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Елбасы білім ордасына келген 
сапарында «Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ – жаңа Қазақстанның білімі 
мен ғылымының алдыңғы шебі» деп 
атап өтіп, ұлттық университеттерге 

Алаңға Өзбекстан, Қырғызстан 
және ел аймақтарынан келген 60 
жасқа дейінгі жас санаттары бо йын-
ша әуесқой ерлер, әйелдер және 
аралас 60-тан астам команда жи нал-
ды. Салтанатты рәсімді Әл-Фараби 
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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Елбасы саябағы ашылды

Сіздерді 9 Мамыр – Ұлы Жеңіс күнімен шын 
жүректен құттықтаймын!

Қазақстанның Тұңғыш президенті – Елбасы 
Нұр сұлтан Назарбаев: «Соғыс ардагерлері біздің 
ба   қытты өмірімізге, тәуелсіздігімізге және аспа-
ны    мыздың ашық болуына жол ашты. Біз бүгін 
«Отан қорғаушылар» монументіне гүл шоғын қо-
йып, халқымыздың майдандағы және тылдағы қа-
һармандығы 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 бар-
лық 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 
же ңіп, туған жерін қорғап қалған әкелеріміз бен ата -
ларымыздың өшпес ерлігін дәріптейтінін» ай  та келе,  
«Біз ержүрек аға буынның алдында мәң  гі қа рыз-
дармыз. Олардың қайсарлығы мен тө зім ділігінің, та-
бандылығы мен  патриоттығының ар қасында бейбіт 
заманда өмір сүріп, жарқын бо лашағымызға жол 
аштық», – деген болатын.

Шындығында, қан майданда қаза тапқан, ор та-
мызда жүрген ержүрек батырлардың ерлігі – елге 
мұра, ұрпаққа ұран.

Егін алқаптарында бел жазбай еңбек еткен тыл ең-
бек керлерінің жеңісті жақындатуға қосқан үлесі де 
ешқашан ұмытылмақ емес.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
ба балар ерлігі дәріптелетін мемлекеттік мерекеге 
сәйкес, «Ардагерге құрмет» қайырымдылық ак ция  сын 
ұйымдастырды.  Іс-шара аясында екі соғыс ардагеріне, 
88 тыл еңбеккеріне, 13 Ау ған соғысының жауын ге рі-
не, 20 университет Ақ са қал дар кеңесінің мү ше леріне 
азық-түлік себеттері таратылып, қаржылай кө мек 
көрсетілді.

Құрметті әріптестер, білім алушылар!

Жеңіс туы желбіреген қастерлі мереке құтты 
болсын!

Төрткіл әлемге танылған айбынды елімізде 
бейбітшілік мәңгі салтанат құрып, абырой-даңқы 
арта берсін! 

Жерімізге тыныштық, отбасыларыңызға бақ-
береке тілеймін!

Құрметпен
ҚазҰУ Басқарма Төрағасы – Ректоры 

Жансейіт Қансейітұлы ТҮЙМЕБАЕВ

ҚҰРМЕТТІ ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ 
ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ОҚЫТУШЫ-

ПРОФЕССОРЛАРЫ, СТУДЕНТТЕРІ, 
МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТТАРЫ!Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық универ си те-
тінде ҚР Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай, Елбасы 
саябағы ашылды.

ҚР Тұң ғыш президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев  тың құрметіне 
бой түзеген ағаштар 
аллеясына 300-ге жуық 
алма, шие, өрік ағашы 
отырғызылды.

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универ сите тін-
де көрнекті ақын және 
қо ғам қайраткері Олжас 
Сүлейменовтің 85 жыл ды-
ғына орай, әуесқойлар 
арасында жағажай волей бо-
лы нан халықаралық турнир 
басталды. Спорттық шараны 
Алматы қаласы әкімдігі, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
және қалалық волейбол 
федерациясының қол дауы-
мен «Буревестник-Алматы» 
спорт клубы ұйымдастырып 
отыр.

Ақынға арналған турнир өтті

атындағы ҚазҰУ Басқарма басшысы 
– Ректоры Жансейіт Түймебаев 
ашып, бірегей тұлғаны мерей тойы-
мен құттықтады. Олжас Омар ұлы-
ның асқақ рухты шығармалары мен 
мемлекет және қоғам қайраткері 

ретінде атқарған ерен еңбегіне тоқ-
талып, ақын тұлғасы барша қа зақ-
стандықтар үшін жарқын үлгі екенін 
атап өтті.

Жалғасы 2-бетте

Бағасы – арзан, 
салмағы – жеңіл 

Маркизат МЫРЗАБЕКОВА, 
жас ғалым: 

Тұрсын ҒАБИТОВ: 

ұялы телефон батареялары 
тұтынушылар үшін тиімді

үлкен үмітпен қарайтынын білдірген 
еді. Сонымен қатар Тұңғыш пре зи-
дент республикамыздың басқару 
жүйесінде отырған білікті мамандар 
мен талантты ғалымдардың, да рын-
ды педагогтардың үлкен тобы осы 
киелі шаңырақтан шыңдалып шық-
қанын баса айтқан.

Мемлекет басшысы Қасым-Жо-
 март Кемелұлы Тоқаев «Тәуел сіз дік 
бә рінен қымбат» бағдар ла малық 
ма  қа ласында: «Биыл қас терлі 
Тәуел  сіз дігімізге 30 жыл толады. 

Жалғасы 2-бетте 
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ҚазҰУ Басқарма Төрағасы – 
Ректоры Жансейіт Қансейітұлы 
Түймебаевтың тікелей қол-
дауымен «Қазақ университеті» 
га зетінің редакциялық құрамы 
толықтырылып,  жаңа құраммен 
жұмысын жал ғас тырады. Қазақ-
стан журналистер ода ғының 
мүшесі, Ақпарат және қоғамдық 
даму министрлігінің «Ақпарат 
саласының үздігі» төс белгісінің 
иегері Гүлнар Жұ ма байқызы 
«Қазақ уни вер ситеті» газетінің 
бас редакторы қыз ме тіне кірісті. 

Редакция ұжымы алдағы уа-
қыт та бірқатар жоба-жоспарды 
жүзеге асыруды көздеп отыр. 
Уни верситет ғалымдарының ғы-
лыми жаңалықтары мен инно ва-
циялық жобаларын тұрақты та-
ныс тырып отыру – басты 
ны санда. «Маңыз ды мезет» ай да-
рымен Тәуел сіз діктің 30 жыл ды-
ғына арналған материалдар топ-
тамасы ұсы ны лады. Онда бі лім 
ордасының ел егемендігіне қос-
қан үлесі са раланып, бағын дыр-
ған белестері баян далады. «Жас-

тар инно ва ция сы» ай да рында 
ҚазҰУ-да білім алып, жұ мыс істеп 
жатқан жас ға лымдар жаңа лы-
ғымен бөліседі. «Кемел» айда ры-
мен кейінгі ұр паққа өсиет айтар 
алдыңғы толқын ғалым-про фес-
сорлармен, оның ішінде шетел-
дер ден уни вер с итетке ар найы 
шақыртылған мамандар және 
ме ценаттармен кең ау қым ды 
сұх баттар жасалады. «Ме нің уни-
верситетімде» білім орда сы ның 
танымал түлектері сту дент тік 
шақтағы жылы естелігі мен қол 
жеткен жетістіктері жайлы әң гі-
ме лейді. «Көкжиекте» ҚазҰУ және 
шетелдік білім ордаларымен бай-
ланысты түрлі бағдар лам а ларды 
студенттерге таныстырып отыру 
көзделген. 

Сонымен қатар Әл-Фараби 
кі тапханасы мен ҚазҰУ мұра-
жайын дағы көне жәдігерлер мен 
қол жазбалар және кәдесыйлар 
таныстырылады. 

Қайта түлеген «Қазақ уни вер-
ситеті» – сенімді серігіңізге ай-
нал сын!

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті философия 
және саясаттану факультетінің 
4-курс студенті Әли Оралқұл ТМД 
елдері бойынша үздік студенттер 
қатарына кірді. Онлайн фор мат-
та өткен марапаттау рәсімінде 
Әли Саинұлына «Үздік студент» 
төсбелгісі тапсырылды.

Бұл марапатқа ол Genius ха-
лық аралық спорт, білім және 
ғылым орталығының ұйымдас-
ты руымен өткен «ХХІ ғасырдағы 
білім және ғылым» атты ха лық-
аралық конференция барысында 
ие болды.

Конференция аясында ТМД 
бойынша «Үздік студент» және 
«Үздік жас ғалым» байқаулары 
өт кізілді. Жоба нәтижесінде 
ҚазҰУ-дың «Дінтану» маман ды-
ғы  ның 4-курс студенті Әли Саин-
ұлы үздіктер қатарынан көрінді.

«ҚАЗАҚ УНИВЕРСИТЕТІ» 
ГАЗЕТІ ҚАЙТА ТҮЛЕЙДІ Соңы. Басы 1-бетте

Бұл – қай та жаң ғырған 
Қазақ мем ле ке тінің, ата-баба-
ла рымыз аңсаған азат тықтың 
тұғыры нығая түскенін әйгі-
лей тін маңызды белес. Осынау 
то лағай та быс тардың бәріне 
Ел ба сы ның дара көш бас шы-
лы ғының һәм хал қы мыз дың 
даналығы мен пара са тының, 
бір лігі мен ынтымағының, 
отан  дас тарымыздың қажырлы 
ең  бе гінің ар қасында қол жет-
кіздік»,  –   деп, Ұлт көшбас шы-
сының ерен ең бегіне лайықты 
баға берген болатын. 

Сол себептен қазақ білімі 
мен ғылымының қара шаңы ра-
ғы Тәуелсіздіктің 30 жылдығы 
аясында Елбасыға айрықша 
тарту жасау туралы шешім қа-
был дады. Ағаш отырғызу жұ-
мыс тарына карантиндік та лап-
 тарды сақтай отырып, ар   найы 
қызметкерлер жұ мыл дырылды.

Естеріңізге сала кетсек, 
Ұлыс тың ұлы күні қалашықта 
«Ағаштар аллеясы» ашылды. 
Онда ұжыммен бірге жалпы 
саны 300-ден астам қырым 
қарағайы мен алтай шыршасы 
отырғызылды.

Ғылым қызметкерлері кү-
нін де Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев «Ұлы даланың жеті 
қырының» бірі ретінде атап 

өткен сиверс алмасының 100-
ге жуық көшеті егіліп, ол 
«Ғалымдар бағы» деп аталды.

Алдағы уақытта студент 
жастар үшін жеміс ағаштарын 
отыр ғызу және қалашықты кө-
рік тендіру мақсатында барлық 
ғимараттар мен жатақханалар 
маңын көріктендіру көзделіп 
отыр.

Әйгерім  ӘЛІМБЕКОВА

Елбасы саябағы ашылды

Соңы. Басы 1-бетте

Келесі кезекте Ардагерлер 
кеңесінің генералы Амангелді 
Құрманәлиев, «Буревестник» 
СК президенті, генерал-лей те-
нант Амангелді Шабдарбаев 
және КСРО мен Қазақстанның 
еңбек сіңірген жаттық ты ру-
шысы, профессор Заңғар Жар-
ке шевтің жұбайы – Зульфия 
Жар кешева сөз сөйлеп, жа-
рысқа қатысушыларға сәттілік 
ті леді.  

