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ЕҢ ҮЛКЕН МӘСЕЛЕ - 
БІЛІМСІЗДІК...

ҚР Парламенті Сенаты депутаттарының 
бастамасымен «Қазақстан 
Республикасындағы мерекелер туралы» ҚР 
Заңына толықтыру енгізу туралы» ҚР Заңы 
қабылданған болатын. Заң 
1 желтоқсанда аталып өтілетін - 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Күнін белгілеген еді. 

ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің 

бірлігін, конституциясын, адам мен адамзаттың 

құқықтарын және бостандықтарын қорғауды қамтамасыз 

еткен жаңа тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы екендігі 

ешкімде де дау тудырмасы анық жайт. Осыған орай аталған 

Заңның қабылдануы арқылы Қазақстан Республикасы 

Тұңғыш Президентінің Республикаға сіңірген ғаламат 

зор еңбегі танылған болатын. Заң жобасын қабылдау 

барысында сол кездегі Сенат спикері Қайрат Мәмидің: 

«Тәуелсіздіктің қайнар көзі 1991 жылы 1 желтоқсанда 

еліміз алғаш рет бүкілхалықтық сайлау нәтижесінде өзінің 

тұңғыш Президентін сайлап алғаннан басталған болатын. 

Сондықтан да, бүгін Қазақстан Республикасы өзінің 

Тұңғыш Президентін сайлаған күн - Мемлекеттік мереке 

күні болып бекітілді. Бұл шешім арқылы, біз Елбасы 

Н.Назарбаевтың ұлы тұлға екеніне, көреген кемеңгерлігіне 

ғана тиісті баға беріп отырған жоқпыз. Бұл шешім арқылы 

Тәуелсіз Қазақстанның даму жолындағы Президент 

институтының мәртебесіне және осыдан 20 жыл бұрынғы 

біздің халқымыздың Президент институтының керектігін 

өзінің салиқалылығымен таңдағанына тиісті баға беріп 

отырмыз деп ойлаймын. Сондықтан да, отандастырымыз 

осы шешімімізді, осы сыйды дұрыс қабылдайды деген 

сенімдемін»,  - деп атап өткені де есте. 

Шындығында Қазақстан Тәуелсіздік алған тұста ұлт 

тарихындағы жаңа дәуір дәл осы 1 желтоқсан күнінен 

басталған еді. Өйткені, ата-бабамыздың ғасырлар бойы 

асыл арманы болып келген егемен Қазақстанды құру 

жөніндегі тарихи аманаты 1991 жылғы 1 желтоқсанда 

орындалып, дәл сол күні Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 

Тәуелсіз Қазақ елінің Тұңғыш Президенті болып сайланған 

болатын. Тәуелсіздігін енді ғана алған Қазақстанда өткен 

сол алғашқы жалпыхалықтық сайлауда мемлекетіміздің 

негізін қалаушы Нұрсұлтан Назарбаев Тұңғыш Президент 

болып сайланды. Сайлауға қатысқан дауыс беруге құқығы 

бар ел азаматтарының 98,78 пайызы жақтап дауыс беріп, 

Мемлекет басшысы ретіндегі сенімін Елбасыға жүктеді. 

Міне, содан бергі 25 жылға жуық уақыттың  ішінде Мемлекет 

басшысының еліміздегі кең ауқымды экономикалық, саяси 

және әлеуметтік реформаларды жүзеге асырудағы ерен еңбегі, 

Қазақ елінің әлемге танымал мемлекет болып танылуына 

сіңірген ұшан-теңіз үлесі шексіз. ҚР Президентінің қазақ елі 

алдындағы қызметі Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

тәуелсіздігінің жиырма жылдығы Декларацияда тайға таңба 

басқандай анық жазылған болатын.

Марлан ЖИЕМБАЙ

Ғалым МҰТАНОВ,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры, академик:

Елбасы Н. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақаласы өзі атап өткендей «Рухани жаңғыру» жалпыұлттық 
бағдарламасының жалғасы ретінде жарық көрді. 

Мақалада Ұлы Дала Елінің бүгінгі мұрагері тәуелсіз, бірлігі 
мен берекелі тыныс тіршілігі ұйысқан еліміздің әлемдік 
өркениетте алатын орны айқындалған. Бүгінгі Қазақстан сан 
ғасырлық тарихтың ғана емес, әлемдік өркениет қазынасына 
енетін бай мәдени игіліктің иесі екендігін зерделеу, насихаттау  
аса маңызды міндет екендігі көрсетілген. Себебі, қим-қиғаш 
оқиғаларға толы жаһандық үдерістерде кез келген ел мен 
мемлекеттің бүгінгі әлеуетін ғана емес, өткен замандардың 
даңқты парақтарының мұрагерлері ретіндегі жағымды бейнесін 
де әлемге танытудың маңызы  ерекше.  

Егер, мәдениет кез-келген халықтың, мемлекеттің бет-
бейнесін айқындайды, негізгі құндылықтарын қалыптастырады 
десек, мақалада Ұлы даланың адамзат өркениетіне серпін 
берген озық технологиялардан бастап, рухани құндылықтары 

мен жасампаз рухының қалыптасуының сипаты, негіздері мен 
ерекшеліктері айқын көрсетілген. 

Біздің жерімізден бастау алған, атақты «Ботай» қонысы 
арқылы әлем ғалымдары мойындаған жылқыны қолға үйрету 
мен атқа міну мәдениеті, жылқы шаруашылығы, металлургия 
ісі, «аң стилі» атанған зергерлік өнер ата-бабаларымыздың аса 
жоғары өркениет өкілдері ретінде көшпелі және отырықшы 
мәдениетті тоғыстыра отырып, өзіндік ерекше әлем 
қалыптастырғандығын көрсетеді. Нәтижесінде Ұлы Жібек 
жолының бойымен тек сауда байланыстары ғана жүзеге асып 
қана қоймай, әртүрлі мәдениеттердің үлгілері де кең тарап, 
ежелгі Қазақстан аумағы түрлі мәдениеттердің тоғысқан 
аумағына айналды.  Ұлы даланың өзіндік рухы мен қайталанбас 
сипатын «Алтын адам» атанған сән-салтанаты мен даңқы қатар 
жарасқан даңқты билеушілер басқарған, қуатты мемлекеттер 
айқындай түсті.

В КазНУ открыт первый в Казахстане центр дистанционного зондирования Земли. Проект 
осуществлен совместно с Научно-исследовательским институтом аэрокосмической 
информации Академии наук КНР.

В приветственном слове ректор Галым Мутанов поблагодарил 
партнеров и отметил, что развитие дружественных отношений с 
КНР является одним из приоритетных направлений внешней 
политики Казахстана, и КазНУ им. аль-Фараби заинтересован 
в активном сотрудничестве с университетами Китая. Открытие 

центра зондирования Земли является одним их ярких примеров 
тесных и дружественных отношений между странами в научно-
образовательной сфере. 
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РЕКТОРАТ

23 қараша күні профессор Жаңғара Дәдебаевтың 70 жылдық мерейтойына арналған 
«Ұлттық код және көркемдік таным» атты конференция өтті

QYSQA-NUSQAПродолжение. Начало на 1 стр.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ҚХР аэроғарыштық ақпарат ғылыми-зерттеу 
институтының (AIR) сенімді серіктесі болуға дайын. Бұл туралы ҚазҰУ ректоры Ғалым 
Мұтанов пен ҚХР AIR вице-президенті, профессор Лью Джианбомен болған ресми 
кездесуде мәлім болды.

Ál-Farabı atyndaǵy Qazaq ulttyq 
ýnıversıtetiniń «Turaqty damý boıynsha 
IýNESKO» kafedrasynda «Almaty 
kalasynyń ekologıalyq problemalary» atty 
dóńgelek ústel ótti.

Dóńgelek ústel jumysyna Abaı atyndaǵy 
Qazaq ulttyq pedagogıkalyq ýnıversıtetiniń 
magıstranttary qatysty. Talqylaýdyń basty 
taqyryby – Almaty qalasynyń ekologıasy 
jáne qorshaǵan ortany qorǵaý máselelerine 
baılanysty boldy. Uıymdastyrylǵan dóńgelek 
ústel barysynda, professor G.A.Sadyrova qazirgi 
kezdegi álemdegi mega qalalardyń ekologıalyq 
problemalary týraly aıtty. Geoekologıa 
mamandyǵynyń magıstranttary I.Salyqbaı, 
S.Aıdarhanuly «Almaty qalasynyń ekologıalyq 
jaǵdaıy» jáne «Almaty qalasyn kógaldandyrý 
sharalaryn júrgizý» atty taqyryptarda 
baıandamalaryn jasap, máselelerdi sheshýdiń 
joldaryn izdeýine nazar aýdardy. Dóńgelek ústel 
barysynda Abaı atyndaǵy ulttyq pedagogıkalyq 
ýnıversıtetiniń magıstranttary qalamyzdyń 
ekologıalyq ahýaldy jaqsartý jaıynda óz oılaryn 
ortaǵa salyp, ózderiniń usynystaryn jetkizip 
otyrdy.

Almaty turǵyndarynyń arasynda ekologıalyq 
jaǵdaıy týraly pikirlerin bilý maqsatynda 
A.Oshaqbaı, N.Seıdhamılıdınuly, B.Pardabaı 
magıstranttar suraq-jaýap saýalnamasyn ótkizdi. 
Saýalnamanyń nátıjesinde atmosferalyq aýanyń 
zıandy zattarmen lastanýyny qalalyqtar úshin eń 
mańyzdy másele bolyp otyrǵanyń anyqtaldy.

***

Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ-dyń Shyǵystaný 
fakýltetine Pákistan Islam Respýblıkasynyń 
Qazaqstan Respýblıkasyndaǵy Tótenshe 
jáne О́kiletti Elshisi Imtıaz Ahmad Kazı 
myrza arnaıy keldi.

Sonymen qatar qurmetti qonaqtar qatarynda 
Almatydaǵy Pákistan Islam Respýblıkasynyń 
О́kildiginiń konsýly Basıt Salım Shah, Pákistan 
Ulttyq Bankiniń Basqarma Tóraǵasy Rafık 
Mýhammad myrza boldy.

Mártebeli qonaqtardy shyǵystaný fakýltetiniń 
dekany Yqtıar Paltóre myrza arnaıy qabyldap, 
shyǵystaný fakýltetiniń tynys-tirshiligimen 
jaqynnan tanystyrdy. Fakýltettegi ǵylymı 
ortalyqtardy, kafedralardy, «Shyǵys mýzeıin» 
aralap kórsetti. Sondaı-aq ýrdý, hındı tilderin 
úırenip jatqan stýdenttermen jáne de fakýltettiń 
oqytýshy-professorlar quramymen kezdesip, 
«Elshi saǵatyn» ótkizdi.

Kezdesý barysynda Orta Azıa elderindegi 
saıası jaǵdaıǵa degen kózqarasyn, Pákistan 
men Qazaqstan arasyndaǵy kelisim jáne de 
eki el arasyndaǵy keleshektegi qyzmettestik 
úrdisi jaıly kózqarasyn bilýge múmkindik 
aldy, Elshi stýdentterdiń suraqtaryna jaýap 
berip, stýdent jastardy jan-jaqty bilim alýǵa 
shaqyrdy. Keleshekte joǵary bilikti maman bola 
alatyndyqtaryna zor senim bildirdi.

***

Bıologıa jáne bıotehnologıa fakýltetiniń 2 
kýrs PhD-doktoranty Nurkenov Tólendi 
«О́nimdi ınnovasıalardy yntalandyrý» 
jobasy sheńberinde «Postdoktoranttardyń 
(PhD) zertteýleri men trenıngterin qoldaý 
granttary. A deńgeıindegi granttyq 
baǵdarlamalar» granttyq baǵdarlamasynyń 
jeńimpazy atandy.

