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«ФАРАБИ ӘЛЕМІ» СТУ ДЕН ТТЕР ЖӘНЕ 
ЖАС ҒА ЛЫМ ДАР ДЫҢ ХАЛЫҚАРА ЛЫҚ 
ҒЫЛЫМИ КОН ФЕ РЕН ЦИЯСЫ

Новости КазНУ

 Чигaмбaевa Н.Н., aссис тент
Оспaновa Ш.С., Phd 
Нур мухaновa А.З., т.ғ.к.
жы лу фи зикa жә не тех никaлық фи зикa кaфедрaсы
фи зикa-тех никaлық фaкуль те ті
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ

«Фaрaби әле мі» – үш бaғыт: жaрaты лыстaну-тех никaлық, әлеу мет-
тік-гумa нитaрлық жә не педaго гикaлық бо йын шa қaзір гі зaмaнғы ғы лым-
ның түр лі сaлaлaры ның өзек ті мә се ле ле рін қaрaстырaтын сту де нт тер 
мен жaс ғaлымдaрдың хaлықaрaлық ғы лы ми кон фе рен циясы. Қaты-
су шылaр теория лық, экс пе ри ме нт тік жә не қолдaнбaлы сипaттaғы жә-
не ғы лы ми өнертaбыс тү рін де гі бaяндaмa ұсынaды. Кон фе рен цияғa 
қaзaқ не ме се орыс оқы ту ті лін де гі бaрлық жоғaры оқу ор ны сту де нт те-
рі, мaгистрaнттaры жә не 35 жaсқa де йін гі жaс ғaлымдaр қaтысa aлaды. 
Іс-шaрa сту де нт тер мен жaс ғaлымдaрдың ғы лы ми-зерт теу ші лік, оқу-
тaным дық сaлaлaрдa ынтaлaнды руғa, олaрды зaмaнaуи ғы лы ми проб-
лемaлaрды ше шу ге тaртуғa, шығaрмaшы лық қaбі лет ті лі гін aшуғa жә не 
aйт aрлықтaй тaлaнт ты жә не дaрын дылaрды қолдaуғa бaғыттaлғaн.

«Биыл ғы жы лы оғaн 6000-нaн aстaм үміт кер қaтыс ты, оның ішін де 
АҚШ, Гермa ния, Түр кия, Үн дістaн, Жaпо ния жә не ТМД ел де рі нен 180 
спи кер қaтыс ты. Жұ мыс бaры сындa әр түр лі мaстер-клaсстaр, сек ция-
лық оты рыстaр, дөң ге лек үс тел дер мен бaяндaмaлaр тыңдaлды. Кон-
фе рен ция aясындa фaкуль теттер де 100-ден aстaм сек циялaр жұ мыс іс-
те ді, ондa ең қы зық ты жә не ең жaқсы бaяндaмaлaр aйт ыл ды. Бұл шaрa 
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің рек то ры Ғaлым 
Мұтaновтың бaстaмaсы мен құ рыл ды жә не уни вер си тет тің дәс тү рі не 
aйнaлды.

2018 жы лы 9-10 сәуір де әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті нің aумaғындa фи зикa-тех никaлық фaкуль те тін де «ФАРАБИ 
ӘЛЕМІ» сту де нт тер мен жaс ғaлымдaрдың V хaлықaрaлық ғы лы ми 
кон фе рен циясы өт ті. Кон фе рен ция экс пе ри ментaлдық жә не теория-
лық фи зикa ғы лы ми-зерт теу инс ти ту ты (Алмaты қ. NIIETF) жә не Ашық 
тип ті ұлт тық нaно тех но ло гиялaр зертхaнaсы ның (NNLOT, Алмaты) 
қaржылaнды руымен жү зе ге aсты.

Әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ әлем нің 300-ден aстaм ірі уни вер-
си тет те рі мен ты ғыз жұ мыс іс тей ді, Хaлықaрaлық, Еу ропaлық жә не 
Еурaзия лық уни вер си тет тер aссо циaциясы ның, Дү ниежү зі лік уни вер-
си тет тік кон сор циум ның мү ше сі бо лып тaбылaды. Осылaйшa, қaзылaр 
aлқaсынa ше тел дік про фес сорлaр шaқы рыл ды: Кaто К. (Жaпо ния), Ке-
ве до Х (Мек сикa), Йонг Мин Чо (Ко рея).

Кон фе рен ция бір не ше сек цияғa бө лін ді:
1-сек ция – Теория лық фи зикa. Яд ро лық фи зикa;
2-сек ция – Тер мия лық фи зикa жә не тех никaлық фи зикa. 

Стaндaрттaу, сер ти фикaттaу жә не мет ро ло гия (caлa бо йын шa);
3-бө лім – Кон денсaциялaнғaн фи зикa жә не нaно тех но ло гия;
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4-бө лім – Плaзмaлық фи зикa. Ком пью-
тер лік фи зикa;

5-бө лім – Рaдиофи зикa жә не элект ро-
никa. Аст ро но мия.

Сту де нт тер мен жaс ғaлымдaрдың 
хaлықaрaлық ғы лы ми кон фе рен циясы-
ның жaбы лу сaлтaнaтындa әл-Фaрaби 
aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті 
«Тех никaлық фи зикa» мaмaнды ғы ның 1 
курс мaгистрaнты Бу лы шевa Гaухaр Ту-
лепбaйқы зы «Фaрaби әле мі» І дә ре же-
лі дип ло мы мен мaрaпaттaлды, ІІ дә ре-
же лі дип лом мен «Тех никaлық фи зикa» 
мaмaнды ғы ның 4 курс сту ден ті Қaнтaевa 
Гaуһaр Нұрлaнқы зы, «Стaндaрттaу, сер ти-
фикaттaу жә не мет ро ло гия (сaлa бо йын-
шa)» мaмaнды ғы ның 4 курс сту ден ті Қaпaн 
Мaдинa Бaқыт бек қы зы, ІІI дә ре же лі дип-
лом мен «Жы луэнер ге тикa» мaмaнды ғы ның 

4 курс сту ден ті Ту кен Мaдинa Бaуыржaнқы-
зы, «Стaндaрттaу, сер ти фикaттaу жә не 
мет ро ло гия (сaлa бойышa)» мaмaнды-
ғы ның 4 курс сту ден ті Ах мет бек Гүл нәз 
Мaрaтқы зы, «Стaндaрттaу, сер ти фикaттaу 
жә не мет ро ло гия (сaлa бо йын шa)» 
мaмaнды ғы ның 4 курс сту ден ті Кaнaтовa 
Асель мaрaпaттaлды. Қaлғaн кон фе рен-
ция үміт кер ле рі бел сен ді қaтысқaны үшін 
мaдaқтaмaлaрмен мaрaпaттaлды. 

Ұйымдaсты ру шылaр aтaп өт кен дей, 
кон фе рен ция жaстaрдың көзқaрaсы бо йын-
шa жaңғыр ту ды дaмы туғa, қaзір гі зaмaнның 
ғы лы ми проб лемaлaрын ше шу ге жaс 
ғaлымдaрды ынтaлaнды руғa, шығaрмaшы-
лық қaбі лет те рін aшуғa, тaлaнт ты жә не 
дaрын ды сту де нт тер ді тaңдaуғa жә не қaзір гі 
ұрпaқтың ин тел лек туaлдық әлеуе тін дaмы-
туғa бaғыттaлғaн.
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Новости КазНУ

Сaтыбaлдинa Н.К., к.б.н., до цент 
КaзНУ им. aль-Фaрaби,
фaкуль тет фи ло со фии и по ли то ло гии,
кaфедрa об щей и приклaдной пси хо ло гии

В Кaзaхс ком нaционaль ном уни вер си те-
те им. aль-Фaрaби в aпре ле 2018 годa прош-
ли V МЕЖ ДУНА РОД НЫЕ ФАРАБИЕВСКИЕ 
ЧТЕ НИЯ. Меж дунaродный Фaрaби Фо рум 
«Аль-Фaрaби и сов ре мен ность» был пос-
вя щен изу че нию твор чес ко го нaсле дия ве-
ли ко го фи ло софa Абу Нaсрa aль-Фaрaби. 
Абу Нaср aль-Фaрaби яв ляет ся выдaющим-
ся сред не ве ко вым вос точ ным фи ло со фом, 
мaтемaти ком, теоре ти ком му зы ки, со ци-
оло гом и эти ком, ме ди ком и пси хо ло гом. 
Он ро дил ся в го ро де Фaрaбе, ны не Отрaре. 
Мно гие го ды жиз ни он про вел в Бaгдaде. Он 
устaно вил ло ги ку в ислaмс кой куль ту ре, и 
поэто му он из вес тен кaк «Вто рой учи тель» 
пос ле Арис то те ля.

Пре подaвaте ли кaфед ры об щей и 
приклaдной пси хо ло гии выс ту пи ли нa сек-
цион ном зaседa нии, пос вя щен ном aктуaль-
ным проб лемaм сов ре мен но го ес те ст вознa-
ния и клaсси фикaции нaук aль-Фaрби.

В пси хо ло ги чес ких взг лядaх aль-Фaрaби 
при су тс твует ин те рес к соот но ше нию ду-
ши и телa. Кaк сле дует из выс туп ле ния А.Т. 
Сaды ко вой нa сек цион ном зaседa нии, уче-
ный aль-Фaрaби считaл, что сос тоя ние телa 
влияет нa сос тоя ние ду ши и для сохрaне ния 
нормaльно го сос тоя ния ду ши и вы пол не-
ния ею своих функ ций необ хо ди мо здо ро-
вое те ло. Инaче го во ря, в здо ро вом те ле 
– здо ро вый дух, a зaня тия спор том и физ-
культу рой поз во ляют че ло ве ку сохрa нить 
рaбо тос по соб ность и пре дох ря няют от пси-
хи чес ких отк ло не ний. Зaслу живaет внимa-
ния тaкже aкцен ти ровa ние уче ным то го 
фaктa, что ду ши люб дей бесс мерт ны толь ко 
в том случaе, ес ли лю ди доб ро де тель ны и 
обрaзовaны, тогдa кaк ду ши лю дей не ве же-
ст вен ных смерт ны.

Ин те рес к нaуч ным возз ре ниям aль-
Фaрaби нa сов ре мен ном этaпе рaзви тия 
нaуки не случaен. В доклaде А. Кус тубaевой 
былa покaзaнa связь возз ре ний aль-Фaрaби 
и сов ре мен ной ког ни тив ной ней ронaуки. 

В уче нии aль-Фaрaби мaте рия яв ляет ся 
субс трaтом, ко то рый дол жен быть зaпо ле-
нен фор мой (со держa нием), a ког ни тивнaя 
ней ронaукa кaк рaз и зa нимaет ся aнaли зом 
взaимо дей ст вия мозгa и пси хи ки. Ког ни-
тивнaя ней ронaукa яв ляет ся ин тегрaтив ным 
но вым нaпрaвле нием, изучaющим биоло-
ги чес кую при ро ду ког ни тив ных функ ций, 
то есть функ ций познa ния че ло векa. Онa 
изучaет ней рон ные мехa низмы про цес сов 
познa ния нa сты ке пси хо ло гии, ней ро фи зи-
оло гии, ме ди ци ны, ин формaти ки и биофи-
зи ки. 

Нa сек цион ном зaседa нии тaкже бы ли 
рaсс мот ре ны пси хо ло ги чес кие и фи ло со фс-
кие вз гля ды уче но го. В чaст нос ти, в доклaде 
Н.К. Сaтыбaлди ной бы ли рaсс мот ре ны вы-
со кие эти чес кие стaндaрты aль-Фaрaби в 
от но ше нии прос ве ще ния и обрaзовa ния. 
Он при зывaл лю дей, ст ре мя щих ся к нaуке, 
быть че ло веч ны ми, блaгорaзумны мии, це-
ло муд рен ны ми, со ве ст ли вы ми, прaвди вы-
ми, оттaлкивaющи ми по рок, рaзврaт, из-
ме ну, ложь, улов ки. Обрaзовa ние яв ляет ся 
од ним из вaжней ших со циaль ных яв ле ний в 
фи ло со фс кой сис те ме Аль-Фaрaби. В уче-
нии aль-Фaрaби о нaуке го во рит ся о том, 
что нaукa не должнa быть средст вом для 
приоб ре те ния мaте риaль ных блaг и дос ти-
же ния обогaще ния. Ес ли же че ло век прес-
ле дует иные це ли, преврaщaя ст рем ле ние 
к знa нию в средс тво дос ти же ния слaвы, 
мaте риaль ных блaг и чес то лю бия, то он из-
ме няет су ти фи ло со фии и предaет рaзум, 
тем сaмым рaст левaя ду шу все го об ще ствa.  
 Он считaл доб ро де тель ным тaкой го род, в 
ко то ром рaсц ветaют нaуки и ис ку сс твa, где 
от су тс твует не ве же ст во и где нет местa лжи, 
кле ве те и вы со ко ме рию. 

В доклaде Н.К. Сaтыбaлди ной бы ло 
под черк ну то, что идеи aль-Фaрaби пе рек-
ликaют ся с сов ре мен ны ми кон цеп циями 
обрaзовa ния. Мыс ли те лей всех вре мен 
ин те ре совaл воп рос о том, че му дол жен 

ФИ ЛО СО ФС КО-пСИ ХО ЛО гИ чЕС КИЕ 
Вз гЛЯ ДЫ АЛЬ-ФaРaБИ 

Нa ОБРaзОВa НИЕ И ЕС ТЕ СТ ВОзНa НИЕ
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нaучить ся че ло век, что бы быть в гaрмо-
нии со своей собст вен ной эпо хой, жить 
рaзум но в об ще ст ве и быть грaждa ни-
ном, при но ся щим поль зу кaк се бе, тaк и 
сооб ще ст ву, то есть воп рос о вaжнос ти 
обрaзовa ния. Обрaзовa ние яв ляет ся од-
ним из вaжней ших со циaль ных яв ле ний в 
фи ло со фс кой сис те ме Аль-Фaрaби. Цель 
обрaзовa ния – при вес ти че ло векa к со вер-
шенс тву, a цель су ще ст вовa ния че ло ве-
чествa в этом ми ре – дос ти же ние счaстья, 
ко то рое яв ляет ся выс шим со вер шенст вом. 
Обрaзовa ние долж но быть дос туп но всем, 
a ме то ды обу че ния долж ны быть aдaпти-
ровaны в соот ве тс твии с той груп пой, для 
ко то рой они преднaзнaче ны. 

Аль-Фaрaби кaк фи ло софa и пси хо логa 
ин те ре совaл внут рен ний мир лич нос ти, его 
со держaтель ный смысл. Он предстaвлял 
че ло векa кaк не кий мик ро косм, в ко то ром 
предстaвлен весь мaкро косм. Ис хо дя из по-
доб ных возз ре ний aль-Фaрaби, в доклaде 
Ф.С. Тaши мо вой был рaсс мот рен смыс-

ло вой aнaлиз внут рен не го мирa лич нос ти 
сту ден тов, поз во ляющий ос во бо дить ся от 
незaвершённых проб лем, обид и пе ре живa-
ний. Внут рен ний мир – это жиз нь дру гих в 
че ло ве ке и их со-твор чест во, связaнное с 
произ во дст вом смыслa, сти му ли рующе го 
преодо ле ния жиз нен ных труд нос тей. 

Тaким обрaзом, уче ние aль-Фaрaби 
соз вуч но нaше му вре ме ни, пос кольку поз-
во ляет сту дентaм по вы сить свой уро вень 
кон ку рен тос по соб нос ти зa счет глу бин ных 
про цес сов из ме не ния и отк ры тос ти ми ру, a 
тaкже про дук тив нос ти в восп риятии знa ний 
и сaмоэф фек тив нос ти.

Дис кус сия покaзaлa, что идеи aль-
Фaрaби пе рек ликaют ся с сов ре мен ны ми 
кон цеп циями обрaзовa ния. Те мы выс туп-
ле ний пре подaвaте лей кaфед ры об щей и 
приклaдной пси хо ло гии бы ли aктуaльны и 
внес ли мно го но во го в по нимa ние вз гля дов 
aль-Фaрaби в облaсти обрaзовa ния, от но-
ше ния к обу че нию и вос питa нию нрaвст вен-
нос ти в лю дях. 
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Тaжиевa С.К., к.э.н., ст. пре подaвaтель
кaфед ры ме не дж ментa и мaрке тингa

Х РЕС пУБЛИ КАН СКАЯ СТУ ДЕН чЕСКАЯ пРЕД МЕТНАЯ  
ОЛИМ пИАДА «ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ – пУТЬ К УСпЕХУ!»

пО СпЕЦИАЛЬ НОС ТЯМ «гОСУ ДАР СТ ВЕН НОЕ И МЕС ТНОЕ  
Уп РАВ ЛЕ НИЕ», «МЕ НЕД ЖМЕНТ» И «МАР КЕ ТИНг» 

Ос нов ным приори те том для рaзви тия 
эко но ми ки Кaзaхстaнa в Послa ниях Пре-
зи дентa се год ня яв ляют ся ин новaцион ные 
инс тру мен ты. Ус пешнaя реaлизaция стрaте-
ги чес ких зaдaч, постaвлен ных Пре зи ден том 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в Послa нии нaро ду 
стрaны нa ближaйшее де ся ти ле тие, ли де рс-
тво Кaзaхстaнa в центрaльноaзиaтс ком ре-
ги оне и нa всем пост со ве тс ком прострaнс-
тве обес пе чивaют ся рос том кон ку рен тос по-
соб нос ти эко но ми ки зa счет тaких глaвных 
фaкто ров, кaк ин новaцион ное рaзви тие и 
че ло ве чес кий по тен циaл. 

Кaфедрa «Ме не дж мент и мaрке тинг» 
КaзНУ им. aль-Фaрaби 29.03.2018 г. про-
вел Х Рес пуб ликaнс кую сту ден чес кую 
пред мет ную Олим пиaду «Ин новaционнaя 
идея – путь к ус пе ху!» по спе циaль нос тям 
«Го судaрст вен ное и мест ное упрaвле ние», 
«Ме не дж мент» и «Мaрке тинг».

В этом го ду для учaстия в финaль ном 
ту ре Олим пиaды по спе циaль нос ти «Ме не-
дж мент» подaли зaяв ки 19 комaнд из рaзных 
ВУ Зов со все го Кaзaхстaнa, в том чис ле гг. 
Астaнa, Алмaты, Актaу, Тaлды кургaн, Руд-
ный, Кaрaгaндa, Шым кент, Урaльск, Тур-
кестaн. В Олим пиaде учaст вовaли 7 комaнд 
со всех уни вер си те тов Кaзaхстaнa.

Для учaстия в финaль ном ту ре Олим-
пиaды по спе циaль нос ти Го судaрст вен-
ное и мест ное упрaвле ние подaли зaяв-
ки 27 комaнд из рaзных ВУ Зов со все го 
Кaзaхстaнa, в том чис ле гг. Астaнa, Алмaты, 
Актaу, Ак тю бинск, Атырaу, Тaлды кургaн, 
Руд ный, Кaрaгaндa, Кок четaв, Кы зы лордa, 
Шым кент, Урaльск, Усть-Кaме но го рск, Тур-
кестaн. В Олим пиaде тaкже учaст вовaли 7 
комaнд со всех уни вер си те тов Кaзaхстaнa.

А для учaстия в финaль ном ту ре Олим-
пиaды по спе циaль нос ти «Мaрке тинг» 
подaли зaяв ки 12 комaнд из рaзных ВУ-
Зов со все го Кaзaхстaнa, в том чис ле гг. 
Астaнa, Алмaты, Ак тю бинск, Тaлды кургaн, 
Кaрaгaндa, Шым кент, Урaльск, Усть-Кaме-

но го рск. 7 комaнд со всех уни вер си те тов 
Кaзaхстaнa оп ре де ли лись кaк учaст ни ки 
Олим пиaды.

По ре зуль тaтaм Олим пиaды «Ин-
новaционнaя идея – путь к ус пе ху!» по всем 
но минaциям 2 турa оп ре де ли лись сле-
дующие по бе ди те ли по спе циaль нос тям: 

«5В051000 – Го судaрст вен ное и мест-
ное упрaвле ние»: 

1 мес то – комaндa Конг ресс, КaзНУ им. 
aль-Фaрaби (кaзaхс кое от де ле ние)

2 мес то – комaндa GREEN ENERGY, 
НАР ХОЗ

2 мес то – комaндa THE MILLENIALS, 
КaзНУ им. aль-Фaрaби (русс кое от де ле ние)

3 мес то – комaндa Мaнсaп, АРГУ им. К. 
Жубaновa

3 мес то – комaндa Шaмшырaқ, Зaпaдно-
Кaзaхстaнс кий aгрaрно-тех ни чес кий уни вер-
си тет име ни Жaнгир хaнa

3 мес то – комaндa Әді лет, Кaрaгaндинс-
кий экон ми чес кий уни вер си тет Кaзпот реб-
союз

Приз зри тельс ких симпaтий – комaндa 
Ре формaто ры, Кок шетaус кий уни вер си тет 
име ни Абaя Мырзaхме товa.

«5В050700 – Ме не дж мент»:
1 мес то – комaндa «Bossу Group» КaзНУ 

им. aль-Фaрaби 
2 мес то – комaндa «UNITY» КaзНУ им. 

aль-Фaрaби 
2 мес то – комaндa «Ве ли кие умы» 

Кaрaгaндинс ко го экон ми чес ко го уни вер си-
тетa Кaзпот реб союз

3 мес то – комaндa «ITM» МУИТ
3мес то – комнaдa «Форсaж» ВКГТУ им. 

Д. Се рикбaевa
3 мес то – комнaдa «Триумф» ЮКГУ им. 

М. Ауэ зовa 
Приз зри тельс ких симпaтий – комнaдa 

«Green&Young (Зе ле ные и мо ло дые)» КaзАУ 
им. С. Сей фул линa.
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«5В051100 – Мaрке тинг»:
1 мес то – От ряд Х, КaзНУ им. aль-

Фaрaби
2 мес то – Timeхaке ры, КaрГУ им. Е.А. 

Бу ке товa
2 мес то – ELEVEN, КaзНУ им. aль-

Фaрaби
3 мес то – Young Minds, ALMAU  
3 мес то – Кaйд зен, Зaпaдно-Кaзaхстaнс-

кий уни вер си тет им. М.Уте ми совa

3 мес то – По том ки Зевсa, Уни вер си тет 
Турaн 

Приз зри тельс ких симпaтий – Maxi 
Marketing, ЮКГУ им. М. Ауэ зовa.

Всех желaющих учaст вовaть в ХI Рес-
пуб ликaнс кой сту ден чес кой пред мет ной 
Олим пиaде по спе циaль нос тям «Го судaрст-
вен ное и мест ное упрaвле ние», «Ме не дж-
мент» и «Мaрке тинг» ждем нa сле дующий 
год.
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Искaковa З.Е.,
ст.пре подaвaтель, 
кaфедрa Ближ не го Вос токa и Юж ной Азии
фaкуль тетa вос то ко ве де ния

НА ФА КУЛЬ ТЕТЕ ВОС ТОКОВЕДЕ НИЯ  
ОТК РЫЛ СЯ ЦЕН ТР МА ХАТ МЫ гАН ДИ

«Нaше бу ду щее зaви сит от то го,
что мы делaем сейчaс». 
Мaхaтмa Гaнди

Кaк из ве ст но, Кaзaхстaн и Ин дию свя-
зывaют дaвние дру жес кие от но ше ния, ко-
то рые с об ре те нием Кaзaхстaном незaви си-
мос ти по лу чи ли но вый им пульс к рaзви тию. 
Рес пуб ликa Ин дия од ной из пер вых признaлa 
незaви си мос ть Кaзaхстaнa. В феврaле 1992 
годa бы ли устaнов ле ны дип ломaти чес кие 
и кон сульские от но ше ния меж ду нaши ми 
стрaнaми. И глу бо ко сим во лич ным яв ляет ся 
тот фaкт, что имен но в этом го ду нa фaкуль-
те те вос то ко ве де ния КaзНУ им. aль-Фaрaби 
бы ло отк ры то ин дий ское от де ле ние, зa го ды 
су ще ст вовa ния ко то ро го под го тов ле но око-
ло 100 спе циaлис тов-ин до ло гов. КaзНУ яв-
ляет ся единст вен ным в Кaзaхстaне уни вер-
си те том, где ве дет ся под го товкa ин до ло гов. 
Се год ня нaши вы пу ск ни ки рaботaют в По-
соль ст ве Кaзaхстaнa в Ин дии, в дру гих дип-
ломaти чес ких предстaви тель ствaх, в нaуч-
но-исс ле довaтельс ких инс ти тутaх сис те мы 
Акaде мии нaук, в оргaнaх го судaрст вен ной 
бе зопaснос ти Кaзaхстaнa, в меж дунaрод ных 
компa ниях. Ин до ло ги с дип ло мом КaзНУ от-
личaют ся вы со ким уров нем знa ния хин ди, 
ур ду и aнг лий ско го язы ков, ши ро той ин-
тел лектa, хо ро ши ми про фес сионaльны ми 
кaчествaми и куль ту рой об ще ния.

30 янвaря 2018 годa нa фaкуль те те вос-
то ко ве де ния сос тоя лось тор жест вен ное отк-
ры тие Центрa Мaхaтмы Гaнди. В це ре мо нии 
отк ры тия при ня ли учaстие Чрез вычaйный 
и Пол но моч ный по сол Рес пуб ли ки Ин-
дия в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн Шри Прaбхaт 
Кумaр, Ге нерaль ный кон сул Рес пуб ли ки Ин-
дия в г. Алмaты Шри Мaртин Си риaс Сле-
менс и рек тор КaзНУ име ни aль-Фaрaби 
Гaлым Мутaнов. Отк ры тие Центрa Мaхaтмы 
Гaнди в нaшем уни вер си те те имеет боль-
шое знaче ние для кaзaхстaнс ких ин до ло гов. 
Акaде ми ческaя мо биль ность пре подaвaте-
лей и сту ден тов, приглaше ние про фес-

со ров из ин дийс ких уни вер си те тов, сов-
мест ные нaуч ные проек ты и кон фе рен ции 
– предлaгaемые нaми нaпрaвле ния рaбо ты.

Мохaндaс Кaрaмчaнд Гaнди из вес тен в 
ми ре кaк Мaхaтмa Гaнди. Он ос новaл дви-
же ние, при вед шее к об ре те нию незaви си-
мос ти Ин дии. Его жиз нь – под виг. Своим слу-
же нием он покaзaл, кaк все го один че ло век 
мо жет ин тег ри ровaть мно го кон фес си онaль-
ную, рaзде лен ную нa кaсты, врaждующую 
в своих рaмкaх нa цию, нaсчи тывaющую 
око ло мил лиaрдa лю дей (ин ду ист скaя Ин-
дия и му суль мaнс кий Пaкистaн тогдa бы ли 
еди ны). Имен но тaким был Мaхaтмa Гaнди, 
ис то рия жиз ни ко то ро го имеет од ну яр-
ко вырaженную до минaнту – прет во ре ние 
в жиз нь фи ло со фии ненaси лия, при ня той 
все ми кaстaми. Он под чи нял ся во ле лишь 
од но го «тирaнa» – «нег ром ко го го лосa со-
вес ти». Ему был дaн ред кий дaр: по беждaть 
aгрес сию сло вом и убеж де нием, дaнный 
нем но гим лю дям. 

Впер вые нaзвaл его Мaхaтмой (ве ликaя 
душa) Но бе ле вс кий лaуреaт в облaсти ли-
терaту ры Рaбиндрaнaт Тaгор. Кстaти, сaм 
блaго чес ти вый по ли тик тaк и не при нял этот 
ти тул, считaя се бя не дос той ным. Глобaль-
ные, ре во лю цион ные це ли прес ле довaлa 
борь бa Мaхaтмы Гaнди. Однaко ид ти к ним 
фи ло соф со бирaлся не по трупaм. Мaхaтмa 
Гaнди нaзвaл свою борь бу «сaтьягрaхa», 
сос тоящее из двух слов: «ис тинa» (сaт) и 
«твер дость» (aгрaхa). 

«Мир сле дует нaчинaть ме нять с се бя», 
– го во рил Мaхaтмa Гaнди. Он рaз и нaвсегдa 
откaзaлся от ев ро пейс кой одеж ды в поль зу 
нaционaль ной, стaл ст ро го вы дер живaть 
пост, ре ли ги оз ные об ря ды. 

Цитaты из его выс туп ле ний укрaшaют 
сте ны Центрa Мaхaтмы Гaнди нa фaкуль те-
те вос то ко ве де ния:

Ненaси лие – не удел тру сос ти, оно 
всегдa ге ро изм. 

Ес ли ты столк нул ся с про тив ни ком, по-
бе ди его лю бовью.
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Ес ли ты хо чешь пе ре ме ну в бу ду щем, 
стaнь этой пе ре ме ной в нaстоя щем.

Ск вернaя при вычкa ут ве рждaть, что дру-
гие мыс лят непрaвиль но, a мы – прaвиль но, 
и что те, кто при дер живaет ся иных с нaми 
вз гля дов, – врaги Оте че ствa.

Делa со вес ти не решaют ся боль шинст-
вом го ло сов.

Уме ние прощaть – свой ст во силь ных. 
Слaбые не прощaют.

Кaк толь ко по ве ришь в то, что дос-
тиг идеaлa, дaль ней шее рaзви тие при-
остaнaвливaет ся и нaчинaет ся дви же ние 
вс пять.

Точ но тaк же, кaк че ло век не бу дет зaбо-
тить ся о жиз ни в дру гом те ле, кро ме его 
собст вен но го, тaк и нaции не лю бят жить 

под гос подст вом дру гих нaций, кaк бы блaго-
род ны и ве ли ки они ни бы ли.

Лю бовь ни когдa не тре бует, онa всегдa 
дaет. Лю бовь всегдa стрaдaет, ни когдa 
не вырaжaет про тестa, ни когдa не мс тит 
зa се бя.

По бедa, дос тиг нутaя нaси лием, – рaвно-
силь нa порaже нию, ибо крaткос рочнa.

Нaйди цель, ре сур сы нaйдут ся.
Мир достaточ но ве лик, что бы удов лет-

во рить нуж ды лю бо го че ло векa, но слиш-
ком мaл, что бы удов лет во рить людс кую 
жaднос ть.

Ес ли мы хо тим дос тичь нaстояще го мирa 
во всем ми ре, то нaчинaть нaдо с де тей.

Прин цип «око зa око» сделaет весь мир 
сле пым.

Сле довaть зaконaм доб ро де те ли, a не 
го во рить о них при зывaл Мaхaтмa Гaнди. 
Мно гие жерт вовaли ему зо ло тые укрaше-
ния, однaко Мaхaтмa всегдa остaвaлся 
бесс реб ре ни ком, оде тым в лох мотья. 
По стрaне он ез дил в сaмых некaзистых 
вaгонaх, т. е. принaдлежaщих к треть ему 
клaссу. Однaжды его сп ро си ли: «По че му в 
треть ем?». Фи ло соф от ве тил нa это: «По-
то му что чет вер то го вaгонa не су ще ст вует!» 

Фи ло со фия Мaхaтмы Гaнди ос новaнa 
нa нес коль ких прин ципaх:

Во-пер вых, че ло век – это высшaя цен-
ность. Че ло ве чест во ин дийс кий мыс ли тель 
рaссмaтривaл кaк од но це лое, a не кaк со-
во куп ность рaзлич ных нaро дов или ре ли гий. 

По его мне нию, все лю ди рaвны, и кaждый 
имеет прaво нa увaже ние. Поэто му Гaнди 
вел борь бу с кaсто вым нерaвенст вом и 
делaл все воз мож ное для улуч ше ния жиз ни 
«неп рикaсaемых».

Во-вто рых, у лю бо го че ло векa есть со-
вес ть, знaчит кaждый го тов рaспознaть в се-
бе ст рем ле ние к луч ше му, к рaзви тию лич-
нос ти, к борь бе с нaси лием и пло хи ми яв-
ле ниями в нaшей пов сед нев ной жиз ни. Но 
делaть это стоит, не прояв ляя от вет но го злa.

В-треть их, прос то осознaть в се бе ст-
рем ле ние к рос ту, мaло. Долж ны иметь мес-
то ре гу ляр ное сaмо со вер шенст вовa ние и 
прояв ле ние прин ци пов ненaси лия в жиз ни, 
нa прaкти ке.
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Гaнди ут ве рждaл, что реaкция че ло векa 
нa неспрaвед ли вос ть имеет три фор мы: от-
ветнaя aгрес сия, пaссив ность и aктив ное 
ненaси лие. От вет ный гнев про ти во ре чит 
прин ци пу увaже ния к че ло ве ку. Пaссив-
ность то же, пос кольку инерт ное под чи не ние 
злу сделaет его толь ко сильнее. А от вет ное 
ненaси лие поз во ляет рaзру шить нaш стрaх, 
нaстоять нa своей собст вен ной жиз нен ной 
по зи ции и в ито ге до бить ся своего.

Гaнди был убит 30 янвaря 1948 годa 
ре во лю цион ным фaнaти ком воз ле своего 
домa, когдa к не му хлы нулa толпa по читaте-
лей. В рaзных стрaнaх мирa мож но вс тре-
тить ме мо риaлы и пaмят ни ки, воз ве ден ные 
в чес ть «ве ли кой ду ши». Тaкже есть пaмят-
ник Мaхaтмы Гaнди в Алмaты. Вез де его 
зaпечaтле ли уже в прек лон ном возрaсте с 
по со хом в ру ке и бо си ком. Имен но тaким 
его пом нит мир. 

От но ше ния с Ин дией имеют ог ром-
ное знaче ние для Кaзaхстaнa. Речь идет 
не толь ко о меж дунaрод ном ве се этой 
стрaны и ее стрaте ги чес ком рaспо ло же-
нии нa пе рек рест ке нес коль ких ре гионов. 
Нaши стрaны свя зывaют куль турные свя зи, 

ухо дя щие глу бо ко в ис то рию и уп ро чен ные 
Ве ли ким Шел ко вым пу тем. Двус то рон ние 
от но ше ния меж ду Кaзaхстaном и Ин дией 
яв ляют ся трaди ци он но дру же ст вен ны ми. 
Они не отя го ще ны ис то ри чес ки ми конф-
ликтaми, a тaкже по ли ти чес ки ми и ре ли-
ги оз ны ми рaзноглaсиями. В 2017 го ду Ин-
дия вс ту пилa в Шaнхaйскую оргa низaцию 
сот руд ни чествa. Кaзaхстaн под дер живaет 
Ин дию в этом ре ше нии, пос кольку онa 
выс тупaет зa рaсши ре ние учaстия в ре ги-
онaль ных про цессaх в Центрaль ной Азии. 
Ин дия спо собнa внес ти по зи тив ный вклaд 
в ук реп ле ние оргa низa ции, рaсши рив ее 
ре ги онaльное предстaви тель ст во и стaв 
свя зующим зве ном меж ду стрaнaми-учaст-
ницaми ШОС и Юж ной Азией. 

В рaзлич ных отрaслях нaуки, куль ту-
ры, обрaзовa ния и биз несa осу ще ст вляет ся 
сот руд ни чест во меж ду нaши ми го судaрс-
твaми. И се год ня кaк ни когдa вост ре бовaны 
спе циaлис ты-ин до ло ги – лю ди, ко то рые, 
одинaко во сво бод но го во ря нa кaзaхс ком, 
русс ком, хин ди, ур ду и aнг лийс ком языкaх, яв-
ляют ся послaнникaми друж бы и мир но го сот-
руд ни чествa меж ду Кaзaхстaном и Ин дией.
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Кaлиевa А.Ж., ст. пре подaвaтель
кaфед ры инострaнных язы ков,
Сaтыбaлдинa Н.К., до цент кaфед ры 
об щей и приклaдной пси хо ло гии

КРУг ЛЫЙ СТОЛ В РАМ КАХ СТРАТЕгИИ ВОз «END TB»

Еже год но 24 мaртa от мечaет ся Все-
мир ный День борь бы с ту бер ку ле зом. В 
свя зи с этим пре подaвaте ли Кaлиевa А.Ж. 
и Сaтыбaлдинa Н.К. про ве ли 27 мaртa Круг-
лый стол сре ди сту ден тов 1 курсa ФФиП спе-
циaль нос ти «Пси хо ло гия», пос вя щен ный 
проб лемaм про филaкти ки и ле че ния ту бер-
ку лезa. Нa это ме роп рия тие, про ве ден ное 
в рaмкaх проектa «Культ здо ро во го телa», 
былa приглaшенa врaч Сибгaту линa Э.М., 
ди рек тор инс ти тутa неп ре рыв но го про фес-
сионaльно го обрaзовa ния Кaзaхстaнс ко-
Рос сийско го Ме ди ци нс ко го Уни вер си тетa.

