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Апталық 1948 жылдың 20 сәуiрiнен шыға бастады

УАҚТЫЛЫ ШЕШІМ
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры
Ғалым Мұтанов Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Қазақстан Республикасы Президентінің
кезектен тыс сайлауын өткізу туралы
шешіміне пікір білдірді.
«ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев кезектен тыс сайлау
өткізу туралы өте маңызды және барлық қазақстандық қоғам
үшін қажетті шешім қабылдады», - деп атады ҚазҰУ ректоры
Ғалым Мұтанов.
– Қазіргі Президент қоғамдық сенімнің абсолютті вотумына
ие екендігіне күмән жоқ, оған Елбасы қолдауы мен әлеуметтік
сауалнамалардың нәтижелері куә.
«Қазақстан демократиялы мемлекет. Елбасы стратегиясын
тиімді және сәтті жүзеге асыруда барлық мемлекеттік,
әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-саяси өзгерістерге
қарқынды серпін беру үшін халыққа өз Президентін сайлау
үдерісі маңызды», - деп санайды ректор.
Бұл ішкі және сыртқы саясаттың негізгі векторларын
жүзеге асырудағы конституциялық механизмдерді нығайтады,
еліміздегі саяси жағдайларға, қоғамды тұрақтандыру мен
біріктіруге оң әсер береді. Әлемдік қоғамдастық алдында
демократиялық реформалар курсымен нақты қадам басып келе
жатқан мемлекет ретінде Қазақстанның беделін мықтайды.
– Бүгін саяси күн тәртібіндегі негізгі сұрақ өз шешімін тапты.
Президент сайлауының мерзімі мен өту тәртібі анықталды.
Кезектен тыс сайлау Конституцияның барлық талаптарына
сай – адал, ашық және әділ өтетіндігіне сенімдімін.
Қазақстанда қажетті саяси институттар мен азаматтық қоғам
құрылған, электоралды үдерістің оң тәжірибесі жинақталған.
Қазақстандықтардың міндеті – өзінің азаматтық борышын
орындау және лайықты үміткерді сайлау, - деп атады Ғ. Мұтанов.
Еліміздің жетекші оқу орны әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің ұжымы Қазақстан Президентін
кезектен тыс сайлау туралы шешімді толықтай қолдайды.
Оқытушылар мен студенттердің мыңдаған қауымдастығы
электораттың белсенді құрамы болады, өзінің жауапты
азаматтық позициясын танытады, Президентті кезектен тыс
сайлауға белсенді қатысады және елдің өркендеуі үшін саналы
таңдау жасайды», - деп атап өтті ҚазҰУ ректоры.
Өз тілшімізден
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Ғылыми кеңесте Қазақстан Республикасының химия ғылымының дамуына қосқан зор
үлесі және Карачи университеті (Пәкістан) мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ арасындағы
Халықаралық химия және биология ғылымдары орталығының 20 жылдық жемісті
ынтымақтастығы үшін профессор Мұхаммед Икбал Чаудриге әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің құрметті докторы атағы берілді.

ҚазҰУ-дың құрметті докторы

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» - 2 ЖЫЛ
РУХАНИ
ЖАҢҒЫРУ

ҚазҰУ-да Философия және саясаттану
факультетінің Дінтану және мәдениеттану
кафедрасының ұйымдастыруымен Елбасының
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру»
бағдарламасының екі жылдығына орай
VI Халықаралық Фараби оқулары аясында
«Ұлы Дала мәдениетінің рәміздері, жәдігерлері
және ескерткіштері» атты тақырыпта
халықаралық ғылыми конференция өтті.

Профессор Мухаммад Икбал Чаудхари (Muhammad
Iqbal Choudhary) органикалық химия, табиғи қосылыстар
химиясы, биотехнология және биохимия саласында
әлемге танылған ғалым және Карачи университетінің
(Пәкістан) халықаралық химия және биология ғылымдары
орталығының директоры болып табылады.
Ол Пәкістан Ислам Ғылым Академиясының және
Ғылым Академиясының толық мүшесі; Америка, Азия,
Швейцария, Нидерланд химиялық және халықаралық
фундаменталды және қолданбалы химия қоғамының және
т.б. қоғамының мүшесі; Икбал Чаудри Корнел (НьюЙорк), Пурду (Индиана), Пенсельвания (Пенсельвания)
университеттерінің,
океанография
институтының
(Калифорния) және т. б. құрметті профессоры болып
табылады.

Икбал
Чаудри–«Sitara-i-Imtiaz»,
«Tamgha-i-Imtiaz»
құрметті мемлекеттік наградаларының, Пәкістан Ғылым
Академиясының алтын медалінің, Корольдік химия
қоғамының, Ислам Ғылым Академиясының, Пәкістан
Ғылым Академиясы наградаларының, сондай-ақ химия
ғылымына қосқан үлесі мен жетістіктері үшін халықаралық
деңгейдегі көптеген сыйақылардың иегері.
Доктор Икбал Чаудри АҚШ, Еуропа және Азияның
жетекші халықаралық басылымдарында жарияланған 800ден астам басылымға ие. Ол Еуропа мен АҚШ-та 24-тен
астам кітап шығарды. Бүгінгі күні ол ғылыми жорналдарда
жиі жарияланып жүрген ғалымдардың бірі болып табылады.
Соңғы 5 жылда оның ғылыми жазбаларына жасалған
сілтемелер саны 3000-нан асып, мақалаларының жиынтық
импакт факторы 825, ал Хирша индексі 64-тен астам.
Баспасөз қызметі

Жалғасы 2-бетте

ТӘЖІРИБЕГЕ ТОЛЫ
ТАҒЫЛЫМДАМА

2-бет

ТҰРАҚТЫ ДАМУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ

3-бет

ЖАПОНИЯДАҒЫ
ҒЫЛЫМИ САПАР

8-бет
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Жалғасы. Басы 1-бетте
Конференция ХХІ ғасырдың мәдениет
танулық,
дінтанулық,
философиялық,
әлеуметтік және саяси қырларын зерттейтін
ғалымдар
мен
мамандардың
тұрақты
байланыстарын қалыптастыруға бағытталған.
Конференция жұмысы барысында қазіргі
әлемнің өзекті қоғамдық маңызды мәселелерін
талқылады.
Ғылыми жиында қоғамдық сананы модерни
за
циялау үдерісіндегі рәміздік феномендер,
заманауи қазақстандық қоғамдағы ақпараттықкоммуникативті технологиялар, бұқаралық
мәдениет,
діни
құндылықтардың
адам
санасына ықпалы, ғаламданудың замануи
теориялары
және
олардың
этникалық,
ұлттық мәдениеттерге ықпалы, дала мен қала
концепциясы, ұлы даладағы өркениеттілік
үдерістері ілімі, Қазақстандағы мәдени туризм,
Ұлы даладағы мәдениеттер сұхбаты, ұлттық код
және құндылықтар тақырыбында ғалымдар
жан-жақты пікір аламасты.
Танымал отандық ғалымдар бас қосқан
жиынға
философия
және
саясаттану
факультеті
нің деканы, философия ғылым
дарының
докторы,
профессор
Әлия
Масалимова мен дінтану және мәдениеттану
кафедрасының
профессоры,
философия
ғылымдарының докторы Тұрсын Ғабитов
модераторлық жасады.
Факультет деканы Әлия Масалимова:
«Біздің факультетімізде «Рухани жаңғыру»
бағдарламасының аясында көп жұмыс жасалды.
Ең бастысы, кафедра оқытушы-профессорлар
құрамының қатысуымен ағылшын тілінен қазақ
тіліне әлеуметтану, философия, мәдениеттану,
психология салалары бойынша төрт оқу құралы
аударылды. Екі жылдың аясында, бірнеше
ғылыми мақалалар, монографиялар, сөздіктер,
энциклопедиялар, онлайн-лекциялар жарық
көрді. Бүгінгі негізгі мақсатымыз, жасалған
мәселелерге ғана тоқталып қоймай, келешектегі
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міндеттеріміз бен жоспарларымызды қандай
жолмен іске асыру болатын», -деп атап өтті.
«Рухани
жаңғыру»
бағдарламасының
гуманитарлық ғылым саласына берген ең басты
үлесі, біздің кафедра үшін жағымды болды.
Себебі, бұл мәдениеттану пәні барлық ЖООна міндетті пән ретінде енгізілді. Бұл көптен
күткен қуанышты жаңалық еді. Сол ретте,
мәдениеттану, философия бағдарламалары
жаңартылды. Мәдениеттанудың жаңартылған
бағдарламасы бойынша, біршама ғалымдар
жұмысы бар. Соның ішінде Қазақстандағы
мәдениеттанудың негізін қалаған Тұрсын
Хафизұлының бірқатар еңбектері жарық
көрді. Бүгін жаңартылған оқу бағдарламасына
негізделген «Мәдениеттану» оқулығының
тұсауы кесіліп отыр. Осы оқу құралын басқа
да жоғары оқу бағдарламасында негізгі
қолданысқа алса дегіміз келеді»,-дейді Айнұр
Дүрбелеңқызы.

«Рухани
жаңғыру»
бағдарламасының
екі жылдығына арналған конференцияда
Таллин
технологиялық
университетінің
профессоры Пеетер Муурсепп (Эстония),
Ақтеңіз университетінің профессоры Шахин
Филиз (Түркия), Хаджеттепе университетінің
профессоры Сейфы Иылдырым, Философия,
саясаттану және дінтану институтының бас
ғылыми қызметкері, Фарабитану секторының
меңгерушісі,
философия
ғылымдарының
докторы, профессор Ғалия Құрманғалиева,
ҚазҰУ-дың
философия
кафедрасының
меңгерушісі Гүлжиһан Нұрышева және тағы
басқалар ғылыми баяндама жасап, аталған
бағдарламаның екі жыл ішінде жүзеге асқан
жетістіктері мен алдағы алар асуы туралы
пікірлерімен бөлісті.
Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ,
философия кафедрасының 2-курс докторанты

ҚазҰУ-дың 26 магистранты Times Higher Education World University Ranking
рейтингісі бойынша әлемдегі №1 университет саналатын Оксфорд
университетінде (University of Oxford) ғылыми тағылымдамадан өтіп қайтты.

