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АРХЕОЛОГ-ҒАЛЫМ, ҰСТАЗ НҰРТАЗА  
ОРЫНХАНҰЛЫ АЛДАБЕРГЕНОВ 70 ЖАСТА!

Новости КазНУ

Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейі 
дирек торының кеңесшісі Нұртаза Алдабергенов.

Нұртаза Алдабергенов 1947 жылы 20 қарашада 
Оңтүстік Қазақстан облысының Арыс қаласында дүниеге келген. 
1965 жылы мектеп бітірген соң Орта Азия мен Қазақстан 
бойынша маман археологтар даярлайтын бірден-бір жоғары 
оқу орны Ташкент университеті тарих факультетінің 
Археология бөліміне оқуға түскен. Аты әлемге әйгілі ғалымдар 
мен ұстаздардан дәріс алып, Орта Азия елдерінде кең көлемде 
зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқан Оңтүстік Түркіменстан, 
Термез, Кеш және Қырғыз археологиялық экспедицияларының 
жұмысына қатысып, үлкен өмір мектебінен өтіп, тәжірибе 
жиған Н. Алдабергенов 1970 жылы университет бітіріп, еңбек 
жолын Қазақ ССР Ғылым Академиясының тарих, археология 
және этнография институтының Оңтүстік Қазақстан кешенді 
археологиялық-экспедициясы құрамында ежелгі Отырар қаласында 
жүргізіліп жатқан қазба жұмыстарына қатысудан бастады.

Н. Алдабергенов 1970-1971 жылдары Шымкент облысының 
Қызылқұм аудандық оқу бөлімінің инспекторы, 1971-1973 
жылдары Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 
Республикалық ғылыми қайта қалпына келтіру шеберханасында 
археолог болып қызмет атқарған ол ортағасырлық Түркістан 
қаласында жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарына қа-
тысып, Есімхан кесенесін, Қылуетті ашып, Күлтөбеде басталған 
алғашқы қазба жұмыстарына басшылық жасады.

1973-2004 жылдар аралығында Н. Алдабергенов әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің археология және этнология 
кафедрасында ұстаз болып қызмет атқарған кезінде кафедраның 
қалыптасып, өсуіне, университеттің ортағасырлық Ақтөбе 
қаласындағы археологиялық базасын ұйымдастыруға үлкен үлес 
қосты. Университет қабырғасында жұмыс атқарған жылдар 
кезінде ол тарих факультетінің студенттеріне «Археология», 
«Орта Азия археологиясы», «Азия археологиясы», «Еуропа 
археологиясы», «Қазақстанның ортағасырлық қалалары», «Архео-
логиялық зерттеулердің әдістері» пәндері мен курстарын оқып, 
жоғары оқу орны студенттеріне арналған бірнеше оқу және 
көмекші құралдарын жарыққа шығарып, өзін білікті маман, ғалым, 
ұлағатты ұстаз ретінде көрсете білді. Оның шәкірттері 
еліміздің барлық облыстарындағы мектептерде, жоғары оқу 
орындарында, республикалық, облыстық музейлерінді жұмыс 
істеп жүр. Шәкірттерінің қатарында ғылым кандидаттары, 

Омаров Ғ.Қ., т.ғ.к., доцент, 
Сагындыкова С.Т., оқытушы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
Археология, этнология  және музеология кафедрасы
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ҚазҰУ жаңалыҚтары

докторлары, профессорлар мен жоғары 
оқу орындарының проректорлары, рек-
торлары бар.

1981-1984 жылдары аралығында  
Н. Алдабергенов М.В. Ломоносов атын-
дағы Мәскеу мемлекеттік университеті 
Археология кафедрасының аспиранты. 
Осы жылдары ол атақты ғалым, Алтын 
Орда қалаларының білгірі Г.А. Федоров-
Давыдов басқарған Еділ археологиялық 
экспедициясының құрамында Сарай 
Бату және басқа бірқатар қалаларда 
жүргізілген қазбаларына қатысып, олар - 
дың нәтижесін жарыққа шығаруға 
үлесін қосты.

Н. Алдабергенов Қазақ жеріндегі 
ежелгі және ортағасырлық қалалар мен 
елді мекендердің пайда болу, қалыптасу, 
даму тарихын зерттеп жүрген маман, ол 
1974-2004 жылдар аралығында Жамбыл 
облысы Шу аудандағы ортағасырлық 
Ақтөбе қаласында жүргізілген қазба 
жұмыстарына қатысып, сол қаланың сан 
ғасырлық тарихын ашуға сүбелі үлес 
қосты. Н. Алдабергенов 100-ден астам 
ғылыми мақалалардың авторы, 2006 
жылы оның профессор У.Х. Шәлекеновпен 
бірігіп жазған «Ортағасырлық Ақтөбе» 
атты кітабы Түркия мемлекетінің ас та-
насы Анкара қаласында баспадан шық - 
ты. Оның Орталық Азия мен Қазақ-
стан археологиясының өзекті мәселе - 
леріне және археологиялық ескерткіш-
теріне арналған бірқатар мақалалары 
Қазақстанның Ұлттық энциклопедиясы 
мен Жамбыл облысының ескерткіш-
терінің жинағында жарияланды.

Тәжірибелі археолог, тарихи-мәдени 
мұра ескерткіштерінің жанашыры  
Н. Алдабергенов 2004 жылы ҚР Мәдениет 
және ақпарат министрлігінің шешімімен 
Отырар мемлекеттік археологиялық 

қорық музейіне директор болып та-
ғайын далды. Араға 34 жыл салып 
қасиетті Отырарға қайта оралған 
Н. Алдабергенов археологиялық қорық 
музейінің жұмысын осы заман талабына 
сай ұйымдастырып, ауданның тарихи-
мәдени мұра ескерткіштерін қайта 
есепке алу, сақтау, қорғау, пайдалану 
және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйым - 
дастыруда іскерлік танытты.

Н. Алдабергенов басқарған Отырар 
қорық музейінің ұжымы Республика-
лық «Мәдени мұра», «Отырарды қайта 
жаңғырту» бағдарламаларын ҚР Білім 
және ғылым министрлігі мен Археология 
институтымен тығыз байланысты іске 
асыруда. Қорық музейдің экспедициясы 
Отырар алқабындағы 200-ден астам 
ескерткіштерді қайта зерттеп, жаңа 
ескерткіштерді тауып, оларды тір - 
кеуге алды, Отырар ауданы ескерт-
кіштерінің толық жинағы дайындалды. 
Сонымен қатар, ол археологиялық тұр-
ғыдан зерттеліп жатқан бірқатар ес-
керткіштерді алдағы уақытта туристік 
нысандарға айналдыру бағытында ір - 
гелі істерді жүзеге асыруда. Осы 
бағдарламаларды іске асыру аясында 
«Шежірелі Отырар», «Отырар жәдігер-
лері» атты кітаптарды баспадан шы-
ғаруға көмек көрсетіліп, Арыстанбаб 
кесенесі қайта жөндеуден өткізіліп, 
ауданның тарихи-мәдени мұраларына 
қатысты буклеттер, кітапшалар, кар-
та және Н. Алдабергеновтың К.М. Бай-
пақовпен бірігіп жазған «Отырар алқабы» 
атты кітабы жарыққа шықты.

Тарих, археология және этнология 
факультетінің ұжымы Нұртаза Орынхан-
ұлын 70 жас мерейтойымен құттық-
тай отырып, зор денсаулық, отбасына 
амандық және жұмысына табыс ті лейді.
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Саткенова Ж.Б., Тастемирова Г.А., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
ЖОО-ға дейінгі білім беру факультеті
ЖОО-ға дейінгі дайындық 
кафедрасының оқытушылары 

ШЫҒЫСТЫҢ ДАРА БАЛАСЫ

Бүгінде сексеннің сеңгіріне келген 
Жасұлан Садықұлы ұзақ жылдар бойы 
қажымай еңбек етіп, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті, ЖОО-ға дейінгі 
білім беру факультеті, ЖОО-ға дейінгі 
дайындық кафедрасында қазақ, ауған 
жастарына математиканың қыр-сырын 
үйретіп, қазіргі таңда еңбек демалысына 
шыққан ұлағатты ұстаз. Шығыс Қазақстан 
облысында дүниеге келген Жасұлан 
Садықұлы 1937 жылы 7 қарашада шағын 
отбасында дүниеге келді, әкесі Ұлы Отан 
соғысында ерлікпен қаза тапқан. Жастай 
еңбекке ерте араласып өскен Жасұлан 
Садықұлы 7 жылдық сыныпты үздік аяқтап, 
1954 жылы өзі қызмет еткен білім ордасында 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (бұрынғы атауы 
Киров) университетінің физика-математика 
факультетіне оқуға түседі, оқуын жақсы 
аяқтап, осы оқу орнында ассистент қызметін 
атқарады. 1980 жылдары Совет үкіметінің 
«Ауғанстан еліне көмек» атты жолдауымен 
Ауғанстан жастарына математика сабағын 
үйретуге Мазари Шарип қаласына жолдама 
алады. Осы жылдары Ауғанстанда 1978 

жылдан бастау алған төңкеріс болып, 
оның арты аяқталмас соғысқа айналған 
кез еді. Осындай майдан ортасында жүріп, 
Ауғанстан жастарына сабақ берді. Қарша 
бораған оқтан аман қалып, екі рет жарақат 
алған ұстаз елге аман оралып, Ауғанстанның 
түпкір-түпкірінен келіп, елімізде білім алып 
жатқан жастарға дәріс берді. Елге аман 
оралған Жасұлан Садықұлы 1984 жылы 
«Кеңес одағының жоғары біліміне сіңірген 
ерең еңбегі үшін» деген кеуде белгісімен 
марапатталды, 1985 жылы Шетелдік жас-
тардың елімізде білім алуына арналған 
дайындық факультетінің ашылуына мұ-
рындық болды. Міне, осы жылдан бері 
жұмыс істеп келе жатқан факультетте көп 
деген шетелдік азаматтар білім алуда. 
Жақында Жасұлан Садықұлының 80 
жасқа толуына орай, университетіміздің 
ректоры Ғ. Мұтанов «Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетіне сіңірген ерең 
еңбегі үшін» деген университетіміздің төс 
белгісімен марапаттады. Кафедрамыздың 
атынан Жасұлан Садықұлына ұзақ ғұмыр 
тілейміз. 

Новости КазНУ



Al-Farabi.kz  5

Саденова А.Е., Ахмедова А.К., 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультеті 
Шетелдіктердің тілдік және жалпы білім беру 
дайындығы кафедрасының оқытушылары

ПОЭЗИЯ – СЕЗІМ АЙНАСЫ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың шетел  - 
дік тердің тілдік және жалпы білім беру 
дайындығы кафедрасының ұйымдастыруы-
мен жоғары оқу орнына дейінгі білім беру 
факультетінің деңгейінде Қытай Халық 
Республикасының Алматы қаласындағы 
Бас консулдығымен Алматы қаласындағы 
жоғары оқу орындарының қазақ және қытай 
студенттерінің қатысуымен «Поэзия – сезім 
айнасы» атты қазақ, орыс және қытай 
тілдерінде өлең оқу сайысы өтті. 

Аталған мазмұнды шараға Қытай Халық 
Республикасының Алматы қаласындағы 
Бас консулдығының өкілдері, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ жанындағы Конфуций 
институтының оқытушылары және тағы 
басқа да Алматы қаласының ЖОО-дан 
шақырылған қонақтар және ЖОО-ға дейінгі 
білім беру факультетінің оқытушылары мен 
студенттері, сонымен қатар осы факультетті 
бітіріп кеткен бұрынғы бітірушілер қонаққа 
шақырылды. 

Сайыста Алматы қаласындағы жоғары 
оқу орындарында білім алып жатқан сту-
денттер қазақ, орыс және қытай тілдерінде 
атақты қазақ, орыс, қытай ақындарының 
өлеңдерін мәнерлеп оқыды. Сайыс екі 
бөлім бойынша өтті. Сайысқа қатысушылар 
бірінші бөлімде өлеңді мәнерлеп оқып, 
екінші бөлімде сұрақтарға жауап берді. 
Сайыс нәтижесінде үш орын жүлдегерлері 

анықталып, құнды сыйлықтармен мара-
патталды. Сайыс аясында концерттік бағ-
дар лама ұйымдастырылды. Концерттік 
бағдарламаға Қытай елінен білім алу үшін 
Қазақстанға келген студенттер қатысты. 
Бұл концерттік іс-шарада студенттер ән 
орындап, би билеп, сонымен қатар, аталған 
іс-шараға арнайы ұйымдастырылған шағын 
қойылымға қатыса отырып, қазақ және 
орыс тілдерін меңгерген деңгейлерін, өз 
білімдерін, өнерлерін көрсете білді. 

Дәстүр бойынша іс-шара соңында 
кафедраның мұражайында сақталу үшін 
әрі тарих үшін жалпы фотосуретке түсті. 
Студенттер мен оқытушылар дайындаған 
концерттік нөмірлер жиналған жұртшылық 
көңілінен шықты. Шара соңында келген 
қонақтар факультеттің көп жылдық тари-
хынан сыр шертетін мұражайды аралап, 
қонақтарға арналған қолтаңба журналына өз 
лебіздері мен алғыстарын жазып қалдырды. 

«Поэзия – сезім айнасы» атты қазақ, 
орыс және қытай тілдерінде өлең оқу 
сайысы рухани-мәдени тұрғыда шетелдік 
студенттердің белсенді қатысуымен жоғары 
деңгейде өтті. 

Бұл шетелдік студенттердің рухани-
мәдени білімдерін көтерудің өзгеше фор-
масы, әрі шетелдік студенттердің ой-таны-
мын қалыптастырудың негізі болар бірден-
бір жақсы әрі маңызды іс-шара болды.

ҚазҰУ жаңалыҚтары



6 

Рахат Бақытжан,
жылуфизика және техникалық 
физика кафедрасының оқытушысы

СТУДЕНТТІК ӨМІРІМНІҢ АЛҒАШҚЫ КҮНДЕРІ

Университетімізде жыл сайын қыр-
күйек айында тілдер мерекесіне орай тіл 
апталығына байланысты әртүрлі іс-шара-
лар ұйымдастырылуда. Солардың бірі 
физика-техникалық факультетінің жылу-
физика және техникалық физика кафедрасы 
ұйымдастыруымен 1-курс студенттерінің 
арасында өткізілген «Студенттік өмірімнің 
алғашқы күндері» атты эссе байқауы 
болатын.

Елімізде жыл сайын 22 қыркүйек Қа - 
зақстан халықтарының тілдері күні мере-
кесіне орай түрлі танымдық іс-шаралар 
өткізілетіндігі белгілі. Осындай маңызды 
мерекені ұлықтаған байқаудың бірі – 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситетіндегі физика-техникалық факуль-
тетінің жылуфизика және техникалық фи - 
зика кафедрасы ұйымдастыруымен, 1-курс 
студенттерінің арасында өткізілген «Сту-
денттік өмірімнің алғашқы күндері» атты 
эссе байқауы болды. 

Байқаудың басты мақсаты – киелі қара 
шаңыраққа енді ғана қадам басқан сту-
денттердің алғашқы сезімдеріне, жүрек 

толқытарлық сәттеріне куә болып, сту-
денттердің жан-жақтылығын байқау бола-
тын. Байқау үштұғырлы тіл саясатын на-
сихаттау мақсатында үш тілде өткізілді.Тіл 
апталығы аясында 1-курс студенттерінің 
белсенділігі өте жоғары болғандығы – 
олардың бойындағы ұлттық патриотизмнің 
де жоғары екендігін дәлелдейді деп толық 
сеніммен айтуға негіз бар. Шығармалар 
қазақ, орыс, ағылшын тілінде жазылып, 
сонымен қатар көркемдеп жеткізу шеберлігі 
бойынша жоғары деңгейде жазылған сту - 
денттер жұмысы арнайы мақтау қағаз-
дарымен марапатталды. 

Атап айтар болсақ, қазақ тілінде үз - 
дік мақала болып Радиотехника, элек-
троника және телекоммуникациялар ма-
ман дығының 1-курс студенті Тоқтарбаев 
Данияр, орыс тілінде үздік мақала болып 
техникалық физика мамандығы студенті 
Потапченко Анжелика жұмыстары баға - 
ланды. Және келесі студенттер Амангел - 
дина Ардақ стандарттау және сертифи-
каттау мамандығы, Парымбекова Сымбат 
радиотехника, электроника және телеком-
муникациялар мамандығы, Жақсылықова 
Назерке радиотехника, электроника және 
телекоммуникациялар мамандығы тіл мәр - 
тебесін жоғары бағалап, өз ойларын анық 
жеткізгендігі мен белсенділіктері үшін ар-
наулы мадақтамаларға ие болды.

Елбасымыз «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты мақаласында «екі 
дәуір түйіскен өліара шақта Қазақстанға 
түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар ар - 
қылы болашағын баянды ете түсудің тең-
дессіз тарихи мүмкіндігі беріліп отыр», – 
деген болатын. Ендеше, бүгінгі жас ұрпақ – 
студенттер қауымының замана көшіне іле-
сіп, тарих керуенінен қалыспасы хақ.

Новости КазНУ
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Сатыбалдина Н.К., доцент кафедры 
общей и прикладной психологии, 
Калиева А.Ж., старший преподаватель 
кафедры иностранных языков 

 ЗДОРОВЬЕ – НАШЕ БОГАТСТВО

В нынешнем ежегодном Послании 
народу Казахстана Главы государства 
Нурсултана Назарбаева говорится: «Наш 
путь в будущее связан с созданием новых 
возможностей для казахстанцев ... Разви-
тая страна в ХХI веке – это активность, 
образование и здоровье граждан».

В связи с этими задачами, стоящими 
перед народами нашей страны, выше-
названные преподаватели 19 ноября про-
вели Круглый стол среди студентов 1 
курса ФФиП специальности «Психология» 
на тему: «Здоровье – наше богатство» в 
рамках проекта «Культ здорового тела». 

К этому мероприятию студентами груп-
пы был подготовлен ряд презентаций. 
Прежде всего, были даны дефиниции 
понятий «здоровье» и «образ жизни». 
Существует более 300 определений здо-
ровья. В Уставе Всемирной организации 
здравоохранения (1948 г.) здоровье опре - 
деляется как «состояние человека, кото-
рому свойственны не только отсутствие 
болезней или физических дефектов, но 
и полное физическое, душевное и со-
циальное благополучие». 

При определении понятия «образ жиз - 
ни» студенты отметили, что оно связано с 
особенностями повседневной жизни че - 
ловека и охватывает различные аспекты: 
трудовую деятельность, формы проведе-
ния свободного времени; участие в обще - 
ственной жизни; удовлетворение мате-
риаль ных и духовных потребностей; быт; 
нормы поведения.

Также в презентациях студенты оста - 
новились на основных принципах под-
держания здоровья и ведения здорового 
образа жизни. Относительно принципов 
здорового сбалансированного питания 
была подчеркнута необходимость употреб-
ления в пищу сырых растительных про-
дуктов. Благодаря содержащейся в них 
клетчатке они способствуют снижению 
уровня холестерина, что обусловливает 
здоровье сердечно-сосудистой системы. 
Одна из предлагаемых диетологами диет с 
преобладанием растительной пищи – сре - 
диземноморская. Студенты привели основ-
ные принципы этой диеты. 

Касаясь принципа физической актив-
ности, студенты подчеркнули, что здесь 
основополагающим является принцип ре-
гулярности. 

Если какой-то комплекс не приносит 
удовольствия, лучше от него отказаться 

ҚазҰУ жаңалыҚтары



8 

и попробовать что-нибудь другое, но 
заниматься ежедневно.

Также студентами был подготовлен 
разнообразный материал по проблеме 
отказа от вредных привычек. 

Относительно вреда для организма 
табакокурения, были затронуты следующие 
аспекты: воздействие табака на организм в 
целом и на органы дыхания в частности; а 
также его воздействие на женский организм. 
При курении табачный дым проникает 
в ротовую полость, дыхательные пути, 
вызывает раздражение слизистых оболочек 
и повреждает легкие. Употребление табака 
пагубно влияет на весь организм человека 
и может привести к возникновению он-
кологических заболеваний внутренних ор - 
ганов человека, а также к нарушениям 
сердечной деятельности и мозгового кро-
вообращения.

В презентации, посвященной пробле-
ме алкоголизма, было отмечено, что эта 
проблема в наши дни очень актуальна. 
Пьянство ведет за собой множество как 
физических, так и социальных последствий, 
а именно: бедность, раздор в семье, 
болезни, потерю репутации в коллективе, 
ослабление умственной активности. В пью-
щих семьях дети оказываются умственно 
недоразвитыми и физически больными. Дети 
часто рождаются мертвыми. Кроме того, 
алкоголь укорачивает жизнь в среднем на 17 
лет. Студенты в презентациях указали на то, 

что большая часть алкогольной продукции, 
выпускаемой негосударственными пред-
приятиями, содержит значительное коли-
чество ядовитых веществ. Выступающие 
подчеркнули, что при систематическом 
употреблении алкоголя развивается опас-
ная болезнь – алкоголизм, требующая 
специализированного лечения. 

Не менее остро сегодня стоит проб-
лема наркомании. При обсуждении дан - 
ной проблемы студенты указали, что 
злоупотребление наркотическими средства-
ми и незаконная торговля ими в последнее 
время во многих развитых странах мира 
приняла катастрофические размеры. Осо-
бенно подвержены наркомании молодые 
люди и подростки. 

Наркомания значительно укорачивает 
жизнь, вызывает моральную, нравственную 
и умственную деградацию. Люди, стра-
дающие наркоманией, очень часто связаны 
с криминальным миром, так как в попытках 
раздобыть деньги на наркотики идут на 
преступления. В ходе круглого стола 
студенты активно участвовали в дискуссии, 
высказывали свое мнение. 

Подводя итоги проведенного меро-
приятия, преподаватели – доцент Саты-
балдина Н.К и старший преподаватель 
Калиева А.Ж., а также студенты высказались 
за здоровый образ жизни и указали, что есть 
множество способов сохранить здоровье на 
долгие годы. 
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Қуаналиева Г.А., 
заң ғылымдарының докторы, профессор м.а.,
Шуланбекова Г.К.,
аға оқытушы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасы 

ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗДЕРІН 
ЖАҢҒЫРТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ!

