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Алматыда алғаш рет «ИЫҰ-15 Диалогтық платформа» атты брейнсторминг өтті. Онда Ислам
Ынтымақтастық Ұйымына (ИЫҰ) қатысушы елдердің өкілдері ғылым және инновациялық
интеграция мәселелерін, сонымен қатар мұсылман елдеріндегі ғылым, техника және
инновациялардың дамуына кедергі келтіретін проблемалардың шешу жолдары талқыға
салынды. Халықаралық шара еліміздің жетекші университеті әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
бастамасымен ұйымдастырылып отыр.

instagram.com/KAZNU_FARABI

В рамках международной конференции
Microsoft EdVision 2019 состоялось
подписание Меморандума о
взаимопонимании компании Microsoft
с КазНУ им. аль-Фараби, который
призван вывести стратегическое
партнерство в области цифровой
трансформации университета на
новый уровень.
Масштабный форум объединил на своей площадке экспертов
в области цифровизации образования из стран СНГ и Европы.
Участники конференции смогли поделиться своим успешным
опытом цифровой трансформации в области образования и
продемонстрировать применение современных технологий в
административных и образовательных процессах.
Доклад на тему «Опыт цифровизации в КазНУ имени альФараби» представил проректор по учебной работе КазНУ
им.аль-Фараби Аскар Хикметов.
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Кезекті ректорат мәжілісінде
ҚазҰУ-дың ғылыми-инновациялық
қызметінің көрсеткіштерін
арттыру бойынша ҒЗИ ЕМК
жұмысының тиімділігі турасы
талқыға түсті.

Шараға ИЫҰ мүше-елдердің және халықаралық
ұйымдардың
өкілдері:
ғылыми-техникалық
ынтымақтастық
жөніндегі
Министрлер
комитеті
(COMSTECH), ислам елдері үшін статистикалық,
экономикалық және әлеуметтік зерттеулер және
кадрлар даярлау орталығы (SESRIC), Ислам Даму Банкі
(IDB), Ислам Ынтымақтастық Қоры (ISF), ИЫҰ азықтүлік қауіпсіздігі институты, ИСЕСКО және басқа да
ұйымдардың өкілдері қатысты.
Дөңгелек үстелге қатысушылар ИЫҰ-ға мүше елдер
үшін өзекті ғылыми және инновациялық қызмет
мәселелерін талқыға салып, жүйелі проблемаларды
анықтай келе, ИЫҰ-15 мүше елдердің ғылыми
қоғамдастығының өкілдерімен бірлесіп ұсыныстар мен
шешімдер әзірледі.
Қазіргі заманғы әлем климаттың өзгеруі, қоршаған
орта жағдайының нашарлауы, індет, ауру, таза ауыз
суға қол жетіспеушілік, азық-түліктің жетіспеушілігі
және үздіксіз өңірлік қақтығыстар сияқты бірқатар
проблемаларға тап болып отыр. Осыған орай
дипломатиялық
және
техникалық
деңгейде
халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа
жәрдемдесуге бағытталған күш-жігер мен ресурстарды
жандандыру қажет. Кеңес барысында ғылымитехникалық аспектілері бар мәселелер бойынша пікір
алмасу және ұстанымдарды келісу үшін платформаны
пайдалану әдістеріне баса назар аударылды.
ИЫҰ және ҚР СІМ Бас хатшылығы ғылымиинновациялық әлеует пен өзара тиімді әріптестікті
ескере
отырып,
ҚазҰУ-ды
«ИЫҰ-15
Диалогтық
платформасының» бірінші сессиясын ұйымдастырушы
деп таңдауы бекер емес.

«Жаңа идеяларды, өнертабыстарды және біздің
алдымызда тұрған көптеген жаһандық мәселелерді
шешу,
ғылыми-инновациялық
қызметті
дамыту
орталығы адами капиталды қалыптастыру сияқты
университеттер болуы тиіс. БҰҰ – ның «Академиялық
ықпал» бағдарламасының Тұрақты даму бойынша
Жаһандық Хабын қатарынан үш рет басқарған ҚазҰУ
жаңа буын «Университет 4.0.» атты қазақстандық ЖООның жаңа даму үлгісін әзірледі. Әл-Фарабидің «Әл-Мәдина
әл-фадила» мейірімді қоғамы туралы идеясына негізделе
отырып, бұл модель «al-Farabi University Smart City»
тұжырымдамасы шеңберінде іске асырылады, сондайақ жоғары технологиялық және рухани-адамгершілік
платформалардың симбиозына негізделеді».
Дөңгелек үстелге қатысушыларға ҚазҰУ-дың ғылымитехникалық және инновациялық жетістіктері туралы
айтқан университет ректоры бірқатар ұсыныстарды,
атап айтсақ: ғылым мен инновацияны дамытуға
қосқан үлесі үшін ғалымдарға әл-Фараби халықаралық
сыйлығын тағайындау; Дамаск қаласындағы әл-Фараби
білім беру орталығында шетелдік студенттерді оқыту
үшін ИЫҰ елдерінің білім беру гранттарын тағайындау
туралы мәселені қарау; Ислам әлемі елдерінің даналық
кеңесін құруды қарауды ұсынды.
Ғалым Мұтанов өз сөзін аяқтай келе, «ИЫҰ15 құру бастамасы Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасы Н. Назарбаевтың жеке
қамқорлығында және мұсылман үмметінің жаңа даму
дәуіріне қарсы тағы бір сенімді қадам болмақ, ал оның
рөлін қазіргі заманның жаңа міндеттерін шешу үшін
мұсылман мемлекеттерінің күш-жігерін үйлестіруге
болады»,– деп атап өтті.
Өз тілшімізден

«Ғылым – қазіргі қоғамның негізгі қозғаушы күші. Осы
ретте университет ғылыми-зерттеу саласының дамуына
барынша жағдай жасауда. Оған дәлел ретінде биылғы
жылы университетте 500-ден аса жоба іске асырылған
екен. Осы ретте ҚазҰУ-дың зерттеу мен талдаудың физикахимиялық әдістері орталығы АҚШ, Жапония, Франция
сынды мемлекеттердің жетекші университеттерімен
әріптестік орнатып, профессорларымен бірлесе жұмыс
жасайды. Алдағы уақытта орталық серіктестік орнатқан
университеттермен физикалық химия саласын одан әрі
дамытуды көздеп отыр», – деді орталық басшысы Болат
Кеңесұлы.
Кезекте ҚазҰУ оқытушыларымен бірлесе жарияланған
ғылыми материалдар санына тоқталған жаңа химиялық
технологиялар және материалдар институтының
басшысы Сергей Калугин ОПҚ халықаралық жобалар
мен байқауларға мейлінше көптеп қатысуын қамтамасыз
ету аясында жұмыстар жасау қажеттілігін алға тартты.
«Алдағы уақытта ҚазҰУ оқытушылары шетелде
біліктілігін арттыру үшін арнайы іс-тәжірибеден
өтетін болады. Бұл өз кезегінде университет мәртебесін
арттырады және оқытушылар мен студенттердің
ғылымға деген қызығушылығын оятады. Бүгінде
АҚШ, Оңтүстік, Шығыс Азия және Еуропа елдерімен
ортақтасып ғылыммен айналысуға арнайы шақыртулар
жібертіліп, ортақ ғылыми-жобалар қолға алынды», - деді
институт басшысы.
Жалғасы 2-бетте

ЖЕТПІС
ЖЫЛДЫҚ БЕЛЕС

ӘЛ-ФАРАБИ
ИСЛАМ ӨРКЕНИЕТІНІҢ
ТАРИХЫНДА

В ДИАЛОГЕ
С МОЛОДЕЖЬЮ
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Также о процессе цифровой трансформации
университета и проектах, которые реализуются
в тесном сотрудничестве с компанией Microsoft
рассказала Жанл Мамыкова, директор Центра
анализа и обработки данных КазНУ.
«Руководство Microsoft очень внимательно
относится к нашим инициативам, благодаря
чему мы смогли реализовать совместно с
компанией перспективные, стратегически
важные проекты, – отметила Жанл Мамыкова.
- В этом году открылась IT-академия Microsoft.
Студенты КазНУ получили доступ к знаниям
в сфере IT и новейших компьютерных
технологий. Они смогут получить навыки
программирования
и
управления
ITтехнологиями. И самое главное – по окончании
университета получат сертификаты Microsoft,
признанные и действительные в любой стране».
В
КазНУ
сегодня
ведется
большая
работа
по
внедрению
IT-технологий,
искусственного
интеллекта
в
учебный
процесс, что стало возможным благодаря
программам, разработанным в университете
с использованием продуктов Microsoft. В
настоящее
время
университет
является
партнером компании в области разработки
программных продуктов, а это большое
достижение, и дает право на получение
престижного
статуса
«Microsoft-партнер».
Постепенно формируется новая IT-культура в
вузе, в том числе благодаря внедрению таких
массовых продуктов, как Microsoft Office
365. А в будущем можно ожидать внедрения
глобальной цифровой системы управления
образования, к которой смогут подключиться
все университеты, школы и колледжи
Казахстана.
Подписание
Меморандума
о
взаимо
понимании компании Microsoft с КазНУ
им. аль-Фараби открывает новые горизонты
процесса цифровизации университета.
«Наше сотрудничество с ведущей в мире
компанией
Майкрософт
представлено

KAZNU.KZ

очень широко и разнообразно, от вопросов
технологической
модернизации
IТинфраструктуры, до создания академии,
которая ориентирована на формирование
компетенций и сертификацию обучающихся
и
преподавателей,
необходимых
для
достижения
профессионального
успеха.
Мы ценим внимание Майкрософт к нашему
университету и проектам, которые направлены
на реализацию стратегии развития «Цифрового
Казахстана»
и
готовы
углублять
наше
плодотворное и взаимовыгодное партнерство»,
– отметил ректор КазНУ им. аль-Фараби
академик Галым Мутанов.
–Конкурентоспособность
сегодня
дос
тигается за счет новых технологий и
цифровизации, которая начинается с образо
вания,
формирования
подрастающего

поколения,
квалифицированных
и
компетентных специалистов. Во многом
благодаря поддержке со стороны компании
Microsoft мы смогли выйти на качественно
новый уровень, создав модель цифрового
университета.
Наш
университет
начал
работать с большими данными и уже получил
конкретные результаты этой работы. В
рамках нашего сотрудничества мы открываем
сертификационные курсы.
В дальнейшем связываем большие надежды с
суперкомпьютером, который мы получим в 1-м
квартале будущего года. Это даст толчок для
реализации наших совместных стратегических
планов с компанией Microsoft. Такой симбиоз
востребован обществом и имеет блестящие
перспективы».
Соб. корр.