Baǵdarlamanyń maqsaty PhD dárejesine 
úmitkerlerge, postdoktorantýra aspıranttaryna 
jáne sheteldik jetekshi joǵary oqý oryndary 
men ǵylymı jetistikterdi óndiriske engizýge 
múmkindigi bar basymdyqty tehnıkalyq 
baǵyttardaǵy tanymal ǵylymı ortalyqtardyń 
ǵalymdaryna ǵylymı is-saparlar men 
zertteýlerge granttar berý arqyly Qazaqstannyń 
ǵylymı áýeletin arttyrý bolyp tabylady.

Sonyń negizinde PhD doktorant T.T. Nurkenov 
Injenerıa kolledjiniń bıoınjenerıa bóliminde 
jáne AQSH-taǵy eń kóne memlekettik zertteý 
ortalyǵy – Chıkagodaǵy Illınoıs ýnıversıtetiniń 
medısına kolledjinde (University of Illinois at 
Chicago) júzege asyp jatqan «Mıdyń ıshemıalyq 
jaraqaty kezindegi kermek Gmelın ekstraktynyń 
neıroprotektorlyq qasıetterin zertteý» jobasy 
aıasynda professor T.M. Shalahmetova jáne 
Ph.D. Djeıms Lıdyń jetekshiligimen (Illınoıs 
shtatyndaǵy Chıkago ýnıversıteti) óziniń 
dıssertasıalyq jumysyn jalǵastyra alady.

PhD doktoranttyń bul jeńisi ál-Farabı 
atyndaǵy Qazaq ulttyq ýnıversıtetiniń jergilikti 
jáne halyqaralyq seriktesterimen tabysty ǵylymı 
yntymaqtastyǵynyń úlgisi bolyp qala beredi.

Кездесу барысында  «Жаңа Жібек жолы» 
мен «Бір белдеу – бір жол» екі маңызды 
жобалардың жұмысы туралы талқыланды. 
Бүгінгі күні ҚазҰУ Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Silicon Valley» 
моделі бойынша бойынша IT-технопарк 
құру жөніндегі бастамасын жүзеге асыруда. 
Аталмыш жоба әлемнің 130-дан астам жоғары 
оқу орындарын біріктіретін жаңа Жібек жолы 
университеттері альянсымен бірлесіп іске 
асырылуда екені ерекше аталып өтті.

Сонымен қатар кездесуде «Ғарыштық 
техника және технология» бағыты бойынша 
жобаларды жүзеге асыру мен мамандар 
даярлауға үлкен көңіл бөлінетінін атап өтті. 
Бұл жобалардың басты мақсаты кіші ғарыш 
аппараттары бойынша ғылыми мектеп 
құру. Осы орайда айта кетейік, өткен жылы 
Үндістанның Шрихарикота ғарыш айлағынан 
ҚазҰУ-да жасалып шығарылған «Al-Farabi-1» 
атты алғашқы қазақстандық наноспутник 
сәтті ұшырылған еді. Сондай-ақ ҚазҰУ-
дың жас ғалымдары көптеген ғарыштық 
эксперименттер бағдарламасына қатысуда.

Өз кезегінде ҚХР аэроғарыштық ақпарат 

Центр будет осуществлять деятельность по 
созданию «Цифрового Казахстана» в научной, 
прикладной и образовательной сферах. Это 
значительно ускорит процесс подготовки 
специалистов по таким специальностям, как 
«Картография и геодезия» и «Космическая 
техника и технологии». Также магистранты 
и докторанты будут проходить обучение 
и стажировку как в центре, так и в НИИ 
аэрокосмической информации Академии наук 
КНР в Пекине. По мнению специалистов, 
центр станет практической платформой для 
студентов, обучающихся по специальности 
«Космическая техника и технология».

Данные зондирования будут отправляться в 
режиме реального времени с базы приемной 
станции города Кашгар. Это значительно 
улучшит качество работы по отслеживанию и 
мониторингу окружающей среды, состояния 
природных ресурсов, сельского хозяйства и 
откроет широкие возможности для проведения 
космических съемок местности, исследований 
в геологии и картографировании, 
предотвращения ситуаций природного и 
техногенного характера.

Пресс-служба

ғылыми-зерттеу институтының вице-
президенті Лью Джианбо ҚазҰУ-дың ерекше 
ықыласына алғысын білдіре отырып, қос 
елдің арасындағы ынтымақтастықтың 
маңыздылығын атап өтті. Осыған 
байланысты екі елдің қарым-қатынасын 
жандандырып дамыту мақсатында тиімді 
серіктестік орнатып, қажетті бағдарламалар 
мен технологияларды ұсынуға дайын екенін 
айтты. ҚХР үкіметі тарапынан ҚазҰУ-ға 
шәкіртақы негізінде бөлінген суперкомпьютер 
жаңа Жібек жолы альянсының барлық 
университеттерінің ғылыми қызметіне 
айтарлықтай үлес қосатынына ерекше сенім 
білдірді. Сонымен қатар Лью Джианбо 
әріптестік аясында ҚазҰУ студенттері мен 
оқытушылары өздерінің институттарында 
тағылымдамадан өтіп қана қоймай, оқуға 
грант ала алатынын атап өтті.

Кездесу соңында тараптар ынтымақтастық 
туралы Меморандумға қол қойды.

Баспасөз қызметі

Кезекті ректорат мәжілісі Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласын 
талқылаудан басталып, білім беруді 
дамытудағы индикативтік көрсеткіштер 
сарапқа салынды. 

«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақала 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаланың жалғасы 
іспетті. Аталған бағдарламаның бұл жаңа 
компоненттері ата-бабаларымыздың сан 
ғасырлық мұрасының цифрлық өркениет 
жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие болуын 
қамтамасыз ете отырып, оны жаңғыртуға зор 
мүмкіндік береді. Мақалада бірлігі мен берекелі 
тыныс тіршілігі ұйысқан еліміздің әлемдік 
өркениетте алатын орны айқындалып, ұлттың 
рухын күшейтеді», – дейді тарих, археология 
және этнология факультетінің деканы 
Меңдігүл Сағатқызы. 

Елбасының аталмыш мақаласы еліміздің 
жасампаз тарихынан толықтай сыр шертеді 
деген бірінші проректор Мұхамбетқали 
Бүркітбаев  индикативтік көрсеткіштердің 
жаңартылған нұсқасы және оның биылғы 
жылғы көрсеткіштері мен факультеттерде 
индикативтік жоспарды орындау барысында 
орын алған негізгі мәселелерге тоқталды. 
Оның айтуынша, биылғы жылғы жоспарда 
бірқатар өзгерістер орын алған, оның ішінде 
оқу-әдістемелік жұмыс, халықаралық ғылыми 
және білім беру қызметі, ғылыми-зерттеу және 
инновациялық қызмет, әлеуметтік-тәрбие 
жұмысы бағыттары бойынша кейбір тараулар 
біріктірілген дейді. Жоспарға сәйкес оқыту 
үдерісі мен оқыту сапасын бақылау мақсатында 
барлық сабақтардың жоспарланған кестеге 
сай өтуіне назар аударған проректор ағылшын 
тілінде оқытылатын пәндер саны және басқа 
бағыттардың пайыздық көрсеткіштерін атап 
өтті.  

Жиын аясында ғылыми-инновациялық 
қызмет және әлеуметтік даму жөніндегі 
басшылар индикативтік жоспардың бағыттары 
мен тарауы бойынша әр факультет рейтингісін 
көрсетіп, факультет декандары мен кафедра 
меңгерушілеріне пайызы төмен бағыттарға 
баса мән беруді тапсырды. Сондай-ақ мәжіліс 
барысында халықаралық ғылыми және 
білім беру жобалары мен бағдарламаларды 
қаржыландыру көлемі, қосдипломды 
бағдарлама бойынша білім алушылар, 
шетелдік мамандарды шақыру, халықаралық 
ынтымақтастық туралы келісімдер саны мен 
осы сынды өзге де бағыттардың пайыздық 
көрсеткіштері кеңінен талқыға түсті.  

Айнұр АҚЫНБАЕВА
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В КазНУ прошла презентация книги из серии «Өнегелі өмір», посвященная жизни и деятельности 
доктора исторических наук, профессора Толтая Балакаева 

Жалғасы. Басы 1-бетте

«Егемен Қазақстан» газеті, 23 қараша 2018 жыл

Ұлт көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты тарихи-
философиялық мәні мен мазмұны терең, әр тармағы ұлттық идеяға айналуға дайын 
тұрған  жаңа тұжырымдамалық мақаласы халқымыздың рухын аспандатып, ерік-
жігерін тасытты. Елбасымыздың салиқалы ой толғауы исі қазақтың ғана жүрегін 
тебірентіп қоймай, түбі бір түркі тілдес халықтардың да мерейін өсіріп, тарихи 
әділеттілікті қайта қалпына келтіргендей болды.

Ресей империясы кезінде болсын, кеңестік 
тоталитарлы дәуірде болсын шовинистік пиғылдағы 
оқымыстылар қазақтарды «мәдениеттен жұрдай, 
бұратана халық» деп көрсетуі ақылға симайтын, 
арамза тұжырым еді. Сол арқылы қазақ ұлтын 
өткен тарихынан айнытып, ұлттық мәдениетінен 
жерітіп, орыстық һәм батыстық үлгідегі мәдениетке 
бас идіру жүзеге асты. Осылайша, қазақ ұлты жан-
дүниесінің қалай азып тозғанын, ұлттық рухы мен 
ар-намысының қожырағанын білмей қалды. Ал, 
шын мәнісінде қазақ ұлтының тарихи тамыры терең, 
мәдениеті бай екенін ежелгі дереккөздер мен бүгінгі 
археологиялық зерттеулер жан-жақты дәлелдеуде. 
Қазақтардың қоғамдық құрылысы мен өмір-салты 
да дербес болған. Көшпелі дала мәдениетінің 
басты ерекшелігі – оның табиғатпен гармонияда, 
үйлесіммен өмір сүруі. Ата-бабаларымыз 
географиялық және климаттық ерекшеліктерге 
бейімделе отырып, тұрмыс-тіршілігін жасап, 
шаруашылығын жүргізген. Осылайша, әлемдік тарих 
пен адамзат өркениетінде өшпес із қалдырған.

Қазіргі Ұлы дала елі, Мәңгілік ел, Қазақ 
елінің  қайнар көзі, тұма бастауында тұрған прото 
қазақтардың, яғни, байырғы ру-тайпалардың, 
хандықтар мен қағандықтар тарихын саралай келе, 
Елбасымыз Ұлы даланың жеті қырын бұлтартпас 
дәйектермен дәлелдеп, нақты көрсеткен.

Мақалада аталған қырлардың барлығы қазақтың 
бай тарихи мұрасы мен ұлттық мәдениетінің 
ажырамас құндылықтары, қазақы болмыстың сыр-
сипаты. «Ұлы даланың жеті қыры» – әрбір қазақтың 
бойында ұлттық мақтаныш пен ұлттық намысты, 
ұлтжандылық пен отансүйгіштікті дамытатын 
деректер мен дәйектерге толы.  

