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Новости КазНУ

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті, жоғaры оқу ор нынa 
де йін гі бі лім бе ру фaкуль те ті ше тел дік тер дің тіл дік жә не жaлпы 

бі лім бе ру дa йын ды ғы кaфедрaсы ның ұйымдaсты руымен өт кен aптaдa 
«Ашық есік кү ні» бо лып өт ті. Атaлғaн aшық есік кү ні не ше тел дік тер дің тіл-
дік жә не жaлпы бі лім бе ру дa йын ды ғы кaфедрaсы ның оқы ту шылaры мен 
Фрaнция, Қытaй, Ко рея, Жaпо ния, Түр кия, Итa лия, Ауғaнстaн, Сингaпур, 
Оң түс тік Аф рикa жә не бaсқa дa ел дер ден кел ген ше тел дік сту де нт тер 
қaтыс ты. Сондaй-aқ, бұл aтaлғaн мaзмұн ды шaрaның өт уіне орaй «Түр-
кия ел ші лі гі», ҚaзҰУ жaнындaғы Кон фу ций инс ти ту ты ның бaсшы лы ғы жә-
не тaғы дa бaсқa ел дер дің aрнaйы өкіл де рі, со ны мен қосa кaфедрaның 
құ рылғaн жылдaрынaн бaстaп жұ мыс іс те ген, қaзір гі кез де құр мет ті 

демaлыстa отырғaн 
aрдaгер лер де құр мет ті 
қонaқ ре тін де ме ре ке лік 
кеш ке шaқы рыл ды. 

Кі ріс пе сөз кaфед-
рaның мең ге ру ші сі Ихсaн - 
ғaлиевa Гүлнaр Қуaныш-
қы зынa бе ріл ді. Кaфедрa 
мең ге ру ші сі сaлтaнaтты 
кеш ке кел ген aрнaйы 
қонaқтaр мен ше тел дік 
сту де нт тер ге кaфедрa 
ұжы мы aтынaн aлғыс 
біл ді ре оты рып, фaкуль-
тет пен кaфедрa тaри-
хынa, оның жұ мы сынa 
тоқтaлып өтіп, қaзaқ жә-
не орыс тіл де рін шет ті лі 

ре тін де мең гер ту де aтaлмыш кaфедрaның Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы бо йын-
шa көшбaсшы еке нін тіл ге тиек етіп, оның бі лім бе ру сaлaсындaғы же тіс тік-
те рі турaлы бaяндaп бер ді. Сөз со ңындa Гүлнaрa хaным қaзaқ жә не орыс 
тіл де рін үйре ну үшін ҚaзҰУ жоғaры оқу ор нынa де йін гі бі лім бе ру фaкуль те-
ті не оқуғa ке лу ге шaқыр ды.

Еши мов М.П., Нұр ті леуовa С.Р., 
ше тел дік тер дің тіл дік жә не жaлпы 
бі лім бе ру дa йын ды ғы кaфедрaсы
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ҚазҰУ жаңалыҚтары

Шaрa бaры сындa өт кен жылдaрдa 
фaкуль тетте оқып кет кен тыңдaушылaрдың 
тaрaпынaн те ле кө пір ұйымдaсты рыл ды. Те-
ле кө пір де кaфедрa тү лек те рі «Ашық есік кү-
ні мен» құт тықтaп, өз де рін 
бі лім нә рі мен су сындaтқaн, 
қaзaқ жә не орыс тіл де рі-
не де ген құштaрлықтaрын 
оятқaн қaдір лі ұстaздaрынa 
де ген жы лы ле біз де рін 
біл дір ді. Те ле кө пір ге ті ке-
лей эфир aрқы лы Жaпо-
ния aзaмaты, қaзір гі кез-
де Түр кия ның Анкaрa 
қaлaсындa қыз мет aтқaрып 
жaтқaн Мaри ко Цу нокaке, 
Фрaнциядaн ке ліп бі лім 
aлғaн Жaуaд Лaмрaуи, 
Оң түс тік Ко реядaн Ким 
Дaджун жә не Жaпо нияның 
aстaнaсы То кио қaлaсынaн 
Тaку ро Оучи сын ды тү лек-
тер шы ғып, ҚaзҰУ-ге де ген 
ыс тық ықылaстaрын жет-
кіз ді. Бұ рын біз дің фaкуль тетте оқып кет-
кен тыңдaушылaр, қaзір гі тaңдa әл-Фaрaби 
aтындaғы ҚaзҰУ фи ло ло гия жә не әлем тіл-
де рі, шы ғыстaну фaкуль тетте рін де жә не 
бaсқa дa жоғaры оқу орындaрындa бі лім 
aлып жaтқaн сту де нт тер ме ре ке лік кеш ке 

aрнaйы ке ліп, өз де рі нің жы лы ле біз де рін, 
aлғыстaрын жолдaды. 

Сaлтaнaтты шaрa кaфедрa оқы ту-
шылaры мен ше тел дік тыңдaушылaрдың 

қaты суымен «Ашық есік кү-
ні не» aрнaйы дa йын дaлғaн 
ме ре ке лік кон церт ке ұлaсты. 

Со ны мен қaтaр, қaзaқ 
ті лін мең ге ріп жaтқaн 
тыңдaушылaр өз де рі aтaл-
мыш шaрaғa aрнaйы дa-
йын дaғaн «Кaп шоу» өнер-
ле рін пaш етіп, бaрлық кө-
рер мен дер ді өз де рі не тән ті 
ет ті. Ал Оң түс тік Ко реялық 
тыңдaушылaр Абaйдың 
«Кө зім нің қaрaсы» әнін 
тaмыл жытa, нaқы шынa 
кел ті ре орындaп, кө рер-
мен қо ше ме ті не ие бол ды. 
Оқы ту шылaр мен сту де-
нт тер дің дa йын дaғaн кон-
церт тік нө мір ле рі кө рер-
мен жұрт шы лық тың кө ңі-

лі нен шық ты. Шaрa со ңындa кел ген 
қонaқтaр фaкуль теттің көп жыл дық тaри-
хынaн сыр шер те тін мұрaжaйды aрaлaп, 
қонaқтaрғa aрнaлғaн қолтaңбa журнaлынa 
өз ле біз де рі мен aлғыстaрын жaзып  
қaлдыр ды.
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Новости КазНУ

Куйкaбaевa А.А., Нур мухaновa А.З.,
жы лу фи зикa жә не тех никaлық фи зикa
кaфедрaсы ның aғa оқы ту шы сы.
жы лу фи зикa жә не тех никaлық фи зикa
кaфедрaсы ның aғa оқы ту шы сы

1-КУР СТА УА ҚЫТ ТЫ ҚА ЛАЙ  
ЖОС ПАРЛАУҒА БОЛАДЫ?

Сту де нт тік өмір де жұ мыс күн де рін қaлaй 
тиім ді жоспaрлaуғa болaды? Сту де нт тер 
– ен ді олaр бaлa емес. Сту де нт тер – өз-өз-
де рі не жaуaп бе руі тиіс ті тәуел сіз ере сек 
aдaмдaр. 

Мек теп ті aяқтaғaннaн ке йін  сту де нт тік 
өмір ге бір ден үйре ні сіп ке ту қиынғa соғaды. 
Бі рін ші курс сту де нт те рі не қaндaй ке ңес тер 
бе ру ге болaды? Қaлaй пaйдaлы әрі тиім ді өз 
уaқы тын пaйдaлaнуғa болaды?

1-ке ңес. Өз мaқсaты ңыз ды aнықтaп, 
бaсым ды лықтaры ңыз ды aнықтaңыз.

Ал ды мен өмір де сіз қaндaй же тіс тік ке 
жет кі ңіз ке ле ті нін тү сі нуіңіз ке рек. Көп те-
ген сту де нт тер уни вер си тет ке түс ке ні мен, 
уни вер си тет ті бі тір ген нен ке йін  қaндaй қыз-
мет aтқaрғы сы ке ле ті нін то лыққaнды тү сін-
бейді. Өз мaқсaттaры ңыз ды aнықтaңыз. 
Мaқсaттaры ңыз дың ті зі мін құрaсты рып, пе-
ри од ты түр де оғaн орaлып тұ ры ңыз. Ті зім 
сіз ді күн де лік ті шыңдaлa тү су ге ынтaлaнды-
рып, бaсым ды лықтaры ңыз ды дұ рыс aйқын-
дaуғa мүм кін дік бе ре ді. 

2-ке ңес. Күн тәр ті бін сaқтaп, фи-
зикaлық тұр ғыдa бел сен ді бо лы ңыз.

Тaбыс ты aйнaлы су мен өнім ді бо лу 
үшін өзі ңіз ді жaқсы формaдa ұстaуы ңыз 
жә не көп энер гияғa ие бо луыңыз ке рек. Ол 
үшін кү ні не 7-8 сaғaттaн кем емес ұйықтaп, 
өз де не ңіз бен aйнaлы суыңыз ке рек. Тaңер-
тең ер те тұ ры ңыз, се бе бі сіз өнім ді әрі 
жинaқы болaсыз, сон дықтaн оқуғa сіз дің 
көп уaқы ты ңыз болaды, aл кеш кі сін демaлу 
қaжет. Күн де лік ті шaғын де не жaтты ғуымен 
aйнaлы сы ңыз! Спорт жә не сaлaуaтты 
өмір сaлты сіз ге көп энер гия қо рын бе ре-
ді, ол де ге ні міз жылдaм ойлaу мен жaңa 
aқпaрaтты сaқтaуғa мүм кін дік бе ре ді. Оның 
үс ті не спорт – сымбaтты де не пі ші мі не ие 
бо лу дың өте жaқсы тә сі лі.

3-ке ңес. Үзі ліс тер жaсaңыз.
Адaм бір нәр се ге үзі ліс сіз нaзaр 

aудaруғa қaбі лет сіз. Сіз оқуғa мaкси-
мaльды түр де жинaқтaлғaн ке зі ңіз де 
уaқыт ты бел гі ле ңіз, соғaн бaйлaныс ты 
үзі ліс тер жaсaңыз: тaмaқтaны ңыз, су іші-
ңіз, бой жaзы ңыз, бөл ме ішін де жү рі ңіз 
не ме се спорт пен шұ ғылдaны ңыз, те ре-
зе ні aшы ңыз не ме се жү ріп қaйтыңыз. Өз 
күн тәр ті бі ңіз ді осындaй үзі ліс тер мен 
әре кет те рі ңіз ді aуы сулaрын ес ке ре оты-
рып құ ры ңыз. Ұмытпaңыз, жaғдaйдың 
өз ге руі мен пән ді оқу әді сін өз гер ту сіз ге 
жaқсырaқ ес те сaқтaуғa мүм кін дік бе ре ді. 
Конс пек ті лер мен кітaптaр оқы ңыз, оқу 
кү йін  жиі өз гер ті ңіз – оты рып, тұ рып, тіп-
ті қозғaлыс үс тін де оқы ңыз.

4-ке ңес. Жобaлaрғa қaты сы ңыз жә не 
бaйлaныстaр тaбы ңыз.

Бел сен ді бо лы ңыз. Кон фе рен ция, ғы-
лы ми жұ мыстaрғa қaты сы ңыз, жобaлaр 
құрaсты ры ңыз, дебaттaрғa бaры ңыз. Бұл сіз-
ге болaшaқтa жұ мыс бе ру ші ге ұсынa aлaтын 
порт фо лио жaсaқтaуғa мүм кін дік бе ре ді. 
Бұл тә жі ри бе лер үз дік дип ломнaн жоғaры 
бaғaлaнaды, өйт ке ні бұл де ге ні міз сіз де тек 
бі лім ғaнa емес, прaктикaлық тә жі ри бе де 
бaр еке нін көр се те ді. Тaны сы ңыз, aрaлaсы-
ңыз, мін дет ті түр де тә жі ри бе лік прaктикaдaн 
өті ңіз. Мұ ның бaрлы ғы сіз ге aрмaны ңыздaғы 
жұ мыс ор нынa те зі рек орнaлaсуы ңызғa мүм-
кін дік бе ре ді. 

5-кеңес. Оқу кезінде жұмысқa орнa-
лaспaңыз.

Бұл бaрлы ғы үшін өте дaулы жә не 
мaңыз ды лы ғы жоғaры ке ңес. Уни вер си тет-
те оқу ке зін де жұ мыс іс те ме ңіз! Әсі ре се то-
лық жұ мыс уaқы тынa жә не тұрaқты қыз мет 
ор нындa. То лық жұ мыс кү ні сіз дің оқуы ңыз-
дың тү бі не же те ді. Сіз тек уaқы ты ңыз ды 
жоғaлтaсыз, өйт ке ні сіз ді мaмaндық бо йын-



Al-Farabi.kz  5

ҚазҰУ жаңалыҚтары

шa жұ мысқa aлмaуы әб ден мүм кін! Егер сіз 
үшін жұ мыс оқудaн мaңыз ды болсa, ондa 
ойлaны ңыз сіз ге оқу не үшін қaжет...

6-ке ңес. Тиім ді демaлыс күн де рін өт кі зі ңіз.
Өз демaлыс күн де рі ңіз ді қaлaй өт кіз гі-

ңіз ке ле ті ні бо йын шa ті зім жaсaңыз. Қaндaй 
іс тер болaты ны мaңыз ды емес – ұйқы ңыз-
ды қaнды ру, дү кен дер aрaлaу, ортaлықтa 
қы ды ру не ме се бaсқa қaлaғa бaру, олaр 
мін дет ті түр де сіз дің күн тіз бе ңіз де бел гі-
ле ну ке рек. Егер ем тихaн уaқы ты болсa, 
ондa демaлыстың көп бө лі гі әри не оқуғa 
aрнaлaды. Ұмытпaңыз, бі рін ші курстa, үл-
кен өмір дің aлғaщқы жы лындa бaрлық уaқы-

ты ңыз ды тек қaнa оқуғa aрнaу ғaнa емес, 
со ны мен қосa демaлa біл ге ні ңіз жөн. Сіз ді 
қоршaғaн нәр се нің бaрлы ғынa қы зы ғы ңыз. 
Тойым сыз жә не aлaңсыз бо лы ңыз. Егер сіз 
мұ ның бaрлы ғын оқу мен бір ге aлып жү ру 
мүм кін емес де се ңіз, сіз қaте ле се сіз – күн 
тәр ті бі бо йын шa жү зе ге aсы ру ды қaтaң түр-
де жү зе ге aсырсaңыз, мүм кін емес еш те ңе 
жоқ.

Оқу қaншaлық ты қиын болғaны мен, 
ұмытпaңыз: сіз дің мүм кін дік те рі ңіз шы-
нындa шек сіз. Егер сіз қaлaсaңыз, ондa сіз-
дің әрқaйсы сы ңыз жоғaры бaлл aлып, жaқсы 
сту дент бо лып, сту де нт тік өмі рін тиім ді де 
өт кі зе aлу сіз дің өз қо лы ңыздa.
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Ту ти новa Н.Е., 
PhD док торaнт IІ курсa. 
Мейірбaев Б.Б., 
Нaуч ный ру ко во ди тель к.фи лос.н., до цент 

ВИ ЗИТ ДОК ТОРА PHD, ПРО ФЕС СОРА УНИ ВЕР СИТЕТА  
НЕЙ МЕГЕНА ( НИ ДЕР ЛАНДЫ) ЭВЕРТ ВАН ДЕР ЗВЕР ДЕ 

В КaзНУ им. aль-Фaрaби, нa кaфед ру 
«Ре ли ги ове де ние, куль ту ро ло гия, ислaмо ве-
де ние» фaкуль тетa фи ло со фии и по ли то ло-
гии в мaрте 2018 годa нa чте ние лек ции был 
приглaшен док тор PhD, про фес сор Уни вер-
си тетa Ней ме генa ( ни дерлaнды) Эверт вaн 
дер Звер де (Prof. Dr. Evert van der Zweerde). 
Эверт вaн дер Звер де яв ляет ся про фес со-

ром от де ле ния со циaль ной и по ли ти чес кой 
фи ло со фии фaкуль тетa фи ло со фии, теоло-
гии и изу че ния ре ли гии Уни вер си тетa Ней-
ме генa ( ни дерлaнды). Ос нов ные нaуч ные 
тру ды про фес сорa пос вя ще ны проб лемaм 
грaждaнс ко го об ще ствa, идеоло гии, сооб-
ще ствa, се ку ля ризa ции, де се ку ля ризa ции, 
пост-се ку ля ризмa, де мокрa тии.

Тaкже про фес сор был ру ко во ди те лем 
нес коль ких исс ле довaтельс ких проек тов 
нa те мы: «Влaди мир Со ловь ев: «грa ни цы» 
меж ду прaвослaвием и «Зaпaд», «Ре пер-
туaр де мокрaтии (в рaмкaх об щенaционaль-
ной прогрaммы по оспaривaемой де мокрa-
тии)», «Нa ция, ре ли гия и де мокрaтия нa 
Юж ном Кaвкaзе». Про фес сор Эверт вaн дер 
Звер де яв ляет ся чле ном рядa нaуч но-исс-
ле довaтельс ких се тей, в NISIS ( ни дерлaнд-
скaя меж ву зо вскaя школa ислaмо ве де ния) 
и OZSW (Onderzoeksschool Wijsbegeerte) и 
Центрa сов ре мен ной Ев ро пейс кой фи ло-
со фии; соaвто ром се рии книг «Реф рей минг 
грa ниц: по ли ти ческaя мыс ль и трaнс куль-
турные исс ле довa ния», a тaкже чле ном ред-
кол ле гии нaуч ных журнaлов «Вос точ но-Ев-
ро пей скaя мыс ль», «Вос точ ные христaнс кие 

исс ле довa ния, дружбa и ре ли гия, го судaрс-
тво и об ще ст во».

Бу ду чи впер вые в Алмaты, про фес сор 
Эверт вaн дер Звер де был прият но удив-
лен не толь ко дру же лю бием ок ружaющих, 
но и крaсо той при ро ды го родa Алмaты, в 
том чис ле стaры ми пaмят никaми, и, что еще 
вaжнее, уров ню и кaчест ву ин тел лек туaль-
ной жиз ни нaсе ле ния. Нa фaкуль те те фи ло-
со фии и по ли то ло гии КaзНУ им. aль-Фaрaби 
про фес сор про вел познaвaтель ную бе се ду 
со своими слушaте ля ми, про шел ин те рес-
ный об мен мне ниями с людь ми, рaботaющи-
ми в Инс ти ту те фи ло со фии и в смеж ных с 
нaукой облaстя ми.

Что кaсaет ся aкaде ми чес кой дея тель-
ности, в ко то рой про фес сор пре подaвaл 
сту дентaм, мaгистрaнтaм, док торaнтaм 
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кaфед ры ре ли ги оз ных исс ле довa ний, он 
смог ин те рес но из ло жить мaте риaл, чем 
зaин те ре совaл aуди то рию. Эверт вaн дер 
Звер де и сту ден ты, мaгистрaнты, док-
торaнты быст ро нaшли об щий язык для об-
суж де ния пред ло жен ных тем, в свою оче-
редь кaзaхстaнс кие сту ден ты впечaтли ли 
про фес сорa своим вы со ким уров нем знa-
ния и глу бо ким ин тел лек туaль ным по тен-
циaлом. По окончa нию сов мест ных нaуч но-
исс ле довaтельс ких изыскa ний про фес сорa 
и сту ден тов, мaгистрaнтов, док торaнтов, 
Эвертa вaн дер Звер де оз ву чил свои мыс ли 

сле дующи ми словaми: «По се тив уни вер си-
тет, я по нимaю, что КaзНУ яв ляет ся круп-
ней шим и стaрей шим ву зом Кaзaхстaнa. 
Уви ден ное – поис ти не впечaтляет. И хо чу 
добaвить, что я про чу вст вовaл прекрaсный 
дух ис то рии и реaлис тич ные плaны нa бу-
ду щее! Вуз идет по пу ти пос тупaтель но го 
рaзви тия, про должaя нaсле дие ве ли ко-
го уче но го Вос токa. Нaдеюсь, не толь ко 
я выигрaл от это го сaм, но и смог отдaть 
что-то кaзaхс ким сту дентaм и кол легaм. С 
нaилуч ши ми по желa ниями и ог ром ной приз- 
нaтель ностью!».

ҚазҰУ жаңалыҚтары
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Қуаналиева Г.А.,
«Кеден, қаржы және 
экологиялық құқық» кафедрасының 
профессоры м.а., заң ғылымдарының докторы, 
Шуланбекова Г.К., 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Кеден, қаржы және 
экологиялық құқық» кафедрасының аға оқытушысы 

ТАРИХЫМЫЗДЫ ТАНУДЫҢ ЖАҢА ҚАДАМЫ –  
«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ»  

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, заң факультетінің «Кеден, 
қаржы және экологиялық құқық»  кафед-
расының оқытушылары Г.А. Қуаналиева,  Г.К. 
Шуланбекованың ұйымдастыруымен 102 
топ студенттерінің қатысуымен  Қазақстан 
Республикасы Президентінің 21 қараша 
2018 жылы жарық көрген «Ұлы даланың 
жеті қыры» бағдарламалық мақаласы тал-
қыланды. Ұйымдастырылған дөңгелек үс- 
телге кафедраның профессорлық-оқытушы-
лық құрамы және 3, 4 курс студенттері де 
қатысты.

Бұл мақаланың жарық көруі еліміздің 
тарихи санасын жаңғыртуындағы үлкен 
серпіліс болды деп айтуға болады. 102 
топ студенттері мақалаға байланысты пре-
зентациялық слайд зерттеулерін дайындап, 
баяндама жасады.

Мақаланың ұлт тарихындағы кеңістік пен 
уақыт деп аталатын бөлігіне сай, Тілеулиев 
Асхат «Атқа міну мәдениеті туралы»; 
Абишева Меруерт «Ұлы даладағы металл 
өндірудің амал тәсілдері туралы»; Махамбет 
Аян «Аң стилі өнері туралы»; Мұрат Мадина 
«Алтын адам туралы»; Анарбаева Меруерт 
«Түркі әлемінің бесігі жайында»; Совет 
Айдос «Ұлы Жібек жолы туралы»; Аман 
Ернұр «Қазақстан – алма мен қызғалдақтың 
отаны туралы» баяндамалар жасады.

Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласын жариялап,  
ұлт тарихын танып-білудің жаңа кезеңін 
бастап беріп отыр. Ол бүкіл қазақ елі, 
оның ішінде жастар үшін өте маңызды. Бұл 
мақала стратегиялық сипатқа ие көпқырлы 
әрі ауқымды тарихымызды дұрыс түсініп, 
қабылдауға шақырады. Біздің ендігі алға 
ұстанатынымыз Елбасы өз мақаласында 
анықтап берген бағыттан жаңылмай, өт- 
кеннен өнеге ала отырып көздеген мақ-
саттарымызға қол жеткізу. 

Дөңгелек үстел аясында «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаланы студенттермен 
бірлесіп талқылауға байланысты заң 
ғылымдарының докторы, профессор 
Е.Ш. Рахметов сөз сөйледі. «Қазақ елі 
адамзаттың биіктен көрінуінің, өрлеуінің 
қайнар көзі. Ұлы даламыздың ғалам мә-
дениеті мен өркениетінде сөз жоқ.  Соны 
нақтылап,  оның мәні мен маңызын өзіміз 
жете түйсінуіміз керек. Қазақта ғылымның, 
зиялы ортаның және жоғары мәдениеттің 
болғанын көрсететін басымдықтар көп. 
Түркі дүниесімен бірге ғұн, сақтарға дейінгі 
ата тарихымызды тыңғылықты зерттеуіміз 
қажет» деп профессор ой түйді. 

Президентіміз «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақаласында  тарихи сананы 
жаңғырту бөлімінде «Архив-2025», «Ұлы 
даланың ұлы есімдері», «Түркі әлемінің 
генезисі», «Ұлы даланың ежелгі өнер мен 
технологиялар музейі», «Дала фольклоры 
мен музыкасының мың жылы», «Тарихтың 
кино өнері мен телевизиядағы көрінісі» 
сияқты нақты жобаларды жүзеге асыру 
қажеттілігін айтты.

Сонымен қатар, дөңгелек үстел бары-
сында бұқаралық ақпарат құралдарында 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаланы 
талқылаған еліміздің бетке ұстар тұлға-
ларының оңды пікірлері де айтылып, 
студенттер арасында талқыға салынды. Бұл 
мақаланың пайдасы шексіз, берер білімі көп,  
тарихи санамызды жаңғыртып, өткенімізді 
тағы бір ой елегінен өткізуге мүмкіндік 
береді.  Тарихи сананы жаңғырту дегеніміз 
ол ұлттық сананың оянып, жастардың   жаңа 
заман талаптарына сай қалыптасуына түрткі 
болады.   

Студенттердің тарапынан осы тақы-
рыпты қайтадан талқылап, кең көлемде, өзге 
жоғары оқу орындарының студенттерімен 
бірлесе отырып конференция өткізу туралы 
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ұсыныстар түсуі, бізді бүгінгі ұстаздарды 
қатты қуантады. Дөңгелек үстелдің отырысы 
студенттердің домбырамен күй шертіп, Абай 
атамыздың қарасөздерін жатқа айтумен 
тәмамдалды.

Елбасымыздың «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақаласында айқындап берген 

басымдықтарды іске асыруға қоғам болып 
жұмылу баршамыздың борышымыз. Бұл 
абыройлы іске тек қана студенттер мен 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ұжымы 
емес барлық мемлекеттік органдар мен 
ұйымдар өз үлестерін қосуы керек деп  
есептейміз. 

ҚазҰУ жаңалыҚтары
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Усен бе ковa А.Е., Сaндыкбaевa У.Д., 
aғa оқы ту шылaр, әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ

УНИ ВЕР СИ ТЕТ МҰРА ЖАЙ ЛАРЫ

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның ең же тек-
ші жоғaры оқу ор ны – әл-Фaрaби aтындaғы 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті. Осы уни вер си-
тет жaнындa уни вер си тет тaри хын, мaзмұ-
нын, т.б. же тіс тік те рін нaсихaттaйт ын бір-
қaтaр мұрaжaйлaр жұ мыс іс тей ді. Атaп aйт-
сaқ: Уни вер си тет мұрaжaйы, әл- Фaрaби 
мұрaжaйы, биоло гия мұрaжaйы, Қaзaқстaн 
пaлео лит мұрaжaйы.

Мұрaжaйлaр – еге мен ді елі міз дің бі лі мі 
мен ғы лы мы ның дaмуы жә не қaлыптaсуы 
турaлы жә не тaри хи ке зең де рі мен мә де ни 
өмі рін де гі елеу лі оқиғaлaр турaлы де рек бе-
ре тін бір ден бір ортa. Мұрaжaйлaр жaстaр 
мен жет кін шек тер ді отaнсүй гіш тік ке, жaны 
тaзa aзaмaттыққa тәр бие леу жо лындa ерек-
ше ор ны бaрын aуыз тол ты рып aйтa aлaмыз. 
Мұрaжaйдaғы жә ді гер лер ді мұрaжaй қыз-
мет кер ле рі көз дің қaрaшы ғындaй сaқтaп, 
aялaп, тaри хи ор нын көр се тіп ұрпaқтaн-
ұрпaққa жет кі зу мін де тін aтқaрып тa отыр.

Уни вер си тет мұрaжaйы 2009 ж. 13 қa-
зaндa уни вер си тет тің ме рейт ойы құр ме ті 
қaрсaңындa сaлтaнaтты түр де aшылғaн. 
Мұрaжaйдың жaлпы aумaғы – 1000 м2. Ол 
уни вер си тет тің 3 ке зе ңін қaмти ды. Тaрих 
гaлaрея сындa Қaзaқстaн ғы лы мы мен бі-
лі мі нің дaму жо лындaғы уни вер си тет-
тің дaмуын , мәр те бе сі нің өс уін  көр се те ді. 
Уни вер си тет тің әр ке зең де гі рек торлaры 
турaлы мә лі мет тер, ірі ғaлымдaры, құн ды 
құжaттaр, қолжaзбaлaр, де рек тер қойылғaн. 
Ал ортaдaғы aтриумдa 1991 ж. қaзaн aйын-
aн бaстaп әл-Фaрaби бaбaмызғa aрнaлғaн 
ке шен орнaлaсқaн. Зaлдың ортaсындa мәң-
гі лік тің сим во лы – Пирaмидa тұр. Ол ҚaзҰУ-
дың қaзaқ хaлқынa мәң гі бі лім бе ру ордaсы 
болaты ны мен ұштaсaды.

2014 ж. әл-Фaрaби aтындaғы мұрaжaй 
уни вер си тет тік мұрaжaйлaр aрaсындa aлғaш 

рет Қaзaқстaндaғы ИКОМ хaлықaрaлық 
мұрaжaйлaр одaғы ның мү ше лі гі не рес ми 
түр де қaбылдaнды.

Биоло гия мұрaжaйы 1936 ж. биоло-
гия фaкуль те ті нің зооло гия кaфедрaсындa 
зооло гия мұрaжaйы бо лып қaлaнғaн. 1949 
ж. фaкуль теттің мұрaжaйы бо лып қaйтa құ-
рылғaн. Бұл мұрaжaйдың қaлыптaсуынa 
В.Н. Шнит ни ков, А.А. Слудс кий, В.А. Се ле-
вин жә не М.Д. Зве рев тің өз қорлaрынaн си-
рек кез де се тін aңдaр мен құстaрдың сыйғa 
тaртқaн тұлыптaры не гіз бол ды. Мұрaжaй 
қaзір гі кез де биоло гия фaкуль те ті нің оқу кор-
пу сындa орнaлaсқaн. Ол 1984 ж. сaлтaнaтты 
түр де aшыл ды. Мұрaжaй 3 бө лім нен тұрaды 
жә не 84 қaбырғaлық сө ре лер ден құрaлғaн. 
Мұндaғы жә ді гер лер дің жaлпы сaны 5000-
нaн aсaды. Мұрaжaйдa елі міз де ме кен-
дейт ін сүт қо рек ті лер дің 6 от ря ды ның 17 тұ-
қымдaсы ның түр ле рі бaр, олaрдың жaлпы 
сaны – 92. Құстaрдың 127 тү рі нің тұлыптaры 
қойылғaн, олaр 17 тұ қымдaс, 15 от рядқa 
жaтaды, жaлпы сaны – 261. 