РЕКТОРАТ
Жалғасы. Басы 1-бетте
В Институте государства и права КазНУ им. аль-Фараби состоялось
торжественное открытие кабинета имени академика Гайрата
Сапаргалиева.
Сондай-ақ
ол
халықаралық
ғылыми, білім беру жобалары мен
бағдарламаларды қаржыландыру көлемі,
қосдипломды бағдарлама бойынша білім
алушылар, шетелдік мамандарды шақыру,
биылғы жылғы ғылыми жарияланымдар,
халықаралық ғылыми конференциялар,
Start-up компаниялар, студенттердің
ғылыми-зерттеу қызметі, халықаралық
ынтымақтастық
туралы
келісімдер
саны мен осы сынды басқа бағыттардың
пайыздық көрсеткіштеріне тоқталып өтті.
Сонымен қатар мәжіліске Норвегия
университетінің
профессоры
Нилс
Биркеланд арнайы қатысты. Профессор Н.
Биркеланд – молекулалық биотехнология
және микробиология саласындағы белгілі
маман. Ол биотехнология кафедрасының
ғалымдарымен
бірге
халықаралық
ғылыми-зерттеу жобаларында бірлесе
жұмыс атқарып келеді. Н. Биркеланд
биотехнология
кафедрасының
докторанттарына
ғылыми-зерттеу
жұмыстарымен айналысу үшін 5 млн.
теңге сомасындағы жабдыққа сертификат
((BioRad) ПТР-анализаторы ‘полимеразды
тізбекті
реакцияның')
табыстады.
Сондай-ақ мәжіліс соңында орыс тілі мен
әдебиеті оқытушыларының халықаралық
қауымдастығы орыс тілін таратудағы ерен
еңбегі үшін филология ғылымдарының
докторы, орыс филологиясы және әлем
әдебиеті
кафедрасының
профессоры
Ольга Алтынбекова арнайы А.Пушкин
медалімен марапатталды.
Айнұр АҚЫНБАЕВА
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Имя академика Гайрата Сапаргалиевича
Сапаргалиева
известно
в
научном
мире. Он внес огромный вклад в
становление
независимого
Казахстана,
принимал активное участие в процессе
государственного, правового и социального
строительства Республики Казахстан.
Теоретические труды видного ученого
легли в основу построения независимого
Казахстана. Он принимал участие в
разработке
проектов
Конституции
Казахской ССР 1978 года, Конституции
1993г. и Конституции 1995г. Республики
Казахстан, Закона РК от 21 мая 2007 года
«О внесении изменений и дополнений в
Конституцию Республики Казахстан», а
также проектов Государственной программы
правовой реформы и 2-х концепций
правовой политики Республики Казахстан.
Роль
выдающегося
общественного
деятеля и ученого в истории становления
Казахстана трудно преувеличить. Изучение
его политико-правовых воззрений имеет
большое
научное,
познавательное
и
практическое значение.
На церемонию открытия собрались
видные ученые и научные деятели
Казахстана, коллеги, родственники и
ученики академика Г.Сапаргалиева, а также
представители зарубежных вузов.
В рамках мероприятия прошел круглый
стол, посвященный памяти выдающегося
ученого. Участники мероприятия выступили
с докладами, в которых подчеркнули
большой
вклад
ученого
в
развитие
юридической науки Казахстана, тепло
отзываясь о человеческих и личностных
качествах
Гайрата
Сапаргалиевича
Сапаргалиева.
Ведущий круглого стола доктор PhD,
доцент, директор Института государства
и права Арон Салимгерей в своей
приветственной речи отметил, что: «Лучшие
годы мне посчастливилось работать бок о бок
с академиком Гайратом Сапаргалиевичем.

Это
один
из
выдающихся
сыновей
Казахстана, не просто юрист и академик,
а настоящий ученый, образец верности
гражданскому долгу. Хотелось бы, чтобы в
стенах КазНУ подрастала достойная смена
таким ученым, как академик Сапаргалиев,
современная молодежь занималась наукой,
вселяя веру в достойное будущее нашей
страны».
Также выступая перед собравшимися,
декан юридического факультета КазНУ д.ю.н.,
профессор Даулет Лаикович Байдельдинов
сказал: «Гайрат Сапаргалиевич Сапаргалиев
был многогранной и разносторонней
личностью, ученым мирового уровня.
На его исследования и теоретические
опирались ученые соседних стран – России,
Кыргызстана,
Узбекистана.
Научные
труды академика Сапаргалиева легли в
основу законодательной базы суверенного
Казахстана. В достаточно трудное время,
когда в силу экономических трудностей,
многие научные институты закрывались
и реорганизовывались, он смог сохранить
Институт
государства
и
права
как
совершенно
уникальное
явление.
Он
очень долго и упорно работал, занимаясь
экспертизой законопроектных работ и
фактически разрабатывал законодательное
будущее нашей страны».
Знаменательно,
что
в
память
о
выдающемся ученом учреждена премия
имени академика Гайрата Сапаргалиева,
которая будет вручаться научным деятелям
за вклад в развитие юридической науки.
Кроме того, в будущем году планируется
масштабно отметить 90-летний юбилей
Гайрата
Сапаргалиева.
К
этой
дате
приурочена
международная
научная
конференция, которая пройдет в Институте
государства и права КазНУ им. аль-Фараби.
Соб. корр.

Ál-Farabı atyndaǵy QazUÝ sport kesheninde
tuńǵysh ret QazUÝ-dyń 85 jyldyǵyna oraı «Qazaq
ýnıversıteti barsy» atty stýdentter arasynda
qazaqsha kúresten jarys ótti. Jarysty «Atameken»
stýdenttik patrıottyq klýby uıymdastyrdy.
QazUÝ sport kesheninde tek kúrestiń alty túrinen
– dzúdo, sambo, erkin kúres, grek-rım, sýmo jáne
qazaqsha kúres boıynsha seksıalar jumys isteıdi.
Olardy tájirıbeli jattyqtyrýshylar baýlyp, jekpe-jek
sportynyń ártúrli tásilderine úıretedi, osy jerden
jattyǵyp, shyńdalyp shyqqan talaı balýandar úlken
dodalarǵa túsip álemdik kilemge shyǵyp júr.
Qazaqsha kúresten ýnıversıtette 20 jyl boıy úzbeı
jarystar ótkiziledi. QazUÝ balýyndary jalpystýdenttik
ýnıversıadalarda únemi júldeli oryndardy jeńip alady,
úsh ret qatarynan «bars» atandy.
Aldaǵy ýaqytta «Qazaq ýnıversıteti barsy» týrnırin
ózimizdiń ishimizde ǵana emes, QazUÝ-dyń osy
sport kesheninde respýblıkalyq joǵary oqý oryndary
arasynda ótkizýdi josparlap otyrmyz. Búgingi ótip
jatqan týrnır bir jaǵynan, alda ondaǵan joo stýdentteri
qatysatyn úlken jarystarǵa daıyndyq bolmaq. QazUÝ
balýandary kóktemgi ýnıversıadada jaqsy nátıjeler
kórsetip, basym jeńiske jetedi degen senimdemiz,
- deıdi qazaqsha kúres seksıasynyń jattyqtyrýshysy
Faızolla Qoıshymanov.
QazUÝ-da birinshi ret ótip jatqan «Qazaq
ýnıversıteti barsy» týrnırine ýnıversıtettiń barlyq
fakúltetterinen qatysyp jatqan balýandardyń jalpy sany
150, olardyń ishinde 4 – halyqaralyq klastaǵy sport
sheberleri, 15 – sport sheberleri jáne 50 shaqty sport
sheberlerine kandıdattar bar, qalǵandary İ razrádtaǵy
sportshylar. Bulardyń qaı-qaısysy bolmasyn «bars»
ataǵyna laıyqty balýandar. Júzden – júıirik, myńnan –
tulpar, degendeı naǵyz balýan osyndaı kóptiń ishinen
sýyrylyp shyǵyp, jarystyń jeńimpazy atanady. «Dzúdo,
sambomen 10 jastan bastap aınalysamyn. Metepte
9 synypta júrgende sport sheberligine kandıdattyq
normatıvin oryndadym. Kúrestiń barlyq túrlerinen
jarystarǵa qatysqam, al qazaqsha kúreske birinshe
ret túsip turmyn. 65-75 keli aralyǵyndaǵy salmaqta
kúresemin. Birinshi aınalymnan jeńip shyqtym, endi
kelesi týrdy kútýdemin», deıdi zań fakúltetiniń İİ kýrs
stýdenti Sabyrjan Isabekov.
Týrnırdiń birinshi aınalymynda jeńip shyqqan
ITF 2 kýrs stýdenti Ernur Toǵjanovtyń kóńil-kúıi
jaqsy: «Jarysqa qatysqanyma óte qýanyshtymyn.
Qazaqsha kúrespen aınalysyp júrgenime úsh jyl boldy,
jarysqa qatty daıyndaldym. Qazirgi jeńisim meni
qanattandyrdy, ári qaraı kúresýge daıynmyn. Ózimniń
kúshime senemin jáne jeńisten úmittenemin», dep
oıymen bólisti.
Balýandar kúni boıy 75 kelige deıin jáne 75-ten
joǵary eki salmaq kategorıasy boıynsha fınalǵa shyǵý
úshin baryn salyp kilem ústinde kúsh synasty. Týrnır
sońynda jeńimpazdar anyqtalyp, 75 kelige deıin
salmaqta Marat Nyǵmatýllaev «QazUÝ barysy-2019»,
ataǵyna ıe boldy. Osy salmaqta 2 oryndy Dáýlet
Nıetbaı jeńiske jetti, al 3 oryndy Eldar Aqyljan men
Asqar Narqulov bólisti. Salmaǵy 75 keliden joǵary
balýandar arasynda «QazUÝ barysy-2019» ataǵyn
Aslan Saǵymbek jeńip aldy, 2 oryndy Erzat Arǵynov,
3 oryndy Aıdos Rahmetov pen Aıdyn Berdiqulov
ıelendi.
***
V Instıtýte gosýdarstva ı prava KazNÝ ım. alFarabı sostoıalos torjestvennoe otkrytıe kabıneta
ımenı akademıka Gaırata Sapargalıeva.
Imá
akademıka
Gaırata
Sapargalıevıcha
Sapargalıeva ızvestno v naýchnom mıre. On vnes
ogromnyı vklad v stanovlenıe nezavısımogo
Kazahstana, prınımal aktıvnoe ýchastıe v prosese
gosýdarstvennogo, pravovogo ı sosıalnogo stroıtelstva
Respýblıkı Kazahstan.
Teoretıcheskıe trýdy vıdnogo ýchenogo leglı v
osnový postroenıa nezavısımogo Kazahstana. On
prınımal ýchastıe v razrabotke proektov Konstıtýsıı
Kazahskoı SSR 1978 goda, Konstıtýsıı 1993g. ı
Konstıtýsıı 1995g. Respýblıkı Kazahstan, Zakona
RK ot 21 maıa 2007 goda «O vnesenıı ızmenenı ı
dopolnenı v Konstıtýsıý Respýblıkı Kazahstan», a
takje proektov Gosýdarstvennoı programmy pravovoı
reformy ı 2-h konsepsı pravovoı polıtıkı Respýblıkı
Kazahstan.
Rol vydaıýshegosá obshestvennogo deıatelá ı
ýchenogo v ıstorıı stanovlenıa Kazahstana trýdno
preývelıchıt. Izýchenıe ego polıtıko-pravovyh
vozzrenı ımeet bolshoe naýchnoe, poznavatelnoe ı
praktıcheskoe znachenıe.
Na seremonıý otkrytıa sobralıs vıdnye ýchenye ı
naýchnye deıatelı Kazahstana, kollegı, rodstvennıkı
ı ýchenıkı akademıka G.Sapargalıeva, a takje
predstavıtelı zarýbejnyh výzov.
V ramkah meroprıatıa proshel krýglyı stol,
posváshennyı památı vydaıýshegosá ýchenogo.
Ýchastnıkı meroprıatıa vystýpılı s dokladamı, v
kotoryh podcherknýv bolshoı vklad ýchenogo
v razvıtıa ıýrıdıcheskoı naýkı Kazahstana, teplo
otzyvaıas o chelovecheskıh ı lıchnostnyh kachestvah
Gaırata Sapargalıevıcha Sapargalıeva.

