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ҚҰРМЕТТІ ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ОҚЫТУШЫПРОФЕССОРЛАРЫ, СТУДЕНТТЕРІ,
МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТТАРЫ!

Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінде ҚР Тәуелсіздігінің 30
жылдығына орай, Елбасы
саябағы ашылды.
ҚР Тұңғыш президенті –
Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың құрметіне
бой түзеген ағаштар
аллеясына 300-ге жуық
алма, шие, өрік ағашы
отырғызылды.
Елбасы білім ордасына келген
сапарында «Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ – жаңа Қазақстанның білімі
мен ғылымының алдыңғы шебі» деп
атап өтіп, ұлттық университеттерге
үлкен үмітпен қарайтынын білдірген
еді. Сонымен қатар Тұңғыш президент республикамыздың басқару
жүйесінде отырған білікті мамандар
мен талантты ғалымдардың, дарынды педагогтардың үлкен тобы осы
киелі шаңырақтан шыңдалып шыққанын баса айтқан.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Тәуелсіздік
бә рінен қымбат» бағдар ла малық
ма қа ласында: «Биыл қас терлі
Тәуел сіз дігімізге 30 жыл толады.
Жалғасы 2-бетте

Ақынға арналған турнир өтті
Әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінде көрнекті ақын және
қоғам қайраткері Олжас
Сүлейменовтің 85 жылдығына орай, әуесқойлар
арасында жағажай волейболынан халықаралық турнир
басталды. Спорттық шараны
Алматы қаласы әкімдігі,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
және қалалық волейбол
федерациясының қолдауымен «Буревестник-Алматы»
спорт клубы ұйымдастырып
отыр.
Алаңға Өзбекстан, Қырғызстан
және ел аймақтарынан келген 60
жасқа дейінгі жас санаттары бойынша әуесқой ерлер, әйелдер және
аралас 60-тан астам команда жиналды. Салтанатты рәсімді Әл-Фараби
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Сіздерді 9 Мамыр – Ұлы Жеңіс күнімен шын
жүректен құттықтаймын!
Қазақстанның Тұңғыш президенті – Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев: «Соғыс ардагерлері біздің
бақытты өмірімізге, тәуелсіздігімізге және аспанымыздың ашық болуына жол ашты. Біз бүгін
«Отан қорғаушылар» монументіне гүл шоғын қойып, халқымыздың майдандағы және тылдағы қаһармандығы мен еңбегіне деген зор құрметімізді
білдіреміз», – деп атап өткен еді. Сондай-ақ «Біздің
ардагерлерге деген құрметіміз олардың ұлы ерлігінен
кем түспеуге тиіс. Жеңіске ең алдымен еліміздегі барлық халықтың бірлігінің, бауырмалдығының және
достығының нәтижесінде қол жетті. Біз қазір де осы
ұранмен өмір сүріп келеміз», – деп майдангерлер мен
тылдағы еңбеккерлерге зор ілтипатын білдірген.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы
Тоқаев «Мерейлі мереке қанқұйлы жауды күйрете
жеңіп, туған жерін қорғап қалған әкелеріміз бен аталарымыздың өшпес ерлігін дәріптейтінін» айта келе,
«Біз ержүрек аға буынның алдында мәңгі қарыздармыз. Олардың қайсарлығы мен төзімділігінің, табандылығы мен патриоттығының арқасында бейбіт
заманда өмір сүріп, жарқын болашағымызға жол
аштық», – деген болатын.
Шындығында, қан майданда қаза тапқан, ортамызда жүрген ержүрек батырлардың ерлігі – елге
мұра, ұрпаққа ұран.
Егін алқаптарында бел жазбай еңбек еткен тыл еңбеккерлерінің жеңісті жақындатуға қосқан үлесі де
ешқашан ұмытылмақ емес.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
бабалар ерлігі дәріптелетін мемлекеттік мерекеге
сәйкес, «Ардагерге құрмет» қайырымдылық акциясын
ұйымдастырды. Іс-шара аясында екі соғыс ардагеріне,
88 тыл еңбеккеріне, 13 Ауған соғысының жауынгеріне, 20 университет Ақсақалдар кеңесінің мүшелеріне
азық-түлік себеттері таратылып, қаржылай көмек
көрсетілді.
Құрметті әріптестер, білім алушылар!

атындағы ҚазҰУ Басқарма басшысы
– Ректоры Жансейіт Түймебаев
ашып, бірегей тұлғаны мерейтойымен құттықтады. Олжас Омарұлының асқақ рухты шығармалары мен
мемлекет және қоғам қайраткері

Тұрсын ҒАБИТОВ:

Тарихты
түгендемей,
рухани түлеу
мүмкін емес
3

ретінде атқарған ерен еңбегіне тоқталып, ақын тұлғасы барша қазақстандықтар үшін жарқын үлгі екенін
атап өтті.
Жалғасы 2-бетте

Қайсенов
неге
кешірім
сұрады?
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Жеңіс туы желбіреген қастерлі мереке құтты
болсын!
Төрткіл әлемге танылған айбынды елімізде
бейбітшілік мәңгі салтанат құрып, абырой-даңқы
арта берсін!
Жерімізге тыныштық, отбасыларыңызға бақбереке тілеймін!
Құрметпен
ҚазҰУ Басқарма Төрағасы – Ректоры
Жансейіт Қансейітұлы ТҮЙМЕБАЕВ

Маркизат МЫРЗАБЕКОВА,
жас ғалым:

Бағасы – арзан,
салмағы – жеңіл
ұялы телефон батареялары
тұтынушылар үшін тиімді

5

2

QAZAQ

UNIVERSITETI

AQPARAT

WWW.KAZNU.KZ

АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ

«ҚАЗАҚ УНИВЕРСИТЕТІ»
ГАЗЕТІ ҚАЙТА ТҮЛЕЙДІ

Құрметті оқырман!
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың төл басылымы –
«Қазақ университеті» газетінің тарихы 1948 жылдан
басталады. Газеттің негізгі бағыты – университеттегі
басты жаңалықтармен, қоғамдық-саяси, тәлім-тәрбиелік маңызы бар іс-шаралармен, оқу-әдістемелік жұмыстармен білім ордасының қызметкерлерін, ұстаздар мен студенттерді таныстырып отыру.
Сонымен қатар университеттегі жазуға бейімі бар
студенттердің шығармашылығын насихаттау.
ҚазҰУ Басқарма Төрағасы –
Ректоры Жансейіт Қансейітұлы
Түймебаевтың тікелей қолдауымен «Қазақ университеті»
газетінің редакциялық құрамы
толықтырылып, жаңа құраммен
жұмысын жалғастырады. Қазақстан журналистер одағының
мүшесі, Ақпарат және қоғамдық
даму министрлігінің «Ақпарат
саласының үздігі» төсбелгісінің
иегері Гүлнар Жұмабайқызы
«Қазақ университеті» газетінің
бас редакторы қызметіне кірісті.
Редакция ұжымы алдағы уақытта бірқатар жоба-жоспарды
жүзеге асыруды көздеп отыр.
Университет ғалымдарының ғылыми жаңалықтары мен инновациялық жобаларын тұрақты таныстырып отыру – басты
нысанда. «Маңызды мезет» айдарымен Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған материалдар топтамасы ұсынылады. Онда білім
ордасының ел егемендігіне қосқан үлесі сараланып, бағындырған белестері баяндалады. «Жас-

тар инновациясы» айдарында
ҚазҰУ-да білім алып, жұмыс істеп
жатқан жас ғалымдар жаңалығымен бөліседі. «Кемел» айдарымен кейінгі ұрпаққа өсиет айтар
алдыңғы толқын ғалым-профессорлармен, оның ішінде шетелдерден университетке арнайы
шақыртылған мамандар және
меценаттармен кең ауқымды
сұхбаттар жасалады. «Менің университетімде» білім ордасының
танымал түлектері студенттік
шақтағы жылы естелігі мен қол
жеткен жетістіктері жайлы әңгімелейді. «Көкжиекте» ҚазҰУ және
шетелдік білім ордаларымен байланысты түрлі бағдарламаларды
студенттерге таныстырып отыру
көзделген.
Сонымен қатар Әл-Фараби
кітапханасы мен ҚазҰУ мұражайындағы көне жәдігерлер мен
қолжазбалар және кәдесыйлар
таныстырылады.
Қайта түлеген «Қазақ университеті» – сенімді серігіңізге айналсын!

ӘЛИ – ТМД-ның
ҮЗДІК СТУДЕНТІ
Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті философия
және саясаттану факультетінің
4-курс студенті Әли Оралқұл ТМД
елдері бойынша үздік студенттер
қатарына кірді. Онлайн форматта өткен марапаттау рәсімінде
Әли Саинұлына «Үздік студент»
төсбелгісі тапсырылды.
Бұл марапатқа ол Genius халықаралық спорт, білім және
ғылым орталығының ұйымдастыруымен өткен «ХХІ ғасырдағы
білім және ғылым» атты халықаралық конференция барысында
ие болды.
Конференция аясында ТМД
бойынша «Үздік студент» және
«Үздік жас ғалым» байқаулары
өткізілді. Жоба нәтижесінде
ҚазҰУ-дың «Дінтану» мамандығының 4-курс студенті Әли Саинұлы үздіктер қатарынан көрінді.

Сондай-ақ салтанатты марапаттау рәсімінде «Жас қыран»
атты кітаптың таныстырылымы
өтті. Оған ТМД бойынша үздік
студенттер мен жас ғалымдардың
есімдері енген. Кітапқа енді
ҚазҰУ студентінің да өмірбаяны
жазылмақ.
Әли Саинұлын жетістігімен
шын жүректен құттықтап, білім
жолында толағай табыстар тілейміз!
Өз тілшімізден

№19 (1801), 8 МАМЫР, 2021 ЖЫЛ

Елбасы саябағы ашылды
Соңы. Басы 1-бетте
Бұл – қайта жаңғырған
Қазақ мемлекетінің, ата-бабаларымыз аңсаған азаттықтың
тұғыры нығая түскенін әйгілейтін маңызды белес. Осынау
толағай табыстардың бәріне
Елбасының дара көшбасшылығының һәм халқымыздың
даналығы мен парасатының,
бірлігі мен ынтымағының,
отандастарымыздың қажырлы
еңбегінің арқасында қол жеткіздік», – деп, Ұлт көшбасшысының ерен еңбегіне лайықты
баға берген болатын.
Сол себептен қазақ білімі
мен ғылымының қарашаңырағы Тәуелсіздіктің 30 жылдығы
аясында Елбасыға айрықша
тарту жасау туралы шешім қабылдады. Ағаш отырғызу жұмыстарына карантиндік талаптарды сақтай отырып, арнайы
қызметкерлер жұмылдырылды.