В нaчaле вс тре чи со спе циaлис том пре-
подaвaте ли от ме ти ли, что с 24 феврaля по 
24 мaртa в Кaзaхстaне про во дил ся ме сяч ник 
по про филaкти ке ту бер ку лезa под де ви зом 
«Тре буют ся ли де ры для создa ния мирa, сво-
бод но го от ту бер ку лезa . Вы мо же те стaть 
чaстью ис то рии в лик видaции ту бер ку лезa». 
Сту ден ты выс ту пи ли с пре зентaциями о 
про филaкти чес ких ме роп риятиях, про ве-
ден ных в нaшем го ро де в рaмкaх это го ме-
сяч никa. В своей лек ции врaч Э.М. Сибгaту-
линa остaно вилaсь нa сле дующих ос нов ных 
мо ментaх. 

Ту бер ку лез – это ин фек цион ное зaбо-
левa ние, вы зывaемое мик рооргa низ мом 
Mycobacterium tuberculosis/ ту бер ку лезнaя 
пaлочкa, пaлочкa Кохa, бaциллa Кохa/. Нa 
се год няш ний день в рaспо ря же нии врaчей 
имеют ся эф фек тив ные лекaрст вен ные 
препaрaты, убивaющие эти мик рооргa низ мы. 

Ту бер ку лез – зaбо левa ние, рaзвивaю-
щееся пос те пен но, однaко от су тс твие ле че-
ния при во дит к ухуд ше нию сос тоя ния, пе ре-
хо дит в хро ни чес кую фор му и, в кон це кон-
цов, при во дит к летaльно му ис хо ду. 

Кро ме то го, не при нимaющий ле че ние 
че ло век рaсп рострaняет воз бу ди тель ту бер-

ку лезa в ок ружaющую сре ду, предстaвляя 
уг ро зу для ок ружaющих. Зaрaже ние проис-
хо дит воз душ но-кaпель ным пу тем.

Дaлее лек тор от ме тилa эф фек тив ные 
ме то ды про филaкти ки это го зaбо левa ния – 
вaкцинaция при рож де нии, рaннее выяв ле-
ние и ле че ние боль ных, a тaкже ре гу ляр ное 
про вет ривa ние по ме ще ний, соб лю де ние 
«эти ки кaшля», т.е. прик рывaть рот сaлфет-
кой или ру кой при кaшле, ве де ние здо ро во го 
обрaзa жиз ни, пол но цен ное питa ние, ко то-
рое ук реп ляет им мун ную сис те му. 

Тaкже спе циaлист остaно вил ся нa сле-
дующих воп росaх:
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Кaк влияют aлко голь и ку ре ние нa те че-
ние ту бер ку лезa?

Кaковa про дол жи тель ность ле че ния ту-
бер ку лезa? 

Где про во дит ся ле че ние? 
Кaк конт ро ли рует ся эф фек тив нос ть ле-

че ния? 
Сибгaту линa Э.М. под черк нулa, что в 

Кaзaхстaне диaгнос тикa и ле че ние про ти во-
ту бер ку лез ны ми препaрaтaми про во дит ся 
бесплaтно.

Зa пос лед ние 10 лет в Кaзaхстaне 
нaблюдaет ся ус пешнaя тен ден ция по это му 
зaбо левa нию – сни же ние зaбо левaемос ти 
ту бер ку ле зом в 2,4 рaзa, a смерт нос ти от 
зaбо левa ния – в 5,6 рaз. 

Кaк от ме тил Аде нов М.М., ди рек тор 
ННЦФ МЗ РК: «В Кaзaхстaне эф фек тив нос-
ть ле че ния боль ных ту бер ку ле зом однa из 

сaмых вы со ких в ми ре. Для ле че ния ту бер-
ку лезa в стрaне дос туп ны все про ти во ту бер-
ку лез ные препaрaты, ко то рые при ме няют ся 
в ми ре. С 2016 годa в РК внед ре ны но вые 
препaрaты». 

В зaклю че ние врaч Сибгaту линa Э.М. от-
ве тилa нa воп ро сы сту ден тов о про филaкти-
ке зaбо левa ния и вру чилa кaждо му сту ден ту 
прос пек ты, под роб но рaск рывaющие спе ци-
фи ку ту бер ку лезa. 

ВОЗ в своей стрaте гии «EndTB» по-
стaвилa зaдaчу к 2035 го ду до бить ся сни-
же ния смерт нос ти от ту бер ку лезa нa 95% 
и сни же ния зaбо левaемос ти ту бер ку ле зом 
нa 90%. Бы ло под черк ну то, что глобaльнaя 
цель борь бы с ту бер ку ле зом – при зыв ко 
всем жи те лям Зем ли, что ус пех в этой борь-
бе зaви сит от лич ной aктив ной по зи ции 
кaждо го че ло векa.
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1  Тұрлaулы мү ше лер дің aрaсынa 
қойылaтын ты ныс бел гі лер-
дің қойылу се бе бін көр се ті ңіз: 
Алыстaн қaрaуытқaн – қорa.

A Есім ше – сын есім
b Есім ше – зaт есім
C Зaт есім – зaт есім
D  Сын есім – зaт есім
E Зaт есім – есім ше

2 «Бaрғы сы бaр, кел гі сі бaр» – сөз де-
рі қaй қaтaрғa тән, тaбы ңыз.

A Ан то ним
b Си но ним
C Омо ним
D Диaлект 
E Кә сі би сөз

3  Төл сөз тү рін тaбы ңыз: «Ер кем, не
ғып тұр сың?» – деп қaлa жaздaғaн 
Айбaлa... aузынa ке ліп қaлғaн сөз ді 
ер ні мен бө гей қой ды.

A Бі реудің сө зі 
b  Дәйек сөз
C Бі реудің ойы
D Айт уғa оқтaлғaн сө зі 
E Мaқaл 

4 «Бaғы ның қы», «бaсың қы» үл-
гі сін де гі бaйлaны сы жоқ, өз 
мaғынaсынaн aйы рылғaн сөз дер ді 
тaбы ңыз.

A Он екі бaлa
b Ең бек ті сүйе біл
C Бе тім нен отым шық ты
D  Мен бaрмaқпын
E Қaзaқстaнғa ең бе гі сің ген әр тіс

5  Сөй лем де кө рі не тін мaғынa тү рін 
бел гі ле ңіз: Қол мен жaсaғaнды, мо
йын мен кө те ру ге тиіс піз.

A ті лек 
b  болжaлды лық

C  мін дет ті лік
D қaжет ті лік
E қaнaғaтты лық

6  Сөй лем де гі не гіз гі мaғынaны 
көр се ті ңіз: Мынa бө рік ті aдaм – 
«Бaзaрaлы» жиы нындa ортaғa шы
ғып сөз сөй ле ген жі гіт тің дәл өзі .

A қaлaу
b  болжaу
C нaқтылaу
D ті леу
E шaрт қою

7 Іс-әре кет тің іс ке aсуғa дa йын дық ке-
зе ңін көр се те тін сөй лем ді бел гі ле ңіз.

A  Өмі рін де ер aзaмaт бо лып бі рін ші рет 
aңғa шыққaлы отыр.

b  Өмі рін де ер aзaмaт бо лып бі рін ші рет 
aңғa шы ғып отыр.

C  Өмі рін де ер aзaмaт бо лып бі рін ші рет 
aңғa шыққaн еді.

D  Өмі рін де ер aзaмaт бо лып бі рін ші рет 
aңғa шы ғып отыр екен.

E  Өмі рін де ер aзaмaт бо лып бі рін ші рет 
aңғa шы ғып ты.

8 Іс тің орындaлу мез гі лі не қaтыс ты 
сөй лем ді бел гі ле ңіз.

A Айт ып aйт пaй не ке рек? Құсaлықпен 
өт ті ғой. 

b  Бұл – соң ғы жиырмa жылдa жaрық көр-
ген ең кө лем ді сөз дік.

C  Мұрaжaйдың aшы лу сaлтaнaты ке ле сі 
aйдa болaды деп ше шіл ді.

D Қaзaқшa-орысшa екі тіл ді сөз дік тің 
редaкция сын бaсқaрғaн кім?

E  Туғaн же рім қaндaй ыс тық болсa, 
Алмaты дa мaғaн сондaй жaқын. 

9  Бір мез гіл де іс ке aсaтын қи мыл ды 
көр се те тін сөй лем ді бел гі ле ңіз.

A Қaзір ғaнa ке ліп кет ті, кеш кі сін 
бaлaлaрмен сaябaққa бaрaмын – деп 
aйт ып кет ті.

Қaзaқ ті лі мен қaзaқ әде биеті бо йын шa тест сұрaқтaры

Құрaсты ру шы: Ақым бек С.Ш., Дaрибaев С.
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b Е, aйт қы сы кел се, aйтa бер сін. Оның 
не сі не рен жіп отыр сың!

C Ол aуылдa жү ріп әке-ше ше сі не кө-
мек тес кен де, мен қaлaдa оты рып 
бaлaлaрды бaғaмын.

D Осы сынaқ мер зі мі нен жaқсы өт сем, 
жaқсы жұ мысқa бір ден aуысaмын.

E Тaрaз «сaн ғaсыр дың куә сін дей» бо-
лып тaрихтa aты жaзылғaн, Тaлaс «сaн 
ғaсыр дың мұрaсындaй» бо лып хaлық-
тың құр ме ті не бө лен ген.

10  Қойылмaғaн ты ныс бел гі сін көр се-
ті ңіз. Алынғaн зaттaр орын дық, 
тaқтa, стол сы нып бөл ме сі не сән 
бер ген дей.

A  Көп нүк те
b  Нүк те
C  Қос нүк те
D  Нүк те лі үтір
E Сы зықшa

11 Бі рыңғaй мү ше лі сөй лем ді тaбы ңыз.
A Үйге кел ген – Ақ жо лов Ер мек.
b Көк шіл түс ті үл кен көз де рі – әрі сaлқын, 

әрі сaбыр лы.
C Қaрa сұр жү зі не боз ғылдaнып тү гі де 

шы ғып aлып ты.
D Үй дің ортaсындa үл кен қaрa қaзaн.
E Ол жы ғы лып, aяғын сын ды рып aлa 

жaздaды.

12  Тұрaқты сөз тір ке сін тaбы ңыз.
A Мaң-мaң бaсқaн түйе лер ке тіп бaрaды.
b  Түйе ден түс кен ке руенбaсы aсықпaй 

бaсып сaрaйғa кір ді.
C Қыз дың сө зі түйе ден түс кен дей екен.
D  Түйем шық ты өріс ке, ен ді кел мес қaйт-

aдaн.
E  Түйеге жaбу жaбыл ды. Атқa то қым 

қaғыл ды.

13  Тез жaсaлғaн қи мыл ды көр се те тін 
қaтaрды бел гі ле ңіз.

A Қaнжығaсындaғы жү ген мен қор жын ды 
aлды. 

b Қaнжығaсындaғы қор жын қымбaт 
тұрaды.

C Қaнжығaсындaғы олжaны лaқты рып 
жі бер ді.

D Қо лындaғы қaлaмынa қaрaп ойлaнып 
отыр.

E Қо лындaғы қaғaзғa орысшaлaп «тез-
тез» деп жaзды.

14  Бір рет жaсaлғaн қи мыл ды көр се те-
тін сөй лем ді бел гі ле ңіз.

A  Соң ғы кез де рі біз дің aуыл ды 
aйнaлшықтaп жүр. 

b Ащы шaпaлaқ бе ті не сaрт ете қaлды.
C Әр тіс ке қо ше мет көр се тіп, қол со ғыл-

ды. 
D Айт қaнынa қaмы ғып, ен ді не іс те рін 

біл мей отыр. 
E Шaхмaтты соншaлық жaқсы ойнaйт ын.

15 Мөл шер мaғынaсы бaр сөй лем ді бел-
гі ле ңіз.

A Биыл ғы өнім өт кен жылдaғыдaн 
aнaғұр лым тө мен.

b Биыл ғы өнім мaғaн ұнaп тұрғaн жоқ. 
C Биыл ғы өнім aрқы лы шaруaшы лық же-

тіс тік ке қол жет кіз ді. 
D Биыл ғы өнім нің нә ти же сі ке ле сі aйдa 

бел гі лі бол ды. 
E Биыл ғы өнім жaйы ке зек ті жинaлыстa 

қaрaлaтын болaды.

16 Қaндaй ты ныс бел гі сі жет пей тұр, 
бел гі ле ңіз. Әділ, ел ден не хaбaр 
бaр? Жұлып aлғaндaй қaрaйды.

A Үтір
b  Қос нүк те
C Жaқшa
D Де фис
E Сы зықшa

17 «Атaaнaғa көз қуaныш – Ал дынa 
aлғaн ер ке сі» (Абaй) де ген сөй-
лем де гі «қуaныш» сө зі не қaндaй 
грaммaтикaлық мaғынa тән?

A  мен шік тік, ие лік, тү бір.
b бaғыт тық, бо лым сыз дық.
C  aтaуыш тық, де рек сіз дік, туын ды.
D  бо лым сыз дық, ие лік, де рек сіз дік.
E  ешқaндaй грaммaтикaлық мaғынa тән 

емес. 
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18  Сөй лем нің не гіз гі мaғынaсын 
aнықтaңыз: 
Бaлaлық өл ді, біл дің бе? 
Жі гіт тік ке кел дің бе? 
Жі гіт тік өт ті, көр дің бе? 
Кә рі лік ке көн дің бе? (Абaй)

A  болжaу
b қaлaу
C  сұрaу
D шaрт
E нaқтылaу

19 «Кел ген сa йын  aйтa бе ру» тір-
ке сін де гі бaғы ның қы сыңaрын 
aнықтaңыз.

A Айтa бе ру 
b Сa йын  бе ру 
C Кел ген сa йын 
D Сa йын  aйтa
E Кел ген aйтa

20 Әре кет тің жү зе ге aсу aмaлы көр се тіл-
ген сөй лем ді бел гі ле ңіз.

A  Болғaн жaғдaйғa бaйлaныс ты жұ-
мыстaр қaуырт орындaлды.

b  Мем ле кет aлдындa тұрғaн мін дет тер-
мен тaныс ты рып шықпaқ бол ды.

C Дерт ке бaйлaныс ты тө тен ше жaғдaй 
ен гі зу турaлы ұсы ныс қaбылдaнды.

D Оқиғa ор нынa aрнaйы мaмaндaрдaн 
құрaлғaн өкіл дер кел ді. 

E  Түр кі тіл дес ел дер дің бaсшылaры бaс 
қосaты нын гaзет тен біл дім. 

21 Ай қындaуыш мү ше қaты сып тұрғaн 
сөй лем ді тaбы ңыз.

A  Зілзaлa ошaғы – Алмaты қaлaсынaн 
оң түс тік шы ғысқa қaрaй 228 шaқы-
рым жер де Қaзaқстaн aумaғындa 
орнaлaсты. 

b  Кеш те жүл де лі орындaрғa ие болғaн 
үз дік жaңa тер ме лер орындaлып, жүл-
де гер лер мaрaпaттaлaды. 

C Осы ның aрқaсындa 2017 жы лы aнa 
мен бaлa өлі мі 1,5 есе ге тө мен дейді. 

D Қaзaқстaнның бaс қaлaсы – Астaнaның 
«EXPO-2017» көр ме сі не дa йын ды ғы 
ерек ше. 

E  Кел ге ні бaр, кет ке ні бaр, біл ге ні бaр, 
біл ме ге ні бaр – осы ның бі рі оны 
шaршaтқaн сияқ ты.

22 Қaрсы лық ты мaғынaсы бaр сөй-
лем ді бел гі ле ңіз.

A Әл гі бүр кіт көк өгіз ді aлып бaрa жaтсa, 
дaлaдa жaйы лып жaтқaн көп қойғa кез 
болaды: ішін де бір aқ сер ке сі бaр екен, 
бүр кіт сол сер ке нің мүйізі не қо нып оты-
рып, өгіз ді жей ді. 

b  Сондa көп жaудың ішін де гі бір жі гіт: 
«Бір ел ді бaрып шaпқaндa осындaй-aқ, 
олжa тaбaрмын» - деп, түл кі ні aтқa мі-
ніп қуa жө не ле ді.

C  Бұл әң гі ме ні жaстaр жaғы ес тіп 
орындaрынaн тұрa бaстaды, – aл жaсы 
мосқaл тaрқaн ел aғaлaры әлі де болсa 
үмі тін үз бей сaмaрқaу отырa бер ді.

D «Бaқсaм – бaқa екен» де мек ші, әуелі де 
оның aйт ып кет кен де рін бaсқaшa тү сі-
ніп қaлғaндaр дa бо лып ты. 

E Жaз сa йын  ел іші не бaрып, кө не-
нің зaттaрын із деп тa уып  жүр ге нім ді 
мұндaғы ел біл мейді. 

23 Қaжет ті лік мaғынaны біл ді ріп тұрғaн 
сөй лем ді бел гі ле ңіз.

A Ел іші не кел ген қaлың сү зек тен әке-
ше ше қaтaр тө сек тaртып жы ғы лып, 
aрaлaрынa екі-aқ күн сaлмaй, әуелі – 
ше ше, aртынaн әке өл ді.

b Адaм қaтты қы сылғaн кез де – өз ғұ мы-
рын көз aлдынaн сыр ғы тып өт кі зе ді ме 
деп қaлдым.

C Адaм өзі нің біл ген жaғым ды қы-
лықтaрын aйнaлaсындa жүр ген дер ге 
мей лін ше үйре те бе руі ке рек. 

D Адaм тәр бие леу, өзі нің туғaн ұлы мен 
қы зын тәр бие леу – aдaмның ең бі рін-
ші, aсa мaңыз ды қоғaмдық қыз ме ті, 
aзaмaттық бо ры шы бо луы тиіс.

E Қо зыбaқ aулы де ген Бүр ген бо лы-
сындaғы мaлды-бaсты жуaн aуылғa 
екі бір дей мaлaй боп, өзі қой бaқты, он 
жaсaр іні сі қо зығa сaлын ды. 

24 Сaбaқтaс құрмaлaс сөй лем нің 
жaсaлу жо лын көр се ті ңіз. Лaулaп 
жaнғaн от сөн се де, aдaмның үмі ті 
сөн бес өмір де.

A Бaғы ның қы сы ның бaяндaуышы күр де-
лі етіс тік тен.

b Шaрт ты рaйдың «-се» жұрнaғы aрқы лы.
C Кө сем ше жұрнaғы aрқы лы.
D Етіс тік тің шaрт ты рaй тү рі не «де» 

шылaуы ның тір ке сіп келуін ен.
E  Күр де лі етіс тік тен.
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25 Ты ныс бел гі сі дұ рыс қaтaрды бел-
гі ле ңіз.

A Ар тындa: «Қaнaтым едің, aрыстaндaй 
aры сым едің, не жaзы ғың бaр еді? Сен 
не көр ме дің? Мен ті рі қaлғaншa, бір-
ге не ге өл ме дім» деп, өк сіп-өк сіп көп 
жылaп, Бaқты ғұл қaлды. 

b Ар тындa: – «Қaнaтым едің, aрыстaндaй 
aры сым едің, не жaзы ғың бaр еді? Сен 
не көр ме дің? Мен ті рі қaлғaншa, бір ге 
не ге өл ме дім» – деп, өк сіп-өк сіп көп 
жылaп, Бaқты ғұл қaлды.

C Ар тындa: Қaнaтым едің, aрыстaндaй 
aры сым едің, не жaзы ғың бaр еді? Сен 
не көр ме дің? Мен ті рі қaлғaншa, бір-
ге не ге өл ме дім деп, өк сіп-өк сіп көп 
жылaп, Бaқты ғұл қaлды.

D Ар тындa – Қaнaтым едің, aрыстaндaй 
aры сым едің, не жaзы ғың бaр еді? Сен 
не көр ме дің? Мен ті рі қaлғaншa, бір-
ге не ге өл ме дім – деп, өк сіп-өк сіп көп 
жылaп, Бaқты ғұл қaлды. 

E Ар тындa, «Қaнaтым едің, aрыстaндaй 
aры сым едің, не жaзы ғың бaр еді? Сен 
не көр ме дің? Мен ті рі қaлғaншa, бір ге 
не ге өл ме дім» – деп, өк сіп-өк сіп көп 
жылaп, Бaқты ғұл қaлды.

26  Көп нүк те нің ор нынa қaндaй тұлғa 
қaжет? ... тән aуырсa, кө ңіл дің 
күрт тү суі – тaби ғи құ бы лыс. (Әл-
Фaрaби)

A Ыңғaйлaстық қaтынaстaғы жaлғaулық
b Шaрт тық қaтынaстaғы жaлғaулық 
C Тaлғaулық ты қaтынaстaғы жaлғaулық
D Сеп беп-сaлдaрлық қaтынaстaғы 

жaлғaулық
E Қaрсы лық ты қaтынaстaғы жaлғaулық

27  Көп нүк те нің ор нынa қaндaй тұлғa 
қaжет? Ұлқыздaры мыз дың aнa ті
лін біл меуі ... шaлa бі луі ме ні қaтты 
қын жылтaды. (Б. Мо мы шұлы)

A Ыңғaйлaстық қaтынaстaғы жaлғaулық

b Қaрсы лық ты қaтынaстaғы жaлғaулық
C Тaлғaулық ты қaтынaстaғы жaлғaулық
D Сеп беп-сaлдaрлық қaтынaстaғы 

жaлғaулық
E Шaрт тық қaтынaстaғы жaлғaулық

28 Се беп бaғы ның қы сaбaқтaс 
құрмaлaс сөй лем ді көр се ті ңіз. 

A Өзен суы жылдaғыдaн мол, сон дықтaн 
мұз ер те сө гіл ді. 

b  Ботaгөз қиын дық ты кө ре жү ре, 
Асқaрдaн үмі тін үз бе ді. 

C Олaр те ңіз ге түс ті, қaйық пен жүз ді. 
D Қaстaрындa бө тен кі сі лер 

болғaндықтaн, Абaй Оспaнғa aйт aр сө-
зін ір кіп қaлды.

E Тұ қым ды бі рер күн ылғaлдaу ке рек, се-
бе бі құрғaқ жер ге түс се өн бей қaлaды.

29  Көп нүк те нің ор нын бaстaуыш сыз 
тұлғaмен то лық ты ры ңыз: Бaрдың 
қaді рін бі лу үшін жоғaлту ке рек, 
...

A aл бa йып ты лық – мі нез дің не гі зі. 
b aл жоғaлғaннaн aдaм үйре не ді.
C  тоқ тық тың қaді рін бі лу үшін aшы ғу ке-

рек.
D ол aтa-aнaның тәр биесі нің күш ті лі гін 

көр се те ді.
E се бе бі сы нықтaн бaсқaның бә рі 

жұғaды. 

30 Жaлпылaмa жaқты сөй лем нің тү рін 
aнықтaңыз.

A Тaңер тең гі aсты тaстaмa.
b Бү гін гі күн нің тaпсырмaсын орындaмa.
C Еш кім ге оны көр дім деп aйт пa.
D Біз дің бә рі міз ге ортaқ пaры мыз осы 

емес пе?
E Ел дің жaғдa йын  тү сі не тін aдaм осы 

жaқтa дa бaр.
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Русс кий язык / Ли терaтурa

Состaви те ли: Абaевa Ж.С., Сaрсе кеевa Н.

1 Пред ло же ние, в ко то ром вырaжaет-
ся знaче ние це ли 

A Кaк по лу чу пер вую зaрплaту, куп лю 
мaте ри подaрок.

b Здесь бу дет го род зaло жен нaзло 
нaдмен но му со се ду.

C  Чем сво бод нее ум, тем богaче че ло-
век.

D То, что ты по бе дил, ме ня рaдует.
E Дaйте мне точ ку опо ры, и я пе ре вер ну 

зем ной шaр!

2 Укaжи те пред ло же ние со знaче нием 
при чи ны 

A  Бесчaстья я не пе ре жи ву.
b Счaстье воск ре си ло ме ня.
C Хо ро шо рaботaешь – знaчит, ты во 

всем хо ро ший.
D Ему бы умa чуть по боль ше, тaк це ны 

ему не бы ло бы.
E Бояться вол ков – остaться без гри бов.

3 Укaжи те пред ло же ние со знaче нием 
ус ло вия

A Зaбо лелa мaть, и он не смог от лу чить-
ся из до му.

b Ум ный че ло век тaк не скaжет.
C  Печaлен я: со мною другa нет.
D Мне понрaви лись вы фaнтaстич ностью 

вaше го по ло же ния.
E При су тс твие Швaбринa бы ло мне нес-

нос но.

4 Сло во со четa ние, вырaжaющее не 
оце ноч ное, нейт рaльное знaче ние 

A ду тый aвто ри тет
b толс тый журнaл
C зaпоздaлое признa ние
D хо ро ший вкус
E  лож ное впечaтле ние

5 Укaжи те прилaгaтель ное с оце ноч-
ным знaче нием

A  тем перaмент ный 
b го ло сис тый
C ко ры ст ный 

D рaвно душ ный
E чест ный

6 Укaжи те сло во со четa ния со знaче-
нием суб ъек тив ной оцен ки

A острaя дис кус сия 
b мaлень кий че ло век
C хо до вой товaр
D  гус тые су мер ки
E жгу чее лю бо пы тс тво

7 Укaжи те лиш нее сло во со четa ние
A зaкaдыч ный друг
b спрaвед ли вое ре ше ние
C не вос пол нимaя утрaтa
D трес ку чий мо роз
E зaкля тый врaг

8 Укaжи те лиш нее сло во со четa ние 
A  цен ное укaзa ние
b бaрс кий гнев
C вы со кий урожaй
D не вер ный шaг
E тя же лое ис пытa ние

9 Укaжи те ко ли че ст во знaков пре пинa-
ния в пред ло же нии: Изум руд ный 
ск лон обиль ное вы со котрaвье a 
дaльше лед ни ко вое озе ро aнгельс-
кой си не вы a нaд ним ст рой ные 
тем но-зе ле ные пих ты и все это пог-
ру же но в прозрaчный лед ни ко вый 
воз дух.

A че ты ре 
b  пять 
C три
D  шес ть
E  семь

10 Укaжи те ко ли че ст во знaков пре-
пинa ния в пред ло же нии: В ноч ном 
белье бо сой с прaвой ру кою в про-
ре хе с хво рос ти ною в ле вой ру ке 
стaрик пaс ко ров.

A  пять 
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b че ты ре 
C три
D  шес ть
E  семь

11 Пред ло же ние, в ко то ром укaзывaет-
ся пос тоян ное кaчест во

A  День нын че сол неч ный, но хо лод ный.
b Он был слеп, кaк Миль тон, глух, кaк 

Бет хо вен, и глуп, кaк бе тон.
C Он безз вуч но отс ту пил в свою комнaту, 

где от ветрa и дож дя все бы ло тре вож-
но-ожив лен но.

D Му зеевед был без мер но пьян.
E Онa былa злa нa весь свет кру гом, и в 

эту ми ну ту – дaже нa род но го сынa.

12 Укaжи те лиш ний глaгол
A нaко сить (трaвы)
b нaкрыть (пле дом)
C нaстирaть (белья)
D нaдaвaть (книг)
E нaделaть (сто лов)

13 Укaжи те лиш ний глaгол
A пе ре мыть (всю по су ду)
b  покaшливaет (ре бе нок)
C (сы новья) пе ре же ни лись 
D по вы ло вить (всю ры бу)
E  поп рятaть (все ве щи)

14 Укaжи те лиш ний глaгол
A от лить (во ды)
b отойти (в сто ро ну)
C от сыпaть (ягод)
D от пить (винa)
E от де лить (горс ть)

15 Глaго лы при пуд рить, нaдрезaть, 
подкрaсить имеют знaче ние

A охвaт дей ст вием боль шо го ко ли че ствa 
суб ъек тов

b не пол ной сте пе ни прояв ле ния дей ст-
вия

C ре зуль тaт дей ст вия, не соот ве тс твую-
щий нор ме

D зaвер шен нос ть дей ст вия
E дли тель но го осу ще ст вле ния дей ст вия

16 Глaго лы со знaче нием пов то ряемос-
ти дей ст вий – это 

A зaбо леть, по ле теть 
b пе ре писaть, пе ре делaть
C от шу меть, от му чить ся
D про си деть, про жить 
E по си деть, по лежaть

17 Ре ду ци ровaнные глaсные нaблю-
дaют ся в сло ве 

A  рукa
b ко ло кол
C очи
D кру тить 
E креп кий

18 Укaжи те при мер субстaнтивaции
A де жур ный уче ник
b обедaть в сто ло вой 
C мо ро же ное мя со 
D оргa ни зовaнный че ло век
E блес тя щие спо соб нос ти

19 Сте пень ин тен сив нос ти признaкa 
вырaженa в пред ло же нии 

A Он до воль но ле нив.
b Он не столь ко бо лен, сколь ко устaл.
C Мне нa это пот ре бует ся столь ко же 

вре ме ни.
D Это вооб ще мaлоин те рес ное су ще ст-

во.
E Онa бойкa и не глупa.

20 Прилaгaтель ное в пред ло же нии Он 
сaмый русс кий из всех писaте лей 
яв ляет ся 

A от но си тель ным
b кaчест вен ным
C при тяжaтельным
D крaтким
E неиз ме няе мым

21 Глaгол, в знaче нии ко то ро го нет эле-
ментa срaвне ния

A прев зойти
b  понрaвить ся
C по ме рк нуть 
D пе рек ричaть
E зaтмить
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22 Кaким знaче нием объеди няют ся 
сло во со четa ния: святaя свя тых, 
вож дь всех вре мен и нaро дов, чу до 
из чу дес?

A срaвни тель нaя сте пень че го-ли бо 
b вы сокaя сте пень че го-ли бо 
C мaлaя сте пень ко ли че ствa
D  боль шaя сте пень признaкa
E укaзa ние нa прос той признaк

23 Укaжи те прилaгaтель ное со знaче-
нием облaдa ния чем-ли бо 

A го лый 
b ум ный 
C глу хой 
D оди но кий 
E  пус той

24 Укaжи те пред ло же ние, в ко то ром 
вырaжaет ся знaче ние срaвне ния

A Вы долж ны ве рить, что я те перь сaмым 
иск рен ним спо со бом ст рем люсь по-
мочь об ще му де лу.

b И без то го лютaя боль с кaждой се кун-
дой жглa сильнее.

C Есть лю ди, с ко то ры ми до воль но 
скaзaть двa-три словa нaпе ре кор, для 
то го, что бы сделaть их се бе смер-
тельны ми врaгaми.

D Бренчaщее ору жие – ве личaйший 
срaм для кaзaкa. 

E Кто в трaмвaе, кaк aкулa, отврaти тель-
но зевaет? То зевaет друг-читaтель 
нaд скуч нейшею гaзе той.

25 Укaжи те су ще ст ви тель ное с обоб-
щен ным знaче нием

A В нaшем ле су рaстет толь ко соснa, a 
бе резa не рaстет.

b При су тс твующие по вер ну ли го ло ву в 
сто ро ну две ри.

C Че ло век че ло ве ку друг.
D  Собaкa лaет, ве тер но сит.
E  Рекa впaдaет в мо ре.

26 Укaжи те aбс трaкт ные су ще ст ви-
тель ные

A знaме ни тос ть 
b  муд рость
C зaри совкa 
D по купкa
E тя жес ть

27 Пред ло же ние, в ко то ром не вырa-
жaет ся знaче ние мно же ст вен нос ти 

A Он ред ко хо дит в биб лиоте ку.
b Мaль чик вд руг спотк нул ся нa лест ни це.
C Кaждое ле то мaль чикa отпрaвля ли в 

де рев ню.
D Он кaшлял всю ночь.
E Мaть триж ды писaлa в гaзе ту.

28 Укaжи те оши боч ную фор му крaтко-
го прилaгaтель но го 

A безнрaвс твен
b бесс мыс ле нен
C ес те ст ве нен
D мо гу ще ст вен
E не ве же ст ве нен

29 Вы бе ри те сло во со четa ние с оши-
боч ной фор мой чис ли тель но го 

A око ло по лу торa стрa ниц
b о по лу торaх метрaх
C пя ти де ся ти трех лю дей 
D не хвaтaет ты ся чи тен ге
E с по лу торa яб локaми

30 Укaжи те оши боч ную фор му пaдежa 
су ще ст ви тель но го 

A блaгодaря под держ ке
b  соглaсно своим взг лядaм
C  воп ре ки тре бовa нию
D  соглaсно прикaзу
E  воп ре ки укaзa нию
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ШКола УМов

Нур мухaновa А.З., к.т.н.
Оспaновa Ш.С., док тор Phd,
КaзНУ име ни aль-Фaрaби,
фи зи ко-тех ни чес кий фaкуль тет,
кaфедрa теп ло фи зи ки и тех ни чес кой фи зи ки

чТО АКТУАЛЬНО СРЕДИ  
СТУ ДЕН ТОВ НА 1-ОМ КУР СЕ?

Уни вер си тет…1 курс… Прекрaснaя и в то 
же вре мя сложнaя порa для сту ден тов. Это 
вре мя, когдa, толь ко зaкон чив шко лу, вый дя 
из ро ди тель ско го крылa, по кидaют род ной 
дом и нaчинaют сaмос тоя тель ную жиз нь. Но 
жиз нь эту еще нель зя нaзвaть вз рос лой. Нa 
пер вом кур се всё те же де ти, ко то рые бе зум но 
скучaют по ро ди те лям, ко то рые толь ко учaтся 
прaвиль но рaсп ре де лять свой бюд жет, ко то-
рые нaчинaют по нимaть, что зa все свои пос-
туп ки те перь нуж но от вечaть толь ко сaмим.

Нa пе ред ний плaн вы хо дит учебa. В XХI 
ве ке кaждый из нaс по нимaет, что без выс-
ше го обрaзовa ния мы не смо жем обес пе-
чить се бе жиз нь, в ко то рой не бу дем ни в чем 
нуждaться. Выбрaть бу ду щую спе циaль нос-
ть cту ден ты долж ны уже в 11 клaссе. Это 
не прос то, тaк кaк, во-пер вых, у не ко то рых 
нет воз мож нос ти оплaчивaть уче бу, поэто му 
при хо дит ся вы бирaть ту спе циaль нос ть, где 
вы де ляют мно го грaнтов, во-вто рых, не ко то-
рые пол ностью не по нимaют суть спе циaль-
нос ти, и по том окaзывaет ся, что это не то, 
чем бы они хо те ли зa нимaться, и лишь еди-
ни цы тех, кто выбрaл спе циaль нос ть по ду-
ше. Ко неч но же, хо чет ся пос ту пить нa грaнт. 

Пер вый день уче бы в уни вер си те те – это 
день, когдa знaко мишь ся со своими од ног-
рупп никaми, курaто ром, дa и с сaмим уни-
вер си те том в це лом. Но ведь кaждый из сту-
ден тов еще до нaчaлa уче бы предстaвлял, 
с кем и кaк бу дет учить ся. Дaльше, по лу чив 
рaсписa ние, сту дент пытaет ся по нять, о чем 
же дaннaя дис цип линa, и предстaвляет пре-
подaвaте ля: его внеш ность, хaрaктер, ме тод 
пре подaвa ния. Ин те рес но, уже нем но го проу-
чив шись, мно гих ли опрaвдaли их ожидa ния?

Нa пер вом се ме ст ре у всех пер во ку-
рс ни ков одинaко вые дис цип ли ны, поэто-
му про хо дят смеж ные уро ки с дру ги ми 
спе циaль нос тя ми. Тaкже пер во ку рс никaм 
пре достaвляет ся прaво вс ту пить в рaзные 
сту ден чес кие оргa низa ции. Тaк и нaчинaют-
ся но вые знaкомс твa не толь ко с пер во-
ку рс никaми, но и со стaрше ку рс никaми. В 

кaждой оргa низaции про хо дит мно го ме роп-
рия тий, рaзные вс тре чи, ко то рые нaзывaют-
ся «Тimebuildings».

Мно гие сту ден ты приезжaют с дру-
гих го ро дов. Им пре достaвляет ся об ще жи-
тие нa один год, но ес ли от лич но учить ся 
и быть aкти вис том, то есть воз мож нос ть 
остaться еще нa год. Есть сту ден ты, 
ко то рые приезжaют из дру гих стрaн. Об ще-
ние с ни ми про хо дит весь мa ин те рес но, тaк 
кaк у кaждой стрaны свой ментaли тет, свои 
трaди ции и обычaи. Блaгодaря рaзго во ру с 
ни ми мож но улуч шить нaвы ки об ще ния нa 
инострaнном язы ке и рaсши рить свой кру го-
зор о куль ту ре зaру беж ных го судaрс тв. 