Кезекті ректорат мәжілісінде
ҚазҰУ-дың ғылыми-инновациялық
қызмет жөніндегі проректоры
Тілекқабыл Рамазанов
Қараши университетінің химия
ғылыми-зерттеу институты мен
Халықаралық химия және биология
ғылымдары орталығы арасындағы
ынтымақтастықтың алтын көпірін
атап өтті.
"Бірлескен
зерттеу
жұмыстары
биоорганикалық
химия,
фармакология,
жоғары
молекулалық
және
табиғи
қосылыстар химиясы саласында жүргізілді.
Осы уақыт ішінде ҚР 15 патенті рәсімделіп,
халықаралық ғылыми журналдарда 70-тен
астам мақала жарияланды. ҚазҰУ ғалымдары
мен студенттері тұрақты негізде Караши
университетінде тағылымдамадан өтіп, білім
алуда. Ағымдағы жылдың наурыз айында
Караши (Пәкістан) университетінде ҚазҰУмен бірлескен ғылыми орталық-зертхананың
ашылуы біздің ынтымақтастығымызды жаңа
сапалы деңгейге көтеріп, екі ел үшін өзекті
жобаларды орындауға және әлемдік ғылыми
қауымдастыққа тиімді ықпалдасуға мүмкіндік
береді және бұл әсіресе Қазақстанның жоғары
білікті және бәсекеге қабілетті жас кадрларын
даярлауға елеулі үлес қосады», - деді проректор.
Кезекте стратегиялық даму орталығының
директоры Гүлшат Салауатқызы ақпараттық
сарапшылар
және
сарапшы-жұмыс
берушілердің дауыс беру қорытындылары
туралы баяндама жасап, оның жыл сайынғы
QS Emerging Europe және Central Asia рейтингі
университеттердің онлайн қатысуын және
PhD деңгейінде білікті қызметкерлердің үлесін
қоса алғанда, сегіз түрлі көрсеткіш бойынша
университеттерді бағалау арқылы жасалатынын
алға тартты, - деп атап өтті.
Айнұр АҚЫНБАЕВА
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2019 жылдың 27 наурызынан 7 сәуіріне
дейінгі аралықта «Introduction to Science week»
бағдарламасы аясында ҚазҰУ магистранттары
Оксфорд университетінің География және
қоршаған орта мектебі (School of Geography
and the Environment, University of Oxford)
ұйымдастырған ғылыми тағылымдамадан өтуге
мүмкіндік алды.
Тағылымдама
бағдарламасына
сәйкес
дәрістер кең ауқымды мәселелерді қамтыды.
Қоршаған ортаның өзекті мәселелеріне
байланысты баяндамалар мен пікірталастардан
бөлек, студенттер зерттеушілер ретінде тәжірибе
жинақтап, өздерінің зерттеу жұмыстарын
жүзеге асыру үшін дағдыларды қалыптастырып,
дамыту мүмкіндігіне ие болды. Оксфорд
университетінің
жетекші
профессорлары
23 дәріс оқыды. Қарқынды бағдарлама тек
теорияны меңгеруге ғана емес, алған білімді
тәжірибеде қолдануға да бағытталды. Сонымен
қатар, ҚазҰУ магистранттары өздерінің зерттеу
жұмыстарын ұсынып, Оксфорд университеті
профессорларының пікірлері мен ұсыныстарын

тыңдады.
Магистранттардың
зерттеу
тақырыптары аударма ісінің міндеттерінен
физика саласындағы
жаңалықтарға дейін
сан алуан болып, бұған дейін қызықтырмаған
мәселелерге жаңаша қарауға мүмкіндік берді.
«Introduction to Science week» бағдарламасы
аясында зертханалық іс-шаралар өткізіліп,
магистранттарды Оксфорд университетінің
ағымдағы
жетістіктерімен
таныстырды.
Сондай-ақ
Оксфорд
университетінің
әйгілі кітапханаларының бірінде ҚазҰУ
магистранттарына
зерттеулеріне
қатысты
ақпарат іздестіруге мүмкіндік туды. География,
биология, химия, физика, археология және
басқа да салалардағы зерттеушілерді біріктіретін
зертханаларға бару магистранттар арасында аса
қызығушылық тудырды. Оксфорд университеті
профессорларымен тығыз байланыс орнату
болашақта әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен
әлемдегі ең үздік университеттер арасындағы
тиімді ынтымақтастыққа жол ашпақ.

Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ mehanıkamatematıka fakúlteti mehanıka mamandyǵynyń
magıstranttary – Azamat Asqar, Ábilqas
Aqmarjan, Bolysbek Dárejat jáne Erdesh Elnar
AGH Technology and Science ýnıversıtetinde
(Krakov, Polsha) «Modern methods in design
and manufacturing of machines» baǵdarlamasy
boıynsha sheteldik taǵylymdamadan ótti.
10 kúnge sozylǵan taǵylymdama barysynda
profesor J. Cieślik, R. Kudelski sekildi aldyńǵy
qatardaǵy JOO-nyń jetekshi profesorlarynyń
dáristerine qatysty. Dárister, tájirıbelik sabaqtar
jáne zerthanalyq jumystar «Álternatıvti energetıka»,
«Keýekti orta teorıasy», «Akýstıka», «Deformasıalar
teorıasy» degen keń aýqymdy taqyryptardy qamtydy,
tanymdyq aqparattary mol ári óte paıdaly boldy.
Taǵylymdama
baǵdarlamasy
mańyzdy
tanystyrylymdyq bólimdi qamtydy: Indýstrıa - 4.0
aıasynda AGH Technology and Science ýnıversıtetiniń
30-dan astam zerthanalaryna ekskýrsıalar jasalyndy.
Ekskýrsıa barysynda zamanaýı kún energetıkasyn
paıdalaný, bıogaz óndirisi, jel energetıkasy
óndirisin avtomattandyrý prosesteri týraly aıtyldy.
Óndiristik bóliminde ekologıalyq qaýipsiz óndiristik
qondyrǵylarǵa, gazdar men qaldyqtardyń súziliýine
basa nazar aýdaratyndyqtaryn aıtty.
Sonymen qatar magıstranttar Krakov qalasynyń
tarıhı eskertkishteri ornalasqan aýdandarǵa, ataqty
ortaǵasyrlyq qamaldarǵa ekskýrsıa jasaa qaıtty.
Mehanıka kafedrasy
***
2019 jyly 3 sáýirde ál-Farabı atyndaǵy Qazaq
ulttyq ýnıversıteti jýrnalısıka fakúlteti Vİ
Halyqaralyq Farabı Oqýlary jáne AQSHtyń Qazaqstandaǵy Elshiligimen QazUÝ-dyń
birlesken jobasy aıasynda «Stýdentterge
medıasaýattylyq kerek pe?» taqyrybynda
Halyqaralyq jastardyń onlaın konferensıasy ótti.
Konferensıaǵa M.K Ammosov atyndaǵy SoltústikSHyǵys Federaldyq ýnıversıteti (Iakýtsk, Reseı),
Memlekettik áleýmettik-gýmanıtarlyq ýnıversıteti
(Kolomna q., Reseı), A.Baıtursynov atyndaǵy
Qostanaı memlekettik ýnıversıteti, S.Amanjolov
atyndaǵy Shyǵys Qazaqstan Memlekettik ýnıversıteti
jáne ál-Farabı atyndaǵy Qazaq ulttyq ýnıversıtetiniń
jýrnalısıka fakúltetiniń stýdentteri men magıstranttary
qatysyp ǵylymı baıandamalar jasady. Maqsaty –
stýdentterdiń medıasaýattylyq jaıly bilimd
Konferensıanyń uıymdastyrýshylary fılol.ǵ.k.,
dosent, dekannyń ǵylymı-ınnovasıalyq qyzmet jáne
halyqaralyq baılanys jónindegi orynbasary Mysaeva
Qarlyǵa Naqysbekqyzy jáne profesor Ibraeva Ǵalıa
Júnisqyzy.
***
Almatyda «Sanaly urpaq» jobasy aıasynda álFarabı atyndaǵy QazUÝ-dyń leksıalyq toptary óz
qyzmetin jalǵastyrýda.
Dáriskerlik toptardyń qyzmeti halyqqa Qazaqstan
Respýblıkasynyń sybaılas jemqorlyqqa qarsy saıasatyn
túsindirýge arnalǵan. Basty maqsat - jemqorlyqqa
qarsy sana men azamattardyń jemqorlyqqa qarsy
mádenıetin qalyptastyrý. Sonymen, 2019 jyldyń
4-shi sáýirinde «Sanaly urpaq» jobalaý bóliminiń
bastyǵy Q.A.Toqyshev, sybaılas jemqorlyqqa qarsy
tehnologıalar ǵylymı-zertteý ınstıtýtynyń jetekshisi,
z.ǵ.k. dosent K.R.Ýseınova, Ál-Farabı Qazaq ulttyq
ýnıversıtetiniń zań fakúltetiniń kafedra meńgerýshisi
G.R.Ýseınova,
z.ǵ.d.,
profesor
A.S.Ibraeva,
oqytýshy M.E.Sagınaeva, T. Júrgenov atyndaǵy
Qazaq Ulttyq Óner Akademıasynyń stýdentteri men
oqytýshylarymen kezdesý ótkizdi.
Atalǵan is-shara aıasynda Akademıanyń stýdentteri
men oqytýshylary Joba Basqarmasynyń, Sybaılas
jemqorlyqqa qarsy is-qımyl tehnologıalarynyń
ǵylymı-zertteý ınstıtýtynyń qyzmetimen tanysty.
Profesor A.S. Ibraeva stýdentterge sybaılas
jemqorlyq pen jemqorlyqtyń qaýip-qaterleri; sybaılas
jemqorlyqqa qarsy sana men jemqorlyqqa qarsy
mádenıet qalaı qalyptasatyndyǵy týraly aıtyp berdi.
Z.ǵ.d., profesor G.R.Ýseınova «Qazaqstan
Respýblıkasynda sybaılas jemqorlyqqa qarsy kúres
negizderi» atty ınteraktıvti oqýlyǵyn tanystyrdy.
Kezdesýdiń aqyrǵy bóliginde jobanyń jetekshisi
Q.A.Toqyshev sóz sońynda stýdentterdiń suraqtaryna
jaýap berdi.
Memlekettik jáne quqyq teorıasy men tarıhá,
konstıtýsıalyq jáne ákimshilik quqyq kafedrasy

Қиыр Шығыс кафедрасы

В КазНУ прошла международная научная конференция на тему «Символы, экспонаты и памятники Великой Степи»,
посвященную 2-летию программы Елбасы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру».
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінде VI Халықаралық
Фараби оқулары аясында
21 ғасырдың инновациялық
потенциалы және тұрақты
даму мәселелеріне арналған
конференция өтті.
Модератор ретінде география және табиғатты
пайдалану факультетінің деканы Виталий
Сальников және Пан Ги Мун атындағы Тұрақты
даму институтының директоры Рафиз Абазов
сөз сөйледі. Конференцияға қатысушылар
үшін «Урбанизация және орнықты даму
мақсаттары: жаһандық трендтер», «Ақылды
қалаларды дамыту контекстіндегі аумақты
кеңістікте ұйымдастыру» сияқты тақырыптары
бойынша презентация ұсынылды.
Профессор Рафис Абазов өз сөзінде
студенттер
тарапынан
ғаламдық
MDP
қауымдастығының бағдарламасы бойынша
дайындалған «Ақылды қала» атты жаңа
жобасының басымдықтары туралы айтып берді.
Жобаны құрудың мақсаты - резиденттердің
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қалалық
информатика технологиясының көмегімен
өмір сүру сапасын жақсарту.
ҚазҰУ «Ақылды қала» жобасын ЮНЕСКОда "ақылды" жаһандық қауымдастығы мен
Париж қаласының мэрі үшін таныстырылым
жасауды жоспарлап отырғандығы айтылды. Бұл
жоба мамыр айының ортасында өтетін Астана
экономикалық форумында да таныстырылатын
болады. Спикерлер атап өткендей, кез келген
дамушы қала адамдар үшін «ақылды» болуы