Естеріңізге сала кетсек,
Ұлыстың ұлы күні қалашықта
«Ағаштар аллеясы» ашылды.
Онда ұжыммен бірге жалпы
саны 300-ден астам қырым
қарағайы мен алтай шыршасы
отырғызылды.
Ғылым қызметкерлері күнінде
Елбасы
Нұрсұлтан
Назарбаев «Ұлы даланың жеті
қырының» бірі ретінде атап

өткен сиверс алмасының 100ге жуық көшеті егіліп, ол
«Ғалымдар бағы» деп аталды.
Алдағы уақытта студент
жастар үшін жеміс ағаштарын
отырғызу және қалашықты көріктендіру мақсатында барлық
ғимараттар мен жатақханалар
маңын көріктендіру көзделіп
отыр.
Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА

Ақынға арналған турнир өтті
Соңы. Басы 1-бетте

Келесі кезекте Ардагерлер
кеңесінің генералы Амангелді
Құрманәлиев, «Буревестник»
СК президенті, генерал-лейтенант Амангелді Шабдарбаев
және КСРО мен Қазақстанның
еңбек сіңірген жаттықтырушысы, профессор Заңғар Жаркешевтің жұбайы – Зульфия
Жаркешева сөз сөйлеп, жарысқа қатысушыларға сәттілік
тіледі.
Олжас Омарұлының бала
ке зінен волейбол, гим настика, бокс және күрестен бірінші разрядқа ие екені
айтылып, волейболға деген
құштарлығы «Буревестник»
спорт
клубымен
тығыз
байланыстырылды.
Құрметті қонақтар қа тарында Ардагерлер кеңесінің
ге не ралы Болатбек Бұл ғақбаев, генерал-майор На ғашы бай Атшабаров, ҚР Мемлекет тік
қыз мет
істері
агент тігінің Ал маты облысы
бо йынша де пар тамент басшы сы Серікбай Нұр ғисаев,
Қазақстанның
Қыр ғызстандағы елшісі Рәпіл Жо шыбаев, генерал Алик Шпекбаев, «Алқа» халық ара лық
мәдениет қорының пре зи денті Алуа Таңжарықова, сонымен қатар соғыс және ең-

бек ардагерлері, ҚазҰУ-дың
Ақсақалдар кеңесінің мү шелері болды.
Ақын өз кезегінде адам
баласының ғарышқа тұңғыш
ұшуын жырлаған «Адамға табын, Жер, енді» өлеңін шабыттана оқып, барлық азаматтарға
жылы лебіздері үшін алғысын
жеткізді.
Сондай-ақ жиында Олжас
Сүлейменов Қазақстан ұлттық лигасының во лейболдан
Чемпион кубогын «Буревестник» аға командасына сал танат ты түр де табыстады. Ал
Қазақстан Жоғары волей бол
лига сын дағы «Буре вес т ник»
жас өс пі рімдер ко ман дасына
ҚазҰУ рек торы Жан сейіт

Түймебаев Чемпион кубогын
ұсын ды.
Қонақтар ҚазҰУ-да ашылған Елбасы саябағына көшеттер отырғызып, Олжас Сүлейменовтің жеке ағашы пайда
болды.
Ақын құрметіне ұйымдастырылған жоба салауатты өмір
салтын насихаттау, бұқара
арасында жағажай волейболын
дамытуға бағытталды.
Турнир Интернационал
Федерациясы (FIVD) бекіткен
жағажай волейболының ресми ережелері бойынша 7-10
мамыр аралығына жоспарланған. Жеңімпаздар медальдармен, дипломдармен және
қаржылай сыйлықтармен марапатталады. Сонымен қатар
алғашқы орын алған екі
командаға ҚазҰУ ректорының
жеке қаржылай сыйлығы
тағайындалып отыр.
Карантин талаптарына сәйкес, шара көрерменсіз ашық
алаңда өтуде.
Айта кетсек, Олжас Сүлейменов – ҚазҰУ-дың танымал
әрі құрметті түлегі. Университетте «Олжас Сүлейменов лингвистикалық ғылыми-зерттеу
орталығы» жұмыс істейді. Онда
тың ғылыми жобалар табысты
жүзеге асырылуда.
Әйгерім ӘУЕЗХАН
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тұтастануымыз үшін табан тірейтін тұғырларымыз ұлттық руханиятымызды жаңа өркениеттік
көзқараспен, терең біліктілікпен
жан-жақты талдау.
Қ а за қс т а н фи ло со ф т ары
« Әлем дік философиялық мұра»,
«Қазақ халқының философиялық
мұрасы» серияларымен қатар, әлФараби шығармаларының 10
томын дайындауға тікелей қатысып, әлемдік және ұлттық руханифилософиялық мұраны ана тілінде насихаттауға сапалы да
сүбелі үлес қосты. Мысалы, бәріміз мақтан тұтатын әл-Фараби
шығармаларының 10 томдығымен қоса, ойшыл трактаттарының
тағы үш томы қазақ тіліне аударылып,
баспадан
шықты.
«Әлемдік философиялық мұра»
сериясының төртінші томы әлФараби мен Ибн Сина философиясына арналды.
«Ежелгі көшпелілер дүниетанымынан» (Т.1. Құрастырғандар:
Т.Ғабитов, Д.Кенжетай) бастап,

«Қазіргі түркі философиясына»
(Т.20) дейін халқымыздың інжумаржандарын топтастырған және идеялық-рухани байлығын
тұтас қамтыған сериялық жұмысты құрады. Бұл тың да күрделі серия бойынша түрлі әдебиеттерден шығарманы іріктеу, түркі,
араб, орыс тілдерінен аудару,
оларды идеялық бірізділікпен сараптау, әр томға, авторларға арнайы түсіндірме жасау жұмыстары қатар жүргізілді.
Профессор Ж.Молдабеков –
«Қазақ ақын-жырауларының дүниетанымы» (Т.8. Қ.Әлжанмен
бірге), «Қазақтың би-шешендерінің дүниетанымы және философиясы» (Т.9. Д.Раевпен бірге)
кітаптарының құрастырушысы
әрі тұжырымдамалық түсіндірмесін жазған автор. Бұл серияны
құрастыруға философия ғылымының профессоры ретінде мен
де белсене атсалыстым. Бұның
бәрі Тәуелсіздік жылдарында біздің адамзат пен ұлт руханиятына

Тұрсын ҒАБИТОВ:

ТАРИХТЫ ТҮГЕНДЕМЕЙ,

РУХАНИ ТҮЛЕУ МҮМКІН ЕМЕС
Қазақ елі тәуелсіздік алған алғашқы сәтте Қазақстанның Тұңғыш президенті – Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев: «Біздің бұл дүниеде бір ғана Отанымыз бар, ол – Тәуелсіз Қазақстан. Біз туған
мемлекетіміздің тәуелсіздігін баянды етуге, қуатын арттыруға, оның игілігіне, халықаралық қоғамдастықта абыройының өсуіне адал қызмет етуге парыздармыз», – деп, әрбір азаматтың алдына нақты
міндеттер қойған болатын.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» бағдарламалық
мақаласында: «Азаттығымыздың айшықты белесіне шыққанда әрбір саналы азаматты «Отыз жылда біз
қандай жетістіктерге жеттік?», «Келер ұрпаққа қандай елді аманаттаймыз?», «Мемлекеттігімізді нығайта
түсу үшін тағы не істейміз?» деген сауалдар толғандырары анық. Осы тұрғыдан алғанда, бұл – арманмақсаттарымызды тоғыстырып, болашаққа тың серпінмен қадам басу үшін өткенге тағы бір мәрте
оралатын, жетістіктеріміз бен кемшіліктерімізді ой елегінен өткізетін маңызды мезет», – деп, «Той
қуалайтын емес, ой қуалайтын кезеңмен бетпе-бет келгенімізді» тағы бір мәрте еске салған еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Тәуелсіздіктің 30 жылдығы ішінде ел тәуелсіздігін
баянды ету үшін қандай қызмет атқарды? Бағындырған белестері мен келер ұрпаққа қалдырар аманаты
қандай? Болашақта тағы не істей алады?
«Қазақ университеті» газетінің «Маңызды мезет» айдарында білім ордасының оқытушы-профессорлар
құрамы жоғарыдағы сұрақтарға жауап бере отырып, тұрақты түрде өз ойларымен бөлісетін болады.
Отыз жыл ішіндегі Елбасы айтқан борышты айнытпай орындап, уақыт талабын жоғары түсініп, ұрпақ
болашағы үшін алдында қалтқысыз қызмет еткен алғашқы кейіпкеріміз – Тұрсын Ғабитов. Философия
ғылымының докторы, философия және саясаттану факультеті Дінтану және мәдениеттану кафедрасының
профессорымен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
– Отыз жылдығы аталып жатқан Тәуелсіз Қазақстанның үлкен жетістігі деп нені айтар едіңіз?
– Тәуелсіз Қазақстанның ең
үлкен жетістігі – осы мем лекеттегі этнос өкілдерінің бір шаңырақ ас тында береке-бірлікте
ғұмыр кешуі. Себебі елдің өркендеуі үшін ұлттық мәдение ті
қалыптасып, халықтар дос тығы
нығайып, тәуелсіз мемлекет болуы шарт. Тәуелсіздік – қазақ
ұлтының ғана емес, осы кең-байтақ өлкені мекен еткен барша ұлт
пен ұлыс тардың бақ-ырысы. Біздің мін детіміз – қоғамның көпұлт тылығын тұ рақты бірлес тіруші факторға айналдыру, яғни
мықты ұлттық идея қа лып тастырып, бүкіл ха лықтың арманмүд десін жүзеге асыру.
Тәуелсіздік ұғымының бастауы – еркіндік. Адам баласы о
бастан бұла өсіп, еркіндікті жақсы көрген-ді. Еркіндік дегенге
пәлсапалық тұрғыдан қарайтын
болсақ, ол – адамның еркін таң-

дауы, еркін қалау мүмкіндігі. Таңдау жоқ жерде – еркіндік жоқ.
Міне, Тәуелсіздік арқылы халық
өз қалауы, яғни түпкі тамырында
жатқан дәстүрі мен мәдениетін,
діні мен ділін таңдау бақытына ие
болды.
Тәуелсіздік жылдарындағы
тағы бір үлкен жетістігіміз –
2004-2008 жылдардағы «Мәдени
мұра» мемлекеттік бағдарламасы.
Жаһандану жағдайында алдымызда тұрған міндеттердің бірі
– халқымыздың ежелгі тарихи,
мәдени және рухани әлемінің
терең тамырларын анықтап,
оларды мұқият зерттеп, философиялық тұрғыдан біртұтас жүйеленген ұлттық мұрамызды жаңғырту. Қазақ халқының әлемдік
өркениетке өзіндік болмысымен
енуіне мүмкіндік беретін, ілгері
дамуымызға тұғыр болатын ұлттық санамыздың ұстанымды
ерекшеліктерін саралау өте маңызды. Бұл ғасырлар тұңғиығымен тамырласып жатқан құндылықтар, яғни біздің ұлттық
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АЛДАҒЫ ОН ЖЫЛ
– ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰРПАҚТЫҢ
ҚАЛЫПТАСУ
ДӘУІРІ. ӘЛЕМДІК
ӨРКЕНИЕТТЕ
АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРДАН
ТАБЫЛАРЫМЫЗҒА
СЕНЕМІН. СОЛ
СЕБЕПТІ АЛДАҒЫ
ОН ЖЫЛДЫ РУХАНИ
МӘДЕНИЕТІМІЗДІҢ
ЖАҢҒЫРУ,
ӨРКЕНДЕУ
ОНЖЫЛДЫҒЫ ДЕП
АТАР ЕДІМ.

