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Құрметті Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің оқытушы-профессорлары, студенттері,
магистрант, докторанттары!
Сіздерді 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі
күнімен шын жүректен құттықтаймын!
«Бірлік болмай – тірлік болмас» деген қанатты сөз
қағидасын берік ұстанған біздің ел үшін бұл мерекенің
орны ерекше.
Жыл сайын атаулы күні Қазақстан аумағында
тұрып жатқан 130-дан астам ұлт өкілдері достық пен
ынтымақтың жарқын көрінісін паш етеді.
Өйткені Тәуелсіздіктің 30 жылы ішінде Қазақстан
қоғамдық келісім мен саяси тұрақтылықты ту еткен
рухы биік, қуатты ел атанды.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев «Тағдыр табыстырған, тарих
тоғыстырған түрлі этнос өкілдері азаттықтың
арайлы таңында ортақ Отанымыздың іргесін бірге
қаласты. Ынтымақты ырысқа, алуандықты байлыққа
балаған біз бірліктің қазақстандық бірегей үлгісін
қалыптастырдық» деп, татулықтың – басты байлық
екенін атап өткен болатын.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз Жолдауында
«Әлеуметтік және этникалық топтар арасындағы келісім – бүкіл
қоғамның бірлескен еңбегінің нәтижесі» деп бір мақсат, бір
мүддеге жұмылған ел бірлігіне айрықша маңыз берді.
Мәдениетаралық диалог пен толеранттық көзқарастардың
ілгерілеуіне ҚазҰУ ұжымы да өзіндік үлес қосып келеді.
Бүгінгі таңда оқу ордасында 200-ден астам өзге ұлт
өкілдерінен құралған оқытушы-профессорлар құрамы қызмет
етеді. Олардың қатарында орыс, ұйғыр, кәріс, қырғыз, украин,
өзбек, түрік, неміс, болгар, хахас, ингуш, еврей, дүнген, күрд
азаматтары бар.
Бұған қосымша, 2082 өзге ұлт студенттері білім алады.

Қазақ білімі мен ғылымының әз ұясына айнала
білген Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінде бұған дейін 12 ректор қызмет
атқарған екен. Әрқайсысы атағы Алашқа белгілі
тұлғалар. Әйгілі оқу ордасының беделі мен
белесін биікке көтерген қайраткерлер. Солардың
арасында 2001-2008 жылдары еліміздегі
көшбасшы жоғары оқу орнын басқарған,
бүгінде мерейлі 75 жасқа толып отырған
Төлеген Әбдісағиұлы Қожамқұлов ағамыздың да
абыройлы атағы көпке мәлім, жастарға үлгі.
Әрине, аса жауапты да маңызды саналатын осынау қызметке

дейін Төкең ғылыми-педагогикалық, қоғамдық және әкімшілікұйымдастырушылық жұмыстардың сан алуан баспалдақ
тарынан өтті. Мәселен, ол Қазақстандағы жоғары оқу орындары

жанындағы ең алғашқы ғылыми-зерттеу институты болған ӘлОлардың әрқайсысы бірлік пен тірлік ұштасып, татулық
пен тыныштық қалыптасқан елдің берекесі мол, іргесі нық,
болашағы бекем боларын жақсы түсінеді.
Құрметті әріптестер, білім алушылар!
«Ел дегенде емініп, жұрт дегенде жүгініп» қызмет етер
Қазақстан халқының әл-ауқаты артып, достық қарым-қатынасы
күшейе берсін!
Орайлы сәтті пайдалана отырып, баршаңызға денсаулық,
еңбектеріңізге табыс, әр шаңыраққа бақ-береке тілеймін!
Мереке құтты болсын!
Құрметпен, Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ Басқарма Төрағасы – Ректор
Жансейіт Қансейітұлы ТҮЙМЕБАЕВ

Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы Эксперименталдық және
теориялық физика ғылыми-зерттеу институтын құрушы жә

не тұңғыш директоры. Әлемнің қозғаушы күші саналатын фи
зиканың жаңа заманға сай қарқынды үдерісін үлгілі деңгейге
көтерген академиктің еңбегін оның ізбасарлары жаңғырта
жалғастыруда.

Академик-ғалымның осынау өзіндік төлтумасы оның күл

лі шығармашылық және ғылыми қызметінің басты шамшы

рағына айналып, қаншама игі бастамалар мен жаңа ғылыми

жобалардың ашылуына түрткі болғанын қазақстандық және
шетелдік зиялы қауым өкілдері жақсы біледі.

Жалғасы 6,7- бетте

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ҚР ҰҒА академигі,
физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстанның
еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері, Әл-Фараби атындағы ғылым
мен техника саласындағы Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Төлеген
Қожамқұловтың 75 жылдық мерейтойы өтті.
Салтанатты жиынды ҚазҰУ Басқарма
Төрағасы – Ректоры Жансейіт Түймебаев
ашып,
Қазақстан
Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың құттықтау хатын оқып берді.
Елбасы лебізінде «Cіз зерделі зерттеуші,
шебер
ұйымдастырушы
ретінде
өз
қабілетіңізбен жастай танылып, ғылым
әлеміне ерте араластыңыз. Көрнекті ғалым
болып қалыптасып, әсіресе теоретикалық
физиканың дамуына аянбай атсалыстыңыз.
Жоғары мектеп саласында еселі еңбек етіп,
бірқатар оқу орындарының, соның ішінде
еліміздің жетекші оқу ордасы – Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың ректоры лауазымын
абыроймен
атқардыңыз»
дей
келе,
академиктің білім беру ісінің өркендеуіне,
тәуелсіздігіміздің нығаюына қосқан үлесі
атап өтілген.
Сондай-ақ
мерейтой
иесінің
атына
Қазақстан
Президенті
Қасым-Жомарт

ПОЛЬША
ЕЛШІСІМЕН
КЕЗДЕСТІ

2-бет

ТҮРКІ КЕҢЕСІНЕ МҮШЕ
МЕМЛЕКЕТТЕР
ЖИЫНЫ ӨТТІ

3-бет

Кемелұлы Тоқаевтың атынан да құттықтау
хат
келіп
түсті.
Мемлекет
басшысы
«Халқымыз өзіңізді белгілі қоғам қайраткері,
көрнекті ғалым, іскер азамат ретінде
жақсы біледі. Еліміздің іргелі жоғары
оқу орындарын басқарып, жас ұрпақтың
білікті маман болып шығуы үшін бар
күш-қайратыңызды жұмсадыңыз. Жүйелі
жұмыстың нәтижесінде игілікті істерді
жүзеге асырдыңыз. Ғылым мен білім
жолында қол жеткізген табыстарыңыз өте
мол. Физика және математика саласын
терең зерттеп, отандық ғылымның дамуына
үлес қосып келесіз» деп, алдағы уақытта
да Отанымыздың өркендеуіне атсалысып,
өмірде арман-мақсаттарға жете беруіне
тілектестігін білдірген.
Қазақ ғылымының ардагеріне Жамбыл
облысының әкімі Бердібек Сапарбаев та
ақжарма тілегін арнады.

ТҮРКІ
ҒЫЛЫМЫНЫҢ
ТАРЛАНЫ

6-бет

Жалғасы 2-бетте
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Жалғасы. Басы 1-бетте

Аймақ басшысы «Сіз еңбек жолыңызда
көптеген
белестерден
өтіп,
қарымқабілетіңіз бен біліктілігіңізді байқата
білдіңіз.
Түрлі
жауапкершілігі
мол
қызметтерде елеулі еңбек етіп, ел
дамуына
өз
үлесіңізді
қостыңыз.
Соның арқасында физика-математика
ғылымдарының докторы, профессор,
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
ғылым
академиясының
академигі
атандыңыз. Бүгінде мемлекет және
қоғам қайраткері Гүлмира Истайбекқызы
екеуіңіз елімізді әлемге танытып жүрген
Рахат-Биді тәрбиелеп, өнерге баулып
келесіздер. Парасатты перзенттеріңіз
дара дарынымен бала кезден-ақ көптің
көзайымына айналып, биік белестерді
бағындыруда
десек,
бұл
Сіздерден
дарыған тектіліктің бір белгісі екендігі
сөзсіз, – дей отырып, әрдайым ұлағатты
істердің
ұйытқысы
болып,
абырой
биігінен көрінуді тілеген.

2

Ал ғалымның өнегелі өмірі мен ғылым
жолы
туралы
ҚазҰУ-дың
ғылымиинновациялық
қызмет
жөніндегі
проректорының
міндетін
атқарушы
Тілекқабыл Рамазанов баяндама жасады.
Сонымен қатар, ҚР Сенатының төрағасы
Мәулен Әшімбаев, Парламент Мәжілісінің
Төрағасы Нұрлан Нығматуллин, ҚР
Конституциялық
Кеңесінің
төрағасы
Қайрат Мәми, ҚР Білім және ғылым
министрі Асхат Аймағамбетов, Алматы
қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев, ҚР
ҰҒА президенті, академик Мұрат Жұрынов
және тағы басқа қоғам қайраткерлері
мен замандастары жолдаған ақ-тілектер
оқылып, сый-сияпаттары тапсырылды.
Жиын соңында Төлеген Қожамқұлов
мерейтойымен
арнайы
құттықтаған
Елбасыға, Президентке және басқа барлық
азаматтарға
жүрекжарды
алғысын
білдірді.
Өз тілшімізден

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма төрағасы – Ректоры
Жансейіт Түймебаев Польша Республикасының Қазақстандағы
Төтенше және Өкілетті Елшісі Селим Хазбиевичпен кездесті. Келіссөз
барысында тараптар ұзақ мерзімді ынтымақтастық пен серіктестік
мәселелерін талқылады.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Ғылыми кеңес
отырысы онлайн форматта өтті. Жиында алдымен 2021-2022 оқу
жылына арналған білім беру бағдарламалары талқыланды.
ҚазҰУ-дың
Басқарма
мүшесі
–
академиялық
мәселелер
бойынша
проректор
Фатима
Жақыпова
осы
тақырыпта баяндама жасады.
Білім және ғылым министрлігі Болон
үдерісі орталығының реестріндегі ҚазҰУ
білім беру бағдарламаларының жалпы
саны 2020-2021 оқу жылында 533-ті
құраған. Жаңа оқу жылында бакалавр,
магистратура
және
докторантура
сатылары бойынша барлығы 119 жаңа
бағдарлама қосылмақ.
Бұл
бағдарламаларды
дайындау
барысында
қазақстандық
және
халықаралық заманауи талаптар мен
сын-тегеуріндер ескеріліп отыр. Фатима
Надырқызы өз сөзінде университеттің
бәсекеге қабілеттілігі мен білім беру
сапасын арттыру, бағдарламалардың
пәнаралық негізде болуы да жіті назарда
екенін тілге тиек етті. Осы бағытта
факультет
ұжымдарымен
кездесулер
ұйымдастырылып, серіктес жоғары оқу
орындарымен келіссөздер жүргізілген.
Жаңа білім беру бағдарламалары
инновациялық,
пәнаралық,
жұмыс
берушілердің тапсырысы бойынша, жаңа
кәсіптер атласы бойынша, қосдипломдық
және бірлескен бағдарламалар сынды
Өз сөзінде ЖОО ректоры Ж.Түймебаев
Қазақстанның әлемдік қоғамдастыққа
ықпалдасуында Польшаның рөлі зор әрі
маңызды екенін айтты.
«Польша
Республикасының
Қазақстандағы Елшілігі ғылым, білім және
мәдениет
саласындағы
халықаралық
ынтымақтастықты дамытуға зор үлес
қосуда. Екі ел арасындағы серіктестік
қарқынды жалғасады» деп атап өтті
университет басшысы.
Бүгінгі таңда ҚазҰУ Польшаның 18
жоғары оқу орнымен тығыз байланыста.
Олардың арасында Варшава университеті,
Адам Мицкевич университеті, Торунь
қаласындағы
Николай
Коперник
университеті,
Лодзь
университеті,
Г.Кошалин
атындағы
технологиялық
университет, Ополь университеті бар.
Соңғы үш жылда ҚазҰУ-дың 150ден астам студенті мен магистранты
академиялық ұтқырлық бағдарламасымен
Польшада
білім
алды.
Сонымен
қатар 44 докторант ғылыми-зерттеу
тағлымдамадан
өтті.
«Қазақстанның
жоғары
оқу
орындарына
шетелдік

топтарға
жіктелген.
Оларды
білім
беру бағдарламалары қатарына енгізу
ұсынысына Ғылыми кеңес мүшелері
бірауыздан қолдау білдірді.
Келесі кезекте Халықаралық қатынастар
департаментінің
директоры
Айжан
Смаилова
халықаралық
білім
беру
жобалары мен бағдарламаларының жайкүйі туралы хабарлады. Ол Эразмус+,
Абай-Верн, Мевлана, Орхун, IAESTE,
FLAGMAN сынды халықаралық білім
беру бағдарламаларының университетте
жүзеге
асырылу
деңгейіне
шолу
жасады. Сонымен қатар департамент
директоры аталмыш бағдарламалардың
артықшылығы мен кемшін-тұстарын,
оқытушылар мен студенттерге беретін
мүмкіндіктерін де саралап өтті.
Хабарламада
университетте
жазғы
және қысқы мектептердің өткізілуі,
халықаралық шәкіртақылар, шетелдік
студенттерге арналған бағдарламалар
туралы да ақпарат берілді. Оқытушыпрофессорлар құрамы мен ғалымдардың,
студенттердің академиялық ұтқырлығын
арттыру мәселелері көтеріліп, шешу
жолдары ұсынылды.
Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА

ғалымдарды
тарту»
бағдарламасы
аясында ҚазҰУ-ға Польшаның танымал
профессорлары мен ғалымдары келуде.
Олар
PhD
докторанттарға
ғылыми
жетекшілік жасайды және дәріс оқиды.
Польшаның
Қазақстандағы
елшісі
Селим Хазбиевич өз кезегінде екі ел
арасындағы достық қарым-қатынастар
бүгінгі таңда жаңа мазмұнға ие болғанын
жеткізді. «Біздің тарап әрқашан бірлескен
ғылыми-білім беру жобаларын дамытуға,
тәжірибе алмасуға әрі академиялық
ұтқырлықты кеңейтуге дайын» деді Елші.
Сондай-ақ Селим Хазбиевич ҚазҰУ
басшысы
Ж.Түймебаевтың
Польша
түркітанушы ғалымдарының қатысуымен
бірлескен іс-шаралар өткізу туралы
ұсынысын қабыл алды.
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы
аясында студенттер алдында дәріс оқуға
келісім де берді.
Кездесу соңында ректор ғылым, білім
саласындағы
барлық
бастамаларды
қолдауға дайын екенін жеткізді.
Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА

Председатель Правления-Ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев принял участие в международной
конференции «Сотрудничество Убекистана с государствами-членами тюркского совета»
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Басқарма Төрағасы-Ректоры
Жансейіт Түймебаев «Түркі
кеңесіне мүше мемлекеттермен
Өзбекстан ынтымақтастығы»
атты халықаралық
конференцияда баяндама
жасады.

