанай – Кокшетау - Карасу
3) Петропавловск – Караганда - Шу
4) Карталы – Астана – Кулунда - Барнаул
5) Оренбург – Ташкент

7. В 2012 году в Казахстане родилось 379 
тыс. человек, умерло 141 тыс. человек. 
Естественный прирост составил 238 тыс. 
человек. Общая численность населения 
16 911,9 тыс. человек. Высчитайте 
коэффициенты рождаемости, смерт-
ности и естественного прироста.
1) 37,9‰, 14,1‰ и 23,8‰
2) 22,4‰, 8,3‰ и 14,1‰
3) 0,63‰, 0,59‰ и 0,04‰
4) 23,8‰, 14,1‰ и 9,7‰
5) 24‰, 9,4‰ и 14,6‰

8. В каком году началось переселение 
первых оралманов на Родину?
1) 1921 г. из стран Средней Азии
2) 1954 г. из Китая
3) 1956 г. из России

ГЕОГРАФИЯ



Al-Farabi.kz  13

ОЛИМПИАДА «АЛЬ-ФАРАБИ»

4) 1989 г. из Ирана и Афганистана
5) 1991 г. из Монголии

9. Доля пожилых людей во всем на-
селении Казахстана выражается через 
коэффициент старения (Кст) и в 
процентах. В Казахстане коэффициент 
старения равен 8%. К какой категории 
относят население Казахстана:
1) юным
2) зрелым
3) молодым
4) старым
5) очень старым

10. Страна с самым многочисленным 
населением – Китай. А вот Эфиопия 
– одна из крупнейших по населению 
стран. Каких?
1) Среди развивающихся стран
2) Среди стран, не имеющих выхода к 
морю
3) Среди стран с преобладающим черно-
кожим населением
4) Среди стран-производителей кофе
5) Среди стран-экспортеров нефти

11. В какой стране столица не является 
крупнейшим по численности населения 
городом?
1) Иран
2) Пакистан
3) Индонезия
4) Бангладеш
5) Индия

12. Выберите неверное утверждение:
1) Лидер по производству сахарного 
тростника - Китай
2) Практически все осадки в Риме выпа-
дают летом
3) Горы Новой Земли - герцинской склад-
чатости
4) Самая глубокая часть Индийского 
океана расположена на его северо-востоке
5) в Великобритании, Бельгии, Нидер-
ландах, Дании отмечается замедление 
процесса урбанизации

13. Какие течения могут перенести путе-
шественников от Сантьяго до Сиднея?
1) Перуанское, Северное Пассатное, За-
падно-Австралийское
2) Перуанское, �жное Пассатное, Вос-, �жное Пассатное, Вос-�жное Пассатное, Вос-, Вос-
точно-Австралийское
3) Калифорнийское, Межпассатное про-
тивотечение, Восточно-Австралийское
4) Калифорнийское, Северное Пассат-
ное, Западно-Австралийское
5) Перуанское, Межпассатное противо-
течение, Западно-Австралийское

14. 2012 году этот столичный город – 
резиденция монарха – вошел в список 
Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Он известен своим минаретом 
XI века. О каком городе идет речь?
1) Триполи
2) Рабат
3) Бейрут
4) Медина
5) Додома

15. Какой город возник и быстро рос 
благодаря внешним миграциям?
1) Дублин
2) Веллингтон
3) Джакарта
4) Стамбул
5) Дамаск

16. Выберите группу стран, имеющих 
крупнейшие в мире запасы древесины:
1) Россия, Индия, Саудовская Аравия
2) Бразилия, США, Канада, Россия
3) Россия, Ливия, Франция, Германия
4) Канада, США, Финляндия, Китай
5) США, Китай, Индия, Канада

17. На территории этого государства 
расположена высшая точка континента 
и часть самого глубокого озера континен- 
та. Здесь находятся заповедники «Нгорон- 
горо», «Серенгети» и «Масаи Мара».
1) Эфиопия
2) Танзания
3) Перу
4) Малави
5) Нигерия
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18. В организацию ОПЕК не входит:
1) Алжир
2) Мексика
3) Нигерия
4) Венесуэла
5) Ангола

19. Колонией какой европейской стра-
ны до середины XX века являлся 
Мозамбик?
1) Великобритания
2) Португалия 
3) Франция
4) Испания
5) Германия

20. Какая из представленных стран 
Океании не является республикой? 
1) Кирибати
2) Тонга
3) Науру
4) Фиджи
5) Вануату

21. Сельскохозяйственные культуры А и 
Б имеют очаги происхождения на разных 
материках. При этом основной ареал 
выращивания культуры А расположен 
на том материке, где произошла культура 
Б, а основной ареал выращивания куль-
туры Б – на материке, где произошла 
культура А. Что это за культуры? 
1) рожь и пшеница
2) кофе и какао
3) оливки и помидоры
4) виноград и конопля
5) кукуруза и зерно

22. Выберите из списка стран княжество:
1) Бельгия
2) Андорра
3) Бахрейн

4) Оман
5) Япония

23. В каком варианте столица госу-
дарства названа неправильно?
1) Мальта – Валетта
2) Гренада – Сент-Джонс
3) Лаос – Вьентьян
4) Кипр – никосия
5) Тувалу – Фунафути

24. Эта самая большая по площади и 
численности населения территория, в 
отношении которой действует требо- 
вание ООН о предоставлении незави-
симости. В 1976 г на территории была 
провозглашена Демократическая Рес-
публика, которая признана почти 70 
странами мира.
1) Гибралтар
2) Западная Сахара
3) Каймановы острова
4) Ангилья
5) Монтсеррат

25. Нефтяная компания была создана 
в 1999 году, одна из крупнейших кор-
пораций в мире по размеру рыночной 
капитализации ($417,2 млрд. на 28 января 
2013 года). В 2007 году заняла 2-е место 
в списке крупнейших публичных амери- публичных амери-публичных амери- амери-мери-
канских компаний Fortune 1000 и в списке 
крупнейших мировых корпораций Fortune 
Global 500. Штаб-квартира компании рас-
положена в городе Ирвинг, пригород Дал-
ласа, штат Техас.
1) Chevron
2) Exxon Mobil
3) Royal Dutch
4) Petrobras
5) British Petroleum

«ӘЛ-ФАРАБИ»  ОЛИМПИАДАСЫ
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КЕЛ БАЛАЛАР ОҚЫЛЫҚ
Заман талабы шет тіл – ағылшын тілін меңгеру. Неғұрлым ертерек үйренуді бастаса, тіл 

меңгеру мүмкішілігі жоғары болады. Алтынсарин айтқандай «кел балалар оқылық....». Мына 
ұсынылып отырған тест грамматика саласына арналған. Жауаптарын мына мекен жайға 
orazaeva_g@mail.ru жіберуге болады. 

The English language test for Elementary level

1. I see … boy in the street.
a. a    b. an    c. the    d. -    e. some

2. Guess … meaning of this word, please.
a. the    b. an    c. a    d. then    e. -

3. … people are very famous in our country.
a. These    b. An    c. A    d. That    e. This

4. My car is in the … garage.
a. big    b. any big    c. an big    d. the big 
e. bigs

5. Close … door, please.
a. the    b. an    c. mine    d. a    e. -

6. … is a young boy.
a. He    b. She    c. You    d. They    e. I

7. ... you help me?
a. can    b. are    c. be    d. am     e. is

8. It is my phone, It is …
a. mine    b. they    c. I    d. she    e. he
 
9. They like …. in the classroom.
a. working    b. works    c. work    d. to working 
e. is working

10. It is twenty to five.
a. 4.40    b. 20.05    c. 5.20    d. 5.00    e. 4.15

11. … want to have some tea.
a. They    b. She    c. He    d. It    e. Me

12. … have a sandwich when I’m hungry.
a. I    b. He    c. Their    d. She    e. His

13. What is … name?
a. his    b. its    c. we    d. you    e. he

14. ….name isn’t Aliya, it’s Ainur
a. Her    b. Our    c. Their    d. His    e. Its 

15. He …on Saturdays.
a. never works    b. works never    c. never work 
d. does work    e. to work 
 
16. The cat has … food.
a. its    b. her    c. their    d. our    e. his
 
17. Sit down Peter. … mark is « good».
a. Your    b. Our    c. Her    d. His    e. Its

18. Those women … teachers.
a. are    b. am not    c. is    d. am    e. be
 
19. Fiona hates … up early.
a. getting    b. get    c. to get    d. gets    e. got
 
20. I am English. I am .... London.
a. from    b. to    c. at    d. in    e. with

21. … your friend from Almaty?
a. Is    b. Are    c. Am    d. Are not    e. Does

22. Who … your favourite sports star?
a. is    b. am    c. are    d. be    e. do 

23. What … their names? 
a. are    b. do    c. am    d. be    e. is

24. You … home on time.
a. go    b. be    c. is    d. goes    e. do

25. All … books are difficult.
a. these    b. that    c. an    d. this    e. a

26. My mother is … good cook.
a. a    b. an    c. the    d. by    e. of

27. My friends are …..
a. Polish    b. polishes    c. Pole    d. Poland 
e. polish

28. Alice is …. the United States.
a. from    b. at    c. by    d. -    e. to

Оразбекова Г.
филология және әлем тілдері факультеті, 
шет тілдері кафедрасы, аға оқытушы, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
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29. You … visit me on holiday.
a. sometimes    b. times    c. some  
d. somebody    e. any

30. It is quarter past two.
a. 2.15    b. 2.10    c. 15.15    d. 2.45    e. 1.15

31. These are …. friends, Mum.
a. Patty’s    b. of Patty    c. Pattys    d. Patty 
e. Pattys’s

32. This stylish coffee bar …. all kinds of 
hot and cold drinks.
a. serves    b. serving    c. To serve    d. serve 
e. Serve to

33. I want to buy this book, please. … much 
is it?
a. How    b. What    c. Who    d. Where 
e. Нан Why

34. I … with three other people.
a. work    b. works    c. is working    d. to work 
e. working

35. …. you … with a computer?
a. Do…work    b. Does…work    c. Are…work 
d. Is…working    e. Did…work

36. My niece can’t turn on the light, … ?
a. can she?    b. does she?    c. doesn’t she? 
d. can’t she?    e. do she? 

37. What sports … your children play?
a. can    b. can to    c. does    d. are    e. is 

38. My aunts love … to the shop assistants.
a. talking    b. talk    c. to talk    d. talks 
e. are talking

39. My grandmother loves … for long walks.
a. going    b. goes    c. go    d. is going 
e. are going

40. Wait … me.
a. for    b. at    c. of    d. from    e. in

41. I don’t like talking … shop assistants.
a. to    b. with    c. for    d. of    e. at

42. She lives on … top floor of an old house.
a. the    b. a    c. an    d. -    e. two

43. On Sundays my father stays in bed till 
ten o’ clock reading … newspapers.
a. -    b. an    c. the    d. a    e. much

44. … read a book.
a. You    b. He    c. She    d. It    e. Girl

45. … want to have tea.
a. They    b. She    c. He    d. It    e. Me

46. Peter, I want to know… phone number. 
I’ll call you.
a. your    b. my    c. our    d. his    e. her 

47. His …. name is Amir.
a. brother’s    b. brothers’    c. brother 
d. brothers    e. brothers’s

48. I have a white shirt, but … is green.
a. hers    b. their    c. it    d. our    e. you

49. Her story is very interesting, … are too.
a. Ours b. My c. Her d. He e. It
 
50. It is too late. It is midnight.
a. 24.00    b. 12.00    c. 22.00    d. 21. 00 
e. 00.10 
 
51. … his mother a housewife?
a. Is    b. Am    c. aAre    d. Are not    e. Does
 
52. His feet … cold.
a. are    b. is    c. do    d. am    e. am not
 
53. Their children like … to the cinema..
a. going    b. do    c. goes    d. to goes    e. go
 
54. He watches Molly every day, but she 
can’t see … .
a. him    b. it    c. her    d. them    e. you 
 
55. Can you speak more slowly? I ….under-
stand.
a. can’t    b. does    c. do    d. can    e. cans
 
56. … are my friends, Mum.
a. These    b. This    c. That    d. There   
e. Those
 
57. … stylish coffee bar serves all kinds of 
hot and cold drinks.
a. This    b. These    c. Those    d. An    
e. There

58 Does your brother … ? 
a. work    b. works    c. working    d. to work 
e. worker
 
59. What … your father do?
a. does    b. do    c. is    d. are    e. am
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60. Do they sometimes … lunch at home?
a. have    b. has    c. has to    d. to have 
e. having

61. What … you want to do?
a. do    b. are    c. does    d. is    e. be

62. … pets watch TV?
a. Do    b. Does    c. Are    d. Is    e. Be

63. How many days … in a week?
a. are    b. does    c. do    d. -    e. am

64. I … with three other people.
a. work    b. works    c. is working    d. to work
e. working

65. …. you … with a computer?
a. Do…work    b. Does…work    c. Are…work
d. Is…working    e. Did…work

66. Can he … well?
a. dance b. to dance c. dancing d. danced e. 
is dancing 
 
67. We can swim, … ? 
a. can’t we?    b. can we?    c. do we? 
d. aren’t we?    e. are we?

68. Women love … secrets to their friends.
a. telling    b. to tell    c. tell    d. are telling 
e. is telling

69. Would you like … dinner with me to-
night?
a. to have    b. has    c. have    d. having    e. had

70. They are in a hurry. (always)
a. They … are in a hurry.    b. They are … in a hurry 
c. They are in … a hurry.    d. They are in a … hurry. 
e. They are in hurry … . 

71. Professional footballers are rich. (usually)
a. Professional footballers are … rich. 
b. Professional … footballers are rich. 
c. Professional footballers rich … . 
d. … professional footballers are rich. 
e. Professional footballers … are rich.
 
72. The … do housework in my family.
a. women    b. womans    c. woman’s 
d. women’s    e. woman

73. Their … has a terrible diet. 
a. child    b. children    c. child’s    d. childrens 
e. childs
 

74. I study Economics … university.
a. at    b. on    c. for    d. in    e. to
 
75. On Saturday nights I go … the cinema.
a. to    b. in    c. for    d. from    e. on

76. These… people are very famous in our 
country.
a. -    b. an    c. a    d. the    e. any
 
77. We have … hour and a half for lunch ev-
ery morning.
a. an    b. a    c. -    d. the    e. few
 
78. … are in the classroom.
a. We    b. It    c. She    d. He    e. Boy

79. … read a book.
a. You    b. He    c. She    d. It    e. Girl

80. I often have a sandwich …lunch.
a. for    b. to    c. on    d. at    e. in

81. …dress is red. 
a. Her    b. Its    c. Theirs    d. He    e. Ours

82. Her story is very interesting, … are too.
a. My    b. Ours    c. Her    d. He    e. It

83. My friend’s pen is red, Yours … blue.
a. is    b. be    c. been    d. do    e. does
 
84. … his mother a hairdresser?
a. Is    b. Am    c. Are    d. Are not    e. Does
 
85. Those women … teachers.
a. are not    b. is’nt    c. is    d. am    e. be
 
86. Sandy is a nice girl and I like … .
a. her    b. him    c. me    d. you    e. it
 
87. What’s …? - It’s a plane. 
a. that    b. those    c. these    d. their    e. -

88. In the end she kills …
a. him    b. his    c. he    d. she    e. I
 
89. He doesn’t love … .
a. her    b. she    c. he    d. his    e. they

90. Clark is my … boyfriend. 
a. brothers’    b. sister’s    c. uncle’s    
d. mothers    e. fathers
 
91. Can you swim ?
a. Yes, I can    b. Yes, I do.    c. Yes,    
d. Yes, you do    e. Yes, it is.
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92. … you live with your parents?
a. Are    b. Do    c. Does    d. Is     e. Am
 
93. My sister … a flat in Paris.
a. not have     b. has    c. are    d. don’t have
e. isn’t
 
94. Do they sometimes … lunch at home?
a. have    b. has    c. have to    
d. has’nt    e. having
 
95. What … you want to do?
a. do    b. are    c. does    d. be    e. is
 
96. The Japanese …going to Karaoke bars.
a. love    b. loves    c. are love    d. to love 
e. love to

97. Many schools … …cooking.
a. don’t teach    b. doesn’t teach 
c. not to teach    d. aren’t teaching 
e. didn’t teach

98. I’m … Kazakhstan.
a. from    b. to    c. of    d. at    e. off

99. My brother lives … a flat.
a. in    b. at    c. on    d. to    e. for

100. People love … about their problems.
a. speaking    b. speak    c. to speaking 
d. speaks    e. to spoken 
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Фотосинтез – өсімдіктердің күн сәуле-
сінің электромагниттік қуатын сұрыптай 
сіңіріп, органикалық қосылыстардағы химия- 
лық қуатқа айналдыру процесі. Бұл күрделі, 
көпсатылы процестің жалпы теңдеуін мына 
формуламен бейнелеуге болады:

      Жарық (hv)
6С02 + 12Н20----------С6Н1206 + 602+ 6Н20

Фотосинтез – су оттегіне дейін тотығатын, 
көмірқышқыл газы көмірсуларға дейін то- 
тықсызданатын тотығу-тотықсыздану процесі. 

Фотосинтездің фотохимиялық реакция-
лары – бұл күн сәулесінің энергиясы хи-
миялық байланыстардың энергиясына айна-
лу реакциялары, біріншіден, фосфорлық 
байланыстардың (АТФ-тің) энергиясына 
айналуы. Күн сәулесі әсерінен су ыдырайды 
да, тотықсызданған НАДФ (НАДФН) түзіледі, 
оттек бөлінеді. Сіңірілген сәуле кванттар-

дың энергиясы бірнеше жүз пигменттерден 
фотохимиялық реакциялық орталыққа жи- 
налады, онда белгілі хлорофилл а моле-
куласының жұбы (димер) орналасады. Олар 
ұзын толқындарды сіңіруге қабілетті болады, 
күн сәулесін жинайтын кешен (СЖК) құрайды. 
Электрондар электрон тасымалдайтын тіз- 
бекке түседі. Сәуле жинайтын кешен, фо-
тохимиялық реакциялық орталығы және 
онымен байланысатын молекулалар – элек-
трон тасымалдағыштар жиынтығы фотожүйе 
құрайды. 

Фотосинтез процесіне 2 фотожүйе қа-
тысады. Бірінші фотожүйенің (1ФЖ) сәуле 
жинайтын кешені көбінесе, ал АТР-азалық 
кешені (CF1 + CFо) әрқалай, бір біріне тимей 
тұрған строманың тилакоидтарында орна-
ласқан (Кесте). Екінші фотожүйенің (2 ФЖ) 
сәуле жинайтын кешені және пигмент-бе- 
локтық кешені тилакоидтардың жақын тұрған 
мембраналарында орналасады. 

Атабаева С.Д. 
б.ғ.д., профессор,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

ФОТОСИНТЕЗДІҢ ЖАРЫҚ САТЫСЫ

Кесте – Фотожүйелердің құрамы

№ 1 ФЖ 2 ФЖ
1 Реакциалық орталығы – пигменттің 

димері Р700 (хлорофилл а, с сіңіретін 
максимумы 700 нм)

Реакциалық орталығы, хлорофилл П 680 
(хлорофилл а, с сіңіретін максимумы 680 нм)

2 а 675-695 хлорофилдері, антенналық 
компоненттері 

Антенналық пигменттер – а 670-68З хлоро-
филдер. 

3 А695 хлорофилдің мономерлік формасы 
(А1) – электронның бірінші акцепторы 

Феофитин а (Фф) – бірінші электрон акцеп-
торы, электрондарды бірінші Пх-ға береді, ол 
FeS (QA)-мен байланысқан, содан соң басқа 
пластохинонға тасымалдайды (QB).

4 Электронның екінші акцепторлары – 
А2 и Ав (темір-күкірт белоктар – FeS).

Суды тотықтыратын жүйе S. Бұл жүйе 
жұмысына Mn, Cl, Ca қажет. 

5 1 ФЖ сәуленің әсерінен суда еритін 
FeS белок ферредоксинді (Фд) тотық-
сыздандырады және құрамында мыс 
бар, суда еритін белок пластоцианинді 
(Пц) тотықтырады.

2 ФЖ Пластохинонды тотықсыздандырады 
(PQ) және суды тотықтырады. Онда оттегі 
02 мен протондар бөлінеді. Бұл ФЖ су 
ыдырайтын реакцияларға және оттегі бөлі-
нетін реакцияларға жауапты.

6 Электрон тасымалдағыш тізбек екі фото- 
жүйені байланыстырады – белок цито-
хромдық пластохинондық кешен (фонд), 
б – f кешен және пластоцианин.
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Цитохромдар кешені (b-f) строманың 
және граналардың тилакоидтарында орна-
ласады. Олар бір-бірімен липид фазада 
жылдам жүретін липофильдік пластохинон 
PQ арқылы әрекеттеседі. Екінші фотожүйе 
грана тилакоидтарында орналасады. Фото-
жүйелерде протондар мен электрондар, 
немесе тек протондар тасымалданады. 
Электрон тасымалдану жолының 2 түрі 
болады. Айналмалы тасымалдануда хлоро- 
филл молекуласынан бірінші акцепторға 
тасымалданған электрондар оған қайтып 
келеді. Электрондардың айналымсыз тасы- 
малдануында су фотототығады да элек-
трондар судан НАДФ-қа тасымалданады. 
Тотығу-тотықсыздану реакцияларында бөлі- 
нетін энергия АТФ-тің синтезіне қолда-
нылады. Күн сәулесінің энергиясы АТФ-
тің энергиясына айналуы фотосинтездік 
фосфорлану деп аталады (Д. Арнон). 
Электрондардың тасымалдануын 2 түріне 
айналымды және айналымсыз фотофос-
форлануы сәйкес келеді.

Айналымсыз тасымалдауға екі фо-
тожүйе қатысады. Біріші фотожүйеде күн 
сәулесі түскенде П700 -дегі электрондар қозып, 
жоғары орбитальға ауысады, содан соң 
олар бірінші, екінші ретті акцепторларға (А1, 
А2, Aв, Фд), акцепторларға тасымалданады. 
Соңында, электрондар НАДФ-ке тасымал-
данып, оны тотықсыздандырады, НАДФН 
пайда болады. Бірінші фотожүйенің элек-
трондарының соңғы акцепторы – НАДФ. Ал 
реакция орталығында, П700 –де, электрондық 
«тесік» пайда болады. Оны толтыру үшін 
П700 электрондарды екінші фотожүйеден 
«тартады». 