23 қараша 2017 жылы әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті, 
заң факультетінің «Кеден, қаржы және 
экологиялық құқық» кафедрасы Алматы 
қаласы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл ұлттық бюросының департамен-
тімен бірлесе отырып «Құқық қорғау 
қызметінің негіздерін жаңғырту туралы 
заң жобасының негізгі ережелері ту-

ралы» тақырыбында дөңгелек үстел 
өткізді. Аталған іс-шараға кафедраның 
профессорлық-оқытушылық құрамы қа-
тысты, баяндамалар оқылып талқыға са-
лынды. Сонымен қатар, дөңгелек үстелге 
Алматы қаласының прокуратура ор ган - 
дарының қызметкерлері, судьялар, адво-
каттар және «Жаңару» республикалық 
қоғамдық бірлестігінің мүшелері қатысты.

Дөңгелек үстелдің мақсаты «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық акті - 
леріне құқық қорғау қызметінің процес-
суалдық негіздерін жаңғырту мәселесі 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 
заң жобасын талқылап, пікір алмасып, 
нәтижелі қорытынды шығару. Дөңгелек 
үстел жоғары дәрежеде өткізілді. Іс-ша-
раның нәтижелі өткізілуіне теория мен 
тәжірибе салаларының мамандарының бір-
ге қатысуы болды.

«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне құқық қорғау қыз-
метінің процессуалдық негіздерін жаңғырту 
мәселесі бойынша өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы» Қазақстан Рес-
публикасының заң жобасының ерекшелігі, 
ол Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың 

заң шығарушылық бастамасымен ұсы-
нылып отыр. Заң жобасында Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық-процестік 
кодексіне, Жедел-іздестіру қызметі туралы 
және Прокуратура туралы заңдарына 
өзгерістер енгізу көзделген.

Заң жобасын шартты түрде екі топқа 
бөлуге болады. Біріншісі, адам құқығы мен 
бостандықтарын қорғауды заң тарапынан 
күшейту, ал екіншісі қылмыстық процестегі 
уақыт пен мерзімдерді үнемдеу. Заң 
жобасында көптеген жаңа институттар 
көрсетілген. Адам құқығын күшейтудегі 
жаңалықтарға келсек, соттың санкциясынсыз 
азаматтарды ұстау мерзімін 72-ден 48 
сағатқа, ал кәмелетке толмағандарды 24 
сағатқа дейін қысқарту; экономикалық 
қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша 
күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау 
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шарасының негіздерін азайту; азаматтарға 
өздеріне қатысты жүргізілген жасырын тер  - 
геу әрекеттері туралы хабарлау міндеттілігі; 
адвокаттардың өтінішхат ұсыну мен дәлел-
демелерді жинау бойынша құзыреттілігін 
кеңейту және т.б.

Қылмыстық процесті үнемдеуге бағыт-
талған өзгерістердің санатында бұйрық 
өндірісі институтын енгізу және істерді 
электрондық форматқа ауыстыруды атауға 
болады.

Бұйрық өндірісі бойынша қылмыстық іс 
айқын және күдіктінің кінәлілігіне ешқандай 
күмән болмаған жағдайда, жеткілікті түр-
де дәлелдемелер табылғанда және жәбір-
ленуші қарсы болмағанда жүргізіледі. 
Осындай істер тіркелгеннен бастап соттың 
айыптау үкімінің шығуына кететін мерзім 
небәрі орташа есеппен 10 күн болуы қажет. 

Қылмыстық процесті цифровизациялау 
бюрократиядан құтылуға, осылайша қажет 
анықтамалар мен келісімдерді жұмыс ор-
нынан шықпай, электронды түрде алу - 

ға мүмкіндік береді, сондай-ақ материал  - 
дарды жоғалту мен бұрмалау мән-жайла - 
 рын бол дырмайды. Дөңгелек үстел ба - 
рысында көптеген баяндамалар оқылды. 
Мәселен, «Кеден, қаржы және экология  - 
лық құқық» кафедра сының профессор - 
лары, з.ғ.д. А.Н. Ағыбаев, з.ғ.д. Г.А. Қуана - 
 лиева, з.ғ.д. А.Е. Жатқан баева, Д.А. Қонаев 
атындағы «Қылмыстық-құқықтық пәндер 
және құқық қорғау қыз меті» кафедра сының 
профессоры, з.ғ.д. Р.М. Абдрашев, Алматы 
қаласы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл ұлттық бю росы депар таменті 
төрағасының орын ба сары М.М. Нурабаев, 
«Жаңару» респуб ликалық қоғамдық бір-
лестіктің директоры К.К. Ускенов және т.б.

«Құқық қорғау қызметінің негіздерін 
жаңғырту туралы заң жобасының негізгі 
ережелері туралы» тақырыбында өткі-
зіл ген дөңгелек үстелдің нәтижесі қоры-
тындыланып, негізгі тұжырымдар мен 
ұсыныстарды Қазақстан Республикасының 
Парламентіне жолдау ұйғарылды. 

Новости КазНУ
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Сағымбай Ө.Ж.,
география, жерге орналастыру 
және кадастр кафедрасының 
доценті 

«ДОСТЫҚ» ОРТАЛЫҒЫ ОҚУШЫЛАРЫМЕН КЕЗДЕСУ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, География және табиғатты 
пайдалану факультетінің «География, жерге 
орналастыру және кадастр» кафедрасының 
оқытушылары қараша айында, Шымкент 
қаласы «Достық» білім беру орталығының 
11-ші сынып оқушыларымен кәсіби бағыт- 
бағдар беру жұмыстарын жүргізді. Кезде-
суге аталған орталықтың математика 
пәнінің ұстаздары Қ.М. Рамазан және  
Р.А. Рахымбай қатысты. 

Болашақ талапкер, жоғары сынып 
оқушыларына қазіргі таңдағы ең өзекті 
мәселе мамандық таңдау болғандықтан, 
кафедрадағы бакалавриат бөлімінде 
«5В060900-География» ғылыми және 
«5В011600-География» білім беру ма - 
мандықтарында – (география, матема - 

тика); «5В090300-Жерге орналастыру» 
және «5B090700-Кадастр» мамандықта-
рында – (биология, география) профильдік 
пәндер болып бекітілгені жайлы айтылды. 
Сонымен қатар, магистратура бөліміндегі 
«6М060900-География», «6М090300-Жер - 
ге орналастыру», «6М090700-Кадастр» 
және PhD докторантура «6D060900-Гео-
графия» мамандықтары жайлы толықтай 
ақпараттар айтылды. Кездесу барысында 
кафедраның кәсіби бағдар жұмысына 
жауапты доцент Ә.Т. Мылқайдаров ма-
мандықтар жайлы кешенді мәліметтер 
берді. Білім беру орталығының оқушылары 
өз тараптарынан қойылған сұрақ - 
тарға қажетті жауаптарын алып, кафед- 
ра оқы тушыларына ризашылықтарын 
білдірді. 

Келген оқушыларымызға ҚазҰУ қала-
шығының №6 оқу ғимаратында орналасқан 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситетінің Биология мұражайына экс-
курсия ұсынылды. 

Нәтижесінде, мұражайдың «Қазақстан 
табиғатының биоалуантүрлілігі», «Жер 

бетіндегі тіршіліктің эволюциялық дамуы», 
«Табиғатты қорғау», «Жануарлар әлемінің 
жүйесі», «Өсімдіктер әлемінің жүйесі» 
бөлімдеріне саяхат жасап, витриналар 
мен қойылған жәдігерлерді көріп, мұражай 
қызметкерлерінен биогеографиялық мол 
ғылыми ақпараттар алды. 
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Satkenova Zhanar, 
Al-Farabi Kazakh national university 
Teacher of the Department 
of Pre-University Training 

AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY

When it comes to choose Kazakh national 
University or KаzNU, I found it relatively 
easy to decide which university to choose 
in Kazakhstan should I choose for my better 
future, study in higher education and having 
best facilities. After finishing my school, I was 
worry about choosing my future university 
to study and have a brighter future and after 
too many research I found Kazakh national 
university to study.

In Kazakh National University we have 
lots of facilities to use like the best computer 
lab and an amazing big and client library to 
study, moreover it’s the biggest university in 
Kazakhstan with four colors in four seasons. To 
hear my advice, meet my University in winter 
and surly you’re going to like it. Studying in 
such an atmosphere encourages you to study 
hard and harder for a bright future.

If I say it in a simple words university is 
the starting point of your our true life carrier, 
school just prepare us for this life but university 
is where we can make our personality and we 

can decide who we should be for the rest of our 
life, but the important part of this starting point 
is to choose where to study and how to study.

For me it wasn’t hard to decide Kazakh 
National University as my studying place, I 
searched a lot about universities in Kazakhstan 
then I found this university as best university in 
Kazakhstan with a really large and complete 
compose, large laboratories with different 
facilities (computer lab, physics lab, biology 
lab, chemistry lab and..) so it was easy to 
choose Al-Farabi University.

Studying here would let me be in contact 
with lots of professors in different fields and to 
learn from their experiences and use them for 
the rest of my life.

Here in Kaz-NU we have international 
students form many countries like Afghanistan, 
Iran, Tajikistan, Uzbekistan, Turkey, Sweden, 
Italy, China, Korea, Spain, Argentina, Germany, 
so it means that this University has a good 
quality that students are coming from such far 
countries to study here.

Al-Farabi University offers scholarships 
for some countries in both bachelor degree 
and master degree this, scholarships are 
often offered for countries which are in the 
way of their improvement such Tajikistan, 
Afghanistan, to help them build their 
academic bases for their own countries, or 
for improved countries like China and turkey 

or other countries to exchange students 
and by exchanging students exchange 
knowledge, this can help both countries 
improve better.

So in conclusion I want to show my 
best feelings about this amazing academic 
environment, this university is the one the 
points that Kazakh nation can be proud of it. 

Новости КазНУ
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Калиева А.Ж., старший преподаватель 
кафедры иностранных языков
факультета филологии и мировых языков, 
Ауган М.А., и.о. профессора 
кафедры международных отношений и 
мировой экономики ФМО

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ  
ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РК

В соответствии с Концепцией Внеш-
ней политики Республики Казахстан раз-
витие всестороннего сотрудничества с 
европейскими странами представляет для 
нашей страны стратегический интерес. 
В Стратегическом плане развития РК 
до 2050 г. отмечается: «Следует макси-
мально воспользоваться реальными воз-
мож ностями, которые открываются для 
республики в связи с готовностью ЕС к 
расширению политического диалога с 
Казахстаном».

В связи с этими задачами выше-
указанные преподаватели организовали 
14.ноября 2017 г. Круглый стол «ЕС во 
внешнеполитической стратегии РК» среди 
студентов 1 курса ФФиП специальностей 
«Социальная работа», «Философия», «Со-
циология». 

Выступивший с лекцией и.о. профессора 
Ауган М.А. дал всесторонний анализ 
истории, тенденций и перспектив развития 
много стороннего сотрудничества нашей 
страны с участниками ЕС, подчеркнув 
следующие основные моменты. 

Важную роль в развитии торгово-эко-
номических отношений с ЕС сыграло 
принятие в 2008 г. Государственной прог-
раммы «Путь в Европу» на 2009-2011 годы 
и заключение с ЕС Соглашений о партнер-
стве и сотрудничестве в 1995 и 2015 гг. 

На сегодня Европейский союз является 
крупнейшим торговым и инвестиционным 
партнером Казахстана

По данным АО «Национальное агент-
ство по экспорту и инвестициям «KAZNEX 
INVEST», казахстанский экспорт сегодня 
включает 850 товарных позиций, а его 
география охватывает 117 стран, включая 
28 стран ЕС. При этом Казахстан занимает 
43-е место среди мировых экспортеров. Из 
18 тыс. действующих в стране предприятий 
13% осуществляют экспортные операции. 

Торговые отношения Казахстана со 
странами ЕС возникли еще в 90-е годы 
прошлого века, расширились и укрепились 
за последние годы. За 2009-2015 гг. в 
общем объеме внешнеторгового оборота 
Казахстана доля торговли со странами ЕС 
выросла с 40,2% до 41,3%, заняв первое 
место во внешней торговле РК. По итогам 
2015 года, объем товарооборота РК-ЕС 
составил свыше 31 млрд. долл. США. В 
экспорте РК за 2014 год на страны ЕС 
приходилось 53,5% 

Среди стран ЕС ведущими торговыми 
партнерами РК по экспорту являются 
Италия, Нидерланды и Франция, а в 
импорте – Германия.

Для Казахстана страны ЕС служат 
источником поступления машин, обору - 
дования, транспортных средств и хи - 
мической продукции. На ЕС также при-
ходится более половины иностранных 
инвестиций республики. В товарной 
структуре экспорта РК в ЕС, как и в целом 
в казахстанском экспорте, традиционно 
доминируют энергоносители (более 90% в 
2014 году). 

Для Европейского Союза Казахстан, 
прежде всего, привлекателен своими 
природными богатствами, особенно угле-
водородным сырьем и горнодобывающей 
отраслью. С началом строительства авто - 
мобильной дороги «Западная Европа – 
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Западный Китай» для ЕС все боль шое 
значение приобретает также геополити-
ческое положение Казахстана как транс-
портного коридора, соединяющего Европу 
с Азией. 

Казахстан является для ЕС одним 
из самых важных в ЦА поставщиков 
нефти. Около 76 % экспорта сырой нефти 
Казахстана идет в Европу. ЕС импортирует 
около 5-6 % нефти и 21 % своего урана из 
Казахстана. Кроме того, на ЕС приходится 
более 50 процентов от общего объема 
прямых иностранных инвестиций в Казах-
стан. Таким образом, ЕС играет роль са-
мого важного экономического партнера 
Казахстана.

С 2015 года на пути углубления и 
развития сотрудничества РК и ЕС в тор-
гово-экономической и инвестиционной сфе - 
ре появился ряд новых возможностей, 
связанных с подписанием 21 декабря 
2015 г. Соглашения о расширенном парт - 
нерстве и сотрудничестве между Респуб-
ликой Казахстан и Европейским союзом, 
и, во-вторых – с присоединением в 2015 г. 
Казахстана к ВТО. Экономические, а в 
особенности торговые аспекты взаимоотно-
шений РК с Евросоюзом перешли в 
новую правовую плоскость. Обе стороны 
взяли на себя обязательства в полном 
объеме соблюдать правила и нормы ВТО 
в отношении друг друга в сфере торговли. 
ВТО всегда характеризовалась как пози-
тивный фактор в двусторонних торгово-
экономических отношениях. 

На данный момент Европейский союз 
проводит политику углубления интеграции 
и долгосрочного сотрудничества, повы-
шают ся его политический вес и роль в 
мире. ЕС последовательно реализует стра-
тегию расширения на Восток, включая 
Центральную Азию.

На современном этапе казахстанско-
европейские отношения приобретают ста - 
бильный и долгосрочный характер не толь-
ко в торговле, но и в таких областях, как 
здравоохранение, социальная сфера, науч - 
ные исследования, проведение реформ, об-
разование, переход к устойчивому развитию.

Активное экономическое взаимодей-
ствие Казахстана со странами ЕС позволяет 
развивать экономический потенциал рес-
публики. 

В заключении состоялась дискуссия, 
где студенты задали вопросы о потен-
циале расширения сотрудничества с Евро - 
Союзом. Отвечая на вопросы, Ауган М.А. 
отметил следующее: «Несмотря на боль - 
шие достижения в области торговых взаи - 
мосвязей с ЕС и превращение его в лидера 
среди торго вых партнеров Казахстана, 
в настоящее время в двусторонних от-
ношениях с европейскими странами не 
полностью реализуется потенциал техно-
логического, энергетического, торгового 
и транспортного сотрудничества. Это вы - 
зывает необходи мость анализа сущест-
вующих проблем в этой области, поиска 
путей их решения и оценки перспектив 
дальнейшего развития».

Новости КазНУ
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Мийманбаева Ф.Н.,
к.и.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби
Мырзабекова Р.С. 
к.и.н., доцент КазНУ имени аль-Фараби

ПРОВЕДЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ  

«АЛЬ-ФАРАБИ»

«История – это свидетель времен, жизнь памяти, 
учительница жизни, вестница старины…»

Марк Туллий Цицерон

Одной из основ подготовки специа-
листов вузов в целом, и специалистов в 
области истории, культуры, искусства, в 
частности, является работа с одаренными 
школьниками. Одной из важнейших форм 
этой деятельности является проведение 
Республиканской Олимпиады школьников 
Казахского национального университета 
имени аль-Фараби по истории.

Республиканская олимпиада школь-
ников «Аль-Фараби», в том числе и по 
всемирной истории, проводится для 
учащихся 11 классов образовательного 
учреждения любого вида. 

Цели и задачи Олимпиады:
– развитие познавательной активности 

учащихся;
– пропаганда гуманитарных научных 

знаний среди молодежи;
– создание условий для глубокого и 

всестороннего изучения всемирной истории 
как средства, способствующего получению 
образования;

– развитие самостоятельного, поис-
кового, исследовательского мышления;

– формирование творческой активности 
обучающихся;

– развитие способности к нахождению 
аналогий.

С первых дней работы организаторами 
олимпиады ставились задачи по поиску 
талантливых старшеклассников, интере-
сую щихся историей, привлечению их к 
работе довузовских программ, реализуемых 
факультетом истории, археологии и эт-
нологии КазНУ имени аль-Фараби, со-
действию продолжения их образования в 
стенах университета. Именно для этого с 

каждым годом совершенствовалась сис - 
тема учебно-методического сопровождения 
олимпиады, разработки заданий, повышался 
уровень творческой составляющей.

Олимпиадное движение – это часть 
большой и серьёзной работы по развитию 
талантов, интеллекта и одарённости. 
Олимпиада по учебной дисциплине – это 
определение специальной способности, 
проявляющейся во владении содержанием 
образования в части конкретной учебной 
дисциплины. Участие в олимпиаде требует 
специальной подготовки обучающихся. 
В настоящее время очень важно уметь 
ориентироваться в море информации, 
отличить верную версию от ложной, 
находить причины ошибок. Для этого 
необходимо развивать критическое мыш-
ление. Готовясь к олимпиаде по истории, 
учащиеся должны не просто прочитать 
материал, а разобраться в сути событий, 
которые предложены источником. Исто-
рия – это один из тех предметов, который 
просто заучивать бессмысленно. Поэто-
му подготовка к олимпиаде требует вни-
ма тельности. Нужно не упустить ни од-
ной мельчайшей подробности, которую 
предлагает нам источник. 

Подготовка к олимпиаде, её 
организация и проведение занимают много 
учебного времени. Как правило, олимпиада 
Аль-Фараби проводится в три тура в 
тестовой форме. Первый тур проводится в 
конце января, второй – в феврале, а третий 
тур – в апреле в стенах КазНУ имени аль-
Фараби уже в письменной форме. По итогам 
третьего тура определяются победители 
олимпиады по всемирной истории, которые 
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делят между собой первое, второе и третье 
места.

На подготовительном этапе препо-
даватели КазНУ имени аль-Фараби раз-
рабатывают задания по всем предметам 
всемирной истории (истории древнего мира, 
истории средних веков, новой и новейшей 
истории стран Европы и Америки, Азии и 
Африки) и предоставляют информацию 
обучающимся. Для первого тура раз-
рабатывается всего 200 вопросов. Для I 
уровня разрабатывается 100 вопросов, в 
каждом из которых пять вариантов ответов, 
из них один верный, например: 

V1 В каком году были впервые созваны 
Генеральные штаты во Франции?

0 1215
1 1302 
0 1265
0 1258
0 1614 
V2 В 1381 году произошло: 
0 сражение при Слейсе у берегов 

Фландрии
1 восстание Уота Тайлера в Англии
0 сражение у Креси
0 восстание крестьян во Франции
0 восстание Жакерия
V3 Что объединяет эти имена: 

Филипп II Август; Людовик IX 
Святой; Филипп IV Красивый?

0 реформаторы
1 короли Франции
0 Папы римские 
0 короли-еретики
0 великие полководцы

Для II уровня разрабатывается 100 
вопро сов, которые требуют краткого од-
нознач ного ответа, например:

V1 Характерная особенность ремесла 
средневековых городов

1 объединение в цехи
V2 Как назывался первый сборник 

законов франков ?

1 Салическая правда
V3 Нашествие монгольских войск на 

Русь в XIII в. возглавлял хан
1 Батый
V4 Год возникновения английского 

пар ламента
1 1265
V5 Социальная структура древнегер-

манского общества
1 знать, свободные, рабы

Для второго тура Олимпиады разра-
батывают 100 вопросов: 50 вопросов с 
двумя верными ответами, например: 

V1 Методы «ненасильственной борь-
бы» против власти в Индии:

0 Массовые выступления
1 Самоуправление
0 Сидячие забастовки
1 Бойкот иностранных товаров
0 Переговоры
V2 Социальное развитие Востока в 

XVI-XIX вв. характеризуется:
0 Упадком значения государства
1 Многоукладностью общества
0 Отменой привилегий бюрократии
1 Особой значимостью религии
0 Социально-экономической однород-

ностью общества

и 50 открытых вопросов, требующих 
краткого ответа, например:

V1 Что особенно нравилось плебей-
ской массе в Юлии Цезаре?

1 постоянное стремление Цезаря под - 
черкивать свое родство с Гаем Марием;

V2 Глобализация – это...
1 процесс всемирной экономической, 

политической, культурной и рели-
гиозной интеграции и унификации

V3 «Договор четырех держав», заклю-
ченный в ходе Вашингтонской кон - 
ференции 1921-1922 гг., предусмат-
ривал:
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1 взаимные гарантии стран-участниц 
относительно безопасности их 
владений на Тихом Океане

Для третьего тура выбирается опре-
деленная тема, по которой разрабатываются 
вопросы, например, для Олимпиады – 
2017 г. была выбрана тема «Всемирные 
выставки». Задания были такого рода: 

Задание 1. Написать проект на одну из 
предложенных тем:

1. Всемирные выставки, их роль и 
значение

2. Привелегии и вольности средне-
вековых городов

3. Своеобразие городов Запада в новое 
время

4. Коммуникации и связь в древнем 
мире

5. Распространение техники: источники 
энергии и металлургии в средние века

6. Роль торговли в средние века
7. Всемирные универсальные выставки 

как явление культуры 
Задание 2. Ответить на вопросы:
1. Раскрыть сущностные характерис-

тики, функции, основные этапы истори-
ческого развития выставки через призму 
культуры. 

