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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесінің V отырысында  сөйлеген 
сөзінен үзінді:

Барлық азаматтарға бірдей мүмкіндік беру – тұтас қоғам дамуының кепілі. Бұл ұстаным, 
әсіресе, білім саласы үшін өте маңызды.

Шын мәнінде, білім беру мәселелері әрқайсымызды толғандырады. Соңғы жылдары біз 
білім беру жүйесін дамытудың басты бағыттарын, жолдары мен негізгі көрсеткіштерін 
айқындадық.  Енді, нақты шешімдер қабылдауымыз керек.

Жалпы, білім беру жүйесінде ақпараттық-коммуникациялық технологияның рөлі 
айрықша. Бұл, әсіресе, індет кезінде анық байқалды.

Мобильді операторлардың «Білім» тарифі карантин уақытында қашықтан оқытуға 
кеңінен жол ашты.  Соның арқасында Қазақстанның 600 білім беру ресурсын шектеусіз 
пайдалануға мүмкіндік туды. Бұл қадам оқушылардың арасындағы цифрлық теңсіздікті 
азайтуға айтарлықтай ықпал етті.     

Қашықтан білім беруді дамытудың осы әдісін тоқтатпай, жалғастыра беру қажет деп 
санаймын.

Сондай-ақ, интернет тарифтері аясында отандық білім беру ресурстарын мектептерге 
тегін ұсыну керек. Үкіметке бұл шешімдерді жан-жақты пысықтауды тапсырамын.

Тағы бір маңызды міндет – педагогика және медицина кадрларын даярлау.
Қазірдің өзінде көптеген өңірлерде осы сала мамандарының тапшылығы ерекше 

байқалып отыр.
Бұл – өте күрделі мәселе, оны жедел шешуіміз керек. Мемлекет осы ахуалды түзету үшін 

нақты шараларды қолға алды.  
Мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысын көбейтіп, әлеуметтік мәртебесін арттырып 

жатырмыз. Бұған дейін біз педагогикалық жоғары оқу орындарында оқитын студенттердің 
стипендиясын көтеру туралы шешім қабылдадық. Бұл қадам өз жемісін берді.

Сондықтан медициналық оқу орындарындағы стипендияны көбейту қажет. 
www.akorda.kz

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫТУШЫ ХАНЫМДАР, 
ҚЫЗМЕТКЕР АЗАМАТШАЛАР ЖӘНЕ БІЛІМ 

АЛУШЫ ҚЫЗДАР ҚАУЫМЫ!

Сіздерді көрікті көктемнің 
шұғылалы мерекесі – 8 наурыз әйелдер күнімен 

шын жүректен құттықтаймын!

Биыл еліміз ең басты құндылығымыз –  
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын кең көлемде атап өтеді.

Уақыт безбеніне көз жүгірте отырып, Қазақстанның 
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Қоғамның даму барысын өмірде  нәзік, 
көңілде  биік, ал істе  мығым әйелдер қауымынсыз көзге 
елестету мүмкін емес» деген сөзінің айна-қатесіз екеніне 
көз жеткіземіз.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 
«Әйелдер қауымы – әрдайым отбасының ұйытқысы, 
береке-бірліктің шырақшысы. Әр адамның өміріндегі 
қуанышты әрі жарқын сәттердің көп болуына сіздер мол 
үлес қосып келесіздер.  

Еселі еңбегімен және ерен ерлігімен танылған 
әйелдердің есімдері тарих жылнамасына мәңгілікке 
жазылып, жадымызда жатталады» деп мемлекет 
дамуындағы әйел-аналардың алатын орнын атап 
көрсетті.

Шындығында, «Бір қолымен – бесік, екінші қолымен 
әлемді тербеткен» аяулы арулар барлық салада күш 
салып, ел игілігі жолында аянбай тер төгіп келеді.

Олардың қатарында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің нәзік жанды  қыз-келіншектері де бар.

Алдағы 90 жылдық торқалы тойына қызу дайындық 
бастап кеткен білім ордасында қазіргі сәтте 2830 әйел 
азамат жұмыс істейді.

Бұл ұжымның жартысынан астамы, оның 69 
пайызы ғылым докторлары мен кандидаттары екенін 
мақтанышпен айтуға болады.

Әрқайсысы ғылымның барлық бағыттары бойынша 
ізденістер жасап, жемісті зерттеулер жүргізуде.

Ал білім алушылардың 64 пайызын студент қыздар 
құрайды.

«Қыз өссе – елдің көркі, гүл өссе – жердің көркі» 
дегендей, олардың да ертең өмірден өз орнын тауып, 
аяулы жар, үлгілі келін атанарына бек сенемін.

Құрметті аналар, студент қыздар!
Көңілге шуақ, жүрекке қуаныш сыйлаған Халықаралық 

мерекелеріңіз құтты болсын!
Дендеріңізге саулық беріп, жақындарыңыз қуанышқа, 

жұмыстарыңыз табысқа бөлесін!

Қазіргідей қиын сәтте Сіздерге мол қажыр-қайрат, 
отбасыларыңызға береке-бірлік, Отанымызға өсіп-
өркендеу тілеймін!

 Жансейіт Қансейітұлы ТҮЙМЕБАЕВ,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Басқарма төрағасы – 

ректоры        
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ҚазҰУ-да сапа менеджменті жүйесін (СМЖ) ресертификаттау аудиті сәтті өтті

«Kıberpedagogıka robottarǵa emes, sizge 
qatysty!» degen ataýmen Belgıanyń bilim keńesi 
uıymdastyrǵan alǵashqy sheberlik synyby 
bastaldy. QazUÝ atalǵan eldegi «Kıberpedagog» 
halyqaralyq bilim berý qozǵalysynyń seriktesine 
aınaldy.

Sheberlik synyptyń negizgi maqsaty onlaın-oqytý 
ortasynda jumys jasaıtyn oqytýshylardyń kásibı 
quzirettilikterin keńeıtý men ınovasıalyq ádisterdi 
qoldana otyryp, bilim sapasynyń tıimdiligin arttyrý 
bolyp tabylady. Jeti aptaǵa sozylatyn sheberlik 
synybynda stýdentterdi qashyqtan oqytý formatyna 
tartý men yntasyn arttyrý, stýdenttermen jelilik ortada 
senimdi qarym-qatynas ornatý, tikeleı efırde sabaq 
berý máseleleri qaralatyn bolady.

Belgıa bilim berý keńesiniń dırektory Aksana 
Pozdnákova óz sózinde atalǵan synypta kez-kelgen 
akademıalyq pándi onlaın formatta ıgerýge know-
how-dy qoldaný arqyly úırenýge kepildik berýge 
bolatyndyǵyn atap ótti.

Interaktıvti rejımde ótetin sharada barlyq 
qatysýshylar bir-birimen baılanys ornatyp, 
pedagogıkalyq úderistiń negizgi elementterin 
kompúterlendirý, kıberpedagogıkadaǵy san qyrly 
ádister jaıly ózara pikir almasatyn bolady. 

***

Álemdegi úzdik joǵary oqý oryndary qatarynan 
laıyqty oryn alýǵa baǵyttalǵan saıasat sheńberinde 
ál-Farabı atyndaǵy Qazaq ulttyq ýnıversıteti men 
Iran Islam Respýblıkasynyń Allame Tabatabaı 
ýnıversıteti arasynda jasalǵan memorandým 
aıasynda Shyǵystaný fakúltetiniń Taıaý Shyǵys 
jáne Ońtústik Azıa kafedrasynda ırandyq 
ýnıversıtet stýdentterine arnalǵan «Ortalyq 
Azıa tarıhy: tili men mádenıeti. Aımaqtaný» atty 
taqyrypta qysqy mektep kýrsy uıymdastyryldy.

Qysqy mektep kýrsy ústimizdegi jylǵa josparlanyp 
qazir onlaın formatynda júzege asyrylýda.

Kýrstyń maqsaty – Ortalyq Azıa halyqtarynyń 
tarıhy, tili men mádenıeti, onyń ishinde ulttyq 
qundylyqtarymyz jaıynda sheteldik stýdentterge 
tanymdyq aqparat berý. Ótken jyly qazaq tiliniń 
bastapqy deńgeıin meńgergen ırandyq stýdentterdiń 
tilimizdi úırenýge yntasy artyp, Qazaqstannyń tarıhy 
men mádenıetine qyzyǵýshylyq tanytyp otyr. Qysqy 
mektep kýrsyna qatysýshy ırandyq stýdentter osy 
baǵytta bilimderin tereńdete jetildirý maqsatynda 
aldaǵy ýaqytta Qazaqstanǵa, ál-Farabı atyndaǵy ulttyq 
ýnıversıtetke arnaıy kelýge múddeli ekenin aıtty.

***

Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ Habarshy serıalary 
Web of Science platformasyndaǵy «Reseılik 
ǵylymı dáıeksózder ındeksine» engizildi jáne qazir 
Web of Science bazasy ýnıversıtettiń 7 jýrnalyn 
ındeksteıdi. Bul Qazaqstan ýnıversıtetteri men 
ǵylymı-zertteý ınstıtýttary arasyndaǵy eń joǵary 
kórsetkish bolyp tabylady.

Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ-niń úsh ǵylymı jýrnaly, 
atap aıtqanda «Hımıa», «Fızıka» jáne «Matematıka, 
mehanıka jáne ınformatıka» habarshy serıalary Web 
of Science málimetter bazasynyń ındeksteý tizimine 
qosyldy.

Bul ýaqytqa deıin osy málimetter bazasynda 
«International Journal of Mathematics and Physics», 
«International Journal of Biology and Chemistry», 
sondaı-aq ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ-men birlesip 
shyǵarylatyn «Eurasian Chemico-Technological 
Journal» jáne «QR UǴA Habarshysy. Fızıka jáne 
matematıka serıasy» jýrnaldary bolǵan.

УНИВЕРСИТЕТ ЖҰМЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ
Қазақстан Республикасы 
Конституциялық Кеңесінің 
төрағасы, әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Түлектер 
қауымдастығының президенті, 
заң ғылымдарының докторы, 
профессор Қайрат Әбдіразақұлы 
Мәми және Қазақстан 
Республикасы Тұңғыш 
Президенті Қорының Атқарушы 
Директорының орынбасары 
Игорь Иванович Рогов 
университетке ат басын бұрып, 
ректор Жансейіт Түймебаевпен 
ҚазҰУ-дың Түлектер күнін 
ұйымдастыру және өткізуге 
қатысты мәселелерді 
талқылады.

Үстіміздегі 2021 жылы түлектер 
қауымдастығы Түлектер күнін 
29 мамырда офлайн режимінде 
өткізуді жоспарлап отыр. Елдегі 
эпидемиологиялық жағдайға 
байланысты факультеттер мен 
кафедралардағы кездесулер өткен 
жылдағыдай – ZOOM платформасында 
онлайн түрде жүзеге асады.

Кездесу барысында биылғы Түлек-
тер күні Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігі нің 30 жылдығына 
арналатын дығы келісілді.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
түлектерінің ортақ мейрамы – 
Түлектер күнінің дайындығын 
талқылай отырып, Қайрат Мәми 
«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне қосқан үлесі» атты 
жинақ шығаруды ұсынды. Бұл 
идеяны ҚазҰУ ректоры Ж. Түймебаев 
және Түлектер қауымдастығы 
президиумының мүшесі, з.ғ.д., 

профессор Игорь Рогов қолдады.
Кездесу соңында атақты ҚазҰУ 

түлектері университетке Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Прези-
денті-Елбасы қоры шығарған 
«Қазіргі заманғы қазақстандық 
мемлекеттіліктің қалыптасуы мен 
дамуы» кітабын сыйға тартты.

Өз тілшімізден

В КазНУ им. аль-Фараби прошла 
онлайн церемония подписания 
меморандума о сотрудничестве 
между КазНУ имени аль-
Фараби и Швейцарской школой 
прикладных наук (Swiss-Sasem) 
экономики и управления, 
определившего перспективы 
развития двудипломного 
образования.  

Стратегический документ был 
подписан председателем правления-
ректором КазНУ имени аль-Фараби 
Ж.К. Туймебаевым, ректором Швей-
царс  кой школы прикладных наук, 
экономики и управления (Swiss-
Sasem) Домиником Джорданом и 
президентом швейцарской бизнес 
школы Swiss-Sasem Мейромj 
Ескендир теги.

Приветствуя гостей, ректор КазНУ 
Жансеит Туймебаев поблагодарил их 
за желание развивать взаимовыгодное 
сотрудничество и отметил, что 
Швейцария является одним из 
основных стратегических партнеров 
Казахстана, который активно разви-
вает проекты во многих сферах, 
в том числе науке и образовании. 
«Партнерство между КазНУ им. 
аль-Фараби и Швейцарской школой 
прикладных наук, экономики и 
управления выходит на новый 
уровень. Мы высоко ценим ваш опыт 
подготовки специалистов. Я уверен, 
что реализация совместных программ 
и привлечение высококлассных 
препо давателей и экспертов в 
процесс обучения дадут новый сти-
мул развитию университета и дву-
диплом ного образования», – сказал Ж. 
Туймебаев.

Во время встречи был сделан акцент 
на вопросах развития человеческого 
капитала и подготовке менеджеров 
новой формации.

В свою очередь ректор Швейцарской 
школы прикладных наук, экономики 
и управления Доминик Джордан, 
поблагодарив руководство и коллек-
тив КазНУ им. аль-Фараби за теплый 
прием, рассказал о миссии Swiss-
SASEM и поделился планами. «Для 
нас большая честь и привилегия 
запустить в Казахстане программу 

двойного диплома MBA и DBA 
совмест но с престижным КазНУ име-
ни аль-Фараби, одним из ведущ их 
университетов Казахстана, Централь-
ной Азии и мира, который возглавляет 
уважаемый ректор, профессор 
Жансеит Туймебаев. Наша миссия 
состоит в том, чтобы дать людям 
возможность стать по-настоящему 
успешными, максимально используя 
все возможные ресурсы и вызовы XXI 
века. Я считаю, что образование – это 
единственный позитивный способ 
влияния на общество», – сказал 
Доминик Джордан.

Во время переговоров стороны 
подчер кнули, что подписанный 
меморан дум открывает широкие 
возможности для профессионального 
роста и развития специалистов-
практиков и руководителей, работа-

ющих в различных сферах и отраслях 
деятельности.

Следует отметить, что открытая 
на базе Высшей школы экономики 
и бизнеса КазНУ Бизнес школа 
Аль-Фараби осуществляет образо-
вательные программы МВА и DBA и 
является основным университетским 
провайдером услуг в этом направ-
лении. Все программы школы 
нацелены на подготовку и повышение 
квали  фикации управленческих 
кадр ов. За два года бизнес-школа 
заключила меморандумы о взаимо-
пони мании со многими зарубежными 
универ ситетами и выпустила 36 
магистров МВА и 33 магистра МВА в 
здравоохранении.

Соб. корр.
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 На факультете биологии и биотехнологии прошел открытый онлайн-урок «Кровь-жизнь», 
организованный кафедрой биоразнообразия и биоресурсов

Мемлекет және қоғам қайрат-
керінің туған күні жылдағы дәстүр 
бойынша ҚазҰУ қалашығында 
орналасқан ғалымның ескерткішіне 
гүл шоқтарын қойып, тағзым етуден 
бастал ды. Салтанатты рәсімге 
университет ұжымы, ғалымның 
туыс тары, шәкірттері, мемлекет 
және қоғам қайраткерлері, арнайы 
шақырыл ған қонақтар қатысты.