Ауқымды
шараға
Әзербайжан,
Венгрия, Қазақстан, Қырғызстан, Түркия,
Өзбекстан елдерінің мемлекет және қоғам
қайраткерлері, ЖОО басшылары мен
ғалымдары қатысып, пікір алмасты.
ҚазҰУ басшысы Жансейіт Түймебаев
өз сөзінде Түркі кеңесінің жаңа даму
белестері жайлы ой өрбітті.
Түркі мемлекеттерінің даму тарихына
көз
жүгірте
отырып,
түркітілдес
мемлекеттердің ынтымақтастығы өзіндік
даму жолынан өткендігін тілге тиек етті.
«Көпжақты
ынтымақтастықтың
алғашқы
кезеңдерінде
Түркі
мемлекеттері
мәдени-гуманитарлық
өзара іс-қимылмен шектелсе, кейінгі
жылдары ынтымақтастықтың елеулі,
практикалық бағыттарына өту басталды.
Сауда және инвестиция, көліктік және
транзиттік әлеуетін пайдалану сияқты
Түркі
мемлекеттері
прагматикалық
ынтымақтастыққа бет бұрды» дей келе,
ректор халықаралық ынтымақтастық
жүйесіндегі Түркі кеңесінің рөліне
тоқталды.
Түркі кеңесі – бұл түркітілдес
мемлекеттер
арасындағы
жан-жақты
ынтымақтастықты дамыту мақсатында
2009 жылы Қазақстан Республикасының
Тұңғыш
Президенті
Нұрсұлтан
Назарбаевтың бастамасымен құрылған
халықаралық ұйым екені белгілі. «Түркі
Кеңесінің Құрметті Төрағасы» мәртебесін
алған Елбасы Н.Назарбаев Түркі кеңесіне
мүше елдердің «2040 – Түркі келешегі»
бағдарламасын әзірлеуді ұсынып, ұйым
ішіндегі интеграциялық процестерді
жандандыруға шақырды.

Университет басшысы «Нұрсұлтан
Назарбаевтың күш-жігерінің арқасында
түркі
интеграциясы
Еуразиядағы
халықаралық қатынастардың маңызды
факторына айналып, нақты қалыпқа
түсуде. Осыған байланысты Елбасының
Түркі мемлекеттердің ынтымақтастық
кеңесін Ұйым деңгейіне көтеру жөніндегі
бастамасы да ерекше назар аударуға
тұрарлық» дей келе, кеңеске Өзбекстан
Республикасының толыққанды мүше

болып
қосылуы
түркі
елдерінің
экономикалық интеграциясына жаңа
серпін беретінін айтты. Түркі кеңесі Түркі
инвестициялар және интеграция қорын
құру бойынша қарқынды жұмыс жүргізіп
отырғандығын жеткізді.
Сөз соңында ҚазҰУ ректоры Жансейіт
Түймебаев «Түркі кеңесі өзінің 10
жыл ішінде ынтымақтастықтың түрлі
салаларында түркітілдес елдердің өзара
іс-қимылын орнатудың тиімді тетігі,

Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінде
оқытушы-ғалымдардың
тәжірибе алмасуына арналған
жазғы мектеп өз жұмысын
бастады.
Erasmus
SMARTCITY:
«Ақылды
қалалар технологиясының магистрлік
бағдарламасына инновациялық тәсіл»
жобасы аясындағы шараға Қазақстан,
Германия, Грекия, Болгария, Латвия,
Ресей, Моңғолия елдерінің беделді
профессорлары қатысуда.
Мұндағы
мақсат
–
Смарттехнологияларды дамыту мен Смартуниверситеттерді
құру
бағыттары
бойынша өзара біліктілік алмасу. Сонымен
қатар жоғары оқу орындарының сандық
жүйеге көшу барысымен таныстыру.
Білім
ордасының
басшысы
Жансейіт Түймебаев ҚазҰУ-дың Смартуниверситетке айналудың соңғы кезеңіне
аяқ басқанын жеткізді. Ол «Бүгінгі
таңда жоғары оқу орнының техникалық
жабдықталуы қарқынды жүргізілуде.
Кампус студенттер мен қызметкерлер
үшін
толықтай
қолайлы
ортаға
айналатын болады. Барлық бизнесүдерістер мен байланыс жүйелерін
оңтайландыру,
жекелеген
қызметтер
желісін автоматтандыру қолға алынды.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігімен түрлі автоматтандыру
жүйелерін
интеграциялау
жүзеге
асырылады» деп атап өтті.
Қазіргі сәтте кампустың сандық
қызметтері
толығымен
жаңғыртылу
үстінде. Барлық ғимараттарды басқару
үшін арнайы қабылдағыштар және
ақылды технологиялар пайдаланылады.
Бұдан
бөлек,
білім
ордасында
сандық жүйеде оқытудың жаңа әдістері
енгізілуде. Бұл пандемия жағдайында
аса маңызды болып отыр. Университет
«баршаны қолайлы оқытуды» – кез

келген уақытта және барлық құрылғыда
қолжетімді етуге кірісті. Нәтижесінде
оқытушы-профессорлар құрамы бағалау
мен тиімділікті арттыру құралдарын
қолдана отырып, жаңа педагогикалық
мүмкіндіктерге жол ашуда.
Университеттің
дәл
осындай
жетістіктері халықаралық әріптестер
тарапынан мойындалып, ҚазҰУ СМАРТтехнологиялар мектебін ұйымдастыру
мәртебесіне ие болды. Білім алаңында
әлемнің
7
елінен,
оның
ішінде
Еуропа мемлекеттерінен ақпараттықкоммуникациялық технологиялар және
автоматтандыру
саласының
жетекші
ғалымдары қатысып, өз тәжірибесімен
бөлісуде.
Мектеп
жұмысында
Әл-Фараби
атындағы
ҚазҰУ-дың
смарттехнологияларды
қолданудағы
үздік
жобалары көпшілік назарына ұсынылды.
Атап
айтсақ,
ЖОО-ның
барлық

коммуникацияларының сандық жүйеге
көшуі, кампусқа кірген кезде тұлғаны тану
технологиясы, қалашықтағы қауіпсіздік
мониторингі.
Сондай-ақ
сабақтарды
бақылау,
оқушылардың
үлгерімін

3

сондай-ақ ортақ мүдделерді сақтаудың
пайдалы құралы бар толыққанды жұмыс
істейтін халықаралық ұйым ретінде
қалыптасты»
деген
тұжырымымен
бөлісті.
Профессор
Түркі
кеңесінің
жарқын болашағы үшін бірігіп жұмыс
істеудің маңыздылығын да ерекше атап
өтті.
Өз тілшімізден

талдау,
қызметкерлер
жұмысының
тиімділігін сараптау, ақылды қалалар
технологиялары,
«жасыл»
кампус
және тағы басқалар. Сондай-ақ ҚазҰУ
магистранттарының «ақылды жылыжай»
арнайы
жобасы
қатысушылардың
қызығушылығын оятты. Республикалық
физика-математика
мектебі
үшін
дайындалып жатқан жобаға оқушылар да
тартылатын болады.
Айта
кетсек,
Erasmus
ақылды
қалалар технологиясының магистрлік
бағдарламасына
инновациялық
тәсілдерді
ендіру
жобасы
аясында
бүгінде грек университетімен қос диплом
бағдарламасы әзірленіп, табысты іске
асырылуда. Нәтижесінде Қазақстанның
алты магистранты Грекия халықаралық
университетінде білім алды. Сонымен
қатар еуропалық ЖОО мен әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ базасында магистрлік
диссертациялар қорғалады деп күтілуде.
Гүл БАЯНДИНА

ҚазҰУ-да философия кафедрасы «Кіші Фараби» академиясының ұйымдастыруымен «Ашаршылық
анатомиясы: » атты ашық Республикалық конференциясы өтті
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Жалғасы. Басы 1-бетте
Осылайша,
халықаралық
және
республикалық
беделді
ғылыми
басылымдарда
физиканың
квант
тық хромодинамика, ядро және бөл
шектер теориясы, бұдан басқа бірнеше
саласы бойынша 300-ге жуық ғылыми
еңбек жариялаған академик дүниежүзі
мойындаған аса танымал ғылыми
мектеп құрды.
Бүгінде көрнекті ғалым ағамыздың
шәкірттері АҚШ, Ресей, Ұлыбритания,
Аустрия, Франция, Израиль, Италия,
Жапония сынды шетелдердің білікті
ғылыми орталықтарында жемісті еңбек
етіп жүр. Бұл университеттің ғана емес,
Қазақстанның да ортақ мақтанышы
десек қателеспейміз. Ұлттың ұлағатын
көрсеткен мұндай елеулі еңбектер еліміз
үшін де бірегей табыс екені даусыз.
Ғалым ҚазҰУ-дың Физика факульте
тінің
декандығына
тағайындалған
тұста өзі директоры болып табылатын
институт пен факультет құрылымдарын
сәйкестендіріп, өтпелі кезеңдегі білім
беру
қиындықтарын
біліктілікпен
шешуге шешімді үлес қосты. Ғылым,
білім саласындағы осындай жарқын
жетістіктерімен көзге түсе бастаған ға
лым азамат 1998 жылы Талдықорған
қаласындағы жоғары оқу орнының
ректоры болып тағайындалды. Жетісу
жеріндегі жемісті жұмыстар оны жаңа
биіктерге алып келді.
«Өзі жақсы кісіге бір кісілік орын бар»
дейді халқымыз. Өзі жақсы болып, оған
ғалымдық, іскерлік қабілеттері мен
өмірлік тәжірибесі қосылса, бір кісілік
орынның мың кісілік қасиетке татит
ынын да жоққа шығаруға болмас. Төкең
Талдықорғандағы
ректорлық
қыз
метінде де іскерлік қарым-қабілетінің
мықтылығын барынша жарқыратып көр
сете білді. Бұл оқу орны білім мен ғылым
саласы бойынша тың бастамаларымен
көрініп, еліміз бойынша іргелі білім
ордасына айналды.
Төлеген Әбдісағиұлы ректор болған
жылдары Жетісудағы оқу орны барлық
жағынан дамып, І.Жансүгіров атындағы
Жетісу мемлекеттік университеті мәрте
бесіне ие болды. Іскер ғалым өзіне тән
табандылығымен университет ұжы
мының ынтымақ, бірлігін нығайтты.
Материалдық жағдайын жақсартты.
Ұстаздардан өз қызметтік міндеттерін
сапалы орындауды қатаң талап етумен
бірге, ұжымда оңтайлы шығармашылық
орта орнауына барынша ықпал жасады.
Қысқа ғана уақыт ішінде оқу
корпустарын кеңейтіп, кітапхана мен
жатақхана
ғимараттарын
қалпына
келтірді.
Университеттің
бұған
дейінгі қарапайым спортзалы күрес,
волейбол, баскетбол, гимнастика және
секциялар бойынша арнайы жаттығу
орындары бар спорт кешеніне айналды.
Айдынды Балқаш көлінің жағасында
спорт-сауықтыру
лагері
салынып,
университеттің
бұл
тұрғыдағы
материалдық-техникалық базасы едәуір
түрде жоғарылады. Бұған, әрине Тө
кеңнің жастайынан спортты, өнерді
жанына серік еткен айрықша қабілеті
әсер етпей қалған жоқ.
Сол тұстағы Қазақстан Республи
касының Премьер-Министрі ҚасымЖомарт Кемелұлы Тоқаев 2001 жылдың
ақпан айында Талдықорған қаласына
жасаған сапары барысында І.Жан

сүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік
университетіне арнайы ат басын бұрып,
оның қызметін жоғары бағалады. Кешегі
Премьер-Министр, бүгінгі Президент
сол кезде-ақ көрнекті ғалымның іскерлікұйымдастырушылық қабілетін шынайы
көңіл көзімен тап басып, көре білген
екен. Осыдан кейін көп ұзамай Төкеңнің
Қазақ ұлттық университетіндегі жемісті
де жеңісті басшылық қызметі басталған
болатын.
Қаламгер Орысбай Әбділдаұлы «Өзе
гі өлең Төлеген» деген сырлы толға
уында былай деп жазғаны бар: «...Тө
леген Әбдісағиұлы Қожамқұловтың сан
қырлылығы
арқасында
бұрындары
құлазыңқырап, қиналыңқырап жүр
ген университеттің ұстаздар ұжымы
көңілді қалыпқа түсіп, жан дүниесі
сазды сырға толы жан-жақты дарынды
адаммен қуанышты үндері ұласып, бәрі
бірге көңілді хорға қосылып тұрғандай
әдемі, әуезді шалқыған шақ салтанат
құрған-ды. Баянды құлаштай созып,
қақ орталарында ректордың көшбасшы
болып жүрісін олар қалай ұмытсын.
Оны әлі талай сағынар, еске алар, сосын
жерұйық Жетісудың дәл осындай пер
зенттері мол болғай деп сырттай лайым
батагөй болып тілеуін тілеп тұрар.
Облыс орталығы қайта оралған кіндік
қалалардың бірі – Талдықорғанда да
ғылым қайраткерінің ізі бар...».
Білім мен ғылымның, өмір мен өнер
дің тоғысқан тұсында жарқын жаңалық,
жақсы істер өркендейтінін көрсеткен
Төкең ұжымдық бірлік пен ынтымақты
қатар тоғыстырып, білім ордасының
өмір ордасы екенін көрсетті. «Жақсыдан
шарапат» дейміз бе, Премьер-Ми
нистрдің осы бағасынан кейін, жоғарыда
айтқанымыздай, Төкең Алатаудың бау
райындағы «Альма-Матеріне», сүйікті
ҚазҰУ-ына қайта оралды. Қиындығы
мен қызығы мол ректорлық қызметтің
тағы бір белесі ғалым азаматтың жаңа
құлшыныстары мен іскерлік қарымқабілетін асыға күтіп тұрғандай еді.
Туған ұясына тұйғындай болып қайта
оралған Төкең қара шаңырақтың қасиеті
мен үлгілі үрдістерін барынша кеңейтіп,
оны заман талап еткен деңгейдегі
білім ордасына, ғылыми ізденістердің,
жаңалықтар
мен
жақсылықтардың
ортасына, аға буын мен жас тол
қынның сабақтасқан қара шаңырағына
айналдырды.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің ректоры болған 20012008 жылдары Т.Қожамқұлов универ
ситетті шын мәнінде халықаралық
деңгейге шығарды. Үздіксіз ізденіс
пен тынымсыз еңбектің нәтижесінде
білікті мамандар даярлау мен ғылымизерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың
түбегейлі жаңа, тың тәсілдері енгізілді.
ҚазҰУ
дәстүрлі
құрылымдарымен
қатар, ғылыми-зерттеу институттары
мен ғылыми орталықтар, технопарктің
желісі
құрылған
елдегі
алғашқы
жоғары оқу орнына айналды. Маман
әзірлеудің бакалавр, магистр, РһD
докторлары сынды үш сатылы жаңа
жүйесі
жолға
қойылды.
Ғылыми

кеңестердің жаңа жағдайда жұмыс
істеуіне негіз қалап, еуропалық дең
гейдегі ғылыми ізденістердің тиімді
де тағылымды тұғырын бекітті. Қорға
латын диссертациялардың ғылыми
жаңалықтарының өмірге, өндіріске
дендеп енуіне жағдай жасау арқылы жас
ғалымдардың ынта-ықыласын әлемдік
үрдістегі ізденістерге баулыды.
Студенттердің оқуы мен демалысы,
тамақтануы, спортпен, дене шынық
тырумен шұғылдануы, рухани дамуы
мен шығармашылық ізденуі үшін за
манауи жағдайлар жасалды. Ең үздік
студенттерге атаулы 100 президенттік
стипендия тағайындалды. Сол үздік
студенттердің болашақ ғылым жолына
қадам басуына жан-жақты жағдай жасап,
олардың тақырыптық-талғамдық ұмты
лыстарына жетекшілік жасады. Жас
толқынды жаңа жолға салуда ұстаздық
ұлағат танытты.
Төлеген Әбдісағиұлы 2003 жылы
Италиядағы Болонья қаласында Универ
ситеттердің ұлы хартиясына қол қойды.
Сөйтіп ҚазҰУ Қазақстан мен Орталық
Азияда Болонья процесіне қатысушы
тұңғыш университет болып, Қазақ
станның жоғары оқу орындарының
әлемдік білім беру кеңістігіне тікелей
интеграциялануына жол ашты.
Көпшілікке
белгілі,
Қазақстан
Республикасының Тұңғыш Президенті
– Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың тікелей
қолдауымен 2004 жылы жаңа ректор
бастамасымен ұзақ жылдар бойы тоқтап
қалған ҚазҰУ қалашығы құрылысының
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14 бірдей нысаннан тұратын екінші
кезеңі басталды. Соның нәтижесі бойын
ша іргелі сәулетті кітапхана, оқу-зерт
ханалық корпустар, дәрісханалар мен
спортзалдары, 500 және 800 орындық
жаңа жатақханалар, бассейнді спорт
сарайы, өзге де ғимараттар пайдалануға
берілді. Бұл үрдіс университеттің одан
әрі даму барысындағы айрықша әрі ма
ңызды оқиғалардың бірі еді.
Республикамыздағы ұжым жетістік
терінің аса жарқын көрсеткіштеріне
берілетін «Алтын сапа» сыйлығын 2006
жылы жоғары оқу орындарының ішін
де бірінші болып Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ жеңіп алды. Осынау мәртебесі
зор биік марапатты ректорға Қазақстан
Президенті
Нұрсұлтан
Әбішұлы
Назарбаевтың өзі тапсырды.
2014 жылы Т.Қожамқұлов Елбасы
Н.Ә.Назарбаевқа арнайы негіздеме-хат
жолдап, Қазақстан ғалымдарының Еу
ропалық ядролық зерттеулер ұйымы
мен (СЕRN, Женева, Швейцария) ын
тымақтастығына алғашқы бастамашы
болып, Мемлекет басшысы тарапынан
оңды қолдау тапты. Сөйтіп 2017
жылдың ақпан айында ҚазҰУ-дың
Эксперименталдық және теориялық
физика ғылыми-зерттеу институтының
физик ғалымдары бірлескен ғылымитехникалық жобаларды жүргізу мүм
кіндігі туралы алдын ала келіссөздер
жасау үшін СЕRN-ге ресми сапармен
барды. Өз кезегінде Еуропалық ядролық
зерттеулер ұйымы өкілдері Қазақ
станның
жетекші
университеттері
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мен ғылыми-зерттеу институттарында
болып,
Қазақстан
Парламенті
Сенатының және салалық министрліктер
басшыларымен кездесті.
Көрнекті
физик
ғалымдардың
қатысуымен 2018 жылы СЕRN және
Қазақстан Үкіметі арасында халық
аралық ынтымақтастық туралы келісім
жасалды. Ал 2019 жылы ел Парламенті
аталған
келісімді
ратификациялап,
Мемлекет
басшысы
Қ.Тоқаев
«Қа
зақстан
Республикасының
Үкіметі
мен
Еуропалық
ядролық
зерттеу
лер ұйымының (СЕRN) арасындағы
ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа
қатысты халықаралық ынтымақтастық
туралы
келісімді
ратификациялау
туралы заңға қол қойды. Бұл акт, сөз
жоқ, Отанымыздың ғылыми өмірі та
рихындағы аса маңызды оқиға болды.
Қазақстанның СЕRN сияқты беделді ха
лықаралық ұйым келісіміне қатысуы
жаңа білім көкжиектеріне қолжетім
ділікті ғана емес, сонымен қатар елдегі
ғылыми-зерттеулердің деңгейін және
оның халықаралық беделін көтеруге зор
мүмкіндік берері ақиқат.
Осындай жоғарыда аталған және
аталмаған қаншама жанқиярлық ғылыми
еңбектері нәтижесінде Т.Қожамқұловқа
1996 жылы Қазақстан Президентінің
Жарлығымен
«Қазақстанның
еңбек
сіңірген ғылым және техника қай
раткері» атағы, «Әл-Фараби атындағы
ғылым мен техника саласындағы Мем
лекеттік сыйлығы берілді. Ол «Парасат»
және ІІ дәрежелі «Барыс» ордендерінің
иегері. Сондай-ақ Қазақстанның Құр
метті спорт қайраткері, Қазақ ұлттық
музыка
академиясының
Құрметті
профессоры, тағы басқа да көптеген атақ
пен медаль иеленген қадірлі ел ағасы.
2016 жылғы сәуірде Т.Қожамқ ұловтың
70 жасқа толған мерейтойында сол
кездегі Парламент Сенатының Төрағасы,
бүгінгі Президентіміз Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев өз құттықтауында:
«Ғылыми құндылығы аса жоғары іргелі
еңбектеріңіздің физика, математика
ғылымының
көкжиегін
кеңейтіп,
әлемдік деңгейде мойындалуы өзіңізге
тән қажырлы ізденіс пен терең білімнің
нәтижесі екені сөзсіз. Еліміздегі жоғары
оқу орны жанындағы алғашқы ғылымизерттеу институтының негізін қалап,
тың бастамаларға ұйытқы болуыңыз
отандық ғылым әлеуетінің нығайып,
өркен жаюына жол ашты. Елбасы «Білім
– ғылым – инновациялар үштігі билеген
постиндустриялық
әлемге
қарай
жылжып келеміз» деп атап өткендей, Сіз
дің инновациялық зерттеулерді арқау
еткен еңбектеріңіз ел игілігін арттыра
түспек», деп орынды атап өтті.
Төлеген
Әбдісағиұлы
Қожамқ ұлов
– физик-теоретик, өрістің кванттық
теориясы саласы бойынша ірі маман.
Халықаралық
және
республикалық
мамандандырылған
референттелген
басылымдардағы
физиканың
мынандай бөлімдері, атап айтқанда,
кванттық хромодинамика, ядро және
элементарлық
бөлшектер
теориясы,
салыстырмалық
және
гравитация

теориясы
бойынша,
200-ден
аса
ғылыми еңбегі жарық көрді. Калибрлік
өрісті стохастикалық кванттау сияқты
ғылымның жаңа бағытын дамытты.
Ол
үш
монографияның
авторы,
соның ішінде «Өріс теориясындағы
стохастикалық
кванттау»
атты
монографиясы ғылымның жаңашыл
бағытындағы құнды алғашқы еңбек
ретінде әлемнің ғылыми жұртшылығына
кеңінен мойындалды.
Төлеген ағамыздың алғашқы ғылыми
жұмыстары студенттік кезінен жарық
көре бастағанымен, оның нағыз физиктеоретик ретінде іргетасы А.Иоффе
атындағы ФТИ-дың аспирантурасында
кандидаттық диссертациясын дайындап
жүріп атақты «Л.Ландау және Е.Лиф
шиц теориялық минимумын» тапсыру
барысында қаланды. Одан әрі оның
ғалым ретінде қалыптасуына және та
биғи талантының жарқырап ашылуына
Б.Константинов атындағы КСРО ҒА ЯФИдың жыл сайынғы физикалық мектебі
және Л.Ландау атындағы КСРО ҒА ТФИдағы академик А.Мигдалдың теориялық
семинарлары баға жетпес рөл атқарды.
Академик Т.Қожамқұлов «Заттардың
құрылымдық өзін өзі ұйымдастыруы
және сызықтық емес үдерістер» атты
Республикалық жоғары оқу орындары
аралық ізденістік және қолданбалы
зерттеулер бағдарламасының ғылыми
жетекшісі және «Гравитациялық, элек
тромагниттік, күшті және әлсіз әре
кеттестікті теориялық зерттеу» атты
іргелі зерттеулердің басымдылық ба
ғыттары бойынша Ұлттық ғылыми бағ
дарламасының да жетекшісі болды. Ол
Л.Ландау атындағы ТФИ (Черноголовка
қ.), ОИЯИ (Дубна қ.), РҒА Төралқасы
жанындағы НСК (Мәскеу қ.), Б.Конс
тантинов
атындағы
ЯФИ
(СанктПетербург қ.), т.б. ірі шетелдік-физика
институттарымен ғылыми бірлестікте
жұмыс атқарып келеді, сондай-ақ ха
лықаралық
конференциялар
мен

симпозиумдарға белсенді қатысуда.
Академик ғылыми инновацияларды
оқу процесіне енгізуге де белсенді үлес
қосты. Оның жетекшілігімен «Кванттық
хромодинамика», «Керегекөздегі ка
либрлік теориялар» атты арнаулы жаңа
курстар түзілді, қосалқы авторлармен
бірлесіп оқулық, оқу-әдістемелік құ
ралдар», соның ішінде «Кванттық меха
ника» (2005 ж.) атты қазақ тілінде ал
ғашқы оқулық жарық көрді. Ол (PhD)
докторанттарының ғылыми жұмыс
тарына,
магистранттар
мен
сту
денттердің дипломдық жұмыстарына
жетекшілік етуде.
Оның жетекшілігімен көптеген кан
дидаттық диссертация орындалып және
5 докторлық диссертация қорғалды. Ол
әлем мойындаған ғылыми мектеп құрды.
Т.Қожамқұлов Қазақстанның жоғары
мектебі Ғылым академиясының (ЖМ ХҒА
Қазақстандық бөлімшесі) негізгі ұйым
дастырушысы. Бұл академияның басты
мақсаты – жоғары мектепте ғылымның
дамуына жәрдемдесу және оның қол жет
кізген жетістіктерін қоғамның әл-ауқаты
мен рухани әлеуетінің жоғарылауына
барынша қолдану.
Төлеген
Әбдісағиұлы
Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ-дың ректоры болып
қызмет атқарған жылдары Университет
қалашығының көп жылға жұмысы
тоқтап қалған ІІ кезеңінің құрылысы
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың ті
келей қолдауымен қайта жанданды. Бұл
құрылыс: іргелі-ғылыми кітапхана, оқузертханалық корпустар, дәріс оқитын
және спорт залдары, жатақханалар т.б.
14 нысаннан түзілетін, университетті
халықаралық талаптарға сай жоғарғы
деңгейге көтеретін бірден-бір ерекше
шара болды. Жаңа кезеңнің іргетасын
еліміздің Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н.Ә.Назарбаев өзі қалады.
2006 жылы әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ бірінші болып егемен Қазақстан
тарихында тұңғыш рет
Қазақстан
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Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың
тап
сыруымен «Алтын сапа» – дәрежесін
иеленді.
Физика-математика ғылымдарының
докторы, профессор, Қазақстанның еңбек
сіңірген ғылым және техника қайраткері,
Қазақстан Республикасы Жоғары мектеп
ғылым академиясының, Халықаралық
жоғары мектеп ғылым академиясының,
Халықаралық шығармашылық акаде
миясының, Қазақстан Республикасы
Инженерлік академиясының, Қазақстан
Республикасы Ұлттық ғылым академия
сының академигі, Алматы облысының
құрметті азаматы. Осының бәріне ерен
еңбегімен жетіп, тәлімгер тұлға болып
қалыптасқан Төлеген Әбдісағиұлының
абыз жасындағы абыройлы кезеңі
жалғаса бермек.
Төкеңнің асқаралы 60 жасқа толған
торқалы тойында қазақтың қадірлі Әзағасы, Әзілхан Нұршайықов былай деген
екен: «Сіз туғаннан вундеркинд – ға
жап қабілетті бала болған екенсіз. Ғажап
қабілетті баланың бәрі бірдей ғажап
ғалым болып шыға бермейді. Әрине, сізге
қоғам көмектесті. Шарапатты қоғамның
қуатымен сіз ұстаз, ғалым, композитор,
ақын,
әнші,
күйші,
домбырашы,
сырнайшы, спортшы, қоғам қайраткері,
университет ректоры болдыңыз. Қазаққа
өзіңіздей ұл берген тағдырға рахмет!».
Нәзік жаны жәннаттың төрінде шалқуы
тиіс Әз-ағамыздың әз тілегі әлі ескірген
жоқ деп білеміз.
Қазақ білімі мен ғылымының қара
шаңырағы саналатын ҚазҰУ-дың қасиет
ті қабырғасында қанаты қатайған
ардагер ғалымның еңселі тұлғасы ел
назарында асқақтай бермек.
Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ,
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің Басқарма
Төрағасы – Ректоры

