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Нағима СЕЙДАЛИЕВА:

Алдымызда заманға 
сай жаңғыру 
міндеті тұр

Бұл тақырыпта алдымен ҚазҰУ-
дың Басқарма мүшесі – ака демия-
лық мәселелер бо йын ша прорек-
тор Фатима Жа қы пова баяндама 
жа сады. Ол ҚР БҒМ тап сыр масына 
сәй кес, білім ордасы дәстүрлі фор-
 мат та білім беруге 100 пай ыз 
дайын болуы тиіс екенін жет кізді. 
Осы мақсатта уни вер си тетте оқу 
жылына дайындық алгоритмі әзір-
ле ніп, ғимарат тар мен жатақ ха на-
лар сани тар лық-эпидемио ло-
гия лық талаптар бойынша 
жаб дық  талу да. Сонымен қа тар 
бағдар беру апталы ғының бағдар-
ла масын бе кі ту, жүкте ме ні есеп теу 
және ОПҚ шта тын анықтау, ауди-
то рия лық қорды тексеру әрі кесте 
жасау, декандар мен кафедра 
меңге ру шілерінің бі лім алу шы  лар-
мен онлайн кез де су лері сын ды 
ауқымды жұ мыс тар ат қа рылуда.

Проректордың хабар ла у ын  ша, 
жаңа оқу жылында бар лық оқу 
корпустары мен ғи ма раттарға кіру 
«Ашық» қо  сым шасы арқылы жүзеге 
асы ры ла ды деп күтілуде. Универ си-
тетте бетперде тағу, әлеуметтік ара-
қашықтықты сақтау шаралары 
қатаң сақта луы керек. Ғима рат-
тарды са ни тай зерлер, дезин фек-
циялық аркалар, жылу тү сір гіштер, 
пай даланылған бетперделерге ар-
нал ған жә шіктермен жаб дық тау 
толық тай жүзеге асы рылуда. 

Жалғасы 2-бетте

Оқу жылына 
дайындық 

пысықталды

Әл-Фараби атын дағы Қазақ 
ұлттық уни верситетінде Ғылыми 
кеңес пен рек торат отырысы өтті. 
Университет ұжы мы онлайн бас 
қосқан жиынды ҚазҰУ-дың 
Басқарма Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаев ашып, күн 
тәр тібінде жаңа оқу жылына 
дайындық шаралары қаралды.

Ата заң – елдік пен егемендіктің
алтын темірқазығы

Құрметті Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің оқытушы-профессорлары, студенттері, 

магистрант, докторанттары!

Сіздерді 30 тамыз – Қазақ-
стан Республикасы Консти ту-
ция сы күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Биыл Ата заңымыздың төл 
мерекесі Тәуелсіздігіміздің 30 
жылдығы аясында атап өті лу-
де.

Конституциямыздың негізін 
қалаған Қазақстан Республика-
сы ның Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев өз сөзінде «Қазіргі 
кезеңдегі қоғамдық және мем-
ле кеттік құрылыстың конс ти-
туциялық нормалары – бүкіл 
Қазақстан халқы үшін сенімді 
болашақты қамтамасыз ететін 
дәйекті даму мен жаңғыру 
үдерістерінің негізі» деп атап 
өткен болатын. 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев: 
«Конституциямызда белгілен-

ген адам құқығы мен бостан-
ды ғы, саяси және әлеуметтік-
экономикалық құрылым 
қа  ғи даттары әділетті қоғам 
мен қуатты мемлекеттің айны-
мас тұғырына айналды», – дей 
келе, елдегі келісім мен саяси 
тұрақтылықты сақтап, азамат-
тық қоғаммен сындарлы бай-
ла нысты жалғастыруға сенім 
білдірген еді. 

Тәуелсіз мемлекетіміздің Ата 
заңы – елдік пен егемендіктің 
алтын темірқазығы, жарқын 
болашағымыздың кепілі. Мем-
ле кетіміздің тарихи дамуы ның 
іргетасы ғана емес, ол барлық 
заңдардың бастауы, тәуелсіз-
дігі міздің басты тірегі екені 
сөзсіз.

Бүгінгі күні университетіміз 
мемлекет жүктеген мін дет те-
мелерді  Конституция аясында 
тиімді іске асырып, заман тала-

бы на сай жаңа бағытта даму 
үстінде.

Тағылымы мол терең та ри -
хы бар оқу орнымыз уа қыт өт-
кен сайын биік белес тер ді 
бағындырып, білім, ғы лым ке-
ңіс тігінде өзінің тұ ғырлы 
орнын айшықтай түсуде.

Білім ордасы халықаралық 
байланыстарын күшейтіп, 
әлем дік рейтингте алдыңғы қа-
тар дан көрініп, ел болашағына 
қызмет ететін, бәсекеге қабі-

летті интеллектуал жастарды 
тәр биелеу ісінде іргелі қадам-
дар жасай бермек. 

Еліміз аман, жұртымыз ты-
ныш, Ата заңымыз мәңгілік 
болсын!

Құрметпен 
Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық 
университетінің Басқарма 

Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Қансейітұлы 

ТҮЙМЕБАЕВ

Құрметті Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің оқытушы-профессорлары, студенттері, 

магистрант, докторанттары! 

Білім ге құштар жастарға есігіміз ашық
Сіздерді 1 қыркүйек – Білім 

күнімен және 2021/22 жаңа оқу 
жылының басталуымен шын 
жүректен құттықтаймын!

Тәуелсіздігіміздің 30 жыл ды-
ғы қарсаңында оқуға қабыл-
дан ған 1-курс студент те рі, 
отан  дық білім мен ғы лым ның 
қарашаңырағына қош кел-
діңіздер!

Магистратура, докто ран ту-
раға құжат тапсырып, ғылымға 
қол созған жастарға да зерделі 
ізденіс, қайтпас жігер, мол 
табыс тілеймін. 

Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұл-
тан Әбішұлы Назарбаев «Бір ле-
се білген ел бәрін жеңеді» атты 
мақаласында жаңа өскін – жас 
ұрпаққа айрықша қайырылып: 
«Еліміздегі ең қуатты күш – өз-
деріңсіңдер. Аға ұрпақ сендер 
үшін қолдан келгеннің бәрін 
жа сады, енді сендердің де күш-
қайрат жұмсайтын кездерің 
келді. Жамандықтан, жат әдет-
тен сақтанып, игі істер жасауға 

ұмтылыңдар. Үлкенге – ізетті, 
кішіге – қамқор, бір-біріңе дос 
болыңдар. «Біріңді қазақ бірің 
дос, Көрмесең істің бәрі бос», 
– деген Абай аталарыңның 
өсие тін ешқашан естен шығар-
маңдар», – деп зор сенім арт-
қан еді. 

 Жаңадан студент атанып 
немесе білімін шыңдап, ғылым-
мен түбегейлі айналысуға бет 
бұрған жастар осы ғибратты 
әрдайым жадында ұстайды 
деген үміттемін. 

Өздеріңізге белгілі, биылғы 
мау сым ерекше, өйткені бар-
лы ғымыз осы күнді асыға 
күттік.

Қазақстан Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаев пандемия кезіндегі қа-
шықтан оқу білім сапасына 
кері әсерін тигізгендіктен, оқу-
шы лар мен студенттерді дәс-
түрлі оқу жүйесіне қайтаруды 
тап сырған болатын. Оқытудың 
дәстүрлі форматына көшу бар-
лы ғымыздан үлкен жауап кер-

шілікті талап етеді, коро на ви-
рустың жаңа штамдарымен 
тізе қосып күресуге тиіспіз. 
Вакцина алғандарға босаңсуға 
болмайды, әлі де алмаған білім 
алушыларымыз болса, бұл уни-
верситет қабырғасына оралу-
дың бірден-бір жолы екенін 
айтқымыз келеді. 

Құрметті әріптестер, білім 
алушылар!

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
қоғамның әр саласына бәсе ке-
ге қа білетті білікті мамандар 
даяр лап қана қоймай, әлемдік 
деңгейдегі ұлттық зерттеу уни-
вер ситеті деңгейіне көтерілу 
мақсатын алға қойып отыр. 
Кемел келешекке жол ашып, 
бұл межені сіздер мен біз 

бірге бағындыратын боламыз.
Биыл бакалавриат бо йын ша 

4220 студент мем лекеттік білім 
грантына ие болды. 489 студент 
ақылы бөлімге қабыл дан ды. 
Сапалы және тиімді білім алу 
жолында бізге сенім біл дір ген-
деріңіз үшін алғыс айтамыз. 

Жаңа оқу жылындағы айта 
ке тер жаңалығымыз – бірқатар 
оқу ғимараты мен жатақ ха-
наларға күрделі жөндеу жұ-
мыстары жүргізілді. Құрылысы 
аяқ талмаған нысандар жос пар-
ға сай пайдалануға бері летін 
болады. 

Университет оқытушы-про-
фессорлар құрамына қолдау 
көр сетіп, әр студенттің өрісін 
ашып, қабілетін шыңдау үшін 
бар мүмкіндікті жасайды. 

Жаңа оқу жылы құтты бол-
сын! 

Ұлы мақсаттар жолында 
табысты болыңыздар!

Құрметпен Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 

уни вер ситетінің Басқарма 
Төрағасы – Ректоры 

Жансейіт Қансейітұлы 
ТҮЙМЕБАЕВ 

Биологиялық 
энергияның
болашағы зор



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ2
АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ №31 (1813), 28 ТАМЫЗ,  2021 ЖЫЛ

AqpArAt

Соңы. Басы 1-бетте

Ауди то рия мен спортзалдар 
толым дылығы 50 па йыз ды құ рап, 
сабақ уақыты және үзі ліс тер 
арнайы кесте мен рет тел мек.

Ал білім алушыларды жа тақ-
ханамен қамту және жап пай екпе 
алу барысына әлеу мет тік даму 
жөніндегі про рек тордың м.а. 
Әлия Маса ли мова тоқталды. Ол 
қалыпты оқу тәртібіне қай та 
оралу үшін жаппай екпе алу дың 
маңызды лығына назар аудара 
отырып, ақпарат тан ды ру және 
түсін ді ру жұмыстарын жас тар 
ара сын да жан-жақты жүргізу қа-
жет тілігін баса айтты. Қазіргі 
уақытта екпе алған қыз мет кер-
лердің үлесі 70 пай ыз дан асса, 
ОПҚ – 50 пай ыз, сту дент тер дің 
үлес салмағы 30 пайыз ды құ ра-
ғанын мәлімдеді.

Баяндамада жатақханаға мұқ-
таж студенттер және жа тақ-
ханалардағы орын саны бой ын-
ша да толық ақпарат берілді. 

Білім ордасының басшы-
сы Ж.Қ.Түймебаев құрылыс 
ба рысымен танысып, әлі де 
қал пына келтіру жұмысы аяқ-
талмаған нысандарды жос-
пар ға сәйкес аяқтауға тап-
сырма берді. 

Қазіргі сәтте университет 
ау мағында орналасқан 14 жа-
та қ хана студенттердің қо-
ныс  тануына әзірленіп, 25 та-
мызда студенттер игілігіне 
ұсынылады. Оның ішінде №6 
студенттер үйіндегі жөндеу 
жұмыстары бітуге жақын, №4 
және №7 жатақханалардағы 
күр делі жөндеу жұмысы қыр-
күйектің соңына дейін жалға-
сады. Өзге жатақханалар 25 
тамызда келген студенттерді 
қабылдауға сақадай сай.