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың
«Ұлы даланың жеті қыры»
бағдарламалық мақаласының
аясында қойылған міндеттерді
орындау мақсатында бүгін
VI Халықаралық «Фараби оқулары»
аясында әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті тарих,
археология және этнология
факультеті «Археология және дала
өркениеттері» ғылыми-зерттеу
институты ұйымдастырған «Ботай
мәдениеті және Орталық Азиядағы
энеолиттік ескерткіштер» атты
халықаралық ғылыми-тәжірибелік
конференциясы басталды.
Конференцияның негізгі мақсаты – дала
өркениетінде алғаш рет жылқыны қолға
үйреткендігін
дәлелі
болып
табылатын
Ботай мәдениетінде ұзақ жылдардан бері
т.ғ.д., профессор, Герман археологиялық
институтының корреспондент мүшесі В.Ф.
Зайбертің жетекшілігімен және әлемдік
деңгейдегі жетекші ғалымдар зерттеулері
нәтижелерін саралау және болашаққа бағдар
жасау.
Конференцияға
Қазақстан,
Ресей,
Ұлыбритания, АҚШ, Франция, Дания, Қытай,
Германия, Литва, Италия т.б елдерден келген
ғалымдар қатысты.
Ботай қонысы - Солтүстік Қазақстан
облысы Айыртау ауданы территориясында
орналасқан энеолит дәуірінің (б.з.д. IVIII мың.) археологиялық ескерткіші. Дала
өркениетінің бастаулары (Ботай мәдениеті)
жылқыны қолға үйретудің ең ерте үдерістерін,
яғни жаяудан ат-арбалы комуникацияға өтуді,
өндіруші экономиканың қалыптасуын және
қазақ халқының мәденигенезінің бастамасын
көрсетеді.
Ботай
мәдениетін
зерттеудің
маңыздылығын ҚР Тұңғыш президенті
Н.Ә.Назар
баев өзінің «Ұлы Даланың жеті

тиіс. Ал «Ақылды қала» жобасына нақты ITтәсіл қажет.
«Бізде
қаланы
технологиялық
бірлік
ретінде басқару мүмкіндігі бар. Ол үш негізгі
компонентті қамтиды. Бұл – кеңістікті қорғау
тұрғысынан
экономикалық,
әлеуметтік
және IT-компоненті. Ол барлық жағдайды
ойдағыдай үйлестіреді. Жоба тұжырымдамасы
бойынша болашақта біз адамдардың қала
инфрақұрылымын өздеріне ыңғайлы әрі
жағатын форматына көшіп отыруға қол
жеткіземіз деген сеніміміз бар.
ҚазҰУ «Тұрақты даму бойынша Юнеско»
кафедрасының профессоры Мақсат Алинов

қалалардың тұрақты дамуының Smart Сity
қазақстандық
моделін
қалыптастырудың
негізгі жаһандық трендтер мен бүгінгі жағдайы
жайында туралы баяндап берді. Бүгінде ауылды
жерлерден қалаға қарай ағылған көшпенділер
легі артып келеді және мұндай үрдіс көптеген
елдерде де орын алған.
БҰҰ болжамы бойынша, 2050 жылға қарай
6,2 млрд. адам қалаларда тұрады және бұл жер
халқының жалпы санының 66%-ын құрайтын
болады. Көптеген түйткілдерді шешу үшін
152 ел экологиялық тұрақты урбанизацияға
ықпал ететін қалаларды дамытудың ұлттық
стратегиясын әзірледі.

қыры» мақаласында ерекше бөліп көрсетіп,
оның салтаттылықтың қалыптасуы мен
дамуындағы тарихи маңызын қазақ халқының
контекстінде атап өтті.
Қазақстандық
археолог
ғалымдардың
шетелдік
әріптестермен
шығармашылық
байланыстары
Қазақстан
энеолитін
зерттеуде инновациялық әдістерді қолдануға
мүмкіндік берді, сонымен бірге адамдар мен
жануарлардың іс-әрекетінен хабар беретін
ерекше табылымдары бар бірегей қоныстың
әртүрлі бөліктеріндегі мәдени қабаттың сипаты
туралы ақпаратты кеңейтті.
Конференция
барысында
ғалымдар
Ботай және Қазақстандағы басқа да энеолит
ескерткіштерін
зерттеу
қорытындыларын
талқылады. Түрлі сала ғалымдарының, әсіресе
генетиктер, зооморфологтар, остеологтардың
пәнаралық зерттеулері төмендегідей жаңа
әдістерді қолдануға мүмкіндік берді: изотоп
талдауы, липид және протеом қалдықтарының
талдамасы, AMS мерзімдемесі, геофизикалық
және геохимиялық зерттеулер, топырақтың
археоботаникасы мен микроморфологиясы,
және де зооархеологиядағы жаңа тұрғылар.
Конференция қорытындыларын талқылау
барысында
ғалымдар
археологтардың,
генетиктердің, лингвистердің, тарихшылардың,
этнологтар
мен
мәдениеттанушылардың
кешенді зерттеулері арқылы ботай мәдениетінің
ақпарат блоктарын Қазақстан мен Еуразияның
тарихи негіздеріне қосудың қажеттілігін атап
өтті.
Бүгінгі
полиэтникалы
Қазақстандық
қоғамға
ең
алдымен
тарихи-мәдени,
этномәдени және азаматтарға патриоттық
тәрбие берудегі қолданбалы бағдарламалар
қажет. Қазір ол ашық аспан астындағы
археологиялық және этнографиялық музей
кешендері болуы мүмкін, онда көрнекі
инновациялық әдістер арқылы елдің ерекше
тарихы сипатталады.
Ботай мәдениеті (б.з.д. IV-III мың.)
бойынша
көпжылғы
халықаралық
зерттеулер жылқының ең алғаш Қазақстан

территориясында
қолға
үйретілгендігін
көрсетті, ал пасионарлы дала салтаттысы аттыкөлік қатынас жолындағы жаңа дәуірді ашып
қана қоймай, оны жетілдіріп, ғасырлар бойы
бүкіл дүниеге таратты.
Ботайлықтар қазақ халқының және
Еуразиядағы
басқа
да
этностардың
мәденигенез үдерісіне негіз болды. Күнтізбелік
шаруашылық циклдерді, тіршілікті қамтамасыз
ету жүйесін және киелі - рухани құндылықтарды
қалыптастырды. Салтатты мәдениет әлем
тарихының
барысын
жылдамдатты,
ал
алғашқы салтаттылар далалық өмірдің барлық
салаларында ең озық және перспективті
ашылуларды Ежелгі Дүниеде таратушы болды.
Міне сондықтан да қазақ этносының
ерте
тарихы
мен
Қазақ
хандығына
трасформацияланған
Дала
өркениеті
өзінің тарихында тұңғиыққа батпады және
ұмытылмады. Қазақстан бір уақыттарда
жазылғандай транзитті территория болған
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Бұл проблеманы шешу үшін Қазақстанда
да жобалар іске асырылуда. Жүргізілген
зерттеулер бойынша, бүгінде Қазақстанның
100 мыңнан астам адамы бар 41 қала үш санатқа
бөлінді. Нәтижесінде еліміздің 14 қаласы
урбанизациялаудың
жоғары
рейтингісіне
ие болды. Он алты қала урбанизацияның
орташа рейтингіне енгізілді және он бір қала
урбанизацияның төмен рейтингінен орын
алды. Сондай-ақ, «Цифрлық Қазақстан»
мемлекеттік бағдарламасында елдің ең ірі бес
қаласында Smart Astana, Smart Karaganda, Smart
Ontystuk, Smart Almaty, Smart Aktobe Smart City
дамыту көзделгенін атап өткен жөн.
Сонымен қатар конференцияда экологиялық
мәселелер талқыланды. Британдық The Eco
Experts ұйымының мәліметтері бойынша
Қазақстан
әлемдегі
экологиясы
қатты
уланған 10 елдің қатарында екен. Қазақстанда
жинақталған қалдықтардың жалпы көлемі
шамамен 100 млн. тоннаны құрайды, яғни жыл
сайын 5-6 млн. тонна ҚТҚ жинақталады. Оның
ішінде ҚТҚ 5% кәдеге жаратылып өңделеді.
Ресей мен Қазақстанда қазіргі заманғы
жаһандық трендтерге сәйкес цифрлық дамудың
мемлекеттік стратегиялары қабылданып, іске
асырылуда. Сондай-ақ ынтымақтастықтың
кластерлік нысанын қалыптастыру бойынша
бірлескен қызмет жүргізілуде. Мәселен,
мемлекетаралық кластер үшін таңдалған
«Ақылды
қала»
жобасы
қалалардың
бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, қалалық
шаруашылықты басқарудың тиімді жүйесін
қалыптастыруға, қала тұрғындарының өмірі
үшін қауіпсіз және жайлы жағдайлар жасауға
бағытталған.
Гүл БАЯНДИНА

жоқ, керісінше жер шарындағы көптеген
халықтардың тарихына тағдыршешті рөл
атқарған әлемдік тарихи-мәдени үдерістер
өткен кеңістік.
Конференция қорытындысы бойынша
Қазақстанның энеолит мәдениетін жалпы
зерттеу туралы қарар қабылданды, жас
ғалымдарды дайындау мен бірлескен зерттеулер
жүргізу туралы меморандумға қол қойылды.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Ғылыми
кеңесінің шешімімен Ботай мәдениетін зерт
теуге және Отандық ғылымның дамуына қосқан
орасан үлесі үшін археология профессоры,
Экзетер университетіндегі (Ұлыбритания)
«Адам-жануар-қоршаған орта» орталығы
ның
директоры Алан Оутрамға әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың құрметті докторы атағы берілді.
С. САПАТАЕВ,
археология, этнология және музеология
кафедрасының аға оқытушысы

Международный Центр развития стратегических исследований при КазНУ и Центральноазиатское представительство
Консультативного совета по мирному и демократическому объединению Кореи подписали cоглашение о сотрудничестве
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В 2019 году Казахстанский
флагман науки КазНУ отмечает
свое 85-летие, а первая научная
экономическая школа –
Высшая школа экономики и
бизнеса празднует свой 70-летний
юбилей! Конечно, с точки
зрения зарождения мировой
экономической науки эта дата
может показаться незначительной,
но история первой научной
экономической школы тесно
связана с судьбой Казахстана,
ее непростыми поворотами,
наполнена событиями, фактами,
которые в той или иной мере
имели важное значение и
глубокое влияние на судьбу нашей
страны.В далеком 1934 году,
когда было принято решение о
создании КазГУ им. С.М. Кирова в
стране попросту не было кадров
для того, чтобы организовать
экономический факультет. И
лишь 15 лет спустя, в 1949 году
был организован историкоэкономический факультет, который
возглавил заслуженный деятель
науки Казахстана, профессор
Жеребятьев Федор Алексеевич.
Уникальный человек, который
впервые в республике приступил к
чтению политической экономии на
казахском языке.
Приказом министра высшего образования
СССР от 9 марта 1949 года были определены
условия функционирования факультета, в
частности установлен контингент студентов
на 1949-1950 учебный год в количестве 55
человек по специальностям «Политическая
экономия», «Экономика промышленности» и
«Экономика сельского хозяйства». Профиль