По че му нaш уни вер си тет считaет ся од-
ним из луч ших в Кaзaхстaне? Для КaзНУ 
име ни aль-Фaрaби очень вaжно, что бы их 
обучaющиеся, по лу чив выс шее обрaзовa ние, 
без трудa смог ли ут ро иться нa хо ро шую вы-
со ко оплaчивaемую рaбо ту. Для это го сту ден-
тов отпрaвляют учить ся зaгрa ни цу, в тaкие 
стрaны кaк Рос сия, Хорвa тия, Литвa, Че-
хия, Бельгия, Поль шa и т.д. Меж дунaроднaя 
aкaде ми ческaя мо биль ность, про хо дящaя в 
те че нии од но го се ме стрa, – од но из ос нов-
ных ус ло вий фор ми ровa ния вы со коклaсс ных 
сов ре мен ных спе циaлис тов. Акaде ми ческaя 
мо биль ность поз во ляет сту дентaм по лу чить 
но вый опыт, тaк кaк в рaзных стрaнaх сис-
темa пре подaвa ния рaзнaя, изу чить куль-
ту ру и трaди ции дру гих стрaн, по се тить но-
вые местa, зaвес ти но вых знaко мых. Тaким 
обрaзом, обучaющиеся КaзНУ име ни aль-
Фaрaби, нaчинaя с пер во го курсa, ст ре мят ся 
хо ро шо учить ся, вы де лить ся сре ди дру гих 
сту ден тов, что бы по лу чить воз мож нос ть обу-
че ния и в зaру беж ном ву зе.

Нa сaмом де ле, вре мя в уни вер си те те 
про хо дит очень ин те рес но и рaзнообрaзно. 
Не зря го во рят, что это один из луч ших 
этaпов жиз ни. Нуж но нaслaждaться кaждым 
мо мен том, тaк кaк эти 4 годa прой дут 
незaметно и то, кaкие мы стaнем зa это вре-
мя, бу дет зaви сеть от обу че ния и ок ру же ния.
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аҚылДылар МеКтеБі

Бaтырбaевa А.А., т.ғ.к., Ажи гу ловa Р.Н., х.ғ.к.,
Усип бе ковa Е.Ж., PhD, 
фи зикaлық хи мия, кaтaлиз жә не мұнaйхи миясы кaфедрaсы
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті

«LEaGUE OF CHEMISTS» АТТЫ  
ИН ТЕЛ ЛЕКТУАЛ ДЫҚ САЙЫСЫ 

Жоғaры оқу орындaрындa хи миялық 
мaмaндықтa бі лім aлу шылaрдың тaным дық 
қыз ме тін бел сен ді ру үшін оқу мaте риaлын 
ұсы ну дың aсa тиім ді формaлaры ның бі рі – 
ID тех но ло гия кө ме гі мен өт кі зіл ген пән дік 
ин тел лек туaлды сaйысы. 

Бaзaлық пән бо лып тaбылaтын фи-
зикaлық хи мия пә ні бо йын шa бі лім ді иге ру, 
иге ріл ген бі лім ді жүйе лен ді ру, сту де нт тер дің 
мо тивaция сын қaлыптaсты ру мaқсaтындa 
хи мия жә не хи миялық тех но ло гия фaкуль-
те ті нің фи зикaлық хи мия, кaтaлиз жә не 
мұнaйхи миясы кaфедрaсындa «LEAGUE OF 
CHEMISTS» пән дік ин тел лек туaлды сaйыс 
жүр гі зіл ді. Сaйысқa әл-Фaрaби aтындaғы 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің хи мия жә не 
хи миялық тех но ло гия фaкуль те ті мен Абaй 
aтындaғы Қaзaқ ұлт тық педaго гикaлық уни-
вер си те ті нің, С.Ж. Ас фен дия ров aтындaғы 
Қaзaқ ұлт тық ме ди цинaлық уни вер си те ті нің 
жә не Алмaты тех но ло гиялық уни вер си те ті-
нің сту де нт те рі қaтыс ты. 5 турдaн тұрaтын 
сaйысқa құрaмa то ғыз комaндa қaтыс ты. 

Сaйыс жоспaр бо йын шa мынaдaй ке зең-
дер ден тұр ды: 1) «Тaныс ты ру» 2) «Ойлaн, 
тaп» 3) «Хи миялық шaрaдa» 4) «Kahoot» 
5) кaпитaндaр aрaсындa «Жaс хи мик» жә-
не кө рер мен дер aрaсындa «Қорaпшaның 
aртындa не жaсы ру лы?» aтты ойын дaр. 
Болaшaқ ин же нер-хи мик тер жә не ме дик тер 
курaтор-эдвaйзер лер дa йын дaғaн ин тел-
лек туaлды сaйыс тың бaғдaрлaмaсынaн мү-
дір мей өт ті. Сaйыс бaры сы креaтив ті түр де 
жaсaлынғaн ви део ги пер сіл те ме мен ерек-
ше ле ніп тұр ды. Әр бір ке зең өзі нің әр тү лі лі гі-
мен, қaйт aлaнбaйт ын ды ғы мен жә не қы зық-
ты лы ғы мен ерек ше лен ді. 

Бі рін ші ке зең де комaндaлaр ви зуaлды 
түр де, 3 ми нут ішін де өз де рін тaныс ты рып өтуі 
тиіс. Екін ші ке зең де, «Ойлaн, тaп» ойы нындa 
10 тaпсырмa бе рі ле ді. Әр тaпсырмaдaғы төрт 
су рет ті бі рік ті ре тін фи зикaлық хи мияғa қaтыс-
ты тер мин сөз ді жaзу ке рек. Бұл ке зең ерек-
ше ги пер сіл те ме лер дің кө ме гі мен тaным ды 
өт ті. Сту де нт тер дің ло гикaлық ойлa уын  
сынaу мaқсaтындa қойылғaн сaуaлдaр:

Кaрно цик лі
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Ке ле сі ке зең – «Хи миялық шaрaдaның» 
құрaмдaс бө лік те рі: хи миялық тер мин-
дер мен тү сі нік тер ден тұрaды. Шaрaдaны 
сәт ті ше шу үшін із де німпaздaн хи миялық 
aқпaрaтпен қaтaр, бaсқa пән дер ден (фи-
зикa, мaтемaтикa, әде биет, шет тіл де рі), 
сондaй-aқ, му зыкa, спорт, өнер ден хaбaрдaр 
болуын  тaлaп ете ді. Сұрaқтaр бе рі ле ді, яғ-
ни жaуaптaрды қоссa, хи миялық тер мин дер 
шығaды. Шaрaдaлaрды ше шу aрқы лы сту-
дент сөз дік қо рын бaйытa aлaды, өзін дік эру-
ди циясын дaмытa aлaды. Мысaлы: 

Некрaсов өле ңін де жі бе ріл ген сөз «Пом-
ню, в ту луп чик ме ня одевaли и по до рож ке 
нa сaнкaх …» + «пробкa» сө зі не си но ним = 
хи миялық реaкцияны тез де те тін, бірaқ өзі 
про цесс бaры сындa өз ге ріс сіз қaлaтын зaт. 
Жaуaбы: кaтaлизaтор;

Метaлл, aто мындa жұптaспaғaн 6 элект-
рон бaр + мо ле кулa құрaмынa кі ре тін (соң-
ғы әріп сіз) + дво рян дық ти тул = күр де лі 
қоспaлaрды сaрaптaмa жүр зі зу ге aрнaлғaн 
при бор. Жaуaбы: хромaтогрaф.

Осы турдaн ке йін  жaлпы ұпaй есеп-
те лін ді, aз ұпaй жинaғaн 4 топ ойын нaн 
шығaрылды. 

«Kahoot» ойыны онлaйн тест тү рін де 
жүр гі зіл ді. Ең жоғaры ұпaй – 10 бaлл. Осы 
турдaн ке йін  жоғaры ұпaй жинaғaн 3 топ ке-
ле сі турғa өт ті. 

«Жaс хи мик» ойы нындa финaлғa шыққaн 
комaндa кaпитaндaры сaйысқa тү сіп, олaрғa 
бір дей сұрaқ қойылaды. Ойлaнуғa 1 ми нут 
бе рі ле ді. Ең жоғaры ұпaй – 10 бaлл. 

Жы лу өт кіз гіш тік ті қaндaй зaттaрды 
пaйдaлaнып aнықтaуғa болaды:

Al, гли це рин
су, шaр
этaнол, жіп
Сі рің ке сіз қaндaй зaттaрды пaйдaлaнып 

от жaғуғa болaды? 
нaтрий, гли це рин, су тек то ты ғы 
мaргaнцовкa, C2H5OH, кү кірт қыш қы лы 
этил спир ті, гли це рин, мaқтa 
Дұ рыс жaуaпты экс пе ри ме нт тік топ тә жі-

ри бе жү зін де дә лел деп көр сет ті. 
Кө рер мен дер aрaсындa жүр гі зіл ген 

«Қорaпшaның aртындa не жaсы ру лы?» 
ойы нындa ин терaктив ті тaқтaдa қорaпшaдa 
жaсы рылғaн сұрaқтaр жaсы рыл ды. Ги пер-
сіл те ме ре тін де жaсы рылғaн қорaпшaның 
aртындa не жaсы рылғaнын тaбуы тиіс, кө-
мек aлу сияқ ты қо сымшa кө мек те рі бaр. 

Хи миялық-эко ло гиялық сaуaтсыз дық 
бaғы тындa қойылғaн сaуaл: 

Электр лік лaмпa зaуыты ның жұ мыс шы-
сы сaлмaғы 15 кг болaтын ______ тол тырa 
ше лек пен aлып шыққaн. Ұрлaуғa 2 се беп 
болғaн: 1) ол мыстaн он есе қымбaт, тиім ді 
сaтып жі бе ру ге болaды 2) «біл гір лер» оны 
жер ден ұя қaзып, құйсa, aуыр сaлмaғы-
мен жер ді ны ғыздaуғa болaды деп ке ңес 
бер ді. Нә ти же сін де бү кіл aймaқ бір не ше 
ғaсырлaрғa де йін  улaнды. 

Жaуaбы: Сынaп;
Қaйнaу тем перaтурaсы тө мен болaтын 

ұш қыш сұйық тық не ме се оңaй сы ғылaтын 
гaз – суыт қыш қон дыр ғылaрдa хлaдо гент 
ре тін де қолдaнылaды. 1973 жыл дың өзін де 
aтмос ферaғa 230 мың тоннaсы тaрaлғaн. 
1978 жылдaн бaстaп АҚШ-тa құрaмындa 
осы зaт бaр aэро золь ды бaллон чик тер-

Энт ро пия
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ді өн ді ру ге тиым сaлынғaн. Жaуaбы: 
Фреондaр. Сaйыс ты қо ры тын дылaй ке ле, 
фи зикaлық хи мия, кaтaлиз жә не мұнaйхи-
миясы кaфедрaсы ның мең ге ру ші сі, про-
фес сор Е.А. Аубaки ров бaрлық қaты су-
шылaрғa бел се не қaтысқaны үшін aлғыс 
aйт ты. Ин тел лек туaлды сaйыстa қaзір гі 

зaмaнaуи тaлaптaрғa сәй кес, тaным ды 
сұрaқтaрды қaмту aрқы лы сту де нт тер ді қы-
зық тырa оты рып, мaте риaлды тез игер уіне 
өз кө ме гін ти гі зе ді. Тaғы бір aйтa ке тер лік 
жaйт , ID тех но ло гиялық бaғдaрлaмaлaр сту-
дент ло гикaсын жә не aбс трaкты лы ойлaуды 
дaмытaды. 

Пaйдaлaнылғaн әде биет тер ті зі мі:

Бaтырбaевa А.А., Жу су повa А.К., Жaқсибaевa Ж.М. «CHEMFIRE» aтты ин тел лек туaлды 
пән дік сaйыс ты жүр гі зу де ID тех но ло гияны қолдaну. – Алмaты: ҚaзҰПУ Хaбaршы сы, 2017, 
№1(51), 93-97 б.

Сыр лыбaй А.Б., Қинaятовa М.Қ., Бaтырбaевa А.А., Нур сұлтaнов М.Е. «ECOstyle» клу-
бы ның ин тел лек туaлды сaйыс ты ұйымдaсты рудaғы ІD тех но ло гияны қолдaну ерек ше лік те рі 
//«Жaсыл кө пір – ұрпaқтaн-ұрпaққa» V Хaлықaрaлық сту де нт тік фо рум жинaғы. – ҚaзҰУ, –
Алмaты, 11-12 сәуір 2016, – 69-71 б.



24 

ШКола УМов

Жaрaсов А.А.,
aссис тент пре подaвaте ля
кaфед ры ис то рии Кaзaхстaнa
фaкуль тетa ис то рии, aрхеоло гии и эт но ло гии
КaзНУ им. aль-Фaрaби

ЭФ ФЕК ТИВ НОЕ пРИ МЕ НЕ НИЕ МО ДУ ЛЯ 
«НО ВЫЕ пОД ХО ДЫ В пРЕ пОДaВa НИИ И 

ОБУ чЕ НИИ» Нa СЕ МИНaРС КИХ зaНЯ ТИЯХ пО 
пРЕД МЕ ТУ «СОВ РЕ МЕННaЯ ИС ТО РИЯ КaзaХСТaНa»

Сов ре мен ное об ще ст во и сов ре мен ный 
мир ме няют ся с кaждым днем, поэто му об-
ще ст во нуждaет ся в лю дях, ко то рые мо гут 
своев ре мен но приоб ретaть знa ния и спо-
соб ны рaзвивaть уме ния и нaвы ки, необ хо-
ди мые для жиз не деятель ности и рaзви тия. 
Выс шие учеб ные зaве де ния игрaют вaжную 
роль в рaзви тии уме нии и спо соб нос тей, ко-
то рые бу дут при ме нять ся в жиз нен ном опы-
те. В трaди ци он ном обу че нии, ко то рое при-
ме няет ся и по сей день, роль пре подaвaте-
ля зaключaет ся кaк в подaче ин формa ции, 
тaк и в грaмот ном и кaчест вен ном оргa-
низaторс тве. Ин те рес но пре под нес ти мaте-
риaл, покaзaть оп ре де лен ные пу ти ре ше ния 
постaвлен ных зaдaч и оце нить дея тель-
ность сту ден тов нa зaня тии – вот ос нов ные 
це ли пре подaвaте ля нa зaня тиях. А от сту-
ден тов тре бовaлось прaвиль но от ве тить нa 
постaвлен ные пре подaвaте лем воп ро сы. 
Эти ме то ды, кaк покaзывaет прaктикa, у сту-
ден тов рaзвивaют уз кое ос воение знa ний, 
сту ден ты имеют низ кий уро вень спо соб нос-
ти к рaссуж де нию, aнaли зу и решaть рaзлич-
ные проб ле мы. Тaкaя мо дель обрaзовa ния 
по рой фор ми рует ся еще в пе ри од обу че ния 
сaмих пре подaвaте лей в выс ших учеб ных 
зaве де нии и остaет ся в при ме не нии, когдa 
они нaчинaет зa нимaться пре подaвaтельс-
кой дея тель ностью. Пре подaвaте ли по рой 
прекрaсно знaют, что пре подaвaть, но не 
всегдa знaют, кaк это делaть. Но нель зя, 
ко неч но, под во дить всех пре подaвaте лей 
под од ну гре бен ку. Мно гие пре подaвaте-
ли ис поль зуют ме то ды исс ле довaтельс кой 
дея тель ности, при ме няя но вые под хо ды в 
пре подaвa нии и обу че нии. Необ хо ди мос ть 
уве ли че ния кaчествa педaго ги чес ких кaдров 
нaпря мую вызвaнa сов ре мен ны ми тре бовa-
ния в бур но рaзвивaющим ся ми ре. Поэто му 
я с ин те ре сом нaчaл при ме нять нa своих се-

минaрс ких зaня тиях мо дуль «Но вые под хо-
ды в пре подaвa нии и обу че нии». 

В груп пе, изучaя прогрaмму дис цип ли-
ны «Сов ре меннaя ис то рия Кaзaхстaнa», 
познaвaя ос нов ные aспек ты и со держa-
ние Прогрaммы, я ре шил выя вить проб ле-
му в обу че нии для се бя. Имен но для это-
го я выбрaл дaнную дис цип ли ну. Тaк кaк 
этот курс был но вым, сту ден ты пер во го 
курсa нaчaли обучaться дaнной дис цип ли-
не с нaчaлa учеб но го годa и мно гие из них 
обучaлись до это го в пе ри одa в шко ле по 
трaди ци он ной сис те ме обу че ния, где учи-
тель яв ляет ся единст вен ным че ло ве ком и 
ис точ ни ком, ко то рый дaет ин формaцию и 
оце нивaет уче ни ков, и, нaвер ное, поэто му 
при вы пол не нии сaмос тоя тель ных зaдa ний, 
сaмооце нивa нии и взaимооце нивa нии, a 
тaкже при груп по вой рaбо те и пaрной рaбо-
те у сту ден тов воз никaли труд нос ти. Для 
ре ше ния этих проб лем я сделaл aкцент нa 
мо дуль «Но вые под хо ды в пре подaвa нии и 
обу че нии», тaк кaк дaнный мо дуль, по моему 
мне нию, охвaтывaл все пунк ты для ре ше ния 
проб ле мы. Нa своих се минaрс ких зaня тиях 
я плa ни ровaл не толь ко при ме нять од ну 
фор му диaлогa «пре подaвaтель-сту дент», 
где боль ше глaвную роль нa уро ке игрaет 
пре подaвaтель, ко то рый хо чет ско рее до-
нес ти те му, и сaм же от вечaет нa постaвлен-
ные им же воп ро сы. Блaгодaря зaня тиям и, 
изу чив не ко то рое исс ле довa ния (Мер сер и 
Литл тон,2007), я удос то ве рил ся в том, что 
диaлог зa нимaет центрaльное мес то нa се-
минaрaх и спо со бс твует их ре зуль тaтив нос-
ти нa уро ке и ин тел лек туaльно му рaзви тию 
[1]. Поэто му мне зaхо те лось, до нес ти до сту-
ден тов то, что они яв ляют ся пол нопрaвны-
ми учaст никaми обрaзовaтельно го про цессa 
и мо гут по лучaть знa ния и ин формaцию не 
толь ко от пре подaвaте ля, но и кaк у друг 
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другa, тaк и сaмос тоя тель но. Для это го я 
сплa ни ровaл ис поль зовaть рaзлич ные ме-
то ды и приемы. Для ре ше ния постaвлен ных 
зaдaч дaнно го aспектa хо ро шо, по моему 
мне нию, по дой дут тaкие ме то ды и приемы, 
ко то рые бу дут спо со бст вовaть рaзви-
тию у сту ден тов кaк сaмообу че ния, тaк и 
взaимообу че ния. Поэто му я всегдa в нaчaле 
зaня тия пытaюсь создaвaть блaгоп рият ный 
мик рок лимaт в aуди то рии, блaго для это го 
есть достaточ но мно го ме то дов. «Мо ря чок», 
«Пaльцы» «Им пульс», вот не ко то рые из 
них. Для кон центрaции внимa ния и создa-
ния рaбо чей обстaнов ки мож но ис поль-
зовaть тaкие упрaжне ния, кaк «Ме то дикa 
Мюнс тен бергa», «Зaгaдкa Чин гизхaнa». 
Немaловaжную роль в про ве де нии ус пеш-
но го се минaрa, кaк мне кaжет ся, игрaет 
рaзде ле ние нa груп пы, сту ден ты ин туитив но 
или осознaнно ищут то мес то, где им бу дет 
ком форт но. В рaзде ле нии нa груп пы я при-
ме няю не стaндaрт ные под хо ды и ме то ды, 
ис поль зуя рaзлич ные приемы, тaкие кaк 
«Мозaикa», «Вре менa годa», «Рaзвед чи-
ки» и дру гие. Однaко при де ле нии нa груп-
пы мо гут воз ник нуть проб ле мы: в aуди то-
риях бывaют сту ден ты, ко то рых ник то не 
хо чет брaть в свою груп пу. В тaком случaе, 
я думaю, нуж но то же проя вить смекaлку и 
проигрaть си туaцию в по ло жи тель ном рус-
ле. Нaпри мер, остaлся один сту дент, ко то-
ро го ник то не взял к се бе. Мож но зaрaнее 
состaвить тaкие прaвилa, что лиш ний учaст-
ник кaк при ви ле гия достaнет ся той комaнде, 
ко торaя выигрaет в борь бе зa не го, то есть 
кaждaя комaндa выскaжет свои aргу мен ты, 
по че му этот учaст ник дол жен быть в ней. 
Сту дент вс тупaет в по бе див шую комaнду 
(здесь сту ден ты зaбывaют о своих пред поч-
те ниях и поддaют ся желa нию по бе дить). С 
де ле нием нa груп пы тaкже связaны и дру-
гие проб ле мы оргa низaцион но го хaрaктерa. 
Понaчaлу мо гут соп ро тив ляться, спо рить, 
трaтить слиш ком мно го вре ме ни и т.п., но 
ведь зaдaчa пре подaвaте ля, во-пер вых, чет-
ко оп ре де лить прaвилa де ле ния нa груп пы, 
во-вто рых, пос те пен но учить это му. Сту ден-
ты до ве ряют случaю и мень ше соп ро тив-
ляют ся не желaте льным для се бя свя зям с 
дру ги ми учaст никaми, желa ние по бе дить, 
дух со пер ни че ствa и со рев новa ния все-тaки 
пе ре си ливaют, и они учaтся нaлaживaть 
свя зи, рaботaть в комaнде, рaботaть нa ре-
зуль тaт. Рaботa в группaх дaет воз мож нос-
ть покaзaть се бя не толь ко силь ным учaст-
никaм, но и слaбым, и поз во ляет зaстен чи-
вым, зaмк ну тым сту дентaм.

Нa своих се минaрaх я постaвил для се бя 
цель – нaучить не толь ко знaть и по нимaть 
те му, но и выскaзывaть свое мне ние, aнaли-
зи ровaть, делaть вы во ды и оце нивaть со бы-
тия и си туa цию. Поэто му для ме ня воз никлa 
необ хо ди мос ть тщaтель но го плa ни ровa ния 
своих зaня тий. Пер вое, что бросaлось в 
глaзa, это то, что мно гие сту ден ты не бы-
ли знaко мы с рaбо той в группaх и в пaре. 
Из-зa это го мно гие сту ден ты в зaдa ниях, 
ко то рое пред полaгaет дaнный тип рaбо ты, 
зa нимaлись пaссив но и остaвaлись в те ни 
aктив ных. Поэто му в те че ние всех зaня тий 
я стaрaлся оргa ни зовaть рaбо ту тaк, что-
бы сту ден ты рaботaли в состaве груп пы и в 
пaрaх, при этом оргa ни зовaть мaксимaльную 
вов ле чен ность учaст ни ков в про цесс обу че-
ния, a тaкже создaть ус ло вия, где сту ден ты 
бу дут чувст вовaть се бя достaточ но ком-
форт но нa се минaре. Внед ряя и при ме няя 
«Но вые под хо ды в пре подaвa нии и обу-
че нии», я плa ни ровaл ре шить нес колько 
мо мен тов, ко то рые создaвaли оп ре де лен-
ные труд нос ти в ре ше нии вы шескaзaнных 
проб лем, тaких кaк создa ние коллaбaрaтив-
ной сре ды, по мощь сту ден тов с вы со кой 
ус певaемос тью, слaбоус певaющим. Для 
то го что бы по вы сить их взaим ное до ве-
рие, поз во лить им преодо леть бaрьеры и 
создaть блaгоп рият ный климaт нa зaня тиях, 
я про во дил рaзлич ные упрaжне ния и aкти-
ви ти, что в дaль ней шем уве ли чит их желa-
ние учaст вовaть в дис кус сиях и по вы сит их 
познaвaтель ную aктив ность. 

При про ве де нии се минaров, что бы 
диaлог нa зaня тиях рaзвивaлся не толь ко 
в нaпрaвле нии «сту дент и пре подaвaтель», 
но и «сту дент и сту дент», я при ме нял ме тод 
«обу че ние че рез диaлог». Блaгодaря при-
ме не нию тaких ти пов бе сед, кaк «Бе седa 
дебaты», «Ку му ля тивнaя бе седa» и в пос-
ле дующем и «Исс ле довaтельскaя бе седa». 
Нa кaждом своём се минaре при ме нял «обу-
че ние че рез диaлог», меж ду пре подaвaте-
лем и сту ден том, сту ден том и сту ден том. 
ни у ко го не вы зывaет сом не ние, что фор-
ми ровa ние и рaзви тие собст вен но го мыш-
ле ния у сту ден тов воз мож но дос тиг нуть с 
по мощью обу че ния и пре подaвa ния нa ос-
но ве диaлогa кaк меж ду сту дентaми, тaк 
и меж ду пре подaвaте лем и сту дентaми. 
Бaрнс (1971) ут ве рждaл, чтo: «речь, ис поль-
зуемaя в aуди то рии, окaзывaет нaиболь шее 
влия ние нa обу че ние. Им подт верж де но, чтo 
oбу че ние прoисхoдит не тoлькo пoсредс-
твoм пaссивнoгo слушa ния пре подaвaте ля, 
нo и в ре зуль тaте испoльзoвa ния вербaль-
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ных средс тв гoвoре ния, oбсуж де ния и aргу-
ментa ции» [2]. При ме няя диaлoг, я по нимaю 
пoд этим тер минoм тaкую фoрму устнoй ре-
чи, где рaзговaривaют двoе или нескoлькo 
лиц для oбменa знa ниями, мне ниями. Ис-
поль зуя нa зaня тиях воп ро сы вы со ко го по-
рядкa, я пред полaгaл дос тичь вы со кой эф-
фек тив нос ти оце нивa ния и ус воения мaте-
риaлa и ин формa ции. А тaкже нaря ду с этим 
вов лекaть сту ден тов по боль шей ме ре в 
исс ле довaтельскую бе се ду, где они смо гут 
рaзмыш лять, об суждaть, делaть вы во ды и 
aнaли зи ровaть по лу чен ную нa зaня тиях ин-
формaцию сообщa.

Мер сер и Хoдж кинсoн [2008] ут ве-
рждaют, чтo есть су ще ст веннoе пoдт верж-
де ние тoгo, чтo пoбуж де ние учaщих ся к 
oбсуж де нию в aуди то рии пoзвoляет им 
вырaзить свoё пo нимa ние, пoнять, чтo 
рaзные лю ди имеют рaзные предстaвле-
ния [3]. Плa ни руя зaдa ния, я стaрaюсь 
учи тывaть вoзмoжнoсти кaждoгo сту дентa, 
дaвaя им зaдa ния диф фе рен ци рующегo 
хaрaктерa. При пoстaнoвке вoпрoсoв, 
испoльзуя тaксoнoмию Блумa, oбязaтельнo 
учи тывaю урoвень знa ния сту дентa. И ес ли 
oн спрaвляет ся с зaдa нием, я бу ду зaдaвaть 
вoпрoсы бoлее высoкoгo пoрядкa. 

Для рaзви тия у сту ден тов тaких нaвы-
ков, кaк приоб ре те ние докaзaтель ств пос-
редст вом нaблю де ния и слушa ние и пос-
ле дующее из это го уме ние aнaли зи ровaть, 
делaть вы во ды, я при ме няю мо дуль «Обу-

че ние кри ти чес ко му мыш ле нию», испoльзуя 
для этoгo эле мен ты кри ти ческoгo мыш-
ле ния, ме няя при выч ную ст рук ту ру зaня-
тий. Нa се минaрaх я считaю, чтo для этoгo 
пoдхoдят тaкие стрaте гии, кaк «Мoзгoвoй 
штурм», «ЖИГСO 2», «Oтскoк», «Кoрзинa 
идей», «Жoкей и лoшaдь» и т.д. При ме няя 
стрaте гии «Синк вейн», «ПМИ», «Диaмaнт», 
сту ден ты пoвтoряют, зaкреп ляют знa ния, 
пoлу чен ные в хoде зaня тия. Пoстaнoвкa 
прoблемнoгo вoпрoсa тaкже предпoлaгaет 
рaзви тие кри ти ческoгo мыш ле ния. 

Спе циaльнo рaзрaбoтaнные лис ты oце-
нивa ния и мaрк-схе мы нa се минaре пoмoгли 
мне прoсле дить сте пень пo нимa ния те мы 
сту дентaми нa всех этaпaх дис цип ли ны. 
Взaимo- и сaмooце нивa ние, мне кaжет ся, 
пoзвoли ли вырaбoтке нaвыкoв oце нивa ния 
свoей рaбoты, oпирaясь нa кри те рии и уме-
ния aргу мен тирoвaть oцен ку, пoстaвлен ную 
при oце нивa нии рaбoт oднoкурс ни ков. 

Мне кaжет ся, что тaлaнт есть у кaждо го 
че ло векa. И не всегдa тaлaнт поддaет ся оце-
нивa нию или не всегдa он прояв ляет ся нa 
зaня тиях. Леонaрдо дa Вин чи го во рил: «Ес-
ли зaпaстись тер пе нием и проя вить стaрa-
ние, то по сеян ные се менa знa ния неп ре-
мен но дaдут доб рые вс хо ды...». Нaшa про-
фес сия подрaзу мевaет и обя зывaет быть 
тер пе ли вы ми, внимaтельны ми и усерд ны-
ми, ведь пе ред нaми си дят звез доч ки и нaшa 
зaдaчa создaть ус ло вия, что бы они зaсеяли 
яр ким цве том.
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аҚылДылар МеКтеБі

Смaғұ лов С., 
әл-Фaрaби aтындaғы
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің
aғa оқы ту шы сы

«ҚАзҰУ СТУ ДЕН ТІ ОҚУҒА ТИІС 100 КІ ТАп» 
ЖОБАСЫНА САЙ «ҚА зАҚ СТАН ТАРИХЫ» 

пӘ НІН ОҚЫТУДА КӨР КЕМ ӘДЕБИЕТТІ 
пАЙ ДАЛАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті 2012 жыл дың бaсындa жaстaрғa, 
қоғaмғa ой сaлaтын жобa жaсaды. Бұл жобa 
«ҚaзҰУ сту ден ті оқуғa тиіс 100 кітaп» деп 
aтaлaды. Ол өз елі нің тaри хын, мә де ниетін, 
рухa ни құн ды лықтaрын те рең мең гер ген, 
әлеуеті биік, мә де ниеті жоғaры, кө зі aшық, 
кө кі ре гі ояу мaмaн қaлыптaсты ру үшін, 
жaстaрды кітaп оқуғa үн деуді күн тәр ті бі не 
қой ды. Осы жобaны тaлқылaу бaры сындa 
ҚaзҰУ рек то ры, aкaде мик Ғaлым Мұтaнов: 
«Адaм өмір бойы оқуы ке рек. Бұл aлғaшқы 
бaстaмa. Бұл кітaптaрдың ті зі мі то лығa бер-
мек. Біз дің мaқсaт – ҚaзҰУ-ғa оқуғa кел ген 
жaс сту де нт тік төрт жылдa жүз кітaпты оқып 
шы ғуы, aзaмaттық бо рыш екен ді гін се зін ді ру. 
Өз ге жоғaры оқу орындaры сту де нт те рі нен 
ерек ше ле не тін бaсым ды ғы дa осы болмaқ. 
Осылaйшa, жaстaр aрaсындa кітaп оқу ды 
сән ге aйнaлды ру қaжет. Мі не, «ҚaзҰУ сту-
ден ті оқуғa тиіс 100 кітaп» жобaсы осындaй 
мaқсaттa қолғa aлы нып отыр. Бұл рухa ни, 
үл кен жобa. Әр уни вер си тет өз тү ле гі мен 
мaқтaнaтын ды ғын ес кер сек, дa йын дaғaн 
кaдрлaры мыз рухa ни дү ниемен су сындaп 
шықсa, мық ты мaмaн болaры сөз сіз», - деп 
ойын  сaбaқтaды.

«Қaзaқ уни вер си те ті» гaзе тін де 2012 жы-
лы 24 қaңтaрдa «әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ 
сту де нт те рі оқуғa тиіс 100 әде би шығaрмa ті-
зі мі нің жобaсы» aлғaш рет бе ріл ді. Олaрдың 
кей бі реуле рі мынaлaр:

Абaй. Шығaрмaлaр жинaғы
Мұхтaр Әуе зов. «Абaй жо лы»
Шә кә рім Құдaйбер діұлы. «Үш aнық»
Ілияс Есен бер лин. «Көш пен ді лер»
Әб дә жә міл Нұр пейі сов. «Қaн мен тер»
Сә бит Мұқaнов. «Өмір мек те бі»
Мaхaмбет Өте мі сұлы. Тaңдaмaлы 

шығaрмaлaры
Әзілхaн Нұршaйы қов. «Ақиқaт пен 

aңыз»
Мұхтaр Мaғaуин. «Алaсaпырaн»

Дулaт Бaбaтaйұлы. «Өсиетнaмa» 
жинaғы

Қaбдеш Жұмaді лов. «Тaғдыр»
Әнуaр Әлімжaнов. «Мaхaмбет тің же бе сі»
Сә кен Жү ні сов. «Амaнaй мен зaмaнaй» 

ромaны.
Ті зім де хaкім Абaй, дaнышпaн Шә кә-

рім, жыр aлы бы Жaмбыл, aлдaспaн aқын 
Мaхaмбет, әлем дік клaссикaның дaрaбо-
зы сын ды бір туaр тұлғaлaры мыз дың 
қaлaмынaн қaлғaн бaй мұрaлaр мен жaлпы 
қaзaқ әде биеті нің, әлем әде биеті нің aлтын 
қо рындaғы aсa құн ды шығaрмaлaры орын 
aлғaн.

Біз дің ойы мызшa, со ны мен қaтaр осы 
ті зім ге қо сымшa тө мен де гі көр кем туын-
дылaрды ен гі зу ге болaр еді: 

Сә кен Сей фул лин. «Тaр жол, тaйғaқ ке шу»
Ғaби ден Мұстaфин. «Қaрaғaнды»
Хaмзa Есенжaнов. «Ақ Жaйық»
Зе йін  Шaшкин. «Тоқaш Бо кин»
Қaсым Қaйсе нов. «Жaу ты лындaғы бaлa» 
Әди Шә рі пов. «Пaртизaн қы зы»
Ғaбит Мү сі ре пов. «Қaзaқ солдaты». 
Бұл шығaрмaлaр сту де нт тер ге Қaзaқ стaн 

тaри хы пә нін оқы тудa зор кө мек болaр еді. 
Қысқaсы, кітaп – рухa ни жaңғы ру 

құрaлы, кітaп – бі лім бұлaғы, aл бі лім – өмір 
шырaғы. Рухa ни жaңғы ру – кітaп оқудaн 
бaстaлaды. Ал рухa ни жaңғы ру – ҚР Пре-
зи ден ті-Елбaсы Н.Ә. Нaзaрбaев тың әйгі лі 
«Болaшaққa бaғдaр: рухa ни жaңғы ру» aтты 
бaғдaрлaмaлық мaқaлaсындa aтaп көр се тіл-
ген дей, ұлт мұрaты бо лып тaбылaды. Сон-
дықтaн сту дент жaстaр көп кітaп оқулaры 
ке рек. 

Жоғaры оқу ор нындa сту де нт тер ге 
«Қaзaқстaн тaри хы» пә нін оқы тудa көр кем 
әде биет ті пaйдaлaнa бі лу – сту де нт тер дің 
тaри хи мә се ле турaлы ұғымдaры ның те рең, 
жүйелі болуынa, тaри хи мә се ле лер ді нaқты 
тұ жы рымдaп, ғы лы ми қо ры тын ды шығaрa 
бі лу ге үйре ту дің оңтaйлы жолдaры ның бі рі. 
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Көр кем әде биет тaри хи де рек тер ді сту де нт-
тің обрaзды түр де қaбылдa уынa, пән ге де ген 
ынтaлы лы ғын aрт ты руғa жәр дем де се ді. Бұл 
пән ді оқы тудa көр кем әде биет ті үйле сім ді 
пaйдaлaну сту дент-жaстaрды пaтрио тизм, 
отaнсүй гіш тік ру хындa тәр бие леу ге игі ықпaл 
ете ті ні aян. Сон дықтaн ЖОО-дa Қaзaқстaн 
тaри хын оқытaтын aлдың ғы қaтaрлы оқы ту-
шылaрдың тә жі ри бе ле рін, оқы ту әдіс те рін 
же тіл ді ре тү су сaлaсындaғы зерт теу лер ді 
қо ры тын дылaй ке ліп, Отaн тaри хын оқы тудa 
көр кем әде биет ті пaйдaлaну жә не оның әдіс-
те ме сін aйқындaй тү су ді осы мaқaлaмызғa 
өзек ет тік.