19 қарашада елімізде алғаш рет ҚазҰУ-де
«ИЫҰ-15 Диалогтық платформа» атты брейнсторминг өтті
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Әл-Фараби ғылыми
кітапханасында философия
және саясаттану факультетінің
құрылғанына – 70 жыл толуына
орай «Өткенді ұмытпаймыз,
бүгінгіні іске асырамыз,
болашақты қалыптастырамыз»
атты Халықаралық
конференция өтті. Шараға
университет басшылығы,
факультеттің оқытушыпрофессор құрамы, түлектері,
бакалавриат, магистратура,
докторантура бөлімдерінің
студенттері мен жас ғалымдар
қатысты.
Халықаралық
конференцияға
дейін
факультетте бірқатар маңызды шаралар
өткен
болатын.
Алғашқылардың
бірі
болып
философия
кафедрасы
бастады.
«Философия таңдау және мамандық ретінде»
тақырыбындағы
дөңгелек
үстелде
жас
ғалымдар философияның маңыздылығына
тоқталып, ойларын ортаға салды. Дәл осы күн
дүниежүзілік философия күні датасына сәйкес
келді.
Ал әлеуметтану және әлеуметтік жұмыс
кафедрасы Дүниежүзілік әлеуметтану күні
не арналған «Жаһандық дамудың жаңа
парадигмалары»
тақырыбында
V
Әжен
оқуларын
жүргізді.
Қазіргі
əлеуметтік
теориядағы жаһандану ең өзекті тақырып
тардың қатарында тұрғандығы мəлім. Бұл
сұрақты анағұрлым терең қалыптастыруда
осындай жиындардың өтуі аса маңызды.
Дінтану және мәдениеттану кафедрасы
болса,
«Дінтану»
мамандығының
20
жылдығына арналған «Дінтанудың қазіргі

білім беру жобалары» тақырыбында Сум
дипломнан кейінгі білім беру институтымен
бірлескен вебинармен ұштастырса, «Үшінші
мыңжылдықтың жастары: саясат туралы
пікірталастар» тақырыбында саясаттану және
саяси технологиялар кафедрасы дөңгелек
үстелін өткізді.
Жалпы және қолданбалы психология
кафедрасы қоғам үшін тағы бір маңызды
тақырыпты
талқылады.
«Депрессиялық
күйлердің психофизиологиялық зерттеулері»
атты дөңгелек үстел, студенттердің білімділігін
одан әрі шыңдай түсті.
Факультеттің жас ғалымдары «Заманауи
Қазақстанда
әлеуметтік-гуманитарлық
зерттеулердің
мәселелері»
тақырыбында
пәнаралық ғылыми семинарын өткізді. Жас
ғалымдар өз зерттеулерімен таныстырып, пікір
алмасты. Жалпы, көпшіліктен дәл осындай
ғылыми семинарлардың болуы аса маңызды
екендігі айтылып жатты.
Факультеттің студенттер кеңесі де өз
тартуын жасады. Олар «Философия және
саясаттану факультеті мамандықтарының
шеруі»
атты шығармашылық кеш өткізіп,
замандастарына,
ұстаздарына,
факультет
ұжымына керемет көңіл-күй сыйлады.
Жетпіс жылдық мерейтой аясында шараны
қорытындылайтын «Өткенді ұмытпаймыз,
бүгінгіні
іске
асырамыз,
болашақты
қалыптастырамыз»
атты
Халықаралық
конференциясын философия және саясаттану
факультетінің деканы Әлия Масалимова
жүргізіп, алғы сөзді әлеуметтік даму жөніндегі
проректор Шолпан Жаманбалаеваға берді.

жағдайы мен оның даму перспективалары»
атты
халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференциясын
ұйымдастырды.
Бүгінде
дінтану
және
мәдениеттану
кафедрасы
бірегей рухын сақтап, өзінің кәсіби мәртебесін
нығайтып, егеменді Қазақстан алдында
тұрған міндеттерге сай заманнан қалыспауға
тырысады.
Мерейтойлық шаралар аясында, педагогика
және білім беру менеджменті кафедрасы да
белсенділік көрсетті. Олар «Халықаралық

Проректор университет ректоры Ғ. Мұтановтың
құттықтауын жеткізді.
–Философия және саясаттану факультеті–
еліміздегі әлеуметтік-гуманитарлық пәндер
бойынша
білім
беретін
орталықтардың
бірегейі және күрделі ғылым ордасы. Тәуелсіз
Қазақстанның
болашақ
мамандарының
біліктілігін қалыптастырып, таным көкжиегін
кеңейтуде және ізгі қоғамның ізгі тұрғынын
тәрбиелеуде факультеттің үлесі өте зор.
Факультет қабырғасында білім алған түлектер

еліміздің барлық салаларында табысты қызмет
етіп, танымал тұлғаларға айналды және өздерін
осы факультет түлектері екенін әрдайым
мақтан тұтады. Факультет қазіргі заманғы
жоғары білім беру мекемелеріне қойылатын
талаптардың барлығын жемісті жүзеге асырып
отыр,–делінген ректордың құттықтау хатында.
Университет
ректоры
Ғ.Мұтановтың
2019 жылғы 22 қарашадағы №578 бұйрығы
негізінде, ҚазҰУ-дың 85 жылдық мерейтойына
орай тағайындалған «Ерен еңбегі» медалімен
факультеттің бірқатар ардагер қызметкерлері
марапатталды. Олар, пед. және психолог.
ғ. д., жалпы және қолданбалы психология
кафедрасының профессоры Қ. Жарықбаев,
ф.ғ.к., ә.ғ.д., әлеуметтану және әлеуметтік
жұмыс кафедрасының профессоры К.Биекенов,
саясаттану
және
саяси
технологиялар
кафедрасының доценті А. Лұқпанов, ф.ғ.д.,
философия
кафедрасының
профессоры
М.Хасанов, ф.ғ.д., дінтану және мәдениеттану
кафедрасының профессоры Т.Ғабитов, педагог.
ғ.д., педагогика және білім беру менеджменті
кафедрасының профессоры А. Құсайынов,
педагог. ғ.д., профессор Ж. Түрпенов. Сондайақ, университет ректоры факультеттің бірқатар
серіктестеріне Алғыс хатын жолдаған.
Факульет деканы А. Масалимова: "Факультет
білім
мен
мәдениеттің,
философияның,
мәдениеттану,
дінтану,
әлеуметтану,
психология, педагогика, саясаттану ғылымдары
дамуының базасы болып қана қоймай,
университеттегі барлық мамандықтардың
методологиялық
бағыттаушысы
рөлін
атқаруда. Сонымен қатар ол Орта Азия
аймағындағы философиялық білім берудің
жетекші орталығы болып табылады.
Философия
және
саясаттану
факультетінің
ұжымы
жеткілікті
түрде
жоғарғы
шығармашылық
әлеуетімен,
жауапкершілігімен,
өзінің
кәсібіне
және
университетіне
берілгендегімен
ерекшеленеді",–деп факультеттің жетпіс жылда
жүріп өткен жолымен таныстырып өтті.
Факультеттің 70 жылдық мерейтойын
шет елдік ғалымдар да құттықтаған. Олар
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профессор,
философия
ғылымдарының
докторы
Альбер
Фишлер
(Франция,
Фонтаньбо), Огайо университетінің докторы,
профессор Джеймс Петрик (АҚШ, Огайо),
Ресей ғылым академиясының философия
институтының профессоры Наталья Смирнова
(Ресей, Мәскеу), Оттава университеті PhD,
профессор Махмуд Масейли (Канада, Оттава),
философия ғылымдарының докторы, Қалмақ
мемлекеттік
университеті
профессоры
Валерий Бадмаев (Ресей, Элиста),
Бостон
колледжінің деканы, профессор Ядама Гаутам,
Калифорния мемлекеттік университетінің
профессоры Натан Карр және тағы басқалар.
Бұл факультеттің халықаралық байланыстағы
белсенді қызметі мен әріптестігін көрсетсе
керек.
Мерейтоймен факультетті құттықтай келген
ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану жəне дінтану
институты директорының орынбасары, ф.ғ.д.,
профессор Серік Нұрмұратов: "Жетпіс жылдық
мерейтой әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
философия және саясаттану факультетінің
ұстаздары мен шәкірттері үшін ғана емес,
сонымен қатар жалпы қазақстандық зиялы
қауым үшін елеулі оқиға. Бүгінде факультет
халықаралық үлкен беделге ие. Осы бағыттағы
еңбектеріңіз ары қарай жемісті болсын",–деп ақ
тілегін білдірді.
Сондай-ақ, мерейтойлық шарада елімізге
белгілі ғалымдар мен саяси, әлеуметтік
орталықтардың
басшылары
сөз
сөйлеп,
құттықтау
хаттарын
табыстады.
Шара
соңы музыкалық бағдарламамен жалғасты.
Ал кітапхана фойесінде өткізілген алты
факультеттің ғылыми-танымдық көрмесі мен
факультетті басқарған декандар мен оқытушыпрофессорларға қойылған фотокөрме келген
қонақтарға, түлектерге, студенттерге үлкен
әсер қалдырды. Мерейтойың құтты болсын,
философия және саясаттану факультеті!