Жиынды ашқан әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ Басқарма төрағасы – 
ректор   Жансейіт Түймебаев:

– Бүгінде ҚазҰУ  – бұл халықаралық 
білім беру кеңістігінде лайықты 
орнын алған, жоғары оқу орын-
дарының әлемдік рейтингінде 
165-орынды иеленетін заманауи 
жоғары технологиялық ғылыми-
білім беру ордасы. Өмірбек 
Арысланұлының кезінде әрбір 
қызметкерге жағдай жасалып, оқу 
залдарын қажетті жабдықтармен 
қамтамасыз ете отырып, шет елдерден 
үздік мамандарды шақыруы, сондай-
ақ оқытушы-профессорлар құрамы-
ның біліктілігін жетілдіруге үлкен 
көңіл бөлуі біз үшін таптырмас үлгі. 

Алдыңғы буынның бастамаларын 
жалғастырып, ғалымдарымыздың 
еңбегін дүние жүзіне танытуға күш 
салайық, – деп атап өтті.

Келесі кезекте сөз алған химия 
ғылымдарының докторы, ҰҒА 
академигі Зұлхаир Мансұров ака-
демик Өмірбек Жолдасбеков атқарған 
игі істерге тоқталды.

– Мен университетке оқуға келген-
де ректор Асқар Закарин еді. ҚазМУ 
қалашығы орналасқан жерді сол кісі 
белгілеп, жобасын бекітіп кетті. Ал 
жүзеге асырған Өмірбек Жолдасбеков 
болды. Ол кісі әр жұмыс күнін 

осы қалашықтың құрылысынан 
бастайтын. Сол кезде 28 нысан бой 
көтерді. Осыдан 20 жыл бұрын 
ғылыми кеңесте ҚазҰУ қалашығында 
орналасқан Студенттер сарайын 
Өмірбек Жолдасбековтің атына беру 
туралы ұсыныс жасалып, бірауыздан 
мақұлданды. Ал 10 жыл бұрын ректор 
Бақытжан Жұмағұлов академиктің 
ескерткішіне конкурс жариялады. 
Бірнеше эскиздердің ішінен қазіргі 
нұсқа таңдап алынып, ескерткіш 
Студенттер сарайының алдына 
қойылды,  – деп Зұлхаир Мансұров 
өткенді еске алды.

Ө.А. Жолдасбеков 90 жылдық 
мерейтойына байланысты өткізіліп 
жатқан шаралардың бірі – математика 
және механика бойынша зерттеу 
жобаларының халықаралық байқауы. 
Байқау он жылдан бері дәстүрлі түрде 
Білім және ғылым және «Дарын» 
ғылыми-зертеу орталығымен бірле-
сіп өткізіледі. Биыл Германия, Фран-
ция, Түркия, Индонезия сияқты 
мемлекет терден 200-ге жуық студент 
қатысуда.

Бұдан бөлек, ҚазҰУ қатысуымен 
«Ғылым» ордасында 1-5 наурыз 
аралығына жоспарланған «Болашақ 
механикасы» атты ІІ халықаралық 
Жолдасбеков симпозиумы онлайн 
режимде өз жұмысын бастады.

Симпозиумның жалпы отырысына 
ҚР Премьер-Министрінің бірінші 
орынбасары Әлихан Смайылов, ҚР 
Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов, Ресей халықаралық 
инженерлік академиясының прези-
ден ті Борис Гусев, Ұлттық ғылым 
академиясының президенті Мұрат 
Жұрынов, ҚР ҰҒА академигі, Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенатының 
депутаты Бақытжан Жұмағұлов және 
тағы басқалар қатысты. Бағдарлама 
барысында АҚШ, Ресей, Франция, 
Жапония, Түркия, Иран, Ирак, Польша 
сияқты 15 елдің ғалымдарының 
атсалысуымен 120-дан астам ғылыми 
баяндама жасалады.

ҚР ҰҒА-ның президенті Мұрат 
Жұрынов өз сөзінде Өмірбек 
Арысланұлының машиналар мен 
механизмдердің теориясынана 
негізделген зерттеулерді дамытуға 

қосқан үлесі туралы баяндап, 
ғылымдағы рөліне тоқталды.  

«Өмірбек Арысланұлы М.Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетін бітіргеннен кейін 
өмір жолын тек қана ғылым-біліммен 
байланыстырды. Ол 1962 жылы 31 
жасында ғылым кандидаты, 1973 
жылы 42 жасында ғылым докторы, 
сол жылы профессор атағын алды. 
Ғалым еңбегі шарықтаған 1970-
1986 жылдар аралығында ҚазҰУ 
қалашығының негізін қалады. Әлемге 
жоғарғы класты машина жасау мен 
механизмдерінің теориясын жасаған 
үлкен ғалым ретінде танылды. Білім 
мен ғылымды ұштастырып, ғылым 
жетістігін тәжірибеге енгізуде көп 
еңбек сіңірді. Мен 1959 жылы Қазақ 
технологиялық институтында 
жоғары математикадан ол кісінің 
дәрісін тыңдаған бақытты шәкіртімін. 
Ғалымның дәрісін тыңдаған 
шәкірттері бүгінде елімізге танымал 
қоғам қайраткерлері»,- деді ҚР ҰҒА-
ның президенті Мұрат Жұрынов. 

Мерейтойлық шаралар түс ауа 
ҚазҰУ қабырғасында онлайн-
конференциямен жалғасып, 
жиналғандар ғалым туралы 
естеліктерімен бөлісіп, ғылымдағы 
еңбектерімен бірге әріптестік, достық, 
адами қасиеттерін еске алды.  

ҚР инженерлік академияның 
бірінші вице-президенті, академик, 
КСРО құрметті мұнайшысы Надир 
Надиров «Өмірбек Жолдасбеков 
қоғамға қызмет ету мен өз кәсібіне 
адал берілудің нағыз үлгісін көрсетті» 
деп атап өтті.

Орыс филологиясы және әлемдік 
әдебиет кафедрасының меңгерушісі, 
филология ғылымдарының докторы, 
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі Баян 
Өмірбекқызы Жолдасбекова мерей-
тойлық шараларды ұйым дастыру-
шылар ға ризашылығын білдір ді.

Соңынан жиналғандар «Қазақ-
фильм» киностудиясы ілгеріректе 
түсірген «Дядюшка Джо» деректі 
фильмін қызыға тамашалады.

Өз тілшімізден

Техника ғылымдарының 
докторы, профессор, ҚазКСР 
ҒА және ҚР ҰҒА академигі, 
көрнекті механик-ғалым, 
белгілі мемлекет және қоғам 
қайраткері, Қазақстан ғылымы 
мен жоғары білім саласындағы 
ірі ұйымдастырушы Өмірбек 
Арысланұлы Жолдасбековтің 
90 жылдығына байланысты 
ұйымдастырылған мерейтойлық 
шаралар барысында әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ студенттеріне 
Ө.А. Жолдасбеков атындағы 
шәкіртақы тапсырылды.

Ө.А.Жолдасбеков 90 жылдық мерей-
тойына байланысты өткізіліп жатқан 
шаралардың бірі – математика және 
механика бойынша зерттеу жобаларының 
халықаралық байқауы. Байқау он жылдан 
бері дәстүрлі түрде ҚР Білім және ғылым 
министрлігі және «Дарын» ғылыми-зертеу 
орталығымен бірлесіп өткізіледі. Биыл 
Германия, Франция, Түркия, Индонезия 
сияқты мемлекеттерден 200-ге жуық 
студент қатысуда. Байқау жүлдесінен 
үміткерлердің ішінде ҚазҰУ-дың механика-
математика факультетінің докторанттары 
мен студенттері де бар.

Университет тарапынан алғыр, 
дарын ды студенттерді ынталандыру 
жұмыстары үнемі жүргізіледі. Республика 
бойын ша жоғары орындар арасында 
робототехникадан өткізілетін «ROBOCON 
2021» чемпионатында ҚазҰУ атынан өз 
бақтарын сынайтын механика кафедрасы-
ның «MECHANICS» командасына қолдау 
көрсету мақсатында 800 000 теңге 
көлемінде Ө.А.Жолдасбеков атындағы 
стипендия тағайындалған. Бұл шәкіртақыға 
– «механика» мамандығы бойынша 3 
курс докторанты Б.О. Аманов, «механика» 
мамандығы бойынша 2 курс докторанты 
Н.М. Нұроллаев, «механика» мамандығы 
бойынша 2 курс докторанты Е. М. Жолдасов, 
«робототехникалық жүйе» мамандығы 
бойынша 1 курс докторанты  Б.М. 
Сағитжанов, «механика» (робототехникалық 
жүйе) мамандығы бойынша 3 курс 
бакалавры М.Т. Смамқожаев, механика» 
(робототехникалық жүйе) мамандығы 
бойынша 3 курс бакалавры Н. Ерболат, 
«механика» (робототехникалық жүйе) 
мамандығы бойынша 3 курс бакалавры Б.А.  
Убайдуллаев және «механика» мамандығы 
бойынша 4 курстың бакалавры З.Н.Әзіл ие 
болды.        

Өз тілшімізден

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
техника ғылымдарының 
докторы, профессор, 
ҚазКСР ҒА және ҚР ҰҒА 
академигі, көрнекті механик-
ғалым, ҚазКСР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Өмірбек 
Жолдасбековтің 90 жылдық 
мерейтойына орай мерекелік 
іс-шаралар ұйымдастырды.
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ҚазҰУ-дың «Невада-Семей» қозғалысының жастар ұйымдары «Невада-Семей» қозғалысының 

алға қойған міндеттері» тақырыбында онлайн дөңгелек өткізді 

MEREITOI
1 марта 2021 года исполнилось 90 лет 
со дня рождения ученого с мировым 
именем, видного государственного, 
общественного и политического 
деятеля, крупного организатора 
науки и высшего образования 
Республики Казахстан Умирбека 
Арслановича Джолдасбекова.

История развития КазНУ им. аль-Фараби 
тесно связана с именем этого выдающегося 
человека. Умирбек Арисланович в течение 16 
лет руководил нашим университетом. 

Под его руководством был заложен и 
построен уникальный университетский 
комплекс КазГУград – гордость высшей школы 
Казахстана. Зарождение университетского 
кампуса и первые его корпуса – результат 
огромного организаторского таланта У.А. 
Джолдасбекова, поэтому именно КазНУ 
открывает юбилейные мероприятия, которые 
будут проводиться в течение всего года.

Имя Умирбека Арслановича Джолдасбекова 
– академика, доктора технических наук, 
профессора, лауреата Государственной 
премии КазССР, заслуженного деятеля 
науки КазССР – вписано золотыми буквами 
в историю Казахстана. Сегодня во всех 
отраслях республики и за рубежом трудятся 
выпускники нашего университета, которым 
он открыл дорогу в большую жизнь. 

В 1970 г. 39-летний Умирбек Арсланович 
Джолдасбеков возглавил единственный 
на то время университет в Казахстане. 
Деловой подход, энергия, взгляды 
нового руководителя были поистине 
революционными для того времени. 
Республика очень нуждалась в новых 
квалифицированных кадрах. И он приложил 
все свои силы для решения этого непростого 
вопроса: изменил структуру учебных 
планов, поставил во главу угла логические 
схемы, благодаря которым стали реальными 
межпредметные связи общетеоретических и 
специальных дисциплин. 

Надо отметить, что благодаря 
дальновидной политике молодого ректора, 
стали открываться новые специальности, 
кафедры и факультеты (философско-
экономический, подготовительный, 
востоковедения, ТММ и др.). Например, 
ректор поддержал инициативу академика 
И.О. Байтулина, и в том же году на 
биофаке открылись кафедры биофизики, 
микробиологии и охраны природы, начавшие 
готовить востребованных специалистов. 
После своего назначения У.А. Джолдасбеков 
создал научно-исследовательскую 
лабораторию по механике машин, через год 
– Казахский филиал Всесоюзного семинара 
по теории машин и механизмов, в 1973 г. 
основал кафедру прикладной механики 
на факультете механики и прикладной 
математики.

 Когда Умирбек Арсланович пришел в 
КазГУ, в вузе было всего 30 профессоров, а 
через 16 лет – стало 135. Результаты столь 
деятельного подхода ректора не заставили 
себя ждать: Казахский государственный 
университет встал вровень с МГУ, ЛГУ, КГУ, 
признанными первыми университетами 
необъятной тогда страны и стал гордо 
держать звание флагмана высшего 
образования республики. КазГУ стал местом, 
где проводились всесоюзные и всемирные 
симпозиумы, конференции, для участия в 
которых стали приезжать известные ученые 
– корифеи мировой науки.

Понимая перспективы главного вуза 
Казахстана, Умирбек Арсланович активно 
включился в претворение в жизнь идеи 
строительства университетского городка. 
Под личным контролем Первого секретаря 
Компартии Казахстана Динмухамеда 
Ахметовича Кунаева в 1975 году началась 
грандиозная стройка. На территории более 
чем 90 гектаров раскинулся уникальный 
комплекс учебных зданий, общежитий, 
лабораторий, утопающий в зелени, 
получивший название КазГУград. В 2011 г. 
напротив Дворца студентов, который также 
носит имя Джолдасбекова, был открыт его 
памятник. Сегодня, воплощенный в граните, 
Умирбек Арсланович Джолдасбеков с 
гордостью смотрит на свое детище. Большой 
зал механико-математического факультета 
также носит имя выдающегося ученого-
механика.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Его биография началась 1 марта 1931 г. в 

селе Кызыл-су ныне Южно-Казахстанской 

области. Будущий ученый родился и 
вырос в рабочей семье. После окончания с 
золотой медалью средней школы поступил 
на механико-математический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова, который окончил 
с отличием. В 1954 г. начал свой путь в 
науке и образовании в Казахском химико-
технологическом институте. Современники 
вспоминают Умирбека Арслановича как 
«молодого, энергичного, располагающего 
к себе ученого. Каждая клетка в нем была 
заряжена какой-то особой энергией». 
Именно тогда начали проявляться 
незаурядные деловые качества, заложенные 
в нем самой природой: ответственность, 
исполнительность, оперативная хватка и 
умение быстро принимать правильные 
решения. Истоки его научных успехов 
берут начало в аспирантуре Московского 
текстильного института, где в 1961г. 
он блестяще защитил кандидатскую 
диссертацию. По итогам последующих 
исследований в 1972 г. У.А. Джолдасбеков 
защищает докторскую диссертацию на тему 
«Теория плоских рычажных механизмов». 

Очень важным был период работы в 
Казахском политехническом институте 
имени В.И. Ленина, где произошло 
становление Джолдасбекова и как ученого, и 
как педагога, и как талантливого управленца. 
Его всегда отличали профессионализм, 
ответственность, творческий подход к 
выполняемому делу. В политехе он прошел 
путь от заведующего кафедрой теории 
механизмов и машин до проректора вуза, был 
основателем и первым деканом факультета 
автоматики и вычислительной техники. 