Деятельность коллектива
экономического факультета в
годы независимого Казахстана
знаменуется формированием
новой системы высшего
образования. В условиях
рыночной экономики появилась
необходимость признания за
рубежом дипломов казахстанских
вузов и иностранных дипломов
в Казахстане. Именно с этим
связан переход на 4-х летнее
образование.
Вся эта работа проделывалась на факультете
экономики и социологии в течение нескольких
лет. Были введены специальности социология,
международные экономические отношения,
менеджмент, маркетинг и коммерция. В 1994
году на факультете открыли диссертационный
совет по защите кандидатских диссертаций по
двум специальностям, а в 1997 году - совет по
защите докторских диссертаций.
Еще одним новшеством стало введение
с 1993 года системы платного обучения. За
период с 2014 по 2018 годы окончили факультет
по договору - 1238 и по государственному
гранту - 844 человека.
КазНУ имени аль-Фараби продолжает
играть роль кузницы кадров для всех сфер
общественного производства. Выпускники
экономического факультета формируют корпус
преподавателей государственных и частных
вузов и колледжей, успешно защищают научные
работы в диссертационном совете. С 1995
года факультет выпускает магистров, до 2001

специалистов был определен потребностями
народного хозяйства Казахстана и из реальных
возможностей университета по их подготовке.
Многие поколения выпускников помнят
нетленные имена первых ученых: Жеребятьева
Федора Алексеевича, Нейштадт Соломона
Ароновича, Пуриц Виктора Наумовича,
Баишева Сактагана Баишевича и других.
С развитием экономики страны и
увеличением потребности в экономических
кадрах в 1963 г. на базе философско-экономи
ческого факультета КазНУ был организо
ван Алма-Атинский институт народного
хозяйства (ныне Университет Нархоз имени
Т.Рыскулова). Подготовка же специалистов по
политической экономии для вузов и научноисследовательских центров Казахстана и всего
Среднеазиатского региона оставалась за КазГУ
им.С.М.Кирова.
Новый этап в истории факультета связан с
истори
ческими переменами в жизни страны:
распадом СССР, независимостью Республики
Казахстан и сменой всего общественноэкономического строя. Эти исторические
события, в особенности кардинальные эконо
мические преобразования, связанные с пере
хо
дом от плановой экономики советского
типа к открытой экономике рыночного типа
поста
вили перед высшим экономическим
образо
ванием Казахстана новые задачи и
философско-экономический
факультет
КазГУ им.С.М.Кирова, как один из ведущих
в стране, в числе первых вузов откликнулся на
эти перемены, начав подготовку экономистов
нового формата.
Менялась страна, менялся экономический
факультет и его структура, менялись деканы.
Динамика трансформации страны живо
отражалась на развитии ведущей экономи
ческой школы. C 2005 по 2008 годы факультет
возглавлял д.э.н., профессор Е.Б. Жатканбаев; с
2008 года - д.э.н., профессор Б.М. Мухамедиев; с
2009 по 2017 годы деканом факультета являлась
к.э.н., доцент Б.Ж. Ермекбаева.
За 70-летнюю историю было выпущено
15000 специалистов экономического профиля,
270 кандидатов и докторов наук, 2000 магистров
и PhD.

Знаменитый факультет по праву гордится
своими известными выпускниками: членамикорреспондентами и академиками НАН
РК: К.А. Сагадиевым, Е.Т. Садыковым,
С.С. Сатубалдиным, Г.С. Сейткасымовым,
Н.К.Мамыровым,
Л.Т.
Нуркатовой;
депутатами Парламента РК: Г.М. Иксановой,
Г.Д. Карагусовой, Е.С. Никитинской, а
также ректорами вузов: А.А. Абишевым, Р.А.
Алшановым и многими другими.
В настоящее время в КазНУ имени альФараби по инициативе ректора, академика
НАН Мутанова Г.М. реализуется научноинновационный проект «All-Farabi University
Smart
City»,
основанный
на
учении
великого тюркского философа аль-Фараби
о добродетельном обществе и симбиозе
духовно-нравственной
и
технологической
платформ.
Проект
является
составной
частью формирования модели университета
нового поколения – «Университет 4.0».
Такие университеты являются драйверами
прогрессивного технологического развития, а
также социальных и культурных преобразований
человечества.
Все это определило для Высшей школы
Экономики и бизнеса новые ориентиры

года число магистрантов составило порядка
157 человек, с 2014 по 2018 годы – 442 чел.
Выпускник 1995 года А.А.Терентьев продолжает
успешно работать в топ менеджменте
Национального банка РК.
В 90-е годы особой популярностью
пользовалось
отделение
«Международные
экономические отношения», в котором
студенты обучались иностранному языку и
экономико - математическим дисциплинам.
На конкурсах по программе «Болашақ»
в начале 2000-х более 52% мест получали
именно выпускники факультета экономики и
социологии (Иельский, Калифорнийский и
другие университеты США и Европы). Окончив
магистратуру за рубежом, сейчас они успешно
работают в госучреждениях, финансовых
институтах, некоторые имеют собственных
бизнес.
С середины 90-х шел интенсивный
процесс перехода к новым специальностям.
Вводя МЭО или менеджмент, никто не
позаботился о переквалификации вчерашних
политэкономистов,
плановиков
или
преподавателей экономики торговли. Поэтому
нужно отдать должное ППС факультета,
который сумел оперативно перестроиться,
освоить преподавание новых дисциплин из
новых учебных планов. В эти годы на факультете
готовили специалистов по МЭО, маркетингу и
коммерции, менеджменту, государственному
регулированию экономики, государственному

и местному управлению, экономической
кибернетике. В последние годы были введены
такие специальности как управление проектами,
инновационный менеджмент, логистика. По
всем вышеназванным специальностям имеются
лицензии магистратуры и докторантуры РhD.
Только за последние 5 лет в доктарантуру PhD
по государственным грантам было принято 75
человек.
Магистранты и докторанты в период обучения
выезжают на практику в зарубежные вузы, где
совершенствуют иностранный язык, посещают
лекции, работают в библиотеках. ППС кафедр
активно участвует в различных конкурсах и
получает гранты по фундаментальным наукам
МОН РК, зарубежных фондов и международных
организаций.
На факультете обучаются студенты из КНР,
Таджикистана, Узбекистана, Афганистана,
Украины, Турции, Вьетнама, по программе
взаимообмена - студенты из Италии и России.
Выпускники ежегодно сдают ВОУДы,
занимают победные места среди студентов
других вузов Казахстана, трудоустраиваются
уже на стадии прохождения производственной
практики или в течение нескольких месяцев
после завершения обучения. Высшая школа
Экономики и бизнеса постепенно становится
кузницей кадров и для зарубежных стран.
ППС ВШЭБ в последние годы очень
омолодился. Руководители кафедр приглашают
на
работу
выпускников
магистратуры,
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и высоты, поскольку в основе цифровых
технологий,
устойчивого
развития,
инноваций, бизнеса, являющихся двигателями
современного мира, лежат вечные материальные
потребности людей, создаваемые в экономике.
Хочется завершить свою публикацию
девизом ВШЭБ: «Интеллекту - дорогу,
экономике – рост!» Вся энергия современной
экономической науки будет направлена на
созидание и процветание нашей родины –
Республики Казахстан!
Р.К. САГИЕВА, д.э.н.,профессор,
декан Высшей школы Экономики и бизнеса

докторантуры, и в настоящее время средний
возраст ППС составляет 38 лет. Все это
является свидетельством того, что сочетание
опыта и молодости - это гарантия успешной
деятельности членов коллектива в кузнице
экономических кадров.
Е.Б. ЖАТКАНБАЕВ,
д. э. н., профессор кафедры «Менеджмента
и маркетинга» Высшей школы Экономики и
бизнеса, декан экономического факультета
1991-1999гг, 2005-2008 гг.

ҚазҰУ-дың Экономика және бизнес жоғары мектебінің құрылғанына - 70 жыл толды
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Я пришел на экономфак КазНУ
довольно поздно, уже достаточно
взрослым человеком. К 70-летию
факультета с удивлением
обнаружил, что больше половины
моей официальной трудовой
деятельности прошло здесь. Как
говорят, работа - второй дом. За это
время университет стал для меня
родным, с ним я пережил времена
больших перемен в жизни страны,
высшем образовании Казахстана,
становлении новых экономических
специальностей, связанных со
сменой экономического строя,
кардинальных изменений в
планировании и организации
учебного процесса. Каждая
из этих перемен заслуживает
отдельного разговора, их оценки,
успехов и упущений. Но сегодня,
когда экономический факультет
отмечает юбилей, я хотел бы
вспомнить людей с которыми
работал и продолжаю сейчас.
Работать здесь – очень большая ответствен
ность. Я понимаю это и понимал то, что
статус учебному заведению обеспечивают в
первую очередь люди, профессорско-препо
давательский состав. Ведущих экономистов
факультета я более-менее знал, кого ближе,
кого по имени. Меня приняли на работу, когда
учебный год заканчивался и уже шли выпускные
экзамены. До этого кафедра называлась «Теория
рыно
чной экономики», которую возглавлял
рек
тор
К.Н.Нарибаев,
а
заместителем
был к.э.н., доцент А.Б.Ержанов. Обычно,
когда речь заходит о таких университетах
как КазНУ, вуз отождествляется, в первую
очередь, с солидной профессурой, известными
учеными. В университете так и было, здесь
была сосредоточена большая часть «элиты»
тогдашних
научно-педагогических
кадров
республики. А на новой кафедре, таковыми
было всего 5-6 человек, сплошная молодежь,
все вчерашние выпускники факультета.
Ержанов, понятно, доработал и, после
окончания учебного года, уволился. После него
самым солидным преподавателем оказалась
к.э.н., доцент Д.Т.Шайдильдинова, молодая
женщина чуть за 30 лет. Самым молодым был
С.Д.Молдабаев, выпускник этого же года,