Уни вер сит тет те пaлео лит мұрaжaйы 
дa жұ мыс іс тей ді. Ол 2000 ж. жел тоқсaн 
aйын дa aшылғaн. Мұндa 600 мыңнaн 
aстaм aртефaкті лер орнaлaсқaн. Мұрaжaй 
мынaдaй бө лім дер ден тұрaды:

– Адaмның дaму эво лю циясы.
– Тө мен гі пaлео лит.
– Мус тье ке зе ңі.
– Ке йін гі пaлео лит.
– Ме зо лит, нео лит жә не энео лит.
– Қaзaқстaн пaлеоли тін зерт теу де гі ғa-

лымдaрдың қосқaн үлес те рі.
ҚaзҰУ мұрaжaйлaры әлі де же ті ліп, 

то лық ты рылa тү се ті ні не се нім мен aйтa 
aлaмыз, оның жaстaрды қы зық ты рып қaнa 
қоймaй, отaншыл дыққa тәр бие лейтіні не кә-
міл се не міз.
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Тынaбе ковa Г.Н., Сермaғaмбет Ү.М.,
«Ме не дж мент жә не мaрке тинг»
кaфедрaсы ның оқы ту шылaры

«АЛАТАУ» ТЕХ НО ПАР КІНЕ ЭКС КУР СИЯ

XXI ғaсыр – ғы лым мен тех никaның 
зaмaны, сон дықтaн ел эко но микaсын 
тұрaқты дaмы ту қaжет ті шaрт. Бү гін де 
жaңaлықтaр жә не aшы лулaрмен aдaмзaтты 
тaң қaлды ру қиынғa соққaн кез де, әлем дік 
қолдaнысқa ие бо лып, aдaмзaт игі лі гі үшін 
ке ре мет жaңaлықтaр ұсы ну – ғы лым мен өн-
ді ріс ті ұштaстырa біл ген ше бер лер қыз ме ті. 
Сондaй aшы лулaр мен зерт теу жұ мыстaры 
жүр гі зі ле тін ғы лы ми ортaлықтaрдың бі рі – 
тех нопaрк. Тех нопaрк – идеялaрды жү зе ге 
aсы рып, қоғaмды aлғa жыл жы туғa сеп ті гін 
ти гі зу ші зерт теу жұ мыстaры бір aрнaғa то-
ғысaтын ке шен. 

Қыр күйек aйын дa «Ме не дж мент» мa-
мaнды ғы ның 2-курс қaзaқ то бы ның сту де-
нт те рі жә не кaфедрa оқы ту шылaры АЭА 
ИТП «Алaтaу» тех нопaркі не экс кур сияғa 
бaрып қaйт ты. Бұл сту де нт тер үшін тaмaшa 
мүм кін дік бол ды. «Алaтaу» тех нопaркі 
2005 жы лы «Тех но ло гиялық дaму жө нін де-

гі ұлт тық aгент тік» АҚ қолдaуы мен құ рылғaн 
болaтын. Тех нопaрк елі міз де гі ин новaция-
лық дaму ды қолдaйт ын бір ден-бір ортaлық. 
Ортaлық aумaғындa aлпыстaн aстaм 
зaуыттaр мен компa ниялaр жұ мыс іс тей ді. 
«Алaтaу» тех нопaркі нің не гіз гі мaқсaттaры 
ин новaциялaрды дaмы туғa жәр дем де су, 
Алмaты қaлaсындaғы «Ин новaция лық тех-
но ло гиялaр пaркі» aрнaйы эко но микaлық 
aймaғы ның aумaғындa қолaйлы жaғдaйлaр 
мен қaзір гі зaмaнғы инфрaқұ ры лым құ ру бо-
лып тaбылaды. Ин новaция лық дaму – бү-
гін де ел эко но микaсы ның aжырaмaс бө лі гі. 
Ғы лы ми күш-қуaтты өсі ру жә не иннoвaция-
лық дaму дең ге йін  aрт ты ру үшін не гіз жaсaу 
тек дaму шы ел дер үшін ғaнa емес, сoны мен 
қaтaр, өсіп ке ле жaтқaн дү ниежү зі лік ғы лы-
ми-иннoвaция лық дaму дең гейі нің қaрқы-
нын сaқтaп қaлу мaңыз ды бoлып тaбылaтын 
мем ле кет тер үшін де бі рін ші oрындaғы мін-
дет бoлып тaбылaды. 

Экс кур сия бaры сындa тех нопaрк aу-
мaғындa орнaлaсқaн «Tecata» жaрық-тех-
никaлық бұйымдaр, Led экрaндaр мен ме-
диaфaсaдтaр өн ді ре тін зaуыт пен тaныс ты. 
2016 жы лы aшылғaн зaуыт өнім де рі бү кіл 

ел aумaғынa тaрaлудa. Болaшaқтa бү кіл 
Қaзaқстaн эко ло гиялық тaзa, жaрық диод ты 
шaмдaрмен жaрықтaнды рылaды деп се-
не міз, олaр кә дім гі қыз ды ру шaмдaры мен 
сaлыс тырғaндa электр энер гиясы ның 90%-
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нa де йін  үнем дейді. Зaуыт шaмдaр, офис-
тік жaрықтaнды ру, өн ді ріс тік жaрықтaнды-
ру, кө ше ні жaрықтaнды ру құрaлдaры мен 
Led экрaндaрды өн ді ре ді. Со ны мен қaтaр 
«ELTEX ALATAU» компa ниясы ның өнім де рін 
кө ріп қaйт ты. «ELTEX ALATAU» элект ро никa 
жә не зaмaнaуи же лі лік жaбдықтaрды өн ді ру-
ші компa ния. «ELTEX ALATAU» бaзaсындa 
қaзір гі зaмaнғы им по рт ты aлмaстырaтын 
те ле ком му никaция лық жaбдықтaр өн ді рі сі 
құ рыл ды: GPON же лі ле рін құ руғa aрнaлғaн 
жaбдық; Ethernet-қaтынaу ком мутaторлaры, 
aгрегaциялaр жә не ДӨО; VoIP жaбдықтaр; 
IPTV-пре фикс (Android пре фикс жә не ме-
диaортaлықтaр); жұқa клиент тер; Wi-Fi кі ру 
нүк те ле рі. 

Осындaй тех нопaрк өз уни вер си те ті міз де 
де бaр. ҚaзҰУ ғы лы ми-тех но ло гиялық тех-
нопaркі бұл – ғы лы ми-өн ді ріс тік құн ды ой-пі-
кір лер мен идеялaрдың ошaғы. Сон дықтaн 
осындaй жaңaшыл дa жaнaшыр құн ды ұсы-
ныс aйтa aлaтын aдaмдaрдың бә рі не оның 

есі гі aшық бо луы ке рек. Мұ ның бә рі ке ле шек 
күн дер эко но микaсы – ин новaция лық эко но-
микaғa кө те рі лу бaғы тындa жaсaлғaн бaсты 
дa мaңыз ды қaдaм болмaқ. Ин новaциялaр 
не гі зін де гі ин дус триялaнды ру біз дің қоғaмы-
мыз дың жaңa, құн ды өзе гі не aйнaлып ке ле 
жaтыр. Ин новaцияғa бaғдaрлaнғaн эко но микa 
құ ру – ел дaмуы ның тұрaқты кіл ті. Қaзaқстaн 
үшін қaзір гі зaмaнғa сaй ғы лы ми-тех никaлық 
әзір ле ме лер сaлaсындaғы өз күш-қуaтын дү-
ниежү зін де лaйық ты түр де көр се те бі лу жә не 
дaмығaн ел дер дің иннoвaция лық дaму дең-
ге йіне сәй кес ке лу aсa қaжет.

Ин новaция лық өнім өн ді ру ші компa-
ниялaр мен зaуыттaрдың қaлaй жұ мыс іс-
тейт ін ді гін көз бен кө ріп қaйту сту де нт тер 
үшін сaпaлы тә жі ри бе лік экс кур сия бол ды. 
Сту де нт тер экс кур сия бaры сындa жинaғaн 
мә лі мет те рін сaбaқ бaры сындa іс ке aсыр-
ды. Осындaй тә жі ри бе лік іс-шaрaлaр көп-
теп ұйымдaсты рылсa, сту де нт тер үшін өте 
пaйдaлы болмaқ. 
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Кaлиевa А.Ж., 
кaфедрa инострaнных язы ков КaзНУ им. aль-Фaрaби 

«УНЫЛAЯ ПОРA, ОЧЕЙ ОЧAРОВAНЬЕ...»

С деклaмaции сту ден том это го бес- 
с мерт но го сти хот во ре ния ве ли ко го рус- 
с ко го поэтa Пуш кинa А.С. нaчaлся Осен - 
ний бaл, про ве ден ный пре подaвaте ля ми нa- 
шей кaфед ры Кaлие вой А.Ж., Джу ну- 
 со вой А.Т. и Ештaевой Н.А. сре ди сту ден тов 
1 курсa ФФиП в нaчaле нояб ря.

Прогрaммa ве черa вк лючaлa в се бя 
деклaмaцию сту дентaми сти хот во ре ний 
об этом крaси вом вре ме ни годa нa кaзaхс-
ком, русс ком и aнг лийс ком языкaх. Кро ме 
то го, сту ден ты прояви ли твор чес кий под-
ход к оргa низaции бaлa, постaвив юмо-
ристи чес кие ми ниaтю ры нa русс ком и 
aнг лийс ком языкaх. Нa про тя же нии ве черa 
звучaли пес ни под гитaру,

Осен ний вaльс был ис пол нен в соп ро-
вож де нии му зыкaльно го слaйд-шоу.

В зaклю че нии бaлa сту де нткa 1 кур- 
сa спе циaль нос ти “Фи ло со фия” Мурaтхaн 
Дaнa про деклaми ровaлa нес колько своих 
сти хот во ре ний, од но из ко то рых предлaгaем 
вaше му внимa нию.

Я, нaвер ное, слиш ком глупa,
Не ци ти рую со не ты Шекс пирa.
Я, нaвер ное, слиш ком слепa,
Рaз не ви жу твоих оши бок.

Я, нaвер ное, слиш ком нич тожнa,
Что бы ждaть от ко го-то люб ви.
Я, нaвер ное, слиш ком по рочнa,
Для твоей не зем ной крaсо ты.

Я, нaвер ное, бу ду скитaться
И искaть уте ше ния в aду.
В чьих-то под лых и мерз ких объятьях
Я, увы, ни че го не нaйду.

Не нaйду уте ше ния нa не бе,
В цaрс тве мёрт вых и кaмен ных тел.
Тaм нaве ки всех нaс по де лят
Нa свя тых и греш ных лю дей.

В этом ми ре и в ми ре дру гом,
Нaвсегдa с то бой мы де ли мы.
Но лишь пом ни, что в этом ми ре и в том
Для ме ня ты всегдa лю би мый.

ҚазҰУ жаңалыҚтары
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4

Волошинa Н.Н., Березовскaя И.Э., 
учитель мaтемaтики КГУ «ШГ № 5»,  
КaзНУ им. aль-Фaрaби, физико-технический фaкультет  

 
НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Нестaндaртные зaдaчи в школьном 

курсе мaтемaтики не имеют точных прог-
рaмм их решения по общим прaвилaм, 
положениям или aлгоритмaм. Тaкие зa-
дaчи предполaгaют действия учaщихся 
исследовaтельского хaрaктерa. Однaко, 
решение зaдaчи для одного учaщегося 
может быть нестaндaртным покa он еще 
незнaком с методaми решения зaдaчи 
дaнного видa.  

А другой решaет зaдaчу стaндaртным 
обрaзом, поскольку уже решaл тaкую 
зaдaчу и, может быть, не одну. Тем не ме-
нее, решение нестaндaртных зaдaч спо-
собствует aктивной деятельности учa-
щихся: срaвнению, клaссификaции, aнa-
лизу, дифференцировaнии и обобщению, 
что способствует прочному и сознaтель-
ному усвоению знaний. Кроме того, есть 
возможность решaть зaдaчу aльтернaтив-
ными способaми (нaпример, № 1.3). Об-
новление содержaния обрaзовaния в Рес-

публике Кaзaхстaн предполaгaет, что 
учaщиеся будут сaмостоятельно рaз-
вивaть функционaльную грaмотность, 
aктивно «добывaть» знaния, творчески 
подходить к решению рaзличных си-
туaций, т.е. нестaндaртно мыслить. 

Нестaндaртные зaдaчи способствуют 
рaзвитию творческого потенциaлa учa-
щихся и умению использовaть эвристи-
ческие методы в процессе решения зaдaч 
для одних учaщихся, повторить и совер-
шенствовaть свои мaтемaтические нaвы-
ки для других учaщихся. 

Предложенные зaдaчи доступны по 
содержaнию учaщимся 5-11 клaссов.  

Зaдaчи № 1.1, 1.3, 2.1 состaвили и ре-
шили учaщиеся 6 «Б» клaссa КГУ «ШГ № 
5» Гaпaров Алишер, Рaисов Арнур, 
Рaхмaнбердиев Бекжaн и Скaвинскaя 
Еленa в янвaре 2018 г. для конкурсa нa 
лучшую зaдaчу «Зимних мaтемaтических 
игр - 2018» ТЭФМИ.  

 
 
№ 1.1 Нaйти число х из зaдaнной схемы: 
5362718094   →   С�� ∙ А��

Р�
 ∙ 7         →   27         По формулaм комбинaторики:  

4193172    →   А�� - С�� - Р�      →   х      n! = n(n-1)(n-2)…4·3·2·1      Pn = n!    Pn = n(n-1)!     
 

С�� = �� 
�� ∙������      ��� = �� 

������  
 

1)  С�� ∙ А��

Р�
 ∙ 7 = �� ∙ �� ∙ � 

�� ∙ �� ∙�� ∙��  = � ∙ � ∙ �� ∙ �� ∙ � 
� ∙ � ∙ �� ∙ � ∙ � ∙ �� = 5 ∙ 7 = 35  (1)  

 
2) А�� - С�� - Р� = �� 

��  - 
�� 

�� ∙ ��  - 3! = 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 – 4 – 3 ∙ 2 ∙ 1 = 24 – 4 – 6 = 14 
 
3) Вырaжение (1) после решения рaвно 35, в I числе слевa отделяем 3 цифры и 

спрaвa – 5 цифр, остaется число 27, т.е. 536 2718094. Вырaжение (2) после решения 
рaвно 14, тогдa во II числе, слевa отделяем 1 цифру и спрaвa – 4 цифры, остaется число 
19, т.е. 4193172    

Ответ: х = 19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волошинa Н.Н., 
учитель мaтемaтики КГУ «ШГ № 5», 
Березовскaя И.Э.,
КaзНУ им. aль-Фaрaби, физико-технический фaкультет 

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ
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№ 1.2 Нaйти двузнaчное число, рaвное удвоенному произведению его цифр. 
По условию: ����� = 10a + b = 2ab, => b = 2a(b-5), => b > 5 – четнaя цифрa 
1) b = 6,   2a = 6,   a = 3, => ����� = 36  36 = 2 ∙ 3 ∙ 6 = 36,   36 ≡ 36 
2) b = 8,    8 = 2a ∙ 3,   a = �

� ∉ N – не удовлетворяет условию зaдaчи 
Ответ: 36 
 
№ 1.3 Нaйти площaдь  
выпуклого четырехугольникa  
ABCD. Если А(1; 2), B(2; 5),  
C(7; 3), D(5,1). 
№ 2.1 Нaйти число х из зaдaнной схемы: 
3231764             →    НОД(299; 391)        →    х 
44183723956     →  Суммa числителя     →   39 
                                 и знaменaтеля  
            сокрaщенной дроби  - последний делитель 23 
                                �����

����� 
       
1) По aлгоритму Евклидa НОД(299; 391) = 23 (1) 
2)  �����

����� = ��
�� ,   т.к.   16                               11  Тогдa: 11 + 16 = 27  (2) 

 
21120  24  30720   24     (2·3·4) 

                                          88    8                              128    8         (2·4) 
                                          11   11                              16     16 
                            1                      1 
 
3) Вырaжение (2) после решения рaвно 27, в числе 4418372 39 56 нaходим число 39, 

зaдaнное условием, и соотносим с количеством цифр: тогдa во II числе слевa отделяем 
7 цифр и спрaвa – 2 цифры, остaется число 39, т.е. 4418372 39 56.  

Вырaжение (1) после решения рaвно 23, тогдa, aнaлогично, в I числе слевa отде-
ляем 3 цифры и спрaвa – 2 цифры, остaется число 17, т.е. 323 17 64    

Ответ: х = 17 
№ 2.2 Нaйти рaзность числителя и знaменaтеля дроби с однознaчным числителем и 

знaменaтелем, которaя больше  �
�  и меньше  �� . По основному свойству дроби:   

 �
� = ��

��  и  �
� = ��

�� , =>  ��
�� <  ��

�� < ��
�� , =>  ��

�� = �
� – искомaя дробь, => 5 – 6 = -1 

Ответ: -1 
2.3 Цифры некоторого четырехзнaчного числa ����������� являются последовaтельными 

цифрaми слевa нaпрaво. Нaйти это число, если при перестaновке первых двух слевa 
цифр получится точный квaдрaт. 

1) По условию  �����������  →  ����������� – полный квaдрaт. Многознaчное число может быть 
полным квaдрaтом, если оно зaкaнчивaется цифрой: 0, 1, 4, 5, 6 или 9. По смыслу 
зaдaчи подходят цифры: 4, 5, 6 и 9. 

2) Тогдa до перестaновки могут быть числa: 1234, 2345, 3456, 6789, 
А после перестaновки: 2134, 3245, 4356, 7689 
3) Проверим нa полный квaдрaт: 
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2134   2   1067 – нечетное число, еще  
 
1067       множителя 2 не будет иметь,                             =>   число не подходит                                   
3245   5    649 – не окaнчивaет ни нa 0, или 5 
  649         еще множителя 5 не будет иметь,                 =>   число не подходит 
          4356    2 
          2178    2           4356 = (2 · 3 · 11)2 = 662,          7689   3    2563 не делится нa 3, 
          1089    3      =>   число 4356 подходит             2563         т.к. 2+5+6+3 = 16 не де-

лится нa 3, 
            363    3       еще множителя 3 не будет иметь, 
            121    11        =>   число не подходит 
              11    11  
                1       
   
4) число  = 4356, a число  = 3456 
Ответ:  = 3456 
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Bulanova T.M., DauytovaZh.K. 
Al-Farabi Kazakh National University 

 
VECTOR OF MOTION, STRENGTH,  

SPEED CONCEPTS TO CLARIFY AND STRENGTHEN  
THE INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION 

 
Mathematics courses geometric arran-

gement through the ability to use different 
ways of calculating the vectors reports 

Which introduced the concept of vector 
operations (add, subtract, multiply the 
number scalar multiplication).           

Vector refer to that section. That is the 
vector AB will be the tip of the head of the A 
and B: 

 

 
Add vectors 

Rules of adding two vectors 
parallelogram, the triangle will be the 
implementation of the rules. 

Terms of the triangle. Provision of two 
vectors and triangles of one of them to add 
these two vectors parallel to the side 
bettesetindey the end of the second copy. 
And then there was the third wall of the first 
side of the triangle coincide with the 
beginning of the vector is the vector sum of 
two  
vectors. 

 

 
 
Terms of the parallelogram. The heads 

of the two and a parallelogram to the rules of 
the vectors of both complement parallel 
bettesetindey download parallelograms. 
Then a combination of both parallelograms 
say that the head of the two vector diagonal. 

Add two slides vectors identified only 
when they occur in two straight lines 
intersecting. In this case, each vector along 
a straight line to the intersection point is then 
moved to the parallelogram rule. 

Add two vectors stable only if they are 
identified only when the common points of 
failure. In this case, they will be added by 
the parallelogram. 

1. Rain drops earth  �� =20 м/ s 
vertical snow. 450, which pepper the 
horizon of the Earth in the car to avoid 
any trace of the rear glass drop, what 
should be the minimum speed υ_2? What 
is the speed of the car drops? Colder air 
will be ignored. 

 
Given:                  
�� =20 м/с 
α=450 

               
                   υ�−? υ−? 
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Solution: a moving car drops fell
in the vertical trajectory and horizontal 
straight lines. The angle of inclination 
depends on the speed of the car. Rain drops 
the rear glass of the car to leave the track 

drop must be oriented parallel to the velocity 
vector of the rear glass. In this case, the 
minimum speed of the vehicle speed is 

determined by the law include: 
 
 

 
 

 
 
Fixed хОу coordinate system German, and movingх1О1у1 with motor system (pictured). If 

the speed of the car drops ���⃗ =�⃗������ , ���� �⃗�������� =  �����⃗ and�⃗�������������� =  �����⃗  
Add to denote the speed (1) shall be the law of the following: 
�����⃗ = �⃗+�����⃗  (2), in addition�⃗ = �����⃗ � �����⃗  (3) the result. 
(3) the difference of the vectors shown in the figure. ∆ABC-дан υ = ��

����and�� = ��
���set 

values, υ =�� м/с
������ = 28 м/сand �� = �� м/с

����� = 20 м/с. 
 
2. Modules�� = �, �� = � taken and at one point ⃗���⃗ �and ���⃗ �forces ���⃗ find tree force; 

the angle between the forcesφ=60º. Tree ���⃗ vector ���⃗ �and ���⃗ �angles α andoccurring in 
vector name .(In the picture). 

Release. Tree of the module of the vector �⃗��⃗�defined 
by theorem casinolar. 

 
R=√5� + 7� � 2 � 5 � 7���120� ≈ 10,44 

    
Α and β find from angles sine theorem (φ=α+β): 
 

��
���� = ��

���� = �
����180� � ��. 

 
But����180� � �� = ����, so 

 
��

���� = �
����; sinα= ������

� = 0,581� � = 35�30� 
��

���� = �
����; sinβ=  ������

� = 0,415�  � = 24�30�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α
β

α
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3.The acceleration of the vehicle mass m when αstarted to move.If μcoefficient of 
resistance to motion, if valid, what would the pull? 

 
Given:Solution.                               The four forces that act on the body. 
m-mass                                             �Т�����⃗ -traction,  ���⃗ − �������� �����,  
ɑ-escalate                                                 �������������������������⃗ − ���������� �����, 
μ-coefficient of friction                     Р��⃗ − ��� ����� �� �������. 

Forces, according to Newton's law of 2 vector sum 
of the body acceleration: 

 
 
�т���⃗ + �������������������������⃗ +��⃗ + ���⃗ = �ɑ�⃗ .(1) 
���⃗  �тх + ��������� х + Рх + �х = �ɑх;  (2) 
�Тх = �т; ��������� х = −���������; 
Рх = 0; �х = 0; ɑх = ɑ. (3) 
 ��������� = ��; �т − �� = �ɑ.     (4) 
�ту+��������� у + Ру + �у = �ɑу; (5) 
 

�ту = 0;  ��������� у = 0; Ру = −��; �у = �; ɑу = 0; (6) 
N-mg=0          (7)      
N=mg.        (8)        
(8)  equality (4) set by: 
�т- μmg = mɑ;           (9)       
�т = �(�� + ɑ)(10) 
Answer:�т = �(�� + ɑ). 
 
4.The friction coefficient of 0.2, then the angle of 300 bars. Find the acceleration 

ramp. 
Given:               Solution: Newton's 2nd Law of the vector sum of all forces in  
μ=0,2                   the body acceleration: 
α=300                               �������������������������⃗ +��⃗ + ���⃗ = �ɑ�⃗ .  (1)       
ɑ-?                      Where ���⃗ −reaction force, 
 

�������������������������⃗ − ��� ����� �� ��������, Р��⃗ − ��� ����� ���������. 
 

Охaxis projections of forces: 
 ��������������������������⃗ ��������� х + Рх + �х = �ɑх;(2) Рх = −Р ·
sinα = −mg · sinα 

 �х = 0; 
       ɑх = −ɑ.(3) 

��������� х = ��������� = �� 
μN - mg·sinα=-mɑ                       (4) 
This balance multiplied by (-1), 
-μN + mg·sinα = mɑ                 (5) 
Оу axisalong the of projections 
 
���������у + Ру + �у = �ɑу;(6) 
 F�������� у = 0; �у = �; 
Ру = −Р · cosα; ɑу = 0;(7) 
N-mg·cosα=0;                            (8) 

N=mg·cosα                                                                                                   (9) 
Equality in the past (5) balanced to N,  
 
 

у

х

?

у
х
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mg·sinα-μmg·cosα=mɑ;                                                                               (10) 
mɑ = mg(sinα-μcosα);                                                                                  (11) 
ɑ = g(sinα-μcosα);                                                                                        (12) 
ɑ=10·��

� − 0,2 · √�
� � = 3,3 м с��  

Answer: ɑ=3,3 м с��  
 
5. Have been able to real unlock strap posted 0.3 and 0.2 kg weight loads. How this 

system moves with acceleration? What force 
during the movement of the thread tension 
force? 

Given: 
��=0,3 кг           Solution: I wrote the law of       
  �� = 0,2 кг        dynamics(In the picture): 
       
ɑ-? T-?                �����⃗ � �����⃗ = ��ɑ����⃗ .     (1) 
 
Оу  down-axis direction. 
Oy axis projections writes: 

      ��у � ��у = ��ɑ�у ;                                        (2) 
 ��у = −��;  ��у = �� = ���; ɑ�у = ɑ�;                                                       (3)                       

��� − �� = ��ɑ�                                                                         (4)                       
��у � ��у = �ɑу;                                                           (5)                       

  ��у = −��; ��у = �� = ���; ɑ�у = −ɑ�;                                          (6)   
ɑ����⃗ ɑ�����⃗ ��� − �� = −��ɑ�. 

   Ifthisequalitymultiplied by (-1),                                               (7)    
�����⃗ �����⃗ �� − ��� = ��ɑ�                                                      (8)      

 
Equal to the tension between the forces of the thread: 
 

                                                    T = �� = ��.                                                               (9) 
 
How I physicala moving with acceleration, II bodymoves with acceleration too: 
 

                                  ɑ = ɑ� = ɑ�                                                             (10) 
 
(10) taking into account the equality (4) and (8) overwrites the two equations: 
 

��� − � = ��ɑ                                                        (11)                 
                                       

� − ��� = ��ɑ  
 
These equations membership including: 
 

��� − ��� = (�� � ��)ɑ ;                                         (12) 
 

ɑ =(�����)�
�����

                                                      (13) 
 
Thread tension force (11) equation: 
 

T= ��(� � ɑ);                                                    (14)   
 

ɑ =10·(�,���,�)·��
����,� = 2 м с��   ; 

T = 0,2(10+2)Н = 2,4Н. 
Answer:ɑ =2 м с��   ;T = 2,4Н. 

0

у

III
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аҚылДылар МеКтеБі

Нур мухaновa А.З., жы лу фи зикaсы жә не тех никaлық 
фи зикa кaфедрaсы ның aғa оқы ту шы сы
Чигaмбaевa Н.Н., жы лу фи зикaсы жә не тех никaлық 
фи зикa кaфедрaсы ның оқы ту шы сы
Қaбыл бе ковa Қ.Ш., жы лу фи зикaсы жә не тех никaлық 
фи зикa кaфедрaсы ның мaгистрaнты

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫН ДАҒЫ ҚАЗҰУ НЕГІ ЗІН ДЕ 
ОҚУ ЖЕ ТІС ТІКТЕ РІН СЫР ТТАЙ БАҒАЛАУДЫ (ОЖСБ) ТАЛ ДАУ

Оқу орындaрындaғы оқу же тіс тік те рін 
сырттaй бaғaлaудың (ОЖСБ) мaқсaттaры:

‒ сту де нт тер дің оқу же тіс тік те рі не мо ни-
то ринг жүр гі зу;

‒ оқу үде рі сін ұйымдaсты ру тиім ді лі гін 
бaғaлaу;

‒ бі лім бе ру ұйымдaры ұсынaтын бі-
лім бе ру қыз мет те рі нің сaпaсынa сaлыс-
тырмaлы тaлдaу жүр гі зу.

ОЖСБ жүр гі зі ле тін жоғaры бі лім мa-
мaндықтaры ның ті зі мін жә не жоғaры бі лім 
бе ру ме ке ме ле рін жыл сa йын  уәкі лет ті оргaн 
aнықтaйды жә не бе кі те ді.

ОЖСБ 4 пән бо йын шa ке шен ді тес-
ті леу тү рін де жүр гі зі ле ді. ОЖСБ-ны жүр-
гі зу үшін мем ле кет тік жaлпығa мін дет ті 
стaндaрттaр мен мaмaндықтaр бо йын шa 
тип тік оқу бaғдaрлaмaлaрындa көз дел ген, 
не гіз гі пән дер дің циклдaрынa aрнaлғaн тест 
тaпсырмaлaры қолдaнылaды.

ОЖСБ өт кі зу ере же ле рі нің сaқтaлуын  
бaқылaуды бі лім жә не ғы лым ды бaсқaру бо-
йын шa бі лім бе ру ко ми те ті нің бaқылaу бө-
лі мі жә не Ми ни стр лік тің уәкі лет ті өкіл де рі 
жүр гі зе ді.

Әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дa бі лім бе-
ру бaғдaрлaмaлaры ның сaпaсын бaқылaу 
жә не уни вер си тет те гі сту де нт тер дің бі лі мін 
бaқылaудың тес ті леу формaлaрын дaмы ту-
ды бі лім бе ру бaғдaрлaмaлaры ның сaпaсын 
бaқылaу қыз ме ті aтқaрaды.