Бұған қосымша, үш оқу 
ғимаратында күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. 
Бұл ғимараттардың есік-те ре-
зелері және едені толығымен 
ауыстырылған. Бұрын лино-
леум болса, қазір сапалы жаңа 
ламинаттар төселіп, ауди то-
риялар жаңа үлгідегі заманауи 
дизайнмен әрленіп, безен ді-
рілуде. 

Екінші және үшінші оқу 
ғи мараттары 1 қыркүйекте 
оқу жылын бастауға әзір. Ал 
бі рінші оқу ғимаратындағы 
жұ мыстар айдың аяғына 
дейін созылады. 

Айта кетерлік жайт, жөн-
деу барысында тек сапалы 
құрылыс материалдары қол-
да нылуда. Ректор тап сыр-
масымен жаңа оқу жылында 
сту денттерді қабылдауға 
дайын болу үшін жұмысшылар 
саны арттырылды. 

Одан бөлек, бірінші, 
екінші, үшінші оқу ғимараты 

Оқу жылына дайындық 
пысықталды

Проректор студент тер дің 80 
пайыздан астамы тұрғын жайға 
мұқтаж екенін алға тартып, бұл 
мәселені ше шу дің түрлі жол дары 
қа рас ты рылып отыр ға нын айт-
ты.

Сондай-ақ жиын бары сын да 
әкімшілік-шаруашылық қыз мет 
жөніндегі проректор дың м.а. 
Олжас Есеналин мен қа был дау 
комиссиясының төр  ағасы Ви-
талий Сальников сөз алып, оқу 
кор пустары мен жа тақ хана лар-
дағы жөндеу жұ мыс тары және 
қабылдау ко мис сия сы ның қа зір-
гі қыз ме ті нен ха бар дар етті.

Жиын соңында оқу ор ны ның 
ректоры факультет бас шы-
ларына студенттерді жа тақ ха на-
ға орна лас тыру жұ мыс тарына 
жіті көңіл бө лу ді және еліміздің 
басты ме рекесі – ҚР Тәуел сі з-
дігінің 30 жыл ды ғына жоғары 
дең гейде дайын далуды тап сыр-
ды.

Әйгерім  ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

мен ректораттың сырты да 
күрделі жөндеуден өтпек. Бұл 
мақсатта сұйық травертин 
деп аталатын жаңа тех но ло-
гия қолданылады. Бұл жұ мыс-
тар екі ай мерзімде аяқталмақ. 
Болашақта Студенттер са-
райын да осы секілді жөнд еу-
ден өткізу жоспарлануда. Са-
лын ғалы ғимараттардың 
іш кі-сыртқы бөлігіне мұндай 
күр делі жөндеу жұмыстары 
жүр гізілмегендіктен, көптеген 
материалдардың тозығы жет-
кен. Алдағы уақытта бұл ол-
қылықтардың орнын толтыру 
жос парда бар. 

Масанчи көшесінде ор на-
ласқан төртінші оқу ғима ра-
тына да косметикалық жөндеу 
жұ мыстары жасалды. Қазір 
сту денттерді қабылдауға то-
лығымен дайын. Мұнда фи ло-
софия және политология фа-
культеті, колледж және оқу 
ор да сының лицейі орна лас-
қан. Университет аумағында 
ор наласқан Жас ғалымдар 
үйінің де сыртқы бөлігі жөн-
деу жұмыстарын қажет етеді. 

жұмыстар да қазір аяқталып, 
оқу жылын бастауға әзір тұр. 

Кейбір жатақханаларға 
15-20 жылдың көлемінде күр-
делі жөндеу жұмыстары жүр-
гі зілмегендіктен, едендегі ли-
нолеумдардың тозығы жетіп, 
сантехникалардың көпшілігі 
істен шыққан. Сол себепті ал-
дағы екі жылда барлық жа тақ-
ханаға күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізіледі. Тек 
қана қабырғасын қалдырып, 
есік-терезе, құбыр жүйелері, 
тіпті шатырына дейін ауыс ты-
рылатын болады.

Басқарма Төрағасы – Рек-
тор Жансейіт Қансейітұлы 
ғимараттардың әрқайсысын 
жіті аралап шығып, әрбір жа-
тақ хананың жертөлесінде, 
айналасында химиялық таза-
лау, аяқкиім жөндеу секілді 
студенттердің қа жет ті лік те рі-
не жарайтын орындар ашып, 
спорттық тренажер ор нату 
туралы нақты тап сыр малар 
берді. 

Кәмила ДҮЙСЕН

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жаңа оқу жылында 
зама науи үлгіде күрделі жөндеуден өткен оқу ғимарат-
та ры мен жатақханаларды пайдалануға бермек.

Жас ғалымдарды ғылыми зерттеу бастамаларына 
ынталандыру негізінде елімізде іске асырылып жатқан 
2020-2021 және 2021-2023 жылдарға арналған гранттық 
қаржыландыру бойынша Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ғылыми 
зерттеулер саны мен сапасы бойынша еліміздегі оқу 
орындарының арасында көш бастап келеді. Қазақстан 
Республикасы Үкіметі жанындағы ғылыми-зерттеу комиссиясы 
анықтаған ғылымды дамытудың 10 басым бағытының ішінде 
ҚазҰУ жас ғалымдарының жобалары экономиканың нақты 
секторларына енгізу үшін перспективті деп танылды.

Ректор ғалымдарды 
марапаттады

Еліміз бен универси те ті міз-
дегі ғылымның дамуына елеулі 
үлес қосқандары үшін ҚазҰУ-
дың жас ғалымдары – химия 
және химиялық технология 
факультеті Жалпы және бейор га-
никалық химия кафедра сы ның 
профессоры Б.Оралбеков, ме ха-
ника-математика факуль теті 
Математикалық және ком пью-
терлік пішіндеу кафе дра сы ның 
доценті, ф-м.ғ.к. Х.Хом пыш, 
математика фа куль теті Мате ма-
тикалық және ком пью терлік 
пішіндеу кафе дра сының про-
фес соры, PhD А.Исахов, химия 
және химия лық технология 
факультеті Органи ка лық заттар 

химиясы және технологиясы, 
табиғи қос па лар мен полимерлер 
ка федра сы ның аға оқытушысы, 
х.ғ.к. Г.Қайралапова, физика-
техно ло гиялық факультеті Қат-
ты дене физикасы және бей-
сызық физика кафе дра сы ның 
аға оқы тушысы, PhD М.Ибраи-
мов «Әл-Фараби атын дағы 
ҚазҰУ» КеАҚ Басқарма төр ағасы 
– Ректоры Жансейіт Түймебаев-
тың атынан Алғыс хат және 100 
мың теңге кө ле мінде сыйақымен 
марапат талды.

Жас ғалымдарды құттық тай-
мыз!

Қайыржан ТӨРЕЖАНОВ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
басшылығы жаңа оқу жылы қарсаңында білім алушы-
лар мен онлайн жүздесті. Онда ҚР БҒМ тапсырмасымен 
жаңа маусымға дайындық барысы талқыланып, оқу 
үдерісі санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға 
бай ланысты жаңа талаптарға сай жүргізілетіні 
түсіндірілді.

Жаңа талаптар түсіндірілді

Жаңа оқу жылында бар-
лық оқу кор пус тары мен ғи-
ма рат тарға кіру «Ашық» қо-
сымшасы ар қылы жүзеге 
асы рылады деп күтілуде. Уни-
верситетте бет пер де тағу, 
әлеу меттік ара қа шықтықты 
сақ тау ша ралары қатаң сақ-
талып, ғимараттарды са ни-
тайзерлер, дезинфек ция лық 
аркалар, жылу түсіргіштер, 
пай  даланылған бетпер де-

лерге арналған жәшіктермен 
толық жаб дықтау қолға 
алынуда. Ал аудитория мен 
спортзалдар толымдылығы 
50 па йыз ды құ рап, сабақ 
уақыты және үзі ліс тер ар найы 
кестемен реттел мек.

Бұдан бөлек, оқу орнының 
басшылығы екпе алу, 18-ге 
толмаған және меди ци налық 
анықтамасы бар жастардың 
білім алу тәртібі, жатақ ха на-

мен қамтамасыз ету мә се-
лелеріне қатысты студенттер 
мен ата-аналардың сұрақ та-
рына жан-жақты жауап беріп, 
соңғы мәліметтермен бөлісті.

Білімгерлерге жаңа оқу 
жы лы ның талаптарын жеткізу 
әрі түсіндіру жұ мыс та рын 
факуль тет декандары жалғас-
ты ра тын болады.

Әйгерім ӘЛІМБЕК

Саин көшесінің бойындағы 
Біліктілікті арттыру инс т и-
тутының жатақханасындағы 

Студенттер жаңарған 
жатақханаларға орналасады
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Роль Конституции в развитии
суверенного Казахстана

Алуа ИБРАЕВА, д.ю.н., профессор:

KonstitusiA

Основные идеи развития 
государства закреплены в ос нов-
ном законе – Конституции. 
Обратимся к истории. В истории 
Казахстана было пять Консти ту-
ций. Это Конституция Казахской 
АССР 1926 года, Конституция 
Казахской ССР 1937 года, 
Конституция Казахской ССР 1978 
года, Конституция Республики 
Казахстан 1993 года, Конституция 
Республики Казахстан 1995 года. 
Первая Конституция незави си-
мого Казахстана была принята на 
IX сессии Верховного Совета 
Казахстана XII созыва 28 января 
1993 года. В основу Конституции 
1993 года легла модель пар ла-
ментской республики. Конс ти-
туция закрепила независимость 
Казахстана. Этот акт отразил 
сложность и противоречивость 
первых лет независимости. С 
одной стороны, Конституция 
создала юридические основы для 
формирования рыночной эко но-
мики и демократического госу-
дар ства. С другой — Конституция 
не решила вопрос о полномочиях 
законодательной и исполни тель-
ной ветвей власти. Поэтому в 
высших органах власти назрел 
кризис. А в обществе появилась 
нестабильная социальная си-
туация. Конституция не решила 
вопросы государственного языка, 
частной собственности на землю 
и гражданства. Это обстоятельства 
стали причиной принятия новой 
Конституции РК, принятой 30 
августа 1995 г. 

Действующий Основной за-
кон был принят на всенародном 
референдуме. Текст Конституции 
состоит из 9-ти разделов. Всего в 
главном законе страны – 98 ста-
тей. Сегодня Конституция Казах-
стана следует принципам демо-
кратии. Поэтому единственным 
источником власти является 
народ. В Казахстане закреплена 
президентская форма правления. 
Это значит, что президент стоит 
над всеми ветвями власти, именно 
поэтому в нашей стране су щес т-
вует стабильность и согласие.

На сегодня в мире прези дент-
ская форма правления является 
преобладающей. И это вполне 
объяснимо. Президентская фор-
ма правления основана на ин ди-
видуальной ответственности гла-
вы государства – Президента за 
проведение внутренней и внеш-
ней политики страны. Введению 
инс титута президентства в Казах-
стане предшествовал глубокий 
кризис в политике, экономике, 
идеологии. Он охватил в 1985-
1990 годах Советский Союз и 
входившие в него республики. 
Это привело к распаду Союза ССР 
и образованию самостоятельных 
государств. 