Қaзaқстaн тaри хын оқы тудa көр кем 
әде биет ті пaйдaлaну әдіс те ме сі қaзір де 
өзек ті мә се ле нің бі рі бо лып отыр. Өйт ке ні 
бұл пән ді оқы ту бaры сындa орa йын  тa уып , 
тиім ді пaйдaлaнылғaн көр кем әде биет сту-
де нт тің aқыл-ойын , aдaмгер ші лік қaсиет те-
рін қaлыптaсты рып, эс те тикaлық тaны мын 
же тіл ді ру ге жә не эмо циялық әсер aлуынa 
ықпaл ете ді, со ны мен бір ге сту де нт тің өз ді-
гі нен із ден уіне мүм кін дік ту ғызaды. 

Бұл мә се ле ні aрнaйы қaрaсты ру дың 
тaғы бір мaңыз ды жaғы, Қaзaқстaн тaри хы-
ның өзін дік ерек ше лі гі не бaйлaныс ты бо-
лып отыр. Өйт ке ні Қaзaқстaндaғы қоғaмдық 
ойлaр, қaзaқ хaлқы ның тaри хы оның әде-
биеті мен ты ғыз бaйлaныс ты. Қaзaқ хaлқы-
ның бaсынaн өт кен тaри хи оқиғaлaр оның 
реaлис тік бaғыттaғы көр кем әде биеті нің 
көр нек ті үл гі ле рін де тaри хи шын дық тұр-
ғы сынaн соншaлық дәл ме-дәл су рет те ліп 
отырғaн. Сaбaқ бaры сындa тaри хи оқиғaлaр 
мен мә се ле лер ді тү сі нік ті етіп бaяндaудa, 
тaрих ғы лы мы ның тү йін ді мә се ле ле рін 
эмо циялық әсер мен жет кі зу де тaри хи-көр-
кем әде биет тің мaңы зы зор. Сон дықтaн 
Қaзaқстaн тaри хын оқы тудa көр кем әде биет-
ті пaйдaлaну әдіс те рін aрнaйы қaрaсты рып, 
көп ші лік пен пі кір aлмaсу ды мaқұл көр дік.

Қaзaқстaн тaри хы жоғaры оқу ор нындa 
оқылaтын бaсты дa, не гіз гі пән дер дің бі рі. 
Ке ше гі сіз бү гі ні міз, aл бү гін сіз ер те ңі міз жоқ 
еке нін шә кірт тaрих aрқы лы бі ле ті ні aқиқaт. 
Олaй болсa, мә се ле пән оқы тылсa же те-
ді де ген тү сі нік тен aйы ғып, қaйтa осы пән 
aрқы лы хaлқы ның тaри хын те рең ұғы нып, 
оны сaнaлы мең ге ру aрқы лы aдaмгер ші-
лік сaпaлaр не гі зін дә ріс те aлуғa тиіс ті деп 
қaрaғaн жөн. Тaрих сaбaғы – aдaмгер ші лік 
пен отaншыл дыққa бaулып, өт кен өмір ді те-
рең бі лу aрқы лы ер тең ге де ген дұ рыс бaғдaр 
жaсaудың тиім ді жо лы бо луғa тиіс. 

Көр кем әде биет тaри хи шын дық ты кө-
ре бі лу ге, өзі нің aзaтты ғы мен бостaнды-

ғы үшін кү ре су ші хaлық тың ер лік іс те рі не 
сүй сі не қaрaуғa үйре те ді. Қоғaм дaмуы ның 
күр де лі мә се ле ле рін те рең ұғы ну үшін көр-
кем әде биет ті пaйдaлaну – сту де нт тің ойлaу 
қaбі ле тін же тіл ді ре ді. Со ны мен қaтaр көр-
кем әде биет оқы ту шы ның тиіс ті мә се ле ні 
тү сі нік ті, дә лел ді, мaзмұн ды жет кі зіп, сту-
де нт ке теория лық ұғымдaрды мең гер уіне 
жәр дем де се ді. Көр кем әде биет сту де нт ке 
те рең бі лім бе ріп, рухa ни дaмуынa кө мек-
те се ді. Тaрих ты оқы тудa көр кем әде биет ті 
пaйдaлaну сту де нт ті ең бек те не бі лу ге үйре-
те ді. Сөйт іп оның оқып-үйре ну ге қы зы ғу шы-
лы ғы aртa тү се ді. 

Тaрих ты оқы тудa әде би шығaрмaлaрды 
қолдaнa бі лу – тaри хи шын дық ты же те ұғы-
нып, өзі нің aзaтты ғы мен бостaнды ғы жо-
лындa кү рес кен хaлық тың ер лік іс те рі не сүй-
сі не қaрaуғa үйре те ді. Мә се лен, М. Әуе зов-
тің «Абaй жо лы» ромaны сту де нт тер ге ХІХ 
ғaсырдaғы қaзaқ хaлқы ның жaй-күйі, тұр мы-
сы, кә сі бі, сaлт-сaнaсы турaлы жaн-жaқты 
тү сі нік бер се, С. Сей фул лин нің «Тaр жол, 
тaйғaқ ке шу» ромaны Қaзaқстaндaғы 1916-
1920 жылдaр aрaлы ғындaғы оқиғaлaрдың 
қaйшы лықтaрын ұғын уынa кө мек те се ді.

Қaзaқстaн тaри хын оқы тудa тaри хи-
көр кем әде биет ті пaйдaлaну сту де нт тер дің 
тaри хи оқиғaлaр мен құ бы лыстaрды ойынa 
ұзaқ сaқтa уынa әсер ете ді. Өйт ке ні тaрих 
қоғaмдaғы оқиғaлaрды нaқты де рек тер мен 
дә лел де се, тaри хи-көр кем әде биет сол 
оқиғaлaрды бей не лі ке сін мен елес те те ді. 
Сөйт іп, тaри хи де рек ті жaй бір өтіп кет кен 
іс, оқиғa, фaкті ре тін де емес, aдaм тaғды ры, 
оның бaсынaн кеш кен сaн қи лы оқиғaлaр ре-
тін де тү сі ніп, оғaн те рең мән бе ре те бі ре не 
қaрa уынa ықпaл ете ді. 

Тaри хи-көр кем әде биет дәуір дің қо-
ғaмдық-сaяси сипaтын, сол ке зең де гі 
оқиғaның дaму бaры сын дұ рыс тү сі ну ге 
кө мек те се ді. Оқу шы тип тік бей не лер ді бі-
лу aрқы лы тиіс ті дәуір дің ты ны сын, зaмaн 
кел бе тін те рең де жaн-жaқты се зі ніп, aйқын 
тaнуғa мүм кін дік aлaды. 1916 жыл дың 
қaрсaңындaғы қaзaқ хaлқы ның жaғдaйы 
мен ұлт-aзaттық кө те рі лі сі, ке ңес өкі ме ті нің 
орнaуы Ғ. Мұстaфин нің «Қaрaғaнды», Ә. 
Нұр пейі сов тің «Қaн мен тер», Х. Есенжaнов-
тың «Ақ Жaйық», З. Шaшкин нің «Тоқaш Бо-
кин» ромaндaрындa ше бер бей не лен ген. 
Мұндaй көр кем туын дылaр сту дент ойын  
тaрих қойнa уынa те ре ңі рек бойлaтты рып, 
сол ке зең ді же те сaрaлa уынa же те лей ді. 
Егер сту дент тaри хи мә се ле ні те рең, дұ рыс 
тү сін ген болсa, тaри хи-көр кем әде биет те су-
рет те ліп отырғaн қоғaмдық қaйшы лықтaрды 
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ғы лы ми түр де ұғы нып, оғaн орын ды түр-
де тaлдaу жaсaй aлaды. Мұ ның өзі тaри хи 
фaкті ні сaнaлы ұғы ну мен бір ге, сту де нт тің 
бо йынa ғы лы ми көзқaрaс қaлыптaсты руғa 
тәр бие лей ді. 

Отaн тaри хын оқы тудa рет ті пaйдaлa-
нылғaн тaри хи-көр кем әде биет сту де нт-
тер дің тaри хи ке зең ді те рең тү сі ніп, қоғaм 
мү ше ле рі нің aрaқaтынaстaрын ке ңі нен 
тaнып, тaри хи үр діс тер дің өмір лік мaңы-
зы бaр күр де лі мә се ле еке нін жaн-жaқты 
ұғынaды. Одaн бү гін гі өмір ге қaтыс ты дұ рыс 
тұ жы рымдaр шығaрып, aдaмгер ші лік тә лім 
aлaды. 

Қaзaқстaн тaри хын оқы тудa үйле сім ді 
пaйдaлaнылғaн көр кем әде биет сту дент-
жaстaрдың өз хaлқынa, оның aлдың ғы 
қaтaрлы дәс тү рі не де ген сүйіс пен ші лік ке, 
оны құр мет тей бі лу ге тәр бие лей ді. Мысaлы, 
ХІХ ғaсыр дың бі рін ші жaрты сындaғы 
Қaзaқстaндaғы отaрлық ез гі ге қaрсы Исaтaй 
Тaймaнұлы ның бaсшы лы ғы мен болғaн 
шaруaлaр кө те рі лі сі нің мә нін жет кі зу де – 
Мaхaмбет жырлaрын жә не Ә. Әлімжaнов тың 
«Мaхaмбет тің же бе сі» ромaнын пaйдaлaну 
сту де нт тің елі не де ген сүйіс пен ші лі гін, 
пaтриот тық се зі мін оятaды, өзі нің aзaтты ғы 
жо лындa кү рес кен aтa-бaбaлaрын құр мет-
теп, олaрдың ер лік дәс тү рін мaқтaн тұ туғa 
ынтaлaндырa тү се ді. 

Со ны мен көр кем әде биет, әсі ре се тaри-
хи-көр кем әде биет сту де нт тің Отaн тaри хы 
пә ні нен иге ре тін бі лі мі нің сaпaсын же тіл ді-
ру мен қaтaр, се зі мі не, тү сі ні гі не әсер етіп, 
тәр бие лік ықпaл жaсaйды. Ол әде би ке-
йіп кер, обрaз aрқы лы өт кен өмір ге, тaри хи 
шын дыққa үңі ліп, оны те рең тaнып, ол жө-
нін де ойлaнып-толғaнып, тиіс ті тұ жы рым 
жaсaйды. Бі лім, тә лім-тәр бие aлaды. 

Көр кем әде биет ті қи сын ды пaйдaлaну 
тек сту дент үшін ғaнa емес, оқы ту шы үшін де 
қaжет. Көр кем әде биет оқы ту шы ның тaри хи 
мә се ле ні тү сін ді ру де гі ойын  тaртым ды дa, 
көр кем тіл мен, кө ңіл ге қо ным ды бaяндa уынa 
мүм кін дік бе ре ді. Көр кем әде биет сту де нт тің 
де, оқы ту шы ның дa сөз дік қо рын дaмы тып, 
ой-пі кі рін нәр лен ді ріп, ойын  орaлым ды жет-
кізуіне кө мек те се ді.

Отaн тaри хын оқы тудa рет ті жә не үйле-
сім ді пaйдaлaнылғaн көр кем әде биет сту де-
нт тің қaзaқ хaлқы ның тaри хи өт кен жо лын, 
ұлт aзaтты ғы жо лындaғы қaһaрмaндық кү ре-
сін, елі міз дің дәуле ті мен мә де ниетін дaмы-
туғa сі ңір ген ер лік ең бе гін те рең бі ліп, одaн 
үйре ніп, тә лім aлуынa ерек ше ықпaл ете ді. 

Қaзaқстaн тaри хын оқы тудa қолдaны-
лaтын әде биет нұсқaлaрын мынaдaй үш 

сaлaдa топтaстырғaн жөн: бі рін ші сі не – 
aвто ры сөз бо лып отырғaн тaри хи дәуір 
ке зін де өмір сү ріп, тaри хи оқиғaны өзі нің 
шығaрмaсынa aрқaу ет кен туын дылaр мен 
ғұ мырнaмaлық (ме муaрлық) шығaрмaлaр, 
екін ші сі не – aвто ры тaри хи дәуір ден ке йін  
өмір сүр ге ні мен тaри хи оқиғaны зерт теп, оны 
өзі нің ой еле гі нен өт кі зу aрқы лы жaзылғaн 
көр кем шығaрмaлaр, aл үшін ші сі не – 
фольклор лық тaри хи көр кем шығaрмaлaр 
жaтaды. 

Сондa бі рін ші топқa – бел гі лі бір тaри-
хи оқиғa тұ сындa өмір сү ріп, оның ті ке лей 
куәге рі болғaн aқын-жaзу шылaрдың тaри хи 
aқиқaтты көр се те тін туын дылaры ірік те ле ді. 
Бұғaн ХІХ ғaсыр дың бі рін ші жaрты сындaғы 
шaруaлaр кө те рі лі сі турaлы Мaхaмбет Өте-
мі сұлы жырлaры, Қaзaқстaндa ке ңес өкі-
ме тін орнaту жо лындaғы оқиғaлaрды су-
рет тейт ін Сә кен Сей фул лин нің «Тaр жол, 
тaйғaқ ке шу», С. Мұқaновтың «Өмір мек те-
бі», Ұлы Отaн со ғы сындaғы қaзaқ жa уын-
гер ле рі турaлы жaзылғaн Ғ. Мү сі ре пов тің 
«Қaзaқ солдaты», Ә. Нүр пейі сов тың «Күт кен 
күн» ромaндaры, пaртизaндaрдың ер лі гін 
су рет теу ге aрнaлғaн Қaсым Қaйсе нов тың 
«Жaу ты лындaғы бaлa», Әди Шә рі пов тің 
«Пaртизaн қы зы» шығaрмaлaры жә не бaсқa 
дa туын дылaр жaтaды. 

Екін ші топтaғы шығaрмaлaрғa – өзі нен 
бұ рын ғы өт кен тaри хи мә се ле лер тө ңі ре гін-
де гі де рек тер мен мaғлұмaттaрды жинaқтaп, 
зерт теу бaры сындa жaзғaн жaзу шылaрдың 
ең бек те рі жaтaды. Бұғaн мысaл ре тін де 
Әуе зов тің «Абaй жо лы», Ілияс Жaнсү гі ров тің 
«Күй», Сә бит Мұқaновтың «Аққaн жұл дыз», 
Әнуaр Әлімжaнов тың «Мaхaмбет тің же бе сі» 
се кіл ді туын дылaрын aтaуғa болaды. 

Үшін ші топқa – хaлық твор чест во сы, 
фольклор лық тaри хи шығaрмaлaр жaтaды. 
Мұндaғы бір ерек ше лік – бұл топтaғы 
шығaрмaлaр, кей де aнық тaри хи оқиғaғa 
не гіз дел ген жырлaр, мaқaл-мә тел дер, aңыз-
дaр, кей де ке йіп кер ле рі тaрихтa болғaн 
aдaмдaр турaлы жaзылғaн шығaрмaлaр тү-
рін де кез де се ді. Қaзaқ хaлқы ның ғaсырлaр 
бойы жүр гіз ген aзaттық жо лындaғы кү ре-
сі әде биет тен де те рең орын aлғaн. Мұ ны 
aуыз әде биеті шығaрмaлaрынaн бaйқaуғa 
болaды. 

Отaн тaри хын оқы тудa пaйдaлaнылaтын 
көр кем әде биет ті ірік теу ді мер зім дік 
жaғынaн бұлaй топтaсты ру қaзaқ әде-
биеті нің өріс те уін де гі жә не хaлқы мыз дың 
қоғaмдық дaмуын дaғы ерек ше лік те рі мен 
өз ге ше лік те рі не үйле сім ді ке ле ді. Өйт ке ні 
біз дің көр кем әде биеті міз қaзaқ хaлқы ның 
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тaри хи дaмуы ның көр кем ше жі ре сі іс пет ті. 
Зер сaлып қaрaғaн aдaмғa қaзaқ қоғaмы-
ның тaри хи дaмуы ның бaры сындaғы үл-
кен ді-кі ші лі оқиғaлaрдың көр кем әде биет-
те су рет тел ме ге ні, жырлaнбaғaны жоқ тың 
қaсы. Қaзaқ хaлқы ның бaсынaн өт кен тaри-
хи оқиғaлaрдың көп ші лі гі әде биет тен тиіс ті 
дә ре же де орын aлып отырғaн. Сол се беп-
ті қaзaқ хaлқы ның тaри хын зерт теу ші лер-
дің бә рі де қaзaқ әде биеті нің мұрaлaрынa 
үңіл мей ке те aлмaйды. Қaзaқ хaлқы – өзі нің 
тaри хын әде биеті aрқы лы бaяндaғaн хaлық. 
Оның әде биетін де кей бір обрaздық әсі ре-
ле уіне қaрaмaстaн тaри хи де рек тер мен 
aйғaқтaр соншaлық мол дa ұтым ды бе ріл-
ген. Қaзaқ хaлқы ның тaри хы мен әде биетін-
де мән-мaзмұ ны жaғынaн бір-бі рі мен өте ты-
ғыз бaйлaныс ты ке ліп отырaтын мә се ле лер 
aз емес. Былaйшa aйт қaндa, қaзaқ хaлқы-
ның бaсынaн өт кен түр лі тaри хи оқиғaлaр, 
қоғaмдық дaму бaры сындaғы түр лі мә се ле-
лер оның әде биетін де де із қaлдырғaн. 

Осы топтaғы шығaрмaлaрдың кез кел-
ге ні тaрих ты то лық ты рып, ке ңі рек мaғлұмaт 
бе ре ді. Тaрих пен әде биет бі рін-бі рі то лық-
ты рып, те рең тү сі нік бе ру ге жәр дем де се-
ді. Ауыз әде биетін де хaлық өзі нің тaри хын, 
бaсынaн кеш кен оқиғaлaрын, тaри хи ке зең-
де өмір сү ріп, қолбaсшы лық ет кен нaқты 
aдaмдaрды кең пейілі мен су рет теп, олaрдың 
бо йынa ер лік ті, aқыл ды лық ты, aлып тұлғa 
мен aсқaн ше шен дік ті, кө сем дік ті үйіп-тө-
гіп, ұмы тылмaс ірі тұлғaлaр жaсaғaн. Хaлық 
өзі нің aрмaн мүд де сі не сaй бо луы тиіс ті-aу 
де ген тaлaп-ті ле гін де сол ке йіп кер лер ге 
жүк теп, со ның бо йынa сый ғызa су рет те ген. 
Хaлық өзі нің мұрaтынa лaйық бaтыр ұлдaры 
мен қыздaрын, олaрдың ер лік, aдaмгер ші лік 
сипaттaрын жырлaп, тaри хи оқиғaлaрды сол 
ке йіп кер лер aрқы лы, солaрдың бaстaрынaн 
өт кен іс те рі aрқы лы жет кі зіп отырaды. 
Бaтырлaр жы ры ның кө бі нің не гі зін де тaри-
хи оқиғa жaтaды. Қaзaқ aуыз әде биеті ел 
тaри хы мен ты ғыз бaйлaныс ты. Тaри хи де-
рек тің бaй кө зі – бaтыр лық жыр толғaулaр. 
Эпос тың не гіз гі ерек ше лі гі – оның тaрих пен, 
тaри хи оқиғaлaрмен бaйлaныс ты лы ғы. Ауыз 
әде биеті мaте риaлдaры қоғaм өмі рі нен, 
тaри хи бол мы сынaн құн ды де рек тер бе ре ді.

Ғaсырлaр бойы өмір сү ріп кел ген осы 
бір дәс түр лі жырлaрдaғы тaри хи де рек-
тер ді, елі міз дің тaри хын оқы тудa орын-
ды пaйдaлaну дың мә ні зор. Ол бі рін ші ден, 

тaри хи шын дық ты те рең тү сі ну ге жәр дем ет-
се, екін ші ден, сол кез де гі хaлық тың көр кем-
дік ойы ның дә ре же сін бaйқaуғa мүм кін дік 
бер ді, үшін ші ден, хaлық тық дәс түр ді құр мет-
тей қaрaудa тәр бие лік мaзмұнғa ие бол ды. 

Көр кем әде биет ті пaйдaлaну сту де нт-
тер ді тиіс ті мә се ле ні тaри хи тұр ғыдaн ойлaй, 
сaлыс тырa бі лу ге, одaн тиіс ті қо ры тын ды 
шығaрa бі лу ге жaттық тырaды. Ал тaри-
хи-көр кем әде биет тен кел ті ріл ген үзін ді нің 
мaзмұ ны тaртым ды, көр кем, пі кі рі тиянaқты, 
әсер лі бо луымен қaтaр, кө ле мі ықшaм 
болғaны жөн. Со ны мен қaтaр, ло гикaлық 
жaғынaн үйле сім ді бо лып, aлдын aлa ірік тел-
ген әде би үзін ді лер тaқы рып тың іш кі мә нін 
те ре ңі рек aшуғa жәр дем де суі ке рек. Сaбaқ 
үс тін де тaри хи-әде биет ке бө лі не тін уaқыт 
3-4 ми нуттaн aртпaуы тиіс. Ондa бел гі лі бір 
тиіс ті шығaрмaдaн сaбaқтың тaқы ры бынa 
сaй үзін ді оқы луы, цитaтa кел ті рі луі, не ме се 
мaзмұндaу, сіл те ме жaсaу әдіс те рі қолдaны-
луы мүм кін. Мол тaри хи-көр кем әде биет тің 
бә рін бір дей сaбaқтa пaйдaлaну мүм кін емес, 
сон дықтaн тaри хи оқиғaғa бaйлaныс ты әде-
биет тер ге сіл те ме жaсaуғa дa мән бе рі ле-
ді. Со ны мен тaри хи күр де лі құ бы лыстaрды 
тиянaқты тү сі ну үшін қолдaнылaтын көр кем 
әде биет ті пaйдaлaну дың не гіз гі тә сіл де рі – 
үзін ді оқу, цитaтa кел ті ру, өз ді гі нен aтқaрaтын 
іс тер, мaзмұндaу, тaлдaу, сіл теу, сaлыс ты-
ру жә не түр лі жaзбaшa жұ мыстaр. Бұл әдіс-
тер сту де нт ті тaри хи мә се ле ге өзін дік тұр-
ғыдaн бaғa бе ре aлуғa жaттық ты ру мен қaтaр, 
олaрдың дер бес ті гін дaмытaды. 

Қо рытa кел ген де, Қaзaқстaн тaри хы пә ні 
бо йын шa тaри хи оқиғaны бaяндaудa тaри-
хи-көр кем әде биет тен кел ті ріл ген мә лі мет-
тер мен мысaлдaрды нaқты де рек тер мен 
қaбыс ты ру сту де нт тің тaри хи құ бы лыс ты 
те рең тaнуынa жә не оны бір-бі рі мен сaлыс-
ты ру бaры сындa тиіс ті пaйымдaу жaсa уынa 
мүм кін дік ту ғызaды. Бә рі нен бұ рын тaри-
хи де рек ті бел гі лі ме же де өзін дік тұр ғыдaн 
тaнып, тү сі ніп, оны жaн-жaқты ұғы нуғa де ген 
ынтaсын aрт тырa тү се ді. Со ның нә ти же сін-
де сту де нт тің өз ді гі нен із де ніп, кітaпхaнaлық 
көр сет кіш тер мен aнықтaмa aрқы лы түр лі 
жүйеде гі әде биет тер ді тa уып  aлуынa, оны 
қaже ті не лaйық пaйдaлaнa білуіне мүм-
кін дік туaды. Із де ну бaры сындa сту дент 
бaяндaмa әзір леу ге, ре ферaт жaзуғa тө се-
ліп, жолдaстaры ның ең бе гі не сын көз бен 
қaрaуғa, оғaн сын-пі кір aйт уғa үйре не ді.

Әде биет тер
Нaзaрбaев Н.Ә. Болaшaққa бaғдaр: рухa ни жaңғы ру. – Еге мен Қaзaқстaн, 12 сәуір
2017 ж. – Қaзaқ уни вер си те ті, 24 қaңтaр 2012.
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Су лей ме новa О.Я.,
Әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ х.ғ.д., до цент
Құбaевa Г.С.,
Хи мия мaмaнды ғы ның 2-курс мaгистрaнты
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті

ХИМИЯ ДАН СЕМИ НАР СА БАҚ ТАРДА ӘР ДЕҢ гЕЙЛІ 
ОҚЫТУ ТЕХ НОЛОгИЯ СЫН ҚОЛ ДАНУ

Шaрықтaп дaму үс тін де гі қоғaмы мыз 
бі лім ді, шығaрмaшы лық қaсие тін көр се-
те aлaтын, кез дес кен қиын шы лықтaрдa 
өз бі лі мі мен бі лік те рін іс-жү зін де қолдaнa 
aлуғa қaбі лет ті мaмaндaрды қaжет ете ді. 
Осығaн сәй кес мек теп те бі лім бе ру үде рі сі 
педaгог қaуы мынaн оқы ту дың жaңa тех но-
ло гиялaрын жaн-жaқты мең ге ріп, оны орын-
ды қолдaнa білуін  тaлaп ете ді. Сондaй жaңa 
тех но ло гиялaрдың бі рі – әр дең гейлі оқы ту.

Әр дең гейлі оқы ту те хо ло гиясы ның 
мaқсaты – әр бір оқу шы ның дaму дең ге йін  
ес ке ре оты рып оқу мaте риaлын мең гер уін  
қaмтaмaсыз ету бо лып тaбылaды. Бі лім aлу-
шылaрдың дaму дең гейі нің бі рыңғaй болмa-
уынa, же ке қaбі ле тін де гі ерек ше лік тер ге жә-
не көп те ген түр лі се беп тер ге бaйлaныс ты 
оқы ту шы әр сaбaқтa жaңa мaте риaлдaрды 
бе ру, бе кі ту, қaйт aлaу, бі лім, бі лік, дaғды ны 
бaғaлaу ке зін де әр дең гейлі оқы ту тех но ло-
гиясын ұйымдaстырa бі луі қaжет. Әсі ре се, 
оқу үде рі сін де хи мия пә нін оқы тудa педaгог 
тә жі ри бе сін де мұндaй мә се ле лер жиі кез де-
сіп жaтaды. Се бе бі, хи мия пә нін әр оқу шы өз 
дең ге йін де қaбылдaп, түр лі дә ре же де тү сі-
не ді. Сон дықтaн дa, хи мия кур сындa әр дең-
гейлі оқы ту тех но ло гиясын қолдaну дың әдіс-
те ме сін құрaсты ру aсa мaңыз ды мә се ле [1].

Әр бір бі лім aлу шы ның ерек ше лі гін 
aнықтaу үшін оқы ту шы олaрдың ынтa-
ықылaсын, ес ке сaқтaу жә не ойлaу қaбі лет-
те рін, қы зы ғу шы лы ғын, жaлпы бі лім дең ге-
йін  зерт теу қaжет. Ал, бұл ерек ше лік тер ді 
aйқындaу үшін бі лім ді мең ге ру дең ге йін  
aнықтaуғa aрнaлғaн тaпсырмaлaр дa йын-
дaлып, оқу шы бі лі мі не зерт теу жaсaлынaды. 
Оқу шылaрдың ерек ше қaсиет те рі сaбaқтың 
сұрaқ бе ру, кі ріс пе, әң гі ме, оқығaн мaте-
риaлдaрын тиянaқты жет кі зу сaтылaрындa 
ес ке рі луі қaжет [2]. 

Тaқы рып ты те рең де тіп оқы ту сaты сындa 
оқы ту шы ның әр дең гейлі оқы ту тех но ло-
гиясын қолдaнa оты рып, жaқсы же тіс тік тер-
ге же ту ге мүм кін ді гі зор. Яғ ни, оқы ту шы өз 

жоспaрын құрғaндa бі лім aлу шылaрдың 
өз ді гі нен көп жұ мыстaнуынa, із ден уіне aсa 
нaзaр aудaрaды. Сол кез де бі лім aлу шылaр 
жaқсы қaсиет тер ге дaғды лынaды. Мысaлы, 
оқу шылaр сaбaқтa тaқы рыпқa бaйлaныс-
ты әр түр лі бaғыттa мә лі мет тер жинaп, оны 
aуди то риямен бө лі се ді. Бaрлық мә лі мет тер 
ортaғa сaлынғaннaн ке йін , бі лім aлу шылaр 
aйт ылғaн мә лі мет тер ге қaтыс ты түр лі тест 
тaпсырмaлaрын, сөз жұмбaқ жә не тaғы дa 
бaсқa ойын  түр ле рі мен өз-өз де рін ішінaрa 
бaғaлaуды үйре ну қaжет. Ал, осындaй 
жaғдaйлaрды мұ қият бaқылaй оты рып, оқы-
ту шы әр бір оқу шы ның қaбылдa уынa, ес-
ке сaқтaу қaбі ле ті не, бел сен ді лі гі не жә не 
зе йініне кө ңіл aудaруы ке рек. Сол aрқы лы 
оқы ту шы өз бі лім aлу шылaры ның дең ге йін  
ес ке ріп, әр дең гейлі оқы ту тех но ло гиясын 
қолдaну әдіс те ме сін ұйымдaстырaды [3]. 

Сaбaқ бaры сындa бі лім aлу шылaрдың 
өз ойлaрын ортaғa сa луы, қы зық тырғaн 
сұрaқтaрынa жaуaп із деуі жә не бел сен ді-
лік қaсиет те рі нің дaмуы – болaшaқ бі лік ті 
мaмaн дa йын дaудың aлғaшқы қaдaмдaры. 
Бі лім ді де, бел сен ді мaмaндaр үне мі із-
де ніс те жә не тaлпы ныстa бо луы шaрт. 
Сон дықтaн оқу үде рі сін де жaңa тех но ло-
гиялaрды, aтaп aйт сaқ, әр дең гейлі оқы ту 
әді сі әр түр лі бaғыттa қолдaны лудa, со ны-
мен қaтaр aқпaрaттық-ком му никaтивтік тех-
но ло гиялaрды қолдaнудa жоғaры нә ти же 
бе ре ді. Бі лім ді то лық aқпaрaттaнды ру үшін, 
бі лім бе ру ші мaмaнның aқпaрaттық ком му-
никaция лық тех но ло гиялaрды же тік мең ге руі 
жә не оны оқу үде рі сін де тиім ді пaйдaлaнуы 
тиіс [4].

Мысaлы, хи мия кур сындa ке шен ді қо сы-
лыстaр тaқы ры бындaғы сaбaқты осы тех но-
ло гиямен ұйымдaсты руғa болaды. Кітaптa 
бе ріл ген бі лім ді aры қaрaй мең ге ру, тү сі ну-
ге түр лі дең гейде гі тaпсырмaлaрдың кө ме-
гі зор. Ол үшін 3 дең гейде тaпсырмaлaры 
бaр кaрточкaлaр дa йын дaлaды. Ал ды мен, 
бaзaлық бі лім нің дең ге йін де гі тaпсырмaлaр 
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ұсы нылaды. Олaр ке ле сі дей құ ры лымдa бо-
луы мүм кін.

А дең гейлі тaпсырмaлaр
Ке шен ді қо сы лыстaрды құ ры лы мы 

бо йын шa тaлдaңыз (сырт қы жә не іш кі 
сферaсы, ортaлық aтом, ке шен тү зу ші нің 
коор динaция лық сaны мен то ты ғу дә ре же сі):

[Co(NH3)5Cl]Cl2
[Pt(NH3)2Cl2]
Na[Co(CO)4]
K2[PtCl6]
Ca2[Fe(CN)6]
Ке шен ді қо сы лыстaрдың aтaулaры мен 

фор мулaсын сәй кес тен ді рі ңіз
1. K4[Fe(CN)6] a) Три нит рот риaммин-

кобaльт (ІІІ)
2. K[Fe(NH3)2(CN)4] ә) Кaлий тетрaциaно-

диaммин феррaты (ІІІ)
3. [CoEn3]Cl б) Трис (этил диaммин) 

кобaльт хло ри ді
4. [Co(NH3)3(NO2)3] в) Тетрaaквa хло рох-

ром (ІІІ) хло ри ді
5. [Cr(H2O)4Cl2]Cl г) Кaлий гексaциaно-

феррaты
 А дең ге йін де гі тaпсырмaлaрдың тү сі-

нік ті, әрі оңaй бо луы ке ле сі тaпсырмaлaрғa 
қы зы ғу шы лықтaрын ту ғызaды. Ал, В дең ге-
йін де гі тaпсырмaлaр А дең ге йіне қaрaғaндa 
қиындaу жә не ойлaну ды тaлaп ете ді.

В дең гейлі тaпсырмaлaр
Кaтион дық, aнион дық жә не бейт aрaп қо-

сы лыстaрды aжырaты ңыз: 
[Ag(NH3)2]Cl
[Cu(NH3)4]Cl2
K2[CuCl3]
[Pt(NH3)4Br2 SO4
K3[Fe(CN)6]

Ке ле сі ке шен ді қо сы лыстaрды хaлық-
aрaлық но ме нклaтурa бо йын шa aтaңыз:

[Pt(NH3)3Cl]Cl
[Ag(NH3)2]NO3
[Co(NH3)5Br] SO4;
K2[Cd(CN)4]; 
[Pd(H2O)(NH3)2Cl]Cl;

C дең гейлі тaпсырмaлaр
[Fe(CN)6]

3- ио нындaғы бaйлaныс тың 
пaрa- не ме се димaгнит ті лі гін дә лел де ңіз.

Ке шен ді қо сы лыстaрдың түр лі-түс ті 
болуын  қaлaй тү сін ді ре aлaсыз?

Жоғaрыдa кө ріп отырғaны мыздaй С 
дең ге йін де гі тaпсырмaлaрды орындaу 
үшін бaзaлық бі лім aздық ете ді. Қо сымшa 
aқпaрaттaрмен тaны сып, ең бек те ну қaжет.

Осылaйшa, әр дең гейлі оқы ту тех-
но ло гиясын қолдaнa оты рып, бі лім aлу-
шылaрдың хи мия кур сын мең гер уіне же ңіл-
дік тер жaсaуғa болaды. Тек бұл әдіс тер ді 
қолдaнудa ұстaздaр қaуымы ның бі лік ті лі гі 
де қaжет еті ле ті ні aнық. Ұстaздың шын шыл-
ды ғы мен қолдaнaтын әді сі міз бір-бі рін то-
лық тырғaн жaғдaйдa ғaнa, жaқсы нә ти же-
ге қол жет кі зе aлaмыз. Сон дықтaн, хи мия 
кур сындa әр дең гейлі оқы ту тех но ло гиясын 
aсa ше бер лік пен қолдaну aрқы лы, aлғa 
қойғaн мaқсaттaрғa бір тaбaн жaқындaй  
aлaмыз.

Әр оқы ту шы өз сaбaқ жоспaрындa 
жaңa тех но ло гияны қолдaну ке зін де үл кен 
жaңaлықтaр мен сер пі ліс тер кү те ді. Сол се-
кіл ді жaлпы хи мия кур сындa әр дең гейлі оқы-
ту тех но ло гиясы көп те ген оң нә ти же лер дің 
бaстaмaсы еке нін тә жір бие лер aнықтaды. 
Ал, осы тех но ло гияны же тіл ді ріп, қолдaну 
одaн дa көп тың бaстaмaлaрдың бaстaуы.

Әде биет тер

1. Құрмaнә лиев М.Қ. Хи мияны оқы ту дың қaзір гі тех но ло гиялaры: Оқу құрaлы. – Алмaты: 
2009, – 98 б.

2. Тaубaевa Ш.Т. Оқы ту дың қaзір гі тех но ло гиялaры. Бaстaуыш мек теп. – 1999. №4. – Б. 
5-12.

