
Білім ордасының басшысы Жан-
сейіт Түймебаев Олжас Омарұлын 
мерейлі жасымен құттықтай оты-
рып, ақынның шығармашылығы 
мен әлемдік мәдениетке қосқан 
үлесі жайында ой толғады. Дара 
тұлғаның өз өлеңдері арқылы әлем-
дік руханият ауқымын қамтып, ха-
лы қаралық мінберлерде адам затқа 
ортақ мәселелерді көтергенін атап 
өтті. Өз сөзінде ректор: «Әлем аза-
маты деңгейіне көтеріліп, рухты 
жырларыңызбен миллиондаған 

Естеріңізге сала кетейік, биыл 
өтінімдерді қабылдау 4 мамырда 
бас талып, 27 қазанға дейін жал ға са-
ды. Бүгінгі таңда қазақстан дық тар-
дан 158 өтініш келіп түскен. 

Әлемдік пандемияға қара мас-
тан, Халықаралық бағдарламалар 
орта лы ғы қазақстандықтар білім 
ала ала тын шетелдік жоғары оқу 
орын да рының санын ұлғайтты. 
Егер өт кен жы лы олардың саны 
138 бол са, 2021-23 жылдары 207 
жо ғары оқу ор ны қазақстандық 
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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Әлемдік әдебиет алыбы

Академиялық талдау және жо ға ры сапа обсерва-
то риясының (IREG) халықаралық аккредитациясын 
ие лен ген Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі 
(IAAR) Қазақстан Республикасының сұранысқа ие 
ЖОО-лары – 2021 ұлттық рей тин гінің қорытындысын 
шығарып, елі міздің үздік университеттерін анық та ды. 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ рейтингте ең жоғары 
балл жинап, жетекші орынды иеленді. Бұл – ҚазҰУ-
дың білім беру қызметтері нарығындағы жоғары 
сұранысқа ие болуы мен бәсекеге қабілеттілігінің 
айқын көрінісі.

 IAAR рейтингтің басымдыққа ие индикаторлары 
мен көпфакторлы әдістемесіне сүйене отырып, қазақ-
стан дық жоғары оқу орындарына өз білім беру 
бағдарламаларының сұ ра ныс деңгейін анықтауға 
мүмкіндік береді. Сонымен қатар ЖОО-ның сапалы 
жұмыс істеуіне ықпал етіп, ең бастысы, талантты 
талапкерлерді тарту және жұмыс берушілер мен биз-
нес өкілдері үшін жоғары оқу ор нының қажеттілігі 
шеңберін кеңей туге жол ашады.

IAAR ұлттық рейтингінің бірегей сандық техно-
ло гиясы еуропалық талап тарға сай және 2000-нан 
астам ҚР білім беру бағдарламалары мен ЖОО-
ларының рейтингін қалып тас тыруға мүмкіндік 
беретінін атап өткен жөн. Бұл жоғары оқу орын да рын 
өз қызметінің тиімділігін арт тыруға ынталандырады 
және білім беру ісінің экспорттық әлеуетін көтеруге 
ықпал етеді. Ал рейтинг білім алушылар үшін тұлғалық 
қа лып тасу мен кәсіби өсуде өз бағытын таңдауда 
негізгі бағдар болып табылады.

Қазақстандық жоғары оқу орындары рейтингінің 
қоры тын дылары IAAR-дың рес ми сайтында және 
«Казахстанская правда» газе тінің 2021 жылғы 17 
мамырдағы са нында жарияланған.

Әйгерім ӘУЕЗХАН

ҰЛТТЫҚ РЕЙТИНГТЕ 
КӨШ БАСТАДЫҚ

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да «Танып-біліп 
өзі мізді өзгеден, біз 
көше міз өзімізге бет 
алып: Олжас және 
мәде ниеттерді жақын дас-
тыру» атты халықаралық 
ғылы ми конференция 
өтті. Алқалы жиын 
көр некті ақын және 
қо ғам қайраткері Олжас 
Сүлейменовтің 85 
жыл  дық мерейтойына 
арналды. Оған Қазақстан 
және алыс-жақын 
шет ел дердің мемлекет 
және қоғам қай рат кер-
лері, ЖОО басшылары 
мен ғалымдары, БАҚ 
өкілдері қатысты.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті  сұранысқа ие жоғары оқу 
орындарының ұлттық рейтингі нәтижесі 
бойынша қазақстандық білім ордала ры-
ның арасында үлкен айырмашылықпен 
алға шығып, көш бастады.

Білім және ғылым министрлігінің хабар ла уынша, 
Қазақстанда «Бо лашақ» білім беру бағ дарламасы аясында 
студенттерді оқыту ау қы мы төрт елге ке  ңей  тілді. Олардың 
қа тарына Австрия, Чехия, Ир ландия және Оңтүстік Аф рика 
кірді. Сондай-ақ тізімге Гонконг (Қытай) қосылды. Осылайша 
енді қазақстандықтар «Бола шақ» бағдарламасы бо йынша 27 
елде оқи алады.   

«Болашақпен» тағы төрт елде оқуға болады

азаматтарды оқуға қабылдауға да-
йын.

Бұл ретте жоғары оқу орындарын 
ірік теу талаптары да күшейтіліп 
отыр. Мәселен, ЖОО үш халық ара-
лық академиялық рейтингке кіруі 
тиіс.

Стипендияларды тағайындау 
жүйе  сіне де өзгерістер енгізіліп жа-
тыр. Ол үш кезеңнен тұрады: маусым 
айында   – 90, тамызда – 170 және 
қа рашада 125 стипендия бөлінеді. 
Бұл стипендияны осы кезеңге 

берілген өтінімдерге сәйкес біркелкі 
бөлуге мүмкіндік береді.

2021 жылы «Болашақ» бағдар ла-
масы бойынша оқуға 1055 сти пен-
 дия бөлінді. Оның 555-і магис тра-
ту ра, резидентура, до к   то рантура 
және тағылымдама бағ дарламалары 
бо йынша бө лі не ді. Тағы 500 сти пен-
дияны отандық ғалымдар алады.

оқыр  манның жүрегіне жол тап-
тыңыз», – дей келе, Францияның 
экс-президенті Жак Ширактың 
Елбасымен кездесуінде ақын өлеңін 
оқып, қазақ халқына айрықша 
құрмет көрсеткенін еске алды.  

ЖОО басшы сы жаңашыл ды ғы-
мен дараланатын ақын шығар ма ла-
ры ның тереңіне үңілді. Әлем дік әде-
биетте Олжас Сүлей ме н овтің 
ру  ха  ни феноменіне қызығушылық 
жоға ры екенін айта отырып, Сор-
бон на профессоры Леон Робельдің 
пікірімен бөлісті.  