Конституция не есть застыв-
ший акт. Меняется время и эти 

16 декабря 1991 г. на карте мира появилось новое 
государство – Республика Казахстан. Таким образом, наша 
страна стала независимым государством.  Данный процесс 
получил свое юридическое закрепление в Конституционном 
законе «О независимости Республики Казахстан», принятым 
Верховным Советом 16 декабря 1991 г. Данный закон 
имеет особое значение для каждого гражданина нашей 
страны. Именно с этого дня начинается новая история 
суверенного Казахстана. Доклад о проекте данного закона 
подготовил и озвучил на заседании Парламента академик 
НАН РК, доктор юридических наук, профессор Султан 
Сартаев.  В текущем году исполняется 30 лет с того 
момента, как Казахстан стал независимым государством. 
Это особая дата. Многое изменилось в нашей стране, 
особенно это касается формирования высших 
государственных органов, развития гражданского 
общества, появления возможностей для реализации прав и 
свобод каждого человека.  

из менения отражаются в конс ти-
туционных нормах. В дейст вую-
щую Конституцию изменения и 
дополнения вносились в 1998, 
2007, 2011, 2017, 2019 годах. Пер-
вые концептуальные изменения 
были внесены в 1998 году. Так, 
были изменены и дополнены 19 
статей основного закона. Изме-
не ния коснулись сроков и полно-
мо чий Президента, депутатов 
Сената и Мажилиса, был снят 
преду смотренный ранее верхний 
возрастной предел для государ-
ственного служащего. Кроме то-
го, поправками 1998 года было 
пре дусмотрено, что 10 депутатов 
Мажилиса избираются на основе 
партийных списков по системе 
пропорционального представи-
тель ства. 

Более существенные поправ-
ки в Конституцию были внесены 
в 2007 году. В совокупности их 
суть сводилась к следующему: 
переход к пропорциональной 
избирательной системе; укреп ле-
ние статуса Парламента за счёт 
введения нормы об утверждении 
Премьер-министра парла мент-
ским большинством и процедуры 
консультаций Президента с пар-
тийными фракциями при наз-
начении главы Правительства. 
Ассамблея народа Казахстана 
была наделена конституционным 
статусом и получила право 
делегировать своих пред ста ви-
телей в Мажилис и Сенат Парл а-
мента согласно установ лен ной 
квоте. Срок действия президента 
был сокращен до 5 лет. 

В феврале 2011 года в Конс ти-
туцию были внесены изменения, 
направленные на установление 
конституционных основ назна-
че ния и проведения внео че ред-
ных выборов Президента страны. 
Обратим внимание на изменения 
2017 г. Так, в Конституции поя-
вилась норма, позволяющая 
устанавливать в пределах Астаны 
особый правовой режим в 
финансовой сфере. Данная норма 
имеет цель привлечь в страну 
иностранные инвестиции. Тем 
самым была заложена основа для 
создания Международного Фи-
нан сового Центра «Астана». От-
метим, что отношения между 
инос транными инвесторами 
регу лируются нормами ан глийс-
кого права. 

Кроме того, поправками были 

имеющий высшее обра зо ва ние. 
Особое значение имеют из-
менения, внесённые в пункт 2 
статьи 91: «Установленные 
Конс ти туцией независимость 
госу дар ства, унитарность и 
терри то риаль ная целостность 
Рес  пуб лики, форма ее прав ления, 
а также основополагающие прин-
ципы деятельности Республики, 
заложенные Основателем неза ви-
симого Казахстана, Первым Пре-
зидентом Республики Казах стан 
– Елбасы, и его статус яв ляют ся 
неизменными». Тем самым в 
нормах Конституции было за-
креп лено историческое значение 
роли Первого Президента РК – 
Елбасы Н. Назарбаева. 

Обратимся к мировому опыту. 
В развитых странах основной за-
кон также подвергается изм е не-
ниям и дополнениям. Как извест-
но, первая в истории человечества 
Конституция в современном 
понимании была принята в США 
17 сентября 1787 г. Всего в Конс-
титуцию США было внесено 27 
поправок, в том числе десять 
поправок, составляющие Билль о 
правах. Содержание статей Конс-
ти туции дополнялось феде раль-
ным законодательством и ре ше-
ниями Верховного Суда. В 
от ли  чие от конституций многих 
дру гих стран содержащиеся в по-
правке к Конституции США изме-
не ния не вносятся в основной 
текст. Поэтому положения Конс-
ти туции США, которые изме-
няют ся или отменяются по-
правкой, остаются в тексте, хотя 
и утрачивают силу. Данная 
практика имеет свои позитивные 
стороны. Это особо значимо при 
изучении текста Конституции с 
научной точки зрения. 

Обратимся к вопросу о том, 
что же должно оставаться неиз-
мен ным при принятии поправок 
в конституцию? Любая конс ти-
туция направлена в будущее. 
Срок жизни Конституции дол-
жен быть достаточно долгим. Но 
это не означает, что нельзя из-
менять или дополнять Конс ти-
туцию. Что касается нашей 
Конс титуции, то в ней есть 
нормы, которые не будут под-
вергаться изменениям, так как 
эти положения полностью 
отвечают интересам общества в 
целом. Это нормы, касающиеся 
стремления государства к про-
грес сивному развитию, поло-
жения о миролюбивом харак-
тере нашего государства, 
по ло жения о межнациональном 
согласии и межкон фес сио наль-
ных отно ше ний, нормы 
относительно прав человека и 
др. Все эти идеи полу чили 
отражение в преамбуле Конс-
титуции. Вместе с тем воз мож ны 
изменения и дополнения норм, 
касающихся форми ро вания и 
деятельности высших органов 
власти и управления. 

Отметим некоторые инте рес-
ные факты о главном законе 
республики. Так, в обсуждении 
проекта Конституции 1995 года 
принимали участие более 3-х 
миллионов граждан. В обществе 
прошло широкое обсуждение 
проекта Конституции, в общей 
сложности состоялось около 33 
тысяч коллективных обсуждений 
проекта, в которых приняли 
участие более 3 миллионов граж-
дан. Во время обсуждений было 
внесено почти 30 тысяч 
предложений и замечаний. В 55 
статей были внесены более 1100 

пре дусмотрены основания лише-
ния гражданства по решению 
суда за совершение терро рис-
тических преступлений, а также 
за причинение иного тяжкого 
вреда жизненно важным инте ре-
сам РК, дополнены требования к 
Президенту Республики Казах-
стан. Так, согласно пункту 2 
статьи 41 Конституции РК «Пре-
зи дентом Республики Казахстан 
может быть избран гражданин 
Республики по рождению, не мо-
ложе сорока лет, свободно вла-
дею щий государственным язы-
ком, проживающий в Ка захстане 
последние пятнадцать лет и 

поправок и дополнений. Инте-
рес но, то, что существует самая 
большая и самая маленькая статья 
Конституции РК. Самая большая 
по количеству слов и в русской и 
в казахской версии Конституции 
– статья 61 раздела IV «Пар-
ламент». Это статья касается пра-
ва законодательной ини циа ти вы, 
права Президента РК определять 
приоритетность рассмотрения 
законопроектов, права Пар ла-
мента издавать законы и о про-
цедуре передачи законопроекта 
от Мажилиса Сенату. Самая 
маленькая по количеству слов – 
38 статья раздела II «Человек и 
гражданин». Она касается обя зан-
нос ти граждан заботиться о 
сохра нении исторического и 
куль турного наследия, беречь 
памят ники истории и культуры. 
38 статья также является самой 
маленькой по количеству слов и 
в казахской версии Конституции 
РК.

Завершая данную статью, 
хотелось бы обратиться к выс ка-
зываниям Президента РК К.То-
каева: «Конституция создала 
проч ный правовой базис нашей 
независимости. Высшими цен-
нос тями государства были про-
воз глашены человек, его жизнь, 
права и свободы. В этом доку мен-
те получили свое закрепление 
принципы территориальной це-
лост ности страны, общест-
венного согласия, политической 
ста бильности, верховенства пра-
ва и демократии. Были опре де-
лены правовые, политические и 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е 
предпосылки формирования 
новой казахстанской государ-
ствен ности». «За четверть века 
при широком участии граж-
данского общества были осущест-
вле ны три конституционные 
реформы. Однако созидательный 
потенциал Конституции не 
исчерпан и будет раскрываться 
по мере появления необходимых 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х , 
политических и иных пред по-
сылок». 

Таким образом, в настоящее 
время основу развития нашего 
государства составляют идеи и 
положения, заложенные в ос нов-
ном законе страны. 

Подготовил 
Каиржан ТУРЕЖАНОВ

Действующий ОснОвнОй за кОн был при нят на 
всенарОДнОм референДуме. текст кОнс титуции 
сОс тОит из 9-ти разДелОв. все гО в главнОм закОне 
страны – 98 ста тей. сегОД ня кОнституция казах-
стана сле Дует принципам ДемО кратии. пОэтОму 
еДинст венным истОчникОм власти является 
нарОД. в казахстане закреплена презиДентская 
фОр ма правления. этО значит, чтО презиДент 
стОит наД всеми ветвями власти, именнО пОэтОму 
в нашей стране су щес т вует ста бильнОсть и 
сОгласие.
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стан ның 30 дамыған елдің қа та-
рына қосылуына септігін тигізері 
анық. Тәуелсіздік алғалы небір 
асулар мен белестерден өтіп, 
жаңа биіктерді бағындыруға 
жұмыла күш салып келеміз. Бү-
гінгі жетістік те тәуелсіз жылдары 
жү ріп өткен даңғыл жолымыз 
арқылы жүзеге асуда. Сол үшін де 
егемендік қашанда қымбат әрі 
баға жетпес игі нығмет.       

Мақалада біздің ұлттық ко-
ды мыз дағы прагматизмнің бар 
еке ніне дәлме-дәл негіздеме 
беріледі. Ұлы даладағы қатаң 
табиғи жағ дайлар мен шөлейтті 
жерлердегі тіршілікпен байла-
ныс қан көш пен ділік дәстүрі ата-
баба ла ры мыз дың бойына та-
биғат пен үн дес кен өмір салтын, 
яғни праг   матизмді қалыптас-
тыр ды. Өт кен ғасырлардағы қо-
ғам дық-саяси ойдың дамуына 
талдау жасай отырып, Елбасы 
ради кал дық идеологияның 
заманы мүл дем келмеске кет-
кенін тұжы рым дай ды. Сол 
себепті біздің бо   ла шаққа жа са-
латын ұра ны мыз реа лизм және 
прагматизм бол  мақ.

Сондықтан Президент ма қа-
ла сының мағынасы мен қағида-
ларының қоғамның барлық топ-
тарына жеткендігі маңызды. 
Тал  қылау бүкіл азаматтық қоғам-
ның деңгейінде белсенді жүр гі-
зілуге тиіс. Бұл бағытта Қазақстан 
хал қы ассамблеясы азаматтық 
қоғамдағы қозғаушы күш және 
Елбасының идеялары мен жасам-
паз саясатын тиімді жаюшы ре-
тінде өте маңызды рөл атқарады. 
Жас тардың борышы – Прези-
дент тің бағдарламалық мақа ла-
сында Елбасы қойған міндеттерді 
түсіну және зерделеу. Мемле ке-
тіміздің әлемнің ең дамыған 
елдерінің отыздығына табыс ты 
кіруі үшін әрбір жас адам негізгі 
оқиғалардан, жаңа ағым дардан 
және технологиялық үрдістерден 
хабардар болып отыруы қажет. 
Елбасымыз айтқандай, мемлекет 

ойға шомып тұрған әл-Фараби 
бабамыздың бейнесі шалынады. 
Мен үшін олардың бірі – таби ғат-
тың, бірі – парасаттың символы 
іс петті. Ал табиғат пен парасат 
біздің ұғымымызда баянды да 
сәулелі, мәңгілік ұғымда... Осынау 
символдардың ғажап үйлесімі тек 
қана Қазақ университетіне, тек 
менің туған университетіме тән 
үйлесім екенін ойлағанда мақта-
ныш пен алғыс, жауапкершілік 
сезімдеpі жүрегімді тебірентеді. 
Осы сезіммен пендешілік тірлікті 
артқа ысырып тастап, рухани 
ордама қарай зор махаббатпен 
ұмтыламын...