жасаған ықпалымыз болар деп
білемін.
Тәуелсіз еліміздің Тұңғыш
президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың нұсқауымен жасалған
аталмыш «Мәдени мұра» бағдарламасы рухани жаңаруымызға
байланысты көптеген көкейтесті
мәселелерді толық қамтып отыр.
Бұл бағдарлама бүгін де, яғни
дербестігімізге отыз жыл толған
соң да өзектілігін жоғалтпаған.
Бұл Қазақстан Республикасын
құрушы қазақ халқының өміршеңдігінің,
арман-тілегінің
орындалғанының тағы бір айғағы емес пе?! Олай болса, соқпағы
көп тар жолда көршілес елдермен терезесі тең болу үшін дұрыс
бағдар ұстап, әлемдік өркениетке
ұмтылу, өз халқыңның жетістігін
әлемге паш ету – әрбір Қазақстан
азаматының парызы.
– Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын «Өмір сүру үшін
өзгере білу керек. Оған
көнбегендер
тарихтың
шаңына көміліп қала береді» деген оймен түйіндейді. Біздің елге қандай
өзгеріс қажет?
– Жаһанданған әлемдік тенденцияны алып қарасаңыздар,
жаңа заманауи тың технологиялармен жаңғыруда. IT мамандығының өзі бір төбе. Жаңа форматтағы білім жүйесі ауадай
қажет. Өзімді бұл санатқа қосу
қиын болар, бірақ мына өскелең
ұрпақ Z ұрпақтарына жатады.
Олар инновациялар мен идеяларға, ақпараттық қарым-қатынастарға икемді. Көптеген антропологтардың жорамалдауынша,
Z ұрпақтары Альфа ұрпақтарына
ауысады-мыс. Альфа ұрпақтары
– интеллектуалды ұрпақ. Жасанды интеллект пен табиғи интел-

лектінің үлкен синтезі. Демек, өте
ақылды ұрпақ келе жатыр деген
сөз. Міне, өзгеріс! Біз де соған
дайын болу арқылы оларға бар
мүмкіндікті жасауымыз керек.
«Қайырымды қала» тұрғындарының негізгі идеясы – білім мен
тәрбие мәселесі. Қоғамдағы метанарративтардың ең маңызды
екі түрі. Атақты ойшыл әл-Фараби: «Адамға ең бірінші білім
емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас
жауы, ол келешекте оның өміріне
қауіп әкеледі», – деп дөп айтқан.
Білім – заманның озық заманауи
үлгілерін санаға жинақтау болса,
тәрбие – жергілікті мәдениетке
негізделген құндылықтар.
Қысқасы, бізге ұлттық идеология, философиямен қатар,
ұлттық антропология да қажет.
Ол ұлтшылдық, діншілдік деген
сөз емес. Бізде еркін ойлы, шығармашыл, әлемдік өркениетпен
қосылған жастар өсіп келеді.
Олар Тәуелсіздіктің бірден-бір
жемісі. Хакім Абай: «Дүние – үлкен көл, Заман – соққан жел,
Алдыңғы толқын – ағалар, Артқы толқын – інілер», – деп жырлағандай, әр заман талабы басқа.
Мына өзгермелі ғасырда ынталы
шәкірттерді, жастарды тәрбиелеу
– басты парызымыз. Бұл ретте
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Басқарма Төрағасы – Ректоры Түймебаев Жансейіт Қансейітұлына
алғыс білдіремін. Ол біз секілді
ардагер ғалымдарға, профессор,
студенттерге көңіл бөліп, жұмыс
істеуіне, ізденуіне жағдай жасап
жатыр.
Ұлттық және әлемдік философиялық мұраны игеру жастарды
тәуелсіз және еркін ойлауға үйретеді. Ой еркіндігі, пікір дербестігі
– қазақ халқының қанына туа
біткен қасиет. Оған ақын-жыраулар дүниетанымы, би-шешендер
және ағартушылар философиясы
кепіл. Қалыптасқан пікірлер мен
қағидаларға күмәнмен қарау –
қазақ ойшылдарының негізгі
ұстанымы. Еркін ойлау адамзаттың танымын кеңейткен талайталай ғылыми және техникалық
жаңалықтардың ашылуына, өнер
мен шығармашылық туындыларының пайда болуына, күрделі
саяси-экономикалық мәселелердің шешілуіне себеп болады.
– Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
ел тарихын үш онжылдыққа, яғни «Бірінші он жыл
– жаңа Қазақстанның іргетасын қалау кезеңі. Екінші
онжылдық – Қазақ елінің
керегесін кеңейту кезеңі.
Үшінші онжылдықта шаңырағымыз биіктеп, өсіпөркендеп, мерейлі мемлекетке айналдық» деп атап
көрсеткен болатын. Ал сіз
алдымыздағы онжылдыққа қалай қарар едіңіз?
– Алдағы он жыл – интеллектуалды ұрпақтың қалыптасу дәуірі. Әлемдік өркениетте алдыңғы
қатардан табыларымызға сенемін. Сол себепті алдағы он жылды
рухани мәдениетіміздің жаңғыру,
өркендеу онжылдығы деп атар
едім.
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының білім саласына көңіл
бөлгендігі аса қуантады. Ел болашағын тереңнен ойлай білу үшін
ұлттық идеяның өзегі ретінде қазақтың тілін, рухын, мәдениетін
көтеру міндет.
Жалғасы 4-бетте
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Соңы. Басы 3-бетте

Тұрсын ҒАБИТОВ:

ТАРИХТЫ
ТҮГЕНДЕМЕЙ,

РУХАНИ ТҮЛЕУ
МҮМКІН ЕМЕС

Тәуелсіздік алғаннан бері
Қазақстанның
негізгі
идеясы – ел тәуелсіздігін
баянды ету, халықтық,
ұлттық бірлікті нығайту,
әлеуметтік, экономикалық
жағдайларды
жақсарту,
көрші елдермен тату-тәтті
өмір сүру, елге сырттан
инвестиция тарту сияқты
аса маңызды мемлекеттік
мүдделерді жүзеге асыруға
бағытталады. Біздің мемлекеттік
идеологияның
ауқымы 2050 жылға дейінгі аралықты қамтиды.
Қазақ елі еркіндікке бет
түзеді. Бұл, сөз жоқ, жаһандану алып келген игілікті,
табысты өзгерістер. Халықтар өзінің бұрынғы, бүгінгі, ертеңгі дамуын терең
тануда өзіндік бағыт-бағдар
алды. Әр халық өркениет
әлеміндегі орнын білу мүмкіндігіне ие болды. Біздің де
әлемдік өркениетке қол
жеткізуімізге мүмкіндік туды. Әлемдік өркениеттің
өрісіне шыққан, дамудың
сара жолына түскен елдердің тәжірибесіне баса назар
аудара отырып, өз жолымызды табудың маңызы
зор болмақ. Демек, біздің
таяу жылдары дәстүрімізге
сай халықтық қалпымызға
оралып, әлемдік білімді
игеруге қол жеткізу арқылы
өркениетті елдердің қатарына қосылуымызға, яғни
адамзат өркениеті биігіне
көтерілуімізге толық мүмкіндігіміз бар екені айқын.
Оған көптеген шаралар жасалып, алғашқы қадамы жүзеге асып та жатыр. Қазақ
халқының рухани түлеуінің
тарихи жағдайларды түгендеусіз мүмкін еместігі, тарихи, ділдік, діни және тілдік сабақтастықтың ұлттық
идеологияның негізі екені
де барынша сезіле бастады.
–
Тәуелсіздікке
тәуелділігіміз шүбәсіз шындық. Тәуелсіздік барда – еркіндік бар, мақсат-мұрат
бар. Сіздің алдағы
мақсатыңыз қандай?
Болашақтағы ғылыми идеяларыңызбен
бөліссеңіз.
– Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-да қызмет еткеніме,
міне, 50 жыл болды. Біздің
зерттеулерімізді білім процесіне қосу үшін белгілі дәрежеде синтездік тұжырымдарды қолдану мақсатында
40-50 баспа табақтағы 800
беттік энциклопедия жазуға
кірістік. Энциклопедияны
ҚР БҒМ ҒК Философия,
саясаттану және дінтану
институтының
ғылыми
кеңесі баспаға ұсынған. Құ-

растырушылар: мен және
философия ғылымының
докторы, профессор С.Нұрмұратов. Мақалалар авторлары арасында елімізге
танымал Л.Асқар, Қ.Әлжан,
Н.Байтенова, Қ.Затов, Ә.Құранбек, С.Мырзалы, Д.Раев,
А.Сағиқызы, Б.Сатершинов,
М.Сәбит сияқты философтар бар. Алматы қаласының
«Лантар Трейд» баспасы бұл
еңбекті осы жылдың маусым айында оқырманға
ұсынбақ.
«Философиялық энциклопедияда» маңызды философиялық ұғым-термин дер мен көрнекті
фи ло софтар туралы мәліметтер алғаш рет жүйелі
түрде қазақ тілінде бе рілген. Философиялық энциклопедия философия пәні
бойынша мектеп оқу шылары мен сту дент терге,
магистранттар мен докторанттарға, оқыту шы лар
мен ғалымдарға, фило софия жә не рухани мәд ениет пен ай на лысушы мамандар
мен
жалпы
оқыр ман қауымға ар налған.
Сонымен қоса, философия ғылымының докторы, профессор Б.Сатершиновпен бірге «Тәуелсіз
Қазақстанның тарих философиясы» атты монографияны дайындадық.
Бұл монография Қазақстан Тәуелсіздігінің 30
жылдығына арналған және «Қазақ университеті»
баспасына
ұсынылды.
Кітапта қазақ халқының
тарихи санасына компаративистикалық және
та рихи-фи ло софиялық
талдау беріледі. Бабыр, Дулати, Әбілғазы, Жалайыр,
Халидтың және тағы басқа тарихи туындылары
сұрыпталып, олардың дүниетанымдық көзқарастарына және жалпы қазақ
тарихының философиясына түсіндірмелер беріледі. Монография мәдениеттану мамандығының
«Қазақ мәдениетінің тарихы» пәні бойынша қазақ
бөлімі студенттеріне және
жалпы оқырман қауымға
арналған.
Алдағы мақсатым – заман талабына сай тағы да
еңбектер жазу және шәкірттер тәрбиелеу. Сонымен қатар ел тәуелсіздігіне,
қазақ мәдениетіне сүбелі
үлес қосу.
– Әңгімеңізге рақмет.
Сұхбаттасқан
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