– Француз жазушысы «Қыш 
кітабы» поэмасының аудармасын 
ұсына келе: «Олжас Сүлейменовке 
мәдениеттер бауырластығы және 
халықтардың рухани өзара даму 

идеясы бұрыннан жақын. Оның 
пікірінше, жазудың, тілдердің және 
аңыздардың құпиясын ашу бізге 
адамзат тарихына басқаша қарауға 
көмектеседі. Біздің ыдыраған әлем 
мұндай қуатты үнді көптен бері 
естімеді – Олжас Сүлейменовті Гил-
га меш, Гюго, Хлебников сынды ұлы-
лардың мұрагері немесе ізбасары 
ретінде мойындаймыз», – деген 
болатын, – дей келе, ректор қоғам 
қайраткерінің тәуелсіз мем ле ке ті-
міздің нығаюына қосқан үлесіне 
кеңінен тоқталды.

Қарашаңырақта ақын атындағы 
аудитория мен мұражай ашылды.

Әйгерім 
ӘЛІМБЕКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ — 
ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА РАЗВИТИЯ

ҚАЛАШЫҚТЫҢ 
ҚАДАСЫ ҚАҒЫЛҒАНДА
КУӘ БОЛДЫҚ

ШЫҒЫСТАҒЫ 
ШЫРҒАЛАҢ:
Риддердегі өртке 
ғалымдар ғарыштан 
талдау жасады
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ГЛЫ  БА ПЛАНЕТЫ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт тық университетінде ҚР Тәуел-
сіздігінің 30 жылдығы ая сын да академик Әбсаттар қажы Дербісәлі 
«Отырарлық ғұла ма лар» тақырыбында дәріс оқыды.

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универ-
сите тінде Түркі ака  де-
миясының ұйым-
дастыруымен белгілі 
түрколог, қазақ тіл 
білімінің көрнекті өкілі, 
профессор Жанұзақ 
Телғожаның 95 жылдық 
мерей тойы на орай 
ғылыми конференция 
өтті. «Ға лым Телғожа 
Жанұзақ және 
ономастика 
мәселелері» атауымен 
өткен шарада «Қазақ 
ономастикасы» атты 5 
томдық еңбектің тұсауы 
кесіліп, қалың 
оқырманға жол тартты.

Халықаралық Түркі акаде-
мия сының президенті Дархан 
Қыдырәлі ғалымға арнаған 
құттықтауында оның ғылыми 
шығармашылығының мәні мен 
маңыздылығын ашып көрсетті. 
Ұйым басшысы өз сөзінде: 
«Жер-судың аты – тарихтың 
хаты» деген қанатты сөз тіл 
білімінің сардары Телғожа 
Жанұзақтың іргелі ғылыми 
еңбектерінің терең мазмұнына 
арналғандай.

Отандық ономастика ғы-
лы мының негізін салушы лар-
дың бірі болған ол аталған 
са ла ның жеке пән ретінде бой 
көтеріп, өркен жаюына зор 
үлес қосты» дей келе, тілші-
ғалымның қа зақ тың әр өлкесі, 
өзен-бұ ла ғы ның көне түркі, 
арғы сақ, ғұн дә уірлерінен та-
мыр тартқан қа сиетті атау ла-
рын жарқырата көрсетіп, дә-
йек ті дәлелдеп бергенін 
жет  кізді.  

Басқосуда Әл-Фараби 
атын     дағы ҚазҰУ-дың әлеу-
мет  тік даму мәселелері жө-
ніндегі проректоры м.а. Әлия 
Мәсә лі мова ғалымды мерейлі 
жасы мен құттықтап, арнайы 
сый-сия пат тапсырды. Ол ҚР 
Мем лекеттік сыйлығының 
лау реаты, ҚР ҒА Шоқан Уә-
лиханов атын дағы сый  лы ғы-
ның иегері, ҚР Гуманитарлық 
ғылым ака де миясының ака-
демигі Тел ғожа Сей дін-
ұлының тіл білі мін де іргелі 
мектеп қа лып тастырғанына 
тоқталып өтті.

Белгілі ғалымның қазақ 
тіл білімінің дамуына қосқан 
өл шеусіз үлесі жайлы та ны-
мал абайтанушы ғалым Ме-
кем тас Мырзахметов, М.Әуе-
зов атын дағы Әдебиет және 
өнер инс ти ту тының ди рек-
то ры Кен жехан Матыжанов, 
Ш.Уә   ли  ха нов атындағы Тарих 
жә  не этнология инсти ту ты-
ның директоры Зиябек Қа-
был динов, А.Байтұрсынов 
атын  дағы Тіл білімі инс ти ту-
ты ның директоры Анар Фа -
зыл жанова, ҚазҰУ жа нын-
дағы Абай ғылыми-зерттеу 
инсти ту тының директоры 
Жанғара Дәдебаев сынды 
көрнекті қо ғам қайраткерлері 

мен ұлт зиялылары ой толғап, 
пікір білдірді.

Сондай-ақ жиында па ра-
сатты тұлғаның лексикология, 
лексикография, терми но ло гия, 
ономастика, ор фо гра фия және 
халық ауыз әдебиеті мен ау-
дарма мәселелері бойынша те-
рең зерттеу жүргізіп, 500-ге 
жуық еңбек жазғаны атап 
өтілді.

Айта кетсек, тілші-ғалым 
1989 жылы жоғарғы үкімет 
орындарына хат жолдап, 
Мем  лекеттік ономастикалық 
ко мис сия құру жайлы мәселе 
қойды. 1990-1998 жылдары 
ол осы комиссияның ғалым-
хатшысы, 1999-2003 жыл да-
ры мү шесі болып, қоғамдық 
не  гіз де ауқымды жұмыс 
атқарды.

Телғожа Жанұзақтың ір-
гелі еңбектері бүгінде қоғам 
сұ  ра нысын өтеп, көптеген 
зерт теу жұмыстары төлқұжат 
беру органдары мен аза мат-
тық хал-актілерін тіркеу 
меке мел е рінде кеңінен пай-
да ла ны ла тын, ұлттық мүддеге 
қызмет ететін құнды құралға 
айналып отыр.

Әйгерім
ӘЛІМБЕКОВА

ЖЕР-СУ АТТАРЫНА ЖАН БІТІРДІ

Бұл – білім ордасының «Отыз 
жылдыққа  – отыз апталық» жол 
картасы негізінде «Ұлы Фара би-
дің ұлағаты» бағыты бойынша 
жоспарланған бұқаралық дәріс-
тердің бастамасы.