В Институте государства и права КазНУ им. аль-Фараби состоялось
торжественное открытие кабинета имени академика Гайрата Сапаргалиева

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ,
философия кафедрасының
3-курс PhD докторанты

AL-FARABI–1150

№40 (1749) 26 қараша 2019 жыл

4

2020 жылы ұлы ойшыл, шығыстың Аристотелі атанған, атақты жерлесіміз
Әбу Насыр Мұхамед ибн Тархан ибн Узлаг әл-Фарабидің туғанына 1150
жыл толады. Ауқымды шараға байланысты мемлекет басшысы Қ.Тоқаев
әл-Фарабидің мерейтойға дайындалу және өткізу жөніндегі мемлекеттік
комиссиясын құрды. Бүгінде мерейтойға дайындық қызу жүріп жатыр.
Университет ректоры, академик Ғ.Мұтанов университетімізде аталған
ауқымды шараға дайындықты қолға алып, ұжымға нақты тапсырмалар
берген. Университетіміздегі әл-Фараби орталығы мен әл-Фараби музейі осы
жұмыстардың жүзеге асатын бірден-бір маңызды орны. Бұл тұрғыда біздің
басылымда әр нөмір сайын университетіміздегі әл-Фараби орталығының
директоры, философия кафедрасының профессоры, фарабитанушы ғалым
Жақыпбек Алтаевтың фарабитанудағы зерттеу мақалаларын
жариялап тұруды бастап отырмыз.
«Қазақ университеті» газетінің редакциясы

Орталық Азия, Қазақстан жəне
бүкіл Шығыс халықтарының
əлемдік ғылым мен мəдениет
тарихында Фараб қаласының
(Отырар, Оңтүстік Қазақстан)
данышпан тумасы, ұлы ойшыл,
философ, ғалым-энциклопедист
əл-Фараби айрықша орынға ие.
Орталық Азия, Қазақстан жəне бүкіл Шығыс
халықтарының əлемдік ғылым мен мəдениет
тарихында Фараб қаласының (Отырар, Оңтүстік
Қазақстан) данышпан тумасы, ұлы ойшыл,
философ, ғалым-энциклопедист əл-Фараби
айрықша орынға ие.
Орталық Азия мен Қазақстан сонау Шығыс
Жерорта теңізінен қазақ даласына дейін
созылып жатқан, адамзат өркениетінің ежелгі
ошағы пайда болған кең-байтақ аймаққа
кіреді. Дəл осы жерде мыңдаған жылдар
бұрын ежелгі Шығыстың бүкіл экономикасын
қуаттандырған екі негізгі шаруашылық – егін
жəне мал шаруашылықтары, одан кейін қолөнер
мен қалалар пайда болған. Ерекше атап өтер
жайт, осы аймақтың халықтары мен елдері ерте
кезден бастап-ақ бір-бірінен бөлек өмір сүрген
жоқ, олар тұрақты түрде мəдени, экономикалық
жəне этностық байланыстар мен қарымқатынаста болды.
Бұл кезеңде Орталық Азия мен Қазақстан
халықтарының материалды жəне рухани
мəдениеті керемет гүлдеді, қалаларда зəулім
сəулет ансамбльдері жасалды, көркемөнер мен
сəулет өнерінің синтезі орын алды.
Б.д. VІІ ғ. ортасынан бастап Орталық Азия
мен Қазақстанның жартысы орасан зор Араб
халифатының құрамына қосылды.
Халифаттың
құрамына
енген
территорияларда жүзеге асқан сол кездегі
этногенетикалық, тілдік жəне мəдени процестер
өте күрделі болды. Таяу Шығыс пен Солтүстік
Африкадағы маңызды этникалық бұқаралар
тілі
бойынша
«арабшаланды».
Алайда,
туған тілдерін сақтап қалған елді мекендер
орналасқан аймақтарда исламизациялау орын
алды, сонымен бірге араб тілі кең қанат жайып,
барлық мемлкеттік жазбалар жергілікті тілден
араб тіліне аударылды. Осылайша, əртүрлі
тілде сөйлейтін көптеген халықтар мекендеген
мемлекет – халифатта бұл тіл жалпы мемлекеттік
қарым-қатынасы тіліне айналды.
ІХ-ХІІ ғасырларда халифат мəдениеті сол
кездегі
еуорпалықтан
əлдеқайда
жоғары
дəрежеде болды. Оның тарихи зор еңбегі
еуропалықтардың
Шығыс
халықтарының
жетістіктерімен танысуын қамтамасыз еткен
шығыстық ғалымдардың ілімдері мен ісəрекеттері меңгеріліп, шығармашылық тұрғыда
өңделген көптеген антикалық дəстүрлердің
(əсіресе, жаратылыстану ғылымдары мен
философия саласы) кең таралуы деп есептеуге
болады. Әл-Фараби, Бируни, Ибн Сина жəне
көптеген басқа да ойшылдар тек халифаттың
ғана емес, бүкіл адамзат мəдениеті мен
ғылымына аса ірі үлес қосты. Медициналық
шығармалар мен математикалық трактаттар,
астрономиялық кестелер мен түрлі тілден
(ең алдымен, антикалық) аударылған араб
аудармалары Батысқа жетіп, жүз жыл бойы
орасан зор абыройға ие болды. Батыс еуропалық
əдебиеттің дамуында да Шығыстың рөлі
айрықша болғанын естен шығармаған жөн.
Фарабидің дəуірінде (ІХ ғасырдың екінші
жартысы – Х ғасырдың бірінші жартысы)
халифат саяси тұрғыдан алғанда ортақ тұтас
емес еді. Орталық аббасидтік үкіметтік басқару
осы уақытта бір Иран тарапынан шектелді.
Испания, Солтүстік Африка, Мысыр мен Сирия
өзіндік династиялармен басқарылды.
Тарихи
ғылымда
көп
уақыт
бойы
еуразиялық дала аймағы тек көшпенділік
мал шаруашылығына ғана жарамды болды,
ал көшпенді тайпалар мен халықтардың
мəдениеті төменгі дəрежелі, себебі көшпенділер
жоғары өркениет құруға қабілетсіз деген
жалаң тұжырым үстемдік етті. Мұның
бəрі, əрине шындық емес. Араб халифаты
дəуірінің өзінде Орталық Азия мен Қазақстан
тұрғындары (қолөнершілер, шаруа адамдары)
оның экономикалық потенциалына зор үлес
қосқандығы айқындалды. Осы аймақтардан

түрлі
шикізат
пен
дайын
өнімдерді
халифаттың батыс бөліктеріне тасымалдау
өте кең жүзеге асты. Мысалы, Бұхаралық
жəне Мəруалық маталар Бағдат базарларында
əйгілі болған. Самарқан ІХ ғасырдың өзінде
қағаз өндірісінің ірі орталығы болған жəне
Х ғасырда Самарқан қағазы ең сапалы болып
есептелген. Ферғана тауларынан өндірілген
орта азиялық темір оның орталығында өңделіп,
одан жасалған бұйымдар Бағдатқа дейін
жеткізілді. Ортаазиялық жəне қазақстандық
асыл тастар үлкен танымалдылыққа ие болды.
Сол уақыттағы керуен саудасы – Орталық
Азия мен Қазақстанның халифаттың басқа
елдерімен тұрақты экономикалық байланыста
болғандығының дəлелі.
Бүгінгі таңда Қазақстанның оңтүстігінен
300-ден аса қолөнерші елді мекендер мен
ортағасырлық
қалалардың
қалдықтары
табылды. Қалалар əркезде де білім мен
мəдениеттің орталығы болды. Мысалы, медресе
Орталық Азияда пайда болды, кейін Х-ХІ
ғасырларда бүкіл мұсылмандық Шығысқа кең
жайылады. Сонымен, әл-Фараби өмір сүрген
дəуірде, бүкіл ортағасырлық
Шығыста
феодалдық
қатынастардың
қалыптасуы аяқталып, бірте-бірте өндіріс
күштерінің жоғарылауы, қалалардың өсуі жəне
осыған байланысты мəдениет пен ғылымның
жандануы байқала бастады.
ІХ ғасырда орта азиялық жəне оңтүстік
қазақстандық қалалар мен елді-мекендерден
шыққан ғалымдар өздерінің еңбектерін тек араб
тілінде жазды. Осы жерде хорезмдік Мұхаммед
ибн Мусу əл-Хорезмиді (780-863 ж.) айта кеткен

Əл-Фараби Орталық Азия мен Қазақстанның
жоғары деңгейдегі ежелгі жəне ортағасырлық
өркениетінің жемісі болып қана қойған жоқ;
оның шығармашылығында Мысыр, Сирия,
Иран, Ирак, Солтүстік Африка халықтарының
мəдениеті мен ғылыми жетістіктері баяндалған.
Фараби Үндістан мен антикалық əлемде
жасалған барлық нəрсенің ұлы мұрагері болды.
Сирия басшысы Хамдани Сайф ад-Даула əлФарабидің қамқоршысы болғандығы белгілі.
Осылайша, əл-Фараби шығармашылықпен
айналысқан кезеңде Араб халифатындағы
ғылым мен мəдениеттің дамуы салыстырмалы
түрде жағымды жағдайда өтті. Осы кезеңге
əл-Кинди, Ибн Кутайба жəне дəрігер, химик,
математик, философ ретінде танылған Əбу
Бəкір Мұхаммед ибн Зака-рия ар-Рази секілді ірі
ғалымдардың іс-əрекеттері жатады. Кейінірек,