№19 (1801), 8 МАМЫР, 2021 ЖЫЛ

ҚАЙСЕНОВ НЕГЕ КЕШІРІМ СҰРАДЫ?
1975 жылы Кеңес
Одағының Ұлы Отан
соғысындағы жеңісінің 30
жылдығын атап өту үшін
Қазақстаннан бір топ
делегация өкілдері ГДР
астанасы Берлинге аттанады. Сол делегацияның
құрамында Қасым Қайсенов
те бар еді.
Берлинде бірнеше мың адам
жиналған салтанатты сарайда екі
елдің басшылары құттықтау сөз
айтып болғаннан кейін сөз көзі
тірісінде аңызға айналған даңқты
партизан, көрнекті жазушы Қасым
Қайсеновке беріледі. Мінбер қасына келген Қасым ағамыз: «Мен ең
алдымен неміс халқынан кешірім
сұрағым келеді», – деп залға қарап,
тағзым етіп жерге дейін еңкеймесі
бар ма?! Залда отырған немістердің
көздері шарасынан шығып, ауыздары ашылады да қалды.
Президиумда отырған кеңес
делегациясының есі шығып, не
істерін білмей: «Қасеке, біз жеңгенбіз. Біз соғыста жеңгенбіз...» деп,
оның сөзін түзетпекші болады. Ал
партизан ағамыз болса сөзін әрі
қарай байыппен жалғастырып,
соғыс кезінде өзінің партизан болғанын, партизандар жау сол датын
тұтқынға алмайтынын, сол үшін
неміс солдаттарының олардан
сұмдық қорқатынын, сол жылдары талай неміс солдатын өз
қолы мен о дүниеге аттан дырғанын айта келіп: «Мүмкін, солардың арасында сіздердің ба ла ларыңыз, әкелеріңіз болған шығар?

Сол үшін мені кешіріңдер!» – деп,
зал да отырған немістерге тағы да
иіліп тағзым етеді. Бұған разы болған немістер ұзақ қол шапалақтап
тоқтамай қойған деседі.
Мұндайды батыста «покояние»
десе, қазақша мағынасын мен «кешірім сұрау», «тәубеге келу» деп
ой лаймын. ХХ ғасыр қатыгездік,
қантөгіс заманы болды. Сол үшін
біреуден біреу кешірім сұрауда.
Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі «холокост» үшін 60-70 жыл дары немістер еврей халқынан кешірім сұрап, өлтірген еврейлердің
құ нын өтеген еді. 2003 жылы Рим
Папасы ІІ Иоан-Павел Крест жорықтары үшін мұсылман әлемінен,
инквизиция үшін ғылым өкіл дерінен және холокост кезінде оны
әшкерелемеген іс-әрекеті үшін бүкіл адамзаттан кешірім сұрады.
Қолмен істегенді мойныңмен көтеру деген – осы. Адамдар өздері
жасаған күнәлары үшін өздері

жауап беріп жатыр. Әсілі, бұлай істеу тек табиғаты таза, үлкен мейірім ге толы жүрегі бар, көңілі Сарыарқадай кең адамдардың ғана
қолынан келеді.
Ал Отан үшін әділетті соғыста
тас-талқан болып жеңілген жақтан кешірім сұрағанды о заманда,
бұ заман көрген кісі бар ма екен?!
Жоқ!
Қазақ елінің өз елдігін сақтап,
тәуелсіз ел болып қадам басуының
бір себебі қазақтың бойында
осындай мінезінің кеңдігі мен
арының тазалығы Жарату шымызға жаққан шығар. Егер мұндай қонақжай, мәрт халық жер бетінен
жойылып кетсе, әлем өз көркінен
айырылып, қандай аянышты халге түсер еді...
А. ЖҰМАДІЛ,
т.ғ.к., Қазақстан тарихы
кафедрасының
аға оқытушысы

Қарулы Күштер – қауіпсіздік кепілі
Мемлекеттің
біртұтастығын сақтап,
қорғанысын қамтамасыз
етуде елдің Қарулы Күштері
негізгі рөл атқарады. Өз
жерін кез келген
қолсұғушылықтан қорғауға
қабілетті болған кезде ғана
мемлекет «тәуелсіз» деген
атауға нық лайық болмақ.
Бүгінде құрылғанына 29
жыл толған әскеріміз белгілі
бір дәрежеде жауынгерлік
дайындықтың жоғары
деңгейіне, ұлттық әскери
оқу орындарының тиімді
жүйесіне және сапалы
материалдық-техникалық
қамтамасыз етілуіне қол
жеткізе алды.
Қазақстан Республикасының
Конституциясына сәйкес, 1992
жы лы 7 мамырда Қазақстанның
Тұң ғыш президентінің №745 «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін құру туралы» жарлығы шықты. Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың басшылығымен
жә не тұңғыш қорғаныс министрі
Са ғадат Нұрмағамбетовтің тікелей басқаруымен Қазақстан Республикасының Қарулы Күш терінің қалыптасу кезеңі басталып
кет ті.
Қысқа тарихи уақытта біздің
республика экономикалық өсу
қарқынына ғана жеткен жоқ,
сондай-ақ аймақтағы ең тұрақты
және қауіпсіз мемлекетке айнала
алды. Қазіргі уақытта әлемдік тәжірибеге сүйене отырып Қазақстан әлемдік стандарттарға сай, аз
санды, мобильді армия құ ру жұ-

мыс тарын белсенді жүргізуде. Сонымен қатар әскери кадрларды
да йындау жүйесін жақсартуға,
әскери қызмет мәр тебесін көтеруге нақты шаралар қабылдануда.
«Қарулы Күштер – қауіпсіздіктің басты кепілі және біздің
еліміздің егемендігі мен бейбіт
тыныштығының мызғымас қорғаны. Егемендік алғаннан бастап,
Қазақстан берік, бейбіт саясат
жүргізіп келеді. Алайда қазіргі геосаяси шындық біздің кез келген
жағдайға әрқашан дайын болуымызды қажет етеді. Мемлекет біздің армиямыздың әлеуетін нығайтуға барынша қолдау көрсетіп,
үлкен көңіл бөлуде», – деп атап өтті
Елбасы өзінің әскери шеру барысын да сөйлеген сөзінде. Сон дайақ біздің ортақ мақсатымыз – зама науи, мобильді, жоғары кәсіби

армия құру. Бұл мақсатты орындауда Қазақстанның мүмкіндіктері
мен ресурс тары жеткілікті екенін
де нақты көрсетті.
Елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайдың жалпы тұрақтану
нәтижесін ескере отырып Қазақстан Қарулы Күштерінің жоғарғы
деңгейі жөнінде үлкен сеніммен
айтуға болады. Яғни қазіргі заманғы Қазақстан Республикасының
Қарулы Күштері – кез келген ұрысқа дайын, заманауи тех ника, қаружарақпен қамта масыз етілген,
елдің қауіпсіздігін сақтау міндеттерін шешуге қабілетті.
Халқымызға тарихы тереңде
жатқан ұлан-ғайыр жер, көне
қалалар, құнды ескерткіштер мен
сәулет өнері нысандарына бай аса
зор мемлекет мұраға қалды. Осы
байлықты сақтап, кейінгі ұрпаққа
аманат етіп жеткізу үлкен күш пен
батылдықты қажет етеді. Қа лыптасуы таза парақтан басталған
Қазақстанның Қарулы Күштері
осы міндеттерді асқан ерлікпен,
қайсарлықпен орындауда. Алғашқы жылдары орын алған проблемалар мен қиыншылықтар бү гінде
тәжірибеге, нақты қабыл данған
шешімдер нәтижеге ай налып
отыр. Қазіргі кезде Қазақстанның
Қарулы Күштері заман талабына
сай жарақталған, жүктелген міндет терді жоғары деңгейде орындайтын, елдің қауіпсіздігі мен
аумақтық тұтастығына кепіл бола
алатын елдің мызғымас айбарына
айналды.
Болат САЙЛАН,
Қазақстан тарихы
кафедрасының профессоры,
т.ғ.д., Ауған соғысының ардагері
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Қазақстанның Тұңғыш президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Тәуелсіздіктің 30 жылы ішінде
жастардың жан-жақты білім алып, заман талабына лайық кәсіби маман ретінде қалыптасуына айрықша
көңіл бөлді. Жастармен кезекті жүздесулерінің бірінде «Еліміздің жетекші жоғары оқу орындарында да
алғашқы табысты жобалар пайда бола бастады. Осы тәжірибені өрістете түсу керек» деп, тиісті орындарға
жүктеген тапсырмасы әлі күнге өзектілігін жоғалта қойған жоқ.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: Іс-қимыл кезеңі» атты
халыққа жолдауында ғылым саласын дамыту туралы тоқталып, «Бұл мәселе бойынша бізге тың көзқарас
пен жаңа тәсілдер керек, сондай-ақ халықаралық тәжірибеге арқа сүйеуіміз қажет», – дей келе, ғылымды
қаржыландырудың және қолдаудың маңыздылығын екшеп берген.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде қазіргі таңда 40 жасқа дейінгі 300-ге жуық жас
ғалым жұмыс істейді. «Қазақ университеті» газеті жоғарыдағы тапсырмаларды жүзеге асыру мақсатында
«Жастар инновациясы» айдарын қолға алмақ. Онда ҚазҰУ-да білім алып, қызмет істеп жатқан жас
зерттеушілердің ғылыми жаңалықтары мен әзірлемелері толыққанды таныстырылады. Алғашқы кейіпкеріміз – физика және технология факультетінде «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы»
мамандығы бойынша PhD докторанты Маркизат Мырзабекова.