У.А. Джолдасбеков стал основателем 
научной школы механики и инженерии в 
Казахстане, которая заняла достойное место 
в мировой науке, углубив исследования 
в приоритетных направлениях. Он внес 
существенный вклад в создание механизмов 
высоких классов. Предложенные им методы 
исследования механизмов такого типа 
позволили создать методы проектирования 
и внедрить новые эффективные механизмы.

НАСЛЕДИЕ УЧЕНОГО
 Истинный ученый оставляет самое ценное 

для преемников – свое научное наследие. Он 
подготовил более 30 докторов и более 100 
кандидатов наук. У.А. Джолдасбеков – автор 
более 400 научных трудов, свыше 70 из 
которых опубликованы в дальнем зарубежье, 
а также 12 монографий, 30 учебников и 
учебных пособий, в его активе около 150-
ти авторских свидетельств и зарубежных 
патентов. С чистого листа создал казахскую 
терминологию по машиноведению, является 

автором первых учебников на казахском 
языке по теории механизмов и машин, 
терминологических словарей. 

Умирбек Арсланович был награжден 
Международными золотыми медалями В.Г. 
Шухова и аль-Хорезми, орденом Ленина, 
двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, многими медалями, грамотами, 
дипломами. 

Огромное внимание Умирбек Арсланович 
уделял развитию спорта в университете. 
Именно в бытность Джолдасбекова в 
университете появились спортсмены – 
чемпионы Союза, Европы, Мира и даже 
Олимпийских игр, а мастеров спорта было 
больше, чем в других вузах.  Это достижение 
и сейчас КазНУ удерживает на вершине 
Олимпа. 

В 90-е годы он создает Инженерную 
академию Республики Казахстан, едино-
гласно избирается ее первым президентом, 
проводит І съезд инженеров Казахстана.

Академик У.А. Джолдасбеков внес 
весомый вклад и в развитие казахстанского 
парламентаризма. Он шесть раз избирался 
депутатом Верховного совета страны, 
парламента и был председателем Комитета 
по социально-культурному развитию 
Мажилиса республики, а также возглавил 
созданную им Республиканскую партию 
труда. Стал инициатором Закона «О науке» 
и парламентских слушаний. Пользовался 
высоким и заслуженным авторитетом у 
руководства республики и всего депутатского 
корпуса. 

Сегодня КазНУ им. аль-Фараби – 
крупнейший университет на постсоветском 
пространстве, входит в топ-200 лучших вузов 
мира и в число 50 технологически развитых 
университетов. У нас реализуются программы 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов для приоритетных отраслей 
индустрии в рамках госпрограммы 
индустриально-инновационного развития 
(ГПИИР), ведутся научные исследования 
по фундаментальным и прикладным 
направлениям в сотнях различных областей. 
Думаю, это достойное продолжение начатых 
академиком Умирбеком Джолдасбековым 
важных реформ и заложенных им традиций. 

Дальновидность Умирбека Арислановича 
подтверждается мировыми тенденциями: 
инженеры многих стран объединяются в 
профессиональные общества, чтобы высоко 
держать планку инженерного образования.

ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
На сегодняшний день продолжателем 

пути У.А. Джолдасбекова стало Казахстанское 

общество инженерного образования (KazSEE), 
которое является членом ряда крупных 
специализированных международных 
сетей: Международного консорциума 
обществ инженерного образования IFEES, 
Европейской Федерации Национальных 
инженерных сообществ FEANI, 
Международного общества инженерной 
педагогики IGIP, Международной сети 
по обеспечению качества INQAAHE, 
Европейской сети по аккредитации в области 
инженерного образования ENAEE.

Казахстанское общество инженерного 
образования (KazSEE) вовлечено в подготов-
ку и реализацию программ повышения 
квалификации ППС инженерных специаль-
ностей. На базе нашего университета был 
создан и сертифицирован Казахстанский 
тренинговый центр IGIP, осуществляющий 
подготовку преподавателей по программам, 
соответствующим международным требо-
ваниям к квалификации инженера. Специа-
лис ты, получившие звание «Международный 
препо даватель инженерного вуза» могут 
претендовать на включение их в специаль-
ный реестр, что позволит им в дальней-
шем быть конкурентоспособными в 
странах Евросоюза. Таким образом, на 
базе Казахстанского общества создана 
интегрированная в Европейский союз 
система обеспечения качества с современной 
инфраструктурой.

Продолжая дело воспитания талантливой 
молодежи, ежегодно на базе КазНУ им. 
аль-Фараби совместно с РНПЦ «Дарын» 
проводится Международный    конкурс    
исследовательских работ по механике 
и математике имени У. Джолдасбекова 
среди школьников. В этом году открытие 
конкур са приурочено к юбилею академика 
У.Джолдасбекова.  

В день юбилея академика коллектив 
университета, приглашенные гости отдают 
дань уважения Умирбеку Арслановичу 
Джолдасбекову. Он внес неоценимый вклад в 
развитие нашего ВУЗа, заложил краеугольный 
камень в развитие казахстанской науки 
и образования. Посвятил всю свою яркую 
жизнь в процветание нашей Родины!

Умирбек Арсланович Джолдасбеков – 
великий сын своего великого народа!

Жансеит ТУЙМЕБАЕВ,
председатель правления – ректор 

КазНУ им. аль-Фараби 
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В КазНУ им. аль-Фараби прошло заседание круглого стола «Современные проблемы прикладной биофизики, 

биомедицины и нейронауки», посвященного 80-летию академика Виктора Михайловича Инюшина

ҚазҰУ жас ғалымдарының 
білім ордасының дамуындағы 
рөлі, олардың шығармашылық 
жобалары мен бастамаларын 
қолдау және ғылыми идеяларын 
талқылау мақсатында «Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ» 
КЕАҚ Басқарма төрағасы – 
ректор Жансейт Түймебаев 
жас ғалымдармен және 
жас ғылымдар кеңесінің 
мүшелерімен арнайы кездесті.

Әңгіме барысында оқу орнының басшысы 
Жансейт Түймебаев соңғы жылдары ғылым 
саласы мемлекеттік саясаттың негізгі 
басымдықтарының біріне айналғанын атап 
өтті. Тұңғыш Президентіміз, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ғылымды қажетсінетін 
экономика құру мақсатын алға қойғанын, бұл 
тапсырманы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев жалғастырып отырғанын 
жеткізді. Президент Жолдауына сәйкес, ғылым 
мен білімді экономиканың жекелеген салалары 
ретінде қалыптастыру қажеттігін алға тартты.  

«Құрылғанына 90 жылға таяп қалған әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ Қазақстанның жоғары 
білімі мен ғылымының флагманы, жоғары 
білікті кадрлар мен ғылыми жаңалықтардың 
ортасына айналды. Осы тұрғыда қазіргі әлемде 
университеттің рөлі мен үлесін білім беру 
функциясы ғана емес, сонымен қатар ғылыми-
инновациялық бағыты қоса анықтайды.

Әлемнің көптеген жоғары дамыған озық 
елдеріндегі университтің жетістіктері 
мен инновациялық экономиканың даму 
көрсеткіштері «үштік спираль» моделін 
пайдалана отырып, өндіріс орталықтарындағы 
патенттер мен коммерциаланған 
технологияларды енгізу болып табылады. 
Осылайша, мемлекет қоғамға тиімді жағдайлар 
жасауға бағытталған ғылыми зерттеулерге, 
университеттерге инвестиция салудан пайда 
көре алады» деді өз сөзінде ректор.

Бүгінгі таңда жоғары білім мен іргелі 
ғылымның қара шаңырағында 40 жасқа 
дейінгі 311 жас ғалым жұмыс істейді. Олардың 
көпшілігі әлемнің жетекші университеттері 
мен орталықтарында тағылымдамадан өткен. 
Жас зерттеушілердің ғылыми жетістіктері 
Қазақстанда және одан тыс жерлерде жоғары 
бағаланып келеді.

«Бүгінгі жас ғалымдар, еліміздің ертеңі сіздер 
ҚазҰУ-дың ғылыми мектептерінің даңқы мен 
дәстүрлерін жалғаушысыздар, араларыңызда 
болашақта жаңа ғылыми бағыттардың 
иегерлері бар. Сіздер ҚазҰУ мен Қазақстан 
кадрлық резервінің негізісіздер,сондықтан 
әрқайсыларыңыз қарым-қабілеттеріңізді 
көрсетіп, университет пен еліміздің дамуына 
үлес қосатындарыңызға сенемін», - деді 
Ж.Түймебаев.

Келесі кезекте білім ордасының жас 
ғалымдары мен университеттегі жас ғылымдар 
кеңесінің мүшелері өз ойларын ортаға салып, 
ұсыныс тілектерімен бөлісті.

Шара соңында басқарма төрағасы – ҚазҰУ 
ректоры Жансейіт Түймебаев кездесуге 
қатысушыларды алдағы уақытта да өзара пікір 
алмасуға, жас ғалымдарды қолдаудың қосымша 
шаралары мен тетіктерін бірлесіп әзірлеуге 
шақырып, ҚазҰУ ғылымы мен инновациясын 
одан әрі дамыту үшін идеялар мен ұсыныстар 
дайындауды тапсырды. 

Ақнұр ЖИДЕБЕКҚЫЗЫ,
Экономика және бизнес жоғары мектебінің 
ғылыми-инновациялық жұмыс және 
халықаралық ынтымақтастық жөніндегі 
орынбасары:

– Біздің университетте ізденіс бар және сол 
ізденістің нәтижесімен бөлісу деген жақсы 
дәстүр бар. Шетелдерде тәжірибеден және 
тағылымдамадан өтіп келген жастар ай сайын екі 
рет болатын ғылыми әдістемелік семинарларда 
өз бастамаларымен, тәжірибелерімен бөліседі. 
Нәтижесінде жастар өздері машықтанып 
Scopus-та мақалаларын жариялайды, әртүрлі 
гранттық жобалардың жеңімпаздары атанып 
жетістіктерімен қуантады. Факультеттегі 6 
жобаның бесеуі жастардың үлесінде.

Бүгінгі қоғам әлемдік тәжірибе алмасу 
ғылымының драйвері екені анық. Факультетке 
жыл сайын 30-40 докторант оқуға түседі, одан 
соң оларға екі айдың ішінде шетелден жетекші 
табу деген бар. Тегіннен-тегін 3 жыл бойы бір 
адамды тәрбиелеп шығаруға келісетін шетелдік 

жетекші табу қиынға соғады. Сондықтан, жас 
ғалымдардың атынан докторанттарға шетелдік 
тәжірибеге де қандай да бір материалдық қолдау 
ескерілсе деген ұсынысым бар.

Екінші мәселе, өз басым инновацияларды 
басқару мамандығы бойынша білім алдым. 
Менің диссертациялық тақырыбым ғылыми-
зерттеу жұмыстарын коммерцияландыруға 
байланысты болды. Сол кезде 
университеттегі ғылыми бөлімдер, зертхана, 
лабораториялардағы керемет ғылыми-зерттеу 
нәтижелеріне куә болдым. Сол зерртеулермен 
айналысатын ғалымдарға «неге бұл дүниелерді 
нарыққа шығарып сатпайсыздар? Сатсаңыздар 
мол қаржы табуға болады ғой» деген сауал 
қойғанда әртүрлі жауап берді. Осыған қатысты 
ғылыммен айналысып өнім шығарып жатқан 
өнертабушылармен біздің факультеттегі 
инновациялық менеджмент мамандығының 
тәлімгерлерін біріктірсек және бұл оқу 
жоспарына қосылса нағыз нәтиже болады 
деген үміттемін. Сондай-ақ ғалымдар ғылымда 
өзіне қызықты тақырыпты зерттей беруді ғана 
емес, дайын болған ғылыми зерттеме «қайда 
сатылады? Оның тұтынушысы кім? Нендей 
пайда әкеледі?» дегенді де ойлауы қажет. 
Егер мүмкіндік болса, экономика факультеті 
техникалық мамандықтардың ғалымдарына 
арнайы бір курсты әзірлеп өткізсек, осыған 
біздің факультет белсенді түрде араласса дегім 
келеді.

Аида ҚЫСТАУБАЕВА,
Биотехнология кафедрасының меңгерушісі:

– Пандемия кезінде біздің ғалымдар COVID-19 
вирустық ауруын емдеу және оның алдын-алу 
үшін 3 препарат ұсынған болатын. Осы тұста 
биология және биотехнология факультетінің 
ғалымдары Микотрих препараты, Рисо-Лакт, 
Спирулина Лайф, стевия негізіндегі диабетпен 
ауыратын науқастарға арналған дәрі-дәрмек 
шығару және басқа да емделушілерге арналған 
препараттарды өндіретін орталықтар 
ашу туралы ұсынысым бар. Жақында 
әлеуметтік желілерден университетімізде 
коммерцияландыру орталығы құрылатыны 
туралы естідім. Біздің білім ордамыз 
Акционерлік қоғам болып ауысып жатқан тұста, 
бұл өте уақтылы жасалған және қажет қадам деп 
есептеймін.

Мұхит МҰРАТОВ,
ҚазҰУ-дағы ашық түрдегі ұлттық 
нанотехнологиялық зертханасының 
директоры:

– Бүгінде ҚазҰУ-дағы ашық түрдегі 
ұлттық нанотехнологиялық зертханасының 

соңғы 12 жылда атқарған еңбегі орасан зор. 
Университетіміздің ғылымын жетілдіру 
мақсатында зертхана табысты жұмыс 
істеуде. Әлемнің біз секілді ғылыми-зерттеу 
институттарымен тереземіз тең болып 
қалды.Алайда зертханадағы жабдықталған 
ғылыми аспаптар, соңғы 10-12 жылда ескірді. 
Жаңартуды талап етеді. Республика деңгейінде 
қаржы бөлініп, университтетің бюджеттен тыс 
есебінен көмек көрсетілсе деп сұраймыз.

Ерболат ҮСЕНОВ,
Физика-техникалық факультетінің 
постдокаторанты:

– Мен осы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың түлегімін. Елімізде алғаш рет ашылған 
постодкторантура бағдараламасына 
бойынша ҚазҰУ-ға оқуға түсіп, қазір ғылыми 
жұмысымды әрі қарай жалғастырудамын. 
Постдокторантура бағдарламасының басты 
ерекшелігі мен талаптарының бірі (ғылыми 
басылымдардан басқа), кіші ғылыми топ құрып, 
докторанттар мен магистранттар дайындауға 
мүмкіндік береді. Одан бөлек постдокторантура 
бағдарламасы ғылыми жұмысқа толықтай 
уақыт бөлуге және шет елдерге ғылыми 
сапарларға шығуға да барынша жағдай 
жасағаны үшін университетіме ерекше алғыс 
білдіремін.     Осы жылы постдокторантура 
бағдарламасының алғашқы буыны аяқталады. 
Жаңадан өсіп келе жатқан жас докторанттардың 
өз ғылыми жұмыстарын университетімізде 
ары қарай жалғастыру үшін постодкотрантура 
бағдарламасының ары қарай жалғасын табуға 
назар аударсаңыздар екен. Одан кейінгі әлемдік 
университеттерде «зерттеуші – доцент», 
«зерттеуші – профессор» секілді лауазымдар 
бар. Бұл мәселені соңғы уақыттарда біздің 
университетімізде де көтеріп жатқанын білеміз. 
Осыған байланысты факультеттерімізде 
ғылыммен белсенді айналысатын ұстаздар үшін 
осындай лауазымдарды енгізу қолға алынып, 
қолдау көрсетілсе дейміз.