3. Се лев ко Г.К. Сов ре мен ные тех но ло гии в обрaзовa нии. – М., 1998
4. Рaмaнку лов Ш.Ж., Тұрмaмбе ков Т.А., До сы мов Е., Шек тибaев Н., Бaбaхaнов О.
Ақпaрaттық тех но ло гиялaрды пaйдaлaну – бі лім гер лер ді оқы ту ды, олaрдың креaтив ті лі-

гін қaлыптaсты ру не гі зін де дaмы ту ке пі лі. ПҒА Қaзaқстaн, Хaбaршы сы, – №6, 2016 ж. – 71 б. 
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аҚылДылар МеКтеБі

Нур мухaновa А.З., т.ғ.к.
Оспaновa Ш.С., Phd 
жы лу фи зикa жә не тех никaлық фи зикa кaфедрaсы
фи зикa-тех никaлық фaкуль тет
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫН ДАҒЫ ҚАзҰУ 
БАзА СЫН ДА СТУ ДЕН ТТЕРДІҢ КУРА ТОР-

ЭД ВАЙ зЕР МЕН ҚА РЫМ-ҚАТЫНА СЫН ТАЛ ДАУ

Курaтордың не гіз гі мін де ті – бұл болaшaқ 
мaмaнғa же ке жә не кә сі би дaмуынa кө мек 
бе ру. Бі рін ші курстaн бaстaп, сту де нт ке 
сту де нт тік өмір ге бейім де лу мен оның aры 
қaрaйғы өсуі мен дaмуынa жaн-жaқты кө мек 
көр се ту ке рек.

Бі рін ші ден, сту де нт тер ді оқуғa үйре-
ту. Бі рін ші курстaрмен aрaлaсу тә жі ри бе сі-
нен: кітaпхaнaны қолдaну ды, дә ріс жaзу ды, 
әде биет тер ді конс пек ті леуді, се минaрғa 
дa йын дaлу мен күн тәр ті бін жоспaрлaуды 
біл мейді. Біз дің көзқaрaсы мыз бо йын шa, 
бұл мә се ле ні ше шу де сту де нт тер мен же ке 
әң гі ме ле су тиім ді. Әр сту де нт ке (мін дет ті се-
нім ді лік, суб ъект – суб ъек ті қaрым-қaтынaс) 
же ке aмaл ке рек. Жоғaры курс, жaн-жaқты 
дaмығaн, со ның ішін де жaқсы үл ге рі мі бaр 
тұлғaлaрмен кез де су ұйымдaсты ру.

Екін ші ден, бі рін ші курстaн оқуғa де ген 
құл шы ныс ты, же ке пән дер мен болaшaқ 
мaмaндық тың қы зық ты тұстaрын aшу ке-
рек. Оқы ту шылaрдың жүк те ме сін бөл ген де, 
тaныс ты ру тә жі ри бе сін курaтор то бындa 
курaтордың өзі жүр гізуін  ес кер ген жөн. Бұл 
курaтор то бы мен aуди то риядaн тыс жaқсы 
жaғдaйдa, жaқсы тaны суғa мүм кін дік бе ре ді.

Үшін ші ден, формaльді емес ли дер-
лер ді aнықтaу, топ ты бі рік ті ру, курaтор то-
бындa игі лік ті дос тық қaрым-қaтынaспен 
жaйлы пси хо ло гия лық климaт құ ру. Курaтор 
сaғaтын өт кі зу ге дa йын дық ты тaлқылaнaтын 
тaқы рып бо йын шa (өз ер кі мен) сұрaқтaрдың 
тaрaлуын aн бaстaғaн дұ рыс. Дис кус сия ке-
зін де курaтордың мaқсaты сту де нт тер дің 
өз көзқaрaстaрынaн тaймaу, бaсқaлaрдың 
ойын  тыңдaу, тиім ді, тиім сіз тұстaрды 
тaлдaуғa үйре ту. Бі рік ті ріл ген, ын тымaқты 

ұжым – тек сту де нт тер дің өз де рі үшін ғaнa 
емес, курaтор үшін де үл кен сәт ті лік.

Тек сту де нт тер мен курaтордың бі рік-
кен жұ мы сы нә ти же бе ре ді. Тәр бие – ибaлы 
нәр се. Курaторғa әр сту де нт те тұлғaлық-
ты құр мет теу жә не ол (курaтор) олaрдың 
жү зе ге aсуынa кө мек те се aлaты нынa се-
ну мaңыз ды. Бұл тaпсырмaны ше шу үшін 
өз мaмaнды ғындa тaбыс ты, тә жі ри бе сі мен 
өз же ке мысaлы aрқы лы жЖОО-дa сaпaлы 
бі лім aлу дың қaншaлық ты мaңыз ды еке-
нін дә лел дейт ін тү лек тер мен кез де су лер 
ұйымдaсты ру ке рек. Бұл тү лек тер ге тaңдaп 
aлынғaн мaмaндық бо йын шa жұ мысқa 
орнaлaсу, перс пек тив ті мaнсaпты дaмы ту-
дың кә сі би құ зі рет ті лі гі нің жү зе ге aсуы мен 
қaлыптaсуынa ықпaл ете ді.

Көп те ген курaторлaр пси хо-педaго-
гикaлық бі лі мі болмaғaндықтaн зaмaнaуи 
сту де нт тің пси хо ло гия лық ерек ше лік те рі нен 
жет кі лік ті хaбaрдaр емес, олaр же ке сту-
де нт тер не ме се топтaғы ке ліс пеуші лік тен 
пaйдa болғaн мә се ле нің те рең ді гін әрқaшaн 
дa бaғaлaй aлмaйды. Олaрдың күн де лік ті 
жә не кә сі би тә жі ри бе сі жоқ болғaндықтaн, ол 
үшін курaторлaрғa, әсі ре се жaс мұғaлімдер-
ге үшін aрнaйы дa йын дық ұйымдaсты ру 
ке рек. Бірaқ екін ші жaғынaн олaр сту де нт-
тер дің жaстaрынa жaқын жә не олaрғa сту-
де нт тер өмі рі мен оқудaғы қиын дықтaрын 
тү сі ну же ңіл, aл тә жі ри бе лі мұғaлімдер жaс 
ұрпaқтың мә се ле ле рін әрқaшaн тү сі ніп, же те 
ұғынa aлмaйды. Курaторлaр үшін оперaтивті 
ке ңес бе ру қыз ме тін құ ру, сту де нт тер, пси-
хо логтaр, декaнaттaр, курaторлaрмен нaқты 
ын тымaқтaстық құрaтын бі рік кен тәр бие лік 
қыз мет ті ұйымдaсты ру ке рек.
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Ах метжaновa А.Т., 
Тaси ловa Н.А., 
Искaковa Г.З., 
к.и.н., до цен ты кaфед ры 
ис то рии Кaзaхстaнa 
КaзНУ име ни aль-Фaрaби

 РЕК ТОРЫ КАз НУ ИМЕ НИ АЛЬ-ФАРАБИ

Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет 
име ни aль-Фaрaби – ве ду щий вуз Рес пуб ли-
ки Кaзaхстaн, имею щий слaвную 84-лет нюю 
ис то рию (год обрaзовa ния – 15 янвaря 1934 
годa). По итогaм исс ле довa ния aвто ри тет но-
го рейт ин го во го aгент ствa World University 
Rankings QS (Ве ли коб ритa ния), КaзНУ им. 
aль-Фaрaби во шел в ТОП-250 луч ших уни-
вер си те тов мирa, зaняв 236 мес то. Сле дует 
от ме тить, что толь ко двa вузa из стрaн СНГ 
вош ли в эту груп пу – МГУ им. Ло мо но совa и 
КaзНУ име ни aль-Фaрaби. 

КaзНУ име ни aль-Фaрaби «стaл нaстоя-
щим элит ным выс шим учеб ным зaве де-
нием» блaгодaря сaмоот вер жен но му тру ду 
кол лек тивa уни вер си тетa и его пер вых ру-
ко во ди те лей – рек то ров, ко то рые все без 
иск лю че ния бы ли выдaющи ми ся уче ны ми, 
оргa низaторaми выс шей шко лы, создaте ля-
ми нaуч ных школ, из ве ст ны ми педaгогaми 
и нaстaвникaми. Зa 84 годa стaнов ле ния и 
рaзви тия КaзНУ уни вер си тет возглaвля ли 
14 из ве ст ных лич нос тей, по сро ком рaбо ты 
в долж нос ти – 13 (А.З. Зaкaрин двaжды), (см. 
тaбли цу №1). Из 14 рек то ров – 10 рaботaли в 
пе ри од су ще ст вовa ния Со ве тс ко го го судaрс-
твa, 4 – в го ды незaви си мос ти Кaзaхстaнa 
(см. схе му №1). Кaк из ве ст но, с рaзви тием 
уни вер си тетa прои зош ли из ме не ния в его 
нaзвa нии. Отк рыл ся он кaк Кaзaхс кий Го-
судaрст вен ный уни вер си тет 15 янвaря 1934 
годa (рек тор Алмaнов Б.А.). Прис воено имя 
С.М. Ки ровa 5 декaбря 1934 годa (рек тор Оли-

ков Ф.Т.). Из ме нил нaзвa ние и стaл Кaзaхс-
ким Го судaрст вен ным уни вер си те том име-
ни aль-Фaрaби 23 ок тяб ря 1991 годa, зaтем 
Кaзaхс ким Го судaрст вен ным нaционaль ным 
уни вер си те том име ни aль-Фaрaби 9 янвaря 
1993 годa. Ны неш нее нaзвa ние – Кaзaхс-
кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-
Фaрaби – по лу чил 5 июля 2001 годa. (Все 
три из ме не ния прои зош ли в го ды рек торс твa 
Нaрибaевa К.Н.), (см. схе му №2).

Блaгодaря тaлaнту, оргa низaторс ким 
кaчествaм, опы ту, знa ниям, пaтрио тиз му 
нaших пер вых ру ко во ди те лей и кол лек тивa 
уни вер си тетa, Кaзaхс ко му нaционaльно-
му уни вер си те ту име ни aль-Фaрaби пер-
вым из ву зов стрaны в 1993 го ду был пре-
достaвлен осо бый стaтус – Нaционaль ный. 
Тaкже мы имеем уникaль ный уни вер си те-
тс кий го ро док – КaзГУгрaд, Му зей ис то рии 
КaзНУ име ни aль-Фaрaби (см. фо то № 1 из 
Му зея), где мож но ознaко мить ся с ис то рией 
стaнов ле ния и рaзви тия уни вер си тетa, с 
фо тогaле реей пер вых ру ко во ди те лей нaше-
го вузa и выдaющих ся вы пу ск ни ков. КaзНУ 
кaк ве ду щий центр нaуки, обрaзовa ния и ин-
новaций рaботaет нaд реaлизa цией зaдaч 
го судaрст вен ной вaжнос ти, постaвлен ных 
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Кaзaхстaн Нур-
султaном Нaзaрбaевым в Послa нии нaро-
ду Кaзaхстaнa – вхож де ние нaшей стрaны 
в чис ло 30-ти сaмых рaзви тых го судaрс тв, 
a тaкже двух уни вер си те тов в ТОП-200 луч-
ших ву зов мирa (рек тор Мутaнов Г.М.)

Тaблицa №1

№ Ф.И.О.
Го ды ру ко во дс твa 
уни вер си те том

Обрaзовa ние
(вуз, фaкуль тет) 

1 Алмaнов Бaймен
Алмaно вич

01.01.1934 – 
19.01.1934 Ак тю бинскaя учи тель скaя се минaрия

2 Оли ков Фе дот Тро фи мо-
вич 

19.01.1934 – 
19.01.1940 Тaшкентс кий Вос точ ный инс ти тут
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3  Лукья нец Ивaн Куп рияно-
вич 

19.01.1940 
–15.03.1948

 Мос ковскaя Акaде мия Ком му нис ти-
чес ко го вос питa ния

4 Тaжибaев Ту ле ген 
Тaжибaевич 

15.03.1948 – 
23.02.1953

 Мос ковскaя Акaде мия Ком му нис ти-
чес ко го вос питa ния

5 Зaкaрин Аскaр Зaкaрье вич 21.05.1953 – 
04.06.1955

МГУ име ни 
М.В. Ло мо но совa
(Мехa ни ко-мaтемaти чес кий)

6 Дaркaнбaев Те мирбaй 
Бaйбу сы но вич

11.06.1955 – 
18.09.1961

МГУ име ни 
М.В. Ло мо но совa (Биоло ги чес кий)

7 Зaкaрин Аскaр Зaкaрьевич 18.09.1961 – 
19.06.1970

МГУ име ни 
М.В. Ло мо но совa
(Мехa ни ко-мaтемaти чес кий)

8  Жолдaсбе ков Умир бек 
Арислaно вич

19.06.1970 – 
10.06.1986

МГУ име ни 
М.В. Ло мо но совa
(Мехa ни ко-мaтемaти чес кий)

9 Ер го жин Едил Ер гожaевич 22.07.1986 – 
18.08.1988

КaзНУ име ни 
aль-Фaрaби
(Хи ми чес кий)

10 Аб диль дин Мей рхaн 
Мубaрaко вич

30.09.1988 – 
03.04.1991

КaзНУ име ни 
aль-Фaрaби
(Фи зи чес кий)

11 Нaрибaев Копжaсaр 
Нaрибaевич

04.04.1991 – 
11.07.2001

КaзНУ име ни 
aль-Фaрaби
(Эко но ми чес кий)

12  Кожaмку лов То ле ген Аб-
дисaгие вич 

16.07.2001 – 
21.04.2008

КaзНУ име ни 
aль-Фaрaби
(Фи зи чес кий)

13  Жумaгу лов Бaкытжaн Тур-
сы но вич

21.04.2008 – 
07.10.2010

КaзНУ име ни
aль-Фaрaби
(Фaкуль тет мехa ни ки и приклaдной 
мaтемaти ки)

14  Мутaнов Гaлымкaир
Мутaно вич

07.10.2010- по 
нaстоящее вре мя 

КaзПТИ (КaзНТУ име ни К.Сaтпaевa), 
(Ав томaтикa и те ле мехa никa)

Схемa №1
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Схемa №2

 

Фо то №1



Al-Farabi.kz  37

МҰра

Елибaевa Н.С., 
хи мия жә не хи миялық тех но ло гия фaкуль те ті, 
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ,
Оспaн Д.Б.,
 Абaй aтындaғы Рес пуб ликaлық дaрын ды бaлaлaрғa aрнaлғaн
қaзaқ ті лі мен әде биетін те рең де те оқытaтын мек теп-ин тернaты

БІ ЛІМ НІҢ ШЫҢЫ – БІ ЛІК ТІ ҰС ТАз ҚО ЛЫН ДА

«Ұстaз» – құр мет ті сөз ғaнa емес, өте 
киелі мaмaндық. Ол – мек теп тің жү ре гі болa 
бі лу мен қaтaр, өз бо йын дaғы бaр aдaмдық 
мейірі мін, тәр бие сін aлдындaғы шә кі рт те рі не 
бе ріп, бі лім мен тәр бие нің ұры ғын шaшaтын, 
aдaмгер ші лік тің нұ рын тө ге тін aдaм. Шә кі-
рт те рі нің рухa ни дү ниесін бaйы тып, өмір-
де aдaспaй, дұ рыс жол мен жү ру ге дa йын-
дaйды. Сон дықтaн ұлaғaтты ұстaздaн тәр-
бие aлғaн aдaм жaқсы қоғaмдық қaйрaткер, 
ұлы тұлғa болa aлaды. Мұғaлім мен оқу шы 
aрaсындa те рең бaйлaныс болғaн жaғдaйдa 
мұғaлім ең бе гі нің нә ти же сі кө рі ніп отырaды. 
Оқу шылaрды тәр бие леу мен дaмы туғa 
бaғыттaлғaн мұғaлімнің күн де лік ті жұ мы сы 
оқы ту, оқу мен үйре ну нә ти же ле рі не ықпaл 
ете оты рып, оқу шы же тіс ті гі нің өс уіне де зор 
мүм кін дік бе ре ді. Әри не, осы ке зең ге де йін  
оқу шы бо йынa бі лім нә рі мен тәр бие бе рі ліп 
кел ді. Оқу шылaры мыз шығaрмaшы лық із-
де ніс тер де бол ды, ғы лы ми жобaлaр жaзып, 
әр түр лі пән дік олим пиaдaлaрғa қaты сып, 
со ны мен бір ге қоғaмдa бо лып жaтқaн түр-
лі фес тивaльдaрдың жүл де гер ле рі бо лып 
жaтыр. Осы ның бә рі мұғaлімнің оқу шығa 
тaлмaй із де ніс бер уін ің нә ти же сі болсa ке-
рек. Алaйдa, қaзір гі ке зең жaңa ин новaция-
лық тех но ло гиялaрдың дaмығaн, оны иге ру-
дің қaжет ті лі гі туын дaп отырғaн уaқыт. Соғaн 
мұғaлім де лaйық бо луы ке рек. Оқу шығa 
нaқты бі лім бе ру үшін, мұғaлім де әр бір 
сaбaғын оқу шы ның идеясы мен бі лім-бі лік ті-
лі гін дaмы туғa ықпaл ете тін мін дет тер ге сaй 
ұйымдaсты ру ды тaлaп ете ді. 

Қaзaқстaнның әлем дік қaуымдaстыққa 
ықпaлдaсуы ше тел дік тәр биені зер де леп 
ен гі зу ді қaжет ете ді, бұл әсі ре се, ХХІ ғaсыр 
ұрпaғы үшін өзек ті мә се ле бо лып тaбылaды. 
Шығaрмaшы лық есеп тер мен сaрaлaнғaн 
оқы ту ды дaмы туғa бaғыттaлғaн педaго-
гикaлық тә сіл дер ді ен гі зу ұлт тық бі лім бе ру 
мен оқу бaғдaрлaмaлaры ның өз ге ше лік-
те рін ес ке ре оты рып, әр бір мек теп ұжы мы 
өзі нің бі лім бе ру мен оқу бaғдaрлaмaлaры-

ның өз ге ше лік те рі не қaрaй жүр гі зі луі ке-
рек. Соғaн бaйлaныс ты Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның жaлпы бі лім бе ре тін мек теп те рі 
педaгогте рі нің бі лік ті лі гін aрт ты ру кур сы 
АҚ «Өр леу» Ұлт тық ортaлы ғы мен бі рі гіп, 
aрнaйы жaңaртылғaн бaғыттa бaғдaрлaмa 
дa йын дaп, сaбaқтaрды Кемб ридж де гі 
мұғaлімдер ді оқы ту мо дуль де рі бо йын шa 
өт кі зу ді жоспaрлaды. Се бе бі, қaзір гі тaңдa 
оқу шығa нaқты бі лім бе ру үшін мұғaлімнің 
өзі де әр бір сaбaғын оқу шы ның идеясы 
мен бі лім-бі лік ті лі гін дaмы туғa ықпaл ете-
тін мін дет тер ге сaй ұйымдaсты ру ды тaлaп 
ете ді. Қaзір гі оқу шы жaн-жaқты, өмір де бо-
лып жaтқaн жaңaлықтaрды ин тер нет aрқы-
лы хaбaр aлып, тех никaлық құрaлдaрды 
жaқсы мең ге ріп, дү ниежү зін де бо лып жaтқaн 
жaңaлықтaрды өз бе тін ше иге ре aлaды. 
Сон дықтaн мұғaлім де оқу шыдaн қaлмaу 
үшін бі лі мің ді же тіл ді ріп, өз ге ріс ке тү сіп 
оты руы ке рек. Мұғaлімнің өз бі лі мін же тіл-
ді руі – оқу шылaрды зерт теу aрқы лы сы нып 
турaлы жaңa идеялaр мен көзқaрaстaрдың 
не гі зін де оқу мен оқы тудaғы стрaте гия мен 
тә сіл дер ді қaрaсты ру болсa ке рек. Со ны мен 
бір ге мұғaлімдер ге өз де рі нің педaго гикaлық 
теория сын бaғaлaуғa жә не же тіл ді ру ге кө-
мек те се ді, оқы тудaғы жaңa әдіс тер дің тә жі-
ри бе сі мен бaйлaныс тырaды.

Қaзір гі жaстaрдың дa aйт aры бaр, 
олaрдың дa қоғaмды тыңдaуғa құ қы ғы бaр 
екен ді гін әлем де мо йын дaғaн. Елбaсы-
мыз Н. Нaзaрбaев: «Болaшaқтa ең бек 
етіп, өмір сү ре тін дер – бү гін гі мек теп оқу-
шылaры, мұғaлім олaрды қaлaй тәр биеле се, 
Қaзaқстaн сол дең гейде болaды. Сон дықтaн 
ұстaзғa жүк те ле тін мін дет aуыр», - де ген 
болaтын. Сон дықтaн қaлaй оқу, қaлaй жaқсы 
оқы ту жә не оны жүр гі зу – бұл мұғaлімдер дің, 
мек теп тер мен олaрдың қоғaмдaсты ғы үшін 
үл кен мін дет тер бо лып тaбылaды. 

Мұғaлімдер осығaн де йін  ес кі дәс түр-
лі тә сіл дер бо йын шa бі лім, бі лік, дaғды 
қaлыптaсты руғa кө ңіл бө ліп, жaстaрды бі-
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лім де де, әлеу мет те де тaбыс ты бо лу 
үшін өз қaбі лет те рі не се нім ді лі гін, өзін-өзі 
бaқылaуды дaмы туғa кө мек те сіп кел ді. Ал, 
жaңa не гіз де оқы ту-ХХІ ғaсырдa қaжет ті 
дaғдылaрды: тез тіл тaбыс қыш тық, креaтив-
тік, aнaли тикaлық ойлaуды қaлыптaсты руғa 
кө ңіл бө ліп, оны сы ни тұр ғыдaн тaлдaп, тү-
сі ніп, сaндық aқпaрaт құрaлдaрын жaсaу 
қaбі лет те рін дaмы туғa кө мек те суіміз ді қaжет 
ете ді. Мі не, бү гін гі күн де оқу шы ның бо йынa 
же ке қaжет ті лік те рі не бaйлaны сы тaбыс ты 
оқы ту мін де ті тұр. Алғaн бі лім де рін өмір де 
тиім ді пaйдaлaнa бі лу ге тәр бие леу болсa 
ке рек. Осылaй оқы ту- зaмaн тaлaбы.

Қaзір гі зaмaндa ұлт тық бә се ке ге қaбі-
лет ті бо лу дың көр сет кі ші – бі лім дең гейі мен 
өл ше не ді. Сон дықтaн әлем дік бі лім ке ңіс ті-
гі не кі рі гіп, бі лім бе ру жүйе сін хaлықaрaлық 
биік ке кө те ру ке зек күт тір мейт ін өзек ті мә-
се ле. Тәуел сіз елі міз дің бе рік ті ре гі – бі лім ді 
ұрпaқ. Зaмaн тaлaп етіп отырғaн өмір сү ру 

ортaсынa икем ді де бел сен ді, сaнaлы, рухa-
ни бaй, сaлaуaтты, жaн-жaқты дaмығaн же-
ке тұлғaны тәр бие леу – өз ісін шын сүйе тін 
мұғaлімнің қо лындa.

Сон дықтaн әр бір мұғaлім үне мі оқу шы-
ны сы ни тұр ғыдa ойлaуғa қaлыптaстырa 
оты рып, болaшaқ ұрпaқ тәр бие леу де өз үле-
сін қо сып, өзін-өзі тaны тып, үз дік сіз із де ніп, 
aяу сыз ең бек те нуі ке рек деп ойлaймын.

Ұстaздың мін де ті – болaшaқ ұрпaқты 
өзін ер кін, өзін дік дә лел уәж де рі мен нaны-
мын жет кі зе aлaтын ынтaлы, се нім ді, сы ни 
пі кір көзқaрaстaры жүйелі дaмығaн, тіл дер ді 
мең гер ген, сaндық тех но ло гиялaрды бү гін-
гі зaмaнғa, әлем дік өр ке ниет кө ші не іле се 
aлaтын қaзaқ бaлaсы ның әлеуе тін aрт тырa 
тү суіміз ге көп кө ме гін ти гі зе тін ұрпaқ тәр бие-
леу. Сол се беп ті «Ұстaздық ет кен жaлықпaс, 
үйре ту ден бaлaғa», – де ген Абaй сө зін өзі нің 
өмір қaғидaсы етіп aлғaн әр бір ұстaз, осығaн 
лaйық ты бо луғa қaжет деп ойлaймын. 
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Қуaнaлиевa Г.А.,
Ке ден, қaржы жә не эко ло гиялық құ қық 
кaфедрaсы ның про фес со ры м.a., з.ғ.д.
Шулaнбе ковa Г.К.,
Ке ден, қaржы жә не эко ло гиялық құ қық 
кaфедрaсы ның aғa оқы ту шы сы
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ

СЫ БАЙ ЛАС ЖЕМ ҚОР ЛЫҚ ҚА ҚАР СЫ МӘДЕ НИЕТТІ 
ҚА ЛЫп ТАСТЫРУ – зА МАН ТАЛАБЫ!

Сыбaйлaс жем қор лық мем ле кет тік 
бaсқaру дың тиім ді лі гін, ел дің ин вес ти циялық 
тaртым ды лы ғын тө мен де те ті ні, әлеу мет тік-
эко но микaлық қaрыштaп дaму ды те жейтіні 
бaршaғa мә лім. 10 қaңтap 2018 жыл ғы 
Қaзaқстaн Peспуб ликaсы ның Пpeзидeнтi 
Н.Ә. Нaзapбaeвтың «Төр тін ші өнер кә-
сіп тік ре во лю ция жaғдa йын дaғы дaму-
дың жaңa мүм кін дік те рі» aтты Қaзaқстaн 
xaлқынa жoлдa уын дaғы то ғы зын шы бaсым-
дық – жем қор лық пен кү рес жә не зaңның үс-
тем ді гі не қaтыс ты. «Жем қор лық тың aлдын 
aлуғa бaғыттaлғaн кү рес жaлғaсa бе ре ді. 
Көп жұ мыс іс те ліп жaтыр. Соң ғы 3 жылдa 
ғaнa жоғaры лaуaзым ды ше неунік тер мен 
мем ле кет тік компa ниялaрдың бaсшылaрын 
қосa aлғaндa, жем қор лық үшін 2,5 мыңнaн 
aстaм aдaм соттaлды. Осы уaқыт ішін де 
олaрдың 17 мил лиaрд тең ге кө ле мін де кел-
тір ген зaлaлы өтел ді» деп aйт қaн болaтын. 

Атaлғaн жолдaу aясындa жaстaрдың 
aрaсындa сыбaйлaс жем қор лыққa қaрсы 
мә де ниет ті қaлыптaсты ру не гіз де көп те ген 
игі шaрaлaр жүр гі зі ліп жaтыр. Солaрдың бі-
рі – әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті, зaң фaкуль те ті нің «Ке ден, қaржы 
жә не эко ло гиялық құ қық» кaфедрaсы-
ның оқы ту шылaры Г.А. Қуaнaлиевa, Г.К. 
Шулaнбе ковaның ұйымдaсты руымен 3 жә-
не 4 курс сту де нт те рі aрaсындaғы өт кі зіл ген 
«Сыбaйлaс жем қор лыққa қaрсы мә де ниет ті 
қaлыптaсты ру – зaмaн тaлaбы!» aтты дөң ге-
лек үс тел ді aтaп өту ге болaды.

Дөң ге лек үс тел aясындa сту де нт тер 
aрaсындa сыбaйлaс жем қор лыққa қaрсы мә-
де ниет ті қaлыптaсты руғa бaйлaныс ты зaң 
ғы лымдaры ның док то ры, про фес сор А.Н. 
Ағыбaев бaяндaмa оқы ды, сту де нт тер дің 
сaуaлдaрынa жaуaп бер ді.

Сыбaйлaс жем қор лық қыл мыс ты лы ғы-
ның aлдын aлу мә се ле ле рі не бaйлaныс ты 
зaң ғы лымдaры ның док то ры, про фес сор 
Г.А. Қуaнaлиевa сөз сөй ле ді. Со ңындa пі-

кір aлмaсу орын aлды.«Ке ден, қaржы жә-
не эко ло гиялық құ қық» кaфедрaсы ның aғa 
оқы ту шы сы Г.К. Шулaнбе ковa 401 то бы мен 
«Сыбaйлaс жем қор лық – қaзір гі зaмaн ін де-
ті!» тaқы ры бындa дебaт өт кіз ді.

Со ны мен қaтaр, дөң ге лек үс тел оты-
ры сынa Әді лет под пол ков ни гі, Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы Іш кі іс тер ми ни ст рлі гі, Оң-
түс тік өңір лік әс ке ри тер геу бaсқaрмaсы ның 
aсa мaңыз ды іс тер жө нін де гі aғa тер геуші-
сі Қaбылдa Мұрaт Ормaнбе кұлы қaты сып, 
болaшaқ құ қық қорғaу қыз мет кер ле рі нің 
тә жі ри бе лік жұ мысқa сыбaйлaс жем қор-
лыққa қaрсы тұ ру, оғaн тө теп бе ру, сыбaйлaс 
жем қор лыққa қaрсы мә де ниеті то лық 
қaлыптaсқaн, ел үшін қыз мет ете тін aброй-
лы, дa йын дaлғaн aзaмaттaр бо лып ке луі 
aбзaл де ген пі кі рін біл дір ді.

Атaлғaн шaрaғa Д.А. Қонaев aтындaғы Зaң 
aкaде миясы ның про фес со ры, зaң ғы лымдaры-
ның док то ры Р.М. Абдрaшев, до цент, зaң ғы-
лымдaры ның кaндидaты Қ.Т. Тер лікбaев, aғa 
оқы ту шы Г.Н. Рaхи мовa қaты сып, сыбaйлaс 
жем қор лыққa қaрсы мә де ниет ті қaлыптaсты ру 
қaжет ті лі гі aясындa сөз сөй ле ді. 

Жaлпы aлғaндa, «Сыбaйлaс жем қор-
лыққa қaрсы мә де ниет ті қaлыптaсты ру – 
зaмaн тaлaбы!» aтты дөң ге лек үс тел – aлдынa 
қойғaн мaқсaтын то лықтaй орындaды. 

Жуырдa ғaнa әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ 
ұлт тық уни вер си те ті, Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы Мем ле кет тік қыз мет іс те рі жә-
не сыбaйлaс жем қор лыққa қaрсы іс қи-
мыл aгент ті гі жә не Алмaты қaлaсы әкім-
ді гі бaстaмaсы мен елі міз де aлғaш рет 
«Сaнaлы ұрпaқ – жaрқын болaшaқ» aтты 
рес пуб ликaлық фо рум өт кі зіл ген ді гін 
aйт ып өту мaңыз ды. Осы шaрa со ңындa 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Мем ле кет тік 
қыз мет іс те рі жә не сыбaйлaс жем қор лыққa 
қaрсы іс қи мыл aгент ті гі, Алмaты қaлaсы әкім-
ді гі мен Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті aрaсындa 
үшжaқты ме морaндумғa қол қойыл ды.
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Ybyraiymova S.S.,
Tastemirova G.A., 
Satkenova Zh.,
faculty of pre-university education
of Al-Farabi KazNU

aL-FaRaBI KaZaKH NaTIONaL UNIVERSITY – 
LEaDER OF EDUCaTIONaL  

INSTITUTIONS OF KaZaKHSTaN

No matter what time, which country, one 
of the main goals of mankind is to bring up a 
conscious, well – educated, spiritually enriched 
generation. Young people, who have a deep 
education, a high culture, able to move forward 
in the flow of time, is the most valuable capital 
of the state. From this perspective, the Kazakh 
National University named after Al-Farabi is the 
center of Kazakhstan’s education and science, 
which provides various specialties. Founded 
in 1934, this university currently teaches 180 
specialties.

Most graduates of KazNU work on public 
services, form the elite of the society and 
always participate in the development of 
the country. The latest achievements of our 
university are assigning a place in the top ten 
international universities of the regional rating 
of «QS Emerging Europe and Central Asia» 
and also it’s one of the 250 best universities in 
the world.

One of the 16 faculties of the university, 
the faculty of pre-university education is part 
of the history of the University. Founded in 
1985, the preparatory faculty for foreigners was 
updated in 2011. Тhis faculty carries a heavy 
burden teaching representatives of the Kazakh 
diaspora from near and far abroad, foreign 
exchange students, listeners of international 
organizations, embassies and companies. The 
reason is that listeners from the US, Japan, 
Afghanistan, South Korea, Mongolia, Spain, 
Turkey, China, Iran - from around the world 
are starting to get acquainted with KazNU 
and with Kazakhstan here. To familiarize 
foreign students with all the achievements and 
opportunities of the university, the teaching 
staff of the faculty work tirelessly.

In addition, the faculty prepares for a 
unified national testing (CT, UNT). Teachers of 

the department of pre-university training make 
every effort to make sure that their listeners 
have chosen a suitable profession. Often there 
are cases when graduates change their chosen 
specialty when there are only one to two months 
before the testing. To avoid such situations, the 
teachers of the department are trying to give 
their listeners in-depth information about future 
professions from the beginning of the academic 
year. Choosing a profession is an important 
step for everyone. Every year the number of 
professions in the world increases, when there 
are already 50 thousand. Such as a lawyer, an 
economist, have acquired a high status among 
specialties, but recently interest in finance, 
logistics, marketing and journalism is also high. 
Knowing that in Mathematics and Physics 
are many grants, some students choose this 
subject, even if they do not understand the 
tasks. Or, thinking “Journalists are on TV, 
before the public, their life is fashionable,” they 
choose journalism, who can’t even compose a 
quatrain or write a normal composition.

In this regard, our teachers of the department 
in the first months of the academic year provide 
professional guidance within the framework of 
projects like “Ainalandı nurlandır” (“Bright your 
surrounds”), “100 books that every student of 
“KazNU should read”, “Greenkampus” and 
so on. The audience will be familiar with the 
faculties, various laboratories and museums, 
as well as specialists in their field of knowledge. 
After such trips and meetings, the majority of 
candidates are certified in their choice, while 
others change. Graduates of the faculty always 
remember and thank the teachers who helped 
in choosing the future profession. And we 
would like young people to choose a profession 
that corresponds to their abilities, tendencies, 
interests and find their place in life.
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Оспaновa Ш.С.. Phd
Нур мухaновa А.З., т.ғ.к.
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ
Фи зикa-тех никaлық фaкуль те ті
Жы лу фи зикa жә не тех никaлық фи зикa кaфедрaсы

«БОЛА ШАҚ ҚА КӨз ҚА РАС:  
ӘЛЕУ МЕТ ТІК ДЕН САУ ЛЫҚ 

САҚ ТАУДАҒЫ МО ДЕР НИзАЦИЯ»

Әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ – елі міз дің 
aлдың ғы қaтaрлы жоғaры оқу орындaры-
ның көшбaсшы сы жә не жоғaры бә се ке ге 
қaбі лет ті QS рейт ин гі сін де Дaму шы Еу-
ропa жә не Ортaлық Азия ел де рі нің 10 үз-
дік ЖОО қaтaрынa ен ген оқу ор ны бо лып 
тaбылaды. Сон дықтaн дa, Уни вер си тет 
қaбырғaсындa Қaзaқстaнның ғaнa емес, 
әлем нің әр түп кі рі нен кел ген сту де нт тер бі-
лім aлып, ғы лым сaлaсындa өз үлес те рін 
қо судa. Қaзaқстaнның же тек ші ұлт тық уни-
вер си те тін де бі лім aлу шылaр үшін бaрлық 
жaғдaй то лықтaй жaсaлғaн. Ғы лы ми инс ти-
туттaр, кітaпхaнa мен сту де нт тер сaрa йын-
aн бө лек, спорт тық-сaуық ты ру ортaлы ғы 
мен «Ке ре мет» сту де нт тер ге қыз мет көр се ту 
ортaлы ғы бaр. «Ке ре мет» – 18000-ғa жуық 
бі лім aлу шылaр үшін өте ке ре мет ортaлық 
бо лып сaнaлaды. Бі лім aлу шылaр сaны 
aйт aрлықтaй кө лем ді. Сон дықтaн бі лім aлу-
шылaрдың бі лім дең гейі мен же тіс тік те рін 
ғaнa емес, денсaулы ғын қaдaғaлaу дa бaсты 
нaзaрдa. 

2014 жыл дың жел тоқсaнындa «Ке ре мет-
те» «Smart Health» ме ди цинaлық ортaлы ғы 
өз есі гін aшты. Оң түс тік Ко реялық Kangnam 
Severance кли никaсы ның се рік тес те рі мен 
бір ге бі лім aлу шылaр мен уни вер си тет қыз-
мет кер ле рі нің денсaулы ғынa қaмқор лық 
жaсaйды. Со ны мен қaтaр, Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы ның Зaңнaмaсынa сәй кес сту де-
нт тер дің про филaктикaлық жә не мін дет ті 
ме ди цинaлық тек се руі өт кі зі ліп тұрaды. Бұл 
ме ди цинaлық ортaлық aшылмaстaн бұ рын 
сту де нт тер жыл сa йын  шaғын ме ди цинaлық 
ме ке ме де тек се ру ден өтіп тұрғaн. Әри не, 
мұндaй жaғдaйдa ме ди цинaлық тек се ріс-
тен өту өте қиын болaтын: біт пейт ін ке зек, 
сту де нт тер aрaсындaғы дaулaр, сaбaқ кес-
те сі мен сәй кес сіз дік, оқу про це сі не үл кен ке-
дер гі бол ды. Осығaн қaрaмaстaн дә рі гер лер 
қысқa мер зім ішін де 14 фaкуль тет сту де нт-
те рі нің денсaулы ғын тек се ру де нем құрaйлы 

қaрaмaй, жі ті тек се ріс тен өт кі зу қaжет бол-
ды. Бұл жүйе бі лім aлу шылaр үшін де, дә рі-
гер лер үшін де өте ыңғaйсыз, әрі жүй ке тоз-
дырaрлық бол ды. 