Қарашаңырақ қаншама жас-
ты білім нәрімен сусындатып, 
болашағына бағдар бере білді. 
Өзім Биофизика, биомедицина 
және нейроғылымдар кафедра-
сын да жұмыс істегеніме төрт жыл 
болды. Еңбек жолымды кафедра 
маманынан бастап, қазіргі таңда 
оқытушы қызметін атқарып 
келемін. Ғылым жолында жарық 
көрген мақалаларым республи-
калық, халықаралық жоғары рей-
тинг ке ие болып, жарыққа шық-
қан. Халықаралық деңгейдегі 
конференцияларда мәлімде ме-
лер жасадым.

Университет қалашығы – өз 
ішін де студенттерге барлық 
мүм кіндікті қамтамасыз ететін 
ар найы кешен. Білімпаз жастың 
жан аралын кітаппен су сын да-
тар кітапхана, талантты да 
талапты, өнерлі де өр жастардың 
басын біріктіретін Студенттер 
сарайы, спорттың сан сала ла-
рын дамыт қан Спорт кешені, 
жастардың ете не араласуына 
себепкер бо латын жанға жайлы 
тылсым әлем – жатақхана, өзін-
дік сәнімен көз тартатын 
ректорат ғимараты мен оқу 
корпустары ҚазҰУ-дың бү гін гі 
күнге дейінгі  жетістіктері еке-
ніне еш шүбәміз жоқ.

Мемлекет тарапынан қаржы-
лан дырылатын ғылыми зерт теу-

мүмкіндігі деп – әлемнің жетекші 
уни верситеттерімен бірге қос-
дип ломдық білім беру бағдap ла-
ма сын атап айтқан жөн. Сонымен 
бірге Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Орталық Азия ЖОО-ларынан 
жалғыз болып QS World Univer-
sity Rankings халықаралық рей-
тин гісінде ең үздік универ си-
теттер арасында 165-орынға ие 
болды. 

Биология және биотехно ло-
гия факультеті – 1934 жылы 
ҚазМУ ашылғаннан бастап құ-
рыл  ған алғашқы факуль тет-
тердің бірі. Қазір жүргізіліп жат-
қан ғы лыми зерттеулерде және 
маман дарды даярлау ба ры сында 
қол да ны латын за манауи оқу 
бағ   дар ламаларына сәйкес, био-
ло  гия және био тех но логия фа-
куль теті деп аталады. Бүгінде бұл 
факультет ірі оқу-ғылыми орта-
лы ғына айналған. Оның екі 
ҒЗИ-ында студенттер мен 
оқыту шы лар биология және 
био технология мәселелері, эко-
логия мәселелері, сонымен қатар 
заманауи биология, экология, 
био технология, биомедицина, 
спорт бағыты бойынша іргелі жә-
не қолданбалы зерттеулер жүр-
гізеді. Факультет құрамында төрт 
кафедра бар: Био алуан түрлілік 
және биоресурстар, Биотех но-
логия, молекулалық био логия 
жә не генетика, Био физика, био-
ме дицина және ней ро ғылымдар, 
сондай-ақ Био кли ника және 
агро биостанция. Факультеттің 
ерек ше бөлімі – Био логия му-
зейінде бірегей зерт теу объек-
тісіне жататын мас са лық, энде-
мик, сирек түрлердің 5000-нан 
астам нұсқадан тұра тын қоры 
бар. Қазіргі уақытта биология 
және биотехнология факуль те-
тінде 1300-ден астам студент, ма-
гистрант және PhD докторант 
білім алады. «Биолог», «био тех-
нолог», «эколог», «балық өсіруші» 
және «спортшы» маман дарын 
даярлауға жоғары маман дан ған 

оқытушылар мен ғылыми қыз-
мет керлер ұжымы қатысады. 
Олар: 30 ғылым докторы, 80 ғы-
лым кандидаты, 10 PhD докторы. 
М агистранттар мен PhD док-
торанттар әлемдік жетекші уни-
верситеттер мен ғылыми орта-
лықтарда тәжірибе жинақ тайды.  

Жұмыс берушілер мен ҚР 
Ұлттық ғылым академиясы инс-
ти туттарының ірі ғалымдары 
мен жетекші мамандары сту-
дент тердің білім алуына өз 
үлестерін қосуда. Факультет 1934 
жылдан бері 13 мың маманды 
әртүрлі биологиялық ғылым 
саласы бо йынша дайындады. 
Олар ғы лы ми-зерттеу орталық-
та рын да, өн дірісте, респуб лика-
мыз дың орта және жоғары оқу 
орын да рында, алыс және жа қын 
шет ел дік білім беру мекемелері 
– АҚШ, Франция, Канада, Ұлы  -
британия, Германия, Ресей уни-
верситеттерінде қыз мет ат қа-
рады. Факультет түлек те рі 
арасында мемлекет және қоғам 
қайраткерлері, сонымен қатар 
кәсіпкерлер де бар. Олар қазіргі 
оқу бітірушілерге жұмыс беруші 
бола тұрып, сонымен қатар 
олар дың оқу жоспарларын құ-
руға, студенттердің үздіксіз тә жі-
рибеден өтуін қамтамасыз етуге 
белсенді атсалысады.

Факультет оқытушылары 
өз дерінің белсенді халық ара-
лық байланыстары нәти же сінде 
студенттер мен оқы ту шы-
лардың академиялық мо биль-
ділігі үшін әлемдік алдың ғы 
қатарлы ғылым орталықтары 
мен универси тет те рінде студент-
терге 1-2 семестр оқуға мүм кін-
дік тер жасайды, ал ол оқу нәти-
жесі екі дипломдық бағдарлама 
бойынша, яғни студенттерге 
ҚазҰУ және шетел универси тет-
терінің дипломын алып шығуға 
үлкен мүмкіндік береді. Факуль-
теттің оқытушылары мен сту-
дент тері әрдайым шет тілі 
бойынша білімдерін жақсартуда. 

Факультетте мамандық бойынша 
ағылшын тілінде оқытатын топ-
тар құрылды. Жыл сайын факуль-
тетте 30-дан астам шетелдік уни-
вер ситеттің ғалымдары биология 
және биотехнологияның зама-
науи бағыттары бойынша дә-
рістер оқиды және шеберлік сы-
ныптарын жүргізеді.

Біздің барлық студенттеріміз 
ғылыми жұмыспен айналысады 
және студенттер осы жұмыстары 
үшін төлемақы алады. Студент-
терге ғылыми мәлімдемелерімен 
шетелде ғылыми конфе ренция-
ларға, халықаралық олимпиа да-
ларға барып қатысуға жағдай 
жасалған.

Бүгінде биология және био-
тех нология факультетінің сту-
дент тері өте белсенді. Шығар ма-
шылық жағынан, волонтерлік, 
қайырымдылық қорларын ұйым-
дас тыру шаралары есебінен 
белсенді қызметтер атқарып, 
жас тар арасында үлгі болып 
келеді. Бұл факультетіміз үшін де, 
оқу орнымыз үшін де көңіл 
қуантарлық жағдаяттар. Бүгінгі 
буын – ертеңгі алғы шеп. Сон-
дықтан оларға қолдау көрсету, 
үлгі болу ұстаз ретіндегі біздің 
азаматтық борышымыз.

Ұстаздар – шәкірт бойын-
дағы білім іргетасын қалаушы 
рухани құрылысшылар. Осын-
дай аяулы қызмет иелерінің бірі 
– ҚазҰУ профессоры, «Қазақ-
стан Респуб ли касы білім беру 
ісі нің құрметті қызметкері» бел-
гісінің иегері Нұртай Тор ман-
ұлы. Бүгінгі таңда Биофизика 
және биомедицина кафедра сы-
ның оқытушылар құ ра  мында 
қызмет атқарады.  40-тан астам 
кітап пен моно гра фия лардың 
авторы, 75-ке жуық те зис тер 
мен баяндамалары жарық көр-
ген. Бірқатар газеттер мен ба сы-
лымдарда мақалалары басы лып, 
ұс таздық қызметтің биік бе ле-
сін еңсеріп, еңбек сіңірген тұл-
ғалардың бірі.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті тәуелсіз елі-
міздің жоғары оқу орын да ры ның 
арасында шоқтығы биік, қашанда 
дара тұратын білім ордасы. Әри-
не, бұл асқақ мәртебе аталған оқу 
орнының бір күнгі жемісі емес, 
құрылған күннен бүгінгі уақытқа 
дейінгі қалыптасу мен дамудың, 
бірнеше буын өкілдерінің қа-
жыр  лы еңбегінің нәтижесі. Қа-
зіргі кезеңде бұл жоғары оқу 

Алдымызда заманға сай 
жаңғыру міндеті тұр

ХХІ ғасырдағы адамзаттың басты, негізгі құндылықтары  
білімнен бастау алуында. Жастары мызды осы бағытта 
тәрбие леп, әлемдік білім ошақтарынан тереңде тілген білім 
алып, хал қымыздың игілігіне жұмыс істеуге баулуымыз 
керек. Мемлекет басшысының үндеуіндегі «Білімнің 
салтанат құруы» бөлімінде осыны меңзеп, халықты жаппай 
білім алуға ша қы рады.

Нағима СЕЙДАЛИЕВА, Биофизика, биомедицина және 
нейроғылымдар кафедрасының оқытушысы:

лердің ең көбі ҚазҰУ қабыр ға-
сында іске асады. ҚазҰУ 
ға  лым дарының зерттемелері өн-
діpіске енгізілуде, ал ғылыми 
жұмыстар Scopus және Thomson 
Reuters мәліметтер базасына ене-
тін жоғары рейтингті басы лым-
дарда үнемі жарияланып келеді. 
Мұның өзі үлкен бір жетістік. 
ҚазҰУ Халықаралық Thomson 
Reuters aгeнттігінің «Ғылым сала-
сындағы айтулы жетістіктері 
үшін» арнайы дипломымен мара-
пат талған. ҚазҰУ-да Нewlett-
Packard, Cisco, Intel, Кonicа mi-
nolta, Microsoft сынды атақты 
әлемдік компаниялардың оқу-
ғылыми орталықтары мен зерт-
ха налар ашуы – универ си теттің 
ғылыми-технологиялық мүм кін-
діктерін халықаралық деңгейде 
мойындаудың дәлелі. ҚазҰУ-дың 
студенттер үшін берер тағы бір 

пен ұлт құрыштан құйылып, қа-
тып қалған дүние емес, үнемі 
дамып отыратын тірі ағза іспетті. 
Ол өмір сүру үшін заман ағымына 
саналы түрде бейімделуге қа-
білетті болуы керек. Жаңа жаһан-
дық үрдістер ешкімнен сұрамай, 
есік қақпастан бірден төрге озды. 
Сондықтан заманға сай жаң ғыру 
міндеті барлық мемле кет тердің 
алдында тұр.