Олжас Омарұлының бала 
ке зінен волейбол, гим нас-
тика, бокс және күрестен бі-
рінші разрядқа ие екені 
айтылып, волейболға деген 
құштарлығы «Буревестник» 
спорт клубымен тығыз 
байланыстырылды.

Құрметті қонақтар қа та-
рында Ардагерлер кеңесінің 
ге не ралы Болатбек Бұл ғақ-
баев, генерал-майор На ға-
шы бай Атшабаров, ҚР Мем-
лекет тік қыз мет істері 
агент тігінің Ал маты облысы 
бо йынша де пар тамент бас-
шы сы Серікбай Нұр ғисаев, 
Қазақстанның Қыр    ғыз-
стандағы елшісі Рәпіл Жо  -
шыбаев, генерал Алик Шпек-
 баев, «Алқа» халық ара лық 
мәдениет қорының пре зи -
денті Алуа Таңжарықова, со-
  нымен қатар соғыс және ең-

бек ардагерлері, ҚазҰУ-дың 
Ақсақалдар кеңесінің мү ше-
лері болды.

Ақын өз кезегінде адам 
баласының ғарышқа тұңғыш 
ұшуын жырлаған «Адамға та-
бын, Жер, енді» өлеңін ша быт-
тана оқып, барлық аза маттарға 
жылы лебіздері үшін алғысын 
жеткізді.

Сондай-ақ жиында Олжас 
Сүлейменов Қазақстан ұлт-
тық лигасының во лей болдан 
Чем пион кубогын «Бу ре  вест-
ник» аға командасына сал та-
нат 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 

Түй ме баев Чемпион кубогын 
ұсын  ды.

Қонақтар ҚазҰУ-да ашыл-
ған Елбасы саябағына кө шет-
т ер отырғызып, Олжас Сүлей-
ме новтің жеке ағашы пайда 
болды.

Ақын құрметіне ұйым дас-
тырылған жоба салауатты өмір 
салтын насихаттау, бұқара 
арасында жағажай волейболын 
дамытуға бағытталды.

Турнир Интернационал 
Фе дерациясы (FIVD) бекіткен 
жағажай волейболының рес-
ми ережелері бойынша 7-10 
ма мыр аралығына жос пар-
лан ған. Жеңімпаздар медаль-
дар мен, дипломдармен және 
қар жы лай сый лық тар мен ма-
ра пат та ла ды. Сонымен қа тар 
алғашқы орын алған екі 
командаға ҚазҰУ ректорының 
жеке қар жы лай сыйлығы 
тағайындалып отыр.

Карантин талаптарына сәй-
 кес, шара көрерменсіз ашық 
алаңда өтуде.

Айта кетсек, Олжас Сүлей-
ме нов – ҚазҰУ-дың танымал 
әрі құрметті түлегі. Универ си-
тетте «Олжас Сүлейменов лин-
гвис тикалық ғылыми-зерттеу 
орталығы» жұмыс істейді. Онда 
тың ғылыми жобалар табысты 
жүзеге асырылуда. 

Әйгерім ӘУЕЗХАН

Ақынға арналған турнир өтті

Құрметті оқырман!

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың төл басылымы – 
«Қазақ уни верситеті» газетінің тарихы 1948 жылдан 
басталады. Газеттің негізгі бағыты – университеттегі 
басты жаңалықтармен, қо ғам дық-саяси, тәлім-тәр-
бие лік ма ңы зы бар іс-шаралармен, оқу-әдістемелік жұ-
мыстармен білім ордасының қызметкерлерін, ұс-
таздар мен студенттерді таныс ты рып отыру. 
Сонымен қа тар университеттегі жазуға бейімі бар 
студенттердің шы ғар ма шы лығын насихаттау. 

Сондай-ақ салтанатты ма-
рапат тау 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 
жо лында толағай табыстар ті лей-
міз!  

Өз тілшімізден

ӘЛИ – ТМД-ның 
ҮЗДІК СТУДЕНТІ
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MAŊYZDY MEZET

РУХАНИ ТҮЛЕУ МҮМКІН ЕМЕС

АЛДАҒЫ ОН ЖЫЛ 
– ИНТЕЛ ЛЕК ТУАЛ-
ДЫ ҰРПАҚТЫҢ 
ҚАЛЫПТАСУ 
ДӘ УІ РІ. ӘЛЕМДІК 
ӨРКЕНИЕТТЕ 
АЛ ДЫҢ ҒЫ ҚАТАРДАН 
ТАБЫ ЛА РЫМЫЗҒА 
СЕ НЕ МІН. СОЛ 
СЕБЕПТІ АЛДАҒЫ 
ОН ЖЫЛДЫ РУХАНИ 
МӘДЕНИЕТІМІЗДІҢ 
ЖАҢҒЫРУ, 
ӨРКЕНДЕУ 
ОНЖЫЛДЫҒЫ ДЕП 
АТАР ЕДІМ.

жасаған ықпалымыз болар деп 
білемін.

Тәуелсіз еліміздің Тұңғыш 
пре  зи денті Нұрсұлтан Назар-
баев тың нұсқауымен жасалған 
аталмыш «Мәдени мұра» бағдар-
ла масы рухани жаңаруымызға 
бай ла ныс ты көптеген көкейтесті 
мәсе ле лер ді толық қамтып отыр. 
Бұл бағ дарлама бүгін де, яғни 
дер бестігімізге отыз жыл толған 
соң да өзектілігін жоғалтпаған. 
Бұл Қазақстан Республикасын 
құру шы қазақ халқының өмір-
шең дігінің, арман-тілегінің 
орын       дал ғанының тағы бір айға-
ғы емес пе?! Олай болса, соқпағы 
көп тар жолда көршілес елдер-
мен те ре зесі тең болу үшін дұрыс 
бағдар ұс тап, әлемдік өркениетке 
ұм тылу, өз халқыңның жетістігін 
әлемге паш ету – әрбір Қазақстан 
азаматының парызы.

– Елбасы Нұрсұлтан 
Әбіш ұлы «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» ма-
қа ласын «Өмір сүру үшін 
өзгере білу керек. Оған 
көн бегендер тарих тың 
ша ңы на көміліп қала бе-
реді» деген оймен түйін-
дейді. Біздің елге қандай 
өзгеріс қажет?
– Жаһанданған әлемдік тен-

ден цияны алып қарасаңыздар, 
жаңа заманауи тың техно ло гия-
лармен жаңғыруда. IT  маман ды-
ғының өзі бір төбе. Жаңа фор-
маттағы білім жүйесі ауадай 
қажет. Өзімді бұл санатқа қосу 
қиын болар, бірақ мына өскелең 
ұрпақ Z ұрпақтарына жатады. 
Олар инновациялар мен идея-
ларға, ақпараттық қарым-қа ты-
настарға икемді. Көптеген ан тро-
пологтардың жорамал дауын ша, 
Z ұрпақтары Альфа ұр пақтарына 
ауысады-мыс. Альфа ұрпақтары 
– интеллектуалды ұр пақ. Жа сан-
ды интеллект пен та биғи интел-

лектінің үлкен синтезі. Де мек, өте 
ақылды ұрпақ келе жа тыр деген 
сөз. Міне, өзгеріс! Біз де соған 
дайын болу арқылы олар ға бар 
мүмкіндікті жасауы мыз керек.

«Қайырымды қала» тұрғын да-
рының негізгі идеясы – білім мен 
тәрбие мәселесі. Қоғамдағы ме-
та нар ративтардың ең маңызды 
екі түрі. Атақты ойшыл әл-Фа-
раби: «Адамға ең бірінші білім 
емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз бе-
рілген 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 идео-
ло гия, философиямен қатар, 
ұлт тық антропология да қажет. 
Ол ұлтшылдық, діншілдік деген 
сөз емес. Бізде еркін ойлы, шы-
ғар  ма шыл, әлемдік өркениетпен 
қо сыл ған жастар өсіп келеді. 
Олар Тәуелсіздіктің бірден-бір 
же місі. Хакім Абай: «Дүние – үл-
кен көл, Заман –  соққан жел, 
Ал  дыңғы тол      қын – ағалар, Арт-
қы тол қын – іні лер», – деп жыр-
ла  ғандай, әр за ман талабы басқа. 
Мына өз гер мелі ғасырда ынталы 
шәкірттерді, жас тарды тәрбиелеу 
– басты па ры зымыз. Бұл ретте 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Бас-
қар ма Төрағасы – Ректоры Түй-
мебаев Жан сейіт Қансейіт ұлы на 
алғыс білдіремін. Ол біз секілді 
ардагер ғалымдарға, про фес сор, 
сту дент терге көңіл бөліп, жұмыс 
істеуіне, із денуіне жағдай жасап 
жатыр.

Ұлттық және әлемдік фило со-
фия лық мұраны игеру жастарды 
тәуелсіз және еркін ойлауға үй ре-
теді. Ой еркіндігі, пікір дербестігі 
– қазақ халқының қанына туа 
біткен қасиет. Оған ақын-жы рау-
лар дүниетанымы, би-шешендер 
және ағартушылар философиясы 
кепіл. Қалыптасқан пікірлер мен 
қағидаларға күмәнмен қарау – 
қазақ ойшылдарының негізгі 
ұстанымы. Еркін ойлау адамзат-
тың танымын кеңейткен талай-
талай ғылыми және техникалық 
жаңалықтардың ашылуына, өнер 
мен шығармашылық туын ды-
ларының пайда болуына, күрделі 
саяси-экономикалық мәсе ле лер-
дің шешілуіне себеп болады.

– Қазақстан Прези ден-
ті Қа сым-Жомарт Тоқаев 
ел тарихын үш онжыл дық-
қа, яғни «Бірінші он жыл 
– жаңа Қазақстанның ір ге-
тасын қалау кезеңі. Екінші 
онжылдық – Қазақ елінің 
керегесін кеңейту кезеңі. 
Үшінші он жыл дық  та ша-
ңы ра ғымыз биік  теп, өсіп-
өркендеп, ме   рейлі мем ле-
кетке ай нал дық» деп атап 
көр  сет кен болатын. Ал сіз 
алды мыз дағы онжыл дық-
қа қалай қарар едіңіз?
– Алдағы он жыл – интел лек-

туалды ұрпақтың қалыптасу дә-
уі рі. Әлемдік өркениетте ал дың ғы 
қатардан табы ла рымызға се не-
мін. Сол себепті алдағы он жылды 
рухани мәдениетіміздің жаңғыру, 
өркендеу онжылдығы деп атар 
едім.

«Рухани жаңғыру» бағдар ла-
масының білім саласына көңіл 
бөл гендігі аса қуантады. Ел бо ла-
шағын тереңнен ойлай білу үшін 
ұлттық идеяның өзегі ретінде қа-
зақтың тілін, рухын, мәдениетін 
көтеру міндет. 