2. Осуществить интерпретацию по-
ня тия «всемирная универсальная выс-

тавка», проанализировать характер его 
связи с понятиями «коммуникация», «меж - 
культурная коммуникация», «диалог куль-
тур». 

3. Выявить сущность, культурную 
специфику, тенденции функционирования 
и развития всемирных универсальных 
выставок в исторической ретроспективе и 
на современном этапе. 

Каждый из желающих имеет воз-
можность попробовать свои силы, оценить 
свои способности. Как известно, самыми 
прочными являются те знания, которые 
получены человеком самостоятельно, пос-
ле определённых усилий. Всевозможные 
“почему” и “как” ставят увлекательную 
задачу поиска ответов, заставляют раз-
мышлять, обращаться к дополнительной 
литературе, а это значит, что идет 
процесс интеллектуального развития и 
совершенствования.

Готовя ответы на вопросы, обучающий-
ся работает с разными источниками 
информации самостоятельно. И, конечно 
же, подготовка к олимпиаде – это развитие 
познавательной деятельности у учащихся, 
развитие логики мышления, развитие 
интереса к предмету, формирование на-
выков самостоятельной работы с научной 
и справочной литературой, то есть в 
целом это работа по подготовке к будущей 
деятельности студента вуза. 
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Ахметжанова А.Т.,
Тасилова Н.А., 
к.и.н., доценты кафедры Истории Казахстана

 

ТЕСТЫ ПО ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА

1. Какое высшее учебное заведение 
закончил известный казахский ученый 
Чокан Валиханов:

1. Московский университет 
2. Омский кадетский корпус
3. Санкт-Петербургский университет
4. Казанский университет
5. Воронежский педагогический инс-

титут

2. Определите причину занятия ка - 
захов в основном кочевым и полуко-
чевым хозяйством:

1. Природно-географическая среда
2. Конфликты внутри родов и племен
3. Нежелание переходить к оседлости
4. Враждебная политика соседних го-

сударств
5. Уровень развития экономики 

3. Кто является автором научного 
труда «О состоянии Алтыжара или 
шести восточных городов китайской 
провинции Нан Лу (Малой Бухарии)»:

1. Ыбырай Алтынсарин
2. Шортанбай Канайулы
3. Чокан Валиханов
4. Алексей Левшин
5. Александр Рязанов

4. Годы «Великого бедствия» – 
«Ақтабан шұбырынды»:

1.1721-1725 гг.
2.1723-1727 гг. 
3.1728-1730 гг.
4. 1731-1734 гг. 
5.1733-1739 гг. 

5. Основная деятельность Аблай 
хана была направлена на:

1. Расширение торговых связей с 
Китаем

2. Установление дружественных отно-
шений с кыргызами

3. Борьбу за независимость казахских 
жузов

4. Закрепление военных успехов в 
среднеазиатских ханствах

5. Усиление налоговой политики

6. Назовите начало и завершение 
национально-освободительного восста-
ния под руководством Кенесары 
Касымова: 

1. 1822-1824 гг.
2.1837-1847 гг.
3.1847-1857гг.
4. 1856-1857гг.
5. 1888-1891гг. 

7. Определите главную цель на-
ционально-освободительного восстания 
под руководством Кенесары Касымова:

1. Восстановление независимости и 
территориальной целостности Казахского 
ханства

2. Создание единого торгового пути 
внутри государства

3. Образование новых администра-
тивных единиц

4. Возвышение роли султанов и ханов
5. Усиление культурных связей с со-

седними государствами

8. Одна из влиятельных полити-
ческих организаций в Казахстане после 
февральской революции 1917 года:

1. Казахские комитеты
2. Конституционно-демократическая 

пар тия
3. Советы рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов
4. Российская социал-демократическая 

партия 
5. Общенациональная партия «Алаш»

9. Назовите автора призыва «Казахам 
– свободным гражданам обновленной 
России» (1917 год):

1. Алихан Букейханов
2. Мухамеджан Тынышпаев
3. Мустафа Шокай
4. Халел Досмухамедов
5. Ахмет Байтурсынов

10. Кого алашская интеллигенция 
начала ХХ века называла «главным 
акыном казахов»: 

1. Жамбыла Жабаева
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2. Шакарима Кудайбердиева
3. Магжана Жумабаева
4. Беймбета Майлина
5. Абая Кунанбаева

11. Определите закон, принятый III 
Всероссийским съездом Советов в 1917 
году:

1. Декларация прав народов России
2. Обращение ко всем трудящимся 

мусульманам России и Востока
3. Декларация прав трудящихся и 

эксплуатируемого народа
4. Декрет о земле
5. Декрет о мире

12. Кто автор работы «Батыр Сырым»:
1. Мыржакып Дулатов
2. Ермухан Бекмаханов
3. Ахмет Кенесарин
4. Санжар Асфендияров
5. Михаил Вяткин 

13. Назовите дату образования СССР:
1. 7-8 ноября 1917 г. 
2. 30 декабря 1922 г. 
3. 5 декабря 1924 г.
4. 6 июля 1930 г.
5. 29 апреля 1931 г. 

14. Годы жизни известного ученого- 
историка Ермухана Бекмаханова:

1. 1910-1960 гг. 
2. 1915-1966 гг. 
3. 1947-1986 гг. 
4. 1955-1995 гг.
5.1956-2000 гг. 

15. Политические процессы в об-
ществе в 1989-1990 годах:

1. Изменили отношение политиков к 
социалистическому строю 

2. Привели к переходу от однопартийной 
к многопартийной системе

3. Способствовали решению экологи-
ческих проблем

4. Объединили общественные органи-
зации 

5. Повысили активность граждан 

16. Институт президентства введен в 
Казахской ССР:

1. 21 апреля 1990 года
2. 24 апреля 1990 года
3. 31 декабря 1990 года
4. 15 марта 1991 года 
5. 20 августа 1991 года 

17. 29 августа 1991 года был принят 
Указ Президента Казахской ССР:

1. О проведении Пленума ЦК Компартии 
Казахстана

2. О закрытии Семипалатинского испы-
тательного ядерного полигона

3. О реабилитации жертв массовых 
политических репрессий

4. О переиздании трудов алашской ин-
теллигенции

5. О расширении полномочий депутатов 
Верховного Совета

18. Основным результатом развития 
экономики РК к 2000 году стала:

1. Реализация планов развития эконо-
мики на 1995-1999 гг.

2. Макроэкономическая стабильность
3. Совершенствование банковской сис-

темы
4. Развитие предпринимательства
5. Создание новых государственных 

предприятий

19. Послание Президента РК 
Н.А.Назар баева 1 октября 1997 года:

1. Новый Казахстан в новом мире
2. Казахстан на пути ускоренной экo-

номической, социальной и политической 
модернизации

3. Процветание, безопасность и улуч-
шение благосостояния всех казахстанцев

4. Построим будущее вместе
5. Через кризис к обновлению и раз витию

20. О цели Казахстана войти в число 
50-ти конкурентоспособных стран мира 
было определено:

1. В работе Н.А. Назарбаева «Кри-
тическое десятилетие»

2. В Послании Президента РК народу 
Казахстана в 2006 году

3. В первом Послании Президента РК 
народу Казахстана в 1997 году

4. На заседании Мажилиса Парламента 
в 2007 году

5. На партийном съезде «Нур Отан» в 
2012 году

21. Основные пути развития госу-
дарства определяются Президентом РК:

1. В трудах, посвященных развитию 
экономики Казахстана

2. В выступлениях на съездах партии 
«Нур Отан»

3. В ежегодных Посланиях народу 
Казахстана
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4. В работах, раскрывающих суть меж-
дународного сотрудничества

5. В специальных разработанных Кон-
цепциях развития общества

22. Триумфальная арка «Мәңгілік Ел» 
в Астане открылась:

1. 10 декабря 2001 года
2. 14 декабря 2005 года
3. 25 октября 2009 года
4. 16 декабря 2011года
5. 10 марта 2013 года

23. Президент РК Н.Назарбаев об-
ратился с Посланием народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый 
политический курс состоявшегося го-
сударства»: 

1. 10 декабря 2012 года
2. 14 декабря 2012 года
3. 16 октября 2013 года

4. 11 ноября 2014 года
5. 12 декабря 2014 года

24. 2017 год знаменателен такими 
историческими событями, как:

1. Год культуры и образования
2. Год Пушкина и Абая
3. 150-летие А.Букейханова и 30-летие 

декабрьских событий в Алматы
4. 100-летие Алашского движения и 

80-летие массовых политических репрессий 
5. Год села и год преемственности 

поколений

25. Когда состоялся V Всемирный 
курултай казахов :

1. В сентябре 1992 года
2. В октябре 2002 года
3. В сентябре 2005 года
4. В мае 2011 года
5. В июне 2017 года
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Тaсиловa Нaзия Aйтбaйқызы, т.ғ.к. доцент 
Aхметжaновa Aжaр Тоқсaнқызы, т.ғ.к. доцент 
Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлттық yниверситеті, 
Тaрих, aрхеология және этнология фaкyльтеті, 
Қaзaқстaн тaрихы кaфедрaсы
e-mail: tasnaz@mail.ru

«ҚAЗAҚСТAН ТAРИХЫ» ПӘНІ БОЙЫНША  
ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Геродот өз еңбегінде исседон 
сақтарын қалай атады?

А тақырбастылар
В массагеттер
С дайлар
D аргипейлер
E сарматтар

2. Геродоттың тоғыз томнан тұратын 
сақтарға қатысты мәлімет беретін ең-
бегінің бірінші томы қалай аталады? 

А Клио
В Мельпомена
С Танайс
D Скиф
E Сақтар

3. Геродот өзінің еңбегінде Танайс 
деп қай өзенді атаған?

А Еділ
В Жайық
С Сырдария
D Амудария
E Іле

4. Геродот өз еңбегінде аргипей 
сақтарын қалай атады?

А жалғыз көзділер
В массагеттер
С дайлар
D исседондар
E сарматтар

5. Өзбек ханның исламды қабылдау 
рәсімін қай тарихшы баяндайды?

А Өтеміс қажы
В Әбілғазы
С Рашид-ад дин
D Қадырғали Жалайыр
E М.Х. Дулати

6. Алтын Орда билеушісі Берке 
ханның мұсылманшылдығы туралы қай 
деректе баяндалады?

А «Шыңғыс наме»
В «Шайбани наме»
С «Бабырнама»
D “Тарихи Рашиди”
E «Жами ат-тауарих»

7. Зерттеуші Л.Н. Гумилевтің түркі 
халықтары туралы жазған еңбегін көр-
сетіңіз?

А Көне түріктер
В Түрік шежіресі
С Этногенез және жердің биоферасы 
D Хұндар
E Орхон жазбалары

8. 1269 ж. көктемдегі Талас Құрыл-
тайының маңызы қандай болды?

А Монғол империясының ыдырағанын 
көрсетті 

В Алтын Орданың құрылғандығын 
бекітті

С Орталық билікті күшейтті
D Иранда Хулагу мемлекетінің құрыл-

ғандығын дәлелдеді
E Ешқандай маңызы болмады

9. Моңғол жаулауының қарсаңында 
Орта Азия мен Қазақстанда өмір сүрген үш 
мемлекетті көрсетіңіз?

А Қыпшақ хандығы, Найман хандығы, 
Хорезм мемлекеті

В Қарақытай мемлекеті, Керей мем-
лекеті, Найман хандығы

С Найман хандығы, Керей хандығы, 
Хорезм мемлекеті 

D Ноғай, Найман хандықтары, Хорезм 
мемлекеті 

E Хорезм, Хиуа, Моғолстан
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10. Шыңғыс ханмен күресте жеңіліс 
тапқан найман ханы Күшілік Алтайдан 
ығысып, Қазақстанның қай өңіріне келді?

А Жетісу
В Орталық Қазақстан
С Батыс Қазақстан
D Солтүстік Қазақстан
E Сыр бойы

11. XVI – XVII ғғ. Қазақ хандығының 
орталығы?

А Сығанақ 
В Сауран
С Испиджаб
D Сарайшық
Е Тараз

12. 1500 ж. Мұхаммед Шайбани хан 
өзінің қарамағындағы адамдарымен 
Дешті Қыпшақтан қай жерге көшті?

А Мауреннахр
В Оңтүстік Сібір
С Қашғар
D Шығыс Түркістан
Е Алатай

13. Қазақтың қай ханы Сыр бойын-
дағы қалалар үшін Мұхаммед Шайбани 
ханмен 30 жылдай соғысты?

А Бұрындық 
В Қасым
С Керей
D Хақназар
Е Жәнібек

14. «Жеті Жарғы» заңы бойынша 
жазалаудың негізгі түрі?

А Құн 
В Қамау 
С Барымта
D Өлім жазасы
Е Дүре соғу

15. 1508-1509 жж. қазақтарға «қасиетті 
соғыс» жариялаған кім?

А Мұхаммед Шайбани хан 
В Абдолла хан
С Имамкули хан
D Әбілхайыр хан
Е Абдар Рашид хан

16. Жоңғар хандығының тарихын кім 
зерттеді?

А И.Я. Златкин 
В А.К. Левшин
С Р.К. Сулейменов

D К.А. Пищулина
Е Б.Е. Көмеков

17. Қай қазақ ханының тұсында қазақ 
жасақтары Самарқандты бағындырды?

А Тәуекел
В Тәуке 
С Қасым
D Хақназар
Е Есім хан

18 Қадырғали Жалайырдың мәлі-
меті бойынша Қасым хан қай жерде 
жерленген?

А Сарайшық
В Астрахан
С Сауран
D Сығанақ
Е Сарай Берке

19 Беғазы-Дәндібай мәдениетін зерт-
теген ғалым?

А Ә.Х. Марғұлан 
В М.А. Оразбаев
С М.К. Қадырбаев
D Г.Б. Зданович
Е А.Г. Максимова

20 Сақ кезеңінде танымал тұлға 
Анахарсис туралы мәліметтер қай 
деректе кездеседі?

А «Тарих» Геродот
В «География» Страбон
С «Ши Цзи» Сыма Цян
D «Ханьшу» Бань Гу
Е Бехистун жазбалары

21 «Түркістанда түркілер бірнеше 
елге, тайпаға бөлінеді», – деп түркі тай-
паларының атауларын жазған тарихшы 
әрі географты атаңыз?

А Әл-Якуби
В Гардизи 
С М.Қашқари
D Әл-Марвизи
Е Әл-Беруни

22 Қазақ хандығының тұсында Сыр 
бойындағы қалаларға нақты сипаттама 
беріп, өз еңбегін жазған тарихшыны 
атаңыз?

А Фазлаллах Ибн Рузбехан
В Әбілғазы Баһадүр
С Мұхаммед Бабыр
D Ибн Уәли
Е Қадырғали Жалайыр

олиМПиаДа «аль-ФараБи»
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23 М.Х. Дулатидің «Тарих-и Рашиди» 
еңбегін алғаш ғылыми айналымға ен-
гізген зерттеуші?

А В.В. Вельяминов-Зернов
В А.К. Левшин
С Р.К. Сулейменов
D К.А. Пищулина
Е Б.Е. Көмеков

24 Қазақ хандарының шығу тегі 
(шежіресі) мен олардың хандары туралы 
жазылған шайбанилық дерек?

А «Тауарих-и гузида-йи нусрат наме»

В «Фатх-наме»
С «Бабырнама»
D “Тарихи Рашиди”
E «Жами ат-тауарих»

25 Шайбанилық деректер бойынша 
қазақ хандары Жошының қай баласынан 
тараған?

А Тұқай Темір
В Орда Ежен
С Шибан
D Бату
E Берке

«Әл-ФараБи»  олиМПиаДасы
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ШКола УМов

Көкебаева Г.К.,
тарих ғылымдарының докторы,
ҚазҰУ дүниежүзі тарихы, 
Тарихнама және деректану 
кафедрасының профессоры

1940 ЖЫЛ: КЕҢЕС-ГЕРМАН 
ҚАТЫНАСТАРЫНДАҒЫ БЕТБҰРЫС КЕЗЕҢ

Екінші дүниежүзілік соғыс тарихының 
көптеген мәселелері зерттеушілердің 
арасында әлі күнге айтыс-тартыс туғызып 
келеді. Өйткені бұрын құпия түрде сақталып 
келген, зерттеушілердің пайдалануына бе - 
рілмейтін құжаттардың көпшілігі соңғы 
жылдарда ғылыми айналымға қосылды. 
Сонымен қатар ғалымдар идеологиялық 
нұсқаулар мен саяси ағымның бағытына, 
ресми тыйымдарға жалтақтамай, ғылыми 
түр де, еркін оймен пікір айту мүмкіншілігіне ие 
болды. Жаңа деректерді талдау нәтижесінде 
екінші дүниежүзілік соғыстың, соның ішінде 
1938-1939 жылдардағы халықаралық саяси 
дағдарыстың жаңа қырлары ашылды, Кеңес 
Одағының осы дағдарыс жылдарындағы 
сыртқы саясатының «ақтаңдақтарын» ашуға 
мүмкіндік туды. Осы «ақтаңдақтардың» бірі – 
соғыс қарсаңындағы және соғыстың бірінші 
кезеңіндегі кеңес-герман қатынастарының 
дамуы. Бұл – Ресей тарихшыларының 
арасында соңғы жиырма жыл бойы пікірталас 
тудырып жүрген мәселе. Ал Қазақстанда 
екінші дүниежүзілік соғыс тарихының бір ғана 
қыры – республиканың жеңіске қосқан үлесі 
туралы мәселе ғана зерттеледі. Сондықтан 
Ресейде және батыстағы посткеңестік 
мемлекеттерде болып жатқан пікірталастарға 
біздің тарихшылар мүлде қатыспайды. 
Ресей ғалымдарының өзара пікірталастары 
және олардың Балтық мемлекеттерінің, 
Польшаның ғалымдарымен дау-айтыстары 
екі жақтан да жаңа деректер, жаңа дәлелдер 
табу негізінде жүріп жатыр. Алайда қазіргі 
Ресейдің Польшамен және Балтықтың шығыс 
жағалауындағы елдермен қатынастарына 
сонау 1939 жылғы оқиғалардың салқыны 
тиетін болғандықтан соңғы жылдарда бұл 
мәселені зерттеу шектеле бастады. Біз бұл 
мәселелерге әділетті түрде қарап, айтысушы 
жақтардың бір де біреуін ақтамай-жақтамай 
немесе қараламай, нағыз шындықтың бетін 
аша алар едік. Өйткені соғыс тарихындағы 

даулы мәселелер кеңес өкіметінің сыртқы 
саясатындағы екіжүзділікке байланысты. 
Ал кеңестік кезеңде Қазақстан және басқа 
республикаларға Кеңес Одағының сыртқы 
саясатын жасауға қатысу, оған ықпал ету, 
сыртқы саясаттық шешімдер кабылдау 
құқығы берілген жоқ. Демек, Кеңес Ода-
ғының сыртқы саясаттық қателіктеріне 
одақтас кеңестік республикалар жауапты 
емес. Олай болса, шындықтың бетін ашуға 
ұмтылған зерттеуші Қазақстан мемлекетінің 
беделіне нұқсан келтірмейді. Алайда Қазақ-
станда Кеңес Одағының дүниежүзілік со-
ғыстар аралығындағы сыртқы саясаты мен 
екінші дүниежүзілік соғыс тарихын зерттеу 
саласы әлі қалыптасқан жоқ. Осыған орай 
бұл мақала Германия мұрағаттарының 
материалдарын және басылып шыққан ресми 
құжаттарды пайдалана отырып, 1940 жылғы 
кеңес-герман қатынастарының тарихын 
зерттеу және екінші дүниежүзілік соғыс 
тарихының қазақстандық тарихнамасының 
қалыптасуына өзіндік үлес қосу мақсатымен 
дайындалып отыр.

ХХ ғ. 30-жылдарының басы халықаралық 
қатынастардың айрықша шиеленісуімен 
ерекшеленді. Шиеленiстік ахуал ең алдымен 
Жапония, Италия және Германияның бас-
қыншылық саясатына байланысты болды. 
Бірінші дүниежүзiлiк соғыстан орасан зор 
қиыншылықтарды басынан кешіріп, азап 
көрген Еуропа қоғамы жаңа соғысты, әскери 
одақтар құруды қалаған жоқ. Сондықтан 
Еуропа елдерi соғыс қаупiне қарсы әр-
түрлi бейбiт шаралар мен жекелеме келiс-
сөздердi пайдалануға тырысты. Олар Гер - 
манияның жекелеген талаптарын орындап, 
пейiлдендiру саясатын қолданды. «Пейiл-
дендiру» саясатын белсендi түрде жүргiзген 
Ұлыбританияның премьер-министрi Не-
вилл Чемберлен болды. Германияны 
«пейiлдендiру» саясаты Мюнхен келiсiмiне 
әкелдi. 1938 жылы қыркүйекте Мюнхенде 



Al-Farabi.kz  25

аҚылДылар МеКтеБі

өткен конференцияға Англия, Франция, 
Германия, Италия басшылары қатысты. 
Төрт ел басшылары қол қойған Мюнхен 
келiсiмi бойынша Судет облысы Германияға 
берiлдi. Судет облысынан Чехословакияның 
жергiлiктi үкiмет орындары, мекемелерi, 
әскерлерi көшiрiлетiн болды, ал шекаралық 
бекiнiстер, ұшу алаңы, қоймалар, қару-жарақ 
түгелдей қалдырылады [1]. Чехословакияны 
бұл масқара келiсiмдi қабылдауға көндiрдi.  
У. Черчиль Қауымдар палатасында сөйлеген 
сөзінде Мюнхен келісімін сынай келіп, «біз 
соғыссыз жеңілдік» деген өкінішін білдірді. 
Нацистік Германия Судетті алумен тоқтаған 
жоқ, 1939 жылы наурызда Чехословакияны 
бөлшектеп, түгелдей өзiне бағындырып 
алды да, Прагаға неміс әскерлерін енгізді.