оставленный на кафедре и, естественно, без
никакого стажа. И с таким составом предстояло
развивать новую специальность. Признаться, я
был в большом смятении.
В следующем учебном году (1995-1996
гг) была приглашена д.э.н., профессор
Л.Ф.Сухова. Перед кафедрой была поставлена
задача
обеспечить
студентов
учебным
материалом, так как не хватало учебников.
На мое удивление, коллектив оказался
трудоспособным
и
квалифицированным.
Основной «ударной силой» стали молодые
кандидаты
наук
Шайдильдинова
Д.Т.,
Катенова С.А., Кощербаева А.Б. Численный
состав кафедры тоже быстро возрастал. В
1997 г. была приглашена, после окончания
аспирантуры ИЭ АН РК Жакупова С.Т., в 1998
г. выпускница
экономического факультета
МГУ Мырзахметова А.М. Привлекали также
преподавателей из других кафедр факультета.
За 5 лет были выпущены более 20 учебных
пособий по экономике зарубежных стран,
международной торговле, международным
финансам и т.д. Но главным я считаю учебное
пособие «Международные экономические
отношения» на русском (2000 г) и казахском (2002
г) языках, которое оставалось востребованным
до середины 2010 годов. Мы уже планировали
на его базе подготовить учебник. Но не было
суждено: в 2002 г. специальность МЭО была
исключена из классификатора подготовки
кадров и потребность в учебнике отпала.
В 2001 году сменилось руководство
университета. Институт экономики и права
разделили на два факультета: юридический
и экономики и бизнеса, а кафедра МЭО
была передана факультету международных
отношений. Я был назначен деканом
факультета экономики и бизнеса. Ко всем
заведущим кафедрами у меня была одна просьба
– заботиться о качестве преподавательского
состава. Коллектив был относительно молодой,
и
имелся значительный потенциал роста
остепененных за счет собственных кадров.
Объяснение было простое: конкуренция
на рынке образовательных услуг растет и
будущее факультета зависит от качества
преподавательского состава.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ –
қазақтың рухани мәдениетін
айрықша сатыға көтерген, білім
мен ғылым саласында небір
айтулы алыптарды шығарған қара
шаңырақ. Университет осыдан
85 жыл бұрын қазақ халқының
жаппай білім алуға көшкен
кезінде, интелегенциясының
қалыптаса бастаған тұсында
ашылып, қоғамның рухани
мазмұнын дүниетанымын
өзгертуге теңдесі жоқ үлес қосып
білім мен ғылымды ұштастырудың
дәстүрін жалғастыра отырып,
заман талабына сай жаңартып
келе жатқан оқу ордасы.
Университетімізде ерекше орыны бар,
экономика саласына заманауи талаптарға сай
білікті экономистер даярлауда Экономика және
бизнес жоғары мектебінің алатын орыны ерекше.
Экономика және бизнес жоғары мектебі ҚазҰУің байырғы бөлімшелерінің бірі болып табылады.
Университеттің экономикалық факультеті 1949
жылы ашылған. Содан бері факультет құрылымы
бірнеше рет өзгерді. 1963 жылы университеттің
экономикалық факультеті және оның базасы
негізінде
Алматы
халық
шаруашылығы
институты (қазіргі Т.Рысқұлов атындағы Нархоз
Университеті) ашылумен сапалық және сандық
тұрғыда елеулі өзгерістер болды. Сол кездегі С.М.
Киров атындағы ҚазМУ еншісінде Қазақстан
және Орта Азиялық аймақтың жоғары оқу
орындары мен ғылыми-зерттеу орталықтары
үшін саяси экономия мамандарын даярлау қалды.
1968-2001 жылдар арасында факультетте
бірнеше құрылымдық өзгерістер болды. 2001
жылы қыркүйекте ҚазҰУ Ғылыми кеңесінің
шешімімен сол кездегі Экономика және құқық
институты Заң факультеті мен Экономика
және бизнес факультетіне бөлінді. Экономика

және бизнес факультетінің деканы болып э.ғ.д.,
профессор Р.Е. Елемесов тағайындалды.
1998-2001 жылдары еліміздегі қаржы-несие
жүйесінің заманауи талаптарға сай дамуына
байланысты, осы салаға жаңа үлгідегі мамандар
даярлау қажеттілігі туындады. Осы орайда
2001 жылдың сәуір айында
Қазақ ұлттық
университетінде жаңадан «Қаржы және аудит»
кафедрасы ашылды. Жаңа кафедраны басқару
маған жүктелді. Қаржы-несие, есеп және аудит
мамандықтарына деген сұраныс осы уақытта өте
жоғары болды. Бір ғана мысал: егер 2001 жылы
“Қаржы және аудит” кафедрасының штаты 11
бірлік болса, үш жылдан соң яғни 2004 жылы
48 бірлікке жетті. Студенттер санының көбейуі,
білім беру сапасын әлемдік деңгейге көтеру
талаптары, жұмыс берушілердің сұранысын т.б.
іске асыру мақсатында аталмыш кафедралар
мамандыққа сай - «Қаржы» және «Есеп және
аудит» деп екі кафедраға (2004-2005 оқу жылы)
бөлінді.

На должности декана меня также интересо
вала история факультета, в первую очередь,
люди. Кто стоял у истока? Кто были первые
преподаватели? Кого и сколько выпустили? Где
они сейчас и кем работают? и т.д. К сожалению
на факультете таких данных не было.
Первооснователей факультета не помнили или
плохо помнили даже «старожилы». Пришлось
поднимать архивы, приказы, составлять
списки и т.д. Оказалось, что практически
все известные экономисты Казахстана ХХ и
начало ХХI века, за редким исключением,
оказались
связанными, так или иначе, с
экономическим факультетом КазНУ: кто в
качестве преподавателя, кто выпускника. По
результатам этих поисков в 2004 г., к 70-летию
КазНУ им. аль-Фараби была выпущена книга
о факультете экономики и бизнеса. Кто
интересуется историей факультета, может найти
там краткую справку о людях, внесших свой
вклад в развитие не только факультета, но и
нашего университета, других вузов республики,
экономического образования и экономической
науки Казахстана. Экономическому факультету
есть кем и чем гордиться!
Но как бы ни было, велико прошлое, оно уходит
в историю. Меняются времена, обстоятельства,
поколения. Это естественно. Надо идти вперед,
приумножая достигнутое. За последние годы
КазНУ им. аль-Фараби поднялся на новый
уровень, подключившись к конкуренции уже
международных образовательных услуг. Это
открывает перед коллективом университета
и его подразделений не только новые
возможности и просторы, но и ставит перед
ним сложные задачи. Чтобы идти в ногу со
временем, открываются новые факультеты,
направления подготовки, образовательные
программы, реорганизуются и оптимизируются
организационные структуры. Но остается
неизменным незримый университетский дух и
ценности, присущие организациям с богатой
историей и традициями, которые передаются
из поколения в поколение. Сейчас я работаю
на факультете международных отношений и
поддерживаю связи с экономистами. Меня
радует то, что на обоих факультетах основной

2005-2008 оқу жылында факультетімізді
э.ғ.д., профессор Е.Б. Жатқанбаев, 2008
жылдың
12 мамырынан бастап э.ғ.д.,
профессор Б.М. Мухамедиев, ал 2009 жылдың
ақпан айынан 2017 жылдың қыркүйегіне дейін
Б.Ж.Ермекбаева басқарды.
Экономика және бизнес факультеті 2010
жылдың шілдесінен бастап Экономика және
бизнес жоғары мектебі болып өзгерді. Бұл
өзгеріске себеп - осы мезгілге дейінгі біз
танысқан шет елдік озық университеттердің
экономистерді даярлаудағы озық тәжірибелері.
Нәтижесінде
оқу
бағдарламалары,
оқу
жоспарлары мен ғылыми зерттеу жұмыстары
жаңа талаптарға сай өзгертілді, оқу жүйесіне
әлемдік стандарттар енгізілді. Экономика
және бизнес жоғары мектебінің университет
тарихы мен қазіргі дамуында өз орны бар.
Олар оқытудың машықтық және модульдік
қағидалары,
пәнаралық
және
мәселеге
бағытталған оқыту біліктілік құзіреттілік
қағидасы.
Экономика және бизнес жоғары мектебі
ҚазҰУ-дің ірі құрылымдық бөлімшесі және
Қазақстанның экономикалық ғылымының
педагогикалық, ғылыми-зерттеу орталығы
болып табылады. Экономика және бизнес
жоғары
мектебін
бүгінгі
таңда
іскер
ұйымдастырушы,
экономика
ғылымының
докторы, профессор Р.К. Сағиева басқарады.
Толық
циклді
жоғары
дәрежелі
бакалавриат, магистратура, PhD докторантура
оқу бағдарламалары бойынша мамандар
дайындайтын бұл мектепте төрт ірі кафедра
қызмет атқарады: «Экономика», «Қаржы»,
«Есеп және аудит», «Менеджмент және
маркетинг».
Экономиканың түрлі салалары бойынша
«Инновациялық кәсіпкерлік», «Есеп, аудит
және талдаудағы инновациялық құзіреттілік»,

5

«костяк» составляют воспитанники нашего
университета. Вчерашние кандидаты наук стали
ведущими профессорами, а те, кто начинали
при мне - ведущими доцентами. Разумеется,
за это время кто-то уходил, кто-то приходил,
в том числе и со стороны. Наверное каждый
из них внес или вносит свою лепту в развитие
факультетов.
Время быстротечно, а людям присуща
забывчивость. Поэтому было бы неплохо, если
бы в каждом подразделении университета, на
каждой кафедре имелся бы какой-то журнал
типа амбарной книги или электронный ресурс,
куда заносилось бы ежегодно на постоянной
основе движение людей: кто пришел, кто ушел
и куда. Это нужно самим факультетам, для
их истории, чтобы легко и быстро установить
имена людей, так или иначе способствовавших
поступательному росту университета и его
подразделений.
Р. Е. ЕЛЕМЕСОВ,
д.э.н., профессор
кафедры «Международных отношений и
мировой экономики»
факультета Международных отношений,
декан экономического факультета
2001-2005гг.

«Техникалық-экономикалық дәлелдеу және
жобаларды басқару», «Ислам қаржысы»,
«Биржалық трейдинг» тәрізді
орталықтар
қосымша білім беру мақсатында жемісті
қызмет етуде.
2016 оқу жылынан бастап
халықаралық
МВА
білім
бағдарламасы
енгізілді. Бүгінгі заманауи талаптар ең алдымен
білікті маманды көбірек бағалайды. Кәсіби
шеберлігі жоғары маман дайындау – біздің
басты міндетіміз. Сондықтан болашақта
еліміздің іргетасын ұстайтын ұрпақ даярлаудағы
жоғары жауапкершілікті жақсы түсінеміз.
Университеттің «ұраны» - барлығы жастар үшін,
барлығы ел болашағы үшін.
Елбасы
Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы дала
ұлағаттары» атты еңбегінде
«Елімізде
бойына ата-бабамыздың ел мен жерге деген
сүйіспеншілік қасиеті дарыған, егемен елге
аянбай қызмет ететін, ой-өрісі кең, алғыр да
жүректі, сауатты да саламатты азаматтар қажет»
делінген. Осындай жас толқынды тәрбиелеу
мен білім беру ісін толығымен әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ, оның ішінде университеттің
ірі құрылымы Экономика және бизнес жоғары
мектебінен таба аласыз.
Университетіміздің 85 жылдық, Экономика
және бизнес жоғары мектебінің – 70 жылдық
мерейтойларымен
университет
ұжымын,
студенттер қауымын, түлектерін құттықтай
отырып, игілік, береке, еліміздің дамуы мен
өркендеуі жолында ірі жетістіктерге жетуіне
тілектестігімді білдіргім келеді.
Б. ЕРМЕКБАЕВА,
э.ғ.к., «Қаржы» кафедрасының
профессор м.а.,
Экономика және бизнес жоғары мектебінің
2009-2017жж деканы