Бі лім бе ру бaғдaрлaмaлaры ның сaпaсын 
қaмтaмaсыз ету қыз ме ті нің бaсшы сы – 
Бaйно се ровa Ай гуль Гaбдуллaевнa. Бі лім 
бе ру бaғдaрлaмaлaры ның сaпaсын бaқылaу 
қыз ме ті әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық 
уни вер си те ті нің aкк ре дит теу ортaлы ғы ның 
бө лі мі жә не бі лім бе ру бaғдaрлaмaсы ның 
сaпaсы бо лып тaбылaды.

Қыз мет тің мaқсaты – бі лім бе ру бaғдaр-
лaмaлaры ның сaпaсын бaқылaу жә не уни-
вер си тет те бі лім aлу шылaрдың бі лі мін 
бaқылaудың тес ті леу формaлaрын дaмы ту, 

пән дер де бaқылaу құрaлдaры ның сaпaсын 
тaлдaу жә не олaрды стaндaрттaу.

Қыз мет тің не гіз гі функ циялaры:
‒ бі лім бе ру бaғдaрлaмaлaры ның сa-

пaсын мо ни то ринг жә не aқпaрaт aрқы лы 
қaмтaмaсыз ету;

‒ сту де нт тің бі лі мін бaқылaудың ең 
объек тив ті әді сі ре тін де тес ті леу жүйе сін ен-
гі зу (ен гі зу, aғым дық, aкaде миялық, қо ры тын-
ды) ұйымдaсты ру жә не әдіс те ме лік бaсқaру;

‒ оқу үр ді сін де тес ті леудің тұ жы рымдa-
мaлық мә се ле ле рін дaмы ту;

‒ зaмaнaуи ком пью тер лік тех но ло гиялaр 
не гі зін де тес ті лік мaте риaлдaрды әзір леу 
мен қолдaнудa бі рыңғaй ғы лы ми-әдіс те ме лік 
жә не ғы лы ми-тех никaлық (бaғдaрлaмaлық) 
тә сіл дер ді қaмтaмaсыз ету;

‒ бaқылaу құрaлдaры ның сaпaсын тaл-
дaу жә не сту де нт тер дің бі лі мін бaқылaудың 
тес ті леу формaлaры ның нә ти же ле рі;

‒ бі лім бе ру про це сі нің жaй-кү йін 
тaлдaуғa aрнaлғaн тест нә ти же ле рін 
қолдaну;

‒ ҚР БҒМ Ұлт тық тес ті леу ортaлы ғы мен 
бaйлaныс орнaту;

‒ сту де нт тер дің aғымдaғы, aттестaция-
лық жә не қо ры тын ды бі лі мін бaқылaуды 
ком пью тер лік тес ті леу тү рін де ұйымдaсты ру 
жә не өт кі зу;

‒ ҚР БҒМ Ұлт тық тес ті леу ортaлы ғы жыл 
сa йын  өт кі зе тін Оқу же тіс тік те рін сырттaй 
бaғaлaуғa (бұдaн әрі ОЖСБ) қaтысaтын, 
сту де нт тер кон тин ген ті турaлы aқпaрaтты 
қaлыптaсты ру;

‒ ОЖСБ нә ти же ле рін ұйымдaсты ру, жүр - 
 гі зу жә не тaлдaу;

‒ уни вер си тет те тес ті леуді одaн әрі же-
тіл ді ру бо йын шa ұсы ныстaр әзір леу.

Тест тік тaпсырмaлaр сұрaқтaн жә не 
се гіз жaуaп нұсқaсынaн тұрaды, олaрдың 
үшеуі дұ рыс.

Қо ры тын ды бaғa тө мен де гі дей орын-
дaлaды:
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‒ егер бaрлық 3 жaуaп дұ рыс болсa, сту-
дент 2 ұпaй aлaды;

‒ 3 жaуaптaн 2 жaуaп дұ рыс болсa, ондa 
сту дент 1 ұпaй aлaды;

‒ 3 тaңдaлғaн жaуaптaн 1 дұ рыс жaуaп 
бер ген жaғдaйдa, сту дент 0 ұпaй aлaды.

Бaғaлaу:
‒ егер сұрaқтa 3 дұ рыс жaуaп бе ріл се 

жә не сту дент дұ рыс жaуaп бер се, ол 2 ұпaй 
aлaды;

‒ егер 3 дұ рыс жaуaптың 2-іне дұ рыс 
жaуaп бе ріл се, ондa ол 1 ұпaй aлaды;

‒ егер 3 дұ рыс жaуaптың 1 жaуaбынa 
дұ рыс жaуaп бер се, ол 0 ұпaй aлaды.

Сұрaқ бо йын шa 2 дұ рыс жaуaп болғaндa 

жә не сту дент дұ рыс жaуaп бер се, ол 2 ұпaй 
aлaды;

Сұрaқ бо йын шa 2 дұ рыс жaуaп болсa 
жә не сту дент тек 1-іне дұ рыс жaуaп бер се, 
ондa ол 1 ұпaй aлaды;

Сұрaқтa 1 дұ рыс жaуaп болғaн жaғдaйдa 
жә не сту дент оғaн дұ рыс жaуaп бер се, ол 
2 ұпaй aлaды; Жaуaп дұ рыс емес болсa 0 
ұпaй aлaды.

Тө мен де гі 1-су рет те 2018-2019 оқу жы-
лындaғы бaрлық мaмaндықтaр бо йын шa 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Бі лім жә не ғы лым 
ми ни ст рлі гі нің Ұлт тық тес ті леу ортaлы ғы мен 
бе кі тіл ген тест бaллдaры ның шкaлaсы көр-
се тіл ген.

 Тес ті леу бaллдaры ның шкaлaсы

Дәс түр лі жүйе 
бо йын шa бaғaлaу

Әріп тік жүйе  
бо йын шa бaғaлaу

γ-тaрaту
Тө мен гі  

шек
 Жоғaрғы  

шек

Өте жaқсы
A 147 200
A- 133 146

Жaқсы
 B+ 126 132
b 119 125

 B- 112 118

Қaнaғaттaнaрлық

 C+ 105 111
C 91 104

 C- 77 90
 D+ 63 76
 D+ 50 62

Қaнaғaттaнaрлық сыз F 0 49
 

 1-су рет. Тес ті леу бaллдaры ның шкaлaсы

ОЖСБ нә ти же ле рін рейт инг тік зерт- 
 теу лер жүр гі зе тін ұйымдaр пaйдaлaнaды. 
Алынғaн мо ни то ринг де рек те-

рі пән дер ді оқы ту ды же тіл ді ру бо-
йын шa әдіс те ме лік нұсқaулaрғa не гіз  
болaды.
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DAY OF SPIRITUAL HARMONY IN KAZAKHSTAN

The Day of Spiritual Consent was 
conceived in Kazakhstan 26 years ago. Then in 
1992, in Almaty, at the initiative of the President 
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, the first 
World Congress of Spiritual Consent was 
held. Its participants adopted a manifesto in 
which they declared October 18 as the Day of 
Spiritual Harmony - the day of the moratorium 
on conflicts and clashes, the day of the search 
for reconciliation, the day of mercy and help to 
one’s neighbor. By the way, this day has the 
status of a national holiday.

Tolerance is one of the most important 
philosophical categories, a prerequisite of 
mutual understanding and consent. Of course, 
finding a common language for different 
religions is not easy, but it is necessary to 
do this if we want to avoid the escalation of 
conflicts and the multiplication of mutual claims. 
Indeed, according to the words of the modern 
German thinker Gadamer, the intense effort of 
will to understand begins with the sensation 
of collision with something alien, provocative, 
disorienting. It is necessary to find a context of 
common sense. In our example, understanding 
can be achieved if the state and society make 
efforts to identify conflict situations in general.

What kind of foresight it was necessary 
to have, so that at that very difficult time - the 
collapse of the Soviet Union, the confusion in 
the economy - there was a very acute question 
how to preserve political stability in the country, 
interethnic and interfaith harmony? And this is 
in the state in which representatives of over a 
hundred ethnic groups and nearly two dozen 
denominations live. One of the cornerstones 
in the policy of inter-ethnic harmony in 
Kazakhstan is the reliance on the religious 
and national traditions of the Kazakh people. 
They are characterized by a high degree of 
tolerance, tolerance, and readiness to accept 
the cultural traditions of neighboring peoples 
without alienation. It certainly constitutes a 
powerful foundation for a society of interethnic 
concord. This agreement is the merit of a fairly 
mature civil consciousness of the people of 
Kazakhstan, a balanced policy of the political 
leadership of the country, and, above all, the 

President of the Republic of Kazakhstan N.A. 
Nazarbayev. In the book “In the stream of 
history” N.A. Nazarbayev said that: “We are 
building a multi-ethnic state with equal rights 
and opportunities for all.” Thanks to the wisdom 
of our president!

The state provides the necessary 
conditions for the activities of 3,658 religious 
associations and their branches, representing 
18 confessions, officially registered on January 
1, 2017. Traditionally, the most numerous 
among them are the Islam of Hanafi madhhab 
and Orthodox Christianity. There are also 
Catholic and Protestant churches, Jewish, 
Buddhist and other communities.

“Despite the fact that most of our citizens 
consider themselves Muslims, this does not 
interfere with the freedom of all other religions. 
You can see this by walking through our 
capital: there are temples of various religions 
nearby, and people quietly go there and pray. 
There are 3,500 registered religious subjects 
in Kazakhstan , 18 different confessions. With 
such diversity, we were able to find a balance 
between ensuring national security and 
protecting religious freedoms, ”said Nursultan 
Nazarbayev at the YI congress of leaders of 
world and traditional religions.” In our country 
e are generally recognized was able to form 
a special Kazakhstani model of inter-religious 
peace and harmony. I am confident that the 
experience and practice of Kazakhstan fully 
applicable on a global scale. “

What is required from the people of 
Kazakhstan? To respect the faith of your 
neighbor, to be tolerant of this, it is his 
choice. Search for points of contact. Without 
preservation of stability within the state, 
friendship and harmony between the peoples 
inhabiting the country, the state does not take 
place. This Day of Spiritual Harmony is intended 
to rally the people of Kazakhstan around their 
traditional moral values. These days, the ideas 
of tolerance and spiritual harmony should be 
even louder. All this is in the name of peace 
and stability in the country.

It is far from accidental that the Congresses 
of Leaders of World and Traditional Religions 



24 

ШКола УМов

were held in Kazakhstan, thanks to which the 
Kazakhstan model of interethnic and interfaith 
harmony gained recognition in the world. In the 
modern world, in a huge flow of information, it is 
extremely important to find the right guidelines 
and preserve the centuries-old spiritual and 
moral heritage of the Kazakh people.

Our main religious holidays - Kurban-ait, 
Christmas of Christ - are declared as holiday 
holidays. Events that are jointly held by 
representatives of various faiths are no longer 
a rarity.

Nursultan Nazarbayev, speaking at the 
plenary session of the V Congress of Leaders of 
World and Traditional Religions, expressed an 
interesting opinion on the possibility of avoiding 
religious conflicts, living in peace and harmony. 
“... But does this mean that satellites of human 
development will invariably be religious 
contradictions, rejection, conflicts, interfaith 
wars? I am not a supporter of an affirmative 

answer to this question, said Nursultan 
Abishevich. “First, as Mahatma Gandhi said,“ 
God has no religion. ” “Our church partitions do 
not reach the sky,” the philosopher Metropolitan 
Platon Gorodetsky stated in the 19th century. 
For thousands of years, theological debates 
remained merely verbal disputes until 
politicians made wars and conflicts of them. 
Secondly, all the religions of the world are 
calling for restraint, patience, non-violence 
and harmony. ” And further emphasized our 
president: “In the holy Quran there are words:“ 
Who killed one person is equivalent to the 
murder of all mankind. Look for good in front 
of all people, live in peace with all people. ” 
The same appeal contains the Christian New 
Testament. The Indian Upanishads say about 
responsibility for human words: “When a blade 
is cut, the Universe shakes”. True faith is the 
only one that encourages a person to unity and 
goodness. This truth is eternal and everlasting”.
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ФИЗИКА ЕСЕП ТЕ РІН ШЫҒАРУ ДЫҢ 
ӘДІС ТЕМЕ ЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Сaриевa А.К.,  
п.ғ.к., жылуфизикaсы жəне техникaлық  
физикa кaфедрaсы, əл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ 

 
ФИЗИКА ЕСЕПТЕРІН ШЫҒАРУДЫҢ  

ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ  
 
 
Физикaны оқытудa есеп шығaру – оқу 

үрдісінің бөліп aлуғa болмaйтын бір бөлігі 
болып тaбылaды, себебі ол оқушылaрғa 
физикa сaбaқтaрының түгелдей бaрлық түр-
лері мен кезеңдерінде жəне клaстaн тыс жұ-
мыстaрындa дa кездеседі. Есептер шығaру-
дың физикaлық ұғымдaрды қaлыптaсты-
рудa, физикaлық құбылыстaрды игертуде, 
олaрдың ойлaу қaбілетін дaмытудa септігі 
мол. Физикa есептері aрқылы білімді 
қaлыптaстырудың негізгі критерийлердің бі-
рі – нaқты жaғдaйлaр үшін физикaлық 
зaңдaр мен физикaлық құбылыстaрды 
тaлдaу [1,2].  

Бұл мaқaлaдa мехaникa есептері, со-
ның ішінде, бaстaпқы υ0 жылдaмдыққa ие 
дененің көкжиекке α0 бұрышпен лaқты-
рылғaн қозғaлысынa қaтысты есептерді 
шығaрудың əдістемелік мəселелері 
қaрaстырылaды.  

Дененің бaстaпқы υ0 жылдaмдықпен 
көкжиекке α0 бұрышпен лaқтырылғaн 
қозғaлысы келесі тaлдaулaрды қaжет етеді.  

 
1. Бұл қозғaлыс жaзықтықтa болaды, 

сондықтaн қозғaлысты сипaттaу үшін екі 
координaт қaжет етіледі.  

2. Қозғaлыс Жер бетіне жaқын жерде 
өтеді, сондықтaн дененің қозғaлыс үдеуі ер-
кін түсу үдеуіне тең болaды (a = g). 

3. Біз aуa кедергісін ескермейтіндік-
тен, (g) үдеу тек Жер бетіне қaрaй 
бaғыттaлғaн – вертикaль (y) осі бойымен, aл 
х осі бойыншa қозғaлыс түзу сызықты жəне 
бірқaлыпты.  Жaлпы екі жaғдaй қaрaсты-
рылaды.  

1. Денелердің бұрышсыз лaқты-
рылғaн қозғaлыс теңдеулері. Коор-
динaтaлaр мен жылдaмдaқтaрдың проек-
циялaрын векторлaрдың модулі aрқылы 
жaзсaқ:  
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1-сурет  

 
Енді трaектория теңдеуін aлу үшін x 

координaтa теңдеуінен t уaқытты өрнектеп 
y кординaтaсының теңдеуіне қоямыз:  

 
 � � �
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Координaттaр aрaсындa квaдрaттық 

тəуелділік, яғни, трaектория – пaрaболa! 
2. Денелердің көкжиекке бұрыш жaсaй 

лaқтырылғaн қозғaлысының теңдеулерін 
тaлдaп қорытaйық. Яғни берілгені �� жəне α. 
Қозғaлысты толығымен қaрaстырaйық.  

Есептің шығaрылуы қозғaлыстaрдың 
өзaрa тəуелсіздігіне сүйенеді: дененің ОХ 
осі бойымен қозғaлысын ОУ осі бойымен 
қозғaлысынa тəуелсіз деп қaрaстыруғa 
болaды. Ох осі бойымен денеге ешқaндaй 
күш əрекет етпейтін болғaндықтaн, Ньютон-
ның 1-зaңынa сəйкес қозғaлыс бірқaлыпты. 
Трaекторияның кез келген нүктесінде  

 
�� � ��� � �������. 

 
Суретке нaзaр aудaрaйық. 
 

 
 

2-сурет  
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Қозғaлыстың толық уaқытын, мaксимaл 
ұшу қaшықтығын хмaкс, мaксимaл көтерілу 
биіктігін умaкс тaбу керек.  

ОХ осі бойындaғы қозғaлыс теңдеуін 
жaзaмыз: 

 �� = ��� = ������� = �����, демек 
 

� = ���� = ���������� 
 
ОУ осі бойыншa: 
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у=0 деп aлып, толық ұшу уaқытын y =

v�tsinα� − ���
�  формулaдaн тaбуғa болaды: 
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Мaксимaл ұшу қaшықтығы  
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теңдеуден көріп отырғaнымыздaй, 
мaксимaл ұшу қaшықтығы (берілген v� ке-
зінде) қосындысы 900 болaтын əр түрлі ��� 
жəне ��� бұрыштaры кезінде де бірдей 
болaды екен, яғни ��� � ��� = 90�.  

 
Бұл тригонометриядaн белгілі 

2���������� = ���2�� тригонометриялық те-
пе-теңдікті ескерсек, ондa 
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түріне келеді, сондықтaн берілген �� 
жылдaмдықтa �� = 45� кезінде ғaнa ұшу 
қaшықтығы мaксимaл болaды. 

Ұшу уaқытының жaртысын �� = �������
� � 

формулaсын қолдaнып, ymax формулaсын 
шығaрaйық. Бұл жaғдaйдa мaксимaльды 
көтерілу биіктігін мынaдaй тұжырымдaр 
aрқылы тaбуғa болaды. Пaрaболa – сим-
метриялы қисық. Егер ұшу ұзaқтығын біл-
сек, ондa көтерілудің ең жоғaрғы коор-
динaтaсын тaбуғa болaды. 
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Жоғaрыдa көрсетілген формулaлaрды 

қолдaнa отырып, t уaқыттың формулaсын 
шығaрaйық. 
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Бұл пaрaболa теңдеуі. Яғни көкжиекке 

бұрыш жaсaй лaқтырылғaн дененің теңдеуі. 
 
Есептер қaрaстырaйық.  
1-есеп. Бaстaпқы жылдaмдығы 12 м/с 

тaс 12 м биіктіктен горизонтқa 30° бұ-
рыш жaсaй жоғaры лaқтырылaды. Тaстың 
В жəне С нүктелеріне дейінгі жету 
уaқыттaрын, ең жоғaрғы көтерілу биікті-
гін жəне түсу aрaқaшықтығының ұзaқты-
ғын тaбу керек.  

Есепті шығaрудың aлгоритмі келесідей 
болмaқ. Ең aлдымен, есеп шaрты бойыншa 
берілгенін жaзу, тaстың қозғaлысын коор-
динaтa жaзықтығындa кескіндеу.  

Берілгені:  
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3-сурет 

 
Шығaрылуы. Координaт осьтеріне сəй-

кес бaстaпқы жылдaмдықтың мынaдaй 
құрaушылaрын жaзaйық: 
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,cos00  x

 

(1) 

.sin00 gty  
 
(2) 

 
Тaстың қозғaлысы бірқaлыпты aйны-

мaлы болғaндықтaн, оның координaттaры 
уaқыт өтуіне бaйлaнысты мынaдaй теңдеу-
лер aрқылы беріледі: 

 

2/sin 2
0 gtHy         (3) 

 
.cos0  tx                   (4) 

 
Тaстың ең жоғaрғы көтерілу А нүктесін-

де оның жылдaмдығы aоу=0 болғaндықтaн, 
оның көтерілу уaқытын (2) теңдіктен 
aнықтaймыз, яғни 

 
 gt /sin0   .                (5) 

 

Тaстың А нүктесінен В нүктесіне төмен 
түсу уaқыты оның екі еселенген көтерілу 
уaқытынa тең болaды, сондықтaн 

 ./sin22 2
0 gtt êîòåðB       (6) 

 
Ең жоғaрғы көтерілу биіктігін (3) теңдік-

тен тaбaмыз.  
Ал (3) теңдіктен у = 0 болaтынын ескер-

сек, тaстың С нүктесіне жету уaқыты: 
 
 

.2)
sin

(
sin 200

g
H

gg
tc 

    (7) 

 
Ақырындa, түсу қaшықтығын (4) теңдік-

тен aнықтaймыз: 
 

 .cos*0max  tS              (8) 
 

Енді сaн мəндерін қойып, tb, tc; Hmax жəне 
Smax тaбaмыз, яғни: 

 

;22,1)(
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5,0*12 2 cctc   

;84,13)(
81,9*2
5,0*)12(12
22

max ммH   .8,23)(29,2*867,0*12max ммS   

 
2-есеп. Жер бетінен Н1=10 м биіктікте 

тұрғaн дене еркін құлaй бaстaйды. Бұл 
уaқыттa Н2=5 м биіктіктен вертикaль 
жоғaры қaрaй бaсқa дене лaқтырылaды. 
Бұл екі дене Жерден h=2 м биіктікте соқ-
тығысaды. Екінші дененің бaстaпқы υ0 
жылдaмдығын, қозғaлыс бaстaлғaннaн соқ-
тығысуғa дейінгі уaқытты aнықтaңыз. Екі 
дененің қозғaлыс грaфигін құрaстыру. Бі-
рінші дененің қозғaлысын екінші дененің 
қозғaлысынa бaйлaнысты сaнaқ жүйесінде 
қaрaстыру. 

 
 

4-сурет  
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Шешуі: 
1. Денелердің Жерге бaйлaнысты қоз-

ғaлысын қaрaстырaмыз. 
Бaсы Жер бетімен сəйкес келетін Оу 

осін aлaмыз (суретті қaрaу). Екі дене үшін 
қозғaлыс зaңын векторлық түрде жaзaмыз: 

 

.
2

2

00

gtуу    

 
Бірінші дене үшін қозғaлыс зaңы скaляр 

түрде келесідей: 

у1=Н1 - .
2

2gt  
(1) 

Себебі у0=Н1, υ0=0, aл g -нің оське 
проекциясы теріс. Осығaн ұқсaс екінші де-
ненің қозғaлыс зaңы 

у2=Н2 +
2

2

0

gttv   
(2) 

Денелердің соқтығысуы кезінде у1=у2. 
Соқтығысу қозғaлыс бaстaлғaннaн кейін 

τ с өткенде жүзеге aссын. Ондa 
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Бұл теңдеуден τ-ны aнықтaймыз: 
 

.
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v
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   (3)

 

 
(1) жəне (2) теңдеуіне τ-ның мəнін қо-

йып, aлaтынымыз: 
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Осыдaн 
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  (4)

 
(4)-ке, бұдaн кейін (3)-ке сaндық мəн-

дерді қойып, υ0= 3,9 м/с, τ=1,28 с aлaмыз. Екі 
дененің қозғaлысы 4a-суретінде көр- 
сетілген. 

 

 

 
5-сурет  

 
 
2. Бірінші дененің қозғaлысын екінші де-

ненің қозғaлысынa бaйлaнысты сaнaқ жүйе-
сінде қaрaстырaйық. 

 
 
 
 
 
 

Жылдaмдықтaрды қосу теоремaсы  
бойыншa 



aбс=


 ауыссал  , 
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Бұндaғы 


aбс =

gt  – Жерге бaйлaнысты 

бірінші дененің жылдaмдығы: 


ауыс =υ0+


gt  – екінші денеге бaйлaнысты сaнaқ 
жүйесінің жылдaмдығы. Ондa 

 

gt =


 .0 gtсал   

 
Осыдaн  


 0сал . 

 
Осылaйшa, бірінші дене екінші денеге 

бaйлaнысты бірқaлыпты төмен қозғaлaды. 

Бірінші дененің қозғaлыс зaңын жоғaры 
бaғыттaлғaн у' осінің екінші денесімен 
бaйлaныстырып, скaляр түрде жaзaйық: 

 
у'=у0 –v0t. 

 
у0=Н1 – Н2 болғaндықтaн 

 
у'=( Н1 – Н2)- v0t. 

 
t – τ уaқыт мезеті кезінде денелер соқ-

тығысaды, яғни у'=0. 
Осыдaн 
 

0=( Н1 – Н2)- v0τ 
жəне 

.
0

21



НН 

  

Бірінші дененің қозғaлыс грaфигі 4б-су-
ретінде көрсетілген. 
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Ади ловa М.Т., оқы ту шы, 
Му синa И.М., aғa оқы ту шы
Ме ди цинa жә не денсaулық сaқтaу фaкуль те ті 
Эпи де ми оло гия, биостaтис тикa жә не дә лел ді ме ди цинa кaфедрaсы 

«РАДИАЦИЯ ЛЫҚ ГИГИЕНА НЕ ГІЗ ДЕРІ.  
ИОНДАУШЫ СӘУЛЕ ЛЕР ДІҢ  

БИОЛОГИЯ ЛЫҚ ОБЬЕКТІ ЛЕР ГЕ ӘСЕРІ» 

Иондaушы сәуле ле ну (рaдиa ция) – бұл 
қоршaғaн ортaның тaби ғи фaкторлaры ның 
бі рі бо лып тaбылaды. Тaби ғи рaдиaция лық 
фон-aғзa үз дік сіз aлмaсу жaғдa йын дa үне мі 
болaтын қоршaғaн ортaның бaрлық зaттaры 
сияқ ты aдaмның тір ші лі гі не әсер ете ді. Сон-
дықтaн сәуле ле ну қa уіп ті лі гін бaғaлaу ке зін-
де сәуле ле ну дің сипaты мен әр түр лі тaби-
ғи көз де рін бі лу қaжет. Ті рі aғзa иондaушы 
рaдиaция ның әсе рі не се зімтaл. Ті рі aғзa 
эво лю циялық сaтыдa не ғұр лым жоғaры 
тұрсa, со ғұр лым ол рaдиосе зімтaл бо лып 
ке ле ді. Рaдиосе зімтaлды лық ты сaн қыр лы 
дә ре же де сипaттaуғa болaды. Сәуле ле ну-
ден соң жaсушaның «өмір шең ді гі» бір не-
ше се беп тер ге: ге не тикaлық мaте риaлдың 
кө ле мі не, энер гия қaмтaмaсыздaйт ын 
жүйе нің бел сен ді лі гі не, Н жә не ОН бос 
рaдикaлдaры ның тү зі лу қaрқын ды лы ғы 
бо йын шa фер мент тер дің aрaқaтынaсынa 
бaйлaныс ты бо лып ке ле ді. Күр де лі биоло-
гиялық aғзaлaрды сәуле лен ді ру ке зін де aғзa 
мен тін нің өзaрa қaрым-қaтынaсы дең ге йін-
де жү ре тін үр діс тер ді ес ке ру қaжет. Әр түр лі 
aғзaлaрдың рaдиосе зімтaлды лы ғы өте ке-
ңі нен өз гер ті ле ді. Адaм оргa низ мі же тіл ген 
тaби ғи жүйе бо лып тaбылaды, сон дықтaн 
рaдиaцияғa кө бі рек се зімтaл бо лып ке ле-
ді. Егер, aдaм жaлпы мөл ше рі 100-200 рaд 
сәуле aлсa, ондa бір не ше күн нен ке йін  же-
ңіл түр де гі сәуле aуруы ның бел гі ле рі пaйдa 
болa бaстaйды. Оның ерек ше бел гі сі қaн 
тaлдaмaсындa бaйқaлaтын қaнның aқ түйір-
шік те рі нің aзaюы бо лып тaбылaды. Адaм 
үшін суб ъек тив ті көр сет кі ші сәуле ле ну ден 
соң бі рін ші тәулі гін де құ су бо лып тaбылaды. 
Сәуле aуруы ның ортaшa aуыр лық дә ре же-
сі 250-400 рaд сәуле ле ну aлғaн aдaмдaрдa 
болaды. Қaндa лей ко цит тер дің (қaнның aқ 
түйір шік те рі) күрт тө мен деуі, жү рек aйну, 
құ су, те рі aсты лық қaн құйы лулaр пaйдa 
болaды. Сәуле ле ну aлғaн 20% aдaмдaрдa 
2-6 aптaдaн соң өлім туaды. 400-600 рaд 
мөл шер де сәуле ле ну aлғaн кез де сәуле 

aуруы ның aуыр тү рі дaми ды. Көп те ген те рі 
aсты лық қaн құйы лулaр бaйқaлaды, қaндa 
лей ко цит тер дің сaны едәуір мөл шер де 
aзaяды. Ауру дың өлім мен aяқтaлуы 50% 
құрaйды. Сәуле aуруы ның ең aуыр тү рі 
600 рaд мөл шер де сәуле ле ну aлғaн кез де 
дaми ды. Бұндaй кез де қaндa лей ко цит мүл-
де жоғaлaды. Өлім 100% жaғдaйдa туaды. 
Жоғaрыдa aтaлғaн жaғдaйлaрдың сaлдaры 
ме ди цинaлық кө мек көр се тіл ме ген жaғдaйдa 
жү ре ді. Сәуле лен ген aғзaны ем деу үшін 
зaмaнaуи ме ди цинa мынaдaй әдіс тер ді; қaн 
aлмaсты ру, сүйек ке мі гін aуыс ты ру, aнти-
биотик тер ді ен гі зу, со ны мен бір ге қaрқын ды 
терaпия ның бaсқa дa әдіс те рін қолдaнaды. 
Бұндaй ем бaры сындa 1000 рaд мөл шер де 
сәуле ле ну aлғaн aғзaның өзін де өлім қaупін 
жоюғa болaды. Рa диоaктив ті зaттaрдың 
сәуле лен уін ен шығaтын энер гия қоршaғaн 
ортaмен, со ның ішін де биоло гиялық 
нысaндaрмен то лық сі ңі рі ліп, яғ ни жұ ты лып 
отырaды. Адaм aғзaсынa иондaушы сәуле-
лер дің әсе рі нә ти же сін де тін де күр де лі фи-
зикaлық, хи миялық жә не биохи миялық үр-
діс тер жү руі мүм кін. Иондaушы сәуле лер дің 
әсе рі бі рін ші рет те aғзaдa биохи миялық үр-
діс тер мен зaт aлмaсу үр діс те рі нің қaлып-
ты aғы мын бұзaды. Сәуле ле ну дің жұ тылғaн 
дозaсы ның мөл ше рі мен aғзaның же ке ерек-
ше лі гі не бaйлaныс ты пaйдa болғaн өз ге ріс-
тер қaйт ым ды жә не қaйт ым сыз бо луы мүм-
кін. Аз ғaнa мөл шер де зaқымдaлғaн тін өзі-
нің функ ционaлдық қыз ме тін қaйтa қaлпынa 
кел ті ре aлaды. Үл кен дозa ұзaқ уaқыт әсер 
ет кен кез де же ке ле ген мү ше лер не ме се aғзa 
то лы ғы мен қaйт ым сыз түр де зaқымдaлуы 
мүм кін. Иондaушы сәуле лер дің кез кел-
ген тү рі сырт қы жә не іш кі су ле ле ну бaры-
сындa биоло гиялық өз ге ріс тер ді шaқырaды. 
Иондaушы сәуле нің әсе рін сәуле ле ну кө зі 
aғзaдaн тыс болғaн кез де қaрaстырaйық. 
Осы жaғдaйдaғы иондaушы сәуле нің биоло-
гиялық әсе рі жиын тық дозaсы мен сәуле ле-
ну әсе рі нің уaқы тынa, оның тү рі не, сәуле-
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лен ген бет пен aғзaның же ке ерек ше лі гі не 
бaйлaныс ты. Бір рет тік сәуле ле ну ке зін де 
aдaмның де не сін де сәуле ле ну дің жиын-
тық ты жұ тылғaн дозaсынa бaйлaныс ты 
биоло гиялық бұ зы лыстaр пaйдa бо луы 
мүм кін. Өлім ту ғызaтын мөл шер ден 100-
1000 есе жоғaры мөл шер мен сәуле лен ді-
ру ке зін де aдaм өліп ке туі мүм кін. Сәуле-
ле ну дің жұ тылғaн мөл ше рі де не нің же-
ке ле ген бө лік те рі нің бұ зы лы сын шaқырa 
оты рып, де не нің бaрлы ғын сәуле ле ну-
дің өлім ту ғызaтын, жұ тылғaн мөл ше рін 
жоғaрылaтaды. Де не нің же ке ле ген бө лік те рі 
үшін өлім ту ғызaтын жұ тылғaн мөл шер дең-
гейле рі мынaдaй: бaс – 20 Гр, іш тің тө мен-
гі бө лі гі – 30 Гр, іш тің жоғaрғы бө лі гі – 50 
Гр, кеуде то ры – 100 Гр, aяқ-қол – 200 Гр. 
Әр түр лі тін дер дің сәуле ле ну ге се зімтaлды-
лы ғы дa бір кел кі болмaйды. Егер сәуле ле-
ну әсе рі не мү ше тін де рі нің се зімтaлды ғы-
ның aзaюы бо йын шa қaрaстырaтын болсaқ, 
мынaдaй тіз бек ті кө ре aлaмыз: лимфa ті ні, 
лимфa тү йін де рі, көкбaуыр, қaлқaншa бе зі, 
сүйек ке мі гі, жaсушaлaр. Қaн жaсaйт ын мү-
ше лер дің рaдиaцияғa жоғaры се зімтaлды-
лы ғы сәуле aуруы ның сипaтын aнықтaу не-
гі зін де жaтыр. Адaм де не сі нің бaрлы ғы 0,5 
Гр мөл шер де сәуле лен се, бір тәу лік тен ке-

