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ЕЛ БАСЫ ЖАҺАНДЫҚ АДАІУІИ 
КАПИТАЛДЫ ДАІУІЫТУ ҚОРЫН
ҚҰРУДЫ ұсынды

Мемлекет басшысы 
«Сбербанк России» ААҚ президенті 
жене басқарма төрағасы Герман 
Грефті қабылдады.
Кездесу барысында банктің 
Қазақстандағы қызметінің 
мәселелері, сондай-ақ елдің 
қаржы секторы мен банк жүйесін 
одан әрі дамыту перспективалары 
талқыланды.Айхан Ш ӘРІП

Кеше Астана экономикалық 
форумы өз жумысын аяқтады. 
Оның «Қазақстан» орталық 
концерттік залы кешенінде 
өткізілген негізгі іс-шарасы -  
пленарлық отырысына Президент 
Нурсултан Назарбаев қатысып, 
АЭФ мінбері арқылы жаһандық

ПРЕЗИДЕНТ ГРЕФТІ ҚАБЫПДАДЫЕлбасы «Сбербанк» Қазақстан на- рығында 10 жылдан бері жумыс істеп келе ж атқ ан ы н , осы  уакы т іш ін д е р ес- публиканы ң ж етекш і қ арж ы -н есие мекемелерінің біріне айналғанын айтты.Нурсултан Назарбаев қазіргі кезде көптеген елдер мен қаржы институттары қиындық көріп отырғанын, проблема-
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Кеше Астана экономикалық 
форумы өз жұмысын аяқтады. 
Оның «Қазақстан» орталық 
концерттік залы кешенінде 
өткізілген негізгі іс-шарасы -  
пленарлық отырысына Президент 
Нурсултан Назарбаев қатысып, 
АЭФ мінбері арқылы жаһандық
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МЕРЕИ гнмИҚЫНаптаОл Қазығұрт тауының етегінде орна- ласқан кішкентай Жұман атгы елді мекен- де 1956 жылы маусымның 3 күні жоғары оқу орындарындағы мұражай ісінің бо- лашақ маманы әрі басшысы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттык университеті тулей, Ресей Жаратылыстану академиясы- ның профессоры, осы Академия тағайын- даған «Ғылым мен білім саласының еңбегі сіңген қызметкері» қурметті атағының

ларынын арасында ақындар айтысын ұйымдастыруға атсалысып, биология фа- культетінін студенттері I орынды иеленді.Қылышбай Мұсабеков өзі маманданып жүрген «Табиғат қорғау және биологияны оқыту методикасы» кафедрасының сту- денті ретінде өзі сияқты табиғатқа жана- шыр білім алушылармен біріге отырып, «Табиғат қорғау дружинасын» үйымдас- тырып, М әскеу, Воронеж, Свердловск

таралу ерекшеліктері, биологиясы мен экологиясы жайында жұмыстар аткарып, одак ты к және республикалык басылым- дарда бірнеше ғылыми мақалалар жария- лады. Сол сияқгы кезінде өзекті мәселе- лердід бірі болған Сібір өзендерінін суын Орта Азия мен Қазақстанға буру жайын- дагы жұмыстарға, ақбөкендердін қыстау, төлдеу орындарын аныктау жұмыстарын орындауга да белсене араласты.
ІЗДЕНІП Ж ЕТТІ 
ІУІҮРАТҚА

иегері, биология ғылымдарының кандидаты Мұсабеков Қылышбай Сәтімбекұлы қарапайым отбасында дүниеге келді.1963 жылы Оңтүстік Қазақстан облы- сының Келес ауданына қарасты Келес совхозы ны ң Ж амбыд бөлімш есіндегі «Қызыл ту» сегіз жылдык мектебінің та- балдырығын аттады. Окуға зерек жасөс- пірім ауыл баласы ауыл мектебінде әліп- бидің бетін ашып, әріп танып, есеп-ки- саптың негізін жетік меңгеріп, заманға сай білім алуы үшін 1968 жылы Алматы қала- сындағы С .М . Киров атындағы № 12 қазақ орта мектебіне ауысты. Бул мектептің сол кездің өзінде-ақ дүрілдеп тұрған кезі еді. Осы білім беру ошағында жоғары санат- ты, елге танымал көптеген устаздар қыз-мет жасады. Бұл ұстаздар өз шәкірттеріыін;ім нің қандай іске қабілетті