Екінші фотожүйенің реакциялық орта- 
лығында П680-де электрондар күн сәулесінің 
энергиясын қабылдаған соң жоғары ор-
битальға көшіп, қозып тұрады. Олар 
бірінші ретті (Фф) және екінші ретті (Qа, 
Qв) акцепторларға тасымалданады. П680-
де электрондық «тесік» пайда болады. 
П680 – бірнеше тасымалдағыш арқылы Mn- 
пен Cl-иондары қатысуымен судан элек-
тронды тартып алады. Ол электрон П680 
молекуласындағы «тесікті» бітейді. Су фо- 
тототығады және оттегі молекуласы бөлі- 
неді. П680-ден алынған электрондар фео- 
фитинге (Фф), пластохинонға (Пх) тасы- 
малданады. Пластохинондар электрондар-

ды және протондарды тасымалдай алады. 
Пластохинондардан электрондар цито-
хромдық б/f-кешенге барады, Пластоцианин 
б/f-кешенді және 1ФЖ-ні байланыстыратын 
белок. Пластоцианиннен электрон П700-
ге барады, ол ондағы электрон тесігін бі- 
тейді. 2ФЖ-ге кіретін су ыдырататын кешен- 
нің (СЫК) активтік орталығының құрамында 
марганец (Мn2+) иондар тобы болады, ол 
П680-ге электрон доноры болып келеді, 
марганец иондары судың тотығу реакция-
ларына қатысады: 

2Мn 4+ +2Н20 → 2Мn 2+ +4Н+ + 4е + О2.

Электрондар 2ФЖ-ден 1ФЖ-ге тасы-
малдағыштар арқылы тасымалданғанда 
АДФ-тен және бейорганикалық фосфордан 
(АДФ + Фбейорг. → АТФ) АТФ түзіледі. 
Айналымсыз фотофосфорланудың теңдігі:

2НАДФ + 2Н20 + 2АДФ + 2Н3Р04 → 
→ 2НАДФН + 2Н+ + 2АТФ + 02.

Айналымсыз фотосинтездік фотофос-
форланудың айырмашылығы: судың 2 мо- 
лекуласы тотығады, 2 фотожүйе қатысады, 
электрондар су молекуласынан (бірінші 
донор) электрон тасымалдағыш тізбек 
арқылы НАДФ-қа (соңғы акцептор) тасы- 
малданады. Айналымсыз фотофосфорла-
нудың өнімі: тотықсызданған никотинами-
дадениннуклеотидфосфат (НАДФН+Н) және 
АТФ. Олар фотосинтездің қараңғы саты-
сында қолданылады.

Айналмалы фотофосфорлану. Оған тек 
1ФЖ қатысады. Сәуленің квантын сіңір-
генде пигменттің молекуласы П700 қозған 
электронды бірінші тасымалдағышқа тасы-
малдайды, содан соң ферродоксиннен 
(Фд) қайтып П700-ге келеді. Электрон-
тасымалдағыш тізбекте цитохром b мен 
цитохром f-тің арасында АТФ түзіледі. 
Бұл жағдайда П700 донор да, акцептор да 
болып келеді. Айналмалы фотосинтездік 
фотофосфорланудың суммарлық теңдігі:

АДФ+Н3РО4+ һν →АТФ+Н20
Сонымен, жарық сатысының өнімдері 

– АТФ және НАДФН. Д.Арнон оларды 
ассимиляциялық күш деп атады. Олар 
қараңғы фазада СО2 көмірсуларға дейін 
тотықсызданғанда пайдаланылады.



Al-Farabi.kz  21

ШКОЛА УМОВ

1-сурет – Бірінші фотожүйенің орналасуы

2-сурет – Екінші фотожүйенің орналасуы
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3-сурет – Хлоропласттағы айналымсыз  (Z-схема) 
және айналымды электрондардың тасымалдану жолдары (В.В. Полевой, 1989)
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Толь ко не дав но наш альма-ма тер – Каз-
НУ им. аль-Фа ра би от ме тил свой 80-лет ний 
юби лей. В рам ках �би лея бы ло про ве де но 
ко лос сальное ко ли че ст во ме роп рия тий, од-
ним из ко то рых яв ляет ся и ор га ни за ция спе-
ци аль ных до пол ни тель ных за ня тий, на зы-
вающихся «Global Classroom», в рам ках ко-
то ро го бы ла воз мож на поезд ка в Нью-Йорк 
моего со бе сед ни ка, ма ги ст ра по спе ци аль-
нос ти «Пе ре вод чес кое де ло» - Бауыр жа-
на Ка ра таева, за кон чив ше го ма ги ст ра ту ру 
этим ле том. 

«Еще два го да то му на зад, пос ту пая в 
ма ги ст ра ту ру Каз НУ, я и не до га ды вал ся о 
том, что ме ня ожи дает. От дру зей я уз нал, 
что в уни вер си те те есть спе ци альные до пол-
ни тель ные за ня тия, на зы вающиеся «Global 
Classroom», ко то рые про во дят ся сов мест но 
с предс та ви те ля ми Аме ри ка нс ко го уни вер-
си те та», - го во рит мой со бе сед ник.

«Global Classroom» – это куль турно-
об ра зо ва тель ный проект, на це лен ный на 
рас ши ре ние кру го зо ра, раз ви тие ли де рс-
ких ка че ств, по вы ше ние уров ня зна ния анг-
лий ско го язы ка, а так же куль турное об ра-
зо ва ние сту ден тов – с по мощью об ще ния 
и взаимо дей ст вия с иност ран ны ми сту ден-
та ми. Поп ро бо вать по пас ть на эти за ня тия 
мо гут все же лающие сту ден ты Каз НУ. Но 
это – де ло не из лёгких: су ще ст вует жёст кий 
от бор, так же обя за тель ным ус ло вием яв-
ляет ся хо ро шее зна ние анг лий ско го язы ка. 

В Каз НУ су ще ст вует прог рам ма «Ака-
де ми чес кая мо биль ность», бла го да ря ко то-
рой каж дый ма ги ст рант или ба ка лавр имеет 
воз мож нос ть пройти двух-трёхне дель ную 
ста жи ров ку в лю бом, пон ра вив шем ся ему 
уни вер си те те, в лю бой точ ке ми ра. Как пра-
ви ло, все рас хо ды, свя зан ные со ста жи ров-
кой, берёт на се бя наш уни вер си тет. Бауыр-
жан го во рит, что ког да его сп ро си ли, хо тел 
бы он пое хать в Нью-Йорк с целью научной 
ста жи ров ки, то он с с ра дос тью сог ла сил-
ся. Ко лум бийс кий уни вер си тет, где ра бо тает 
приг лашённый про фес сор Каз НУ Ра фис 

Ава зов, прис лал приг ла ше ние, бла го да ря 
че му ре бя там быст ро офор ми ли ви зу. 

Ка жет ся, Бауыр жан – нас тоя щий счаст-
лив чик! Ведь пройти науч ную ста жи ров ку 
в Ко лум бийс ком уни вер си те те – это меч та 
не толь ко каж до го сту ден та, но и лю бо го 
учёно го! 

– Эта поезд ка – иск лю чи тель но зас лу-
га на ше го альма-ма тер, и я счаст лив, что 
учусь в ву зе, где пре по дают про фес со ра 
с ми ро вы ми име на ми! Ког да-то поезд ка в 
США ка за лась мне чем-то не ре аль ным, я 
не мог се бе предс та вить, что в бли жай шем 
бу ду щем ока жусь не прос то в США, а в ле-
ген дар ном Нью-Йор ке, о ко то ром столь ко 
слы шал и мно же ст во раз ви дел в филь мах!, 
– от ме чает Бауыр жан Ка ра таев. 

Хо чет ся от ме тить, что Ко лум бийс кий 
уни вер си тет, где про хо ди ли ста жи ров ку на-
ши ма ги ст ран ты, за ни мает 14-ое мес то в 
рейт ин ге 100 луч ших уни вер си те тов ми ра. 
Он был ос но ван в 1754 го ду и яв ляет ся од-
ним из пер вых уч реж де ний выс ше го об ра-
зо ва ния в Аме ри ке и пер вым в Нью-Йор ке. 
Кро ме то го, Ко лум бийс кий уни вер си тет яв-
ляет ся чле ном Ли ги Плю ща, что сим во ли-
зи рует иск лю чи тель но вы со кое ка че ст во 
об ра зо ва ния. Сре ди вы пу ск ни ков уни вер си-
те та – 94 лау реата Но бе ле вс кой пре мии, 25 
об ла да те лей Ос ка ра и 4 пре зи ден та США, 
сре ди ко то рых и ны неш ний пре зи дент – Ба-
рак Оба ма! 

К сло ву, это бы ла не пер вая поезд ка 
Бауыр жа на за гра ни цу. До пос туп ле ния в 
Каз НУ он учил ся в Ки тае. Бауыр жан го во-
рит, что до сих пор в нем све жи впе чат ле-
ния это го, пер во го для не го, даль не го ст-
ранст вия. Ка ким уди ви тель ным, за во ра жи-
вающим и ин те рес ным по ка зал ся Ки тай! 
Неп ри выч ные мес та, лю ди, их по ве де ние, 
всё бы ло нео быч ным, это пот ря сающее 
чувс тво не воз мож но пе ре дать сло ва ми. 

По бы вав в Нью-Йор ке, ре бя та уз на ли 
очень мно го о этом за ме ча тель ном го ро де. 
Нап ри мер, то, по че му Нью-Йорк на зы вают 

Дау лет Ф., 
к. фи лол. н., и.о. про фес со ра ка фед ры ки таеве де ния
фа куль те та вос то ко ве де ния Каз НУ им. аль-Фа ра би

БЛА ГО ДАР НЫ КАЗ НУ – НА ШЕ МУ АЛЬМА-МА ТЕР!

ШКОЛА УМОВ



24 

«The big apple» – «Боль шим яб ло ком». На 
са мом де ле, су ще ст вует мно го вер сий на 
этот счёт. Жур на лис ты га зе ты «New York 
Morning Telegraph» объяс нили, что ло ша-
ди лю бят яб ло ки, а ньюйорк цы – скач ки. 
Поэто му Нью-Йорк, по сло вам жо кеев, – 
это «боль шое яб ло ко». Так же есть дру гая 
вер сия, сог лас но ко то рой наз ва ние «The 
big apple» проис хо дит от по пу ляр ной сре-
ди джа зо вых му зы кан тов по го вор ки: «На 
де ре ве ус пе ха мно го яб лок, но ес ли те бе 
уда лось за воевать Нью-Йорк, те бе дос та-
лось боль шое яб ло ко». На Бр айт он бич 
экс кур со во ды вы дают ещё од ну вер сию: 
связь «яб ло ка» с Нью-Йор ком появи лась в 
си лу то го, что пер вое де ре во, по са жен ное 
пер вы ми пе ре се лен ца ми и дав шее пло ды, 
бы ло яб ло ней. Поэто му яб ло ко ста ло сим-
во лом Нью-Йор ка. Та нец под наз ва нием 
«Big Apple» ро дил ся имен но здесь, под пес-
ню «The Big Apple», за пи сан ную ор ке ст ром 
Том ми Дор си. 

Бауыр жан го во рит, что им все вре мя 
вла де ло чувс тво, что он не в реаль ной жиз-
ни, а в аме ри ка нс ком филь ме: «Я ста рал ся 
разг ля деть всё, и бук вально при лип к стек-
лу, гля дя по сто ро нам. Во всём вок руг чувс-
тво вал ся аме ри ка нс кий стиль. Гру зо ви ки, 
до ма, ма ши ны и осо бен но жёлтый школь-
ный ав то бус с над писью «School bus», по-
дог ре ва ли во мне чувс тво, что я на хо жусь 
в ка ком-то филь ме. Как я по том уз нал, это 
бы ла се вер ная час ть Брук ли на. Брук лин 
– это один из че тырёх ос нов ных райо нов 
Нью-Йор ка, ос таль ные три – Ман хэт тен, 
Куинс и Стэйт ен Ай лэнд. Тер ри то рия Брук-
ли на – са мая боль шая час ть Нью-Йор ка, но 
ког да го во рят о Нью-Йор ке, боль шинс тво 
лю дей предс тав ляют се бе Ман хэт тен, где 
на хо дят ся ос нов ные дос топ ри ме ча тель-
ности го ро да и жи вут звёзды. На ко нец, мы 
доеха ли до Ман хэт те на, выш ли на бли жай-
шей к Чай на тауну стан ции и вновь, расс пра-
ши вая про хо жих, доб ра лись до Чай на тауна, 
где мне по на до би лось зна ние ки тай ско го 
язы ка, т.к. нам вс тре ча лись ки тай цы, ко то-
рые не раз го ва ри вают на анг лийс ком, я был 
силь но этим удивлён. Но, как ока за лось, им 
там и не обя за тель но знать анг лийс кий, в 
том рай оне ред ко вс тре тишь лю дей дру гих 
на циональ ностей. За да вая воп ро сы то по-
ки тай ски, то по-анг лий ски, мы всё-та ки наш-
ли наш отель», - го во рит мой со бе сед ник. 

Цель пу те ше ст вия ма ги ст ран та бы ла 
ста жи ров ка в Ко лум бийс ком Уни вер си те те. 
Вот как вы ра зил свое впе чат ле ние об этом 
ву зе мой со бе сед ник: 

«На вто рой день в Нью-Йор ке мы отп ра-
ви лись в Ко лум бийс кий Уни вер си тет. Про-
фес сор Ко лум бийско го уни вер си те та Ра-
фис Аба зов, ко то рый ведёт так же за ня тия 
на «Global Classroom» в Каз НУ, ожи дал нас 
там с уже под го тов лен ны ми про пус ка ми в 
биб лиоте ки уни вер си те та, с их по мощью мы 
мог ли вхо дить в лю бую из 22 его биб лио тек. 
Вс тре тив нас, он провёл ми ни-экс кур сию 
по уни вер си те ту, расс ка зал о фа куль те тах, 
биб лиоте ках, по ка зал биб лиоте ку, в ко то-
рой сни ма ли тот эпи зод филь ма «Че ло век 
паук», где ге роя уку сил паук. На сле дующий 
день мы сно ва вс тре ти лись с про фес со ром 
око ло зда ния штаб-квар ти ры ООН. Би ле ты 
на экс кур сию по штаб-квар ти ре ООН бы-
ли расп ро да ны на нес колько дней вперёд, 
поэто му у нас не по лу чи лось по бы вать 
внут ри зда ния. Но по го да стояла яс ная и 
сол неч ная, мы шли по Мид тау ну, где воз вы-
ша лись не бо скрёбы, про фес сор расс ка зы-
вал о мес тах и зда ниях, где сни ма лись раз-
ные филь мы и се ри алы. Он расс ка зы вал о 
му зее, где сни ма ли фильм «Ночь в му зее», 
о Нью-Йоркс кой Пуб лич ной биб лиоте ке, где 
сни ма ли фильм о гло баль ном по хо ло да-
нии, и я вс пом нил тот эпи зод филь ма, где в 
биб лиоте ке жг ли ме бель и кни ги, что бы сог-
реться. Ин те рес но, что имен но этот фильм 
я не дав но пе рес мот рел. Про фес сор ска зал, 
что есть спе ци альные ту ры по мес там из 
филь мов и та кой же тур по се риалам».

«Мид таун – это цент раль ная и са мая 
бла гоуст роен ная час ть Ман хэт те на, где 
живёт боль шинс тво звёзд, и, ес ли по везёт, 
мож но вс тре тить их на ули це или зас тать 
за шо пин гом в тор го вых цент рах. Хо тя Мид-
таун счи тает ся са мым цент ром Ман хэт те на, 
по-моему, Фи нан со вый рай он в Даун тауне 
ему не ус ту пает по кра со те, там бы ло не 
ху же, не бо бы ло вид но, толь ко ес ли смот-
реть пря мо вверх, т.к. боль шую его час ть 
зак ры вают не бо скрёбы. Слу шая расс ка зы 
про фес со ра и про гу ли ваясь по Мид тау ну, 
мы дош ли до зда ния на Пя той аве ню, где 
на хо дит ся лау ндж бар «230 Fifth Rooftop». 
Мы сра зу же под ня лись на кры шу это го вы-
сот но го зда ния, при вы хо де на тер ра су ви-
се ли крас ные ха ла ты, ко то рые мож но на-
деть в слу чае, ес ли бу дет хо лод но, что мы и 
сде ла ли, но не из-за хо ло да, а прос то, что-
бы пок ра со вать ся. С кры ши нам отк рыл ся 
пот ря сающий вид на го род и зна ме ни тый 
Empire State Building, по ко то ро му ка раб-
кал ся Кинг-Конг, сби вая са молёты. По лю бо-
вав шись го ро дом и сфо тог ра фи ро вав шись 
на па мять, мы спус ти лись в лау ндж-бар на 

АҚЫЛДЫЛАР МЕКТЕБІ
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20 этаже, где мож но вы пить ко фе или кок-
тейли, по си деть, нас лаж даясь ви дом на 
Ман хэт тен и Empire State Building. Сло вом, 
день ока зал ся очень ин те рес ным и на сы-
щен ным», – от ме чает Бауыр жан Ка ра таев. 

О вс тре че с «Бе лым до мом», где вер-
шают ся де ла пла не тар но го масш та ба, ма ги-
ст рант по ве дал вот о чем: 

«За нес колько дней до возв ра ще ния мы 
на один день съез ди ли в Ва ши нг тон. Че рез 
ин тер нет ку пи ли би ле ты на ав то бус. Кс та ти, 
в пу те ше ст вии на ав то бу се су ще ст вует боль-
шой плюс. Во-пер вых, там имеют ся ро зет ки, 
что бы за ря жать мо биль ные уст рой ст ва; во-
вто рых, в ав то бу се есть собст вен ный Wi-Fi 
ин тер нет, бла го да ря че му мож но не бояться 
зас ку чать в пу ти. Выеха ли мы ночью и 
приеха ли ра но ут ром. Пер вой на шей целью 
бы ло по се ще ние Бе ло го до ма, но ока за лось, 
что Ка пи то лий на хо дит ся очень близ ко к ав-
тос тан ции, ку да мы при бы ли. Поэто му, сфо-
тог ра фи ро вав шись на фо не Ка пи то лия, мы 
нап ра ви лись в сто ро ну Бе ло го до ма, Ва ши-
нг тон силь но от ли чал ся от Нью-Йор ка. Го род 
очень чис тый и свет лый, но до ма не вы со кие, 
в от ли чие от Нью-Йор ка. На ули цах бы ло так 
ма ло лю дей, что нам ка за лось, что все си дят 
до ма, сп ря тав шись от ка кой-то эпи де мии. 
Это бы ло так неп ри выч но пос ле Нью-Йор ка, 
где мы при вык ли ви деть боль шое ко ли че ст-
во лю дей на ули цах. Ма не ра оде вать ся то же 
силь но от ли чает ся. В Нью-Йор ке боль шинс-
тво пред по чи тает сво бод ный стиль одеж-
ды, но в Ва ши нг то не бук вально все лю ди на 
ули цах бы ли оде ты в ст ро гом клас си чес ком 
сти ле. 

Ин те рес на бы ла на ша вс тре ча с «Бе-
лым до мом»! Уви дев ог раждённое бе лое 
зда ние, ко то рое своим ви дом на по ми на ло 
Бе лый дом, мы уди ви лись его масш та бу. То 
есть оно бы ло го раз до мень ше го раз ме ра, 
чем мы его предс тав ля ли. Мы остано ви ли 
про хо же го и сп ро си ли, этот ли Бе лый дом, 
на что он от ве тил: «Да, он один и единст-
вен ный». 

Вок руг Бе ло го до ма бы ло мно го ту рис-
тов, ко то рые фо тог ра фи ро ва лись на его 
фо не. Нап ро тив рас по ла гал ся ск вер, где 
вов сю бе га ли бел ки, ко то рые сов сем не боя-
лись лю дей. Од на из де ву шек, моих по пут-
чиц, дос та ла пе ченье, ко то рое у неё ос та-
лось ещё с до ро ги. Бел ки, уви дев пе ченье, 
сра зу же под бе жа ли к ней. Ока за лось, что 
они не толь ко не пуг ли вые, но и весь ма на-
хальные. Я при сел, под няв пе ченье на 5 – 
10 сан ти мет ров вы ше, чем они мо гут дос-
тать, но од на из бе лок заб ра лась на мою 

но гу и выр ва ла у ме ня из ру ки пе че нюш ку! 
В Ва шиг то не мы так же по се ти ли мно го му-
зеев, ко то рые ока за лись бесп лат ны ми».

Поезд ка в «Liberty Island» так же бы ла 
за по ми наю щей ся для ни ших ма ги ст ран тов: 

– По возв ра ще нии из Ва ши нг то на мы 
ре ши ли пос мот реть на Ста тую сво бо ды – 
глав ный сим вол Нью-Йор ка. Она на хо дит ся 
меж ду Ман хэт те ном и Стэйт ен Ай лэн дом 
на ма лень ком ост ров ке. Мы се ли в поезд 
мет ро ли нии но мер 1 и выш ли на стан ции 
«South Ferry». В 100 мет рах от неё уже на-
чи нал ся бе рег, по во де плы ли боль шие и 
ма лень кие су да, в не бе, как му хи, кру жи ли 
вер толёты, и бы ло очень кра си во. Боль шое 
ко ли че ст во вер толётов, по-моему, имеет 
мес то из-за то го, что в этом рай оне мно го 
фирм, ко то рые уст раивают ту ры на вер-
толёте от 150 дол ла ров, благодаря которым 
мож но пос мот реть го род с вы со ты птичь его 
полёта. Мы се ли на боль шой ка тер, ко то рый 
проп лы вает от ста туи Сво бо ды до Стэйт ен 
Ай лэн да. Из-за силь но го вет ра фо тог ра фии 
по лу чи лись нем но го курьёзны ми, но са мое 
глав ное то, что экс кур сия нам пон ра ви лась, 
и мы вер ну лись в отель до воль ны ми, – с 
вос хи ще нием го во рит Бауыр жан. 

Ко неч но, экс кур сии экс кур сиями, но всё 
ос нов ное время поезд ки ма ги ст ран ты пос-
вя ща ли сбо ру ма те риалов для дис сер та-
цион ных ра бот в биб лиоте ке, иног да по се-
ща ли лек ции на фа куль те тах, родст вен ных 
на шим спе ци аль нос тям. Кс та ти, ре бя там 
очень пон ра ви лась сто ло вая уни вер си те та, 
где, зап ла тив за вход, по па даешь к шведс-
ко му сто лу. Там мож но найти боль шое ко ли-
че ст во вкус нос тей, очень хо ро шая сту ден-
чес кая об станов ка!

«Три не де ли про ле те ли не за мет но, - 
го во рит мой со бе сед ник, - нас ту пи ло вре-
мя возв ра ще ния на Ро ди ну». Я ис пы ты вал 
лёгкое со жа ле ние от то го, что так и не по-
ле тал на вер толёте над «Боль шим яб ло-
ком». Но у ме ня бы ло чувс тво, что я ту да 
ещё не раз вер нусь, и по ду ма лось, что в 
сле дующий раз по ле таю обя за тель но. Мы 
при вез ли с со бой не за бы ваемые и яр кие 
вос по ми на ния, ко то рые останут ся с на ми 
на всю жиз нь. Хо чет ся поб ла го да рить Ка за-
хс кий на циональ ный уни вер си тет, за то, что 
даёт сту ден там воз мож нос ть пос мот реть 
дру гие ст ра ны, отп рав ляя их на ста жи ров-
ки в луч шие уни вер си те ты ми ра, в раз ных 
угол ках пла не ты. Поль зуясь воз мож нос тью, 
я бы хо тел позд ра вить наш альма-ма тер с 
80-лет ним �би леем, вы ра зить свою лю-
бовь, глу бо кое ува же ние и низ кий пок лон! 