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 қоғам дас-
тықта абыройының өсуіне адал қызмет етуге па рыз да рмыз», – деп, әрбір азаматтың алдына нақты 
міндеттер қойған болатын.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев  «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» бағдарламалық 
мақаласында: «Азаттығымыздың айшықты белесіне шыққанда әрбір сана лы азаматты «Отыз жылда біз 
қандай жетістіктерге жеттік?», «Келер ұрпаққа қандай елді аманаттаймыз?», «Мемле кет тігімізді нығайта 
түсу үшін тағы не істейміз?» деген сауалдар толғандырары анық. Осы тұрғыдан алғанда, бұл – арман-
мақсаттарымызды тоғыстырып, болашаққа тың серпінмен қадам басу үшін өткенге тағы бір мәрте 
оралатын, жетіс тіктеріміз 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.

Тұрсын ҒАБИТОВ:

ТАРИХТЫ ТҮГЕНДЕМЕЙ, 

тұ   т астануымыз үшін табан ті рей-
тін тұғырларымыз ұлттық ру-
ханиятымызды жаңа өрке ниет тік 
көзқараспен, терең бі ліктілікпен 
жан-жақты талдау.

Қ а зақс тан фи лософ тары 
«Әлем    дік философиялық мұра», 
«Қазақ халқының философиялық 
мұрасы» серияларымен қатар, әл-
Фараби шығармаларының 10 
томын дайындауға тікелей қа ты-
сып, әлемдік және ұлттық рухани-
философиялық мұраны ана ті-
лінде насихаттауға сапалы да 
сү белі үлес қосты. Мысалы, бә-
ріміз мақтан тұтатын әл-Фараби 
шығармаларының 10 том ды ғы-
мен қоса, ойшыл трактаттарының 
тағы үш томы қазақ тіліне ау-
дарылып, баспадан шықты. 
«Әлем   дік философиялық мұра» 
се риясының төртінші томы әл-
Фараби мен Ибн Сина фило со-
фия сына арналды.

«Ежелгі көшпелілер дүние та-
ны мынан» (Т.1. Құрастырғандар: 
Т.Ғабитов, Д.Кенжетай) бастап, 

«Қазіргі түркі философиясына» 
(Т.20) дейін халқымыздың інжу-
маржандарын топтастырған жә-
не идеялық-рухани байлығын 
тұ тас қамтыған сериялық жұ мыс-
ты құрады. Бұл тың да күрделі се-
рия бойынша түрлі әдебиет тер-
ден шығарманы іріктеу, түркі, 
араб, орыс тілдерінен аудару, 
олар ды идеялық бірізділікпен са-
рап тау, әр томға, авторларға ар-
найы түсіндірме жасау жұ мыс-
тары қатар жүргізілді.

Профессор Ж.Молдабеков – 
«Қазақ ақын-жырауларының дү-
ние танымы» (Т.8. Қ.Әлжанмен 
бір ге),  «Қазақтың би-шешен де-
рі нің дүниетанымы және фи ло-
софиясы» (Т.9. Д.Раевпен бірге) 
кітаптарының құрастырушысы 
әрі тұжырымдамалық түсін дір-
месін жазған автор. Бұл серияны 
құ растыруға философия ғы лы-
мының профессоры ретінде мен 
де белсене атсалыстым. Бұның 
бәрі Тәуелсіздік жылдарында біз-
дің адамзат пен ұлт руханиятына 

– Отыз жылдығы ата-
лып жатқан Тәуелсіз Қа-
зақ станның үлкен же тіс-
тігі деп нені айтар едіңіз?
– Тәуелсіз Қазақстанның ең 

үл  кен жетістігі – осы мем ле кет-
тегі этнос өкілдерінің бір ша ңы-
рақ ас тында береке-бірлікте 
ғұмыр ке шуі. Себебі елдің өр-
кендеуі үшін ұлттық мәде ние ті 
қалып та сып, халықтар дос ты ғы 
нығайып, тәуел сіз мемлекет бо-
луы шарт. Тәуелсіздік – қазақ 
ұлтының ғана емес, осы кең-бай-
тақ өлкені ме кен еткен бар ша ұлт 
пен ұлыс тардың бақ-ырысы. Біз-
 дің мін детіміз – қо ғамның кө п   -
ұлт    тылығын тұ рақты бірлес ті-
руші факторға айналдыру, яғни 
мықты ұлттық идея қа лып тас-
тырып, бүкіл ха лық тың арман-
мүд десін жүзеге асыру.

Тәуелсіздік ұғымының бас-
тауы – еркіндік. Адам баласы о 
бас тан бұла өсіп, еркіндікті жақ-
сы көр ген-ді. Еркіндік дегенге 
пәл са па лық тұрғыдан қарайтын 
болсақ, ол – адамның еркін таң-

дауы, ер кін қалау мүмкіндігі. Таң-
дау жоқ жерде – еркіндік жоқ. 
Мі не, Тәуел сіздік арқылы халық 
өз қа лауы, 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 алды-
мыз да тұрған міндеттердің бірі 
– халқымыздың ежелгі тарихи, 
мә дени және рухани әлемінің 
терең тамырларын анықтап, 
олар  ды мұқият зерттеп, фи ло со-
фиялық тұрғыдан біртұтас жүйе-
лен ген ұлттық мұрамызды жаң-
ғырту. Қазақ халқының әлемдік 
өр кениетке өзіндік болмысымен 
енуі не мүмкіндік беретін, ілгері 
да муымызға тұғыр болатын ұлт-
тық санамыздың ұстанымды 
ерек шеліктерін саралау өте ма-
ңыз  ды. Бұл  ғасырлар тұң ғиы ғы-
мен тамырласып жатқан құн ды-
лықтар, яғни біздің ұлттық Жалғасы 4-бетте
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Тәуелсіздік ал ған нан бері 
Қа зақ станның негізгі 
идея   сы – ел тәуелсіздігін 
баян ды ету, халық тық, 
ұлттық бірлікті нығайту, 
әлеу меттік, экономикалық 
жағ дай ларды жақсарту, 
көрші ел дер мен тату-тәтті 
өмір сүру, елге сырттан 
инвестиция тарту сияқ  ты 
аса маңызды мем ле кет тік 
мүд де лерді жүзеге асыруға 
ба  ғыт талады. Біздің мем-
лекеттік идео логияның 
ау қымы 2050 жыл ға дейін-
гі аралықты қа м ти ды.

Қазақ елі еркіндікке бет 
тү зеді. Бұл, сөз жоқ, жа һан-
дану алып келген игілікті, 
табысты өз герістер.  Ха-
лық  тар өзінің бұ рын ғы, бү-
гін гі, ертеңгі дамуын терең 
тануда өзіндік бағыт-бағдар 
алды. Әр халық өркениет 
әлеміндегі орнын білу мүм-
кін дігіне ие болды. Біздің де 
әлемдік өр ке ниетке қол 
жеткізуімізге мүм кіндік ту-
д ы. Әлемдік өркениеттің 
өрі сіне шыққан, дамудың 
сара жо лына түскен елдер-
дің тә жі ри бесіне баса назар 
ау дара отырып, өз жо лы-
мыз ды табудың маңызы 
зор болмақ. Демек, біздің 
таяу жылдары дәстүрімізге 
сай ха лық тық қалпымызға 
оралып, әлемдік білімді 
иге руге қол жеткізу арқылы 
өр кениетті елдердің қа та-
рына қосылуымызға, яғни 
адам зат өркениеті биігіне 
кө тері луімізге толық мүм-
кін дігіміз бар екені айқын. 
Оған көптеген ша ралар жа-
салып, алғашқы қадамы жү-
зеге асып та жатыр. Қазақ 
хал қының рухани түлеуінің 
тарихи жағдайларды тү ген-
деу сіз мүмкін еместігі, та-
рихи, ділдік, діни және тіл-
дік сабақтастықтың ұлттық 
идеологияның негізі екені 
де барынша сезіле бастады.

– Тәуелсіздікке 
тәуел  ді лігіміз шү бә-
сіз шындық. Тәуел-
сіз дік барда – ер кін-
дік бар, мақсат-мұрат 
бар. Сіздің алдағы 
мақ сатыңыз қандай?  
Болашақтағы ғы лы-
ми идеяларыңызбен 
бө ліссеңіз.
– Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-да қызмет еткеніме, 
міне, 50 жыл болды. Біздің 
зерт теу ле рімізді білім про-
це сіне қосу үшін бел гілі дә-
режеде синтездік тұ жы рым-
дарды қолдану мақ сатында 
40-50 баспа та бақтағы 800 
беттік эн циклопедия жазуға 
кі ріс тік. Эн циклопедияны 
ҚР БҒМ ҒК Фи ло софия, 
саясаттану және дін тану 
институтының ғылыми 
кеңе сі баспаға ұсынған. Құ-

рас ты рушылар: мен жә не 
философия ғы лы мы ның 
докторы, про фес сор С.Нұр-
мұратов. Мақалалар ав тор-
лары арасында елі мізге 
танымал Л.Асқар, Қ.Әл  жан, 
Н.Байтенова, Қ.За  тов, Ә.Құ-
ран бек, С.Мыр  за лы, Д.Раев, 
А.Сағиқызы, Б.Са тер ши нов, 
М.Сәбит сияқ ты фи ло соф-
тар бар. Ал маты қаласының 
«Лан тар Трейд» баспасы бұл 
еңбекті осы жылдың мау-
сым айында оқыр ман ға 
ұсынбақ.

«Философиялық энци-
кло пе дияда» маңызды фи-
лософиялық ұғым-тер-
мин  дер мен көрнекті 
фи     ло софтар туралы мә-
ліметтер алғаш рет жүйелі 
түрде қазақ тілінде бе ріл-
ген. Философиялық эн ци-
кло педия философия пәні 
бойынша мектеп оқу шы-
лары мен сту дент терге, 
магис трант тар мен док то-
ранттарға, оқыту шы лар 
мен ғалымдарға, фило со-
фия жә не рухани мәд е-
ниет пен ай на лысушы ма-
мандар мен жалпы 
оқыр    ман қауымға ар нал-
ған.

Сонымен қоса, фи ло-
софия ғылымының док-
торы, про фес сор Б.Са тер-
шиновпен бірге «Тәуел сіз 
Қазақстанның тарих фи -
ло со фиясы» атты мо но-
гра   фия ны дайын дадық. 
Бұл мо нография Қазақ-
стан Тәуел сіз дігінің 30 
жыл    дығына арналған жә-
не «Қа зақ университеті» 
бас  пасына ұсы нылды. 
Кі тапта қазақ хал  қы ның 
та рихи санасына ком -
па ра ти вис ти калық және 
та        рихи-фи ло софиялық 
тал дау бе рі ле ді. Бабыр, Ду-
лати, Әбіл    ғазы, Жа лайыр, 
Ха ли д тың және тағы бас-
қа та рихи туындылары 
сұ рып та лып, олардың дү -
ни е    та ным дық көзқа рас-
та рына және жалпы қазақ 
тарихының фи ло со фия-
сы на түсіндірмелер бе-
ріледі. Мо но графия мәде-
ниет тану маман ды ғының 
«Қазақ мәдениетінің та ри-
хы» пәні бо йын ша қазақ 
бө лімі студент теріне және 
жал пы оқырман қауымға 
арналған.