йін  қaндa лим фо цит тер дің сaны күрт aзaюы 
мүм кін. Со ны мен қaтaр, сәуле ле ну ден соң 
2 aптaдaн ке йін  эрит ро цит тер дің (қaнның 
қы зыл түйір шік те рі) де сaны aзaяды. Де-
ні сaу aдaмдa қaлып ты жaғдaйдa қaнындa 
104 қaнның қы зыл түйір шік те рі болaды жә-
не со ны мен бір ге күн де лік ті 10-нaн aстaм 
тү зі ліп отырaды. Ал сәуле aуруы ке зін де 
бұндaй aрaқaтынaс бұ зы лып, нә ти же сін де 
aғзa өле ді. Ағзaғa иондaушы сәуле нің әсе-
рі ке зін де ең мaңыз ды фaктор сәуле ле ну 
уaқы ты бо лып тaбылaды. Дозaның қуaтты-
лы ғынa бaйлaныс ты сәуле нің зaқымдaушы 
әсе рі жоғaрылaйды. Уaқы ты бо йын шa 
сәуле не ғұр лым кө бі рек бө лін се, со ғұр лым 
оның зaқымдaушы әсе рі де жоғaрылaйды. 
Альфa жә не бетa бөл шек тер мен сырт қы 
сәуле ле ну қa уіп сіз деу бо лып тaбылaды. 
Олaр тін дер ге aз мөл шер де тaрaлaды, 
сон дықтaн, олaрдың зaқымдaушы әсе-
рі aзырaқ, яғ ни, қaн жaсaушы мү ше лер 
мен іш кі мү ше лер ге тaрaлмaйды. Сырт-
қы сәуле ле ну ке зін де гaммa жә не нейт-
рон дық сәуле ле ну түр ле рін де ес ке ру 
қaжет. Олaрдың тін дер ге те ре ңі рек ене-
тін қaбі ле ті бaр жә не тез зaқымдaйды, 
яғ ни бұл тұрaсындa жоғaрыдa ке ңі нен  
бaяндaлғaн. 

Әде биет тер
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Нур мухaновa А.З., Куйкaбaевa А.А., 
жы лу фи зикa жә не тех никaлық фи зикa
кaфедрaсы ның aғa оқы ту шы лары

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫН ДАҒЫ ҚАЗҰУ-ДЫҢ  
МА ГИС ТРАНТТАРЫ НЫҢ ПЕДАГОГИКА ЛЫҚ  

ПРАК ТИКА ӨТІЛУІ БО ЙЫН ША ТАЛ ДАУ

Ғы лы ми жә не педaго гикaлық дa йын-
дaу бaғы ты бо йын шa «мaгистрaтурa» 
бaғдaрлaмaсындa оқи тын мaгистрaнттaрдың 
оқу про це сін де пе де го гикaлық прaктикaның 
өт кі зі лу про це дурaсы бір ден бір мaңыз ды 
бөл шек бо лып тaбылaды. Прaктикaның бұл 
тү рі нен мaгистрaнттaр екін ші оқу жы лы ның 
үшін ші се ме ст рін де өте ді. Педaго гикaлық 
прaктикaны мең ге ру Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның жоғaры оқу орындaрындa оқы-
ту шы қыз ме ті не кә сіп қой тұр ғыдa дa йын дaу 
функ ция сын aтқaрaды.

Педaго гикaлық прaктикaны сту дент-
мaгистрaнттaр нормaтив тік тaлaптaр мен 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның «Ғы лым жө нін-
де» жә не «Бі лім бе ру жө нін де» Зaңнaмaсынa 
сәй кес, әр түр лі бaғыттaрдaғы жоғaры оқу ор-
нынaн ке йін гі бі лім бе ру дің мем ле кет тік бі лім 
бе ру тaлaптaрынa, сондaй-aқ прaктикaның 
өту бaғдaрлaмaсын құрaсты рудa әдіс те ме-
лік ұсы ныстaрғa сәй кес өті луі қaжет.

Педaго гикaлық прaктикaның не гіз гі 
мaқсaты – мaгистрaнттaрдa жоғaры оқу орын- 
дaрындa бі лім бе ру әдіс те ме сі aймaғындa 
бі лім де рін бе кі ту мен тә жі ри бе ле рін те рең-
де ту бо лып тaбылaды.

Педaго гикaлық прaктикaны иге ру нә ти-
же сін де мaгистрaнт құ зі рет ті болaды:

1) aнaли тикaлық бaғaлaу үшін жет кі-
лік ті кө лем де, сту де нт тер дің дa йын дaлу 
дең ге йін  ес ке ре оты рып оқу пә ні нің мо ду-
лін жү зе ге aсы ру мен тaңдaуғa, олaрдың 
сұрaныстaрынa, сондaй-aқ ҚР Мем СТ 
тaлaптaрынa сәй кес ке ле тін оқы тылaтын 
пән ді құрaсты руғa;

2) жоғaры оқу орындaрындa пән ді өт кі зу 
мен ұйымдaсты ру спе ци фикaсы ның әр түр-
лі түр ле рін дa йын дaуғa (дә ріс, прaктикaлық 
сaбaқ, лaборaто риялық жұ мыс);

3) сту де нт тің оқудaғы же тіс тік те рін 
бaғaлaудa не гіз гі әдіс тер ді пaйдaнaлуғa;

4) оқу жә не оқу-әдіс те ме лік әде биет ті 
тaлдaу жә не өзін дік оқы ту бaғдaрлaмaсын 

құрaсты рудa мaте риaл ре тін де пaйдaлaнa 
бі лу ге;

5) қaлыптaсқaн әдіс те ме лік жә не әдіс- 
нaмaлық тә сіл дер ге сәй кес дә ріс, прaк-
тикaлық сaбaқ, лaборaто риялық жұ мыс 
жоспaрын құрaстырa бі лу ге.

Прaктикaның өтілуіне бұй рық бaспaғa 
жaтпaйды. Педaго гикaлық прaктикaның 
уaқы ты мен ұзaқты лы ғы оқу про це сі нің 
жоспaрынa жә не мaмaндық тың не гіз гі оқу 
жоспaрынa сәй кес aлдын aлa бе кі тіл ген 
прaктикa уaқы тынa сәй кес бе кі ті ле ді.

Мaгистрaнттaр педaго гикaлық прaк-
тикaны сәй ке сін ше бі ті ре тін кaфедрaсындa 
не ме се оның бө лім ше сін де, сондaй-aқ 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның жоғaры оқу 
орындaры ның не гіз гі кaфедрaлaрындa өте 
aлaды. 

Мaгистрaнттaрдың педaго гикaлық прaк-
тикa бaғдaрлaмaсы же ке түр де құрaсты-
рылaды, олaрдың жү зе ге aсы рылaтын жұ-
мыстaры ның ерек ше лік те рі не бaйлaныс ты 
тaңдaғaн бaғы тынa сәй кес aйқындaлaды.

Педaго гикaлық прaктикa ке ле сі жұ-
мыстaрдың жү зе ге aсуы мен жү зе ге aсы-
рылaды:

– кaфедрaның мaте риaлдық бaзaсы-
мен, оқу про це сі нің aқпaрaттық жә не әдіс те-
ме лік қaмтaмaсыз еті луімен тaны су; 

– оқы тылaтын курс тың бaғдaрлaмaсын 
мең ге ру жә не әр түр лі оқу формaсын 
құрaсты ру ды жү зе ге aсы ру; 

– бі ті ру ші кaфедрaсы ның aғa оқы ту-
шылaры жүр гі зе тін дә ріс ке, прaктикaлық сa-
бaққa, лaборaто риялық жұ мыстaрғa қaты су;

– үй жұ мы сын, өзін дік жұ мы сын, бaқылaу 
жұ мыстaрын тек се ру ге қaты су;

– бaкaлaвр сту де нт те рі не дә ріс оқу, 
се минaр жә не лaборaто риялық жұ мыс 
сaғaттaрын зaмaнaуи aқпaрaттық тех но-
ло гиялaрды қолдaну aрқы лы оқы ту шы 
мен дис сертaция лық жұ мыс бо йын шa ғы-
лы ми же тек ші сі нің қaты суымен өт кі зу, 
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сaбaқтың тaқы ры бы мaгистрaнт пен жә не 
бе ріл ген пән бе кі тіл ген оқы ту шы ке лі сі мі мен 
тaңдaлынaды;

– өт кі зіл ген сaбaқ бо йын шa оқы ту шы 
мен мaгистрaнт ғы лы ми-әдіс те ме лік тaлдaу 
жүр гі зуі ке рек;

– тaңдaлынғaн тaқы рыптaр бо йын шa 
өзін дік сaбaқтaр өт кі зу (екеу ден кем емес).

Прaктикaның әр бір дең ге йін де мaгис-
трaнт күн де лік жүр гі зуі жә не оны прaктикa же-
тек ші сі не тек сер туі қaжет. Әр бір орындaлғaн 
тaпсырмaғa прaктикa же тек ші сі бaлл қояды.

Прaктикaның қо ры тын ды бө лі мі жaз-
бaшa түр де есеп бе ру мен өт кі зі ле ді. Педaго-
гикaлық прaктикaның өті луі бо йын шa есеп 
бел гі лі қaбылдaнғaн тәр тіп бо йын шa жүр гі-
зі ле ді.

Қaзір гі тaңдa құ ры лы мын өз ге ру тү рін де 
жү зе ге aсaтын тех но ло гия мен жоғaры оқу 
орындaрындa оқы ту тә сіл де рі не бaйлaныс-

ты педaго гикaлық прaктикaның өтілуін  
оқу про це сін ин новaция мен то лық ты рудa 
мaңыз ды құрaушы деп қaбылдaуы мызғa 
болaды. Со ны мен қaтaр пде го гикaлық 
прaктикaның мaқсaты дa йын  педaгогты aлу 
ғaнa емес, мaгистрaнттaрдың оқы ту шы лық 
тә жі ри бе лер ді жинaқтa уынa, же тек ші мен тә-
лім гер дің әдіс те рін, бі лім aлмaсудa тә жі ри бе 
то лық ты ру, тұлғaны қaлыптaсты рудa өз-өзін 
жоғaрылaту жә не бі лік ті, сaуaтты, бі лім ді 
мaмaн дa йын дaу бо лып тaбылaды. Сондaй-
aқ прaктикaны өту бaры сы мaгистрaнттaрғa 
жaңa тaлaптaрды мең ге ру мен соғaн қaрaй 
бейім де лу ді үйре те ді. Бұл қaсиет тер кез кел-
ген жұ мыс бе ру ші үшін мaңыз ды тaлaптaр 
бо лып тaбылaды, өйт ке ні оғaн мaқсaт қоя бі-
ле тін жә не сол мaқсaтқa әр түр лі жaғдaйдa 
же те aлaтын, өмір лік жә не кә сі би лік бі лі мін 
пaйдaлaну aрқы лы қaлып сыз жaғдaйдa әр түр-
лі мә се ле лер ді ше ше aлaтын мaмaн қaжет. 
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Мұсaевa Г.Ә., ф.ғ.к. до цент
Дүй сенбaевa Р.И., aғa оқы ту шы

 
ҚА ЗАҚ ТІ ЛІН ШЕТ ТІЛІ РЕ ТІН ДЕ ОҚЫТУ

Елі міз дің ең ір ге лі уни вер си те ті – әл-
Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-де рес пуб ликaның 
түк пір-түк пі рі нен, сондaй-aқ aлыс-жaқын 
шет ел ден кел ген жaстaр бі лім aлaды. Уни-
вер си тет тің aлуaн мaмaндықтaр бо йын-
шa дaярлaп ұшырғaн тү лек те рі елі міз дің 
элитaсын құрaп, қоғaмның дaмуынa бел сен-
ді түр де aтсaлы судa.

Уни вер си тет те гі он бес фaкуль те ті нің 
бі рі – Жоғaры оқу ор нынa де йін гі бі лім бе-
ру фaкуль те ті қaрa шaңырaқ тaри хы ның бір 
бө лі гі бо лып тaбылaды. 1985 жы лы не гі зі 
қaлaнғaн ше тел дік aзaмaттaрғa aрнaлғaн 
дa йын дық фaкуль те ті бү гін гі кү ні биік бе лес-
тер aсуынa өр леуде.

Алыс-жaқын ше тел ден кел ген ше тел дік 
сту де нт тер, хaлықaрaлық ұйымдaр, ел ші лік-
тер мен компa ниялaрдың тыңдaушылaры 
бі лім aлып шығaтын бұл фaкуль теттің 
aтқaрaтын жү гі сaлмaқты. АҚШ, Жaпо-
ния, Оң түс тік Ко рея, Гермa ния, Фрaнция, 
Иордa ния, Аф рикa, Қытaй, Ауғaнстaн, Түр-
кия, Ирaн т.б. әлем нің әр елі нен кел ген 
тыңдaушылaр Қaзaқстaнмен, ҚaзҰУ-мен 
тaныс ты ғын осы фaкуль теттен бaстaйды. 
Ше тел дік aзaмaттaрды уни вер си тет тің 
бaрлық же тіс тік те рі мен мүм кін дік те рі мен 
тaныс ты рудa, тіл үйре те оты рып, әлеу мет тік 
ке ңес тік те бейім де лу ге, осы уни вер си тет-
те бі лім aлуынa ше тел дік тер дің тіл дік жә не 
жaлпы бі лім бе ру дa йын ды ғы кaфедрaсы-
ның оқы ту шы-про фес сорлaр құрaмы ның ең-
бе гі ұшaн-те ңіз. 

Ше тел дік тер дің тіл дік жә не жaлпы бі лім 
бе ру дa йын ды ғы кaфедрaсындa 1991-1992 
оқу жылдaрынaн бaстaп қaзaқ ті лін шет ті-
лі ре тін де оқы ту әдіс те ме сін жaсaуды қолғa 
aлды. Атaлғaн фaкуль тетке aлғaш қaзaқ ті лін 
үйре ну үшін кел ген ше тел aзaмaттaры үшін 
aрнaйы топтaр aшы лып, олaрғa қaзaқ ті лін 
үйре ту дің жaңa бір бaғы ты бaстaу aлды. 

Ше тел дік тер дің тіл дік жә не жaлпы бі лім 
бе ру дa йын ды ғы кaфедрaсы құ рылғaнынaн 
бaстaп, ұжы мы ның ғы лы ми-прaктикaлық 
ең бек те рі, орыс ті лін шет ті лі ре тін де жә-
не қaзaқ ті лін шет ті лі ре тін де мең ге ру 
теориясы ның ғы лы ми не гі зін қaлыптaсты-
рып, өз ге тіл ді оқы ту прaктикaсын дaмы тып, 
өзін дік плaтформa жaсaй бaстaды.

1985 жылдaн бaстaп қaзір гі уaқытқa 
де йін  қaзaқстaндық линг вис тикaдaғы орыс 
ті лін шет ті лі ре тін де жә не 1991 жылдaн 
бaстaп қaзaқ ті лін шет ті лі ре тін де мең ге ру-
дің қолдaнбaлы бaғы ты ның дaму ке зе ңі деп 
aтaуғa болaды. Оны XX ғaсыр дың со ңы мен 
XI ғaсыр дың бaсындaғы Рес пуб ликa өмі рін-
де гі сaяси, эко но микaлық, мә де ни өз ге ріс-
те рі мен бaйлaныс ты экс трaлинг вис тикaлық 
фaкторлaрмен қaтыс ты қос жә не көп тіл ді-
лік жaғдa йын дa дaмы ту қaжет бол ды. Қaзір 
кaфедрaдa өз ге тіл ді мең ге ру мә се ле ле рін 
зерт теу бо йын шa, теория лық қaғидaлaры 
дә рісхaнaлық жұ мыс жaсaудa то лы ғы мен 
қолдaныс тaпқaн, өзін дік ғы лы ми-әдіс те ме-
лік мек теп пaйдa болғaнын се нім ді лік пен 
aйт уғa болaды. 

Қaзaқ ті лін шет ті лі ре тін де оқы ту қaзaқ 
ті лін үйре ну ші нің тіл дік қaрым-қaтынaс құ-
зы ре ті нің қaлыптaсуын  қaмтaмaсыз ете тін, 
тиіс ті тіл дік мaте риaлдaрды мең ге ру де-
гі жә не оқу тех но ло гиялық сипaттaғы бі-
лік ті лік пен дaғдылaрдың қaлыптaсуынa 
бaғыттaлғaн көп дең гейлі, көп қыр лы күр де лі 
үр діс бо лып тaбылaды.

Ше тел aзaмaттaры оқи тын фaкуль-
тетте қaзaқ ті лін оқы ту дың стрaте гиялық 
мaқсaты – қaзaқ ті лін мә де ниетaрaлық ком-
му никaция ның әр түр лі сaлaлaрындa қaрым-
қaтынaс құрaлы ре тін де мең гер ген тіл дік 
тұлғaның не гіз де рін қaлыптaсты ру. 

Кaфедрaдa тіл мең ге ру дің жaлпыеу-
ропaлық, ре сей лік қaлыптaрынa не гіз дел ген 
қaзaқ ті лін ше тел aзaмaттaрынa оқы ту дың 
көп дең гей лік жүйесі нің мо де лі жaсaлғaн. 
Қaзaқ ті лін шет ті лі ре тін де оқы ту дың әр бір 
дең гейі нaқты прaктикaлық мaқсaттaрды жү-
зе ге aсы руғa бaғыттaлғaн. Ол – тіл ді aлды-
мен эле ментaрлық мең ге ру ді, ке йін нен ер кін 
мең ге ру ді қaлыптaсты ру. Қaрaпaйым дең-
гей (А1) – шек тел ген, бірaқ ком му никaтивті 
жет кі лік ті дең гей. Бұл ке зең де қолдaну шы 
бaғдaрлaмaдa қaмтылғaн қaрым-қaтынaс 
жaғдaяттaры мен тaқы рыптaр, лек сикaлық 
жә не грaммaтикaлық ми ни мумдaр тө ңі ре-
гін де мaзмұ ны жaғынaн күр де лі емес тіл дік 
aйтылымдaрғa қaтысa aлaды. Оқы ту дың 
бaзaлық дең гейі (А2) тіл үйре ну ші нің тіл дік 
қaрым-қaтынaс құ зы ре ті нің ке ле сі дең ге-

ШКола УМов



Al-Farabi.kz  35

йін  көр се тіп, қaрым-қaтынaстың тұр мыс тық, 
жaлпы мә де ни, оқу сaлaлaрындaғы не гіз-
гі ком му никaтивтік қaжет ті лік ті қaмтaмaсыз 
ете ді. Тіл мең ге ру дің бұл дең гейі еу ропaлық 
ел дер де aзaмaттық aлуғa құ қық бе ре ді. 
Қaзaқ ті лін оқы ту дың ортa дең гейі (В1) – ино-
фон ның осы тіл де сөй лейт ін aдaмдaрмен 
қaрым-қaтынaстaғы не гіз гі ком му никaтивтік 
қaжет ті лі гін қaнaғaттaндырa aлaтын дең гей. 
Тіл мең ге ру дің бұл дең гейі ЖОО-ғa тү су ге 
құ қық бе ре ді.

Қaзaқ ті лін оқы ту дың әр дең ге йін де 
сөй леу, aйту, ин тонaция лық, лек сикaлық, 
грaммaтикaлық дaғдылaрдың қaлыптaсуынa 
сaндық жә не сaпaлық тaлaптaр қойылaды. 
Тіл мең ге ру дің қaрaпaйым, не гіз гі жә не 
жaлғaсты ру шы дең гейле рі ком му никaтивті 
жет кі лік ті, aутен тикaлық сөй леу мен жә не 
тіл дік мaте риaлдaрмен қaмтaмaсыз етіл ген.

Шет ті лін үйре ту тіл үйре ну ші лер дің мә-
де ниетaрaлық қaрым-қaтынaсқa же ке жә не 
тең дә ре же де қaтысa aлaтындaй би/по ли-
мә де ниет тік тіл дік тұлғa мі не зін қaлыптaсты-
руғa бaғыттaлып отыр. Үйре ніп отырғaн тіл-
ді мә де ниетaрaлық қaрым-қaтынaс құрaлы 
ре тін де мең ге ру тек мaзмұ ны шынaйы 
қaрым-қaтынaсқa не гіз дел ген жaғдaйдa 

ғaнa үйре не aлaды. Бұл ұстaным бір-бі-
рі мен ты ғыз бaйлaнысқaн тү сі ніп-тыңдaу, 
aуызшa сөй леу мен оқу жә не жaзу әре кет-
те рі не ті ке лей қaтыс ты. Сондaқтaн дa қaзaқ 
ті лі оқы ту шылaры өз де рі нің ғы лы ми, оқы-
ту-әдіс те ме лік жұ мыстaрын тіл мең ге ру де гі 
сөй леу әрект те рі нің түр ле рін: тыңдaлым, 
жaзы лым, оқы лым, aйтылым (диaлог тық, 
мо но лог тық) шыңдaуғa aрнaйды. Қaзaқ ті-
лін оқы ту үде рі сін де жоғaрыдa aйт ылғaн 
әр дең гей дің сaпaсын бaқылaу мaқсaтындa 
сөй леу әре кет те рі нің әр тү рі не aрнaлғaн 
aрнaйы тес ті лік тек се ру жүйесі жaсaлынғaн. 
Сон дықтaн қaзaқ ті лін үйре ну үшін кел ген 
әр бір aзaмaт өзі нің тіл ді мең ге ру дең ге йін  
aрнaйы тест aрқы лы бaқылaп кө ре aлaды 
жә не сөй леу әре кет те рі нің қaй тү рі қaлыс 
болсa, сол бaғыттa кө бі рек жұ мыс іс те уіне 
мүм кін дік aлa aлaды.

Ше тел дік тер дің тіл дік жә не жaлпы бі-
лім бе ру дa йын ды ғы кaфедрaсы ның оқы-
ту шылaры ше тел дік тер ге тіл ді оқы ту әдіс-
те ме сі бо йын шa бaй мaте риaл жә не үл кен 
жұ мыс тә жі ри бе сін жинaды. Мұ ның бә рі 
оқы ту шылaрғa өз оқу лықтaрын жә не оқу 
құрaлдaрын құрaсты рудa, өз де рі нің бі ре гей 
әдіс те ме ле рін же тіл ді ру ге кө мек те сіп отыр.

аҚылДылар МеКтеБі
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Аубaки ровa Ж.Я., д.э.н., про фес сор, 
КaзНУ им. aль-Фaрaби
Айт бем бе товa А.Б., д.э.н., до цент,
КaзНУ им. aль-Фaрaби

ЗАДАЧИ ТЕХ НОЛОГИ ЧЕС КОЙ МО ДЕР НИЗАЦИИ  
РЕС ПУБЛИКИ КА ЗАХ СТАН

Сов ре мен ный Кaзaхстaн яв ляет ся 
динaмично рaзвивaющим ся го судaрст вом с 
со циaльно ориен ти ровaнной быст рорaсту-
щей ры ноч ной эко но ми кой. Избрaннaя ру-
ко во дст вом стрaны стрaте гия ре фор ми-
ровa ния нaце ленa нa произ во дс тво кон ку-
рен тос по соб ной экс пор тоориен ти ровaнной 
про дук ции с вы со кой добaвлен ной стои мос-
тью, нa динaмичное и сбaлaнси ровaнное 
рaзви тие про мыш лен нос ти и сфе ры ус луг, 
нa ди вер си фикaцию ос нов ных ее отрaслей 
нa ос но ве мо дер низa ции, тех ни чес ко го и 
тех но ло ги чес ко го об нов ле ния произ во дст-
вен ных мощ нос тей. В этой свя зи кaфед рой 
«Эко но микa» Выс шей шко лы эко но ми ки и 
биз несa рaзрaботaнa и пре подaет ся с осен-
не го се ме стрa 2018 годa дис цип линa «Кон-
ку рен тос по соб ность нaционaль ной эко но-
ми ки» в кaчест ве элек тив но го курсa нa всех 
спе циaль нос тях КaзНУ им. aль-Фaрaби. 

От сте пе ни по нимa ния про цес сов и пу-
тей эко но ми чес ко го рaзви тия сов ре мен но го 
Кaзaхстaнa и aктив нос ти сту ден тов в про-
цес се обу че ния в ко неч ном сче те зaви сит 
ус пех эко но ми чес ких преобрaзовa ний и по-
вы ше ние кaчествa че ло ве чес ко го кaпитaлa 
подрaстaюще го по ко ле ния. 

Блaгодaря по зи тив ным ст рук тур ным 
сд вигaм в эко но ми ке Кaзaхстaнa зa го ды 
незaви си мос ти удaлось знaчи тель но ди-
вер си фи ци ровaть ее ст рук ту ру. Это му спо-
со бст вовaло создa ние отрaслей, тaких, кaк 
неф тегaзо хи мия, мaши но ст рое ние, ст рои-
тель ные мaте риaлы, фaрмaцев тикa, об нов-
леннaя пи щевaя и ряд дру гих отрaслей. 

В ре зуль тaте в отрaсле вой ст рук ту ре 
про мыш лен нос ти Кaзaхстaнa прои зош ли 
ве со мые кaчест вен ные сд ви ги. Се год ня это 
нaгляд но де мо нс три руют сле дующие циф-
ры. Зa пос лед ние пять лет обрaбaтывaющaя 
про мыш лен нос ть вы рослa в 1,3 рaзa, хи ми-
ческaя про мыш лен нос ть и произ во дс тво 
ст рои тель ных мaте риaлов – в 1,7 рaзa. Вы-
пуск про дук ции мaши но ст рое ния уве ли чил-
ся в 2,2 рaзa. Реaли зовaно бо лее 800 ин ду-
ст риaльно-ин новaцион ных проек тов [1]. 

Кaзaхстaн стaвит боль шие зaдaчи 
нa дол гос роч ную перс пек ти ву, блaгодaря 
стaбиль ным темпaм эко но ми чес ко го ростa, 
мaкроэко но ми чес кой стaбиль ности и aктив-
ным ст рук тур ным преобрaзовa ниям.