Соғыс қаупі әбден күшейген кезде 
1939 жылдың көктемі мен жазында КСРО, 
Ұлыбритания және Франция арасында 
басқыншыға қарсы бірігіп күресу туралы 
келіссөздер жүрді. Егер келіссөздер нәтижелі 
болып, Еропаның ірі үш елі одақ құрса, 
онда басқыншының бірден-ақ аса қуатты 
біріккен күштермен соғысуға мәжбүр болар 
еді. Алайда өзара көмектесу туралы нақты 
келiсiм жасалмай қалды. Келiссөздердiң 
тоқтап қалуына кiм айыпты деген сұраққа 
бүгiнгi күнге дейiн айқын жауап берiлген 
жоқ. Бұрынғы кеңестiк тарихнамада Батыс 
елдерiн және Польшаны айыптау орын 
алып келген едi. Бұл көзқарас әлi жоққа 
шығарылған жоқ. Ал шындығында жоғарыда 
аталған келiссөздердiң кенеттен тоқтатылуы 
Кеңес Одағына Германияның тарапынан 
жасалған ұсыныстарға байланысты едi.

Германия үш ірі мемлекеттің жа-
қындасуына жол бермеуге тырысты. Ол 
үшін осы мемлекеттердің Еуропаның кейбір 
аймақтарына қатысты өзіндік мүдделерін 
біліп, соған орай әрекет жасау қажет еді. Ал 
Кеңес Одағының Шығыс Еуропадағы бұрынғы 
Ресей империясының отары болған, бірінші 
дүниежүзілік соғыстан кейін тәуелсіздігін 
алған Польша мен Балтық елдерін қайта 
қосып алу ниеті бар екенін байқаған неміс 
дипломаттары осы факторды ағылшын-
француз-кеңес келіссөздерінің жалғасуына 
бөгет жасаудың құралы деп тапты. 1939 
жылдың 14 тамызында Германия Сыртқы 
iстер министрi И. фон Риббентроп Мәскеудегi 
елшi В. фон Шуленбургке жеделхат жiбердi. 
Онда елшiге Сыртқы iстер халық комиссары 
В.М. Молотовқа жолығып, Германияның 
Кеңес Одағына қатысты ешқандай 
басқыншылық ниетi жоқ екендiгiн және 
КСРО мен Германияның жақындасуына зор 

мүмкiншiлiктер бар екендiгiн хабарлауды 
тапсырды. «Империялық үкiмет, – деп 
жазды Риббентроп, – Балтық теңiзi мен 
Қара теңiз аралығындағы кеңiстiкте екi елдi 
толық қанағаттандырарлықтай дәрежеде 
реттелмейтiн мәселе жоқ деп есептейдi. 
Бұған Балтық теңiзi жағалауындағы 
елдер, Польша, Оңтүстiк-Шығыс Еуропа 
және басқа жерлер туралы мәселелер 
жатады. Оның үстiне екi жақтың өзара 
саяси ынтымағы өте пайдалы болар 
едi». Хаттың соңында И.В. Сталинге 
Гитлердiң тiкелей сәлемiн жеткiзу үшiн 
Риббентроптың Мәскеуге келуiне рұқсат 
алу қажеттiлiгi айтылды. Шуленбург келесi 
күнi Молотовпен кездесiп, Риббентроптың 
сәлемiн хабарлады [2]. 1939 жылы 23  
тамызда И.В. Сталин мен В.М. Молотов 
Москвада Риббентропты қабылдады. Ке-
лiссөздер жылдам аяқталды, Молотов 
пен Риббентроп шабуыл жасаспау туралы 
келiсiмге және оның құпия хаттамаларына 
қол қойды. 25 тамыз күні Шуленбург келісімді 
ратификациялау КСРО Жоғарғы Кеңесінің 
кезектен тыс сессиясында қаралатынын 
хабарлады, ал 28 тамызда түнгі сағат 10-да 
ол Риббентропқа Жоғарғы Кеңестің сессиясы 
кеңес-герман келісімін ратификациялады 
деп хабарлады [3]. Келiсiмнiң негiзгi мәтiнi 6 
баптан құралған, ол ашық түрде баспасөзде 
жарияланды. Ал құпия хаттамалар ұзақ 
уақыт жарыққа шығарылған жоқ. Келiсiмнiң 
құпия хаттамасында Германия мен Кеңес 
Одағының Шығыс Еуропаны ықпал ай-
мағына бөлiсуi туралы мәселе қаралды. 
Финляндия, Эстония, Латвия, Бессарабия 
және Польшаның Нарев, Висла, Сан 
өзендерiнен шығысқа қарай жатқан жерлерi 
Кеңес Одағының ықпал аймағына берiлдi.

1939 жылы 1 қыркүйекте Германия 
Польшаға соғыс жарияламастан шабуыл 
жасады. 3 қыркүйекте Ұлыбритания мен 
Франция Польшамен одақтастық мiндеттерiн 
орындау мақсатымен Германияға соғыс 
жариялады. Осылайша екiншi дүниежүзiлiк 
соғыс басталды. 17 қыркүйекте кеңес 
әскерлерiнің 600 мыңдық тобы Польшаның 
шығыс аудандарына басып кiрдi. Молотов 
сол күнi радиодан берiлген сөзiнде бұл 
әрекет Батыс Украина мен Батыс Бело-
руссияның халқын қорғау мақсатын көздейдi 
деп мәлiмдедi. Кеңес әскерлерiнiң Польшаға 
басып кiруi, шын мәнiнде, 1939 жылдың  
23 тамызындағы кеңес-герман келiсiмiнiң 
құпия хаттамасында көрсетiлген Шығыс 
Еуропаны ықпал аймағына бөлiсудi iске 
асырудың бастамасы болатын.
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1940 жылы Германия Англиямен 
қызу шайқастар жүргізіп жатқан күндердің 
бірінде – 26 қыркүйекте Германияның Мәс-
кеудегі елшілігінің жауапты қызметкері 
К. Типпельскирх В.М. Молотовқа жолығып, 
Германия, Италия және Жапония арасында 
Үштік пактіге қол қойылатынын хабарлады 
[4]. Бұл кезде Кеңес Одағының басшылары 
Германияның кеңес жағымен санаспай 
Венгрия мен Румыния арасындағы тер-
риториялық дауға араласып, Венгрияны 
қолдағанын ұнатпай отырған еді. Сондықтан 
Молотов Риббентроптың атынан айтылған 
хабарға рахмет айтқан соң, іле-шала 
Германия «өзара шабуыл жасаспау туралы» 
келісімнің 3-бабын бұзды деген айып тақты 
(1939 жылғы 23 тамыздағы келісімнің 3-бабы 
бойынша екі ел олардың ортақ мүдделеріне 
тиісті мәселелерді қозғағанда бір-бірімен 
кеңесіп отыруға тиісті болатын). Демек, 
Германия мен Кеңес Одағы арасындағы 
қатынастарға салқындық сызаты түсе 
бастаған еді. 

Германия, Италия және Жапония ара-
сындағы Үштік пакт 1940 жылы 27 қыр-
күйекте жасалды. Келісімнің мәтіні қысқа 
ғана, алайда мақсаты тым-ақ «зор», ол осы 
үш басқыншы мемлекеттің бүкіл дүниежүзін 
ықпал аймағына бөлісу жобасы болатын. 
Келісім бойынша Еуропада Германия 
мен Италияның, ал «Ұлы Шығыс Азия 
кеңістігінде» Жапонияның ықпалы орнауға 
тиісті болды. Осы келісімнің 5-бабында 
«Германия, Италия және Жапония бұл 
келісім оған қатысушы үш мемлекеттің 
әрқайсысының Кеңес Одағымен арасындағы 
қазіргі кезеңдегі қалыптасқан саяси қаты-
настарға әсерін тигізбейді», – деген жолдар 
болды. Бұл Германияның Кеңес Одағымен 
1939 жылы тамызда басталған қатынастарын 
жалғастыруға ниеттеніп отырғанын көрсетті.

Германияның Сыртқы істер министрі 
Риббентроп сол жылдың 13 қазанында Ста-
линге хат жолдады. Хатта Кеңес Одағының 
осы Үштік пактіге қосылу және дүниежүзін 
ықпал аймағына бөлісуге қатысу туралы 
ұсыныс жасады. Риббентроп хатын: «Фю-
рердің пікіріне сәйкес Төрт Державаның 
тарихи міндеті олардың ұзақ мерзімді 
саяси мақсаттарын өзара келісу және 
әрқайсысының ықпал аймақтарын анықтай 
отырып, өз халықтарының болашағын дұрыс 
жолға бағыттау екендігін айтқым келеді. Егер 
Молотов мырза біздің халықтарымыздың 
болашағы үшін шешуші маңызы бар 
мәселелерді талқылау ниетімен Берлинге 
арнайы сапармен келетін болса, біз аса 

разы болып қалар едік. Империялық үкімет 
атынан мен оған шын жүректен шақыру 
жолдаймын. Мен өзім арнайы сапармен 
Мәскеуге екі мәрте барып келгендіктен, 
Молотов мырзаны Берлинде көру маған 
айрықша жағымды әсер қалдырары сөзсіз. 
Сонымен қатар бұл сапар Фюрердің екі елдің 
арасындағы қатынастардың болашақтағы 
даму сипаты туралы өзіндік пікірін Молотов 
мырзаға тікелей айтуына мүмкіндік берер 
еді» [5], – деген сөздермен аяқталды. 21 
қазанда В. Молотов Германияның елшісі 
В. Шуленбургке Сталиннің жауабын тап-
сырды. Сталин: «біздің елдеріміздің ара-
сындағы қатынастарды одан әрі жақсарта 
түсу өзара ұзақ мерзімді мүдделеріміздің 
шегін анықтауға негізделуге тиісті» деп 
мәлімдеді» [6]. 

1940 жылдың қараша айында осы 
мәселенi талқылау үшiн Берлинге КСРО 
Халық Комиссарлары Кеңесінің төрағасы 
В.М. Молотов басқарған делегация келдi. 12-
13 қарашада В. Молотов Герингпен, Гесспен, 
Риббентроппен және Шуленбургпен жеке-
жеке кездесті. В. Молотов пен Гитлердің 
арасында екі рет кездесу болды. Кеңес 
Одағының Үштік пактіге қосылуы туралы 
мәселе негізінен Молотовтың Гитлермен 
және Риббентроппен кездесулерінде тал-
қыланды. Гитлер сөзін сол кездегі екі елдің 
жағдайын суреттеуден бастады: «Қазіргі 
сәтте Германия соғысып жатыр, ал Кеңес 
Одағы соғыс жағдайында емес... Осы 
соғыстан кейін тек Германия ғана емес, 
Ресей де үлкен табыстарға жетеді. ...Егер 
осы екі халық бірлесе әрекет жасаса, үлкен 
жетістік болатыны сөзсіз, егер олар бір-біріне 
қарсы шықса, онда үшінші біреу жеңеді» 
[7]. Молотов Гитлердің бұл мәлімдемесін 
дұрыс деп табады және оның дұрыстығын 
тарихтың өзі дәлелдеп отыр дейді. Гитлер 
екі елдің арасында болашақта жалғаса 
беретін қарым-қатынастардың болуын қам-
тамасыз ету керек деп санайды. «Болашақ 
даму мәселесін бірлесіп шешу екі халықтың 
да мүдделеріне сәйкес келеді. ...Азияда 
Германияның ешқандай мүдделері жоқ 
екенін бірден-ақ ескерткім келеді. Өйткені 
ол аймақтың болашағы Жапонияға қатысты 
шешіледі. Ақылдың тезіне салсақ, Азияда 
европалық мемлекеттердің отарлар ие-
ленуіне жол бермейтін халықтық күштер 
бас көтеруі мүмкін. Ал Еуропа мәселесіне 
келсек, онда біз Ресейге, Германияға 
және Италияға теңізге шығу мүмкіндігін 
қамтамасыз ету қажет», – дейді ол. Гитлердің 
ұзаққа созылған сөзінде АҚШ Англияға көмек 
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көрсетейін деп отырған жоқ, ол Англияның 
отарларын басып алғысы келіп отыр деген 
ойлар да айтылды [8]. Молотов Үштік пактінің 
Кеңес Одағы үшін қандай маңызы бар екенін 
және осы келісімде аталған Ұлы Шығыс Азия 
кеңістігінің шекаралары қандай болатынын, 
«Еуропадағы жаңа тәртіп» дегеннің мәнін 
сұрады. Сонымен қатар ол мемлекеттік 
мүдделер тұрғысынан қарағанда Қара теңіз 
бен Балқан, Румыния мен Болгария, Түркия 
туралы өзекті мәселелерді де қарастыру 
қажеттігін ескертті. Гитлер Кеңес Одағы 
өзінің Еуропадағы және Ұлы Шығыс Азия 
кеңістігіндегі мүдделерін анықтауға тиісті 
екендігін ескертті. 

Риббентроп 13 қарашадағы кездесуде 
Германия, Италия, Жапония (Үштік пактіге 
қол қойған елдер) және Кеңес Одағы 
арасында ынтымақтастық келісімін жасау 
мәселесін көтерді. Ол 4 баптан тұратын 
келісім жобасын және оған қосымша 
құпия хаттама жасауды, сол хаттамада 
Кеңес Одағының мүдделерін көрсетуді 
ұсынды. Жоба «Үштік пакт мемлекеттерінің: 
Германияның, Италияның және Жапонияның 
Үкіметтері бір жағынан, КСРО Үкіметі – екінші 
жағынан, өздерінің Еуропадағы, Азиядағы 
және Африкадағы мүдделерінің табиғи 
аймақтарында барлық мүдделі халықтардың 
тұрмыс жағдайын жақсартуға мүмкіншілік 
беретін жаңа тәртіп орнату және осы мақсатқа 
жету үшін өзара ынтымақтасудың мызғымас 
іргетасын жасау ниетімен былайша келісті» 
деген сөздермен басталған. Жобада аталған 
төрт мемлекеттің ықпал аймақтарындағы 
мүдделерін өзара құрметтейтіні, Германия; 
Италия және Жапония Кеңес Одағының 
қазіргі шекараларын мойындайтыны және 
құрметтейтіні атап көрсетілді. Төрт мемлекет 
осылардың біреуіне қарсы бағытталған 
мемлекеттер одағына қосылмауға және 
қолдамауға міндеттенеді. Жобаға қосымша 
екі құпия хаттама болуға тиісті [9]. Біріншісінде 
төрт мемлекеттің әлемдегі ықпал аймақтары 
көрсетілді. Кеңес Одағының ықпалы «Ұлы 
Шығыс Азия кеңістігінің» Үнді мұхитына 
дейін созылып жатқан оңтүстік бөлігінде 
(Ұлыбританияның иеліктері орналасқан 
аймақ) орнауға тиісті. Бұл ұсыныс Гитлердің 
Кеңес Одағын Англияға қарсы айдап салуға 
тырысқанын көрсетеді. Ал Кеңес Одағын 
Азияның оңтүстік-шығысындағы жерлер 
қызықтырған жоқ, ол Парсы шығанағы 
ауданы мен Еуропадағы ықпал аймағын 
кеңейткісі келді. Екінші құпия хаттамада 
Түркияны саяси ынтымақтастыққа шақыру, 
Кеңес Одағына Қара теңіздің бұғаздарына 

соғыс-теңіз күштерін емін-еркін өткізуге құ -
қық беру туралы мәселе көтерілді. 

Молотовтың Гитлермен екінші кезде - 
 суінде әңгіме 1939 жылғы кеңес-герман 
келісімдерінің Шығыс Еуропаны ықпал ай-
мағына бөлісу туралы құпия хаттамалары-
ның орындалу нәтижелерін талқылаудан 
басталды. Гитлер Кеңес Одағының Бал-
тық жағалауындағы елдерді, Солтүстік 
Буковинаны өзіне қаратып алуына келісті 
де, кеңес өкіметінің бұл жерлердегі әрекетіне 
мүлде араласқан жоқ, кеңес-фин соғысы 
кезінде Германия Кеңес Одағына тілеулестік 
сипаттағы бейтараптылық сақтады деді [10]. 
Гитлердің бұл сөзі және 13-қарашадағы 
кездесуде айтылған сөздердің барлығы 
кеңес-фин соғысының «Финляндияның Ке-
ңес Одағына жаулығы және Германиямен 
жақын болуынан» емес, кеңес-герман 
жақындығынан туғанын көрсетеді. 

Молотов Гитлердің ұсыныстарын Ста-
линге жеткізіп, кейін бірлесе отырып жауабын 
беретін болды да, елге қайтты. 

26 қарашада Молотов Шуленбургке 
Кеңес Одағының жауабын тапсырды. Құ-
жаттың мәтініне көз жіберейік:

«КСРО Риббентроп мырзаның В.М. Мо-
лотовпен 1940 жылдың 13 қарашасында Бер-
линде болған кездесуде ұсынған төрт мем-
лекеттің саяси ынтымақтастық және өзара 
экономикалық көмек туралы 4 бап тан тұратын 
пактісін мынадай шарттар орындалған жағ-
дайда негізінен қабылдауға келіседі:

1. 1939 жылғы кеңес-герман келісімі 
бойынша КСРО ықпал аймағы болып 
табылатын Финляндиядан герман әскерлері 
дереу шығарылады, соған орай КСРО 
Финляндиямен бейбіт қатынастар орнатуға 
және Германияның Финляндиядағы эконо-
микалық мүдделерін (ағаш, никель алу) 
қамтамасыз етуге міндеттенеді.

2. Алдағы уақытта КСРО-ның қара 
теңіздік шекараларының аймағында жатқан 
Болгария мен КСРО арасында өзара 
көмектесу туралы келісім жасау арқылы 
КСРО-ның Бұғаздардағы қауіпсіздігі дереу 
қамтамасыз етіледі және Босфор мен 
Дарданелл аудандарында ұзақ мерзімді 
жалға беру негізінде КСРО әскери-теңіз 
базалары құрылады.

3. Батуми мен Бакуден оңтүстікке 
қарай Парсы шығанағы бағытында жатқан 
аудандар КСРО-ның мүдделі аймақтарының 
орталығы ретінде мойындалады.

4. Жапония Солтүстік Сахалиндегі өзінің 
концессиялық құқықтарынан әділетті төлем 
негізінде бас тартады» [11].
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Құжатта осы өзгерістерді Риббентроп 
ұсынған құпия хаттамаларға кіргізіп, жобаға 
өзгерістер енгізу мәселесі айтылды. Егер 
Түркия төрт мемлекет келісіміне қосылудан 
бас тартса, онда осы мемлекеттер Түркияға 
қарсы әскери және дипломатиялық шаралар 
қолдану туралы арнайы келісім жасауға 
тиісті деп көрсетілді. 

1941 жылдың 23 қаңтарында Герма-
ния дан жауап келді. Онда Германия 
үкіметі Молотовқа Берлинде айтылған 
идеялардан бас тартпайтыны, ал кеңес 
үкіметінің ұсынысын Италиямен және 
Жапониямен бірлесе отырып талқылаған 
соң қайтадан саяси келіссөздерді жалғас-
тыратыны ту ралы айтылды. Алайда бұл 

«шығарып салма» жауап еді. Өйткені 
кеңес үкіметінің ұсыныстары Гитлерге 
ұнамады. Осылайша екi жақ ықпал ай-
мағын бөлiсу мәселесiнде келiсе алмады. 
Гитлер алдын ала жасалып дайын тұрған 
«Барбаросса» жоспарын түпкілікті бекітіп, 
18 желтоқсанда қол қойды. (Әрине, бұл 
жағдайды Германияның Кеңес Одағына 
шабуыл жасауының негізгі себебі деуге 
болмайды, өйткені оның себептері тым 
тереңде жатыр, алайда бұл біздің ма-
қаламыздың тақырыбы аясына кірмейді). 
Қорыта келгенде, неміс деректері дүние-
жүзілік соғыстар аралығындағы кеңес-
герман қатынастарының құпиялары әлі де 
баршылық екенін көрсетеді. 
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АНАЛИЗ НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ СПОСОБСТВУЕТ УСПЕШНОМУ 
ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

В последние годы современное Казах-
станское образование претерпевает много - 
численные перемены на всех его уровнях: 
вводятся новые образовательные стан-
дарты и для среднего и для высшего 
образования, новый Закон «Об образовании 
в Казахстане», внедряются новые тре-
бования к осуществлению деятельности 
образовательного учреждения и самого 
образовательного процесса, появляются 
новые требования к результатам обучения. 
Все это в разной степени влияет на 
взаимосвязь всех ступеней образования. 
Поэтому актуальным является вопрос о 
сохранении и достижении качества об-
ра зования на всех его этапах через пре - 
емственность и непрерывность образова-
тельного процесса.

1. Система качества при непрерывной 
подготовке учителя физики

На каждой ступени образования про - 
ис ходит достижение требуемых образова-
тельными стандартами результатов и фор-
мирование соответствующих компетенций. 
Так по окончанию средней (полной) школы, 
обучающиеся должны достичь требований 
предметных, мета-предметных и личностных 
результатов, а также сформированность 
предметных, специальных и ключевых ком - 
петенций. Достижение школьниками дан - 
ных результатов является основой для 
дальнейшего обучения в вузе и форми-
рования компетенций бакалавра.

В тоже время сформированные ком - 
петенции на уровне бакалавриата по 
направлению «Педагогическое образова-
ние», профиль «Физика», являются фунда-
ментом для обучения в магистратуре и 
формирования компетенций магистрантов. 
Получение степени магистра по направлению 
«Педагогическое образование» не является 

конечным в системе непрерывного обра-
зования при подготовке учителя физики. Все 
педагоги как средних, так и высших учебных 
заведений должны постоянно повышать свою 
квалификацию, чтобы владеть информацией 
о всех нововведениях в образовательном 
процессе и знать современные методы 
и формы организации и управления им. 
Кроме того, преподавателями проводится 
работа и со студентами-практикантами, об-
учающимися по двухуровневой системе 
подготовки.