Алдағы мақсатым – за-
ман та лабына сай тағы да 
еңбектер жазу және шә-
кірттер тәрбиелеу. Со ны-
мен қатар ел тәуелсіздігіне, 
қазақ мәдениетіне сүбелі 
үлес қосу.

– Әңгімеңізге рақ-
мет.

Сұхбаттасқан  
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

РУХАНИ ТҮЛЕУ 
МҮМКІН ЕМЕС

Тұрсын ҒАБИТОВ:

ТАРИХТЫ 
ТҮГЕНДЕМЕЙ, 

ҚАЙСЕНОВ НЕГЕ КЕШІРІМ СҰРАДЫ?

Қарулы Күштер – қауіпсіздік кепілі
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1975 жылы Кеңес 
Ода ғының Ұлы Отан 
соғы сын дағы жеңісінің 30 
жылдығын атап өту үшін 
Қазақстаннан бір топ 
деле гация өкілдері ГДР 
астанасы Берлинге атта на-
ды. Сол делегацияның 
құ ра мында Қасым Қайсенов 
те бар еді. 

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. 

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 қа сы-
на 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, ауыз-
дары ашылады да қалды. 

Президиумда отырған кеңес 
делегациясының есі шығып, не 
істерін білмей: «Қасеке, біз жең ген-
біз. Біз соғыста жеңгенбіз...» деп, 
оның сөзін түзетпекші болады. Ал 
партизан ағамыз болса сөзін әрі 
қарай байыппен жалғастырып, 
соғыс кезінде өзінің партизан бол-
ғанын, партизандар жау сол датын 
тұтқынға алмайтынын, сол үшін 
неміс солдаттарының олар дан 
сұмдық қорқатынын, сол жыл-
дары талай неміс солдатын өз 
қолы мен о дүниеге аттан дыр-
ғанын айта келіп: «Мүмкін, со лар-
дың арасында сіздердің ба ла ла-
рыңыз, әкелеріңіз болған шығар? 

Қазақстан Республикасының 
Конституциясына сәйкес, 1992 
жы лы 7 мамырда Қазақстанның 
Тұң ғыш президентінің №745 «Қа-
зақстан Республикасының Қару-
лы Күштерін құру туралы» жар лы-
ғы шықты. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың басшылығымен 
жә не тұңғыш қорғаныс министрі 
Са ғадат Нұрмағамбетовтің тіке-
лей басқаруымен Қазақстан Рес-
пуб ликасының Қарулы Күш те-
рінің қалыптасу кезеңі басталып 
кет ті.

Қысқа тарихи уақытта біздің 
рес публика экономикалық өсу 
қар қынына ғана жеткен жоқ, 
сондай-ақ аймақтағы ең тұрақты 
және қауіпсіз мемлекетке айнала 
алды. Қазіргі уақытта әлемдік тә-
жі рибеге сүйене отырып Қазақ-
стан әлемдік стандарттарға сай, аз 
санды, мобильді армия құ ру жұ-

Сол үшін мені кешіріңдер!» – деп, 
зал да отырған немістерге тағы да 
иіліп тағзым етеді. Бұған разы бол-
ған немістер ұзақ қол шапалақтап 
тоқ тамай қойған деседі.

Мұндайды батыста «покояние» 
десе, қазақша мағынасын мен «ке-
шірім сұрау», «тәубеге келу» деп 
ой лаймын. ХХ ғасыр қатыгездік, 
қантөгіс заманы болды. Сол үшін 
біреуден біреу кешірім сұрауда. 
Екінші дүниежүзілік соғыс кезін-
дегі «холокост» үшін 60-70 жыл да-
ры немістер еврей халқынан ке-
шірім сұрап, өлтірген еврейлердің 
құ нын өтеген еді. 2003 жылы Рим 
Папасы ІІ Иоан-Павел Крест жо-
рық тары үшін мұсылман әлемінен, 
ин кви зиция үшін ғылым өкіл де-
рінен және холокост кезінде оны 
әшкерелемеген іс-әрекеті үшін бү-
кіл адамзаттан кешірім сұрады. 
Қолмен істегенді мойныңмен кө-
те ру деген – осы. Адамдар өздері 
жа саған күнәлары үшін өздері 

мыс тарын белсенді жүр гі зу де. Со-
нымен қатар әскери кадр лар ды 
да йындау жүйесін жақ  сартуға, 
әскери қызмет мәр тебесін кө-
теруге нақты шаралар қа был-
дануда. 

«Қарулы Күштер – қауіп сіз-
діктің басты кепілі және біздің 
еліміздің егемендігі мен бейбіт 
тыныштығының мызғымас қор-
ғаны. Егемендік алғаннан бастап, 
Қазақстан берік, бейбіт саясат 
жүр  гізіп келеді. Алайда қазіргі гео-
саяси шындық біздің кез кел ген 
жағдайға әрқашан дайын бо луы-
мызды қажет етеді. Мемлекет біз-
дің армиямыздың әлеуетін ны ғай-
туға барынша қолдау көр сетіп, 
үлкен көңіл бөлуде», – деп атап өтті 
Елбасы өзінің әскери ше ру бары-
сын да сөйлеген сөзінде.  Сон дай-
ақ біздің ортақ мақ сатымыз – за-
ма науи, мобильді, жо ғары кәсіби 

жауап беріп жатыр. Әсілі, бұлай іс-
теу тек табиғаты таза, үлкен мейі-
рім ге толы жүрегі бар, көңілі Са-
ры арқадай кең адамдардың ғана 
қолынан келеді.

Ал Отан үшін әділетті соғыста 
тас-талқан болып жеңілген жақ-
тан 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 шы мыз-
ға жаққан шығар. Егер мұндай қо-
нақжай, мәрт халық жер бетінен 
жойылып кетсе, әлем өз көркінен 
айы рылып, қандай аянышты хал-
ге түсер еді...

А. ЖҰМАДІЛ, 
т.ғ.к., Қазақстан тарихы 

кафедрасының 
аға оқытушысы

армия құру. Бұл мақ сатты орын-
дау да Қазақ стан ның мүмкіндіктері 
мен ресурс та ры жеткілікті екенін 
де нақты көрсетті.

Елдегі әлеуметтік-экономи ка-
лық жағдайдың жалпы тұрақтану 
нәтижесін ескере отырып Қазақ-
стан Қарулы Күштерінің жоғарғы 
деңгейі жөнінде үлкен сеніммен 
айтуға болады. Яғни қазіргі за ман-
ғы Қазақстан Респуб ли ка сының 
Қа рулы Күштері – кез кел ген ұрыс-
қа дайын, заманауи тех ника, қару-
жарақпен қам та масыз етіл ген, 
елдің қауіпсіздігін сақ тау мін-
деттерін шешуге қа білетті. 

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 лып-
тасуы таза парақтан басталған 
Қазақстанның Қарулы Күштері 
осы міндеттерді асқан ерлікпен, 
қай сарлықпен орындауда. Ал ғаш-
қы жылдары орын алған проб ле-
малар мен қиыншылықтар бү гінде 
тәжірибеге, нақты қа был данған 
шешімдер нәтижеге ай налып 
отыр. Қазіргі кезде Қазақстанның 
Қарулы Күштері заман талабына 
сай жарақталған, жүктелген мін-
дет терді жоғары деңгейде орын-
дайтын, елдің қауіпсіздігі мен 
аумақтық тұтастығына кепіл бола 
алатын елдің мызғымас айбарына 
айналды. 

Болат САЙЛАН,
Қазақстан тарихы 

кафедрасының профессоры, 
т.ғ.д.,  Ауған соғысының ардагері



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ 5
№19 (1801), 8 МАМЫР,  2021 ЖЫЛ   АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫАПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ

– Бала кезімде дәрігер болғым 
келетін. Алайда мектепте мате ма-
тика сабағын қатты жақсы көр-
дім. Математиканы білсең, физи-
ка, физикамен қатар, химия да 
қо са қызықтырады екен. Оқу-
шылар арасында «физика қиын, 
қыздар ол саланы терең меңгере 
алмайды» дегенді жиі еститінмін. 
Осы сөз маған, керісінше, моти-
ва ция беріп, физика саласын таң-
дауыма түрткі болды. Алайда Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетіне оқуға түскен сәт-
те ғылымға деген есіктердің ай-
қара ашылғанын бірден сезбедім. 
Тек 2012 жылы екінші курста 
оқып жүргенімде Ашық түрдегі 
ұлттық нано тех нологиялар зерт-
ха насына (АТҰНЗ) жұмысқа тұ-
рып, жаңа материалдарды, нано-
тех нологияларды ашуға және 
жаңа қасиеттерді зерттеуге қы-
зы ғушылығым оянды. Көп ұза-
май «Фараби әлемі» сту дент тер 
кон фе ренциясына қатысып, 
«Ыл  ғал дылық датчиктерін құру 
жөнін дегі» жобам студенттер 
ара     сын дағы ең үздік инно ва ция-
лық жоба ретінде танылды. Бұл 
құрылғы бөлмедегі тағамды, ас-
тықты дұрыс сақтау үшін ыл ғал-
дылықты өлшеуге, жаб дық тар-
дың қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге арналған.

2014 жылы ҚазҰУ-дың фи зи-
ка-техникалық факультетін бі-
тіріп, инженерия және тех но ло-
гиялар бакалавры дәрежесін 
алдым. Ал 2016 жылы осы сала 
бойынша магистр дәрежесіне ие 
болдым. Магистратурада оқыған 
жылдары ҚазҰУ-дың түрлі бағ-
дар ламаларының арқасында 
Вар  шава, Прага, Миландағы зерт-
ханаларды аралап, тәжірибеден 
өттім. Нанотехнология саласы 
Еуропа, Америка және Жапо ния-
да жақсы дамыған. Сондықтан 
аталмыш мемлекеттерге барып, 
шетелдерде осы саланы қалай 
қолға алып жатқанын көргім 
келді. Арманымның орындалуына 
Ашық түрдегі ұлттық нано тех-
нологиялар зертханасы сеп 
болды. 

Жұмыс орным жас маман ре-
тін де тәжірибе алмасуға, конфе-
рен цияларға жиі жіберетін. 
Бірде ха лықаралық жиындардың 
бі рінде кездескен шетелдік про-
фес сор Игорь Щвец: «Сен неге 
бізге оқуға келмейсің?» – деп сұ-
рады. «Менде қазір қаражат жоқ. 
Ирландияға барып тұра ал май-
мын. Қарапайым от басынан 

JASTAR İNNOVASİASY

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 кейіп-
керіміз – физика және технология факультетінде «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы» 
ма мандығы бойынша PhD докторанты Маркизат Мырзабекова. 

