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КазНУ им. аль-Фараби располагает мощным научно-техническим 

потенциалом, сложившимся в результате сплава научного наследия 

советских времен и развития отечественных научных исследований в 

эпоху независимости. 

Университетімізде 6-9 сәуір аралығында жас ғалымдар мен 

студенттердің дәстүрлі «Фараби әлемі» конференциясы өтті. Мәселен, 

философия және саясаттану факультетінде бағдарлама бойынша 

8 секция өз жұмысын атқарды. Соның бірі философия кафедрасының 

«Қазіргі жастардың құндылықтық әлемі: тәуелсіздік тағылымы» атты 

секциясының жұмысына 33 баяндамашы қатысты. 

В ведущем университете страны на 

протяжении всей его истории успешно 

развивались общественные науки. Мно- 

гие работы университетских ученых 

получили мировое признание, в том числе 

в химии, биологии и других отраслях 

науки. С обретением республикой в 1991 

г. независимости перед Казахстаном 

встала задача формирования своей 

собственной научной базы, а КазНУ как 

передовой университет заложил основу 

развития науки, наладил научные связи с  

мировыми университетами и научными  

организациями. Одним из таких 

перспективных направлений являются 

совместные работы с Тянь-Шаньской 

высокогорной научной станцией (ТШВНС)  

ФИАН, которая работает с 1960-х годов 

и расположена в 30 километрах южнее 

Алматы. 

О сотрудничестве с КазНУ так 

вспоминает Юрий Вавилов: «С вашим 

замечательным университетом у меня 

давние научные и творческие  связи. 

Наше сотрудничество с лабораторией 

вариаций космических лучей (ЛВКЛ) 

физического факультета тогда  еще 

КазГУ, а теперь КазНУ, начатое еще в 60-х 

годах прошлого столетия директором 

Долгопруденской научной станции 

Физического института им. П.Н. Лебедева 

РАН доктором физико-математических 

наук, профессором Юрием Ивановичем 

Стожковым, продолжается более 40 лет.  

Мы совместно проводим стратосферное 

зондирование потоков космических 

лучей, и на протяжении 30 лет участвуем 

в совместных научных антарктических 

экспедициях. Сотрудники ЛВКЛ вашего 

университета     проходят     стажировку 

на научной станции Физического 

института, у нас очень много совместных 

с КазНУ им. аль-Фараби научных 

публикаций и исследований. Хочется 

поблагодарить ученых крупнейшего и 

старейшего университета Казахстана за 

долгосрочность  наших  научных   связей 

и выразить уверенность в незыблемости 

и плодотворности нашего научного 

сотрудничества». 

ТШВНС ФИАН в настоящее время 

развивает новые направления, которые 

включены в международные программы. 

Среди групп участников есть 

специалисты ЛВКЛ (докторанты и 

преподаватели КазНУ им. Аль-Фараби). 

Совместными усилиями в рамках ПЦФ 

№       BR05236494        «Фундаментальные 

и прикладные  исследования  в  смеж- 

ных областях физики земных, около- 

земных и атмосферных процессов и их 

практическое  применение»  запустили 

на Тянь-Шаньской научной станции 

новые     экспериментальные     установ- 

ки «Толчковая Установка»,  «Хроно- 

трон»,   предназначенные   для   изу- 

чения космических лучей – потоков 

элементарных частиц из космоса. 

Установкасконструированаспециально 

для регистрации излучения заряженных  

частиц широких атмосферных ливней 

(ШАЛ), каскадов вторичных частиц, 

которые возникают от «удара об 

атмосферу» частиц, прилетающих на 

Землю в составе космических лучей. С 

помощью новой установки специалисты  

станции намерены проверить факт 

существования тонкой структуры 

космических лучей при энергиях выше 

1016 электронвольт. 

Кроме того, сотрудники КазНУ 

планируют участвовать в программе 

«Горизонт», котораяпозволяетисследовать 

самые высокоэнергичные частицы, а это 

актуальная задача современной физики. 

 
Н.О.  ЕРЕЖЕП, 

преподаватель КТЯФ, PhD докторант, 

 
А.И.ЖУМАБАЕВ, 

преподаватель КТЯФ, PhD докторант 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Секция жұмысына қатысуға Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің, 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің, Қазақ ұлттық өнер 
университетінің, Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық консерваториясының, Оңтүстік 
Қазақстан медицина академиясының, Қ.И. 
Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық  
зерттеу университетінің жас ғалымдары мен  
студенттерінен өтініш қабылданды.  Онда 
тек философия мамандығының ғана емес, 
сонымен қатар философияға қызығушылық 
танытқан химия және химиялық технология, 
механика-математика, медицина факультеті- 
нің студенттері де белсенділік танытты. 

Конференция жас ғалымдар мен 
студенттердің ғылыми және танымдық 
қызметін ынталандыру, студенттер мен жас 
ғалымдарды заманауи ғылыми мәселелерді 
шешуге қызықтыру, шығармашылық 
қабілеттерін ашу, талантты және дарынды 
студенттерді іріктеу және қолдау және 
студенттердің зияткерлік әлеуетін 
қалыптастыруды өз жұмысында басшылыққа 
алады. 