«Әл-Фараби Аристотельдің «Физикасын» – қырық рет, «Риторикасын» –
екі жүз, «Жан туралы» атты кітабын – жүз рет оқыған екен.
Неткен таңғаларлық еңбек!»
ГЕГЕЛЬ, немістің ұлы философы
жөн, оған алгебраның негізі мен ондық санау
жүйесінің қалыптасуы тиесілі. Оның замандасы
атақты астроном, Ферғана тумасы Ахмет ибн
Мұхаммед əл-Ферғани грек идеяларының
негізінде астрономиялық білімдердің қысқа
заңдар жинағын шығарды. ХІІ ғасырдың өзінде
оның трактаты латын тіліне екі рет, кейін басқа
да тілдерге аударылды. Əл-Ферғани туралы
Данте хабардар болған жəне оның аты Еуропада
ХVІІІ ғасырға дейін жаңғырып тұрды. ІХ ғасырда
Мəруа қаласының тумасы Хабаш əл-Хасиб
математика саласында маңызды жаңалықтарға
қол жеткізеді. Сонымен қатар Əбу Машар, Жафар
жəне Мұхаммед əл-Балхи секілді астрономдар
мен математиктердің есімдерін атап өткеніміз
орынды. Орталық Азия мен Қазақстан жерінен
шыққан медициналық, химиялық, тіл ғылымы
жəне т.б. трактаттардың, тарихи, географиялық
шығармалардың авторларының есімдері де
белгілі. ІХ ғасырдың өзінде Мəруа мен Балха
қалаларында
обсерваториялар
салынған
болатын. Жоғарыда аталған жайттардан əлФараби секілді тұлғаның бой көрсетуі кездейсоқ
еместігі айқын.
Кеңес
ғалымдары
өздерінің
ауқымды
жұмыстарын Отырар оазисінде атқарды. Себебі
бұл оазистегі қалада ұлы ғалым Əбу Насыр əлФараби дүниеге келді.
Жазба нұсқалар ІХ-Х ғасырлардағы Отырар
оазисі туралы толық мəліметтер бермейді. Ол
кезде ол Испиджабтың аумағына кіретін болған.
Испиджаб қаласын «адамдардың молдығы мен
кеңдігі» арқылы аймақты атай отырып, сол
заман өкілдері оның айналасында көптеген
қалалар мен елді мекендердің болғандығын
хабарлайды. Х ғ. «Худуд əл ғалам» географиялық
шығармасының авторы Испиджаб қаласының
жақын маңайындағы шағын Фараб аумағы
туралы, оның басты елді мекені – көпестер
жиналған орын – Кедер (Кадир) екендігін
жəне ол жерде жауынгер əрі батыл халықтың
мекендейтінін жазады.
Осылайша, Оңтүстік Қазақстанда, Отырар –
Фараб аумағын қоса алғанда, ІХ-Х ғасырларда
қала өмірі екпінді дамып, үлкен құрылыстар
жүргізілген, ірі сəулет ансамбьлдері құрылып,
қолөнер жанданды.

олардың ізбасарлары Ибн Сина, Бируни жəне
т.б. ғалымдар болды.
Осы ұлы ғалымдардың арасында Əбу Насыр
əл-Фараби үлкен орын алады.
Əл-Фарабидің ғылыми қызығушылықтары
таңғаларлықтай
кең.
Оның
мұрасында
математика, медицина бойынша еңбектері
бар; ол Алдыңғы Шығыс музыкасының
теориясына, алхимия мен магияға қатысты
маңызды еңбектерді жазды. Алайда, оның
шығармаларының көп бөлігі философияның,
логиканың,
таным
теориясының,
психлогияның,
этиканың,
саясаттың,
əлеуметтанудың түрлі аспектілеріне арналған.
Әл-Фарабидің дəл осы ғалымдық іс-əрекеті оны
əлемдік мəдениетті жасаушылардың қатарына
қойды.
Халифаттағы ортағасырлық ғалым Платон,
Аристотель жəне басқа да грек философиясының
классиктерінің
шығармаларын
неоплатондықтардың өңдеуі бойынша алды.
Əл-Фараби шынайы Аристотельді кейінгі
мистикалық түсіндірмелерден тазартып тануға
өз алдына мақсат қойды. Бұл еңбекті керемет
жазғандығы соншалық, оны көзі тірісінің өзіндеақ «əл-Муалим əс-сани» (екінші ұстаз) деп атап
кетті, себебі арабтар Аристотельді бірінші
ұстаз санаушы еді. Сонымен қатар, Əл-Фараби
Аристотельдің трактаттарына («Категориялар»,
«Герменевтика»,
«Бірінші
жəне
екінші
Аналитика», «Топика», «Риторика», «Поэтика»
жəне т.б.), басқа да грек философтарының
шығармаларына түсініктеме берді. Бұл еңбектің
сапасы туралы куəлік бізге Ибн Сина арқылы
жетті. Ол: «Мен Аристотельді əл-Фарабидің
түсініктемесін оқығаннан кейін түсіндім», –
деген.
Əл-Фараби тіл туралы ғылымды, грамматика,
логика, поэтика, физика жəне т.б. бөліп сол
кездегі ғылымның классификациясын жасады.
Әл-Фарабиде дін мен философия мәселесі негізгі
орын алады.
Əл-Фарабидің еңбектерінде логикаға үлкен
орын беріледі, оның пікірінше, ол ақиқатты
жалғандықтан айыруға көмектеседі. Логика –
зерденің негізі, ол дұрыс жолға жетелейді жəне
қатенің алдын алады. Логика екі бөлімнен:

ұғымдар мен анықтамалар теориясынан
жəне пайым, дəлел, қорытынды теориясынан
тұрады. Оның мақсаты – дəлелдерді зерттеу.
Əл-Фарабидің логикаға үлкен мəн беруі, сол
заманның жаңашылдығы болды.
Əл-Фарабидің «халықтар» ұғымына берген
анықтамасы да қызық. Оның пікірінше бір
халық екінші халықтан екі нəрсемен: табиғи
əдет-ғұрып пен табиғи қасиеттер жəне тіл
мен ерекшеленеді. Халықтардың бұл əдетғұрыптары мен қасиеттері географиялық
ортаның əсерімен қалыптасады. Әл-Фарабидің
бұл тезисін əрмен қарай ортағасырлық Таяу
Шығыста тарих философиясының негізін
салушы Ибн Халдун (ХІV ғ.) дамытты.
Таяу Шығыс пен бүкіл əлем философиясының
тарихында əл-Фарабидің алар орны қандай?
Фараби еңбектері бірінші рет қай кездерде
аударылды?
Фарабидің еңбектері халифат мəдениетінің
дамуындығы заңды кезең болып табылды. VIII
ғ. өзінде-ақ мутазилиттер діни мəселелерді
зерттеуге рационалистік принциптерді енгізуге
тырысқан. Грек философиясынан хабардар
болу ғылыми ойды философия аумағына қарай
бағыттады.
Ортағасырлық Еуропа классикалық ежелгі
грек философиясымен көп мөлшерде əлФарабидің арқасында танысты. ХІІ ғ. ағымында
оның «Ғылымдар классификациясы» еңбегі
латын тіліне екі рет аударылды. ХІІ ғ. мен
ХVІІ ғ. аралығында əл-Фарабидің еңбектері
– «Зерденің мəні туралы», «Мəселелердің
бастауы», Аристотельдің «Физика», «Поэтика»
шығармаларына түсініктемесі, «Бақытқа жету
жолдары туралы», логика бойынша трактаттары
бірнеше рет латын тіліне аударылды. Фарабидің
кейбір трактаттары бізге тек латын жазбасымен
жеткен, олардың араб тексіндегі қолжазбалар
сақталмаған.
Фарабидің еуропалық ғылымға ықпалы
оның Ибн Сина, əсіресе, Ибн Рушд секілді
ізбасарлары арқылы да жүзеге асты. Авверроизм
ХІІІ-ХІV ғасырларда прогрессивті француз
жəне
итальян
философиясының
негізі
болды. Батыс еуропалық ортағасырдың ірі
ойшылдары Р.Бэкон, Д.Скот əл-Фарабидің, Ибн
Синаның, Ибн Рушд жəне т.б. ғалымдардың
шығармаларын
өздерінің
теориялық
құрылымдарында
қолданды.
Спинозаның
кейібір трактаттарының бағыттылығы мен
құрылымы жағынан Фарабидің еңбектеріне
жақындығын айтуға болады. Осман Əмин
əл-Фараби мен Спиноза трактаттарының
анықтамаларының да ұқсастығын айтады.
Қорытынды жасап, былай айтуымызға
болады:
белгілі
шығыстанушы
ғалым
Бобожан Ғафуров Шығыста Аристотель əлФарабидің арқасында Аристотель болды
дейді. Ортағасырлық Еуропа ежелгі грек
философиясымен оның еңбектері арқылы
танысты (тікелей немесе оның ізбасарлары
Ибн Сина, Ибн Рушд, Маймонидтің еңбектері
арқылы).
Фарабидің
философиясы
оның
шығыстағы
ізбасарларының
еңбектерінің
арқасында байып, латын аверроистері арқылы
өтіп, Еуропалық Қайта өрлеу дəуіріне өз үлесін
қосты. Осылайша әл-Фараби ислам өркениетінің
тарихында еркін ойлардың таралуына негіз
жасады.
Жақыпбек АЛТАЕВ,
философия кафедрасының
профессоры, филос. ғ.д.,
әл-Фараби орталығының директоры