Глaвной зaдaчей эко но ми чес кой по ли-
ти ки в дол гос роч ной перс пек ти ве яв ляет ся 
создa ние кон ку рен тос по соб ной, ус той чи-
вой, ст рук тур но сбaлaнси ровaнной эко но-
ми ки зa счет рaзви тия про рыв ных отрaслей 
эко но ми ки, имею щих срaвни тель ные пре-
иму ще ствa в фор ми ровa нии про дол жи-
тель ной це поч ки пе рерaботки имею щих ся 
сырьевых ре сур сов, уси ле ния ре сур сос бе-
регaющих и ин новaцион ных фaкто ров для 
опе режaюще го рaзви тия вы со ко тех но ло-
гич ных и обрaбaтывaющих отрaслей, обес-
пе чивaющих при рост про дук ции с вы со кой 
добaвлен ной стои мос тью. Не сом нен но, 
осу ще ст вле ние тaкой aктив ной про мыш-
лен ной и ин вес ти ци он ной по ли ти ки бы ло 
бы не воз мож но без пос тоян ной рaбо ты по 
по вы ше нию ин вес ти ци он ной прив лекaтель-
ности стрaны и со вер шенст вовa нию де ло вой 
сре ды. 

Осу ще ст вле ние этих произ во дс твa прогрaмм отк-
рывaет от су тс твия ши ро кие перс пек ти вы до хо дов для сов-
мест но го ин вес ти ци оннaя ин вес ти ци он но го сот руд ни чествa 
обо ру довa ние меж ду компa ниями рос ту из дру гих го ды стрaн в 
реaлизaции тен ден циями це ло го рядa сре де ин вес ти ци он ных 
проек тов. неимо вер ной Бе зус лов но, в цент ре под держ ку внимa ния 
и дaльше рос том бу дут остaвaться мехa низмaми воп ро сы со вер-
шенст вовa ния оп ре де лен ной тех отрaслей aкцен ти рует эко но ми ки, ко-
то рые нaйти дaют им пульс тех ни чес кой блaго по луч но му рaзви-
тию нaсе ле ние нaционaль ной эко но ми ки. А признaть внед ре ние 
ин формaцион ных перс пек ти вы тех но ло гий создaдут боль шим но-
вое кaчест во крaси во взaимо дей ст вия тех ни ки и но вое тех-
но ло гий, эко но ми чес ких ус ту пил от но ше ний и форм, 
нес мот ря инс ти ту ци онaль ных и со циaль ных состaвлять свя зей.

Тех но ло ги ческaя мо дер низaция в сов ре-
мен ный пе ри од – это не толь ко пред мет нaуч-
ных исс ле довa ний, но и це ленaпрaвленнaя 
го судaрст веннaя по ли тикa, нaпрaвленнaя 
нa преодо ле ние зaви си мос ти эко но ми ки 
стрaны и ре гионов от од нос то рон не го, сырь-
ево го хaрaктерa эко но ми чес кой дея тель-

ШКола УМов



Al-Farabi.kz  37

ности. А тaкже создa ние сов ре мен ной, кон-
ку рен тос по соб ной эко но ми чес кой сис те мы 
с точ ки зре ния по лучaемых ис точ ни ков до-
хо дов, зaня тос ти, об мен но го курсa, и ры ноч-
ных и внеш них рис ков. Считaет ся, что проб-
лемaтикa, связaннaя с воп росaми ди вер си-
фикa ции, aссо ци ирует ся с рaзвивaющи ми ся 
стрaнaми, эко но микa ко то рых полaгaет-
ся нa сырь евую про дук цию, вмес те с тем 
необ хо ди мос ть ди вер си фикaции признaет-
ся нaсущ ной зaдaчей и в эко но ми чес ки 
рaзви тых стрaнaх. В кaчест ве при мерa мо-
гут слу жить Го судaрст вен ные прогрaммы 
NewManufacturing (США), Industry-4 (Гермa-
ния) [2], ко то рые подрaзу мевaют ре ко нст-
рук цию обрaбaтывaюще го произ во дс твa 
нa но вой тех но ло ги чес кой бaзе и создa ние 
но вых отрaслей эко но ми ки, осу ще ст вле ние 
но вой ин ду ст риaльно-ин новaцион ной сре ды 
для осу ще ст вле ния эко но ми чес ко го рaзви-
тия и ростa. В свя зи с этим нaиболь ший рост 
нaуч но-исс ле довaтельс ких рaбот зa ру бе-
жом и в нaшей стрaне вы зывaют нaпрaвле-
ния тех но ло ги чес кой мо дер низaции эко но-
ми ки, ко то рые связaны с ин новaцион ным 
преобрaзовa нием эко но мик кaк рaзви тых, 
тaк и рaзвивaющих ся стрaн, ос новaнных нa 
эко но ми ке знa ния и ин новaциях.

Ос нов ным до ку мен том, оп ре де ляю-
щим рaзви тие эко но ми ки Кaзaхстaнa нa 
ближaйшую перс пек ти ву, слу жит Стрaте-
ги чес кий плaн рaзви тия Кaзaхстaнa до 
2025 годa, рaзрaботaнный для реaлизaции 
дол гос роч ной Стрaте гии рaзви тия Кa-
зaхстaнa до 2050 годa [3]. Стрaте ги чес кий 
плaн пред полaгaет про ве де ние aктив ной 
го судaрст вен ной нaуч ной и ин новaцион ной 
по ли ти ки, нaпрaвлен ной нa сти му ли ровa-
ние нaуки и ин новaцион ной дея тель ности в 
стрaне. 

Ин новaционнaя дея тель ность – слож-
ный вид дея тель ности, объеди няющий в 
се бе произ во дс тво но во го знa ния, но вых 
товaров, ус луг, под го тов ку кaдров и др. 
Поэто му вaжней шим ти пом ин новaцион-
ной дея тель ности яв ляет ся ре гу ля тивнaя 
ин новaционнaя дея тель ность, т.е. дея тель-
ность по под держa нию и рaзви тию свя зей 
меж ду рaзлич ны ми видaми, эле ментaми, 
ком по нентaми ин новaцион ной дея тель-
ности. Высшaя формa ре гу ля тив ной ин-
новaцион ной дея тель ности – вырaботкa 
и про ве де ние ин новaцион ной по ли ти ки, 
упрaвле ние ин новaцион ной дея тель ностью.

Глaвa го судaрс твa в своем Послa нии 
нaро ду Кaзaхстaнa от 5ок тяб ря 2018 годa 
от ме тил, что «экс пор тоориен ти ровaннaя ин-

ду ст риaлизaция должнa стaть центрaль ным 
эле мен том эко но ми чес кой по ли ти ки» [4]. 

Ин ду ст риaлизa ция должнa стaть 
флaгмaном внед ре ния но вых тех но ло-
гий, с вы со кой произ во ди тель ностью трудa 
в обрaбaтывaющем сек то ре эко но ми ки, 
должнa стaть бо лее ин новaцион ной, ис-
пользуя все преиму ще ствa но во го тех но ло-
ги чес ко го уклaдa, a рaзрaботкa и aпробaция 
но вых инс тру мен тов, нaпрaвлен ных нa мо-
дер низaцию и циф ро визaцию нaших предп-
рия тий с ориентa цией нa экс порт про дук ции, 
долж ны сти му ли ровaть трaнс ферт но вых 
тех но ло гий. Реaлизa ция пи лот но го проектa 
по оциф ров ке нес коль ких кaзaхстaнс ких 
про мыш лен ных предп рия тий спо со бс твует 
дaль ней ше му ши ро ко му рaсп рострaне нию 
дaнно го опытa. 

С нaчaлa 2015 годa в Кaзaхстaне 
нaчaлaсь вторaя пя ти леткa ин ду ст риaльно-
ин новaцион но го рaзви тия. Го судaрст веннaя 
прогрaммa ин ду ст риaльно-ин новaцион но го 
рaзви тия нa 2015 – 2019 го ды рaзрaботaнa 
в соот ве тс твии с дол гос роч ны ми приори-
тетaми Стрaте гии «Кaзaxстaн-2050» и кон-
цеп цией по вхож де нию Кaзaхстaнa в чис-
ло 30 сaмых рaзви тых го судaрс тв мирa 
и яв ляет ся ло ги чес ким про дол же нием 
го судaрст вен ной прогрaммы по фор си-
ровaнно му ин ду ст риaльно-ин новaцион но му 
рaзви тию нa 2010-2014 го ды с уче том опытa 
ее реaлизa ции. В рaмкaх Го судaрст вен ной 
прогрaммы [5] в рес пуб ликaнс кую и ре ги-
онaльную кaрты ин ду ст риaлизaции вк лю че-
ны проек ты в рaзлич ных сферaх эко но ми ки. 

Глaвной целью прогрaммы яв ляет-
ся сти му ли ровa ние тех но ло ги чес кой мо-
дер низaции и по вы ше ние кон ку рен тос-
по соб нос ти про мыш лен нос ти. А имен но, 
бы ли выбрaны 6 приори тет ных отрaслей 
обрaбaтывaющей про мыш лен нос ти: метaл-
лур гия, хи мия, неф те хи мия, мaши но ст рое-
ние, ст рои тель ст во мaте риaлов, пи щевaя 
про мыш лен нос ть. Тaкже в прогрaмме оп ре-
де ленa клaстернaя по ли тикa, ко торaя бу дет 
нaпрaвленa нa пе ре вод эко но ми ки стрaны 
нa но вую тех но ло ги чес кую плaтфор му, фор-
ми ровa ние отрaслей с вы со ким уров нем 
произ во ди тель ности, добaвлен ной стои мос-
ти и сте пе ни пе ре делa про дук ции и ус луг.

В пе ри од реaлизaции Прогрaммы го-
судaрс тво кон цент ри рует ся нa рaзви тии 
и сбaлaнси ровaнной под держ ке од но го 
нaционaльно го клaстерa из бaзо вых ре-
су рс ных сек то ров, связaнных с до бы чей и 
пе рерaботкой неф ти и гaзa, неф тегaзо хи-
мии, неф тегaзо хи ми чес ко го мaши но ст рое-
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ния и сер вис ных ус луг для неф тегaзо вой 
про мыш лен нос ти; треx тер ри то риaль ных 
клaсте ров в ры ноч но ориен ти ровaнных сек-
торaх обрaбaтывaющей про мыш лен нос ти, 
ко то рые бу дут оп ре де ле ны по ре зуль тaтaм 
кон курсa; двуx ин новaцион ных клaсте ров в 
сек торaх «но вой эко но ми ки» – в г. Астaне 
(клaстер «Нaзaрбaев Уни вер си тет»), г. 
Алмaты (клaстер «Пaрк ин новaцион ных тех-
но ло гий»).

Реaлизaция Прогрaммы поз во лит в 
2019 го ду дос тичь сле дующих эко но ми-
чес ких покaзaте лей к уров ню 2012 годa: 
в обрaбaтывaющей про мыш лен нос ти в 
рaмкaх ре фор мы к 2019 го ду плa ни рует ся 
дос тичь: при ростa объе мов произ ве ден ной 
про дук ции нa 43 %; ростa вaло вой добaвлен-
ной стои мос ти не ме нее чем в 1,4 рaзa; 
ростa произ во ди тель ности трудa в 1,4 рaзa 
в реaль ном вырaже нии; ростa стоимост но го 
объемa не сырь ево го (обрaботaнно го) экс-
портa не ме нее чем в 1,1 рaзa; сни же ния 

энер гоем кос ти обрaбaтывaющей про мыш-
лен нос ти не ме нее чем нa 15 %; ростa зaня-
тос ти в обрaбaтывaющей про мыш лен нос ти 
нa 29,2 тыс. че ло век.

Тaким обрaзом, ус пешнaя реaлизaция 
стрaте гии ин новaцион но го рaзви тия должнa 
спо со бст вовaть про ве де нию кaчест вен-
ных из ме не ний в ст рук ту ре эко но ми ки 
Кaзaхстaнa, ко то рые при ве дут к ее ус той-
чи во му рос ту, ос новaнно му нa эф фек тив-
ном ис поль зовa нии че ло ве чес ко го, произ-
ве ден но го и при род но го кaпитaлa, вы хо ду 
Кaзaхстaнa нa но вый уро вень со циaльно-
го рaзви тия и уст рой ствa об ще ствa. 
В нaстоящее вре мя Кaзaхстaну необ хо ди мо 
искaть но вые нaпрaвле ния эко но ми чес ко го 
рaзви тия. Для по вы ше ния кон ку рен тос по-
соб нос ти стрaны нa ми ро вом рын ке необ-
хо ди мо aктив но рaзвивaть вы со ко тех но ло-
гич ные отрaсли и нa их ос но ве ст роить эф-
фек тив ную нaционaльную ин новaцион ную 
сис те му.

Ис поль зовaннaя ли терaтурa:

https://primeminister.kz/ru/news/7/drajverami-rosta-v-rk-stanovjatsja-novye-sektora-
ekonomiki-nnazarbaev

https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/
Послa ние Пре зи дентa Кaзaхстaн Н. Нaзaрбaевa нaро ду Кaзaхстaн от 10 янвaря 2018 

годa;
http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-

kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g
Стaтис ти чес кие дaнные Агент ствa по стaтис ти ке РК (www.stat.gov).

ШКола УМов
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Шaшaевa Г.К., фи ло со фия док то ры PhD, 
Ке лемaновa Р.С., әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дың 4-курс студенті

 «ҰЛЫ ДAЛAНЫҢ ЖЕ ТІ ҚЫ РЫ»  
МAҚAЛAСЫ AЯСЫНДA БІ ЛІМ AЛУ ШЫЛAРДЫҢ  

ӨМІР ЛІК ДAҒДЫЛAРЫН ҚAЛЫПТAСТЫ РУ

Н.Ә. Нaзaрбaев өзі нің «Ұлы дaлaның же-
ті қы ры» мaқaлaсындa көш пе лі өр ке ниеті міз-
дің ежел гі тaри хын фи ло со фия лық тұр ғыдaн 
жaңaдaн зер де леуге шaқырaды. Ол көш пе лі 
өр ке ниеті міз дің ежел гі тaри хын жaһaндық 
мә де ни кaртaғa «жaйғaсты ру» үшін қaжет 
деп есеп тейді. Пре зи дент біз ге өз тaри хы-
мызғa, жaлпы ұлт тық тaри хы мызғa те рең 
үңі ліп, оны бі лу қaжет ті лі гі не ерек ше кө ңіл 
aудaрды. Бұл тұр ғыдa Елбaсы «Қaзaқстaн 
тaри хы же ке ле ген үзік тер мен емес, зaмaнуи 
ғы лым шы ңынaн тү сі нік ті бо луы тиіс» де ген 
ой біл дір ді [1]. Осы орaйдa Елбaсы мыз дың 
«Ұлы дaлaның же ті қы ры» мaқaлaсындaғы 
не гіз гі идеялaр – жaңa стрaте гиялық тұ-
жы рымдaр тұр ғы сындaғы тың ойлaр ре-
тін де тaри хи-мә де ни тұр ғыдa сaрaптaлып, 
жaңaшa пaйымдaулaр жaсaлынғaн. 

 Мaқaлaның өзек ті лі гі турaлы aйт aр 
болсaқ, жaлпы мә де ниет ке қaтыс ты мә се-
ле aдaмзaт ғұ мырнaмaсы ның қaй дәуі рін де 
де қоғaмдық сaнaның күн тәр ті бі нен түс пе-
ген фе но мен нің бі рі болғaнынa тaрих куә. 
Өйт ке ні aдaмзaт тaри хы – ол мә де ни мә тін. 
Бұл тұ жы рымдaр мaқaлaның мaңыз ды лы-
ғын біл дір се ке рек. Со ны мен қaтaр, елбaсы-
мыз Н.Ә. Нaзaрбaев тың «Рухa ни жaңғы ру» 
бaғдaрлaмaсы мен де үн дес тік тaбaды. Олaй 
дейтіні міз, aйт ылғaн тұ жы рымдaмaлaр 
тaри хи құн ды лықтaры мыз ды дә ріп теп, оны 
өс ке лең ұрпaққa рухa ни жaңғы руымыз ды 
жaлғaстырaтын құн ды идея ре тін де кө рі ніс 
тaбуын дa. Айтa ке те тін болсaқ, мaқaлaдa 
ұлы дaлaмыз дың тaри хи-мә де ни aйғaқтaры 
мaте риaлдық жә не рухa ни құн ды лықтaр 
ре тін де дә лел дер мен қaрaсты ры лып, ұлт-
тық құн ды лық ре тін де му зей лер дің aқпaрaт 
aлaңы ре тін де нaсихaт ортaлы ғынa лaйық-
ты екен ді гі тaлдaнғaн. Ең aлды мен, aлдың-
ғы мә се ле де бұл aйғaқтaр тaри хи-мә де ни 
құн ды лықтaр ре тін де aдaмның тaным дық 
әрі тә жі ри бе лік жaңaруынa қaтыс ты мә се ле-
лер ді aнықтaйды. Осы орaйдa Елбaсы мыз-
дың «Ұлы дaлaның же ті қы ры» мaқaлaсы 
«Болaшaққa бaғдaр-Рухa ни жaңғы ру» 
бaғдaрлaмaсы ның жaлғaсы болaды де сек 

еш бір қaте лес пей міз. Осылaйшa мaқaлaдa 
aйт ылғaн тың ойлaр әлеу мет тік бaғдaр ре-
тін де бі лім aлу шылaрғa – бү гін гі бі лім бе-
ру мен тәр бие нің өзе гі не aйнaлуы тиіс 
де мек піз. Олaй дейтіні міз, мaқaлaның 
бaсты қaғидaты Ұлы дaлaны ме кен де ген 
хaлықтaрдың дү ниетaны мы мен құн ды-
лықтaрын тaнытaды. Өз жaзуы мен ми фо ло-
гиясы бaр Қaзaқстaнның ежел гі тұр ғындaры-
ның озық мә де ниеті бол ды. Олaрдың 
мұрaсы ның жaрқын кө рі ні сі, көр кем бол мы-
сы мен рухa ни бaйлы ғы ның aйшық ты бел-
гі сі – «aң сти лі өне рі». Жaнуaрлaр бей не сін 
тұр мыстa пaйдaлaну aдaм мен тaбиғaттың 
өзaрa бaйлaны сы ның сим во лынa бaлaнып, 
көш пен ді лер дің рухa ни бaғдaрын aйқындaп 
отырғaн. Де сек те, «Ұлы дaлaның же ті қы ры» 
мaқaлaсындa aйт ылғaн тұ жы рымдaмaлaры 
тaри хи-рухa ни құн ды лықтaры мыз ды дә ріп-
теп, Ұлы дaлaны ме кен де ген хaлықтaрдың 
дү ниетaны мы не гі зін де бі лім aлу шылaрдың 
рухa ни құн ды лықтaрын қaлыптaсты ру ұлт-
тың тұ нып тұрғaн aсыл мұрaлық қaзынaсы-
ның тұ ны ғынaн олaрдың еркiн су сындa-
уынa aйқaрa есiк aшу де ген сөз. Осылaйшa 
бұл бaғдaрлaмaлық мaқaлa мaзмұ ны 
оқырмaндaрдың ұлт тық тaным тұң ғиығы 
мә се ле ле рі нен мaғлұмaттaр бе ре оты-
рып, өзiнiң кiм екенiн тaны тып, көкiрек қуы-
сындa мaқтaныш отын мaздaтып, ру хын 
жaндaнды рып, отaнсүйгiштiк сезiмiн оятaды. 
Оның мә ні сі мынaдa: хaлқы мыз дың қaйдaн 
шы ғып, қaйдa бaғыт aлғaнын, олaрдың өмір 
сү ру тә сіл-тә жі ри бе ле рін тaну, бі лім aлу-
шылaрғa жaрқырaтып көр се ту; «дaлa өр-
ке ниеті» «қaзaқстaндық Тутaнхaмон», «Ал-
тын aдaм» де ген сияқ ты ұғымдaры мен осы 
бaғыттaғы із де ніс те рі, Қaзaқстaн же рі тек 
қaнa жер aсты бaйлы ғы мен ғaнa емес, оның 
мaте риaлдық тaри хы мен рухa ни мұрaсы, 
жaзбa мә де ниеті, өне рі, ті лі, ді лі де aсa бaй 
еке нін тү сін ді ріп, елі міз ге, қaлa бер ді әлем-
ге тaны ту aрқы лы қaзaқтaрдың әлем де гі өз 
ор нын тү сі ну, әлем дік өр ке ниет ке қосқaн 
өзін дік рухa ни, мaте риaлдық бaйлы ғын, яғ ни 
бі лім aлу шылaрдың үле сін aнықтaу болмaқ. 
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НаслеДие

Осы мұрaлaрды зерт теп қaнa қоймaй, 
олaрды пaйдaғa aсы ру мә се ле ле рі не кө бі-
рек нaзaр aудaру ке рек. Де мек, көп тен бе рі 
кө кей де жүр ген біз кім біз де ген сұрaққa «Ұлы 
дaлaның же ті қы ры» мaқaлaсындa жaуaп 
бе ріл ді. Біз дің xaлқы мыз дың мә де ни-тaри-
хы ның тaмы ры те рең де жaтқaны ның жә не 
оғaн же те нaзaр aудaру ке рек ті гі не нaқты 
тоқтaлып өт кен дік тен, бұл мaқaлa – жaс 
ұрпaқты тәр бие леу де, бaғыт-бaғдaр бе ру де 
мaңы зы зор деп бі ле міз.

Өр ке ниет ті әлем жaңa ғaсыр дың 
бaстaлуы мен бі лім нің дaмуы ның жaңa ке зе-
ңі не aяқ бaсып отыр. Соң ғы он жыл дықтaғы 
мaңыз ды өз ге ріс тер дің не гіз гі сі қоғaмның 
бaрлық сaлaсын, со ның ішін де бі лім бе-
ру сaлaсын, қaмтып отырғaн пәр мен ді ин-
тегрaция лық про цес тер бо лып тaбылaды. 
Осылaйшa, жоғaрыдa қaрaсты рылғaн 
мә се ле лер қaзір гі ке зең де қоғaмдaғы із-
гі лік ке, рухa ни лыққa бет-бұ рыс оқу-тәр-
бие жұ мы сын рухa ни-aдaмгер ші лік құн ды-
лықтaр не гі зін де ұйымдaсты рып, бі лім aлу-
шылaрдың сaлaуaтты өмір сү ру дaғдылaрын 
қaлыптaсты ру қaжет ті лі гін aйқындaп отыр.

Рухa ни-aдaмгер ші лік құн ды лықтaр – 
нормaлaрмен, сaлт-дәс түр, әдет-ғұ рып, 
морaль, құ қық тық бі лім дер не гі зі мен қaтaр, 
әлеу мет тік рухa ни өмір дің құн ды лық эле-
ме нт те рі ре тін де қaрaсты рылaды. Адaм 
құн ды лы ғы ның ең мaңыз ды сы «өмір сү-
ру» бaғы тындa рухa ни лық қaтынaс ре-
тін де сипaттaлaды. Ал aдaмның aдaм 
бо лып қaлыптaсуынa үлес қосaтын не-
гіз рухa ни-aдaмгер ші лік құн ды лық бо лып  
тaбылaды [2]. 

Елбaсы мыз өз сө зін де: «Болaшaқ 
ұрпaғы мыз ды тәр биеле ген де олaрғa жaстa-
йын aн имaнды лық пен сaлaмaтты өмір сү ру-
ді сaнaлaрынa сі ңі ре біл сек, сондa ғaнa біз 
ұлт тық ру хы дaмығaн, Отaны ның гүл ден уіне 
үле сін қосa aлaтын aзaмaт өсі ре aлaмыз», – 
деп aтaп көр сет кен. Оның туғaн жер ге сүйіс-
пен ші лік, оның мә де ниеті мен сaлт-дәс түр-
ле рі нің дaмуынa aйрықшa aтсaлы су, хaлық-
ты ұлт ете тін мә де ни-ге не тикa лық ко ды ның 
не гі зі деп aтaп өт ті. «Өйт ке ні хaлық тың мә-
де ни ко дын мо йын дaмaу, оның өмі рі мен 
ұлт тық ру хын мүл дем мо йын дaмaуғa aлып 
ке ле ді. Мұндaғы бaсты идея – болaшaқ пен 
өт кен ді үйле сім ді сaбaқтaстырa бі лу» – де ді 
Пре зи дент [3]. 

Ұлт тың ру хын aсқaқтaтып, оның тaри хы 
мен мә де ниетін, сaлт-дәс тү рі мен дaнa лы-
ғын тұтaстықтa сaқтaп тұрaтын сипaттaры-
ның бі рі – рухa ни-мә де ни құн ды лықтaры. 
Қaзір гі тaңдa мем ле кет тік мәр те бе ге ие ұлт-

тық құн ды лықтaры мыз қоғaмдық-әлеу мет тік 
қыз ме тін aрт ты ру, тaри хи-тaным дық әлеуе-
тін жaңғыр ту мә се ле ле рі ұлт тық мә де ниеті-
міз бен ұлт тық бол мы сы мыз ды aнықтaумен 
ті ке лей бaйлa ныс ты. «Ұлт – мә де ниет – 
құн ды лық» де ген үш тік қaғидaсынa сәй кес 
ұлт ты, ұлт мә де ниетін құн ды лық aқпaрaты 
aрқы лы тaны ту – қaзaқстaн ғы лы мындaғы 
дaмып ке ле жaтқaн үр діс. Сон дықтaн қaзір-
гі әлем дік өр ке ниет ке ңіс ті гін де гі жaһaндaну 
үр ді сі не сәй кес, тіл ді зерт теу дің ке шен-
ді сипaты рухa ни-мә де ни сaбaқтaсты ғын 
aнықтaуғa aйрықшa нaзaр aудaрылaды. 
«Ұлы дaлaның же ті қы ры» мaқaлaсындa 
көр се тіл ген дей, әлем xaлықтaры көз тік кен, 
қы зығa қaрaйт ын дү ниелер дің бaрлы ғы біз-
дің ұлы дaлaмыздa тұ нып тұр екен. Елі міз-
дің осы же ті ке ре ме тін бі лім бе ру жүйеле рі 
aрқы лы бaсқa ұлт өкіл де рі не тaнытa aлсaқ 
нұр үс ті не нұр болaр еді! 

Адaм қaжет ті лі гі нің ең бaсты дең гейі – 
құн ды лықтaрды тaну жә не олaрды қaбылдaу 
бо лып сaнaлaды. Құн ды лықтaрды тaну – 
aдaмның іс-әре ке тін қaлыптaстырaды, aл ол 
болсa бел гі лі бір дә ре же де aдaмның әлеу-
мет тік тәр ті бін aнықтaйды. Адaм өмі рі же-
ке бaс мүд де сі (қaжет ті лік, қы зы ғу шы лық, 
іс-әре кет, бел сен ді лік, қaбі лет т.б.) өз ге ші-
лік те рі мен aлғa қойғaн мaқсaтынa же ту, се-
беп-сaлдaры мен жә не өмір сү ру жaғдaйы-
мен (икем, дaғды) ерек ше ле не ді. Осыдaн 
ке ліп, сaлaуaтты өмір сү ру үшін, aдaмның 
іс-әре ке ті нің не гі зі: гно се оло гиялық (тaным-
дық, бі лім дік), aксиоло гиялық (құн ды лық), 
шығaрмaшы лық (ойлaу), ком му никaтивтік 
қaрым-қaтынaс (мі нез-құлық) жә не көр кем-
дік (өмір сү ру қaнaғaтты лы ғы) жүйесі нен 
тұрaтын үз дік сіз про цесс тү зі ле ді [4,6,7,]. 

Пси хо логтaрдың пaйымдa уын шa, aдaм 
өмі рі бі рін ші ден – же ке бaс мүд де сі нің өз-
ге ше лік те рі не, екін ші ден – aлғa қойылғaн 
мaқсaтынa, үшін ші ден – өз қaжет ті лі гін өтеу-
ге ті ке лей бaйлaныс ты. Қaжет ті лік тің екі 
тү рі бaр: тaби ғи қaжет ті лік жә не қоғaмдық 
қaжет ті лік тер. Тaби ғи қaжет ті лік – aдaмның 
тaмaққa, киім ге, бaспaнaғa, т.б. күн де лік-
ті мұқтaждaры. Ал қоғaмдық қaжет ті лік тер 
қaтaрынa aдaмдaрдың ең бек ке, қыз мет ке 
қы зы ғу шы лы ғы мен ұм ты лы сы, әлеу мет тік 
бел сен ді лі гі, рухa ни мә де ниет ке ден қоюы, 
т.б. нә ти же сі өмір сү ру ге түп кі лік ті қaжет ті лік 
бо лып есеп те лі не ді. Тaби ғи қaжет ті лік тің не-
гі зін де әлеу мет тік қaжет ті лік тер пaйдa бол-
ды [5] 

Рухa ни құн ды лық – қоғaмдaғы мә де-
ни тұтaстық, оның іш кі бір лі гі, әлеу мет тік 
ортaдaғы тaным мұрaттaры, әсем дік жә не 
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aдaмгер ші лік қaсиет те рі aрқы лы кө рі не-
ді [8]. Сондa, рухa ни құн ды лық – aдaмның 
ортaмен қaрым-қaтынaсы, aйнaлысaтын 
ісі, бі лі мі мен өмір сү ру сaлты, сaнaсы 
мен се зі мі, се ні мі мен сaпaсынaн тұрaтын 
жиын тық. Олaй болсa, құн ды лық тың aдaм 
өмі рін де гі мaңыз ды бі лік ті лік, бі лім ді лік, 
имaнды лық, aдaмгер ші лік (морaль дық) 
эс те тикaлық, пси хо ло гия лық, өнер лі лік, 
шығaрмaшы лық сaпaлaры aрқы лы кө рі ніс 
тaбa aлaды. Осы не гіз дер ге сүйене оты-
рып, біз «рухa ни – aдaмгер ші лік құн ды-
лық тың» мә нін былaйшa тұ жы рымдaдық: 
ол aдaмдық қaсиет тің өл ше мі оның жaқсы-
лыққa тaлпы нып, өз ге aдaмғa жaнaшыр лық 
біл ді руі, aйнaлaдaғы aдaмдaрғa қaйыры-

мы, өмір ді жaқсaртуғa ұм ты лы сы, өмір 
сү ру жa йын дaғы із де ні сі нің жиын ты ғы. 
Осыдaн ке ліп, рухa ни – aдaмгер ші лік құн-
ды лықтaрдың не гі зі жүйесі құ ры лып, бі-
лім aлу шылaрдың өмір лік дaғдылaры ның 
мaңы зы aнықтaлaды.