Повышение квалификации преподава-
телей, получивших образование по спе-
циаль ности, необходимо, так они должны 
овладеть навыками работы, такими, кото-
рыми овладевают бакалавры и магистры 
в вузах, подготовленные к работе в новых 
условиях, когда педагог становится 
не источником знаний, а управленцем 
образовательным процессом, проводником 
в мир знаний. Пройдя подготовку на курсах 
повышения квалификации, преподаватели 
не только овладевают новыми знаниями, 
умениями и навыками в своей профессии, 
но и повышают свою компетентность.

Все ступени образования взаимосвязаны 
между собой и оказывают влияние друг на 
друга. Набор формируемых компетенций 
на каждой ступени образования является 
стержневой основой для последующих 
этапов повышения уровня и качества 
образования и профессионализма.

Непрерывную ступенчатую систему 
образования можно представить в виде 
спирали качества образования (рисунок 1).

Нами под спиралью качества обра-
зования понимается система непрерывной 
связи образовательных, воспитательных и 
управленческих видов деятельности, 
влияю щих на качество обучения на всех 
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уровнях образования, ориентируясь на 
потребности общества и удовлетворенность 
потребителей образовательных услуг.

Организация системы непрерывного 
образовательного процесса, заданного спи-
ралью качества, включает возможности 
изменения направления траектории фор-
мирования компетенций, как снизу вверх, 
так и сверху вниз. В настоящее время эти 
возможности определяются переходным 
этапом в системе образования. Двух-
уровневое образование еще развивается, 
еще не закончена полностью подготовка 
преподавателей по специальностям «Физика 
с дополнительной специальностью инфор-
матика или английский язык», «Математика 
с дополнительной спе циальностью физика». 
Имеются учебно-методические пособия по 
формированию компетенций бакалавров, 
успешно ис пользуемые в учебном процессе 
при под готовке этих специалистов. К тому 
же для повышения своей квалификации 
про должают образование в магистратуре по 
очной форме обучения.

Рисунок 1 – Качество компетенции

В рамках второго этапа эксперимен-
тальной образовательной программы внут - 
ри бакалавриата физического факультета 
по направлению «Физика» были сфор-
мированы две специализированные учеб-
ные группы «Физика и компьютер» и «Физика 
– мультимедиа – Интернет», основу которых 
составили выпускники первой ступени 
программы. Полученная на первой ступени 
подготовка в области программирования 
и Интернет-технологий позволила уча-
щимся специализированных групп первого 
курса активно включиться в работы по 
созданию электронных обучающих ре-
сурсов. К этому времени фокус интересов 
разработчиков электронных обучающих 
ресурсов переключился на новые воз-

можности работы в режиме удаленного 
доступа, предоставляемых сетевыми и 
мультимедийными технологиями. В связи 
в перспективами использования в режиме 
удаленного доступа была существенно 
пересмотрена концепция электронного учеб-
ника по физике. В качестве базы для его 
развития было признано целесообразным 
использование стандарта HTML, а ин-
терактивные моделирующие программы 
начали разрабатываться как Java-апплеты. 
Важной особенностью, отличающей их 
от теперь уже многочисленных аналогов, 
является исключительно высокий уро-
вень интерактивности, позволяющий уда - 
лен ному пользователю не только изме-
нять количественные параметры моде-
лируемой системы, но и определять 
ее качественный состав, по существу 
создавая свой собственный оригинальный 
компьютерный эксперимент. Важным до-
полнением к образовательным ресурсам 
явилось включение в сборник аудио-треков 
фрагментов реальных лекций, читаемых 
для школьников на физическом факультете 
и видеозаписей реальных экспериментов и 
явлений природы, трудно воспроизводимых 
в аудиторных условиях. 

В рамках новой концепции была раз - 
работана серия электронных мульти-
медийных сборников «Физика – модель, 
эксперимент,  реальность», каждый из ко-
торых был посвящен одному из относи - 
тельно обособленных разделов совре-
менной фи зики. Дальнейшие разработки 
новых сбор ников серии продолжаются 
по настоящее время. Перечисленные 
образовательные ресурсы нашли широкое 
применение для информационной под-
держки преподавания физики на младших 
курсах высших учебных заведений фи - 
зико-математического про филя и их подго-
товительных отделениях. Наглядность ком - 
пьютерных моделей поз волила их ис-
пользовать при чтении курсов «Концепции 
современного естествознания» для сту-
дентов нефизических специаль ностей.

Активная работа участвующих в проекте 
преподавателей и учащихся послужила 
основой для успешной реализации целой 
серии новых проектов, выполняемых в 
рамках экспериментальной программы:

«Создание информационно-обучаю ще - 
го сервера «Физика для школ через 
Интернет»;

«Информационная поддержка традиций 
школы преподавания физики»;

ШКола УМов



Al-Farabi.kz  31

«Создание мультимедиа сборника «Фи-
зика: модель, эксперимент, реальность»; 

«Организация дистанционных курсов 
подготовки абитуриентов для элитарных 
ВУЗов физико-математического профиля;

«Создание информационно-обучающего 
портала; 

«Онлайн-курсы Задачи механики»
Процесс организации физико-мате ма - 

тических классов с участием вузовских 
преподавателей как учителей профиль - 
 ных дисциплин или как преподавате-
лей факультативов в школах продиктован 
требованием времени, носит инновационный 
характер и знаменует собой интенсивный 
процесс интеграции вузовского и школь-
ного образования. В первую очередь, 
привлечение вузовских преподавателей 
ликвидирует разрыв между содержанием 

физического знания учебников и факти-
ческим состоянием науки на данный мо - 
мент (отставание программного материа-
ла учебников – объективный процесс, раз - 
рыв составляет около 10 лет). Большим 
плюсом такой интеграции является и 
то, что школьные учителя физики, работая 
в постоянном контакте с вузовскими 
преподавателями, непрерывно повышают 
своё профессиональное мастерство и 
квалификацию (в постоянной стажировки). 
ФМК являются условием, институциональ-
ной формой осуществления подготовки 
будущих специалистов-физиков с целью 
дальнейшего успешного обучения на фи - 
зических и физико-технических факуль-
тетах в вузах страны и получения ква-
лификации «Физик» по окончании  
вуза.
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ физика-техникалық факультеті 
жылу физика және техникалық физика кафедрасының меңгерушісі 

ЖАППАЙ АШЫҚ ОНЛАЙН КУРСТАРЫНА ТАЛДАУ 

Қашықтықтан білім берудің заманауи 
тенденциясы – бұл жаппай ашық олайн 
курстары (ЖАОК). Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті OpenEdx ашық 
платформасында ЖАОК енгізуден Қазақ - 
стандағы университеттер ішіндегі көшбас-
шысы болып отыр. 

2014-2015 оқу жылынан бастап әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың қашықтықтан 
білім беру орталығы оқытушылық-про фес-
сорлық құраммен бірлесе отырып, ЖАОК 
құру жұмысын бастады және қазіргі уақытта 
http://open.kaznu.kz мекен-жайы бойынша 
Open edX жүйесінің негізінде жеке ЖАОК 
платформасының жұмысы жанданып жатыр.

2015 жылдың 1 қазанынан бастап 
бірінші рет «Теория вероятности» және 
«Физические задачи с В. Кашкаровым» 
атты әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың же-
текші оқытушыларының алғашқы ашық 
сабақтары жүргізіле бастады. Бұл курстарға 
Қазақстанның түрлі аймақтарынан 250-
ден 500-ге дейін тыңдаушылар жазылды. 
Бұл курстарда негізінен ҚазҰУ-дың 1-2 курс 
студенттері, Назарбаев зияткерлік мектебінің, 
мамандандырылған физика-математикалық 
және жалпы мектептерден жоғарғы сынып 
оқушылары қатысты. Деректерді талдау 
осы курстарға деген үлкен қызығушылықты 
оқытушылар құрамы мен университет қыз-
меткерлері тарапынан осы бағытта жұмыс 
жалғастыруға ынталандырудың артуынан 
байқауға болады. 2016 жылдың маусым 
айының соңына қарай жүйеде 2 мыңнан 
астам тыңдаушы тіркелді.

Жаңа білім беру бағдарламалары 
негізінде университеттің білім беру қыз - 
меттерінің ұшқырлығын арттыру мақса-
тында «e-learning» дамыту бойынша іс- 
шаралар кешенін іске асыру және қашық-
тықтан оқыту технологияларының (ҚОТ) 
базасында кадрлар даярлау үшін ЖАОК 
ұлттық платформасының жұмысын ұйым-
дастыру және қашықтықтан білім беру 
орталығының жұмысын күшейту шеңберінде 
университет басшылығы құрамында ұлт - 

тық платформаның жобалық офис дең-
гейінде жаппай ашық онлайн курстар 
орталығы құрылған, «Қашықтықтан білім 
беру орталығы» құрылымдық бөлімін «Қа-
шықтықтан білім беру институтына» өзгерту 
туралы шешім қабылдады. 

Есеп беру мерзімінде ЖАОК курстарына 
кестеге сәйкес 1017 тыңдаушы тіркелген. 
Зерттеу нәтижесі тыңдаушылардың көп 
бөлігі «Физические задачи с В. Кашкаро - 
вым» курсына қатысқандығын көрсеткен. 
Сондай-ақ, «Физические задачи с до-
центом В. Кашкаровым» курсы бойынша 
толық оқып аяқтаған және 50% шекті 
өткен тыңдаушылар көп және белсенді 
тыңдаушылардың 46% құрайтынын атап 
өткен жөн.

«Физические задачи с доцентом  
В. Кашкаровым» курсында нақты есептерді 
шешу мысалында физикалық модельдерді 
талдаудың зерттеулік әдістемесі бейнеле-
неді. Аталмыш әдістеме мектептер үшін 
дәстүрлі емес элементтерден – өлшем-
діліктерді талдау, шекті жағдайларды талдау 
және симметрия ережелерінен құралады. 
Мұнда нақты есепті шешу барысындағы 
пайымдау логикасына баса назар ауда-
рылады. 

Курс жетекшісі Кашаров Владимир 
Васильевич – Новосібір мемлекеттік универ-
ситетінің жанындағы Новосібір физика-
математика мектебінің түлегі. Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
1972 жылдан бері доцент қызметін атқарып 
келеді. 

Курстың негізгі ақпараты бейнесюжет-
терге шоғырланған. Оларда нақты физика-
лық есептерді мысал ретінде ала отырып, 
ұқсастық пен өлшемділік талдауларын, шекті 
жағдайлар мен симметриялық талдауларды 
ұштастыра отырып, есептерді шешу әдіс-
темесі ұсынылған. Кәсіби физиктер бұл 
әдістермен бұрыннан таныс, әрі оны ғылыми 
зерттеулерде табысты түрде қолданып 
келеді. Алайда, өкінішке орай, мектеп пен 
жоғары оқу орнына дейінгі білім беруде 
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аталған әдістерге тиісті көңіл бөлінбейді, 
дегенмен тәжірибе көрсеткендей, беріл-
ген әдістерді меңгеру үлкен қиындық 
тудырмайды, тіпті, артықшылықтары да 
ұшан-теңіз. Кейбір күрделі есептерді жоға-
рыда айтылған тәсілдердің көмегімен жет-
кілікті шапшаң, әрі жеңіл шешуге болады. 

Бейнесюжеттер тақырыптар мен әдістер 
бойынша біріктірілген он шақты тараумен 
бекітілген. Оларды көру барысында қатаң 
жүйе болмаса да, бірінші және екінші 
тараулардың сюжеттерін алдымен көруге 
кеңес беріледі. Әрбір сюжетті көріп болған 
соң мынадай сауалдарды өзімізді пысықтау 
үшін туындайтын сауалдар бар: берілген 

есепті шешу үшін қандай жаңа әдістер 
қолданылды; есепті шешу барысында қай 
тұстары аса ұнамды болды; қандай жаңа 
нәрсені үйрендіңіз. 

Аталған әдістерді кез келген есепті 
шешуге қолдануға болады. Сонымен қа - 
тар курс авторы бейнесюжеттің көрер-
мендерінен жалпы курс туралы және 
әрбір шығарылған есепке қатысты ой 
бөлісуді ұсынады. Осы мақсатта дискуссия 
блогында болған сюжетке қатысты ой-пікір 
таластыруға мүмкіндік берілген. Сондай-
ақ, аталған сауалдарды ұжымның арасын - 
да әріптестермен де талқылауға әбден 
болады. 
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ФИЗИКА САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ҒЫЛЫМИ-ТАНЫМДЫҚ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІН БЕЛСЕНДІРУ

Физиканың табиғат заңдарын терең 
түсіндіруінің арқасында, ол ғылым ретінде 
қоршаған ортаны жіті танып, жан-жақты 
көзқарастар қалыптастырған адам бала-
сының тыныс-тіршілігінің басқа да көптеген 
салаларына әсер етуде. ТМД және шет 
елдер тәжірибесінде физика ғылымының 
орта мектепте пән ретінде орны мен 
маңызын ғылыми-техникалық прогрестің 
келер онжылдықтағы жетістіктеріне байла-
нысты бағалау қабылданған. Мәселен, бұл 
жөнінде халықаралық сарапшылардың бол - 
жамы мынандай: адам қызметінің бар-
лық сферасына компьютерлер енеді; мил-
лиондаған мамандықтар лазерлер мен 
роботтармен байланыста болады; адам 
қызмет сферасының кеңеюі (денсаулық 
сақтау, гигиена, өндіріс, ауыр және жеңіл 
өнеркәсіп, күрделі индустриялық әскери 
жабдықтар және т.б.) жаңа технологияларды 
енгізілуімен байланысты болады. 

Қазіргі кездегі білім саласында болып 
жатқан өзгерістер мен жаңалықтарға қара-
мастан, физиканың пән ретінде атқаратын 
осындай ауқымды міндеттері әлі де шешімін 
қажет ететінін көрсетеді: оқушылардың 
басым көпшілігінің физикаға қызығушылығы 
енжар, ал сабақтар әлі де орындаушылық 
бағытын ұстануға бейімдейтін дәстүрлі 
әдістермен жүргізілуде. 

Физика пәнінің мазмұны мен әдісте-
мелік жүйесінің қоғам дамуының жаңа 
кезеңдерінде құрылымы жағынан да, маз-
мұндық жағынан да үнемі жетілдіріліп 
отырылуын отандық ғалымдардың да бір-
қатар зерттеу еңбектерінен аңғарамыз 
Белгілі әдіскер Л.И. Иванованың (1) есепті 
шығаруға қатысты: «...есеп шығару са-
бағы көбіне оқушылардың бірсарынды іс- 
әрекеттерін қалыптастырып, оларды шар-
шатып жібереді…» деген пікірі орынды. 
Бұл ойды «Бүгінгі сабақта не өттің?» деген 
сұраққа көп жағдайда оқушының: «Ештеңе 
де, тағы да есептер шығардық» деп жауап 
беруі растайды. Қазіргі кезде мектепте 

физиканы оқыту үдерісінде дамыта оқыту 
теориясы ерекше орын алады. Дамыта 
оқыту үдерісінде міндетті түрде «жаңа өнім» 
– «жаңа нәрсе» алыну қажеттігі туралы 
ой жетекші болып табылады. Мұндағы 
«өнім» − білім, білік, материалды объект 
немесе олардың біреуі болуы мүмкін. 
Шығармашылық есептерге қойылатын та-
лап тарды ескеретін болсақ, онда оқыту 
үдерісіне іс-әрекеттік тұрғыдан келу қажеттігі 
туындайды. Мұнда алынған «өнімнің» 
қасиеттерін іс-әрекеттің мақсатында көр-
сетілген қасиеттерімен салыстырып, қа-
сиеттер арасында өзгешеліктер болған 
жағдайда, оның себептері айқындалады. 
Құбылыстың күнделікті өмірде, тұрмыста, 
өндірісте және т.б. жерлерде қолдануын жан-
жақты қарастырады. Физикалық есептердің 
мазмұнымен және оларды орындау 
әдістемесімен айна лысып жүрген физик-
әдіскерлердің (2,3,4) барлығына ортақ ой – 
шығармашылық есептің нақты анықтамасы 
жоқ. Есептің бір оқушы үшін шығармашылық, 
ал келесі бала үшін қарапайым болатынын 
үнемі есте ұстаған жөн. Оқу-танымдық іс-
әрекеттің арқасында ғана оқушы әлемді, 
табиғатты, оның заңдарын танып білуінде 
жаңалықтар ашады, бірақ мұндағы 
айырмашылық − осы жаңалықтардың 
субъективтік сипатта болуы. Осы орайда іс-
әрекетті бағалаудың критерийі ретінде жалпы 
«жаңашылдықты» емес, жаңашылдықтың 
тек білімге қатыстылары ғана алынады.

Есепті шығаруында оқушының өзі үшін 
жаңа болып табылатын жаңашылдыққа 
мұғалім үнемі назар аударып, оның іс-
әрекетінің дұрыс ұйымдастырылуы мен 
басқарылуына жауапкершілікпен қарағаны 
жөн. Осы жерде, егер қарастырылып отыр-
ған есептің шешімін шығармашылық деп 
қарастыратын болсақ, онда физикадағы 
кез келген есептің шығарылу нәтижесі шы-
ғармашылық болмай ма? – деген сұрақтың 
тууы заңды. Осы сұраққа жауап беру үшін 
келесі есептерді қарастырайық:
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1) Изоляцияланған тұтқаға зарядталған 
металл шар бекітілген. Шариктің зарядын 
өлшеу үшін ондағы барлық зарядты то-
лығымен электрометрге беру керек. Осыны 
тәжірибеде көрсетіңдер.

2) Қандай әдіспен зарядталған өткіз-
гіштің барлық зарядын басқа өткізгішке 
беруге болады?

Осы екі есептің шешімдерін шығар-
машылық деп қарастыруға бола ма? Егер 
есептердің ұсынылып отырған шешім-
дерімен оқушы бұрыннан таныс болмаса, 
онда бұл сұраққа нақты жауап беруге 
болар еді. Шындығында, шешімі бұрын 
белгісіз болған кез келген есептің (ол фи-
зикалық, математикалық, химиялық және 
т.б. болсын) шешімінің табылуы адам шы - 
ғармашылығының нәтижесі болмақ. Ал, 
бұл шешімдердің бұған дейін белгілі бол-
ғандығынан ештеңе өзгермейді. Мұнда ең 
басты мәселе − шығармашылықтың белгісі 
ретіндегі жаңашылдықтың оқушы үшін 
субъективтік сипатта болуы.

Бірінші есептегі тапсырманы орындау 
оқушы үшін аса шығармашылық іс-әрекетті 
қажет етпейді. Себебі, есептің шартында 
жасырын немесе белгісіз жатқан физикалық 
заңдылық жоқ. Тапсырма әдеттегі іс-әре-
кеттер арқылы орындалады. Екінші есеп 
қарапайым жолмен берілсе де, тапсырманы 
орындау үшін оқушыдан ақыл-ойдың және 
іс-әрекеттің кейбір амалдарын білуін қажет 
етеді. Мысалы, оқушы электр зарядының 
бөліну заңдылығын және оны жүзеге 
асырудың әдіс-тәсілдерін білуі тиіс. Оның 
үстіне есеп шартында керекті құралдар 
аталмайды, оны оқушы өз пайымдауынша 
таңдап алады.

Әртүрлі логикалық ой операциялары 
мен іс-әрекеттің түрлі амалдарына үй-
ретуде оқушылар бойында ізденушілік, 
тапқырлық қабілеттері қалыптасып, физи-
калық түсініктердің мазмұны тереңдейді. 
Есептердің қолайлы іріктеліп, таңдалып 
алынуы оқушыларды әртүрлі физикалық 
құбылыстар мен заңдылықтар арасындағы 
логикалық байланысты ойлап табуға 
итермелейді, оқу материалын көзсіз жат тап 
алудан сақтандырады, физикалық ситуа-
цияларды талдау біліктілігін қалыптасты-
рады және есептерді шешудің түрлі 
амалдарын бойларына сіңіреді.

Оқушылардың физикаға қызығушылығы 
мен іс-әрекеттерін белсендіру мақсатында 
«Мен эксперимент жүргізушімін», «Физи-
калық құбылысты бақылау», «Ақыл-ойдың 
күресі» және т.б. аталатын дидактикалық 

парақтар және басқа да түрлі материалдарды 
қолдану физика сабақтарының тиімділігін 
арттыратынын көрсетеді. Физика сабақта-
рында дидактикалық құралдарды пайдала-
нудың бір мысалын келтірейік.

Сабақта осындай әдіс-тәсіл амалда-
рының қолдануы: 

– оқушыларды ой операциялары мен іс-
әрекеттің түрлі амалдарына үйретуге; 

– оқушылар бойында ізденушілік, тап-
қырлық қабілеттерінің қалыптасуына;

– оқушылардың физикалық түсініктердің 
мазмұнына терең бойлауына; 

– оқушыларды әртүрлі физикалық құ-
былыстар мен заңдылықтар арасындағы 
логикалық байланысты ойлап табуға итер-
мелеуге;

– оқу материалын көзсіз жаттап алудан 
сақтандыруға; 

– физикалық ситуацияларды талдау 
білік тілігін қалыптастыруға;

– есептерді шешудің түрлі амалдарын 
бойларына сіңірулеріне себептесетіні анық. 

Физика сабақтарында оқушылардың ісі-
әрекеттерін белсендіретін ғылыми таным 
әдісінің қажетті амалдарына тоқталайық.

Талдау. Бұндай тектес тапсырма лар 
қалыптастыра алады:

– ұсынылып отырған объектілер не-
месе параметрлердің ішінен біреуін таңдау;

– есептің құрамындағы негізгі ойды бөліп 
қарау, математикалық қорытынды жасау, 
дәлелдеу және т.б.

– машиналардың, двигательдердің, бері-
ліс механизмдерінің жұмыс жасау принципін 
ажырата білу. 