ҚазҰУ-дың спорт кешенінде тұңғыш рет университетіміздің 85 жылдығына орай
«Қазақ университеті барсы» атты студенттер арасында қазақша күрестен жарыс өтті
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На юридическом факультете
КазНУ им.аль-Фараби прошла
встреча министра внутренних
дел генерал-лейтенанта
полиции Ерлана Заманбековича
Тургумбаева со студентами.
Меморандум
о
сотрудничестве,
заключенный между Министерством
внутренних дел Республики Казахстан и
КазНУ положил начало содержательному
общению и взаимодействию, в рамках
которого проходят интересные встречи
и мероприятия, обогащающие студентов
теоретическими
и
практическими
знаниями и навыками. На этот раз
честь выпала студентам 3-го курса
специальностей «Правоохранительная
деятельность» и «Юриспруденция».
С большим интересом они приняли
участие в беседе, выслушали доклад
министра
внутренних
дел.
Он
рассказал о реформах в МВД РК, раскрыл
вопросы ведомственного образования,
прояснил ситуацию с сокращением
учебных центров с целью оптимизации
системы
учебных
центров.
В
результате подготовку полицейских
будут осуществлять в Алматинской,
Карагандинской,
Костанайской
академиях, Актюбинском юридическом
институте и Шымкентском учебном
центре. В Карагандинской академии
акцент будет сделан на подготовке
следователей, которых не готовят больше
ни в одном вузе.
Мотивируя
студентов,
Ерлан
Заманбекович отметил, что в этом
году полицейским в зависимости от
служебной деятельности повышена
зарплата,
предусмотрена
оплата
арендного
жилья,
есть
особое
пенсионное обеспечение, дающее право
на выход на пенсию по выслуге лет, а
также принимаются другие меры по
повышению социальной поддержки
сотрудников.
«Без
улучшения
социальной защиты и материального
вознаграждения невозможно повышать
требования к сотрудникам», - отметил
Е.З. Тургумбаев
Министр остановился также на
проблемах и перспективах развития
уголовно-исполнительной
системы
РК. В настоящее время ведется работа
по улучшению правового положения,
условий содержания осужденных; меди
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В КазНУ им. аль-Фараби прошла международная научнопрактическая конференция «Современное состояние и перспективы
развития религиоведения», посвященная 20-летию специальности
«Религиоведение».

цинского обслуживания; цифровизации
пенитенциарной системы; развитию
производства,
трудоустройству
осужденных и их ресоциализации в
обществе.
Ерлан Заманбекович говорил о том,
что необходимо привлекать студентов
для формирования положительного
имиджа
полицейских,
проводить
агитационную работу среди молодежи
посредством социальных сетей с целью
привлечения на службу в органы
полиции. Взаимодействие с молодежью,
является одним из приоритетных
направлений
работы
сотрудников
полиции. Нужны инициативные и
активные граждане, т.к. взаимодействие
с ними помогает раскрывать и
предотвращать
преступления,
что
очень важно не только для поддержания
правопорядка, но и формирования
активной
гражданской
позиции
подрастающего поколения.
В завершение встречи Министр
внутренних дел Республики Казахстан
Е.З. Тургумбаев ответил на все
интересующие вопросы студентов и
пригласил выпускников на службу в
правоохранительные органы, а также в
учебные заведения МВД РК, где готовят
будущих полицейских.

А. ШАРИПОВА,
к.ю.н., доцент кафедры уголовного
права, уголовного процесса и
криминалистики

В работе конференции приняли участие
ректор Университета иностранных языков и
деловой карьеры Сабри Хизметли, проректор
Египетского
университета
исламской
культуры «Нур-Мубарак» Кайрат Курманбаев,
Генеральный Консул Республики Таджикистан
в Республике Казахстан Назир Баходур, Консул
Республики Кыргызстан в Республике Казахстан
Кайратбек Жакыпов, заместитель руководителя
управления общественного развития г. Алматы
Айдар Есенбеков, представители научноисследовательских институтов, руководители
центров по профилактике и предотвращению
религиозного экстремизма, члены Клуба
лидеров религиозных объединений г. Алматы,
профессора и преподаватели зарубежных
и отечественных вузов, молодые ученые,
представители СМИ и мн. др.
На пленарных и секционных заседаниях
конференции
были
рассмотрены
темы
преподавания религиоведения в системе
среднего
и
высшего
образования,
религиоведение
как
новое
направление
науки
независимого
Казахстана,
междисциплинарность
исследований,
эффективность религиоведения в реализации
государственной политики в сфере религии и
перспективы развития. В рамках мероприятия
состоялась презентация первого в Казахстане
«Музея истории религий».
В ходе заседания конференции были
озвучены
поздравления
зарубежных
и
отечественных коллег и гостей с 20-летием
специальности
«Религиоведение».
Лучшие

Семинар
әл-Фараби
атындағы
ҚазҰУ мен әлемдік ғылыми-зерттеу
қоғамдастығы үшін ағылшын тілінде
ғылыми
жұмыстарды
редакциялау
бойынша қызметтерді жетекші жеткізуші
– Enago компаниясы арасында жасалған
келісім аясында өтті.
Әлемнің
ең
ірі
аударма
және
редакторлық компанияларының бірімен
ынтымақтастық
ҚазҰУ
ғалымдарына
рецензияланатын халықаралық ғылыми
журналдарда өз жұмыстарын жариялау
мүмкіндігін
айтарлықтай
арттыруға
мүмкіндік береді.
Семинар
барысында
ҚазҰУ
қызметкерлері
үш
қолдау
деңгейін
ұсынатын
Enago
компаниясының
академиялық аударма, баспа дайындығы
және ғылыми-техникалық редакциялау
сынды қызметтерімен танысты. Enago
компаниясының
әр
түрлі
пәндік
салалардағы мамандар тобы ҚазҰУ-дың
авторларына осы жұмыстарды жоғары

студенты и молодые ученые,
достойно
представлявши КазНУ в учебной, научной и
общественной жизни страны, были награждены
грамотами и благодарственными письмами.
Следует отметить, что в 1999 году в стенах
КазНУ имени аль-Фараби впервые началась
профессиональная подготовка специалистов
«Религиоведения». В подготовке специалистов
важное значение играют труды профессоров
Б.К. Кудайбергенова и М.С. Орынбекова.
За 20-летний период «Религиоведение»
плодотворно
развивалось
и
успешно
проводились разного рода исследования.
Сегодня накоплен большой опыт, заключены
международные
договора
с
научнообразовательными
учреждениями
и
организациями по взаимообмену. Религиоведы
высоко ценят значимость интеграции в мировое
образовательное пространство.
Во время конференции участники обсудили
методологические и практические проблемы
религиоведческой науки и образования в
контексте глобальных вызовов современности.
Также были озвучены пути решения некоторых
религиоведческих вопросов и построения
исследовательских перспектив.
По итогам работы конференции приняты
резолюции, которые будут направлены на
рассмотрение религиоведов, руководителей
государственных
органов
по
вопросам
общественного согласия, религиоведческих
научных
институтов
и
центров,
образовательных учреждений.

рейтингті
журналдарда
қабылдау
және жариялау үшін қажетті ең қатаң
стандарттарға
сәйкес
жұмыстарды
дайындауға
көмектеседі.
Осылайша,
әл-Фараби
атындағы
Қазақ
ұлттық
университеті Scopus және Web of
Science халықаралық деректер қорында
индекстелген журналдарда оқытушыпрофессорлық құрам мен студенттердің
академиялық
жазу
деңгейін
және
жариялау белсенділігін арттыру саясатын
жүзеге асыруды жалғастыруда.

В КазНУ прошла международная конференция «Храним прошлое, творим настоящее, созидаем будущее»»,
посвященная 70-летию со дня основания факультета философии и политологии

RÝH
Үстіміздегі жылы ұлтымыздың
ардақты ұлдары, сталиндік
репрессияның құрбандары
Сәкен Сейфуллиннің,
Бейімбет Майлиннің, Ілияс
Жансүгіровтің, Сұлтанбек
Қожановтың, Тұрар
Рысқұловтың туғанына 125
жыл толуына орай есімдері
ардақталып, еңбектері жанжақты насихатталып, ұлт
тарихындағы алар орны
ұлықталып жатқаны белгілі.
Солардың қатарында Тұрар
Рысқұлов есімін де ерекше
атауға тиіспіз.
Халқымыздың ардақты ұлы, қоғам
және мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұлов
туралы аз жазылған жоқ. Ұлтына, бүтін
түркі дүниесіне сіңірген еңбегі, ұлы
тұлғаның тарихи, көркем бейнесі ел
санасында жатталғаны анық. Әсіресе,
тәуелсіздік алғаннан бергі кезеңде тың
тарихи деректер мен құжаттар негізінде
тұрартануды
тың
мәліметтермен
толықтырып, оның азаматтық болмысын,
саяси келбетін, қайраткерлік жолын індете
зерттеп, ақтаңдақ беттерін айқындауға
үлес қосып жүрген зерттеушілер қарасы да
аз емес. Солардың бірі журналист, жазушы
– Көлбай Адырбекұлы. К. Адырбекұлының
ұлтымыздың
ұлы
тұлғаларының
(Е.Бекмаханов, Ә.Бүркітбаев, Д.Қонаев,
А.Асқаров, Т.Тәжібаев, Ө.Жолдасбеков,
Т.Қожакеев және т.б.) қилы тағдырын арқау
еткен туындылары, кешегі Желтоқсан
оқиғасының
шындығын,
ақиқатын
танытудағы
қаламгерлік
ізденістері,
қоғамның өзекті мәселелерін арқау еткен
публицистикалық
жарияланымдары
оқырман жадында. Ұзақ жылдар бойы
баспасөз саласында еңбек етіп келе жатқан
ізденімпаз журналистің халқымыздың
аяулы ұлы, ұлтжанды азаматы Тұрар
Рысқұлов хақында көп жылғы ізденістің
нәтижесінде «Алты алаштың ардақтысы»
атты тарихи-танымдық кітабы жарық
көрді. Кітапқа ұлттық тұлға Тұрар
Рысқұловтың өмірі мен еңбегі, азаматтық
ұстанымы, ұлтқа сіңірген қызметтері
арқау болған. Кітапта Тұрардай тұлғаның
адами, саяси һәм қайраткерлік болмысын
нақты құжаттар мен деректерді ұсына
отырып, алаш ардақтысының ұлтқа
қызмет етудегі өнегелі ісін, өрелі ойын еш
боямасыз көрсете алған.
Рысқұловтың
өзіне
жүктелген
іске
жауапкершілікпен
қарап,
ұлт
ісінің көкейкесті мәселелерін шешуде
адамгершілікті ту етіп, ақиқатты тұғыр
ететінін
автор
нақты
дәлелдермен
айғақтап береді. Әсіресе, Тұрардың ұлт