Думан ЖЕКЕНОВ,
Халықаралық қатынастар факультетінің оқу 
әдістемелік және тәрбие жөніндегі декан 
орынбасары, PhD докторы:    

– 2011 жылы ҚазҰУ-дың докторантурасында 
оқып жүргенде Қытайдың Пекин қаласында 
QS көрсеткіші бойынша, әлемде үздік 15 
университетке кіретін Бейжің университетінен 
іс-тәжірибеден өттім. Сол жоғары оқу орнында 
жүрген кезде бір үлкен тәжірибе қатты әсер 
етті. Ол жердің идеологиясында университет 
сендердің – аналарың. Сендер оның сүтін 
емдіңдер, өскенде міндетті түрде аналарыңа 

қарыздарыңды қайтарасыңдар деп тәрбиелейді 
екен. Маған жалаң лозунг сияқты көрінген. Елге 
оралған соң Қазақстандағы Қытай кәсіпкерлер 
Одағының президентімен таныстым. Пекин 
университетінің түлегі екен, тапқан табысының 
10 пайызын ешқандай үгіт-насихатсыз өзі білім 
алған университетіне аударып отыратынын 
білдім. Олар ақылы оқыса да, «анама қарызымды 
қайтаруға тиіспін» деп есептейді.

Егер біз де түлектерге осындай дәстүрмен 
тәрбиелей алатын болсақ, жас ғалымдарға 
берілетін жалақыны көбейтуге де жол табуға 
болар еді. Біз де аз қамтылған, әлеуметтік 
жағдайы төмен, жетім, жартылай жетім, 
денсаулығы кемшін студенттер бар. Осы идея 
қолға алынса, үлкен аға-әпкелері кейінгі іні-
қарындастарына инвестиция салып, көмектесер 
еді.

Ғалия ЫСҚАҚОВА,
Тарих, археология жəне этнология факультеті, 
Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушысы, 
PhD докторы:

–  Қазіргі таңда оқу үдерісі, жалпы оқытушыға 
деген талап өзгерді. Бәсекеге қабілетті маман 
тәрбиелеуіміз керек. Ол үшін білім алушыларға 
ғана емес, оқытушыларға да лайықты жағдай 
жасалуы қажет. Мысалы, ең қарапайым болып 
көрінсе де, біздің факультеттегі материалдық 
жабдықтау оқу процесін жүзеге асыруға әлсіз. 
Әлемдік стандарттарға сай емес. Жаңа пәндерді 
оқыту жүйесі бар, бірақ біз көп жағдайда теория 
түрінде өткіземіз. Өйткені арнайы шеберлік 
зертханалар жоқ. Шет мемлекеттерде кез-
келген оқу процесін ұйымдастыру үшін арнайы 
техникалармен қажетті деңгейде жабдықталған. 
Біздің факультеттерде қарапайым проектор жоқ. 
Мектептердің өзі баяғыда LED экрандарға көшіп 
кетті.

Одан да жоғары техниканы Назарбаев 
мектептерінен көруге болады. Гуманитарлық 
салаларда зерттеулер жүргізу үшін 
бағдарламалар сатып алу керек, бірақ оған 
қаржы жеткіліксіз.

Біз оффлайннан онлайнға ауысқан кезде, 
тағы да бір мәселеге кездестік. Зерттеуші 
және оқытушы ретінде ағылшын тіліндегі 
дисциплиналарды жүргізе отырып, тұрақты 
ағылшын тілді базаларға кіруге мүмкіндігіміз 
болмады. Белгілі бір уақытта қолданатын 
базалар бар, алайда шетелдік оқу орындары 
сияқты әлемдік базалардағы ақпараттар қол 
жетімді болса дейміз.

Өз тілшімізден
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Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру факультетінің куратор-эдвайзерлері 

«Ұлы адамдар өлкесі» атты дөңгелек үстел өткізді

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ Ғылыми кеңесінің 
отырысында университет 
ғалымдары 2021-2022 оқу 
жылының оқу процесін 
ұйымдастыру, университет 
қызметін цифрландыру, оқу 
ғимараттары мен студенттер 
үйлерін жаңа оқу жылына 
дайындау, кафедралар 
жұмысын жолға қою және 
басқа университет аясындағы 
өзекті мәселелерді талқылады.

ҚазҰУ оқу ісі жөніндегі проректоры 
Асқар Хикметов оқу үдерісін 
ұйымдастыру және жаңа оқу 
жылының дайындығына тоқталды. 
Атап айтқанда, 2020-2021 оқу 
жылы шамамен 21 мың бакалавр, 
3233 магистрант, 1289 докторант 
және 45 интерн оқыса, алдағы 
жаңа оқу жылында олардың саны 
өзгермек. Осыған орай, мамандар 
студенттердің қатарын шетелдіктер 
есебінен толықтыра түсу керектігін 
алға тартты.

Жыл сайын ҚазҰУ-ға қазақстандық 
мектептердің үздік түлектері 
грантқа түседі, ал жоғары балл 
ала алмағандар ақылы курстарда 
оқиды. Проректордың айтуынша, 
университеттегі 16 факультеттің – 
журналистика, медициналық, заң, 
халықаралық қатынастар сияқты 
бірқатары студенттердің басым 
бөлігін ақылы негізде қабылдайды. 
Сондай-ақ, ол профессорлар мен 
оқытушылар құрамы үшін ҚР 
БҒМ педагогикалық жүктемелер 
сағаттарын ұлғайтуды ұсынып 
отырғаны туралы ғалымдарға 
құлаққағыс жасады. ҚР БҒМ ұсынған 
үш нұсқаның бірінде педагогикалық 

жүктемені 650 сағатқа дейін 
ұзартуға болады. Бүгінде ҚазҰУ 
оқытушыларының педагогикалық 
жүктемесі 400 сағат. Бұл мәселені сағат 
саны мен білім сапасын салыстырып, 
оқытушылар мен ғалымдардың 
пікірін ескере отырып, түбегейлі 
талқылау ұсынылды. Асқар Хикметов 
мектеп түлектерін оқуға қабылдау 
барысында кейбір факультеттерде 
студенттердің балдары өзгеретінін 
де хабардар етті. Мәселен, филология 
факультетінде оқуға қабылдау баллы 
100-ден 80-ге дейін төмендетілмек.

Кеңесте Ақпараттық технология-
лар және инновациялық даму 
институтының директоры Е.Қыстау-
баев университеттің цифрландыру 
қызметі туралы есеп берді. Ол 
ҚазҰУ жүйесінде пандемияға 
дейін пайдаланылған «Univer 2.0» 
БЖИ жаңару оқу процесіндегі LMS 
жүйелері және ҚБТ платформалары, 
ақпараттық жүйелер кешені туралы 
баяндама жасады. Алайда бұл 
мәселенің олқы тұстары баршылық 
болып шықты. Оқытушылардың 
сауалдарына қанағаттанарлық нақ-

ты жауап болмағандықтан, ректор 
институт директорына бар лық 
факультет терді аралап, онда ғы 
оргтехниканың, интернет байланыс-
тың бүгінгі күндегі нақты ахуалын 
тексеріп шығуға тапсырма берді.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасы бойынша Халықаралық 
түркі академиясы бұдан он жыл 
бұрын Астанада құрылған. Қазақстан 
– түркі мемлекеттерінің орталығы 
болып табылады. Сондықтан ҚазҰУ 
қабырғасында түркі елдерінің 
мәдениетін, тілі мен әдебиетін 
зерттейтін кафедра ашу туралы 
ректор тапсырмасы бірауыздан 
қолдау тапты.

ҚазҰУ КЕАҚ Басқарма төрағасы-
ректор Жансейіт Түймебаев ғылыми 
кеңесте тыңдалған әрбір баяндамамен 
арнайы комиссия жете танысып, 
ондағы аталған күрделі мәселелерді 
шешуге қатысты нәтижелі ұсыныстар 
беруді тапсырды.

«Бүгін біз барлық күшті 
университетімізді ғылым және 
білім берудің жаңа деңгейіне 
көтеріп, алдыңғы қатардағы зерт-
теу орталығына айналдыруға бағыт-
тауымыз керек. Алдағы уақытты 
оқытушы лар мен студенттердің 
халық аралық ынтамақтастығын, 
академия лық қарым-қатынастарын 
белсен ді түрде кеңейте түсеміз. 
Студенттеріміз сапалы білім алып, 
еліміздің дамуына өз үлестерін 
қосатындай бәсекеге қабілетті болуы 
тиіс», деді білім ордасының басшысы.

Ғылыми кеңес соңында Жансейіт 
Түймебаев университет ұжымындағы 
әйелдер қауымын Халықаралық 8 
наурыз мерекесімен құттықтап, сый-
сияпат жасады.

Өз тілшімізден

По итогам предметного 
рейтинга «QS World University 
Ranking by Subject 2021» КазНУ 
им. аль-Фараби улучшил свои 
показатели и усилил позиции, в 
котором были проранжированы 
более 1200 университетов мира 
по пяти предметным областям. 
По сравнению с прошлым 
годом КазНУ значительно 
улучшил свои показатели в 
предметной области «Искусство 
и гуманитарные науки» 
поднявшись с 277 на 156 
место, «Социальные науки и 
менеджмент» с 351 на 257 место.

Отличные показатели продемонс-
трировал вуз по специальности 
«Современное языкознание» КазНУ, заняв 
52-е место среди лучших вузов мира. А 
также по специальностям: «Английский 
язык и литература» вошел в топ 101-150, 
«Лингвистика» и «Юриспруденция» – 151-
200, «Экономика и эконометрика» – 251-
300, «Математика» – 301-350 и «Физика и 
астрономия» – 501-550.

В данный рейтинг впервые вошли 
специальности «История» – в топ 
151- 200, «Бизнес и менеджмент» – 
401-450, «Компьютерные науки и 
информационные системы» – 501-550, 
«Химия» – 551- 600. 

Методология рейтинга QS World 
University Ranking by Subject строится на 
основе четырех ключевых показателей: 
академическая репутация, репутация 

среди работодателей, цитируемость 
научных статей и индекс Хирша. Рейтинг 
составлен с учетом мнения более 95 
тыс. академических экспертов, 45 тыс. 
экспертов работодателей, а также на 
основе данных из базы «Scopus».

Образовательные программы 
КазНУ им. аль-Фараби по всем этим 

специальностям в национальных 
рейтингах занимают лидирующие 
позиции среди казахстанских вузов. 
Трансформируясь в исследовательский 
университет мирового уровня, КазНУ 
успешно продвигается как в глобальных, 
так и в предметных рейтингах мировых 
университетов. Так, в 2020 году по 

результатам глобального рейтинга QS 
ведущий казахстанский университет 
занял 165-е место в списке лучших вузов 
мира. Из стран СНГ в эту группу вошли 
только МГУ им. Ломоносова и КазНУ им. 
аль-Фараби.

Соб. корр.
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КазНУ совместно с Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции 
по городу Алматы провели в онлайн-формате студенческую квест-игру

ALMA MATER
Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да қазақ әдебиетінің 
классик ақынының 175 
жылдығына арналған «Жамбыл 
Жабаев мұрасының қазіргі 
әдебиеттанудағы орны мен 
маңызы» атты халықаралық 
ғылыми-әдістемелік 
онлайн-конференция өтті. 
Жиын барысында ақын 
шығармашылығының 
аспектілері әлемдік әдебиет 
контексінде қарастырылды.

Іс-шараны ҚазҰУ-дің филология факультеті-
нің қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы 
кафедрасы ЮНЕСКО-ның қолдауымен 
«Мәдениеттерді жақындастырудың халық-
аралық орталығымен» бірлесіп ұйымдастырды.

Онлайн-конференцияның мақсаты – қазақ 
даласының ұлы жыршысы Жамбыл Жабаевтың 
шығармашылығын әлемдік әдебиет контексінде 
қарастыру және оның жырларын қазіргі әдеби 
сынның жетістіктері тұрғысынан түсіндіру. 
Конференция аясында жамбылтануды 
оқытудың инновациялық әдістеріне ерекше 
назар аударылды.

Конференцияның пленарлық отырысының 
қатысушыларына арналған алғы сөзінде ректор 
Жансейіт Түймебаев: «Біз ұлы ақын Жамбыл 
Жабаевтың шығармашылығын дәріптеп, 
құрмет білдіруге, жамбылтану жетістіктерін 
талдау және ғылыми зерттеулердің одан әрі 
бағыттарын анықтау үшін жиналдық»,– деп 
атап өтті. Бұл жұмыстармен Жамбыл атындағы 
Қазақ фольклоры мен әдебиетінің ғылыми-
зерттеу орталығы белсенді айналысады. Қазақ 
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиетінің өзекті 
мәселелерінің қазіргі жағдайы ғалымдардың 
назарын аударып отыр. Алдағы уақытта 
зерттеулер ауқымын кеңейту, ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына, жоғары оқу орындарының 
бакалаврларына, магистранттары мен 
докторанттарына арналған монографиялар мен 
оқу құралдарын жазып дайындауға Қазақстан 
Республикасы мен шет елдердің әдебиеттанушы 
ғалымдарын тарту жоспарлануда.

Конференцияда сөз сөйлеген жазушы, 
Қазақстан Республикасы мәдениет және 
спорт министрлігінің ЮНЕСКО қолдауымен 
«Мәдениеттерді жақындастыру орталығы» 
мемлекеттік мұражайының бас ғылыми 
қызметкері Нағашыбек Қапалбекұлы Жамбыл 
қазақ ауыз әдебиетінің қайталанбас тұлғасы 
екенін атап өтті. Кезінде көптеген адамдар 
оның феномені туралы айтқан болатын. 

Жазушы Мұхтар Мағауин: «Ұлы адамдар көп, 
ал Жамбыл бір, ол қайталанбас тұлға», – деп 
жазған. Оның өлеңдері мен жырлары және 
шығармалары бүкіл әлемге таралып, әлемнің 
160 тіліне аударылған. Әрқашан халықпен 
бірге болған ақынның феномені – оның 

шындыққа негізделген шығармалары жанға 
қуат береді. Ақын өзі туралы, «Жамбыл менің 
жәй атым, халық менің шын атым»,– деп айтқан 
болатын. Ол әйгілі қырғыз ақыны Құлмамбетті 
айтыс-аламанында жеңгеннен кейін қазақ 
және қырғыз халықтарының бас ақыны болып 

атанды», – деп атап өтті өз сөзінде Нағашыбек 
Қапалбекұлы.  