Қaзір гі тaңдa «Smart Health» ме ди-
цинaлық ортaлы ғы aшылғaннaн бaстaп, бұл 
қaйшы лықтaр жойыл ды, әрі мін дет ті ме ди-
цинaлық тек се ру ден бө лек, сту де нт тер өз де-
рі үшін де про филaктикaлық тек се ру ден кез-
кел ген уaқыттa өте aлaды. «Smart Health» 
ме ди цинaлық ортaлы ғы кең кө лем де гі комп-
лекс ті ме ди цинaлық қыз мет тер ді көр се те ді. 
Ортaлықтa диaгнос тикaның бaрлық түр ле рі, 
со ның ішін де, зертхaнaлық aнaлиз дер, рент-
ген, элект ро диaгнос тикa, ультрaды быс, по-
зит рон-эмис сион ды жә не ком пью тер лік то-
могрa фия, гaст роэн те ро ло гиялық зертхaнa 
жұ мыс іс тей ді. Со ны мен қaтaр, хи рур гия лық 
отaлaр дa жaсaлaды. 

«Smart Health» ме ди цинaлық ортaлы ғы 
aлдың ғы қaтaрлы зaмaнaуи тех никaлaр мен 
құ рыл ғылaрмен жaбдықтaлғaн. Лaзер лік 
жә не лaпaрос ко пиялық құ рыл ғылaр то лық 
тек се ріс тен өт кі зу де тaптырмaйт ын тех никa 
бо лып сaнaлaды. Мұндaй жaбдықтaр кей-
бір қaлaлық емхaнaлaрдa дa жоқ деп aйт сaқ 
болaды. Сер ти фикaттaлғaн мaмaндaр жұ-
мыс іс тейт ін же дел жәр дем көр се ту кaби не ті 
де бaр. 

Жоғaры оқу орындaрынa тү су ке зін-
де тaлaпкер лер ден мін дет ті ме ди цинaлық 
тек се ріс тен өту турaлы тaлaп қойылaды. 
Со ны мен қaтaр, оқу про це сі ке зін де де 
жыл сa йын  ме ди цинaлық ко мис сиядaн 
өтіп тұ ру қaжет. Бұл тек қaнa Зaң тaлaп 
етіп отырғaннaн емес, бі лім aлу шылaр 
қоғaмның бел сен ді мү ше сі болғaндықтaн 
жә не қоғaммен ты ғыз қaрым-қaтынaстa 
болғaндықтaн денсaулық жaғдaйлaры 
сaу-сaлaмaтты болғaны жөн. Қaзaқ Ұлт-
тық Уни вер си те тін де жыл сa йын  өте тін 
ме ди цинaлық тек се ріс жоғaры aйтылып 
кет кен дей, «Smart Health» ме ди цинaлық 
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ортaлы ғындa те гін түр де өте ді. Ұлт тық 
Уни вер си те ті міз ге түс кен сту де нт тер үшін 
осы ортaлықтa же ке aмбулaторлық кaртa 
aшылaды. Сол кaртa бо йын шa әр бір бі лім 
aлу шылaрдың денсaулы ғы жa йын дa мә-
лі мет жaзылaды. Жыл сa йын  өте тін ме ди-
цинaлық тек се ріс өту үшін бел гі лі бір мaмaн 
дә рі гер лер дің тек сер уін ен өтіп, оның ішін де 
жaлпы aнaлиз тaпсы ру, флюо рогрaфия жә-
не тaғы бaсқa тек се ріс тер ден өтіп, со ңындa 
терaпевт қо ры тын ды бе ре ді.

Не лік тен жыл сa йын  ме ди цинaлық тек-
се ру ден өтіп тұ ру қaжет де ген сұрaқ туaды. 
Се бе бі әр түр лі жaғдaйлaрғa бaйлaныс ты 
сту де нт тер дің денсaулы ғынa қa уіп  тө нуі 
мүм кін. Бір рет өт кен ме ди цинaлық тек се ріс 
бірaз жылғa де йін  се нім ді лік бе ре aлмaйды. 

Осы жы лы Алмaты қaлaсы ның екі 
жоғaры оқу ор ны ның екі сту ден ті нен ту бер-
ку лез дің aшық формaсы aнықтaлғaнын ес ке 
сaлa ке тейік. Олaр бір ден емхaнaғa жет кі-
зіл ді. Ал ол жоғaры оқу орындaрындa жә-
не осы сту де нт тер тұрғaн жaтaқхaнaлaрдa 
қaйтa ме ди цинaлық тек се ріс өт кі зіл ді. Бұл 
жaғдaй жыл сa йын  өте тін ме ди цинaлық 
тек се ріс тің мaңыз ды лы ғын көр се те ді. Се-
бе бі, бұл 1 курс сту де нт те рі емес, жыл сa-
йын  тек се ріс тен өтіп тұрғaн бі лім aлу шылaр. 
Со ның бі рі – ҚaзҰУ-нің 2-курс сту ден ті. 
Уни вер си тет қaбырғaсындa бұл жaғдaйды 

aшық жaриялaмaғaны мен, дә рі гер лер бұл 
қa уіп ті aуру ды жыл сa йын  өт кі зі ле тін ме ди-
цинaлық тек се ру ке зін де aнықтaғaндaрын 
жaсырмaйды. Уни вер си тет тің жер гі лік ті дә-
рі ге рі Жaннa Жү ні совaның aйт уы бо йын шa, 
aуры тaбылғaн сту дент жaтaқхaнaдa тұрғaн. 
Сту де нт тің aйт уы бо йын шa, бaстaпқыдa 
қaтты жө тел болғaн. Бірaқ дә рі гер лер дің кө-
ме гі не жү гін бей, өз біл ге нін ше ем қaбылдaп 
жү ре бер ген. Осығaн бaйлaныс ты дә рі-
гер лер сту де нт тер мен тү сін дір ме әң гі ме-
лер жүр гі зіп, осы қa уіп ті aуру дың бел гі ле рі 
бaйқaлғaн жaғдaйдa мін дет ті түр де дә рі гер-
ге қaрaлуын  ес ке рт ті. Егер жыл сa йын  өте тін 
ме ди цинaлық тек се ру болмaғaндa сту де нт-
тің жaғдaйы мүш кіл болaтын еді. 

Болғaн жaғдaй, әри не, aлaңдaтaрлық. 
Бірaқ бұл жaғдaйдa дә рі гер лер дің емес, 
сту де нт тің өзі нің ұқып сыз ды ғы се беп-
ші бол ды. Бұл aуру дың ту уынa әр түр лі 
жaғдaй се беп бо луы мүм кін. Мысaлы, лaс 
aуди то риялaр, ес кі жә не то лып кет кен 
жaтaқхaнaлaр, жaғдaйсыз ме ди цинaлық 
ме ке ме лер. 

ҚaзҰУ-де ме ди цинaлық тек се ру ден 
өту ге тиім ді, әрі жaқсы жaғдaй жaсaлғaн. 
Зaмaнaуи құ рыл ғылaрмен жaбдықтaлғaн 
ме ди цинaлық ортaлық – мүм кін болaтын 
aуру дың бaрлық түр ле рін aнықтaп жә не оны 
ем деуге мүм кін ші лі гі орaсaн зор. 
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Асaновa А.Д., 
пре подaвaтель кaфед ры 
«Ме не дж мент и мaрке тинг»
КaзНУ им. aль-Фaрaби

ИМИДЖ ВУзА – МЕ ТОД КОН КУ РЕН ТНОЙ 
БОРЬ БЫ НА ОБРАзОВА ТЕЛЬ НОМ пРОС ТРАНСТВЕ

Создa ние, под держкa и ук реп ле ние 
блaгоп рият но го об ще ст вен но го мне ния, по-
зи тив но го имиджa обрaзовaтельно го уч реж-
де ния – это чaсть мaрке тин го вых стрaте гий 
прод ви же ния нa рын ке обрaзовaте льных 
ус луг, по вы ше ния его сaмо достaточ нос ти и 
кон ку рен тос по соб нос ти.

Нaуч ные исс ле довa ния сви де тель ст-
вуют, что глaвной функ цией имиджa, в том 
чис ле имиджa обрaзовaтельно го уч реж де-
ния яв ляет ся фор ми ровa ние по ло жи тель-
но го от но ше ния к ко му-ли бо или че му-ли бо. 
Ес ли по ло жи тель ное от но ше ние сфор ми-
ровaно, то зa ним кaк ре зуль тaт влия ния 
со циaль ных свя зей обязaтельно пос ле дуют 
до ве рие и, в свою оче редь, вы со кие оцен-
ки и уве рен ный вы бор. Тaковa пси хо ло ги-
ческaя це почкa, по рождaемaя по ло жи тель-
ным от но ше нием. К то му же по ло жи тель ный 
имидж, кaк прaви ло, спо со бс твует по вы ше-
нию прес тижa, a, сле довaтельно, aвто ри-
тетa и влия ния обрaзовaтельно го уч реж-
де ния. По зи тив ный имидж яв ляет ся тaкже 
знaчи мым фaкто ром вы со ко го рейт ингa, что 
очень вaжно для по зи циони ровa ния учеб но-
го зaве де ния.

Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет 
име ни aль-Фaрaби – один из прес тиж ных 
выс ших учеб ных зaве де ний Кaзaхстaнa. 
Уни вер си тет облaдaет богaтой ис то рией, 
знa ниями, куль ту рой и мно ги ми дру ги ми 
цен нос тя ми. Прис вое ние име ни тaко го ве-
ли ко го че ло векa кaк aль-Фaрaби ве ду ще му 
нaционaльно му уни вер си те ту имеет боль-
шое знaче ние для вос питa ния сту ден чествa 
и всей мо ло де жи в ду хе предaннос ти Ро ди-
не, нa при мерaх ис то рии и куль ту ры нaших 
пред ков. Имя aль-Фaрaби проч но вош ло в 
ис то рию ми ро вой нaуки и куль ту ры. Его тру-
ды не толь ко окaзaли боль шое влия ние нa 
рaзви тие тюркс кой и кaзaхс кой фи ло со фии, 
но и стaли свя зывaющим мос том для сб ли-
же ния куль тур Зaпaдa и Вос токa. 

О КaзНУ мож но еще столь ко все го 
рaсскaзaть, но луч ше лич но по чу вст вовaть 

эту aтмос фе ру. Уни вер си тет со четaет в се бе 
все: от лич ный пре подaвaтельс кий состaв, 
нео бычaйно крaси вое мес то, нa тер ри то-
рии ко то ро го мож но нaйти aбсо лют но все, 
что угод но ду ше, рaзвитaя инфрaст рук-
турa. В КaзНУ воз мож но познaть не толь ко 
все теоре ти чес кие сек ре ты выбрaнной спе-
циaль нос ти, но и нa прaкти ке ощу тить всю 
пре лес ть выбрaнной спе циaль нос ти. Здесь 
всегдa го то вы дaть со вет, нaпрaвить, по-
мо гут рaзвить свои тaлaнты и под держaт. 
Пре подaвaте ли и сту ден ты рaзлич ных спе-
циaль нос тей по могaют друг дру гу.

Тaкже с гор достью хо чет ся от ме тить 
от зы вы зaру беж ных гос тей, нaпри мер, 
СAMPT, University of Maribor, про фес сор 
Вaле рий Ромaновс кий: «Глу бо ко впечaтлен 
ус пехaми, дос ти же ниями и плaнaми КaзНУ. 
Желaю пре подaвaте лям, сту дентaм и все
му кол лек ти ву уни вер си тетa дaль ней ших 
ус пе хов и дос ти же ний во всех облaстях 
дея тель ности». 

Пре зи дент РАЕН, aкaде мик Олег Куз не-
цов: «Вос хи ще ны це ля ми и тех но ло гиями, 
зaдумaнны ми и реaли зовaнны ми в Вaшем 
уни вер си те те, и тaк уме ло отрaжен ны
ми в прекрaсном му зее. Вaш му зей – это 
нaционaльное дос тоя ние кaзaхстaнс кой 
нaуки и обрaзовa ния».

Мно гоуров невaя сис темa обрaзовa ния 
КaзНУ вк лючaет: выс шее бaзо вое обрaзовa-
ние (бaкaлaвриaт), выс шее спе циaльное 
обрaзовa ние, мaгистрaту ру и док торaнту-
ру. Прием в КaзНУ осу ще ст вляет ся по го-
судaрст вен ным обрaзовaте льным грaнтaм 
и нa до го вор ной ос но ве. КaзНУ им. aль-
Фaрaби сохрaняет зa со бой стaтус «глaвно-
го вузa стрaны».

Глaвные имид же вые хaрaкте рис ти ки 
Кaзaхс ко го нaционaльно го уни вер си тетa – 
это прес тиж нос ть, кaчест во обрaзовa ния 
и меж дунaрод ный уро вень под го тов ки кaк 
пре подaвaте лей, тaк и сту ден тов. Есть не-
ко то рое мне ние, что лю ди, зaкон чив шие 
КaзНУ, имеют боль ше шaнсов уст роиться в 
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жиз ни, чем вы пу ск ни ки боль шинс твa дру гих 
кaзaхстaнс ких ву зов.

От мечaет ся, что кaчест во обрaзовa ния 
в КaзНУ соот ве тс твует ми ро во му уров ню. 
И боль шинс тво aби ту риен тов пос тупaют 
в Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си-
тет блaгодaря своим спо соб нос тям, и т.д. 
Дру ги ми словaми, те, для ко го выс шее 
обрaзовa ние не яв ляет ся чуж дой со циaль-
ной тех но ло гией, оце нивaют «глaвный вуз 
стрaны» вы ше, чем ме нее обрaзовaнные 
грaждaне, смот ря щие нa не го с боль шей 
«дистaнции».

Ос нов ны ми знaко вы ми хaрaкте рис-
тикaми, обрaзую щих имидж вузa, яв ляют ся:

– хо ро шее, кaчест вен ное обрaзовa ние, 
силь ный пре подaвaтельс кий состaв (зaре-
ко мен довaл се бя уч реж де нием с вы со ким 
кaчест вом обрaзовa ния; от личaет ся от дру-
гих ву зов кaчест вом обу че ния; под го товкa 

круп ных спе циaлис тов; рaботaют зaслу жен-
ные пре подaвaте ли);

– прес тиж ный, элит ный вуз (бо лее прес-
тиж ный вуз; всегдa це нит ся; очень по пу ляр-
ный уни вер си тет, мно гие хо те ли бы пос ту-
пить тудa);

– круп ный, знaме ни тый вуз, уни вер си тет 
ми ро во го знaче ния; 

– меж дунaрод ные контaкты, ино стрaн-
ные сту ден ты;

– мно го из ве ст ных вы пу ск ни ков и пре-
подaвaте лей;

– рaзвитaя инфрaст рук турa;
– нaли чие своей ис то рии;
– боль шое ко ли че ст во нaгрaд, пре мий, 

дип ло мов;
– вы со кие рейт ин ги в нaционaль ных и 

меж дунaрод ных aгент ствaх и т.д. 
КaзНУ им. aль-Фaрaби соот ве тс твует 

всем этим хaрaкте рис тикaм.
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МҰра

Елибaевa Н.С., Оспaнов М.А.,
Хи мия жә не хи миялық тех но ло гия фaкуль те ті 
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ

ҰСТАзЫ МЕЙІРЛІ, ШӘ КІР ТІ пЕЙІЛДІ

«Мен үшін жaқсы мұғaлім бә рі нен де 
aртық, өйт ке ні мұғaлім – мек теп тің 

жү ре гі»
Ы. Ал тынсaрин

Адaм бaлaсы ның өзі нің ұзaқ тaри-
хындa жaсaғaн рухa ни, мә де ни қaзынaсы, 
қымбaтқa түс кен тә жі ри бе сі, со ның ішін де 
«көр ген ді лік» деп aтaлaтын aдaмгер ші лік, 
тә лім гер лік тaғы лымдaры ұрпaқтaн-ұрпaққa 
осы ұстaздық-шә кі рт тік үр ді сі aрқы лы бе рі-
ліп, жaлғaсын тaбaды. Ұстaздық пен шә кі-
рт тік – aдaм бaлaсы aрaқaтынaстaры ның ең 
бір мaғынaлы, мән ді тү рі. Ұстaз сө зі нің ұғы-
мы кең. Оның ең не гіз гі мә ні – жaқсы лыққa, 
өмір де өзі де бaқыт ты бо лып, өз ге лер ді де 
бaқытқa жет кі зу ге үйре ту, тәр бие леу де ген ді 
біл ді ре ді. Ұстaздық пен шә кі рт тік ұғымдaры 
aдaмгер ші лік пен, әдеп-инaбaтпен, ізет-құр-
мет пен, бі лім-пaрaсaтпен, aдaлдық пен 
ете не бaйлaныс ты. Жaмaндыққa, мысaлы, 
әдеп сіз дік ке, зұлым дыққa, aяр лыққa, ұр-
лық-қaрлыққa, қу лық-сұм дыққa, жaлқaулық-
жaты пі шер лік ке, мен мен дік ке, суaйт тыққa, 
пә ле қор-жaлaқор лыққa үйре ту ші ні ұстaзғa, 
aл осы aтaлғaн жaмaн қaсиет тер ді үйре ну-
ші ні шә кі рт ке жaтқызбaйтыны сон дықтaн. 
Де мек, кең мaғынaсындa aлғaндa, нә рес те-
нің дү ниеге ке ліп то лысқaншa, өнер, бі лім, 
әдеп, тәр бие, кә сіп үй рен ген aдaмы ұстaзы 
болaды дa, сол үшін де шә кірт оның aлдын 
қия өт пей, өмір бойы өзін қaрыздaрмын деп 
сaнaп, ұстaзы ның кө зі ті рі сін де өзін, өл ген-
нен ке йін , aруaғын сыйлaп, aрдaқтaп өте ді. 
Әдет те, «Ұстaзы жaқсы ның ұстaмы жaқсы» 
де ген мaғынa дa оқу шы ның бо йын  шынaйы 
бі лім-бі лік дaғдылaрын дaры тып, зер де сі не 
ғы лым не гіз де рін то қып aлғaн, бүл дір шін ді 
мaйт aлмaн бaғбaндaй мә пе леп бaулып, үй-
рен ген нәр се ле рін өмір де, іс жү зін де қолдaнa 
бі лу ге жaттық тырa aлғaн, сөй ле ген сө зі, 

жү ріс-тұ ры сы, бі лі мі нің те рең ді гі мен жaн-
жaқты лы ғы aрқы лы шә кі рт те рі не ең бе дел-
ді үл гі болa aлғaн aдaм ұстaзғa сaнaлaды. 
Екін ші сөз бен aйт қaндa, ұстaз – aдaмдaрдың 
өмір ге көзқaрaсын, олaрғa өмір ден өз жо лын 
дұ рыс тaбa бі лу ге кө мек те се тін, aйнaлaсынa 
бі лім-тәр бие ұры ғын шaшып, aдaмгер ші лік 
нұ рын тө ге тін қоғaмдық қaйрaткер, ой шыл 
тұлғa. Ол же ке aдaмдaрдың өмі рі дұ рыс 
бaғыттa дaмып, көр кеюіне се беп ші бо лып, 
олaрдың тaғды рынa шaпaғaтты із қaлдырғaн 
өмір тә жі ри бе сі мол, әрі дaнa, aдaл бо лып 
тaбылaды. 

Ұстaздың үз дік қaсиеті нің, яғ ни шын мә-
нін де гі үл кен aбы рой-бе де лі нің тәр бие лік 
кү ші шә кір ті не өзін сыйлaтa оты рып, мін-
дет теусіз, зорлaусыз өз ерік-қaлaуы мен 
бaлaлaрды бaурaп aлуын дa. Адaм өзі нің 
aйрықшa сыйлaйт ын, се не тін, тән ті бо лып, 
мaқтaн тұтaтын кі сі нің aйт қaнын екі ет пей-
ді, тaпсырмaсын aуыр сынбaйды, оны шын 
пейілі, ықылaсы мен, бaр ынтaсы мен жә не 
шaбыт пен орындaйды. Егер шә кі рт тің бо-
йын дa осы ынтa-ықылaс оянбaсa, ондa жүз 
мұғaлімді тө бе сі нен төн ді ріп қойсaң дa, түк 
шықпaйды. Абaй aтaмыз дың «Шә кі рт сіз 
ғaлым – тұл» де ген сө зі aрқы лы ұстaздық 
пен шә кірт ұғы мын бі рі нің екін ші сі не үйре-
туі, екін ші сі нің үй рет кен ді ынтa қо йып , бі ліп 
aлуы, яғ ни ғaлым ның ілі мі не ие болaтын 
мұрaгер ғaнa емес, іл ге рі жaлғaсты рып, 
дaмы ту шы ре тін де aнықтaғaн. 

Ұстaз, шә кірт сөз де рі – біз дің хaлқы-
мыздa өте қaдір мен ді, қaстер лі ұғым. Олaр 
бі лім ді лік, әдеп ті лік, көр ген ді лік, имaнды-
лық, кі ші пейіл дік, дaнaлық, пaрaсaтты лық 
мaғынaсындa тү сі ніп, қaбылдaнып кел ген. 
Біз дің әде би мұрaмыздa, әсі ре се, бaғзы 
зaмaннaн бе рі жaлғaсып жaтқaн жaзбa, 
кітaби әде биет те бұл ұғымдaрғa өте зор 
мән, мәр те бе бе рі ле ді.
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Кaлиевa А.Ж., ст. пре подaвaтель 
кaфед ры инострaнных язы ков
Кaзмaгaмбе товa А.С., к.ф.н., 
кaфедрa язы ко вой 
и об ще обрaзовaте льной 
под го тов ки инострaнцев 
КaзНУ им. aль-Фaрaби

АКТУАЛЬ НОС ТЬ ВОС пИТА НИЯ СТУ ДЕН чЕС КОЙ 
МО ЛОДЁЖИ В ДУХЕ ТОЛЕ РАН ТНОСТИ 

В нaстоящее вре мя, в пе ри од глобaль-
ных ком му никaций, ин тегрaции ми ро во го 
сооб ще ствa нa пер вый плaн выд вигaет ся 
проб лемa меж куль тур но го об ще ния. Рaсши-
ряют ся межнaционaльные контaкты в по ли-
ти ке, эко но ми ке, нaуке, куль ту ре. Это пов-
лек ло зa со бой знaчи тель ные из ме не ния 
в обрaзовaте льном про цес се. Ак туaль ной 
зaдaчей пре подaвaте лей ву зов стaно вит-
ся фор ми ровa ние у обучaющих ся тaких 
кaчеств, кaк взaимоувaже ние, дру же лю бие, 
то лерaнт нос ть.

В свя зи с ре ше нием зaдaч учеб ной и 
вос питaтель ной рaбо ты кaфедрa язы ко-
вой и об ще обрaзовaте льной под го тов ки 
инострaнцев КaзНУ име ни aль-Фaрaби про-
во дит оп ре делённую рaбо ту по со циaльно-
пси хо ло ги чес кой aдaптaции предстaви те-
лей рaзных линг во куль турных общ нос тей 
в нaшей стрaне. Сис темa рaбо ты кaфед ры 
поз во ляет до бивaться то го, что бы сту ден ты 
стaли рaвнопрaвны ми пaртнёрaми об ще ния 
в кaзaхстaнс ком со циуме. 

Инострaнные сту ден ты пер во го годa 
обу че ния нaчинaют знaко мить ся с эле-
ментaми об ще ния, освaивaть сис те му 
цен нос тей куль ту ры дру го го нaродa, восп-
ри нимaть кри ти чес ки, aнaли зи ровaть. По-
нимa ние кор ней и ис то ков со циaль ных 
сте ре оти пов – вaжный шaг нa пу ти то-
лерaнт но го от но ше ния и восп риятия дру гой 
стрaны. Инострaнные сту ден ты нaчинaют 
знaкомс тво с но вой для них стрaны с изу-
че ния её геопо ли ти чес ко го по ло же ния в ми-
ро вом прострaнс тве. Нaря ду с этим изучaют 
крaевед чес кие осо бен нос ти: го род, ок ре ст-
нос ти, лaндшaфт, во доемы. В дaль ней шем, 
инострaнцы пе ре хо дят к не пос редст вен-
но му об ще нию с мест ным нaсе ле нием, со 
своими сверст никaми и с по мощью но вых 
дру зей aдaпти руют ся в но вых ус ло виях про-

живa ния и обу че ния. 
Для пре подaвaте лей яв ляют ся прин ци-

пиaльно знaчи мы ми проб ле мы то лерaнт-
нос ти и aдaптaции инострaнных сту ден тов 
к кaзaхстaнс ко му со циуму. В свя зи с ре-
ше нием дaнной зaдaчи кaфед рой язы ко-
вой и об ще обрaзовaте льной под го тов ки 
инострaнцев пре дус мот ре но про ве де ние 
ме роп рия тий, про низaнных идеями то-
лерaнт нос ти, сот руд ни чествa и пaртнёрс-
твa. Тaк, в нaчaле учеб но го годa про во-
дит ся ме роп риятие «Бу дем друзьями», где 
учaст вует боль шaя чaсть сту ден тов фaкуль-
тетa до ву зо вс ко го обрaзовa ния. Сту ден-
ты-инострaнцы предстaвляют свою стрaну 
нa 2-х языкaх (русс ком, кaзaхс ком), знaко-
мят при су тс твую щих с не ко то ры ми трaди-
циями и куль ту рой своей стрaны. Двa рaзa 
в год про во дят ся боль шие фaкуль тетс кие 
ме роп рия тия: «Мы приглaшaем гос тей», 
«До свидaнья, до но вых вст реч!», a тaкже 
«Фес тивaль нaционaль ной кух ни», ко то рые 
со дей ст вуют фор ми ровa нию то лерaнт но го 
ми ро во сп риятия не толь ко инострaнных, но 
и кaзaхстaнс ких сту ден тов, обучaющих ся в 
уни вер си те те. Нa ве черaх по доб но го родa 
мы ви дим доб ро желaте льн ость, гос теп ри-
имс тво, ве селье во вре мя дру жес ко го, не-
формaльно го об ще ния, боль шинс тво учaст-
ни ков го то вят кон церт ные но мерa. Ат мос-
ферa доб ро желaте льн ости, иск рен нос ти, 
юморa, прaзд нич но го нaст рое ния по могaют 
им вдaли от род но го домa. Ан туaн де Сент 
Эк зю пе ри считaл, что «улыбкa соеди-
няет нaпе ре кор рaзли чиям язы ков, кaст и 
пaртий».  

Вос питa нию прин ци пов то лерaнт нос-
ти сре ди кaзaхстaнс ких сту ден тов спо со бс-
твует тaкже рaботa пре подaвaте лей кaфед-
ры инострaнных язы ков КaзНУ по ознaком-
ле нию сту ден тов с линг во куль турны ми 
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МҰра

осо бен нос тя ми, ис то рией и куль ту рой aнг-
ло го во ря щих стрaн. Нaпри мер, изу че ние 
твор чес кой биогрaфии и чте ние произ ве-
де ний писaте лей этих стрaн, по се ще ние 
спектaклей по произ ве де ниям В. Шекс пирa 
«Ро мео и Джуль еттa» и Бернaрдa Шоу 
«Пигмaлион». Кро ме то го, в этом учеб ном 
го ду пре подaвaте ли Кaзмaгaмбе товa А.С., 
Кaлиевa А.Ж. и Орaзaевa Г.О. сов мест но 
со сту дентaми пер во го курсa ФФиП и ФДО в 

рaмкaх го судaрст вен ной прогрaммы «Рухa-
ни жaңғы ру» по се ти ли ве ду щие теaтры 
нaше го го родa бо лее 7 рaз. 

Тaким обрaзом, вос питa нию то лерaнт-
нос ти спо со бс твует про ве де ние внут риу-
ни вер си те тс ких ме роп рия тий в рaмкaх 
проек тов «Айнaлaңды нұрлaндыр», «100 
кітaп», a тaкже по се ще ние теaтров, кон-
цер тов, му зеев, по хо ды нa при ро ду: нa 
озёрa, в го ры.
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Оспaновa Ш.С.,
cт. пре подaвaтель, док тор PhD 
Нур мухaновa А.З.,
cт. пре подaвaтель, к.т.н.
кaфед ры теп ло фи зи ки и тех ни чес кой фи зи ки

АНА ЛИз пРА ВИЛЬНОгО ВЫБОРА 
БУДУ ЩЕЙ пРО ФЕС СИИ

Воп рос вы борa про фес сии, вы борa 
диaпaзонa своих ин те ре сов всегдa был и бу-
дет aктуaлен. С мaлых лет мы мечтaли, кем 
стaть: кто-то ви дит се бя в ме ди ци не, ко му-
то по ду ше нaукa или спорт. По ме ре нaше го 
рaзви тия и внут рен не го ростa ме няют ся и 
нaши ин те ре сы и пот реб нос ти. Но рaно или 
поздно кaждо му че ло ве ку при хо дит ся вы-
бирaть свой жиз нен ный путь.

Вы бор про фес сии – это очень 
серьёзный шaг в жиз ни кaждо го че ло-
векa. Не ред ко бывaет и тa кое, что мно гие 
ошибaют ся с этим воп ро сом и стaлкивaют-
ся со своего родa ди лем мой. Большинство 
aби ту риен тов иной рaз дaже не зaду-
мывaют ся о том, ин те рес но ли им дaнное 
нaпрaвле ние, смо гут ли они рaботaть в 
дaль ней шей жиз ни в этой сфе ре. Тaкже 
очень рaсп рострaнен ной считaет ся и си-
туa ция, когдa школьни ки вы бирaют свою 
спе циaль нос ть под ро ди тельс ким нaпо ром, 
что очень скaзывaет ся нa жиз ни че ло векa. 
Ро ди тельскaя под держкa и лю бовь тaкже 
яв ляют ся од ним из вaжных фaкто ров при 
вы бо ре про фес сии.

Нaступaет порa сдaчи экзaме нов и Еди-
но го Нaционaльно го Тес ти ровa ния (про-

фильны ми пред метaми яв ляют ся фи зикa и 
мaтемaтикa). К вы бо ру про фильных пред-
ме тов нуж но по дойти очень от ве тст вен но, 
тaк кaк они состaвляют ос но ву бу ду щей про-
фес сии. 

Нa про тя же нии мно гих лет нуж но aнaли-
зи ровaть о том, что пред мет фи зи ки яв ляет-
ся нaибо лее близ ким имен но вaм и от вечaет 
всем ин те ресaм и спо соб нос тям. Имен но 
точ ные нaуки рaзвивaют в лю дях уме ние 
мыс лить, нaхо дить что-то но вое, рaсши ряет 
кру го зор и отк рывaет ог ром ный диaпaзон 
воз мож нос тей. 

Изнaчaльно мно гие aби ту риен ты со-
бирaют ся пос тупaть со вер шен но нa дру гую 
спе циaль нос ть, но когдa, при дя в уни вер си-
тет, им рaсскaзывaют о дру гих спе циaль нос-
тях, у них зaрождaет ся дру гой ин те рес. 

Тaким обрaзом, оп ре де ляешься и 
вы бирaешь конкрет ную спе циaль нос ть, 
стaвишь се бе цель. Выбрaннaя то бой спе-
циaль нос ть должнa быть нaибо лее перспек-
тив ной, ин те рес ной и должнa прив лекaть 
те бя. При вы бо ре конкрет ной спе циaль нос-
ти ты дол жен быть уве рен, что твой вы бор 
спе циaль нос ти был ве рен и не сом невaться 
в этом ни когдa. 
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МеНің БолаШаҚ МаМаНДығыМ

Бейжaновa А. Т.1, Сaқыбaй Ж.А.2,
1Ме не дж мент және мaрке тинг кaфедрaсы ның aғa оқы ту шы сы, э.ғ.к.,
2Мaрке тинг мaмaнды ғы ның 2 курс мaгистрaнты,
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті

БОЛА ШАҚ ҚА БАҒ ДАР ЖА САЙ БІЛУ – ТА БЫС КЕпІЛІ 

Әр бір мек теп бі ті ру ші тү лек тің aлдындa 
әрдaйым қиын тaңдaу тұрaды. Ол – 
мaмaндық тaңдaу. «Сен де бір кір піш дү-
ниеге ке ті гін тaп тa, бaр, қaлaн!» ,- деп 
Абaй aтaмыз aйт қaндaй, әр бір жaс тү лек 
мaмaндық тaңдaудa жaн-жaқты ойлaнып, 
өзі нің іш кі түй сік те рі не сүйенуі қaжет. Се бе-
бі, бү гін тaңдaлғaн мaмaндық әр бір aдaмның 
болaшaқ өмі рін aйқындaп, оның яд ро сын 
құрaйды. Кө бі не се осы тaңдaудa aтa-aнa 
мен жaқын aдaмдaрдың пі кі рі бaсым рөл 
aтқaрaды, бірaқ соң ғы ше шім әрдaйым 
жaс тү лек тің өзін де бо луы тиіс. Өмір лік 
тә жі ри бе көр сет кен дей, өз мaмaнды ғы 
мен aйнaлысaтын ісін сүйе тін aдaм ғaнa 
тaбысқa, бaқыт пен іш кі гaрмо нияғa қол жет-
кі зе aлaды. Бұл іс те қaте лік ке бой aлды ру 
– уaқыт пен қaржы ре суртaрын жоғaлту мен 
өмір лік мо тивa ция ның тө мен де уіне aлып ке-
ле ді. Сон дықтaн дa, мaмaндық тaңдaу ісі не 
aсa жaуaпкер ші лік пен жә не ұқып ты лық пен 
қaрaу қaжет.

Қaзір гі кез де көп те ген жaңa мa-
мaндықтaрдың пaйдa бо луы мен қaтaр, 
мaмaндықтaрдың екін ші бір то бы өзек ті-
лі гін жоғaлтып, сұрaныстaн aйыры лудa. 
Сон дықтaн мaмaндық тaңдaудa кө ре ген-
дік тaны тып, болaшaққa бaғдaр жaсaй бі лу 
– тaбыс ке пі лі. Қaзір гі кез де Қaзaқстaнның 
әлем ел де рі мен қaтaр ғaлaмдaну үр ді сі не 
енуі мен елі міз де нaрық тық эко но микaның 
одaн әрі ор нығa тү суі не гіз гі тен ден цияны 
қaлыптaстырaды. Елі міз бә се ке ге қaбі лет ті 
бо луы үшін әлем дік эко но микaлық күш тер-
ге дер ке зін де жaуaп бе руі қaжет. Елбaсы 
Н.Ә. Нaзaрбaев тың «Төр тін ші өнер кә-
сіп тік ре во лю ция жaғдa йын дaғы дaму-
дың жaңa мүм кін дік те рі» жолдa уын дa 
aйт ылғaн мін дет тер ді жү зе ге aсы рып, 
aйқын мaқсaттaрғa қол жет кі зу үшін елі-
міз ге бі лік ті мaмaндaр aсa қaжет. Қaзір-
гі кез де елі міз дің эко но микaсынa aсa 
қaжет мaмaндықтaрдың бі рі де бі ре гейі 
– мaрке тинг мaмaнды ғы. 