Ал электрлік схемаларда
– ток көзін, электр энергиясын тұтынатын 

құрылғыларды, өл шеуіш приборларды 
көрсету;

– есептің шартын талдау және “оқи  - 
ғаға” қатысып отырған денелерді  көрсету, 
олардың әрқайсысының қандай күйде бо-
латынын суреттеу; 

– байқалып отырған физикалық үдерісте 
себеп пен салдарды көрсету;

– жұмыстың анағұрлым маңызды кезең-
дерін көрсете отырып, зерттеу жоспарын құру.

Жинақтау. Осындай біліктіктің қалып-
тасуына төмендегідей тапсырмалар себе-
бін тигізеді:

– құбылыстардың түрлі аспектілері қарас-
тырылатын жеке тәжірибелерден жалпы қо - 
рытынды жасау (мысалы, металдардың өт-
кізгіштігінің температураға байланыстылығы);

– түрлі есептерді шешу үшін әртүрлі оқу 
жағдайларын туғызу; немесе реферат жазу.
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1-cурет – Оқушылардың «Мен эксперимент жүргізушімін» дидактикалық жұмыс парағын 
толтыру үлгісі

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 1. Оқушылардың «Мен эксперимент жүргізушімін» 
дидактикалық жұмыс парағын толтыру үлгісі 

Сабақта осындай əдіс-тəсіл амалдарының қолдануы:  

6. Қорытындылар: 

1. Мен не білгім келеді: 
Өткізгіштердегі ток күші шамасының 

кедергіге қалай тəуелді екенін. 

2. Менің бұл туралы 
білетінім: 

Ом заңы бойынша ток күші мен кедергі 
бір-біріне кері пропорционал. 

3. Орындауды ұсынамын: Ток күші мен кедергінің арақатынасын 
тəжірибе арқылы тағайындау.  

4. Қажетті приборлар мен 
материалдар: Амперметр, вольтметр гальваникалық 

элемент, кілт, екі өткізгіш, жалғағыш 
сымдар 

5. Менің орындайтын іс- 
əрекеттерімнің жоспары 

Параллель жалғанған екі өткізгіштің кедергілерін 
арттырғанда, ток күші кемиді. 

8. Нəтижелерді талдаймын: 

Екі өткізгіштегі ток шамасының түрліше болуы өткізгіштерді параллель жалғауына орай 
өткізгіш сымның тармақталуын, сəйкесінше токтың да екі тармақта түрліше болып кетуін 
туғызады. 

7. Нəтиже 

 Электр тізбегінің схемасын сызу; тізбек құрастыру; екі өткізгіштің кедергісін реостат 
 арқылы реттеу; приборлардың тілдері ауытқиды; 
 Нəтижесінде аламын: дұрыс сызылды; дұрыс құрастырылды; ток күші мен кернеудің  
көрсетукөрсетулері өзгереді; өлшеу құралдарының көрсетулерін жазамын. 

Екі өткізгіштегі ток шамасының өзгеруі 
өткізгіштерді жеке-дара алып қарағанда олардағы 
токтың артып не кемуінен түрліше болды. 

Топтау. Бұл әдіс амалын орындау-
ға мынандай тапсырмалар үйретеді:

– түрлі ақпараттық көзден алынған мә-
ліметтерді, тұжырымдамалар ішінен нақты 
үдерістерді сипаттайтындарын таңдап алу 
керек (мысалы, тізбек бөлігі немесе тұйық-
талған тізбек үшін Ом заңын таңдап алу);

– ұсынылып отырған физикалық жаб-
дықтарды топтай білу – өлшеуіш прибор-
ларын бір топқа, физикалық-техникалық 
қондырғыларды екінші топқа жатқызу; 

– шығармашылық есептерді шығару 
нәти жесінде алынған физикалық заң-

дардың, құбылыстардың, үдерістердің 
практикалық қолданылуын жан-жақты 
қарастыру (таби ғаттағы, адам өміріндегі, 
тұрмыстағы, өндіріс пен техникадағы 
қолданыстарын);

Индукция. Бұл біліктік амалын мынандай 
тапсырмалар дамытады:

– бірнеше эксперименттер немесе бақы-
лаулардан қорытынды жасау (мысалы, 
қайсыбір физикалық құбы лыс тардың не-
месе оның пайда болу шарт тары туралы);

– бір проблема бойынша келтірілген 
факті лер ден қорытынды жасау;
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Дедукция. Осы біліктікті қалыптастыру 
үшін мынандай тапсырмаларды орындаған 
пайдалы:

– теорияны пайдалана отырып, сөйлемді 
толықтыру (егер…), мысалы электрондық 
теорияға сүйене отырып, дененің қандай 
күйде болатынын болжау;

– теория негізінде оқушының қайсыбір 
қойылған мәселе бойынша өз ойын айтып, 
пікір таластыруы;

– есептердің берілу сипатына қарай оқу-
шылардың түрлі ой-пікірлер ұсынуы;

Жалпылау. Бұл біліктікті қалыптастыруға 
мынандай тапсырмаларды орындау қажет 
болды:

– теорияның негізін (анықтама, ұғым, 
түсінік, идеалды модель және т.б.) ядро-
сын (постулаттар, заңдар, тұрақтылар), 
салдарын (формула-салдар, практикалық 
қолдану және олардың байланысы) бөліп 
көрсете отырып, теорияның құрылымдық 
сызбасын жасау;

– есепті шығарудың құрылымдық логи-
ка лық жүйесін құру, яғни тапсырманы 

орындауда іс-әрекеттің «тізбегін» бастапқы 
жағдайдан шығарып түзу.

Оқушылар меңгеруіне тиісті практи-
калық біліктіктерге қатысты мына фак-
тіге назар аударған дұрыс: 

а) практикалық біліктіктің көптеген 
амалдары жоғарыда аталған ой опера-
цияларымен тікелей байланыста бірлесе 
өрбиді. Мысалы, эксперименттің орындалуы; 

ә) өтіп жатқан өзгерістерді қалай 
тіркеу керектігі, яғни қай жерге қандай 
индикаторларды қою керектігі; 

б) индукция: мәліметтерді таңдап алу 
барысында басқа операциялармен қоса 
келесі амалдар орындалуы қажет: 

Талдау:
а) тәжірибеде қандай компонентті ауыс-

тыру, ал қайсысын тұрақты қалдыру керектігі, 
б) себептердің және салдарлардың қай 

жерде екендігін тағайындау үшін қорытынды 
тұжырымдау үшін. 

Синтез: 
а) ақпараттық немесе ауызша жауап 

даярлау және тағы да басқа амалдар. 

Пайдаланылған әдебиеттер
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Харасова М.М.,
преподаватель информатики, 
магистр педагогических наук
 колледжа КазНУ им. аль-Фараби 

УРОК-ИГРА НА ТЕМУ: 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ИНФОРМАТИКА»

Цели игры:
Систематизация и обобщение знаний по 

информатике;
Формирование навыков работы в 

микрогруппе: умение слушать и слышать 
других, уважать мнение всех членов группы, 
отстаивать свою точку зрения;

Развитие творческих способностей 
личности и логического мышления.

Ход игры:
Разделение участников на две команды (с 

помощью жребия), объявление правил игры.
Конкурсы.
Подведение итогов.
Сценарий игры:
Вступление.
Учитель: «Сегодня у нас будет не 

обычный урок, мы совершим путешествие 
по стране, имя которой «Занимательная 
информатика». Урок будет проходить в 
форме игры, участвуя в которой можно узнать 
много интересного, полезного, проявить 
свои актерские способности и просто весело 
провести время. Игра открывает совсем 
другие стороны информатики, те, на которые 
не всегда и обращаешь внимание на уроке, 
при серьезном разговоре об этой сложной 
современной науке. Для многих из вас игра 
даст возможность проявить свою любовь 
к предмету, а для некоторых может стать 
толчком к заинтересованности». После 
этого происходит деление учащихся на две 
команды и разъяснение правил игры.

Конкурсы.
Конкурс лингвистов. 
Задание. Приду мать как можно боль-

ше слов из букв, составляющих слово 
«Компьютеризация» или «Интерактивность».

Выигрывает та команда, которая со-
ставит больше слов за минуту. За каждое 
слово – 0,1 балла.

Конкурс пословиц.
Задание. Переделать старые пословицы 

на компьютерный лад. Например:
Лучше маленькая программа, чем 

большое безделье

Каждая новая программа – это хорошо 
забытая старая

Не спрашивай программиста старого, 
спрашивай бывалого

Команды отвечают по очереди, за 
каждую пословицу – 1 балл.

Конкурс счетчиков.
Устный счет в двоичной системе счис-

ления. Вызываются по одному участ нику из 
каждой команды, которые запи сывают ответы 
на доске в двоичной системе счисления.

Задание.
Сколько носов у двух псов? (10)
Сколько хвостов у семи котов? (111)
Сколько ушек у трех старушек? (110)
Сколько ушей у пяти малышей? (1010)
Ответ за каждый верный ответ – 0,5 

балла.
Рекламная пауза.
Задание. Прорекламировать по жребию: 

микрокалькулятор или счеты. На подготовку 
командам дается 5 минут.

Викторина.
За каждый правильный ответ команда 

получает по 1 баллу.
Какая марка компьютера является 

полудрагоценной? (агат)
Программист попал в армию. Какой 

вопрос он задаст офицеру на команду «По 
порядку номеров рассчитайся» (В какой 
системе счисления?).

Какая связь между городом в Англии, 
ружьем калибра 30х30 и одним из элементов 
компьютера? (Все они связаны со словом 
«винчестер»).

Когда появился манипулятор типа 
«мышь», то для него в русском языке 
некоторое время использовалось название 
по имени персонажа известной русской 
сказки. Назвать имя этого персонажа. 
(Колобок).

Что общего между папирусом, бе-
рестяной грамотой, книгой и дискетой? 
(Хранение информации).

В каком устройстве компьютера проис-
ходит обработка информации? (Процессор).

ШКола УМов
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Двоичное кодирование одного из 
256 символов (букв) требует количества 
информации...? (1 байт).

Какое устройство компьютера может 
оказывать вредное воздействие на здоровье 
человека? (Дисплей).

В Древнем Риме использовалось 
много приспособлений для счета – 
пальцы рук, узлы на веревке, камешки в 
желобке, зарубки на палке. Одно из этих 
приспособлений называлось «калькулюс», 
от которого произошло слово калькулятор. 
Что называлось этим словом? (камешки).

Группа компьютеров и связанных с ними 
устройств, соединенная средствами связи 
(сеть).

Устройство, преобразующее цифровой 
сигнал в телефонный и обратно (модем).

Самая мелкая единица информации (1 
Бит)

В чем измеряется размер экрана 
монитора? (дюйм)

Как расшифровывается WWW?
Язык, на котором создаются web-

страницы?
Самая популярная глобальная сеть?
 «Отгадай ребус!»
Командам предлагается несколько 

ребусов по теме «Информация и ее 
свойства», выигрывает та команда, которая 
отгадает все ребусы. В этом конкурсе 
команда получает столько баллов, сколько 
ребусов разгадает (один ребус – 1 балл).

 

 (память ) (оператор)

 

(компьютер) (программа)

   

(полнота) (дисковод)

  

 (достоверность) (объективность) 

Пантомима.
Участникам предлагаются карточки 

со словами. Каждая команда должна с 
помощью жестов (без слов) показать, что 
изображено на карточке. Команда получает 1 
балл за каждый угаданный ответ. Возможны 
баллы за артистичность участников.

Задание.
Принтер.
Программа.
Модем.
Информация.
На подготовку дается от 5 до 10 минут.
 Подведение итогов.

Список используемой литературы:
«Современные способы активизации 

обучения» Т.С.Панина, Л.В.Вавилова. –
Москва: АСАDЕМА, 2006 г.

Молодцов В. А., Рыжикова Н. Б. 
Современные открытые уроки информатики. 
8-11 классы. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 
2002. – 352 с.

Газета «Информатика», – изд. 
«Первое сентября», №21, 1-7 июня 2002 г. 
Златопольский Д. М., Внеклассная работа по 
информатике.

www.1september.ru. Фестиваль 
методических идей.- Применение элементов 
игрового компонента на уроках информатики. 
Емельянова В. В, учитель информатики.
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магистр технических наук,
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КУРАТОРА В ВУЗЕ

В наше время главной целью обра-
зования становится формирование про-
фес сионально и социально компетентной 
личности, способной к творчеству и 
самоопределению в условиях изменяю-
щегося мира, обладающей развитым 
чувством ответственности и стремлением 
к созиданию. Профессиональные знания, 
умения и навыки сами по себе являются 
лишь инструментом, способным принести 
обществу и человечеству в целом как пользу, 
так и вред в зависимости от того, каковы 
нравственные качества профессионала.  
 Сегодняшний студент представляет 
собой весьма противоречивую личность: 
с одной стороны, он под влиянием 
демократизации общества стал намного 
свободнее и независимее, а с другой – 
его общеобразовательная подготовка и 
культурный уровень резко снизились. Это 
чаще всего и заводит его в тупик с самого 
начала учебы. Еще многого не понимая, 
он с легкостью пропускает лекции и даже 
практические занятия. Поэтому одна из 
самых важных и первоочередных задач 
куратора – убедить студента, что на 
сегодняшний день самое главное для него – 
учеба. Необходимо именно на первых курсах 
пробудить у студентов интерес к учебе: для 
этого им надо показать интересные стороны 
как отдельных предметов, так и будущей 
специальности в целом [1].

Мы можем выделить следующую 
типологию кураторства:

Куратор (от лат. curator ‒ попечитель), 
лицо, которому поручено наблюдение. 
Общепринято мнение, что куратор необ-
ходим только на первых курсах с целью 
помощи в адаптации первокурсников 
к обучению в вузе. Однако в связи с 
необходимостью усиления воспитательной 
работы со студентами повышается роль 
куратора и круг его задач расширяется.

Относительно круга задач, которые 
определяют себе сами кураторы, можно 
выделить несколько типов: 

Куратор ‒ «информатор». Куратор 
предполагает, что его единственной зада-

чей является своевременная передача 
необходимой информации студентам (о 
расписании, о медосмотре, о каких-либо 
мероприятиях и т.д.). Он не считает нужным 
вникать в жизнь группы, считая студентов 
взрослыми и самостоятельными.

Куратор ‒ «организатор». Куратор счи-
тает необходимым организовать жизнь 
группы с помощью каких-либо внеучебных 
мероприятий (вечера, походы в театр и 
т.д.). В свои обязанности он также включает 
участие в выборах старосты, чувствует 
ответственность за происходящие меж-
личностные конфликты в группе и ста-
рается включаться в их разрешение. 

Куратор ‒ «психотерапевт». Куратор 
очень близко к сердцу принимает личные 
проб лемы студентов, готов выслушивать 
их откровения, побуждает к ним, ста-
рается помочь советом. Он очень много 
личного времени тратит на психоло-
гическую поддержку студентов, устанав - 
ливает слишком близкие контакты и 
рискует эмоциональным истощением, т.к. 
круглые сутки предоставлен студенче - 
ским проблемам. 

Куратор ‒ «родитель». Куратор берет 
на себя родительскую роль в отношении 
студентов. Он излишне их контролирует, 
нередко лишает инициативы. Берет на 
себя ответственность решать семейные 
и личные дела студентов, но не с точки 
зрения психологической поддержки, а как 
контролирующий родитель, требующий 
полного подчинения его решениям.

Куратор ‒ «приятель». Куратор заинте-
ресован в том, чем живет студенческая 
группа, он старается принимать участие во 
многих групповых мероприятиях. Студенты 
принимают куратора как члена группы, он 
пользуется уважением, но ему нередко не 
хватает необходимой дистанции для того, 
чтобы в необходимых случаях предъявить 
требования. Чаще всего к этому типу ку-
раторов относятся молодые преподаватели 
или аспиранты, выполняющие эту роль. 

Куратор ‒ «беззаботный студент». 
Куратор не считает необходимым вы-

НаслеДие
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полнять какие-либо обязанности, он нечетко 
представляет круг своих задач. Он только 
формально считается куратором, нередко 
не представляя себе даже его студенческую 
группу и чем она живет. 

Куратор ‒ «администратор». Куратор 
своей основной задачей видит информи-
рование администрации о пропусках сту-
дентов, ведет учет посещаемости, передает 
сту дентам требования деканата [2].

Деятельность куратора как вид чело - 
веческой деятельности обладает сле - 
дую щими характеристиками: целенап-
равленностью, мотивированностью, продук - 
тив ностью. Основной ее характеристикой 
является продуктивность. 1-й уровень 
‒ непродуктивный. Куратор предлагает 
студентам самим обращаться по инте-
ресующим их вопросам, сам не проявляя 
инициативы и заинтересованности. 2-й 
уровень ‒ малопродуктивный. Куратор готов 
помочь обратившимся студентам, готов 
проявлять инициативу, но ему не всегда 
хватает знаний для психологического 
анализа ситуации и понимания потребностей 
студентов, для разрешения острых вопросов 
и конфликтов. Иногда он в силу интуиции 
действует успешно и сообразно ситуации.  
3-й уровень ‒ среднепродуктивный. Кура-
тор владеет некоторыми способами орга-
низации и бессистемными знаниями в 
области психофизиологических особен-
ностей возраста студентов и их по-

треб ностях и способах обучения, осо-
бенностей разрешения некоторых кон-
фликтных ситуаций. Но он не стремится 
пополнять свои знания в этой области, 
они отрывочны и несистематичны. 4-й 
уровень ‒ продуктивный. Куратор обла-
дает необходимыми знаниями, применяет 
их и стремится пополнять, понимая их 
необходимость в связи с возникающими 
сложными ситуациями. Такие студенты 
требуют контроля и внешнего управ-
ления со стороны педагогов. 5-й уровень 
‒ высокопродуктивный. Куратор сложные 
ситуации рассматривает как задачу для 
развития студентов и саморазвития. Он не 
только постоянно пополняет свои знания 
с целью их применения, но и творчески 
подходит к сложившимся ситуациям, не-
редко сам организует развивающие си-
туации для студентов [3]. 

Необходимо помнить, что одна из 
главных целей социально-педагогического 
процесса состоит в том, чтобы воспи-
тать самостоятельного и ответственного 
человека, способного в будущем само-
стоятельно разрешать возникающие пе-
ред ним проблемы. Поэтому контроль и 
наблюдение за учебной и общественной 
жизнью студентов должны идти по 
убывающей – с каждым курсом они должны 
быть все менее заметными, давая простор 
целенаправленной активности молодого 
человека.
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Болосханқызы Бақытгүл,
жылуфизика және техникалық физика
кафедрасының оқытушысы

МАҚТАНЫШЫМ – ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Барша әлемнің екінші ұстазы аталған 
ұлы адам әл-Фарабидің есімін алған 
Қазақ ұлттық университеті (ҚазҰУ) есімі 
аталса кеудемде бір қуаныш лебі сезіледі. 
Менде, бәлкім, арман жоқ шығар... себебі, 
мен осы ҚазҰУ қалашығында студенттік 
өмірімді бастап, бозбала мен бойжеткен 
болған қызықты ғұмырдың 6 жылын 
осында өткіздім. Бұл жер – ауылдан қалаға 
арман қуып келген білімпаз жастардың 
жиналған ордасы. Санамызға тәрбие мен 
ілімді құйдырып, үлкен азамат болып өсіп-
жетілуімізге әсер еткен қара шаңырақ. Тек 
шынайы махаббатпен, арман-мақсатпен 
келген жанға құшағын айқара ашатын ҚазҰУ-
ым. Қазірде мен мұғаліммін. Иә, осы алтын 
ұядан білім алып, оған деген махаббатымды 
өз еңбегіммен білдірмек мақсатымда 
ұстаздарымның жолын жалғап сүйікті 
университетімде болашақ ел тұтқасын 
берік ұстар жандарға сабақ берудемін. 
Бұл жерде өткен әрбір сағатымның бос 
өтпегенін білемін. Себебі, ҚазҰУ – алтын 
уақытын сарп ететін мақсатсыз жандарға 
арналмаған. Ендеше, сол жүрегімнің бір 
бөлшегіне айналған армандар қалашығын 
сіздерге таныстырып өтейін. 

Қазақстан Республикасының үздік оқу 
орындары бойынша І-орынды алатын ең 
үздік оқу орны ‒ әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті. 180 сала бойынша 
маман даярлайтын университетіміз әлемдік 
рейтинг бойынша 236-орынды иеленсе, 
ТМД елдері арасында Ресейден кейінгі 
2-орынды алады. 1934 жылы іргетасы 
қаланған ұлттық университеттің қазіргі 
күндегі ректоры, осындай үлкен оқу 
орнын аса жауапкершілікпен басқарып 
отырған – Ғалымқайыр Мұтанұлы Мұтанов. 
ҚазҰУ қабырғасында ел мақтаныштары 
– Қаныш Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Әлкей 
Марғұландар елеулі қызмет еткен. Менің 
сүйікті ҚазҰУ-імде 2000-нан астам жоғары 
білікті оқытушылар істейді, соның ішінде 
1000-нан астам ғылым докторы мен 
кандидаты, 100 академик пен 50 философия 
докторы бар. Әрине, осы жандардың 

арасында мен де бармын. Осының өзін 
өзіме үлкен жетістік санаймын. 

ҚазҰУ-ға алғаш кіргенде көзге алғаш 
түсетіні – Ректорат. Бұл жерде ғылыми 
қызметкерлер, университет басшысы рек - 
тор отырады. 15 қабаттық үлкен ғимарат 
әсемдігімен қатар, биіктігімен адамды 
шабыттандырады, жетістікке жетуге қанат-
тандырады. Дәл алдыда әл-Фарабидің 
ескерткіші орналасқан. Ескерткіштің өзіне 
дәлдеп назар аударар болсақ ғалым қо-
лына кітапты ұстап ғылымға үндесе, екі 
жағына біткен қос қанат та білім арқылы 
жоғары жетістікке жетуге болады дегенді 
білдіргендей. Сол жақ қанатта Ө. Жол-
дасбеков атындағы Студенттер сарайы 
бар. 1500 көрерменді еркін сыйғызатын 
сарайда көптеген мерекелік іс-шаралар өз 
деңгейінде өтіп тұрады. 