В КазНУ имени аль-Фараби отметили 75-летний юбилей академика НАН РК, доктора физико-математических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки и техники Казахстана, лауреата Государственной премии в области
науки и техники имени аль-Фараби Толегена Абдисагиевича Кожамкулова
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Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ Басқарма Төрағасы
– Ректоры Жансейіт
Түймебаев Халықаралық
түркі академиясының
ұйымдастыруымен өткен
«Ә. Тенишев. Түркі тіл білімінің
сардары» атты халықаралық
онлайн-конференцияда баяндама
жасады.
Ауқымды шара татар халқының ұлы
перзенті, танымал түрколог-ғалым Әдһәм
Тенишевтің 100 жылдық мерейтойына
арналды.
ЖОО басшысы Жансейіт Түймебаев
алдымен танымал ғалымның өнегелі өмір
жолына тоқталып өтті. Әдһәм Рахымұлы
Ресейде татар зиялылары отбасында
дүниеге келген, Қырғыз жерінде өскен.
Ғылым мен мәдениет ордасы болған
Мәскеу мен Ленинградта жоғары білім
алып, маман ретінде қалыптасқан. Саналы
ғұмырын түркі халықтарының көне тілін,
жазба ескерткіштерін зерттеуге, тарихы
мен этнографиясын зерделеуге арнаған.
«Әдһәм Тенишевтің жан-жақтылығы,
ұжымдық жұмысты ұйымдастырудағы

Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті Times
Higher Education University
Impact Rankings-2021
рейтингінде ең үздік әрі
осындай межеге жеткен жалғыз
қазақстандық ЖОО деп танылды.

Білім
ордасы
Біріккен
ұлттар
ұйымының
2030
жылға
дейін
тұжырымдаған тұрақты дамудың барлық
17 мақсаты бойынша басымдық көрсетіп,
қазақстандық ЖОО арасында ең жоғары
нәтижеге қол жеткізді.
Times Higher Education University
Impact Rankings (THE IR) рейтингінде
әлемнің
1115
университетінің
көрсеткіштері
сарапталған.
Әлемдік
рейтинг жоғары оқу орындарының
тұрақты даму мақсаттарын жүзеге асыру
барысын бағалауға арналған.
БҰҰ
айқындаған
17
мақсаттың
қатарына кедейлікті жою; салауатты
өмір салты; сапалы білім беру; гендерлік
теңдік; су ресурстарын тиімді пайдалану
және баршаға арналған тазалық; энергия
көздеріне қолжетімділік; лайықты жұмыс
және экономикалық өсу; өнеркәсіп,
инновациялар және инфрақұрылым,
соымен қатар басқа талаптар кіреді.
Нәтижесінде ҚазҰУ-дың экономикалық,
әлеуметтік және экологиялық тепетеңдікті жоғары дәрежеде қамтамасыз
етіп отырғандығын дәлелдеді.
Өз тілшімізден

шеберлігі
оның
түркі
ғылымының
көрнекті
көшбасшысына
айналуына
септігін тигізді», – деп пікір білдірді өз
сөзінде Жансейіт Түймебаев.
Сонымен
қатар
ректор
көрнекті
ғалымның
түркі
халықтарының
фольклорына, түріктердің материалдық

және рухани мәдениетіне арналған
этнографиялық
еңбектерін
саралады.
Әдһәм Тенишевтің қытай тілінде шыққан
«Түркі
тілдерін
зерттеуге
кіріспе»
және «Түрік тілінің грамматикасы»
монографияларын түркітану ғылымына
қосқан қомақты үлесі деп бағалады.

Халықаралық шараға өзге де түркі
дүниесіне танымал ғалымдар және
ғылыми ұйым басшылары қатысты.

дифференциалдануы,
алгебралық
жүйелердің
тепе-теңдіктері,
якобиян
гипотезасы,
қысқарту
және
сызық
тандыру
проблемалары.
Ең
ірі
жетістіктері
–
М.И.Каргаполовтың
еркін шешілімді топтар үшін енгізу
проблемасының шешілмейтіндігі туралы
(1995);
М.Нагатаның
көпмүшеліктер
алгебрасының авторморфизмдері туралы
(И.П.Шестаковпен бірге, 2001); П.Конның
еркін
ассоциативті
алгебралардың
автоморфизмдері
туралы
(2004)
проблемаларының шешімдерін тапқаны.
Ол екі айнымалы еркін Пуассон өрістері
автоморфизмдерін сипаттады (Л.МакарЛимановпен бірге, 2011).
Халықаралық журналдарда 50-ден
аса мақалалары жарық көрді, оның 38-і
жоғары импакт-факторлы журналдарда
жарияланған. Уалбай Өмірбаев – 2007
жылғы Америка математика қоғамының
Мур сыйлығының (E.H.Moore Research

Article Prize of the American Mathematical
Society) және 2009 жылғы ғылым
мен техника саласындағы Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік сыйлығының
лауреаты.
Қазіргі
таңда
профессор
Уалбай
Үтмаханбетұлы
Әл-Фараби
атындағы
Қазақ ұлттық Университетінің меха
ника-математика
факультетінің
математика кафедрасында 1-ші курс
магистранттарына
алгебра
бағыты
бойынша арнайы курстардан дәрістер
оқып,
қызмет
атқаруда.
Алғашқы
күндерден-ақ
оның
ұйымдастырған
ғылыми
семинарына
магистранттар
белсенді түрде қатысып, ғылымға деген
қызығушылықтары артуда.

Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА

Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің
Басқарма Төрағасы - Ректоры
Жансейіт Түймебаевтың
арнайы шақыртуымен ҚР
ҰҒА корреспондент мүшесі,
Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, Америка математика
қоғамының Мур сыйлығы
лауреаты, физика-математика
ғылымдарының докторы, Уйен
мемлекеттік университетінің
(Wayne State University, Detroit,
USA) профессоры Уалбай
Өмірбаев білім ордасына
жұмысқа қабылданды.
Уалбай
Үтмаханбетұлы
Оңтүстік
Қазақстан облысы Ордабасы ауданы
Төрткөл ауылында 1960 жылы дүниеге
келген. 1982 жылы Новосібір мемлекеттік
университетінің
физика-математика
факультетін, 1985 жылы аспирантурасын
бітірген.
Еңбек жолын 1986-1995 жылдар
аралығында әл-Фараби атындағы ҚазҰУда ассистент, аға оқытушы, доцент, 19952001 жылдары М.Әуезов атындағы ОҚМУ
информатика кафедрасының меңгерушісі
қызметтерін атқарды. 2001 жылдан
Л.Гумилев атындағы ЕҰУ Алгебра және
геометрия кафедрасының меңгерушісі,
2007 жылдан бері АҚШ-тың Уйен
мемлекеттік
университетінде
(Wayne
State University, Detroit, USA) профессор
қызметтерін атқарды. Ол Германия,
Бразилия, Канада, Франция және Гонконг
сынды
елдердің
университеттерінің
арнайы
шақырумен
ғылыми-зерттеу
жұмыстарын атқарды.
У.Өмірбаев
–
алгебра
және
алгебралық
геометрия
саласының
әлемдік деңгейдегі белгілі маманы.
Ғылыми зерттеу жұмыстарының негізгі
бағыттары: сақиналар теориясы және
топтардың комбинаториялық теориясы
мен
алгоритмдік
мәселелері,
еркін
алгебралардың автоморфизмдері және

Жұлдыз ТАЛАСБАЕВА,
механика-математика факультетінің
математика кафедрасының
аға оқытушысы,
ф.-м.ғ.к.

Председатель Правления - Ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев
выступил на международной онлайн-конференции «А.Тенишев. Сардар тюркского языкознания», который был
организован Международной тюркской академией
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында қоғам қайраткері,
жазушы, ойшыл, академик Ғарифолла Есіммен онлайн кездесу өтті.

Жиынға университет оқытушылары
мен студенттері қатысып, «Тәуелсіздік
философиясы»
тақырыбында
пікір
алмасты.
«Тәуелсіздіктің
басты
ұғымы
–
мемлекет. Себебі, тәуелсіздік дегеніміздің
өзі этностың ұлттық мемлекет құру
туралы
қиялынан,
арманынан,
мақсатынан, мұрат биігінен туындайтын
– дүниетаным. Осылай болғандықтан
тәуелсіздіктің нақтылы саяси жетістігі,
биігі – ұлттық мемлекет» деген ойшыл сөзі
тақырыпқа тұздық болды. Ол тәуелсіздікке
қолы жетпеген халықта тек арман, қиял,
утопия болатынын айтты. Ғалымның
пікірінше, «Тәуелсіздікке жеткен халық,
ұлт өз мемлекеттігінің іргетасын құрудан
бастап, өзін жаңа сапа биігіне көтере
бастамақ».
Сондай-ақ
кездесуде
академик
Қазақстан Республикасының 30 жыл
ішінде жеткен жетістіктері, ата-баба
аманаты, ұлт сабақтастығы мен ұлттық
құндылықтар төңірегінде ой толғады.

Ел болашағы білімді жастар екендігін
айта отырып, жас ұрпақ иығына артылар
жүктің ауырлығын еске салды. Аға
ұрпақтың міндеті – жастарға дұрыс бағыт
пен білім беру деген ойымен бөлісті. Бұл
жолда асыл қазыналарымыз – Әбу Насыр
әл-Фараби, хакім Абай, биыл 175 жылдығы
аталып отырған Жамбыл мұраларын тірек
етуді ұсынды.
Ал жастар «Тәуелсіздік тұғырын биік
ұстаған Қазақстан 30 жыл ішінде көптеген
жетістіктерге қол жеткізді. Мәңгілік ел
болуға бет алған мемлекетіміздің қадамы
нық. Елімізді өркендету жолында аянбай
еңбек етуге дайынбыз» деген пікірлерін
жеткізді.
Айта кетсек, Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай
мемлекет және қоғам қайраткерлері,
белгілі ғалым, танымал түлектердің
дәрістері мен кездесулер алдағы уақытта
тұрақты түрде өткізілетін болады.
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Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті
журналистика факультетінде
І Кенжалин оқулары аясында
«Қазақстан қоғамындағы
ақпараттық үдерістер: БАҚ
менеджменті мен маркетингі
және PR» атты халықаралық
ғылыми-тәжірибелік онлайн
конференция өтті. Ғылыми
басқосуға қоғам және мемлекет
қайраткерлері, шетелдік
және отандық ғалымдар, БАҚ
басшылары мен тілшілері,
оқытушылар мен білімгерлер
қатысты.
ҚазҰУ Басқарма Төрағасы – Ректоры
Жансейіт Түймебаевтың қолдауымен
өткен
алқалы
жиын
Қазақстанда
ақпараттық менеджмент теориясы мен
тәжірибесінің негізін қалаған белгілі
ғалым,
жазушы-публицист,
саяси
ғылымдар кандидаты, ұлағатты ұстаз
Жұмабек Кенжалинді еске алуға арналды.
Конференцияны ашқан әлеуметтік
даму жөніндегі проректор м.а. Әлия
Мәсәлімова белгілі қаламгердің қазақ
журналистикасында
айшықты
із
қалдырғанын атап өтті.
Практик-ғалым мұрасын зерделеуге
бағытталған бастамаға ҚР Мемлекеттік
хатшысы Қырымбек Көшербаев қолдау
білдіріп, арнайы хат жолдады.
«Талантты
көсемсөзші
ретінде
танылған Жұмабек Кенжалин бірқатар
республикалық басылымдарға жетекшілік