Алғашқы дәрісті ұлы дала-
ның дара тұлғасы – Әбу Насыр 
әл-Фараби мен өзге де да ныш-
пандардың жазба мұрасын зерт-
теп, ғылыми айналымға енгізуге 
шы ғар машылық өмірін арнаған 
ҚР ҰҒА және Халықаралық араб 
тілі ҒА академигі Әбсаттар қажы 
Дербісәлі өткізді.

Ғалым Отырар қаласынан 
шық    қан 30-дан астам ғұлама 
жайлы мол мағлұмат беріп, 
олар  дың еңбектерінен деректер 
кел тірді. Соның ішінде Әбу На-
сыр әл-Фарабидің өмірі мен шы-
ғар машылығына кеңінен тоқта-
лып өтті.

Дәрісте Қазақстанның тәуел-
сіздік жылдары жеткен ғылыми 

және мәдени жетістіктері де 
сараланып, көпшілік назарына 
ұсынылды. Қатысушы ғалымдар 
мен студенттер, көпшілік қауым 
қазақ мәдениеті мен ғылымы 
жайлы құнды ғылыми деректер 
мен дәйектерге қанықты.

Кездесу Халықаралық Әл-
Фа раби орталығының ұйым дас-
тыруымен өтті.

Айта кетсек, орталық фара-
би тану, қазақ және түркі фило-
со  фиясы саласында ғылыми-
зерт теу қызметін жүргізеді. 
Әл-Фараби трактаттарын аудару 
және басып шығару жұмыс та-
рымен айналысады. Сонымен 
қа  тар орталыққа Әл-Фараби мұ-
ра сын сақтау, қайта құру және 
насихаттау бойынша таяу және 
алыс шетел мамандарының 
халықаралық ынтымақтасты-
ғын үйлестіру де жүктелген.  

Өз тілшімізден

Фараби ұлағатына 
арналған дәріс

Профессор Сорбонны Леон 
Робель, представляя фран цуз-
скому читателю свой перевод 
поэмы «Глиняная книга», отме-
чал: «Олжасу Сулейменову давно 
уже близка идея братства куль-
тур и духовное взаимо обо гаще-
ние народов. Он хочет читать 
историю, как большую книгу 
пере селений и изменений 
знаков. Расшифровка письмен-
нос ти, языков и легенд, по его 
мне нию, поможет нам по-дру го-
му взглянуть на Историю Чело-
ве чества. Давно уже наш раз-

дроб ленный мир не слышал 
такого сильного голоса – мы 
признаём Олжаса Сулейменова 
наследником или преемником 
Гильгамеша, Гюго, Хлебникова, 
одним из тех, величие которых 
естественно». 

Олжас Сулейменов известен 
не только своим знаменитым 
произ ведением «Аз и Я», но и сти-
хами, поэмами, содер жа тель-
ными интервью. У него свой 
особый философский взгляд на 
слово, письменность, книгу, ли-
те ратуру, искусство. Читая Ол жа-
са, понимаешь истину и зна чи-
мость самого слова. Нас  коль ко 
важно использовать «слово» как 
главный инструмент в качестве 
художественного отображения 

действительности и постижения 
культуры, исто рии человечества 
в целом. В произведениях О.Су-
лей менова раскрывается вкл ад и 
роль тюрк ских народов в разви-
тии мировой культуры и ми ро-
вой истории. В своих произ ве-
дениях Олжас Сулейменов 
соз даёт образ казахского народа, 
воспе вает степные просторы 
Казах ста на, но вместе с тем не 
умаляет величие гор. 

Его знаменитое кредо: «воз-
высить степь, не унижая горы». 
Олжас Омарович – глубокий, 
оригинальный мыслитель. Поэт, 
говоря о роли книги в истории 
человечества, отмечает, что 
книга является самым объек-
тив ным, самым выразительным 

символом цивилизации. Она 
развивает творческие способ-
нос ти, заложенные в человеке, 
как никакое другое средство 
информации. 

Олжас Сулейменов харак те-
ри зуется и как человек реши-
тель ных действий.

Именно он в короткий срок 
создал международное антия-
дер ное движение «Невада – 
Семипалатинск». Тогда мир уви-
дел в нем Политика-дипломата 
Мирового уровня. И его Слово 
оказало мощное воздействие на 
формирование духовных и по-
литических ориентиров мы с ля-
щих людей. Впервые в новейшей 
истории независимая респуб-
лика во главе с Н.А.Назарбаевым 

самостоятельно решила проб-
лему прекращения ядерных 
испы таний. Закрытие Семи-
пала тинского полигона объе ди-
нило весь народ. Это общест-
венно-гражданская позиция 
Олжаса Сулейменова свидетель-
ствует о его постоянном стрем-
лении действовать словом, пе-
ром и делом во благо Родины и 
мира в целом. 

Мировая интеллектуальная 
элита знает Олжаса Сулейменова 
как государственного и поли ти-
ческого деятеля. Неоценима его 
деятельность в качества дипло-
ма та в статусе постоянного 
предс тавителя Республики Ка-
зах стан при ЮНЕСКО. Особое 
видение мира, емкость смысла, 
выраженная в энергетически 
заряженных словах, заставляет 
непроизвольно цитировать 
О.Су лейменова. 

В этот замечательный день 
мы отмечаем 85-лений юбилей 
нашего великого соотечест вен-
ника, мыслителя. Я бы назвал 
его духовная глыба, мощь мыс-
ли, гордость народа. От всей 
души желаю Олжас Омаровичу 
крепкого здоровья, долголетия, 
творческих достижений. Хочу, 
чтобы он вдохновлял и воспи-
ты вал не одно поколение мо ло-
дежи, его творчество как ду хов-
ное назидание «... атадан балаға» 
служило нам всем духовным 
ориен тиром и в далеком буду-
щем.

 Жансеит ТУЙМЕБАЕВ, 
Председатель Правления 

– Ректор КазНУ имени 
Аль-Фараби

Сегодня мы говорим 
о творчестве и вкладе в 
мировую культуру 
вели кого поэта и 
общест  венного деятеля 
Олжаса Омаровича 
Сулейменова. 

Духовный феномен 
Олжаса Сулейменова 
– уникален, он как 
номад-пассионарий, его 
творчество, вобрав в 
себя лучшие тради ции 
казахской куль туры, 
стало общече ло ве чес-
ким. Оставаясь плоть от 
плоти казахом, Олжас 
Омаривич тво рит на 
русском языке, избрав 
тем самым путь обога-
ще ния своей националь-
ной культуры, лите ра ту-
ры. Воспевая свою 
культуру, он обогаща-
ется другой. Он пишет: 
«Я бываю Чоканом! 
Конфуцием, Блоком, 
Тагором!», «Я – сын двух 
миров!».
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мо дели инновационных под хо-
дов в работе с родителями и 
детьми, а также модели соз-
дания благо прият ных усло вий 
для инте гра ции детей в об щест-
во. Под готовка и выпуск спе-
циалистов в сфере инклю зив-
ного образо вания, их активное 
участие в научных меро прия-
тиях, прове де ние исследований 
в области инклюзивного обра-
зо вания при  ведет к позитивным 
изме не ниям на всех уровнях 
учебно-воспитательной дея-
тель  ности образовательных 
инс титутов, что повысит ка-
чест во обра зо ва ния с инклю-
зив ной практикой. 