Директор Международного центра химических и биологических наук университета Карачи (Пакистан),
профессор Мухаммад Икбалу Чаудхари получил звание Почетного доктора КазНУ
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ВЕХИ БОЛЬШОГО ПУТИ
В 2019 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби
отмечает 85-летний юбилей. В составе флагмана высшего образования
Республики Казахстан к торжественной дате готовится экономический
факультет, ныне Высшая школа экономики и бизнеса, крупнейшее
подразделение университета.
Экономический факультет университета
прошел славный и сложный путь своего
становления и развития. Решение об
организации
экономического
факультета
было принято в марте 1949 года. Впервые в
истории нашей страны началась подготовка
экономистов широкого профиля, а также
преподавателей для вузов и средних
специальных учебных заведений. В условиях
восстановления народного хозяйства после
ВОВ открытие новых учебных заведений
и факультетов было чрезвычайно важной
задачей.
У
истоков
факультета,
а
также
экономической
науки
и
образования
Казахстана
стояли
большие
ученые,
профессора
политической
экономии,
прекрасные педагоги – С. Баишев, Г. Чуланов
Д. Кузнецов, С. Нейштадт, Ф. Жеребятьев.
В 50-60-e, первой половине 70-х годов в
стране ощущался дефицит национальных
экономических кадров как по многим
отраслевым направлениям, так и по
ведущей
экономической
специальности
– политической экономии.
Республика
нуждалась в квалифицированных экономистах,
способных работать на производстве, в системе
государственного управления, преподавать в
учреждениях высшего образования. Заметно
расширилась подготовка кадров в ведущих
экономических вузах для растущей экономики
страны. В их ряду имена известных всей
стране ученых и педагогов – Я.Аубакирова,
Д.Кабдиева,
Ц.Фридмана,
В.Пурица,
В.Мордовина, С. Никитинского, Е.Канатбаева,
А. Яковицкого, Н. Мамырова, К. Сагадиева,
К.Окаева, К. Бердалиева и многих других.
Вспоминая
общение
с
учителями,
поражаешься той энергетике, энтузиазму
и оптимизму, стремлению к лидерству
и самовыражению.
Естественно, не все
события, встречи, «уроки жизни» были
доступны для нашего молодого, незрелого
восприятия и понимания, вместе с тем, в
памяти они запечатлелись, прежде всего,
как яркие и знаковые фигуры того времени.
Это было характерно для всего поколения
«шестидесятников», исторический контекст
которого пришелся на голод и репрессии 30х, участие в Великой Отечественной войне,
трудные послевоенные годы, сталинский
террор,
развенчание
культа
личности,
«оттепель» начала 60-х… Многие из них
прошли к этому времени непростую «школу
жизни» и вместе с тем не потеряли веры в
идеалы строящегося «нового общества».
Начало и вторая половина 80-х пройдет в
общественных науках и сфере образования
под знаком продолжающейся борьбы между

сторонниками реформирования социализма
и его «ортодоксальными адептами». Конец
80-х - большая и всесторонняя критика
теории социализма, системы хозяйствования,
ее основополагающих принципов.
В
общест
ве будет стремительно нарастать
градус дискуссии по ключевым проблемам
экономики, социальной жизни, политического
строя... Среди краеугольных вопросов,
адресованных экономической элите страны
- вопросы реформирования политической
и хозяйственной системы, смена форм
собственности, разгосударствление.
Жизненно важные, мировоззренческие
вопросы будут задаваться и интеллигенции «совести нации», соотносимые с ее голосом,
нравственным
выбором,
честностью
и
объективностью занимаемой позиции.
Свои вопросы выбора будут у казахстанского
общества в 90-2000-е годы. Контекст нового
времени будет таков, что эти вопросы не
всегда будут простыми и однозначными к
вызовам времени, тенденциям в экономике,
политике, социальной жизни. Профессора
и
преподаватели
факультета
своими
исследованиями пытались осмыслить новые
явления и тенденции, участвуя в решении
важных задач экономического развития
страны.
За последнее десятилетие на факультете
произошли большие изменения: расширился
спектр
преподавания
экономических
дисциплин, растут связи с зарубежными
вузами, действуют научно-исследовательские
центры и лаборатории. Профессорскопреподавательский состав факультета активно
участвует в международных научных проектах,
грантах, казахстанские студенты стажируются
за рубежом, увеличивается контингент
иностранных студентов из стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Сегодня, вспоминая пройденный путь,
важнейшие вехи истории факультета, его
достижения, хотим поздравить коллектив
Высшей школы экономики и бизнеса со
знаменательной датой, 70-летним юбилеем,
а также почтить светлую память и выразить
безмерную благодарность его основателям,
заложившим
прочный
фундамент
экономической
науки
и
образования
Казахстана, нашим дорогим Учителям,
Педагогам и Наставникам.
Ж. АУБАКИРОВА,
д.э.н., профессор;
А. АЙТБЕМБЕТОВА,
д.э.н., доцент
кафедры Экономика

6

В этом году мы отмечаем два юбилея: 85-летие КазНУ имени аль-Фараби и
70-летие Высшей школы экономики и бизнеса.
КазНУ – одно из лучших высших учебных заведений Казахстана,
за десятилетия своего существования подготовившийтысячи
квалифицированных специалистов, которые с успехом применяют на деле
фундаментальные знания и практические навыки, полученные в годы
учебы. В истории становления вуза прослеживается весь путь зарождения
и развития системы высшего экономического образования в Казахстане.
Университет стал альма-матер для нескольких поколений экономистов,
финансистов, управленцев и предпринимателей.

О ТВОРЦАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Как когда-то сказала Маргарет Тэтчер,
очень важно понять, чего ты хочешь добиться
в жизни. Университет дает не только ключ
к бесценным знаниям, жизненный опыт,
но и открывает двери в самую интересную
и незабываемую - студенческую - жизнь.
Так началась и моя студенческая жизнь - в
стенах КазГУ им. С.М.Кирова. Обучение в
университете стало для меня очень важным
и нужным отрезком жизни. Здесь я получил
немало полезных знаний, которые пригодились
в жизни, встретил своих учителей, сокурсников,
соратников. Как золотые самородки не
совпадают по конфигурации, у каждого из
них были свои параметры, неповторимые
характеристики, но суть оставалась единой:
они были уникальны, бесценны, каждый
из них прочертил свой самобытный след,
обновив наше мироощущение и заставив поновому увидеть мир. Вклад в мое становление
внесли такие педагоги как, Ф.А.Жеребятьев,
С.А.Нейштадт, В.Н.Пуриц и многие другие,
ставшие для меня путеводителями.
Одним из организаторов экономического
образования в Казахстане стал Ф.А. Жеребятьев,
известный в республике как заслуженный
экономист, кандидат экономических наук,
доцент кафедры политической экономии. Он
является первым деканом экономического
факультета КазГУ им. С.М. Кирова. Огромный
опыт и большое мастерство педагога высшей
школы, высокий интеллект позволили ему
успешно
выполнить
интернациональный
долг. По поручению союзного правительства
он находился в длительной командировке в
Венгерской Народной Республике, работал
профессором-консультантом
кафедры
полит
экономии в Будапештском институте
имени В.И. Ленина. Кумир всех студентов,
преподавателей и аспирантов почет и уважение
он снискал, прежде всего, благодаря своим
личным качествам, порядочности и доброте.
С КазНУ имени аль-Фараби также связана
научная и педагогическая деятельность
академика Я.А. Аубакирова, внесшего свой
достойный вклад в развитие экономической
теории, авторитетного ученого-экономиста,
известного не только в нашей стране, но и за
рубежом. С 1972 по 1985 годы Я.А.Аубакиров
работал проректором, с 1985 по 2002 годы
заведовал кафедрой политической экономии
для гуманитарных факультетов, а с 2002 года
стал почетным заведующим этой кафедры. С его
именем связано не только дальнейшее развитие
преподавания и научных исследований в
родном университете, но и весомый вклад в
становление, и развитие такого важнейшего
подразделения КазГУ им. С.М.Кирова как
философско-экономический
факультет,
став
шего за очень короткое время мощным
центром социогуманитаристики в Казахстане.
В 1970 году ему, одному из первых среди
работников вузов Казахстана, было присвоено
Почетное звание «Заслуженный работник
Высшей школы Казахской ССР». Также на

его счету медали Союза ССР, знак «Отличник
Высшей школы СССР», орден «Құрмет»,
почетные грамоты Верховного Совета ССР,
Министерства высшего образования СССР.
С.А. Нейштадт, заслуженный деятель
науки Казахской ССР, вложил много труда
в дело развития экономической науки в
нашей стране. За годы работы в КазГУ им.
С.М.Кирова им опубликованы около 50
научных работ, в том числе 6 крупных и две
монографии по экономике Казахстана. На
протяжении ряда лет он был членом Ученого
Совета университета. Много внимания уделял
подготовке кадров преподавателей и научных
работников
по
политэкономии.
Своей
плодотворной педагогической и научной
деятельностью снискал глубокое уважение к
себе сотрудников и студентов университета.
В.Н. Пуриц - не только уважаемый
педагог, профессор, но и участник Великой
Отечественной войны, награжден пятью
боевыми медалями, медалью «За доблестный
труд», орденом Великой Отечественной
войны II степени. Развитие экономической
науки и подготовка научно-педагогических
кадров в республике неразрывно связаны с его
именем. Он подготовил 35 кандидатов наук.
Его научными интересами являлись проблемы
развития легкой промышленности Казахстана,
производительность труда.
С.Б. Баишев - известный ученый в области
политической экономии, истории Казахстана,
один из ведущих обществоведов Советского
Казахстана. В течение девяти лет возглавлял
Казахский филиал Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС. Им впервые были
переведены на казахский язык «Капитал»
Маркса, избранные произведения Маркса
и Энгельса в двух томах, работы Ленина.
Благодаря его упорной работе, казахская
молодежь смогла на родном языке изучать
указанные произведения. В 1956 году он был
избран академиком и вице-президентом АН
Казахской ССР.
Т.Ш. Шаукенбаев считается одним из
активных участников становления высшей
школы, в частности, высшего экономического
образования в республике. С 1959 по 1962
годы являлся деканом экономического
факультета КазГУ им. С.М.Кирова. Долгие
годы был редактором ежегодника «Экономика
и финансы» МВ и ССО КазССР, членом
редколлегии ежегодника «Экономика и
право». Он вел большую общественную работу.
Под его научным руководством защищено 25
кандидатских диссертаций.
Ш.Г. Надиров - очень эрудированный,
скромный и обаятельный в то время молодой
человек, с большим уважением относился к
старшему поколению и к учащейся молодежи.
Молодежь видела в нем пример того, как
отличная учеба и труд помогают занять в
обществе достойное место. Он исполнял
обязанности декана факультета с 1955 по 1956
годы, а с 1956 года – заместителя декана.
М.Е. Бутин с 1957 по 1967 годы работал в
КазГУ им. С.М.Кирова и впервые в республике
организовал кафедру бухгалтерского учета
и аудита. Он является автором свыше 50
научных трудов. Кроме того, с течение
девяти лет он являлся министром пищевой
промышленности.
Казахский национальный университет
имени аль-Фараби все еще остается одним из
ведущих вузов в Казахстане, а все это благодаря
тому крепкому фундаменту, заложенному
при его основании великими экономистами,
профессорами и выдающимися педагогами
того времени.
В юбилей университета и Высшей школы
Экономики желаю больше интересных
студентов, не стоять на месте — развиваться,
расширяться и главное — всегда быть впереди!
В.Д. ЛИ,
д.э.н.,профессор,
КазНУ им аль-Фараби