Қазақ ұлттық университетіне 
бет алған адамның көзіне ең 
алдымен Алатаудың ақ қарлы 
шыңдары және оның аясында 

Елбасы Нұрсұлтан Назар баев-
тың «Бола шаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақала сындағы ұлттық 
сананы жаңаша қалыптас тыру, 
өзге елдердің тәжірибесін, же тіс-
тіктерін бойға сіңіріп, пайда-
мыз ға асыру туралы айтқанын 
зиялы қауым қуана құптады. Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ ұжымы 
Елба сы ның «Қазақстан – 2050» 
страте гия сында алға қойған мін-
дет терін сапалы түрде орын дай-
тынына сенімім мол. Сонымен 
қатар 30 жылдық егемен ді гі-
міздегі елдің ерен еңбегі Қазақ-
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Дина БАЙМАХАНОВА, доктор юридических наук: 

Kemel

– Дина Муратовна, 
ска жите, пожалуйста, ка кое 
значение имеет Конс-
титуция Республики 
Ка захстан 1995г. для даль-
нейшего развития страны?

– Принятая в 1995 году Конс-
титуция Республики Ка зах стан 
является основой и залогом 
успешного развития страны по 
восходящей, к даль ней шему эко-
номическому рос ту и раз вер-
тыванию про цес сов демо кра тии. 
Конс ти туция за кре пляет основу 
эко но  мичес кой и поли ти ческой 
системы, ши рокий ком плекс 
прав и сво бод чело века и граж-
да нина, ос новы пра вового меха-
низма их гаран ти рования, обес-
пе че ния и защиты, основы 
ор га ни зации и деятель ности 
всего государственного аппарата 
и всех элементов граж данского 
общества. Конс ти ту ция служит 
фундаментом всех про во ди мых 
в стране со циаль ных ре форм. Ее 
специфику и важ ность для пос-
тупательного дви жения вперед 
не од но крат но отмечали как оте-
чест вен ные, так и зарубежные 
госу дар ственные дея тели, уче-
ные- конс ти туцио налисты и 
практики. Как утверждает из-
вестный ка зах станский уче ный, 
экс-Пред седатель Конс титу-
цион ного Совета РК И.И. Рогов, 
регуля тив ный потен циал дейст-
вую щей Конс ти туции сегодня 
далеко не исчер пан. Основы ко-
нс титу цион ного строя Респуб-
ли ки Ка зах стан, права и свободы 
человека и гражданина, формы 
собственности, зафиксиро ван-
ные в Конституции, учитывают 
дол говременные потребности и 
исторические тенденции разви-
тия нашей страны. На ее базе 
функционирует нацио наль ное 
законодательство, соз  даются и 
эволюционируют госу дарст вен-
ные и обществен ные институты. 
Без неукос ни тель ного испол не-
ния и реали за ции норм Конс ти-
туции РК невозможно эффек тив-
но осу щест влять пос ту пательное 
дви жение во всех сферах жизни 
страны. Конс ти туция, ее нор мы, 
принципы и идеи – это тот фун-
дамент, который обес пе чивает 
будущие достижения страны.

– С 1995г. в Казахстане 
функционирует специа ли-
зи рованный орган конс-
титуционного кон   троля – 
Конституцион ный Совет. 
Когда он был учреж ден и 
чем зани мается?

– Конституционный кон-
троль в Казахстане осущест вля-
лся в первые годы неза ви си мос-
ти, до принятия Ко нс титуции 

1995 года, спе циа лизированным 
органом – Конституционным 
Су  дом, а в соответствии с Конс-
ти туцией 1995 года – Конс-
титуционным Советом. Ре фор ма 
органа конституционного кон-
троля в 1995 году была обу слов-
лена многими обс тоя тель ствами. 
Конс титуционный Со вет явля ет-
ся одним из цен  траль ных 
элементов ме ха низма защиты 
прав граждан РК, он разрешает 
возможные конфликты между 
различными ветвями власти. 
Кроме этого он осуществляет 
большой объем работы по науч-
ному осмыс ле нию и раз витию 
положений конститу цион ной 
доктрины, выработке пред ло-
жений по совер шен ство ванию 
зако но да тель ства и разъяснению 
и пропаганде конституционных 
идей сре ди различных слоев на-
се ления. И Первый Президент РК 
– Ел басы Н.А.Назарбаев, и дейст-
вую щий Президент РК К.К.То каев 
в своих высту пле ниях и трудах 
неоднократно под чер кивали, 
что Казахстан строит правовое 
государство, осно ван ное на 
принципе закон ности и вер хо-
вен ства Ко нс титуции РК. Конс-
ти туцион ный Совет РК осущест-
вляет свою главную функ цию 
– за щиту Консти ту ции.

– КазНУ им. Аль-Фараби 
за все время функциони ро-
вания Конституцион ного 
Совета РК успешно с ним 
со трудничает. По жалуйс та, 
раскройте ос но вные 
направления этого 
взаимодействия. 

– КазНУ им. Аль-Фараби яв-
ляется одним из крупнейших 
учебных заведений страны, ко-
то рый с момента обретения Ка-
зах станом суверенитета и неза-
висимости, прошел длин ный 
путь развития, совер шен ство ва-
ния своего научного потен циала, 
воспитания целой плеяды спе-
циалистов в различ ных сфе рах, 
которые внесли сущест вен ный 
вклад в станов ле ние госу дарст-
венности, осу щест вление эконо-
ми ческих и социаль ных прео-
бра зований, развития нау ки, 
про рывных проектов. Юри ди-
ческий фа куль тет КазНУ всег да 
тесно взаимодействовал с ор-
ганом конституционного кон-
троля, как с Консти туционным 
Судом, так и с Конституционным 
Со ве том Республики. Это взаи-
мо действие осуществ ля лось и 
осуществляется по нескольким 
направлениям.

Некоторые талантливые пре-
по даватели КазНУ им. Аль-Фара-
би были избраны (наз на чены) в 

состав или в аппарат Консти ту-
ционного Суда и впослед ствии 
– Конституцион но го Совета РК. 
Преподаватели Университета 
неод нократно участвовали в 
подготовке экс перт ных заклю-
че ний по пору че ниям членов 
Конститу цион ного Суда (Сове-
та) для под готовки материалов 
к его засе даниям. Члены Конс-
титу ционного Суда и профес-
сор ско-преподавательский 
состав юри ди ческого фа кул ь-
тета ре  гуляр но совместно участ-
вуют в научных и научно-прак-
ти ческих кон фе рен циях, в 
под  го товке кол лек тив ных моно-
гра фий и про ве дении других 
научных ис    следо ваний.

– Не претендуя на 
подробный анализ всех 
названных направлений 
сотрудничества Консти ту-
ционного Совета РК и 
КазНУ им. Аль-Фараби, 
вклад каких педагогов, 
профессоров и выпуск ни к-
ов КазНУ в теорию и 
практику развития инс-
титута конститу цион ного 
контроля в Респуб лике 
Казахстан вы могли бы 
особо отметить? 

– Одним из выдающихся вы-
пускников юридического фа-
куль тета КазНУ им. Аль-Фа ра би, 
внесшим существенный вклад в 
развитие теоретических основ и 
практической основ новой пра-
вовой системы и юрис пру ден-
ции, дея тель нос ти органа конс-
титуционного кон троля в 
Республике Казах стан, является 
И.И. Рогов, д.ю.н., профессор. С 
1992 по 1995 год он являлся за-
мес тителем Пред седателя Конс-
титу ционного Суда РК. Дли-
тельный период с 2004 по 2017 
годы Игорь Ива но вич за ни мал 
пост Пред се дателя Конс-
титуционного Со ве та РК, ру ко-
водил всеми на прав лениями его 
практи чес кой деятельностью. По 
ини циа тиве Рогова И.И. чле нами 
Конс титуционного Совета сов-
местно с представителями 
науч  ной юридической общест-
вен ности, включая про  фес сор-
ско-преподавательский состав 
юридического факультета КазНУ 
им. Аль-Фараби, были про  ведены 
крупные моно гра фические 
исследования по консти ту цион-
но-правовой проблематике и 
анализу всех сторон работы 
Конститу цион ного Совета 

С 2017 года пост Пред се да-
теля Конституционного Со вета 
РК занял К.А.Мами, д.ю.н., про-
фес сор. Государственный и об-
щест венный деятель, исс ле-

В канун 30-летия независимости Республики Казахстан вся прогрессивная 
общественность подводит итоги экономического, политического и социального 
развития казахстанского государства и общества за прошедший период. В годы 
укрепления суверенитета и независимости нашей страны одним из важнейших 
инструментов демократического правового государства являлся и является 
Конституционный Совет РК, который осуществляет функцию конституционного 
контроля, то есть защиты Конституции и обеспечения условий для ее успешного 
функционирования. В преддверии Дня Конституции мы беседуем о значении 
Конституции РК 1995г. для эффективного поступательного движения 
Казахстана, о месте в этом процессе Конституционного Совета РК и о роли 
КазНУ им. Аль-Фараби в развитии республиканского органа конституционного 
контроля с доцентом кафедры теории и истории государства и права, 
конституционного и административного права КазНУ им. Аль-Фараби, доктором 
юридических наук БАЙМАХАНОВОЙ Д.М.

Взаимодействие осуществляется 
по нескольким направлениям

дователь судебной ветви влас ти 
и, в целом, правоохра ни тель ной 
функции государства, он также 
является выпускником КазГУ им. 
С.М.Кирова (КазНУ им. Аль-
Фараби). Возглавляя Конс ти ту-
ционный Совет, Кай рат Абдра за-
кович эффективно ру ководит 
его деятельностью, продолжая 
развивать в своих трудах по ло-
жения доктрины конс ти ту-
ционного контроля, совер шен-
ствуя все направ ле ния работы 
Совета. Особое внимание при 
анализе деятель нос ти органа 
консти ту цион но г о контроля 
К.А.Ма ми уделил ис следованию 
роли Прези ден та Республики в 
развитии это го института и фор-
мам их взаи модействия. Гла ва 
госу дар ства входит в круг субъек-
тов обращения в Конс титу цион-
ный Совет. 

Сегодня мы особо отметили 
деятельность на посту Пред се да-
теля Конституционного Со вета 
РК таких выдающихся уче ных и 
практиков как И.И.Рогов и 
К.А.Мами, но, конечно, сле дует 
обратить внимание и на таких 
известных деятелей нау ки и 
юридической практики, вы-
пускников и бывших пре по да-
вателей юридического факуль-
тета КазНУ им. Аль-Фараби, 
которые также тру ди лись судья-
 ми Конс ти ту цион но го Су да РК 
и членами Ко нс  ти ту ционного 
Совета РК, как М.Т.Баймаханов, 
В.А.Ма ли новский, С.Ф.Ударцев, 
А.А.Те мер беков, К.Ж.Балтабаев, 
Л.И.Ба  шаримова, Н.В. Бе ло ру ков, 
Ж.Д.Бу сурманов, С.Ф.Быч кова, 
А.Н.Жаилганов, У.К.Их са нов, 
С.А.Касимов, Г.В.Ким, С.Н.Са би-
ке нов,  У.М.Стам кулов, а также 
А.К.Котов, В.В.Мамонов и 
А.Е.Есенжанов. Каждый из них 
многократно подтвердил ту 
высокую квалификацию и от-
ветственное отношение к из-
бран ной специальности, ко то-
рые они получили в КазНУ им. 
Аль-Фараби. Выпускники КазНУ 
на протяжении всего сущест во-
вания органа консти ту ционного 
контроля вносили и про дол жают 
вносить свой вклад в раз витие 
этого инс ти тута, как тео ре-
тически, ис сле дуя разные ас-
пекты его орга ни зации и дея-
тельности, его правовые 
пози ции и другие вопросы, так и 
прак тически, ежедневно осу-
щест вляя ру ко водство его дея-
тель ностью, решая пос тав-
ленные перед ними задачи по 
защите Конституции РК.