шық қанмын», – деп ашы ғын айт-
тым. Ол кісі Erasmus+ бағ дар ла-
масымен таныстырды. Қабылдау 
ере жесімен таныссам, студент 
ретінде немесе жұмысты көріп 
үйренуші есебінде бақ сынауға 
болады екен. Мен студент бол ма-
ғандықтан, тәжірибе алмасушы 
ре тінде тәуекел еттім. Нә ти же-
сінде сканерлейтін элек тронды 
микроскоптар, рент ген дік фото-
электронды спек    тро скопия, 
тун нельдік мик роскоп, транс-
миссиялық элек трон ды мик-
роскоп сияқты мик рос коп-
тардың көптеген түр лерімен 
жұмыс істеуді меңгеріп қайттым. 

ПАТЕНТТЕЛГЕН 
ӨНЕРТАБЫС

– Бірнеше жыл бұрын «Сам-
сунг» компаниясы ұялы теле фо-
нының жарылу дерегі тіркелді. 
Оған қуаттандыратын батарея 
себеп болған. Сол уақытта «не лік-

тен оны экологиялық тұрғыдан 
зия нын тигізбейтін батарея жа-
са масқа?!» деп ойладым. Бұл сұ-
рақ мені шетелде жүрген кезімде 
де толғандыратын. Ойлана келе, 
осы тақырыпты зерттеуді қолға 
алдым. Шетел ғалымдарының 
осы саладағы еңбектерін зер де-
леп, өзімізде не істеуге бо ла ты-
нын таразыладым. Шетелде ға-
лым дарды Intel, Facebook 
ком  паниялары қаржыландырады. 
Бұл компаниялар зерттеушілерге 
өздерінің проблемаларын айта-
ды, ғалымдар оны шешумен 
айналысады. Бұның екінші жолы 
– ғалым дайын патенттелген 
идеяны ұсынып, өзінің ашқан 
жаңалығына қаржы ұтып, өн-
діріске енгізеді. Мен осы екінші 
жолды таңдадым. Жобамды па-
тент тедім (авторлық куәлік 
№107731), енді ары қарай өн ді-
ріс ке енгізуге жұмыс істесем дей-
мін.

Жобамның тақырыбы: «Гра-
фен мен марганец диоксидінің 
отандық нанокомпозиттері 

негізінде сенімділікті жо ғ а ры-
лататын суперконденсаторлар 
құру». Графен (көміртектің бір 
тү рі) мен марганец диоксидін 
қосқанда арасында байланыс тү-
зіліп, тоқ пайда болады. Осы тоқ-
ты пайдалана отырып, су пер кон-
денсатор, яғни электрді 
жи нақ таушы құрылғы  жасауға 
болатынына көз жеткіздім. 

Біздің телефондағы көбіне 
литий-иондық батареялар. Жа-
ры лу қаупі кездеседі әрі ұялы те-
ле фонның салмағына да өз әсе-
рін тигізеді. Оның үстіне 
те    ле   фонның бағасы да арзан 
емес, оны бүлдіріп алсаңыз, 
қайта жасау біраз шығын әкеледі. 
Егер оның орнына жеңілдеу 
бата рея ны қолдансақ, салмағы 
азайып әрі экологиялық тұр-
ғыдан да көп зия нын тигізбейді. 
Шетелде жа салған батарея лар-
мен са лыс ты рып көрдім. Олар 
рутений окси дін пайдаланады. 
Әлемде рутений қоры өте аз 
болғандықтан, өн ді ру шілер үшін  
өте қымбатқа тү седі. Ал менің 
жобамдағы графен мен марганец 
қоры елімізде жет кілікті. Оның 
үстіне синтездеу про цесі де 
қарапайым. Сол се беп ті менің 
жобамды жүзеге асы ру әлдеқайда 
тиімді. Мен көрген басқа бата-
рея  лардың бар лы ғында да син-
тездеу процестері өте күрделі. 
Елімізде ондай син тез дейтін 
аппараттар жоқ, сон дықтан 
пайдалы қазбалар жағынан да 
ұтымды болатын екі шикізатты 
таңдауды жөн көрдім. 

Қуатты сақтау мәселесі – қа-
зіргі кезде өте өзекті. Ұялы теле-
фон дар, электромобильдер, 
ноут  буктар, пилотсыз ұшу ап па-
раттары жеңіл, сыйымды әрі 
энер гия жинақтайтын құ рыл-
ғыларға мұқтаж. Қазірдің өзінде 
Mercedes пен Lexus сияқты 
машиналар электрлік Tesla 
сияқты керемет көрінбейді. Оған 
себеп – ғалымдар экологиялық 

ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОН БАТАРЕЯЛАРЫ ТҰТЫНУШЫЛАР ҮШІН ТИІМДІ

Маркизат МЫРЗАБЕКОВА, жас ғалым: 

БАҒАСЫ – АРЗАН, САЛМАҒЫ – ЖЕҢІЛ тұр ғыдан барынша зиянды азай-
татын технологияларды бірінші 
орынға қойып отыр.  Осы тұр ғы-
дан алғанда, ұялы телефондарға 
арналған менің батареяларым   
бағасы арзан, салмағы жеңіл әрі 
ұзақ тұтынуға арналған.

POWER BANK 
ЖАСАҒЫМ КЕЛЕДІ

– Мен ойлап тапқан бұл акку-
му ляторды жасау үшін алдымен 
шикізаттарды сатып алу керек. 
Сосын, жұмыс істейтін таза орын 
болғаны жөн. Шикізатты арнайы 
химиялық өңдеуден өткі зе-
тіндіктен, қызметкерлер арнайы 
фор ма киюі тиіс. Менің жасаған 
аккумуляторларымды өндіріске 
енгізбес бұрын, жаңадан ұялы 
телефон жасап шығару керек деп 
ойлаймын. Себебі бұл аккуму ля-
тордың көлемі шағын. Егер 
Power Bank-тің аккумуляторына 
сал сақ, оны ауыстыруға болады. 
Ұялы телефонға енгізу үшін де 
телефон шығаратын компа ния-
дан ұсыныс түсуі керек. Келі сім-
шартқа отыру да біраз уақытты 
ала ды. Сондықтан әзірге Power 
Bank, яғни қалтада жүретін қуат-
тандырғыш шығаруды қолға 
алсам деймін. Маркетингтік 
құралдарды пайдалана отырып, 
оның сатылымын да көбейте 
аламыз әрі Power Bank Қазақ-
стан да жасалған отандық өнім 
болып саналады. Өзімізде жасал-
ған 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 бағын-
бай ды. Біздің зерттеп отыр ға-
нымыз – кішкентай әлем, яғни 
атомдар мен ядролар. Нано тех-
нолог болсаңыз, материалдардың 
қа сиеттерін біле аласыз әрі 
техниканы тереңнен түсінуге 
мүмкіндік бар. Қазақстан дамушы 
ел болғандықтан, нано тех но-
логия саласы қатты дамыды дей 
алмаймыз. Алайда нанотех но ло-
гиялық зертханалар бірнеше 
қалада бар. Сол зертханаларға 
қарап бізде ілгері қарай қадам 
жасалып жатқанын байқай 
аламыз. Осы орайда, мені ғылым 
жолында ынталандырып, бағыт-
бағдар беріп келе жатқан 
ұстаздарыма алғыс айтқым 
келеді.

Жазып алған 
Алмабек ИБРАЙЫМОВ
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ҚазҰУ өз саласының үздіктерін даярлауға зор үлес 
қосып келеді. Тіпті білім-ғылым саласында әлемдік 
рей   тингте көшбасшы университеттер қатарына қо сы лу-
да. Бүгінде өзім осы қарашаңырақтың философия және 
сая саттану мамандығы бойынша педагогика және 
пси хология саласын тереңдетіп, магистратурада білім 
алудамын. 

Әрине, осы мәселелердің 
қай-қайсысы да маңызды, де ген-
мен, біздіңше, тәрбие саласында 
адамгершілік-рухани бағыты аса 
өзекті. Жалпы, жас ұрпақтың бо-
йы на гуманизм идеяларын сіңі-
ру арқылы қазақ қоғамын ру-
хани құлдыраудан сақтап 
қа   ла тынымызды естен шы ғар-
мауымыз керек. Ал тәрбиенің, 
атап айтқанда гуманистік тәр-
бие нің, қайнар көзі – көркем 
әдебиет пен өнер туын ды ла рын-
да екенін көзі ашық, көкірегі ояу 
әр азамат мойындаса керек. 

Бұл тұрғыда тіл мен әде биет-
тің туын көтерген филология 
фа культеті қашанда адам гер ші-
лік-рухани тәрбиенің қозғаушы 

Қазіргі таңда «Ере сек тер-
ге арналған университет: 
отан  дық және шетелдік тә-
жірибе» тақырыбында дис-
сертациялық жұмысымды 
жазу үстіндемін. Білімді иге-
ру үшін кез келген жас қо лай-
лы, тек ынта болса жеткілікті. 
Әсіресе еңбектен қолы бос, 
қарт адамдар үшін қосымша 
біліктілігін дамыту өмірге 
деген шабыттарын оя тып, 
уақытты тиімді өткізуге сеп-
ті гін тигізері анық. Жалпы, 
егде жастағы адамдар көбіне 
қоғамнан тыс қалып жатады. 
Олардың үні, мақсат-міндет-
тері мен армандарына қанат 
бі тіріп, танымдық дең гей ле-
рін арттырсақ, олар да өз 
кезе гінде өскелең ұрпақ бо-
йына мол тағылымды да ры-
тар еді. 

Ересектерге қосымша бі-
лім беру – бұл эконо ми ка-
лық, әлеуметтік және тех но-
ло гиялық факторлардың 
өз ара әрекеттесуіне бай   ла-
нысты белсенді дамып ке  ле 
жатқан білім беру са ласы. 
Бұған себеп: кәсіби әлем дегі 
өзгерістер, ақ па рат тың тез 
ескіруі, бос уақыттың ұл-
ғаюы, зейнеткерлік жас тағы 
адамдар санының көбеюі. 

Олар оқу қажеттілігі мен 
оның нәтижелерін және өз 
қызметін жақсарту үшін 
үйренгісі келеді. Сонымен 

Магистранттардың кәсіби 
дайындығын қалыптастырудың 
маңызды шарты – педа го ги ка-
лық іс-тәжірибе. Біз педаго гика-
лық іс-тәжірибені «Органи ка-
лық зат тар дың химиялық 
тех но ло гия сы» мамандығының 
2-курс сту денттеріне «Химия-
лық тех но логияның негізгі үде-
ріс тері мен аппараттары» пән і-
нен дәріс, семинар, зертханалық 
сабақтарды жүргізу бойынша 
өттік. Студенттерге бұл пәннен 
сабақтарды химия ғылымының 
кандидаты, доцент Жәния 
Ешова жүргізеді. Бұл химиялық 
өндірістің әртүрлі заманауи тех-
нологияларында үлкен рөл ат-
қаратын ғылыми пән. «Хи мия-
лық технологияның негізгі 
үдерістері мен аппараттары» 
ку рсында гидродинамикалық, 
жылу алмасу, масса алмасу үде-
ріс терінің негіздері және оларды 
нақты техникалық-эконо ми-
калық жағдайларда әртүрлі 
өнімдердің өнеркәсіптік өнді рі-
сін де жүзеге асыру жолдары 
қарас тырылады. Кез келген тех-
нологиялық үдеріс, әдістердің 
айырмашылығына қарамастан, 
белгілі бір аппараттарда жүре-
тін өзара байланысқан техно ло-
гия 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 шы-
лығының әртүрлі салаларында 
ап парат тық-тех нологи я лық 
өңделуі бойынша ерекшеленеді. 