Шараға ҚазҰУ КЕАҚ Басқарма төрағасы – 
ректор Жансейіт Түймебаев, ҚазҰУ жанындағы 
Абай ғылыми-зерттеу институтының дирек-
торы, филология ғылымдарының докторы, 
профессор Жанғара Дадебаев, филология 
ғылымдарының докторы, профессор, ҚР 
Гуманитарлық Ғылымдар Академиясының 
академигі, Жамбыл атындағы Халықаралық 
сыйлықтың лауреаты Темірхан Тебегенов 
және басқа да белгілі ғылым және мәдениет 
қайраткерлері қатысты. Аралас оффлайн-
онлайн форматында өткен мәжіліске алыс 
және жақын шетел ғалымдары: Түркия, 
Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан және отандық 
әдебиеттанушылар, зерттеушілер, ғылыми 
қызметкерлер, ЖОО мен мектеп оқытушылары, 
студенттер, магистранттар, докторанттар және 
БАҚ өкілдері қатысты.

Жиын «Жамбыл Жабаев шығармаларының 
әлемдік әдебиеттермен үндестігі», «Жамбыл-
тану және филологиялық пәндерді оқытудың 
инновациялық әдістемесі», «Жас ғалымдарды 
зерттеудегі жамбылтанудың бүгіні мен 
болашағы» атты үш секцияда жұмысын 
жалғастырды.

Биыл Жамбыл Жабаевтың 20 томдық 
шығармалар жинағын шығару, кинофильм 
түсіру, бірқатар спектакльдер қою және 
ақынның шығармашылығына арналған 
көптеген мәдени-көпшілік іс-шаралар өткізу 
жоспарлануда.

Өз тілшімізден

ҚазҰУ-да сапа менеджменті жүйесін 
(СМЖ) ресертификаттау аудиті 
сәтті өтті. Аудиттің мақсаты – 
университет СМЖ-нің ISO 9001:2015 
халықаралық стандарттары 
талаптарына сәйкестігін тексеруге 
бағытталған. Ресертификаттау 
аудитін «Русский Регистр» 
сертификаттау қауымдастығының 
аудиторлары жүргізді.

ҚазҰУ «Механика және математика» 
ҒЗИ жанындағы компьютерлік ғылымдар 
зертханасында индустриялық серіктесі «Digital 
Alem» ЖШС-мен бірлесіп бірегей құрылғы 
жасалды. Жас ғалымдар жаңа жобамен 
бір жарым жылдай айналысып, өздерінің 
экологиялық мониторинг жүйесін көпшілікке 
ұсынды. Ноу-хау – бұл ауаның ластану 
деңгейін анықтайтын, пайдаланушының 
телефонына Bluetooth арқылы қосылатын 

және деректерді серверге жіберетін шағын 
құрылғы. Бұл құрылғы адамның орналасқан 
жерін де анықтайды. Оның салмағы 150 грамм, 
батареямен жұмыс істейді және оны желі 
арқылы қуаттауға болады.

Магистранттардың алдын ала есептеулері 
бойынша құрылғының өзіндік құны 
отыз мың теңгеден асады. Компьютерлік 
ғылымдар зертханасының меңгерушісі Еділ 
Нұрахов аспаптың жұмыс принципін былай 
түсіндірді: «Біз әзірлеген модульдер түрлі 
датчиктердің көмегімен ауа алуды жүзеге 
асырады және деректерді GSM/GPRS таратқыш 

арқылы серверге жібереді. Сервер деректерді 
құрылымдалған дерекқор ретінде сақтайды. 
Олар картадағы қаланың экологиялық көрінісін 
білуге, ластану динамикасын анықтауға және 
әртүрлі факторларды ескере отырып, одан әрі 
өзгерістер туралы болжам жасауға мүмкіндік 
беретін математикалық модельдермен 
өңделеді». 

ҚазҰУ-дың жас ғалымдары Алматыда ластану 
деңгейі өте жоғары кезеңде жаңа өнертабыстың 
қажеттілігі де өзекті екендігін атап өтті. Қала 
тұрғындары мен бизнес өкілдері тарапынан 
бұл құрылғы өз тұтынушысын табады. Қала 

тұрғындары портативті құрылғының көмегі-
мен қаланың ғимараттарындағы, аулаларын-
дағы немесе аудандарындағы экологиялық 
жағдайды анықтай алады, ал кәсіпкерлер 
эко-өнімдердің тізімін жасау үшін бизнестің 
бағыттарын таңдай алады.

Жаңа құрылғыны жасаушылар «Smatr Siti» 
тұжырымдамасы аясында жаңа құрылғыны 
қолдана отырып, қаланың экологиясын 
сақтаудың тиімді құралын жасауға болатынды-
ғын атап өтті.

Өз тілшімізден
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В КазНУ откроется кафедра Тюркологии

В 2021 г. в Казахстане отметят 
100-летний юбилей Салыка 
Зимановича Зиманова. Он – 
поистине явление в казахстанской 
науке и по праву считается одним 
из основателей юридического 
образования и науки в республике. 
Писать о Зиманове непросто, 
потому что им внес колоссальный 
вклад в науку Казахстана, и вся его 
жизнь была посвящена служению 
Родине. 

Как писал сам Салык Зиманов, он родился 
в семье крестьянина Зимана Джарылгасинова 
19 февраля 1921 года в Гурьеве, работал 
учителем математики, служил рядовым в 
рабоче-крестьянской Красной Армии, а в 
1944-1945 годах был командиром дивизиона, 
заместителем командира минометного полка 
по строевой части, командиром артполка. 
Демобилизованный в июне 1946 года в звании 
полковника, он четырежды был ра¬нен. 
Военные подвиги по заслугам были отмечены 
правительственными наградами: орденами 
Отечественной войны I степени (дважды), 
Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа», 
медалью «За взятие Кенигсберга» и еще семью 
боевыми медалями.

С сентября 1941 года он воевал на разных 
фронтах – Южном Закавказском, Северо-
Кавказском, Степном, Воронежском, 2-м 
Украинском, 2-м Белорусском, в северной 
группировке войск. С боевыми товарищами 
форсировал реки Буг, Днепр, Одер, с декабря 
1943 года до конца войны служил в 8-м 
механизированном корпусе, в 5-й танковой 
армии, в начале командиром дивизиона, потом 
заместителем командира 615-го минометного 
полка по строевой части, а последние 
месяцы войны – заместителем командира по 
артиллерии 66-й механизированной бригады. 
Закончил войну в Германии на реке Эльбе. 

После демобилизации Салык Зиманов 
поступил в Казанский филиал Всесоюзного 
юридического заочного института, а затем 
пере¬велся в его Алма-Атинский филиал. 

Обучение в ВЮЗИ он сочетал с практической 
работой в органах прокуратуры. 

Страницы биографии
Молодому поколению юристов интересно 

знать трудовую биографию академика 
С.Зиманова, и я хотела бы отметить ее основные 
вехи: с 1952 года он – директор Алма-Атинского 
юридического института, в 1956-1958 годах – 
декан юридического факультета КазГУ, с 1958 
года – директор Института философии и права, 
в 1961 году защитил докторскую диссертацию 
на тему «Общественно-политический строй 
Казахстана в конце XVIII – первой половине XIX 
веков», в 1964 г. получил звание профессора, а 
в 1967 г. – академика Академии наук Казахской 
ССР. В 1995 году он стал ректором Казахского 

академического университета. Был народным 
депутатом Казахской ССР (1990 - 1993 гг.), 
а с 1992 года – председателем Комитета 
по делам ветеранов и инвалидов, членом 
консультативного совета при Президенте РК, с 
июня 1993 года – член Национального совета 
по государственной политике. В 1994 году 
вновь избран депутатом и был председателем 
Комитета конституционного законодательства 
и по правам человека Верховного Совета 
республики. По его докладу Верховный Совет 
25 октября 1990 г. единогласно проголосовал за 
Декларацию о государственном суверенитете 
Казахской ССР. Он был членом комиссии 

по подготовке проекта Конституционного 
закона «О государственной независимости 
Республики Казахстан», членом комиссии по 
подготовке проекта новой Конституции.

Помимо фронтовых наград С. Зиманов 
награжден орденами «Отан» (2010 г.), «Парасат» 
(2001 г.), Дружбы народов. Он – заслуженный 
деятель науки Казахстана (1971 г.), лауреат 
Президентской премии мира и духовного 
согласия (1993 г.), лауреат Государственной 
премии Республики Казахстан (2001 г.), 
академик автор более 300 науч-ных статей, 17 
монографий – из них 12 написаны им лично, а 
другие – в соавторстве.

Его научные труды и выступления на 
международных и республиканских научных 
конференциях принесли ему признание и за 
рубежом. Он являлся членом редакционных 
коллегий крупнейших юридических изданий. 
Многие нынешние академики и профессора из 
Центральной Азии благодарны С. Зиманову за 
участие в их научном становлении.

Зиманов создал школу: 36 кандидатов 
юридических наук, в том числе более 10 - из 
бывших союзных республик и 16 докторов 
наук. Он был официальным оппонентом по 37 
докторским и кандидатским диссертациям. 
Эта школа разрешала и продолжает разрешать 
проблемы широкого научного диапазона.

Качества настоящего ученого в 
совокупности с высокими моральными 
принципами и поступками являются главными 
предпосылками в его весьма успешной научно-
организационной деятельности. В общении 
с уче¬никами он был прост, демократичен 
и принципиален, но давал возможность 
максимально проявлять свою инициативу, 
самим справляться с трудностями.

Высокая эрудиция позволяла ему в 
равной степени успешно работать в области 
истории государственности и права, в 
изучении общественно-политической 
мысли дореволюционного Казахстана, 
теории и истории национальной советской 
госу¬дарственности в Средней Азии и 
Казахстане. Значительный вклад ученый 
внес в разработку теоретических и 
практических проблем государственности и 

парламентаризма независимого Казахстана. 
Об этом свидетельствуют опубликованные им 
монографические работы и те оценки, которые 
эти работы получили среди специалистов и 
общественности.

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ И МОНОГРАФИИ
Активности С.Зиманова мог бы 

позавидовать любой ученый. Многие работы 
автора были посвящены проблемам истории 
государства и права Казахстана. В частности, 
следует назвать монографии: «Общественный 
строй казахов первой половины ХIХ века» 
(1958 г.), «Политический строй Казахстана 
конца ХVIII и первой половины ХIХ века»  (1960 
г.), «Россия и Букеевское ханство» (1982 г.), 
«Казахский суд биев – уникальная судебная 

система» (2008 г.). Под редакцией С.Зиманова 
и с его предисловиями изданы: «Уголовно-
судебное уложение Карла V - «Каролина» ( XVI 
в.)» в переводе и с примечаниями С.Я.Булатова 
(1967 г.), а также часть уникальной работы 
С.Л.Фукса по истории казахского обычного 
права (1981 г.). Трехтомная работа по истории 
государства и права Советского Казахстана 
была подготовлена в республике под редакцией 
С.Зиманова  (совместно с М.А.Биндером).

Значительный вклад академик С.Зиманов 
внес в исследование научных проблем по 
истории правовой и политической мысли 
Казахстана второй половины ХIХ века - начала 

ХХ века. Хотелось бы выделить следующие 
его монографии: «Политические взгляды 
Чокана Валиханова» (1965 г. совместно с 
А.А.Атишевым), «Общественно-политические 
взгляды Мухамеджана Сералина» (1989 г. 
совместно с К.З.Идрисовым).

 В 1996 г. им была опубликована монография 
«Конституция и Парламент Республики 
Казахстан» объемом 352 страницы. В ней 
автор размышлял о сложных перипетиях 
конституционной реформы, становлении 
парламентаризма и других высших структур 
государственной власти Казахстана в 
посттоталитарный период. А два года спустя 
(в 1998 г.) им была опубликована монография 
«Теория и практика автономизации в СССР». 
В этой работе на большом фактическом и 
аналитическом материале воспроизведена 
картина распада супердержавы - Союза ССР и 
образование на базе его бывших автономных 
территорий новых независимых республик.

В 2007 г. вышла книга С.Зиманова на 
русском и английском языках «Государство 
и контракты в сфере нефтяных операций». В 
данной монографии автор обосновывал роль 
государства при привлечении иностранных 
инвестиций в нефтяной сектор экономики 
республики.

С. Зиманов являлся руководителем госу-
дарст венной программы «Культурное насле-
дие» по изданию десятитомной коллективной 
работы «Древний мир права казахов». Во 
введении к первому тому ученый писал, что 
опубликованием десятитомного труда он 
исполняет долг перед своим народом и его 
историей. Следует отметить, что вышло десять 
томов данной работы к 2009 году.

Научные труды академика С.Зиманова 
пользуются большой популярностью у 
студентов, преподавателей вузов, научных 
работников и у юристов – практиков. Хотелось 
бы высказать искренние слова благодарности 
медиа-корпорации «Зан», которая в 2009 
г. издала 10 томов собрания сочинений 
академика С.Зиманова, куда вошли основные 
его произведения более чем за 60-летний 
период научного творчества.

Салык Зиманович был хорошим семьянином, 

заботливым отцом и дедушкой. Его супруга 
Шарбан Баталова – академик Национальной 
академии наук, доктор химических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и 
техники Казахстана. К сожалению, она рано 
ушла из жизни. Согласитесь, это редкость, 
чтобы в одной семье муж и жена были 
академиками. Конечно, помощь и поддержка 
Салыка Зимановича позволили его супруге 
добиться огромных высот в науке. 

Супруги Зимановы воспитали прекрасных 
детей: двух дочерей (Гульжамал и Меруерт) 
и сына Мухтара. Старшая дочь Гульжамал 
пошла по стопам родителей: она – доктор 
медицинских наук, профессор. Салык 
Зиманович – прекрасный и добрый дедушка 
для своих трех внуков: Ермека, Ербола, Айман, 
которые успешно окончили университеты и 
работают по своим специальностям.

Ушел из жизни выдающийся ученый, 
гражданин и патриот Казахстана. Вклад, 
внесенный им в становление независимости 
Казахстана огромен. Его научные труды 
являются классикой не только казахстанской, 
но и мировой юриспруденции. Память о 
великом государственном и общественном 
деятеле Казахстана, ученом – академике 
Салыке Зиманове должна быть увековечена. Его 
именем должны быть названы улицы в городах: 
Нур-Султане, Алматы и Атырау, а также его имя 
следует присвоить одному из университетов в 
республике и школе на его родине в Атырау.

 
Б.Н. МАУЛЕНОВА,

 кандидат юридических наук,  
доцент кафедры политики и организации 

здравоохранения

Вклад, внесенный академиком Салыком Зимановым в становление 
независимости Казахстана, огромен. Его научные труды являются классикой 

не только казахстанской, но и мировой юриспруденции.
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По итогам предметного рейтинга «QS World University Ranking by Subject 2021» КазНУ им. аль-Фараби улучшил свои 
показатели и усилил позиции, в котором были проранжированы более 1200 университетов мира по пяти предметным областям

Известному ученому, академику 
Лазерной академии России, 
Академии естествознания России, 
заслуженному изобретателю 
Республики Казахстан, доктору 
биологических наук, профессору 
кафедры биофизики, биомедицины 
и нейронауки факультета биологии 
и биотехнологии КазНУ имени 
аль-Фараби Виктору Михайловичу 
Инюшину исполняется 80 лет. 
Поздравляя юбиляра с этим 
знаменательным событием, мы 
вспоминаем самые яркие страницы 
его биографии. 

Практически вся сознательная жизнь 
Виктора Михайловича связана с Казахским 
национальным университетом имени аль-
Фараби. В стенах КазГУ он получил образование. 
Более 20 лет он возглавлял на биологическом 
факультете кафедру биофизики, руководил 
подготовкой ряда поколений специалистов 
биофизиков. В родном вузе он работает и по сей 
день. 