– Спасибо!
Беседовал 

Каиржан ТУРЕЖАНОВ

орны да му дың жаңа са-
тысына аяқ бас қан дай. 
Себебі елі міздің тәуел сіздік 
мұ ра тын баянды ету жаңа 
стра тегиялық мақсаттарды 
ал ға тартуда. Сон дық тан да 
ғаламдану үдерісінен қал-
май, дамыған елдердің жо-
ғары оқу орын да рымен 
иық тірестіру үшін ғылым 
мен бі лім нің жаңа техно-
ло гия ларын оқу үдеpіcіне 
алғаш қы лардың бірі ре тін-
де енгізіп, қомақты нәти-
жеге қол жеткізуде.

Біздің университет ал-
дыңғы қатарлы ғылым мен 
білімнің аса іpі орталығы. 
Оқу орны білім алушы 
тұлғаның жан-жақты да-
муына, өзін-өзі кемелден-
ді  руіне қажетті жағдай жа-
сау үшін бар күш-жігерін 
салып, сту дент тің өзін-өзі 
басқаруға, көш бас шылық 
қасиеттерге тәрбиелеуге 
мол мүмкіндіктер туды ру-
да.

Отыз жыл ішіндегі ең 
бі рінші және ең негізгі же-
тістігіміз, ол – тәуел сіз дік. 
Қазіргі таңдағы Қа зақ  стан 
мен 30 жыл бұрынғы 
Қазақ  станның айыр ма шы-
лығы ауыз толтырып ай-
тар лықтай. Елі міз ді дүние-
жүзінің тануы, біздің 
ха   лықаралық деңгейде жа-
рыстар ұйым дас ты руы мыз 
үлкен мәрте бе міз деп бі ле-
мін. Бүгінгі таңда тәуел-
сіздік алғалы бері өткен 30 
жыл ішінде Әл-Фараби 
атын дағы Қазақ ұлттық 
уни верситеті әлем дік дең-
гейде танылып, бір қатар 
мем лекет тер мен ака де-
мия  лық ұт қыр лық бағ дар-
ламасы бойын ша бай  ла-
ныс жасау үстінде.

ҚазҰУ-да оқып жүрген 
сту дент тердің  жан-жүрегі 
де, мінезі де ҚазҰУ та би-
ғатындай көркем бо лып, 
ақыл-парасаты Ала тау дай 
биіктеп, әл-Фарабидің: 
«Ғы лым мен айналысамын 
деген адамның ақыл-ойы 
айқын, ерік-жігері зор, ті-
лек-мақсаты ақиқат пен 
адал  дыққа қызмет етуге 
талап жо лында болуы 
шарт. Жай ләззат іздеу, кә-
сіп құмарлыққа ұқ сас әре-
кет онда болмасқа ке рек», 
– деген сөздерін жадынан 
шы ғармаса әрі әрбір сту-
дент тің бойынан осы қа-
сиеттер көрініс тапса 
екен де ген үлкен тілегім 
мен ниетім бар.

Ғылым мен білімнің 
қай нар көзі, жастардың 
тұл ғалық дамуы ның ор да-
сы, асқақтық пен ұлылық 
белгісі, мемлекетімізде 
кадрларды даярлаудағы 
негізгі көшбасшы, талай 
қайраткерді тәрбиелеп 
шығарған Қазақ стан дағы 
ғылым ұстаханасына 87 
жыл толып отыр. Ал осы 
жылдар бойы қанша бала 
қыранды бауырына басып, 
дана қыран қылып ұшыр-
ған білім ордамыздағы 
түлек тер дің де алар орны 
ерекше.

Дайындаған 
Нұрбек 

НҰРЖАНҰЛЫ
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«Тамырсыз ағаш, 
тарихсыз халық 
бол майды» деп 
ата-бабаларымыз 
асқан көрегендікпен 
айтып кеткен. Әрбір 
кәсіптің өз бастауында 
тұрар бір тамыры бар. 
Бұл – ұстаздық. 
Ұстаздық – барша 
маман дықтың 
бас тауы, бұл кәсіптің 
ұлылығымен теңде се-
тін мамандық болмас, 
сірә. Батылдық пен 
мейірімді жүректі, 
төзімділік пен саф 
алтындай таза көңілді, 
жан-жақтылық пен 
терең ізденісті талап 
ететін ғажайып 
мамандық.

Ұстаз – шәкірттің жердегі Те-
мір қазығы. Аспанда Темір қа зық 
өз орнынан жылжымай, ғасыр-
лар бойы жолаушының шам шы-
рағы болып келеді. Дәл сол 
секілді жер бетінде де адам дық-
тың жолында ұстаздар ертеңгі 
ересек тұлғаның өмірлік сапа-
рын дағы қысқа бір мезеттегі Те-
мір қазығы болып, өзінің бас-
тапқы мақсатынан айныған 
емес. Соншалықты жарық, сон-

ша лықты анық бейнесін қалып-
тастырған ардагер кәсіп иелерін 
құрметтеу баршамызға жүкте-
лер міндет екені хақ. Атағы жер 
жүзіне жайылып, жарты әлемнің 
падишахы болған Ескендір 
Зұлқарнайын да даңқы мен 
атағының бастаушысы деп 
Аристотельді санауының өзі 
ұстазға деген құрметтің ұлы лы-
ғының айқын дәлелі.

Ұстаз – адамдықтың диқан-
шы сы. Адам тәрбиелеудің, жеке 
тұл ғаны қалыптастырудың 
бағбаны. Кіршіксіз, пәк сезімді 
жас ұрпақты арман жолына 
жетелейтін де, білімнің қия 
шыңы на көтеретін де ұстаз. 
Надан дықтың қараңғы аспа-
нын да жасындай жарқ етіп шам-
шырақ болар да – ұстаз. Ендеше 
ұстаз дегеніміз – ұлы өнер иесі. 
Бі лім сахнасында мәңгі ойнар 
әр тіс. Сондықтан бұл кәсіп иесі-
нің сан қырлы талантқа, талай-
ды тамсандырар шешендік пен 
жүректі елжіретер мейірімге ие 
болуы шарт.

Елбасымыз Н.Назарбаев «Елі-

міз дің ертеңі – бүгінгі жас ұр-
пақтың тағдыры ұстаздың 
қолында» деп атап көрсеткендей, 
ұр пақ тағдыры үшін жауап беру 
ұс таз атаулыға үлкен салмақ сал-
ды. Осындай ауыр жауа п кер ші-
лікті мойынға ала отырып бү гін-
гі ұстаздар ертеңгі кемел 
бо ла шақтың алтын қазықтары 
бол мақ. Білім кілті ұлағат иеле-
рі нің кең пейілді жарқын бей-
несі мен білімдарлығы арқылы 
шә кірт санасында қалары сөзсіз. 
Ұлы ағылшын ағартушысы 

Уильян Уорд: «Жай мұғалім ха-
бар лайды, жақсы мұғалім 
түсін діреді, керемет мұғалім 
көр се теді, ұлы мұғалім ша  быт-
тандырады», – деген екен. Демек, 
келешек жарқын тұлға ның 
жетістік бастауы ұстаз сі ңірт кен 
сапалы білімнің арқасы болары 
даусыз.

Тәуелсіз мемлекеттің ертеңі 
– ұрпақтың рухани байлығы, 
мәдениеті, саналы ұлттық ойлау 
қабілеті мен білігіне, іскерлігіне 
байланысты. Іскер, жаңаға жаны 

Ұстаз – жердегі Темірқазық
құмар, үздіксіз ізденіс үстіндегі 
мұғалім ғана оқушыға сапалы 
білім бере алады. Тұла бойында 
тұлпардай тулаған дарынын 
қамшылай түсіп, жаңа шыңға 
кө терілемін деген бала әркез 
өмір ден өзінің шынайы орнын 
таба тыны хақ. Ұстаздарымыз 
бол мысындағы бар қасиет, 
құр метін, өмірден санасына 
тү йген байлығының бар лы-
ғын оқушы сы на сыйлап, 
көкірек көзіне сөн бейтін алау 
жағады, шабытын шыңдайды. 
Шәкірттерінің келе ше гі жө-
нін де ойланып, олардың қабі-
летті шәкірт болып, үлкен 
биіктерден көрінуін қалайды. 

У.АХАТОВ, 
ҚазҰУ заң факультеті 

деканының оқу-әдістемелік  
және тәрбие жұмысы 

жөніндегі орынбасары, доцент

Н.СЕЙДАЛИЕВА,
Биофизика, биомедицина 

және нейроғылымдар  
кафедрасының оқытушысы 

За три десятка лет становления независимого Казахстана 
сфера науки и образования претерпела множество реформ, 
также как и промышленная отрасль и другие социальные 
направления. Много было высказано нареканий проводимым 
реформам, которые действительно были неудачными и 
потребовали новых изменений. Все эти события послужили 
извлечению положительных и отрицательных уроков. 
Критическое переосмысление происходящих процессов 
непрерывно отражают аналитики, время от времени 
разрушая привычные взгляды и понимание развития 
казахстанской системы образования и науки. Однако в 
юбилейные даты принято подводить итоги и отмечать 
позитивные сдвиги. Действительно, пройден большой путь и 
много чего достигнуто.

С обретением статуса самос-
тоя тельного государства Ми-
нис терство образования и нау-
ки Казахстана начало целе вое 
финансирование нес коль ких 
образовательных и научно-
исследовательских программ: 
«100 школ, 100 больниц», в том 
числе более 20 Назарбаев интел-
лектуальных школ физико-ма-
те матического и химико-био-
логического направлений, 
соз данных в крупнейших горо-
дах страны, несколько программ 
по развитию альтернативной 
энергетики, программа ком мер-
циализации технологий, «Бола-
шак» и другие. Появились новые 
государственные и частные 
университеты и академии, были 
приняты законы «О науке», «Об 
образовании», «О коммерциа ли-
зации результатов научной и 
(или) научно-технической дея-
тель ности». Лучшим студентам 
и преподавателям назначают 
именные премии и стипендии: 
имени Аль-Фараби, Д.А.Кунаева, 
К.И.Сатпаева, Ч.Ч.Валиханова, 
Ы.Алтынсарина, М.О.Ауэзова, 
Пер  вого президента РК. Самым 
достойным представителям 

оте чест венных науки и обра-
зования ежегодно присуждают 
зва ния «Лучший учитель», 
«Луч ший преподаватель ВУЗа», 
«Луч ший молодой специалист», 
наг ра да «За академическую 
чест  ность». На базе ведущих 
уни верситетов страны были 
соз даны 20 лабораторий инже-
нер ного профиля и 5 нацио-
наль ных научно-иссле дова-
тель ских лабораторий, 
ускори тель тяжелых ионов 
DC-60 в ЕНУ им. Л.Н.Гумилева.

