
Ұстаз ұлағатына тағзым 

 

 Еліміздегі жоғары оқу орындарының бірі емес бірегейі, білім ордаларының ішіндегі қара 

шаңырағы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің құзырлы еңбек етіп, нәтижелі 

жұмыс істеп келе жатқанына биыл 85 жыл. «Өнер-білім бар жұрттар,Тастан сарай салғызған», 

– деп айтқан Ыбырай атамыздың өлең жолдары қазіргі, білім мен инновацияның дамыған 

заманында таңырқайтын жайт емес. Ақыл – теңіз, ал сол теңізде қайық боп бізді таситын ол, 

әрине білім. Білім бар жерде үздіксіз қозғалыс пен таңданарлық нәтиже болады. Сондай 

нәтижелердің бірі – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ қабырғасында 1949 жылы құрылған 

Экономика факультеті. 

Бүгінгі таңда экономикалық ғылымның дамуында, экономикалық саясат пен 

стратегияны жүзеге асырудың басымдылықтарын және құралдарын әзірлеуде фундаментальді 

және өзекті қолданбалы экономикалық әдіс-тәсілдердің жүзеге асырылуының маңызы зор 

болып табылады. Өзекті болып келетін осындай қолданбалы әдістерді экономикада пайдалану 

арқылы экономикалық дисциплиналарды оқыту, сонымен қатар фундаментальді және 

қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, фундаментальді білімді қолданбалы 

зерттеулермен (экономикалық-математикалық модельдеу) синтездеу тәжірибесі әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Экономика және бизнестің Жоғары мектебінің 

Экономика кафедрасында кеңінен тараған. Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы ұлттық 

экономиканың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету факторы ретінде инновациялық 

белсенділікті арттыру механизмдерін жасақтау, жаһандану жағдайында Қазақстан 

экономикасының өзекті мәселелерін зерттеуге бағытталған. 

Жоғарыда аталған қолданбалы әдістерді жоғарғы оқу орындарындағы білім беру 

үрдісіне кірістіру және оны тиімді пайдалану тәжірибесін жүзеге асырып жүрген ғалымдардың 

бірі – физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Серік Сарсенғалиұлы Оспанов.  

Оспанов Серік Сәрсенғалиұлы Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Есенсай 

ауылында 1939 жылы сәуірдің 26-шы жұлдызында дүниеге келген. 1956 жылы Талап орта 

мектебін медальмен бітіргеннен кейін сол уақыттағы С.М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік 

Университетінің физика-математика факультетіне түседі. Осы кезеңнен бастап жарты 

ғасырдан артық уақыт бойы Серік Сарсенғалиұлы Қазақ Ұлттық Университетінің 

қабырғасында қажымай еңбек етуде. Өзінің көп жылдар бойы жүргізген ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының нәтижелерін С.Оспанов 1972 жылы қорғаған кандидаттық және 1996 жылы 

докторлық диссертацияларында келтірген болатын. Докторлық диссертациясында 

экономикалық жүйелердегі дискреттік оптимизациялау есептерін шығарудың жаңа әдісі 

құрастырылған.  

С.Оспановтың ғылыми-зерттеу және оқыту-ағартушылық еңбегінің жоғары 

бағалануының дәлелдері болып «Қазақ ССР халық ағартуының озаты» белгісімен және 

«Экономикадағы математикалық модельдеу» саласындағы жетістіктері үшін Кэмбридж 

өмірбаян орталығының күміс медалімен марапатталғандығы табылады.  

         1996 жылдан бастап Серік Сарсенғалиұлы Экономика және бизнес Жоғары мектебінің 

Экономика кафедрасында  бакалавр, магистранттарға және докторанттарға «Экономикадағы 

математикалық модельдер», «Микроэкономика», «Экономикадағы желілік модельдер» 

курстарынан дәрістер оқып келеді. С.Оспанов экология-экономика үрдістерін модельдеу 

мәселелері бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде.  

Серік Сарсенғалиұлы 70-ке жуық ғылыми, ғылыми-әдістемелік еңбектердің, соның 

ішінде монография мен бірнеше ғылыми-әдістемелік құралдарды жазып жариялады. Оның 

жетекшілігімен бірнеше кандидаттық диссертация және PhD докторлық диссертациялар 

қорғалды.  

Жоғары білімділік және біліктілік, аса зор парасаттылықпен үлесіп отырған 

кішіпейілділік және қарапайымдылық, адалдылық және даналық - осының барлығы Серік 

Сарсенғалиұлының бойындағы қасиеттер.  



Биылғы жылы Серік Сарсенғалиұлы өмірдің тағы бір асқаралы белесіне шығып, 80 

жылдық мерейтойын атағалы отыр. Осы атаулы оқиғаға байланысты Экономика және бизнес 

Жоғары мектебінің ұжымы және шәкірттерінің атынан Серік Сарсенғалиұлына мерейтойы 

мерекелі, өмірі берекелі, денсаулығы зор, отбасы бақытты болсын деп тілейміз. Сіздің жаңа 

жас ұрпақ тәрбиесіндегі, еліміздің гүлденуі мен заманауи дамудың қалыптасуына қосқан 

өлшеусіз үлесіңіз бен ерен еңбегіңіздің алдында Бас иеміз. 
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