Маркизат МЫРЗАБЕКОВА, жас ғалым:

БАҒАСЫ – АРЗАН, САЛМАҒЫ – ЖЕҢІЛ
ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОН БАТАРЕЯЛАРЫ ТҰТЫНУШЫЛАР ҮШІН ТИІМДІ
– Бала кезімде дәрігер болғым
келетін. Алайда мектепте математика сабағын қатты жақсы көрдім. Математиканы білсең, физика, физикамен қатар, химия да
қоса қызықтырады екен. Оқушылар арасында «физика қиын,
қыздар ол саланы терең меңгере
алмайды» дегенді жиі еститінмін.
Осы сөз маған, керісінше, мотивация беріп, физика саласын таңдауыма түрткі болды. Алайда ӘлФараби атындағы Қазақ ұлттық
университетіне оқуға түскен сәтте ғылымға деген есіктердің айқара ашылғанын бірден сезбедім.
Тек 2012 жылы екінші курста
оқып жүргенімде Ашық түрдегі
ұлттық нанотехнологиялар зертханасына (АТҰНЗ) жұмысқа тұрып, жаңа материалдарды, нанотехнологияларды ашуға және
жаңа қасиеттерді зерттеуге қызығушылығым оянды. Көп ұзамай «Фараби әлемі» студенттер
конференциясына
қатысып,
«Ылғалдылық датчиктерін құру
жөніндегі» жобам студенттер
арасындағы ең үздік инновациялық жоба ретінде танылды. Бұл
құрылғы бөлмедегі тағамды, астықты дұрыс сақтау үшін ылғалдылықты өлшеуге, жабдықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге арналған.
2014 жылы ҚазҰУ-дың физика-техникалық факультетін бітіріп, инженерия және технологиялар бакалавры дәрежесін
алдым. Ал 2016 жылы осы сала
бойынша магистр дәрежесіне ие
болдым. Магистратурада оқыған
жылдары ҚазҰУ-дың түрлі бағдарламаларының
арқасында
Варшава, Прага, Миландағы зертханаларды аралап, тәжірибеден
өттім. Нанотехнология саласы
Еуропа, Америка және Жапонияда жақсы дамыған. Сондықтан
аталмыш мемлекеттерге барып,
шетелдерде осы саланы қалай
қолға алып жатқанын көргім
келді. Арманымның орындалуына
Ашық түрдегі ұлттық нанотехнологиялар зертханасы сеп
болды.
Жұмыс орным жас маман ретін де тәжірибе алмасуға, конферен цияларға жиі жіберетін.
Бірде халықаралық жиындардың
бірінде кездескен шетелдік профессор Игорь Щвец: «Сен неге
бізге оқуға келмейсің?» – деп сұрады. «Менде қазір қаражат жоқ.
Ирландияға барып тұра алмаймын. Қарапайым отбасынан

шыққанмын», – деп ашығын айттым. Ол кісі Erasmus+ бағдарламасымен таныстырды. Қабылдау
ере жесімен таныссам, студент
ретінде немесе жұмысты көріп
үйренуші есебінде бақ сынауға
болады екен. Мен студент болмағандықтан, тәжірибе алмасушы
ре тінде тәуекел еттім. Нә ти жесінде сканерлейтін элек тронды
микроскоптар, рентген дік фотоэлектронды
спек троскопия,
туннельдік мик роскоп, трансмиссиялық элек трон ды микроскоп сияқты мик роскоптардың көптеген түрлерімен
жұмыс істеуді меңгеріп қайттым.

ПАТЕНТТЕЛГЕН
ӨНЕРТАБЫС
– Бірнеше жыл бұрын «Самсунг» компаниясы ұялы телефонының жарылу дерегі тіркелді.
Оған қуаттандыратын батарея
себеп болған. Сол уақытта «нелік-

тен оны экологиялық тұрғыдан
зиянын тигізбейтін батарея жасамасқа?!» деп ойладым. Бұл сұрақ мені шетелде жүрген кезімде
де толғандыратын. Ойлана келе,
осы тақырыпты зерттеуді қолға
алдым. Шетел ғалымдарының
осы саладағы еңбектерін зерделеп, өзімізде не істеуге болатынын таразыладым. Шетелде ғалымдарды
Intel,
Facebook
компаниялары қаржыландырады.
Бұл компаниялар зерттеушілерге
өздерінің проблемаларын айтады, ғалымдар оны шешумен
айналысады. Бұның екінші жолы
– ғалым дайын патенттелген
идеяны ұсынып, өзінің ашқан
жаңалығына қаржы ұтып, өндіріске енгізеді. Мен осы екінші
жолды таңдадым. Жобамды патенттедім
(авторлық
куәлік
№107731), енді ары қарай өндіріске енгізуге жұмыс істесем деймін.
Жобамның тақырыбы: «Графен мен марганец диоксидінің
отандық
нанокомпозиттері

негізінде сенімділікті жоғарылататын суперконденсаторлар
құру». Графен (көміртектің бір
түрі) мен марганец диоксидін
қосқанда арасында байланыс түзіліп, тоқ пайда болады. Осы тоқты пайдалана отырып, суперконденсатор,
яғни
электрді
жинақтаушы құрылғы жасауға
болатынына көз жеткіздім.
Біздің телефондағы көбіне
литий-иондық батареялар. Жарылу қаупі кездеседі әрі ұялы телефонның салмағына да өз әсерін тигізеді. Оның үстіне
телефонның бағасы да арзан
емес, оны бүлдіріп алсаңыз,
қайта жасау біраз шығын әкеледі.
Егер оның орнына жеңілдеу
батареяны қолдансақ, салмағы
азайып әрі экологиялық тұрғыдан да көп зиянын тигізбейді.
Шетелде жасалған батареялармен салыстырып көрдім. Олар
рутений оксидін пайдаланады.
Әлемде рутений қоры өте аз
болғандықтан, өндірушілер үшін
өте қымбатқа түседі. Ал менің
жобамдағы графен мен марганец
қоры елімізде жеткілікті. Оның
үстіне синтездеу процесі де
қарапайым. Сол себепті менің
жобамды жүзеге асыру әлдеқайда
тиімді. Мен көрген басқа батареялардың барлығында да синтездеу процестері өте күрделі.
Елімізде ондай синтездейтін
аппараттар жоқ, сондықтан
пайдалы қазбалар жағынан да
ұтымды болатын екі шикізатты
таңдауды жөн көрдім.
Қуатты сақтау мәселесі – қазіргі кезде өте өзекті. Ұялы телефондар,
электромобильдер,
ноутбуктар, пилотсыз ұшу аппараттары жеңіл, сыйымды әрі
энергия жинақтайтын құрылғыларға мұқтаж. Қазірдің өзінде
Mercedes пен Lexus сияқты
машиналар
электрлік
Tesla
сияқты керемет көрінбейді. Оған
себеп – ғалымдар экологиялық

тұрғыдан барынша зиянды азайтатын технологияларды бірінші
орынға қойып отыр. Осы тұрғыдан алғанда, ұялы телефондарға
арналған менің батареяларым
бағасы арзан, салмағы жеңіл әрі
ұзақ тұтынуға арналған.

POWER BANK
ЖАСАҒЫМ КЕЛЕДІ
– Мен ойлап тапқан бұл аккумуляторды жасау үшін алдымен
шикізаттарды сатып алу керек.
Сосын, жұмыс істейтін таза орын
болғаны жөн. Шикізатты арнайы
химиялық өңдеуден өткізетіндіктен, қызметкерлер арнайы
форма киюі тиіс. Менің жасаған
аккумуляторларымды өндіріске
енгізбес бұрын, жаңадан ұялы
телефон жасап шығару керек деп
ойлаймын. Себебі бұл аккумулятордың көлемі шағын. Егер
Power Bank-тің аккумуляторына
салсақ, оны ауыстыруға болады.
Ұялы телефонға енгізу үшін де
телефон шығаратын компаниядан ұсыныс түсуі керек. Келісімшартқа отыру да біраз уақытты
алады. Сондықтан әзірге Power
Bank, яғни қалтада жүретін қуаттандырғыш шығаруды қолға
алсам деймін. Маркетингтік
құралдарды пайдалана отырып,
оның сатылымын да көбейте
аламыз әрі Power Bank Қазақстанда жасалған отандық өнім
болып саналады. Өзімізде жасалған әрбір тауар еліміздің дамуы
үшін жасалған әрекет деп бағалар
едім. Жаңа бір зат шығарсақ, онда
жаңа жұмыс орны ашылып,
адамдардың жұмысқа кіруіне жол
ашады әрі физика саласын
таңдайтын адамдардың санын
арттыруы мүмкін.
Мен үшін нанотехнология –
жаңа әрі шексіз әлем. Өйткені
наноәлем физика ғылымының
классикалық заңдарына бағынбайды. Біздің зерттеп отырғанымыз – кішкентай әлем, яғни
атомдар мен ядролар. Нанотехнолог болсаңыз, материалдардың
қасиеттерін біле аласыз әрі
техниканы тереңнен түсінуге
мүмкіндік бар. Қазақстан дамушы
ел болғандықтан, нанотехнология саласы қатты дамыды дей
алмаймыз. Алайда нанотехнологиялық зертханалар бірнеше
қалада бар. Сол зертханаларға
қарап бізде ілгері қарай қадам
жасалып
жатқанын
байқай
аламыз. Осы орайда, мені ғылым
жолында ынталандырып, бағытбағдар беріп келе жатқан
ұстаздарыма
алғыс
айтқым
келеді.
Жазып алған
Алмабек ИБРАЙЫМОВ
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Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың «Тәрбие
жұмысы тұжырымдамасында» тәрбие жұмысының бағыттары ретінде
адамгершілік-рухани және
мәдени-эстетикалық,
азаматтық-патриоттық
тәрбие, дене тәрбиесі,
экологиялық, тағы да
басқа түрлері атап
көрсетілген. Сондай-ақ
осы тұжырымдамада
ҚазҰУ-да оқудан тыс
тәрбие жұмысындағы
негізгі ұстанымдар
ретінде студент жастардың азаматтық белсенділігін дамыту, моральдықпсихологиялық және
адамгершілік, эстетикалық тәрбие, тағы басқа
мәселелері қамтылған.
Әрине, осы мәселелердің
қай-қайсысы да маңызды, дегенмен, біздіңше, тәрбие саласында
адамгершілік-рухани бағыты аса
өзекті. Жалпы, жас ұрпақтың бойы на гуманизм идеяларын сіңіру арқылы қазақ қоғамын рухани
құлдыраудан
сақтап
қа латынымызды естен шығармауымыз керек. Ал тәрбиенің,
атап айтқанда гуманистік тәрбиенің, қайнар көзі – көркем
әдебиет пен өнер туын ды ларында екенін көзі ашық, көкірегі ояу
әр азамат мойындаса керек.
Бұл тұрғыда тіл мен әдебиеттің туын көтерген филология
фа культеті қашанда адам гершілік-рухани тәрбиенің қозғаушы

ТӘРБИЕНІҢ ҚАЙНАР КӨЗІ –

ТІЛ мен ӘДЕБИЕТ

кү ші болып келеді. Факультеттегі
гуманитарлық білім беру үдерісіне қоса, рухани тәрбие жұ мыстары үздіксіз жүргізіледі. Осы
бағытта факультеттегі әдеби
ұйым дар мен студенттік клубтардың да рөлі зор. Клубтар –
қызығушылығы мен мүддесі ортақ жастардың сабақтан бос
уа қытта өз еркімен шығармашылық, танымдық, әлеу мет тікмаңызды шараларға қатысатын
бірлестігі. Бұл – жастармен тәрбиелік іс-шаралар өткізудің
тиім ді жолы. Ұстаздықты өмірлік
мақсат еткен оқытушы студенттермен клуб арқылы тығыз қарым-қатынас орнатып бай ланыста
болса,
оқу-тәрбие
жұ мысы ның сапасы артатыны
кү мәнсіз. Сондықтан да біз ұстаздық тәжірибемізде білім беру,
дәріс оқумен қатар, арнаулы
студенттік клуб арқылы тәрбие
жұмыстарын жүйелі жүргізу,
жас тарды әдебиет әлеміне жетелеу, шәкірттерімізді рухани
жа ғынан үнемі қолдап, дамыту
мақсатын қойдық.
Ғы л ы м и-ш ы ғ арма ш ы л ы қ
бағыттағы «Көкжиек» клубының
негізгі мақсаты – студенттердің
ғы лыми шығармашылығын, таным дық қабілеттерін шыңдау,

ҚазҰУ өз саласының үздіктерін даярлауға зор үлес
қосып келеді. Тіпті білім-ғылым саласында әлемдік
рейтингте көшбасшы университеттер қатарына қосылуда. Бүгінде өзім осы қарашаңырақтың философия және
саясаттану мамандығы бойынша педагогика және
психология саласын тереңдетіп, магистратурада білім
алудамын.