Виктор Михайлович внес неоценимый вклад 
в развитие фундаментальной и прикладной 
биофизики и фотобиологии в Казахстане. Его 
имя хорошо известно среди специалистов 
в Казахстане и за его пределами (Россия, 
Украина, Беларусь, Узбекистан, США, Германия, 
Польша, Израиль, Индия и др.), а его труды 
часто цитируются и используются в учебном 
процессе.

Родился В.М. Инюшин в г. Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербург) 1 марта 1941 года 
и с 1943 года жил в г. Серебрянске Восточно-
Казахстанской области. Со студенческих лет 
Виктор Инюшин проявил особый интерес к 
изучению механизмов действия физических 
факторов на морфологию и физиологию 
организма животных и оставался верен этому 
увлечению всю жизнь.

В 1966 г. он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию об использовании 
монохроматического красного света для 
репарации лучевых повреждений у животных. 
Разработанные в диссертации вопросы 
касательно использования лазерного луча для 
репарации лучевых повреждений биообъектов 
вызвали оживлённую дискуссию среди 
биологов и стали существенным вкладом в 
изучение этих вопросов. Им впервые в мире 
было доказано положительное действие 
низкоинтенсивного лазерного света на 
процессы пролиферации и репарации клеток.

В 1965 г. В.М. Инюшин стал преподавателем 
кафедры гистологии и цитологии и с этого 
времени он остается сотрудником Alma 
Mater, пройдя здесь разные ступени научно-
педагогической лестницы.

В возрасте 31 года он блестяще защитил 
докторскую диссертацию на тему 
«Гистофизиологическое исследование действия 
излучений оптических квантовых генераторов 
и других светоустановок на организм человека 
и животных». После защиты диссертации 
Виктор Михайлович сразу с большой энергией 

и отдачей начал работать над организацией 
новой кафедры биофизики и в 1973 году по 
личной инициативе и под его руководством 
впервые в истории КазГУ им. С.М. Кирова в 
Казахстане на биологическом факультете была 
организована кафедра биофизики, которую он 
возглавил.  В том же, 1973 году был осуществлен 
первый выпуск биофизиков в составе 8 человек, 
которые специализировались на кафедре 
гистологии и цитологии. Таким образом, он 
стал первым заведующим кафедры биофизики 
и в этой должности работал более 20 лет, 
а сегодня является профессором кафедры 
биофизики, биомедицины и нейронауки. 
Создание кафедры биофизики позволило 
ему уделять больше внимания развитию и 

координации исследований биофизической 
науки в Казахстане, а также подготовке 
высококвалифицированных кадров по 
биофизике. В 1975 году Виктора Михайловича 
утвердили в ученом звании профессора 
биофизики. Этот период знаменателен 
ростом его яркого научно-педагогического и 
организаторского таланта.

У ИСТОКОВ БИОФИЗИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ
В последующие годы Виктор Михайлович 

целиком отдается научно-исследовательской 
и педагогической работе, продолжает изучать 
вопросы фотобиологии и биоэнергетики. 
При этом его внимание концентрируется на 
проблеме реактивности биосистем на лазерное 
излучение и исследованию биофизических, 
морфологических и биохимических меха-
низмов действия оптических квантовых 
генераторов на организм человека и животных. 
Одновременно в эти же годы начинаются 
комплексные и системные работы в области 
биофизической экологии – биофизический 
мониторинг водной среды, электромагнитные 
поля и живая природа, аспекты акупунктуры, 
временная организация биопроцессов и 
явлений и др. Виктор Михайлович является 
основателем научных направлений 
прикладной биофизики и биофизической 
экологии в нашей республике. К этим 
направлениям исследований он приобщает 
сотрудников и студентов кафедры и создаёт 
в 1974 году проблемную лабораторию 
«Биоэнергетическая структура биосистем», а 
в 1977 году организовывает при университете 
учеб но-научно-производственное объеди-
нение (УНПО) «Биофизика», объединив в 
единую структуру, учебный, научный и 
производственный процессы.

В течение длительного времени (1974-1993 
гг.) сотрудники кафедры и УНПО «Биофизика» 
под руководством профессора В.М. Инюшина 
осуществляли совместные исследования с 

медицинской службой Среднеазиатского 
военного округа (САВО) МО Союза, медицинской 
частью МО Республики Казахстан и 
министерством чрезвычайных ситуаций (МЧС) 
РК по разработке методов фотоактивации, 
регистрации в высокочастотном разряде, 
электропунктуры и фотопунктуры для оценки 
и стимуляции функционального состояния 
организма в экстремальных условиях среды 
обитания с целью сохранения здоровья и 
обеспечения трудоспособности человека. 
Были получены принципиально новые 
данные о фотоактивации и фотопунктуре 

в плане повышения функционального 
уровня адаптивных систем, что позволило 
рассматривать их как эффективный способ 
управления приспособительным процессом. 
Также разработан, научно обоснован и внедрен 
метод фотоактивации семян растений и яиц 
птиц, что повысило экономический эффект 
на 20 %. По материалам исследований 
опубликованы научные статьи, методические 
рекомендации и нормативные документы. 

В.М. Инюшиным опубликовано более 400 
научных трудов, в том числе монографии, 
учебные пособия, методические рекомендации. 
Им получено более 150 авторских свидетельств 
на изобретения и патентов, из которых 30 
запатентованы за рубежом (США, Германия, 

Канада, Япония, Австралия, Польша и др.), 
что свидетельствует о новизне и значимости 
проводимых работ. Его научные разработки 
не раз демонстрировались на международных 
научных и промышленных выставках (Китай, 
Индия, Алжир, Польша) – и были отмечены 
дипломами и медалями.  

УЧЕНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
Виктор Михайлович уделяет боль-

шое внимание подготовке высоко квали-
фицированных научных кадров. Под его 
научным руководством защищено 14 канди-
датских и докторских диссертаций. Многие 
ученики сегодня работают не только в 
Республике Казахстан, но и в России, Болгарии, 
Германии, Украине, США, Польше, Израиле.

Виктор Михайлович известен также как 
общественный деятель, является  активным 
членом Международного антиядерного 
движения «Невада-Семипалатинск».

За заслуги в области научной, педаго-
гической и общественной деятельности 
профессор Виктор Михайлович Инюшин 
был награжден орденом «Құрмет», медалью 
Международного фонда имени А.Л. 
Чижевского, отмечен званием «Заслуженный 
изобретатель Республики Казахстан», избран 
действительным членом (академиком) 
Лазерной академии наук Российской 
Федерации, Академии наук Российской 
Федерации и Академии естествознания РФ 
и многочисленными дипломами. Также 
он избран членом и почётным членом 
международной ассоциации по изучению 
эффекта Кирлиан (г. Нью-Йорк, США), учёного 
Совета Зороастрианского колледжа (г. Мумбай, 
Индия), профессором Международного 

университета альтернативной медицицны 
(г. Момбей, Коломбо), Международного 
фонда имени А.Л. Чижевского (г. Москва, РФ), 
Академии естествознании (г. Москва, РФ). 
Он также является членом редколлегии ряда 
зарубежных изданий: «Психоэнергетическая 
система» (США), «Аурикулотерапия» (Израиль) 
и др.

Научная деятельность Виктора Михайло-
вича многогранна, его исследования всегда 
базируются на достижениях смежных, 
класси ческих и прикладных наук. Ему 
присущи высокое человеческое достоинство, 
принципиальность, незаурядная способность 
к труду, огромный интерес к науке, большая 
эрудиция, душевная теплота и искренность в 
отношениях с людьми. 

Заслуги Виктора Михайловича, внесшего 
большой вклад в становление и развитие 
биофизики – одного из ведущих направлений 
современной биологической и биомедицинской 
науки, невозможно переоценить. Виктор 
Михайлович и в 80 лет полон творческих 
планов.

Мы, члены кафедры биофизики, био-
медицины и нейронауки от всей души 
поздравляем уникального, самобытного 
учёного, педагога и организатора науки и 
учебы Виктора Михайловича Инюшина с 
80-летним юбилеем и желаем долгих лет жизни 
и работы в области биофизики и фотобиологии 
на благо образования. 

С.Т. ТУЛЕУХАНОВ, 
член-корреспондент НАН РК, 

доктор биологических наук, профессор 
кафедры биофизики, 

биомедицицины и нейронауки  

Виктор Михайлович является основателем научных направлений прикладной 
биофизики и биофизической экологии в нашей республике. Научная 

деятельность ученого многогранна, его исследования всегда базируются на 
достижениях смежных, классических и прикладных наук.
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В КазНУ им. аль-Фараби прошла онлайн церемония подписания меморандума о сотрудничестве между 
КазНУ имени аль-Фараби и Швейцарской школой прикладных наук (Swiss-Sasem) экономики и управления, 

определившего перспективы развития двудипломного образования  

Известный ученый, заслуженный 
деятель науки Республики 
Казахстан, кандидат физико-
математических наук, доцент, 
почетный преподаватель механико-
математического факультета 
Алтынгазы Каримов отмечает в 
этом году 80-й юбилей. Чествуя 
юбиляра, мы говорим о его заслугах 
и достижениях в области науки и 
образования. 

Алтынгазы Каримов родился в 
Кокпектинском районе Восточно-
Казахстанской области. Окончил 
школу и институт в г. Семей. Свой 
профессиональный путь он начал 
учителем физики и математики 
Семипалатинского топографического 
техникума – отделения Московского 
института геодезии. 

В 1967-1970 годы преподавал 
дисциплины «Молекулярная физика» 
и «Электродинамика» на кафедре 
физики индустриального института 
г. Павлодар, а в 1970 году поступил в 
аспирантуру КазГУ им. С. М. Кирова 
по специальности «Теоретическая и 
математическая физика». Был младшим, 
а затем старшим научным сотрудником 
лаборатории математического 
моделирования под руководством 

академика А. Т. Лукьянова. В 1982 году 
защитил кандидатскую диссертацию 
по специальности «Механика 

жидкости, газа и плазмы». В течение 
восьми лет в Республиканской физико-
математической школе (ныне РФМШ 
им. О. Жаутыкова) руководил учебным 
процессом по программированию, в 
1986 году составил учебную программу 
по программированию для физико-
математических школ Казахстана и был 
награжден бронзовой медалью ВДНХ 
СССР (свидетельство№14278).  Внес свой 
вклад в подготовку двух кандидатов 
наук. Участвовал в международных 
и республиканских конференциях, 
опубликовал более 90 статей. Каримов 
Алтынгазы является автором огромного 
количества учебных и методических 
пособий, пользующихся большой 
популярностью у студентов.

В 2011 году Алтынгазы Каримов был 
награжден Почетной грамотой в честь 
20-летия Независимости Республики 
Казахстан за вклад в развитие науки 
и образования и активное участие в 
общественной деятельности. С 2016 года 
член общества «Қазақстан ұстаздары», 

а также обладатель нагрудного знака 
«Ғалым». В 2019 году решением 
Министерства образования и науки РК 
ему было присвоено звание «Ветеран 
труда». 

В настоящее время ученый активно 
занимается научной работой, связанной 
с численным исследованием движения 
ньютоновских жидкостей и газов при 
помощи методов математического 
моделирования и множественности на 
основе теории обобщенных функций. 
А.Каримов неустанно трудится и по 
сей день, ведь на его плечах большая 
ответственность за воспитание студентов 
и молодых ученых. Желаем ему крепкого 
здоровья и еще больше творческих побед! 

А.А. ИСАХОВ,
заведующий кафедрой 

математического и компьютерного 
моделирования, доктор PhD, профессор

Славный юбилей отмечает в марте 
этого года доктор химических 
наук, профессор кафедры 
физической химии, катализа и 
нефтехимии факультета химии и 
химической технологии Казахского 
национального университета 
имени аль-Фараби Алья Капановна 
Оспанова. 

Алья Капановна окончила с отличием 
химический факультет КазГУ имени С.М. 
Кирова. В 1989 году защитила кандидатскую 
диссертацию, а в 2003 году – докторскую, с 
последующим присвоением ученого звания 
профессора. 

Будучи талантливым ученым и педагогом, 
Алья Капановна подготовила не одно 
поколение специалистов различного уровня: 
бакалавров, магистров, докторов философии 
(PhD), кандидатов и доктора наук. Ежегодно 
ее ученики демонстрируют достойные 
научные результаты и занимают призовые 
места на международных и республиканских 
конференциях и конкурсах. 

Под руководством профессора успеш-
но выполняются научные проекты, 
финансируемые МОН РК. Алья Капановна 
является автором более 300 публикаций, 
23 патентов и авторских свидетельств, 
посвященных установлению физико-хими-
ческих закономерностей синтеза сложных 
координационных соединений, обладающих 
прикладными характеристиками, а также 
получению многофункциональных нано-
пленок с антибактериальными и проти-
воспалительными свойствами. Пленки были 
синтезированы сотрудниками научной группы 

А.К. Оспановой методом мультислойной сборки 
для покрытия медико-биологических изделий. 
В результате модификации природных 
минералов, таких как, диатомит и каолин 
были значительно улучшены их поверхностно-

структурные характеристики, что позволило 
использовать их в качестве пористой основы для 
доставки лекарственных средств и получения 
перевязочных материалов. В частности, 
было уставлено, что перспективной анти-
бактериальной композицией является хитозан-
карбоксиметилцеллюлоза, которая выполняет 
роль резервуара для наночастиц серебра. В 
результате, образуется «умная» структура, 
которая может при определенных условиях 
порциями выдавать антибактериальный 
агент, что очень важно для медицинских 
целей. Можно еще много привести примеров 
практического использования результатов 
фундаментальных исследований, проводимых 
под руководством профессора А.К. Оспановой. 
Но даже это не самое главное. Главное то, что 
Алья Капановна может «зажечь», вызвать живой 
интерес молодых к проведению, анализу 
научных исследований. Своим примером, 
являясь катализатором во всех начинаниях, она 
показывает молодежи честное и ответственное 
отношению к выполнению любого задания.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПЕДАГОГ
Необходимо отметить значительный 

вклад профессора А.К. Оспановой в развитие 
учебно-методической деятельности нашего 
университета. Работая в учебно-методическом 
подразделении университета, Алья Капановна 
стояла у истоков внедрения кредитной 

технологии обучения в образовательный 
процесс. На протяжении многих лет она 
была председателем Методического бюро 
факультета химии и химической технологии, 
работа которого в этот период отличалась 

командным духом, высоким качеством учебно-
методических документов. Профессор А.К. 
Оспанова является соавтором многих ГОСО, 
ОУП химических и химико-технологических 
специальностей, автором типовых учебных 
программ. Алья Капановна также возглавляла 
РУМС по специальности «Химия» (уровень: 
бакалавриат, магистратура и докторантура). 

Это удивительный человек, который всей 
душой «болеет» за качество образования, 
постоянно оказывает методическую 
помощь молодым преподавателям, повышая 
их профессиональный уровень. Она 
принимает самое активное участие в научно-
методических конференциях ближнего и 
дальнего зарубежья для обмена опытом, 
обсуждения актуальных проблем, внедрения 
передовых образовательных технологий в 
учебный процесс. Профессором А.К. Оспановой 
в соавторстве опубликовано более 30 учебных и 
учебно-методических работ, которые активно 

используют преподаватели не только нашего 
университета, но также коллеги из других 
регионов. 