ШКОЛА УМОВ
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Бүгін ағылшын тілі кең таралған тілдер-
дің бірі, әлемде 1,5 миллиард адам ағылшын 
тілінде сөйлейді және миллиардтаған адам 
тілді үйреніп жатыр. Ағылшын тілі халық-
аралық тіл екенін барлық адамзат мойындап 
отыр. Ағылшын тілі – дипломатия, ақпарат 
құралдарының, медицина, авиация тілі. Көп 
адамдар ағылшын тіліне ғашық. Ағылшын 
тілінде әнді немесе жаңа сөзді естісек оны 
түсінуге, мағынасын білуге тырысамыз. 
Ағылшын тілі жаңа технология тілі. Күн-
делікті тілмен жүздесіп, оны білу, меңгеру бір 
жағынан заман талабы, бір жағынан оның 
құпия сырын білу адамның ұтқырлығының 
белгісі. 

Сіздерге ағылшын тіліне байланысты 
бірнеше қызықты мәліметтер ұсынамыз. 
Бәлкім кейбір мәлімет таныс болар, ал 
кейбереулері жаңалық болар. 

1. Адамдардың көбі әлемде ең көп 
ағылшын тілінде сөйлейді деп ойлайды. 
Бұл шын мәнінде олай емес: адам саны 
жағынан ең көп сөйлейтін тіл – қытай тілі. 
(Иә, мүмкін сендер оны білдіңдер!) Ал 
екінші әлемдегі кең таралған тіл – испан 
тілі (міне осылай!) Ал ағылшын тілі құрметті 
үшінші орында: 400 миллиондай адам осы 
тілде сөйлейді. 

2. К.Г. Паустовскийдың орыс тілі туралы 
пікірімен көп адамдар келіседі: «Нам дан во 
владение самый богатый, меткий, могучий и 
поистине волшебный русский язык». Бірақ, 
статистика бойынша ағылшын тілі сөз саны 
бойынша «бай» тіл деп саналады. Заманауи 
орыс тілдің сөздігінде 130 000 сөз болса, 
ағылшын сөздіктерінде бұл сан миллионға 
жақындайды (әдеттей – 800 000). Сөз саны 
көптігіне қарамастан әр сөздің бірнеше 

ұғымы бар. Жеңімпаз болып саналатын 
«set» сөзі: 44 етістік негізгі мағынасы, 
17 зат есім негізгі мағынасы, 7 сын есім 
негізгі мағынасы сонымен қатар көптеген 
қосымша мағыналары бар. Сол үшін сөзді 
көре сала аударуға асықпау қажет. Тағы бір 
айтып кететін ерекшелік ағылшын тілінде 
синонимдердің көптігі. Егер бір сөз еске 
түспей жатса оның мағынасы жақын сөзбен 
жеткізуге болады. 

3. Ағылшын тіліндегі ең ұзақ сөз – pne
umonoultramicroscopicsilicovolcanoconios
is. 45 әріпті сөз жанартау шаңын және шаң 
түрінде неше түрлі ұсақ заттарды жұтқаннан 
пайда болған дем алу ағзаларының ауруын 
білдіреді. 

4. Бір буыннан тұратын ең ұзын сөз – 
«screech» болады, аударғанда «қыңсыл, 
у-шу, сытыр, сықыр».

5. Ең қысқа сөйлем ағылшын тілінде 
үш әріптен тұрады (I am/I do), ал I am 
қысқартсақ екі әріп болады I´m,!

6. Ағылшын тілінде мына сөздері 
«month», «orange», «silver», or «purple» 
ұйқастырып рифма табу мүмкін емес.

7. 15 әріптен және ешбір әріп қайта-
ланбайтын сөз — «uncopyrightable».

8. «The quick brown fox jumps over the 
lazy dog» мына сөйлемде алфавиттің 
барлық әріптерін кездестіруге болады. 

9. Ағылшын тілінде бір дауысты 
дыбыс бес рет қайталанатын сөз бар. Ол - 
«indivisibility» (бірлік).

10. «Racecar», «kayak» и «level» по-
линдром сөздері болады. Полиндром деп 
екі жақтан бірдей (оңнан солға, сол жақтан 
оңға қарай) оқылатын және жазылатын 
сөзді атаймыз.

Оразаева Г.А.,
филология және әлем тілдері факультеті, 
шет тілдер кафедрасы, аға оқытушы,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Карашина Г.Т., 
филология және әлем тілдері факультеті, 
шет тілдер кафедрасы, аға оқытушы, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
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11. «Stewardesses» (стюардесса) – сол 
қолмен басуға болатын ең ұзын сөз, ал 
«lollipop» – оң қолмен басуға болатын сөз. 

12. Ағылшын тілінде тыныс белгілері 
тек XV ғасырда пайда болды. 

13. Ағылшын тіліндегі ең көне сөз – town 
(қала, қалашық), сонымен қатар bad, gold, 
apple көне сөздерге жатады.

14. Goodbye деген сөздің тарихын 
білесіздер ме? Бұрын ол «God be with ye» 
көне ағылшын тілінде «Құдай сенімен бірге 
болсын!» деген қоштасу сөз болатын. 

15. Егер тіліңнің икемділігін тексергің 
келсе мына жаңылтпашты «The sixth sick 
sheik’s sixth sheep’s sick» айтып көр. Қалай 
екен? Айта алдың ба? Олай болса өзіңді 
өзің мақтаныш ете аласың. Өйткені ағыл-
шындардың өзі оны әзер айтады. Тек бір 
ережені сақтасаң: барлық тіл аралық дыбыс-
тарды дұрыс айтсаң. 

16. «Бір сөзден көп сөздер құрастыр» 
деген ағылшын тілінде ойынды ойнаған-
дарға мына сөз міндетті түрде барлығына 
ұнаушы еді. Бұл сөз – therein. Қысқа бол- 
са да бұл сөздің ішінде он әртүрлі сөздер 

жасырынған. Әріптердің орнын ауыстыру-
дың да кері жоқ: the (белгілі артикль), there 
(сонда), he (ол), in (ішінде), rein (тізгін), her 
(оның), here (мында), ere (дейін), therein 
(осындай мәселеде), herein (онда).

17. Ағылшын тілінде 8 бірдей сөзден 
тұратын, ешбір белгі қолданбай жасалған 
дұрыс сөйлем бар: Buffalo buffalo Buffalo 
buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo. Аудар- 
масы мынандай: «Баффолоның бизондары-
мен қорқытылған Баффоло бизондары 
басқа Баффоло бизондарын қорқытады.» 

18. Көп жағдайларда ағылшын тілінде 
сөйлеу алу, ойыңды жеткізе алу үшін қанша 
сөз білу керек екенін білесіңдер ме? Көбі-
несе 1500 – 2000 сөз қажет. Бірақ неғұрлым 
көп білсең өзіңе жақсы екенін түсінетін 
шығарсың. Түсіну үшін көп сөз білудің қа-
жетті екені айқын. Қарапайым ағылшын тілін 
иегеру үшін қанша сөз білу керек деген сұрақ 
тууы мүмкін? Ол адамның білім деңгейіне 
байланысты: шамамен 12000-20000 сөз. 
Шекспир 30000 сөз қолданған. 

Сол үшін ағылшын тілін үйренейік, 
оқиық және таңғала берейік! 

ШКОЛА УМОВ



28 

Мақалада Ғаламтордағы химия және 
химиялық технологияға арналған сайттарға 
шолу жасалған. Сараптау нәтижесінде олар 
2 топқа жіктелген: химия мамандарының 
аса жиі қолданатын сайттары, химия мұға- 
лімдері мен оқушыларға арналған сайт-
тар және аса ірі және белгілі ақпарат база-
ларының көздері.

Осы екі топтағы химиялық ғылыми 
ақпарат көздерінің мазмұны толығымен 
көрсетілген. Бірінші сайттар тобы химия 
негізінен жан-жақты мәлімет береді, сол 
себепті оның көмегімен химияның жеке 
салалары және элементтер бойынша химия 
өмірде, химиялық технология және химия-
лық программалар бөлімдерінен ақпарат 
іздеу мүмкіндігі негізделген. Екінші сайттар 
тобынан химиялық виртуалдық оқыту әдісін 
табуға болады. Барлық сайттардың толық 
сілтемелері берілген.

Қазіргі заманда ғылым мен техноло-
гиялардың қарқынды дамуы ақпараттың 
көбеюіне әкеліп отыр. Олай болса, білім 
беруді ізгілендіру, ақпараттандыру – бүгінгі 
заманның талабы. Ақпараттық білімнің, 
орта мен адамның өзара қарым-қатынасын 
үйлесімді ету және жаңа ақпараттық қоғамда 
ақпараттық технологияны пайдалану, ақпа- 
раттық мәдениетпен байланысын кеңейту 
мүмкіндіктері мол. Өркениеттің өсуі ақпа-
раттық қоғамның қалыптасуымен тікелей 
байланысты екенін ескерсек, қазіргі кездегі 
білім мен техниканың даму деңгейі әрбір 
адамға сапалы және терең білім мен кәсіби 
іскерліктердің болуын, жастардың белсенді 
шығармашылықпен жұмыс істеуін талап 
етеді.

Білім жүйесінің, оқу және кең тараған 
әдебиеттер баспаларының ЖОО-да және 
зерттеу ұйымдарындағы ақпараттық техно- 
логиялардың кейбір орталықтары Интер-
нетте арнайы оқу серверлері мен сайттарын 

құрды. Соның ішінде, химия пәні және химия 
ғылымы салалары бойынша алуан түрлі 
мәліметтер уақыт өткен сайын артып отыр. 
Одан ғалымдар да, ЖОО оқытушылары 
да, орта мектеп мұғалімдері де, студенттер 
және басқа ізденушілер де өздеріне қажетті 
мәлімет таба алады. Бүгінгі таңда желінің 
көмегімен ақпараттарды іздеуді, өңдеуді, 
сараптауды, сақтауды және таратуды жүзеге 
асыру біраз уақыт алады, ал кейбіреулеріне 
қаражат жұмсау да қажет. Сондықтан, мақа- 
ланың мақсаты ‒ химик-мамандарға Интер-
нет желісіндегі қажетті сайттарға шолу 
жасау, яғни оларды сараптап және топтап, 
қолдану мүмкіндіктерін көрсету. 

Түйінді сөздер: Ақпараттық жүйелер; 
химиялық сайттар; білім жүйесі; коммуни-
кация құралдары. 

Ақпараттық ғасырда кез-келген кәсіби 
салада интеллектуалды қызметтердің 
дамуы компьютер және қазіргі коммуникация 
құ-ралдарымен тығыз байланысты. Бүгінгі 
заман талабына сай даму адамның білім-
ділігіне, мәдениетіне, іскерлігіне, жалпы айт- 
қанда, оның өз қызметіне түбегейлі әсер 
етеді. Ақпараттық технология білімді өңдеу 
және тереңдету арқылы қоғамның материал-
дық және рухани жағдайын өзгертеді. Сон-
дықтан қазіргі күн санап ақпараттар ауқымы 
өсіп жатқан заманда ғаламдық Интернет 
желісінің орны және көмегі орасан. Орта 
және жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие 
үрдісіне ғаламторды жаппай енгізу соңғы 
жылдары Қазақстанда қарқынды түрде іске 
асып жатыр. Барлық саладағы ақпараттық 
ресурстардың мөлшері күн санап артып 
отыр.

Химиға арналған ақпарат жүйелерін оқу-
шылар мен оқытушылар, кез келген химияға 
қызығатын адам қолдана алады. Химия 
мамандарының жалпы кең қолданатын 
сайттары: www.alhimikov.net, www.xumuk.ru, 
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www.chemistry.narod.ru. Олардың мазмұнын 
қарастырайық.

www.alhimikov.net – Аlhimikov.net сай- 
тында ең қызықты ғылымдардың бірі – 
химия ғылымымен байланысты әртүрлі 
материалдар көрсетілген. Олар мұғалім-
дерге, оқушыларға және химияға аздап 
болса да қызығатындарға қажет болады. 
Бұл сайттан барлық химиялық элементтерге 
байланысты ақпараттарды таба аласыздар. 
Элементтерді кім ашқанын біле аласыздар, 
онда химиялық есептерді шығару жолдары, 
концентрацияны анықтауға арналған типтік 
есептерді шығару алгоритмдері келтірілген. 
Бұл сайттан органикалық заттарды атау, 
анықтамалық материалдарды іздеу жол-
дарымен, ұлы химик-ғалымдардың және 
химия саласындағы Нобель сыйлығының 
лауреаттарының өмірбаяндарымен танысу-
ға болады. Сонымен қатар Периодтық 
жүйенің құрылу тарихымен, бейорганикалық 
заттардың классификациясымен және хи- 
миялық қасиеттерімен, органикалық эле- 
менттердің номенклатурасымен және қа-
сиеттерімен танысып, негізгі топшалардағы 
элементтердің қасиеттерін зерделеп оқи 
аласыздар, ал егер сіз эксперименттерді 
жүргізуге қызықсаңыз «қызықты тәжіри-
белер» деген бетке кіріңіз. Сайт үнемі жаңа 
материалдармен толықтырылып отырады. 

www.xumuk.ru ‒ бұл химиктерге арнал- 
ған жаңа сайт. Мұндағы келтірілген ақпарат: 
химиялық энциклопедия, Үлкен Кеңес 
энциклопедиясы, заттарға арналған анықта-
малық, дәрілік құралдар, фармацевтік анық-
тамалықтар, биохимиялық анықтамалық, 
синтез әдістемелері, Д.И. Менделеев кес-
тесі. Сонымен қатар бұл жерден химияның 
келесі тарауларын табуға болады: бей-
органикалық, органикалық, коллоидтық, био- 
логиялық, көрнекі химия, биохимия, токси-
кологиялық, экологиялық химия және тағы 
басқа көптеген материалдар онлайнда. 

Тағы бір химия туралы сайт ‒ www.
chemistry.narod.ru. Бұл сайттан келесі тақы- 
рыптар бойынша мәліметтер таба аласыз- 
дар: теориялық химия негіздері, биогра-
фиялық материалдардың әліпби тізімі, бей- 
органикалық химия, элементтер және 
олардың қосылыстары, органикалық химия 
және химияның қысқаша курсы; химиялық 
қасиеттердің кестелері, химиктердің өмір- 
баяндары, заттар, мақалалар, бағдарлама-
лар, ұлы химиктер, мұражай, тәжірибелер, 
тұрмысқа арналған тәжірибелер және әзіл- 
дер. Химия салалары: органикалық химия, 
агрохимия, геохимия, экохимия, аналити-

калық химия, фотохимия, термохимия, мұнай 
химиясы бойынша әртүрлі ақпараттар бе-
рілген. Химиялық кестелер: Д.И. Менделеев 
кестесі, ерігіштік кестесі; элементтердің 
ашылуы, элементтердің таралуы, қышқыл- 
дық-негіздік индикаторлар, термодинами-
калық константалар, қатты заттардың ері-
гіштігі, қатты емес заттардың ерігіштігі, 
заттардың тривиалды атаулары, ауа құра- 
мы, атомдардың ионизациялану энергия-
лары, булану энтальпиясы, қайнау және 
балқу температуралары, ЯМР жиілігі, зат-
тардың қатты күйдегі тығыздықтары аса 
көрнекі түрде берілген. Сонымен қатар бұл 
сайттан консерванттар, стабилизаторлар, 
дәмді күшейткіштер және антифламингтер 
туралы мәліметтер табуға болады. 

www.webelements.narod.ru деген сайт ‒ 
химиялық элементтердің онлайн-анықта-
малығы. Бұл сайт барлық белгілі химиялық 
элементтер бойынша анықтамалықтарды 
көрсетеді. Д.И. Менделеевтің Периодтық 
жүйесіндегі химиялық элементтер ішінен 
жеке элемент бойынша толық ақпарат алу 
үшін сайттың негізгі бетіндегі кестеден сол 
элементті белгілеу керек. Сайтта тағы да  
Д.И. Менделеев туралы мәліметтер, суреттер 
жинақталған. Сайтта арнайы «Әзіл» деген 
бөлім бар, ол жерде тек Периодтық жүйеге 
қатысты қызықты оқиғалар ғана емес, соны- 
мен қатар студенттік фольклор, ұлы ға-
лымдардың өмірлерінен ғажап мәліметтер 
кездеседі. Сайттан Периодтық жүйенің ұзын 
және қысқа түрін көруге болады. Элемент-
тер туралы мәліметтер, мақалалар және 
химиялық терминдер бар. 

www.novedu.ru ‒ аналитикалық химия 
бойынша маңызды сайт. Сайт тек қана 
студенттерге емес, сонымен қатар химик-
кәсіпқойларға, технологтарға және ғылыми 
қызметкерлерге арналған. Бұл сайтта ғы- 
лыми мақалалар, әдістемелер, химия бойын-
ша софт, (CombiAnalyt – комбинаторлы 
іріктеу әдісімен есептеу; IDENT – ИҚ жолақ-
тарын өңдеу, Titr – қышқылдық-негіздік 
титрлеу қисықтары бойынша есептеу, соны- 
мен қатар элементтердің Периодтық жүйе-
сінің – ChemTable ver.2.06 программасы 
және Mendeleev ver.1.0 программасы мен 
молекулалық салмақтарын есептеу жолда-
ры), аспаптар туралы ақпарат, химиялық 
анықтамалық, пайдалы сілтемелер мен 
адрестер, жаңалықтар және тағы басқа 
мәліметтер қойылған. 

www.yaroslaw.narod.ru ‒ бұл сайтта орга-
никалық қосылыстардың ең үлкен кластары – 
оттекті қосылдыстар (спирттер, фенолдар, 
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альдегидтер, кетондар және карбон қыш-
қылдары) туралы ақпараттар берілген. Олар 
өнеркәсіпте, ауылшаруашылығында және 
тағы басқа салаларда кеңінен қолданылады. 
Сайтта альдегидтер мен кетондарды бай-
ланыстырып қарастырады. Сонымен қатар 
әр топтың қосылыстарына тест жүргізе 
аласыз. 

www.chemister.da.ru ‒ бұл сайттың негіз- 
гі салалары: химия және токсикология. 
Сайтта улану белгілеріне сәйкес заттардың 
қасиеттеріне сипаттамалар және улануды 
емдеу әдістері берілген. «База данных» 
деген бөлімінде тегін, онлайн режимінде 
заттардың қасиеттерімен танысуға, кейбір 
синтез әдістерін табуға болады. Сонымен 
қатар сайтта химиядан азғантай кітаптардың 
топтамасы бар. Заттар топтарының синтез 
әдістемелері, химиядан кітапхана, мәлімет-
тер, форум және тағы басқа ақпарат кел-
тірілген. 

www.belok-s.narod.ru ‒ сайт биохимияға 
арналған, нақты айтқанда – амин қышқыл-
дары, жай және күрделі ақуыздар, синте- 
тикалық полипептидтер туралы. Ақуыз-
дардың классификациясы мен биологиялық 
функциялары, зерттеу әдістері, құрылысы 
туралы білуге болатын мақалаларының 
қатары бар. Білімді тексеруге арналған 
тест те кездеседі. Сайтта тағыда негізгі 
терминдері мен зерттеушілердің өмірбаяны 
жазылған қысқаша биохимиялық сөздік бар. 

www.all-met.narod.ru ‒ металдар химия- 
сы туралы белгілі сайт. Ол мектеп оқушы-
ларына немесе мұғалімдерге арналған. 
Металдардың ашылу тарихы және олардың 
қолданылуы, жер қыртысының құрамы, 
металдардың физикалық және химиялық 
қасиеттері мен металдардың анықтамасы, 
күмістің фотографияда қолданылуы және 
сол сияқты ақпараттар осы сайт арқылы 
таратылады. 

www.khimia.boom.ru ‒ химия және өмір 
туралы сайт. Атаулы реакциялар бойынша 
анықтамалық, химиялық белгілер, кептір-
гіштер және органикалық негіздер туралы 
анықтамалықтар, химиялық терминдердің 
орыс-ағылшын-немісше және орыс-қытай-
ша сөздігі берілген. Әртүрлі химиялық 
софттарға сілтемелер, тордың басқа ре-
сурстарына сілтемелер және химиктерге 
арналған пайдалы ақпараттар табылады. 

www.n-t.ru/nl/hm – мұндағы ақпараттар: 
химиядан Нобель сыйлығының лауреат- 
тары; әдебиеттердің тізімімен, гиперсілте-
мелермен жабдықталған өмірбаяндық элек-
трондық анықтамалық. Лауреаттардың ара- 

сынан Фредерик пен Ирен Жолио-Кюри, 
Эрнест Резерфорд, Уильям Рамзай сияқты 
белгілі ғалымдарды тауып, олардың био-
графияларымен таныса аламыз. 

w w w . b i o c h e m . n m . r u / s c i e n c e /
element.htm ‒ химиялық элементтердің 
этимологиясы. Химиялық элементтердің 
атаулары – қасиеттерімен, географиялық 
және астрономиялық объекттермен, ға-
лымдармен, мифологиялық кейіпкерлермен 
байланысты. «Химия тарихы» деген тарау- 
да барлық ұлы жаңалық ашылулар, әр 
уақыттағы ұлы ғалымдар туралы өмір-
баяндық очерктер, интерактивті сілтемелер, 
иллюстрациялар бар. 

www.chemexperiment.narod.ru/index.
html ‒ эксперименталды химия сайты. Бұл 
сайттан сіздер химиялық тәжірибелерді 
жүргізу туралы ақпараттар, әрбір тәжірибеге 
толық және жеке кеңестер таба аласыздар. 
Сонымен қатар, тәжірибеге қажетті заттарды 
қалай синтездеуді және қай жерден алуға 
болатыны туралы ақпараттар берілген.

www.formula44.narod.ru ‒ органикалық 
химия сайты. Бұл сайттан орта мектепте 
оқылатын органикалық қоысылыстар тура-
лы барлық ақпараттарды таба аласыздар. 
Органикалық химия курсы, қосылыстары, 
ұлы ғалымдар, тест сұрақтары, тәжірибелер 
туралы және т.б. мәліметтерді көре ала-
сыздар. 

http://www.anchem.ru/ Аналитика – кәсіп- 
тенгендер әлемі. Химик-аналитиктердің ин-
тернет-порталы. Аналитикалық журналдар, 
әдістемелер, мақалалардың толық мәтіндері. 
Порталдың базасында қазіргі заманғы ана-
литиканың ең соңғы тенденциялары мен 
озық технологияларының аналитикалық хи- 
миясына арналған «Химиялық анализ» атты 
электрондық интернет-журналы шығады. 
«Лабораториялық тәжірибе» – аналитикалық 
химия, сертификация және метрология 
бойынша ашық ғылыми журнал да осы 
сайттан табылады. 