Формирование молодого
поколения происходит
сегодня в условиях
быстро меняющегося
мира. Использование
многофункциональных
возможностей компьютерной
техники при подготовке
молодых специалистов делает
образовательный процесс в вузе
интересным и доступным.
В обучении курса информационнокоммуникационных
технологий
в
Казахском национальном университете
им. аль-Фараби рассматривается тема
«Технологии Блокчейна». На современном
этапе жизнь человека связана с новыми
технологиями, информацией, деньгами
и многочисленными бумагами. Для
достижения тех или иных задач
приходится привлекать многочисленных
посредников. Задача Блокчейна —
исправить проблему, которая связана
со
значительными
материальными
(оплачиваемые посреднические услуги)
и временными затратами (бумажная
и прочая волокита при оформлении
документации). Суть технологии — в
распределенном хранении информации,
касающейся любых жизненных вопросов.
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мәселесіне келгенде аса талапшыл екенін
жете айқындауға тырысқан. Мәселен, ұлт
тағдыры талқыға түсетін мәселелерге
кездейсоқ адамдардың араласпауын,
нақтырақ айтқанда, 1919 жылдың 29
қыркүйегінде ТүркАткомның мүшелері
жаңартылған кезде құрамына шовинистік
пиғылдағылардың мүшелікке алынуына
үзілді-кесілді қарсы болғанын,
ұлтқа
шынайы қызмет етуде қатаң талап
қоюын қайсарлыққа да, ұлтқа деген
қамқорлыққа да санауға болар. Осындай
жайттар кітап авторының назарынан
тыс қалмай, тереңнен қозғалып, егжейтегжейлі
түсіндіріледі.
Рысқұловтың
реформаторлығы
мен
қайраткерлігі,
ұйымдастырушылығы мен ұлтқа аянбай
жасаған қызметі жан-жақты баяндалған.
Әсіресе,
Меркідегі
жастар
ұйымын
құрудағы, Әулиатадағы уездік кеңеске
төрағалық жасаған тұстағы, Ташкентте
құрылған Мұсылмандар бюросындағы
басшылықта болған сәттегі, кейінірек
Ресей Халық Комиссарлары қызметіндегі
белсенділігі,
ұлтжандылығы,
табан
дылығы т.б. кітапта тарихи нақтылық
пен, танымдық зерделілікпен жан-жақты
қамтылған.
Сондай-ақ, Тұрардың аштық қасіретін
тартқан халқына қамқорлығы, қалтқысыз
қызметі кітапта кеңірек баяндалған.
Т.Рысқұловтың жетекшілігімен Әулиеата
қаласы маңында қоғамдық тамақтандыру
орындары
ұйымдастырылып,
онда

20 мың адамға дейін қамтылғаны
айтылған. Уездік кеңестегі
қызметін
тиімді пайдаланып, негізгі күш-жігерді
аштықтың азабын жеңілдетуге, жергілікті
тұрғындардың жағдайын жақсартуға
табанды түрде
күрес жүргізіп, бар
күш-жігерін жұмсауға мәжбүр болды.
Ішкі қорларды өз орнымен, үнеммен,
тиісінше пайдалана отырып, халықтың
өмірін сақтап қалуға, аштықпен жүйелі
түрде күресуге уақытын сарп еткен.
Өткен
ғасырдың
алғашқы
ширегі
тарихи-әлеуметтік жағдайдың қиындап,
тұрмыстың қай саласы болсын тұралап,
халықтың жағдайы ушығып тұрған
алмағайып заман еді. Қиын сәттерде
халқының қасынан табыла білген ұлт
қамқоршысы қай салада болмасын,
өзінің қарым-қабілетін, қымбат уақытын
ұлтының ең зәру, көкейкесті мәселелеріне
жұмсай білді. Мәселен, сауатсыздықпен
күресті ұйымдастыру, мәдени-ағарту
саласын жолға қою, елдің әлеуметтікэкономикалық ахуалын қалыптастыру,
жергілікті билікке, халыққа аса қажетті
мерзімдік басылымдардың таралуын
қамтамасыз ету, тіпті іс-қағаздарын қазақ
тілінде жүргізуге, кітаптың, баспасөздің
ұлт тілінде шығып, таралуына дейін
бақылауына алған.
Біртұтас түркі
дүниесіне, оның болашағына алаңдап,
әрбір
мәселені
қадағалаған.
Бұл
айтылғанның бәрі аталмыш кітапта тиісті
құжаттармен дәлелденген, қағаберісте
қалған,
еленбей
келген
тұстарына
ғылыми ортаның көңілін аударып, алғаш
рет көпшіліктің назарына ұсынған.
Көлбай Адырбекұлы бұл кітабында
өзіндік ізденістерімен қатар,
өзге
де
ғалымдардың,
зерттеушілердің,
журналистердің басылым беттерінде
жарияланған
мақала,
сұқбаттарына
арнайы тоқталып, шолу жасап, өз ойын
нақтылай түсу үшін, анықтау, айқындау
мақсатында дәлел-дәйектер келтіріп,
дерекпен нақтылап, кей тұстарынан
үзінді, сілтемелер алып, мазмұнының
шынайылығына,
мәліметтерінің
сенімділігіне көңіл аударып отырады. .
Автор Т. Рысқұловтың Мұсылман
бюросындағы,
кейінірек
Совнарком
төрағасының орынбасары кезеңіндегі
ұлт мәселесіне қатысты атқарған ұшантеңіз еңбегіне, 1916 жылғы ұлт-азаттық
көтеріліс, ашаршылық кезінде жасаған
батыл қадамдарына, отаршылдық саясат
қа қарсы істеріне де айрықша мән беріп,
ұлт үшін туған нағыз ер екенін зерделейді.
Әр жылдары Тұрар Рысқұловтың ұлт
жөніндегі идеясын бұрмалап,
алаш
ордалықтармен қарым-қатынасына сызат

түсіруге тырысқан мәселелердің бой
көрсеткеніне ерекше назар аударып, түрлі
жала мен нақақ қаралауларға табанды
түрде қарсы шығып, дәйекті түрде
арашалайды.
Сонымен қатар кітапта автордың
Молдияр Серікбаев, Мамытбек Қалдыбаев
сынды ғалымдармен, жазушылармен
сұқбаттары
берілген.
Тұрартану
шылармен
сұхбаттары
барысында
Рысқұловтың азаматтық тұлғасы, елі
үшін жасаған қызметтері айқындала
түседі. Сұқбаттарынан, көзқарастарынан
Тұрар Рысқұловты алаштың ардақты
азаматы екенін тану, таныту мәселесі
айқын аңғарылатын ұстанымдары, шын
мәнінде құрметтеуге лайық. Автор да
сыр-сұқбат иелерінің қажырлы еңбегін,
тұрартанудағы еселі еңбегін жоғары
бағалап, ақыл жинаған асыл азаматтар
деп дәріптейді.
Журналист-қаламгер К. Адырбек
ұлының «Алты алаштың ардақтысы»
атты ғылыми орта мен көпшілік
оқырманға арналған тарихи-танымдық
кітабы тағдырынан халық тағдырын
жоғары қойған қоғам қайраткері Тұрар
Рысқұловтың
адами
қасиеттерін,
азаматтық болмысын, мұқалмас рухын,
қажыр-қайратын,
ұлт
алдындағы
ұлы істерін
шебер жеткізе білген,
тұлғатанудағы, деректанудағы тұрлаулы
еңбек ретінде маңызы зор.
Кітап авторы Көлбай Адырбекұлы:
«Тұрар
Рысқұлов
туралы
ғылымизерттеу материалдар аз жазылған жоқ.
Алайда оның бар болмысы, қоғамдықмемлекеттік
қайраткерлігі
тұтас
ашылды ма? Иә, деп біржақты айту
қиын. Ол қыры мен сыры көп, артында
қалдырған мұрасы мол, күрделі тұлға.
Рысқұловтың тағдыр-талайына үңілген
сайын, әлі де иіні қанбаған, ғылыми
бағасы берілмеген істерінің көмескі
тұстары аз кездеспейді»,–деп жазады.
Ендеше, ұлы тұлғаның ашылмаған қыры,
айтылмаған сыры алдағы уақытта да
айтыла бермек, айқындала бермек. Алаш
ардақтыларының тәуелсіз ел болу, ұлттық
болмысты сақтау, тілімізді дәріптеуге
сіңірген үлестері мәңгілік халық жадында
сақтала бермек. Алаштың әр ардақтысы
ұмытылмайды, алты алаштың ардақтысы
атанған
Тұрардай
тұлғаны
тарих
ұмыттырмайды.

К примеру, цепь Блокчейн может хранить
данные о транзакциях и о том, кто, кому и в
каком объеме перевел деньги. Транзакция
– банковская операция по переводу
денежных средств для какой-либо
цели. Применительно к криптовалюте,
Блокчейн является оплотом финансовой
мощи Биткоина.
Выпускники университета, изучаю
щие
этот
курс,
должны
освоить
основные понятия Блокчейн на базе
компьютерной
подготовки.
Широта
использования
полученных
знаний
и практических навыков в высшей
школе охватывает практически все
сферы профессиональной деятельности
будущего специалиста. Изучение темы
обусловлено высокими темпами роста
парка
персональных
компьютеров,
применяемых в самых разных сферах
деятельности.
В Казахстане создано несколько
консорциумов, где многие национальные
банки
обсуждают
правила
взаимодействия. Блокчейн позволяет
иметь первоисточник данных тех или
иных изменений в жизни человека.
Где учился, какие налоги платил, когда
переходил на работу, какие штрафы

выписывались, история болезни и многое
другое. Эти данные будут храниться
в сети по принципу торрентов, но в
легитимном поле. Блокчейн олицетворяет
прозрачность государственных сделок,
невозможность скрыть или изменить
информацию. Кто будет иметь доступ к
этим данным? Какая сфера будет внедрять
эту технологию, у той будет доступ.
АО «Казахтелеком» изучает технологию
blockchain как новый вид услуг. Технология
может быть применена как для улучшения
бизнес среды, так и деятельности
бизнеса. Технология blockchain даст
возможность существенно избавиться
от бюрократических проблем в работе
государственных органов. Это связано
с тем, что blockchain имеет функцию
хранить в своей электронной базе данных
всю информацию о каждом элементе сети.
Задача заключается в том, чтобы
подготовить высококвалифицированных
специалистов,
которые
уверенно
могут ориентироваться в современных
условиях
стремительного
развития
информационных технологий.
Научная библиотека вошла в историю
веб-сайтов Казахстана как одна из
первых разместивших свой электронный