Сложно переоценить особый яркий талант 
педагога Альи Капановны. Она умеет доступно 
и корректно объяснить материал любой 
сложности, заинтересовать студентов и помочь 
им освоить азы физической химии, показать 
практическую значимость термодинамических 
и кинетических характеристик исследуемых 
процессов. К каждому студенту она относится, 
как к родному человеку, воспринимает их 
проблемы, как свои личные, всегда старается 
поддержать, дать полезный совет. Но при 
этом, оценивая результаты обучения, 
Алья Капановна проявляет высокую 
требовательность, строгость и справедливость. 
Она неоднократно была удостоена высокого 
звания «Лучший преподаватель ВУЗа» (2006 
г., 2011 г.), отмечена медалью «Заслуженный 
работник образования». За высочайший 
профессионализм, бережное и чуткое 
отношение к людям ее искренне любят и 
уважают все ученики, коллеги.

Коллектив факультета химии и химической 
технологии КазНУ им. аль-Фараби сердечно 
поздравляет профессора Оспанову Алью 
Капановну со знаменательным событием – 70 
летним юбилеем.

Уважаемая Алья Капановна, примите наши 
искренние поздравления. Пусть крепкое 
здоровье, семейное благополучие, бодрость 
духа, интересные творческие проекты остаются 
спутниками Вашей жизни на долгие годы! 

Г.А. СЕЙЛХАНОВА, 
д.х.н., профессор, 

Е.А. ӘУБӘКІРОВ, 
заведующий кафедры 

физической химии, 
катализа и нефтехимии, профессор 

Алья Капановна Оспанова стояла у истоков внедрения кредитной технологии 
обучения в образовательный процесс. На протяжении многих лет она была 

председателем Методического бюро факультета химии и химической технологии, 
работа которого в этот период отличалась командным духом, высоким качеством 

учебно-методических документов.

MEREITOI
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8 марта - Международный женский день

Бізге тәуелсіздік оңай келмегені 
бәрімізге аян. Осы күнге жету үшін  
талай-талай атамыздың қаны 
төгіліп, анамызыдың көз жасы 
көл болғаны анық. Атамыз бен 
анамыз ғана емес, жиырмасында 
бір рулы елге билік айтып, 
жауған ағаларының сауытын 
сұрап киіп, жауға қарсы шапқан 
қыздарымыздың ерлігі де осы бір 
киелі саналатын азаттық атты 
аяулы ақ таңның тезірек атуына 
себепкер болғаны рас. 

Әр ғасыр сайын тағдырдың талайны 
ұрынып, тарих бетінен жоғалып кетуге шақ 
тұрса да өлмейтін сірі жанды, отқа жанып 
кетіп, артынша ғайыптап пайда болар аңыз 
құс саналатын-Феникс  құс сияқты қазақтың 
маңдайына нар ұлдарды берсе, құрсағын батыр 
ерлермен ғана толғатып қана қоймай, сол 
батырлықтың үлгісін өздері де көрсете білген 
ақ маңдайлы арулары да аз болмаған. Ол-
Тұмар ханша (Томирис) мен Зарина патшайым. 
Ол-Бопай. Ол-жоңғарларға қарсы соғысқа 
шыққан Гауһар. Ол-Кенесары Қасымұлы 
бастаған көтеріліске Көкшетау өңірінен 
қатысқан Айғаным ханым. Ол-кешегі ерліктің 
қос қанаты саналған Әлия мен Мәншүк болса, 
бұрымдарымыздың кешегі атой салған өрлік 
рух кешегі  Желтоқсан оқиғасында да тыныш 
қалмапты. Алаңға шығып,  азат күн үшін 
жанын құрбан еткен Ләззат пен Сәбираның 
қатарында бірнеше (бәлкім одан көп те шығар?) 
сұлулардың болғаны жасырын емес. Әңгіменің 
басы тарихқа сәл шегініс жасап, өз елі үшін 
жанын берген арулар жайлы болмақ.

Сақ халқының батыр қыздары-Томирис 
(Тұмар ханым) пен Зарина сұлулардан бастаған 
жөн-ақ. Себебі, Томирис «жеңілмейтін әскерді» 
тас-талқан еткені бізге тарихта белгілі. Ал 
Заринаға келсек өз махаббатыннан бас тартқан. 
Өзінің ғашығы Медея елінің ханзадасы, 
Стриангей батыр отау құруға ұсыныс жасаған 
сәтте Зарина сұлу бір жыл ойланып, өз елінің 
тәуелсіздігі үшін жеке басын бақытсыздыққа 
құрбан етіп, еліне бейбіт күн сыйлаған. 

Келесі аруларға қазақ халқының қиын 
кезінің бірі-жоңғар шапқыншылығы. Сол 
кезеңде де қазақтың қыздары атой салып 
ерлермен қатар жоңғарларға қарсы күреске 

шықты. Гауһар батыр Бәсетиін Малайсары 
батырдың туған қарындасы және Қаракерей 
Қабанбай батырдың жары. XVIII ғасырда 
түйелердің өркешіне найза байлап, соғыс 
алаңына әкелгенде, жау оны қазақтарға 
қосылған әскер деп ойлап қашып кеткен 
деген аңыз бар. Батыр қыз олардың шебін 
асау түйелермен жапырып өтіп, дүние-мүлкін 
таптап кеткен екен. «Әйелдің күші аз, айласы 
көп» деген қазақ мақалы ойға оралады. Бұл 
Гауһар батырдың ақылдылғын көрсетеді. 
Гауһар батыр мен Қабанбай батырдан туған 
қаһарман қыз Назым да өз анасынан үлгі 
алып өз елі үшін соғысқа қатынасқан.Қаратай 
батырдың қызы Есенбике, Абылай ханның 
қызы Айтолқын және найман тайпасынан 
шыққан Жандәлі атты батыр қыздар да 
жоңғарларға қарсы күреске белсене араласқан. 
Ал сол дәуірде Бұланбай батырдың жары, 
барлаушы батырлар қолын басқарған Айбике 
батыр мен қырғылығымен көзге түскен 
Ақбикеш батырдың да орны бір бөлек. 

Ботагөз - Есет батырдың қызы. 1742 жылы 
әкесі Орынборға кеткенде еліне қалмақтар 
еліне шауып жылқысы барымталап кеткенде, 
Ботагөз 150 сарбазбен қалмақтарға шабуыл 
жасап, тұтқындап, жеңіспен еліне оралған.

Е.Пугачев көтерілісіне қатысқан батыр 
қыз Сапар (кей деректерде Сапура). Ел ішінде 
«Көктемір», «Көрінбес» деген аты сақталған. 
Ол өзін Пугачевтің ізбасарымын деп жариялап 
көтерілісті жалғастырмаққа бел буған деседі.

Мұстафа Шоқайдың әжесі, әрі Торғай 
датқаның бәйбішесі – Бақты. Әкесі текті жердің 
батыры болған деседі, Бақты апамыз әкесімен 
бірге Түркістанды орыс отаршылдарынан 
қорғауға ат салысқан және барлаушы қазметін 
атқарған.

Қойсана – Ағыбай батырдың анасы. 
Қарақшылар жылқыларын барымталап 
кеткенде, Қойсана Ағыбай батырға жүкті болған 
деседі. Қарақшыларды еліне жеткізбей ұстап, 
еліне тұтқындап әкелген екен. Ауылға келгенде 
қарақшылардың басшысы «бізді аттан түсірген 
әйелдің күші емес, оның ішіндегі баланың күші 
депті».

Бопай – Қасым ханның қызы,Кенесарының 
апасы. Кенесары бастаған 1837-1847 
жылдардағы азаттық  көтерілісте ерекше бір 
топты басқарған әйел.

Айғыз Көшкінбаева – Азамат соғысына 
қатысқан. Сергиопольдегі қорғанысқа 
қатысқан, жаралы жауынгерлерге көмектескен, 
тамақ тасыған. Колчак әскерлері Айғызды 
азаптап өлтірген.

Ұлы Отан соғысына сұранған батыр қыз, 
Медициналық институттың  студенті Мәншүк 
Мәметова. Шын аты – Мәнсия. «Отбасымыздан 
майданға жіберетін ешкім жоқ, ағам да, 
апам да жоқ, сондықтан өзімді жіберуіңізді 
өтінемін»,- деп әскер  комитетке өтініш жазған. 
Келесі ару құралайды көзге атқан мерген Әлия 
Молдағұлова. Шын аты – Ілия. Соғыс кезінде 
талай ерлік жасап ел есінде  мәңгі қалған 
арудың бірі.

Қазақ халқының тәуелсіздік үшін болған 
тағы бір зобалаң – 1986 жылғы Желтоқсан 
оқиғасы. Келесі арулар осынау жылдарда 
Колбиннің қанды қамшысының ізі жара салған 
нәзік жүректі бойжеткендеріміздің тағдыры 
жайында болмақ...

Өз үйінің тұңғышы Ләззат Асанова  
кішкентай кезінен-ақ зеректілігін таныпты. 
Оның қайсарлығы мен батылдығы  бала кезден 
байқалғанын анасы берген бір сұхбатында. 
Достарымен доп ойнап жатқанда доп көрші 
аулаға түсіпті. Көршінің қабаған итінің 
алдына доп топ ете түспесі бар ма? Сол кезде 
кейбірі иттен қорқып бірі қашып кетсе, бірі 
қорққанынан жылап жіберіпті. Ал Ләззат 
болса, еш қорықпастан қабаған иттің алдында 
жатқан допты тайсалмастан алып кеткен дейді. 
Мектепті де үздік оқыған Ләззат 8 сыныпты 
аяқтаған кезде оқуға түскісі келетінін анасына 
айтыпты. Ол Чайковский атындағы музыка 
училищесіне оқуға түсіпті. Сұрапыл заманда 
талай жас қыршын кетсе Ләззат та 16 жасында 
қыршын кетті. Желтоқсан оқиғасы бірден 
басылып қалмады. Алматыда көтеріліс әскер 
күшімен басылды. Іле-шала Қазақстандағы 
басқа да қалалар да көтерілістер жайла түсті. 
Жезқазған, Талдықорған, Шымкент, Өскемен, 
Қарағанды қалаларына да жастары қоғалысқа 
қатысты. Соның бірі Өскемен қаласы болатын. 
Сол қалада да 16 жасар батыл да қайсар қыз 
Сәбира Мұхамеджанова бар еді. Ол мектепті 
«өте жақсы» деген бағамен үздік бітіріп, 
Өскемендегі педагогикалық учлилищесіне 
оқуға түседі. Ленин атындағы алаңда жиналған 
жастарды жарты сағаттан кейін  құқық қорғау 

органдары келіп жаншып тастаған. Тергеу  
кезінде «ұлтшылдардың басын қосып, советтік 
қоғамға қарсы шығуды мақсат тұтқан» деген 
айып та дәл осы Сәбира деп танылған. Сәбира 
мұндай жаланы көтере алмай бесінші қабаттан 
секіріп кеткен дейді...  

       Қазір Алматы қаласындағы Желтоқсан мен 
Сәтбаев көшелерінің қиылысында орналасқан 
«Тәуелсізлік таңы» деп аталатын ескерткіш бар. 
Бұл ескерткіштің композициясының артында 
екіге жарылған гранит бар. Қызыл жағы кешегі 
кеңес уақытын еске салса, ақ жағы жастардың 
егемен ел болудағы арманы іспетті. Ал осы екі 
тастың алдында тұрған әйел бейнесі. Жоғарыда 
айтқан бұрымдыларымыздың егемен ел 
боудағы арманының алға басқаны іспетті. Кім 
білсін, мүмкін бізде де арамызда қаһарман 
қыздар жүрген шығар?

Алмабек ИБРАЙЫМОВ,
штаттан тыс тілші

Ғылым әлеміне әйел адамдардың 
белсене араласуы өте қиын болатын. 
Әйелдерді кемсіту, оларға білім 
алуға мүмкіндік бермеу, дәстүрлі 
міндеттер (дүниеге ұрпақ алып келу, 
тәрбиелеу ісі) қатарлы себептердің 
болғаны жасырын емес. 

Қалыптасқан қағидаларды бұзып, 
ғылымның дамуына өз септігін тигізген 
әйелдер де бар. Ендеше философия 
ғылымының дамуына өз үлесін қосқан әйел 
адамдар туралы айтатын болсақ:

Гипатия Александрлық  - IV–V 
ғасырларда Александрияда өмір сүреді. 
Оның әкесі Теон Александрлық көрегенді 
ғалым болатын, өзінің қол астында 
мектебі болған. Қызына тиісті түрде 
білім берген ол, кейін оны мектепке 
философия, математика және астрономия 
пәндерінен сабақ беретін ұстаз ретінде 
орналастырады. Әкесінің қазасынан кейін, 
405 жылдан бастап ол мектепті басқарады. 
Гипатия ғылыми еңбектер жазып, сүзгіш, 
астролябия, ареометр секілді пайдалы 
құрылғыларды ойлап табады 

Симона де Бовуар – Француз 
экзистенциализмінің өкілі және  
феминизмінің екінші толқынының негізін 
қалаушы. Симона де Бовуардың «Екінші 
жыныс» еңбегі феминистік әдебиеттің 
классикасы және әйелдің мәдениет 
пен қоғамдағы орны туралы ең үлкен 
тарихи-философиялық зерттеулердің 
бірі. Дәл осы жұмыстан феминизмнің 
екінші толқыны басталды. Бовуар бірінші 
болып патриархалды қоғам әйелді «өзге» 
деп анықтайтынын, сонымен қатар 
биологиялық жыныс пен әлеуметтік 
тұрғыдан құрылған гендерді бөлетінін 
мойындады. Ол теңсіздіктің пайда болуын 
әйелдерді әлеуметтендіруде іздеді: 
мәдени рәміздер, ата-аналармен, басқа 
ересектермен және балалармен қарым-
қатынас. С. Де Бовуар: «Мен әйелдердің 
табиғаты бойынша еркектерден төмен 

екеніне сенбеймін, және олардың да 
өздерінің табиғи артықшылығы екеніне 
сенбеймін».

Ханна Арендт – тоталитаризм туралы 
көп жазды және өзінің ең танымал 
«Тоталитаризмнің пайда болуы» 
еңбегінде осындай режимдердің билікке 
қалай келетінін талдап, түсіндірді. Сол 
сияқты, оның «Иерусалимдегі Эйхманн» 
кітабында белгілі бір жағдайларда, тіпті 
ең қарапайым адамдар тоталитарлық 
ойлауды қалай көрсете алатындығы 
қарастырылады. Ханна Арендт 
басқа да американдық және француз 
төңкерістерінің даулы мәселелерін 
түсінуге тырысты, адам құқықтары 
идеясын сынға алды.

Филиппа Фут – ағылшын философы 
негізінен этика. Ол Оксфорд пен 
Калифорния университетінде жұмыс істеді 
және өмір бойы өз заманының көптеген 
философтарымен жұмыс істеді, оның 
еңбектері көптеген замандас ғалымдардың 
дүниетанымына айтарлықтай әсер 
етті. «Ізгіліктер мен жамандықтар» деп 
аталатын эсселер жинағы бүгінгі таңдағы 
ізгілік этикасына деген қызығушылық 
аясында ерекше мәнге ие болды.