Руководство Казахского На-
цио нального университета 
име  ни Аль-Фараби не ограни-
чи вается открытием об ра  зо ва-
тель ных программ в об ласти 
инклюзивного обр а зования. В 
нашем университете прояв-
ляют заботу и о студентах с осо-
быми образовательными по-
треб  нос тями. Например, с 2018 
года функционирует Центр 
под держ  ки студентов с ограни-
чен ными возможностями здо-
ровья. Целью Центра является 
ока  за ние поддержки и нео б-
ходимой помощи студентам в 
учебном процессе, проведение 
психоло ги ческих консу льта-
ций, орга ни зация воспита тель-
ных меро приятий, про фо риен-
та ционной работы и других 
видов деятель нос ти, с учетом 
по треб ностей дан ной кате го-
рии студенческой молодежи. 

Хотелось бы также от ме ти-
ть, что сопровождение ин клю-
  зив ного образования сту дентов 
с особыми об      ра  зо  ва тельными 
по треб нос тями представляет 
со бой ак туальную проблему 
педа го ги ки, психологии и об -

ра  зо вательного менед ж мен та. 
Исследуя данную проблему, 
мы работаем над разработкой 
ме то ди ческих рекомендации 
для психолого-педаго ги чес ко-
го со про  вождения студентов с 
осо бы ми образовательными 
по  треб ностями в у че б    но- вос-
пи тательном про цессе.

Как директор данного Цен-
тра, я стараюсь организовать 
во лон терскую работу, прив ле-
кая студентов специальностей 
«Педагогика и психология» и 
«Со циальная педагогика и само-
поз нание», а также взаимо дейст-
вовать со всеми структурными 
подразделениями университета 
по решению вопросов студентов 
с особыми образовательными 
потребностями. Так, например, 
все студенты с ограниченными 
возможностями здоровья и 
имеющие инвалидность, полу-
ча ют профессиональную меди-
цин скую помощь и консуль та-
ции в ЦОС «Керемет» при КазНУ. 
В учебно-воспитательном про-
цес се для студентов с огра ни-
ченными возможностями здо-
ровья создаются наиболее 
бла гоприятные условия. Про во-
дится работа по формированию 
системы сопровождения сту-
ден тов с ограниченными воз-
мож ностями здоровья в учебной 
и вне учебной деятельности, 
которая учитывает их пси хо фи-
зиологические особенности и 
позволяет свести к минимуму 
различные затруднения, возни-
каю щие в этой связи. 

Подводя итоги, хотелось бы 
отметить, что КазНУ имени аль-
Фараби являясь флагманом сре-
ди вузов страны, не сдает своих 
пози ций ни в одном на прав-
лении. Это подтверждается не-
устан ным трудом руководства 
вуза, профессорско-препо да ва-
тель ского состава и соо т вет-
ственно, постоянным продви-
же нием наверх в мировых 
рей  т ингах. 

Независимость Казахстана 
предполагает не просто ее про-
воз глашение или создание 
фундамента государства. Не за-
висимость подтверждается еже-
д невным трудом каждого граж-
данина нашей страны, особенно 
мо лодежи, а также развитием 
всех сфер нашей жизни, чтобы 
не останавливаться на дос тиг-
нутых успехах и постоянно дви-
гаться вперед. 

Анар МУКАШЕВА, 
доктор педагогических наук, 

доцент кафедры
Педагогики и 

образовательного 
менеджмента КазНУ

ОБРАЗОВАНИЕ – ДВИЖУЩАЯ 
СИЛА РАЗВИТИЯ

задается волнующими его во-
про сами: «Каких успехов мы 
достигли за тридцать лет?», «Ка-
кую страну мы оставим следую-
щим поколениям?», «Что еще мы 
можем сделать, чтобы укрепить 
нашу независимость?». Эти во-
просы возвращают нас в прош-
лое, без чего не может быть 
будущего, и являются важным 
моментом при анализе дости же-
ний и недостатков, в объе ди-
нении наших целей и новом 
рывке в будущее.

В целом, силы нашего госу-
дар ства всегда были направлены 
на создание справедливого об-
щест ва и в любом деле, руко вод-
ствуясь принципом справед ли-
вости, наша страна добивается 
больших достижений по всем 
направлениям. Например, в на-
шей стране с каждым годом 
улуч  шается социальное поло же-
ние населения, мы можем гор-
диться достижениями во мно-
гих областях, в том числе и 
меж дународными успехами на-
шей страны.

Движущей силой развития и 
достижения успехов в различ-
ных областях в современном, 
независимом Казахстане, явля-
ет ся образование. Елбасы, 
Н.А.На зар баев все годы неза ви-
си мости нашей страны, в своих 
посланиях народу Казахстана, 
подчеркивал о значимости об-
ра  зования подрастающего по-
коления и особый акцент он 
делал на высшее образование, 
на подготовку специалистов. И 
его пристальное внимание к 
совершенствованию высшего 
образования дало свои резуль-
та ты в виде огромных достиже-
ний и в этой сфере. Мы вошли в 
мировое образовательное прос-
тран ство, у нас действует систе-
ма непрерывного образования, 
которая занимается обучением 
и воспитанием будущих поко ле-
ний, а также подготовкой моло-
дых специалистов. Они, новые 
поколения казахстанцев, гене-
ра т оры новых идей, внесут свою 
лепту в развитие нашей неза ви-
симой страны, поэтому мы дол-
ж ны направить потенциал по-
драс  тающего поколения в 
ну ж   ное русло и эффективно 
использовать его. В этой связи, 

Аль-Фа раби, способствуют 
фор   ми ро ванию си ль   ной ду хов-
    но - нравственной и интел лек-
туаль ной личности бу дущего 
спе   циа лис та. За 30 лет про-
изош  ли кардинальные из ме не-
ния: по ме нялось отношение 
пре по да вателей к своей дея-
тель ности, изменились под-
ходы к вос пи танию совре мен-
ных спе циа листов, привносятся 
в про цесс обучения иннова-
цион ные тех но логии. Напри-
мер, работая в КазНУ им. Аль-
Фараби, каждый преподаватель 
управляет учеб но-воспи та тель-
ным процессом студентов, мы 
руководим науч ны ми рабо та-
ми, ежегодно вы пус каем новые 
кадры для нашей страны в об-
ласти педагогики и психологии, 
социаль ной педа го гики, учи те-
лей самопознания, чего не было 
в предшествующие годы нашей 
независимости и за 30 лет, 
своим трудом мы внесли не ма-
лый вклад в развитие на шей 
страны. На современном эта пе, 
новым для нас является то, что 
в рамках модернизации ка за х-
станского образования, в на-
шем университете идет под-
готовка специалистов в области 
инклюзивного образования. И 
отрадно, что именно мне, как 
ко орди натору новых обра зо ва-
тельных программ и моим кол-
ле гам, предстоит активно 
участ   вовать в подготовке спе-
циалистов, востребованных на 
современном этапе. 