кү ші болып келеді. Факультеттегі 
гуманитарлық білім беру үде рі-
сі не қоса, рухани тәрбие жұ мыс-
тары үздіксіз жүргізіледі. Осы 
бағытта факультеттегі әде би 
ұйым дар мен студенттік клуб-
тар дың да рөлі зор. Клубтар – 
қызығушылығы мен мүддесі ор-
тақ жастардың сабақтан бос 
уа қытта өз еркімен шы ғар ма-
шылық, танымдық, әлеу мет тік-
маңызды шараларға қа тысатын 
бір     лестігі. Бұл – жастармен тәр-
биелік іс-шаралар өткізудің 
тиім ді жолы. Ұстаздықты өмірлік 
мақсат еткен оқытушы сту дент-
термен клуб арқылы тығыз қа-
рым-қатынас орнатып бай ла-
ныста болса, оқу-тәрбие 
жұ мы сы ның сапасы артатыны 
кү мәнсіз. Сондықтан да біз ұс     -
таздық тәжірибемізде білім бе  ру,  
дәріс оқумен қатар, ар нау лы 
студенттік клуб арқылы тәр бие 
жұмыстарын жүйелі жүргізу, 
жас тарды әдебиет әлеміне же-
телеу, шәкірттерімізді рухани 
жа ғынан үнемі  қолдап, дамыту 
мақсатын қойдық.

Ғы лыми-шығармашы лық 
бағыттағы «Көкжиек» клубының 
негізгі мақсаты – студенттердің 
ғы лыми шығармашылығын, та-
ным дық қабілеттерін шыңдау, 

әдеби-рухани ізденістерін қол-
дау, дамыту, қазақ тілі мен әде-
бие тін, ұлттық құндылықтарды 
насихаттау. Бұл осы бағыттағы 
көркем шығарма талқылау, тал-
дау, интеллектуалдық жарыс, мү-
шәй ра, шығармашылық кездесу, 
тіл дік-әдеби акциялар, оқырман 
конференциясы, дөңгелек үстел, 
тағы басқа ғылыми-танымдық 
түрлі шаралар. Клубтың жұмыс 
жос пары кафедрада және фа-
куль тетте бекітілген. Клубта үне-
мі жүргізілетін дәстүрлі іс-ша ра-
лар қалыптасқан. 

Сондай-ақ «Аударма ісі» бө лі-
мінде оқитын, көбіне шет тіліне 
көңіл бөліп, туған әдебиетінен 
алыстап қалатын шәкірт те рі міз-
ге де көркем әдебиет туын ды ла-
рын, оның тәржімасын на си-
хаттау мақсатында   «Tarzhiman 
club» жас аудармашылар клубы 
құрылып, аударма сайыстары, 
аудармашылармен кездесу, тағы 
да басқа жұмыстар атқарылып 
ке леді. Осындай танымдық-
тәрбиелік іс-шараларға жас тар-
дың қызығушылығы зор екенін, 
студент жастар өзара пікір 

ТІЛ мен ӘДЕБИЕТ

Біліктілік тәжірибемен келеді

алмасып қана қоймай, өздерінің 
рухани-шығармашылық қа бі-
лет  терін ашуға, таным көкжиегін 
өсіруге ұмтылып, қанаттанып 
қалатынына көзіміз жетті.  Сту-
денттік клубтар тәуелсіз ел жас-
тарын тәрбиелеу құралы ретінде 
әрқашан да оң нәтижесін беріп 
келеді. 

Осы орайда, ұлы ойшыл ба ба-
мыз Әбу Насыр әл-Фарабидің  
университет қабырғасында жа-
зыл ған «Тәрбиелеу дегеніміз – 
адамның бойына білімге негіз-
дел ген этикалық құндылықтар 
мен өнер қуатын дарыту» деген 
қанатты сөздерін алғаш оқы ған-
да өзіме ерекше әсер еткенін 
айтқым келеді. Осы бір мәні те-
рең жолдар ұстаз ретінде әр қа-
шан да мені ойландырады, шә-
кірт теріммен қарым-қатынаста 
үнемі жадымда жүреді, білім мен 
тәрбиенің егіз екенін есіме 
салады.  Әріптестеріміз, әсіресе 
ұс таздық жолды таңдаған жас 
оқы тушылар шығыс даныш па-
нының осы бір педагогикалық 
тұжырымына мән беріп, сту дент-
 ке білім берумен қатар, адам-
гершілік қағидаларын, ұлт тық 
құндылықтарды үндеп отыр   са, 
жастардың көзі ашық, кө  кірегі 
ояу болып қалып та суы на сеп ті-
гін тигізер еді. Тәуел сіз дігіміздің 
баянды болуы білімді де тәрбиелі 
жас ұрпақтың қо лын да екені 
естен шықпауы керек.

Ләйла МҰСАЛЫ, 
шетел филологиясы және 

аударма ісі  кафедрасының 
профессоры  м.а.

ТӘРБИЕНІҢ ҚАЙНАР КӨЗІ –

Білім игеруге 
кез келген жас қолайлы

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың «Тәрбие 
жұ мысы тұжырым да ма-
сын да» тәрбие ж ұ мы сы-
ның бағыттары ретінде 
адам гершілік-рухани және 
мәдени-эстетикалық, 
аза маттық-патриоттық 
тәр бие, дене тәрбиесі, 
эко логиялық, тағы да 
басқа түрлері атап 
көр сетілген. Сондай-ақ 
осы тұжырымдамада 
ҚазҰУ-да оқудан тыс 
тәр бие жұмысындағы 
негізгі ұстанымдар 
ре тінде студент жас тар-
дың азаматтық бел сен-
ділігін дамыту, моральдық-
пси хологиялық және 
адамгершілік, эсте ти ка-
лық тәрбие, тағы басқа 
мәселелері қамтылған.

қа тар процеске белсенді қа-
тысуға тырысады, оқу жағ-
дай ларына өз тәжірибелері 
мен өмірлік құндылықтарын 
әкеледі, олардың мақсаттары 
мен міндеттерімен байла-
ныс тыруға тырысады. Сол 
себепті ересектерге арналған 
университет жүйесін тек 
ұсы нып қана қоймай, оның 
кезең-кезеңмен жүзеге асы-
ры луы барысында қандай 
та лаптарды басшылыққа ал-
ғанымыз дұрыс екенін де 
зерттеу үстіндемін. Жалпы, 
кез келген идеяны жүзеге 
асыр мас бұрын, оны мұқият 
зерттеп, жан-жақты талдау 
жа сап, жоспар құрып, сол 
жос пар негізінде жемісті нә-
ти же шығару үшін барлық 
талаптарды ескерген дұрыс. 
Жо баны тек зерттеп қана 
қой май, оны өз деңгейіне 
дейін жеткізу – менің басты 
мақсатым. 

Әр адам өз саласына 
сүйіс пеншілікпен қарайтын 
болса, атқаратын жұмысы да 
рахат сыйлайтыны анық. Мен 
де өз мамандығымды, оқу ор-
дамды ерекше жақсы көріп, 
ғы лымға деген бағы тым ды 
зор ықыласпен ат қарамын.

Лаура МЕНТАЕВА,
«Педагогика және 

психология»  мамандығының 
1-курс магистранты

Үдерістер мен аппараттары 
жайындағы ғылымның негізгі 
мақсаты – химиялық техно ло-
гияның негізгі үдерістері мен 
аппараттарының теориялық 
негіздеріне талдау жүргізу. 

«Химиялық технологияның 
негізгі үдерістері мен аппарат та-
ры» пәні – синтетикалық курс. 
Себебі «Химиялық технология-
ның негізгі үдерістері мен 
аппараттары» пәні ең алдымен 
«Жо ғары математика», «Физика» 
пәндерімен, «Теориялық ме ха-
ника», оның ішінде «Статика», 
«Динамика» тарауларымен, «Фи-
зи калық химия», оның ішінде 
«Термодинамика» мен «Хи мия-
лық кинетика» тарау ла ры мен 
тығыз байланысты. Химиялық-
технологиялық үдерістерді жү-
зеге асыруда химиялық реак-
ция ларды жүргізіп қана қоймай, 
сонымен қоса, көптеген физи ка-
лық және физика-химиялық 
үдерістердің жүру заңды лық та-
рын ескеру қажет.

Ю.Бабанский өзінің ғылыми 
жұмысында педагогикалық іс-
тәжірибе көмегімен дағды лан-
дыру оқыту үдерісі мен тәр-
биелеудің заңдылықтарын және 
ұс танымдарын толық меңгеруге, 
кә сіби дағдыларды, педа го ги-
калық қызмет тәжірибесін иге-
ру ге болатынын атап өткен.  

Педагогикалық іс-тәжірибе 
ба рысында педагогикалық қыз-
мет ті талдау және бағалау не гіз-
дері дамыды. Педагогикалық 
реф лексия педагогикалық күн де-
лікпен жұмыс жасауда ғана емес, 
сонымен қатар әр сабақта, сту-
денттермен қарым-қа ты нас та да 

да мыды. Іс-тәжірибеден өту ке-
зінде нақты педагогикалық іс-
әре кетке дайын болуы керектігін, 
оқытушының барлық педаго ги-
ка лық функцияларын орындауға 
тиіс екенін толық ескере білдік. 
Педагогикалық іс-тәжірибенің 
негізгі міндет те рі нің бірі – білім 
беру ұйым да рындағы оқу-тәрбие 
жұ  мысының қазіргі жағдайын 
зерт теу, яғни кез келген үдерісті 
оның мақсатты нәтижеге сәй кес-
тігін анықтау үшін үнемі бақылау 
ре тінде қадағалау.

Қорытындылай келгенде, 
магистранттардың педаго ги ка-
лық іс-тәжірибесі оқу үдерісінің 
міндетті құрамдас бөлігі екенін, 
іс-тәжірибеден өту барысында 
дәрістер мен семинарларда үй-
рен  ген іс-әрекет әдістері, білім 
беру технологиялары, білім беру 
идеалдарын жүзеге асыру негізгі 
міндет екенін түсіндік. Педа го ги-
калық іс-тәжірибе – бұл таң дау-
дың, қабілеттердің, мүдделердің, 
құндылықтардың дұрыстығын 
тексерудің бір түрі. Сонымен 
қатар нақты жұмыс орнында, 
нақты жағдайда магистранттың 
кәсіби дайындығының сапасы 
тексеріледі. Іс-тәжірибе бары-
сын  да магистранттарға студент-
тер  мен нақты педагогикалық 
қа рым-қатынас жасауға және жо-
ғары оқу орнын педагог тұр ғы-
сынан игеруге мүмкіндік бе рілді.