«Ең, ең» деген бұл университетте 14 
факультет және студенттердің жағдайын 
барынша қамтамасыз ету үшін салынған 18 
жатақхана бар. Жатақханаларда асхана, оқу 
залы, акт залдарымен қамтамасыз етіліп, 
түнгі он бірден кейін сыртқа шығуға тыйым 
салынып, белгілі бір тәртіпке бағынуға 
жұмылдырады. Бауыржан Момышұлы 
«Тәртіпке бағынған құл болмайды» деп 
айтқандай, біріншіден, тәртіп мәселесі, 
екіншіден, студенттердің қауіпсіздігі 
басты назарда болады. Жастардың білім 
нәрімен сусындауына да өте жақсы жағдай 
жасалған. ҚазҰУ қалашығынан ерекше 
орын алып тұрған – ҚазҰУ кітапханасы. 
Ұлттық кітапханадан кем түспейтін кітаптар 
мекеніндегі кітаптар саны мен оған келетін 
студенттер санында шектеу болмайды. 
Мақтанышпен айтатын қалашықтың тағы 
бір ғимараты – «Керемет» студенттерге 
қызмет көрсету орталығы. ҚазҰУ студентіне 
керекті барлық нәрсе осы ғимарат ішінде. 
Университет осынысымен ерекшеленеді. 
Студенттердің өзін-өзі жетілдіру және 
басқару, өзгелерге көмек қолын созып, 
қорғау мақсатында құрылған жеті ұйым бар. 
Олар: «Сұңқар», «Көмек», «Маслихат», 
«Студенттер кеңесі», «СББП», «ОПП», 
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«Жас Отан». Бұл ұйымдар студенттердің 
белсенді болуына, көшбасшы болуына 
септігін тигізеді.

ҚазҰУ – болашақтың мекені, келешекке 
бастар даңғыл жол. ҚазҰУ – армандар мен 

айқын мақсаттар ордасы. Сапалы білім мен 
саналы тәрбиеге қанық болғысы келген 
әрбір жас біздің университетке келуі тиіс. 
Мен өткізген жастық шақ, мен өмірімді өткізіп 
отырған орда. Ол, менің мақтанышым – ҚазҰУ.

3-курс Жылуэнергетика мамандығының студенттерімен
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Нұрғалиева Г. Қ.,
«Есеп және Аудит» кафедрасының доценті
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Экономика және Бизнес Жоғары Мектебі

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІ – ЖОҒАРҒЫ БІЛІМ САЛАСЫНЫҢ 

КӨШБАСШЫСЫ
Қазақ мемлекеттік университетінің 

ашы луы өткен ғасырдың отызыншы жыл-
дарындағы қиыншылықтармен тұспа-тұс 
келді. Индустрияландыру жылдары өнер-
кәсіп қауырт қарқынмен дамыды. Күшті 
қарқынмен өркендеген өнеркәсіп пен ауыл-
шаруашылығына мамандар қажет болды.

1928 жылы Қазақстанда тұңғыш жоғары 
оқу орны ашылған болатын. Университет 
әлемдік стандартқа сәйкес білім беруі 
тиіс еді. Ол жылдары Қазақстан терең 
білімді оқытушыларға зәру болатын. Сол 
үшін жоғары оқу орны құрыла салып, 
педагогикалық институтқа айналды.

Қазіргі кезде Университетте білім беру 
ісі Болон реформасына сәйкес жүргізіледі, 
оқытудың кредиттік жүйесі толық күшіне 
енген, оқу үдерісінің жапсырмасыз ашық-
тығы, білім алушылардың академиялық 
ілкімділігі, «бакалавр – магистр – PhD» 
түрінде үш сатылы мамандар дайындау 
қамтамасыз етілген. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті ТМД университеттері ара-
сында үшінші орында, QS рейтингісі 
бойынша соңғы екі жылда әлемдегі үздік 
топ университеттер қатарында, Қазақ-
стан университеттер арасындағы ең үздік 
университет болып саналады. Универси-
теттің QS рейтингісіндегі позициясы – 236 
орын. Өзінің 2014 мерейтой жылында Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ұлы ойшылы 
Әл-Фараби «ақылды қала» ілімі негізделген 
«Аl-Farabi university ‒ smart city» атты 
бірегей ғылыми-зерттеу және инновациялық 
жобасы іске асырылып ‒ жаңа университет 
қалыптастыруға бағытталған. 

ҚазҰУ-да екі мыңнан астам жоғары 
білікті оқытушы жұмыс істейді, оның ішін - 
де 1000-нан астам ғылым докторы мен 
кандидаты, 100 академик пен елу фило-
софия докторы бар,сонымен қатар 7 
ғылыми-зерттеу институты, 1 ғылыми-
технологиялық парк, 5 институт, 30 әлеу-
меттік-гуманитарлық бағыттағы ғылыми 

орталық, 14 факультет, 62 кафедра және 
7 департамент жұмыс істеуде. Соның 
ішінде, Экономика және бизнес Жоғары 
мектебі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ер - 
теден танымал факультеттерінің бірі. 1949 
және 1963 жылдар аралығында Эконо - 
мика факультетінің ең алғашқы деканы 
‒ э.ғ.к., профессор Жеребятьев Федор 
Алексеевич болған. Осы аралықта фа-
культеттің базасында тәуелсіз халық ша-
руашылығы ұйымдастырылды. 2010 жыл-
дың қыркүйегінде әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Ғылыми кеңесінің шешімімен 
экономика және бизнес фа культеті «Эко-
номика және бизнес жоғары мектебі» деп 
атауын өзгертті.

Факультетте 4 кафедра қызмет істейді. 
Соның бірі – «Есеп және аудит» кафедрасы. 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситетінің Экономика және бизнес жо - 
ғарғы мектебінің «Есеп және аудит» кафед-
расы 2004 жылдың 27 сәуірінде құрылған. 
Есеп және аудит саласындағы маман 
иелері – банктегі, биржа, қаржылық және 
сақтандыру компанияларында, инвес ти-
циялық қорда және кәсіпорындарды қар-
жылық басқару қызметтерінде ең негізгі 
лауазымдарға жұмысқа тұра алады, со-
нымен қатар жоғары оқу орнында алған 
білімін жеке әрі тиімді пайдалана алады. 
Еңбек нарығындағы мамандардың қандай 
да бір артықшылығына қарамастан, осы 
саладағы білікті мамандарға әрқашан да, 
барлық жерде сұраныс бар, себебі бірде 
бір ұйым тиянақты жолға қойылған бух - 
галтерлік есепсіз қалыпты әрекет ете ал-
майды. Коммерциялық және коммерция-
лық емес жаңа құрылымдардың тіркелуіне 
орай, бухгалтерлерге де сұраныс өсіп 
отырады. «Есеп және аудит» маманды-
ғының түлектері қазақстандық және халық-
аралық компанияларда, ұлттық және жеке 
компанияларда, қаржы саласында бух-
галтер, қаржылық кеңесші, қаржылық 
директор, аудитор, менеджер, қаржылық 
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сарапшы қызметін атқара алады. Бухгал-
терлік есептің қағидаларын жетік білу жеке 
бизнесті басқаруда да көмектеседі.

Кафедрада осы аталмыш сала бойынша 
еңбек етіп келе жатқан Байдаулетов 
М.Б., Баймуханова С.Б., Джаншанло Р.Е., 
Байдильдина А.М., Султанова Б.Б, Товма 
Н.А., Оралбаева Ж.З., Арыстамбаева А.З., 
Когут О.Ю. және тағы көптеген атақты 
профессорлар мен оқытушылар жұмыс 
істейді. Сонымен қатар студенттердің 
басым бөлігі «Алтын белгі» иегерлері. 
Көптеген конкурстарға белсене қатысады, 

2015 ж. «Есеп және аудит» мамандығының 
2-курс студенті ‒ Жаңбыр Сұлтан «Бизнес 
және білім беру» Жастар Форумы деңгейін-
де старт-ап-баттылында қатысқаны үшін 
3-дәрежелі дипломмен марапатталған.

Қорытындылай келсек, есеп және аудит 
мамандығының түлектері шаруашылық іс-
әрекеттерін бухгалтерлік есеп шоттарына 
тіркейтін техникалық санақшыдан ұйым 
экономикасын тиімді басқаруға ықпал ететін 
тиімді есеп саясатын дайындайтын және 
жүзеге асыратын шығармашылық тұлғаға 
айналды.
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Нургалиева Гульнар Казыбековна, к.э.н., доцент кафедры «Учет и аудит»,
Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби,
Высшая школа экономики и бизнеса

 КАЗНУ – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ В УСПЕШНУЮ ЖИЗНЬ

Казахский национальный универси-
тет имени аль-Фараби ‒ первый класси-
ческий университет нашей страны и первый 
лауреат Премии Президента Республики 
Казахстан «За достижения в области 
качества» среди всех казахстанских высших 
учебных заведений. 

В университете обучаются свыше 16 
тысяч студентов со всех регионов нашей 
страны, а также из ближнего и дальнего 
зарубежья. Среди студентов нашего уни - 
верситета около 80% являются обла - 
дателями знака «Алтын белгі» и победи-
телями республи канских, международных 
олимпиад и кон курсов.

Профессорско-преподавательский 
со став КазНУ насчитывает более 2500 
человек, среди которых 400 докторов наук, 
профессоров и более 800 кандидатов наук, 
доцентов, 200 отечественных и зарубежных 
докторов философии (PhD).

В этом рейтинге казахстанский вуз 
является единственным представителем 
не только стран СНГ, но и Восточной, и 
Центральной Европы, а также наряду с 
Сингапуром и Японией представляет весь 
Азиатский континент.

КазНУ активно развивает с ведущими 
вузами мира двудипломное образование. 
Ежегодно более тысячи иностранных сту-
дентов и преподавателей выбирают КазНУ 
для обучения и прохождения научных 
стажировок. 

В 2016 году по итогам ранжирования 
рейтингового агентства QS (Великобри-
тания), признанного авторитета в области 
оценки качественных показателей развития 
вузов, КазНУ поднялся в Топ-300 лучших 
университетов мира, заняв 236 место. 

Это единственный университет с пол-
ноценным студенческим кампусом, на тер-
ритории которого функционирует целый 
комплекс для полноценного образования 
и досуга: Центр обслуживания студентов 
с полным комплексом оказываемых услуг; 
спортивный комплекс с тренажерным 
залом, спортивными площадками и сек-

циями; медицинский центр, оснащенный 
современным оборудованием; кинотеатр, 
сеть читальных залов, крупнейшая в цен-
тральноазиатском регионе научная биб-
лиотека. На побережье озера Иссык-Куль 
находится спортивно-оздоровительный 
комплекс университета с благоустроенным 
пансионатом.

Ни для кого не секрет, что специальность 
«Учет и аудит» – одна из самых популярных 
и востребованных. История бухгалтерского 
учёта столь же стара, как и цивилизация. 
Еще в 1498 г. император Священной 
Римской империи Максимилиан I назначил 
«бухгалтером» Христофора Штехера. Как 
сказал наш знаменитый соотечественник,  
один из выдающихся ученых СССР, 
профессор В.К. Радостовец «Любовь, 
музыка и бухгалтерский учет вечны!». 
Сегодня аудиторская деятельность является 
одной из самых высокооплачиваемых в 
мире, соответственно она требует высокой 
квалификации. Специализированная подго-
товка бухгалтера-аудитора предполагает 
профессиональную сертификацию. На базе 
кафедры «Учет и аудит» создан и работает 
Центр подготовки Практических бухгалте-
ров, который предоставляет возможность 
полноценной подготовки к международной 
сертификации по программе CIPA (Certified 
International Professional Accountant: Сер - 
тифицированный международный профес-
сиональный бухгалтер) еще до окончания 
обучения и получения диплома.

В КазНУ создана уникальная инфор-
мационная Интранет-система «Универ», 
которая обеспечивает высокий уровень 
автоматизации управления учебным про-
цессом. Доступность и прозрачность Ин-
транет-системы создает совершенно новый 
уровень защиты от коррупции.

В учебных корпусах, общежитиях 
университета и на остальной территории 
студенческого кампуса функционирует 
беспроводная сеть доступа в Интернет 
Wi-Fi, крупнейшее в городе и не имеющее 
аналогов среди университетов СНГ 
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Интернет-кафе на 300 мест. КазНУ ‒ первый 
и единственный из вузов Казахстана, 
награжденный международным агентством 
Thomson Reuters специальным дипломом 
«За выдающиеся достижения в области 
науки».

Об особом международном признании 
университета свидетельствует создание в 
КазНУ учебно-научных центров и лабора-

торий всемирно известных компаний 
Hewlett-Packard, Cisco, Intel, Konicaminolta, 
Microsoft. Совместно с зарубежными парт - 
нерами из США, Великобритании, Китая, 
Германии, Финляндии, Японии и других  
стран выполняются 56 крупных между - 
народных научных проектов, финансируе-
мых ИНТАС, МАГАТЭ, ЕС, НАТО, Все-
мирным банком, ЮНЕСКО.
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Моя БУДУщая ПроФессия

Бияздыкова К.Ә.,
филос.ғ.к. аға оқытушы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Философия және саясаттану факультеті 
Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

МАМАНДЫҒЫМ – МАҚТАНЫШЫМ

Жастар – мәдениетті, дәстүрді, ата-баба 
мұрасын, дүниетанымын жалғастырушы 
ұрпақтар. Ата-баба мұрасын қастерлеп, 
мәдени құндылықтарын сақтай отырып, оны 
келешек ұрпаққа жеткізу әрбір азаматтың 
бойындағы міндеті. Әйгілі жазушы Мұхтар 
Әуезовтің «Ел болам десең – бесігіңді 
түзе» деген сөзінде сан алуан астар бар 
екені анық. Демек, ұрпақтың дүниетанымы 
мен рухани байлығының сапалы болуы 
еліміз үшін маңызды. Осындай ұрпақ үшін 
маңызды міндеттерді атқару барысында біз 
жастар жоғарғы білімді бойымызға сіңірген, 
сапалы білім нәрімен сусындаған азаматтар 
болуымыз шарт. «Адамды білім сақтайды», 
– деп А. Йүгінеки айтқандай мәдениеттің 
озық үлгілерін дамытып, сақтау барысында 
жастар білімінің, рухани байлығының 
алатын орны ерекше. 

Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің бо-
лашағы бүгінгі жас ұрпақ – ертеңгі ел 
тізгінін ұстайтын ел ағасы. Бүгінгі алдыңғы 
толқын аға буынның орнын басар, ізін 
жалғастырар артында өсіп келе жатқан 
жастар екені даусыз. Еліміздің ендігі дамуы 
мен өркендеуі, келешегі жастарға тікелей 
байланысты. Әрі білімді, бәсекеге барынша 
қабілетті, сонымен қатар дені сау, яғни 
салауатты өмір салтын ұстанған жастар 
санының артуы еліміздің дамуына жақсы 
әсерін беретіні анық.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің халыққа 
Жолдауында: «Біз Қазақстанның барлық 
азаматтарының отаншылдық сезімі мен 
өз еліне деген сүйіспеншілігін дамытуға 
тиіспіз» деп атап өткен болатын. Мектеп 
білімін аяқтаған әрбір талапкер жоғарғы 
білім алу мақсатында, тұлға атағына ие болу 
үшін студенттік кезеңде жақсы білім алуға 
тырысады. «Білекке сенген заманда ешкімге 
есе бермедік, білімге сенер заманда қапы 
қалып жүрмелік» – деп Абылай хан атамыз 
айтқандай білекке емес, білімге сенетін 
заманда қазіргі жастарымыз жоғары білім 
алуға талпынады. Білімдерін жетілдіріп, 
еліміздің келешегін дамыту мен көркейтуді 

алдына мақсат етіп қояды. Осы орайда әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың философия 
және саясаттану факультетінің жанынан 
құрылған «Мәдениеттану» мамандығының 
қазіргі таңда алатын орны ерекше. Жал-
пы, «Мәдениеттану» мамандығының мін-
дет терінің бірі мәдени құндылықтарды сақ-
тауға, жастар мәдениетін дамытуға, әлем 
мәдениеттерінің озық үлгілерін тануға, ата-
баба дәстүрін жалғастыруға, қазақстандық 
патриотизмге, төзімділікке, биік мәдениетке, 
адам құқықтары мен бостандықтарын 
құрметтеуге тәрбиелеу болып табылады. 
Осы мақсатпен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың студенттері қазақ халқының этностық 
ерекшеліктерін, тарихы мен мәдениетін, 
сондай-ақ халықтың батыр ұл-қыздарының 
ерлік істерін дәріптеп, жастарға патриоттық 
тәрбие берудің және оны қазіргі жағдайда 
зерттеудің қажеттілігін меңгеру үстінде.

Жоғары оқу орнында білім алып, 
студенттік кезеңде жақсы біліммен су-
сындау университет бағдарламасы мен 
студенттердің қызығушылықтары мен бел - 
сенділіктеріне байланысты болады. «Мә - 
дениеттану» мамандығында білім алып 
жатқан студенттер университет қабырға-
сында орын алатын барлық қоғамдық 
жұмыстарға қатысып, белсенділік танытуға 
тырысады. Осыған байланысты біздің уни-
верситетіміздің яғни, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің ректоры 
Ғалымқайыр Мұтанұлы Мұтановтың бас-
тамасымен ҚазҰУ студенттеріне арналған 
арнайы жобаларды атап өтсек болады. Атап 
айтар болсақ: «Айналаңды нұрландыр», 
«Жаны саудың – тәні сау» «Green Campus», 
«100 кітап». 

Аталмыш жобалар аясында Дінтану 
және мәдениеттану кафедрасының «мәде - 
ниеттану» мамандығының 4 курс студент-
терінен құралған «Мәдениет-kz» клубы 
мынандай іс-шараларды жүзеге асырады:

«Айналаңды нұрландыр» жобасы 
бойынша «Мәдениет-kz» клубының сту-
дент тері қарттар мен балаларға күлкі 
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сыйлап, оларға қамқор болуға тырысады. 
Айналасындағы адамдарға шуақ шашып, 
мейірімді болуға шақырады. 

«Жаны саудың – тәні сау» жобасына 
байланысты студенттер спорттық жарыс-
тарды ұйымдастырып, салауатты өмір 
салтын ұстануға белсенді түрде атса-
лысады. 

«Green Campus» жобасы бойынша 
қоршаған ортаны таза ұстауға, табиғатты 
аялауға шақырады.

«100 кітап» жобасы бойынша сту-
денттер әдеби кітаптарды оқу арқылы 
рухани байлығын дамытып, сөз саптау 
өнері мен мәдениетті түрде сөйлеуді 

үйренеді. «Жаста оқыған оқуың – тасқа 
жазғанмен бірдей» – деп айтқандай ҚазҰУ 
студенттері университет қабырғасында 
білімдерін осы жобалар арқылы жан-жақты 
жетілдіріп, еліне адал қызмет атқаруды 
міндет етіп қоя білетін азамат болып 
қалыптасады. «Болашақ – жас ұрпақтың 
қолында», демекші біз-жастар ата-баба 
мұрасына адал бола отырып, отанымыздың 
дамуына барынша өз үлесімізді қосамыз. 
Ендеше достар Еуразия жүрегінде орын 
алған – Қазақстан деген мемлекетіміздің 
дамуына барынша үлес қосу мақсатында 
білімді болуға тырысқанымыз жөн. Еліміздің 
болашағы – білімді, мәдениетті жастар!
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Тыныбеков С.Т., з.ғ.д., профессор
Мұқалдиева Г.Б., з.ғ.к., доцент
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
заң факультеті Азаматтық құқық
және азаматтық іс жүргізу, 
еңбек құқығы кафедрасының меңгерушісі 

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУ – 
БОЛАШАҚҚА БАСТАР НАҚТЫ ЖОЛ

Моя БУДУщая ПроФессия

Адам баласы сана арқылы басқа тірі 
жандардан ерекшеленетіні белгілі. Демек, 
сол сананы орынды, ұтымды пайдалану 
әрбір адамның міндеті және бұл міндет 
тек білім нәрімен сусындап, алған білімді 
күнделікті өмірде іске асырған кезде ғана 
орындалады. Сондықтан, білімге деген 
құштарлық, оған қол жеткізу үшін тынбай 
еңбек етуге әрбір жас өзін әзірлеуі қажет. 

Бүгінде еліміз – Қазақстан Республикасы 
білім мен ғылым саласына көңіл бөле 
отырып, білім беру ордаларының саны мен 
сапасының бір-біріне сәйкес келуіне қатаң 
талаптар белгілейді. Тек Отандық емес, 
сонымен бірге шетелдік білім беру жүйесінің 
талаптарына жауап беретін бірегей оқу 
ордасы ретінде Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетін атауға болады. 

Дүние жүзіне мәшһүр, ғылымның түрлі 
салаларында еңбек еткен, дана бабамыз 
әл-Фарабидің атымен аталған университет 
қабырғасы осыдан 34 жыл бұрын 
қаланып, бүгінде білімнің, жастық шақ пен 
жетістіктің символына айналған. Аталмыш 
университтет 15 факультетті біріктіре 
отырып, Қазақстан Республикасында ең көп 
әрі сапалы профессорлық-педагогикалық 
құраммен, ең көп академиялық, әлеуметтік 
белсенді студенттер санымен мақтанады. 
Білім беру сапасының жоғары деңгейде 
екендігін Халықаралық рейтинг нәтижелері 
бекіте түспек. Мәселен, ҚазҰУ «Great 
Vaule Colleges» халықаралық ұйымының 
зерттеу қорытындысы бойынша 50 
технологиялық қарқынды дамыған әлем 
университеттерінің қатарына кірді. Сондай-
ақ, біздің университет World University 
Rankings QS (Ұлыбритания) беделді 
рейтингтік агенттігінің мәліметтері бойынша 
әлемнің 250 үздік университеттерінің 
санатына еніп, 236 орынды иеленді. QS 
британдық порталдың нұсқасы бойынша 
Орталық Азия мен дамушы Еуропа елдері 
(EECA – Emerging Europe & Central Asia) 

үздік университеттерінің рейтингіcінде үздік 
ондыққа еніп тұр. Бұл ондықтың тізгінін ұстап 
тұрған жоғары оқу орындарының қатарын-
да Ломоносов атындағы ММУ (Ресей), 
Новосибир Мемлекеттік Университеті 
(Ресей), Тарту Унивеситеті (Эстония), Карлов 
Университеті (Чехия), Санкт-Петербург Мем - 
лекеттік Университеті (Ресей) еніп тұр. Аса 
маңызды жай ретінде әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің осы ондыққа 
Орта Азия елдерінің қатарынан енген 
жалғыз университет болып табылады. 
Түркі халықтарының Бүкіләлемдік конгре-
сінің пікірі бойынша түркі елдерінің ең 
үздік жоғары оқу орны болып танылды. 
Аталмыш рейтингтік жетістіктер тағы да 
біздің университетіміздің абсолютті жоғары 
деңгейін көрсетеді. 