қаламгер. Ол еңбек жолын «Социалистік
Қазақстаннан» бастап, «Білім және
еңбек» журналында, «Халық кеңесінде»
абыройлы
қызмет
етті.
«Ақиқат»
журналының бас редакторы, «Қазақ
әдебиеті»
газетінің
бас
редакторы
қызметтерін атқарды» дей отырып,
кейінірек «Қазақ газеттері» журналистік
ұжымының шаңырағын көтеріп, оны
жиырма жылға жуық басқарған біртуар
тұлғаның қоғамдық және шығармашылық
қызметі болашақ қаламгерлер үшін үлгіөнеге екендігін жеткізді.
Сондай-ақ
ұйымдастырушылар
алқасына ҚР Сыртқы Істер министрлігі
Халықаралық
ақпарат
комитетінің
төрағасы
Асқар
Абдрахмановтың,
Польша-Қазақстан
Сауда-өнеркәсіптік
палатасының төрағасы Петр Гузовскийдің
құттықтау хаттары келіп түсті. ҚР

етумен қатар, қоғамдық-саяси саладағы
ғылыммен жүйелі айналысты. Белгілі
зерттеушінің теория мен практиканы
ұштастыру нәтижесінде дүниеге келген
«Саяси менеджмент және баспасөздің
жұртшылықпен байланыс мәселелері»
атты іргелі еңбегі, сондай-ақ ақпараттық
менеджмент пен маркетинг бойынша
жасаған ғылыми-әдістемелік талдамалары
бүгінде осы сала мамандарының және жас
ғалымдардың игілігіне қызмет етуде»
делінді хатта.
ҚР Ақпарат және қоғамдық даму
министрі Аида Балаева да хат жолдап,
конференция
жұмысына
тілектестік
білдірді.
Министр «Жұмабек Омарұлы – саналы
ғұмырын
қазақ
журналистикасын
дамытуға арнап, кәсіби өсу мен өрлеудің
барлық табалдырығынан өткен белгілі

Парламенті Мәжілісінің депутаттары
Сауытбек
Абдрахманов,
Мейрамбек
Төлепберген, Жанарбек Әшімжан және
өзге де айтулы тұлғалар қазақ баспасөзінің
талантты
ұйымдастырушысы,
белгілі
журналист-ғалым
Жұмабек
Кенжалин жайлы естеліктермен бөлісті.
Қайраткердің
бұқаралық
ақпарат
құралдарының уақыт талабына сай
дамып, кемелденуіне қосқан кәсіби
тәжірибесі мен қажыр-қайраты үлгі етілді.
Жиын барысында қазіргі заманғы
журналистиканың өзекті де түйінді
мәселелері
талқыланып,
ақпараттық
ресурстарды тиімді пайдалану және оның
тиімділігін арттыру жолдары зерделенді.

Өз тілшімізден

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан
Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған іс-шаралар
аясында стратегиялық сессиялардың онлайн пікірталас платформасы
іске қосылды.

ҚР Президенті Әкімшілігінің мемлекет
тік
басқару
бөлімінің
меңгерушісі
Әлтайыр Ахметовпен өткен стратегиялық
сессия
мемлекеттік
басқарудың
жаңа моделінің негізгі тәсілдері мен
қағидаттарын талқылауға арналды.
Онлайн кездесу барысында сындарлы
пікірталас
болып,
ынтымақтастық
және Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі
дамытуға
сараптамалық-талдамалық
қолдау көрсетуі туралы келісімге қол

жеткізілді.
Сонымен қатар университет өкілдері
тиімді басқару шешімдерін қабылдау
үшін өздерінің сандық әзірлемелерін
ұсынды.
Сондай-ақ
мемлекеттік
басқару, мемлекеттік саясат, ақпараттық
технологиялар менеджменті, мемлекеттік
қызмет және кызметкерлерді басқару
саласында
мамандарды
даярлау
бойынша белсенді ынтымақтастық жүзеге
асырылатын болады.

ҚазҰУ-да әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс кафедрасы
«Ғылыми жұмыс бойынша есеп критерийлері» атты тақырыбында ашық сабақ өткізді

Өз тілшімізден

№18 (1800) 1 мамыр 2021 жыл

Көктемгі шуақ келсе, көңілге
шаттық сыйлар мерейлі
мерекелер де құс қанатымен
қалықтап бірге оралады.
Соның бірі – 1 мамыр Бірлік
мейрамы. Бүгінде Қазақстан
халқының бірлігі күні аталып
жүрген бұл мейрамның тарихы
тереңнен тамыр тартады. Уақыт
жебесінің ұшында кеткен үш
мың жылдықтың бастауында
бұл мереке мая тайпасының
тарихынан енші алған. Тағдыр
тақтасына тарихын ертерек
қашаған ежелгі Италия
тұрғындары әйел құдай Маияны
жер қамқоршысы деп табынған
екен. Маия құдайының құрметіне
көктемнің соңғы айын «май» деп
атап, мейрамға
ұластырыпты-мыс.
Біздің еншіміздегі екі мың жылдықта
бұл
мейрам
еңбек
тойы
ретінде
тойлана бастаған. Ереуілге шыққан
жұмысшылардың жемісті мейрамына
айналған. Әрбір істе бір қадам озық
жүретін АҚШ-та 1886 жылдың 1
мамырында 15 сағаттық жұмыс күніне
қарсы ереуіл басталады. Наразылықтың
нәтижесі үш жылдан кейін жеміс беріп,
1889 жылдың маусымында Еңбекшілердің
ынтымақтастығы күні болып бекітіледі.
Ал Ресей империясында бұл мереке 1890
жылы бастау алды. Алайда әртүрлі саяси
кедергілердің өткелдерінен өтіп, 1917
жылы ашық алаңда тойлана бастады.
Кеңестік
кезеңде
Одақ
көлемінде
Еңбекшілердің
ынтымақтастық
күні
мемлекеттік мереке ретінде салтанатты
түрде тойланып келді.
Кеңес Одағы ыдырап, Қазақстанда
Тәуелсіздік таңы атқаннан кейін бұл
мейрамның танымы өзгерді. 1 мамырды
«Қазақстан халқының бірлігі күні»
деп атау туралы Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев 1995 жылдың 18 қазанында

«Бірлік болмай, тірлік болмас» деген
қанатты сөзді ертеден жадына
сақтап келе жатқан қазақ халқы әр
түрлі ұлт пен ұлыс өкілдеріне қиынқыстау кезеңде қонақжайлылық
танытып, достық пейілін көрсетті.
Достық атты бір шаңырақ астына
шоғырланған әрбір ұлт пен ұлыс өкілі
дәл осы айтулы мереке – 1 мамыр
Қазақстан халқы бірлігі күнінде ән
айтып, би билеп, салт-дәстүрлерінен
түрлі көріністер көрсетеді.
Бұл мерекенің мәні мен маңызын Елбасымыз
да осыдан екі жыл бұрын: «1 мамыр мерекесі
біздің елдегі этностарды бұрынғыдан да
жақындастыра түсуі тиіс. Бұл біздің туған
Қазақстанымызда 20 жылда құрған негізгі
мерекеміз болды. Бірінші мамыр – бірліктің
ерекше мерекесі», – деген еді.
1995 жылдың наурыз айында дүниежүзіне
үлгі
болып,
ұлтаралық
татулық
пен
тұрақтылықтың феномені атанған Қазақстан
халқы Ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде
болмаған ерекше және саяси маңызы зор
құрылым. Бүгінде әрбір ұлтқа салт-дәстүрлерін
жаңғыртуға, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға,
тілінің жетілуіне қамқорлық көрсетілуде.
Осының бәрі ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы
Н.Назарбаев пен ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың
қоғамдағы азаматтық ынтымақтастық пен ішкі
саяси тұрақтылықты сақтауға дұрыс стратегия
таңдап, ұлтаралық қатынастарды реттеудің
тиімді тетіктерін жасай білуінің арқасында
жүзеге асуда.
1 мамыр мерекесі елдің бірлігін одан сайын
нақтылап, сол арқылы қазақ жеріндегі ұлт пен
ұлыс бірлігінің берекелі болуын тілейміз!
Алмабек ЕРБОЛАТҰЛЫ

Жарғыға
қол
қойды.
Бұл
мереке
республикамызда тойланатын ең жарқын
және мерейлі мейрамдардың бірі. Бүгінде
республикамызда тұрып жатқан ұлт пен
ұлыс өкілдерінің татулық пен ынтымақта
өмір сүруі үшін береке, бірлік, бейбітшілік
өте қажет. Сондықтан бұл мейрамның
маңызы ерекше.
Кешегі Кеңес Одағында еңбекшілер
мерекесі аталған, бүгінгі жаңа мемлекетте
жаңаша түлеп, ұлттар арасындағы ыстық
ықыластықты дәріптеуге бет алған
1 мамыр мерекесі Қазақстанда 1996
жылдан бері жылда тойланып келеді.
Қазақстандық ұлтаралық татулық үлгісі,
өзінің терең біліктілігімен құбылыс пен
болмыстың барша сырын жан-жақты
қарастыра отырып, кешегінің қапысы
мен қатесін дөп басып, ұрпаққа өсиет
еткен бабалар арманының жүзеге асқан
нәтижелі көрінісі.

Празднование 1 мая Дня
единства народа Казахстанав
КазНУ имени Аль-Фараби в 2021
году будет проходить, когда наша
страна находится в преддверии
независимости своего 30-летия.
Ежегодное проведение такого
праздника, возведенного в
ранг Государственного в 1995
году, можно считать одним из
достижений нашего государства,
его правильно выстроенной
политики, позволившей
сохранить мир и согласие в
нашем многонациональном
обществе.
Так уж сложилось, что исторически
земля
Казахстана
стала
родной
для представителей более чем 150
национальностей и народностей, среди
которых есть и украинская диаспора, к
которой принадлежу я и горжусь тем,
что являюсь гражданкой Республики
Казахстан.
Мое рождение в Казахстане произошло
в период освоения Целинных и залежных
земель. Родители – первоцелинники,
приехали по призыву Родины по
комсомольской путевке строить город
Акмолинск (Нур-Султан). В то время, вся
наша улица, город представляли собой
большую интернациональную семью. В
мире и уважении друг к другу прошло мое
детство, юность, зрелость в Казахстане.
Главная ценность для меня в каждом
человеке – это умение уважительно
относиться
к
окружаемым,
быть
толерантным.
Будучи
нравственной
нормой,
толерантность
неразрывно
связана с ответственностью каждого
гражданина за судьбу своей Родины.
И
объединяющим
началом
здесь
выступает
общность
ценностей
казахстанцев, главными из которых

1 мамыр мерекесі – Қазақстан
Республикасында тұратын халықтарды
бірлікке, ынтымаққа ұйытатын мейрамға
айналды. Қазақстан – көп ұлтты мемлекет.
Жері кең, көңілі дархан қазақтың
даласында 140-тай ұлт пен ұлыс өкілдері
бір тудың астында тату-тәтті ғұмыр
кешуде. Қазақстан халқының бірлігі күні
бүгінгі таңда кең көлемде тойланып
келеді. Бұл – жыл бойғы еңбектің жемісі,
көктемнің жеңісі, бүтін бір елдің бірлігін
әспеттеп келеді. Тойды қазына ретінде
қарайтын Қазақ елі үшін қай мейрамның
да маңызы зор. Сондықтан да жұдырықтай
жұмылып, жылдарды артқа тастап келе
жатқан ұлт пен
ұлыс өкілдері ортақ
мейрамды Отанымыздың басты тойына
айналдырды. Бұл мерекедегі басты мақсат
Қазақстан халқын республика аумағында
тұратын өзге ұлттардың мәдениетімен,
дәстүрлерімен таныстыру. Мерекенің ең

стали: независимость, благополучие и
процветание всех граждан.
Ценю
в
людях
–
миролюбие,
коммуникабельность, желание трудиться,
развиваться и быть полезным обществу.
Стараюсь прививать студентам эти
качества. Тем более, что у меня есть
такая непосредственная возможность.
Мои
два
высших
образования
и
наличие ученой степени, полученные
в Казахстане, позволяют в рамках
реализации Образовательных программ
«Государственное и местное управление»
и
«Менеджмент»
читать
такие
дисциплины, как «Организационное
поведение», «Командный менеджмент»
и др., где я себя реализую не только как
лектор, но и воспитатель этих важных
качеств для современного казахстанца и
человека мира.
Я горжусь тем, что сегодня являюсь
членом многонационального коллектива
КазНУ
им.
Аль-Фараби,
флагмана
образования Казахстана и одного из
ведущих учебных заведений мира, где
ежегодное празднование Дня единства
народа
Казахстана
стало
доброй
традицией. Где каждому предоставляется
продемонстрировать культурные или
спортивные
достижения,
отразить
разнообразие обычаев и традиций,
призванные сдружить представителей
разных национальных групп, открыть
красоту и перспективу культурного
взаимообмена,
продемонстрировать
особенности
нашего
казахстанского
менталитета,
преподнести
уроки
толерантности и дружелюбия студентам,
обучающихся в КазНУ из разных сран
мира.
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бір жарқын да, озық көрінісі – этномәдени
көрмелер арқылы мәдениеттер тоғысын
жасау. Әр ұлттың мәдени мұрасының
озық үлгілерін көрсетіп, көрме арқылы
мәдениетін дәріптеу, рухани жадын
оятып, рухани жаңғыру.
Қазақстан озық отыз елдің қатарына
қосылу үшін ұлт болып ұйысып, бүгіні мен
болашақты байланыстыра саралайтын
саналы ұрпақ қалыптастыру басты
міндеттің бірі. «Бірлік бар жерде тірлік
бар». Бұл бабадан қалған әуелгі қағида.
Қағиданы қалт жібермесек қана қатардан
табыламыз. Сонда ғана мерейлі, мерекелі
күндеріміз көп болмақ. Бірлік тойы
берекенің бастауы. Берекелі күндеріміз
көп болсын!
Гүлнар ҚОЗҒАМБАЕВА,
т.ғ.к., Қазақстан тарихы
кафедрасының доценті