Білім игеруге
кез келген жас қолайлы
Қазіргі таңда «Ересек терге арналған университет:
отан дық және шетелдік тәжірибе» тақырыбында диссертациялық жұмысымды
жазу үстіндемін. Білімді игеру үшін кез келген жас қолайлы, тек ынта болса жеткілікті.
Әсіресе еңбектен қолы бос,
қарт адамдар үшін қосымша
біліктілігін дамыту өмірге
деген шабыттарын оя тып,
уақытты тиімді өткізуге септі гін тигізері анық. Жалпы,
егде жастағы адамдар көбіне
қоғамнан тыс қалып жатады.
Олардың үні, мақсат-міндеттері мен армандарына қанат
бітіріп, танымдық дең гей лерін арттырсақ, олар да өз
кезегінде өскелең ұрпақ бойына мол тағылымды дарытар еді.
Ересектерге қосымша білім беру – бұл экономи калық, әлеуметтік және тех нологиялық
факторлардың
өзара әрекеттесуіне бай ланысты белсенді дамып ке ле
жатқан білім беру са ласы.
Бұған себеп: кәсіби әлем дегі
өзгерістер, ақ парат тың тез
ескіруі, бос уақыттың ұлғаюы, зейнеткерлік жас тағы
адамдар санының көбеюі.
Олар оқу қажеттілігі мен
оның нәтижелерін және өз
қызметін жақсарту үшін
үйренгісі келеді. Сонымен
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қатар процеске белсенді қатысуға тырысады, оқу жағдай ларына өз тәжірибелері
мен өмірлік құндылықтарын
әкеледі, олардың мақсаттары
мен міндеттерімен байланыс тыруға тырысады. Сол
себепті ересектерге арналған
университет жүйесін тек
ұсы нып қана қоймай, оның
кезең-кезеңмен жүзеге асыры луы барысында қандай
та лаптарды басшылыққа алғанымыз дұрыс екенін де
зерттеу үстіндемін. Жалпы,
кез келген идеяны жүзеге
асырмас бұрын, оны мұқият
зерттеп, жан-жақты талдау
жасап, жоспар құрып, сол
жоспар негізінде жемісті нәти же шығару үшін барлық
талаптарды ескерген дұрыс.
Жобаны тек зерттеп қана
қой май, оны өз деңгейіне
дейін жеткізу – менің басты
мақсатым.
Әр адам өз саласына
сүйіспеншілікпен қарайтын
болса, атқаратын жұмысы да
рахат сыйлайтыны анық. Мен
де өз мамандығымды, оқу ордамды ерекше жақсы көріп,
ғы лымға деген бағытым ды
зор ықыласпен атқарамын.
Лаура МЕНТАЕВА,
«Педагогика және
психология» мамандығының
1-курс магистранты

әдеби-рухани ізденістерін қолдау, дамыту, қазақ тілі мен әдебие тін, ұлттық құндылықтарды
насихаттау. Бұл осы бағыттағы
көркем шығарма талқылау, талдау, интеллектуалдық жарыс, мүшәйра, шығармашылық кездесу,
тіл дік-әдеби акциялар, оқырман
конференциясы, дөңгелек үстел,
тағы басқа ғылыми-танымдық
түрлі шаралар. Клубтың жұмыс
жоспары кафедрада және факультетте бекітілген. Клубта үнемі жүргізілетін дәстүрлі іс-шаралар қалыптасқан.

Сондай-ақ «Аударма ісі» бөлімінде оқитын, көбіне шет тіліне
көңіл бөліп, туған әдебиетінен
алыстап қалатын шәкірт терімізге де көркем әдебиет туын ды ларын, оның тәржімасын насихаттау мақсатында «Tarzhiman
club» жас аудармашылар клубы
құрылып, аударма сайыстары,
аудармашылармен кездесу, тағы
да басқа жұмыстар атқарылып
ке леді. Осындай танымдықтәрбиелік іс-шараларға жас тардың қызығушылығы зор екенін,
студент жастар өзара пікір

алмасып қана қоймай, өздерінің
рухани-шығармашылық қабілеттерін ашуға, таным көкжиегін
өсіруге ұмтылып, қанаттанып
қалатынына көзіміз жетті. Студенттік клубтар тәуелсіз ел жастарын тәрбиелеу құралы ретінде
әрқашан да оң нәтижесін беріп
келеді.
Осы орайда, ұлы ойшыл бабамыз Әбу Насыр әл-Фарабидің
университет қабырғасында жазылған «Тәрбиелеу дегеніміз –
адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар
мен өнер қуатын дарыту» деген
қанатты сөздерін алғаш оқығанда өзіме ерекше әсер еткенін
айтқым келеді. Осы бір мәні терең жолдар ұстаз ретінде әрқашан да мені ойландырады, шәкірт теріммен қарым-қатынаста
үнемі жадымда жүреді, білім мен
тәрбиенің егіз екенін есіме
салады. Әріптестеріміз, әсіресе
ұс таздық жолды таңдаған жас
оқытушылар шығыс данышпанының осы бір педагогикалық
тұжырымына мән беріп, студентке білім берумен қатар, адамгершілік қағидаларын, ұлт тық
құндылықтарды үндеп отырса,
жастардың көзі ашық, көкірегі
ояу болып қалыптасуына септігін тигізер еді. Тәуелсіздігіміздің
баянды болуы білімді де тәрбиелі
жас ұрпақтың қолын да екені
естен шықпауы керек.
Ләйла МҰСАЛЫ,
шетел филологиясы және
аударма ісі кафедрасының
профессоры м.а.

Біліктілік тәжірибемен келеді
Магистранттардың кәсіби
дайындығын қалыптастырудың
маңызды шарты – педа гоги калық іс-тәжірибе. Біз педагогикалық іс-тәжірибені «Органи калық
зат тардың
химиялық
тех нологиясы» мамандығының
2-курс сту денттеріне «Химиялық тех нологияның негізгі үдеріс тері мен аппараттары» пән інен дәріс, семинар, зертханалық
сабақтарды жүргізу бойынша
өттік. Студенттерге бұл пәннен
сабақтарды химия ғылымының
кандидаты,
доцент
Жәния
Ешова жүргізеді. Бұл химиялық
өндірістің әртүрлі заманауи технологияларында үлкен рөл атқаратын ғылыми пән. «Хи миялық технологияның негізгі
үдерістері мен аппараттары»
ку рсында гидродинамикалық,
жылу алмасу, масса алмасу үдерістерінің негіздері және оларды
нақты техникалық-экономикалық жағдайларда әртүрлі
өнімдердің өнеркәсіптік өндірісін де жүзеге асыру жолдары
қарас тырылады. Кез келген технологиялық үдеріс, әдістердің
айырмашылығына қарамастан,
белгілі бір аппараттарда жүретін өзара байланысқан технология лық кезеңдерден құралады.
Бұл үдерістер өнім сапасына,
өн діріс тиімділігіне, энергия
мен материалды тұтынуды
үнем деуге, қоршаған ортаны
қор ғауға қойылатын жоғары
талаптарды қанағаттандыруы
қажет және халық шаруа шылығының әртүрлі салаларында
а п парат т ы қ- т ех нолог и я л ы қ
өңделуі бойынша ерекшеленеді.

Үдерістер мен аппараттары
жайындағы ғылымның негізгі
мақсаты – химиялық технологияның негізгі үдерістері мен
аппараттарының
теориялық
негіздеріне талдау жүргізу.
«Химиялық технологияның
негізгі үдерістері мен аппарат тары» пәні – синтетикалық курс.
Себебі «Химиялық технологияның негізгі үдерістері мен
аппараттары» пәні ең алдымен
«Жоғары математика», «Физика»
пәндерімен, «Теориялық механика», оның ішінде «Статика»,
«Динамика» тарауларымен, «Физикалық химия», оның ішінде
«Термодинамика» мен «Хи миялық кинетика» тараулары мен
тығыз байланысты. Химиялықтехнологиялық үдерістерді жүзеге асыруда химиялық реакция ларды жүргізіп қана қоймай,
сонымен қоса, көптеген физикалық және физика-химиялық
үдерістердің жүру заңды лықтарын ескеру қажет.
Ю.Бабанский өзінің ғылыми
жұмысында педагогикалық істәжірибе көмегімен дағды ландыру оқыту үдерісі мен тәрбиелеудің заңдылықтарын және
ұстанымдарын толық меңгеруге,
кә сіби дағдыларды, педа гогикалық қызмет тәжірибесін игеру ге болатынын атап өткен.
Педагогикалық іс-тәжірибе
барысында педагогикалық қызмет ті талдау және бағалау негіздері дамыды. Педагогикалық
рефлексия педагогикалық күнделікпен жұмыс жасауда ғана емес,
сонымен қатар әр сабақта, студенттермен қарым-қатынаста да

дамыды. Іс-тәжірибеден өту кезінде нақты педагогикалық ісәрекетке дайын болуы керектігін,
оқытушының барлық педагогикалық функцияларын орындауға
тиіс екенін толық ескере білдік.
Педагогикалық іс-тәжірибенің
негізгі міндет терінің бірі – білім
беру ұйымдарындағы оқу-тәрбие
жұ мысының қазіргі жағдайын
зерт теу, яғни кез келген үдерісті
оның мақсатты нәтижеге сәйкестігін анықтау үшін үнемі бақылау
ре тінде қадағалау.
Қорытындылай
келгенде,
магистранттардың педагогикалық іс-тәжірибесі оқу үдерісінің
міндетті құрамдас бөлігі екенін,
іс-тәжірибеден өту барысында
дәрістер мен семинарларда үйренген іс-әрекет әдістері, білім
беру технологиялары, білім беру
идеалдарын жүзеге асыру негізгі
міндет екенін түсіндік. Педагогикалық іс-тәжірибе – бұл таң даудың, қабілеттердің, мүдделердің,
құндылықтардың дұрыстығын
тексерудің бір түрі. Сонымен
қатар нақты жұмыс орнында,
нақты жағдайда магистранттың
кәсіби дайындығының сапасы
тексеріледі. Іс-тәжірибе барысын да магистранттарға студенттермен нақты педагогикалық
қарым-қатынас жасауға және жоғары оқу орнын педагог тұрғысынан игеруге мүмкіндік берілді.
Мейрамгүл АСТАХОВА,
химия және химиялық
технология факультетінің
«Мұнай-газ ісі»
мамандығының 1-курс
магистранты
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КУЗНИЦА ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА

тий этап – до конца 1996 года.
За 29-летний период Вооруженные Силы Казахстана прошли сложный, поступательный
путь развития. С обретением Республикой Казахстан независимости одной из приоритетных
задач ставилось создание армии,
способной обеспечить защиту
суверенитета и территориальной
целостности государства. Важнейшей
задачей
являлась
подготовка офицерских кадров
для Вооруженных Сил. На
момент обретения независимости в Казахстане для нужд армии
функционировало только Алматинское общевойсковое командное училище имени маршала
Советского Союза Конева.
Для подготовки офицерских
кадров были сформированы:
– Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи;
– Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды
Героя Советского Союза Талгата
Бегельдинова;
– Национальный университет
обороны имени Первого Президента Республики Казахстан
– Елбасы, который
готовит
офицерские кадры по программе
высшего
профессионального
образования для Вооруженных
Сил, других войск и воинских
формирований РК.
Важнейшую роль в комплектовании офицерскими кадрами
на этапе строительства Вооруженных Сил сыграли военные
кафедры гражданских Вузов и в
том числе военная кафедра
КазНУ имени аль-Фараби, которая является крупнейшей
среди военных кафедр ВУЗ-ов
Казахстана. Военная кафедра
образована в 1934 году при
Казахском государственном университете имени С.М.Кирова, с
целью подготовки военно-обученного резерва для соединений
и частей Красной Армии. За годы
независимости Казахстана военной кафедрой КазНУ имени Аль-
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В преддверии знаменательных праздников Дня Защитника Отечества и Дня Победы военную
кафедру посетил Председатель правления – Ректор Казахского национального университета имени
Аль-Фараби Жансеит Туймебаев, поздравил военную кафедру с Днем Защитника Отечества. Начальник
военной кафедры полковник запаса О.Ажимов доложил руководителю передового ВУЗа Казахстана
о ходе учебного процесса и представил учебно-материальную базу кафедры.

В корреспондентском пункте
Республиканской
военно-патриотической газеты «Сарбаз»
профессор Ж.К.Туймебаев ознакомился с системой подготовки
военных журналистов и просмотрел видеоматериалы, подготовленные студентами военной
кафедры. С особым интересом
прошло ознакомление с деятельностью Центра военно-патриотической работы военной кафедры, где красочно оформлена
галерея выпускников, стенды об
истории КазНУ имени аль-Фараби и сконцентрированы материалы о проведенных мероприятиях военно-патриотической
направленности.
В ходе представления учебноматериальной
базы
были
показаны в действии:
- учебно-тренировочные полигоны ПВО Сухопутных войск
и мотострелковых войск;
- интерактивный стрелковый
тир, динамические тренажеры
БМП-2 и стрелка-зенитчика;
- специализированные аудитории войск связи и метеорологической службы;
- аудитории по военной психологии, воспитательной и идеологической работе.
В завершении посещения
военной кафедры Ж.Туймебаев
поздравил офицеров-преподавателей с наступающим праздником – Днем Защитника Отечества.
В ознаменования Дня Защитника
Отечества 26 преподавателей
военной кафедры поощрено
Ректором университета.
Обретение Казахстаном в
1991 году государственной независимости поставило трудную,
но жизненно важную задачу –
создание собственных Вооруженных Сил. 7 мая 1992 года
Президент Республики Казахстан
Нурсултан Абишевич Назарбаев
издал Указ «О создании Вооруженных Сил РК». Этим же Указом
все воинские соединения, части
и учреждения, дислоцирующиеся
на территории Республики, были
взяты
под
юриспруденцию
Казахстана. Первым Министром
обороны Республики Казахстан
был назначен участник Великой
Отечественной войны, Герой
Советского Союза генерал Сагадат Нурмагамбетов. С созданием
Вооруженных Сил РК был принят
блок Законов Республики Казахстан. В частности Закон «Об
обороне и Вооруженных Силах
РК» от 1992 года, Закон «О всеобщей воинской обязанности и
военной службе» от 1993 года,
которые закрепили принцип
комплектования армии на смешанной основе, сочетающей
срочную службу по призыву и
контракту. Создание Вооруженных Сил планировалось завершить в три этапа. Первый этап
– до конца 1992 года. Второй
этап – до конца 1994 года, тре-
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Фараби подготовлено более
10.000 офицеров и сержантов
запаса.
ППС кафедры состоит из
опыт ных офицеров запаса и в
отставке с большим войс ковым и педагогическим опытом. Это заслуженные офи церы (вете ра ны) Вооруженных
Сил РК, имею щие стаж воинской службы более 30 лет. На
военной
кафедре
КазНУ
имени Аль-Фараби обу чает ся
более тысячи студентов. Обучение студентов осу ществляется по 18 военно-учетным
специаль ностям. Это будущие
офицеры войск ПВО, мотострел ковых войск, войсковые
раз вед чики, связисты, офи церы воспи та тельных структур,
офицеры по организации физи ческой под готовки и спорта,
специалисты ме теоро ло ги ческой службы.
Кроме учебной работы по
подготовке будущих офицеров
запаса преподавательский состав
военной кафедры принимает
активное участие в военнопатриотическом воспитании, не
только студентов обучающихся
на военной кафедре, но и студентов университета, школьников города Алматы. С этой целью,
создан Центр военно-патриотической работы, включающий в
себя: именные аудитории народных героев Казахстана, первого
Министра
обороны,
Халык
Кахарманы, Героя СССР генерала
армии С.К.Нурмагамбетова и
Героя СССР, писателя-фронтовика Бауыржана Момышулы, а
также комнату военно-патриотической
работы.
Первые
занятия со студентами проводятся именно в этих аудиториях.
– Активно проводится военно-шефская работа, налажена
тесная связь с 13 школами
города Алматы, - рассказывает
о буднях военной кафедры начальник, полковник запаса Олег
Ажимов. – Осуществляется со-

труд ни чест во в деле патрио тического воспитания школьников
с гимназией «Самопознание» Нацио нального центра «Бобек».
Вот уже в течении пяти лет
ру ко водство, преподаватели
и сту денты военной кафедры
учас твуют в проведении ме ро приятий к знаменательным
датам для учащихся гимназии.
Проводятся студенческие лектории, встречи и экскурсии,
совместные мероприятия в рамках международного военного
сотрудничества. Стало тра диционным проведение военнопатриотической игры «Сарбаз»
на кубок ректора КазНУ имени
Аль-Фараби, сре ди команд
лучших школ и гимназий Алматы. Проведено три игры
спо н сорами которых тра диционно выступили проф союз
работ ни ков КазНУ «Парасат»,
респу б ли канская
военнопатриотическая газета «Сарбаз»
и Ассамблея народа Казахстана
города Ал маты.
Идет постоянная работа по
совершенствованию
учебноматериальной базы и учебного
процесса, только за последние
два года создано пять новых
учебных аудиторий, два компьютерных класса - по военной
метеорологии, связи, военной
журналистике, разведывательной
подготовке и военной психологии. Необходимо отметить
вклад профессорско-преподавательского
состава
и
всех
сотрудников военной кафедры в
подготовку
казахстанской
молодёжи к службе в Вооружённых Силах РК формированию
у студентов таких качеств, как
патриотизм, гражданственность
и готовность к служению Родине.
Дни открытых дверей, проводимые нами на постоянной
основе, направлены не только
на воспитание патриотических
качеств, но и имеют профориентационную направленность. С 2018 по 2020 годы, в ходе
Дней открытых дверей военную
кафедру посетило более 5000
тысяч студентов и школьников.
Особо хочется отметить тематические мероприятия освященные государственным и национальным
праздникам,
Дню
Защитника Отечества, Дню
Победы, к профессиональным
армейским праздникам, это
День войск ПВО, танковых
войск, воспитательных структур
нашей армии, войск связи. За
2020 – 2021 годы в дистанционном режиме проведено
более 70 видеоконференций,
уроков Мужества, подготовлено
более 30 видеоматериалов военно-патриотической направленности, а также других тематических
мероприятий
по
патриотическому воспитанию
студенческой и школьной молодежи. В преддверии Дня защитника Отечества и 76-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне проведен
комплекс мероприятий по пропаганде достижений передового ВУЗ-а страны – КазНУ
имени Аль-Фараби, героического прошлого, боевых и трудовых подвигов нашего народа.
Каиржан
ТУРЕЖАНОВ

Патриотическая
акция
«Наследники
Победы»

Между военной
кафедрой Казахского
на ционального универси тета имени Аль-Фараби и Национал ьным
центром «Бобек» с 2017
года нала жено тесное
сотруд ни чест во в деле
военно-патриотического вос пи та ния
школьной и сту денческой молодежи. В
пред дверии празд нования Дня Защитника
Отечества и Дня Победы
про фессорско-преподаватель ским составом
военной кафе дры
К а захского национального уни верситета
имени Аль-Фараби
прове дена патрио т и ческая акция «Наследники
По бе ды» с сотруд никами На ционального
центра «Бобек».
С соблюдением всех сани тарных норм, три команды отдельных под раз де лений На ционального центра
«Бо бек», под руков одством
препода вате лей военной кафедры КазНУ имени АльФараби сос тя зались в раз личных кон кур сах. Это
воен но-истори ческая виктори на, вы полнение норматива по надеванию общевойс кового
защитного
ком п лекта, военной топографии, а также конкурсов
«Исторические места Ал маты» и «Песни Победы». Несмотря на дос таточную сложность кон курс ных за да ний,
все участники мероприятия
показали хорошие знания и
стремление к по беде.
При подведении итогов
патриотической акции «Наследники Победы», Генеральный директор Национального центра «Бобек»
Е.Н.Сакенова передала благодарственное
письмо
Председателю правления –
Ректору КазНУ имени АльФараби Ж.К.Туймебаеву и
вручила памятный адрес начальнику военной кафедры
КазНУ имени Аль-Фараби
полковнику запаса О.В.Ажимо ву, а так же вы разила уверен ность в дальнейшем
со трудничестве по па триотическому
воспи та нию
школьной молодежи.
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Великий учитель
вдохновляет

Өткен жылы 18 қарашада Қазақстанның білімі мен ғылымына сүбелі үлес қосқан ұстаз-ғалым Уахит Шәлекенов ағамыз 97 жасқа қараған
шағында дүниеден озды. Міне, содан бері жарты
жылға жуық уақыт болыпты. Өмірінің соңғы
кезеңіне дейін факультеттің, кафедраның қай
ісіне болсын жанашырлықпен қарап, ақылкеңесін беруден жалықпайтын ағамыздың орны әлі күнге дейін үңірейіп тұрғандай.