http://petroref.ru/ Химиялық технология-
ның қолайлы қолданыстарының бірі – мұнай 
крекингі және химиялық синтезде мұнай 
өнімдерін қолдану. Мұнай туралы алғашқы 
ұғымдар, мұнай химиясының тарихы, КСРО 
және Ресей аумағындағы мұнай өндіру, 
крекинг, реформинг әдістерін – осы сайттың 
материалдарынан біле аласыздар. Мұнай 
өңдеудің негізгі өнімдері туралы – бензин 
және отынның басқа түрлері, мазут, пара-
фин, вазелин, жанғыш газдар және т.б. 

www.super-chemistry.narod.ru ‒ бұл сайт- 
тан көптеген химиялық программалар және 
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олардың русификаторларын таба ала-
сыздар. Программалардың көпшілігі тегін 
(FreeWare) таратылады, кейбіреулері – шарт- 
ты жағдайларға байланысты тегін (ShareWare) 
және ақылы (Сommercial). Барлық програм-
малар Интернеттің ашық көздерінен алын-
ған. Біздің химия және химиялық технология 
бойынша 7-ші Халықаралық Бірімжанов 
съезінің материалдары да осы сайтта 
орналасқан.

www.himhelp.ru ‒ химиядан білім бере- 
тін ресурс. Сайт келесі тараулардан тұра- 
ды: химияның теориялық негіздері, бейорга-
никалық химия, органикалық химия, анық- 
тамалар, ұлы ғалымдар, химиядан рефе- 
раттар, полимерлер, жаңалықтар, кәсіп-
орындар каталогы, мақалалар, тәжірибелік 
химия, хабарландырулар тақтасы. 

h t t p : / / w w w . f u d a n . e d u . c n /  
(http://www.chemistry.fudan.edu.cn/) – Фудань 
университеті (ҚХР) – әлемдегі алдыңғы қа- 
тардағы университеттердің бірі. Оның сай-
тында химия факультеті туралы мәлімет 
ерекше көрсетілген. Бұл химия туралы 
анықтамалық-ақпараттық жүйе, химиялық 
үдеткіш. Сонымен қатар, отандық және 
шетел химик мамандарына көптеген грант-
тар, стипендиялар тағайындалған.

www.chem.isu.ru/leos − Иркутск мемле-
кеттік университеті химия факультетінің 
сайты. Бұл химия туралы анықтамалық-
ақпараттық жүйе, химиялық үдеткіш. Құ-
растырушының ойынша анықтамалық-ақ-
параттық жүйемен шапшаң қолданудың 
мүмкіншілігі студенттердің органикалық хи-
мия бойынша оқу материалдарын меңгеруін 
айтарлықтай жеңілдете алады. 

www.dcho.ru − Оңтүстік федералды 
университетте, Ростов-на-Донуда негіздел- 
ген орталық химия сияқты қиын және 
қызықты ғылымды ұсына отырып, оқушы- 
ларды оқытуды жүргізеді. Интернет-олим-
пиадалар, электрондық түрде химиядан 
кітаптар, химиялық олимпиадаларының 
есептері шешуімен есептерінің, косметика, 
тағамдық өндірістегі және басқа қолданбалы 
саладағы химия туралы атақты мақалалар 
– осының бәрін осы сайттан көруге, оқуға 
және пайдалануға болады. 

www.theorchem.odessit.org − Одесса 
мемлекеттік экологиялық университетінің 
ақпараттық технологиялар кафедрасының 
профессоры �рий Кругляктың сайты. «Квант- 
тық химия», «Физикалық химия», «Статис-
тикалық термодинамика» және аралас тақы-
рыптар бойынша мәліметтер базасы мен 
журналдарға сілтемелердің үлкен жинағы. 

Осы тақырыптар бойынша білім беретін, 
оқу және монументті-ғылыми әдебиеттердің 
ірі топтамасы. «Молекулалар физикасы» 
атты жинағының 1975-77 жылдарғы ба-
сылымдары. Стат-термодинамика және 
кванттық химия бойынша мамандардың 
сайтқа кіргені абзал. Ғылыми кітапханасы 
да жаман емес, математика, жалпы химия 
және механика бар. 

www.edu.yar.ru/russian/cources/chem 
− Ярослав мемлекеттік университетінің 
химиялық беті. Химиялық олимпиадалар. 
Тәжірибелер. Элементтер. Геохимия. 
Химиялық терминдердің сөздігі. 

http://www.fptl.ru/Chem%20block.html 
− Санкт-Петербург мемлекеттік химико-
фармацевтік академиясының дәрілердің 
өнеркәсіптік технологиясы факультетінің 
сайты. «Хим. болк» деген бөлімінде химик-
мамандарға, химия ғылымына жай ғана 
қызығатындарға арналған материалдар 
жинақталған. Сайт келесі бөлімшелерден 
тұрады: Химия және технология бойынша 
кітапхана. Химиядан анықтамалық кесте-
лер мен диаграммалар. Химиялық лабо- 
раториядағы техника қауіпсіздігі. Лабора-
ториядағы жұмыс істеу техникасы. Улар 
мен ағзалар. Өмір химиясы. Химиялық әзіл. 
Химия тарихы. Химиялық қару. Химиялық 
суреттер. Химия интернетте.

Ғаламторда мектеп мұғалімдеріне және 
оқушыларға арналған сайттар да жеткілікті. 

http://him.1september.ru/ − сайттың аты 
«Барлығы химия мұғалімі үшін». Химия 
бағытында оқушылар мен оқытушыларға 
арналған әдістемелер және де көптеген 
материалдар бар. 

www.chemfiles.narod.ru − өкінішке орай, 
сайттың соңғы жаңаруы 2006 жылы болған. 
Бірақ бұл сайттағы мәліметтер студенттерге, 
оқушыларға, тәжірибеші химиктерге немесе 
«жас химикке» пайдалы болуы мүмкін. 
Әртүрлі анықтамалықтар, алхимиялық бел-
гілердің мағынасын ашу, желімдер (клей), 
сылақтар (замазка) және түсті борлардың 
рецепттері. Химик-ғалымдардың өмірбаян-
дық анықтамалығы, атаулы химиялық ас- 
паптар сипаттамасы, сызбасы және реак-
циясымен көрсетілген токтың химиялық 
көздері. 

www.kontren.narod.ru − автор сайттың 
атын «консультация» және «тренировка» 
сөздерінен құрған. «Химия в школе» ғы-
лыми-әдістемелік журналы, студентке және 
оқушыға арналған әртүрлі пайдалы түсі-
ніктемелер, кітаптар (тек қана химиядан 
емес), бірнеше тестер, сайттарға сілтемелер 
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және басқа да химиктердің ақпараттық 
технологияларда қолданатын қызықты құ-
жаттары бар. 

www.maratakm.narod.ru − «Виртуальная 
химическая школа» сайтының мақсаты 
химиялық білімге және азаматтардың жеке 
өзінің дамуына көмектесу болып табылады. 
Сайтта дәрістер (жалпы химиядан дәріс-
тердің конспектісі, есептік сауалдарды шы-
ғарудың математикалық әдістері, химия 
және есірткі препараттары, тағамдық қос-
палар және т.б.), курсты тыңдаушыларға 
арналған ақпараттар (бітіру жұмыстарын 
жазуға ұсыныстар, бітіру және авторлық 
жұмыстардың тізімі және т.б.) бар. Сонымен 
қатар сайтта химиялық анимациялар мен 
суреттердің топтамасына сілтемелер бар. 
Оқушыларға органикалық химиядан интерак- 
тивті тестілер, суреттегі тестілер, білімін тек-
серуге арналған тестілер көрсетілген. Бұл 
жерден тағы да әртүрлі қызықты ақпараттар 
(афоризмдер, химиялық анекдоттар, әзіл-
дер) табуға болады. 

www.dutum.narod.ru/element/elem00.
htm − сайттан оқушылар мен студенттерге 
арналған И. Нечаеваның «Рассказы об 
элементах» атты онлайн кітабын таба 
аласыздар. Кітаптың беттерін аша отырып, 
Лавуазье мен Шееле туралы, «флогис-
тонды» іздестіру және оттектің ашылуы 
туралы, оттың боялуы туралы және Бунзен 
шілтерісі, радиоактивті ыдырау мен Рентген 
сәулелері туралы мәлімет аласыздар. 
Сондай-ақ, тағы басқа – химиктер және 

химиялық элементтер туралы әңгімелер 
бар. 

www.schoolchemistry.by.ru − химияның 
пайда болуы және дамуы, химия тарау-
ларына толық сипаттама берілген. Химия- 
лық элементтер туралы азғантай рефе- 
раттар, шпаргалкалар, есептер берілген. 
Орта мектепке қажетті барлық кестелердің 
жинағы – ерігіштік және ерігіштік көбей-
тіндісінің кестесі, заттар мен ерітінділер 
тығыздығы және булар қысымы және тағы 
сол сияқты анықтамалық материалдар, 
сонымен қатар химия біздің айналамызда, 
химиялық фокустар және танымдық тәжі-
рибелер және реакцияларды теңестіру, фор- 
мула бойынша молекулалық массаны есеп- 
теуге азғантай программалар берілген. 

Сонымен, берілген мәліметтер ізденуші 
химик-мамандарының Интернет желісінен 
өзіне қажетті ақпараттарды іздеу бары-сында 
дұрыс бағыт табуға және уақытын үнемдеуге 
мүмкіндік береді. Бүгінгі өркениетті қоғамға 
тек білім, біліктілік және дағдымен ғана 
қаруланған маман емес, іргелі білімін 
ғылыми-техникалық, тұрмыстық, кәсіптік 
және басқа нақты проблемаларды шешуде 
қолдана білетін, бәсекеге қабілетті маман 
қажет. Сондықтан, қазіргі маманның кәсіби 
іс-әрекетінде ғаламдық Интернет жүйесінің 
көмегі үлкен екендігіне күмән жоқ. Ал оны 
дұрыс пайдалану химия және химиялық 
технология бойынша білім алатын сту-
денттер мен ізденушілердің құзіреттілігін 
кеңейтетіндігі және тереңдететіндігі сөзсіз.

1. www.alhimikov.net
2. www.xumuk.ru
3. www.chemistry.narod.ru
4. www.novedu.ru 
5. www.yaroslaw.narod.ru 
6. www.chemister.da.ru
7. www.belok-s.narod.ru
8. www.all-met.narod.ru
9. www.khimia.boom.ru
10. www.n-t.ru/nl/hm
11. www.biochem.nm.ru/science/element.htm
12. www.chemexperiment.narod.ru/index.html
13. www.formula44.narod.ru 
14. http://petroref.ru/ 

15. www.super-chemistry.narod.ru 
16. www.himhelp.ru 
17. http://www.harvard.edu/
18. http://www.fudan.edu.cn/ 
19. www.theorchem.odessit.org 
20. www.edu.yar.ru/russian/cources/chem 
21. http://www.fptl.ru/Chem%20block.html 
22. http://him.1september.ru/
23. www.chemfiles.narod.ru 
24. www.kontren.narod.ru 
25. www.maratakm.narod.ru
26. www.dutum.narod.ru/element/elem00.htm 
27. www.schoolchemistry.by.ru 
28. www.springerlink.com 

Пайдаланылған ақпарат көздері
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В современном мире одним из самых 
ценных ресурсов является время. Это 
связано с быстрым темпом жизни и высокой 
скоростью развития научно-технического 
прогресса. Все производство направлено 
на то, чтобы оптимизировать наши усилия 
и максимально сэкономить время, а при 
возможности, и вовсе избавить нас от 
необходимости делать что-либо самим, 
поручив это машинам. До определенного 
момента главной целью изобретений яв- 
лялось лишь создание машин, выполняю-
щих работу за нас. Однако настало время, 
когда необходимо также и уменьшение 
затрачиваемого ими времени. Эта участь 
коснулась и программирования. Давно были 
созданы мощные компьютеры, выполняю-
щие сложнейшие вычисления и опера-
ции. Однако остро вставал вопрос макси- 
мально возможного убыстрения расчетов. 
И тогда придумали параллельное прог-

раммирование. Его главной сутью явля-
лось то, что вы разделяете вашу задачу 
на несколько частей, распределяете по 
процессорам, и каждый из них одновременно 
выполняет свою часть. В итоге, вы получаете 
решенную задачу, сэкономив при этом время 
в несколько раз. Вполне очевидно, что 10 
маляров, работая одновременно, выполнят 
всю работу быстрее, чем только 1 маляр. 

Давайте разберемся в принципе па- 
раллельного программирования на следую-
щем примере. Для этого рассмотрим 
простую задачу на нахождение суммы 
элементов числовой последовательности. 
Те, кто знаком с азами программирования, 
с легкостью смогут реализовать эту прог-
рамму последовательным способом. Дан-
ный способ заключается в том, что сначала 
вы складываете 1-й и 2-й элементы. Затем к 
полученной сумме прибавляете 3-й элемент 
и так далее, до n-го. 

Исахов А.А.,
доктор PhD, доцент КазНУ им. аль-Фараби,
механико-математического факультета, 
кафедры математического и компьютерного моделирования
Байтуреева А.Р.,
магистрант 1-го курса
КазНУ им. аль-Фараби, механико-математического факультета, 
кафедры математического и компьютерного моделирования

ЧТО ТАКОЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
И ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖНЫ СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ

Рисунок 1. Последовательная схема
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Теперь рассмотрим параллельный 
способ решения этой же задачи. Для его 
осуществления необходимо по-иному 
построить процесс вычисления, используя 
ассоциативность операции сложения. Такой 
путь называется каскадной схемой. То есть в 
начале расчетов все имеющиеся элементы 
последовательности разбиваются на пары 

и для каждой пары вычисляется их сумма. 
Затем, на следующем шаге полученные 
суммы также разбиваются на пары и 
операция сложения повторяется. Таким 
образом, в конце мы получаем общую сумму 
всех элементов. Причем сложение значений 
в каждой паре происходит одновременно, 
что дает экономию времени. 

Конечно, в современной науке парал-
лельное программирование используется 
для решения гораздо более серьезных и 
сложных проблем, требующих большей 
мощности вычислительных машин. Такие 
машины существуют и называются супер-
компьютерами и кластерами.

Суперкомпьютер – вычислительная ма-
шина, значительно превосходящая по своим 
техническим параметрам большинство 
существующих компьютеров.

Кластер – группа компьютеров, объе-
диненных в локальную вычислительную 
сеть и способных работать в качестве 
единого вычислительного ресурса.

Ниже приведен неполный список об-
ластей человеческой деятельности, в ко-
тором используются суперкомпьютеры: ав-
томобилестроение; нефте- и газодобыча; 
оценка вреда человеческой деятельности 
на окружающую среду; фармакология; 
прогноз погоды и моделирование изменения 
климата; сейсморазведка; проектирование 
электронных устройств; синтез новых ма-
териалов, и многое другое.

Приведем реальные примеры из жизни, 
когда математическое и компьютерное мо-
делирование на суперкомпьютерах помогло 
оптимизировать затрачиваемые усилия и 
сохранить драгоценное время [1].

По данным Марка Миллера (Mark Miller, 
Ford Motor Company), для выполнения 
crash-тестов, при которых реальные авто-
мобили разбиваются о бетонную стену с 
одновременным замером необходимых па- 
раметров, съемкой и последующей обра-
боткой результатов, компании Форд пона-
добилось бы от 10 до 150 прототипов 
новых моделей при общих затратах от 4 до 
60 миллионов долларов. Использование 
суперкомпьютеров позволило сократить 
число прототипов на одну треть.

В 1995 году корпус автомобиля Nissan 
Maxima удалось сделать на 10% прочнее 
благодаря использованию суперкомпьютера 
фирмы Cray (The Atlanta Journal, 28 мая, 
1995г). С помощью него были найдены не 
только слабые точки кузова, но и наиболее 
эффективный способ их удаления.

 

В качестве примера рассмотрим развитие 
одной из крупнейших мировых систем 
резервирования Amadeus, используемой 

Рисунок 2. Параллельная схема
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тысячами агентств со 180000 терминалов 
в более чем ста странах. Установка 
двух серверов Hewlett-Packard T600 по 
12 процессоров в каждом позволила 
довести степень оперативной доступности 
центральной системы до 99.85% при 
текущей загрузке около 60 миллионов 
запросов в сутки.

И подобные примеры можно найти 
повсюду. В свое время исследователи фир- 
мы DuPont искали замену хлорофлюоро-
карбону. Нужно было найти материал, 
имеющий те же положительные качества: 
невоспламеняемость, стойкость к коррозии 
и низкую токсичность, но без вредного 
воздействия на озоновый слой Земли. За 
одну неделю были проведены необходи-
мые расчеты на суперкомпьютере с об- 
щими затратами около 5 тысяч долла-
ров. По оценкам специалистов DuPont, 
использование традиционных эксперимен-
тальных методов исследований потребо-
вало бы около трех месяцев и 50 тысяч 
долларов, и это без учета времени, необ-
ходимого на синтез и очистку необходимого 
количества вещества.

Возможно, вдохновившись приведен-
ными примерами, вы зададитесь вопросом: 
а есть ли суперкомпьютеры в Казахстане? 
И проводят ли подобные исследования в 
нашей стране? 

Ответ будет положительным. На дан- 
ный момент на механико-математическом 
факультете КазНУ им. аль-Фараби плодо-
творно идет процесс освоения и внедрения 
параллельного программирования в облас- 
тях математического и численного моде-
лирования. Ежегодно публикуются много- 
численные научные труды и итоги иссле- 
дований, выполненные нашими учеными, 
а также их студентами. В этих целях 
используются современные высокопроиз-
водительные аппаратно-программные ком- 
плексы – кластеры, которые представляют 

собой многопроцессорные вычислитель-
ные системы. На сегодняшний день 
используются два вида кластеров – «URSA» 
и «T-PLATFORM». 

«URSA»
Основу данного суперкомпьютера 

составляет вычислительный кластер на базе 
14-ти вычислительных лезвий, содержащих 
два четырехядерных процессора (Intel(R) 
Xeon(R) CPU E5335 2.00GHz), вычисли-
тельный узел в конструктиве 1U на базе 
четырехядерных процессоров Intel(R) 
Xeon(TM) CPU 3.00GHz, и управляющий 
узел 4U на базе двухядерных процессоров 
Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.6GHz,. Общий 
объем операционной памяти составляет 
120 Гигабайта, общий объем дисков памяти 
– 4 Терабайта. Вся установка занимает 
площадь в 8 квадратных метров. Число 
вычислительных узлов/процессоров – 15/30 
(120 ядра). Потребляемая мощность всей 
установки составляет 6 кВт, из них 4 кВт 
– мощность вычислительного кластера. 
Поддерживает библиотеки OpenMPI, 
MPICH2, Intel Compiler, fftw, ATLAS, LaPACK, 
BLAS

«T-PLATFORM»
Данный суперкомпьютер новее выше-

указанного и имеет уже более мощные 
классификации. В отличии от «URSA», он 
обладает шестиядерными процессорами 
на базе 26-ти вычислительных лезвий 
(Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 2.40GHz). 
Общий объем операционной памяти со-
ставляет 624 Гигабайта, общий объем 
дисков памяти составляет 20 Терабайта. 
Число вычислительных узлов/процессоров 
26/52 (312 ядра). Скорость передачи 
сообщений между узлами – не менее 40 Гб/
сек. Поддерживает библиотеки OpenMPI, 
MPICH2, Intel Compiler, fftw, ATLAS, LaPACK, 
BLAS, Intel MKL, Intel MPI. 

Подведя итоги, можно с уверенностью 
сказать, что за параллельным програм-
мированием стоит большое будущее, и 
оно имеет широкую область применения. 
Знание и навыки в этой области позволят 
вам стать высококлассным специалистом во 
многих сферах человеческой деятельности.

Список использованных источников

1 https://parallel.ru/vvv/intro2hpc.html

ШКОЛА УМОВ



36 

Ана лиз олим пиад ных за дач и соот не-
се ние их с пер воис точ ни ка ми сви де тель ст-
вует о том, что уча щиеся долж ны быть оз-
на ком ле ны с не ко то ры ми воп ро са ми ву зо-
вс кой прог рам мы. Од на ко воз ни кает воп рос 
о слож нос ти по доб ной под го тов ки в рам ках 
школь ной прог рам мы [1-3]. Воп ро сы биохи-
мии сос тав ляют раз дел «Хи мия жиз ни» и 
расс мат ри вают ся при изу че нии школь но го 
кур са ор га ни чес кой хи мии. При изу че нии 
кур са ма ло вни ма ния уде ляет ся воп ро-
сам оп ти чес кой изо ме рии. В дан ной статье 
расс мат ри вают ся воп ро сы оп ти чес кой изо-
ме рии на при ме ре важ ных биомо ле кул – 
ами но кис лот и уг ле во дов.  

Ами но кис ло ты и уг ле во ды яв ляют ся 
соеди не ниями, спо соб ны ми вра щать плос-
кость по ля ри за ции све та, т.е. об ла дают 
оп ти чес кой ак тив ностью. Оп ти чес кая ак-
тив ность появ ляет ся при на ли чии в мо ле-
ку ле ве ще ст ва асим мет ри чес ко го ато ма 
уг ле ро да (уг ле ро да, свя зан но го с че тырь-
мя раз лич ны ми за мес ти те ля ми). Оп ти чес-
ки ак тив ные ве ще ст ва вс тре чают ся в ви де 
пар оп ти чес ких изо ме ров, фи зи чес кие и хи-
ми чес кие свой ст ва ко то рых в обыч ных ус-
ло виях оди на ко вы, за иск лю че нием зна ка 
вра ще ния плос кос ти по ля ри за ции. Прост-
ранст вен ные фор мы оп ти чес ких изо ме ров 
не сов ме щают ся ни ка ким вра ще нием, яв-
ляясь зер каль ным изоб ра же нием друг дру-
га. Зер каль ные фор мы сос тав ляют па ру 
оп ти чес ких ан ти по дов или энан тиоме ров. 
Оп ти чес кая изо ме рия при род ных α-ами-
но кис лот иг рает важ ную роль в про цес сах 
био син те за бел ка [4]. 

Для обоз на че ния асим мет ри чес ко го 
ато ма на плос кос ти поль зуют ся проек ци-
он ны ми фор му ла ми Фи ше ра. При изоб ра-
же нии асим мет ри чес кий атом, как пра ви-
ло, опус кают, сох ра няя лишь пе рек ре щи-
вающиеся ли нии и сим во лы за мес ти те лей, 
с ко то ры ми свя зан асим мет ри чес кий центр. 
По ка за но, что каж дый оп ти чес кий ан ти-

под мо жет быть изоб ра жен 12 раз лич ны ми 
проек ци он ны ми фор му ла ми – в за ви си мос-
ти от то го, как рас по ло же на мо дель при 
проек ции или с ка кой сто ро ны мы на нее 
смот рим. Что бы стан дар ти зи ро вать проек-
ци он ные фор му лы, вве де ны оп ре де лен ные 
пра ви ла их на пи са ния. Глав ную цепь при ня-
то изоб ра жать вер ти каль но, глав ную функ-
цию, ес ли она стоит в кон це це пи, при ня то 
ста вить на верх. Для то го что бы со пос тав-
лять «нес тан да рт но» на пи сан ные проек-
ци он ные фор му лы, на до знать сле дующие 
пра ви ла их преоб ра зо ва ния: 

10 Фор му лы мож но вра щать в плос-
кос ти чер те жа на 180°, не ме няя их сте ре-
охи ми чес ко го смыс ла.