В мировом сообществе Ка-
зах стан не вызывает преду беж-
дений, в отличие от СССР, и 
России. Наше государство отли-
чается миролюбивой внешней 
политикой, внутренней ста-
биль ностью, отсутствием ос-
трых проблем в социальной 
сфере и террористических уг-
роз, поэтому формирует благо-
прия тный имидж наших моло-
дых сограждан, обучающихся 
по программам двухдипломного 
образования, академической 
мобильности, выезжающих на 
ста жировки, принимающих 
учас т ие в международных тре-
нин гах, повышении ква ли-

фикации. Наши преподаватели 
начали получать приглашения 
от зарубежных университетов, 
хотя, конечно, все чаще инос-
тран ные специалисты получают 
места в казахстанских ведущих 
образовательных учреждениях: 
Назарбаев и Сатпаев уни вер си-
тетах, КБТУ, КазНУ, КИМЭП, 
МУИТ и др.

В 2010 году Казахстан при-
сое динился к Болонской де-
кла  ра ции и начал внедрять 
ми ро вые стандарты в обра-
зова тельный процесс, хотя во 
многих ВУЗах академические 
ступени бакалавриат-магис тра-
тура-докторантура были введе-
ны за несколько лет до этого. 
Переход на кредитную форму 
обучения был резким, внедрялся 
стремительно и на начальном 
этапе вызвал много споров, 
недопонимание и неприятие в 
целом. Потом проявились оче-
вид ные плюсы, в том числе 

возможность выбирать самос-
тоятельную образовательную 
траекторию, преподавателей, 
накопительная система баллов, 
возможность перезачета дисци-
п лин при переходе на другую 
специальность или в другой 
ВУЗ, в том числе перевод на обу-
чение в другую страну. Дипломы 
казахстанских ВУЗов начали 
приз навать международные об-
ра   зовательные учреждения и 
работодатели. Однако переход 
к понятию «образовательные 
услу ги» привел к некоторой 
деформации процесса обучения 
и статуса студента и препо да ва-
теля в частности, и в таких отно-
шениях студент, скорее, рас сма-
три вается как клиент или же 
заказ чик, а преподаватель выс-
тупает как исполнитель и все 
правовые нормы переходят все 
больше в плоскость не столько 
развития духовно-нравствен-
ных ориентиров и освоению 

Успехи в области науки 
и образования

предметных знаний, сколько в 
материально-рыночные пре д-
став ления о сумме навыков, 
ком петенций, критериев и пока-
за телей. При этом выпускающие 
образовательные учреждения, в 
особенности частные, совсем не 
гарантируют своим выпуск ни-
кам трудоустройство по спе-
циальности. И поскольку дип ло-
мированных специалистов во 
всех отраслях становится боль-
ше существующих рабочих 
мест, все острее развивается 
кон куренция, в которой опре-
деляются сильнейшие из луч-
ших. В целом такой естест вен-
ный отбор отражает мировые 
тенденции. 

Кроме того, среди позитив-
ных аспектов эволюции научно-
исследовательского и обра зо ва-
тель ного кластеров следует 
также отметить ежегодно про-
водимые конкурсы на госу-
дарст венное финансирование 
коллабораций, индивидуальные 
гранты, для молодых ученых, 
отдельные разработки полу-
чают поддержку частного капи-
тала и фондов, в том числе меж-
дународных. В настоящее время 
особый акцент делается на 
интеграцию образования, науки 
и производства, создаются тех-
но парки, бизнес-инкубаторы, 
офисы по коммерциализации 
технологий, внедряется прог-
рамма ГПИИР. Возросло число 
публикаций казахстанских 
исследователей в междуна род-
ных рейтинговых изданиях, 
индексируемых общеприз нан-
ными базами данных Scopus и 
Web of Science. 

Все эти положительные тен-
ден ции позволили Казах стану 
по ряду показателей пере-
меститься вверх в репута цион-
ных рейтингах. Так, наша стра-
на в течение 10 лет находится 
на 8-й позиции из 100 стран 
мира по «Индексу развития 
обра зо вания» по данным 
ЮНЕСКО.

А.А.МИГУНОВА, 
КазНУ им. Аль-Фараби

Bılım
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Биологиялық энергияның
болашағы зор

Энергия – бұл 
адамзат тірші лі гінің 
дамуына жағдай 
жасаушы және 
ынталандырушы 
бірден-бір табиғи 
қайнар көз. Бүгінде 
әлем жаңа 
технологияларды кең 
кө лем де, өте жылдам 
игеруде. Осы ған дейін 
Елбасымыз энергияның 
балама көздерін іздеу 
жобалары бойынша ірі 
база жасақтау ХХІ 
ғасырдың маңызды 
бағыты еке нін атап 
өтті. Соңғы жылдары 
биологиялық 
объектілер мен 
үр діс терді қолдана 
отырып, сар қыл майтын 
қуат көздерін алу қайта 
қалпына келетін 
энергия ның негізі 
болып табылады. 

Университетіміздегі биоло-
гия және биотехнология фа-
культе тінің деканы, профессор, 
ҚР ҰҒА академигі Болатхан Зая-
дан осы бағыттағы ғылыми жо-
ба лар туралы айтып берді. Био-
ло гиялық объектілер және 
олар     мен түзілетін үрдістерді қол-
дану негізінде энергия өндіру – 
био энергетика деп аталады. Мә-
се лен, биогаз алу, биомасса 
өн діру, биодизель, сутегі биосин-
те зі. Олар сарқылмайтын қуат 
кө зі не жатады. Бұл салада био-
мас  са тиісті өңдеуден өту арқылы 
отын ретінде қолданылады. 
Оның негізі – фотосинтез құбы-
лысы. 

Биоэнергетика – экология 
мен экономика арасындағы 
тең дікті қатар ұстауға мүмкіндік 
бере тін келешегі мол сала. Ор-
га никалық қалдықтардан энер-
гия алу көптеген мәселенің 
түйінін шешуге сеп болар еді. 
Себебі мұндай массаның жалпы 
мөлшері әлемдік көмір, мұнай 
және газ көлемінен бірнеше есе 
асып түседі. Әрі қалдықтарды 
шикізат ретінде қолдан ған дық-
тан, қо р ша ған ортаның лас та-
нуы азайып, табиғи ресурстар 
сақталады. 

Бүгінгі таңда биоэнерге ти ка-
ны өркендетуде университет 
ғалымдары талмай еңбек етуде. 
Ака демик Болатхан Заяданның 
айтуынша, биология және био-
тех нология факультетінде 2010 
жылдан бері биожанармай алуға 
бағытталған жобаларды жүзеге 
асырып келеміз. Қазір факультет 
ғалымдары осы тақырыпта төрт 
үлкен ғылыми жоба аясында 
зерттеу жүргізуде. Мәселен, б.ғ.д., 
академик А.Бисенбаев жетекшілік 
ететін «Целлюлозалы шикізаттан 
биоотын алу мақсатында целлю-
лоза гендерін тиімді экспрес сия-
лай алатын микроорганизмдердің 
рекомбинатты штамдарын алу» 
ғылыми жобасын айтуға болады. 
Осы бағыттағы зерттеу жұмыс та-
ры нәтижесінде биоэтанол өн-
діру қарқынын жылдамдататын 
Saccharomyces cerevisiae транс-

ген ді өндірістік штамдарын алды. 
Биоэтанол өндіруде мұндай өнді-
рістік ашытқы штамдарының 
өзіндік үлесі бар. 

Биотехнология лаборато-
рия сында б.ғ.д., академик Б.Зая-
дан  ның жетекшілігімен «Май 
проду цент теуші-белсенді ми  -
кро  балдыр штамдарының негі-
зін де сұйық биодизельді жа нар -
май алу технологиясын өңдеу» 
жобасы бойынша қар қын ды 
зерттеу жүргізілуде. Сұйық био-
дизель отынын алу мақсатымен 
жоғарғы мөл шер де май синтез-
дей тін микробал дыр лар штам-
да рын алуға ба ғыт тал ған се лек-

ция жұмыстары іске асырылып 
ке ле ді.

Болатхан Қазыханұлының 
ай туын ша, селекция және му та-
ге нез тәсілдерін пайдаланып, 28-
35 пайызға дейін липид син тез-
дей тін микробалдыр Chlorella 
pyrenoidosa С-2m мутант штамы 
алынған. Ары қарай оны жал пы-
лай өсіруге оптимизация жасау, 
био дизельді жанармай алу 
тех но логиясы өңделу үстінде. 
Қазақ стан да алғаш рет Әл-
Фараби атын дағы Қазақ ұлт тық 
уни верси тетінде ми кро бал-
дырлар мен циа но бактериялар 
кол лек ция сы құрастырылды 
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доцент А.Сәдуақасованың жетек-
ші лігімен жүзеге асырылып 
жат қан «Биобутанол – сұйық 
оты нын алу үшін отандық ми-
кро балдырлар кол лек циясы ның 
биотехнологиялық потен циа-
лын зерттеу» жобасы. Екіншісі – 
PhD доктор К.Болатханның же-
тек шілігімен «Биоотын алу үшін 
перспективалы цианобак те рия-
лардың штамдары негізінде био-
сутегін өндіру технологиясын 
жасау» жобасы. Аталмыш жо ба-
ларға қатысушы мамандар 
2021-23 жылдар арал ығында 
ми  кро бал дырлар мен циано бак-
 те риялар негізінде биологиялық 

энер гия алу жөнінде жаңа ғы-
лыми бағытта жұмыс істейді.

Биологиялық отындардың 
ішін де биосутегі – ең таза және 
құн ды түрі. Экологиялық таза әрі 
сарқылмайтын энергия тасы мал-
даушысы ретінде оның бола шақ-
тағы потенциалы өте жоғары. 
Цианобактерияларды сутегінің 
продуценті ретінде пайдалану 
өте өзекті және пайдалы. Өйткені 
олар күн энергиясын конвер сия-
лау арқылы сутегін түзеді және 
күр делі қымбат қоректік ортаны 
қажет етпейді. Сонымен қатар 
биоотын өндірілгеннен кейін 
қалған биомассаны мал азығы 
ретінде пайдалануға болады. Бұл 
бағытта профессор Болатхан Қа-
зы ханұлы Токио ғылым уни вер-
ситетінің (Tokyo University of Sci-
ence) жаратылыстану ғылымдары 
факуль тетінің профессоры Томо 
Тацуямен тығыз қарым-қатынас 
жасайды. Жапондық ғалыммен 
фотосинтетикалық микро ор га-
низм дер негізінде биосутегі алу 
үшін зерттеулер жүргізілуде. Осы 
ынтымақтастық аясында Б.Қо-
сал баев пен А.Какимованың PhD 
докторлық диссертацияларына 
про фессорлар Томо Тацуя мен 
Бо  лат хан Заядан жетекшілік ете-
ді.

Жоғарыда аталған ғылыми 
жобалар Ресейдің Екатеринбург 
қаласында екі ел прези дент тері-
нің қатысуымен өткен халық-
аралық көрмеде таныстырылды. 
Нәтижесінде төрт ғылыми жоба 
да көптеген ғалымдар мен биз-
нес мендердің көңілінен шыққа-
нына куә болдық.