Өз заманында Тәуке ханның «Жеті жарғысы» 
қандай маңызды рөл атқарса, бүгінгі Қазақстан 
шынайылығында Мемлекет басшысы Н. Назарбаев 
тұжырымдаған «Ұлы даланың жеті қыры» да сондай 
идеологиялық маңызы өте терең саяси құжат. 
Қазіргі жаһандану мен батыстық құндылықтарға 
жаппай еліктеу кезеңіндегі асқынып бара жатқан 
қоғамдық «кеселдердің» бетін қайтарып, ұлттық 
мемлекет ретінде дамудың көкейкесті мәселелерін 
шешуге септігін тигізетін кешенді саяси бағдарлама 
сияқты. Өйткені, қазіргі кезде ұлттық мәдени 
құндылықтарымыз батыстық бұқаралық мәдениеттің 

экспансиясына төтеп бере алмай, бүкіл қоғам 
вестернизацияның жетегінде кетті. Ұлттық ою-
өрнектермен әшекейленген, алтынмен апталып, 
күміспен күптелген, былғары тері мен жүннен 
өрілген бұйымдарды мұражайлар мен сувенир 
сататын дүкендерден көретін болдық. Көп қазақ 
бүгінде көкпар тартпақ түгілі, атқа қалай мінуді 
де ұмытқан. Жастарымыз ақыл-ойды, ептілік 
пен күш-қайратты қажетсінетін тоғызқұмалақ, 
асық, жамбы ату, аударыспақ, теңге ілу, қыз қуу 
сияқты көптеген қазақы ұлттық ойындардың бар 
екенін білмей, компьютерлік виртуалды ойындар 
әлемінде жүр. Бұқаралық мәдениет жас ұрпақты 
жастайынан баурап, жас балаларымыздың белі 
бесіктен шықпай жатып, сана-сезімін жаулап жатыр. 
Ұлттық ертегілер мен «Батырлар жырын» диснейлік 
мультфильмдер алмастырды. Басқасын айтпағанда, 
бұқаралық мәдениет бұл мақсатқа мультфильм 
кейіпкерлері арқылы-ақ жетуде. Бүгінгі қазақтың 
қара домалақ баласы Алпамыс, Ер Төстік, Алдар 
Көсе, Қожанасыр, Тазша баланы немесе Батырлар 
жырының кейіпкерлерін білмеуі мүмкін. Ал Спонж 
Боб, Гарри Поттер, Бэтмен, Супермен, Шаян адам 
сияқты толып жатқан батыстық бұқаралық мәдениет 
туындатқан кейіпкерлерді жазбай таниды. Сол 
сияқты жасөспірімдерді, жастарды, ересектерді, 
тіпті қарияларды да табындырып, еліктіретін 
батыстық құндылықтар жетерлік. Киім кию үлгісі, 
сән-салтанат, тамақ ішу, қысқасы, күнделікті өмір-
салтымыз тұтастай батыстық сарынға көшкен. Яғни, 
ұлттық кодты сақтау мен ұлттық құндылықтарды 
жаңғырту бүгінгі таңдағы өзекті мәселелер болып 
отыр.

Бұл тұрғыда Елбасы «Ұлы даланың ұлы есімдері» 
атты оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын ашу, 
«Ұлы Дала тұлғалары» атты ғылыми-көпшілік 
серияларды шығарып, тарату жұмыстарын 
жүйелендіру және жандандыру қажет деп қоғам 
алдына үлкен міндет қойып отыр. Осы жерде ескеретін 
мәселелер де баршылық. Кезінде «Көшпенділер» 
фильмін түсіргенде жіберілген қателіктер ескеріліп, 
жаңа фильмдердің сценариін қазақы болмысқа сай 
жазып, қаржы-қаражатты шашып-төгіп, атақты 
шетел актерлеріне жүгіре бермей, кино түсіруге 
өзіміздің талантты жастарымызды тарту қажет. 
Сонымен қатар, балаларға арналған әсерлі де мәнді 

тарихи анимациялық, мультипликациялық фильмдер 
түсіруді де қолға алғанымыз жөн. Балаларға арналған 
«Балапан» ұлттық арнасы қазір көбінесе шетелдік 
мульфильмдерді қазақшаға аударып көрсетуге 
мәжбүр. Өйткені отандық анимация мен мультфильм 
түсіру саласы дұрыс дамымай тұр.

Ұлт көшбасшысы өзінің жаңа еңбегінде 
Қазақстанды күллі түркі халықтарының қасиетті 
«Қара шаңырағы» деп атап көрсетті. Бұл – жалпы 
мойындалған, ешбір дәлелдеуді қажет етпейтін 
аксиома деуімізге болады. Тіл ғылымының 
өкілдері де қазақ тіліне – түркі тілдес халықтардың 
ішіндегі ең көркем, ең әуезді, тілдік қоры бай, 
қаймағы бұзылмай сақталған тіл деп баға береді. 
Осыған байланысты  Қазақстан Президенті «Түркі 
өркениеті: түп тамырынан қазіргі заманға дейін» 
атты жобаны қолға алуымыз қажет деген тың бастама 
жасап, осы жоба аясында 2019 жылы Астанада 
Түркологтардың дүниежүзілік конгресін және 
әртүрлі елдер музейлерінің экспозицияларына ежелгі 
түркі жәдігерлері қойылатын Түркі халықтарының 
мәдени күндерін ұйымдастыруды, сондай-ақ, Түркі 
халықтарына ортақ туындылардың бірыңғай онлайн 
кітапханасын ашуды ұсынып отыр. Мұның барлығы 
түркі тілдес туысқан халықтардың бірлігін нығайта 
түсетін халықаралық маңызы зор іс-шаралар болмақ. 

Кезінде ақиық ақынымыз Ж. Молдағалиев 
«Тари хы бар ел ғана тарих жасай алады» деген 
еді. Елбасымыз көреген саясаткер ретінде ұлттық 
тарихымызды түгендеумен үздіксіз айналысып 
келеді. «Тарих толқынында», «Ғасырлар тоғысында» 
еңбектерін жазып, «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасына арқау болып, «Халық тарих 
толқынында» жобасын, «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық 
идеясын, «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
тұжырымдап ұсынып, бүкіл ел болып жүзеге асыруға 
мұрындық болды. Бұл жолы да «Ұлы даланың жеті 
қыры» мақаласында Елбасы ежелгі дәуірден қазіргі 
заманға дейінгі кезеңді қамтитын барлық отандық 
және шетелдік мұрағаттар дүниесіне елеулі іргелі 
зерттеулер жүргізу үшін «Архив – 2025» жеті жылдық 
бағдарламасын жасауымыз қажет деп жауапты міндет 
қойып отыр. 

Мұрағат – ұлтымыздың жады, ұрпақтан ұрпаққа 
берілетін, қатталған тарихы, жазылған хаты. 
Бірақ ұлттық тарихымызға қатысты көптеген 
деректер шетелдердің мұрағаттарында сақтаулы. 
Олардың барлығын жинақтау өте өзекті мәселе. 
ХХІ ғасыр – цифрлы ақпараттық қоғам дәуірі, 
қағаздың заманы өтіп бара жатыр. Ендігі болашақ 
цифрлы дерек көздерде, қазір – Биг датаның, 
яғни, цифрлық форматтағы аса ірі дерек көздердің 
заманы. Ғаламдану заманының талабы осы екен 
деп, ұлттық құндылықтарымызды глобализация мен 
вестернизацияның құндылықтарына айырбастап, 
бұқаралық мәдениетке мас болып, әлемдік 
өркениеттен қалмай дамимыз деп жүргенде, 
өзіміздің кім екенімізді, өткен тарихымыз бен 
ұлттық салт-дәстүрімізді ұмытып, тілімізден 
айырылып, діліміз бен дінімізден адасып, дүбәра 
күйге түскенімізді байқамай да қалуымыз мүмкін. 

Сол үшін мұрағатымызға, архивтегі тарихымызға 
ұқыппен қарап, цифрлық форматқа айналдырып 
сақтауымыз қажет. Сонымен қатар, Елбасымыз 
«Ұлы дала» атты ежелгі өнер және технологиялар 
музейі мен «Ұлы даланың ұлы өркениеттері» атты 
жалпыұлттық тарихи реконструкциялар клубын  
құру, «Дала фольклорының антологиясын» жасау, 
«Ұлы даланың көне сарындары» жинағын басып 
шығару  жобаларын ұсынып отыр. Жоғарыда 
аталған жобаларды Президентіміз «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының жалғасы ретінде қарастыру қажет 
деп атап көрсетті. 

Көріп отырғанымыздай, Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласының 
қисынды жалғасы болып табылатын «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты жаңа мақаласы ұлттық тарихымыз 
бен мәдениетіміздің дамуындағы жаңа кезеңді 
бастап бермек. Ендігі мәселе осы қойылған мақсат-
міндеттерді іске асыруға қоғам болып атсалысу. «Бар 
қазақ – бір қазақ» деп күш қосуы керек. Қазақстан 
Президенті талап еткендей, «Қазақ қазақпен қазақша 
сөйлесуі керек». Жалған діни ағымдарға ілеспей, ата-
баба жолын ұстануы шарт. Ұлтымыз жүз бен руға 
жіктелмей, тілі шұбарланбай, ұлттық мақтанышпен, 
ар-намыспен бірігуі қажет. Бүгінгідей ғаламдану 
мен батыстық сарындағы арзанқол бұқаралық 
мәдениетке еліктеу заманында «Ұлы даланың 
жеті қыры» мақаласында тұжырымдалған асыл 
мұраларымызды жас ұрпаққа жеткізу, түсіндіру мен 
насихаттау күн тәртібінен түспейтін мәселе.

Кез келген қоғам көшбасшысыз болмайтыны 
сияқты, ұлттық мемлекеттің халқын мемлекет 
құраушы көшбасшы – ұлтсыз көзге елестету мүмкін 
емес. Ондай деңгейге жетуі үшін мемлекет құраушы 
ұлттың саны мен сапасы, яғни, әл-ауқаты, тұрмыс 
жағдайы, табиғи өсімі, интеллектуалдық әлеуеті, 
құндылықтар жүйесі мықты болуы шарт. «Сананы 
тұрмыс билейді» деген сөздің айтылуы тегін емес. 
Дәулетті өмір сүретін адамдардың саны артқан сайын 
қоғамдық құндылықтардың жүйесі де сапалы бола 
түспек. Қазақтардың бойында «Мен ата-бабаларым 
аманат етіп, мұраға қалдырған ел мен жердің иесімін, 
ұлттық салт-дәстүр мен сана-сезімді келешек 
ұрпаққа жеткізушімін» деген сезім мен құндылықтар 
жүйесін берік қалыптастыру қажет. Бұған жалаң 
ұранмен, бос кеуде қағумен қол жеткізе алмаймыз. 
Ұлы дала елін Атамекен еткен халқымыздың өмір 
сүру деңгейі жоғары, өмір сапасы жақсы болу 
керек. Яғни, «Қазақстан-2050» Стратегиялық 
бағдарламасында көзделгендей, әлемдегі дамыған 
отыз елдің деңгейіндей жоғары болуы тиіс. Бұл 
орайда Елбасымыздың «Қазақстандықтардың әл-
ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 
атты биылғы жаңа жолдауынан халықтың күтер үміті 
зор.

С. МҰСАТАЕВ, 
саясаттану және саяси технологиялар 

кафедрасының профессоры, 
саяси ғылымдарының докторы

Тасқа қашалып, мәңгілікке жазылған руна 
жазулары мен онда баяндалған ерлік тарихы 
қайталанбас өр рух пен ата-бабаларымыздың  
дүниетанымы мен құндылықтарынан, озық 
мәдениетінен сыр шертеді.  Осылайша 
Ұлы Дала Елі интеллектуалдық дамудың 
да тұғырына көтеріліп, оның небір даңқты 
перзенттері, соның ішінде адамзаттың «екінші 
ұстазы» атанған әл-Фараби сынды тұлғалар 
дүниеге келді. 

Қазіргі таңда әл-Фараби есімі әлем 
жұртшылығына кеңінен танымал, олар 
біздің ұлы бабамыздың түркілік тегін, ұлы 
ғалым ретіндегі рөлін бағалап, мойындап 
отыр. Мысалы, Голландиялық, Түркиялық 
ғалымдар өздері бастама көтеріп, біздің 
университетімізбен бірлесе әл-Фарабидің 
өмірі мен қызметіне арналған бірнеше 
деректі фильмдер дайындады. Әл-Фараби 
бейнесі арқылы еліміздің ежелгі өркениет 
ошағы екендігін мойындап қана қоймай, 
оны әлем жұртшылығына таныстырды. Бұл, 
даңқты бабамыздың мұрасы арқылы елімізді 
танытудың бір ғана мысалы екендігін айтқым 
келеді. 