На сегодняшний день, нами 
подготовлены и внедрены две 
новые образовательные прог-
рам мы – «Современные техно-
логии в условиях инклюзивного 
образования» и совместная с 
КазНМУ им. С.Асфендиярова об-
ра зовательная программа «Ме-
ди ко-педагогическое со про-
вож  дение инклюзивного 
об  ра  зо вания» для обучающихся 
сту пени магистратуры. Это спе-
циалисты нового поколения, 
которые востребованы в об-
щест ве в связи с пристальным 
вни манием к людям с особыми 
образовательными потреб нос-
тями, так как проблемы ин клю-
зив ного образования, являются 
проблемой не только детей и их 
родителей, но и всего общества 

Тридцать лет независимости можно условно разделить на 
три десятилетия. У каждого десятилетия была своя миссия в 
решении тех проблем, которые являлись важнейшими в эконо-
ми ческом, социальном и политическом плане. И все сегод ня-
шние свершения, достигнуты благодаря лидеру нашей нации, 
Первому Президенту Н.А.Назарбаеву, мудрости и здравому 
смыслу нашего народа, единству и сплоченности проживающих 
в нашей стране народов, кропотливому труду наших сооте чест-
венников. 

особыми об разовательными 
по треб нос тями, признанием 
равных прав на получение об-
ра зования и представляет собой 
актуальную проблему кор рек-
цион ной педа го гики и пси хо-
логии. Развитие инклюзивных 
форм обучения лиц с особыми 
обра зо ватель ными по треб нос-
тями требует не только мате-
риаль но-техни чес кого осна-
щения обще обра зо вательных 
учреждений, но и создания 
специальных учебных прог-
рамм для учащихся, под го товки 
и переподготовки кадров в сфе-
ре инклюзивного обра зования. 
И в этой связи, подго тов ка ка-
дров в сфере инклю зив ного 
образования является за-
кономерным этапом развития 
системы высшего образования.

Магистранты, обучающиеся 
по данным образовательным 
программам, получают знания, 
умения и навыки работы с ли-
ца ми с особыми образова тель-
 ны ми потребностями, осо бен-
но с деть ми с огра ни ченными 
воз мож  ностями здоровья и их 
ро  ди телями, с применением со-
в   ременных пси        хо лого-педа го-
гических тех нологий, издают 
научные труды. Также, знания 
меди цин ских основ психо-
физиоло гичес ких особен нос-
тей детей, способ ствует при ме-
нению раз лич ных подходов в 
дея тель нос ти педа го га-пси хо-
лога в сов ре мен ной школе, в 
сфере здра воохра не ния, а также 
в раз личных кор рек ционных и 
реа би лита цион ных центрах. С 
уче том пе    ре довых практик дру-
гих стран, опираясь на новые 
мо дели обучения в инклю зив-
ном образовании детей с осо бы-
ми потребностями, мы сов мест-
но с магистрантами создаем 

ВНЕДРЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИННОВАЦИЙ, СОВРЕМЕННЫХ МЕ-
ТО ДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, А 
ТАКЖЕ РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕК-
ТОВ НА БАЗЕ КАЗНУ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ, СПО СОБ СТВУЮТ ФОР  -
МИ РОВАНИЮ СИЛЬНОЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ И ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА. ЗА 30 
ЛЕТ ПРОИЗОШЛИ КАРДИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: ПО МЕ  НЯЛОСЬ 
ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К СВОЕЙ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ, 
ИЗМЕНИЛИСЬ ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ СОВ РЕ МЕННЫХ 
СПЕ  ЦИАЛИСТОВ, ПРИВНОСЯТСЯ В ПРОЦЕСС ОБУ  ЧЕНИЯ ИН НО-
ВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

MAŊYZDY MEZET

В этом году исполняется 30 
лет независимости нашей стра-
ны. С точки зрения истории, 
трид цать лет – это время, ко то-
рое протекает в мгновение ока. 
Но, это целая эпоха в жизни на-
родов, в которой чередуются 
трудности и радости, кризисы и 
реформы, остановки и развитие. 
И мы, граждане нашего госу дар-
ства, прошли этот сложный 
путь. Осознавая независимость 
своей страны, каждый созна-
тель  ный гражданин, безусловно, 

Казахский Национальный уни-
вер  ситет имени аль-Фараби соз-
дает все условия, для получения 
качественного высшего обра зо-
вания не только для студентов 
из всех регионов Казахстана, но 
и для студентов из ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Внедрение различных ин-
но  ва  ций, современных методов 
и технологий при подготовке 
спе циа листов, а также реали за-
ция дейст  венных социальных 
про ек тов на базе КазНУ имени 

и государства в целом. В совре-
мен ном обществе меняется 
отно шение к детям и лицам с 
осо быми потребностями, защи-
щаются их права, оказывается 
большая педагогическая, психо-
ло гическая и социальная по-
мощь родителям. 

Образование лиц с осо бы-
ми образовательными по-
треб  нос тя ми стало одним из 
прио ри  тетных направлений 
дея тель нос ти всей системы 
об      ра  зования Республики Ка-
зах  стан. На се год няшний день 
ин теграция лиц с ог ра ни чен-
ными возмож нос тями здоровья 
в об щеоб ра зо вательную и со-
циаль   но-куль тур ную среду, яв-
ляет ся за  ко номерным этапом 
развития сис темы ин клю-
зивного об ра зо ва ния, связан-
ным с пе рео смыслением об-
щест вом отно ше ния к лицам с 
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JASTAR İNNOVASİASY

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетіне қарасты 
Жерді қашықтықтан зондтау 
(ЖҚЗ) орталығының ма ман-
дары апаттан кейінгі ахуалды 
бағамдап көрген болатын.

