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В КазНУ имени аль-Фараби в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики 

Казахстан, запущена дискуссионная платформа в формате онлайн стратегических сессий

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да биология ғылымдарының докторы, 
профессор, Ресейдің Лазерлік академиясының академигі Виктор 
Инюшиннің 80 жылдық мерейтойына арналған «Қолданбалы 
биофизика, биомедицина және нейроғылымдардың заманауи 
проблемалары» атты дөңгелек үстел өтті. 

Дөңгелек үстел санитарлық режимді 
ескере отырып, офлайн және онлайн 
форматта жүргізілді. Аталған іс-
шараны биология және биотехнология 
факультетінің биофизика, биомедицина 
және нейроғылымдар кафедрасы 
ұйымдастырды. Конференцияға 
б.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА мүшесі 
Т.Төлеуханов,  биофизика, биомедицина 
және нейроғылымдар кафедрасының 
жетекшісі б.ғ.к., профессор А.Кұстубаева 
модераторлық етті.

Дөңгелек үстелдің мақсаты профессор 
Виктор Михайловичтің өмір жолы мен 
асыл мұраларын, ғылыми жетістіктерін 
заманауи ғылыми прогресс аясында жас 
ғалымдарға таныстыру.

Шарада биофизика, биомедицина және 
нейроғылымдар кафедрасының жетекшісі 
б.ғ.к., профессор Альмира Кұстубаева 
ашып, келген қонақтарға алғыс білдіріп, 
профессор В.Инюшиннің еңбегіне тоқтал-
ды. 

Виктор Инюшинді университеттің 
Ғылым және инновация департаментінің 
директоры Серік Мұхамбетжанов, Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ «Парасат» 
кәсіподақ комитетінің жетекшісі Талғат 
Мекебаев, ғылыми-инновациялық жұмыс 
және халықаралық қатынастар жөніндегі 
декан орынбасарының м.а. Әсемгүл 
Сәдуақасова, биология ғылымдарының 
докторы, профессор, ҚР Ұлттық ғылым 
академиясының академигі Амангелді 
Бисенбаев құттықтады. Профессор 
И.Инюшиннің ғылымға сіңірген еңбегі 

және ашқан жаңалықтары үшін Әл-Фараби 
атындағы медальмен марапатталды. 

Дөңгелек үстелге отандық және 
шетелдік ғалымдар, жас зерттеушілер 
және профессор В.Инюшиннің шәкірттері 
қатысты. Дөңгелек үстелдің тақырыптық 
бағыттары бойынша шетелдік және 
отандық ғалымдардың баяндамалары 
тыңдалды. 

Мерейтой иесін құттықтап, еселі 
еңбегін айтып, мерейін асқақтатқан жиын-
да республика, алыс-жақын шет ел оқу 
орындарынан, ғылыми орталықтардан, 
академиялардан толас сыз құттықтаулар 
түсіп жатты. Еліміздің Павлодар, 
Көкшетау секілді қалаларынан және Ресей 
Федерациясынан көптеген ғалымдар 
онлайн режимде Zoom платформасында 
өз құттықтауларын білдірді. Сонымен 
қатар іс-шара барысында профессор 
В.Инюшиннің өмірі, ғылымға қосқан 
жаңалықтары туралы деректі фильмдер 
көрсетілді. Жиын соңында ұлағатты ұстаз, 
ғалым Виктор Михайлович сөз алып, 
барлық қатысушыларға алғысын білдірді. 
Ғылым докторларының берері көп екенін 
айтып, жастарды ғылымға бағыттауда 
атқарылар істің аз еместігін сөзіне арқау 
етті.

А. САЙДАХМЕТОВА, 
Н. СЕЙДАЛИЕВА, 

 биофизика, биомедицина және 
нейроғылымдар кафедрасының 

оқытушылары

Бәсекеге қабілетті мемлекет болу үшін елде білімді ұрпақ пен сауатты 
ұстаздардың болуы шарт. Адам мен адамды теңестіретін білім болса, 
кез келген елде келешектің кілті – жастарда. Ал ұстаз өскелең ұрпақтың 
бағыт берер темірқазығы, ел болашағының сенімді өкілі. 

Ғылым саласында тынымсыз 
еңбек етіп, сол жолда дара жолын 
қалыптастырған ғалымдардың бірі 
және бірегейі  университетіміздің 
химия және химиялық технологиялар 
факультеті, органикалық заттар, табиғи 
қосылыстар және полимерлер химиясы 
мен технологиясы кафедрасының 
профессоры, химия ғылымдарының 
докторы Гаухар Бурашева (Кашанова). 

Гаухар Шахмақызы 1951 жылы 
сәуірдің 26 жұлдызында Алматы 
қаласында дүниеге келді. 

1981 жылы кандидаттық, ал 
2004 жылы профессорлар Ж.Әбілов 
пен Қ.Рахимовтың жетекшілігімен: 
«Химическое исследование некоторых 
галофитов Казахстана, разработка 
фитопрепаратов и создание 
лекарственных средств на их основе» 
атты тақырыпта, биоорганикалық 
химия мамандығы бойынша докторлық 
диссертациясын қорғайды. 

Гаухар Шахмақызы 2005-2009 
жылдары әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың органикалық химия және 
табиғи қосылыстар химия кафедрасы 
меңгерушісінің қызметін атқарады. 