Елбасы мақаласының тағы бір ерекше 
маңызы ұлттың рухын күшейтіп, болашаққа 
деген сенімін нығайтады. Себебі, адамзат 
өркениетінің көптеген мәдени және 
технологиялық жетістіктері біздің жерімізден 

бастау алып, әлем жұртшылығына тарағанын 
білу, өзінің қайталанбас сипаты бар  өркениет 
қалыптастырған елдің ұрпағы екендігіңді 
сезіну барша қазақстандықтардың, соның 
ішінде жас ұрпақтың бойындағы елімізге, 
өзімізге деген құрметті арттырып, кеудемізге  
мақтаныш сезімін ұялатып қана қоймай, 
оларды рухтандырып, болашаққа деген 
сенімін нығайтады. Ұлттық сананың 
көкжиегін кеңейтіп, отарсыздандыру үдерісін 
жылдамдатады. 

Жақын арада әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
да Елбасы мақаласында айтылған жасампаз 
тарихымыздың жеті қырынан сыр шертетін 
«Қазақ Елі» тарихи-көркемдік кешені 
ашылады. Бұл кешен студент жастардың 
бойындағы ұлттық рух пен ұлттық сананың 
кемелденуіне, ұлттық салт-дәстүріміз бен 
тілімізді, мәдениетімізді сақтауға, бағалауға, 
дамытуға серпін беруді жүзеге асыру және 
насихаттауды мақсат тұтқан. Әрине, бұл 
Елбасы бастамаларын жүзеге асырудағы бір 
ғана қадам.  

Осы орайда,  «Рухани жаңғыру»  
жалпыұлттық бағдарламасын  жүзеге асыруды 
аталған мақалада қойылған жаңа міндеттер 
мен мақсаттарды  ескере отырып орындау, 
баршамыз, соның ішінде зиялы қауым өкілдері 
үшін  отан мүддесі жолындағы, болашақ ұрпақ 
алдындағы зор міндет.

ULY DALANYŃ JETI QYRY
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ҚазҰУ профессоры Зұлхаир Мансұров «Наноғылым мен нанотехнеологияларды 
дамытуға қосқан үлесі үшін» ЮНЕСКО-ның медаліне ие болды

BILIM

На кафедре Дальнего Востока факультета востоковедения КазНУ состоялась зимняя 
школа организованная совместно с университетом Сонмун (Республика Корея).

В зимней школе приняли участие 

студенты университета Сонмун из г.Асан, 

а также профессора Хо Джун и Юн Тэ 

Ён. Программа мероприятия включила 

студенческий коллоквиум и специальный 

курс «Регионоведение. Политика, экономика 

и культура Центральной Азии». Вместе с тем, 

участники зимней школы смогли ознакомиться 

с достопримечательностями Алматыа, гости из 

Южной Кореи воочию увидели неповторимую 

красоту гор Алатау, посетили исторические 

места, встретились с представителями 

корейской диаспоры Казахстана. Активный 

обмен знаниями, академическим опытом и 

межкультурная коммуникация способствовали 

укреплению сотрудничества между 

университетами.

Студенты из Южной Кореи, делясь 

своими впечатлениями об участии в зимней 

школе, отметили, что «пребывание в 

лучшем университете Центральной Азии 

оставило самые неизгладимые впечатления 

о великолепии кампуса, живописном городе, 

богатой истории страны, изысканной казахской 

кухне и гостеприимстве народа».

Соб. корр. 

ҚазҰУ кітапханасының үлкен залында жоғарғы медицина мектебінің ашылу 
салтанаты өтті.

Салтанатты шараға Түркия, Иран, 

Тәжікстан, Ирак, Палестина елдерінен келген 

42 студент «White coat ceremony - 2018» дәстүрлі 

ақ халат кию рәсіміне қатысты.

Ашылуда сөз алған оқу ісі жөніндегі 

проректор Асқар Хикметов «Университетіміз 

медициналық бағытты дамытуда Азиядағы 

және әлемдегі жетекші жоғары оқу орындары 

болып саналатын, әрі Оңтүстік Кореядағы 

үздік үштікке кіретін Сеул және Иёнсе 

университеттерімен берік байланыс орнатқан. 

Соңғы жылдары біздің университет медицина 

саласында білім берудің барлық деңгейлерінде 

мамандар даярлауды қолға алып, бұл саланы 

дамытуға барынша үлес қосуда. Қазіргі таңда 

әлем бойынша Оңтүстік Корея денсаулық сақтау 

саласында алдыңғы қатарда болғандықтан 

ҚДСМ-нің білім беру бағдарламалары осы 

елдің тәжірибесіне сүйеніп жасалып отыр», – 

деді проректор.

Адам денсаулығын сақтау мен нығайту, 

аурудың алдын алу, оның жұмысқа 

қабілеттілігі мен адамзатты ұзақ өмір сүруге 

жеткізу медицинаның басты заңдылығы 

деген жиынға қатысушылар студенттерге 

дәрігер мамандығының жауапкершілігі 

туралы айтып берді. Сондай-ақ, бірінші курс 

студенттері университет дәстүрін сақтауға, 

дәрігер мамандығының уәдесінде тұруға және 

денсаулық сақтау саласында нағыз маман иесі 

болуға ант беріп, салтанатты шара әлемнің 

барлық медицина университеттеріндегі дәстүрге 

сәйкес «White coat ceremony» атты ақ халат кию 

рәсіміне ұласты.

Медицина және 

денсаулық сақтау факультеті

На кафедре «Учет и аудит» ВШЭиБ 
прошел круглый стол на тему 
«Воспитание профессиональной этики 
специалистов экономического профиля 
в свете реализации программы «Рухани 
жаңғыру». 

В работе круглого стола приняли участие 
исполнительный директор Палаты аудиторов 
Республики Казахстан Акан Арыстан, 
Председатель Правления ПОБ «Палата 
финансовых специалистов РК» и член 
консультативного органа Министерства 
финансов РК Дмитрий Штюц, декан ВШЭиБ, 
профессор Римма Сагиева, преподаватели и 
студенты факультета и кафедры «Учет и аудит». 

Приветствуя гостей и участников, 
декан ВШЭиБ подчеркнула актуальность 
рассматриваемой темы, и выразила надежду на 
то, что «наши труды по воспитанию в студентах 
стремления придерживаться основных 
этических норм и принципов, в будущем 
дадут свои плоды и они станут честными и 
порядочными гражданами страны». 

Поднимая вопросы, сертификации 
специалистов Дмиртий Шютц отметил, что в 
свете реализации программы «Рухани Жаңғыру», 
при осуществлении компетентностного подхода 
в профессиональном обучении, идея введения 
курса «Профессиональная бизнес – этика» 
не только в учебный процесс, но и в состав 
квалификационных экзаменов является очень 
актуальной. Он описал системы сертификации 
в стране, их многообразие, которые стали 
особенно восстребованными после принятия 
в 2007 году Закона РК «О бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности», где 9-ая статья 
гласит, что на должность главного бухгалтера, 
назначается лицо, имеющее сертификат 
профессионального бухгалтера. Чтобы иметь 
такой сертификат необходимо подтверждать 
свою квалификацию, а это, безусловно, требует 
наличия высокой профессиональной этики. 

Господин Шютц также заострил внимание на 
проблемах соблюдения норм и принципов 
Кодекса этики бухгалтеров практикующими 
бухгалтерами – являющимися зависимыми в 
первую очередь от руководителей организации. 
Ведь на практике возникает ситуации когда 
бухгалтера остаются незащищенными в 
конфликтных ситуациях с руководством.

Также были затронуты вопросы Кодекса 
этики. По мнению Акана Арыстана «возможно 
в будущем, в условиях развития IT-технологий, 
потребность в специалистах уменьшится или 
вообще исчезнет. Например, с развитием 
аутсорсинга не будет необходимости в 
бухгалтерах, однако, в любом случае нужно 
оставаться человеком, достойным гражданином 

своей страны». В завершении мероприятия 
студенты смогли задать вопросы участникам 
и гостям круглого стола. От лица Палаты 
аудиторов РК Акан Аканов вручил студентам 
и преподавателям кафедры сборники 
Международных стандартов аудита.

 
К. АКИМБАЕВА, 

заместитель заведующего кафедрой 
«Учет и аудит» по учебно-методической и 

воспитательной работе,
А. АРЫСТАМБАЕВА, 

старший преподаватель кафедры 
«Учет и аудит» 

 

Жақында Алматы қалалық 
Жамбыл атындағы  жасөспірімдер 
кітапханасында әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың баспагерлік, редакторлық 
және дизайнерлік өнер кафедрасының 
оқытушысы, мемлекеттік сыйлықтың 
иегері, жазушы Әлібек Асқаровтың «Өр 
Алтай, мен қайтейін биігіңді...» атты 
кітабының тұсаукесер рәсімі болып 
өтті. 

«Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді...» атты 
кітабында жазушы кеңес дәуірінде бүтін бір 
ұрпақтың бойына сіңген кейбір жағымды-жағымсыз 
қылықтары мен сезімдері арқылы оқырманға ой 
салады. Олардың бастан кешкен оқиғалары да түрлі-
түрлі болып келеді. Міне, осы оқиғалардың негізінде 
ауыл тұрғындарының ауқымды портреттері жасалған. 
Сонымен қатар көркем шығарма желісі өне бойы 
әдемі әзілмен өріліп отырады. Кейбір желілер, кейбір 
сәттер оқырманын еріксіз езу тартқызып, кейіпкердің 
ішкі болмысына үңілуге жетелейді. 

 Асқар Алтайдың қойнауында туып-өскен Әлібек 
Асқаров бұл өлкенің табиғат жаратылысы мен ауа-
райы ерекшелігін бес саусағындай жетік білгендіктен, 
үлкен суреткерлік көзқарас және талғаммен тартымды 
өрнектей білген. Шараға қатысқан белгілі жазушылар 
Кәдірбек Сегізбаев пен Қуанышбай Құрманғалиев 
жаңа кітаптың тұсауын кесіп, Жамбыл атындағы 
қалалық жасөспірімдер кітапханасына табыс етті. 
Ал рәсімге қатысқан Әділғазы Қайырбеков, Серік 
Асылбеков, Есенғали Раушанов, Айгүл Ісмақова, 
Әмірхан Мендеке, Маралтай Ыбыраев секілді ақын-
жазушылар мен ғалымдар, ҚазҰУ-дың Баспагерлік, 
редакторлық және дизайнерлік өнер кафедрасының 
меңгерушісі Айгүл Рамазан Әлібек Асқаровтың жаңа 
кітабының жетістігі мен көтерген тақырыбының 
өзектілігі туралы ойларын ортаға салды. 

Ж. БАТЫРХАНОВА, 
Баспагерлік, редакторлық және дизайнерлік

 өнер кафедрасы меңгерушісінің 
ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық

байланыстар жөніндегі орынбасары
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В КазНУ с циклом лекций выступил один из самых цитируемых в мире российских ученых в области 
биологии профессор Сулейман Ифхан оглы Аллахвердиев

RÝH
ҚазҰУ-да дәстүрге айналған «Өнегелі 
өмір» сериясының тарих ғылымдарының 
докторы, профессор, Ш.Ш. Уәлиханов 
атындағы сыйлықтың лауреаты, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Төлтай Балақаевқа арналған кезекті 
157-шығарылымының тұсаукесер рәсімі 
болып өтті.  

Төлтай Балақайұлы Балақаев 1923 жылы 13 сәуір 

күні, қасиетті Семей топырағында Абыралы ауданында 

дүниеге келген. Ұлы Отан соғысына қатысып, Батыс 

фронтының 300-атқыштар дивизиясының 1049-полк 

құрамында Сталинград, Орта Дон және Батыс Ростов-

Дон сынды ең қиын шайқастарында жаумен күрескен. 