Мейрамгүл АСТАХОВА,
химия және химиялық 

технология факультетінің 
«Мұнай-газ ісі» 

мамандығының 1-курс 
магистранты  

BILIM
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 В корреспондентском пункте 
Республиканской военно-па-
трио тической газеты «Сарбаз» 
профессор Ж.К.Туймебаев озна-
ко мился с системой подготовки 
военных журналистов и прос мо-
трел видеоматериалы, под го тов-
ленные студентами военной 
кафедры. С особым интересом 
прошло ознакомление с дея тель-
нос тью Центра военно-патрио-
ти ческой работы военной ка фе-
дры, где красочно офор мле на 
галерея выпускников, стенды об 
истории КазНУ имени аль-Фа ра-
би и сконцентрированы ма те-
риа лы о проведенных меро прия-
тиях военно-пат рио ти ческой 
на правленности.

В ходе представления учебно-
материальной базы были 
показаны в действии:

- учебно-тренировочные по-
ли гоны ПВО Сухопутных войск 
и мотострелковых войск;

- интерактивный стрелковый 
тир, динамические тренажеры 
БМП-2 и стрелка-зенитчика;

- специализированные ауди-
то рии войск связи и метео ро-
логической службы;

- аудитории по военной пси-
хо логии, воспитательной и идео-
логической работе.

В завершении посещения 
военной кафедры Ж.Туймебаев 
поздравил офицеров-препо да ва-
телей с наступающим праз дни-
ком – Днем Защитника Оте чест ва. 
В ознаменования Дня За  щит ника 
Отечества 26 препо да вателей 
военной кафедры поощрено 
Ректором универ си тета.

Обретение Казахстаном в 
1991 году государственной неза-
ви симости поставило трудную, 
но жизненно важную задачу – 
создание собственных Во ору-
женных Сил. 7 мая 1992 года 
Президент Республики Казахстан 
Нурсултан Абишевич Назарбаев 
издал Указ «О создании Воору-
жен ных 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 Са га-
дат Нурмагамбетов. С созданием 
Воо руженных Сил РК был принят 
блок Законов Республики Казах-
стан. В частности Закон «Об 
обороне и Вооруженных Силах 
РК» от 1992 года, Закон «О всеоб-
щей воинской обязанности и 
воен ной службе» от 1993 года, 
ко торые закрепили принцип 
комп лектования армии на сме-
шанной основе, сочетающей 
срочную службу по призыву и 
контракту. Создание Воору жен-
ных Сил планировалось завер-
шить в три этапа. Первый этап 
– до конца 1992 года. Второй 
этап – до конца 1994 года,  тре-

тий этап – до конца 1996 года.  
За 29-летний период Воору-

жен ные Силы Казахстана про-
шли сложный, поступательный 
путь развития. С обретением Рес-
пуб ликой Казахстан неза ви-
симости одной из приоритетных 
задач ставилось создание армии, 
способной обеспечить защиту 
суверенитета и территориальной 
целостности государства. Важ-
ней шей задачей являлась 
подготовка офицерских кадров 
для Вооруженных Сил. На 
момент обретения незави си мос-
ти в Казахстане для нужд армии 
функционировало только Алма-
тин ское общевойсковое коман-
дное училище имени маршала 
Советского Союза Конева. 

Для подготовки офицерских 
кадров были сформированы:

– Военно-инженерный инс-
ти тут радиоэлектроники и связи;

– Военный институт Сил воз-
душ ной обороны имени дважды 
Героя Советского Союза Талгата 
Бегельдинова;

– Национальный университет 
обороны имени Первого Пре-
зидента Республики Казахстан 
– Елбасы, который  готовит 
офицерские кадры по программе 
высшего профессионального 
образования для Вооруженных 
Сил, других войск и воинских 
формирований РК.

Важнейшую роль в комп лек-
товании офицерскими кадрами 
на этапе строительства Во ору-
женных Сил  сыграли военные 
ка федры гражданских Вузов и в 
том числе военная кафедра 
КазНУ имени аль-Фараби, ко-
торая является крупнейшей 
среди военных кафедр ВУЗ-ов 
Казахстана. Военная кафедра 
обра зована в 1934 году при 
Казахском государственном уни-
вер ситете имени С.М.Кирова, с 
целью подготовки военно-обу-
ченного резерва для соединений 
и частей Красной Армии. За годы 
независимости Казахстана воен-
ной кафедрой КазНУ имени Аль-

Фараби подготовлено более 
10.000 офицеров и сержантов 
запаса.

ППС кафедры состоит из 
опыт ных офицеров запаса и в 
отставке с большим войс ко-
вым и педагогическим опы-
том. Это заслуженные офи це-
ры (вете ра ны) Вооруженных 
Сил РК, имею щие стаж воин-
ской службы более 30 лет. На 
военной кафедре КазНУ 
имени Аль-Фараби обу чает ся 
более тысячи студентов. Обу-
чение студентов осу щест-
вляется по 18 военно-учетным 
специаль ностям. Это будущие 
офицеры войск ПВО, мото-
стрел ковых войск, войсковые 
раз вед чики, связисты, офи це-
ры воспи та тельных структур, 
офицеры по организации фи-
зи ческой под готовки и спорта, 
специалисты ме теоро ло ги чес-
кой службы.

Кроме учебной работы по 
подготовке будущих офицеров 
запаса преподавательский состав 
военной кафедры принимает 
активное участие в военно-
патриотическом воспитании, не 
только студентов обучающихся 
на военной кафедре, но и сту-
дентов университета, школь ни-
ков города Алматы. С этой целью, 
создан Центр военно-патрио ти-
ческой работы, включающий  в 
себя: именные аудитории народ-
ных героев Казахстана, первого 
Министра обороны, Халык 
Кахарманы, Героя СССР генерала 
армии С.К.Нурмагамбетова и 
Героя СССР, писателя-фрон то-
вика Бауыржана Момышулы, а 
также комнату военно-пат рио-
тической работы. Первые 
занятия со студентами про во-
дятся именно в этих аудиториях. 

– Активно проводится воен-
но-шефская работа, налажена 
тесная связь с 13 школами 
города Алматы, - рассказывает 
о буднях военной кафедры на-
чальник, пол ковник запаса Олег 
Ажимов. – Осуществляется со-

труд  ни чест во в деле патрио ти-
ческого вос пи тания школь ников 
с гим на зией «Са  мо  познание» На    -
цио 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 лек-
тории, встречи и экскурсии, 
совместные мероприятия в рам-
ках международного вое н  ного 
сотрудничества. Стало тра ди-
ционным проведение военно-
патриотической игры «Сарбаз» 
на кубок ректора КазНУ имени 
Аль-Фараби, сре ди команд 
лучших школ и гимназий Ал-
маты. Проведено три игры 
спо н сорами которых тра ди-
ционно выступили проф союз 
работ ни ков КазНУ «Парасат», 
респу б ли канская военно-
патриотическая газета «Сарбаз» 
и Ассамблея н арода Казахстана 
города Ал маты.

Идет постоянная работа по 
совершенствованию учебно-
материальной базы и учебного 
про цесса, только за последние 
два года создано пять новых 
учеб ных аудиторий, два компью-
терных класса - по военной 
метеорологии, связи, военной 
журналистике, разведывательной 
подго товке и военной пси хо-
логии. Необходимо отметить 
вклад профессорско-препо да ва-
тельского состава и всех 
сотрудников военной кафедры в 
подготовку казахстанской 
молодёжи к службе в Во ору-
жённых Силах РК формированию 
у студентов таких качеств, как 
патриотизм, гражданственность 
и готовность к служению Родине. 

Дни открытых дверей, про-
водимые нами на постоянной 
основе, направлены не только 
на воспитание патриотических 
ка честв, но и имеют  про фо-
риен тационную направ лен нос-
ть. С 2018 по 2020 годы, в ходе 
Дней открытых дверей военную 
ка федру посетило более 5000 
ты сяч студентов и школьников. 
Особо хочется отметить тема ти-
ческие мероприятия освя щен-
ные госу дарственным и на цио-
на ль  ным праздникам, Дню 
За щит ника Отечества, Дню 
Победы, к про фессиональным 
ар мейским празд никам, это 
День войск ПВО, танковых 
войск, воспитательных структур 
нашей армии, войск связи. За 
2020 – 2021 годы в дис тан-
ционном режиме про ведено 
более 70 видео кон фе ренций, 
уроков Мужества, под го тов лено 
более 30 ви  део материалов воен-
но-патриотической направ лен-
ности, а также других тема ти-
чес  ких мероприятий по 
па    трио тическому воспитанию 
сту денческой и школьной мо ло-
дежи. В преддверии Дня за щит-
ника Отечества и 76-ой го дов-
щи ны Победы в Великой 
Отечественной войне проведен 
комплекс мероприятий по про-
паганде достижений пе ре-
дового ВУЗ-а страны – КазНУ 
имени Аль-Фараби, герои чес-
кого прош лого, боевых и тру до-
вых подвигов нашего народа.

Каиржан 
ТУРЕЖАНОВ

Между военной 
кафедрой Казахского 
на  цио  нального универ-
си тета имени Аль-Фа ра-
би и Нацио нал ь ным 
центром «Бобек» с 2017 
года нала же но тесное 
сотруд ни чест во в деле 
военно-па трио-
тического вос пи  та ния 
школьной и сту   ден-
ческой молодежи. В 
пред  дверии празд но ва-
ния Дня Защитника 
Отечества и Дня Победы 
про фес сорско-препо да-
ва тель ским составом 
военной кафе дры 
К а захского нацио наль-
ного уни верситета 
имени Аль-Фараби 
про ве дена патри о т и чес-
кая акция «Наследники 
По бе ды» с сотруд ни-
ками  На цио  нального 
центра «Бобек».

С соблюдением всех са-
ни тар ных норм, три ко ман-
ды отдельных под раз де ле-
ний На цио нального центра 
«Бо  бек», под руко в одством 
пре по  да ва те лей военной ка-
федры КазНУ имени Аль-
Фараби сос тя зались в раз -
личных кон кур сах. Это 
воен  но-исто ри ческая вик-
то  ри на, вы полнение нор ма-
тива по надеванию обще-
войс ко вого защитного 
ком п    лекта, военной топо-
графии, а также конкурсов 
«Исторические места Ал ма-
ты» и «Песни Победы». Нес-
мо тря на дос тат оч ную слож-
ность кон курс ных за да ний, 
все участники меро приятия 
показали хоро шие знания и 
стремление к по беде.

При подведении итогов 
па трио  тической акции «На-
с  ле д ники Победы», Гене-
раль ный ди ректор Нацио-
наль ного цен тра «Бобек» 
Е.Н.Са  кенова пере дала бла-
го дар ст венное письмо 
Пред седателю правления – 
Рек  тору КазНУ имени Аль-
Фа ра би Ж.К.Туймебаеву и 
вручила памятный адрес на-
чаль нику военной кафедры 
КазНУ имени Аль-Фараби 
пол ков ни ку запаса О.В.Ажи-
мо ву, а так же вы разила уве-
рен ность в дальнейшем 
со трудничестве по па    трио-
тическому воспи та нию 
школьной молодежи.

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. 