Әрбір студент өзінің білім алу траек-
ториясын таңдай отырып, академиялық 
бас қосуларға, яғни дөңгелек үстел, дис-
куссияларға қатыса алады. Студент пен 
оқытушының арасындағы таза қарым-қа - 
тынасқа ашықтық пен тазалық кіргізу мақ-
сатында университетте қызметті рейтингтік 
бағалау жүйесі іске асырылады, яғни сту - 
дент өзінің ұстаздарының сабақ жүргізу, 
түсіндіру және бағалау әділдігіне өз көз-
қарастарын білдіре алады. Сонымен бірге, 
«Студенттің ар-намыс кодексі» сияқты кор-
поративтік мәдениетке қатысты маңызды 
құжаттар енгізілген. «Университетте сы-
бай лас жемқорлыққа жол жоқ» жобасын 
аясында басқару қызметіндегі жемқорлыққа 
қарсы технологиялар қолданылады және 
оқу үдерісіне жемқорлықты алдын алатын 
технологиялар енгізілген. Жастарды бел-
сенді азаматтық ұстанымға тәрбиелейтін 
педагогикалық тәлімгерлік институты тиімді 
жұмыс істейді. ҚазҰУ-да «Al-Farabi university 
smart city», «Айналаңды нұрландыр» ин-
новациялық әлеуметтік жобалары, студент 
жастардың патриоттық фестивалі «Мен 
жастарға сенемін», «100 кітап» және 
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басқа да шаралар жүзеге асырылуда. Осы 
жұмыстардың барлығы ҚазҰУ-дың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға, университеттегі 
ғылым мен білімнің әлемдік стандарттарын 
одан әрі дамытуға бағытталған.

Тағы бір маңызды жайт, универси-
теттің «үш тілдік саясатты» қолдауы, яғни 
университетте көп тілде оқыту бағдарла-
масы жүзеге асырылуда. Бакалавриат, 
магистратура және докторантура маман-
дықтары 65 пайызының ағылшын тілінде 
оқытатын бөлімшесі бар. ҚазҰУ – шетелдік 
жетекші ЖОО-лармен қос дипломдық 50-
ден астам бағдарламасын іске асыратын 
жалғыз университет. Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың 322 университетпен және әлем-
нің 46 елінің ғылыми орталықтарымен 
жасасқан ынтымақтастық туралы шарттары 
мен келісімдері бар. Университет ЮНЕСКО-
UNITWIN бағдарламасының аясында тұ-
рақты даму бойынша «Академиялық ық-
пал» БҰҰ Бағдарламасының Ғаламдық 
Хабы және тұрақты даму бойынша Өңірлік 
Хаб болып табылады. Өткен жылы тұрақты 
даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасы 
ашылды.

Аса дарынды және даярланған білім 
алушыларды тарту мақсатында жыл 
сайын «Әл-Фараби» Республикалық Олим-
пиадасы өткізіледі және жоғары сынып 
оқушыларына арналған Виртуалды ака - 
демия жұмыс істейді. 2017 жылы универ-
ситетке 500-ден астам «Алтын белгі» иегері 
оқуға түсті. Биылғы жылы да ҚазҰУ-дың 
заң факультетіне 300-ден аса түлектер 
оқуға түсті. Әлем университеттерінің TOP-
100 білім беру бағдарламаларына сәй - 
кес оқу бағдарламаларына толық жаңғырту 
жүргізілді. Жаңа білім беру технологиясы 
– STEM-білім енгізілді. Ол жоғары 
технологиялық бағыттағы өндіріс үшін 
білікті мамандарды даярлауға септігін 

тигізеді. Университет бағдарламаларының 
90 пайыздан астамы ASIIN, AQUIN, AQA, 
FIBAA халықаралық аккредитациялау агент - 
тіктерінде табысты тіркелді. Кейбір бағ-
дарламаларға еуропалық сапа белгісі бе - 
рілді. Студенттердің теле- және радио-
бағдарламаларын эфирге шығаратын Әл-
Фараби телерадио кешені табысты жұмыс 
істеуде. «Қазақ университеті» газеті ұдайы 
шығып тұрады.

Ерекше атап өтуге тұрарлық мән-
жай университетіміздің материалдық-тех-
никалық базасы. Елімізде басқа ешбір 
ЖОО иеленбейтін, аса үлкен ауқымдағы 
аумақта орналасқан ҚазҰУ әр факультетке 
тиесілі заманауи жабдықтаудан өткен 
ғимараттармен, электрондық құрал-жаб-
дықтармен қамтамасыз етілген, кітап қоры 
бойынша әлемдік деңгейде үздік орынды 
иеленетін кітапханамен, студенттер, ма - 
гистранттар мен докторанттарға арнал ған 
«Жас ғалымдар үйімен», түрлі маман дан-
дырылған зертханалармен мақтана аламыз. 

Үздіксіз практикалық даярлау, ғы-
лымның, білімнің және бизнестің кірігу 
қағидаттарын іске асыру ҚазҰУ түлектерін 
табысты жұмысқа орналастыруға және 
олардың Қазақстанда ғана емес, сондай-ақ 
шетелде де сұранысқа ие болуына ықпал 
етеді. Университеттің жұмыс берушілер 
арасындағы тұрақты беделі мен жұмысқа 
орналастырудың өсуі еңбек нарығында 
түлектердің бәсекеге қабілеттілігін ай-
ғақтайды.

Қорытындылай келе, білім нәрімен 
сусындап, жұмыс нарығында аса жоғары 
сұранысқа ие болудың, сонымен бірге, 
қоғамда өз орнын тапқан, тұлға, индивид 
ретінде қалыптасуға мүмкіндік беретін 
бірден бір білім ордасы әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ әрі қарай да үздік нәтижелерді 
көрсетеді деп сенеміз. 
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Жатқанбаева А.Е., заң ғылымдарының докторы, профессор
Шуланбекова Г.К., аға оқытушы
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Кеден, қаржы және экологиялық 
құқық кафедрасы 

КЕДЕН ҚЫЗМЕТІНЕ 
КАДРЛАР ДАЙЫНДАУ

Моя БУДУщая ПроФессия

Кеден органдарындағы жұмыс атқару 
әрдайым беделді болып келеді. Қазақстан-
ның халықаралық экономикалық одақтарға 
мүше болуына байланысты кеден қызметі 
артықшылықтары арта түсуде. Қазақстанның 
Қытай мен Ресей сияқты алып елдермен 
байланысы тауар айналымын дамытуға 
және әлемдік нарыққа шығуға мүмкіндік 
береді. Елдің геосаяси жағдайы Оңтүстік-
Шығыс Азия мен Еуропаны біріктірген 
қалпына келтірілген «Жібек жолы» кіруін 
білдірген. «Жібек жолы» арқылы тауар 
алмасу үнемі кеңеюде және өсіп келеді, бұл 
еліміздің экономикалық дамуына және оның 
халықаралық саясаттағы рөліне елеулі әсер 
етеді. Қазақстанның Дүниежүзілік сауда 
ұйымына мүшелігі де Қазақстанның бүкіл 
экономикасы үшін маңызды қадам болып 
табылады, ең алдымен тауарлар Қазақстан 
Республикасының кеден шекарасынан 
өту кезінде ұлттық мүдделерін қорғау 
қамтамасыз етіледі.

Осы себептердің барлығы еліміздің 
кеден органдары үшін, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының кедендік шекарасы 
арқылы тауарларды импорттау және 
экспорттау үшін кадрларды даярлауды 
талап етеді.

Қазіргі уақытта еліміздің 25-тен 
астам университеті кеденшілерді оқытуға 
лицензиясы бар. Бірақ бәрі бірдей 
қабылдауды жүзеге асырмайды, бұл 
адамдардың келмейтініне, сенбейтініне 
байланысты. Бүгінде жоғары білім берудің 
жоғары оқу орнын таңдауы жастардың 
болашақ мансабын айқындайтын маңызды 
қадам болып табылады, өйткені 2020 
жылдан бастап әрбір жоғары оқу орны өз 
дипломдарын шығаратын болады. Жұмыс 
беруші қызметкерлерді іріктеу кезінде 
университеттің деңгейіне назар аударатын 
болады.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті Қазақстанда бірінші болып 
«Кеден» мамандығы бойынша студенттерді 

қабылдай бастады. Біз Қазақстанда бірінші 
болып FIBAA халықаралық аккредиттеу 
агенттігі бойынша аккредиттеу нәтижесінде 
халықаралық деңгейде танымал болдық. 
Қазіргі уақытта біз ВТАМО елдерінің ара-
сында халықаралық аккредитациялау өтуге 
жұмыстар жүргізіп жатырмыз, бұл Дүние-
жүзілік кеден ұйымына қатысушы елдердің 
арасында ҚазҰУ-дың «Кеден» мамандығы 
бойынша дипломдарын мойындауына 
әкеледі. 

Қазіргі кезде біз студенттерді күндізгі 
бөлім және дистанционды оқу бөлімдеріне 
қабылдау жүргізудеміз.

Кеден қызметкері бүгінде экономика, 
салық салу, бухгалтерлік есеп, логистика, 
халықаралық және ұлттық құқық саласында 
кеңінен білім алуға тиіс. Бұдан басқа, 
ол бірнеше тіл білуі керек (мысалы, 
ағылшын және қытай тілдері), жануарлар 
мен өсімдіктер әлемін (тыйым салынған 
жануарлар мен өсімдіктерді экспорттау 
немесе импорттау) түсіну, өнер объектілерін 
бағалай білуі керек. Кеден қызметкері бүгінгі 
күні психолог та болып табылады, ол бір 
адамға қарап, оны контрабандашы немесе 
террорист ретінде көре алу қажет. Бірақ, 
сонымен бірге, кеден – бұл мемлекеттің 
сыртқы көрінісі және ол бірінші кезекте кеден 
органының қызметкерінің мінез-құл қына 
байланысты. Құзыретті, сабырлы, лайықты 
мінез-құлық, бұл – бүкіл елге сыртқы бай - 
қаушының (ел қонақтары, туристер) көз-
қарастарының барлығын қабылдау және 
бағалауының кепілі, олардың саны жыл 
сайын артып келеді.

Сонымен қатар, кеден қызметкері ар-
найы білімнің үлкен жиынтығына ие болуы 
керек. Тіркеу және бақылау жұмыстарының 
білімі мен дағдыларын меңгеру қажет. 
Тергеу іс-шараларын жүргізуге, сондай-ақ 
көптеген сараптамаларды (биологиялық, 
химиялық, физикалық, медициналық және 
т.б.) түсіну, сот-сараптамалық саласындағы 
соңғы зерттеулермен танысу қажет. Бүгінгі 
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күні кеден қызметкері арнайы ақпараттық 
технологияларды білмей жұмыс істей 
алмайды. Кедендік рәсімдердің көпшілігі, 
соның ішінде тіркеу, сәйкестендіру, мони - 
торинг, сканерлеу Қазақстанның шекара-
сымен жабдықталған компьютерлік техноло-
гиялар арқылы жүзеге асырылады.

Бүгінде бүкіл әлем кеден қызметкерле - 
рін арнайы даярлау қажеттілігін мойын-
дайды. Бүгінгі таңда кедендік қауіпсіздік 
ұлттық қауіпсіздік салаларының бірі болып 
табылады. Тиісінше, кеден қызметкерлерін 
даярлау, бұл – ұлттық мүдделерді сақтайтын 
мемлекеттік қызметшілерді оқыту болып 
табылады. Есірткі контрабандасын, терро-
ристерді, заңсыз мигранттарды және т.б. 
айқындайтын кеден органдарының қыз-
меткерлері. 

Кеден саласындағы мамандарға елі-
міздің мемлекеттік шекарасы арқылы, 
тауар тасымалдайтын коммерциялық құры-
лымдар, яғни логистикалық компаниялар 
үлкен қызығушылық танытуда. Бұл логис-
тикалық компаниялар, кедендік брокерлер, 
кеден қоймалары, халықаралық сауда 
қызметін жүзеге асыратын коммерциялық 
құрылымдар және т.б.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті 15 жыл бойы «Кеден» ма-
мандығы бойынша мамандарын даярлау-
да. Осы уақыт ішінде біздің түлектеріміз 
жұмысқа орналасатын жүйеде Қазақстан 
Республикасының кеден органдарымен 
тығыз және достық байланыс орнаттық.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ды таң-
даудың артықшылықтары:

– бірегей авторлық курстар, жаңа әдіс-
темені қолдану және оқу үдерісіне жаңа ин - 
новациялық оқыту технологияларын қолдану;

– шетелдік ғылыми-зерттеу институт-
тары мен орталықтарында ғылыми тағы-
лымдамадан өту;

– оқу бағдарламасының шеңберінде 
жеке траектория бойынша оқу мүмкіндігі;

– Еуропалық Одақтың серіктес жоғары 
оқу орындарында оқу мүмкіндігі.

Халықаралық қатынастар студенттер 
мен оқытушылардың академиялық ұтқыр-
лығының кепілі болып табылады. Біз Рига 
Техникалық Университетімен (Инженерлік 
және кеден факультеті); ABOAcademia 
(Финляндия); Мадрид автономиялық уни-
верситеті (Испания), сондай-ақ ЕАЭО 
елдерінің жоғары оқу орындары мен Кеден 
одағының жоғары оқу орындарымен тығыз 
байланыс жасаймыз.

Университет BOMCA бағдарламасы 
бойынша (Еуропалық Одақ қаржылан-
дыратын Орталық Азиядағы мемлекеттік 
шекараны басқаруды дамыту жөніндегі 
халықаралық жоба) ұлттық үйлестірушісі 
болып табылады.

Біздің студенттердің тәжірибе сабақтар 
өту орны – Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Мемлекеттік кіріс қызметі 
ғылыми-зерттеу институттары; Қазақстан 
Республикасы кеден органда рының ана-
литикалық және басқару ор талықтары; 
Қазақстан Республикасы ның кеден орган-
дары; ҚР кәсіпкерлер қауым дастығы; кө-
ліктік-логистикалық ком  паниялар; кеден 
брокерлері болып табылады.
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воПрос-ответ

1. Сколько баллов нужно набрать по новому формату ЕНТ для поступления в ваш 
ВУЗ?

Ответ: По новому формату ЕНТ в этом году проходной балл в национальные ВУЗы 
Казахстана – 65 баллов.

2. Когда начинается прием документов в ваш университет?
Ответ: Прием документов для поступления на грант осуществляется с 20 июня до 31 

июля. На платное обучение  документы принимаются до 20 августа.

3. Можно ли у вас учиться на дистанционном обучении?
Ответ: В учебном процессе КазНУ им. аль-Фараби дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) применяются для студентов заочной формы обучения и лиц с 
ограниченными физическими возможностями, а также для студентов, выехавших за пределы 
страны по программам обмена, научных стажировок и академической мобильности. В 
заочное отделение могут поступить абитуриенты на базе высшего образования (второе 
высшее – срок обучения 2 года) и после колледжа (первое высшее сокращённое – срок 
обучения 3 года).

4. В каких странах можно обучаться по программе обмена студентами?
Ответ: Казахский национальный университет им. аль-Фараби на сегодняшний день 

имеет более 200 договоров о сотрудничестве с университетами и организациями следующих 
стран: Россия, Корея, Япония, Турция, Китай, США, Франция, Германия, Испания, Италия, 
Индия, Великобритания, Польша, Египет, Малайзия, Австрия, Венгрия, Швеция, Швейцария, 
Чехия, Португалия, Бразилия, Украина, Болгария, Греция, Израиль, Кипр, Саудовская 
Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Пакистан, Таджикстан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Республика Беларусь.

5. Когда можно сдать повторное ЕНТ?
Ответ: Для непреодолевших пороговый уровень в ЕНТ, КТ, аннулированных, не 

принимавших участие на тестировании пересдача будет проводиться с 19 по 24 августа.

6. Какие изменения внесены по проведению творческих экзаменов?
Ответ: Прием заявлений на творческие экзамены – с 20 июня по 7 июля, дата проведения 

– с 8 по 13 июля. Проводится 2 творческих экзамена, из каждой из них нужно набрать 
максимально по 40 баллов. Общий балл – 80.

7. Предоставляется ли общежитие?
Ответ: Да. Казахский национальный университет имени аль-Фараби - один из немногих 

университетов в Казахстана со 100%-ным обеспечением жилья для своих студентов.  

8. Когда я могу подать заявление на участие в конкурсе по присуждению 
образовательного гранта?

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

9. Есть ли в КазНУ дистанционное образование?
Ответ: Полную информацию по дистанционному образованию можете получить, пройдя  

по ссылке: http://welcome.kaznu.kz/ru/18004/page

10. Где можно узнать о стоимости обучения в университете?
Ответ: О стоимости обучения можете узнать, пройдя по ссылке: http://www.kaznu.kz/

ru/18208/page/
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страНиЧКа ЮМора

Оқушы сабақ айтып болған соң: «Мен бұл бағаға лайық емеспін», 
– дейді. Ұстаз: «Ренжімеңіз, бұдан төмен баға жоқ». 

***

Ұстаз: «Балалар, білесіңдер ме, суықта барлық заттың көлемі 
азаяды, ал жазда керісінше. Кім маған өмірден мысал келтіре алады?»

Фариза қолын көтеріп: «Мысалы, жазғы демалыс қысқы демалысқа 
қарағанда ұзақ» деп айтқан екен. 

***

– Бүгін сабақта жолым болды!
– Қалай? 
– Ұстазым мені бұрышқа тұрғызып қойғысы келген еді. Барлық бұрыш бос емес екен. 

***
Экзаменнен кейін: 
– Тапсырдың ба? 
– Тапсырған сияқтымын. 
– Не сұрады? 
– Өзім түсінбедім. Ағылшын тілінде сұрады ғой. 

***

Оқушы шығармасынан: 
«Алып піл ыдыс тізіліп тұрған сөренің жанынан тұяғының ұшымен жүріп өтті». 

***

Ұстаз: «Қыстыгүні табиғаттың қандай құбылыстарын көреміз? 
Оқушы: «Аққала». 

***
География сабағында: 
– Италия картада неге ұқсайды? 
– Резіңке етікке. 
– Дұрыс, етікке ұқсайды. Бірақ неге резіңке деп айттың? 
– Себебі Италияның жан-жағын су қоршап тұр. 

***

Ұстаз үнсіз отырған кезде, оны бөлмегеніміз жөн. 

***

Мектеп шығармасынан: 
«Төлеген Жібекке сезім білдіру хатын жазған екен. Алайда Жібек хатты бірден спамға 

жіберіпті». 

***

Ұстаздар мектеп оқушыларына билет сатқызады. Әрқайсысына 20 данадан береді. 
Осылайша оқушылар үйлерді аралауға кетеді. Арасынан біреуі жылдам қайтып келіп: 

– Мен барлығын саттым. Барлығын бір үй сатып алды, – деп айтады. 
– Бұл қолыңнан қалай келді? 
– Мені сол үйдің иті тістеп алды. 
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Ұстаз оқушыларға: «Ешуақытта жануарларды сүймеңдер. Бұл өте қауіпті. Кім мысал 
келтіре алады?» 

Бір бала: «Мен айтайыншы. Менің әпкем өзінің мысығын сүйе беретін. 
Ұстаз: «Сонымен?» 
Бала: «Мысығы ауырып қалды». 

***

– Балалар 8 санын теңдей бөлсек, қанша шығады? 
– Тігінен бөлсек, екі 3, ал ортасынан бөлсек, екі 0 шығады. 

***

– Сіздің балаңыз үстеліме үлкен құрбақаның суретін салып қойыпты. 
Қорыққаным соншалық, орнымнан ұшып тұрдым. 

– Ой, мұныңыз бекер қалсын! Оның ваннамыздың ішіне салып қойған қолтырауынын 
көргенде, салып қойған есіктен бірақ шыққан болатынмын. 

***

– Сен неге сабақ үстінде ұйықтап отырсың? 
– Мен ұйықтап отырған жоқпын. Бар болғаны көздерім баяу қимылдап жатыр. 

***

– Томирис, суда қандай заттардың ерімейтінін айтшы. 
– Балықтар! 

***

Оқушылар бейнелеу өнері сабағында сөйлесіп отыр: 
– Жарайсың! Суретті керемет салыпсың. Тіпті тәбетім ашылып кетті. 
– Тәбетім ашылды дейсің бе? Күннің суретінен бе? 
– Аааа, мен қуырылған жұмыртқаның суреті екен деп ойлап қалсам. 

***

– Жасұлан, неге сен үшін сабақты үнемі анаң орындайды? 
– Себебі әкемнің мүлдем уақыты жоқ. 

***

– Бір оқушым сабақ үстінде әбден мазамды алады. Шулап, өзгелерге 
қағаз лақтырып, тақтадағы оқушыны келекетеді. 

– Оның жағымды қасиеті мүлдем жоқ па? 
– Өкінішке орай, бар. Ол ешуақытта сабақтан қалмайды. 

***

– Айналайын, мен сенен теңіз сұрадым. Ал сен тауға шығып кеттің. 
– Бұл жерден айналаны жақсылап бақылауға болады. 

***

Ұстаз «Мен мектеп директоры болсам...» деген тақырыпта шығарма жазуға тапсырма 
береді. Барлығы білек сыбана кірісіп жатқанда, Қанағат қана терезеге қарап отырады. 

– Ал сен неге жазбайсың? 
– Мен хатшымды күтіп отырмын.

 
                                                                     Massaget.kz сайтынан алынды. 