1943 жылы наурызда Батыс Ростов-Дондағы «Матвеев 

қорғаны» маңында Миус өзенінде ауыр жарақат алып, 

әскери госпитальға, одан соң елге жіберілді. Жоғары 

оқу орнына түсіп, ғылым жолына бет бұрды. 1949-1956 

жылдар аралығында Қазақстан КПОК жанындағы 

партия тарихы институтында кіші, аға ғылыми 

қызметкер, Қазақстан ғылым академиясының Тарих, 

археология және этнология институтында 1956–1967 

жылдары ғалым-хатшы, аға, ғылыми қызметкер, 

1968–1985 жылдары бөлім меңгерушісі, 1985–1988 

жылдары институт директорының ғылыми жұмыстар 

жөніндегі орынбасары, 1988–1991 жылдары бас 

ғылыми қызметкері болып үлкен қызметтер атқарды. 

Қазақ және орыс тілдерінде шыққан ұжымдық 

«Қазақ КСР тарихының» тарауларын, «Қазақстан 

Ұлы Отан соғысында» еңбегін жазуға қатысып, 

сонымен бірге «Колхозное крестьянство Казахстана 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 

гг.», «Әбдірахман Әйтиев», «Қазақстанның колхозшы 

шаруалары Ұлы Отан соғысы жылдарында» және 

т.б. ғылыми еңбектер мен мақалалардың, іргелі 

зерттеулердің авторы ретінде тарих ғылымында алар 

орны ерекше.

Жиынды ресми түрде ашқан ҚазҰУ ректоры 

Ғалымқайыр Мұтанов: «Жақсының аты, ғалымның 

хаты өлмейді» дегендей, айтулы ғалым, абзал 

азаматтың өзінің ашық та жарқын бейнесімен ғана 

емес, ғылымдағы өшпес мұрасымен ғылыми ортада 

жаңа ғұмырының ұзақ жасай беретіндігіне бүгінде 

анық көз жеткізіп отырмыз», - деп, ғалымның есімі 

жаңа ұрпақпен бірге жасасып отырады деген сенімін 

білдірді. 

Арнайы жинақтың тұсаукесер рәсімі аяқталғаннан 

кейін, жиынға жиналған ғалыммен бірге қызмет 

атқарған әріптестері, көзін көрген, ізін басушы аға 

буын өкілдері мен жақын туыстары естеліктер мен 

жылы лебіздерін арнады. Сондай естелікпен бөліскен, 

өзімен қатар жүріп, қызмет атқарған Ш.Ш. Уәлиханов 

атындағы Тарих және этнология институты бас 

ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты, 

профессор Қайдар Сейсембайұлы Алдажұманов: «Әр 

кезеңнің өз өр тұлғасы бар және ол замана ағымына 

қарай танылады. Сондай өз заманының өр тұлғасы 

Төлтай ағамыз болды. Бұл кісі туралы ой толғарда, ең 

алдымен, болмысына адамгершілігі сай, ғалымдығына 

ұстаздығы сай үлкен жүректі қамқор жан келеді», 

- деп тарихшы ғалымның адами қасиеттері туралы 

бөлісті. Ал алған тарих ғылымдарының докторы, 

ҚазҰУ тарих, археология және этнология факультеті 

профессоры Талас Омарбекұлы: «Біздің еліміздегі 

екінші дүниежүзілік соғыс тақырыбын зерттеп, 

онымен айналысып жүрген ғалымдарды саусақпен 

санарлық деп айтуға болады. Соның бірі әрі бірегейі 

– Төлтай Балақаев еді. 19 жасында майданға аттанып, 

шайқас шебінде ауыр жараланғаннан кейін елге 

оралған ол, бар ғұмырын ғылымға арнады. Ғалым, 

ұстаз ғана емес, әкелік қамқор мен тәрбие бере алған 

тұлға еді», - деп атап өтті.

Жиын соңында арнайы дайындалған «Жастарға 

өсиет сөз» атты бейнефильм көрсетіліп, ардақты 

ғалымның жас ұрпаққа айтып өткен: «Қоғамға қызмет 

ету керек...», - деген соңғы сөздері, жиынға қатысқан 

студенттердің көңілдерінде мәңгі қалмақ деген үміт 

ұялайды. 

А.  ДҮЙСЕБАЕВА, 

Г. МЕНСИТОВА, 

Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушылары

Известный ученый-физик Бэла 

Габдулгалиевна Ахметова прожила 

яркую и интересную жизнь, большая 

часть которой была посвящена науке, 

родному университету и конечно 

же студентам. Она стала первым и 

единственным физиком женщиной-

казашкой обладателем Государственной 

премии СССР в области ядерной физики. 

Молодая подающая большие надежды 

выпускница Казахского государственного 

университета им. С.М.Кирова Ахметова 

Бэла Габдулгалиевна окончила аспирантуру 

Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. Затем она попадает в 

группу профессора А.Ф. Тулинова, которая 

занимается перспективным научным 

направлением в области ядерной физики – 

каналированием заряженных частиц.

В лаборатории научно-исследовательс-

кого института ядерной физики МГУ 

собралась интернациональная группа 

экспериментаторов из разных республик 

бывшего Советского Союза – Литвы, 

Казахстана, Азербайджана и России. В 

1964 году профессором А.Ф. Тулиновым 

был впервые обнаружен так называемый 

«эффект теней». За это открытие он, его 

сотрудники и аспиранты, в числе которых 

была и Б.Г.Ахметова, были удостоены 

Государственной премии СССР.

Успешно защитив кандидатскую 

диссертацию, Бэла Габдулгалиевна 

возвращается в родной университет, 

становится руководителем одной из групп 

научно-исследовательской лаборатории 

«Исследование радиационных процессов в 

земной коре» при кафедре радиоактивных 

излучений физического факультета.

В разные годы в группе работали 

Акчулаков Мейрам Тулеутаевич, Ведерников 

Валерий Иванович, Жантуарова Рамила 

Бахытжановна, Исабаев Есенжол 

Амурзакович, Кульевская Юзефа Григорьевна, 

Кадыров Нагметжан Байтенович, Савостина 

Виктория Николаевна, Тауасаров Камбар, 

Туманов Майрам Айтенович, Тныштыкбаев 

Курбангали Байназарович, Штамм Наталья 

Петровна, Широкая Надежда Анатольевна.

Кроме научно-исследовательской 

работы, Бэла Габдулгалиевна читала курс 

лекций по ядерной физике, взаимодействию 

радиоактивных излучений с веществом, 

физике нейтронов. Вскоре она выбрала 

новое для лаборатории научное направление. 

С 1972-1973 г.г. началось интенсивное 

исследование блистеринга в связи с 

проблемой создания термоядерного реактора. 

Перед руководителем группы и сотрудниками 

в стояли задачи не только научного поиска, 

но и поиска оборудования для проведения 

экспериментов, обустройства помещений 

лаборатории. Бела Габдулгалиевна сумела 

добиться поставки оборудования – 

электростатического генератора протонов 

ЭГ – 100, который был изготовлен в НИИ 

ядерной физики МГУ им. М.В. Ломоносова.

«С каким энтузиазмом мы готовили 

лабораторию. Пришлось из физиков 

переквалифицироваться в строителей. 

Благо наш лаборант Тауасаров Камбар имел 

навыки каменщика, а остальные стали его 

подмастерьями. Сами готовили раствор, 

возводили стенки для отсека, в котором и 

разместили наш генератор. Был закуплен 

вакуумный пост для нанесения реплик 

на поверхность исследуемых образцов 

нержавеющей стали. Пришлось заключать 

договора на исследование с Институтом 

минерального сырья АН КазССР, так 

как в университете не было такого 

прибора. Облучение образцов проводили 

круглосуточно, сотрудники дежурили 

по очереди. Каждое утро начиналось с 

обсуждения проведенных работ, полученных 

результатов и дальнейшего плана действий. 

Регулярно проходили внутригрупповые 

семинары, где обсуждались получаемые 

результаты, намечались дальнейшие планы», 

- писала в своих воспоминаниях ученый.

Для изучения ориентационных 

эффектов в кристаллических образцах при 

прохождении электронов была собрана 

экспериментальная установка, включающая 

вакуумную систему, обеспечивающую 

необходимый вакуум в камере с исследуемым 

объектом, систему поворотных механизмов, 

позволяющих во время облучения изменять 

углы падения и отражения налетающих 

заряженных частиц относительно заданных 

кристаллографических направлений. 

Исследования проводились на электронном 

линейном ускорителе физического 

факультета университета. 

Кроме экспериментальных работ, 

проводились также и расчетные работы 

по прохождению быстрых заряженных 

частиц через низко и высокомолекулярные 

упорядоченные системы. 

После прихода нового заведующего 

кафедрой академика Ж.С. Такибаева научная 

тематика группы была изменена. Одними из 

актуальных направлений исследований стали 

вопросы использования нетрадиционных 

возобновляемых видов энергии. Стали 

изучать возможности использования 

водорода, как источника энергии. 

Результаты экспериментов докладывались 

на всесоюзных, республиканских 

и университетских конференциях, 

оформлялись в виде ежегодных научно - 

исследо вательских отчетов, печатались 

научные статьи. 

Не один десяток дипломных и курсовых 

работ, а также производственных практик 

студентами физического факультета были 

выполнены в лаборатории под руководством 

доцента Бэлы Габдулгалиевны, научных 

сотрудников Широкой Н.А. и Акчулаковой 

М.А.

Для студентов Бэла Габдулгалиевна была, 

как мама. Ее добросердечность, такт, уменье 

выслушать и помочь снискали ей их уважение 

и любовь. К ней они шли с самыми разными 

вопросами и проблеммами. 

По ее словам, «на кафедре работал 

дружный женский коллектив, нас так и 

звали по наименованию кафедры КРИ 

– КРИкуньи. Отмечали дни рождения, 

праздники, рождения детей и внуков». Часто 

Бэла Габдулгалиевна приглашала нас к себе 

домой, и всегда гвоздем программы был ее 

фирменный лимонный пирог. 

Светлый образ нашей дорогой «шефини» 

Бэлы Ахметовой навсегда остается в 

наших сердцах. Работая с ней, мы стали 

высококлассными специалистами-

физика ми, научились ставить и решать 

задачи в области ядерной физики, ценить 

дружбу и человеческое тепло. А молодое 

поколение студентов может познакомиться 

с деятельностью профессора Ахметовой 

посетив музей истории Казахского 

национального университета.  

Б. ДОСАЕВА,

В. САВОСТИНА,

преподаватели кафедры
теоретической и ядерной физики
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Шығыстану факультетінде студенттердің зияткерлік біліктілігін дамыту мақсатында Brain Ring жарысы өтті

Ислам – әлемде ең көп таралған 
діндердің бірі. Ислам дінін ұстанушы 
мұсылмандардың саны қазіргі 
таңда 1,5 миллиардтың төңірегінде 
болса, халқының басым көпшілігі 
мұсылмандар болып келетін алпысқа 
жуық мемлекет бар. Осындай діні, 
дүниетанымы ортақ халықтың жоғын 
жоқтап, мәселелерін шешуде қолғабыс 
көрсетуге қауқары бар арнайы 
ұйым, басшылық қашанда керек-ақ. 
Ертеде мұндай қамқорлық қорғанын 
халифаттар атқарғаны мәлім. Алайда 
Осман мемлекеті ыдыраған сәттен 
бастап, аталмыш міндет атқарусыз 
қалып отырды. 

1965 жылдан бастап бірқатар Ислам мемлекеттерінің 
бастамасымен ортақ   дөңгелек үстелдер өткізу, 
мұсылман мемлекеттердің басын қосу мәселесі 
көтеріле бастады. Осы бастама аясында 1969 жылы 
«Ислам конференциясы ұйымы» құрылды. Әлемнің 57 
елін біріктірген Ислам конференциясы ұйымы БҰҰ-
дан кейінгі ең үлкен әлемдік ұйым болып саналады. 
Ұйым өз шеңберінде 18 саламен қоса 107 нақты 
қадам төңірегінде жұмыс жасауда. Олардың көпшілігі 
«Әлемдік бейбітшілік пен қауіпсіздік», «Палестина 
және Иерусалим», «Кедейлік», «Терроризммен күрес», 
«Ғылым және технология», «Діндер арасындағы келісім» 
сынды өте өзекті мәселелерді шешуге бағытталған. 