«Учитель работает над самой ответственной задачей – он формирует человека. Педагог – это инженер человеческих душ». Эти слова «всесоюзного
старосты» М.И.Калинина очень емко отражают
личность Аскарбека Кусаинова. В педагогику он
пришел как инженер, получил признание в
Германии именно с такой формулировкой – «Докторинженер ФРГ».
Крепкое образование, получен ное в политехническом университете, позволило закончить
аспирантуру в Германской Демократической Республике и
защитить кандидатскую диссерта цию на немецком языке по
теме «Исследование электри ческой дуги аппаратом Шлирена».
Schlieren означает неод нородность в стекле. Аппарат Шлирена
обнаруживает оптические неоднородности в прозрачных, прелом ляющих средах и выявляет
дефекты отражающих поверхнос тей,
позволяет
увидеть
невидимое, например: дуновение
ве тра, течение воды или рас творение одной жидкости в другой.
Педагогическая компаративистика А.К.Кусаинова не столько
анализ, сколько синтез, не простое внедрение успешного зарубежного опыта, а бережное включение с учетом особенностей

культуры и сохранения национальных традиций. Под научным
руководством
Аскарбек
Кабыкеновича разработаны проекты Национальной программы
государственной под держ ки образования и Государственной
программы реформирования и
развития системы образования
РК, нового Закона РК «Об образовании» (2007 г.); он участвовал
в разработке стандартов среднего
образования; Основных положений гос ударственного общеобязательного стан дарта образования Республики Казахстан.
Много сил А.К.Кусаинов вложил в переводческую дея тельность, результатом которой стал
31-томный сериал терминологических словарей, за что ему была
присуждена Государственная
премия Республики Казахстан.
Отечественные и зарубежные
коллеги отмечают масштаб лич-

Қасиет қонған жан
ности Аскарбек Кабыкеновича,
результаты его трудов вос требованы не только в Казахстане, но
и в ближнем и дальнем зарубежье,
особой популярностью пользуется книга «Качество обра зования в мире и в Казахстане».
Важным моментом в деле
служения
образования
для
А.К.Кусаинова является ориентация на результат, о которой он
начал говорить задолго до общест венной повестки. Аскарбек
Кабыкенович свое призвание
видит в расцвете школы, как
колыбели возрождения, прилагая усилия, вовлекая людей в это
благородное дело, понимая, что
образование – это фундамент
общества, не просто процесс
становления, совершенст вования, восхождения души, а целой
нации и страны.
Е. ИШАНОВ,
докторант PhD

Шығысқа ашылған «терезе»
Университет болашақ мамандарды тек өз саласына қатысты
пән дерді оқытумен ғана шек телмейді, сондай-ақ студентті жанжақты дамытатын түрлі клубтар
мен үйірмелердің жұмысын
жүргізіп, қоғамдық іс-шаралар
ұйымдастыруды жолға қойған.
Аталған білім шаңырағының халықаралық қатынастар факульте ті Дипломатиялық аударма
кафедрасының «Шығыс әлемі»
студенттік ғылыми-танымдық
клубы осы сөзімізге айқын дәлел.
Аталмыш үйірме өз жұмысын
2001 жылдан бастаса, қамтитын
ауқымы кеңейгендіктен, 2008/09
оқу жылынан бастап ол клуб
ретінде құрылымын өзгертті.
Клуб тың негізгі мақсаты – студент терді шығыс әлемімен тереңірек таныстырып, әр елдің
тарихына, мәдениетіне, ұлттық
салт-дәстүріне ден қоя отырып,
саяси-қоғамдық, экономикалық
дамуынан хабардар ету.
Студенттерге шығысқа ашылған терезедей болған бұл ұйымның шаңырағына соңғы он
жылда халықаралық және республикалық деңгейдегі лауазымды тұлғалар қонаққа келді. Ол
кездесулердің әрқайсысында болашақ дипломаттар үшін шы-

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:

Әл-Фараби
атындағы
Қазақ ұлттық
университетiнiң
ректораты

ғыстың тарихы мен болашағына
қатысты, еліміздің ұстанған саясаты мен келешек бағдарына байла нысты құнды ақпараттар мен
қызықты пікірлердің айтылғаны
заңдылық еді.
Қазіргі таңда халықаралық
қатынастар факультетінің «Шығыс әлемі» студенттік ғылымитанымдық клубы Анкарадағы
Түркі дүниесі журналистер
федерациясымен 2016 жылдан
бері ынтымақтастық орнатып,
бірлесіп жұмыс істеп келеді. Факультет Түркі дүниесі журналистер федерациясымен 2017
жыл дың 5 мамыр күні Ынтымақтастық хаттамасын бекітті. Клуб
мүшелері 2017 жылы Ыстамбұлда
өткен II Түркі дүниесінің деректі
фильмдер фестиваліне арнайы
шақырылып, қатысқан болатын.
Жақында «Шығыс әлемі» ғылыми-танымдық клубы және
Түркі дүниесі журналистер федера циясының ұйым дас тыруымен ұлы ақын Абайдың 175 жылдығына арналған «Абайдың
аудармашылық қызметі», «Латын
әліпбиіне көшу – рухани жаңғыру талабы» атты халықара лық
ғылыми
онлайн-семинарлар
өткізді.
Клуб сонымен қатар Түркия-

ның танымал журналистерімен
тығыз
байланыс
орнатты.
Мысалы, MUSKARA HABER газеті нің басшысы Байрам Екижи,
CEYHAN Radyo TV – HABER газетінің басшысы Шахин Озер, HASRET, OLAY газеттерінің басшысы
Мен дерес Демир, TUM 1 HABER
газе тінің басшысы Дикмен Хакан. Университет және факультет
ту ралы оқытушылардың имидждік мақалалары осы белгілі газеттерде түрік тілінде жарияланып
тұрады.
Кафедра оқытушылары мен
студенттер клубтың ұйымдастыруымен өтетін дөңгелек үстелдер
мен пікірталастарға зор қызығушылықпен қатысып, олардың
жоғары деңгейде өткізілуіне
белсенді түрде атсалысуда.
Жастар – еліміздің жарқын
болашағы, заман талабына сай
өресі биік, дүниетанымы кең,
білікті мамандарды шығару үшін
жас ұрпаққа сапалы білім мен
тәрбие қатар берілуін ұмытпау
қажет.
Сафура БӨРІБАЕВА,
Дипломатиялық аударма
кафедрасы «Шығыс әлемі»
студенттік ғылымитанымдық клубының
жетекшісі, ф.ғ.к.
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Газет 1994 жылдың 7 ақпанында Қазақстан Республикасының
Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлiгiнде тiркелiп, № 1242 куәлігi берiлген

Уахит Хамзаұлы екі ғасыр
тоғысында білім мен ғылымды
өркендетуде жемісті еңбек
еткен ұстаз-ғалым, Ұлы Отан
соғысының ардагері. Сұрапыл
Отан соғысы кезінде майданға
жасы жетпесе де сұранып барып, Курск доғасы майданында Отан үшін от кешіп, болашақ ұрпақтың бейбітшілігі
мен ынтымағы жолында жан
аямай, ерлікпен күрескен
ардагер.
Ұстаз, ғалым болу – адам
бойындағы ұлы қасиеттердің
бірі десек, осынау үлкен ұғымдағы ұстаздық, ғалымдық қасиетке барынша адалдық танытып, саналы ғұмырын осы
салаға арнаған профессор
У.Шәлекеновтің ұстаздық жолда та, тарих ғылымдары саласында да еңбегі ұшан-теңіз.
1973 жылы қазіргі ӘлФараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне (ол кезде
С.М.Киров атында) қызмет
бабымен келген ол бірнеше
жыл Археология және этнология кафедрасының меңгерушісі, тарих факультетінің
деканы қызметін де атқарды.
Осы қызметтерде жүріп-ақ,
факультеттің өркендеуіне сүбелі үлес қосты. Мәселен,
1983-84 жылдары кафедра
жанынан «Археология» және
«Этнология» музейлерін ашты. Бұл музейлер әлі күнге дейін өз маңызын жоғалта
қойған жоқ. Онда студенттер
дәріс тыңдаумен қатар, университетке, факультетімізге
келетін қонақтардың өзі де ат
ізін салмай кетпейтін орындардың бірі.
Ұстаз-ғалым У.Шә лекеновтің тарих ғы лымы са ласын да да еңбегі орасан зор.
Оның тарих, археология
және этнология саласында
ж а зы лған 500-ден астам ғ ылы ми, оқу-әдістемелік еңбек тері, оның ішінде 30-дан
астам монография, оқулықтары мен оқу құралдары және
жинақ кітаптары оқы т у шы,
ізденуші, студент жастардың
қолынан түспейтін еңбектер.
У.Шәлекенов түркі халықтарының тарихы, тұрмысы,
саясаты, дәстүрлі мәдениеті
және өзара қарым-қатынастары сияқты мәселелерді де
назардан тыс қалдырмайды.
Уахит Хамзаұлының соңғы
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кезеңдердегі арийлер туралы
арнайы, күрделі де көлемді
еңбектер жазуы ұлттық тарих
ғылымының күрделі де маңызды мәселесін көтеруде
және шешуде өте құнды
жаңалық болып табылады.
Ұлағатты ұстаздан тәрбие
алған адам жақсы қоғамдық
қайраткер, ұлы тұлға болып
өседі, өмірін дұрыс бағытқа
бейімдеп, көркейтеді. «Ұстазы
жақсының ұстамы жақсы»
деген сөз де халық арасында
орынды айтылған. Уахит ағамыздан білім алған, тәрбиелеген шәкірттерінің бір тобы
бүгінде ғылым докторы мен
кандидаты атағын алып, археология мен этнология саласында жаңалықтар ашып,
жетістіктерге жетіп, Қазақстанның жоғары оқу орындарында,
ғылыми-зерттеу
институттарында жемісті еңбек етіп жүрсе, ендігі бір тобы
жоғары лауазымды қызметтерде ел игілігі үшін қызмет
етуде.
Қорыта келгенде, елім деп
соққан жүрегінің қалауын
орындаған, адал тірлігінің арқасында өзінің өрнекті мектебін қалыптастырған, елінің
құрметіне бөленген, халықтың қалаулысына айналған,
қоғамдық өмірдегі толымды
тұлғалық бейнесін қалыптастырған Уахит ағаның жарқын
бейнесі, ұстаздық-ғалымдық
үлгі-өнегесі әр уақытта жүрегімізде, жадымызда. Факультет,
кафедра ұжымы Уахит Хамзаұлын әр уақытта ыстық ықыласпен еске аламыз.
Б.ҚАЛШАБАЕВА,
тарих факультетінің
профессор м.а., т.ғ.д.

Бағасы келiсiм бойынша.
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Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi
редакцияның көзқарасын бiлдiрмейдi.
Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды,
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