– 10-11 мамырда Риддер 
қаласы маңында болған орман 
өртіне Жерді қашықтықтан 
зондтау мәліметтерін негізге ала 
отырып талдау жасадық. Бұл 
ғарыштық түсірілімді се рік  те сі-
міз Қытай ғылым ака де миясына 
қарасты Аэро ға рыш тық зерт-
теу  лер институты ұсы  нып отыр. 
Қашықтықтан зондтау деректері 
үш кезеңде алынды: 2021 жылғы 
9 мамырда – өртке дейін, 15-16 
мамырда өрттен кейін. Мони то-
ринг ай мағы 10-14 мамыр ара-
лығында бұлт ты болғандықтан, 
де рек тер қолжетімсіз болды, – 
дейді Ин жиниринг және жоғары 
тех но логиялар кластері бас ди-
рек то рының орынбасары Өмір-
жан Тәукебаев.

1-кескінде өртке дейін және 
өрттен кейін 9-шы және 15 ма-
мыр дағы суреттер көрсе тіл ген. 
Орталық мамандары сурет тің 
сары түспен белгіленген тұсы – 
бұл өртенген аймақ еке нін тү сін-
діріп берді. Ал оның жалпы 
аумағы 242 гектарға тең. 2-кескін 
16 мамырда түсірілген. Ол шарт-
ты түспен синтезделген. Бұл су-
рет тегі қызыл аймақ – өсімдік 
жа быны бар жерлер, ал күйген 
ай мақ қара түспен ерекшеленеді.

ШЫҒЫСТАҒЫ ШЫРҒАЛАҢ:
РИДДЕРДЕГІ ӨРТКЕ ҚАЗҰУ ҒАЛЫМДАРЫ 

ҒАРЫШТАН ТАЛДАУ ЖАСАДЫ

Өрт, су тасқыны, жер сілкінісі – айтып келмейтін 
апат. Риддер қаласы маңында болған орман өрті 
де аяқасты елді дүр сілкінтті. Тиісті органдар тілсіз 
жаудың шығу себебін анықтап жатқанда, біздің 
ғалымдар ғарыштық технологиялардың көмегімен 
салдарын саралап шықты.

Сонымен, төтенше жағдай 
орын алғанда ғарыштық техно-
ло гиялардың тағы да қандай 
мүмкіндіктері бар? Осы сауалға 
жауап іздеп, университетіміздегі 
Жерді қашықтықтан зондтау 
орталығының директоры Бахыт 

Сахариевті сөзге тарттық. Оның 
айтуынша, жер серіктерінен 
алы натын мәліметтер ауқымды 
жерлерге сараптама жасауға өте 
қолайлы.

– Жерді қашықтықтан зонд-
тау спутниктерінің мәліметтері 

1-кескін. Өртке дейінгі және өрттен кейінгі орман қоры

2-кескін. Шартты түспен синтезделген кескін

РИДДЕР 
МАҢЫНДАҒЫ 

ОРМАН ҚОРЫНЫҢ 
242 ГЕКТАРЫ ӨРТТЕН 

ЗАРДАП ШЕКТІ

Орман, дала өртінен бөлек, 
жиі алаңдататын төтенше жағ-
дай лардың бірі – су тасқыны. 
Бір жыл бұрын Өзбекстандағы 
Сардоба суқоймасында болған 
апат екі тарапты да біраз әбі-
герге салды. Ол кезде де универ-
си  те  тіміздің ғалымдары ға-
рыштық түсірілімдер негізінде 
Түр кістан облысы Мақтаарал 
ауда нындағы зардап шеккен 
жер лерді жедел және дәл анық-
таған еді.

Мамандардың бағалауы 
бойынша, екі елдегі су басқан 
аумақтың жалпы ауданы 60 мың 
гектарды құраған. Оның ішінде 
15,2 мың гектар жер  Қазақстанға 
тиесілі территория. Түсірілім ке-
зінде мамандар апатты ай мақ та 
екі елдің 24 елді мекені тұрғанын 
анықтады. Оның же теуі біздің 
елде орналасқан. Жер бе дерінің 
ерекшелігіне қарай су ыл дилап 
аққан. Рельефті талдау Қа зақ-
стандағы аймақтың еңісте 
орналасқанын көрсетті. Сол се-
беп ті судың үлкен көлемі біздің 
елді мекендер мен егіс ал қап-

төтенше жағдайлар, техникалық 
апаттар мен климаттық ката-
клиз мдердің салдарын талдауға 
тиімді. Одан бөлек, жерүсті 
немесе авиациялық бақылау 
тәсілдерімен салыстырғанда 
жедел. Әсіресе аумағы 10-100 
шаршы шақырымнан асатын 
аймақтарға анализ жүргізу үшін 
ЖҚЗ – таптырмас тәсіл. Арзан 
әрі қауіпсіз деуге болады, – дейді 
орталық басшысы. 

Қазіргі таңда жерді қа шық-
тықтан зондтау технологиясы 
өртену қаупі жоғары аумақтарға 
да мониторинг жүргізуге бола-
ты нын көрсетіп отыр. Анализ 
барысында ойлы-қырлы жерлер, 
жол мен елді мекендердің ор-
ман нан қашықтығы есепке алы-
нады. Өрттің таралу жылдам ды-

тарына лезде жеткен. Бөгет жа-
рыл ғаннан кейін судың не гізгі 
бөлігі Қазақстан мен Өз бек стан 
шекарасындағы ойпатты ай мақ-
қа шоғырланып, жет кі лікті 
тереңдікте үлкен су басу аймағы 
пайда болды. 2020 жыл дың 3-4 
мамырында түсірілген ға рыш-
тық суреттерде көрсе тіл гендей, 

су басқан аумақтардың ше-
карасы кеңейе түскен. Мұны жер 
бедеріндегі еңістіктен бө лек, су 
тасқынына табиғи ке дер гілер 
мен үлкен дренаждық ар на-
лардың жоқтығымен түсін ді руге 
болады. 

Сондай-ақ орталық маман-
дары Сардоба суқоймасының 

апаттан кейінгі жағдайына баға 
берген еді. Нәтижесінде бөгет 
жарылғаннан кейін су қой-
маның беткі ауданы 24,1 шар-
шы шақы рымға азайғаны 
анық талды. Қо рыта айтқанда, 
төтенше жағдай өміріміздің кез 
келген саласында туындауы 
мүмкін. Сондай сәт терде жедел 

әрекет етіп, ба рынша қауіптің 
бетін қай та рудың бір амалы – 
деректерді өңдеудің тың 
тәсілдерін игеру. 

Кәмила ДҮЙСЕН

САРЫУАЙЫМҒА САЛҒАН САРДОБА

ғы мен бағытына әсер ететін 
тағы бір маңызды фактор – жел 
мен орман өсімдіктерінің құра-
мы. Өйткені құрғақ, ауру ағаш-
тар тез жанып, желсіз ауа ра йын-
да да инженерлік құрылымдарға 
қауіп төндіруі мүмкін. 