қалаларында өткен Бүкілодақтык Табиғат қорғау дружиналарының кеңестерінің жумыстарына қатысып, тәжірибе алмасты. Баска да университет студенттерінің та- биғат қорғау саласындағы жұмыстары- ның тәжірибесін үйреніп және өзі оқитын университетте аткарылып жатқан жумыс қорытындыларымен алмасы п, табиғат қорғау саласында да студент кезінің өзін- де-ақ біраз жумыстарды тындырды. Таби- ғат қорғау саласының болашақ маманы ретінде ол басқарған дружина Алматы қаласының маңындағы орман шаруашы- лығында Жаңа жыл қарсаңында шырша- ларды корғау шараларын алғашқылардың бірі болып ұйымдастырып, факультет студенттерін осы іске жумылдыра білді.Сонымен катар кала тұрғындарын колдан
жасаған шыршаны пайдалануға насихат-

Н ары қ экономикасы ны ң талабына орай ол жеке кәсіппен айналысуға бел буды. Қала тұрғындарын азықпен, киім- кешекпен жабдықтауда да табысты еңбек етті. Д есе де, жастайынан жануарлар әлемін зерттеуге ынталы болған азамат 2007 жылы өзі ғылым жолын бастаған институтка қайта оралып, териология зертханасында кіші ғылыми кызметкер міндетін атқарды. Сол жылы «Қазақстан- дағы шиебөрі (экологиясы, мінез-қулқы және халык шаруашылығындағы орны)» атгы тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады. Бул жұмыс Жоғары аттестация- лык комиссия тарабынан оң баға алып, оның шешімі бойынша 3 айдың ішінде
биология ғылымдарының кандидаты  
дәрежесін алу құқығы бекітілді. Бір жыл 
өткен соң, ол 2008 жылы териология зерт-

ді басылымдары мен телеарналарында 70-тен аса мұражай туралы арнайы хабар- лар жасалып, мұражай ісін көпшілік ара- сына насихаттап, келушілердің санын 2-3 есе арттырды. Сонымен қатар мұражай қызметкерлерін Халықаралық, республикалык ғылыми және практикалык кон- ференцияларға қатыстырып, муражай жәдігерлерін алыс-жакын мемлекеттерге таныстырып, университеттің абыройын арттырып жүр.Қылышбай Сәтімбекүлы 100-ге жуық ғылыми жұмыстардың және көпшілікке арналған ғылыми еңбектердің авторы. Соның ішінде «Қазақстан» Ұлттық энци- 
клопедияда (1998-2007) — 21, Қазақстан- ның Кызыл кітабында (2010) — 2, Оңтүстік Қазақстан облысының Қьізыл кітабына 
(2014) — 2, «Атлас природных и техноген-