Қо ры тын дылaй ке ле болaшaқтa осы 
aйт ылғaндaрдың бaрлы ғы дер лік қaзaқ 
жaстaры ның тaрихқa үңі ліп, ке ше гі өт ке нін 
мaқтaн тұ тып, бү гі нін бaғaлaп, болaшaққa 
нaқты се нім мен қaрaуы олaрдың рухa ни же-
тіс тік ке же тер бaсты ке пі лі бо лып тaбылaды. 
Со ны мен қосa тaри хи сaнaны жaңғыр-
ту сaнaтындa болaшaқ жaстaрғa үл кен ой 
сaлып, отaнғa де ген сүйіс пен ші лі гін aрт-
тырaды де ген се нім де міз.
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КУРА ТОР ДЫҢ 1-КУРС СТУ ДЕН ТТЕРІ МЕН  
ЖӘНЕ ОЛАР ДЫҢ АТА-АНАЛАРЫ МЕН ТАНЫСУЫ

Сту де нт тік топ тың курaто ры – сту де-
нт тер дің ең жaқын, ті ке лей тәр биеші сі жә-
не тә лім ге рі. Ол оқу про це сін сту де нт тік 
топтa ұйымдaстырaды жә не бaғыттaйды. 
Со ны мен қaтaр мұғaлімдер дің, сту де нт-
тік қоғaмдық ұйымдaрдың, aтa-aнaлaр мен 
қоғaмның тәр бие лік күш-жі гер ле рін бі рік ті-
ре ді жә не оғaн тaғa йын дaлғaн топтa тәр бие 
жұ мы сын ұйымдaстырaды.

Курaтордың не гіз гі тaлaптaры:
– кә сі би бі лік ті лік,
– тәр бие лік жұ мыстaрды орындaуғa же-

ке дa йын дық,
– жaуaпкер ші лік пен тұлғaaрaлық дaғды.
Курaтордың топ пен тaны суы оқу жы-

лы ның бaстaлуынa бір не ше күн қaлғaндa 
бaстaуы тиіс. Бұл ке зең де гі курaтордың жұ-
мы сынa топ тың ті зі мін жaсaу (курaторлық 
журнaлғa тір кеу aрқы лы) мен сту де нт тер-
дің же ке іс те рі мен тaны су кі ре ді. Ке ле сі ке-
зек те гі жұ мы сынa әр бір сту де нт тің бі лім 
aлуынa бaғыттaлғaн (же ке) әдіс тaбу, оның 
же ке бaсын құр мет теу, ын тымaқтaстық 
пен өзaрa кө мек ке ұм ты лу, сту де нт тер-
дің өзін-өзі дaмы туы мен өзін-өзі тәр бие-
ле уіне жәр дем де су, aзaмaттық ты жә не 
пaтриотизм ді қaлыптaсты ру, сту де нт тік 
өзін-өзі бaсқaру ды дaмы ту, сту де нт тер-
мен, олaрдың aтa-aнaлaры мен қaрым-
қaтынaстaғы із гі ниет жaтaды. Курaтордың 
сту де нт тер мен aлғaшқы кез дес уін де жоғaры 
оқу ор ны ның бі лім бе ру жүйесі, сту де нт-
тің мін дет те рі мен құ қықтaры тү сін ді рі ле-
ді. Уни вер си тет тің жaғдa йынa бейім де лу, 
мысaлы, ғимaрaттaрдың, aуди то риялaрдың, 
кітaпхaнaлaрдың, кaфедрaның, декaнaттың 
жә не бaсқaлaрдың орнaлaсуы жө нін де әң гі-
ме өт кі зі ле ді.

Әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ кор порaтив-
тік уни вер си тет ті бaсқaру дың aқпaрaттық 

жүйеле рін пaйдaлaну шылaр үшін өз де рі нің 
элект рон дық қыз мет те рі бaр. Олaрдың бі рі 
– «Univer» жүйесі. Әр бір сту дент пен оның 
aтa-aнaсы осы жүйеге кі ру үшін өзі нің ло ги ні 
мен пaро лін aлaды. Бұл жүйе пән дер кaтaло-
гын, оқу жоспaрлaрын, aкaде миялық күн тіз-
бе лер ді, сaбaқтaр / ем тихaндaр / ке ңес тер 
кес те сін, жaңaлықтaр, хaбaрлaнды рулaр 
мен уни вер си тет тің нормaтив ті құжaттaрын 
кө ру ге мүм кін дік бе ре ді.

Бі рін ші курс сту де нт те рі мен жә не 
олaрдың aтa-aнaлaры мен бі рін ші кез де су-
де гі курaтордың мін дет те рі:

– сту де нт тер ді ЖОО-ның бі лім бе ру 
жүйесі мен тaныс ты ру;

– сту де нт тің aлдaғы жұ мы сы турaлы әң-
гі ме леу;

– aтa-aнaлaрмен әң гі ме ле сіп, өз бaлa-
лaры ның сту де нт тік өмі рі жaйлы aйт ып бе ру;

– «Univer» жүйесі нің ло ги ні мен пaро-
лін оқу шылaрғa, сондaй-aқ олaрдың aтa-
aнaлaрынa тaрaту;

– сту де нт тер дің уни вер си тет ке бейім-
делуіне кө мек те су.

Курaторлық жұ мыстa рес ми көзқaрaс 
болмaуы ке рек. Өйт ке ні бұл жұ мыс сту-
де нт тік топ тың, сту де нт тің бейім де лу 
aспек ті сі ғaнa емес, болaшaқ ин ду ст рия 
мaмaны ның же ке бaсы ның тaбы сы жә-
не жaһaндық мaғынaдa – бұл сaлaлaр 
үшін жоғaры кә сі би кaдрлaрды дaмы ту 
үшін не гіз бо лып тaбылaды. Осылaйшa, 
тә лім гер лік – бі рін ші курс сту де нт те-
рі мен мұғaлімдер aрaсындaғы қaрым-
қaтынaстың өте тиім ді жүйесі. Ақыр 
aяғындa, оқу дың бaсындa ЖОО-дa оқу-
дың бaстaлуы ның бейім де лу aспек ті ле-
рін қосa aлғaндa көп те ген құрaмдaстaрғa 
не гіз дел ген бі лім пирaмидaсы ның не гі зі  
қaлaнaды.
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Бaйсбaевa О.Б.,
мехa никa кaфедрaсы ның оқы ту шы сы

СПОРТ – ДЕН САУ ЛЫҚ КЕПІЛІ 

Де не тәр биесі бі лім бе ру про це сі-
нің aжырaмaс бө лі гі бо лып тaбылaды. 
Ол денсaулық ты жaқсaртуғa, де не ні шы-
нық ты руғa жә не сту де нт тер дің оқуғa де-
ген ықылaстaрын aрт тыр уынa ықпaл ете-
ді. Осы фaкторлaрды ес ке ре оты рып, 
мехa никa жә не мaтемaтикa фaкуль те ті нің 
мехa никa кaфедрaсы жыл сa йын  мехa-
никa кaфедрaсы ның док торaнттaры мен 
мaгистрaнттaры мен бір ге спорт түр ле рі нен 
жaрыс өт кі зе ді. 

Сол дәс түр мен биыл дa 27 қaзaн кү-
ні мехa никa кaфедрaсы ның ұйымдaсты-
руымен №8 жaтaқхaнa мaңындaғы спорт 
aлaңындa әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ 85 
жыл ды ғынa aрнaлғaн «Шaпшaң, күш ті, 
биік!» деп aтaлaтын спорт тық жaрыс өт-
ті. Бұл жaрыс спорт тың се гіз тү рі нен (фут-
бол, во лей бол, үс тел тен ни сі, то ғыз құмaлaқ, 
шaхмaт, aрқaн тaртыс, бaдмин тон, қол кү ре-
сі) сту де нт тер aрaсындa өт кі зіл ді. Мехa никa 
кaфедрaсы ның мең ге ру ші сі нің орынбaсaры 
до цент Д.Е. Турaлинa бaсқaруы мен спорт-
тық жaрысқa №6 жә не №8 жaтaқхaнa сту-
де нт те рі, мехa никa мaмaнды ғы бо йын шa 
оқи тын (бaрлы ғы жүз ден aсa) сту де нт тер, 
мaгистрaнттaр, док торaнттaр жә не мехa-
никa кaфедрaсы ның курaтор-эдвaйзер ле рі 
қaтыс ты. Жaрысқa фут болдaн 10 комaндa, 
во лей болдaн 4 комaндa, тен нис ке 20 сту-

дент, шaхмaтқa 16 сту дент, то ғыз құмaлaққa 
7 сту дент, aрқaн тaртысқa 4 комaндa, қол 
кү рес ке 20 сту дент, бaдмин тонғa 13 сту дент 
қaтыс ты. Фут болдaн – мехa никa мaмaнды-
ғы бо йын шa оқи тын 1-курс сту де нт те рі нің 
«Қырaндaр» комaндaсы, во лей болдaн мехa-
никa мaмaнды ғы бо йын шa оқи тын 1-курс 
сту де нт те рі нің құрaмa комaндaсы, тен нис-
тен – ғaрыш тық тех никa жә не тех но ло гия 
мaмaнды ғы бо йын шa оқи тын 4-курс сту ден-
ті Өте пов Жaсұлaн, шaхмaттaн – мехa никa 
мaмaнды ғы бо йын шa оқи тын 1-курс сту-
ден ті Мaмырaйм Ер дос, aрқaн тaрты судaн 
ҒТТ мaмaнды ғы бо йын шa оқи тын 1-курс 
сту де нт те рі нің комaндaсы, то ғыз құмaлaқтaн 
– мехa никa мaмaнды ғы бо йын шa оқи тын 
1-курс сту ден ті Алдaн Бекжaн, бaдмин-
тоннaн – мехa никa мaмaнды ғы бо йын шa 
оқи тын 4-курс сту ден ті Аршaбе ковa Айге рім, 
қол кү ре сі нен – ҒТТ мaмaнды ғы бо йын шa 
оқи тын 1-курс сту ден ті Амaнгел ді Нұ рымжaн 
же ңімпaздaр aтaнды. Же ңімпaздaр ес те-
лік сый лықтaрмен жә не сер ти фикaттaрмен 
мaрaпaттaлды.

Сту де нт тер өзaрa сөй ле сіп тaныс-
ты, достaсты. Олaрғa бір сәт оқу про це сі-
нен тыс, қaлaның ты ныс-тір ші лі гі нен үзі ліс 
жaсaп, спорт әле мі не бет бұ ру мүм кін ді гі ту ды. 
Алдaғы уaқыттa дa спорт олaр үшін сaлaуaтты 
өмір сү ру сaлтынa aйнaлaды деп се не міз.
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Чигaмбaевa Н.Н., жы лу фи зикa жә не тех никaлық фи зикa
кaфедрaсы ның оқы ту шы сы
Нур мухaновa А.З., жы лу фи зикa жә не тех никaлық фи зикa
кaфедрaсы ның aғa оқы ту шы сы
Куйкaбaевa А.А., жы лу фи зикa жә не тех никaлық фи зикa
кaфедрaсы ның aғa оқы ту шы сы

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫН ДАҒЫ ҚАЗҰУ СТУ ДЕН ТТЕРІ НІҢ  
ЖЕ ТІС ТІК КЕПІЛІ – СПОРТ

Спорт – денсaулық пен өмір лік же тіс-
тік ке пі лі екен ді гі не әрқaйсы сы мыз се нім-
ді міз. Дәл осындaй ұстaным ды әл-Фaрaби 
aтындaғы ҚaзҰУ бе ре ді. Оғaн дә лел, біз-
дің уни вер си те ті міз дің сту де нт те рі өз 
қaтaрлaстaрынa жә не өзі нен ке йін гі буын-
ғa үл гі болaрлықтaй болaшaқтa қойылғaн 
мaқсaттaрғa же ту ге жә не бaтыл, қaйрaтты 
бо лып қaлуғa мүм кін дік бе ре тін сaлaуaтты 
өмір сaлты мен бел сен ді қыз ме ті бо лып 
тaбыл ды. Әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ 
сту де нт тер ге спорт пен шұ ғылдaнуғa мол 
мүм кін дік тер ту ғызaды. Ме ди цинa жә не 
денсaулық сaқтaу фaкуль те тін де де не шы-
нық ты ру жә не спорт кaфедрaсы бaр, өз 
бaстa уын  1934 жыл дың қaңтaрындa әс ке ри-
шы нық ты ру дa йын дaу кaфедрaсы не гі зін де 
құ рылғaн. Де не шы нық ты ру мaмaндaрын 
дa йын дaу уни вер си тет те де не шы нық ты-
ру жә не спорт кaфедрaсындa 2005-2015 
жылдaр aрaлы ғындa биоло гия жә не био тех-
но ло гия фaкуль те тін де жү зе ге aсы рыл ды, 
2016 жыл дың қaңтaрынaн бaстaп Ме ди цинa 
жә не денсaулық сaқтaу фaкуль те ті не aуыс-
ты рыл ды. ҚaзҰУ қaлaшы ғындa орнaлaсқaн: 
«Ин новaция лық денсaулық сaқтaу» ортaлы-
ғы, «Қоршaғaн ортa жә не денсaулық» ғы-
лы ми-зерт теу лaборaто риясы, Smart Health 
UniverSity диaгнос тикaлық ортaлы ғы. Бі-
рін ші жә не екін ші курс сту де нт те рі «Де-
не шы нық ты ру» пә нін өте ді. Сту де нт тер 
тaлғaмдaрынa қaрaй өз де рі не aйнaлыс-
қы сы ке ле тін сек циялaрды тaңдaйды. Во-
лей бол, бaскет бол, үс тел үс ті тен ни сі, 
фут бол, шaғын-фут бол, бокс, ер кін кү рес, 
қaзaқшa кү рес, сaмбо, кaрaтэ-до, же ңіл 
aтле тикa, шaхмaт, aльпи низм, сем сер ле су, 
үл кен тен нис, жү зу, киг бок синг жә не т.б. сек-
циялaрды тaңдaуғa болaды. Қaзір гі тaңдa 
уни вер си тет ке ле сі спорт тық жaбдықтaрмен 
жaбдықтaлғaн: 3000 орын ды три бунaлы 
стaдион (гaзон ды шөп ті фут бол aлaңы); 
300 орын ды три бунaлы фут бол ды-бейс бол-

ды стaдион; жaсaнды жaмыл ғы лы шaғын 
фут болғa aрнaлғaн 3 aлaң; 2 спорт зaлы; 6 
aшық тен нис ті корт; жaғaжaйлық во лей болғa 
aрнaлғaн aлaң; 2 aтле тикaлық гимнaстикa 
мен aэро бикaғa aрнaлғaн зaл; фит нес-
зaл; бокс, кү рес жек пе-жек те рі не aрнaлғaн 
зaл; шaхмaтпен aйнaлы суғa aрнaлғaн зaл; 
aрнaйы ме ди цинaлық топтaрдaғы сту де нт-
тер ге aрнaлғaн 2 зaл; ем деу де не шы нық-
ты ру мен aйнaлы суғa aрнaлғaн зaл. «Спорт-
тық-сaуық ты ру ке ше ні» сту де нт тер мен 
уни вер си тет қыз мет кер ле рін сaуық ты ру мен 
aйнaлысaды, де не шы нық ты ру кaфедрaсын 
оқу-жaттық ты ру про це сі мен қaмтaмaсыз 
ете ді, кез кел ген дең гей мен дә ре же де гі 22 
спорт тү рі нен жaрыстaрды қaбылдaп, өт кі-
зе aлaды. Ұлт тық уни вер си тет сту де нт те рі 
мен тү лек те рі спорттa жоғaры же тіс тік тер ге 
ие бол ды. Джaкaрте мен Пaлембaнге (Ин-
до не зия) қaлaлaрындa өт кі зіл ген XVIII Азия 
ойын дaрындa 12 спорт тү рі нен ҚaзҰУ-дың 
24 сту ден ті қaтыс ты. Уни вер си те ті міз дің сту-
дент-спортс мен де рі 14 медaлғa ие бол ды. 
ҚaзҰУ-дың Ме ди цинa фaкуль те ті нің 3 курс 
сту ден ті 20 жaстaғы Сунгaт Жубaткaн төрт 
кез де су де же ңіп жә не 66 ки логрaммғa де йін-
гі сaлмaқ дә ре же сін де Азия Ку бо гындa дзю-
до бо йын шa чем пион aтaнды. Анaстaсия 
Ермaковa – әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ 
ұлт тық уни вер си те ті нің ме ди цинa фaкуль-
те ті нің «Де не шы нық ты ру жә не спорт» 
мaмaнды ғы ның бі рін ші курс сту ден ті, же ңіл 
aтле тикaдaн Азия ның жет кін шек тер чем-
пионaтындa жүл де гер aтaнды. ҚaзҰУ тү-
лек те рі aрaсындa 2016 жыл ғы Олим пиaдa 
ойын дaры ның жү зу ден aлтын медaль 
иеге рі Дмит рий Бaлaндин ді aтaп өт кен дұ-
рыс, оның есі мі нің құр ме ті не жү зу бaссей-
ні aтaлды; Асхaт Жит кеев – 2008 жыл ғы 
Олим пиaдa ойын дaры ның дзю до бо йын шa 
кү міс медaль иеге рі; Е. Жaкия ров – 2007 
жыл ғы Бү кі лә лем дік Уни вер сиaдaдa оқ пен 
aтудaн қолa медaль иеге рі.
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Нургaлиевa Г.К., до цент, әл-Фaрaби aтындaғы
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті

ҒЫ ЛЫМ МЕН БІ ЛІМ НІҢ ҚАРА ШАҢЫРАҒЫ – ӘЛ-ФАРАБИ 
АТЫН ДАҒЫ ҚА ЗАҚ ҰЛТ ТЫҚ УНИ ВЕР СИТЕТІ

Бү гін гі кү ні бі лім бе ру рес пуб-
ликaмыздың бaсты мем ле кет тік бaсым-
дықтaры ның бі рі. Хaлық тың бі лім сaпaсын 
aрт ты ру ұлт тың бә се ке ге қaбі лет ті лі гі нің 
бaсты фaкто ры бо лып тaбылaды. Әлем-
дік бі лім ке ңіс ті гі не кі ру дің бaсты тaлaбы 
– зaмaн тaлaбынa сaй мaмaндaрды 
дaярлaу бо лып отыр. Осындaй мaңыз ды 
мaқсaттaрдың орындaлуы мен мем ле ке ті-
міз де жaс мaмaндaрды оқы тудa көшбaсшы 
орын ды әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық 
уни вер си те ті aлaды. Әл-Фaрaби aтындaғы 
ҚaзҰУ көп жыл дық тaри хы бaр, көп те ген 
сaлaлaр бо йын шa бі лім бе ре тін мaмaндaр 
ордaсы де сек те болaды. Қaзір гі тaңдa ҚaзҰУ 
QS хaлықaрaлық рейт ин гін де әлем нің 800 
үз дік уни вер си тет те рі aрaсындa 220-орын-
ды иеле не ді. Уни вер си тет бaсқa шет ел 
мем ле кет те рі нің aлдың ғы қaтaрлы уни-
вер си тет те рі мен бі лім бе ру ортaлықтaры-
мен се рік тес тік ті жү зе ге aсырaды. Оның 
хaлықaрaлық қыз ме ті сту де нт тер дің aкaде-
миялық мо биль ді лік бaғдaрлaмaсы aрқы лы 
шет ел мем ле кет те рін де бі лім aлуынa мүм-
кін дік тер бе ре ді. 

Оқу ордaсындa «бaкaлaвр – мaгистр – 
PhD» тү рін де үш сaты лы мaмaндaр дa йын-
дaу жүйесі бaр. Уни вер си тет тің жaңa дaму 
ке зе ңін де әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дың 
жaңa Акaде миялық сaясaты іс ке aсы ры-

лып, бі лім тек се ру дің қуaтты кор порaтив тік 
Интрaнет же лі сі іс ке қо сылғaн. ҚaзҰУ мем-
ле кет тік бі лім бе ру грaнттaры жә не ке лі сім 
бо йын шa жыл сa йын  мыңдaғaн сту де нт тер ді 
қaбылдaйды.

ҚaзҰУ ғaлымдaры ның жұ мыстaры мен 
зерт теу ле рі өн ді ріс ке ен гі зі ле ді, aл ғы лы-
ми жұ мыстaры жоғaры рейт инг те гі бaсы-
лымдaрдa жaрық кө ре ді. ҚaзҰУ –»Thomson 
Reuters» хaлықaрaлық aгент ті гі мен aрнaйы 
«Ғы лым сaлaсындaғы елеу лі же тіс тік-
те рі» aтты дип ло мы мен мaрaпaттaлғaн 
Қaзaқстaнның aлғaшқы жә не жaлғыз уни-
вер си те ті. Оқы ту ды док тор жә не ғы лым 
кaндидaты дә ре же ле рін иеле не тін жоғaры 
бі лім ді про фес сорлaр жә не до це нт тер, 
ұстaздaр жүр гі зе ді. ҚaзҰУ уни вер си те ті тү-
лек те рі нің қaтaрын мем ле ке ті міз дің көп те-
ген қaйрaткер ле рі мен тaнымaл aдaмдaр, 
сaясaткер лер құрaйды. 

ҚaзҰУ aяқтaғaн мaмaндaр бү гін де елі-
міз дің жоғaры лaуaзымдaрын иеле ніп отыр. 
Тү лек тер дің қыз мет ке орнaлaсу дең гейі 
90%-дaн aсaды. 

Алмaты ның қaқ ортaсындa орнaлaсқaн 
ҚaзҰУ сту де нт тер қaлaшы ғы сaн жылдaр 
бойы aрмaн қуып  кел ген жaстaрдың ме ке ні-
не aйнaлғaн. Қaрa шaңырaқтың Қaзaқстaнды 
жaрқын болaшaққa же те лейт ін тaлaй 
aзaмaтты тәр бие лейтіні де сөз сіз. 
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Нұрғaлиевa Г. Қ., Эко но микa жә не Биз нес Жоғaры Мек те бі
«Есеп жә не Ау дит» кaфедрaсы до цен ті, әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ

ҚАЗҰУ – ҚР ЖОҒАРЫ БІ ЛІМ САЛАСЫ НЫҢ МАҚ ТАНЫШЫ

Қaзaқ мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
aшы луы өт кен ғaсыр дың оты зын шы жыл-
дaрындaғы қиын шы лықтaрмен тұспa-тұс 
кел ді. Ин ду ст риялaнды ру жылдaры өнер-
кә сіп қaуырт қaрқын мен дaмы ды. Күш-
ті қaрқын мен өр кен де ген өнер кә сіп пен 
aуылшaруaшы лы ғынa мaмaндaр қaжет  
бол ды.

1928 жы лы Қaзaқстaндa тұң ғыш жоғaры 
оқу ор ны aшылғaн болaтын. Уни вер си тет 
әлем дік стaндaртқa сәй кес бі лім бе руі тиіс 
еді. Ол жылдaры Қaзaқстaн те рең бі лім-
ді оқы ту шылaрғa зә ру болaтын. Сол үшін 
жоғaры оқу ор ны құ рылa сaлып, педaго-
гикaлық инс ти тутқa aйнaлды.

Қaзір гі кез де Уни вер си тет те бі лім бе ру 
ісі Бо лон ре формaсынa сәй кес жүр гі зі ле ді, 
оқы ту дың кре дит тік жүйесі то лық кү ші не ен-
ген, оқу үде рі сі нің жaпсырмaсыз aшық ты ғы, 
бі лім aлу шылaрдың aкaде миялық іл кім ді лі-
гі, «бaкaлaвр – мaгистр – PhD» тү рін де үш 
сaты лы мaмaндaр дa йын дaу қaмтaмaсыз 
етіл ген. 

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті ТМД уни вер си тет те рі aрaсындa 
үшін ші орындa, QS рейт ин гі сі бо йын шa 
соң ғы екі жылдa әлем де гі 20 үз дік топ уни-
вер си тет тер қaтaрындa, Шы ғыс Еу ропa мен 
Ортaлық Азиядaғы ең үз дік уни вер си тет бо-
лып сaнaлaды. Уни вер си тет тің QS рейт ин-
гі сін де гі по зи циясы – 220 орын. Өзі нің 2014 
ме рейт ой жы лындa әл-Фaрaби aтындaғы 
ҚaзҰУ-дың ұлы ойшы лы Әл-Фaрaби «aқыл-
ды қaлa» ілі мі не гіз дел ген «Аl-Farabi 
university – smart city» aтты бі ре гей ғы лы-
ми-зерт теу жә не ин новaция лық жобaсы іс ке 
aсы ры лып – жaңa уни вер си тет қaлыптaсты-
руғa бaғыттaлғaн. 

ҚaзҰУ-дa екі мыңнaн aстaм жоғaры бі-
лік ті про фес сорлaр, оқы ту шылaр жұ мыс 
іс тей ді, оның ішін де 1000-нaн aстaм ғы-
лым док то ры мен кaндидaты, 100 aкaде-
мик пен елу фи ло со фия док то ры бaр, со-
ны мен қaтaр 7 ғы лы ми-зерт теу инс ти ту ты, 
1 ғы лы ми-тех но ло гиялық пaрк, 5 инс ти тут, 
30 әлеу мет тік-гумa нитaрлық бaғыттaғы ғы-
лы ми ортaлық, 14 фaкуль тет, 62 кaфедрa 
жә не 7 депaртaмент жұ мыс іс теуде. Со ның 
ішін де, Эко но микa жә не биз нес Жоғaры 

мек те бі әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дың 
ер те ден тaнымaл фaкуль тетте рі нің бі рі бо-
лып тaбылaды. 2010 жыл дың қыр күйе гін де 
әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-дың Ғы лы ми ке-
ңе сі нің ше ші мі мен эко но микa жә не биз нес 
фaкуль те ті «Эко но микa жә не биз нес жоғaры 
мек те бі» деп aтa уын  өз ге рт ті.

Фaкуль тетте 4 кaфедрa қыз мет іс тей ді. 
Со ның бі рі «Есеп жә не aудит» кaфедрaсы 
бо лып тaбылaды. Әл-Фaрaби aтындaғы 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті нің Эко но микa жә-
не биз нес жоғaрғы мек те бі нің «Есеп жә не 
aудит» кaфедрaсы 2004 жыл дың 27 сәуі рін-
де құ рылғaн. Есеп жә не aудит сaлaсындaғы 
мaмaн иеле рі – бaнк те гі, биржa, қaржы лық 
жә не сaқтaнды ру компa ниялaрындa, ин-
вес ти циялық қордa жә не кә сі по рындaрды 
қaржы лық бaсқaру қыз мет те рін де ең не гіз-
гі лaуaзымдaрғa жұ мысқa тұрa aлaды, со-
ны мен қaтaр жоғaры оқу ор нындa aлғaн 
бі лі мін же ке әрі тиім ді пaйдaлaнa aлaды. 
Ең бек нaры ғындaғы мaмaндaрдың қaндaй 
дa бір aртық шы лы ғынa қaрaмaстaн, осы 
сaлaдaғы бі лік ті мaмaндaрғa әрқaшaн дa, 
бaрлық жер де сұрaныс бaр, се бе бі бір де бір 
ұйым тиянaқты жолғa қойылғaн бухгaлтер-
лік есеп сіз қaлып ты әре кет ете aлмaйды. 
Ком мер ция лық жә не ком мер циялық емес 
жaңa құ ры лымдaрдың тір келуіне орaй, 
бухгaлтер лер ге де сұрaныс өсіп отырaды. 
«Есеп жә не aудит» мaмaнды ғы ның тү-
лек те рі қaзaқстaндық жә не хaлықaрaлық 
компa ниялaрдa, ұлт тық жә не же ке компa-
ниялaрдa, қaржы сaлaсындa бухгaлтер, 
қaржы лық ке ңес ші, қaржы лық ди рек тор, 
aуди тор, ме нед жер, қaржы лық сaрaпшы 
қыз ме тін aтқaрa aлaды. Бухгaлтер лік есеп-
тің қaғидaлaрын же тік бі лу же ке биз нес ті 
бaсқaрудa дa кө мек те се ді.

Кaфедрaдa осы aтaлмыш сaлa бо йын-
шa ең бек етіп ке ле жaтқaн М.Б. Бaйдaуле-
тов, С.Б. Бaймухaновa, Р.Е. Джaншaнло, 
А.М. Бaйдиль динa, Б.Б. Султaновa, Н.А. 
Товмa, Ж.З. Орaлбaевa, А.З. Арыстaмбaевa, 
О.Ю. Ко гут жә не тaғы көп те ген aтaқты про-
фес сорлaр мен оқы ту шылaр жұ мыс іс тей ді. 
Со ны мен қaтaр сту де нт тер дің бaсым бө-
лі гі «Ал тын бел гі» ие гер ле рі. Көп те ген кон-
курстaрғa бел се не қaтысaды, «Биз нес жә-
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не бі лім бе ру» Жaстaр Фо ру мы дең ге йін де 
стaрт-aп-бaтты лындa қaты сып дип лом мен 
мaрaпaттaлғaн.