20 Две (или лю бое чет ное чис ло) пе-
ре станов ки за мес ти те лей у од но го асим-
мет ри чес ко го ато ма не ме няют сте ре охи ми-
чес ко го смыс ла фор му лы.

30 Од на (или лю бое не чет ное чис ло) 
пе ре станов ка за мес ти те лей у асим мет ри-
чес ко го цент ра при во дит к фор му ле оп ти-
чес ко го ан ти по да.

40 По во рот в плос кос ти чер те жа на 
90° прев ра щает фор му лу в ан ти под ную, ес-
ли толь ко при этом од нов ре мен но не из ме-
нить ус ло вие рас по ло же ния за мес ти те лей 
от но си тель но плос кос ти чер те жа, т.е. не 
счи тать, что те перь бо ко вые за мес ти те ли 
на хо дят ся за плос костью чер те жа, а верх-
ний и ниж ний пе ред ней.

50 Вмес то пе ре стано вок проек ци он-
ные фор му лы мож но преоб ра зо вы вать пу-
тем вра ще ния лю бых трех за мес ти те лей по 
ча со вой ст рел ке или про тив нее, чет вер тый 
за мес ти тель при этом по ло же ния не ме няет 
(та кая опе ра ция эк ви ва ле нт на двум пе ре-
станов кам).

60 Проек ци он ные фор му лы нель зя 
вы во дить из плос кос ти чер те жа (нап ри мер, 
расс мат ри вать их «на прос вет» с об рат ной 
сто ро ны бу ма ги) – сте ре охи ми чес кий смысл 
при этом из ме нит ся [4]. 

 Ниязо ва Р.Е., 
к.б.н., до цент Каз НУ им.аль-Фа ра би

ОПТИ ЧЕС КАЯ ИЗОМЕРИЯ 
АМИНО КИС ЛОТ И УГЛЕВО ДОВ
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Соеди не ния с нес кольки ми асим мет-
ри чес ки ми ато ма ми, нап ри мер уг ле во ды, 
об ла дают важ ны ми осо бен нос тя ми, от ли-
чающи ми их от расс мот рен ных ра нее бо лее 
прос тых оп ти чес ки ак тив ных ве ще ств с од-
ним цен тром асим мет рии. При сов па де нии 
кон фи гу ра ции од но го асим мет ри чес ко го 
ато ма у прост ранст вен ных изо ме ров кон фи-
гу ра ция дру го го не сов па дает. Появ ляют ся 
па ры диас те реоме ров – прост ранст вен ных 
изо ме ров, не сос тав ляющих друг с дру гом 
оп ти чес ких ан ти по дов. Диас те реоме ры от-
ли чают ся друг от дру га не толь ко оп ти чес-
ким вра ще нием, но и все ми дру ги ми фи зи-
чес ки ми конс тан та ми. Каж дый асим мет ри-
чес кий центр уве ли чи вает чис ло изо ме ров 
вд вое, поэто му об щее ко ли че ст во изо ме ров 
оп ре де ляет ся фор му лой 2n, где n – чис ло 
асим мет ри чес ких цент ров. Диас те реоме-
ры, раз ли чающиеся кон фи гу ра цией толь-
ко од но го уг ле род но го ато ма, на зы вают ся 
эпи ме ра ми. Так, эпи ме ром D-глю ко зы, от-
ли чаю щим ся от нее кон фи гу ра цией С-2, яв-
ляет ся D-ман но за, а от ли чаю щим ся кон фи-
гу ра цией С-4 яв ляет ся D-га лак то за. Чис ло 
изо ме ров мо жет умень шаться из-за час тич-
ной сим мет рии, появ ляющей ся в не ко то рых 
ст рук ту рах [5].  

Оп ти чес ки неак тив ная мо ди фи ка ция 
на зы вает ся ме зофор му лой. В от ли чие от 
ра це ма та, ко то рый мо жет быть рас щеп-
лен на оп ти чес кие ан ти по ды, ме зофор-
му ла не рас щеп ляемая: каж дая ее мо ле-
ку ла имеет один асим мет ри чес кий центр 
од ной кон фи гу ра ции, вто рой – про ти во-
по лож ной. В ито ге проис хо дит внут ри мо-
ле ку ляр ная ком пен са ция вра ще ния обоих 
асим мет ри чес ких цент ров. Проек ци он ные 
ме зофор му лы мож но уз нать по то му, что 
их всег да мож но раз де лить го ри зон таль-
ной ли нией (ось сим мет рии) на две по ло-
ви ны, ко то рые по за пи си на бу ма ге фор-
мально иден тич ны, в дей ст ви тель ности 
же зер кальны. 

Но ме нк ла ту ра оп ти чес ких изо ме ров
Са мая прос тая сис те ма но ме нк ла ту ры 

оп ти чес ких ан ти по дов ос но ва на на срав-
не нии с проек ци он ной фор му лой не коего 
стан дарт но го ве ще ст ва, выб ран но го в ка-
че ст ве «клю ча». Для альфа-ами но кис лот, 
так  же как и для ок си кис лот, клю чом яв ляет-
ся верх няя час ть проек ци он ной фор му лы. 
Кон фи гу ра цию ан ти по дов, имею щих функ-
цио наль ную груп пу, в слу чае ами но кис лот 
– ами ног руп пу, сле ва, обоз на чают зна ком L, 
ес ли же ами ног руп па рас по ло же на в проек-
ци он ной фор му ле сп ра ва – зна ком D. Для 
ок си кар бо ниль ных соеди не ний в ка че ст ве 
мо де лей срав не ния выб ра ны D (+) и L (-) – 
гли це ри но вый альде гид. 

Од ни ами но кис ло ты, вхо дя щие в сос-
тав бел ков, яв ляют ся (при рН 7,0) пра вов ра-
щающи ми ((+)-ала нин, (+)-ва лин, (+)-лей цин, 
(+)-изо лей цин, (+)-глу та ми но вая кис ло та, 
(+)-глу та мин, (+)-ли зин, (+)-ар ги нин), а дру-
гие – ле вов ра щающи ми ((-)-ас па ра ги но вая 
кис ло та, (-)-ас па ра гин, (-)-се рин, (-)-трео нин, 
(-)-цис теин, (-)-ме тионин, (-)-фе ни ла ла нин, 
(-)-ти ро зин, (-)-про лин, (-)-трип то фан, (-)-гис-
ти дин), од на ко все они имеют аб со лют ную 
кон фи гу ра цию L-гли це раль де ги да и поэто му 
яв ляют ся L-ами но кис ло та ми /2/. 

В мо ле ку лах са ха ров обоз на че ние D- 
или L- от но сит ся к кон фи гу ра ции ниж не го 
асим мет ри чес ко го цент ра. Ве ще ст ва, раз-
лич ные по ст рое нию, но имеющие родст-
вен ную кон фи гу ра цию у асим мет ри чес ко-
го цент ра, от но сят ся к од но му и то му же 
сте ре охи ми чес ко му ря ду (D- или L- ря ды). 
Боль шинс тво при род ных мо но са ха ри дов 
имеют D-кон фи гу ра цию – имен но к этой 
кон фи гу ра ции спе ци фич ны фер мен ты, от-
ве тст вен ные за их ме та бо лизм. От не се-
нием ан ти по дов к D- или L- ря дам це ле со-
об раз но поль зо вать ся лишь для уг ле во дов 
и α-ами но кис лот. Сим во лы D и L не имеют 
от но ше ния к зна ку вра ще ния. Воз мож ны 
кон фи гу ра ции D (+), D (-), L (+), L (-). 

Спи сок ис поль зо ван ных ис точ ни ков

1 Ин фор ма ци он но-ме то ди чес кий сбор ник «Да рын».
2 За да ния меж ду на род ных хи ми чес ких олим пиад. – Гол лан дия, 2002. 
3 Ве се ло вс кая Т.К. и др. Воп ро сы и за да чи по ор га ни чес кой хи мии: учеб. по со бие для 

хи ми ко-тех нол. ву зов /под ред. Су во ро ва Н.Н. – М.: Выс шая шко ла, 1988.
4 Гранд берг И.И. Ор га ни чес кая хи мия: учеб для с/х и биол.спец.ву зов. – М.: Высш.шк., 

1987. – 480 с.
5 Ах ме то ва Н.Я. и др. Ру ко во дс тво к ла бо ра тор ным за ня тиям по те ме «Мо но са ха ри ды». 

– Ал ма-Ата, 1990. – 20 с.
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Қазіргі кезде дүние жүзіндегі барлық 
дамыған елдердің ұлттық білім беру жүйе-
сін жетілдіру үрдісінде қарқынды жұмыс 
жүргізілуде. Өйткені, оқушылардың 12 жыл- 
дық білім алу жобасы жан-жақты жаңа 
тәсілдермен нығайтылуы қажет. Оқушыны 
білім алудағы пассивті рөлінен белсенділікке 
баулып, ұстаздан алған білім, тәлім-тәрбие- 
мен қатар, көптеген инновациялық тәсілдер- 
дің ішінен, оқушы, өзінің көзқарасына лайы- 
ғын таңдап алуға мүмкіншілігі бар. Методи- 
калық бағыттардың әртүрлілігіне қарамас- 
тан, бірінші орында, оқушының даму интел- 
лекті (ақыл-ойының жетіктігі) мен қабілет-
тілігін ескере отырып, жасына, мінез-құл- 
қының ерекшеліктеріне, жүйелі ойлау, қызы-
ғушылық пен оқуға ынтасын қалыптастыру 
ұстаздың басты міндеті болып табылады.

Егер, оқушыға жоғарыда атап өткен 
міндеттерді орындау үшін әртүрлі әдістер 
ұсынылса, онда баланың қызығушылығы 
артып, кез келген білімді игеруге талпына-
тындығы ақиқат. Осы үрдісті биология са- 
ласының деңгейінде қарастыратын болсақ, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінің «Биология және биотехнология» 
факультетінің молекулалық биология және 
генетика кафедрасындағы «Жалпы және 
молекулалық генетика» пәнінен курсты сту- 
денттердің меңгеруі барысында келесі қа-
ғидалар ұсынылады: 

– өсімдіктер және Drozophilla melano-
gaster – жеміс шыбынымен тәжірибе жұмы-
сын жүргіз; 

– фенологиялық бақылау жаса; 
– шағылыстырудан алған мәліметтерің-

нің нәтижесіне генетикалық талдау жүргіз; 
– тәжірибе нәтижесінің сенімділігін ста-

тистикалық және математикалық әдістердің 
көмегімен анықта;

– теория жүзінде игерген біліміңді ге-
нетикалық есептер шығаруға қолдан және 
т.б. сұрақтарды қоя отырып, тәжрибеде 
алған нәтижелерін түрлі генетикалық тал- 
дау тәсілдерімен қорытындылаған экс-
периментатор, зерттеу жұмысының ба-
рысын студенттер арасында талқылауға  
дайын.

Мысалы: Студент қарастырып отырған 
генотиптің ауылшаруашылығына құнды бел-
гісінің қалыптасуына жауапты генді немесе 
гендерді, оның белгілі хромосомасында 
орналастыру (локализациялау), хромосо-
мадағы гендер бөліктерінің алмасу үрді- 
сінің генетикалық механизімін ашу, гендер-
дің тіркесу тобын тауып, қартаға түсіру 
үшін студентке белгілі-бір уақыт беріледі. 
Осыған байланысты тапсырманы орындау 
барысында әрбір студенттің ойлау және 
тапсырманы орындау қабілетінің жылдам-
дығы анықталады. Оқушының оқуға ынта-
сын белсенді тәсілдерді оқыту үрдісіне 
енгізу арқылы арттырады. Осы тәсілдердің 
ішінде модульді жүйе педагогикалық 
техно-логия ретінде университеттің оқу 
жүйесіне кең көлемде енгізілді. Модульді 
оқыту бүкіл оқу үрдісінде жүйелі өзгеріске 
әкелді. Өйткені, ол студенттің белсенділігін 
арттыруға ба-ғытталған.

Генетика пәнін игерудегі тағы бір басты 
қарудың бірі – оқулықтан басқа, конспект, 
жұмыс дәптері. Әртүрлі информация көз- 
дерінен ұқыппен алған мәліметтер оқу-
шының немесе студенттің, тіпті ересек, 
Phd докторанттардың нағыз көмекшісі бола 
алады. 

Сонымен оқытушының басты рөлі ол, 
жеткіншек оқушыны танып, білерлік қасиетін 
дер кезінде көре білу. Жаман ұстаз көргенін 
айтады, жақсы ұстаз, оның қаситін бойынан 

Шулембаева К.К.
молекулалық биология және генетика кафедрасының профессоры, 
биология ғылымының докторы
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА 
ГЕНЕТИКА ПӘНІН ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ
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табады. Сондықтан, құрметті ұстаздар, оқу-
шыларды заман ағымына қарай баулып, 
білімді, тәрбиелі, егеменді еліміздің білекті 
азаматтары қатарында тәрбиелейік! Әл- 
Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситеті еліміздің ел болып қалыптасуындағы 
алғашқы оқу орнының қара шаңырағы 
және осы атына лайық. Бұл оқу орнында 

ұстаздардың элитасы тыңдарман студент-
терге, магистранттарға, Phd докторанттарға 
жоғары деңгейде дәріс береді. Сондықтан, 
келешек мектеп қабырғасынан ұшып шық- 
қан түлектерге сәттілік тілеп, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
биология және биотехнология факультетіне 
оқуға түсуге шақырамын.
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Рысқалиева Р.Г., Ашкеева Р.К., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жалпы 
және бейорганикалық химия кафедрасының доценттері,
Қарамырзаев Ғ. магистрант

СУ МОЛЕКУЛАСЫНЫҢ 
ЭЛЕКТРОЛИТТІК ДИССОЦИАЦИЯСЫ

Оқу үрдісінде білім алушылардың шы- 
ғармашылық ізденісін қалыптастыру мен 
дамытуда жаратылыстану пәндерінің кей- 
бір тақырыптарын ашып, кеңейтіп түсін-
діру қажеттігі туындайды. Осы орайда 
су молекуласының электролиттік диссо-
циациясы тақырыбы рН, рОН, Kw, индикатор 
ұғымдарын жете меңгеруге септігін тигізеді 
деген ойдамыз. 

Су өте әлсіз екідайлы электролит бо- 
лып табылады. Оның электролиттік диссо-
циациясы былайша өрнектеледі: 

 

оны оңайлату үшін жазады:

  

Судың диссоциациялану константасы-
ның мәні:

 

Судың диссоциациялану дәрежесі өте 
аз болғандықтан, судың концентрациясын 

 тұрақты деп есептеуге болады. 1 л 
(1000 г) суда 1000/18,02=55,55 моль/л бо-
лады, сонда

[H+][OH-]=Kд[H2O]=1,86∙10-16∙55,55=10-14

250C-де 
Kw = [H+][OH-]=10-14

Судың диссоциациялануы-эндотермия-
лық процесс, сондықтан Ле-Шателье прин- 
ципіне сәйкес температураны жоғарылат-
қанда диссоциация күшейеді және иондық 
көбейтінді (Kw) артады. 250C-де судағы су- 
тек және гидроксид иондарының концен-
трациялары 10-7 моль/л-ге тең. Бұл шама 

тазалық дәрежесі жоғары судың электр 
өткізгіштігі бойынша есептелуі мүмкін. 

Сутек және гидроксил иондарының 
концентрациялары бірдей және 10-7 моль/л-
ге тең ерітінділер – бейтарап ерітінділер 
деп аталады.

Егер таза суға қандай да болмасын 
қышқыл қосса, онда [H+] иондарының 
концентрациясы артады, сонда 

[H+] > 10-7 (10-6, 10-5 және т.с.с.) – 
орта қышқылдық,
[H+] < 10-7 (10-8, 10-9 және т.с.с.) – 
орта сілтілік,
[H+] =10-7 моль/л – бейтарап ерітінді.

Kw – берілген температурада тұрақты 
шама, сондықтан ерітінділердегі иондардың 
біреуінің концентрациясын (H+ немесе OH-) 
біле отырып, екіншісінің концентрациясын 
анықтауға болады. Мысалы, 250C-де 0,01 н HCl 
ерітіндісіндегі [H+] және [OH-] иондарының 
концентрацияларын анықтау керек. HCl 
күшті электролит болғандықтан, α=1, сонда

[H+]=0,01=10-2 моль/л.

Концентрация 

[OH-]=  моль/л.

Демек, егер сутек иондарының [H+] 
концентрациясын 10-5 моль/л-ге дейін арт-
тырса, онда гидроксид иондарының [OH-] 
концентрациясы сәйкесінше төмендейді, ал 
иондық көбейтінді (Kw)[H+][OH-] тұрақты - 10-14 
тең болып қалады; сонда 

[OH-]=  моль/л.

Суға сілті қосқанда гидроксид ионда-
рының [OH-] концентрациясы артады, ал 
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[H+] сәйкесінше төмендейді. Мысалы, [OH-] 
10-3 арттырса, онда

[H+]=  моль/л.

Ерітінді ортасын сипаттау үшін [H+] 
және [OH-] концентрацияларын емес, су- 
тектік рН немесе гидроксильдік рОН көр-
сеткіш шамаларын пайдаланған ыңғайлы. 
Сутектік көрсеткіш рН сутек иондарының 
концентрациясының теріс таңбамен алын- 
ған ондық логарифміне тең: рН=-lg[H+], 
гидроксильдік көрсеткіш рОН=-lg[H+]. Мы-
салы, егер [H+]=10-3 болса, онда рH=3; егер 
[H+]=10-10 болса, онда рH=10 т.с.с., осылай 
болғандықтан бейтарап ерітінділерде 
рH=7 болады, қышқыл ерітінділерде 

рH<7, ал сілтілік ерітінділерде рH>7. 
Ерітіндінің рH-ын білу химиялық зерттеу 
жұмыстарында да, әртүрлі өндірістік про-
цестерде де, тірі организмдерде жүретін 
құбылыстарды түсіндіруде өте қажет. Көп- 
шілік жағдайда рH дәл мәнін емес, ері-
тіндінің реакциясы қандай, қышқыл ма 
немесе сілтілік пе – соны сапалық түрде 
білу жеткілікті болады, ол үшін индикатор 
деп аталатын арнаулы реактивтерді пай- 
даланады. Ол индикаторлар сутек ион-
дарының концентрациясына қарай өз 
түсін өзгертіп, ерітінді – қышқыл, бейтарап 
немесе сілтілік екенін көрсетеді. Жиі 
қолданатын индикаторлар: лакмус, фе-
нолфталеин, метилоранж; солардың қан-
дай ортада қандай түске боялатындығы 
кестеде көрсетілген.

Индикаторлар түсінің өзгеруі

Индикаторлар Ерітінді реакциясы

Қышқыл Бейтарап Сілтілік

Лакмус Қызыл Күлгін Көк

Фенолфталеин Түссіз Түссіз Таңқурай түсті

Метилоранж Қызыл Қызыл сары Сары

Қышқыл және сілті ерітінділерімен сұ- 
йылтқанда немесе қосқанда сутек ионда-
рының концентрациясын өзгеріссіз сақтай-
тын ерітінділер болады, оларды буферлік 

ерітінділер деп атайды. Олар жануарлар мен 
өсімдіктер ағзаларының рН-ын тұрақты ұстап 
тұру үшін маңызды, сонымен қатар физикалық-
химиялық зерттеулерде кеңінен қолданылады. 
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Ме та фи зи ка аль-Фа ра би бы ла той фун-
да мен таль ной ме то до ло гией, на ко то рую 
он опи рал ся при изу че нии фи зи ки, аст ро-
но мии, ме ди ци ны, ма те ма ти ки, по ли ти ки, 
ри то ри ки. Имен но здесь он чет ко фор му ли-
ро вал ме то до ло ги чес кие прин ци пы исс ле-
до ва ния. К при ме ру, ис поль зуя прин цип мо-
низ ма, он расс мат ри вает важ нейшую ка те-
го рию он то ло гии - Еди ное как пра ма те рию 
– аморф ный, не ра сч ле нен ный субст рат, об-
ре таю щий ст рук ту ру бла го да ря дви же нию 
и вос соеди не нию с ак тив ным твор чес ким 
на ча лом. При расс мот ре нии это го воп ро са 
Абу Наср не про ти во пос тав ляет фи ло со-
фию и ре ли ги оз ный мис ти цизм, хо тя и ука-
зы вает на прин ци пи альную раз ни цу их ми-
ро во зз рен чес ких, теоре ти чес ких устано вок 
и прак ти чес ких це лей. Так, в «Кни ге букв» 
аль-Фа ра би от ме чает, что ко рен ное раз-
ли чие меж ду фи ло со фией и ре ли гией зак-
лю чает ся в том, что фи ло со фия свя за на с 
идеей ра зу ма и науч ны ми ме то да ми поз на-
ния, а ре ли гия ос но ва на на ве ре и приучает 
к расс мот ре нию умоз ри тель ных ве щей при 
по мо щи «вооб ра же ния и убеж де ния». Рас-
суж дая да лее, – что «пер вее» – фи ло со фия 
или ре ли гия, он, с од ной сто ро ны, под чер-
ки вает, что «фи ло со фия пред шест вует ре-
ли гии», а с дру гой – уточ няет, (в ра бо те «О 
дос ти же нии счас тья») что имеет ся в ви ду 
не хро но ло ги чес кая пос ле до ва тель ность их 
воз ник но ве ния, а зна чи мос ть фи ло со фии в 
сфе ре теоре ти чес ко го зна ния пе ред ре ли-
гией. Уг луб ляясь в дан ную проб ле му, он на-
хо дит мно го то чек соп ри кос но ве ния меж ду 
фи ло со фс ким и ре ли ги оз но-мис ти чес ким 
(су фийс ким) от но ше нием к ми ру, нравст-
вен нос ти, че ло ве ку [1]. 

Су физм – тай ное, неод но род ное ре ли-
ги оз но-мис ти чес кое уче ние, поя вил ся «в 
ми ру» за дол го до ис ла ма, воб рав в се бя 
эле мен ты трех ми ро вых ре ли гий и це ло го 

ря да по ли те ис ти чес ких ве ро ва ний. Он сов-
мес тим с поэ зией, ис ку сст вом, ре мес ла ми, 
ме ди ци ной (той ее час тью, ко то рая «вра-
чует ду шу»). Су фий ские об щи ны мож но  
вс тре тить во всех час тях све та, на всех кон-
ти нен тах. Са ми су фии убеж де ны, что глав-
ная их за да ча – учас тие в выс ших фор мах 
эво лю ции че ло ве чест ва. 