Әл-Азһар университеті Әбу Насыр әл-Фарабидің қолжазбалар көшірмесі мен
28 томдық каталогын ҚазҰУ-ға сыйға тартты

№14 (1723) 9 сәуір 2019 жыл

В ряду первых стратегически
значимых структур нашего
университета была кафедра
политической экономии
философско-экономического
факультета знаменитого ФЭФ. За
75 лет истории факультет и кафедру
несколько раз реорганизовывали,
изменяли название, но статус,
академический дух, лучшие
традиции сохраняются благодаря
основателям, ректорам,
деканам, заведующим кафедр и
профессорско-преподавательскому
персоналу университета.
Истоки кафедры политической экономии
связаны с именами великих
ученыхэкономистов,
педагогов.
С.А.Нейштадт,
И.М. Бровер, которые были направлены в
Казахстан из союзных университетов для
подготовки национальных кадров. Ученые
Казахской ССР Г.Ч.Чуланов, С.Б. Баишев,
Т.Ш. Шаукенбаев, Т.Т.Тулебаев, М.Е.Бутин.
Ф.А.Жеребятьев – первый декан философскоэкономического факультета свободно владел
казахским языком, стал единственным
автором перевода на казахский язык I- го тома
научного труда Маркса «Капитал». Все ученые
были олицетворением интеллигентности и
образованности, человечности и открытости,
приверженности интересам народа.
С именем академика НАН РК Яхия
Аубакировича
Аубакирова
ассоциируется
отечест
венная фундаментальная экономи
ческая
наука,
кафедра
политической
экономии, которой он заведовал более 20 лет
и неоднократно в годы перестройки убеждал
министров образования в необходимости
«реанимировать»
специальность
и
дисциплину.
Ведущими
преподавателями
кафедры политической экономии, были:
Никитинский Сергей Клавдиевич, Руль
Альберт
Рейнгольдович,
Мырзабулатов
Казбек Ажигереевич, Шнайдерман Леонид
Михайлович, Хасанова Халида Исмаиловна,
Мордовин Василий Георгиевич, Канатбаев
Егизбай Канатбаевич, Имамбаева Уруза
Ауешевна, Сарбасова Тамара Салахитдиновна,

Еліміздегі жоғары оқу
орындарының бірі емес бірегейі,
білім ордаларының ішіндегі қара
шаңырағы әл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университетінің
құзырлы еңбек етіп, нәтижелі
жұмыс істеп келе жатқанына
биыл 85 жыл. «Өнер-білім бар
жұрттар,Тастан сарай салғызған»,деп айтқан Ыбырай атамыздың
өлең жолдары қазіргі, білім
мен инновацияның дамыған
заманында таңырқайтын жайт
емес. Ақыл – теңіз, ал сол теңізде
қайық боп бізді таситын ол, әрине
білім. Білім бар жерде үздіксіз
қозғалыс пен таңданарлық нәтиже
болады. Сондай нәтижелердің
бірі - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
қабырғасында 1949 жылы
құрылған Экономика факультеті.
Бүгінгі таңда экономикалық ғылымның
дамуында,
экономикалық
саясат
пен
стратегияны
жүзеге
асырудың
басымдылықтарын
және
құралдарын
әзірлеуде
фундаментальді
және
өзекті
қолданбалы экономикалық әдіс-тәсілдердің
жүзеге асырылуының маңызы зор болып
табылады. Өзекті болып келетін осындай
қолданбалы әдістерді экономикада пайдалану
арқылы экономикалық дисциплиналарды
оқыту, сонымен қатар фундаментальді және
қолданбалы ғылыми зерттеулерді жүзеге
асыру, фундаментальді білімді қолданбалы
зерттеулермен (экономикалық-математикалық
модельдеу) синтездеу тәжірибесі әл-Фараби
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ЗЕРНА ЗНАНИЙ И ДУХОВНОСТИ

Арысланова Хасана Юнусовна, Царева Надежда
Андреевна, посвятившие профессиональную
жизнь родному университету.
Кафедра
выпустила
более
30
студенческих групп, в целом более 1500
тысяч
дипломированных
экономистов,
исследователей, преподавателей политической
экономии. Выпускники кафедры политической
экономии/экономической теории на всех
этапах развития Казахстана успешно работали
и работают в госаппарате управления, вузах,
предприятиях. Политэкономы в 1980-1990е годы стояли у истоков национальной
банковской системы и других коммерческих
структур, быстро адаптировались в новой
для страны системе рыночных отношений и
были востребованы в стратегически важных
экономических и политических структурах.
Очевидно, знания экономической логики
позволяли им принимать грамотные решения,
ведь политическая экономия – это «анатомия
гражданского общества» (К.Маркс).
К сожалению, коммерциализация системы
высшего образования сузила содержание

экономического образования к бизнесобразованию. По рекомендации зарубежных
консультантов из класификатора МОН РК
были изъяты специальности «Политическая
экономия», впоследствии - и экономическая
теория. Из учебных планов вузов исчезла
дисциплина политическая экономия, из
методики
преподавания
–
требование
конспектирования
первоисточников
как
основы самостоятельной работы студентов.
Несколько
поколений
экономистов
выросло без понимания экономической
логики и причинно-следственных связей в
общественном развитии. Как результат - они
лишены возможности научиться предвидеть
социально-политические
последствия
экономических мер, не учитывающих т.н.
«провалы рынка». Возможно, это стало
одной из причин дефицита компетентных
управленческих кадров.
Напрасно
чиновники
ассоциируют
политическую экономию с коммунистической
идеологией, а экономическую сущность сводят
лишь к товарно-денежным отношениям.
Между тем, методологической основой
в принятии решений по политическому и
экономическому обустройству государства
могли бы стать знания классической
политической экономии. Например, согласно
теории органического строения капитала,
капитализация предполагает превращение
части прибыли как в физический, так и в
человеческий капитал. Золотое правило
капитала
игнорируется
казахстанскими
отделениями транснациональных компаний
(и не только ими), поскольку соответствующие
требования не были утверждены в контрактах.
Это обстоятельство позволяло им осуществлять
капитализацию
за
счет
приобретения
собственных акций. Поэтому до сих пор в
стране нет новых нефтеперерабатывающих
предприятий, а инновационное
развитие
материальной базы и персонала компаний

является предметов споров. Другой пример:
классический метод расчета заработной
платы как цены рабочей силы, мог бы
определить базовый уровень заработной платы,
позволяющей работнику воспроизводить свою
рабочую силу и трудовые ресурсы (семья,
дети наемных работников) в соответствии
с технологическими требованиями. Таких
примеров утраты рациональных зерен знаний
множество, что обусловливает упущенные
возможности страны.
Яхия
Аубакирович
требовал
от
преподавателей кафедры следовать ценностям
классической
политической
экономии,
проводить спецсеминары по первоисточникам,
не увлекаясь идеологической критикой,
а студентов – учиться конспектировать и
лаконично излагать свои мысли. К сожалению,
эти рациональные зерна знаний и умений
стали теряться. Во всей своей деятельности
Яхия Аубакирович Аубакиров, соблюдая
законы преемственности, традиции научной
среды, стремился учить и воспитывать
молодых в духе профессионального мастерства,
академичности и интеллигентности.
Мы,
его
ученики,
восхищались
проявлениями
фундаментальности
методологических подходов шефа в решении
научных и организационных вопросов, а также
примерами разумной и сдержанной реакции
на все всплески настроения многих наших
преподавателей. Интеллигентность академика
создавала благоприятный психологический
климат на кафедре и на факультете. В назидание
молодым можно сказать, что академик НАН РК
Яхия Аубакирович Аубакиров придерживался
прекрасных принципов жизни, главные из
которых можно сформулировать: Учись и учи.
Веди простую жизнь и цени то, что имеешь.
Помни о своих истоках.
М.С. ТУЛЕГЕНОВА,
д.э.н., профессор кафедры Экономика

ҰСТАЗ ҰЛАҒАТЫНА ТАҒЗЫМ
атындағы
Қазақ
ұлттық
университеті
Экономика және бизнестің жоғары мектебінің
Экономика кафедрасында кеңінен тараған.
Кафедраның
ғылыми-зерттеу
жұмысы
ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін
қамтамасыз ету факторы ретінде инновациялық
белсенділікті
арттыру
механизмдерін
жасақтау, жаһандану жағдайында Қазақстан
экономикасының өзекті мәселелерін зерттеуге
бағытталған.
Жоғарыда аталған қолданбалы әдістерді
жоғарғы оқу орындарындағы білім беру үрдісіне
кірістіру және оны тиімді пайдалану тәжірибесін
жүзеге асырып жүрген ғалымдардың бірі –
физика-математика ғылымдарының докторы,
профессор Серік Сарсенғалиұлы Оспанов.
Оспанов Серік Сәрсенғалиұлы Батыс
Қазақстан
облысы
Ақжайық
ауданы
Есенсай ауылында 1939 жылы сәуірдің 26шы жұлдызында дүниеге келген. 1956 жылы
Талап орта мектебін медальмен бітіргеннен
кейін сол уақыттағы С.М. Киров атындағы
Қазақ мемлекеттік университетінің физикаматематика факультетіне түседі. Осы кезеңнен
бастап жарты ғасырдан артық уақыт бойы Серік
Сарсенғалиұлы Қазақ ұлттық университетінің
қабырғасында қажымай еңбек етуде. Өзінің
көп жылдар бойы жүргізген ғылыми-зерттеу
жұмыстарының нәтижелерін С.Оспанов 1972
жылы қорғаған кандидаттық және 1996 жылы
докторлық диссертацияларында келтірген
болатын.
Докторлық
диссертациясында
экономикалық
жүйелердегі
дискреттік

оптимизациялау есептерін шығарудың жаңа
әдісі құрастырылған.
С.Оспановтың
ғылыми-зерттеу
және
оқыту-ағартушылық
еңбегінің
жоғары
бағалануының дәлелдері болып «Қазақ ССР
халық ағартуының озаты» белгісімен және
«Экономикадағы математикалық модельдеу»
саласындағы жетістіктері үшін Кэмбридж
өмірбаян орталығының күміс медалімен
марапатталғандығы табылады.
1996 жылдан бастап Серік Сарсенғалиұлы
Экономика және бизнес жоғары мектебінің
Экономика
кафедрасында
бакалавр,
магистранттарға
және
докторанттарға
«Экономикадағы математикалық модельдер»,
«Микроэкономика», «Экономикадағы желілік
модельдер» курстарынан дәрістер оқып келеді.