|___,.wi аопШ іҢ ұстазы,Ленин орденінің иегері Әлия Дүйсенова апайы. Осындай ұстаздан тәрбие алған Қылышбай мектеп қабырғасында жазу- сызуға бір табан жақын болды. Қылыш- байдың алғашқы мақалалары мектептің қабырға газетгерінде, кейіннен «Қазақстан пионері» газетінде жарияланды.Сол кездегі талаптарға сай және тылсым табиғаттың әлі де жұмбак қыр-сырын білу мақсатында мектеп бітірген түлектің жұ- дырыктай жүрегі ауылға барып, оның тір- шілігімен жете танысу керектігін айтып тұрғандай болды. Жүрек кдлауы балауса жігітті елге баруға итермеледі. Алды-ар- тын ойлауға қабілетті жас жігіт еңбек жолын 1973 жылы Жамбыл облысының Мойынқұм ауданындағы Жамбыл сов- хозында слесарь болып бастады. Бүл да жас жігітке берген тағдыр сыйы болса ке- рек-ті. Ш у өзенінің бойындағы орман- тоғай, құмдарындағы жануарларды ң алуандылығы, оларды өз көзімен танып- білу Қылышбайдың бойындағы тағы бір қасиетін ашқандай болды. Ол жүмыстан қолы сәл-пәл босаған уакытта бекерден- бекер өткізген жоқ. Тьшсым табиғаттың аясында сол өлкенің жануарлар әлеміне қызығушылық танытты. Олардың тірші- лігіндегі сан ғажаптарды шешуге бел буды. Осылайша балалық шағында әдебиетке икемді жігіт енді өз болашағын биология саласынан іздеді. Ол 1974 жылы аталған университеттің дайындық бөліміне ка- былданып, оны ойдағыдай аяқтап, 1975 жылы биология факультетінің студенті атанды. Біліммен сусындай жүріп, жас шәкірт қоғамдық жұмысқа да белсене ара- ласты. 2 курста окып жүргенде, студенттер қауымы және факультет басшылары үлкен сенім артып, жатахана студенттерінің төрағасы әрі факультеттің және университет кәсіподағының мүшесі етіп сайлады. Бүл көрсетілген сенімді төраға Қылышбай ойдағыдай атқарып шықты. Алғашқы рет республикада студенттердің жатакхана-

____г іnt газетінде, соныменкатар «Ленинская смена» газетінде (1979 жылғы 24 карашасындағы нөмірінде) «Мы за это в ответе» деген үлкен көлемді макала жарияланды.1980 жылы ун и в ер си т ет  ойдағыдай жақсы аяктаған соң, ол арнаулы жоддама- мен Қазақ С С Р  Ғьшым академиясы Зоология институтыньщ териология зертхана- сына жұмысқа орналасты. Осы жылдың желтоксан айынан бастап, ол Қазақстан жануарларын зерттеу жұмысымен айна- лысты. Бұл жұмысқа дейін студент Қы- лышбай дипломдық жұмысын орындау үш ін  А қ су-Ж абағы л ы  қоры ғы ндағы  тұяқты жануарлардың биологиясы мен экологиясын зерттеген еді. Осы жылды Қылышбай Сәтімбекұлының зоология ғылымының дамуына өз үлесін қосуды бастаған жылы деп айтуға болады. Алғаш- қы зерттеу жұмыстарын жан-жақты үйре- туге және кейіннен танымал зоолог болып қалыптасуына осы жолдың авторларыньщ біреуінің де үлесі бар. Өйткені алғашқы ғылыми экспедицияға Сырдария өзенінің фаунасын зерттеу мақсатында 1981 жыл- дың наурыз-маусым айларында Оңтүстік Қазақстан облысының Шардара, Кызылкум аудандарын аралап, жануарлар дүние- сімен танысты. Сонда алғашкы рет, шие- бөрінің ұлығанын естіп, түнімен ұйықта- маған Қылышбай 20 жылдай оның био- логиясын, таралу себептерін, халық ша- руашылығындағы орнын анықтады. Осы ш и ебөр ін і зерттеген Ө збекстандағы  Г .И .И ш унин, М.Палваниязов, Т.Нурат- динов, В .И.Тарянников, Түркіменстан- дағы Е .И .Щербина сияқты ғалымдармен танысып, солармен бірге бірнеше рет Амудария өзенінін бойындағы экспеди- цияға катысып, тәжірибе алмасты.Қылышбай Сәтімбекүлы 1980 жылдьщ желтоксан айынан бастап, Қазак С С Р  Ғ А - ның зоология институтының териология зертханасында лаборант (1980-1981), кіші ғылыми қызметкер (1981-1991), ғылыми қызметкер (1991-2000) міндетін атқарды. Осы жылдары ол шиебөрінің Қазақстанда
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iV,,,o жыллыц шілде айында әл-Фараби 
атындағы Қазак үлттық университеті- нің басшылығы оны осы университеттің Биология мұражайының директорының орынбасары қызметіне шақырды. Білімді зоолог-ғалым біршама тұралап қалған мұ- ражай жұмысын аз жылдардын ішінде жандандырып, ол тек университет шең- берінде ғана емес, республикада белгілі болды. Ж ас басшының еңбекқорлығы арқасында Биология мұражайы Еуразия Жоғары оку орындары мұражайларының кауымдастығына Қазақстаннан қабыл- данған алғашқы әрі жалгыз мұражай еді. Мұражай ісін дамытудағы еңбегіне орай, Қылышбай Сәтімбекұлы 2010 жылдың қыркүйегінен осы ұжымның директоры болып сайланды. Осы жылдан бастап, ол мұражай қорын жаңа жәдігерлермен то- лықтыру үшін хайуанаттар бағымен, қо- рык және үлттық саябақтармен тығыз байланыс орнатгы. Нәтижесінде, мұражай қоры ғылымға өте кұнды керкұлан, су күзені, кәмшат, көкқұтан. құлақты жапа- лақ, аққанат тоқылдақ, тауыс, безгелдек, көкқұс және т.б. аң-құстардың тұлыптары және нактұлыптарымен толықтырьшды. Ең бастысы, мұражай қорында 50 жыл жатқан, таралу аймағында нактұлыбы сақ- талмаған, қазіргі күнде тұран жолбары- сының жалғыз толық нақтұлыбын, осыдан 78 жыл бұрын ғылымға алғаш рет танымал болған, университет ғалымдары сипаттап жазған және қазіргі кезде жалғыз форма- линде сақталған жалманның (қалқанқұ- лақтың) нақ өзін көрме залына арнайы диорамалар жасатып, көпшілік назарына ұсынуы да кұптарлық іс-шара деп айтуға болады. Сонымен катар казіргі мұражай- дың тарихы туралы және Қазақстанда таксидермия мектебінің негізін қалаушы- лардың бірі Э .Ф . Родионовқа арнайы диорамалар жасатты.Қ .М ұсаб ек о в  мұражайға қызметке келгеннен бергі 8 жылдың ішінде Биология мұражайын насихатгауда да үлкен та- быстарға жетті деуге болады. Оның ұйым- дастыруымен республикамыздың мерзім-