Г.Бурашева химия факультетіндегі 
қызметтік жолында өзін жоғары 
санатты, кәсіби біліктілігі биік ұстаз 
есебінде көрсеткен маман. Ол ұзақ 
жылдар бойы биология, химия және 
физика факультеттерінде «Органикалық 
химия» пәнінен орыс және қазақ 
тілдерінде дәріс беріп, зертханалық 
жұмыстарын жүргізген. Сондай-ақ, 
ұзақ уақыт «Химия», «Органикалық 
заттардың химиялық технологиясы» 
мамандықтары бойынша қазақ тілінде 
бакалавр мен магистрлерге «Дәрілік 
шикізаттарды өңдеудің химиялық 
технологиясы», «Фитопрепараттардың 
химиясы мен технологиясы», 
«Көмірсулардың химиясы мен 
технологиясы», «Өсімдіктерді өңдеудің 
заманауи технологиясы», «Табиғи 
полимерлерді алудың химиялық 
технологиясы» секілді көптеген 
элективті пәндерден білім беріп келеді.

Г.Бурашева мен Н.Сұлтанова 2007 жылы 
жарық көрген «Флавоноиды некоторых 
галофитов Казахстана» атты  оқу 
құралын «Химия» мамандығына арнап 
шығарған. 2013 жылы «Органикалық 
заттардың химиялық технологиясы» 
мамандығына Г.Бурашева, Б.Есқалиева, 
А.Үмбетова «Табиғи қосылыстар 
химиясының негіздері» еңбегін, ал 
2014 жылы Г.Бурашева, Б.Есқалиева 
«Полифенолдардың химиясы мен 
технологиясы», 2016 жылы Г.Бурашева, 
Б.Есқалиева, А.Қыпшақбаеваның 
«Өсімдіктер химиясы» атты оқу 
құралдарын жарыққа шығарды.  

Гаухар Шахмақызы ғылымда өз 
бағытын тапқан ғалым. Ол өзінің еңбек 
жолында әлі күнге дейін шәкірттерімен 
бірлесіп Қазақстанның сорлы, сортаң 
жерлерінде өсетін галофиттердің 
химиялық құрамын зерттеп, сол 
өсімдіктерден биологиялық белсенді 
кешендерді бөлудің технологиялық 
сызбанұсқасын жасап, жаңа заттарды 
бөліп, оның құрылысын соңғы талап 
бойынша дәлелдеумен айналысып 
келеді.  

Г.Бурашеваның көп жылдық төккен 
терінің арқасында жаңа биологиялық 
белсенді кешен «Алхидин» дүниеге 
келіп, оның 100% құрамы анықталып, 
бақылау және стандарттау жолдары 
ұсынылып, «Алхидин» субстанциясына, 
«Жантақ» шырынына, 5%-ды алхидин 
майына және жантақтың қырғыздық 
түрінен алынған тұндырындыға 
өндірістік регламент жазылып 

бекітілген. Барлық ұсынылған дәрілік 
түрлер ҚР тіркеуіне алынып, куәлік 
берілді. Мәселен, «Фармакологическое и 
химико-фармацевтическое исследование 
фитопрепаратов из верблюжьей колючки» 
атты еңбек жинағында жантақтың барлық 
қасиеті көрсетілген. 

Ол 30-дан астам ҚР предпатент және 
инновациялық патентін, 1 РФ патентін, 
4 Уақытша Фармакопеялық мақала, 1 
шикізатқа арналған Фармакопеялық 
мақала, 4 дәрілік түрлерге арналған тіркеу 
куәлігінің, 350 ғылыми жұмыстың, соның 
ішінде 250-ден астам мақаланың авторы. 

Қазақстан – Пәкістан және Қазақстан 
– Қытай елдерімен келісімшарттар 
аясында үлкен ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізуде. 2000 жылдан бері 
Г.Бурашеваның жетекшілігімен Қазақстан 
галофиттерінің 21 түрі зерттеліп, 17 жаңа 
заттардың құрылыстары дәлелденген. 
Алғаш Қазақстан галофиттерінің 
хемотаксономиялық сипаттары 
анықталған. 

Гаухар Шахмақызы 1987 жылы 
«Изобретатель СССР» төсбелгісімен; 
2002-2003 жылдары ғылыми-зерттеу 
жұмыстарында жоғарғы нәтиже 
көрсеткені үшін әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың дипломымен марапатталған.

2004-2006 жылдары Мемлекеттік 
ғылыми стипендиясы; 2008 жылы ҚР 
ғылым мен техникасының дамуына үлкен 
үлес қосқаны үшін «Алтын белгі», «Ғылым 
сардары» төсбелгісі; 2015 жылы ҚР 
Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы 
лауазымының иегері. 

Гаухар Бурашева – қазіргі таңда 
ұлағатты ұстаз, зерделі ғалым, асыл 
ана, тәлім берер ене, ақ жаулықты әже. 
Барша шәкірттеріңіздің атынан Сізді 
мерейлі мерекеңізбен жаңа жеткен 70 
жасқа толуыңызбен шын жүректен 
құттықтаймыз! 

Сіздің еңбек жолыңыз бен ғылым 
жолында атқарған қызметіңіз сан қырлы. 
Еңбекке ерте араласып бағындырған 
белестеріңіз бен шәкірттерге 
берген тәліміңізге, ғылымға қосқан 
жаңалықтарыңызға, келер ұрпаққа 
қалдырған ізіңізге бас иеміз. Тек шәкірт 
тәрбиелеп қана қоймай, ілім жолында да 
өзіңіздің шоқтығы биік жұлдызыңызды 
көрсете білдіңіз. Сізді мерейтойыңызбен 
құттықтай отырып, деніңізге саулық, 
отбасыңызға амандық, алдағы істеріңізге 
толағай табыс пен береке тілейміз. 
Ғұмырлы болып, ғылымға қалдырар 
қолтаңбаңыз анық болсын!

Б. ЕСҚАЛИЕВА, 
х.ғ.к., қауымд. профессор 

Г. СЕЙТІМОВА, 
PhD, аға оқытушы 