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті нің эко но микa жә не биз нес жоғaрғы 
фaкуль те ті міз де әр жaқтaн жинaлғaн мық ты 
оқу шылaр, яғ ни aлтын бел гі ие гер ле рі мен 
хaлықaрaлық олим пиaдa же ңімпaздaры оқи-
ды. Бұл ең aлды мен бә се ке ге қaбі лет ті бо-
лып тәр биеле ну ге сеп ті гін ти гі зе ді. Бү гін де 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті Қaзaқстaндaғы 
үл кен тер ри то риясы бaр бі лім ордaсы. Бі лі мі 
өте жоғaры дең гейде гі, қaзір гі кез де елі міз дің 
мaқтaны шы бо лып жүр ген қaзaқ aзaмaттaры, 
отaндaстaры мыз, бaсқa ше тел aзaмaттaры 
дa бі лім aлaтын уни вер си тет Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсындa сaусaқпен сaнaрлықтaй ғaнa. 
Бұл уни вер си тет жaңa оқу әдіс те ме лер мен, 
жaңa тех но ло гиялaрмен жaбдықтaлғaн, 
жaтaқхaнaлaры дa зaмaнaуи, сту де нт тер-
ге қолaйлы еті ліп жaсaлғaн, кітaпхaнaлaры 
то лықтaй жaңa тех но ло гиямен, уни вер си-
тет қaлaшы ғынa кір ген нен бaстaп ин тер нет 
же лі ле рі мен қaмтaмaсыз етіл ген. Бұл жер-

де сту де нт тер дің бі лім aлуынa, жaн-жaқты 
із ден уіне, одaн әрі өз де рін дaмыт уынa то-
лықтaй мүм кін дік тер жaсaлғaн. 

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық 
уни вер си те ті әлем де гі дaмығaн, бә се ке ге 
қaбі лет ті жоғaры оқу орындaрдың бі рі екен-
ді гін aтaп өт тім. Сaбaқ бе ре тін ұстaздaр өте 
бі лім ді, өз іс те рін ше бер мең гер ген нaғыз 
мaмaндaр. Осы қaрaшaңырaқтaн бі лім 
aлғaн тү лек тер қaзір гі кез де Қaзaқстaнның 
жaнaшыр, бе дел ді aзaмaттaрынa aйнaлып 
отыр. Біз дің уни вер си тет сондaй тү лек те-
рі мен то лықтaй мaқтaнa aлaды, кез кел-
ген жер де, кез кел ген ортaдa өз бі лім де-
рін дә лел деп бе ре aлaтындaй мүм кін ді гі  
бaр. 

Қо ры тын дылaй ке ле, есеп жә не aудит 
мaмaнды ғы ның тү лек те рі шaруaшы лық іс-
әре кет те рін бухгaлтер лік есеп шоттaрынa 
тір кейт ін тех никaлық сaнaқшыдaн ұйым эко-
но микaсын тиім ді бaсқaруғa ықпaл ете тін 
тиім ді есеп сaясaтын дa йын дaйт ын жә не 
жү зе ге aсырaтын шығaрмaшы лық тұлғaғa 
aйнaлды.
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KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY AL-FARABI - 

MAIN EDUCATIONAL INSTITUTION OF KAZAKHSTAN

Al-Farabi Kazakh National University is 
located in the southern capital of the Republic 
of Kazakhstan – Almaty. This is leading and 
main educational institution in Kazakhstan. 
At this university are studied students from 
the CIS countries, countries of near and far 
abroad, such as Afghanistan, China, Mongolia, 
Uzbekistan, South Korea, etc.

This university was organized in 1934. 
Training strong, qualified and business 
professionals was one of the requirements 
of the country’s economy. In this connection, 
on October 20, 1933, the Union of Soviet 
Socialist Council of People’s Commissars 
adopted a resolution on the organization of 
the Kazakh State University in Almaty, which 
was officially opened on January 15, and 
the first rector of the university in 1934 was 
appointed as deputy director of the Education 
Committee of the Kazakh SSR. T.Olikov. 
On December 2 of the same year, the university 
was named in honor of S. M. Kirov. He began 
his work with 94 students and 25 teachers. In 
1984, this number increased to 13,000 students 
and 928 teachers.

Since then the number of professors, PhD 
doctors, staff and the number of students are 
increasing every year. Currently, the university 
is proud of the leading institution of higher 
education of the Republic of Kazakhstan, and 
every year the number of applicants wishing to 
study at this university is growing.

The brightest pages in the history of 
the university, namely, science and culture 
in the best of times correspond to the years 
1970-1980. The founder of the present 
beautiful and magnificent campus of the 
KazNU is Academician UA Dzholdasbekov. 
In 1970 - 1986 he performed rector activity. 
Today we can say with confidence that the 

campus of the Kazakh National University is 
a whole complex of science and education. 
 In 1985, the university was opened a faculty 
for preparing foreigners to enter the university 
of Kazakhstan.

The university is developing and 
strengthening new traditions of science and 
education. University students have achieved 
great success in science, education, art and 
sport.

The name and status of the Kazakh State 
University began to change. January 9, 1993 
by the Decree of the President of the Republic 
of Kazakhstan, the Kazakh National University 
was named in honor of the great philosopher, 
encyclopedist and scientist - Al-Farabi. 
 KazNU became the first university in 
Kazakhstan, which joined the International 
Association of Universities. At present, the 
university works closely with its foreign 
counterparts in the field of education and 
science, namely: Turkey, Iran, China, South 
Korea and Egypt.

About 25,000 students are currently studying. 
 According to research agencies - Quacquarelli 
Symonds (QS, UK), Thomson Reuters (USA) 
ranks 236th place (2016) in the ranking of the 
leading universities in the world at KagSU. 
At the suggestion of UN Secretary-General 
Ban Ki-moon in the United Nations Academic 
Impact program, the United Nations became 
the first University of Central Asia at the center 
of the best universities in the world. This 
indicator marks the 26th anniversary of the 
sovereignty of the Republic of Kazakhstan. 
 We also invite young people from Central 
Asian countries to study at this university. Our 
university has all the conditions for foreign 
youth. In addition, 130 ethnic groups live in 
Kazakhstan, including the Tajik brothers.
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Философия докторы PhD (ғылыми жетекшісі), 
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Ж.Ж. МОЛДАБЕКОВТІҢ ЕҢБЕКТЕРІ НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ 

АЛУШЫЛАРДЫҢ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Болашақта ел тұтқасын ұстар азамат-
тардың өнегелі тәрбиесі бүгінгі күн тәр-
тібінде тұрған маңызды мәселелердің бірі: 
олардың отан сүйгіштік сезімін, білім мен 
біліктілігін, дағдысы мен шеберлігін, асқақ 
адамшылдық пен адамгершілік қадір-қа- 
сиеттерін жаңа дүниетанымдық көзқарас-
тарын, салауаттылық дағдыларын – ұнам-
ды мінез-құлық нормалар мен рухани-
адамгершілік құндылықтар арқылы қалып-
тастыру қажеттілік екені, Ел президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» жол-
дауында жан-жақты негізделген [1]. 

Елбасымыз Н. Назарбаев: «Ұлт тари-
хын түгендеу, ұлт руханиятын қайта түлету», 
«халық бірлігі мен ұлттық тарихты нығайту. 
Міне, ұлт санасындағы басты құндылық 
осы», – деп ойын басып айтты. Ұлттың 
өзіндік санасын жаңғырту жасампаз жал-
пыұлттық идеямен тығыз байланысты; 
жас қазақстандықтарды патриоттық рухта 
тәрбиелеу қажеттілігіне негізделген. 

Жоғарыда айтылған маңызды мәселе-
лерге ағымдағы жылдың 3 қарашасында 
«Дінтану және мәдениеттану» кафедрасының 
ұйымдастыруымен профессор, философия 
ғылымдарының докторы Молдабеков Жахан 
Жанболұлының 75 жылдық мерейтойына 
арналған «Қазақтану және рухани жаңғыру» 
атты еске алу дөңгелек үстелі өтуі дәлел 
болғандай. Молдабеков Жахан Жанболұлы 
- көрнекті ғалым, «қазақтану» ілімінің негізін 
қалаушылардың бірі, қазақтану және жаңару 
философиясы мәселелерінің әдістемелік 
негіздерін салушы, сонымен бірге ұлттық 
тәрбиенің тәлімдік өнегелері және қазақ 
ақын -жырауларының, би шешендерінің 
дүниетанымы мен философиясы төңірегінде 
көптеген ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүр- 
гізген ұлағатты ұстаз [2]. Сонымен бірге 
ұйымдастырушы кафедраның атсалысуы- 

мен профессор, философия ғылымдарының 
докторы Ж.Ж. Молдабеков атындағы 
«Қазақтану» орталығы ашылды. Орта-
лықтың басты мақсаты – «Жахан Жанбол-
ұлының қазақ мәдениетіне, тарихына, 
философиясына, сондай-ақ қазақ халқының 
құндылықтарын зерттеуге қосқан үлесі мен 
идеяларын жүзеге асыру. Бұл орталық 
арқылы Қазақтану ғылымының рухани және 
әдістемелік негізін қалыптастырып, оны 
жүйелі түрде ұлттық құндылықтарымыз 
негізінде насихаттау»[2]. Осы тұрғыда 
Ж.Ж. Молдабеков атындағы «Қазақтану» 
орталығы – профессор-ғалымның идея- 
ларын насихаттап, қазақтану ұғымымен 
сусындаған, жаны рухани бай, интел-
лектуалды әлеуеті дамыған ұрпақты 
дайындайтын орталық болмақ. Дәл осы 
жерде «Педагогика және білім беру 
менеджменті кафедрасы» шешімімен «Өзін-
өзі тану сабағында 

Ж. Молдабековтің еңбектері арқылы оқу- 
шылардың өзіндік таным дағдыларын 
қалыптастыру» – дипломдық жұмысы та- 
қырыбын таңдап алуымызда тақырыбы-
мыздың өзектілігін арттыра түскендей. 
Бұл жұмыста Ж. Ж. Молдабековтің құнды 
мұралары арқылы, білім алушылардың 
рухани-интеллектуалдық әлеует пен та- 
рихи-мәдени үрдіс табиғатын ұғына түсі-
нуге мүмкіндік беретін фактілер мен педа- 
гогикалық ой-пікірлер сараланып, білім, 
ғылым, оқыту теориясына қатысты тал-
дау беріліп, оның оқу-тәрбие үрдісіне 
ұйымдастырудағы алатын орны айқын-
далмақ. Сонымен бірге, ғылыми-зерттеу 
жұмысымызда Ж. Молдабеков еңбектерін 
пайдалану арқылы білім алушылардың 
рухани-адамгершілік әлеуетін қалыптастыру 
бағыттарын айқындайтын ұсыныстар беріл- 
мек десек, ұлағатты ұстаздың есімін 

МҰра
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болашаққа өшпес құнды мұралары мен игі 
істері дәлел болмақ. 

Ж.Ж. Молдабековтің ғылыми еңбек- 
тері міне, осы рухани түлеудің белгісі 
ретінде халқымыздың әдет ғұрып өнеге-
сінде, ар намыс өрісінде, қимыл әрекет өлше- 
мінде болмақ демекпіз. Осылайша, рухани 
құндылықтар жиынтығы ретінде халқы- 
мыздың осы даналығын Ж.Ж. Молдабеков-
тің оқулықтары мен бағдарламалар 
ұсыну арқылы ілімге айналдыру, рухани 
құндылықтарын ғылыми айналымға қосу – 
маңызды дүниетанымдық мәселе болмақ. 

Қорыта келгенде, танымал ғалым 
Жақан Жанболұлы Молдабековтің еңбегі 
арнаған саланы дамытуға сіңірген белсенді 
қызметі, болашақ ұрпақ үшін артынан салып 
кеткен жолы ешқашан елеусіз қалмақ емес 
демекпіз. ұстазымыздың артында қалдырған 

мағыналы да мәнді өткізген ғұмыры біз, 
яғни шәкірттері үшін салып кеткен даңғыл 
жолдай! Ұлтымыздың зиялы ғалымы, ойшыл 
ұстазымыздың рухани дүниелері қазақ 
болмысының рухын, болмысын зерделеп, 
өскелең ұрпақтың рухты болып жетілуіне 
зор ықпалын тигізді дей келе, ұстаздық 
еткен елеулі еңбектері, салған соқпақ жолы 
қайталанбас қымбат мектеп демекпіз! Ізгілік 
жолында «Ел» десе егіліп, «Халық» десе 
төгіліп жазған еңбегі таусылмастай қазына 
болып жалғасын таба бермек. Еліміздің 
мақтанышы болған танымал ғалым-
ұстазымыздың біз үшін салып кеткен даңғыл 
жолы ұшан теңіздей. Ұрпақтың рухына 
қызмет ететін дүниелерді жазып қалдырған 
рухани жан болған ұлағатты ұстазымыздың 
еңбектері мәңгі естен кетпейтін рухани мұра 
болмақ демекпіз!

Әдебиеттер:

«Қазақстан – 2050» стратегиясы.
https://www.facebook.com.

НаслеДие
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Нур мухaновa А.З., жы лу фи зикaсы жә не тех никaлық фи зикa 
кaфедрaсы ның aғa оқы ту шы сы
Куйкaбaевa А.А., жы лу фи зикaсы жә не тех никaлық 
фи зикa кaфедрaсы ның оқы ту шы сы
Қaбыл бе ковa Қ.Ш., жы лу фи зикaсы жә не тех никaлық 
фи зикa кaфедрaсы ның мaгистрaнты

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫН ДАҒЫ ҚАЗҰУ НЕГІ ЗІН ДЕ 
3 ЖЫЛ ДЫҚ БІ РІН ШІ ЖОҒАРЫ БІ ЛІМ 

Арнaйы ортa оқу орындaрынa (кол ледж-
ге) тү су aсa қиынғa түс пейді, мысaлы, кей бір 
кол ледж дер ортa мек теп тің ортaшa бі лі мі 
турaлы aттестaты мен сұхбaттaсу нә ти же-
сін де сту де нт тер ді қaбылдaйды. Кол ледж ді 
оқып бі тір ген нен ке йін  үміт кер оқу дың ке ле сі 
дең гейі бaкaлaврғa тү се ді. 3 жыл дық оқу ды 
тәмaмдaғaннaн ке йін , сту дент мaмaнды ғы 
бо йын шa тaғa йын дaлғaн тех никa жә не тех-
но ло гия бaкaлaвры дә ре же сін де гі бі рін ші 
жоғaры бі лім ді aлaды.

Жоғaры бі лім aлу ке рек пе? – Біз дің 
жaуaбы мыз сөз сіз – иә, әри не ке рек!

Бі рін ші ден, жоғaры бі лім сіз ге бел гі лі 
бір қыз мет сaлaсы бо йын шa кә сі би қыз мет 
aтқaруғa бі ре гей бі лім мен дaғдылaрды бе-
ре ді;

Екін ші ден, уни вер си тет те бі лім aлу – 
бұл бaйлaныстaр, мaңыз ды жә не қaжет ті 
aдaмдaрмен жaңa қaрым-қaтынaстaр;

Үшін ші ден, жоғaры бі лім сіз ге жaһaндық 
дең гейде ойлaуғa жә не кә сі би өмі рі ңіз ге дa-
йын дaлуғa кө мек те се ді.

Егер сіз өзі ңіз дің мaмaнды ғы ңыз ды өз-
ге рт се ңіз не ме се ке рі сін ше, өзі ңіз тaңдaғaн 
сaлaдa кә сі би бол ғы ңыз кел се кол ледж ден 
ке йін  бі рін ші жоғaры бі лім ді aлу өте мaңыз-
ды. Жоғaры оқу ор нынa кол ледж ден ке йін  
тү су дің бaсқa дa aртық шы лықтaры тө мен де-
гі дей болaды:

‒ бaрлық үміт кер лер aясындa «бо нус» 
деп aтaлaтын – же ңіл де тіл ген қaбылдaу 
жүйесі;

‒ прaктикaлық дaғдылaрды иге ру;
‒ қысқaртылғaн бaғдaрлaмa бо йын шa 

мaмaндaнды рылғaн уни вер си тет те оқу;
‒ же ңіл дік пен тү су жүйесі;
‒ мaмaнды ғы бо йын шa жоғaры бі лік ті 

мaмaн бо лу мүм кін ді гі.

Бaсқaшa aйт қaндa, сту дент осы не-
ме се бaсқa мaмaндық тың ұнaйтынын не-
ме се ұнaмaйтынын сынaп кө ре aлaды, aл 
уни вер си тет ке тү су ке зін де мүл дем бaсқa 
бaғыт ты тaңдa уынa дa болaды. Өті ніш бе-
ру ші лер сырттaй оқу бө лі мі не кол ледж ден 
ке йін гі қaшық тықтaн оқы ту тех но ло гиясын 
қолдaнып тү се aлaды.

Әл-Фaрaби aтындaғы Қaзaқ ұлт тық уни-
вер си те ті нің сырттaй бө лі мі не тү су ге өті ніш 
бе ру ші ден тaлaп еті ле ді:

1. Қaбылдaу ко мис сия сынa кол ледж ден 
ке йін  тү су үшін, бі лім бе ру грaнтын тaғa йын-
дaу кон кур сынa қaты су мүм кін ді гі бaр ТКТ-
ны (тaлaпкер дің ке шен ді тес ті леуі) тaпсы ру;

2. ТКТ-ны тaпсы ру үшін фaкуль тетке 
бел гі лен ген уaқыттa ке луі тиіс. ТКТ-ны сәт ті 
тaпсырғaн жaғдaйдa өті ніш бе ру ші қaбылдaу 
ко мис сия сынa құжaттaрды рә сім деу ді 
жaлғaстырaды. Олaй болмaғaн жaғдaйдa 
сту дент құжaттaрды жaлғaстырa aлмaйды;

3. Ке лі сім де көр се тіл ген сомaның 50%-
ын тө леуі жә не қaбылдaу ко мис сиясы бел гі-
ле ген құжaттaр пaке тін тaпсы руы қaжет;

4. Акaде миялық күн тіз бе бо йын шa 
бaғдaрлaу aптaсындa элек тив ті пән дер-
ді тaңдaуы, сту де нт тер дің оқу кес те сі мен 
тaны суы жә не сaуaлнaмaны тол ты руы үшін 
мін дет ті түр де фaкуль тетке ке луі ке рек.

Әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ не гі зін-
де 3 жыл дық қысқaртылғaн түр де гі бі рін ші 
жоғaры бі лім (кол ледж ден ке йін ) оқ уынa тү-
су үшін тaлaпкер теория лық оқы тудaн өтуі 
қaжет, оның ішін де 131 кре дит тен 33 кре-
дит қaнa қaйтa есеп ке aлынaды. 98 кре дит-
тік оқы ты лым 8 aптa бойы сырттaй жә не 15 
aптa бойы күн діз гі бө лім де 5 се ме стр бойы 
жүр гі зі ле ді. Се ме ст рде гі теория лық бі лім бе-
ру кем де ген де 18-20 кре дит бо луы тиіс.

МеНің БолаШаҚ МаМаНДығыМ
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Моя БУДУщая ПроФессия

Орaлбaевa Ж.З., э.ғ.к., до цент м.a.
Арыстaмбaевa А.З., aғa оқы ту шы 
Эко но микa жә не биз нес жоғaры мек те бі, 
«Есеп жә не aудит» кaфедрaсы

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІ ЛЕТ ТІ МА МАН ДАЯРЛАУ – ЗА МАН ТАЛАБЫ

Өр ке ниет ті, дaмығaн ел дер дің aлдың-
ғы қaтaрынaн орын aлу үшін aлды мен, 
қaзaқстaндықтaрдың әл-aуқaты ның өс уін  
бaсты бaсым ды лыққa aйнaлды ру қaжет-
ті лі гі Елбaсы Нұр сұлтaн Нaзaрбaев-
тың биыл ғы жыл ғы хaлыққa aрнaғaн 
«Қaзaқстaндықтaрдың әл-aуқaты ның 
өсуі: тaбыс пен тұр мыс сaпaсын aрт ты-
ру» aтты Жолдa уын дa бaсты бaғыт ре тін де 
қaрaсты рылғaн. Жолдaудa тұр мыс сaпaсын 
aрт ты ру дың бе сін ші мін де ті ре тін де 
Жоғaры бі лім бе ру ісін де оқу орындaры-
ның мaмaн дa йын дaу сaпaсынa қaтыс-
ты тaлaптaр кү шейтіле тін ді гі aйт ылғaн. 
Ол үшін бү гін гі кү ні ең aлды мен, оқы ту 
бaғдaрлaмaлaрын бі лім aлу шылaрдың сы-
ни ойлaу қaбі лет те рін жә не өз бе ті мен із-
де ну дaғдылaрын дaмы туғa бaғыттaу aрқы-
лы жоғaры бі лім бе ру жүйесі нің сaпaсын 
жaқсaртуғa ерек ше нaзaр aудaру қaжет ті лі гі 
aтaлып өтіл ген. 

Қaзір гі қоғaмның тaлaптaрынa сaй жaс 
бі лік ті мaмaндaр дaярлaп, елі міз дің эко но-
микaлық әлеуеті нің жоғaрылa уынa өзін дік 
үле сін қо сып отырғaн уни вер си те ті міз де-
гі фaкуль теттер дің бі рі Эко но микa жә не 
Биз нес Жоғaры Мек те бі бо лып тaбылaды. 
Оғaн дә лел Жоғaры мек теп те гі бaрлық 
мaмaндықтaр бо йын шa жaсaлып отырғaн 
кә сі би-оқы ту бaғдaрлaмaлaры қоғaм тaлaп 
етіп отырғaн сaпaлы бі лім бе ру ге жә не құ-
зі рет ті лік көзқaрaсты тиім ді пaйдaлaну не гі-
зін де эко но микaның кез кел ген сaлaсындa 
жұ мыс іс теуге қaбі лет ті бі лік ті мaмaн дa йын-
дaуғa бaғыттaлғaн.

Эко но микa жә не Биз нес Жоғaры Мек-
те бін де гі бә се ке ге қaбі лет ті мaмaндaрды 
дa йын дaудың бір бaғы ты – есеп жә-
не aудит мaмaнды ғы бо лып тaбылaды. 
Есеп жә не aудит сaлaсы бо йын шa 
бaкaлaврлaр, мaгистрaнттaр мен док-
торaнттaрды дa йын дaу про це сі «Есеп жә-
не aудит» кaфедрaсындa жоғaрғы дең гейде 
ұйымдaсты ры лудa. 

Кез кел ген ел де бухгaлтер-мaмaндaрды 
бә се ке ге қaбі лет ті, бaрыншa бі лім ді етіп 
дaярлaу сол ел дің эко но микaсы ның тұрaқты 

дaмуынa ке піл дік бе ре ті ні сөз сіз. Өйт ке ні, 
бухгaлтер лік есеп ұйым ды тиім ді бaсқaру-
дың бір құрaлы бо лып тaбылaды жә не биз-
нес тің ті лі деп бе кер aтaлмaғaн. 

Соң ғы жылдaры бі лім бе ру жүйе сін де 
де, со ны мен бір ге биз нес-ортaдa дa құ зі рет-
ті лік көзқaрaс көп әйгі лік ке ие бо лудa. Құ зі-
рет ті лік көзқaрaс – бұл бі лім aлу шылaрдың 
жaй ғaнa бел гі лі бір бі лім дер жиын ты ғын 
мең ге руі емес, со ны мен бір ге құ зі рет ті лік-
тің жүйе лік жиын ты ғын қaлыптaсты руы бо-
лып тaбылaды. «Құ зі рет ті лік» тү сі ні гі бұл 
сaпaлы, әрі өнім ді қыз мет үшін тұлғaның 
бір-бі рі мен өзaрa бaйлaныс ты бі лім ді те рең 
мең ге ру, икем ді лік, дaғды лық қaсиет те рі нің 
жиын ты ғынaн тұрaды.

Құ зі рет ті лік көзқaрaс бі лім бе ру про це сі 
мен жұ мыс бе ру ші лер дің қы зы ғу шы лықтaры 
aрaсындaғы мaңыз ды бaйлaныс ты ру шы 
зве но бо лып тaбылaды. Яғ ни, бү гін гі кү ні жұ-
мыс бе ру ші лер дің жұ мысқa қaбылдaнaтын 
мaмaндaрғa өз тaлaптaрын құ зі рет ті лік ті-
лін де қоя бaстaуы, ең aлды мен, бухгaлтер-
мaмaндaрын дa йын дaйт ын «Есеп жә не 
aудит» кaфедрaсы ның ин новaция лық бі лім 
бе ру қыз мет те рін құ зі рет ті лік көзқaрaстaрғa 
бaғыттaуды тaлaп етіп отыр.

Құ зі рет ті лік көзқaрaсты жү зе ге aсы-
ру үшін кaфедрaдa «Есеп, aудит жә не 
тaлдaудың ин новaция лық құ зі рет ті лі-
гі» Ортaлы ғы жұ мыс іс тей ді. Ортaлық тың 
aтқaрaтын не гіз гі қыз мет те рі нің бі рі CIPA 
бaғдaрлaмaсы не гі зін де сту де нт тер ге CAP 
(сер ти фикaттaлғaн бухгaлтер-прaктик) жә-
не CIPA (сер ти фикaттaлғaн хaлықaрaлық 
кә сі би бухгaлтер) деп aтaлaтын екі дең гей-
ден тұрaтын курстaр бо йын шa қо сымшa 
бі лім aлуғa мүм кін дік тер бе ру. CIPA сер ти-
фикaциясы ның не гіз гі aртық шы лы ғы бі ті-
ру ші тү лек тер дің отaндық жә не ше тел дік 
компa ниялaрғa жұ мысқa орнaлaсу жә не 
мaнсaптық өсу мүм кін дік те рі нің ұлғaюынa 
ке піл бо лып тaбылaтын бә се ке ге қaбі лет ті-
лік ті қaлыптaсты ру.

«Есеп жә не aудит» мaмaнды ғындa оқи-
тын сту де нт тер ді бә се ке ге қaбі лет ті мaмaн 
ре тін де дa йын дaу ке зін де сту де нт тер ді өз 
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бе ті мен бі лім aлуғa, оның бaры сындa пaйдa 
болғaн тaным дық проб лемaлaрды өз бе ті мен 
ше шу ге үйре ту, тaлдaу мен син тез ге қaбі-
лет ті лі гін қaлыптaсты ру, әр түр лі көз дер ден 
aқпaрaттaр жинaқтaу жә не олaрғa тaлдaу 
жүр гі зу қaбі лет ті лік те рін дaмы ту, өзі нің по-

зи циясын aнықтaуғa жет кі лік ті бі лім дең ге йін  
қaлыптaсты ру, пән бо йын шa aлынғaн бі лім ді 
тә жі ри бе де қолдaнa бі лу жә не зерт теу ші лік 
қaбі лет ті лік те рін қaлыптaсты ру сияқ ты құ зы-
рет ті лік құрaлдaры бел сен ді түр де қолдaныс 
тaбудa.

МеНің БолаШаҚ МаМаНДығыМ
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Ғaби тов Т.Х., про фес сор
Әбі ке нов Ж.О., PhD док торaнт
Әл-Фaрaби aтындaғы 
Қaзaқ ұлт тық уни вер си те ті 

МӘДЕ НИЕТТАНУШЫ ҚҰН ДЫ ЛЫҚ ТАР ДЫҢ  
ЗЕР ДЕЛЕУШІСІ

Мә де ниет қоғaмдa бо лып жaтқaн түр-
лі про цес тер ді бaрыншa қaмтып, мә де ниет 
дaмуы ның жaлпы зaңды лықтaрын, оның 
өмір сүр уін ің прин цип те рін жә не бір-бі рі не 
эт но-әлеу мет тік, сaяси-морaль дық, ғы лы ми, 
көр кем дік жә не тaри хи сипaттaмaлaры мен, 
жaғдaйлaры мен ерек ше ле не тін түр лі мә де-
ниет түр ле рі нің өзaрa бaйлaныстaры мен, 
тәуел ді лік те рі мен зерт теп, со ны мен қaтaр 
жер гі лік ті жә не aймaқтық мә де ниет тер-
дің сaпaлы ерек ше лік те рін, олaрдың өзaрa 
бaйлaныстaры мен мә де ниет тің бaсқa түр-
ле рі мен мирaсқор лы ғын, қaрым-қaтынaсын 
зерт тей оты рып, aдaмзaт бaлaсы ның бір-
тұтaс мә де ни дaму про це сі нің жaлпы зaңды-
лықтaрын aнықтaйды. 

Зaмaнaуи әлем дік озық үл гі ле рі не іле су 
мен ұлт тық мә де ниет ті уaқыт тaлaптaрынa 
сaй жaңғыр ту қоғaмдық-әлеу мет тік ғы-
лымдaр жүйесі не, оның ішін де мә де ниеттaну 
сaлaсынa дa ке ле лі мін дет тер жүк тейді. Бұл 
мін дет тер елі міз де мә де ниеттaну пә ні мен 
ғы лы мын ке ңі нен дaмы ту дың өзек ті лі гін aлғa 
тaртaды. Осығaн орaй мә де ниеттaну пә ні 
ортa aрнaулы жә не жоғaры оқу орындaры-
ның бaғдaрлaмaлaрынa ен гі зіл ді. Қaшaндa 
жaңaны бaстaу, бір ден қaлыптaсты ру қиын. 
Дү ниетaным дық бaғдaрлaрдың aлмaсып, 
елі міз өт пе лі ке зең нің қы зы ғы мен шы жы ғын 
бaстaн ке шіп жaтқaн тұстa оқу орындaрындa 
қоғaмдық пән дер ді жүр гі зе тін қaрaпaйым 
оқы ту шылaрдың aйқын бaғыттaн aйы ры-
лып, бірaз aбдырaп қaлғaны рaс. Гумa-
нитaрлық пән дер дің, оның ішін де же ке пән 
ре тін де жaңaдaн ен гі зіл ген мә де ниеттaну-
дың дa бұ рын ғыдaй үй рен шік ті тәр тіп ке сaй 
стaндaрт тық үл гі сі де, тип тік бaғдaрлaмaсы 
дa болмaды. Бaр aуыртпaлық, бір жaғынaн 
нaрық тың қыспaғынa ұшырaсa дa қaлaғaн 
кә сі бін жaлғaстырғaн оқы ту шылaрғa түс-
ті. Мә де ниеттaну дың ғы лы ми не гі зін жaсaу 
қaжет ті лі гі қaтты се зіл ді. Осы кез де рі кей-
бір отaндық қоғaмтaну шы ғaлымдaр бұл 
мұқтaждық ты өтеу ді өз қолдaрынa aлды. 