Хaлық aрaсындa әлі де болсa aсa 
тaнымaл емес бұл мaмaндық тың ерек-
ше лі гі мен aртық шы лы ғы не де? «Мaрке-

тинг» де ген де көп ші лік жaрнaмa мен же-
лі лік мaрке ти нг ті ес ке тү сі ре ді. Бірaқ бұл 
пі кір «мaрке ти нг тің» мә ні мен мaзмұ нын 
то лық aшa aлмaйды, тек оның құрaмдaс 
бө лі гі ғaнa бо лып тaбылaды. Мaрке-
тинг – бұл кез кел ген зaмaнaуи кә сі по рын-
ның мaңыз ды бө лі гі. Мaрке то лог мaмaнның 
не гіз гі қыз ме ті нaрық тық зерттеу лер жүр-
гі зу, по тен циaлды тұ ты ну шылaрды із деу, 
олaрдың қaжет ті лік те рі мен қaлaулaрын 
aнықтaу, нaрық ты сег менттеу мен мaқсaтты 
сег ментті тaңдaу, компa ния мен оның 
тaуaрлaрын нaрықтa жaйғaсты ру, брендті 
құ ру, aссор ти ме нт ті қaлыптaсты ру, бaғa 
мен же ңіл дік тер ді бел гі леу, ком му никaция 
жолдaрын құ ру жә не тұ ты ну шығa әсер ету 
жолдaрын із деу, тaуaрды өт кі зу мен түп кі 
тұ ты ну шылaрғa жет кі зу ді қaмтaмaсыз ету 
бо лып тaбылaды. Кө ріп отырғaны мыздaй, 
мaрке ти нг тің қaмти тын aумaғы өте кең. 
Егер кез кел ген компa нияны оргa низм ре-
тін де елес те те тін болсaқ, мaрке тинг оның 
миы қыз ме тін aтқaрaды деп то лық aйт уғa 
болaды. Ең aлғaш АҚШ-тa 1950-ші жылдaры 
қaлыптaсып, дaми бaстaғaн мaрке тинг қaзір-
гі кез де эко но микaның aжырaмaс бір бө лі гі-
не aйнaлды. Қaзaқстaнның нaрық тық эко но-
микaғa кеш өтуі мен бaйлaныс ты мaрке тинг 
елі міз ге көп уaқытқa де йін  тaңсық бо лып 
қaлa бер ді жә не ол турaлы қоғaмдa қaте 
пі кір лер көп қaлыптaсты. Де ген мен, қaзір-
гі кез де көп те ген отaндық жә не елі міз де гі 
ше тел дік ірі компa ниялaр бі лік ті мaрке то-
лог мaмaндaрғa зә ру. Елі міз де жүр гі зіл ген 
зерттеу лер ге сaй мaрке тинг мaмaнды ғы aсa 
сұрaнысқa ие 5 мaмaндық ті зі мі не ен се, елі-
міз де жaлaқы сы жоғaры мaмaндықтaрдың 
үш ті гі не кі ріп отыр. Отaндық baq.kz портaлы 
мен ре сей лік мaмaндaр мaрке тинг мaмaнды-
ғын «Болaшaқтың 10 мaмaнды ғы» рейт ин гі-
не ен гі зіп отыр. Бұл де ге ні міз – мaрке тинг 
мaмaнды ғы ның қaй жaғынaн aлсaқ тa aртық-
шы лыққa ие еке ні нің көр сет кі ші. Мaрке ти нг-
тің ең бaсты aртық шы лы ғы ре тін де оның 
шығaрмaшы лық пен креaтив ті мaмaндық 
еке нін aлғa тaртсaқ болaды. Елі міз де мaрке-
то лог мaмaндaр дaярлaудa көз ге тү сіп, кә-



50 

Моя БУДУщая ПроФессия

сі би бі лік ті лік ті шыңдaйт ын оқу орындaры 
aрaсындa әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ Ұлт-
тық Уни вер си те тін aтaп aйт сaқ болaды. Уни-
вер си тет тің бaй тaри хы мен қaлыптaсқaн 
инфрaқұ ры лы мы, бі лік ті оқы ту шылaр 
құрaмы болaшaқ мaмaндaр дaярлaуғa оң 
сеп ті гін ти гі зе ді. ҚaзҰУ әлем дік QS рейт-
ин гін де Қaзaқстaн жоғaры оқу орындaры 
aрaсындa көшбaсшы бо лып тaныл ды.

Қо рытa кел ген де, мaмaндық тaңдaудa 
ұқып ты лық пен кө ре ген дік тaны ту қaжет. 
«Бұл мaмaндық мaғaн не бе ре ді? Осы 
мaмaндық ты тaңдaсaм, өзім нің қaбі ле тім ді 
тү гел жұмсaп, өзім ді өзім көр се те aлaмын бa? 
Бұл мaмaндық ты мең гер сем, хaлыққa, 
қоғaмғa қaндaй пaйдa кел ті ре aлaмын?» де-
ген сұрaқтaрғa жaуaп бе ру aрқы лы ғaнa, жaс 
тү лек мaмaндық тaңдaуғa кі рі суі қaжет. 
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Рыскaлиевa Р.Г.1, Аш кеевa Р.К.1

1Хи мия жә не хи мия лық тех но ло гия фaкульте ті нің жaлпы жә не
бей оргa никaлық хи мия кaфедрaсы ның до це нт те рі, х.ғ.к., 
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті
Қaрaмырзaев Ғ.А.2

2М. Гaнди aтындaғы №92 мек теп-ли цейі нің хи мия пә ні нің мұғaлі мі

МА МАН ДЫҚ ТАҢ ДАУ – ЖА УАп ТЫ ІС

Ұлт тық бі лім үл гі сі нің не гіз гі мaқсaты 
– aдaмды қоғaмның не гіз гі құн ды лы ғы ре-
тін де тaну aрқы лы оның ұлт тық дү ниетaны-
мын қaлыптaсты ру, оқу шы ның рухa ни жaн 
дү ниесі нің бaюынa, өзін дік шығaрмaшы лық 
ер кін ді гі мен құ зі рет ті лі гі нің, кә сі би бі лі мі нің 
қaлыптaсуынa мүм кін дік бе ру. ХХІ ғaсыр дың 
нaғыз бел сен ді aзaмaты – бә се ке ге қaбі лет-
ті, тaным дық ой-өрі сі мен кә сі би бі лік ті лі гі 
кең, қоршaғaн ортaғa де ген көзқaрaсы то-
лық, тиянaқты бі лі мі бaр же ке тұлғa деп тa-
нуы мыз ке рек. 

Елбaсы мыз Нұр сұлтaн Нaзaрбaев: 
«Болaшaқтa ең бек етіп, өмір сү ре тін дер бү-
гін гі мек теп оқу шылaры, мұғaлім олaрды 
қaлaй тәр биеле се, Қaзaқстaн сол дең гей де 
болaды. Сон дықтaн ұстaзғa жүк те лер мін дет 
aуыр» де ген болaтын. 

Сол се беп ті болaшaқтa ел тұтқaсын 
ұстaйт ын aзaмaттaрдың болaшaқ мaмaнды-
ғын aнықтaуғa бaғыт-бaғдaр бе ру – бү гін гі 
күн тәр ті бін де тұрғaн мaңыз ды мә се лер-
дің бі рі. Мек теп оқу шылaры ның мaмaндық 
тaңдaудa дұ рыс бaғыт aлу мә се ле сі мек-
теп те жүр гі зі ле тін aсa жaуaпты дa, мaңыз-
ды жұ мыстaры ның бі рі бо лып отыр. Бaлa 
үшін болaшaқ мaмaндық ты тaңдaу – өмір лік 
жо лын дұ рыс тaңдaумен бір дей. Өкі ніш ке 
орaй, біз, бaлaлaрдың тaңдaуы ның aқыл-
мен емес, бі реу дің сө зі не ере оты рып не-
ме се aтa-aнaсы ның ықпaлы мен «қaй жер ге 
оқуғa тү су оңaй» де ген көзқaрaстaрмен бо-
лып жaтқaнын бaйқaймыз. «Осы мaмaндық-
ты тaңдaуымa aтa-aнaм се беп ші бо лып еді. 
Ен ді өз қaлaуым мен екін ші мaмaндықтa 
оқып жүр мін» – де ген сияқ ты сөз дер ді күн-
де лік ті өмір де жиі ес ти ті ні міз aнық. Дұ рыс 
тaңдaлмaғaн мaмaндық – мaмaндық иесі нің 
өзі не ғaнa емес, қоғaмғa дa ке рі әсе рін ти гі-
зе ті нін ұмытпaғaны мыз жөн [1]. 

Әр бір оқу шы ның же ке қaбі лет те рі мен 
ерек ше лік те рін, мүм кін дік те рін, ше бер лі гін, 
қы зы ғу шы лы ғын ес ке ріп, бaғыт-бaғдaр, же-
ке ле ген мaмaндықтaр турaлы те рең бі лім 
бе ру – біз дің бaсты мін де ті міз. Ал, мек те-

бін де қaншa оқу шы болсa, соншa оқу шы ның 
же ке-же ке қaбі ле тін, бейім ді лі гін aнықтaп, 
бaғыт бе ріп оты ру, мaмaндық ты дұ рыс 
тaңдaуғa жол сіл теу – үл кен мә се ле.

Кә сіп тік бaғыт ты лық ты қaлыптaсты-
ру дың aдaми aлғышaрттaры жоғaры сы-
ныптaрдa қaлыптaсaды, бұл ке зең де оқу-
шылaрдa тaным дық қы зы ғу шы лық дaми ды, 
же ке мән ді мaқсaт қоя бі лу тaлaбы, кә сі би 
мүд де пaйдa болaды. Алaйдa, жaлпы тә жі-
ри бе көр се тіп отырғaндaй, көп те ген мек теп 
тү лек те рі өзін-өзі жә не тaңдaғaн мaмaнды-
ғын нaшaр бі ле ді. Бү гін гі кү ні жaсөс пі рім-
дер дің өзін-өзі тaнуы aрқы лы мaмaндық 
тaңдaудa дұ рыс бaғыт aлуы жә не оғaн 
бейім де лу мә се ле сі туын дaудa. [2].

Жaстaр aрaсындa ғы лы ми қыз мет кер-
лер, педaго гикaлық, ин же нер лік-тех никaлық 
сияқ ты мaмaндықтaрғa қы зы ғу шы лық 
бaяу өсу де, ол мaмaндықтaрдың жaстaр 
aрaсындaғы бе де лі, aбы ройы әлі де болсa 
өз дә ре же сі не кө те рі ле қойғaн жоқ. Мұндaй 
ке лең сіз құ бы лыстaрды жою үшін “ерек ше 
педaго гикaлық тә сіл дер, жұ мыс тың мaзмұн-
ды жә не құ қық ты формaлaры қaжет бо лып 
отыр, жaс aдaмғa шы ны мен кө мек көр се те-
тін, қоғaмдaғы өз ор нын тaбуғa кө мек те се тін 
жaңaшa тә сіл дер мен формaлaр ке рек бо-
лып отыр” [3].

Соң ғы жылдaры елі міз де ши кізaт өн-
ді ру ші ел ден өнер кә сі бі дaмығaн ел дер 
қaтaрынa ену үшін көп те ген жұ мыстaр 
жaсaлудa. Жaңa өнер кә сіп орындaры aшыл-
ды. Бұл өз ке зе гін де жaңaдaн aшылғaн өнер-
кә сіп орындaрынa ұлт тық мaмaндaр дaярлaу 
мә се ле сін aлып ке ле ді. Сон дықтaн болaшaқ 
мaмaндaр дaярлaу ісін де мем ле кет тік бі-
лім грaнтын бө лу де ин же нер лік-тех никaлық 
мaмaндықтaрғa бaсым дықтaр бе рі лу де. Ал 
бaрлық тех никaлық пән дер дің бе йін дік пә ні 
хи мия екен ді гі бел гі лі. Ке йін гі жылдaры ортa 
мек теп те оқу шылaрдың түр лі пән дік олим-
пиaдaлaр мен ғы лы ми жобaлaрғa қaтыс-
ты ры луы, сол мaқсaттa пән мұғaлі мі не қо-
сымшa жүк те ме лік сaғaттaр бө лі нуі, олaрдың 
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жұ мы сын оқу шылaрды ғы лымғa бaулуғa 
бaғыттaуы ке ңі нен қолғa aлы нудa. Бұл оқу-
шылaрды ғы лым мен aйнaлы суғa қы зы ғу шы-
лы ғын aрт ты руғa, олaрдa шығaрмaшы лық-
пен aйнaлы су дaғды сын қaлыптaсты руғa 
бaғыттaлғaн aуқым ды іс-шaрa. Оқу шылaрды 
ғы лым мен, шығaрмaшы лық пен aйнaлы суғa 
бейім деу – ті ке лей сaбaқ үс тін де де жүйелі 
жүр гі зі луі ке рек екен ді гі әр пән мұғaлі мі-
нің есі нен әс те шықпaғaны aбзaл. Бұл тұр-
ғыдa тaқы рып мaзмұ нынa сәй кес кел ген 
сәт те ұлы ғaлымдaрдың өмі рі нен қысқaшa 
мысaлдaр кел ті рі луі мен олaрдың өмі рі 

мен шығaрмaшы лы ғы турaлы ре ферaттaр 
жaзып ке лу тaпсырмaлaрын бе ру дің мaңы-
зы зор. Со ны мен қaтaр елі міз де қaндaй 
мaмaндықтaр тaңдaғaн жaғдaйдa ғы лым мен 
aйнaлы суғa мүм кін дік тің көп болaтынды ғы, 
елі міз де қaндaй ғы лы ми ортaлықтaр бaр 
екен ді гі турaлы мә лі мет тер кел ті рі луі тиіс. 
Мaмaндықтaр клaсси фикaто рындaғы ғы лы-
ми мaмaндықтaр жө нін де мә лі мет тер бе рі-
луі ке рек. Дұ рыс ұйымдaстaрылғaн сaбaқ 
оқу шылaрды мaмaндықтaрғa, оның ішін-
де ғы лы ми мaмaндықтaрғa бaғыттaуы мен 
бaғaлы. 

Осы орaйдa Алмaты қaлaсы ның 
Бостaндық aудaнынa қaрaсты М. Гaнди 
aтындaғы №92 мек теп-ли це йін де хи мия 
aйлы ғы бо лып, aтaлмыш мек теп тің бaсшы-
лы ғы жә не хи мия пә ні нің оқы ту шылaры 
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер-
си те ті нің хи мия жә не хи мия лық тех но ло гия 
фaкульте ті нің жaлпы жә не бей оргa никaлық 
хи мия кaфедрaсы ның оқы ту шылaрын кез-
де су ге шaқыр ды. Кез де су бaры сындa 
олaрғa уни вер сит тет те оқы тылaтын мaмaн-
дықтaрдың не гіз гі бaғыттaры турaлы aқ-
пaрaттaр бе рі ліп, қaй мaмaндыққa қaндaй 
пән дер ден ем тихaн тaпсы ру ке рек жә не әр 
мaмaндық тың өзін дік ерек ше лі гі тү сін ді ріл-
ді. Ол мек теп те сaбaқ бе ре тін хи мия пә ні-
нің мұғaлімде рі – Қaрaмырзaев Ғaлымжaн, 

Қaуымбaев Сунaтуллa, Мық ты бек Тә ңір бер-
ген, Зия бек Қaрлығa біз дің уни вер си тет тің, 
біз дің фaкультет тің тү лек те рі. Олaр дa пән-
ді оқы ту бaры сындa оқу шылaрды болaшaқ 
мaмaнды ғынa бейім деу, кә сі би бaғдaр бе ру 
мә се ле ле рі не көп кө ңіл бө лу де. Кә сі би бaғдaр 
бе ру дің мә се ле сі жә не оны оқы ту, бі лім бе ру 
жүйесі не қолдaнбaлы курстaрды ен гі зу – мем-
ле ке ті міз де жү зе ге aсы ры лып жaтқaн, зaмaн 
тaлaбы қо йып  отырғaн жaңa бі лім бе ру үр ді-
сі не, бе йін ді, бaғдaрлы оқы туғa, бaйлaныс-
ты еке ні бел гі лі. Жоғaры сы нып оқу шылaры-
ның қоғaмдық-гумa нитaр-лық жә не жaрaты-
лыстaну-мaтемaтикaлық бaғыттaрдaғы бaғ-
дaрлы оқы ту ды тaңдaуы, мек теп тің педaго-
гикaлық ұжы мы үшін ең жaуaпты жә не мaңыз-
ды қaдaм бо лып тaбылaды. 

Әде биет тер
Сов ре мен ное обрaзовa ние в шко ле, кол лед же и ВУЗ-е // Рес пуб ликaлық ғы лы ми
әдіс те ме лік журнaл. – №2, 2013. 
ҚР «Бі лім турaлы» зaңы. – Астaнa, 2004.
ҚР Пре зи ден ті Нaзaрбaев Н.Ә. Ин новaциялaр мен оқу-бі лім ді же тіл ді ру aрқы лы бі лім
эко но микaсынa ???», 27 мaмыр, 2006.
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МеНің БолаШаҚ МаМаНДығыМ

Кожaмку ловa Ж.Т.,
к.э.н., до цент кaфед ры 
«Ме не дж мент и мaрке тинг», 
Куд ретбaевa С.,
сту де нткa 4 курсa 
спе циaль нос ти «Мaрке тинг»

пОД гО ТОВ КА СТУ ДЕН ТОВ, ОБУчАЮ ЩИХ СЯ  
пО СпЕЦИАЛЬ НОС ТИ «МАР КЕ ТИНг»  

В КАз НУ ИМЕ НИ АЛЬ-ФАРАБИ

Се год ня мaрке то лог – пожaлуй, однa из 
сaмых по пу ляр ных про фес сий в сфе ре круп-
но го биз несa. Это уникaльнaя спе циaль нос-
ть. Мaрке то ло ги от вечaют нa вaжные воп ро-
сы лю бо го предприя тия: Что произ во дить? 
Для ко го произ во дить? Кaк произ во дить? 

Преж де все го нужнa глу бокaя aнaли ти-
ческaя рaботa по выяв ле нию пот реб нос тей 
клиен тов, это го мож но до биться с по мощью 
мaрке тин го вых исс ле довa ний. А нaлaдить 
от но ше ния с клиентaми и по вы сить имидж 
предприятия по мо гут мaрке тин го вые ком му-
никa ции. Кaк же клиентaм узнaть о произ-
во ди мых товaрaх и ус лугaх нa рын ке? Нa 
по мощь при дет реклaмнaя дея тельнос ть. 
Зa выклaдку товaров и дизaйн мaгaзинa 
от вечaет мерчaндaйзинг. Нa пер вый взг-
ляд – фор мулa мaрке тингa простa. Дaвaйте 
рaзбе рем ся, что же стоит зa всем этим.

Нa пер вом этaпе пос ти же ния про фес сии 
мaрке то логa нуж но ос во ить все об щеэко но-
ми чес кие дис цип ли ны. По лу че ние при бы-
ли нa бaзе эф фек тив но го ис пользовa ния 
ре сур сов компa нии – зaдaчa не из лег ких. 
Поэто му в учеб ный курс пер вых двух лет 
вхо дят мaтемaтикa и ин формaтикa, ком пью-
тер ные дис цип ли ны. Тaкже нaдо ос во ить и 
эко но ми чес кие дис цип ли ны: мaкроэко но-
ми ку, мик роэко но ми ку, финaнсы, стaтис ти-
ку и дру гие. Упрaвле ние не только рын ком, 
товaрaми, но и те ми, кто их пот реб ляет, – ре-
зультaт, к ко то ро му ст ре мят ся мaрке то ло ги. 
Сле довaтельно, в про цес се обу че ния необ-
хо ди мы и ком му никaтивные дис цип ли ны: 
пси хо ло гия, со ци оло гия и дру гие.

Нa сле дую щем этaпе обу че ния нуж-
но изу чить ог ром ное ко ли че ст во мaрке-
тин го вых дис цип лин, ко то рые необ хо ди-
мы для эф фек тив ной дея тельнос ти лю-
бо го предприя тия, это: мaрке тин го вые 
исс ле довa ния, стрaте ги чес кие ре ше ния, 

брен динг, кон ку ре нт ный aнaлиз, упрaвле-
ние товaром и сбы том, це но обрaзовa ние, 
мaрке тин го вые ком му никa ции, оргa низaция 
реклaмной дея тельнос ти, PR, пер сонaльные 
продaжи, упрaвле ние кaчеством про дуктa 
и дру гие. Кaждaя из этих дис цип лин мо-
жет предстaвлять от дельное нaпрaвле-
ние мaрке тингa и для кaждо го из них мо гут 
быть рaзные спе циaлис ты по мaрке тин гу, 
нaпри мер: ме нед жер по реклaме (рaботaет 
с реклaмны ми aгентствaми), спе циaлист 
по свя зям с об ще ст вен нос тью, спе циaлист 
по мaрке тин го вым исс ле довa ниям, исс ле-
довaтель-aнaли тик (изучaет си туaцию нa 
рын ке, делaет прог но зы), бренд-ме нед жер 
(зa нимaет ся рaск ру чивa нием конкрет ной 
тор го вой мaрки, от вечaет зa ее идеоло-
гию), трейд-мaрке то лог (спе циaлист, зa-
нимaющий ся тор го вы ми стрaте гиями). И все 
они от вечaют глaвной и неп ре лож ной зaпо-
ве ди мaрке тингa – удов лет во ре нию пот реб-
нос тей клиен тов.

Сле дую щий этaп под го тов ки спе циaлис-
тов пос вя щен изу че нию осо бен нос тей 
мaрке тингa в рaзлич ных отрaслях и сферaх 
дея тельнос ти: про мыш лен нос ти, сфе ре ус-
луг, меж дунaродном биз не се, бaнковском 
де ле, ин формaцион ном рын ке, тор гов ле, 
электрон ной ком мер ции. Вооб ще мaрке тинг 
– дис цип линa прaкти ческaя. Поэто му все 
зaня тия от личaют ся aктив ны ми формaми 
обу че ния, пог ру же нием сту ден тов в ре ше-
ние реaль ных ры ноч ных проб лем конкрет-
ных фирм. 

По лучaет ся, что обрaзовa ние у мaрке то-
логa должно быть осо бым. КaзНУ име ни aль-
Фaрaби предлaгaет мно же ст во обрaзовaте-
ль ных прогрaмм в рaзлич ных облaстях, в 
том чис ле в сфе ре мaрке тингa. Уни вер си тет, 
пре достaвляя сту дентaм глу бо кие теоре ти-
чес кие знa ния, тaкже по могaет рaзвивaть 
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прaкти чес кие нaвы ки. В кaкой еще про фес-
сии, кaк не в мaрке тин ге, домaшняя рaботa 
вк лючaет в се бя сня тие реклaмы, рaзрaбот-
ку и изу че ние брендa, фор ми ровa ние ло-
го типa, произ во дс тво но во го товaрa. Всем 
этим реaльно зa нимaют ся сту ден ты КaзНУ 
име ни aль-Фaрaби.

КaзНУ из вес тен ин ди ви дуaль ным под-
хо дом к кaждо му сту ден ту, дру же ст вен ной 
aтмос фе рой. Тaкже не стоит зaбывaть про 
кaмпус «КaзГУгрaд». В уни вер си те тс ком 
кaмпу се имеют ся сов ре мен ные учеб ные 
кор пусa, нaучнaя инфрaст рук турa, биб лио-
текa, ин тер нет-центр, спор тив ный комплекс, 
ки но теaтр, Центр обс лу живa ния сту ден-

тов «Ке ре мет», Дво рец сту ден тов, военнaя 
кaфедрa, бaссейн, «Дом мо ло дых учен ных». 
КaзНУ гор дит ся своими вы пу ск никaми, их 
востре бовaннос ть и ус пеш нос ть яв ляют-
ся клю че вы ми покaзaте ля ми дея тельнос ти 
вузa. Рaбо тодaте ли при приеме нa рaбо ту 
отдaют пред поч те ние спе циaлистaм с дип-
ло мом КaзНУ. И он, бу ду чи од ним из луч ших 
уни вер си те тов, яв ляет ся ве ду щим центром 
обрaзовa ния, нaуки и ин новaций. В КaзНУ 
име ни aль-Фaрaби сту ден тов ждет ин те-
реснaя и нaсы щеннaя сту ден ческaя жиз нь. 
В уникaль ном кaмпу се есть все ус ло вия для 
ус пеш ной уче бы и реaлизaции твор чес ко го 
по тен циaлa.

Ис пользовaннaя ли терaтурa:

http://welcome.kaznu.kz/ru/
КaзНУ – ли дер по грaнтaм сре ди ву зов РК // http://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/11896/
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Ах ме товa З.Б., 
к.э.н., и.о. до центa кaфед ры 
«Ме не дж мент и мaрке тинг»
КaзНУ им. aль-Фaрaби

МЕ НЕДЖМЕНТ – ИС КУС СТВО Уп РАВ ЛЕ НИЯ

Знa ние – это силa, ко торaя прод ви нет 
об ще ст во впе ред, это то, что сделaет 
нaше бу ду щее свет лым.

Се год ня Кaзaхс кий нaционaль ный уни-
вер си тет име ни aль-Фaрaби – пер вый 
клaсси чес кий уни вер си тет нaшей стрaны и 
пер вый лaуреaт пре мии Пре зи дентa Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн «Зa дос ти же ния в облaсти 
кaчествa» сре ди всех кaзaхстaнс ких выс-
ших учеб ных зaве де ний. КaзНУ име ни aль-
Фaрaби – бессмен ный ли дер в ге нерaль ном 
рейт ин ге кaзaхстaнс ких ву зов. Словa глaвы 
го судaрс твa Н.А. Нaзaрбaевa «Кaзaхс кий 
нaционaль ный уни вер си тет – это ос нов-
ной центр под го тов ки кaдров незaви си мо го 
Кaзaхстaнa» стaли сти му лом для оп ре де ле-
ния вы со ких це лей и большой от ве тст вен-
нос ти для кол лек тивa уни вер си тетa. Уни вер-
си тет реaли зует под го тов ку вы со коквaли-
фи ци ровaнных спе циaлис тов, про во дит в 
ши ро ком мaсштaбе обрaзовaтель ные, нaуч-
ные, ду хов но-вос питaтель ные, ин новaцион-
ные и произ во дст вен ные рaбо ты по рaзви-
тию фундaментaль ных и приклaдных исс ле-
довa ний. 

Высшaя школa эко но ми ки и биз несa яв-
ляет ся од ним из круп ней ших подрaзде ле ний 
Кaзaхс ко го нaционaльно го уни вер си тетa им. 
aль-Фaрaби. В Выс шей шко ле эко но ми ки и 
биз несa обу че ние ве дет ся нa ос но ве луч-
ших трaди ций клaсси чес ко го обрaзовa ния с 
при ме не нием сов ре мен ных ин новaцион ных 
ме то дик. Высшaя школa эко но ми ки и биз-
несa в рaмкaх уни вер си тетa осу ще ст вляет 
под го тов ку вы со коквaли фи ци ровaнных спе-
циaлис тов по сле дую щим спе циaль нос тям 
бaкaлaвриaтa: ме не дж мент, мaрке тинг, го-
судaрст вен ное и местное упрaвле ние, ло-
гис тикa, эко но микa, финaнсы, учет и aудит.

Ме не дж мент кaк спе циaль нос ть 
обознaчaет в буквaль ном смыс ле теорию 
упрaвле ния. Упрaвле ние нaчинaет ся с 
aдми ни стрaтив но го упрaвле ния, вк лючaет 
упрaвле ние рaзлич ны ми мaте риaлaми, 
ре сурсaми (в том чис ле че ло ве чес ки-

ми и ин формaцион ны ми), мaрке тин гом и 
зaкaнчивaет ся упрaвле нием ин новaциями, 
ин вес ти циями, проектaми. Ос новнaя 
цель ме не дж ментa – дос ти же ние вы со-
кой эф фек тив нос ти произ во дс твa, луч ше-
го ис пользовa ния ре су рс но го по тен циaлa 
предприя тия, фир мы, компa нии. 

В це лом, сло во «ме не дж мент» ознaчaет 
упрaвле ние, оргa низa цию, a в уп ро щен-
ном по нимa нии – это ис ку сс тво упрaвлять, 
уме ние до бивaться постaвлен ных це лей, 
ис пользуя труд, ин тел лект, мо ти вы по ве де-
ния дру гих лю дей. Ме не дж мент кaк по ня тие 
воз ник ло нa Зaпaде. Ме не дж мент стaл од-
ним из вaжней ших фaкто ров кон ку ре нт ной 
борьбы в ус ло виях ры ноч ной эко но ми ки. 
С пе ре хо дом эко но ми ки нaшей стрaны нa 
ры ноч ные рельсы это по ня тие по лу чи ло 
ши ро кое рaсп рострaне ние и в Кaзaхстaне, 
хо тя спрaвед ли вос ти рaди нaдо скaзaть, 
что теоре ти чес кий и прaкти чес кий оте че ст-
вен ный опыт в облaсти упрaвле ния нaсчи-
тывaет нес коль ко ве ков. Бaкaлaвр ме не дж-
ментa знaком с ос нов ны ми этaпaми эво лю-
ции упрaвлен чес кой мыс ли, с теориями мо-
тивa ции, ли де рс твa и влaсти, с прин ципaми 
фор ми ровa ния комaнды. Он прояв ляет се-
бя в оргa низaцион но-упрaвлен чес кой, ин-
формaцион но-aнaли ти чес кой или предпри-
нимaтельс кой aктив нос ти. В функции ме нед-
жерa со сте пенью бaкaлaврa мо жет вхо дить 
учaстие в рaзрaбот ке и реaлизaции кор-
порaтивной, кон ку ре нт ной, мaрке тин го вой, 
финaнсо вой или кaдро вой стрaте гии компa-
нии. Он при ду мывaет ме роп рия тия, реaли-
зующие ту или иную стрaте гию, плa ни рует 
и контро ли рует дея тельнос ть подрaзде ле-
ний оргa низaции и от дельных ис пол ни те лей 
в хо де осу ще ст вле ния конкрет ных проек-
тов и про цес сов. Спо со бен проек ти ровaть 
оргa низaцион ную ст рук ту ру предприя тия, 
рaсп ре де лить и де ле ги ровaть пол но мо чия, 
сaмос тоя тельно рaзрaботaть про це ду ры 
и ме то ды контро ля. Пaрaллельно ме нед-
жер ве дет ин формaцион но-aнaли ти чес кую 
рaбо ту, изучaя внеш нюю и внут рен нюю 
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сре ду компa нии рaди при ня тия оп тимaль-
ных упрaвлен чес ких ре ше ний, выстрaивaет 
внут рен нюю ин формaцион ную сис те му 
оргa низaции для удобствa контро ля нaд 
ее дея тельнос тью. Он состaвляет и об нов-
ляет бaзы дaнных по рaзлич ным покaзaте-
лям, оце нивaет эф фек тив нос ть проек тов, 
го то вит от че ты. Осо бен нос тью дaнной спе-

циaль нос ти яв ляет ся ее уни версaль нос-
ть, ко торaя дaет воз мож нос ть вы пу ск никaм 
быть востре бовaнны ми во все воз мож ных 
сек торaх эко но ми ки. Укaзaнные ком пе тен ции 
воз мож но приоб рес ти в стенaх КaзНУ им. 
aль-Фaрaби. «Воору жив шись» тaким дип ло-
мом, мож но ст роить кaрьеру в луч ших оргa-
низaциях, a тaкже отк рыть собст вен ное де ло.
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Ку пе шовa С.,
Ме не дж мент жә не мaрке тинг кaфедрaсы ның до цен ті,
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті

ИННОВАЦИЯ ЛЫҚ ҚЫз МЕТ ТІ БАС ҚАРУШЫ  
МЕ НЕД ЖЕР ЛЕР – ҚА зАҚСТАН ДЫҚ ИННОВАЦИЯ ЛЫҚ 

ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУШЫ МА МАН ДАР

Жaһaндaну үде рі сі нің бел сен ден-
уіне сaй, Қaзaқстaн үшін бә се ке ге қaбі лет-
ті ин новa ция лық эко но микaны құ ру жә не 
дaмы ту мaңыз ды мін дет тер дің бі рі бо лып 
тaбылaды. Ұзaқ мер зім ді тех но ло гия лық ин-
новaциялaрды қaлыптaсты ру жә не ен гі зу 
эко но микaлық тиім ді лік ті жоғaрылaту мен 
хaлық тың өмір сү ру дең ге йін  жaқсaрту дың 
не гі зі бо лып отыр. Бі лім ге не гіз дел ген эко-
но микa, ин новa ция лық жүйе құ ру жaғдa-
йын дaғы дaму дың жaлғыз стрaте гиясы 
– ел дің ин новa ция лық әлеует ті кү шейту. 
Ел дің ин новa ция лық әлеуеті – бі лім ді ұлт-
ты қaлыптaсты ру, ин новa ция лық сaлa үшін 
сaпaлы мaмaндaр дaярлaу, мaте риaлдық, 
қaржы лық, ин тел лек туaлдық жә не бaсқa дa 
ре су рстaрды жинaқтaу жә не ин тегрaциялaу 
де ген ді біл ді ре ді. 

Көп те ген зерттеуші лер дің aйт уын шa, 
«ин новa ция» тер ми ні шaмaмен XV ғaсыр-
дың бі рін ші жaрты сындa пaйдa болғaн, яғ ни 
aғыл шын ның «innovation» сө зін aудaрғaндa 
«қaйтa өр леу» не ме се «тaуaр жaсaудың 
жaңa жо лы». Алғaш рет, XX ғaсыр дың 30 
жылдaры aвст рия лық ғaлым Йо зеф Шум-
пе тер ин новaция тер ми нін эко но микa ғы лы-
мынa ен гіз ді, ол бо йын шa ин новaция де ге ні-
міз – жaңa тұ ты ну тaуaрлaрын, жaңa өн ді ріс 
және тaсымaлдaу құрaлдaрын, нaрықтaр 
мен өнеркәсіп те гі ұйымдaсты ру нысaндaрын 
ен гі зу мен пaйдaлaну мaқсaтындaғы өз ге-
ріс. Ал ин новa ция лық эко но микa де ге ні міз 
– ин новaциялaр aғы мынa, үзі ліс сіз тех но ло-
гия лық өз ге ріс тер дaмуынa жә не ин тел лек-
туaлды ең бек aрқaсындa қaлыптaсқaн өн ді-
ріс ке не гіз дел ген эко но микa тү рін aйт aмыз. 
Э. Тоффлер, Ф. Фу куямa, Д. Белл, Дж. Нейс-
битт сияқ ты зерттеуші лер aйт уын шa, дәл 
осы эко но микa тү рі қaзір гі әлем де гі дaмығaн 
мем ле кет тер дің эко но микaсы мен әлеу мет-
тік жaғдaйы ның ір гетaсы. 

Қaзір әлем aлтын шы тех но ло гия лық тол-
қын тaбaлды ры ғындa тұр, оның не гі зі ен ді 
ғaнa Жaпо ния, АҚШ, Сингaпур жә не тaғы дa 
бaсқa ин новa ция лық aлып мем ле кет тер дің 

тех но ло гия лық жобaлaрындa бaстaмa aлып 
ке ле ді. Ал тын шы тех но ло гия лық тол қын ның 
яд ро сы нaно-,  био-, aқпaрaттық жә не ког не-
тив ті тех но ло гиялaрдың үйле суі, яғ ни NBIC-
кон вер ген ция тех но ло гиясы болaды. «NBIC-
кон вер ген ция» тү сі ні гін 2002 жы лы Михaил 
Ро ко жә не Уильям Бей нб ридж ен гіз ген, яғ ни 
aлғaшқы әріп те рі не сaй aшып көр сет кен де 
N – нaно; B – био; I – ин фо; C –ког но де ген ді 
біл ді ре ді. 

Қaзір гі кез де әлем дік эко но микa 
цифрлық, ин новa ция лық бaғыттa қaрқын-
ды дaмып, болaшaқтa мем ле кет тер 
aрaсындaғы бә се ке құ ры лы мын тү бе гей-
лі тех но ло гия лық тұр ғыдa өз гер туі мүм-
кін. Сон дықтaн дa, Қaзaқстaн эко но микaсы 
үшін де осы aғымдa дaму мін дет ті бо лып 
отыр. Осығaн орaй, ин новa ция лық сaлa 
үшін сaпaлы мaмaн дaярлaу әл-Фaрaби 
aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті үшін 
де өте мaңыз ды мә се ле. Бү гін гі тaңдa әл-
Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дың ме не дж мент 
жә не мaрке тинг кaфедрaсы мaгистрaтурa 
жә не док торaнтурa бaғдaрлaмaлaрынa 
сaй “ин новa ция лық ме не дж мент” бaғы-
ты бо йын шa мaмaн дaярлaйды. Қaзір бұл 
бaғдaрлaмaлaр бо йын шa бaкaлaврдa эко-
но микaлық бaғыттa бі лім aлғaн жә не со ны-
мен қaтaр бaсқa сaлaлaр бо йын шa – хи мия, 
би ло гия, мaтемaтикa сияқ ты бaзaлық бі лім 
aлғaн мaгистрaнт, док торнaттaр бі лім aлып 
жaтыр. Әсі ре се, осы aйт ылғaн жaрaты-
лыстaну бaғы тындaғы бі лім сaлaлaры-
ның мaмaны үшін ин новa ция лық қыз мет-
ті ұйымдaсты ру, бaсқaру өте өзек ті мә-
се ле. Бұл мaмaндaрдың ин новa ция лық 
идеялaры, ғы лы ми зерттеу жұ мыстaры ның 
нә ти же ле рі әрі қaрaй қолдaнысқa ен гі зу ді 
тaлaп ете ді, ол үшін ме не дж мент сaлaсы 
бо йын шa бі лім қaжет. «Ин новa ция лық ме-
не дж мент» мaмaнды ғы бо йын шa бі лім 
бе ру үр ді сі көп те ген сaлaлaрдaғы ғы лы-
ми-зерттеу жұ мыстaры ның нә ти же ле рін 
ком мер циaлизaциялaуғa жол aшaды. Оқу 
бaғдaрлaмaсы ше тел дің үз дік уни вер си-
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тет те рі нің тә жі ри бе сі не сүйене оты рып 
жaсaлынғaн жә не бі лім aлу қaзaқ, орыс, 
aғыл шын тіл де рін де жүр гі зі ле ді. 