Су фии – по оп ре де ле нию ве ли ко го шей-
ха су фиев, док то ра ис ла мс ко го пра ва Ид ри-
са Ша ха – предс тав ляют со бой древ нее ду-
хов ное братс тво, проис хож де ние ко то ро го 
ни ког да не бы ло установ ле но или да ти ро-
ва но. …их мож но вс тре тить в лю бой ре ли-
гии… Они на зы вают ис лам «обо лоч кой» су-
физ ма толь ко по то му, что счи тают су физм 
тай ным уче нием всех ре ли гий» [2, с. 4]. По 
ут ве рж де нию из ве ст но го ир ла нд ско го ре-
ли ги ове да Р.Грей вза, отс чет су фиев мож но 
вес ти со вто ро го ты ся че ле тия до н.э. 

Бу ду чи уни вер саль ным, синк ре тич-
ным уче нием, су физм об рел собст вен ную 
ни шу в рам ках ис ла ма. Сам про рок Му-
хам мед и его то ва ри щи Абу Бакр, Сал ман 
Фар си, семья Сейи дов, Байа зид Бис та ми 
не бы ли чуж ды су фий ско му гно си су. Для 
су фиев же клас си чес ко го пе ри ода Ко ран 
был за шиф ро ван ным до ку мен том, в ко-
то ром в инос ка за тель ной фор ме при су тс-
тво ва ли су фий ские уче ния. Дру ги ми сло-
ва ми, Ко ран для су фия (как, вп ро чем, и 
То ра, и Биб лия) яв ляет ся мно гоуров не вым 
текс том, смысл ко то ро го рас ши ряет ся или 
су жает ся в соот ве тс твии со спо соб ностью 
чи та те ля к по ни ма нию. Этот гер ме нев ти-
чес кий прин цип – от ли чи тель ная чер та су-
фий ско го гно си са. 

На чи ная с VIII–IX вв. «тай ная тра ди-
ция», т.е. су физм, приоб рел вос точ ный от-
те нок, так как дол гое вре мя су ще ст во вал в 
рам ках ис ла ма. И по сей день су фий ские 
об щи ны мож но вс тре тить на всем Вос то-
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НАСЛЕДИЕ

ке: в Тур ции, Ира не, Аф га ни стане, Ин дии. В 
Сред ней Азии 

Тюрк скую вет вь су физ ма предс тав ляет 
ход жа Ах мет Йас сауи, под няв ший ся в ие-
рар хии ор де на до ран га Мас те ра (Учи те-
ля), шей ха. Его уро ком, мис сией на род ной 
зем ле ста ла пе ре да ча лич но го опы та «пе-
ре жи ва ния» и пос ти же ния Бо га в ми ре и в 
се бе. С XIII ве ка хра ни те ля ми су фий ско го 
зна ния в Сред ней Азии – в Аф га ни стане, 
Тур ке стане – ста ли предс та ви те ли ос нов-
ной шко лы Ор де на Накш бан ди, обу чен ные 
«ско ро ст ной тех ни ке» су фий ско го раз ви тия. 

Мно го чис лен ные су фий ские шко лы 
«появ ляют ся для то го, что бы расц вес ти и 
ис чез нуть», а не для то го, что бы ос тав лять 
сле ды в ри туалах, дог ма тах или ра циональ-
но обос но ван ных уче ниях. Они об ра ще ны 
не столь ко к ра зу му, ло го су, сколь ко к внут-
рен не му ми ру «Че ло ве ка Пу ти», ориен ти ро-
ван но го на са мо со вер шенс тво ва ние. И ес-
ли ра ци она лизм на це лен на ло ги ко-теоре-
ти чес кое обос но ва ние зна ния, теоло гия и 
схо лас ти ка – на на коп ле ние ин фор ма ции 
и изв ле че ние из нее вы во дов, су физм, по 
оп ре де ле нию И.Ша ха, «за ни мает ся раз ви-
тием ли нии свя зи с выс шим зна нием, а не 
с ком би на цией от дель ных фак тов… и не 
с теориями» [2. c. 21]. Эту от ли чи тель ную 
чер ту уни вер сально го мис ти чес ко го уче ния 
вы со ко це нил аль-Фа ра би. Она ста ла од ной 
из глав ных то чек соп ри кос но ве ния фи ло- 
со фс ких ис ка ний аль-Фа ра би и су физ ма. 

Од на ко Абу Наср по ни мал, что су физм 
– боль ше чем ре ли ги оз но-мис ти чес кое уче-
ние, это воп ло ще ние вос точ но го об ра за 
мыш ле ния, сох ра няюще го ве ру в уни вер-
сально го, со вер шен но го че ло ве ка и соот-
ве тс твую щий этой ве ре об раз жиз ни и твор-
чест ва. Ис ка ния и «де ла ния» су фиев ему 
бы ли близ ки и по нят ны. В реаль ной жиз ни 
он во мно гом сле до вал их при ме ру.

Идеал су фия – «быть в ми ру, но не от 
ми ра», быть сво бод ным от чес то лю бия, 
алч нос ти, ин тел лек ту аль ной спе си. Ос нов-
ная цель для них на дол гом пу ти са мо со-
вер шенс тво ва ния пос тичь – Бо га и осоз нать 
се бя «царст вен ной еди ни цей бы тия»  – ма-
лой час ти цей Еди но го су ще го. 

Су физм предс тав ляет со бой об ра зец 
всеобъем лю ще го пре дель но синк ре тич но-
го уче ния. Для не го ха рак те рен боль шой 
разб рос мне ний, школ (ор де нов) и прак тик 
соз на тель ной ин ди ви ду аль ной эво лю ции 
че ло ве ка. Глав ной дви жу щей си лой раз ви-
тия вы со ких ду хов ных спо соб нос тей су фия 

– Че ло ве ка Пу ти – слу жит лю бовь к Бо гу и, 
сле до ва тель но, к Ис ти не. Ин тел лект и ас ке-
тизм для не го вто рич ны. 

Все су фии знают, что поз нать Ис ти ну, 
Дух (субс тан цио наль ную ос но ву, ар-рух), 
сущ ность и ход ве щей мож но мг но вен но, 
пог ру зив шись в мыс ли о люб ви (к Бо гу) и 
дос тиг нув экс та за. Но та кое еди не ние с 
Бо гом имеет цен ность для них лишь в том 
слу чае, ес ли дос тиг ший его смо жет по том 
«вер нуться в мир» и жить в нем в соот ве тс-
твии с отк рыв шим ся ему зна нием. Путь су-
фия – та ри ка – нап рав ле ние, жиз нен ный 
прин цип, пред по ла гает про хож де ние се ми 
ста дий под го тов ки. Лишь пос ле се ми сту-
пе ней транс му та ции соз на ния (обо га ще ния 
сущ нос ти под ру ко во дст вом Учи те ля) Че-
ло век Пу ти бу дет го тов к ис пол не нию своих 
функ ций.

Жиз нь в ми ру для су фия пред по ла гает 
слу же ние идеа лам: «де ла ние», приб ли же-
ние к зна нию с по мощью опы та. А объек-
тив ное по ни ма ние – это следс твие опы та, 
транс му та ции соз на ния и оза ре ния. По тра-
ди ции лю бой су фий, про шед ший не ме нее 
чем 12-лет нее обу че ние, обя зан, по ви нуясь 
ес те ст вен но му для не го дол гу люб ви к 
ближ не му, бес ко ры ст но ока зы вать пси хо ло-
ги чес кую, ме ди ци нс кую или пси хи ат ри чес-
кую – по обс тоя тель ст вам – по мощь то му, 
кто ст ре мит ся к гар мо нии ду ши и те ла. 

Пер вое сис те ма ти чес кое из ло же ние су-
фий ско го уче ния бы ло предп ри ня то ав то-
ром «Фу ту хат» - эн цик ло пе дии сак раль ных 
наук ис ла ма – Ве ли чай ший шей хом су фиев 
ибн аль-Ара би (1165-1240). Он обос но вал 
су фий скую кон цеп цию со вер шен но го, уни-
вер сально го Че ло ве ка-Ло го са, в кос мо го-
ни чес ком ас пек те, предс тав ляю щем со бой 
мо на ду, со вер шен ную ко пию Все лен ной: 
«че ло век есть мик ро косм, а кос мос – боль-
шой че ло век (ин сан ка бир). 

Су фии за ме ни ли ос нов ную дог му ис-
ла ма «Нет бо га кро ме Ал ла ха, и Му хам мед 
его про рок» пос ту ла том «Нет су ще го кро ме 
Ал ла ха», ут ве рж дая по своему обык но ве-
нию тем са мым прин цип пан теиз ма.

Предс тав в на ча ле XIII в. в Алеп по (Си-
рия) пе ред му суль манс кой инк ви зи цией по 
об ви не нию в ере си, аль-Ара би зая вил, что 
глав ная цель его произ ве де ний – по ка зать 
бо же ст вен ное со вер шенс тво че ло ве ка, дос-
ти гаемое с по мощью ре ли ги оз ной люб ви. 

Исс ле до ва тель су физ ма XVII в. Си-
рад жед дин от ме чал, что «су фий – это со-
вер шен ный че ло век. …Мир они счи тают 
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от дель ным инс тру мен том, шли фующим че-
ло ве чест во, са ми же они в про цес се неп ре-
рыв но го тво ре ния вы пол няют функ ции шли-
фо валь щи ков дру гих со вер шен ных лю дей. 
…Для то го что бы по нять их, необ хо ди мо 
ис поль зо вать ин туитив ный ра зум, ко то рый 
в обыч ном сос тоя нии по дав ляет ся ра зу мом 
ло ги чес ким».

Так, в ис ла мс кой мис ти ке, предс тав лен-
ной су физ мом, проб ле ма сот во ре ния ми-
ра, ре шает ся че рез слия ние бо га с ми ром. 
Нап ри мер, ве ли кий су фийс кий фи ло соф 
Ибн Ара би по ла гал, что «ми ро по ря док есть 
це ли ком Бог или це ли ком Тво ре ние, ибо он 
(ми ро по ря док) - Тво ре ние в од ном от но ше-
нии, он же - Бог в дру гом от но ше нии, суть 
же еди на». По его мне нию, воп ло щен ная 
сущ ность фор мы, в ко то рой Он проя вил-
ся, есть воп ло щен ная сущ ность фор мы то-
го, кто при нял сие прояв ле ние. Как вид но, 
ре ли ги оз ная мис ти ка ис ка ла пу ти к пос ти-
же нию бо же ст вен но го пер во на ча ла че рез 
не пос редст вен ное его ус мот ре ние, че рез 
слия ние с ним [3]. 

Вз гля ды аль-Фа ра би на эту проб ле-
му пре дель но ра ци она лис тич ны. Бу ду чи 
не мис ти ком, а уче ным, он вна ча ле «под-
во дил» ра зум че ло ве ка к дос туп но му ему 
пре де лу поз на ния тво ре ния, а за тем сно ва 
возв ра щал его в мир реа лий. Рас суж дая о 
пер во на ча ле, Абу Наср го во рит не о том, 
кто сот во рил мир, а об ор га ни за ции, ст рук-
ту ре са мо го ми ра, о том, что ле жит в его ос-
но ве, что об ра зует его сущ ность. При та ком 
ло ги чес ком под хо де Пер во на ча ло расс мат-
ри вает ся не столь ко как «вре мен ной» прин-
цип, сколь ко ст рук ту ро об ра зую щий, глав-
ный эле мент ми ра. 

Тем не ме нее, нес мот ря на раз лич ные 
под хо ды в ре ше нии ми ро во зз рен чес ких 
проб лем, мы лег ко оты щем и в уче нии, и 
в об ра зе жиз ни «Вто ро го учи те ля» мно го 
об ще го с со фи ст ски ми предс тав ле ниями о 
том, ка ким дол жен быть со вер шен ный че-
ло век и к че му сле дует ст ре мить ся. Как и 
Лю ди Пу ти, аль-Фа ра би вел ас ке ти чес кий 
об раз жиз ни, за ни мал ся са мо поз на нием и 
са мо со вер шенс тво ва нием. Ему бы ли близ-
ки и по нят ны идеалы и ис ка ния су фиев, лю-
бовь к Бо гу, ориен та ция на Уни вер сально го 
че ло ве ка, от каз от ре ли ги оз ных дог ма тов. 

Из ве ст но, что кон цеп ция Со вер шен но-
го че ло ве ка не соот ве тс твует тра ди ци он-
но му ис ла мс ко му ве роуче нию, по край ней 
ме ре, по двум при чи нам. Во-пер вых, из-за 
ут ве рж де ния, что че ло век - хра ни ли ще Бо-
же ст вен но го, а по то му воз мож но его возв-

ра ще ние к «ис тин но му Я» че рез еди не ние 
с Бо гом. Это не сов мес ти мо с теис ти чес ким 
те зи сом об аб со лют ной транс цен дент нос ти 
Бо га. Во-вто рых, са ма по станов ка воп ро-
са о воз мож нос ти дос ти же ния ин ди ви дом 
уров ня ал-ин сан ал-ка мил (со вер шенс тва) 
со дер жит вы зов ба зо вой идее ис ла ма – фа-
та лиз му.

Меж ду тем и су фиям, и аль-Фа ра би 
бы ло свой ст вен но ст рем ле ние сов мес тить 
все мо гу щест во Бо га и сво бо ду во ли че ло-
ве ка, – без это го не мыс ли мо ни са мо поз на-
ние, ни са мо со вер шенс тво ва ние, ни приз-
на ние то го, что че ло век – суть мик ро косм, 
ма лая час ть Еди но го це ло го, Ми роз да ния.

Сво бо да во ли, ква ли фи ци рует ся су-
фиями, Ру ми, в част нос ти, как ми лос ть 
Божья. [4, с.167]. Для Абу Нас ра она – лич-
ност ная ха рак те рис ти ка Ал ла ха – наи выс-
ше го, аб со лют но поз нающе го су ще го и, сог-
лас но кон цеп ции эма на ции, неотъем ле мое 
ус ло вие бы тия че ло ве ка. 

Ког да умо пос ти гаемые объек ты (ин тел-
лек ции) приоб ре те ны че ло ве ком, в нем ес те-
ст вен но реали зуют ся об ду мы ва ние, раз мыш-
ле ние, вос по ми на ние, ст рем ле ние к умо зак-
лю че ниям и же ла ния. «Ст рем ле ние к то му, 
что пос ти гает ся, это в це лом, – счи тает ал-
Фа ра би, – прояв ле ние сво бод ной во ли. Ес ли 
оно ис хо дит из ощу ще ния или вооб ра же ния, 
то оно но сит наз ва ние, об щее с прояв ле нием 
сво бод ной во ли; но, ес ли оно ис хо дит из раз-
мыш ле ния или рас суж де ния, его на зы вают 
об щим [тер ми ном] сво бод но го вы бо ра, при-
су ще го имен но че ло ве ку» [5, с. 83].

В чем же смысл то го, что Все выш ний 
доб ро воль но ог ра ни чи вает свое мо гу ще-
ст во? В «ис пы та нии» че ло ве ка. За чем по-
на до би лось Твор цу ис пы ты вать его, раз ве 
не мог он нис пос лать од ну доб ро де тель? 
На это поэт-су фий Ру ми от ве чает: «Це ло-
муд рие ни че го не стоит, ес ли от су тс твует 
ис ку ше ние по ро ком». Зло и доб ро нуж ны, 
что бы по ка зать всеох ват ность аб со лют но го 
Бы тия. Бог есть все, а зна чит, он ма ни фес-
ти рует се бя да же в ка че ст вах не со вер шенс-
тва и в ка че ст вах, зас лу жи вающих осуж-
де ние. И в этом аль-Фа ра би еди но ду шен 
с су фиями: пос ти же ние Бо га не воз мож но 
для то го, кто не спо со бен к ак тив ной поз на-
ва тель ной дея тель ности, с ис поль зо ва ния, 
на чи нающе го ся с эм пи ри чес ко го зна ния 
по тен циально го ра зу ма. И все же нель зя 
за бы вать, что «мис ти чес кий на лет», при су тс-
твую щий в уче нии аль-Фа ра би, под чи нен у 
не го, в от ли чие от су фий ско го гно си са, ин-
тел лек ту ально му обос но ва нию.

МҰРА
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Предс тав ле ния му суль манс ких фи ло-
со фов, аль-Фа ра би и ибн-Си но в част нос-
ти о том, что есть че ло век вооб ще и ка ко-
вы ха рак те рис ти ки со вер шен но го или доб-
ро де тель но го че ло ве ка, ск ла ды ва лись в 
оп по зи ции ре ли ги оз но му дог ма тиз му, под 
зна чи тель ным воз дейст вием ан тич ных фи-
ло со фов и от час ти су фийс кой кон цеп ции 
соз на тель ной эво лю ции че ло ве ка. 

Сог лас но су фий ско му уче нию, су ще-
ст вует че ты ре ос нов ных «сос тоя ния» че-
ло ве ка, и каж дый человек дол жен «пла-
ни ро вать» свое раз ви тие с уче том то го, 
в ка ком из этих сос тоя ний он на хо дит ся. 
Не каж до му да но пройти все ста дии со-
вер шенс тво ва ния. Здесь мно гое за ви сит 
от то го, на ка кой ста дии со вер шенс тва 
на хо дит ся че ло век, ка ко ва его взаи мос-
вязь с учи те лем и че ло ве чест вом в це лом. 
Ус лов но ста дии са мо раз ви тия под раз де-
ляют ся на 4 сту пе ни: 

– обыч ное сос тоя ние;
– пре бы ва ние на Пу ти (та ри ка);
– си ла реаль ных спо соб нос тей;
– пог ру жен ность (ла хут).
Аль-Фа ра би от но сил че ло ве ка к чет вер-

той сту пе ни бы тия. Пер вое, что появ ляет ся 
в че ло ве ке, как толь ко он рож дает ся, это 
спо соб ность пи тать ся, а вс лед за ней од на 
за дру гой спо соб нос ти восп ри ни мать ощу-
щаемое, же лать или от вер гать ощу щаемое, 
вооб ра жать и, на ко нец, мыс лить. С по-
мощью «мыс ля щей си лы» он восп ри ни мает 
умо пос ти гаемые объек ты ин тел лек ции, от-
ли чает кра со ту от уродс тва и об ре тает ис ку-
сс тва и нау ки. Мыс ля щая си ла гос подс твует 
над все ми ос таль ны ми си ла ми или спо соб-
нос тя ми [5, с. 83].

Реали за ция пер вых умо пос ти гаемых 
объек тов ин тел лек ции в че ло ве ке яв ляет ся 
его пер вым дос ти же нием. Они нуж ны ему 
для дос ти же ния наи выс ше го со вер шенс тва 
– счас тья. Счас тье оп ре де ляет ся аль-Фа-
ра би как «доб ро, ис ко мое ра ди са мо го се-
бя», оно сос тоит в том, что «че ло ве чес кая 
ду ша под ни мает ся до та ко го со вер шенс тва 
бы тия, что она боль ше не нуж дает ся для 
своего су ще ст во ва ния в ма те рии, пос кольку 
она соеди няет ся с со во куп ностью «бы тий» 
сво бод ных от те лес нос ти, и субс тан циями, 
от де лен ны ми от ма те рии, и су ще ст вует та-
ким об ра зом веч но» [5, с.84]. По доб ное оп-
ре де ле ние счас тья весь ма на по ми нает опи-
са ние сос тоя ния мис ти ка, дос тиг ше го выс-
шей сту пе ни со вер шенс тва.

Даль нейшие рас суж де ния фи ло со фа о 
смыс ле и це ли жиз ни че ло ве ка сви де тель ст-

вуют о том, что по ня тие счас тья име ло для 
аль-Фа ра би и впол не со ци аль ный смысл.

В «Трак та те о вз гля дах жи те лей доб ро-
де тель но го го ро да» он обос но вы вает об ще-
ст вен ную при ро ду че ло ве ка. «Лишь че рез 
объеди не ния мно гих по мо гающих друг дру-
гу лю дей, где каж дый дос тав ляет дру го му 
не ко то рую до лю то го, что необ хо ди мо для 
его су ще ст во ва ния, – пи шет арабс кий фи-
ло соф, – че ло век мо жет об рес ти то со вер-
шенс тво, к ко то ро му он пред наз на чен по 
своей при ро де» [5, с. 85]. Доб ро де тель ный 
го род, т.е. идеальное об ще ст во спо соб ны 
обес пе чить бла гоп рият ные ус ло вия для 
сво бод но го вы бо ра, ко то рый поз во лит лю-
дям стать счаст ли вы ми [5, с. 86]. Нап ро тив, 
не ве же ст вен ный или «заб луд ший» го род 
- тот, «ко то рый по ла гает, что счас тье бу дет 
пос ле этой жиз ни», «жи те ли ко то ро го ни ког-
да не зна ли счас тья, и им в го ло ву ни ког да 
не при хо ди ло к не му ст ре мить ся» [5, с. 87].

Но что та кое «со ци аль ный че ло век» 
аль-Фа ра би, как не «Че ло век Пу ти», пос-
тиг ший су фийс кий «жиз нен ный прин цип, 
тон кой ли нией ск ры тый внут ри обыч ной 
жиз ни»? И в том и в дру гом слу чае речь ве-
дет ся о са мо со вер шенс тво ва нии внут рен-
не го и внеш не го (т.е. устанав ли вающе го 
необ хо ди мые сущ ност ные свя зи) че ло ве-
ка. И цель, и средс тва ее дос ти же ния не 
про ти во ре чат в этих кон цеп циях. Мож но 
ли на этом ос но ва нии сде лать вы вод, что 
аль-Фа ра би был су фием? Пря мых до ка-
за тель ств од ноз нач но не су ще ст вует. Но и 
от ка зать ему в том, что вы дающий ся пе ри-
па те тик бла го ск лон но от но сил ся к су фий-
ско му гно си су, раз де ляя Дух и сущ ность 
дан но го уче ния нель зя. Единс тво ин тел-
лек та и ин ту иции – вот та еди ная ос но ва, 
ко то рую приз нают ус ло вием поз на ния и пе-
ри па те ти ки, и су фии. Раз ни ца в ак цен тах: 
аль-Фа ра би вы со ко це нит приоб ре тен ный 
ра зум, Лю ди Пу ти – ин ту ицию и чувс тво бо-
же ст вен ной люб ви. Но и в том, и в дру гом 
слу чае уси лия нап рав ле ны на дос ти же ние 
бла гой це ли – внут рен ней и со ци аль ной 
гар мо нии че ло ве ка и об ще ст ва.