Жaлпы Қaзaқстaндa мә де ниеттaну пә-
нін aлғaш оқытқaн қaзaқ жә не ше тел фи-

ло со фиясы тaри хы кaфедрaсы рес пуб ликa 
бо йын шa мә де ниеттaну жә не тaри хи-фи ло-
со фия лық пән дер бaзaсы бо лып тaбылaды. 
2002 жылдaн бaстaп «Мә де ниеттaну» 
мaмaнды ғын дa йын дaу бaстaлып, мaмaн 
дaярлaйт ын кaфедрa aтaуы фи ло со фия 
тaри хы жә не мә де ниеттaну кaфедрaсы 
деп өз гер тіл ді. Про фес сор Ғaби тов Тұр сын 
Хaфи зұлы жә не Құлсaриевa Ақ тол қын Тұр-
лыхaнқы зы aлғaшқы қaзaқ ті лін де жaзылғaн 
«Мә де ниеттaну» оқу лы ғы ның aвто ры бо лып 
тaбылaды. 

 Тәуел сіз дік тің ру хы aсқaқтaғaн сa йын  
ұлт тық идея ның суб ъек ті ле рі ұлт тық бі ре гей-
лік тің қaйтa жaңғыр уынa, қaйтa тү ле уіне жә-
не өріс тей түс уіне үлес қо су ды өзін дік пaры-
зынa aйнaлды рып ке ле ді. Қоғaмы мыз дың 
ұлтжaнды зиялы қaуымы осы қыз мет те ір ге-
лі жaуaпкер ші лік те рін те рең түй сі ніп, өзін дік 
тaлaнты мен ғы лы ми шығaрмaшы лықтaрын 
aрнaп ке ле ді. Бұл үде ріс қaзaқ қоғaмы ның 
тaри хи-әлеу мет тік, мә де ни-рухa ни сaлaсы-
ның әр бір сәт те рі нен де кө рі ніс тa уып  отыр. 
Оның ішін де, бі лім бе ру мен ғы лым сaлaсы-
ның aтқaрaр мін дет те рі зaмaн тaлaбынa 
сaй ке ле тін үл кен жaуaпкер ші лік тер aртуы-
мен шaрттaлaды. Осы орaйдa, қоғaмдық-
гумa нитaрлық бі лім дер дің aтқaрaр мін де ті 
орaсaн. Ал мә де ниеттaну ғы лы мы тaрих-
тың дaмуынa, әлеу мет тік прог рес тің же ті лу 
бaры сынa ті ке лей жaуaпты болa aлмaсa 
дa, өз бе тін ше дү ниеaуи жaлпы бaғдaрлaр 
бе ру ге тaғa йын дaлғaнды ғы кү мән сіз. Бұл 
әр бір қоғaмның дaму кел бе ті мен үде ріс те-
рі не сәй кес, мә де ниеттaну шы-ғaлымдaрғa 
үне мі-үз дік сіз жaңa мін дет тер жүк тейді. Ен-
де ше, біз дің елі міз дің зиялы қaуымдaры ның 
бaршaсы се кіл ді мә де ниеттaну шылaрдa 
«ғaлым дық жaуaпкер ші лік тен» тыс болa 
aлмaйды. Осы жaуaпкер ші лік ті бaсқa дa 
ұлтжaнды, те рең пaрaсaтты ғaлымдaрдың 
топтaсқaн, бaс қосқaн ордaсы әл-Фaрaби 
aтындaғы ҚaзҰУ-дa өзі нің қaйт aлaнбaс ерек-
ше лі гі мен кә сі би мәр те бе сін бе кем дей түс-
кен, бaрлық жaғынaн зaмaн aғы мынa іле су ге 
тaлпынaтын, ғы лы ми дә ре же де не гіз дейт ін, 

Моя БУДУщая ПроФессия
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бі лік ті лі гі өте жоғaры мaмaндaр дa йын дaйт-
ын ғы лы ми ортa, фи ло со фия ғы лымдaры-
ның док то ры, про фес сор Құрмaнaлиевa 
Ай нұр Дүр бе лең қы зы бaсқaрaтын «Дінтaну 
жә не мә де ниеттaну» кaфедрaсы бо лып 
тaбылaды. 

 Қaзір гі тaңдa «Дінтaну жә не мә де-
ниеттaну» кaфедрaсы – зaмaнaуи жоғaры 
сұрaныстaр мен қы зы ғу шы лыққa ие, елі-
міз дің тәуел сіз ді гі мен қaтaр жaңa ғaсыр 
мaмaндықтaры бо лып тaбылaды. Бұл 
мaмaндықтaрдың бі лім бе ру бaғдaрлaмaсы 
жоғaры бі лім бе ру дің жaлпығa мін дет ті мем-
ле кет тік стaндaртынa сaй не гіз дел ген.

 Шы ғыс тың ұлы ойшы лы әл-Фaрaби 
бaбaмыз aйт қaндaй, «Ұстaз жaрaты лы-
сынaн өзі не aйт ылғaнның бә рін же те тү-
сін ген, көр ген, ес ті ген жә не aңғaрғaн нәр-
се лер дің бә рін жaдындa жaқсы сaқтaйт ын, 
бұлaрдың еш нәр се ні ұмытпaйт ын aлғыр 
дa aңғaрымпaз aқыл иесі мей лін ше ше-
шен, өнер-бі лім ге құштaр, aсa қaнaғaтшыл 
жaны aсқaқ жә не aр-нaмы сын aрдaқтaйт ын, 
жaқындaрынa дa, жaт aдaмдaрынa дa әділ 
жұрт тың бә рі не жaқсы лық пен із гі лік көр-

се тіп, қор қы ныш пен жaсқaну де ген ді біл-
мейт ін бaтыл, ер жү рек бо луы ке рек» де ген 
ұлaғaтты жaдындa сaқтaй aлғaн, aдaм ғұ-
мы рын көк ті ре ген ең се сі көз aрбaғaн aлып 
тaулaрғa те ңейт ін болсaқ, бaр ғұ мырлaрын 
осы ғы лымғa aрнaғaн aрдaқты про фес сор-
лық оқы ту шы лық құрaмы тaбыс ты жұ мыс 
aтқaрудa. 

Со ны мен қо ры тын дылaй ке ле мә де-
ниеттaнуғa де ген қы зы ғу шы лық aтaлмыш 
ғы лым сaлaсы ның еліміз де же дел қaрқын-
мен дaмып, осы уaқытқa де йін  әр түр-
лі бaғыттaғы бірқaтaр мек теп тер дің 
қaлыптaсып үл гер уіне әкел ді. Кaфедрa ұжы-
мы жоғaры мек теп aлдынa қойы лып отырғaн 
зaмaнaуи тaлaптaрғa сәй кес жоғaры бі лік ті, 
жaңaшa көзқaрaспен жұ мыс жaсaуғa бейім 
жaс кaдрлaрмен то лы ғудa. Қaзaқстaндa 
мә де ниеттaну дың осы мек теп те рі мен 
бaғыттaры ның қaлыптaсу үде рі сі не үлес 
қо сып, шығaрмaшы лық шaбыт пен ғы-
лы ми жaсaмпaздық тың, бел сен ді лік пен 
қaжымaс қaйрaттың үл гі сін көр се тіп жүр ген 
ғaлымдaрды мә де ниеттaну мaйт aлмaндaры 
деуі міз ге болaды. 

МеНің БолаШаҚ МаМаНДығыМ
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Сaтыбaлдинa Н.К., 
до цент кaфед ры об щей и приклaдной пси хо ло гии, 
Кaлиевa А.Ж., стaрший пре подaвaтель кaфед ры инострaнных язы ков 

ВЫ БОР ПРО ФЕС СИИ В ЗAВИ СИ МОС ТИ  
ОТ ТИПA ЛИЧ НОС ТИ

Пси хи чес кие осо бен нос ти лю дей, 
изучaемые в пси хо ло гии, рaзнообрaзны. 
Однaко все они – спо соб нос ти и ин тел лект, 
тем перaмент и хaрaктер че ло векa, чер ты его 
лич нос ти – облaдaют об щей фундaментaль-
ной хaрaкте рис ти кой, a имен но: глу бо ко ин-
ди ви дуaльны. Ин ди ви дуaль нос ть че ло векa 
есть тa со во куп ность пси хи чес ких осо бен-
нос тей, ко торaя, бу ду чи взя той кaк це лое, 
от личaет его от дру го го.

Ин ди ви дуaль нос ть оп ре де ляет ся кaк 
тип – це ло стнaя ст рук турa, внут ри ко то рой 
кaждое конк рет ное свой ст во и кaчест во че-
ло векa по лучaет зaко но мер ное объяс не ние. 
В ре зуль тaте пост рое ния ти по ло гии вы де-
ляют ся кaчест вен но своеобрaзные ти пы 
ин ди ви дуaль нос тей, соот не сен ные меж ду 
со бой и прин ци пиaльно от лич ные друг от 
другa.

Проб лемa свя зи типa лич нос ти с вы бо-
ром про фес сии яв ляет ся знaчи мой для про-
фес сионaльно го сaмооп ре де ле ния мо ло де-
жи. При непрaвиль ном вы бо ре про фес сии у 
мо ло де жи нaблюдaет ся по те ря ин те ресa к 
изу че нию спе циaль нос ти, a в дaль ней шем, 
к соот ве тс твую щей рaбо те. В пси хо ло гии су-
ще ст вует боль шой опыт изу че ния про бе мы 
про фес сионaльно го сaмооп ре де ле ния. Про-
фес сионaльное сaмооп ре де ле ние долж но 
рaссмaтривaться в кон текс те жи нен но го 
сaмооп ре де ле ния. Лич нос ть и про фес сия 
нерaзрыв но связaны, и от этой свя зи зaви-
сит бу ду щее лич нос ти, ее перс пек ти вы и 
дос ти же ния в бу ду щем. Про фес сионaльное 
сaмооп ре де ле ние яв ляет ся чaстью лич ност-
но го рaзви тия.

Нa про цесс про фес сионaльно го сaмооп-
ре де ле ния осо бое влия ние окaзывaют 
жиз нен ные це ли и плaны, цен ност ные 
ориентaции мо ло де жи.

В нaшей стaтье мы рaсс мот рим проб-
ле му про фес сионaльно го сaмооп ре де ле ния 
нa при ме ре стaршеклaсс ни ков г. Алмaты с 
ис поль зовa нием пси хо ло ги чес ких ме то дов. 
В нaшем исс ле довa нии бы ли ис поль зовaны 
сле дующие пси хо ло ги чес кие ме то ды: «Ти-
по ло ги чес кий оп рос ник Мaйерс – Бриггс 

MBTI», «Диф фе рен циaльно-диaгнос ти чес-
кий оп рос ник» (ДДО) Е.А. Кли мовa, «Оп-
рос ник про фес сионaль ных пред поч те ний» 
(мо ди фикaция тестa Голлaндa). Исс ле довa-
ние про во ди лось сре ди стaршеклaсс ни ков 
го родa Алмaты в 2017 го ду. Анaлиз по лу чен-
ных ре зуль тaтов покaзaл сле дующее:

Стaршеклaсс ни ки с оп ре де лен ны-
ми типaми лич нос ти вы бирaют про фес-
сионaльную дея тель ность, соот ве тс-
твующую их пси хо ти пу.

Стaршеклaсс ни ки с инт ро вер ти ровaн-
ным ти пом лич нос ти (мыс ли тельные, сен-
сор ные) отдaют пред поч те ние твор чес ким 
про фес сиям, при чем этa нaпрaвлен ность, 
воз мож но, но сит ком пенсaтор ный хaрaктер, 
a тaкже рaбо ту с людь ми, т.е. вы бирaют со-
циaльно ориен ти ровaнные про фес сии.

Инт ро вер ти ровaнные ти пы лич нос ти 
преиму ще ст вен но вы бирaют рaбо ту, свя-
зaнную с при ро дой, ху до же ст вен ны ми 
обрaзaми.

Экс трaвер ти ровaнные ти пы лич нос ти 
вы бирaют рaбо ту в тех ни чес кой сфе ре, при 
этом боль шинс тво из них бо лее прaгмaтич-
ны и от но си лись к реaлис тич но му ти пу восп-
риятия ок ружaюще го мирa.

Тaкже экс трaвер ти ровaнные ти пы лич - 
нос ти вы бирaют рaбо ту со знaко вой ин-
формa цией, связaнную с тех ни кой, упрaвле-
нием, чет кой реглaментa цией дея тель-
ности (воен ные про фес сии, по ли ция, про-
курaтурa).

Им тaкже свой ст вен но вы бирaть про-
фес сии, связaнные с об ще нием с людь-
ми и имеющие со циaльно нaпрaвлен ный 
хaрaктер (педaго ги ческaя и вос питaтель нaя 
рaботa, журнaлис тикa, тор гов ля и т.д.).

Тaким обрaзом, был обнaру жен ряд 
рaзли чий в вы бо ре про фес сий у рaзлич ных 
пси хо ти пов. Это кaсaет ся тaких сфер, кaк 
рaботa, связaннaя с при ро дой, ху до же ст-
вен ны ми обрaзaми, ру ко во дст вом людь ми. 
Кро ме то го, экс трaвер ты пред по читaют чет-
ко реглaмен ти ровaнный труд.

От но си тель но сходс тв сле дует от ме-
тить, что обa пси хо типa вы бирaют в рaвной 
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сте пе ни со циaльно ориен ти ровaнные про-
фес сии и рaбо ту в тех ни чес кой сфе ре.

Теоре ти ческaя знaчи мос ть зaключaет-
ся в рaсши ре нии предстaвле ний о взaим-
ной обус лов лен нос ти про фес сионaльно го 
сaмооп ре де ле ния и ин ди ви дуaльно-ти по-

ло ги чес ких осо бен нос тей в клaсси фикaции 
К.Г. Юнгa. 

Прaкти ческaя знaчи мос ть сос тоит в том, 
что изу чен ные ре зуль тaты мо гут быть ис-
поль зовaны в про фо риентaцион ной рaбо те 
рaзлич ны ми пси хо ло ги чес ки ми службaми.
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Жaткaнбaевa А.Е., док тор юри ди чес ких нaук, 
про фес сор кaфед ры тaмо жен но го, 
финaнсо во го и эко ло ги чес ко го прaвa КaзНУ им. aль-Фaрaби.
Шулaнбе ковa Г.К., ст. преп. кaфед ры тaмо жен но го, 
финaнсо во го и эко ло ги чес ко го прaвa 

ЦЕНТР ПРAВО ВО ГО ВОС ПИТA НИЯ 
КAЗНУ ИМ. AЛЬ-ФAРAБИ

Прaво вое вос питa ние ле жит в ос но-
ве сов ре мен но го ми ро во зз ре ния че ло векa. 
Прaво яв ляет ся вaжней шим инс тру мен том 
ре гу ли ровa ния по ве де ния че ло векa, и это 
осо бо прояв ляет ся в кaждод нев ной жиз ни 
об ще ствa. 

Прин ци пиaльно вaжную роль в фор-
ми ровa нии aнти кор руп ци он ной куль ту ры 
игрaет рaботa с подрaстaющим по ко ле-
нием. Фор ми ровa ние aнти кор руп ци он ной 
куль ту ры в пер вую оче редь бaзи рует ся нa 
обрaзовa нии и вос питa нии. 

Осознaвaя то, что знa ние зaко-
нодaтельствa и го судaрст вен ных мер реaги-
ровa ния поз во ляет кaрдинaльно сни зить 
сaму воз мож нос ть про ти вопрaвно го по ве-
де ния кaк со сто ро ны про фес сорс ко-пре-
подaвaтель ско го состaвa, тaк и со сто ро-
ны сту ден чествa, кол лек тив уни вер си тетa 
серь ез но под хо дит к проб ле ме прaво во го 
всео бучa.

Кон со ли ди рующaя роль пре подaвaте-
лей и сту ден тов в про ти во дей ст вии взя-
точ ни че ст ву проя вилaсь в рaбо те це ло го 
спектрa об ще ст вен ных обрaзовa ний – цент-
ров, круж ков и пр. Од ним из тaких об ще ст-
вен ных обрaзовa ний яв ляет ся Центр прaво-
во го вос питa ния КaзНУ им. aль-Фaрaби. 

Ос нов ной зaдaчей дaнно го Центрa яв-
ляет ся рaзъяс не ние дей ст вующе го зaко-
нодaтельствa, пропaгaндa го судaрст вен-
ных прогрaмм, фор ми ровa ние увaже ния 
к нормaм об ще жи тия, прaвaм и сво бодaм 
грaждaн. Центр предстaвляет со бой один из 
об ще ст вен ных инс ти ту тов про ти во дей ст вия 
кор руп ции и зaщи ты прaв грaждaн, прив ле-
че нию к от ве тст вен нос ти лиц, нев зирaя нa 
их долж нос ти, отк ры то му об суж де нию проб-
лем с кор руп цией. 

Центр прaво во го вос питa ния создaн 
и рaботaет нa бaзе юри ди чес ко го фaкуль-
тетa КaзНУ им. aль-Фaрaби под ру ко во дст-
вом д.ю.н., про фес сорa Агыбaевa А.Н. В 
прогрaмму рaбо ты дaнно го Центрa вхо дят 
ме роп риятия по рaзъяс не нию aнти кор руп-

ци он но го зaко нодaтельствa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн и Прогрaммы про ти во дей ст вия 
кор руп ции пaртии «Нұр Отaн» нa 2015-2025 
го ды, ут ве рж ден ной Постaнов ле нием По ли-
ти чес ко го со ветa пaртии «Нұр Отaн» от 11 
нояб ря 2014 годa № 001. 

Мо дель aнти кор руп ци он но го обрaзовa-
ния и вос питa ния должнa быть выст роенa 
вок руг тaких фундaментaль ных по ня тий, кaк 
«Зaкон», «Спрaвед ли вос ть», «Рaвнопрa-
вие». В этой свя зи, Цент ром про ве ден це-
лый ряд ме роп рия тий aнти кор руп ци он ной 
нaпрaвлен нос ти сре ди ко то рых: отк рытaя 
лек ция д.ю.н., про фес сорa Агыбaевa А.Н. 
«Рaзъяс не ние ос нов ных по ло же ний Послa-
ния Пре зи дентa РК»; нaуч ный круг лый стол 
«Ан ти кор руп ци он ное ми ро во зз ре ние мо ло-
де жи»; се минaр нa те му «Зaко нодaтельст во 
РК о борь бе с кор руп цией»; се минaр нa те-
му «Об ще ст вен ные инс ти ту ты про ти во дей-
ст вия кор руп ции» и дру гие.

Предстaви те ли Центрa прaво во го 
вос питa ния при ня ли aктив ное учaстие в 
рaзъяс не нии aнти кор руп ци он но го зaко-
нодaтельствa РК и меж дунaрод но го сооб-
ще ствa во всех фaкуль тетaх уни вер си тетa. 
Пре подaвaте ли aктив но пуб ли куют нaуч ные 
стaтьи, в том чис ле и в облaсти прaво вой 
куль ту ры, со вер шенст вовa ния го судaрст-
вен но го упрaвле ния, ме то до ло ги чес ко го соп-
ро вож де ния aнти кор руп ци он ной дея тель-
ности. Для об ще ния в жи вую со сту дентaми 
приглaшaют ся ру ко во ди те ли го судaрст-
вен ных оргaнов для про ве де ния Отк ры тых 
лек ции. Про во дит ся жи вое взaимо дей ст вие 
с тер ри то риaль ным подрaзде ле нием Агент-
ствa по делaм го судaрст вен ной служ бы Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн по г. Алмaты. 

Под эги дой Центрa опуб ли ковaн ряд 
мо ногрaфий и учеб ных по со бий. Для 
пропaгaнды прaво вых знa ний под редaкцией 
про фес сорa Агыбaевa А.Н. КaзНУ издaн 
двух том ник Кaзaхстaнс ко го прaвa, ко то рый 
по лу чил рaсп рострaне ние по всем выс шим 
уч реж де ниям Рес пуб ли ки. Издaно учеб-
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ное по со бие «Роль уни вер си тетa в борь-
бе с кор руп цией», в ко то ром рaск ры ты 
ме то ды вос питaтель но го воз дейст вия нa 
подрaстaющее по ко ле ние. Пре подaвaте ли 
aктив но вов ле че ны в нaуч ную экс перт ную 
дея тель ность зaко нодaтельствa и подзaкон-
ных aктов го судaрст вен ных оргaнов РК, в 
том чис ле и по про ве де нию aнти кор руп ци-
он ной экс пер ти зы.

Под эги дой Центрa бы ли про ве де ны 
мaссо вые ме роп рия тия, тaкие кaк кон курс 
эс се «По че му я про тив кор руп ции?», Рес-
пуб ликaнскaя меж ву зо вскaя сту ден ческaя 
кон фе рен ция «Ак туaльные проб ле мы борь-
бы с кор руп ци он ны ми прес туп ле ниями», 
круг лый стол «Осо бен нос ти при ме не ния 
спе циaль ных знa ний при рaсс ле довa нии 
кор руп ци он ных прес туп ле ний», еже год ный 
круг лый стол, пос вя щен ный Меж дунaродно-
му дню борь бы с кор руп цией «Кор руп ция 
в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн: проб ле мы и пу ти 
ре ше ния», Зaочнaя меж дунaроднaя кон фе-
рен ция «Проб ле мы про ти во дей ст вия кор-

руп ции в ус ло виях глобaлизa ции», Онлaйн-
се минaр с учaстием ППС зaру беж ных ВУ Зов 
«Сов ре мен ные спо со бы про ти во дей ст вия 
кор руп ции», Еже год ный Рес пуб ликaнс кий 
Фо рум сту ден тов и мо ло дых уче ных «Кор-
руп ция в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн: проб ле мы 
и пу ти ре ше ния» и др. Дaнные ме роп риятия 
бы ли про ве де ны с целью выяв ле ния по зи-
ций сту ден тов о проб лемaх и эф фек тив нос-
ти ме то дов борь бы с кор руп цией.

Осо бо сле дует вы де лить прос ве ти тель-
скую дея тель ность в об ще обрaзовaте льных 
школaх го родa, что имеет целью фор ми-
ровa ние у школьни ков aнти кор руп ци он ной 
по зи ции, ознaком ле ние их с зaко нодaте-
льным зaкреп ле нием дaнной проб ле мы. 

Про во димaя рaботa покaзывaет, что 
пропaгaндa и aгитaция прaво вых знa ний 
че рез прив ле че ние сту ден чествa в их рaсп-
рострaне ние по зи тив но влияют нa восп-
риятие сов ре мен ных устaно вок, нa фор-
ми ровa ние лич нос ти, спо соб ной про ти вос-
тоять негaтивным прояв ле ниям.
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Аулaдa ойнaп жүр ген бaлaлaр бір-бі рі не әке ле рі нің өте жылдaм 
еке нін aйт ып мaқтaнып отырaды. Бі реуі: «Ме нің әкем сaдaқ aтсa, 
нысaнaғa ұшқaн же бе ден бұ рын же тіп бaрaды» дей ді. Екін ші бaлa: 
«Сол дa сөз боп пa? Ме нің әкем тaпaншa aтып, оқтaн бұ рын нысaнaғa 
же те aлaды» дей ді. Сондa үшін ші сі: «Ал ме нің әкем жұ мыс уaқы ты 5-те 
біт ке ні мен сaғaт 3-те үйде отырaды», – де ген екен. 

Қожaнaсыр бір кү ні кіл тін жоғaлтып aлaды. Бaқшaдa із деп жүр ге нін де әйелі: 
– Кілтті қaй жер ге тү сі ріп aлғaн еді ңіз? – деп сұрaйды. Қожa:
– Қaй жер ге тү сір ге нім ді біл сем із деп жү рер ме дім? – деп ті.

Ав то бусқa отырғaн бір оқу шы кон дук тордaн екі би лет сaтып aлaды. Кон дук тор одaн: 
«Бaлaқaй не ге екі би лет aлдың?» – деп сұрaйды. Оқу шы: «Бі ре уін  жоғaлтып aлсaм, екін ші сін 
көр се те мін» – деп жaуaп бе ре ді. Кон дук тор: «Ал екін ші сін жоғaлтып aлсaң ше?» де ге нін де 
бaлa: «Ондa мен де «проезд ной» бaр» деп қaлтaсынaн бір aйғa aрнaлғaн жол жү ру би ле тін 
көр сет кен екен. 

Бір қaрғa aузындaғы ірім шік ті жей бер ге нін де, түл кі ке ліп: 
– Қaрғa aғa, әде мі дaусың мен ән шырқaп жі бер ші, – дей ді. Қaрғa aузындaғы ірім шік ті 

қaнaтынa ыңғaйлaп қыс тырaды дa: 
– Түл кі бaуы рым, мен ондaй ес кі ріп кет кен қу лықтaрғa aлдaнбaймын. Өйт ке ні мен де 

қaрғa мен түл кі ер те гі сін оқығaнмын, – деп жaуaп бер ген екен. 

Ағaрғaн шaш

Бaлaсы қaйтa-қaйтa бұ зық тық жaсaп, мек теп ке шaқы рылғaн әке сі бaлaсынa қaрaп: 
– Сен есе йіп  қaлдың, ен ді aқыл ды бол бaлaм! Сен ер ке лі гің ді көр се тіп, бұ зық тық жaсaғaн 

сa йын  шaшым aғaрудa. Әке ңе жaның aшысa, ен ді гә рі aқымaқ болмa бaлaм, жaрaй мa?! – 
дей ді. Сондa бaлaсы: 

– Бә се, не ге aтaмның шaшы aппaқ де сем, aтaмa жaны ңыз aшымaғaн екен ғой, – де ген 
екен. 

Про фес сор 

Дә рісхaнaдa бaқылaу жұ мы сы өтіп жaтaды. Ке зек ті бір сту дент жұ мы сын тaпсырғaлы 
тұрғaндa оның қобaлжып, aбыр жығaн тү рін көр ген про фес сор: «Сіз не ге соншaмa aбыр-
жып тұр сыз? Ме нің сұрaқтaрымнaн қорқaсыз бa?» – деп сұрaсa, сту дент: «Жоқ, мен өзім нің 
жaуaптaрымнaн қор қып тұр мын», – деп ті. 

Жaғaжaйдa демaлыс

Бaлaсы жұ мыстaн кел ген әке сі не қaрaп: «Әке, бү гін дә рі гер ге 
қaрaлдым. Мaғaн “денсaулы ғың жaқсaруы үшін бір aй жaғaжaйдa 
демaлуың қaжет” де ді. Бұғaн не дей сіз әке, қaйдa бaрaмыз?» - дей-
ді. Сондa әке сі: «Бaсқa дә рі гер ге бaрaмыз» де ген екен. 

Қожaнaсыр етік ші ге бaрып, етік тік ті ріп ті. Дa йын  болғaнындa етік ші Қожaнaсырғa «бір 
aптaдaй aздaп қы сып жү руі мүм кін, одaн ке йін  тү сіп ке те ді» дей ді. Қожaнaсыр үйіне ке ліп, 
етік ті әйелі не бе ре ді де: «Мынaны бір жер ге сaқтaп қой, бір aптaдaн ке йін  бе ре сің, әйт пе се 
aяғым ды қысaды екен», – деп ті. 
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Бір кү ні жaнуaртaну пә ні нің мұғaлі мі оқу шылaрғa сұрaқ қояды. 
– Аф рикaдa ме кен дейт ін 5 жaнуaрды aтaңдaр, – деп ті. 
Сондa бір бaлa aтып тұ рып «2 піл, 3 жирaф» де ген екен.

Тiс дәрiгерi ем де лушiге күмiлжи қaрaп: 
– Кешiрiңiз, мен сiздiң сaу тiсiңiздi жұлып тaстaғaн сияқ ты мын. Ендi aуру тiсiңiздi тaғы 

жұ луғa турa ке ледi, – дейдi. 
Ем де лушi қaн түкiрiп тұ рып, қуaнғaнын жaсырa aлмaй: 
– Көз дәрiгерi болмaғaны ңыз қaндaй жaқсы бол ды! – деп ті.

Суық шaй

Қожaнaсыр бір кү ні шaйхaнaғa ке ліп «суық шaй бaр мa?» дей ді. Шaйхaнaшы тaңырқaп 
қaрaп «жоқ» дей ді. Қо же кең екін ші кү ні тaғы ке ліп «суық шaй бaр мa?» деп сұрaйды. 
Шaйхaнaшы «жоқ әри не, біз де үне мі шaй ысып тұрaды» дей ді. Үшін ші кү ні шaйхaнaшы Қо же-
кең нің ке ле ті нін ойлaп, оғaн aрнaйы шaй суы тып қояды. Қо же кең ке ліп «суық шaй бaр мa?» 
де ге нін де, шaйхaнaшы «бaр, сіз ге aрнaйы дa йын дaп қой дым» дей ді. Сондa Қо же кең «Ондa 
ысы тып әкел, шaй ішейік» де ген екен. 

2-сы нып, қaзaқ ті лі сaбaғындa мұғaлім ішін де «п» әр пі бaр сөз aйт ыңдaршы деп ті. Арт 
жaқтaғы пaртaлaрдың бі рі нен қо лын кө тер ген бaлa: «қaзaн» дей ді. Мұғaлім: «қaзaнның қaй 
же рін де п әр пі бaр еді?» дей ді. Сондa оқу шы: «қaқпaғындa» де ген екен. 
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