Тәуелсіздігімізге қол жеткізіп, ата заңымызды 
бекіткеннен кейін еліміз Қазақстан да, басқа посткеңестік 
мемлекеттер сынды 1995 жылы Ислам конференциясы 
ұйымының толық құқылы мүшесіне айналды. Еліміз өз 
кезегінде 2011-2012 жылдары аралығында осы ұйымға 
басшылық ету мәртебесіне ие болды. Бұл тарихи оқиға 
барысында Ислам конференциясы ұйымының атауын 
Ислам ынтымақтастық ұйымы деп өзгерту туралы 
шешім қабылданды.

Ислам ынтымақтастық ұйымының бірегей белсенді 
мүшесі ретінде, түрлі іс-шаралар мен жиындарды 
ұйымдастыруда, қонақжай халқымыз қолында барын 
еш аяған емес.

Солардың бірі ретінде жуырда ғана өткен ИЫҰ 
мүше елдерінің бағдарламасын тілге тиек етпесе болмас. 
Бағдарлама ислам ынтымақтастық ұйымына мүше 
елдердің дипломаттарына «Трансұлттық қауіп-қатерлер, 
терроризм және қауіпсіздік мәселелері» аясында 
баяндамалар жасалып, мұсылман елдерінің бүгінгі 
таңдағы ең өзекті мәселелер тереңінен талқыланды. 
ҚР сыртқы істер министрлігі мен ИЫҰ бірлесіп 
ұйымдастырған бұл бағдарламаны өткізуді әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ жауапкершілігіне алып, жоғары 
деңгейде өткізді. 

Ғалым Мұтанов өз баяндамасында ұлттық 

университеттің БҰҰ деңгейіндегі мәселелерді 
шешуде өте белсенді үлес қосып жатқанына 
тоқталды. Атап айтсақ, БҰҰ-ның тұрақты даму 
аясындағы 17 мақсатты іске асыру мәселесі бойынша 
универстетімізде Пан Ги Мун тұрақты даму институты 
АҚШ-тың Колумбия университетімен бірге жұмыс 
жасап келетіні ерекше атап өтілді. Бұл институт 
студенттер, магистранттар және докоранттармен 
тұрақты даму тақырыптары негізінде дәрістер мен 
семинарлар ұйымдастырып, жобалар жасайды. Тағы 
бір өзекті әрі басты жоба ретінде әл-Фарабидің 
этикалық нормаларын жастардың санасына 
сіңіру мәселесін «Қайырымды қоғам азаматтарын 
қалыптастыру. Қазіргі университеттер миссиясы» 
жобасы аясында қолға алғанын ректор тілге тиек 
етті. Ал, Әлібек Бақаев Қазақстан Республикасының 
көптеген халықаралық іс-шаралардың өтуіне 
мұрындық болып келе жатқаны сияқты ИЫҰ-ның 
көптеген іс-шараларын ұйымдастыру және болашаққа 
бағытталған жобалардың көшбасшылығын жасап 
жүргендігін айта кетті. Бұл – еліміздің ИЫҰ-ға жай 
ғана мүше емес, өте белсенді мүшелерінің қатарында 
өз орнын алатынының көрсеткіші. Бұлардың ішінде 
ең басты басымдылық терроризммен күресу және 
зардаптарынан оңалту бағытындағы қадамдары 
болып табылады. Ол шаралардың бір мысалы ретінде 

елімізде мемлекеттік грантпен әр салада білім алып 
жатқан ауғандық студенттерді айтсақ болады.

Сонымен қатар, осы жиын аясындағы 
бағдарламаны одан әрі қызықты қылған жағы 
да ғалымдар мен зерттеушілердің терроризм мен 
экстремизм мәселелеріне жасаған исламтанулық, 
әлеуметтік-экономикалық және басқа тұрғыдан 
нақты деректер мен сауалнамаларға сүйенген 
баяндамалары болды. ИЫҰ Бас хатшылығы 
аясындағы Исламофобия Обсерваториясының 
директоры Доктор Додик Ариянто ислам фобиясы 
мен әлеуметтік желі, медиа арақатынасын айшықтап 
берсе, ИҰҰ-ның радикализм мен экстремизмге 
қарсы  қақтығыстарды шешу  саласындағы SESRIC 
орталығының басшысы Доктор Фади Абдуллах 
Фарасин терроризм мәселесінің тарихына тоқтала 
отырып, әлеуметтік, экономикалық және басқа да 
алғышарттарын түсіндіру арқылы ислам діні мен 
терроризмның үш қайнаса сорпасы қосылмайтын 
ұғымдар екенін тағы бір қырынан көрсетіп берді. Ал, 
Пәкістандағы Синд университетінің ислам құқығы 
профессоры Санауллах Бутто Ислам дінінің ең 
басты қайнар көздері болып табылатын Құран мен 
сүннеттің ішіндегі «жиһад», «Алла жолында», «кафир»  
және т.б. ұғымдардың теріс интерпретациялауының 

нәтижесінде Ислам мен терроризм біріктіріліп 
әлемдік деңгейде үлкен апаттарға жол ашқанын 
айтып кетті. Профессор Санауллах Бутто дінтану 
және мәдениеттану кафедрасының аға оқытушысы, 
PhD Жанат Досхожинаға сұхбат берді, сонымен 
қатар кафедрада исламтану, дінтану, мәдениеттану 
мамандықтары бойынша білім алып жатқан 
студенттерге дәріс оқып, студенттердің бірқатар 
сұрақтарына жауап берді. 

Конференция барысында баяндама жасаған 
ғалымдардың барлығының тоғысқан түйіні ислам 
әлеміндегі жайылып кеткен білімсіздік болды. 
Шындығында, мұсылман елдеріндегі ең үлкен 
мәселелердің басында білімсіздік орын алады. 
Бүгінге дейін жасалған әскери операциялар мен 
басқа да келіссөздерден күткен нәтиже өкінішке 
орай жеміс бермей отыр. Оларға жұмсалған қыруар 
қаржы мен еңбектің бәрі далаға кетіп жатқаны 
белгілі. Сондықтан білімге басты назар аударылу 
тиіс. Исламды дұрыс оқу, үйрену және үйрету, 
ғылыми жағынан зерттеу мәселелері отандық 
мамандардың мойнындағы басты міндет болып 
тұр. Осы тұрғыда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
философия және саясаттану факультетіндегі дінтану 
және мәдениеттану кафедрасы ашқан исламтану 
мамандығы болашақ мамандарды даярлауда өте 
үлкен рөлге ие және бұл білім ошағына үлкен сенім 
мен жауапкершілік артылуда. Кафедрамыздың 
бұл мамандықты ханафи мәзһабының дәстүрлері 
аясында, зайырлы мемлекетіміздің нормаларымен 
оқытуы елімізде діни негіздегі түсініспеушіліктер, 
мәселелердің алдын алады деген сенімдеміз.

Жаһандық мәселелерді шешуде Ислам 
ынтымақтастық ұйымы сынды әлемдік ұйымдардың 
өз шараларын Қазақ ұлттық университетінің 
қабырғасында өткізуі елімізге, университетімізге 
сенімнің  белгісі екенін атап өткіміз келеді. Мұндай 
үлкен ауқымдағы, халықаралық маңызы зор іс-
шаралар білімнің қара шаңырағында әлі де жалғасын 
табады деген үміттеміз.

Айнұр ҚҰРМАНАЛИЕВА, 
дінтану және мәдениеттану 

кафедрасының меңгерушісі, 
филос.ғ.д., профессор;

Хумархан ЖАНБОЛАТ,
 исламтану мамандығының

 2-курс магистранты 

Мемлекет  басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында көтерілген көкейкесті 
мәселелердің бірі - латын әліпбиіне 
көшу.  Естеріңізде болса, бұл жөнінде 
2012 жылы Елбасының халыққа 
Жолдауында  қозғалған болатын. Ендігі 
кезекте Президентіміз латын әліпбиіне 
көшудің  нақты жолдарын айтып, осы 
мәселе зиялы қауым арасында кеңінен 
талқылануы қажет екенін алға тартқан 
болатын.

Тәуелсіз Қазақстанның жаңа буыны латын 
графикасын пайдаланатын озық елдердің кеңістігінде  
өзін еркін сезінуі, соларға тартылып, үздік 
тәжірибелерін игеруі үшін қажет. Латын әліпбиіне 
көшу - Қазақ елінің тәуелсіз әрі өркениеттілікті 
таңдауы. Біз қазір өз еліміздің тағдырын өзгенің 
ықпалынсыз, өзіміз таңдаймыз. Осы арқылы  
жазуымызбен де дамыған елдерге жақындайтын 
боламыз. Бұл  Қазақстанның  тек рухани ғана 
емес, ғылыми технологиялық жаңғыруына да жол 
ашады. Сонымен қатар, санамыздың жаңғыруы, 
технологиялық дамуымыз, халқымыз бен  
мемлекетіміз жаңа биіктерге көтерілу үшін біз осы 
қадамды жасауымыз керек деп ойлаймын.  

Латын әрпіне өту қажеттілігі – бүгінгі таңда дау 
туғызбайтын ақиқат. Мемлекеттің тірегі– халық 
болса, ал халықтың тірегі – тіл. Тіл дұрыс әріптеліп, 
дұрыс енгізілетін болса, мемлекеттің де бүкіл 
тіршілігі дұрыс жүреді. Тіл табиғатын сақтап, дұрыс 
қолданылса ғана адамдар да, мемлекеттер де бір 
бірімен дұрыс қатынас жасай  алады. Тіл қателікке 
ұрынса, қоғамның да, халықтың да, мемлекеттің де  
ішкі тіршілігі алға баспайтыны анық. Сондықтан 
қазақ әліпбиін латын әрпіне көшіру мемлекетіміз 
бен халқымыздың өте маңызды әрі тарихи мәні бар 
шешімі болып табылады.  

Қазақ жазуын латын әліпбиіне  көшіру – 
қоғамдық сананы  жаңғыртуға,  заман  талабына  сай  
адам  санасын интеграциялық ілгерілетуге, ғаламдық 
даму үдерістеріне жол  ашуға септігін тигізетіні анық.  
Латын жазуы арқылы әлемдегі  дамыған   елдердің 
қатарына қосылуға  мүмкіндік  молайып,  қазақ тілінің 
мәртебесін арттырып,  өркениетті  елдер  қатарынан  
көрінуге  үлкен  септігін тигізеді.  Өзіміздің  төл 
әліпбиіміздің  болуы   жаңа мүмкіндіктерге  жол  

ашады.  Қазірдің  өзінде  қоғамда  қызу  талқыланып, 
әртүрлі  пікірлер айтылуда.  Әсіресе,  жастар  қауымы  
арасында  талқыланып,  қолдау  тауып жатқаны 
қуантады.  Жастардың  заманауи  латын қарпінде  
өз тілін меңгеруі,  оны  жаһан  жұртшылығына  
паш ету дұрыс қадам.  Жаһандану үдерісі  болмай 
қоймайтын бүгінгі күнде  ақпарат алмасу,  ғылымның 
түрлі саласы қарқын алған сайын өзінің ұлттық  
құндылықтарын  жаңа өмірге бейімдеп, бәсекеге 
қабілетті мемлекет қалыптастыру, мемлекетті өрге  
сүйрейтін  отаншыл  жастарды  тәрбиелеу - бүгінгі 
күннің басты бағдары. Қазақстанның әлемдік 
қауымдастықпен жақындасуына мүмкіндік береді. 
Қазақ тіліне компьютерлік  жаңа технологиялар 
арқылы халықаралық ақпарат кеңістігіне кіруге 
тиімді қадамдар басталмақ.  Ең  бастысы, түбі бір, 
діні бір, мәдениеті ортақ түркі дүниесі, негізінен 
латынды қолданады.  Бізге олармен рухани, тығыз  
байланысты күшейтуімізге латын қарпі – алтын 
көпір болмақ.        