Осы мақсат-міндеттерді көздеген онлайн- 
конференция мазмұнды баяндамалар, 
ғылыми дискуссия, қызу талқылаулармен 
жоғары деңгейде өтті. Конференция 
қорытындысы бойынша студенттердің 
ғылыми жұмыстары әр түрлі марапаттауларға 
ұсынылды.  Ерекше қызығушылық 
туындатқан баяндамаларды атап өтсек, 3 
курс докторанты Бану Қалдаеваның «ХХ 
ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 
шығармашылығындағы әйел бейнесі» 
тақырыбынаарналғанбаяндамасы.Докторант 
өз зерттеуінде ХХ ғасырдың басындағы қазақ 
зиялыларының, атап айтқанда, Мағжан 
Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып 
Дулатов шығармашылығындағы әйел 
бейнесі қарастырған. Осы кезеңдегі қазақ 
әйелі бейнесін сомдайтын туындылардың 
бір қатары дүниеге келген. Соның ішінде, 
Мағжан Жұмабаевтың  «Шолпанның 
күнәсі», Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек», 
Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз Жамал» 
шығармаларында әйел теңсіздігінің өзекті 
мәселелері көтерілгендігін атап өтеді. 

Философия мамандығының 3 курс 
студенті Дамир Каримов философия үшін тың 
тақырып «Юст Липсидің «дисциплинарлы 
қоғам»   концепциясы   және    дәстүрлі 
түрік этикасына» салыстырмалы талдау 
жасаған. Бұл баяндамада автор, неостоик 
Юст Липсийдің «Дисциплинарлы қоғам» 
концепциясы мен түркілік дүниетанымдағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

этиканы саяси философиялық тұрғыдан 
негіздеп, қалыптасу контекстісін, өзектілігі 
мен маңыздылығын ғылыми теориялық 
жағынан жан-жақты қарастырған. 

Қазіргі таңдағы қоғамның рухани 
жаңғыруы аясында ерекше құндылыққа ие 
болатын зерттеулердің бірі – философия 
мамандығының 3 курс студенті Жәнібек 
Қаниятовтың «Мырзалар элитасы әлеуметтік 
институт ретінде» тақырыбындағы ғылыми 
баяндамасы қызу талқыға түсті. Бұл 
зерттеудің мақсаты – Қазақ философиясының 
негізінде Қазақ хандығы дәуірінде өмір 
сүрген әлеуметтік стратификацияның ерекше  
тобы – мырзалар элитасының әлеуметтік- 
саяси болмыстық континуумын негіздеу. 
Студент өз баяндамасында қазақтың би- 
шешендері, жыраулар философиясындағы 
гуманистік-этикалық ойлар дамытылып, 
«мырзалардың» әлеуметтік-саяси мән- 
мәртебесі мен аксиологиялық тұғырнамасы 
жасалады. 

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық 
техникалық зерттеу университетінің 2 курс 
студенті Лаура Боранбаева өз баяндамасында 
тәуелсіздік жылдарындағы жастардың 
құндылық бағдарының өзгеруін қарастырған. 
Тақырыпты зерттеу барысында студент 
кішігірім сауалнама жүргізіп, мазмұнды 
талдау жасаған. 

Химиядағы наноматериалдар және 
нанотехнологиялар мамандығының 2 курс 
студенті Салтанат Таупихова өз баяндамасын- 
да ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 
шығармашылығындағы өмір философиясын 
көтерді. Студент бұл мақаласында қазақ 
халқының ұлы ақыны Мұқағали Мақатаевтың 
лирикалық өлеңдері тек қана жыр толғау ғана 
емес, сонымен қатар философиялық мән- 
мағынаға толы екендігін негіздеді. 

Жас ғалымдар мен студенттердің «Фараби 
әлемі» халықаралық конференциясы аясында 
«Қазіргі жастардың құндылықтық әлемі: 
тәуелсіздік тағылымы» секциясы өз жұмысын  
нәтижелі өткізді деп айтуға толық негіз бар. 
Әлемді жайлаған індет пен, қашықтықтан 
оқытуүдерісі жасғалымдар менстуденттердің 
ғылыми ізденісін бәсеңдете қоймағаны бізді 
ерекше қуантатын жағдай. 

 
Назгүл  ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА, 

философия докторы (PhD), 

философия кафедрасының  

аға оқытушысы 
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Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi 

редакцияның көзқарасын бiлдiрмейдi. 

Редакцияға түскен қолжазба қайтарылмайды, 
үш компьютерлiк беттен асатын материалдар 
қабылданбайды. 

   

Газет 1994 жылдың 7 ақпанында Қазақстан Республикасының Баспасөз және 
бұқаралық ақпарат министрлiгiнде тiркелiп, № 1242 куәлігi берiлген 

Газет редакцияның компьютер орта- 
лығында терiлiп, беттелдi. Басылымның 
Pdf нұсқасы www.kaznu.kz сайтына 
орналастырылды. 

«Қазақ университетiне» жарияланған мақала 
көшiрiлiп басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi. 

Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты. 

SOȠĞY BET 
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