Несмотря на пандемию, праздник
в
университете
уже
стартовал.
Разбросанные по регионам и дальним
странам
студенты
встречаются
на
платформах интернет на открытых
эдвайзерских часах, конкурсах, выставках,
викторинах и т.д., демонстрируют свое
желание быть вместе, делать нашу страну
лучше, укреплять связи, сделать более
открытым диалог между представителями
не только разных этносов, но и стран.
С наступающим праздником! С Днем
единства народов Казахстана!
Татьяна СОКИРА
к.э.н.,зам. заведующей во УМиВР,
и.о.профессора кафедры
«Менеджмент»
ВШЭБ

26 апреля в Казахском национальном университете имени аль-Фараби начала работу летняя школа по
обмену опытом между преподавателями и учеными
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1 Мая — День единства народа
Казахстана — таково новое
значение и новые акценты этого
праздника. Торжество родилось
ровно через четыре года
(в 1995 г.) после того, как наша
страна стала независимой.
Первый Президент РК Н.А.Назарбаев
подписал указ, который отображал
важнейшую
стратегическую
состав
ляющую жизни государства — наце
ленность на единение и мирное
сосуществование
различных
этнич
еских
групп,
которые
выбрали
Казахстан страной проживания. Первое
празднование этого дня в таком формате
и с таким значением состоялось в 1996
году. Это праздник дружбы, понимания
и согласия, которые так необходимы для
мирной жизни в стране, где проживают
более 130 нации и народностей. Каждый
уникален, но вместе – один дружный
народ. И в этом смысл первомайского
праздника.
Казахстан
является
территорией,
свободной от этнических конфликтов.
Экономические
и
социально-поли
тические реформы состоялись благодаря
межэтническому
спокойствию
и
гармонии. Единство народа всегда было
высшим достоянием человечества, на
всем протяжении истории государства.
Именно поэтому в Казахстане праздник
Единства народа, который 1 мая,
вместо прежнего Дня международной
солидарности трудящихся, приобретает
все
большую
значимость,
служит
укреплению стабильности, мира и
согласия.
Происходящие
в
мире
события
наглядно показывают, что отсутствие
единства внутри страны может привести
к ослаблению его устоев, к накоплению
центробежных сил, который разрывает
общество,
делают
невозможным
конструктивный диалог. Все достижения
нашей страны – благодаря миру и согласию.
Мир полон примеров катастрофических
последствий
межнациональной
и
межконфессиональной
розни.
Мир
и согласие – это не стечение какихто обстоятельств. Это то, что мы
построили в годы независимости. Такое
согласие и мир – это величайшая работа
государства и всего нашего общества,
это наше общее достояние, которое мы
должны беречь. В Казахстане принята
Доктрина
национального
единства,
в котором говорится: «Если на этапе
становления
государства
главной
задачей была консолидация общества на
основе межэтнической толерантности
и общественного согласия, то на новом
этапе развития страны стратегическим
приоритетом становится достижение
Национального Единства, основанного
на признание общей для всех граждан
системы ценностей и принципов».
1 мая стал праздником, в котором
отразилось все многообразие культуры
и
богатство
духовных
традиций
нашей страны. В многонациональной
республике в мире, согласии и единстве
проживают представители более 130
национальностей и этносов. К великому
сожалению, в этом году пандемия
коронавируса внесла коррективы в
празднование весеннего праздника: не
состоятся народные гуляния, а друзья
не смогут собраться за накрытым
дастарханом. Но это ни в коей мере не
должно отразиться на праздничном
настроении казахстанцев, так как многие

мероприятия в республике пройдут в
онлайн формате.
Многие принимают этот праздник как
дань прошлому, как традицию. Однако
он имеет важнейшее значение для нашей
страны. Казахстан — мультикультурная
и многонациональная страна. В ней
сосуществуют
представители
более
ста тридцати этносов и народностей.
Казахстан принимает всех, кто желает
жить и трудиться на этой земле.
Народы Казахстана живут мирно, во
взаимопонимании и уважении к культуре,
традициям, обычаям всех наций и
этнических групп, которые трудятся на
этой родной земле. Праздник единства
народа Казахстана призван укрепить
связи, сделать более открытым диалог
между представителями разных этносов,
продемонстрировать
достижения
культурного
мультинационального
диалога народов, проживающих в стране.
За многие годы существования День
единства народа Казахстана приобрел
устоявшиеся
традиции
и
порядок
празднования.
Отошли
в
прошлое
пафосные демонстрации.
Главная задача всех мероприятий,
которые проводятся в этот день, —
показать единство народов Казахстана:
культурные и спортивные достижения,
разнообразие обычаев и традиций,
сдружить
представителей
разных
национальных групп, открыть красоту и
перспективу культурного взаимообмена. В
День единства народа Казахстана жители,
независимо от статусного положения
и
профессиональной
деятельности,
возраста и этнической принадлежности,
выходят на торжественные шествия.
Они проходят по главным улицам и
проспектам городов. Обычно участие в
таких массовых событиях принимают
объединенные
коллективы:
люди,
которые работают в одной организации
или на предприятии, студенты разных
учебных
заведений,
представители
культурных
общественных
центров.
Все
эти
мероприятия
призваны
продемонстрировать
уважение
и
внимание, которое показывается всем
народам и нациям, что живут в Казахстане.
Важнейшая задача — создать общность
наций,
чтобы
продемонстрировать
перспективу дружбы и взаимопонимания.
В
многонациональной
стране
необходимо регулирование вопросов
сохранения межэтнического согласия,
поддерживающее
стабильность
не
только в крупных городах, но также
и в регионах. С целью поддержания
общественно-политической
стабильности, общественного согласия,

взаимоуважения и взаимопомощи в
многонациональной стране 1 марта 1995
года, указом Президента была образована
«Ассамблея народов Казахстана», в
2007 году переименована в «Ассамблею
народа Казахстана» (АНК). С 2016 года
день создания Ассамблеи, отмечается как
праздник «День благодарности». АНК
– это консультативно-совещательный
орган при Президенте РК. В 2007 году в
действующую Конституцию Республики
Казахстан были внесены поправки, и АНК
был придан конституционный статус,
и было дано право избрание в Мажилис
Парламента девять депутатов. В 2008 году
20 октября Президент РК подписал Закон
«Об Ассамблее народа Казахстана».
В
современное
время,
многонациональной стране необходимо
развивать братское отношение друг к
другу и не допускать межнациональных
конфликтов. В День единства народа
Казахстана, по всей стране проводятся
праздничные
мероприятия
по
сплочению всех казахстанцев, проходят
этнокультурные выставки и выступления
представителей культурных центров,
ярмарки, конкурсы и т.п. Проведение
таких мероприятий призывают проявить
внимание к народам, проживающим в
Казахстане. Большой эмоциональный
заряд, который он несет в себе, связан
не только
с ощущением весеннего
пробуждения
природы,
но
и
с
восприятие 1 мая как общего торжества,
сплачивающего всех казахстанцев. Яркий
весенний праздник приходит в каждом
городе Казахстана дружным шествием
по центральным улицам городов, а также
проведение множества увеселительных
мероприятий. Как множество солнечных
лучей, освещающих в эти весенние
дни нашу Родину. Она дает жизнь
молодым ростки, так и многообразии
национальностей,
проживающих
на
древней земле казахов, вносит свою лепту
в становление и процветание государства.
В мире немного стран, которые так же,
как Казахстан, могут похвастаться таким
разнообразием этносов, проживающих в
мире и согласии под общим шаныраком.
Этот 2021 год для казахстанцев
также является знаменательной, страна
торжественно будет праздновать 30-летие
своей независимости. Что за 30 лет у
нас не было открытых национальных
конфликтов – это победа Единства
народа Казахстана. Мы всегда будем
бережно оберегать и хранить это
могучее слово «Единство». Сегодня вся
страна отмечает День единства народа
Казахстана. Праздник символизирует
дружбу и взаимопонимание между
представителями всех казахстанских
этносов. День единства народа Казахстана
– хороший повод узнать о своих друзей,
побольше об истории их народа и
обычаях, а также вернуться к истокам
своей культуры и вспомнить свои
национальные традиции. День единства
народа Казахстана – это праздник
подлинного патриотизма, преданности
своей стране и беззаветной любви к земле
своих предков.
С Днем единства народа Казахстана!
Дмитрий МЕН,
доктор политических наук, профессор
кафедры Дальнего Востока
Назерке ХАМИТОВА,
магистрант 2 курса
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В наши дни изучение
государственного языка
является долгом каждого
гражданина нашей страны.
Изучение государственного
языка – весомая инвестиция в
наше будущее.

Я очень люблю казахский язык, но долгое
время я не мог овладеть им, так как у меня
было мало общения. По окончании школы
я поступил в Казахский Национальный
университет имени Аль-Фараби. Меня
всегда волновал один вопрос: я родился и
вырос в Казахстане, но не могу в полной
мере овладеть государственным языком.
И тогда я решил для себя, что приложу все
усилия, чтобы выучить казахский язык и
свободно на нем разговаривать.
В изучении языка мне очень помогла моя
кафедра. Я мог писать, читать, понимать
на слух, но не мог заговорить. И в этом
мне помогли С.Коданова С.К., Еримбетова
Л.Т., Мукият С., Бекжан З., и вся моя
кафедра. Я благодарен этим людям. Они
много для меня сделали и очень помогли
мне в улучшении качества разговорного
казахского языка. Даже когда у меня не
получалось говорить и я допускал много
ошибок в произношении, моя кафедра
меня поддерживала и помогала. Спасибо
большое моей кафедре и, в частности,
Сармасаеву Марату Турсынбаевичу, он
многое мне объяснил и помог в изучении
языка.
Я изучаю казахский язык, потому что
я хочу читать произведения великих
казахских писателей в оригинале. Я хочу
общаться с людьми, понимать их культуру
и традиции. На моем письменном столе
всегда есть книга на казахском языке. Я
часто слушаю песни на казахском языке и
пытаюсь узнавать из них новые слова. Мне
нравится смотреть передачи на казахском
языке по телевидению. Мой любимый
казахский поэт – Магжан Жумабаев. Я
люблю читать его стихи. Один из моих
любимых стихов – «Сағындым». Часто
слушаю кюи, особенно нравится кюй
великого
современного
казахского
композитора
Секена
Турысбекова
«Көңіл толқыны». Я также прочел слованазидания Абая, его стихи и песни,
которые он написал. Однажды даже
попробовал перевести на русский язык
несколько куплетов «Көзімнің қарасы»:
Свет очей ты моих.
Ты души долгий стих.
Без конца жжет внутри.
След твоей красоты.
Мудрецы из степи,
Говорят старики:
Никогда не найти,
Мне такой, словно ты.
Умолять, воспевать,
Лик слезами заливать.
Я пришел все сказать.
Твой ответ тихо ждать.
Я хочу в совершенстве владеть казахским
языком, но для этого я должен приложить
много усилий. Самое главное – желание и
уважение к своей стране и к людям и тогда
все получится.
Денис ДУБОВЦЕВ,
старший преподаватель кафедры
физики плазмы, нанотехнологии и
компьютерной физики

Председатель Правления-Ректор КазНУ имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев встретился с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Польши в Казахстане Селимом Хазбиевичем
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Қазақстанның көп этностық, көп мәдениеттілік және көп конфессиялық
бірегей ерекшелігі бар. Жүзден астам этнос қазіргі қазақ қоғамының,
Қазақстанның келбетін сипаттайды. Этностардың тарихи тағдыры
әрқилы қалыптасқанымен, олардың барлығын Ұлы даланың байырғы
тұрғындары жылы шыраймен қабылдап, қамқорлық көрсетті. Оларды
қазақ жері біріктірді.

Осындай этностардың бірі – корейлер.
Жалпы саны елімізде жүз мыңнан сәл
асқанымен
корейлерді
қазақстандық
қоғам
өмірінің
барлық
саласында
кездестіруге болады. Бір шаңырақ астында
тату-тәтті ғұмыр кешіп жатқан өзге
этнос өкілдері секілді, корейлер де әрбір
отбасылық ортада, әрбір еңбек ұжымында
бар. Қонақжай елдің этностары саяси
тұрақты, экономикасы ауқатты, ең
бастысы эмоционалды заңдылық деңгейі
жоғары қоғамда біртұтас отбасы ретінде
өмір сүріп келеді.
Жиырма
жылдан
астам
уақыт
ішінде
Қазақстанмен
әлеуметтікэкономикалық, ғылыми, білім беру
және мәдени ынтымақ¬тастық орната
отырып, Оңтүстік Корея қазақстандықтар
үшін танымал және тартымды брендке
айналды. Кореялық көпшілік мәдениет
күнделікті
өмірге
еніп,
олардың
халықтық тұтыну тауарлары әр адамның
өмірінде
үйреншікті
қолданатын
бұйымдарға
айналуда.
Қазақстан
эко¬номикасында корей капиталының
болуы
жастарды
көптеген
жұмыс
орындарымен қамтамасыз етті. Корей
тілін жетік білетін мамандар даярланып
жатыр. Оңтүстік Кореяның азаматтары