каталог в Интернете. Помимо большого
количества
бумажных
книг
есть
отдельный зал с электронными книгами,
что расширяет возможности студентов.
А также специальный зал, обустроенный
компьютерами, где студенты в свободное
время могут позаниматься.
В КазНУ активно реализуется научноинновационный
проект
«Al-Farabi
university smart city», в основе которого
лежит учение великого мыслителя альФараби об идеальном городе. Реализация
новой модели университета позволит
на основе синергизма технологических
и
духовно-нравственных
концептов
продемонстрировать
инновационные
подходы к развитию современного
общества.
«Умные университеты – залог создания
интеллектуальной нации, основа Smartгородов нашей страны, которые в итоге
создадут Smart-Казахстан

Шоқан ШОРТАНБАЕВ,
қазақ әдебиеті және
әдебиет теориясы кафедрасының
аға оқытушысы,
Лаура ШАХАМАНОВА,
3 курс студенті

Т. ХАКИМОВА,
Н. БАЙМУЛДИНА,
доценты кафедры информатики

«Дінтану» мамандығының 20 жылдығына арналған «Дінтанудың қазіргі жағдайы мен
оның даму перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті

JASTAR BETI
ҚазҰУ-да Ө.Жолдасбеков
атындағы студенттер
сарайында «Сұңқар»
студенттер мен магистранттар
кәсіподағының
ұйымдастыруымен ҚазҰУ
ректоры Ғалым Мұтанұлының
«Айналаңды нұрландыр»
жобасы аясында «Сұңқар
кубогы» Smart Student’s Project
чемпионатының маусымашар
кезеңі өтті.
Әр факультеттен іріктелген он
бір команда керемет кеште өнер
көрсетіп, өз бақтарын сынаумен
қатар, көрермендерге ерекше көңілкүй сыйлай алды. «Тарихи құрама»,
«Көмек», «Элита», «Физтех», «Төле биСейфуллин», «Мамасының балалары»,
«Мехмат», «Қызық», «Brand», «4XL», «IT»
құрама командалары Smart Student’s
Project чемпионатының 2019-2020 оқу
жылы шеңберінде жаңашылдықпен,
мықты
дайындықпен
келгендігі
залдың аурасынан айқын аңғарылды.
Қара қылды қақ жарып, командаларға
өзінің әділ бағасын беріп, төрелік
еткен қазылар қатарында әлеуметтік
тәрбие жұмысы жөніндегі басқарма
басшысы
Т.Б.Әбішев,
«Bugin
Association»
ҚБ
төрағасы
Әлібек
Қайратұлы,
«Жайдарман»
Алматы
филиалының директоры Оңдасын
Дінмұханбетұлы, «Алашұлы» тобының
әншісі, театр актері Мақсат Рахмет,
белгілі
жайдарманшы
Аманжан
Махметов,
«Сұңқар»
студенттер
мен магистранттар ҚБ төрағасы
Ш.М.Бүрлібаева болды.
ҚазҰУ
студент-жастары
асыға
күткен жылдың жарқын жобасы
«Smart Student’s Project» маусымашар

кезеңі «Preface», яғни, командалардың
сәлемдесуі
арқылы
бағаланды.
Қатысушы командалар «Саналы ұрпақ
– жарқын болашақ» тақырыбында әзіл
өрбітті. Бұл кезең астарлы әзіл, салмақты
сөздер арқылы залдағы көрермендерге
ой тастап, ерекше әсер қалдыра білді.
Қатысушы
командалардың,
яғни,
жастардың қоғамда болып жатқан
оқиғаларға бей-жай қарамайтындығы
осы кезеңде айқын көрініс тапты.
Сайыс
қорытындысы
бойынша,
«Smart
Student’s
Project»
чемпионатының
маусымашар
кезеңінде
бақ
сынаған
он
бір
команданың сегізі жартылай финалдық
кезеңге жолдама алды. Сонымен қатар,

ҚазҰУ командасы Қытайдың Сиань қаласында өткен Жібек жолының
Робототехникадағы инновациялар байқауына (SRRIC) қатысып,
дипломмен марапатталды.

Бұл байқауға әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
командасы,
профессор
Ж.Байгунчековтың
жетекшілігімен «Robot Humanoid Ai-Gerim»
жобасын ұсынды.
Механика кафедрасының докторанты Б.
Аманов, оқытушысы Б. Сағитжанов, 3-курс
студенттері Азиль Заманбек пен Рахымжан
Заңғар құрастырған робот - гуманоид
әлеуметтік робот болып табылады. Ол
физикалық мүмкіндіктері шектеулі адамдарға
жұмысқа орналасуда көмектесетін бірқатар
функцияларды
орындайды
.
«Айгерім»
роботының
ерекшеліктері
дизайнның
қарапайымдылығы, бағасының арзандығы
және Wi-Fi байланысы арқылы мүмкіндіктері
шектеулі оператор-адамдардың қашықтықтан
басқара алуында.
Айта кету керек, 2019 жылғы 17 - 20 қыркүйек
аралығында Қытайдың Сиань қаласында
Жібек Жолы университеттері Альянсының

келесі Оқиғалары өткен болатын: Жібек Жолы
университеттері Альянсы Президенттерінің
форумы 2019 (UASR 2019) және Жібек жолының
Робототехникадағы инновациялар байқауы
2019 (SRRIC).
Жібек Жолы Университеттерінің Альянсы
Президенттерінің Форумында (UASR 2019)
біздің университетті «Сандық технологиялар
және Робототехника» ҒБО директоры, механика
кафедрасының профессоры, ҚР Ұлттық ғылым
академиясының
академигі
Байгунчеков
таныстырды.
Форум барысында өткен Жібек жолының
Робототехникадағы инновациялар байқауына
(SRRIC) 8 елден 29 жоба қатысты, оның ішінде
біздің командамыз ұсынған «Robot Humanoid
Ai-Gerim» жобасы да бар.
Д. ТУРАЛИНА,
механика кафедрасы

командалар
ұйымдастырушылар
алқасы
дайындаған
бірнеше
номинациялардың
иегері
атанды.
Атап айтсақ, «Ең үздік креативті видео»
номинациясымен
география
және
табиғатты пайдалану факультетінің
«Қызық» командасы марапатталып,
«Zheka’s doner house» мейрамханалар
желісінің арнайы сертификатына ие
болды. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар
болып, ерекше әзілдерімен көзге түскен
«Мехмат»
құрама
командасының
ойыншысы Айтжанов Әділет «Mister
SSP» номинациясын иемденіп, «Pro
English» ағылшын тілі орталығында
бір айлық тегін оқу мүмкіндігіне және
«Rewizard.Co» шаңғы тебу орталығының
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сертификатына қол жеткізсе, «Miss SSP»
номинациясын иемденген «Қызық»
командасының ойыншысы Үсенова
Аяжанға
«Pro
Element»
cұлулық
салонына, «Pro English» ағылшын тілін
оқыту орталығына бір айлық тегін
сертификат табысталды. Сондай-ақ,
сүйікті командасын қолдап, ерекше
қошемет көрсеткен көрермендер де
марапаттан құр қалған жоқ. «Үздік
жанкүйер» номинациясына ие болған
физика-техникалық факультеті арнайы
алғыс хатпен марапатталды.
2019-2020 оқу жылындағы «Сұңқар
кубогы»
Smart
Student’s
Project
чемпионатының жартылай финалдық
кезеңінде «Көмек», «Элита», «Физтех»,
«Мамасының балалары», «Мехмат»,
«Қызық», «Brand», «IT» командалары
бақ сынайтын болады.
Осылайша,
ҚазҰУ
тарихында
дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын
«Сұңқар кубогы» Smart Student’s
Project чемпионатының 2019-2020
оқу жылындағы маусымашар кезеңі
жоғары деңгейде өтті деуге негіз
бар. Әзіл әлеміне қанат қаққан ҚазҰУ
қарлығаштары, ең белсенді, ең креативті
жастар бас қосатын айырықша жоба
алдағы ағымда жалғасын таба бермек.
Нұрсәуле ИДАЯТ,
«Сұңқар» студенттер мен
магистранттар кәсіподағының
пиар-менеджері

Встреча с неординарным человеком, чьи суждения, творчество
способствуют развитию казахстанской культуры, вызвала
повышенный интерес как у студентов, так и у преподавателей
университета. Это всем известный сценарист, автор многих книг,
председатель правления Союза кинематографистов РК, режиссер
фильмов «Келiн», «Шал», «Кемпiр», «Кенже», «Жат», «Хранитель»
Ермек Турсунов.

Выпускник нашего журфака 1989 года Ермек
Каримжанович позже окончил в Москве Высшие
курсы сценаристов и режиссеров в мастерской
В.С.Фрида. Ему во ВГИКе преподавали маститые
режиссеры: Г.Данелия, Э.Рязанов, В.Мотыль,
чьи фильмы являются классикой советского и
современного кинематографа. Ермек Турсунов
пожелал молодежи найти
своих хороших
учителей.
Он увлеченно рассказал о том, как
создавалась его первая книга «Мамлюк» о
легендарном правителе Египта
султане
Бейбарсе. Большая исследовательская работа
предшествовала написанию сценария к фильму
о мамлюке, который он мечтает воплотить
в жизнь. Е.Турсунов делился впечатлениями
о том, как его фильмы встречали в самых
отдаленных уголках Казахстана. Готовится

к изданию его новая книга о народных
традициях «Кара шанырак».
Был
отвергнут,
раскритикован
консервативными аксакалами, но любим и
понят своим народом, оказаться на гребне
успеха и получить всемирное признание,
номинироваться на
«Оскар» среди девяти
лучших картин мира, - все это удалось
пройти Мастеру. И не очень-то любит он
кинофестивали, конкурсы, презентации, а
предпочитает искреннего зрителя, который
волнуется, плачет и смеется вместе с его
героями. В этом весь Ермек Турсунов.
С. БАРЛЫБАЕВА,
д.и.н., профессор факультета
журналистики

На базе кафедры Дальнего Востока факультета востоковедения прошёл методической семинар для
преподавателей корейского языка г. Алматы на тему "Методы подготовки студентов к сдаче экзаменов Topik"
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