Элизабет Энском – Оксфордта қызмет 
атқарған ағылшын философы. Ол логика, 
этика, метаэтика, сана, тіл сияқты көптеген 
тақырыптарды зерттеді, әскери қылмыстар 
мәселесіне қызығушылық танытқан. 
Оның ең көлемді және танымал еңбегі 
– «Интенциональность». Бұл біз жүзеге 
асыруға ниеттенетін нәрселердің біздің 
моральдық ұстанымдарымызға үлкен әсер 
ететінін көрсететін мақалалар жиынтығы. 
Оның «Қазіргі заманғы моральдық 
философия» атты жаңашыл еңбегі 
этикалық мәселелерді заманауи зерттеуге 
айтарлықтай әсер еткен. Элизабет Энском 
көптеген танымал ойшылдармен, соның 

ішінде Ф. Футпен пікірталас өткізді 
және АҚШ-тың 33-ші президенті Гарри 
Трумэннің саясатына және жергілікті 
клиникалардағы түсік жасатуға қарсы 
наразылықтардың бастамашысы болған.

Жалпы  әлемдік  философия  тарихына  
арналған  кез-келген  энциклопедияны  
қарайтын болсақ  әйел  адамдардың  
аз  екенін  байқаймыз. Бұл құбылысқа 
әлеуметтік-дүниетанымдық, гендерлік  
және  т.б.  тарихи  факторлардың әсері 
бар екені рас.  Соның  өзінде  сонау  ежелгі 
Грекиядағы Гипатия Александрийская, 
берідегі Симона де Бовуар, Ханна Аренд 
сияқты әйел философтарды  тілге тиек  
етеміз.  Бірақ  қазіргі  заманғы қоғамдағы 
әйел рөлін қайта қарау мен гендерлік 
теңдік қалыптасуы, демократиялық 
институттардың дамуы әйел адамдардың 
қоғам өмірінің барлық саласында белсенді 
әрі табысты  қызмет жасауына мүмкіндік 
жасап отыр. 

Соның ішінде философия ғылымы 
сияқты интеллектуалдық салада көптеген 
әйел адамдар жемісті  еңбек  етіп  жүр. 
Осы нәзік жандылар қатарында әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
философия кафедрасының профессор, 
оқытушылары: Г.Ж. Нұрышева, 
А.Г. Қарабаева, С.Ж. Еділбаева, 
А.С. Сырғақбаева, В.Ф. Петрова, 
К.А. Төлентаева, А.Х. Рамазанова, 
Ж.А. Әмірқұлова, Б.А. Джаамбаева, 
Л.В. Тұрарбекова, Т.Ю. Лифанова, 
Д.П. Пернебекова, А.Т. Нығметова, 
Н.Ж. Құдайбергенова, Д.М. Жанабаева, 
Ж.Т. Амребаева, Г.М. Қонаева, 
Ж.Н. Бекенова, Ж.О. Өмірбекова,  
Б.С. Қалдаева, К.К. Кіндікбаева. Терең 
рухани-шығармашылық  ізденіс, биік 
парасаттылық пен терең білімділік, 
жаңашылдық, Отандық философиядағы 
зерттеулерін әлемдік философиялық-

ғылыми мәселелерімен шебер  ұштастыру,  
қоғамдағы орын алып жатқан  өзгерістерді 
назардан тыс қалдармау,  педагогикалық 
шеберлік, замануи білім мен қазақ 
аруларына тән парасаттылықты үндестіру 
- осының   бәрі философия кафедрасы 
профессор ғалымдарының өмірлік 
философиясы мен іскерлік қағидаларының 
жиынтығы болып табылады. 

М. Әуезов әйел адамның отбасы 
мен қоғамдағы рөлінің қаншалықты 
маңызды екенін айқын көрсеткен. 
М. Әуезов: «Қай уақытта қай халықта 
болсын, білім жолында жұрт қатарына 
жетерлік халық болу жолында ең 
керекті шарт – ақ жүректі екпінді ерлер. 
Халықты ілгерілететін дөңгелек солар. 
Оларсыз мақсатқа жақындау мүмкін 
емес. Бұлай болғанда алғашқы сөзімді 
қайта айтамын. Адам баласы тағы болып, 
еркегі хайуандық дәрежесінде жүргенде 
әйелден бала туып, ол балалардың бәрі 
де жастық, қорғансыздықтан анасының 
айналасына үйіріліп үй ішінің бірлігін, 
одан туысқандық ұйымын кіргізген. 
Бұған қарағанда адамды хайуандықтан 
адамшылыққа кіргізген – әйел. Адам 
баласының адамшылық жолындағы таппақ 
тарақияты әйел халіне жалғасады. Сол 
себепті әйелдің басындағы сасық тұман 
айықпай халыққа адамшылықтың бақытты 
күні күліп қарамайды. Ал, қазақ мешел 
болып қалам демесең, тағліміңді, бесігіңді 
түзе! Оны түзейім десең, әйелдің халін 
түзе!».

Ұлт болашағы – студент жастарды 
тәрбиелеу, білім беру, терең руханилық 
пен адамгерешілікті дамыту, зиялылардың 
келесі ұрпағын қалыптастыру ісінде 
философ әйел ғалымдардың үлесі өте 
жоғары. 

Нұрадин БЕКЕН, 
философия кафедрасының оқытушысы
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Бағасы келiсiм бойынша.

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi 
редакцияның көзқарасын бiлдiрмейдi.

 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, 
үш компьютерлiк беттен асатын материалдар 
қабылданбайды. 

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

 Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.
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Газет редакцияның компьютер орта-
лығында терiлiп, беттелдi. Басылымның 
Pdf нұсқасы www.kaznu.kz сайтына 
орналастырылды. 

Әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық 
университеті филология 
факультеті жалпы тіл 
білімі және еуропа 
тілдері кафедрасының 
ұйымдастыруымен 
Республикалық дөңгелек үстел 
қашықтықтан өтті.

В процессе военно-
патриотического воспитания 
студентов и школьников города 
Алматы военная кафедра 
КазНУ имени аль-Фараби 
активно применяет Программу 
нравственно-духовного 
образования «Самопознание», 
автором и вдохновителем 
которой является Сара 
Алпысовна Назарбаева.

В течении пяти лет военная кафедра 
КазНУ по инициативе начальника 
кафедры полковника запаса О.В.Ажимова 
и при поддержке генерального директора 
Национального центра «Бобек» Е.Н. 
Сакеновой тесно сотрудничает с 
гимназией «Самопознание» в вопросах 
патриотического воспитания школьников. 

Преподавателями и студентами 
военной кафедры проведено более 
10 уроков мужества, 25 студенческих 
лекториев и викторин. Ежегодно, в апреле 
и сентябре, старшеклассники гимназии 
«Самопознание» посещают военную 

кафедру. В День открытых дверей они 
имеют возможность познакомиться с 
учебно-материальной базой и принять 
участие в показательных занятиях 
по военным дисциплинам и военной 

истории. Показателем активной военно-
шефской работы является тот факт, что 
команда гимназии «Самопознание» 
трижды побеждала в военно-
патриотической игре «Сарбаз», которая 

проводится среди лучших школ всех 
районов города Алматы.

Пользуясь случаем, студенты военной 
кафедры поздравили с юбилеем и 
наступающими весенними праздниками 
8 Марта и «Наурыз Мейрамы» автора 
программы «Самопознание», основателя 
Центра «Бобек» Сару Алпысовну 
Назарбаеву. В видеопоздравлении 
студенты отличники учебы Жанагуль 
Магмияева, Жасмин Маткулова и 
Надир Жамантай говорили о большом 
значении идей гуманизма, любви и 
самосовершенствования программы 
«Самопознание» в деле патриотического 
воспитания молодого поколения 
казахстанцев, а также о громадном 
личном вкладе в дело воспитания 
молодежи Казахстана многоуважаемой 
Сары Алпысовны.

В.В. ВОРОНИН,
начальник цикла воспитательной и 

идеологической работы
военной кафедры,

подполковник запаса

Қазіргі уақытта алаңдатар мәселелердің 
бірі – қоғамдағы түрлі-түсті, көздің жауын 
алар жарнама тілі. Жарнамадағы тілдік 
қателіктер жайы қарапайым халықтың да 
талқысында екені жасырын емес. 

Осы орайда әл-Фараби ат. Қазақ ұлттық 
университетінің филология факультеті 
жалпы тіл білімі және еуропа тілдері 
кафедрасы, «Жерұйық» ономастикалық 
өлкетану клубының онжылға жуық 
атқарып, талықа түсіп жатқан 
жұмыстарының бірі екенін айта кету 
керек. 

«Айналаңды нұрландыр» бағдарламасы 
аясында  Республикалық деңгейде өткен 
«Сауатсыз жарнама, жүйесіз сөйлем: 
қателіктері мен шешу жолдары» атты 
дөңгелек үстел осы қоғамдағы тіл тазалы 
мен қателігін талқыға сала отырып, шешу 
жолдарын қарастыруға тырысты.

Жиынға факультет студенттері, 
магистранттары мен PhD докторанттары, 
кафедра оқытушылары: филол.ғ.к., 
доцент С.Б. Бектемірова мен оқытушы 
А. Кайбулдаева және т.б., сонымен 
қатар, А.Байтұрсынұлы ат. Тіл Білімі 
институтының Ономастика бөлім 
мамандары: Д. Садық, Ә. Сейтбатқал және 
Университетіміздің түлегі, қазіргі таңда 
Қызылорда обл., Ш. Уәлиханов ат. №26 
мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
білікті мұғалімі И. Әбдіқалықова қатысты.

Республикалық дөңгелек үстелді 
кафедра меңгерушісі, филол.ғ.д., 
профессор, «Жерұйық» ономастикалық 
өлкетану клубының жетекшісі Г.Б. 
Мәдиева ашып, алғысөзінде клубтың 
осы уақыт аралығында атқарған 
нәтижелі жұмыстары жайында айта келе, 
біраз жылдар бойы Алматы қалалық 
Тіл Дамыту Орталығымен байланыс 

орнатудағы  клуб жастарының, яғни 
студенттеріміздің нәтижелі жұмыстары, 
оған қоса дәстүрге айналған «Ономастика 
– Қоғам – Уақыт» атты Халықаралық 
ғылыми-танымдық конференцияға 
қатысушы отандық, шетелдік студенттер, 
магистранттар мен докторанттары және 
ең үлкен қатысушыларымыз мектеп 
оқушыларының  тың баяндамалары 
жайында сөз қозғады. 

Профессор Г.Б. Мәдиева бүгінгі  
қарастырып отырған тақырып аясында өз 
пікірін білдіре отырып, шешу жолдарына 
қатысты ұсынысын да жеткізді.

Сонымен қатар, А.Байтұрсынұлы ат. Тіл 
білімі институты, ономастика бөлімінің 
маманы Ә. Сейтбақал өз баяндамасында 
жарнамадағы орфографиялық, емлелік 
қателер жайында айта келе, осы бойынша 
Ғылым Ордасындағы атқарылып 
жатқан жұмыстарды алға тартты және 
клуб мүшелерінен шешу жолына қосар 
үлестеріне қатысты өз ұсынысын білдірді.

Кафедра докторанты, оқытушы 
А. Кайбулдаева клубтың аталмыш 
тақырыптағы жиынына өз пікірін білдіре 
отырып, жарнамадағы қателіктерге қоса 
үлкен нысандардың қазақ тілінде берілуі, 

қателіктері жайында, сонымен қатар көше 
атауларындағы қателіктерге де тоқталды.

Жиынның қозғаған тақырыбы бұрын 
соңды айтылмаған деуге келмейді, десе де 
әлі күнге дейін, әсіресе үлкен қалалардағы 
көше бойын жайлаған қателіктер тілге, 
халқымызға деген құрметтен кенде 
қалып жатқанымызды білдіретіндей, 
дейді Қызылорда облысынан қатысушы 
И. Әбдіқалықова: «Менің байқауымша 
өзіміз тұрып жатқан өңірде де, жалпы 
қоғамымыздың кез келген жерінде 
жарнаманың түр-түрі көздің жауын 
алады, яғни байқамау мүмкін емес. Бір 
қызығы осы уақытқа дейін өзімнің тұрып 
жатқан жерімнен: жарнама болсын, көше 
атаулары мен ауыл атауларынан қателік 
байқамаппын. Шындығында, осындай 
үлкен қалаларымыздағы қателіктердің 
болуы қынжылтады. Осыған қатысты 
қазіргі уақытта барлық ақпарат көздері 
айтып, дәлелдеп жатқанымен әлі де болса 
жұмыла кірісетін тілшілердің шаруасы 
жетіп артылатыны анық. Осы орайда, 
«Жерұйық» ономастикалық клубының 
мүшелері, студенттер, яғни жастардың 
кірісуі орынды болар еді», сияқты өзге де 
ұсыныс-пікірін білдірді.

Қашықтықтан өткен жиын барысында 
«Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығының 
магистранты А. Қызайбай, аталған 
мамандықтың 3 курс студенттері Р. 
Нұрлан, С.Самғар, А. Ұшан және тағы 
басқа да студенттер көптеген қателіктерді 
атап, оған қатысты аудармадан кететін 
қателіктердің қазіргі кезде көптеп орын 
алуы жайын қозғады. Сонымен қатар 
әлеуметтік желілердегі қателіктер, ауызекі 
сөйлеу барысындағы қателіктер жайы да 
қозғалды. 

Жиынның аяғында кешегі 
университетіміздің түлегі, бүгінгі 
Ономастика бөлімінің маманы Д. Садық 
осы уақыт аралығында атқарылған 
жұмыстар легі жайын, осы клубтың 
жастарының сол қателіктерді суретке 
түсіріп, оларды жинақтап қаламыздағы 
Тіл Дамыту Орталығындағы 
Ономастика бөлімімен бірлесе атқарған 
жұмыстарының тоқтап қалғанын, сол 
жұмысты жандандырудың қажеттілігі 
жайын түсіндірді.

«Жарнаманың жарасы», «Қоғамдағы 
жарнама, ондағы қателіктер», «Жанға 
батқан жарнама» сынды мақалалар 
осыдан біраз жыл бұрын осы клуб 
жастарының БАҚ жариялаған мақалалары 
да аталып өткен жиынның өзектілігі 
орасан болды.

Қазіргі әлемдік карантинге 
байланыстты қашықтықтан өткен 
Республикалық «Сауатсыз жарнама, 
жүйесіз сөйлем: қателіктері мен шешу 
жолдары» атты дөңгелек үстелдің берері 
де, түзетері де көп болды. Атап айтсақ, 
тіліміздегі тазалық пен қателік мәселесін 
қарастырудың «басы» деп атаған жөн. 

    
Г.Б. МӘДИЕВА, 

жалпы тіл білімі және еуропа тілдері 
кафедрасының меңгерушісі, 

филол.ғ.д., профессор

П.Т. МЕДЕТБЕКОВА,
жалпы тіл білімі және еуропа тілдері 

кафедрасының оқытушысы, филол.ғ.к.