Қазақстандағы ірі қалалардың тыныстіршілігіне белсенді араласып келеді.
Оңтүстік Корея мемлекеті Қазақстан
визасыз режим енгізетін елдердің біріне
айналмақ. Мұндай қадамдар Корея мен
қазақстандық
корейлердің
имиджін
көтеруде, қазақстандықтардың Корея
мәдениетіне жақындай түсуінде белгілі
бір рөл атқарды.
Тәуелсіз
Қазақстан
құрылысының
бастапқы кезеңінде Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың
ерік-жігері
мен
этносаралық
қатынастарға
қатысты
сарабдал саясаты көп этносты қоғамның
өзге өкілдері сияқты, қазақстандық
корейлердің де өз мәдениетін, әдетғұрпын, дәстүрлері мен тілін сақтауға
және дамытуға мүмкіндік берді.
Оңтүстік Кореямен дипломатиялық
қарым-қатынас орнаған сәттен бастап
Қазақстанда «этностық жаңғыру» деп
аталатын кезең басталды. Корей тілі
ата-баба тілі ретінде жас корейлер үшін
маңызды болып қала береді. Алайда
тілдің кәсіби тұрғыда қажеттілігі болмаса,
оны сақтау мәселесі жақын арада тек
символдық мәнге ие болып қалатынын
мойындау керек. Тұтастай алғанда,
мемлекеттің саясатын іске асыра отырып,
сондай-ақ демографиялық ахуалдың,
саяси болмыстың өзгеруіне байланысты
Қазақстанның корейлері алғашқылардың
бірі болып мемлекеттік тілді ұйымдасқан
түрде үйренуді бастады. Бүгінде тілді
дамытуды
қолдаудың
мемлекеттік
бағдар¬ламаларынан басқа Қазақстанның
барлық өңірлерінде қазақ тілін үйрену
бойынша жобалар бар. Оларды Қазақстан
корейлері қауымдастығы іске қосты.
Осылайша, корейлердің қазақ тілін толық
меңгеруіне барлық жағдай жасалған.
Олар осындай оң шешім қабылдап, тілдің
маңыздылығын ба¬лаларға мәжбүрлі
қадам ретінде емес, же¬ке табысқа жету
үшін өмірлік қажеттілік ретінде ұсынып
отыр. Корейлер этностың ерекшеліктері
«тілдік бірігу» кезінде одан да айқын
көрінетініне сенімді.
Наталья ЕМ,
тарих ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған профессор

Халық бірлігі мерекесінде әр ұлт өкілдері еліміздегі береке мен
ынтымақты дәріптеп, әлемдік деңгейде жоғары бағаланған
қазақстандық татулық пен келісімді паш етіп келеді.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Өзара
алауыздық
пен
жан-жаққа
тартқан
берекесіздік
талай
елдің
тағдырын
құрдымға жіберген. Тіршілік тезіне төтеп
бере алмай, жер бетінен ұлт ретінде
жойылып кеткен елдер қаншама. Біз өзгенің
қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ
ала білуге тиіспіз. Ол сабақтың түйіні біреу
ғана – Мәңгілік ел болу біздің өз қолымызда.
Бұл үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы
алға ұмтылуымыз керек», – деп бүкіл
елге Мәңгілік ел идеясын ұсынды. Біздің
көпұлтты Отанымызда бұл идея қызу қолдау
тапты. Жыл сайын бұл мерекеде Қазақстан
аумағында тұрып жатқан 130-дан астам
ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта
тату-тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік
пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығын
мерекелейді.
Бірлік
күні
барлық
балабақшадан бастап, мектеп, колледж
және университеттерде айтарлықтай атап
өтіледі. Мақсаты – Қазақстан халқының
бірлігін нығайту, жастарды достық пен
ынтымақтастықта өмір сүруге тәрбиелеу.
Еліміздің болашағы – білімді жастар.
Ал жастарды бірлікке тәрбиелеу – біздің
міндетіміз. Сол себепті студенттер арасында

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясын қолдауға
арналған «Еліміздің бірлігі – өз қолымызда»
тақырыбындағы іс – шара биофизика,
биомедицина
және
нейроғылымдар
кафедрасының
«5В060700
Биология»
мамандығының 3 курс студенттерімен
Microsoft Teams платформасында онлайн
форматта ұйымдастырылды. Іс- шара
барысында 1 мамыр мерекесінің тарихына
арналған презентация көрсетіліп, бірлік
туралы
өлеңдер
мен
мақал-мәтелдер
айтылды.
Сонымен
қатар
кафедра
меңгерушісі профессор А.Кустубаева және
басқа оқытушылар өз пікірлерін айтып,
әрқашан осындай бірлікте кез келген
шараларды
ұйымдастырып,
еліміздің
бірлігін сақтауды насихаттады.
А.ҚОЖАХМЕТОВА,
биофизика, биомедицина және
нейроғылымдар
кафедрасының аға оқытушысы
Н.СЕЙДАЛИЕВА,
биофизика, биомедицина және
нейроғылымдар
кафедрасының оқытушысы

Каждое 1 мая весь Казахстан отмечает – День единства народов, день,
когда мы подтверждаем и радуемся за свою дружбу и сплочённость друг
с другом.

В нашей стране проживает большое
количество национальностей с разными
традициями,
разным
менталитетом,
разной культурой. И, несмотря на то,
что все народы разные, мне нравится
доброе и тёплое отношение, проявление
уважения,
стремление
понимать
и
интересоваться
национальными
особенностями друг друга. С детства
мы отмечаем Наурыз, Масленицу и
многие другие праздники, дружим,
несмотря на различные национальные
и религиозные принадлежности. В этом
есть много плюсов, ведь узнавать что-то
новое о разных людях и их культуре очень
интересно и познавательно.
Каждый из
народов уникален по
своему, но вместе на территории нашей
Республики мы – один дружный народ.
И в этом смысл праздника единства.
Каждый
человек
Казахстана
вне
зависимости от национальности делает
свой невосполнимый вклад в процветание
нашей страны. Так же в этот праздник
во всех регионах страны проходят
представления, концерты и фестивали,
где люди веселятся, танцуют и отлично
проводят время вместе.

Я поздравляю всех казахстанцев с
Днём Единства Народов и желаю жить в
мире и согласии! Ведь только благодаря
трепетному отношению друг к другу
будет больше добра, сплоченности,
счастья и блага на будущее страны.
Наталья КИМ,
студентка 2 курса факультета
информационных технологий

Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесінің мақсаты мен құндылығы
– түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый-құрметін, ыстық
ықыласы мен достық ниетін арттырып, дәстүр-салтын жаңғыртып,
мызғымас татулық пен бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау деп
білемін.
Қазақстан халқының бірлігі күні –
әрбір қазақстандық үшін отансүйгіштік
пен патриоттық сезімнің, азаматтық
борыш пен жалпы ұлттық келісімнің
мерекесі. Сондықтан ел азаматтары мен
азаматшалары әр ұлт пен ұлыстың өткен
тарихын, оның сабақтарын саралап,
әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары
бағаланған
қазақстандық
татулық
пен келісімді паш етеді. Елдігіміздің
басты қорғаушы күші – қоғамдық
келісім мен этносаралық үйлесімді,
саяси тұрақтылықты сақтау – біртұтас
Қазақстан халқының басты міндеті, біздің
ең маңызды байлығымыз!
Мен,
Убайдулллаева
Маликахон,
қарапайым өзбек қызымын. Әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университетінде
50-ден аса этнос өкілдерімен бірге өте
білімді әрі білікті ұзтаздардан сапалы
білім, саналы тәрбие алып жатырмын.
Факультеттің
оқытушы-профессорлар
құрамы жеке тұлға, білікті маман болып
қалыптасуыма өз үлестерін қосуда.
Баршаңызды
айтулы
мерекемен
шын жүректен құттықтай отырып, зор

денсаулық, отбасыларыңызға құт-береке,
бақыт тілеймін!
Маликахон УБАЙДУЛЛАЕВА,
Ақпараттық
технологиялар факультетінің
«Ақпаратық қауіпсіздік жүйелері»
мамандығының 2 курс студенті

Мен Қазақстанға Ауғанстаннан
білім іздеп келдім. Қазақ халқы
өте бауырмал. Әр кезеңде пана
іздеген өзге ұлт өкілдерін
кемсітпей бауырына басып,
бір үзім нанды бөліп жеген.
Сондықтан Қазақстан көп ұлтты
мемлекет болып саналады.
Татулықты ту еткен қазақ елінде бүгінде
көптеген ұлт өкілдері бір анадан туғандай
бір шаңырақтың астында сыйластықпен
өмір сүріп келеді. Әлемде мұндай ел жоқ
шығар. 1 мамыр мерекесі әрбір қазақстандық
үшін
Отанға
деген
сүйіспеншілік
пен
ынтымақ, бірлік мерекесі болып саналады.
Қазақстан Республикасы Тәуелсізідігіне 30
жыл толуына орай қазақ халқын бірлік пен
ынтымақ күні мерекесімен шын жүректен
құттықтаймын. Сіздерге шынайы көңілмен
өзімнің атымнан және Қазақстанда білім

алып жатқан ауған студенттерінің атынан
зор алғысымды білдіремін. Достығымыз бен
өзара сыйластығымыз одан әрі жалғасып,
татулығымыз мәңгі жасай берсін!
Пайванди Мохаммад ЖАВИД,
жоғары оқу орнына дейінгі
білім беру факультеті

Председатель Правления - Ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Жансеит Туймебаев
выступил на международной онлайн-конференции «А.Тенишев. Сардар тюркского языкознания»,
который был организован Международной тюркской академией
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Бәсекеге қабілетті мемлекет болу үшін елде білімді ұрпақ пен сауатты
ұстаздардың болуы шарт. Адам мен адамды теңестіретін білім болса,
кез келген елде келешектің кілті – жастарда. Ал ұстаз өскелең ұрпақтың
бағыт берер темірқазығы, ел болашағының сенімді өкілі.

Ғылым
саласында
тынымсыз
еңбек етіп, сол жолда дара жолын
қалыптастырған
ғалымдардың
бірі
және бірегейі  университетіміздің
химия және химиялық технологиялар
факультеті, органикалық заттар, табиғи
қосылыстар және полимерлер химиясы
мен
технологиясы
кафедрасының
профессоры, химия ғылымдарының
докторы Гаухар Бурашева (Кашанова).
Гаухар Шахмақызы 1951 жылы
сәуірдің
26
жұлдызында
Алматы
қаласында дүниеге келді.
1981
жылы
кандидаттық,
ал
2004 жылы профессорлар Ж.Әбілов
пен
Қ.Рахимовтың
жетекшілігімен:
«Химическое исследование некоторых
галофитов
Казахстана,
разработка
фитопрепаратов
и
создание
лекарственных средств на их основе»
атты
тақырыпта,
биоорганикалық
химия мамандығы бойынша докторлық
диссертациясын қорғайды.
Гаухар
Шахмақызы
2005-2009
жылдары
әл-Фараби
атындағы
ҚазҰУ-дың органикалық химия және
табиғи қосылыстар химия кафедрасы
меңгерушісінің қызметін атқарады.
Г.Бурашева химия факультетіндегі
қызметтік
жолында
өзін
жоғары
санатты, кәсіби біліктілігі биік ұстаз
есебінде көрсеткен маман. Ол ұзақ
жылдар бойы биология, химия және
физика факультеттерінде «Органикалық
химия» пәнінен орыс және қазақ
тілдерінде дәріс беріп, зертханалық
жұмыстарын
жүргізген.
Сондай-ақ,
ұзақ уақыт «Химия», «Органикалық
заттардың химиялық технологиясы»
мамандықтары бойынша қазақ тілінде
бакалавр мен магистрлерге «Дәрілік
шикізаттарды
өңдеудің
химиялық
технологиясы», «Фитопрепараттардың
химиясы
мен
технологиясы»,
«Көмірсулардың
химиясы
мен
технологиясы», «Өсімдіктерді өңдеудің
заманауи
технологиясы»,
«Табиғи
полимерлерді
алудың
химиялық
технологиясы»
секілді
көптеген
элективті пәндерден білім беріп келеді.
Г.Бурашева мен Н.Сұлтанова 2007 жылы
жарық көрген «Флавоноиды некоторых
галофитов Казахстана» атты
оқу
құралын «Химия» мамандығына арнап
шығарған. 2013 жылы «Органикалық
заттардың химиялық технологиясы»
мамандығына Г.Бурашева, Б.Есқалиева,
А.Үмбетова
«Табиғи
қосылыстар
химиясының негіздері» еңбегін, ал
2014 жылы Г.Бурашева, Б.Есқалиева
«Полифенолдардың
химиясы
мен
технологиясы», 2016 жылы Г.Бурашева,
Б.Есқалиева,
А.Қыпшақбаеваның
«Өсімдіктер
химиясы»
атты
оқу
құралдарын жарыққа шығарды.
Гаухар Шахмақызы ғылымда өз
бағытын тапқан ғалым. Ол өзінің еңбек
жолында әлі күнге дейін шәкірттерімен
бірлесіп Қазақстанның сорлы, сортаң
жерлерінде
өсетін
галофиттердің
химиялық
құрамын
зерттеп,
сол
өсімдіктерден биологиялық белсенді
кешендерді
бөлудің
технологиялық
сызбанұсқасын жасап, жаңа заттарды
бөліп, оның құрылысын соңғы талап
бойынша
дәлелдеумен
айналысып
келеді.
Г.Бурашеваның көп жылдық төккен
терінің арқасында жаңа биологиялық
белсенді кешен «Алхидин» дүниеге
келіп, оның 100% құрамы анықталып,
бақылау және стандарттау жолдары
ұсынылып, «Алхидин» субстанциясына,
«Жантақ» шырынына, 5%-ды алхидин
майына және жантақтың қырғыздық
түрінен
алынған
тұндырындыға
өндірістік
регламент
жазылып