Сондай-ақ ЖҚЗ деректері 
өр тену қаупі бар аймақтардың 
картасын жасауға және өткен 
жылдардағы орман өрттерінің 
жиілігімен салыстыруға пайда-
ла ны лады. Осылайша өрт шалу 
қаупі жоғары және төмен жер-
лерді тауып, табиғи апатты 
басқарудың ұтымды страте гия-
сын жасауға болады.

Жоғары және орташа кеңіс-
тіктік дәлдіктегі ЖҚЗ дерек те-
ріне сүйене отырып көлемді 
сараптама жасалады. Мәселен, 
өрттің таралуын егжей-тегжейлі 
талдау; өртенген алаңның аума-
ғын анықтау және келтірілген 
эко номикалық залалды бағалау; 
өрттерді жою бойынша алдын 
алу іс-шараларын жоспарлау; 
шым тезектің терең жану 
ошақтарын анықтау.
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1970 жылдың наурыз айы 
еді. КазГУ-дың филология фа-
куль  те тінің  бірінші курс сту-
ден тіміз. «Ректор ауысыпты, 
Өмірбек Жол  дасбеков деген кісі 
ректор болып келіпті» деген сөз 
бөл ме ден бөлмеге желдей есіп 
кетті. Біздің жете танитынымыз 
– ку ра торымыз Мырзатай Жол-
дас беков пен сол кездегі дека-
ны мыз Ха лаби Сайхиев. «Келсе 
келсін, көрерміз» деп сырттай 
тон пішіп, тобық жұтып жатқан 
жай бар. Айналаға енді алаңдап, 
жан-жағымызға қарай бастаған 
тұм са шақ еді ол. Киров және 
М а сан чи көшесіндегі оқу кор-
пу сына жү гіріп барып, жүгіріп 
келіп, дәріске дендеп кірісе бас-
та ған быз.

Бір күні жатақхана дүрлігіп 
кетті. Жаппай жүгіріс, әншейінде 
шаңқылдап ұрсып, шаңымызды 
қағып жататын комендант Вера 
апамыздың мейірі жұмсақ, бізді 
туған баласындай қадірлеп, 
бәйек болып кетті. Виноградов 
көшесіндегі әйгілі №88 үйдегі 
ескі жатақхана. Дәліз бойымен 
бір топ адам дүрлігіп келе жатыр 
екен. Алдында палуан денелі, 
бұйра шашты, қозғалысы мы-
ғым, жүрісі салмақты, орта бой-
лы бір кісі келе жатты. Ересек 
курс тың бір студенті: «Жол дас-
бе ков деген – осы кісі, өзі палуан, 
өзі математик», – деп хабар беріп 
үлгерді. Біздің бөлмеге кірді. 
Түрегеліп тұрмыз. Таныса бас-
тады. Түсі жылы, көптен көрін-
бе ген ағамыз сияқты. «Жағ дайы-
мыз жақсы» деп тақылдап 
жа тырмыз. Декандарымыз жа-
уап қа риза кейіпте.

«КазГУ-дың оқу корпустары 
әр жерде екен, жатақханалар да 
солай, кітапханалар да осы 
күйде. Жақында университеттік 
сенбілік жасаймыз, өз қала шы-
ғымыз болады, болашақта бәрі 
бір жерде болып, сабақ оқуға, 
тұруға, жан-жақты дайындалуға 
ыңғайлы жасаймыз», – деді се-
нім ді үнмен. Айтқандай-ақ, ке-
лесі бір сенбіде жалпы уни вер-
ситеттік сенбілік болып, бірінші 
курс тық бәрімізді бірнеше ав-
тобусқа мінгізіп, қаланың шы-
ғыс бетіне алып келді. Орасан 
зор аумақ, қалың тоғай, сан түр-
лі қаптаған ағаш. Осы жерде 
КазГУград болады екен, соның 
орнын тазалап, ретке келтіреді 
екен біз. Күліп-ойнап жүріп бір-
не ше машина толған қоқысты 
тиеп жібердік. Осылайша жаңа 
рек тор Өмірбек Жолдасбеков 
КазГУградтың алғашқы қадасын 
қақты. Кейін білсек, бұл жердің 
көлемі 100 гектар екен. 

Сол жылы ауқымды құры-
лыс тар басталды. Ол кезде құры-
лыс қарқыны, неге екенін кім 
біл сін, ұзақ жүретін. Арман дау-
мен жүріп біз университетті 
бая  ғы ескі корпустарда оқып 
бі тіріп, жан-жаққа тарап кеттік. 
Ре  ті келгенде «біз КазГУградтың 
ір ге тасын қалағанбыз» деп мақ-
та нып қоямыз. Ректор Жолдас-
бе ковтің ерен еңбегінің нәти-
жесінде КазГУград ел 
мақ    та натын іргелі оқу орнына, 
студенттерге жан-жақты білім 
беретін білім-ғылым ордасына 
айналды. Оқу корпустары жаңа-

дегі алдыңғы қатарлы уни вер-
ситеттердің ішінен өз орнын 
тапты, өзінің атағын әлемдік 
білім меридиандарына таратты. 
ҚазҰУ түлектерінің ішінен 90 
жылдыққа қадам басқан кезеңде 
40 министр, 48 елші, жүздеген 
академик пен Мемлекеттік сый-
лық тың лауреаттары, мемлекет 
және қоғам қайраткерлері, елі-
мізге танымал тұлғалар, Отан 
со ғысы кезінде жаумен жан-
қияр лықпен соғысқан батыр лар, 
еңбек майданында ел даң қын 
асырған ерен ерлер, жүз  деген 
депутаттар мен білім сала сының 
озық ұстаздары шықты. 

Университет Тәуелсіздіктің 
тұғы рына айналып, әрбір түлегі 
«мен КазГУ-дың түлегімін» деген 
қанатты сөзді мақтана айтатын 
дәрежеге жетті. Бізге дәріс оқы-
ған ғұлама ғалымдар, ұстаз дар-
дың дені өмірден өтіп кетті, бі-
рақ олардың әзиз есімдерін 
ке йінгі жас ұрпақ саналы түрде 
са бақтастырып келеді. Олар бұл 
күн де аудиториялардың атын 
ием деніп, өз түлектеріне әлі де 
ұс таздық ұлағатын үйретіп келе 
жат қандай.

1994 жылы мен Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Кеңесі-
нің депутаты болып сайланып, 
Өмірбек аға Жолдасбековпен бір 
комитетте қызмет атқардым. 