аулау тәсілдері» (1988) атты нүсқаулық жазған зоолог. Қазақстандағы шиебөрінің биологиясы мен экологиясы жайында жи- наған көпжылдық материалдары «Шакал в Казахстане» (Lamberd, 2014, Германия) атты монографиясында баяндалды.Ғылыми мақалалар жэне монография- дан баска Мұсабеков Қылышбай Ж ОО-на арналған «Териология» (2011) оқулығы- ны ң, «Омыртқалылар зоологиясының зертханалық сабақтары (Оқу-әдістемелік нұсқаулық, 2015)» оқу-құралдарының авторларының бірі. Қ Р Мәдениет ми- нистрлігінің тіл комитетінің тапсырысы- мен орындалған қазақша-орысша және орысша-қазақша «Биология» термино- логиялық сөздігін қүрастырушылардың бірі және ғылымның осы саласы бойын- ша ұжымдық топтың жетекшісі (2014) болды. Ол орыс тілінде жарияланған оку- лықтарды қазақ тіліне аударуда да біраз еңбек етті. Оның және баска да ғалым- мамандардың қатысуымен, Жоғары оқу орындары қауымдастығының тапсырысы бойынша, А .П . Пеховтың «Биология с ос- новыми экологии» окулығы (47,4 табақ) қазақ тіліне аударылып, қазір жоғары оку орьшдарында пайдалануда. Әрі басшы, әрі ғалым Қылышбай Сәтімбекұлы -  соңғы жылдары ұстаздык жұмыспен де айналы- сып, өз білімін, ғылыми тәжірибесін шә- кірттерге беруде де абыройлы қызмет жа- сап жүрген білікті маманның бірі. Қандай салада болсын, ол таза, шын пейілмен, абыройлы қызмет аткаруда.Казақга «алпысың-талтүсің» деген сөз бар. Ендеше, Қьшышбай Сәтімбекұлының мүражай ісін дамытуда, ғылыми жұмыс- тарды орындауда және ұстаздык кызметте үлкен табыстарға жетуіне тілектеспіз.
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