С.Оспанов экология-экономика үрдістерін
модельдеу мәселелері бойынша ғылыми зерттеу
жұмыстарын жүргізуде.
Серік Сарсенғалиұлы 70 жуық ғылыми,
ғылыми-әдістемелік
еңбектердің,
соның
ішінде монография мен бірнеше ғылымиәдістемелік құралдарды жазып жариялады.
Оның жетекшілігімен бірнеше кандидаттық
диссертация
және
PhD
докторлық
диссертациялар қорғалды.
Жоғары білімділік және біліктілік, аса
зор
парасаттылықпен
үлесіп
отырған
кішіпейілділік
және
қарапайымдылық,
адалдылық және даналық - осының барлығы
Серік
Сарсенғалиұлының
бойындағы
қасиеттер.
Биылғы жылы Серік Сарсенғалиұлы өмірдің
тағы бір асқаралы белесіне шығып, 80 жылдық
мерейтойын атағалы отыр. Осы атаулы оқиғаға
байланысты Экономика және бизнес жоғары
мектебінің ұжымы және шәкірттерінің атынан
Серік Сарсенғалиұлына мерейтойы мерекелі,
өмірі берекелі, денсаулығы зор, отбасы
бақытты болсын деп тілейміз. Сіздің жаңа
жас ұрпақ тәрбиесіндегі, еліміздің гүлденуі
мен заманауи дамудың қалыптасуына қосқан
өлшеусіз үлесіңіз бен ерен еңбегіңіздің алдында
Бас иеміз.
Ә. ҚАЛИЕВА,
Экономика және бизнес жоғары мектебі
Экономика кафедрасының доценті

VI Фараби оқулары аясында ҚазҰУ-да «Клиникалық медицинадағы зертханалық
диагностика: дәстүрлер және жаңалықтар» атты I Халықаралық Конгресс өтті

№14 (1723) 9 сәуір 2019 жыл
Жапон тарапының шақыруы бойынша
ҚазҰУ-дың бірінші проректоры
Мұхамбетқали Бүркітбаев бастаған әлФараби атындағы ҚазҰУ делегациясы
Цукуба (Жапония) Университетінде
болды. Делегация «The 1st SDGs
Research Workshop on Nippon-Foundation
Central Asia-Japan Human Resours
Development Project (NPCA Project)»
семинарының жұмысына қатысты.

ҚазҰУ
делегациясының
университет
аумағында болуына байланысты қазақстандық
ту көтерілді. Кездесу барысында бірінші
проректор
М.
Бүркітбаев
семинарға
қатысушыларды тұрақты даму саласындағы
ҚазҰУ-дың
негізгі
жетістіктерімен
таныстырды. ҚазҰУ делегациясының мүшелері
тақырып бойынша презентациялар ұсынып,
Campus-in-Campus
(CiC)
бағдарламасы
аясында шолу жасады. Сондай-ақ, делегация
параллельді сессияларға қатысып, ҚазҰУ-да
жүргізілген ғылыми зерттеулердің нәтижелерін
ұсынды.
Цукуба
университеті Жапонияның ең
жоғары рейтингті және ең ірі университеттерінің
бірі болып табылатыны айта кеткен жөн. Цукуба
университетінің «Campus-in-Campus» (CIC)
басты жаһандық жобасы Трансшекаралық
Университеттік Бастамалар арқылы болашақ
үшін жоғары білімді трансформациялауға
бағытталған. CIC шеңберінде әлемнің жетекші
университеттерімен жақын жемісті серіктестік
қарым-қатынастар құрылуда. Ынтымақтастық
шеңберінде
серіктестік
мекемелерде
кампустарды бірлесіп пайдалану көзделген,
бұл тараптарға тиісті зерттеу және білім беру
ресурстарын қандай да бір ұлттық немесе
институционалдық кедергілерсіз пайдалануға
мүмкіндік береді. Серіктес-университеттер

ЖАПОНИЯДАҒЫ ҒЫЛЫМИ САПАР

(CIC) тиісті жетістіктерді ескере отырып және
талдай отырып, конкурстық негізде іріктеледі
CIC
схемасы
бойынша
серіктес
университеттер
алмасу
студенттерінің,
оқытушылар мен әкімшілік қызметкерлердің
ұтқырлығын арттырады деп күтілуде. 2023
жылға қарай Цукуба университеті 13 шетелдік
серіктестен, оның ішінде әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-ды қоса, CIC құруды жоспарлап отыр.
Campus-in-Campus
өзара
байланыс
бағдарламасын талқылау аясында Цукуба
университетінің оқу ісі жөніндегі проректоры
проф. Satoshi Shimizu қатысуымен семинар
өткізілді.
Келіссөздер
барысында
тараптар
университеттер арасындағы коллаборация
жоспарын талқылап, бірқатар табиғи және
гуманитарлық бағыттарын анықтады.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
Шығыстану факультетінде Елбасы
Н. Назарбаевтың «Ұлы даланың
жеті қыры» бағдарламалық
мақаласы аясында жатқан VІ
Халықаралық Фараби оқуларының
«Әл-Фарабидің рухани мұрасы
және қазіргі заманғы Шығыс» атты
халықаралық ғылыми-практикалық
конференция өтті.
Конференция
әл-Фараби
атындағы
ҚазҰУ-дың Шығыстану факультеті мен
Р.Б.Сүлейменов
атындағы
Шығыстану
институты, «Нұр-Мубарак» Египет ислам
мәдениеті
университеттерімен
бірлесіп
ұйымдастырылды.
Конференцияға «Нұр-Мубарак» Египет
ислам мәдениеті университетінің ректоры
Мухаммад аш-Шахат Абдулхамид Мухаммад
аль-Жинди,
Р.Б.Сүлейменов
атындағы
Шығыстану
институтының
директоры
Әбсаттар қажы Дербісәлі, «Нұр-Мубарак»
Египет ислам мәдениеті университетінің
профессоры, PhD Хасан Хусейн Матари
(Қазақстан-Египет),
«Нұр-Мубарак»
Египет ислам мәдениеті университетінің
профессоры, PhD Мадих Абдулла Абдул-Джауад, PhD, Уиссен университетінің
басшысы, профессор,PhD Тунжай Севиндик
(Швейцария),
Уиссен
университетінің
құрылтай мүшесі профессор, PhD Мустафа

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты
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Сондай-ақ,
тараптар
«Campus-inCampus»
келісім-шарты
негізінде
әлФараби Орталығына кеңсе ашу мәселесін
талқылады. Тиісті шартқа Цукуба университеті
делегациясының қыркүйек айында ҚазҰУ-ға
сапары кезінде қол қою жоспарланып отыр.
Цукуба
университетінде
жапондық
«Ниппон» қоры қаржыландыратын Sustainable
Development Goals in Central Asia зерттеу
бойынша жаңа магистрлік бағдарлама іске
қосылды. Бағдарлама Орталық Азия мен
Әзірбайжан елдеріне арналған және оны
қаржыландыру мерзімі бір жарым жылға
есептелген.
Бағдарлама
Орталық
Азия
мемлекеттерінде тұрақты дамумен, сондай-ақ
олардың Жапониямен қарым-қатынасымен
байланысты
түрлі
мәселелерді
шешуде
адами ресурстарды дамытуға жәрдемдесуге

бағытталған. ҚазҰУ оқытушылары мен
магистранттары аталмыш бағдарламаны жүзеге
асыруға қатыса алады. Бағдарлама түлектері
академиялық және зерттеу мекемелерінде,
БҰҰ, үкіметтік мекемелер мен корпоративтік
секторда жұмыс таба алады. Ең үздік
студенттер конкурстық негізде стипендиямен
(жылына 5 стипендия) марапатталады. Әрбір
шәкіртақының ай сайынғы сомасы – 117 000
йен (сома өзгеруі мүмкін). Сонымен қатар,
стипендия студенттердің оқуын ақтайды.
Шәкіртақылар Жапон және басқа да шетелде
де конференциялар мен іс-шараларға қатысуға
мүмкіндік береді.
Перизат ҮРКІМБАЕВА,
химия және химиялық технология
факультеті

ӘЛ-ФАРАБИДІҢ РУХАНИ МҰРАСЫ

Инан (Швейцария), оқытушы доктор Сабри
Муаз Сулейман (Иордания), әл-Фараби
мұрасын зерттеуші ғалым, атақты аудармашы
Клара Таджикова сонымен қатар басқа да
университет пен институттардың оқытушыпрофессорлық құрамы мен осы ғылыми
бағыттағы ізденуші ғалымдар қатысты.
Аталған конференцияның мақсаты ұлы бабамыз Әбу Насыр әл-Фарабидің бай
рухани мұрасын насихаттау мен бүгінгі
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Газет 1994 жылдың 7 ақпанында Қазақстан Республикасының Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлiгiнде
тiркелiп, № 1242 куәлігi берiлген

тәуелсіз еліміздің халықаралық қатынастар
жүйесіндегі орнын белгілеу бағытындағы
жұмыстарды үйлестіруге үлес қосу, әл-Фараби
мұрасының әлемде зерттелуіне серпін беру,
әл-Фараби мұраларын түпнұсқадан қазақ
тіліне тікелей аударудың мәселесін күн
тәртібіне қою болып табылады.
Конференция
бірнеше
секцияда
жұмыс істеді. Бұл секцияларда Шығыстың
дәстүрлі және заманауи мәдениетін, әл-

МЕКЕНЖАЙЫ:
050040, Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 71,
ректорат, 11-қабат, №1104 бөлме.
Байланыс телефоны:
377-33-30, iшкi: 11-94,
тiкелей: 377-31-48.
Электронды мекенжай:

kazuniver2016gazeta@gmail.com

Газет редакцияның компьютер орталығында терiлiп,
беттелдi. АҚ "Алматы-Болашақ" баспаханасында
басылды.

Фараби мұрасының «Рухани жаңғыру»
бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлін
қарастырылды.
Конференцияда әл-Фараби еңбектерінде
көрініс берген және қазіргі кезеңде жүзеге
асырылып жатқан дін мен әлеуметтік
құрылымды модернизациялауға қатысты
және Шығыс елдерінің мәдениеті мен
экономикасына ықпал етуші идеялары
ұсынылды.
Конференция барысында «Нұр-Мубарак»
Египет ислам мәдениеті университетінің
ректоры Мухаммад аш-Шахат Абдулхамид
Мухаммад аль-Жинди мырза «Әл-Фараби
өткеннің ғалымы ғана емес, бүгіннің де,
болашақтың да ғалымы болып табылады.
Оның көтерген тақырыптары бүгінгі қоғам
үшін де, келер қоғам үшін де өзекті болып
қала бермек»,-деген тезистік ой айта отырып,
өте жоғары бағалайтындығын жеткізді. Сөз
соңында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің шығыстану факультетінің
жақсы бастамалары жалғаса беретіндігіне
сенім білдірді.
Аталмыш шара сәуірдің 12-не дейін
жалғасады.
Салтанат ДЖАКУБАЕВА,
PhD докторы

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы 1000 дана
Тапсырыс: №599
Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның
көзқарасын бiлдiрмейдi.
Редакцияға түскен қолжазба қайтар ылмайды, үш
компьютерлiк беттен асатын материалдар қабылданбайды.
«Қазақ университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп
басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.