Дегенмен  басты мақсат – халыққа ыңғайлы 
әрі ұтымды жолды  таңдау.  Жазу реформасы 
гуманитарлық рухани, әлеуметтік  мазмұнға ие 
мемлекеттік шара. Уақыт сынағынан өткен латын 
жазуына көшу болашақ үшін өте маңызды екенін 
жұртшылықта та түсініп отыр. Себебі бүгінгі 
кириллицаның аясы тарылып келеді. 

Бұл жазу – елдігіміз бен егемендігімізді 

айқындайтын, халықтың сауаттылығын танытатын 
көрсеткіш.  Әрине басқа түркі тілдес елдерде төл 
дыбыстарын жеке лигатуралар арқылы білдіреді 
және олар да «бір дыбыс – бір әріп» қағидатын 
ұстанған.  Егерде  латын  әліпбиіне көшетін болсақ, 
кешегі, бүгінгі рухани дүниелеріміздің бәрін сауатты 
қалпында аударып алу міндетін де ұмытпауымыз 
керек.  Бір  әліпбиден екінші әліпбиге көшу қысқа 
мерзімді науқан түрінде емес, жоспарлы, жүйелі 
түрде әрі кезең кезеңімен іске асырылуы тиіс. ҚР 
мемлекеттік тілінің жаңа әліпбиінің бірыңғай 
стандарттарын бекіту алдағы уақытта жүргізілетін 
жауапкершілігі мол, аса ауқымды шаралардың  басы 
болып табылады. Жаңа әліпби бойынша ғылыми 
әдістемелік,  құқықтық базаны даярлау, білім 
ошақтары үшін мұғалімдер мен тіл  мамандары  
қауымын оқыту, оқулықтар мен орфографиялық  
сөздіктер жазу деген сияқты маңызды жұмыстар 
өз кезегін  күтіп тұр. Бұл бір жағынан бұрынғы 
сөздіктерде кеткен «әттеген-ай» дейтін тұстарымызды 
қайта қарап, жаңа жазуға негіздеп қайта құрастыруға 
мүмкіндік береді. Жазу – әрбір халықтың рухани, 
мәдени өсуін, даму деңгейін көрсететін әлеуметтік 
мәні зор құбылыс. Ол өткенді, бүгінді және келешекті 
жалғастыратын алтын көпір. Қазіргі жазуымыз 
бірнеше ұрпаққа білім беріп,  оларды талай биіктерге 
жетеледі, қазақтың әдебиетін, мәдениетін, ғылымын 
көтеріп, егеменді мемлекетімізге қызмет етіп 
келеді. Бұл рас.  Елбасының алға  қойған  мақсат 
міндеттерін  жүзеге асыру жолында жұмыла жұмыс 
істеуіміз керек. «Ел бүгіншіл, менікі – ертеңгі үшін 
деген Ахмет  Байтұрсынов. Қазір қолға алып  жатқан 
дүниенің  бәрі біз үшін емес, кемел болашақ үшін 
жасалып жатқан ауқымды жұмыс.   Латын әліпбиі –
әлемде кеңінен тараған графика. Тіпті өз мемлекеттік 
бар елдерде шет тілдерін үйренгенде, ғылым мен 
техника, медицина салаларын игергенде латын 
әріпін үйренуді және қолдануды қажет етеді. Осы 
жағынан алғанда оны халықаралық әліпби деседе 
болады.  Әлемдегі халқы ең көп Қытай мен қарыштап 
дамыған Жапония өз оқушыларына бейімделген 
латын әрпін  үйретеді екен. Латын әрпі көрші 
Ресей елдерінде ресми түрде болмаса да кеңінен 
пайдаланылады. Сонау   біздің дәуірімізге дейінгі   
700 –  жылдары пайда болған латын әліпби әлемге 
кең тараған үлгі. Еліміздің бұл латын әліпбиіне көшу  
жаңалық емес бұрынғыға  қайта оралу (1929-1940ж) 

бұл заман талабы, қоғамдық сұраныс.   Ал тәуелсіздік 
алып, әлемдік қауымдастыққа тең мүше болған 
біздің Қазақстанда латын тілі бұрынғыдан да көп 
қолданыла бастады.

Халқымыздың рухани жаңғыруына негіз болуға 
тиісті көрсетілген қадамдардың қатарына мемлекеттік 
тіл жазуын латын жазуына көшіру қажеттігі қойылып 
отыр. Нақты уақыт пен міндеттердің айқындалуы да 
ұлттық сананы жаңғыртудан туындап отырғандығы 
анық. Ұлттық  сана үшін маңыздылығы, тарихи  
қажеттілігі тұрғысынан бұл тілдің ғана емес, әлемдегі 
қазақ ұлтының тек бүгіні ғана емес, алдағы болашағы 
үшін де басты мәселе – жаңа ұлттық әліпбиге көшу 
туралы айтылып, қоғамдық ортада зор қызығушылық 
тудырып отырғаны. Себебі ұлттық зиялы қауымның 
арасында пісіп жетілген мәселе болса, бүгінгі 
анық мәселе  жаһандану жайындағы қазіргі қазақ 
жазуы,   озық заман талап етіп отырған жаңғыртудың 
қажеттігі. Әліпби ауыстыру, бұл ұлтымыздың 
тарихындағы ең маңызды бетбұрысы болып 
табылады.  Сондықтан осындай жауапты қадамға 
баршаның атсалысқаны абзал. 

Латын графикасын үйреніп алу аса қиындық 
туғызады деп өз басым ойламаймын. Өйткені әлем 
қабылдап отырған әліпбидің жаттығы байқала 
қоймауы керек. Латын әліпбиінің жалпыға бірдей 
стандарты қабылданғаннан  кейін бірден көшедегі 
көрнекіліктерді, жарнамалар мен маңдайшалардағы 
жазуларды, баспа сөз беттеріндегі айдарларды 
латынша жаза берген дұрыс деген пікірді қолдаймын. 
Ол  жаңа әліпбиге халықтың көзі үйреніп,   тезірек  
қабылдауына оң ықпалын тигізері анық. 

Латын әліпбиіне көшу бұл өз кезегінде болшақ 
жастарға жаңа сапалық деңгейде білім беріп, 
әлемдік бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға 
жол ашатыны анық. Сондықтан тәуелсіз ел болып, 
рухани жаңғыруда әліпбиді ауыстыру - «Мәңгілік 
ел» болудың негізгі алғышартары болмақ.  Ғаламдық 
істер адамзаттың игілігіне айналары анық. Осы жолда 
бабалар армандаған «Мәңгілік ел» идеясының өзі 
ұлттық тіліміздің тұғырын бекітіп, рухани жаңғыруға 
жасалған нақты қадам екенін түсіндіретіні анық.   

Пірімбек  СҮЛЕЙМЕНОВ,
саяси ғылымдарының кандидаты, доцент
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КазНУ провел круглый стол в поддержку инициатив генерального секретаря ООН 

Антониу Гутерриш по гендерному равенству и борьбе с насилием против женщин

JASTAR BETI

Активисты молодежной организации «Невада-Семей» КазНУ им. аль-Фараби 
провели круглый стол на тему «Мир без ядерного оружия – наша общая цель». В 
ходе мероприятия были обсуждены вопросы о роли Международного антиядерного 
движения и деятельности молодежной организации «Невада-Семей». 

Түркітану мамандығы оқытушылары 
ұйымдастыруымен журналистика 
кафедрасының доценті Аманқос 
Мектептегімен  «Руна жазуының 
құпиясы» атты тақырыпта ғылыми-
танымдық кездесу өтті. 

Аманқос Мектептегі өзінің ғылыми 
семинарын руна жазуының арғы тегінен бастап 
Монғолия мен Қырғызстан, Қазақстанның 
бірнеше аймақтарында орын алған рунатектес 
балбалтастардың тарихы туралы сұхбатымен 
жалғастырды. Олардың халықтың тарихи 
жады мен этнографиясына қалай әсер ететіні 
туралы, қазіргі тұрмыс-тіршілігімізде елеусіз 
болса да өмір сүруін тоқтатпағаны туралы 
әңгімелеп, қызықты да сындарлы деректермен 
жабдықтады. Ғалымның пікірінше, қазақтың 
ұшы-қиырсыз  даласында, сай-саласы 
мен таулы шатқалдарында ежелгі дәуірден 
сақталған тасқа қашалып бәдізделген 
ескерткіштер аз емес. Осы баға жетпес құнды 
ескерткіштердің сырын ашып, тарихын 
таңбалап, таңбасын оқып-зерделеу қазіргі 
уақыттың аса маңызды іс-шараларының бірі 
болса құба-құп. 

Бірнеше сағатқа созылған семинар, 
қатысушылар тарапынан үлкен 
қызығушылыққа ие болып, соңынан 
сұрақтарға жауап беру мен еркін әңгімелесуге 
ұласты. Слайт, кітап, карта сияқты көрнекі 
құралдармен қоса тікелей интернет желісіне 
қосылып тиісті материалдарды пайдаланып 
семинарға қатысушы қауымға қызықты да тың 
ақпар бере алды.

Ерғали ЕСБОСЫН,
Түрксой кафедрасының доценті

Филология, әдебиеттану және әлем 
тілдері факультетінің қазақ әдебиеті 
және әдебиет теориясы кафедрасының 
жанынан 2011 жылы құрылған 
«Әдеби жүздесулер» клубы бүгінде 
факультетіміздің шығармашылық 
өнерге құштар, талантты студенттерін 
топтастыратын рухани-әдеби 
орталыққа айналып үлгерді. Клубтың 
алға қойған бірнеше мақсаттарының 
ең бастысы – студенттерге 
аудиториядан тыс уақытта әдеби 
ортаны таныстыру, көркем өнерге, 
әдебиетке деген құштарлықты ояту, 
өнер иелеріне, ақын-жазушыларға 
деген құрмет сезімін арттыру. 

Жақында осы «Әдеби жүздесулер» 

клубының ұйымдастыруымен филология 

факультетінің студенттері Қазақстан 

Республикасының Ұлттық кітапханасында 

өткен ҚР мәдениет қайраткері, журналист-

жазушы Күлия Смайылханқызы 

Айдарбекованың «Әкеге құрмет» атты 

прозалық кітабының тұсаукесеріне барып, 

тағлымды дүниемен танысып, рухтанып 

қайтты.  Әдеби кеш форматында өткен 

іс-шараға мәдениеттанушы-ғалым Мұрат 

Әуезов, жазушылар Әшірбек Көпішев 

пен Құдияр Біләлов, композитор Секен 

Тұрысбек, ақын Темірғали Көпбаев, актер 

Байғали Есенәлі және т.б. белгілі қоғам 

қайраткерлері мен жазушы-ғалымдар 

қатысып, сөз сөйледі. Жаңа туындыны жылы 

қабылдаған  әдебиетсүйер қауым өздерінің  

жылы лебіздерін айтып, ізгілік пен мейірімге, 

ғибрат пен өнегеге толы дүние екендігін 

айтты. Алғашқы бетін оқи бастағаннан-

ақ шынайы өмір суреттері боямасыз, 

үлкен тебіреніспен баяндалатын естелік-

әңгімелерден әке ақылы мен өсиетін көңілге 

түйіп, өмірлік ұстанымдарына айналдыра 

білген сара қыздың әкеге деген құрметіне, 

перзенттік  парызды орындау барысындағы 

үлгі аларлық істеріне сүйсінгендіктерін сөз 

алған шешендер толғана айтты. Күнделікті 

тіршілікте көпшілігіміз мән бере бермейтін 

жайттардың өзінен мағыналы ой түйіп, 

оны тәрбие тетігіне айналдыра білген 

автордың дүниені қабылдау, тану, пайымдау 

өзгешеліктерін жоғары бағалады. 