бекітілген. Барлық ұсынылған дәрілік
түрлер ҚР тіркеуіне алынып, куәлік
берілді. Мәселен, «Фармакологическое и
химико-фармацевтическое исследование
фитопрепаратов из верблюжьей колючки»
атты еңбек жинағында жантақтың барлық
қасиеті көрсетілген.
Ол 30-дан астам ҚР предпатент және
инновациялық патентін, 1 РФ патентін,
4 Уақытша Фармакопеялық мақала, 1
шикізатқа
арналған
Фармакопеялық
мақала, 4 дәрілік түрлерге арналған тіркеу
куәлігінің, 350 ғылыми жұмыстың, соның
ішінде 250-ден астам мақаланың авторы.
Қазақстан – Пәкістан және Қазақстан
– Қытай елдерімен келісімшарттар
аясында
үлкен
ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізуде. 2000 жылдан бері
Г.Бурашеваның жетекшілігімен Қазақстан
галофиттерінің 21 түрі зерттеліп, 17 жаңа
заттардың құрылыстары дәлелденген.
Алғаш
Қазақстан
галофиттерінің
хемотаксономиялық
сипаттары
анықталған.
Гаухар
Шахмақызы
1987
жылы
«Изобретатель
СССР»
төсбелгісімен;
2002-2003 жылдары ғылыми-зерттеу
жұмыстарында
жоғарғы
нәтиже
көрсеткені үшін әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың дипломымен марапатталған.
2004-2006
жылдары
Мемлекеттік
ғылыми стипендиясы; 2008 жылы ҚР
ғылым мен техникасының дамуына үлкен
үлес қосқаны үшін «Алтын белгі», «Ғылым
сардары» төсбелгісі; 2015 жылы ҚР
Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы
лауазымының иегері.
Гаухар Бурашева – қазіргі таңда
ұлағатты ұстаз, зерделі ғалым, асыл
ана, тәлім берер ене, ақ жаулықты әже.
Барша шәкірттеріңіздің атынан Сізді
мерейлі мерекеңізбен жаңа жеткен 70
жасқа толуыңызбен шын жүректен
құттықтаймыз!
Сіздің еңбек жолыңыз бен ғылым
жолында атқарған қызметіңіз сан қырлы.
Еңбекке ерте араласып бағындырған
белестеріңіз
бен
шәкірттерге
берген тәліміңізге, ғылымға қосқан
жаңалықтарыңызға,
келер
ұрпаққа
қалдырған ізіңізге бас иеміз. Тек шәкірт
тәрбиелеп қана қоймай, ілім жолында да
өзіңіздің шоқтығы биік жұлдызыңызды
көрсете білдіңіз. Сізді мерейтойыңызбен
құттықтай отырып, деніңізге саулық,
отбасыңызға амандық, алдағы істеріңізге
толағай табыс пен береке тілейміз.
Ғұмырлы болып, ғылымға қалдырар
қолтаңбаңыз анық болсын!

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

Дөңгелек үстел санитарлық режимді
ескере отырып, офлайн және онлайн
форматта
жүргізілді.
Аталған
ісшараны биология және биотехнология
факультетінің биофизика, биомедицина
және
нейроғылымдар
кафедрасы
ұйымдастырды.
Конференцияға
б.ғ.д.,
профессор,
ҚР
ҰҒА
мүшесі
Т.Төлеуханов, биофизика, биомедицина
және нейроғылымдар кафедрасының
жетекшісі б.ғ.к., профессор А.Кұстубаева
модераторлық етті.
Дөңгелек үстелдің мақсаты профессор
Виктор Михайловичтің өмір жолы мен
асыл мұраларын, ғылыми жетістіктерін
заманауи ғылыми прогресс аясында жас
ғалымдарға таныстыру.
Шарада биофизика, биомедицина және
нейроғылымдар кафедрасының жетекшісі
б.ғ.к., профессор Альмира Кұстубаева
ашып, келген қонақтарға алғыс білдіріп,
профессор В.Инюшиннің еңбегіне тоқтал
ды.
Виктор Инюшинді университеттің
Ғылым және инновация департаментінің
директоры Серік Мұхамбетжанов, ӘлФараби атындағы ҚазҰУ «Парасат»
кәсіподақ комитетінің жетекшісі Талғат
Мекебаев, ғылыми-инновациялық жұмыс
және халықаралық қатынастар жөніндегі
декан орынбасарының м.а. Әсемгүл
Сәдуақасова, биология ғылымдарының
докторы, профессор, ҚР Ұлттық ғылым
академиясының академигі Амангелді
Бисенбаев
құттықтады.
Профессор
И.Инюшиннің ғылымға сіңірген еңбегі

және ашқан жаңалықтары үшін Әл-Фараби
атындағы медальмен марапатталды.
Дөңгелек
үстелге
отандық
және
шетелдік ғалымдар, жас зерттеушілер
және профессор В.Инюшиннің шәкірттері
қатысты. Дөңгелек үстелдің тақырыптық
бағыттары бойынша шетелдік және
отандық ғалымдардың баяндамалары
тыңдалды.
Мерейтой иесін құттықтап, еселі
еңбегін айтып, мерейін асқақтатқан жиын
да республика, алыс-жақын шет ел оқу
орындарынан, ғылыми орталықтардан,
академиялардан толассыз құттықтаулар
түсіп
жатты.
Еліміздің
Павлодар,
Көкшетау секілді қалаларынан және Ресей
Федерациясынан
көптеген
ғалымдар
онлайн режимде Zoom платформасында
өз құттықтауларын білдірді. Сонымен
қатар іс-шара барысында профессор
В.Инюшиннің өмірі, ғылымға қосқан
жаңалықтары туралы деректі фильмдер
көрсетілді. Жиын соңында ұлағатты ұстаз,
ғалым Виктор Михайлович сөз алып,
барлық қатысушыларға алғысын білдірді.
Ғылым докторларының берері көп екенін
айтып, жастарды ғылымға бағыттауда
атқарылар істің аз еместігін сөзіне арқау
етті.
А. САЙДАХМЕТОВА,
Н. СЕЙДАЛИЕВА,
биофизика, биомедицина және
нейроғылымдар кафедрасының
оқытушылары

Б. ЕСҚАЛИЕВА,
х.ғ.к., қауымд. профессор
Г. СЕЙТІМОВА,
PhD, аға оқытушы

В КазНУ имени аль-Фараби в рамках мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики
Казахстан, запущена дискуссионная платформа в формате онлайн стратегических сессий
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Апрельская конференция
кафедры ЮНЕСКО по
журналистике и коммуникации
КазНУ имени аль-Фараби
«Модели обучения
международной журналистике
в целях устойчивого развития»
(МTIJ) ежегодно собирает
профессионалов медиа со
всего мира. В этом году, при
поддержке Кластерного бюро
ЮНЕСКО в Алматы, состоялась
пятая встреча, объединившая
более ста ученых из 9 стран:
США, Гонконг, Польша, Турция,
Россия, Украина, Кыргызстан и
другие.
Пандемия COVID-19 внесла свои
коррективы
в
образовательный
и
профессиональный процессы развития
мировой медиасферы. И без того
стремительно развивающиеся технологии
получили новый, порой агрессивный
импульс, активизировав скрытые риски,
информационные
шумы,
фейковый
контент, ужесточение условия труда
журналистов, неравенство в получении
онлайн образования, зависимость от
интернета, новый уровень требований к
преподавателю, форматам и содержанию
учебных материалов.
Прошедший год позволил препо
давателям наработать определенный
опыт и алгоритмы образовательных
онлайн-методик,
освоить
новые
цифровые
инструменты,
техники
дистанционной
игропедагогики.
Медиа-эксперты также отметили новые
уровни профессиональной деформации,
актуализацию
этических
дилемм,
востребованность
экологического
контента и всего комплекса ЦУР (17
Целей устойчивого развития ООН) в
журналистике.
Модератор конференции – Радослав
Фидлер
–
профессор
Университета
Адама Мицкевича в Познани (Польша),
руководитель Школы социальных наук
АМУ, заведующий отделом неевропейских
политических исследований факультета
политологии и журналистики, председа
тель фонда «Фидлера» предложил всем
участникам
поделиться
бесценным
опытом современного понимания задач
медиа-образования и отметил важность
миссии СМИ - освещать тематику и
повестку
дня
через
общественные
дискуссии и мониторинг общественного
мнения по вопросам продовольственной
безопасности,
водных
ресурсов,
энергии, изменения климата, утраты
биоразнообразия, экологической этики,
инклюзивности.
От имени представителя ЮНЕСКО в
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане,
Директора Бюро ЮНЕСКО в Алматы
Кристы Пикат, участников конференции
приветствовал
специалист
отдела
Коммуникации
и
информации
Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы,
Сергей Карпов. В своем выступлении
он презентовал участникам учебное
пособие для подготовки журналистов,
разработанное ЮНЕСКО. Это фактически
готовые учебные планы, силлабусы,
методические разработки по самым

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Әл-Фараби
атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты

актуальным
курсам
подготовки
современных
журналистов,
соответ
ствующие международным стандартам.
Учебные программы включают темы
человеческого
развития,
интегри
руют концепцию устойчивого разви
тия
в
журналистскую
педагогику.
Особый интерес вызвал силлабус по
профессиональному репортажу в области
здравоохранения в режиме борьбы с
коронавирусом, а также интерактивная
серия ЮНЕСКО по журналистскому
образованию.
Глава информационного Бюро ООН
Департамента глобальной коммуникации
ООН в Казахстане, Властимил Самек в своем
приветствии поблагодарил и поздравил
всех участников конференции, отметил
значение встречи для целей устойчивого
развития, процветания человечества,
всех стран ООН, и конкретно, Казахстана.
Подчеркнул важность и ответственность
журналистов за предоставление качест
венной, корректной и проверенной
информации.
Заведующая единственной в Казахстане
кафедры ЮНЕСКО по журналистике
и коммуникации КазНУ имени альФараби,
профессор
Н.Т.Шынгысова
поделилась опытом продвижения ЦУР
в образовательном процессе, рассказала
о реализованных проектах кафедры
по разработке национальной модели
интегративного
медиаобразования,
внедрению международных стандартов,
усилению
аспектов
медийной
информационной
грамотности
в
образовательных программах факультета
журналистики, гендерного равенства
и баланса в СМИ, переводу учебных
материалов на казахский язык.
– «КазНУ имени аль-Фараби, являясь
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глобальным Хабом ООН «Академическое
влияние»
и
наша
кафедра
тесно
сотрудничают с национальной комиссией
ЮНЕСКО, ИСЕСКО, с международными
организациями. Мы открыты для диалога
по вопросам развития журналистского
образования
в
Целях
устойчивого
развития. Миссия данной конференции
– международные консультации по
вопросам журналистского образования в
период COVID-19, выработка алгоритмов
дистанционного обучения. У КазНУ
имени
аль-Фараби
уже
накоплен
положительный
опыт
динамичной
конверсии образовательного процесса,
оперативного реагирования на вызовы
онлайн обучения», - отметила Назгуль
Турсынбаева.
Зарубежные
ученые:
Джатин
Сривастава
–
профессор
Огайского
университета
(США),
Рафис
Абазов
– профессор Института Земли при
Колумбийском университете (Нью-Иорк,
США), Хаджи Ахмет Шимшек – профессор
университета
Кастамону,
директор
Центр
прикладных
исследований
тюркского мира (Турция) Суат Колукирик
– профессор университета Акдениза
(Турция); Лидия Малыгина – к.ф.н.,
доцент факультета журналистики МГУ
имени М.В.Ломоносова (Москва, Россия),
Надежда Лебедева – доктор философии
в области культурологии, профессор
философии Международной кадровой
академии (г.Киев, Украина) представили
свое видение ситуации и поделились
бесценным опытом решения проблем
современного образования.
Безусловно,
основными
стейк
холдерами образовательного дискурса
являются студенты. Именно для них
вузы неустанно совершенствуют процесс
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обучения, международные рейтинги,
технологическую
оснащенность,
компетенции педагогов и многое дру
гое.
Поэтому, большой интерес выз
вали
выступления
студентов
из
зарубежных вузов: Мадияр Рахымжан
(Государственный
университет
НьюИорка в Платтсбурге, США) и Мольдир
Шынгыс (Государственный университет
Гонконга). Студенты рассказали об
организации
дистанционного
и
смешанного обучения в своих вузах,
обеспечении безопасности посещения
кампуса и учебных классов. Докторант
КазНУ имени аль-Фараби Шолпан Талгат
представила результаты исследования
роли социальных сетей в освещении
экологических тем.
Традиционный
интерес
вызвали
выступления эксперта международного
фонда защиты свободы слова «Адил
соз» Аженовой Г.Х., и регионального
консультанта
по
медиаграмотности
представительства Internews в ЦА Гульнар
Асанбаевой.
Выступающие
отметили
необходимость работы и с журналистами,
и с аудиторией.
Участникам
конференции
были
представлены
результаты
между
народного исследования «Migration and
Sustainable Development: challenge for
political tool or opportunity for prosperity»,
проводимого совместно учеными разных
университетов:
Ранджбар
Мешкин
Даниил (РУДН,Москва), Мукан Сакен и
Эльмира Саудабекова (Нархоз, Казахстан).
Активную дискуссию и фидбек вызвали
мастер-классы ведущих специалистов:
Назии Жоямергенкызы (Президент ОФ
«Фонда тюркоязычных журналистов»);
Есенгул Капкызы (к.ф.н., президент ОФ
Центр поддержки журналистов «Мінбер»);
Алуа
Мырзахановой
(Координатор
по работе с регионами Медиацентра
Министерства
здравоохранения
РК);
Багили
Ахатовой
(д.ф.н.,
профес
сор кафедры Международных комму
никаций,
директор
Казахстанской
коммуникативной ассоциации).
Конференция, длившаяся пять часов,
прошла на едином дыхании, участники
с
энтузиазмом
делились
опытом,
знаниями,
ощущениями
от
смены
привычного образа жизни и невероятных
скоростей развития медиатехнологий,
рассказывали
о
проблемах,
новых
проектах, трудностях смены алгоритмов
работы. Активные дискуссии никого не
оставили равнодушными. Презентации
и вступления проходили одновременно
на пяти языках, но языковой барьер не
ощущался. Прошедший год заставил
по-новому взглянуть на традиционные
форматы коммуникации, и коллективный
опыт, синтезированный участниками в
процессе конференции, позволил сверить,
образно говоря, часы и выбор верной
траектории развития и движения вперед.
Елена ДУДИНОВА,
к.ф.н., доцент
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