КУЗНИЦА ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА

Патриотическая 
акция 

«Наследники 
Победы»

ZAŞITNIKI OTECHESTVA
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Уахит Хамзаұлы екі ғасыр 
тоғысында білім мен ғылымды 
өркендетуде жемісті еңбек 
еткен ұстаз-ғалым, Ұлы Отан 
соғысының ардагері. Сұрапыл 
Отан соғысы кезінде майданға 
жа сы жетпесе де сұранып ба-
рып, Курск доғасы май да нын-
да Отан үшін от кешіп, бо-
лашақ ұрпақтың бей біт шілігі 
мен ынтымағы жолында жан 
аямай, ерлікпен күрескен 
ардагер. 

Ұстаз, ғалым болу – адам 
бойындағы ұлы қасиеттердің 
бірі десек, осынау үлкен ұғым-
дағы ұстаздық, ғалымдық қа-
сиет ке барынша адалдық та-
нытып, саналы ғұмырын осы 
салаға арнаған профессор 
У.Шәлекеновтің ұстаздық жол-
да та, тарих ғылымдары са-
ласында да еңбегі ұшан-теңіз. 

1973 жылы қазіргі Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университетіне (ол кезде 
С.М.Киров атында) қыз мет 
бабымен келген ол бірнеше 
жыл Археология және этно-
ло гия кафедрасының мең ге-
ру шісі, тарих факультетінің 
деканы қызметін де атқарды. 
Осы қызметтерде жүріп-ақ, 
факультеттің өркендеуіне сү-
белі үлес қосты. Мәселен, 
1983-84 жылдары кафедра 
жа нынан «Археология» және 
«Эт нология» музейлерін аш-
ты. Бұл музейлер әлі күнге де-
йін өз маңызын жоғалта 
қойған жоқ. Онда студенттер 
дәріс тыңдаумен қатар, уни-
вер ситетке, факультетімізге 
келетін қонақтардың өзі де ат 
ізін салмай кетпейтін орын-
дар дың бірі. 

Ұстаз-ғалым У.Шә         ле ке-
нов тің тарих ғы лымы са ла-
сын да да еңбегі орасан зор. 
Оның тарих, ар хео логия 
жә не этнология саласында 
ж а зы лған 500-ден астам ғ ы -
л ы ми, оқу-әдістемелік е  ң   -
бек  тері, оның ішінде 30-дан 
астам монография, оқулық-
та ры мен оқу құралдары жә не 
жинақ кітаптары оқы т у  шы, 
ізденуші, студент жас  тардың 
қолынан түс пей  тін еңбектер.

У.Шәлекенов түркі ха лық-
тарының тарихы, тұрмысы, 
саясаты, дәстүрлі мәдениеті 
және өзара қарым-қаты нас-
та ры сияқты мәселелерді де 
назардан тыс қалдырмайды. 
Уахит Хамзаұлының соңғы 

Университет болашақ ма ман-
дарды тек өз саласына қатысты 
пән дерді оқытумен ғана шек тел-
мейді, сондай-ақ студентті жан-
жақ ты дамытатын түрлі клубтар 
мен үйірмелердің жұмысын 
жүргізіп, қоғамдық іс-шаралар 
ұйымдастыруды жолға қойған. 
Аталған білім шаңырағының ха-
лық аралық қатынастар факуль-
те ті Дипломатиялық аударма 
ка федрасының «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 – сту-
дент терді шығыс әлемімен те-
реңірек таныстырып, әр елдің 
та рихына, мәдениетіне,  ұлттық 
салт-дәстүріне ден қоя отырып, 
саяси-қоғамдық, экономикалық 
дамуынан хабардар ету. 

Студенттерге шығысқа ашыл-
  ған терезедей болған бұл ұйым-
ның шаңырағына соңғы он 
жылда халықаралық және рес-
пуб  ликалық деңгейдегі лауа зым-
ды тұлғалар қонаққа келді. Ол 
кездесулердің әрқайсысында бо-
ла шақ дипломаттар үшін шы-

Крепкое образование, полу-
чен ное в политехническом уни-
вер  си тете, позволило закончить 
аспирантуру в Германской Де-
мо кратической Республике и 
за щитить кандидатскую дис сер-
та цию на немецком языке по 
теме «Исследование электри чес-
кой дуги аппаратом Шлирена». 
Schlieren означает неод нород-
ность в стекле. Аппарат Шлирена 
об наруживает оптические неод-
но родности в прозрачных, пре-
лом ляющих средах и выявляет 
дефекты отражающих поверх-
но с тей, позволяет увидеть 
невидимое, например: дуновение 
ве тра, течение воды или рас тво-
ре ние одной жидкости в другой. 

Педагогическая компа ра ти-
вис тика А.К.Кусаинова не столько 
анализ, сколько синтез, не прос-
тое внедрение успешного зару-
беж ного опыта, а бережное вклю-
чение с учетом особен нос тей 

ке зеңдердегі арийлер туралы 
ар найы, күрделі де көлемді 
еңбектер жазуы ұлттық тарих 
ғылымының күрделі де ма-
ңыз ды 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 аға-
мыздан білім алған, тәр бие-
леген шәкірттерінің бір тобы 
бүгінде ғылым докторы мен 
кандидаты атағын алып, ар-
хео  логия мен этнология са-
ла с ында жаңалықтар ашып, 
же тіс тіктерге жетіп, Қа зақ-
станның жоғары оқу орын-
дарында, ғылыми-зерттеу 
инс титуттарында жемісті ең-
бек етіп жүрсе, ендігі бір тобы 
жоғары лауазымды қыз мет-
терде ел игілігі үшін қызмет 
ету де. 

 Қорыта келгенде, елім деп 
соққан жүрегінің қалауын 
орындаған, адал тірлігінің ар-
қа сында өзінің өрнекті мек-
тебін қалыптастырған, елінің 
құр метіне бөленген, ха лық-
тың қалаулысына айналған, 
қоғамдық өмірдегі толымды 
тұлғалық бейнесін қалып тас-
тыр ған Уахит ағаның жарқын 
бейнесі, ұстаздық-ғалымдық 
үл гі-өнегесі әр уақытта жү ре-
гімізде, жадымызда. Факультет, 
кафедра ұжымы Уахит Хам за-
ұлын әр уақытта ыстық ықы-
ласпен еске аламыз.

Б.ҚАЛШАБАЕВА,
 тарих факультетінің 

профессор м.а., т.ғ.д.

Қасиет қонған жан

Великий учитель 
вдохновляет

Өткен жылы 18 қарашада Қазақстанның бі-
лі мі мен ғылымына сүбелі үлес қосқан ұстаз-ға-
лым 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, ақыл-
кеңе сін беруден жалықпайтын ағамыздың ор-
ны әлі күнге дейін үңірейіп тұрғандай. 

 «Учитель работает над самой ответственной за-
дачей  – он формирует человека. Педагог – это ин -
женер человеческих душ». Эти слова «все союз ного 
старосты» М.И.Калинина очень емко отра жают 
личность Аскарбека Кусаинова. В пе да гогику он 
пришел как инженер, получил приз  нание в 
Германии именно с такой фор мулировкой – «Доктор-
инженер ФРГ». 

культуры и сохранения на цио-
нальных традиций. Под науч  ным 
руководством Аскарбек Ка-
быкеновича разработаны проек-
 ты Национальной прог рам  мы 
госу дарственной под держ ки об-
ра зования и Госу дарст венной 
программы ре  формирования и 
развития сис темы образования 
РК, нового Закона РК «Об об ра-
зовании» (2007 г.); он участвовал 
в раз работке стан дар тов среднего 
обра зования; Ос нов ных поло-
жений гос у дарст венного об ще-
обязательного стан дарта обра-
зов ания Рес публики Казахстан. 

Много сил А.К.Кусаинов вло-
жил в переводческую дея тель-
ность, результатом которой стал 
31-томный сериал термино логи-
ческих словарей, за что ему была 
присуждена Государственная 
премия Республики Казахстан. 
Отечественные и зарубежные 
коллеги отмечают масштаб лич-

ности Аскарбек Кабыкеновича, 
резуль таты его трудов вос тре бо-
ваны не только в Казахстане, но 
и в ближнем и дальнем зарубежье, 
особой популярностью поль-
зует ся книга «Качество обра зо-
вания в мире и в Казахстане». 

Важным моментом в деле 
служения образования для 
А.К.Кусаинова является ориен та-
ция на результат, о которой он 
на чал говорить задолго до об-
щест венной повестки. Аскарбек 
Кабыкенович свое призвание 
видит в расцвете школы, как 
колы бели возрождения, прила-
гая усилия, вовлекая людей в это 
благородное дело, понимая, что 
образование – это фундамент 
общества, не просто процесс 
становления, совер шенст во ва-
ния, восхождения души, а целой 
нации и страны. 

Е. ИШАНОВ, 
докторант PhD

ғыстың тарихы мен болашағына 
қа тысты, еліміздің ұстанған сая-
саты мен келешек бағдарына бай-
ла нысты құнды ақпараттар мен 
қы зықты пікірлердің айтылғаны 
заңдылық еді. 

Қазіргі таңда халықаралық 
қа тынастар факультетінің «Шы-
ғыс әлемі» студенттік ғылыми-
танымдық клубы Анкарадағы 
Түркі дүниесі журналистер 
федерациясымен 2016 жылдан 
бері ынтымақтастық орнатып, 
бірлесіп жұмыс істеп келеді. Фа-
куль тет Түркі дүниесі жур на-
листер федерациясымен 2017 
жыл дың 5 мамыр күні Ынты мақ-
тастық хаттамасын бекітті. Клуб 
мүшелері 2017 жылы Ыстамбұлда 
өткен II Түркі дүниесінің деректі 
фильмдер фестиваліне арнайы 
шақырылып, қатысқан болатын. 
Жақында «Шығыс әлемі» ғы-
лыми-танымдық клубы және 
Түр кі дүниесі журналистер фе-
де ра циясының ұйым дас ты руы-
мен ұлы ақын Абайдың 175 жыл-
дығына арналған «Абайдың 
аудармашылық қызметі», «Латын 
әліпбиіне көшу – рухани жаң-
ғыру талабы»  атты халық ара лық 
ғылыми онлайн-семинарлар 
өткізді.

Клуб сонымен қатар Түр кия-

ның танымал журналистерімен 
ты ғыз байланыс орнатты. 
Мысалы, MUSKARA HABER газе-
ті нің басшысы Байрам Екижи, 
CEYHAN Radyo TV – HABER газе-
тінің басшысы Шахин Озер, HAS-
RET, OLAY газеттерінің басшысы 
Мен дерес Демир, TUM 1 HABER 
газе тінің басшысы Дикмен Ха-
кан. Университет және факультет 
ту ралы оқытушылардың имидж-
дік мақалалары осы белгілі газет-
тер де түрік тілінде жарияланып 
тұрады.

Кафедра оқытушылары мен 
сту денттер клубтың ұйымдас ты-
руы мен өтетін дөңгелек үстелдер 
мен пікірталастарға зор қызы ғу-
шылықпен 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 ғылыми-
танымдық клубының 

жетекшісі, ф.ғ.к.

Шығысқа ашылған «терезе»

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы – 1000

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi 
редакцияның көзқарасын бiлдiрмейдi.

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

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

 Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.
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