Ата-анаға деген құрмет пен тағзымға 

зәру бүгінгі заманда адамды толғандыратын, 

оқырман жүрегіне ізгілік дәнін себетін, 

рухани-адами болмысты негіздей түсетін 

осындай өнеге-үлгісі, дидактикалық мәні 

зор шығармалардың қажеттілігін жиналған 

көпшілік ұғына түсті. Күлия Смайылханқызы 

«Әкеге құрмет» кітабын студенттерге де тарту 

етіп, қолтаңбасын берді.  Әдеби кештің 

әсіресе жастарға берер тәлімі көп болды. 

Сәлима ҚАЛҚАБАЕВА, 

қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы 
кафедрасының профессоры м.а.,

«Әдеби жүздесулер» клубының жетекшісі

С приветственным словом выступил 

доцент кафедры ЮНЕСКО по устойчивому 

развитию Адилхан Оразбаев. «Мы рады, что в 

стенах нашего университета функционирует 

молодежное крыло международного 

антиядерного движения «Невада-Семей». 

Думаю, что наша молодежь сумеет достичь все 

цели, стоящие перед ними» - отметил он. 

На круглом столе выступили председатель 

молодежной организации «Невада-Семей» 

КазНУ, а также магистранты и докторанты 

университета. «Я очень горжусь тем, что 

являюсь участником молодежной организации 

«Невада-Семей». Цель нашей организации - 

объединение молодежи всего Казахстана для 

решения экологических проблем, связанных с 

последствиями испытания ядерного оружия» 

- отметила в своем выступлении магистрант 

первого курса специальности «Экология» 

Тастыбай Меруерт.

В рамках круглого стола был показан 

видеоролик об испытаниях водородной бомбы 

на Семипалатинском полигоне. Участники 

обсудили актуальные вопросы, связанные с 

радиационной безопасностью. 

Молодежь всегда была и остается значимой 

частью любого государства и общества в целом. 

Именно от нашей гражданской позиции 

и активности зависит, каким будет мир в 

будущем.

Гульжанат ТАНАБЕКОВА,

председатель молодежной организации

 «Невада-Семей» КазНУ им. аль-Фараби 

Әрбір адам шыңға шығып, көкке қол созу үшін  мызғымас мақсат, бағамды бағыт қоя 
білуі шарт. Арман мен мақсат деп тұрғанымыз, ол студент жастар үшін әрине – белгілі 
мамандық алу. «Адам баласы өмірде жар таңдаумен, мамандық таңдауда қателеспеуі 
тиіс» деген қазақ  халқында  даналық сөз бар. Алыстағы сыр өңірінен арман қала 
Алматыға келіп, кітапхана ісі мамандығына түстім. 

Тарих, археология және этнология 

факультетінің  білімді-білікті оқытушылары,  

дарынды ұстаздары, өз мамандығының  майын 

ішкен майталмандары маған ерекше ұмтылыс 

пен толқындай толқыныс, жасындай күш пен 

алапат қуат берді. «Жаман жұмыс жоқ, жаман 

жұмысшы бар»,- деген орыс халқының мақалын 

мақсатыма ұстаным еттім.  Соның нәтижесінде, 

бұл мамандыққа деген құлшынысым мен ынта-

жігерім, сүйіспеншілік пен қызығушылығым 

күн санап артуда.

Кітапхана ол - рухани үй болса, кітап ол 

- рухани қазына. Кітапхана – оқырман мен 

ұсынушыны байланыстыратын алтын көпір, 

ізденушілер мен мәліметтердің және де сан түрлі 

құжаттардың жиынтығы, қарапайым адамды 

ханның деңгейіне жеткізердей сарқылмас 

білім сақталған шаһар дер едім. Кітапханада 

кітаптарды каталогтау, оны редакциялау, 

ұйымдастыру сынды түрлі қызметтер мен 

түсінген сайын өз тылсымына қызықтыру 

үстінде. Мен болашақта өз биігіме шығып, 

мамандық иесі атанған тұста, жаңаша үлгідегі, 

алашты алты құрлыққа танытатын әмбебап 

кітапхана жасауды мақса тұтып отырмын. 

Мұхаммед-Қанафия ШАРХАН,

1-курс студенті;

Майра РАЙМБЕКОВА,

тарих, археология және этнология 

факультетінің аға оқытушысы
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Жас ұрпаққа патриоттық тәрбие 
беруде «Егемен Қазақстанда» жарық 
көрген Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты 
бағдарламалық мақаласының 
маңызы ерекше зор. Екі бөлімнен 
тұратын мақаланың «Ұлт тарихындағы 
уақыт пен кеңістік» бөлімінде Ұлы 
даладағы ежелгі металлургия, атқа 
міну мәдениеті, аң стилі, Қазақстан 
- алма мен қызғалдақ отаны 
тақырыптары қамтылса, «Тарихи 
сананы жаңғырту» бөлігінде Ұлы 
есімдер, түркі әлемінің генезисі, 
ежелгі өнер мен технологиялар музейі, 
дала фольклоры, кино мен телевизия 
өнері туралы айтылған.

Физическое воспитание – 
неотъемлемая часть учебно-
воспитательного процесса. 
Оно направлено на укрепление 
здоровья, повышение уровня 
физической подготовки 
и обеспечение высокой 
работоспособности студентов. 
Учитывая эти факторы 
кафедра «Механики» механико-
математического факультета 
ежегодно проводит спартакиады 
среди студентов.

Так, на базе спортивного комплекса КазНУ, 

докторантами PhD второго года обучения 

в рамках педагогической практики было 

организовано мероприятие под названием 

- «Быстрее, выше, сильнее!», посвященное 

85-летию университета.

В нем приняло участие более 100 студентов. 

Были проведены состязания по мини-

футболу, волейболу, бадминтону, настольному 

теннису, перетягиванию каната, шахматам, 

тогызкумалаку и армрестлингу. В результате 

упорной борьбы в армрестлинге победителем 

стал студент первого курса специальности 

«Космическая техника и технологии» 

Амангельды Нурымжан. Победителем по 

тогызкумалаку стал студент первого курса 

специальности «Механика» Алдан Бекжан. 

Первое место в бадминтоне выиграла студентка 

четвертого курса специальности «Механика» 

Айгерим Аршабекова, а в настольном теннисе 

победил студент четвертого курса Жасулан 

Отепов. Самой ловкой и быстрой в волейболе 

оказалась команда первого курса специальности 

«Механика». Корона сильнейшего шахматиста 

была вручена студенту первого курса Ердосу 

Намырайм. 

Ясная и теплая погода также внесла свою 

положительную лепту и порадовала всех 

участников соревнований. Особенно для 

первокурсников это был хороший шанс, чтобы 

познакомиться со сверстниками и обрести 

новых друзей. Подобные мероприятия всегда 

объединяют и сближают людей. Коллектив 

кафедры «Механика» очень дружный и 

сплоченный. Такие традиции были заложены 

старшим поколением сотрудников кафедры и 

этот особенный дух коллективизма передается 

всем студентам и молодым преподавателям по 

сей день. Я очень рада этому, так как считаю, 

что сила кафедры «Механика» в единении и 

сплоченности. Благодаря этим качествам, мы 

отлично организовали и провели спортивно-

воспитательное мероприятие. Выражаем 

большую признательность за участие и помощь 

всем преподавателям и студентам кафедры.

Мерей КЕНЖЕБАЕВА, 

докторантка 2 курса 

специальности «Механика»

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті Елбасы идеяларын насихаттай 

отырып, Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың мақаласында көрсетілген 

көптеген бағыттарды жүйелі түрде жүзеге 

асыруда. Университетте осы бағыттардың бірі 

«ҚазҰУ студенті оқуға тиіс 100 кітап» жобасы 

табысты жүзеге асуда. Бұл жоба жастарды 

азаматтық және рухани-адамгершілік 

тұрғыдан тәрбиелеуде зор нәтиже беруде. 

Осы аталған жоба аясында әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

жоғары оқу орнына дейінгі білім беру 

факультетінің шетелдіктердің тілдік және 

жалпы білім беру дайындығы кафедрасының 

ұйымдастыруымен ғылыми-танымдық, 

тәрбиелік маңызы бар  іс-шаралар  өткізіліп 

отырады.  

Елбасы тарихта ойып тұрып орын алатын 

адамдар құрметіне «Ұлы даланың ұлы 

есімдері» атты оқу-ағарту энциклопедиялық 

саябағын ашуды ұсынады. Міне, осы орайда 

мемлекет басшысының ұсынып отырған  

мақаланың бір бағыты «Ұлы даланың ұлы 

есімдері» және «Ұлы Дала тұлғалары» сынды 

жобалары аясында түрлі іс-шараларды жүзеге 

асыруда шетелдіктердің тілдік және жалпы 

білім беру дайындығы кафедрасы белсенді 

жұмыс істеуде. 

ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінің 

шетелдіктердің тілдік және жалпы 

білім беру дайындығы кафедрасының 

ұйымдастыруымен Қазақстанның 

Халық жазушысы Ә.Нұршайықовтың 

шығармашылығына орай «100 кітап» жобасы 

аясында «Әдеби жыр кешін» өткізді. Бұл шара 

ҚР Ұлттық кітапханасының Кіші залында 

өтті. Әдеби кешке ҚР Ұлттық кітапханасының 

қызметкерлері, кафедра оқытушылары мен 

Алматы қаласының студент жастары мен 

жоғарғы сынып оқушылары қатысты. 

Бұл кешке Абай атындағы ҚазҰПУ, 

Сүлейман Демирель атындағы қазақ-түрік 

университетінің, Қ.А. Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік    университетінің, 

Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениеті 

университетінің, ҚазМемҚызПУ, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ ЖОО дейінгі білім беру 

факультетінің, колледждің және бейіндік 

мектептің оқытушылары, студенттері мен 

оқушылары қатысып, өздері шығарған 

өлең жолдарын оқып, көрнекті қаламгердің 

еңбектері туралы ой-толғаныстарымен 

бөлісті. 

Өмірдің сан алуан қиындығын бастан 

кешсе де, өзі таңдаған сара жолдан таймай, 

өмірінің ақырғы күндеріне дейін адамзатқа 

рухани азық сыйлап, ұрпақты ізеттілік пен 

сүйіспеншілікке баулып өткен Әз ағаның 

шығармаларымен сусындату – кештің басты 

мақсаты болды. 

Жыр сүйер қауыммен профессор 

Ж.Нұршайықова жазушы отбасы атынан 

естелік әңгімелерімен бөлісті. Аға оқытушы 

И. Сапронова, доцент Г. Қойшыбаева 

жыр кешін өлеңмен бастап берді. Кешті 

қаламыздың ЖОО студенттері мен қонақтары 

жалғастырды. 

Студенттер Әзілхан Нұршайықов 

шығармаларының танымдық мәнімен бірге 

ұлттық әдебиет пен мәдениетті, ана тілін 

өркендетудегі рөлі зор болғаны туралы 

мәліметтермен танысты. Қазіргі жас буын 

ұрпақ Әзілхан ағаның шығармаларына терең 

бойлап, көкіректеріне түйген сырларын 

шынайы көркемдеген. Олардың арасында 

болашақ қара сөз шеберлері де, сөзін өлеңмен 

өрген болашақ ақындар да кездеседі. 

Біздің әдебиетіміз бен мәдениетіміздің мол 

қазынасы әрі «Ұлы Даланың ұлы тұлғасы» 

және бүгінде аты аңызға айналған Әзілхан 

ағаның шығармаларын әрбір жас оқуға тиіс 

100 кітаптың бірі ретінде дәріптеліп, тәлім-

тәрбиесі мол «Әдеби жыр кеші» жоғары 

деңгейде өтті.  

А. САДЕНОВА,
Шетелдіктердің тілдік және жалпы

білім беру дайындығы кафедрасы
жоғары оқу орнына дейінгі

білім беру факультеті