Срав ни вая доб ро де тель ный го род со 
здо ро вым те лом, в ко то ром все ор га ны 
вы пол няют пред наз на чен ные им функ ции 
и дей ст вуют сла жен но, аль-Фа ра би по су-
ще ст ву, как и су фии, ст ре мит ся устано вить 
свя зи меж ду сущ ностью и яв ле нием [5, с. 
88]. Лю бовь и взаимоува же ние ра ди дос ти-
же ния об ще го бла га и «собст вен но го счас-
тья» – ес те ст вен ное сос тоя ние лю дей в со-
вер шен ном об ще ст ве. 
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Гла вой доб ро де тель но го го ро да мо жет 
быть че ло век, во-пер вых, по своей при ро де 
го то вый к уп рав ле нию, а во-вто рых, об ла-
даю щий во лей к реали за ции за ло жен ных 
в нем спо соб нос тей. Аль-Фа ра би под чер-
ки вает, что че ло век  стано вит ся че ло ве ком 
тог да, ког да об ре тает при род ную фор му, 
спо соб ную и го то вую стать ра зу мом в дей-
ст вии. Пер во на чаль но он об ла дает ст ра да-
тель ным ра зу мом, срав ни мым с ма те рией. 
На сле дующей сту пе ни ст ра да тель ный ра-
зум пе ре хо дит в ра зум в дей ст вии, а тот, в 
свою оче редь, ве дет к появ ле нию приоб ре-
тен но го ра зу ма. Ес ли ст ра да тель ный ра зум 
слу жит ма те рией для приоб ре тен но го ра-
зу ма, пос лед ний яв ляет ся как бы ма те рией 
для ра зу ма дея тель но го. «То, что, пе ре пол-
нив шись, пе ре ли вает ся от Ал ла ха, – пи сал 
ал-Фа ра би, – к дея тель но му ра зу му, пе ре-
ли вает ся Им к его ст ра да тель но му ра зу му 
че рез пос редс тво приоб ре тен но го ра зу ма, 
а за тем – к его спо соб нос ти вооб ра же ния. 
И че ло век этот бла го да ря то му, что пе ре-
ли вает ся от Не го в его восп ри ни мающий 
ра зум,  стано вит ся муд ре цом, фи ло со фом, 
об ла да те лем со вер шен но го ра зу ма, а бла-
го да ря то му, что пе ре те кает от Не го в его 
спо соб ность вооб ра же ния, – про ро ком, про-
ри ца те лем бу ду ще го и ис тол ко ва те лем те-
ку щих част ных со бы тий... По доб ный че ло-
век об ла дает выс шей сте пенью че ло ве чес-
ко го со вер шенс тва и на хо дит ся на вер ши не 
счас тья. Ду ша его ока зы вает ся со вер шен-
ной, соеди нен ной с дея тель ным ра зу мом» 
[5, с. 89]. Имен но та ко му че ло ве ку, име-
нуемо му има мом, и по до бает быть гла вой 
доб ро де тель но го го ро да.

На пер вый взг ляд, раз ни ца в под хо дах 
при ре ше нии проб ле мы весь ма су ще ст-
вен на. Но, по су ти, они не про ти во ре чат, а 
взаим но до пол няют друг дру га, пос кольку 
цель рав но ве ли ка.

Во вз гля дах аль-Фа ра би на че ло ве ка 
и об ще ст во прос ле жи вает ся не сом нен ное 
влия ние Арис то те ля (ска жем, ког да он рас-
суж дает о че ло ве чес кой ду ше и при су щих 
ей си лах-спо соб нос тях), Пла то на в част-

нос ти, его кон цеп ции идеально го прав ле-
ния в «Го су да рс тве», неоп ла то низ ма (при 
из ло же нии, про цес са эма на ции, ис те че ния 
раз лич ных уров ней бы тия). В то же вре мя 
на ли цо и ст рем ле ние адап ти ро вать идеи 
гре чес ких мыс ли те лей к ус ло виям му суль-
манс ко го об ще ст ва, сог ла со вать их с ис-
ла мс ки ми установ ка ми на не раз дель нос ть 
ду хов ной и светс кой влас ти, на идеал теок-
ра ти чес кой мо нар хии.

Фа ра би по ла гал, что глав ная цель че-
ло ве чес кой дея тель ности – счас тье. Его не 
да но ис пы тать без науч но го поз на ния ми ра 
и сво бод ной во ли. Во ля свя за на с чувст-
вен ным поз на нием, сво бо да – с ло ги чес-
ким рас суж де нием. В «Трак та те о вз гля дах 
жи те лей доб ро де тель но го гра да» он вс лед 
за Пла то ном и Арис то те лем выст раивает 
собст вен ную мо дель идеально го го су да-
рс тва. Фа ра би счи тает, что лю дям лег че 
все го до бить ся счас тья и доб ро де те ли в 
пре де лах от дель но го го ро да (по ли са). Со-
ци альную ст рук ту ру та ко го го ро да-го су да-
рс тва он упо доб ляет час тям че ло ве чес ко го 
те ла, в ко то ром все ор га ны взаи мос вя за ны 
и по мо гают друг дру гу, что бы оно бы ло здо-
ро во. Ра зум же че ло ве ка есть прояв ле ние 
ра ци она лис ти чес ко го ду ха бо же ст ва, ко то-
рый взы вает к дей ст вию, раз ли че нию доб-
ра и зла. 

Уси лия го су да рс тва долж ны быть нап-
рав ле ны на удов лет во ре ние пот реб нос тей 
че ло ве ка. Для ус пеш но го ре ше ния этой за-
да чи во гла ве го су да рс тва дол жен стоять 
доб ро де тель ный, ра зум ный, во ле вой, прос-
ве щен ный че ло век. Он обя зан оли цет во-
рять ду хов ную и светс кую влас ть, быть 
доб ро де тель ным, здо ро вым те лом и ду хом, 
муд рым. Та кой уче ный пра ви тель бу дет соз-
да вать ус ло вия для расп рост ра не ния прос-
ве ще ния и нау ки, ко то рые нап ра вят лю дей 
на обуз да ние своих неуем ных ст рас тей, 
нау чат лю бить и быть тер пи мым к дру гим. 
Фа ра би под чер ки вает, что доб ро де тель ный 
го род – это го род, в ко то ром лю ди объеди-
няют ся для взаимо по мо щи в де лах для об-
ре те ния ис тин но го счас тья.
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МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ

Үш тіл ді лік мем ле кет тік дең гейде ын-
та лан ды ры луы ке рек... Бұл сөз дер ді пре-
зи ден ті міз Нұр сұл тан На зар баев «Қа зақ-
стан-2050» ст ра те гиясын да айтады. Со ны-
мен қа тар, ол: «Орыс ті лі не жә не ки рил ли-
ца ға біз қа зақ ті лі не қан дай қам қор лық пен 
қа ра сақ, сон дай қам қор лық пен қа рауы мыз 
ке рек. Орыс ті лін бі лу – біз дің ұл ты мыз дың 
та ри хи ар тық шы лы ғы еке ні бар ша ға бел гі лі. 
Дәл осы орыс ті лі ар қы лы қа зақ стан дық тар 
бір не ше ға сыр бойы қо сым ша бі лім алып, 
ел ішін де де, шет жер лер де де өз дү ниета-
ным да ры мен ара ла са тын ор та сын ке ңей-
т іп ке ле жат қа нын жоқ қа шы ғар мауға тиіс-
піз. Біз ағыл шын ті лін иге ру де сер пі ліс жа-
сауы мыз ке рек. Қа зір гі әлем нің осы «линг ва 
фран ка сын» мең ге ру біз дің елі міз дің әр бір 
аза ма ты на өмір де гі шек сіз жа ңа мүм кін дік-
тер ді аша ды» – дей ді. Ра сын да, ағыл шын 
ті лін біл ген адам шек сіз мүм кін ші лік тер ге ие 
бо ла ды.

Құр мет ті тү лек тер!
Ағыл шын ті лі әлем де гі ең кең та ра ған 

тіл. Ша ма мен бұл тіл де жер бе тін де бір мил-
лиард тан ас там адам сөй лей ала ды. Әлем-
де гі эко но ми ка сы да мы ған мем ле кет тер 
– Ұлыб ри та ния мен АҚШ-тың  мем ле кет тік 
ті лі. Со ны мен қа тар, он да ған мем ле кет тер-
дің рес ми ті лі. Дү ниеде гі бар лық ау дар ма 
шы ғар ма лар дың, ақ па рат тар дың 33%-ы 
ағыл шын ті лі нен ауда рыл са, 15% – фран-
цуз ті лі нен, ал 1%-ы ға на не міс ті лі нен ауда-
ры ла ды. Бұл ста тис ти ка лар дан-ақ, ағыл-
шын ті лін мең ге ру дің қан ша лық ты ма ңыз ды 
еке нін, ақ па рат пен бі лім нің бар лы ғы да сол 
тіл де еке нін тү сі ну ге бо ла ды. Ағыл шын ті-
лін бі ле тін адам, жер жү зін де бір мил лиард 
адам мен ер кін ком му ни ка цияға тү се ала ды 
де ген сөз.

Шет тіл дер дің ара сын да ағыл шын ті лі 
еш кім ге шаң жұқ тыр май, ал ғаш қы орын ды 
бер мей ке ле ді. Биз нес, ту ризм, ғы лым, бі лім 
бе ру жүйесі, ин тер нет, ки не мо тог раф т.б. 

әлем нің түр лі са ла сын да дәл осы ағыл шын 
ті лі қол да ны лып, көп те ген әлем дік жо ба-
лар, саяси кез де су лер мен жиын дар, спорт-
тық жа рыс тар мен олим пиада лар ағыл шын 
ті лін сіз өт кен емес. Біз дің пре зи ден ті міз  
Н. На зар баев бос тан бос қа бұл тіл ге кө ңіл 
бө ліп жат қан жоқ, әлем дік дең гейде мо йын-
дал ған ел ба сы мыз ағыл шын ті лі нің қан ша-
лық ты ма ңыз ды лы ғын біз ден әл де қай да 
жақ сы бі ле ді. Сон дық тан, елі міз де гі бі лім 
мен ғы лым ды т.б. са ла ны да мы та мын де ген 
әр бір жас, әр бір пат риот ағыл шын ті лін бі луі 
мін дет ті. Оның пай да сы да шаш етек тен.

Ағыл шын ті лін біл ген адам ның ең бек 
на ры ғын да ғы ба ға сы өсе ді. Бү гін де елі міз-
де жұ мыс қа қа был да ған да ағыл шын ті лін 
бі ле тін жас тар ға ерек ше құр мет пен қа рай-
ды. Ал кей бір ше тел дік ком па ниялар да бұл 
тіп ті та лап ре тін де қа рас ты ры лып жат қа ны 
өті рік емес. Бе сас пап, яғ ни әм бе бап ма ман 
бо лам де се ңіз, өз ісі ңіз дің іс ке рі бо лам де-
се ңіз оған ағыл шын ті лін сіз айна лып ба ру 
мүм кін емес.

Біз дің ка фед ра да шет ті лін мең ге ру ге 
бар лық жағ дай лар жа сал ған.  Сту де нт тер 
түр лі үйір ме лер ге қа ты са ды, айталық “Movie 
fans”,  “English song fans”, ел та ну  ту ра лы 
түр лі  сайыс тар. Тө мен де гі   тес тілер ге жа-
уап  бе ріп, елта ну ту ра лы мағ лұ мат алу ла-
ры ңыз ға  бо ла ды.

The UK
Variant 1
1. Great Britain is made of ………… .
2. The western coast of Great Britain is 

washed by ……… .
3. The total area of Great Britain is ……….. .
4. What mountains are called the backbone 

of Great Britain? 
5. British Isles have milder climate than 

Northern Europe due to ……… .
6 .Great Britain consists of two large 

islands and about ……. small islands .
7. Many of the rivers are joined together by …… 

Ақ ша ло ва Б.Н. 
әл-Фа ра би атын да ғы ҚазҰУ, шет тіл дер ка фед ра сы ның до цен ті,       
Ар ты қо ва Е.О.  
аға оқы ту шы, әл-Фа ра би атын да ғы ҚазҰУ

ШЕТ ТІ ЛІН МЕҢ ГЕ РУ – БО ЛА ШАҚ ҚА АЙ ҚЫН ЖОЛ
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8. What is the capital of Scotland? 
9. What is the capital of Northern Ireland?
10. The UK consists of ……… .
11. Who is the symbol of the state? 
12. The political system of Great Britain 

consists of …….  .
13. The legislative branch is represented 

by Parliament, which consists of two chambers, 
or houses: ……  .

14. The upper chamber of British Par-
liament is called…… .

15 .The House of Lords consists of …..  .
16. If a bill is approved by the House of 

Commons it is sent to…….  .
17. The official residence of the Prime 

Minister of Great Britain is……  .
18.The British Commonwealth of Nations, 

including about 50 independent states which 
were formerly parts of the British Empire, was 
established after……  .

19. What is the official residence of the 
Queen? 

20. What is the oldest of all the royal 
residences in London? 

21. When did Queen Elizabeth II come to 
the throne? 

22. The leader of what party is the Prime 
Minister? 

23. The government may hold office for 
……. years. 

24. What kind of state body is the Cabinet? 
25. In the year 55 BC Roman general ……. 

sailed to Britain with about 12,000 soldiers in 
eighty ships. 

26. Christianity first penetrated to Britain 
in the …. century.  It was brought there from 
Rome by Christian refugees who were fiercely 
prosecuted for their faith at home. 

27. In the middle of the 12th century a 
group of professors from France came to 
Britain and founded schools in the town of …… 
in 1168. It was the beginning of the first English 
university. A second university was founded in 
1209 in…… .

28. A dark time for England was ……. .The 
feudal struggle grew into an open war between 
the Lancastrians who had a red rose in their 
coat of arms and the Yorkists who had a white 
rose. This war lasted for thirty years (1455-
1485) and turned into a bitter struggle for the 
Crown. 

29. …………..is called the father of English 
literature. 

30. «Nature to him was an open book, 
whose letters he could read without effort». He 
devoted all his life to scientific experimentation. 
The greatest discovery was certainly the Law 

of Universal Gravitation. What is the name of 
this scientist? 

31. Sir …… (1874-1965) is the best 
known for his courageous leadership as Prime 
Minister for Great Britain when he led the 
British people from the danger of defeat to the 
victory during the World War II .

32. …………….became the first woman 
in European history to be elected the Prime 
Minister. She won three consecutive terms. 

33. What industry is of great importance 
for Great Britain? 

34. What are the biggest English ports? 
35. The south of England is often called 

the”………….”, because there are many 
gardens and orchards there.

36. The biggest ……… and ……… 
mines are in the north-east of England, near 
Newcastle,, in Lancashire and Yorkshire.

37. When does compulsory education 
start in England? 

38. What does primary education consist of? 
39. What school subjects are called “core” 

subjects? 
40. What are the oldest universities of 

Great Britain? 
41. Students who pass examinations at the 

end of 4 years of studies get ……….. degree, 
and the first postgraduate degree is …….. . 

42. Industrial part of London is called …….. . 
43. The biggest market place in Britain is 

……… .
44. What is the population of London? 
45. What are the national holidays of 

Great Britain? 
46. What is the national English game? 
47. What is  Westminster  Abbey? 
48. What is considered to be the heart of 

London? 
49. The Houses of Parliament is the seat 

of British Parliament, which is officially known 
as ……… .

50. What is the national symbol of 
England? 

The UK
Variant 2
1. The British Isles are separated from the 

European continent by …… .
2. The United Kingdom consists of  …….  .
3. What is the capital of Wales? 
4. What is the capital of the Northern 

Ireland? 
5. What is the population of Great Britain? 
6. What are the most important rivers of 

Great Britain? 
7. In the south England is separated from 

the continent by the …….. . 
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8. Scotland is washed by the …….. in the 
north and west and by the …………. in the east. 

9. The official name of Great Britain is ….. .
10. The political system of Great Britain 

consists of ………, and ……… branches. (le-
gislative, executive, judicial)

11. What does the Shadow cabinet mean? 
12. The House of Commons consists of 

……….  .
13. Who is the virtual ruler of the country? 
14. The Prime Minister usually makes 

policy decisions with the agreement of the 
………  .

15. That party which has majority of seats 
in the House of Commons is called ……  .

16. What kind of monarchy is Great 
Britain? 

17. Who is Queen Elizabeth’s heir? 
18. Who opens the session of the 

Parliament in Great Britain?
19. Parliament’s main function is to make 

……  .
20. The Prime Minister usually takes policy 

decisions with the agreement of …….  .
21. The lower chamber of Parliament in 

Great Britain is called…… .
22. The Houses of Parliament is the seat 

of the British Parliament, which worldwide 
officially known as ……  .

23. The main function of the Parliament is 
…….  . 

24. At what age may citizens vote in 
Britain? 

25. What is Union Jack? 
26. Almost all the monarchs have been 

crowned in ……  .
27. How long did Britain remain a Roman 

province? 
28. In the 9th century, ………, the king of 

Wessex, one of the strongest Anglo-Saxon 
kingdoms, united several neighbouring  kingdoms. 
The United Kingdom got the name of England, 
and he became the first king of the united country. 

29. The ……..of London is one of the 
biggest banking centres of the world, and you 
can find the banks of many nations in the famous 
Threadneedle Street and surrounding area. 

30.  .………… created a new epoch in 
world literature. For nearly four centuries 
he has remained one of the best known 
playwrights and poets in the world.  

31. .……………..(1819-1901) is the longest-
reigning monarch in English history. She came 
to the throne as a young woman in 1837 and 
reigned until her death in 1901.

32. The construction of the London 
Underground began during ………. reign. 

33.  In March 1962 a UNESCO report 
stated that ………….. was now the most 
widely read British author in the world, with 
Shakespeare coming second.  

34. When did Britain join the European 
Community? 

35. Who was St. Paul’s Cathedral built by? 
When? 

36. How long does primary education last 
in Great Britain? 

37. How many years does secondary 
education last? 

38. There are two types of exams in 
Britain. What are they?

39. What is Oxbridge?
40. Most of the holidays in Great Britain 

are of ……….origin. 
41. Most of countryside England is 

agricultural land, about a third of which is 
……….., and the rest is pasture and meadow. 

42. There are ………. and …………. mines 
in Cornwall and Devonshire. 

43. What is Covent Garden? 
44. The system of the rivers and canals 

provides a good means of …….  .  
45. The bridge that symbolizes London is 

……  . 
46. What part of London is the symbol of 

wealth and luxury? 
47. London is situated on the …………. river. 
48. What is London usually associated with? 
49. What is the traditional Christmas meal? 
50. What game symbolizes English way 

of life? 

The UK                         Keys
Variant 1

1.  England, Scotland and Wales
2.  the Atlantic Ocean
3.  over 244000 sq. km
4. the Pennines
5. the Gulf Stream
6 .5000
7. canals
8. Edinburgh
9. Belfast
10. England, Scotland, Wales and Northern 

Ireland
11. the Queen
12. three branches
13. House of Lords and the House of 

Commons
14. House of Lords
15. more than 1000 members
16. the House of Lords
17. Downing Street,10
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18. World War II
19. Buckingham Palace
20. The Tower of London
21. in 1952 after the death of her father, 

king  George VI
22. the Prime Minister is the leader of the 

party that obtains a majority in the House of 
Commons

23. five
24. executive
25. Julius Caesar
26. third
27. Oxford, Cambridge
28. the War of the Roses
29. Geoffrey Chaucer
30 Newton
31. Winston Churchill
32. Margaret Thatcher
33. Ship-building
34. London, Liverpool, Glasgow
35. Garden of England
36. coal and iron
37. at the age of 5
38. infant school and junior school
39. English, Mathematics, Science
40. Oxford and Cambridge
41. Bachelor, Master
42. the East End
43. Covent Garden in London
44. more that 9 million people
45. Christmas Day, Boxing Day, New 

Year’s Day, Good Friday, Easter, Spring Bank 
Holiday, Summer Bank Holiday

46. cricket
47. a national shrine where the kings and 

queens are crowned and famous people are 
buried

48. the City
49. the Palace of Westminster
50. Red Rose

The UK
Variant 2

1. English Channel
2. England, Scotland, Wales and Northern 

Ireland
3. Cardiff
4. Belfast
5. over 57 million people
6. the Severn, the Thames, the Tyne, the 

Mersey, the Clyde
7. English Channel
8. Atlantic ocean,  North sea
9. The United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland
10. legislative, executive, judicial

11. official   opposition
12. 650 elected Members of  Parliament, 

MPs
13. the Prime Minister
14. Cabinet
15. the Government
16. Constitutional
17. her son Charles, Prince of Wales
18. the Queen
19. laws
20. the Cabinet
21. the House of Commons
22. the Palace of Westminster or 

Westminster Palace
23. to make laws
24.  At the age of 18
25. National flag of the UK
26. Westminster
27. for over three hundred years
28. Edbert
29. City
30. Williams Shakespeare
31 Queen Victoria
32. Queen Victoria’s
33 Agatha Christie
34. In 1973
35. By Sir Christopher Wren in the 17th 

century
36. 6 years
37. 5 years
38. O”-level exams, “A” – level more 

difficult exams
39. One name for Oxford and Cambridge 

Universities
40. religious
41. arable
42. There are ………. and …………. mines 

in Cornwall and Devonshire. (tin, copper)
43. What is Covent Garden? (The biggest 

market-place in Britain)
44. The system of the rivers and canals 

provides a good means of ………….. . (cheap 
inland water transport)

45. The bridge that symbolizes London is 
…………… . (Tower Bridge)

46. What part of London is the symbol of 
wealth and luxury? (The West End)

47. London is situated on the …………. 
river. (Thames)

48. What is London usually associated 
with? (With Big Ben)

49. What is the traditional Christmas 
meal? (Stuffed turkey)

50. What game symbolizes English way 
of life? (cricket: it symbolizes a way of life – a 
slow and  peaceful way of life, it is the national 
English game)

МЕНІҢ БОЛАШАҚ МАМАНДЫҒЫМ
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Образование призвано развивать и при- 
умножать человеческий капитал, формиро-
вать идеи, социально-значимые идеалы, 
мировоззренческие позиции, надежды, 
«конструировать» как будущее общество в 
целом, так и судьбы отдельных людей. 

Факультет философии и политологии 
КазНУ им. аль-Фараби, наряду с немногими 
высшими образовательными учреждениями 
Республики Казахстан, выпускает специа-
листов, значимость которых в условиях 
роста девиации в молодежной среде за-
метно актуализируется. О социальной педа- 
гогике как специальности и социальных 
педагогах как специалистах, к сожалению, 
мало кто знает. Абитуриенты при поступле-
нии обычно с нескрываемым любопыт-
ством переспрашивают о том, чем будут 
заниматься социальные педагоги и что это 
за профессия?

Отметим, что на сегодня существуют 
различные походы в науке, которые рас-
ходятся в определении предмета данной 
области научного знания.

Наиболее лаконично сформулировал 
суть социальной педагогики В.Д. Семенов: 
«Это наука о воспитательных влияниях со-
циальной среды». Социальные педагоги, 
изучая социальное окружение детей и под- 
ростков, склонных к девиантному поведе-
нию, находят наиболее приемлемые и 
эффективные механизмы, формы и методы 
социального воздействия на формирование 
современной личности, живущей в обще-
стве «риска».