Ендігі кезекте биодизель өн-
дірі сі және оны қолданудың эко-
ло гиялық аспектілеріне тоқтала 
кетсек. Болатхан Қазыханұлының 
айтуынша, биодизель суға түскен 
жағдайда өсімдіктер мен жануар-
лар ға ешқандай да зиян келтір-
мей ді. Оның бір артықшылығы 
– толық биологиялық жолмен 
ыдырайды. Топырақта және суда 
кездесетін микроорганизмдер 
биодизельді 28 күнде 99 пайызға 
ыдыратып жібереді. Нәтижесінде 
сулар мен көлдердің ластануы 
және көмірқышқыл газының 
мөл   шері азаяды. Биодизельдің 
кә   дімгі дизельді отындардан 
айыр  масы – құрамында күкірт 
мүлде болмайды. Бұл экология-
лық тұрғыда тиімді екені даусыз.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлт тық университетінің басшысы 
Ж.Түймебаев оқу ордасында ком-
мерциялық орталықтарды құру, 
практикалық маңызы зор ғылы-
ми жұмыстарды дамыту, оларды 
өндіріске енгізетін иннова ция-
лық жобаларды дайындауды тап-
сыр ды. Ректор елімізге пайда бе-
ретін ғылыми жобалардың 
ке  ле шегі мол деп санайды. «Ғы-
лым халық үшін жұмыс істеуі ке-
рек» деп, университеттің ардагер 
және жас ғалымдарымен кезде-
суін де шегелеп айтты.

Бүгінде әлем ғалымдары ин-
но вациялық технологияны өр-
кен детуде биоэнергетика бағыты 
өзекті деп санайды. Сондықтан 
биоэтанол, биодизель, биобута-
нол және биосутегін алу техноло-
гия сын өңдеуге қарашаңырақтың 
биолог ғалымдары атсалысып 
жат  қаны қуантарлық жағдай. Ұр-
пақ денсаулығын сақтау мен 
отан  дық экологияны қорғауда 
био логиялық таза энергияны 
пайдалану маңызды. Сондықтан 
био логиялық энергия алу біз 
үшін болашағы зор ғылыми ба-
ғыт.

Дайындаған 
Кәмила ДҮЙСЕН

(CCMKazNU-Culture Collection of 
microalgae, Al-Faraby Kazakh Na-
tional university). Бұл коллекцияда 
өнеркәсіптік биотехнологияда 
болашағы мол 13 туыс және 25 
түрден тұратын микробал дыр-
лардың 90-ға жуық табиғи және 
мутантты штамдары сақталады.

Профессор Б.Заядан «Бола-
шақ энергиясы» тақырыбына ар-
нал ған EXPO-2017 халықаралық 
мамандандырылған көрмеге қа-
тысып, жақсы нәтижелерге қол 
жеткізді. Оның жетекшілігімен 
шетелдік Adunic (Австрия) және 
EcologicStudio (Лондон) компа-
ния ларымен бірлесіп, «EXPO-
2017 шеңберінде фотобио реак-
тор ларда биодизель алу үшін 
микробалдырларды жаппай да-
қыл дау және мониторинг жүр-
гізу» жобасы жасалды.

Сонымен бірге осы тақырып-
та ғы тағы екі ғылыми жоба гран-
тын ұтып алды. Біріншісі – б.ғ.к., 
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Быть ученым, как и быть педагогом — значит не 
принадлежать себе, а всецело отдать себя ученикам и 
науке, что требует колоссальных затрат времени, сил и 
энергии. Доцент кафедры информатики Нестеренкова 
Лариса Алексеевна в этом году празднует свое 
70-летие. 

Нестеренкова Л.А . – вы-
п уск   ни ца КазГУ им. С.М.Ки-
ро ва по специальности «Фи-
зи ка – физическая газовая 
ди намика», после окончания 
уни верситета была рас пре де-
лена, в лабо ра торию мате ма-
тического моде ли рования 
под руководством проф. 
Лукья нова А.Т. Ее педаго ги-
чес кая деятельность началась 
ассистентом механико-мате-
ма тического факультета и по 
настоящее время доцент 
КазНУ им. Аль-Фараби. 

В 1984 году успешно за-
щи  ти ла диссертацию на 
соис ка ние у ченой степени 
кан ди да та фи зи ко-ма тема-
ти  ческих наук,по спе-
циаль  ности 01.04.14 на тему 
«Мате ма  ти чес кое модели-
рова ние уста но вившегося 
неизо тер ми  ческого те-
чения вы со ко  вязкой нефти 
в тру бо  про воде», у ченое 
зва ние доцента по спе-

циаль  ности «Мате ма ти ка» с 
2000 г. 

Ее общеобразовательные 
курсы: «Уравнения математи-
чес кой физики», «Компью-
тер ный цикл», «Физика», 
«Ин фор ма ционно – ком му-
никацион ные технологии» и 
многочисленные спецкурсы 
по математическому и ком-
пьютерному моделиро ва нию, 
численным методам для 
бакалавров и магистрантов, 
такие как «Математическое 
моделирование физических 
процессов», «Програм ми ро-
ва ние в мультимедийных 
средах», с большим удо воль-
ствием слу шают студенты. 
Лариса Алек сеев на руководит 
дипломными и выпускными 
работами, ею из даны и 
опубликованы 110 науч ных 
работ, получено 9 патентов и 
2 диплома ВДНХ Каз ССР, мо-
но графия в соавторстве, нес-
кольк о учебных и мето ди-

ческих пособий. В течение 10 
лет она ру ко водила группой 
по разра бот ке программного 
обес пе чения АСУ ТП нефте-
про вода Узень – Атырау. Раз-
ра ботанный под ее руко-
водством комплекс программ 
был принят в Госу дар ствен-
ный фонд алгоритмов и прог-
рамм СССР (г. Москва).

В этот год Лариса Алексе-
ев на от мечает свой 70-летний 
юби лей. Факультет инфор ма-
цион ных технологий и 
коллектив кафедры инфор ма-
тики сердеч но поздравляет 
своего коллегу доцента, 
высококвали фици ро ван ного 
специалиста, замеча тель ного 
человека – Ларису Алек сеевну 
Нестеренковой с этой зна ме-
на тельной датой и же лают 
креп кого здоровья, бла гопо-
лу чия, долгих лет жизни, ус-
пехов и высоких достижений.

Б.А.УРМАШЕВ,
проф., декан факультета 

информационных 
технологий

Т.Х.ХАКИМОВА, 
З.М.АБДИАХМЕТОВА, 

доценты кафедры 
информатики 

Поздравляем юбиляра!

Мұнда ізденушілердің тала-
бы на сай бар жағдай жасалған. 
Әрине, мұны ғажайып әлем десе 
де болар, ең бастысы – талай бала 
қыранның қанатын қатайтып, 
қияға самғатқан Студенттер са-
райы, тарихы тереңде жатқан 
ҚазҰУ-ды бір сәтке көз алдыңа 
елестететін жеке мұражай, заман 
талабына сай жабдықталған 300 
адамдық интернет орталығы бар. 
Қазіргі кезде университет 37 
мамандық бойынша кадрлар 
даярлайтын жоғары оқу орны 
және ғылыми-зерттеу орталы ғы-
на айналды. Университетте 2000-
нан астам жоғары білікті оқыту-
шы жұмыс істейді. Мұнда 
елі міз дің барлық өңірінен, сон-
дай-ақ алыс және жақын шет ел-
ден келген 15 мыңға жуық сту-

дент білім алуда. Ұлттық 
уни верситет АҚШ, Еуропа және 
Азия университеттерімен бірігіп, 
қосдипломды білім беру бағ дар-
ла масын алғаш қолға алды. Бұл 
оқу орнының әлемдік білім беру 
кеңістігінде жоғары бәсекеге 
қабілеттілігін айқындап берді.

ҚазҰУ қалашығы тек көрікті 
ғана емес, еліміздегі жалғыз 
әлемдік деңгейдегі шәкірттік кам-
пус. Оның аумағында мұра жай 
экспонаттары, Ө.Жолдас бек ов 
атындағы Студенттер сарайы, 
спорт кешені мен стадион орна-
лас қан. Студенттік қалашық то-
лығымен Wi-fi  жүйесіне қо сыл-
ған. Ыстықкөл демалыс орны мен 
заманауи спорттық-сауықтыру 
лагерінің есігі демалушыларға 
айқара ашық. ТМД еліндегі жал-

ғыз үлкен ауқымды «Әл-Фараби» 
кітапханасы, жаңа ғимараттар, 
әскери кафедра, технопарк, 5000 
студентке арналған студенттер 
үйі, медициналық орталық пен 
студенттерге қызмет көрсету 
орталығының бәрі де білім гер-
лердің игілігі үшін қызмет етеді.

Студенттер сарайындағы 
өнер лі тәлімгерлерге арналған 
сту денттер клубының дарынды 
мүшелері талай байқаулардың 
жеңімпаздары. Соның бірі ре тін-
де «Бақыт» би ансамблін ерекше 
атап өтуге болады. Уни вер си те-
тімізде дәстүрлі түрде «Жалын» 

бірінші курс талант та рын анық-
тау, «Студенттік көктем», КТК, 
«Ана тілі аруы», «Жігіт сұлтаны» 
сияқты байқаулар жоғары дең-
гей де өткізіліп тұрады. Сондай-ақ 
студенттердің көшбасшылық 
қабі леттерін, ұйымдастыру шы-
лық қасиеттерін дамыту мақса-
тын да жастар ұйымдары комитеті 
жұмыс істейді. Оның құрамына 
«Сұңқар» студенттер кәсіподағы, 
Студенттер сенаты, «Көмек» ерік-
тілер қозғалысы, студенттер 
кеңе сі, Болон үдерісі бойынша 
сту денттік бюро, студенттердің 
ғылыми қоғамы кіреді. 

ҚазҰУ – талантты, дарынды 
студенттердің басын біріктіріп 
отырған мекен. Бұл сыйластық 
пен шынайы достықтың, ғашық-
тар дың мекені. ҚазҰУ – адамның 
тұлға болып қалыптасуына ық-
пал етіп, оның жан-жақты қабі-
ле тін ашып көрсетуіне мүмкіндік 
беретін құтты мекен.

Г.ҚАЙРАҚБАЕВА, 
Шет тілі кафедрасының аға 

оқытушысы
А.ЗАХАРИЯНОВА,

 медицина факультетінің 
студенті 

Тоқсан жылға жуық тарихы бар еліміздің ең алдыңғы 
қатарлы білім ордасы – Әл-Фараби атын да ғы Қазақ ұлттық 
уни вер си те тінде қазіргі таңда 20 мыңға жуық студент білім 
алуда. Бұл оқу орны қазақтың жетекші клас си калық 
университеті мәртебесіне ие. Бүгінде елдегі білім мен 
ғы лым ның ірі орталығына айналып отыр. Иә, университет 
– іргелі білім ордасы, кешенді ғылым орталығы, 
заманының заңғар пер  зенттері қызмет еткен қа сиетті 
қарашаңырақ. Білім мен ғылымның ғана емес, аса көр нек ті 
мемлекет және қоғам қай рат керлерін тәрбиелеп өсірген, 
азаматтық тұлға қалыптастыру мен шеберлік шыңдаудың 
да жоғары сатысы. 

ҚазҰУ – үлкен мүмкіндіктер мекені