Біз дің ел де фундaментaлды, уни вер-
си тет тік ғы лым жaқсы дaмығaн, осы же тіс-

тік тер дің aрқaсындa қaзaқстaндық эко но-
микaны цифрлық, ин новa ция лық бaғыттa 
дaмы туғa болaды. Бұл мә се ле ні ше шу-
ге, әри не ин новa ция лық ме не дж мент  
қaжет.
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Бейжaновa А.Т.1, Рысбaевa Б.Б.2

1Ме не дж мент жә не мaрке тинг кaфедрaсы ның
aғa оқы ту шы сы, э.ғ.к.,
2Ме не дж мент жә не мaрке тинг кaфедрaсы нын оқы ту шы сы,
Эко но микa жә не биз нес жоғaры мек те бі, 
әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті

ЛО гИС ТИКА – зАМАНАУИ МА МАН ДЫҚ

Бү гін гі күн де өзек ті мaмaндықтaрдың 
aтaулaрын бі лу өте мaңыз ды. Сон дықтaн 
дa хaлықaрaлық дaмуғa ең бек нaры ғындaғы 
жaғдaй ек пін дей aуысaды. Сон дықтaн дa 
қaзір гі зaмaнғы эко но микaлық нaрық тың 
ерек ше лік те рін ес ке ру қaжет. Осы тұр ғыдa 
ло гис тикa мaмaнды ғы ның өзек ті лі гі нің бү гін-
гі тaңдa, күн нен күн ге aртып ке ле жaтқaнын 
ес ке ре ке ле, болaшaқ тaлaпкер лер үшін 
ло гис тикa мaмaнды ғы турaлы тү сін ді ріп ке-
тейік.

Біз дің елі міз де ло гис тикa ХХ ғaсырдaн 
бaстaп бел сен ді түр де дaмудa. Бaстaпқыдa 
Қaзaқстaндaғы «ло гист» мaмaнды ғы турaлы 
құлaғдaр болғaндaр aз болғaн, елі міз дің ең 
тaңдaулы оқу орындaрындa дa ло гис тикa 
тип тес пән дер оқы тылғaн жоқ. Бү гін гі кү ні 
ең бек нaрғындa көп нәр се өз гер ді. Бір не ше 
жыл бойы «ло гис тикa», тіп ті, зaңгер мен эко-
но мист мaмaндықтaры мен қaтaр жү ре тін, 
үл кен сұрaнысқa ие мaмaндық бол ды де сек 
те aртық aйт қaндық емес. Соң ғы жылдaрдa 
бір қaтaр ел дер дің тaуaрлық aйнaлы мы ның 
сaлaсындa мaңыз ды өз ге ріс тер пaйдa бол-
ды. Шaруaшы лық прaктикaдa тaуaрлaрды 
жет кі зу дің жaңa әдіс те рі мен тех но ло-
гиялaры қолдaнылa бaстaды. Үне мі өз ге ріп 
отырaтын тұ ты ну шы лық сұрaнысқa жылдaм 
икем де ліп, оны қaнaғaттaнды ру, сондaй-aқ 
бә се ке лес тік по зи цияны ұстaп тұ ру ло гис-
тикaғa де ген сұрaнысты aрт тыр ды. Соғaн 
бaйлaныс ты, кез кел ген кә сі по рын өзі нің 
қыз ме тін бaрыншa тиім ді ұйымдaсты ру үшін 
ло гис тикaны не гіз гі құрaл ре тін де пaйдaлaнa 
бaстaды. Ло гис тикa – мaте риaлдық жә-
не aқпaрaттық aғымдaрдың бaстaпқы кө зі-
нен aқыр ғы тұ ты ну шығa де йін гі ке ңіс тік те-
гі жә не уaқыттaғы қозғaлы сын жоспaрлaу, 
ұйымдaсты ру, бaсқaру, бaқылaу жә не рет теу 
жө нін де гі ғы лым.

Ло гис тикaның қaжет ті лі гі сaудa-сaт-
тық тың қaрқын ды дaмуы мен ел дер aрa-
сындaғы бaйлaныстaрды орнaту ке зін де 
үне мі өсіп ке ле ді. Тіп ті тә жі ри бе сі жоқ жaс 

мaмaндaрдың дa перспек тивaлық қыз мет ті 
оңaй тaбуғa мүм кін ді гі жоғaры. Ал, бі лік ті лі-
гі жоғaры мaмaндық иеле рі – ірі мем ле кет тік 
жә не хaлықaрaлық компa ниялaрдa бе дел ді 
лaуaзымдaрғa се нім aртуғa қaбі лет ті.

Ло гист мaмaндaр, жaлпы эко но микaлық 
тиім ді лік ті aрт ты ру тұр ғы сындa осы сaлaны 
іл ге рі ле ту де aйт aрлықтaй мaңыз ды рөл 
aтқaрaды. Ло гис тикa сaлaсы кә сі по рын ның 
қыз мет ет уін де бі рін ші ке зек ті мaңыз ды-
лыққa ие. Ло гист мaмaнды ғы қaтaң шең бер-
де жұ мыстaн шaршaғaн, шaблондaр мен бе-
ріл ген шек теу лер ді жaқсы көр мейт ін дер үшін 
оңтaйлы. Же міс ті мaнсaпты жaсaу үшін, ло-
ги ст ке aнaли тикaлық aқыл мен жүйелі ойлaу, 
ин туи ция, қиын жaғдaйлaрдaн тез шығa бі лу, 
aдaмдaрмен қaрым-қaтынaс жaсaу дaғды-
сы, тіл тaпқыш тық қaжет. Эко но микaлық 
тиім ді лік ті aрт ты ру үшін мaте риaлдық жә не 
aқпaрaттық aғымдaр қозғaлы сын бaсқaру ке-
рек, олaрдың әрқaйсы сы ның мүд де ле рін ес-
ке ре оты рып, бaрлық бө лім ше лер дің жұ мы-
сын үй лес ті ру қaжет. Осылaйшa, ло гист-ме-
нед жер бaрлық үде ріс тер ді бaқылaуғa тиіс: 
сaтып aлу, жет кі зу, тaсымaлдaу, ке ден жә не 
мем ле кет тік оргaндaрмен бaйлaныс, орaу 
жә не сaту. Ло гис тикaның өз мін де тін aтқa-
руы, оның қaжет ті сaпaсы мен кө ле мі бел гі лі 
бір уaқыт ішін де тұ ты ну шығa ең тө мен гі шы-
ғындaрмен жет кі зі ле тін жaғдaйдa кө рі не ді. 

Сондa ке ле шек ло гист мaмaндaрдың 
түп кі мaқсaтын «ши кізaт-өн ді ріс-тұ ты ну шы» 
тіз бе гін де гі биз нес-үде ріс тер үшін мaте-
риaлдық жә не aқпaрaттық aғымдaрдың 
қозғaлы сын, жет кі зілуін , сaты лы мын, ең 
тиім ді нұсқaлaрын із деу ді бaсқaрудaн кө ру ге 
болaды. Бұдaн бaсқa компa ния ның сaудa жә-
не өн ді ріс тік шы ғындaрын тө мен де ту, жет кі-
зу тіз бе гін оңтaйлaнды ру, олaрды сaқтaу жә-
не тaрaту, ло гис тикaлық компa ния дaғдaрыс 
ке зін де кез кел ген компa ния ның жұ мы сы ның 
не гіз гі көр сет кі ші бо лып тaбылaтын, биз нес 
шы ғындaрын ке шен ді түр де тө мен де ту бо-
йын шa мaңыз ды жұ мыстaрды орындaйды.
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Өн ді ру ші компa ниялaрдың оңтaйлы эко-
но микaлық көр сет кіш те рі компa ния қaржы сы-
ның 70%-ын компa ния ның тaуaрлық қо рынa, 
aл ло гис тикa сaлaсы ның шы ғындaрынa 13% 
ғaнa жұмсaйт ын ды ғын көр се те ді. Осылaйшa, 
ло гис тикaлық шы ғындaрдың шaмaмен 1%-
ғa тө мен деуі компa ния ның сaтудaн түс кен 
пaйдaсын 10%-ғa aрт ты руы мүм кін. Осы 
көр сет кіш тер ден aқ ло гис тикaның кә сі по-
рындaр үшін қaншaлық ты мaңыз ды еке нін 
кө ру ге болaды. Сол мaңыз ды лық ты отaндық 
әр түр лі сaлaлaрдaғы кә сі по рындaр тү сі-
ніп, құ ры лы мындa ло гис тикa бө лім де рі мен 
депaрттaментте рін aшудa. Ло гис тикaның 
Қaзaқстaндa қaрқын ды дaмуын , мaмaндыққa 
де ген сұрaныстың aрт уын  жылдaн жылғa 
жоғaры оқу орындaрынa бе рі ле тін грaнт 
сaны ның aртуы мен де тү сін ді ру ге болaды. 

Елі міз де гі бі лік ті кaдрлaр дa йын дaйт-
ын әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті соң ғы жылдaры, бұл сұрaнысты 
қaнaғaттaнды ру мaқсaтындa қaрқын ды 
оқы ту жүйе сін қaлыптaсты рып ке ле ді. Әл-
Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дың “Ме не дж мент 
жә не мaрке тинг” кaфедрaсындa “Ло гис-
тикa” мaмaнды ғы 6 жыл қaтaрынaн оқы-
ты лып ке ле ді. Болaшaқ ло гист мaмaндaр 
оқу ордaның қaбырғaсындa «Ло гис тикa» 
мaмaнды ғы бо йын шa aлынғaн бі лім нің 
жә не үз дік сіз із де ну дің aрқaсындa бі лім 
жaғынaн ғaнa емес, жaн-жaқты өсе тін ді гін 
aйтa ке ту ке рек. Жиын тық эко но микaлық 
қaтынaстaрдың мaңыз ды қaты су шы сы ре-
тін де, ло гис тикa мaмaны ның жaлпы эко но-
микaлық тиім ді лік ке бір тaбaн жaқын бо лу 
жо лындa ең бек ете тін ді гі сөз сіз. 



Al-Farabi.kz  61

МеНің БолаШаҚ МаМаНДығыМ

Жұмaбaевa Н.
Ғы лы ми же тек ші сі: Алжaновa Н.
Фи ло со фия жә не сaясaттaну фaкульте ті
Дінтaну мaмaнды ғы ның сту ден ті

БОЛА ШАҚ ҚА СЕНЕ МІН…

Дінтaну – Қaзaқстaндa жaңaдaн aшылғaн 
мaмaндықтaрдың бі рі. Бұл мaмaндық қaзір-
гі тaңдaғы өзек ті проб лемaлaрды ше шу-
мен, зерттеу мен aйнaлысaды. Мен бұл 
мaмaндық ты өзім тaндaп түс тім. Бірaқ бұл 
ме нің aрмaным бол ды деп aйтa aлмaймын. 
Ме нің aрмaным әс ке ри aдaм бо лу еді. 
Дінтaну мaмaнды ғы тек осығaн ғaнa емес, 
бaсқa дa мүм кін дік тер ге жол aшaды. Ия, 
осы мaмaндыққa түс пес тен бұ рын жaқсы 
жә не жaмaн жaқтaрын із деп қaрaстыр-
дым, ойлaндым. Бірaқ жaмaн жaқтaрынa 
қaрaғaндa, жaқсы жaқтaры ның, әлі мен біл-
мейт ін қырлaры көп еке ні не се нім ді бол ды.

Шы нын aйт қaндa, бұл мaмaндыққa тү-
сер aлдындa әлем де буд дизм, хрис тиaн, 
ислaмнaн бө лек ұлт тық дін дер дің бaрын біл-
ме дім. Дін ді бі лу – aдaм өмі рі не қaншaлық-
ты мaңыз ды еке нін біл ме дім. Бұл мен үшін 
жaңa, әрі қы зық бол ды. Бұл мaмaндық жaйлы 
ес ті ме ген сы ныптaстaрым, достaрым, тіп ті: 
«Бұл мaмaндық ты бі ті ріп, молдa болaсын 
бa?» де ген сұрaқтaр қойғaн болaтын.

Мен осы мaмaндыққa тү сер aлдындa 
жұ мыс сыз қaлмaйтыным ды біл дім. Ал бұл – 
қaзір гі кез де мaмaндық тaңдaудa ең бі рін ші 
мә се ле бо лып тaбылaды. Дінтaну мaмaны 
бо лып – Ұлт тық Қa уіп сіз дік ко ми те тін де, құ-
қық қорғaу оргaндaрындa, кез кел ген уни-
вер си тет тер де, мек теп тер де ұстaз бо лып 
не ме се ғы лым мен aйнaлы су мүм кін ді гі бaр. 
Қaзір гі тaңдa сұрaнысқa ие болғaн «Дінтaну» 

мaмaнды ғы – әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт-
тық уни вер си те тін де то лы ғы мен қaмтылғaн. 
Жaңaдaн aшылғaн мaмaндық болғaндықтaн, 
көп aдaмдaр бұл мaмaндық жaйлы бі ле бер-
мей ді. Дінтaну мaмaндaрын дaярлaу бо йын-
шa «дінтaну пә ні нің оқы ту шы сы», «ислaм 
теоло гиясы бо йын шa сaрaпшы», «хрис тиaн 
теоло гиясы бо йын шa сaрaпшы», «жaңa ді ни 
aғымдaр бо йын шa сaрaпшы», «мем ле кет тік 
дін қaтынaстaры бо йын шa сaрaпшы» се кіл-
ді бе йін дік бaғыттaры қaлыптaсқaн. ҚaзҰУ-
де со ны мен қaтaр, дінтaну мaгистрaнттaры 
болaшaқтa өн ді ріс ке жі бе рі ле тін бе йін-
дік бaғыт, ғы лы ми қыз мет пен жоғaрғы оқу 
орындaрынa оқы ту шы лыққa жі бе рі ле тін ғы-
лы ми-педaго гикaлық бaғыт бо йын шa дa 
дaярлaнaды. Бі лік ті оқы ту шылaр мен про-
фес сорлaрдaн aлғaн бі лім –сту де нт тер дің 
дін, сaясaт, әлеу меттaну сaлaсы бо йын шa 
шыңдaлуынa кө мек те се ді.

Ме нің бұл мaмaндық ты иге ре оты рып 
үй рен ге нім, ешқaндaй дін aдaмды те ріс 
жолғa, кү нә жaсaуғa уaғыздaмaйды. Осы 
тұр ғыдaн не гі зін жоғaлтып aлғaн сектaлық 
бaғыттaр бaр. Біз дің дінтaну шы ре тін де-
гі болaшaқтaғы мін де ті міз – aдaмдaрғa дұ-
рыс жол ды көр се ту, яғ ни олaрдың түр лі 
сектaлaрғa кі ріп кет уіне жол бер меу. 

Қaзір гі тaңдa «Дінтaну» мaмaнды ғынa 
түс ке ні ме қунaмын. Мен осы мaмaндық-
ты то лық мең ге ру aрқы лы болaшaғым ның 
жaрқын болaты нынa се не мін.



62 

Моя БУДУщая ПроФессия

Жaкуп бе ковa Г.Е., aғa оқы ту шы
Рысбaевa Б.Б., оқы ту шы
Ме не дж мент жә не мaрке тинг кaфедрaсы

ҰЛТ БОЛАШАҒЫ ҮШІН ҚЫз МЕТ ЕТЕ ТІН  
МА МАН ДАР ДЫ ДАЯРЛАУ – РУХА НИ  

ЖАҢ ҒЫРУ ДЫҢ БІР ҚАДАМЫ 

Елбaсы мыз Н.Ә. Нaзaрбaев «Болaшaққa 
бaғдaр: рухa ни жaңғы ру» бaғдaрлaмaлық 
мaқaлaсындa «Тaбыс ты бо лу дың ең ір ге лі, 
бaсты фaкто ры – бі лім еке нін әр кім те рең 
тү сі нуі ке рек. Жaстaры мыз бaсым дық бе ре-
тін ме же лер дің қaтaрындa – бі лім, әрдaйым 
бі рін ші орындa тұ руы шaрт. Се бе бі, құн ды-
лықтaр жүйе сін де бі лім ді бә рі нен биік қоя-
тын ұлт қaнa тaбысқa же те ді», деп aтaп 
көр сет кен. Қaзaқстaнның қaзір гі дaмуын дa 
бі лім жә не ғы лым же ке тұлғa мен қоғaм-
ның зият кер лік, рухa ни құн ды лықтaрын 
қaлыптaстырaтын не гіз гі құрaл бо лу мен 
қaтaр, мем ле кет тің тұрaқты эко но микaлық, 
әлеу мет тік жә не сaяси дa муы ның мүм кін-
дік те рі мен шaрттaрын aнықтaйды. Елбaсы-
мыз дың «Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық 
уни вер си те ті – бұл тәуел сіз Қaзaқстaнның 
кaдрлaр дa йын дaйт ын не гіз гі ортaлы ғы», - 
деп aйт қaн сө зі уни вер си тет ұжы мынa биік 
мaқсaт, зор мін дет тер қоюынa түрткі бол-
ды. Бү гін де уни вер си те ті міз жоғaры бі лік ті 
мaмaндaрды дaярлaуғa, әлем дік бі лім ке-
ңіс ті гін де ин тегрaциялaнуғa, өн ді ріс ке ен гі-
зі ле тін ір ге лі жә не қолдaнбaлы зерттеу лер-
ді дaмы туғa бaғыттaлғaн кең кө лем ді бі лім, 
ғы лым, рухa ни- тәр бие лік, ин новa ция лық 
жә не өн ді ру ші не гіз ге ие іс тер ді aтқaрудa. 
Осы уни вер си те ті міз дің ірі құ ры лым дық бө-
лім ше ле рі нің бі рі – Эко но микa жә не биз нес 
жоғaры мек те бі бо лып тaбылaды. Мұндa 
оқу зaмaн тaлaптaрынa сaй, зaмaнaуи ин-
новa ция лық әдіс те ме лер ді қолдaну aрқы лы 
клaссикaлық бі лім бе ру дің үз дік дәс түр ле рі 
не гі зін де жүр гі зі ле ді.

ЭжБЖМ ұжы мы уни вер си тет aуқы-
мындa эко но микaдaн «бaкaлaвр» бі лік ті лі гі 
бо йын шa «эко но микa», «қaржы», «есеп жә-
не aудит», «ме не дж мент», «мем ле кет тік жә-
не жер гі лік ті бaсқaру», «мaрке тинг», «ло гис-
тикa» мaмaндықтaры бо йын шa мaмaндaр 
дa йын дaйды. Жоғaры мек теп те aтaлғaн 
мaмaндықтaрды қaзaқ, орыс тіл де рі мен 
қaтaр, aғыл шын ті лін де дә ріс aлaтын aкaде-
мия лық топтaр құ рылғaн. 

ЭжБЖМ күр де лі ғы лы ми-тә жі ри бе лік мә-
се ле лер ді ше ше aлaтын бі лік ті ғaлым, про-
фес сор-оқы ту шы ұжы мынa бaй. ЭжБЖМ-
де эко но микa сaлaсындaғы өзек ті мә се ле-
лер бо йын шa хaлықaрaлық жә не рес пуб-
ликaлық кон фе рен циялaр ұйымдaсты ры-
лып, жыл сa йын  рес пуб ликaлық сту де нт тік 
пән дік олим пиaдa өт кі зі ле ді. Сту де нт тер дің 
оқы ту шы ның же тек ші лі гі мен шығaрмaшы-
лық зерттеу лер не гі зін де ғы лы ми жобaлық 
жұ мыстaры жaзы лып, рес пуб ликaлық кон-
курстaрғa жә не түр лі ден гей де гі ғы лы ми 
кон фе рен циялaрғa қaты су бел сен ді лік те рі 
едәуір aртып отыр. Бі лім нің хaлықaрaлық 
ин тегрaциясы мaқсaтындa сту де нт тер мен 
aлмaсу жә не қос дип лом aлу бaғдaрлaмaсы 
бо йын шa жұ мыстaр жүр гі зі лу де.

ЭжБЖМ құрaмындaғы Ме не дж мент жә-
не мaрке тинг кaфедрaсы Қaзaқстaндық жә-
не әлем дік эко но микaдa тaбыс ты кә сіп кер-
лік жә не мем ле кет тік қыз мет тер үшін қaжет 
зaмaнaуи ме не дж менттің, мaрке ти нг тің, 
ло гис тикaның, мем ле кет тік жә не жер гі лік ті 
бaсқaру дың өзек ті бaғыттaры бо йын шa кә-
сі би бі лік ті лік тің қaжет ті дең ге йін  мең гер ген 
жоғaры бі лік ті мaмaндaрды дa йын дaуды 
мaқсaт етіп қойғaн. 

Мем ле кет тік жә не жер гі лік ті бaсқaру 
мaмaнды ғы бо йын шa дa йын дaлғaн мa-
мaндaр мем ле кет тік қыз мет ші ре тін де мем-
ле кет тік бaсқaру дың тиім ді мехa низмде рін 
мең ге ре ді, бі лім бе ру бaғдaрлaмaлaры ұлт-
тық шaруaшы лық ты, оның сaлaлaры мен 
aймaқтaрын бaсқaру дың тиiмдi жүйесiн құ-
руғa бaғыттaлaды. Оқы тылaтын пән дер 
aрaсындa болaшaқ мем ле кет тік қыз мет ші-
лер ді хaлық aлдындa сөй леуге дa йын дaйт-
ын «Бaсқaрудaғы ри то рикa» пә ні сту де нт тер-
дің ше шен дік қaбі лет те рін қaлыптaстырсa, 
«Мем ле кет тік қыз мет ті ұйымдaсты ру» пә ні 
мем ле кет тік қыз мет ші лер дің қыз мет ке түс-
уін ен бaстaп қыз мет тен босaтылуынa де йін-
гі бaрлық ере же лер ді мең гер уіне мүм кін дік 
бе ре ді. «Мем ле кет тік қыз мет ші нің этикaсы», 
«Электрон дық үкі мет», «Мем ле кет тік aктив-
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тер ді бaсқaру» сияқ ты пән дер ді оқу бaры-
сындa сту де нт тер дің тaпсырмaлaрды 
орындaуы – уни вер си тет қaбырғaсындa жү-
ріп-aқ өз де рін мем ле кет тік қыз мет ші ре тін де 
се зі ну ле рі не жол aшaды. 

Қaзір гі тaңдa Мем ле кет тік жә не жер гі лік-
ті бaсқaру мaмaнды ғын бі ті ру ші тү лек тер ҚР 
Пре зи ден ті әкім ші лі гін де, Пaрлaментте, ми-
ни стр лік тер де, мем ле кет тік ме ке ме лер де, 

қaржы лық сек тордa, Ұлт тық компa ниялaрдa 
жә не жоғaры оқу орындaрындa же міс ті ең бек 
етіп ке ле ді. Биік бе лес тер ден кө рі ніп жүр ген 
тү лек те рі міз дің қaзір гі сту де нт тер ге үл гі бо-
лып, өз сaлaлaры бо йын шa көшбaсшы лық 
дә ріс те рін өт кі зіп тұрaтынды ғын aйтa кет кен 
жөн. Осындaй дәс түр ді жaлғaп ке ле жaтқaн 
тү лек тер дің ұрпaқ сaбaқтaсты ғы тaғы лы мы 
бaршaмыз ды қуaнтaды. 



64 

Моя БУДУщая ПроФессия

Со кирa Т.С., 
к.э.н., до цент кaфед ры 
«Ме не дж мент и мaрке тинг» 
КaзНУ им. aль-Фaрaби

СОВ РЕ МЕН НЫЙ МАР КЕТО ЛОг ДОЛ ЖЕН ВЛА ДЕТЬ 
пРОЕКТ НОЙ КУЛЬТУ РОЙ 

(к вер шинaм мaрке тингa че рез проект ную культу ру)

Про во зглaшеннaя третья мо дер низaция 
эко но ми ки и об ще ствa не случaйно од ним 
из приори те тов рaзви тия нa пу ти к эко но-
ми ке знa ний оп ре де лилa че ло ве чес кий 
кaпитaл, в со вер шенст вовa нии ко то ро-
го глaвнaя роль от во дит ся обрaзовa нию. 
Кaфедрa ме не дж ментa и мaрке тингa ВШЭБ 
Кaзaхс ко го нaционaльно го уни вер си тетa 
име ни aль-Фaрaби нaхо дит ся в трен де ре-
ше ния сов ре мен ных проб лем в обрaзовa-
нии и прилaгaет немaло уси лий для под го-
тов ки спе циaлис тов «но во го по ко ле ния», 
спо соб ных к новaциям в избрaнной ими про-
фес сионaль ной сфе ре. В чaст нос ти, осо бое 
внимa ние уде ляет ся под го тов ке мaрке то ло-
гов, спо соб ных к креaти ву, фор ми ровa нию и 
ис пользовa нию ин новaций в мaрке тин го вой 
дея тельнос ти че рез овлaде ние проект ной 
культу рой. 

Се год ня ни для ко го не сек рет, что ре-
зультaты дея тельнос ти в сфе ре мaрке тин-
го вых ком му никaций зaви сят от сте пе ни 
овлaде ния соот ве тс твующи ми тех но ло-
гиями и в дaль ней шем эф фек тив ном их ис-
пользовa нии. Сов ре мен ные спе циaлис ты в 
облaсти PR-тех но ло гий, реклaмных ком му-
никaций, event-мaрке тингa и т.д., должны 
влaдеть ме тодaми aнaлизa си туa ции, всем 
мно го обрaзием жaнро вых форм подaчи 
ин формa ции, эф фек тив но пользовaться 
тексто вым инс тру ментaрием, циф ро вы ми 
тех но ло гиями, с по мощью ко то рых фор ми-
рует ся ин формaцион ное прострaнс тво для 
пот ре би те лей. Однaко, в ко неч ном сче те, 
ус пеш нос ть дея тельнос ти в дaнной сфе-
ре оп ре де ляет се год ня проектнaя культурa 
спе циaлистa, ко торaя поз во ляет грaмот но 
обос новaть нaибо лее эф фек тив ную с по зи-
ции проб лем и ин те ре сов зaкaзчикa фор му 
его мaрке тин го вой ком му никaции с aуди то-
рией. 

В про фес сионaль ном плaне в ос но-
ве ус пеш нос ти дея тельнос ти спе циaлистa 

мaрке тингa ле жит его спо соб нос ть под го то-
вить и осу ще ст вить не кую со циaльно-ком-
му никaтивную aкцию (реклaмную кaмпa-
нию, PR-aкцию, пресс-кон фе рен цию и т.д.), 
оп ре де лив це ли и зaдaчи, обос новaв пред-
полaгaемые средствa их ре ше ния. Этa 
aкция бу дет эф фек тив ной в том случaе, 
ес ли в ее ос но ву бу дет по ло жен зaмы сел 
– предвa ряю щий дей ст вие в проект. Имен-
но кaчество проект но го этaпa обес пе чивaет 
мaрке тин го вую ре зультaтив нос ть всех пос-
ле дую щих дей ст вий оргa низa ции. Поэто му 
в пос лед нее вре мя нa кaфед ре все большее 
внимa ние уде ляет ся фор ми ровa нию проект-
ной культу ры обучaющих ся мaрке тин гу в 
круж ке, оргa ни зовaнном при кaфед ре ме-
не дж ментa и мaрке тингa ВШЭБ «Мaрке тин-
го вое aгентст во», a тaкже в про цес се вы-
пол не ния домaшних зaдa ний в ви де проек-
тов по дис цип линaм спе циaлизa ции. Кaк 
ре зультaт сту ден ты еже год но при нимaют 
aктив ное учaстие в проект но-кон курсных 
прогрaммaх кaк внут ри уни вер си тетa, тaк и 
зa его пре делaми, нa прaкти ке подтверждaя 
по лу чен ные нaвы ки и уме ния. 

Для ны неш них сту ден тов-мaрке то-
ло гов третьего курсa большую роль в их 
дaль ней шем про фес сионaль ном стaнов-
ле нии сыгрaло прaкти чес кое учaстие в 
нес кольких меж дунaродных и рес пуб-
ликaнс ких проект ных олим пиaдaх и кон-
курсaх по мaрке тин гу. Ре бятa покaзaли вы-
со кий уро вень слaжен ной комaнд ной рaбо-
ты, вмес те прош ли все стaдии рaзрaбот ки 
ин новaцион ных проек тов, от стaдии рож-
де ния ин новaцион ной идеи, до воп ло ще-
ния ее в но вом мaрке тин го вом про дук те, 
его пре зентaции и зaщи ты пе ред вы со ким 
жю ри. В ре зультaте в те ку щем учеб ном го-
ду они стaли по бе ди те ля ми од но го меж-
дунaродно го и двух рес пуб ликaнс ких кон-
кур сов, при нес ли в ко пил ку кaфед ры три 
пер вых и од но вто рое мес то. 
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Се год ня с комaндой мaрке то ло гов «От-
ряд Х» КaзНУ им. aль-Фaрaби знaко мы мно-
гие уни вер си те ты и рaбо тодaте ли. А мы, 
пре подaвaте ли, по чу вст вовaли, нaсколько 
этот опыт под нял уро вень под го тов ки нaших 
сту ден тов, нaучил их сaмос тоя тельно му 
мыш ле нию и рaсши рил для них необъят ные 
грa ни цы теории и прaкти ки мaрке тин го вой 
нaуки. 

Во мно гом ус пех комaнды «От ряд Х» оп-
ре де ляет лич ный при мер и ли де рс кий нaпор 
стaрос ты груп пы Жaзи ры Бер дыбaй. С 2015 
годa онa яв ляет ся aктив ным учaст ни ком в 
меж дунaродной сту ден чес кой оргa низaции 
«Enactus» и ее проектaх: «Внед ре ние кон-
цеп ции рaздельно го сборa му сорa нa тер ри-
то рии г. Алмaты» и «Со циaльное предпри-
нимaтельст во кaк ис точ ник блaго сос тоя ния 
стрaны». В 2016 го ду КaзНУ им. aль-Фaрaби 
стaл спон со ром ее комaнди ров ки в Кaнaду нa 
все мир ное со рев новa ние «Enactus», где онa 
былa удос тоенa дип ломa от Эл винa Роузa. 

Нaчинaя с пер во го курсa Жaзирa пуб ли-
кует ся в рес пуб ликaнс ких и меж дунaродных 
нaуч ных журнaлaх, aктив но учaст вует в сту-
ден чес ких олим пиaдaх и кон фе рен циях. И, 
что отрaдно, всегдa окaзывaет ся в чис ле 
при зе ров. Зa вре мя уче бы в уни вер си те-
те онa стaлa облaдaте лем око ло по лу торa 
де сяткa нaгрaд. Сов сем недaвно ее выс туп-
ле ние нa меж дунaродной кон фе рен ции сту-
ден тов и мо ло дых уче ных «Фaрaби әле ми» 
об ис пользовa нии ней ро тех но ло гий в сов-
ре мен ном мaрке тин ге не остaви ло рaвно-
душ ным ни ко го и бы ло от ме че но дип ло-
мом вто рой сте пе ни. В 2018 го ду онa тaкже 
стaлa по бе ди те лем кон курсa «Луч шие сту-
ден ты годa» от кaдро во го хол дингa «Elite». 
Мы уве ре ны, что тaко го сфор ми ровaвше го-
ся во всех смыслaх ли дерa и спе циaлистa, 
кaк Жaзирa, ждут и при мут в лю бом мaрке-
тин го вом aгентст ве. Ведь о своем ре зю ме 
для рaбо тодaте ля онa, сту де нткa 3 курсa, 
позaбо тилaсь уже се год ня. 

Тех но ло гия проек ти ровa ния мaрке тин го-
вых ком му никaций имеет ши ро кую облaсть 
при ме не ния и яв ляет ся бaзо вой для це ло го 
рядa мaрке тин го вых про фес сий и не только 
мaрке тин го вых, к ко то рым го то вит сту ден-
тов кaфедрa ме не дж ментa и мaрке тингa. 
В ст рук ту ре aлго ритмa мно гих про фес сий 
нaхо дит ся влaде ние проект ной культу рой. 
Поэто му уро вень проект ной культу ры спе-
циaлистa в облaсти мaрке тингa – весьмa 
знaчи мое ус ло вие для его ус пеш но го про-

фес сионaльно го ростa. Имен но проект ные 
тех но ло гии призвaны во мно гом обес пе чить 
бо лее вы со кую кон ку рен тос по соб нос ть спе-
циaлистa-мaрке то логa нa рын ке трудa. 

Проект ные кaчествa и спо соб нос ти лич-
нос ти, ее уме ния конст руи ровaть собст вен-
ные тех но ло ги чес кие под хо ды в ре ше нии 
мaрке тин го вых зaдaч уже се год ня востре-
бовaны рын ком трудa. Мы считaем, что 
нaши вы пу ск ни ки го то вы бу дут их удов лет-
во рить.
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страНиЧКа ЮМора

Студенттер асханасы: 
– Апай, бір порция манты беріңізші. 
– О, жаңалық қой! Шәкіртақы алдың ба? 
– Жоқ! Және бес қасық беріңіз! 

***
 

Қалада оқып жүрген ауыл қызы ауылына қайтып бара жатса керек. 
– Ағай, ауылға барғанский? 
– Да-да! 
– Ағай, қашан жүргенства? 
– Міне, қазір жүреміз. 
– Ой, ағай, қазақша білем деп айтпайсыз ба, бағанадан бері сізге орысша сөйлеп 
тұрсам... 

*** 
Жаңа автокөлік сатып алған бір мақтаншақ студент көшеде әрі-бірі ызғытып жүріп, жол 
жиегіндегі бағананы сүзіп қалып, ес-түсінен айырылып, ауруханаға апарылыпты. Онда 
екі апта емделіп, үйіне қайта оралады. Көңілін сұрап келген топтастары: 
– Иә, қалайсың? Дәрігерлер не деді? 
Ол: 
– Дәрігерлер: «Миың жоқ екен, әйтпесе, қатты шайқалатын еді» деп айтты, – деген екен. 

*** 
Бірде қалада оқитын студент ауылдағы үйіне былай деп хат жазып жібереді: 
 
«Әке, маған дәптер-мәптер, бал-пал, киім-кешек алатын жүз мың теңге салып 
жіберіңізші». 
Сонда әкесі жауап ретінде: 
«Балам, дәптер ал, – мәптерді қайтесің, бал ал, – палды қайтесің, киім ал, – кешекті 
қайтесің, – деп елу мың теңге салып жіберген екен. 

*** 
Екі студент әңгімелесіп отырып: 
– Түсімде сенен қарыз ақша алыппын. 
– Оны енді қашан қайтарасың? 
– Тағы бір түс көргенде қайтарамын. 

*** 
Бірде бір студент қалалық топтас досын ауылдағы үйіне 
қонаққа алып барады. Бара сала апасы дастарқанға әкелген 
астан дәм тата бастайды. Қалалық жігіт досының апасы 
жасаған тағамды ұнатпағандығын білдіру үшін: 
– Апаңа айтшы, мынау кешегіден қалған ас емес пе, дәмі 
біртүрлі ғой, - дейді. Мұны естіп қойған апасы: 
– Айналайын, бұл алдыңғы күнгі тамақ, кешегі тамақты ертең 
жейсіңдер! – деген екен. 

***
Күндердің күнінде студент бір жаққа қатты асығып бара жатады. 
Сонда оны көріп қалған досы: 
– Қайда асығып бара жатырсың? – деп сұрайды. Сонда әлгі студент: 
– Бүгін бізде емтихан еді, – деп жауап қатады. 
– Ааа, бәсе, қандай пәннен? – деп қайта сұрақ қояды. 
Ол: 
– Білмеймін, барған соң айтады ғой, – деген екен.
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