Применяя испытанные временем и со-
временные воспитательные технологии, 
социальные педагоги помогают школьным 
учителям осуществлять профилактику и кор-
рекцию отклоняющегося поведения детей и 
подростков, используя при этом возможности 

школьного коллектива, время учебного про- 
цесса, а также внеурочное время. В усло-
виях падения статуса преподавателя, 
утраты способности общества к поддер-
жанию межпоколенческого диалога, отсут-
ствия единого духовно-нравственного про- 
странства и разрушения духовных цен-
ностей необходим практически действенный 
механизм обеспечения стабильности обще-
ства, сохранения его культуры.

Важнейшим механизмом поддержания 
культурных оснований нации становится 
в наши дни социальный педагог, который 
задействует широкий круг общественных, 
молодежных организаций, волонтерский сег- 
мент, меценатов; опирается на право-
охранительные органы, систему социаль-
ной защиты населения и вместе с педа-
гогическим активом обеспечивает (при не- 
формальном подходе) комплексность  
работы по восстановлению нравственных 
ориентиров молодежи, ее мотивации на 
самосовершенствование, работу на общее  
благо.

Омоложение и стремительный рост 
преступности не дают повода обществу 
безразлично смотреть на сложившееся по-
ложение дел в сфере интеллектуального, 
нравственного развития современного поко- 
ления. Высокоразвитый интеллект человека, 
его духовность как непременный капитал и 
потенциал общества будущего в настоящее 
время оказались под угрозой разрушения 
культурой потребления. 

Понятно, что в технологическую эпоху 
не сам по себе интеллект, а интеллект, по-
множенный на духовность и нравственность, 
определяет перспективы развития нации. В 
условиях роста дестабилизирующих мир 
угроз, именно интеллект вкупе с духов-
ностью «решает все!». 

Пузикова С.М., 
доктор педагогических наук, доцент социологии, 
профессор кафедры педагогики и образовательного менеджмента
КазНУ им. аль-Фараби

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 
КАК КАПИТАЛЛОВЛОЖЕНИЕ 

В КУЛЬТУРУ БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
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Каково место социальных педагогов в 
этом процессе духовного созидания лич- 
ности? Социальные педагоги, уже по роду 
своей профессии, – не только универсаль-
ные исследователи, профессионально под- 
готовленные решать самые разнообразные 
проблемы людей, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. Они самой про-
фессией готовятся к неравнодушному, со- 
страдательному отношению к окружаю-
щему миру. Социальным педагогом вообще 
не может быть человек, равнодушный 
к проблемам людей. В одном лице со- 
циальные педагоги являются одновремен-
но и учителями, и психологами, и со-
циальными работниками, и правоведами. 
Они способны работать в любых службах, 
которые обеспечивают оперативную и ком- 
плексную помощь тем, кто нуждается в 
разнообразной поддержке со стороны 
социума. 

Даже уже сам процесс обучения спе- 
циальности определяет мотивацию студен-
тов к оказанию конкретной помощи друзьям, 
близким и незнакомым людям, мотивирует 
добросовестно учиться и помогает найти 
ответ на любой актуальный жизненный 

вопрос. В процессе обучения на факультете 
философии и политологии КазНУ им.аль-
Фараби у студентов данной специальности, 
как показали результаты социологического 
исследования, проведенного автором в 
течение 2-х последних лет, формируется 
не только общее представление о пред-
мете социальной педагогики, о формах 
самореализации как молодого специалиста, 
методах самопомощи, но и «просыпается» 
острое желание немедленно начать прак-
тическую работу по специальности.

Разнообразная, вобравшая в себя раз- 
личные формы и методы, учебная дея-
тельность педагогов кафедры педагогики 
и образовательного менеджмента, их тре- 
нинговая практика, общественные меро-
приятия воспитательного и познавательного 
характера, – все это активно участвует в 
формировании желания будущих социаль-
ных педагогов совершенствоваться,  
быть полезными для окружающих. Глубже 
понять мир вокруг – обычная характерная 
черта тех ребят, что обучаются здесь и 
через практику сотрудничества с детскими 
домами, различными социальными уч-
реждениями. 

МЕНІҢ БОЛАШАҚ МАМАНДЫҒЫМ

Социально-педагогическая деятель-
ность требует особого призвания и особого 
склада социального характера. Этой про-
фессией сложно овладеть исключительно 
за период обучения. В основе успешности 
в профессии – большое желание всегда 
помогать людям. На протяжении всей 
жизни социальному педагогу приходится 
доучиваться, обретать новый опыт сотруд- 
ничества, самообучения через целенаправ-

ленную, напряженную работу над собой.  
Социальный педагог как профессионал 
должен быть уникальной личностью, приз- 
ванной в совершенстве владеть как ис-
следовательскими приемами, разнообраз-
ными знаниями в области общественных 
наук и практики социальной работы, так 
и интересной личностью, чтобы быть 
привлекательным примером в деле со-
циального воспитания. 
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Социальные педагоги – это подвижники. 
В слове «подвижник» сочетаются два очень 
важных понятия: «движение» и «подвиг». 
Они-то и выражают самую суть труда 
социального педагога, – того человека, ко- 
торый совершает каждодневный, незамет-
ный подчас обывателю, человеческий под-
виг, вкладывая все свои душевные силы, 
чтобы мотивировать трудных детей на труд, 
самосовершенствование, перманентно осу- 
ществляя практическую помощь современ-
ной молодежи. 

Работа социального педагога сегодня 
особенно важна для казахстанского об-
щества, поскольку выполняет незаменимую 
функцию: помогает школьным учителям 
создавать благоприятные условия для 
социализации молодого поколения, живу-
щего в сложный исторический период 
борьбы за общечеловеческие ценности. 
Социальный педагог восполняет возникший 
вакуум доверия к социуму у детей, ли-
шенных родительского внимания и опеки. 
Он выявляет потребности своих еще 
социально незрелых подопечных, особен-
ности их социализации, прогнозирует 
на будущее возникновение отклонений 
в их поведении и «прописывает рецепт 

лечения через социальную среду». 
Функции «спасателя» требуют от со- 
циального педагога особых качеств, в 
особенности, большой человечности и со- 
страдания, сопереживания. Это, пожалуй, 
самые благородные качества, в которых 
очень нуждается каждая личность, суще- 
ствующая в эпоху разрушения традицион- 
ных ценностей, господства рыночной психо- 
логии, исповедующей жизненную позицию 
«выгоды», а не «совести» и «правды». 
Сострадание есть разделение чужой боли, 
разделение ее надвое между жертвой и тем 
кто убирает ее – социальным педагогом. 
Профессия «социальный педагог» есть свое- 
образный оберег культуры молодого поко- 
ления. О ней мало кто знает в современном 
обществе. Но, как правило, время все рас-
ставляет по своим местам. И ценность 
специальности будет расти пропорцио-нально 
количеству спасенных от девиации жизней.   

Основатель социальной педагогики как 
области научного знания А. Дистервег как-
то сказал: «Задачей воспитателя и учителя 
остается приобщить всякого ребенка к 
общечеловеческому развитию и сделать 
из него человека раньше, чем им овладеют 
гражданские отношения» [1, с. 450]. 

В наши дни эту ответственную функ- 
цию приобщения современного молодого 
поколения к традиционным общечелове-
ческим ценностям берет на себя 

социальный педагог, чем заслуживает 
и большего об-щественного внимания и 
признания как важнейшей профессии XXI 
века. 

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситетінің педагогика кафедрасы 1940 
жылы 12 қаңтарда құрылған. Бүгінде ол 
педагогика және білім беру менеджменті 
кафедрасы болып өзгертіліп, педагогикалық 
бейіндегі мамандарды даярлайтын фило-
софия және саясаттану факультетінің ка- 
федраларының бірі. Оның қалыптасу мен 
дамуы ұзақ мерзімді қамтиды: тарихи-фи- 
лологиялық факультеттің құрамында ашы- 
лып, университеттің педагогикалық маман-
дықтарын массалық қамтамасыз етуден 
бастап, «Педагогика және психология», 
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» 
және білім берудің «бакалавриат, магистра-
тура, PhD докторантура» үш сатылы жүйе-
сіне өту кезеңіне дейін жұмыс істеп келе 
жатыр.

Педагогикалық мамандықтардың мәр- 
тебесі, оқытудың сапасы және білім беру 
саясатының тұрақтылығы кафедра дәстүрінің 
сақталуы мен табыстылығына негіз болды.

Кафедра университеттің, Қазақстанның 
педагогика-психологиялық ойлардың да-

муымен, мәдениет пен жоғары кәсіби білім 
берумен үйлесімді қалыптасуда және да-
муда. Кафедраға әр жылдары педагогика 
ғылымының ғұлама ғалымдары – Шәкір 
Қоқымбайұлы Қоқымбаев, Төлеген Тәжібай-
ұлы Тәжібаев, Галина Алексейқызы Спе-
шилова, Абдыхамит Ібнейұлы, Қартбай 
Бекенұлы Бержанов, Хасен Қуандықұлы 
Арғынов, Әбдірайым Омаров, Борис  
Жаркенұлы Садықов, Гульназ Кенже-
тайқызы Ахметова, Зауреш Әбдіразаққызы 
Исаева, Айгүлім Боранғалиқызы Айтбаева, 
Әйгерім Қазықызы Мыңбаева басшылық 
жасады.

Сонымен қатар кафедрада педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор  
Қ.Б. Жарықбаев, Ж.Р. Баширова, А.Т. Табыл-
диев, Н.А. Асанов және т.б. жұмыс істеді.

Педагогика және білім беру менеджменті 
кафедрасына атақты ғалымдар Н.Д. Хмель, 
А.Қ. Құсайынов, К.Ж. Қожахметова, Ш.Т. Тау- 
баева, И.Р.  Халитова, Б.Қ.  Құдышева, Қ.Ж.  Ага- 
нина, Д.М. Джусубалиева, С.Қ. Бердібаева 
және т.б. шақырылған.

Хадырбаева И.Е.,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
философия және саясаттану факультеті
педагогика және білім беру менеджменті 
кафедрасының оқытушысы  

ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МЕНЕДЖМЕНТІ 
КАФЕДРАСЫ: ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНГІСІ

Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының оқытушы-профессорлық құрамы
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2014-2015 оқу жылы п.ғ.д., профессор 
А.Т. Табылдиев, А.К. Мыңбаева, п.ғ.к., 
кафедраның профессор міндетін атқарушы 
Н.С. Әлғожаева, п.ғ.к., Г.А. Қасен п.ғ.к, 
доцент Г.А. Мамырбекова, п.ғ.д., профессор 
А.Б. Мукашева, кафедраның доценті  
Ұ.Б. Төлешова «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
ға 80 жыл» алқасымен марапатталды.

2014-2015 жж. п.ғ.д., профессор  
А.Б. Мукашева, п.ғ.д., доцент К.Ж. Жолтаева 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 80 жылдығының 
алғыс хатымен марапатталды. 

 

Мыңбаева Әйгерім Қазықызы 
п.ғ.д., профессор

2015 жылы «Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы» 

Кафедра құрылғалы білім беру мен 
қоғамның басқа салаларында жоғары кәсіби 
деңгейдегі мамандар даярлап, бүгінде 
түлектер еліміздің әртүрлі түкпірлері мен 
шетелдерде жұмыс жасап жүр. Ұжым жоғары 
ғылыми әлеуетке, жауапкершілікке ие, өзінің 
кәсіби мамандығы мен универистетіне адал 
еңбек етуде. Кафедраның білім беруден 
атаулы жетістіктерімен және университеттің 
академиялық саясатына белсенді қаты-
суынан бүгінде еңбек нарығында сұранысқа 
ие ғылыми-педагогикалық кадрлар мен 
жоғары білікті мамандар даярлауда білім 

беру мен ғылыми және қоғамдық орталық 
болып табылады.

Кафедрада негізгі педагогикалық білім 
беру міндеттері төмендегі бағыттар бойынша:

– Жалпы мәдени және қоғамдық-гума- 
нитарлық (университеттің барлық маман-
дықтарына арналған жалпы білімдендіру 
пәні бойынша «Педагогика» блогы ).

– Кәсіби деңгейде: болашақ оқытушы-
ларды даярлау («Педагогика мектебі», «Эт- 
нопедагогика» блогындағы бакалавр 
мамандықтарына арналған кәсіби пәндер).

– Ғылыми-педагогикалық деңгейде: ма- 
гистратураға ғылыми-педагогикалық маман-
дарды даярлау (барлық магистратура ма-
мандықтарына арналған «Педагогика»).

– Арнайы психологиялық-педагогика-
лық: оқу жоспарына сәйкес «5В010300 –
Педагогика және психология» бакалавры, 
«6M010300 – Педагогика және психология» 
магистратура, «6D010300 – Педагогика и 
психология» PhD бағдарламасы.

– Арнайы әлеуметтік педагогикалық: 
«5В012300-Әлеуметтік педагогика және өзін- 
өзі тану» бакалавры, «6M012300 – Әлеумет- 
тік педагогика және өзін-өзі тану» магис-
тратурада, программа PhD «6D012300 –
Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» 
PhD бағдарламасы жүргізіледі. 

Сонымен қатар кафедрада төмендегідей:
– Білімдендіру зерттеулерінің ғылыми-

инновациялық орталығы.
– «Жас ғалымдар» мектебі.
– «Логос» атты студенттердің ғылыми 

қоғамдастығы.
– «Үміт сәулесі» еріктілер қозғалысы.
– «Шабыт», «Эмпатия», «Гармония» 

клубтары.
– ҚазҰУ хабаршысы: педагогикалық ғы-

лымдар сериясы бойынша жинақ жұмыс 
істейді.

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
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Педагогика және білім беру менедж-
менті кафедрасының мақсаты – мемле-
кетімізге қажетті жоғары білікті, жаңа фор-
мациядағы педагог кадрларды үздіксіз және 
жүйелі даярлау. Кәсіби кадрларды даяр-
лауда қазақстандық дәстүрлерді және 
әлемдік қауымдастық талаптарына сәйкес-

тігін, оған қоса әлемдік білім беру кеңістігіне 
кіру мен жұмыс берушілердің талаптарын 
ескеру маңызды.

Кафедра төмендегі мамандықтар бойын- 
ша қоғам талабына сай мамандарды даяр-
лайды: 

Бакалавриат Магистратура Докторантура

Маман
дық:

1. «5В010300 – Педа- 
гогика және психоло-
гия»
2. «5В012300 – Әлеу-
меттік педагогика және 
өзін-өзі тану»

Таңдау пәні: биология

1. «6М010300 – Педагогика 
және психология»
2. «6М012300 – Әлеуметтік 
педагогика және өзін-өзі 
тану»

Б.Н. Ельцин атындағы Орал 
Федералды университеті 
және Ресей Халықтар Дос-
тығы университетімен 
«Қос дипломды» бағдар-
ламасы жүзеге асырылуда.

1. «6D010300 – Педа- 
гогика және психоло-
гия»

2. «6D012300 – Әлеу-
меттік педагогика және 
өзін-өзі тану»

Оқу мерзімі: 4 жыл. 2 жыл. 3 жыл.

Кафедра студенттерінің (1-4 курс ара-
лығында) педагогикалық және зерттеу тәжі-
рибелерінен өтетін ұйымдар:

«Педагогика және психология» маман-
дықтары:

– «Артек» халықаралық балалар орта-
лығы;

– «Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру 
орталығы;

– №2 «Жанұя» және т.б. мамандан-
дырылған балалар үйі;

– Алматы қаласының мектеп-гимна-
зиялары, лицейлері, жалпы білім беретін 
мектептері, колледждері.

«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі 
тану» мамандықтары:

– «Бөбек» Ұлттық ғылыми-практикалық 
және сауықтыру орталығы (Алматы);

– №2 «Жанұя» және т.б. мамандан-
дырылған балалар үйі, Алматы қаласы 
мектептері

– Жасөспірімдерді бейімдеу орталығы
– Балаларды қорғау бойынша басқарма.
Қазіргі таңда кафедра төменде көр-

сетілген Еуропа және ТМД мемлекетерінің 
университеттері, жоғары оқу орындары 

және орталықтармен белсенді қызмет етеді:
– Рединг университеті (Ұлыбритания)
– Лестер университеті (Ұлыбритания)
– «Артек» халықаралық балалар орта-

лығы (Украина, Гурзуф қ.)
– РЖОО «Қырым гуманитарлық универ-

ситеті», Педагогика, психология және ин-
клюзивті білім беру институты (Украина, 
Ялта қ., АР Қырым)

– Драгоманов атындағы ұлттық педа- 
гогикалық университеті, Қырым гумани-
тарлық факультет (Украина, Гурзуф қ.)

– Св.Клеминт Охридский атындағы 
София университеті (Болгария, София)

– Бургас еркін университеті (Болгария, 
Бургас)

– «Предтечи БГ» ЕООО (Болгария, 
София)

– А.И. Герцен атындағы Ресей мемле-
кеттік педагогикалық университеті (Ресей, 
Санкт-Петербург)

– Ресей халықтар достастығы универ-
ситеті (Ресей, Мәскеу)

– Ресей білім беру академиясы жа-
нындағы педагогика тарихы және теориясы 
институты (Ресей, Мәскеу).

МЕНІҢ БОЛАШАҚ МАМАНДЫҒЫМ
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«5В010300 – Педагогика және психоло-
гия» мамандығы бойынша білім алған сту-
денттер төмендегі бағыттарда жұмыс істей 
алады:

– әртүрлі типтегі оқу-тәрбие мекеме-
лерінде педагог-психолог (мектепке дейінгі 
оқыту мен тәрбиелеу жүйесі; жалпы білім 
беретін орта мектеп, кәсіби мектеп, бейіндік 
мектептер: гимназиялар, лицейлер, кол-
ледждер);

– білім беру жүйесіндегі ҒЗИ-да кіші 
ғылыми қызметкер;

– колледжде педагогика және психо-
логия пәнінен оқытушы;

– интернаттарда, балалар үйлерінде, 
түзету және оңалту мекемелерінде;

– әкімшілік органдарында (Білім және 
ғылым министрлігінде, облыстық, аудандық 
білім беру мекемелерінде, әкімшілікте) ма-
ман ретінде;

– әртүрлі ұйымдарда кадрлық қызмет 
бойынша, кадрларды даярлау және қайта 
даярлау қызметтерінде менеджер.

«5В012300 – Әлеуметтік педагогика және 
өзін-өзі тану» мамандығы бойынша бітіруші 
түлектерге «Мектеп әлеуметтік педагогы, өзін-
өзі тану мұғалімі» біліктілігі беріледі. Олар:

– мемлекеттік құрылымдарда (ҚР БҒМ 
балалар құқығын қорғау Комитеті, бала-
лардың құқығын қорғау бойынша облыстық 
департаменттер);

– әлеуметтік бағыттағы мекемелерде 
(әлеуметтік қамтамасыздандыру, жұмыссыз- 

дарға, жағдайы төмендерге, еңбекке жарам-
сыздарға қолдау көрсету мен көмектесу 
ұйымдары);

– білім беру мекемелерінде (мектепке 
дейінгі білім беру ұйымдарында (мектеп-
терде, балалар үйінде, интернаттарда, ар-
найы білім беру мекемелерінде);

– қоғамдық ортада өскелең ұрпақты 
тәрбиелеу мен дамыту мәселелерімен ай- 
налысатын мекемелерде (түзету және оңал- 
ту мекемелерінде, арнайы мектептер, ко-
лонияларда);

– балалардың бос уақытын ұйымдас-
тырумен және балалар шығармашылығын 
қолдаумен, өскелең ұрпақтың толықтай 
әлеуметтенуімен және тұлғалық дамуымен 
айналысатын мекемелерде (қоғамдық ұйым- 
дар, балалар клубы, студиялар, сауықтыру 
лагерлерінде) қызмет ете алады.

Қорыта келе, «5В010300 – Педагогика 
және психология» және «5В012300 – Әлеу- 
меттік педагогика және өзін-өзі тану» ма- 
мандығын таңдаушы жас түлектерді әл- 
Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінің философия және саясаттану 
факультетіне оқуға түсуге шақырамыз. 

ҚазҰУ студенті – бұл жоғары дәреже, 
сенің болашағың мен мансабың!!!

Қосымша мәліметтер: 
тел.: +8 (727) 292-57-17, ішкі 21-21, 21-72.
http://www.kaznu.kz/kz/1799/page
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 «ВОПРОС-ОТВЕТ»

1. Грушина М.Б., Костанайская область, СШ Затобольская №1

Здравствуйте, когда я могу подать заявление на участие в конкурсе по присуждению 
образовательного гранта?

Прием заявлений на конкурс по присуждению образовательного гранта проводится 
с 23 июля по 31 июля.

2. Таниева А.И., Ақтөбе облысы, М. Ғабдулин атындағы №3 мектеп-гимназия

Жатақхана беріледі ме?

Қазақстандағы ең ірі жоғары оқу орындарының бірі – әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық унивеситеті өз студенттерін 100% жатақханамен қамтамасыз етеді.

3. Бегежанова М.Н. Павлодарская область, школа-лицей №10 имени Абая

Какой я должна набрать на ЕНТ проходной балл, чтобы поступить в КазНУ им. аль-
Фараби? 

 
Чтобы поступить в КазНУ имени аль-Фараби вы должны набрать 70 баллов и выше.
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СТРАНИЧКА ЮМОРА

Один мальчик все время писал слово «пошел» через «о» 
(пошол). Учительница его заставила остаться после уроков 
и написать это слово 50 раз, чтоб запомнить. Мальчик все 
сделал, как велела учительница. Уходя домой, он оставил ей 
записку: «Я написал 50 раз слово ‘пошел› и пошол домой»  

*******

Учитель выговаривает дежурному по классу:
– Опять доска грязная, тряпка сухая, а на глобусе, – он ткнул пальцем, – пыль.
– Это не пыль, – возразил дежурный. – Там, где у вас палец, находится Сахара. 
                                                              

*******

Первоклассник приходит в магазин школьных принадлежностей. Подходя к продавцу, 
спрашивает:

– Тетенька, а у вас есть клей для 1-го класса? 
– Нет, мальчик. 
– А тетради в кружочек? 
– В какой еще кружочек? Тоже нет. 
Стоящий позади гражданин сердито говорит:
– Мальчик, не морочь продавцу голову и не отнимай время у людей. Девушка, а мне, 

покажите глобус Украины.

*******

Сын отцу: 
– Пап, у меня к тебе 2 вопроса. 
– Какие? 
– Первый – можно ли мне получать побольше карманных денег?  

А второй – почему нет? 

*******

Учитель говорит школьнику: 
– Завтра пусть придет в школу твой дедушка! 
– Вы хотите сказать – отец? 
– Нет, дедушка. Я хочу показать ему, какие грубые ошибки делает его сын в твоих 

домашних заданиях.

Материалы собраны из интернет-ресурсов
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