Бұл межеге жету үшін мақсатты 
түрде жұмыстар жүргізілді және 
Қазақстандағы жоғары оқу 
орын дарының ішінде бірінші 
бо лып қол жеткізілді. Бұл – жал-
пы ҚазҰУ ұжымының ортақ 
табысы. Әлемдегі ең беделді әрі 
танымал QS WUR халықаралық 
рейтингтік агенттігінің баға-
лауы бойынша дүниежүзінің 
1000 университетінің арасында 
165-орынды иеленген оқу 
ордасын күллі Қазақ елі мақ та-
ныш етеді. 

Университеттің әлемдік дең-
гейдегі зерттеу универ си тетіне 
айналуы – Аl-Farabi University 
Smart City инновациялық тұғыр-
на масы мен «Университет 4.0» 
тұ жырымдамалық үлгісіне не-
гізделген жоғары техно ло гия-
лық білім және рухани-адам-
гершілік концептілерінің тең  дігі 
негізінде мамандардың жаңа 
буынын тәрбиелеуді көз дейтін, 
ҚазҰУ жасап шыққан бағдарлама 
негізінде жүзеге асырылып жа-
тыр. 

 Бүгінде біздің университет 
екіжақты серіктестік шеңбе рін-
де әлемнің 46 еліндегі 300-ден 
аса жоғары оқу орындарымен, 
сондай-ақ БҰҰ «Академиялық 
ықпал ету» бағдарламасының 
жаһандық хабы ретінде БҰҰ 
мекемелерімен көпжақты ха-

ҚАЛАШЫҚТЫҢ ҚАДАСЫ 
ҚАҒЫЛҒАНДА КУӘ БОЛДЫҚ

лық аралық байланыстарды бел-
сенді дамытып отыр. Уни вер-
ситет бұл құрметті де жауапты 
дә режені 2014 жылдан бері сақ-
тап келеді. 

Оқу орнында Пан Ги Мун 
атындағы БҰҰ-ның бұрынғы Бас 
хатшысының тікелей қаты суы-
мен ашылған Орнықты даму 
институты құрылып, табысты 
жұмыс істеп тұр. Шетелдердегі 
жетекші университеттерде Әл-
Фараби атындағы 10 ғылыми 
білім беру орталығы, Ыстамбұл 
(Түркия) және Делиде (Үндістан) 
Әл-Фараби мұражай-үйлері ашы-
  лып, оларда қазақ тілі мен қазақ 
халқының мәдениеті үй ре тіледі, 
ұлы Абайдың гума нис тік идея ла-
ры мен ілімі на си хатталады. ТНЕ 
пікірінше, университетіміз ең 
үздік Азия университеттерінің 
Shortlist қа тарына кіреді. ҚазҰУ 
Топ-200 ең экологиялық және 
Топ-50 технологиялық дамыған 
уни вер ситеттердің қатарында.

ҚазҰУ кампусы аумағында 
ҒТА құрудың алғашқы қадамы 
әлемнің 130-дан астам жетекші 
жоғары оқу орындарын бірік ті-
ре тін «Жаңа Жібек жолы уни вер-
 с итеттерінің альянсы» Ха лық -
аралық IT-кластерін іске қосу 
болады. Оның өзегін Silicon Val-
ley моделіндегі IT-технопарк 
және ҚХР үкіметінің гранты 
бойынша ҚазҰУ-ға ұсынылатын 
суперкомпьютер құрайды. «Ал-
қап тың» маңызды құрамдас 
бөліктері қатарында заманауи 
ем хана мен зертханасы бар ме-
дициналық-биологиялық клас-
тер, сондай-ақ нанотех но ло гия-
лар мен жаңа материалдар, 
ядро лық, ғарыштық және теле-
ком  муникациялық техно ло гия-
лар, робототехника, пән аралық 
гуманитарлық зерт теу лер сияқ-
ты ғылыми бағыттарды бірік ті-
ретін инновациялық клас тер 
бар. Айта берсек, уни вер  си тет тің 
біліми-ғылыми же тіс тік те рінің 
өзі бірнеше мақа ла ға сый май 
қалар еді. Мақ танатын, ме-
рейленетін мы салдар жетер лік.

Соның бірі мен үшін ерекше 

сәт, 47 жылдан соң кезінде 
«КазГУградта оқи алмай кеттік-
ау» деп армандаған оқу орнына 
сәті түсіп қайта оралдым. Алма-
ма терді 1980 жылы бітірген, бү-
гінде көрнекті мемлекет және 
қоғам қайраткері болып та-
нылған тұлға, филология ғылы-
мының докторы, профессор, 
та лай мемлекетте төтенше және 
өкілетті елші болған азамат 
Жан сейіт Түймебаев өзіне ке-
ңес  шілік қызметке алып, қоян-
қол тық жұмыс істеп келеміз. 
Өзім оқыған, білім берген, аза-
мат болып қалыптасуыма негіз 
қалаған университетімде қыз-
мет жасауды әрі парызым, әрі 
борышым деп есептеймін. Туған 
ұяға сағынып оралған түлек 
ретінде жаңарған, жасарған, 
әлемге танылған, әлі де талай 
биіктерге абыроймен шыға 
алатын зор мүмкіндігі бар Қазақ 
ұлттық университетінің ұжы-
мын да, өз білімі мен білігін оқу 
орнының одан әрі өркендеп, 
дамуына үлес қосуға ұмтылған 
жандардың қатарында жүрге ні-
ме ризамын.

Алда талай белестер мен жа-
уап ты сапарлар тұр. «Білімді ел-
дің еңсесі биік» деп ұлттық идео-
логияның нұрлы ны са насын 
нұсқаған президентіміз Қасым-
Жомарт Тоқаев алға қо йып 
отыр ған міндеттер мен тапсыр-
ма ларды жоғары дәреже де ат қа-
рып шығуға Қазақ уни вер ситеті 
толық дайын деп санай мын. 
Ынтымақшыл ұжым, береке-
бір лікті ұстанған ұстаздар қауы-
мы мен өмірлік сапар ла рына 
құштарлық пен ізденісті мақсат 
тұтқан қазіргі студенттер біздің 
арамыздағы 47 жылдық арақа-
шық тықты сәт сайын жақындата 
түседі деп сенемін. 

Тарихи 90 жылдық кезеңіне 
бағыт ұстанған ұлттық универ-
си теттің Тәуелсіздіктің 30 жыл-
дығы қарсаңындағы жан-жақты 
жұмыстары, бағалы бас та ма ла-
ры, атқарып жатқан ізгі істері, 
жарқын жаңалықтары жалғаса 
береді деп сенемін. 

MENІŊ UNIVERSITETІM

ТОҚСАН ЖЫЛҒА ЖУЫҚ ТАРИХЫ БАР ӘЛ-ФАРАБИ 
АТЫН  ДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИ ВЕ Р СИТЕТІН КӨП-
ТЕ ГЕН ТАНЫМАЛ ТҰЛҒАЛАР БІТІРІП ШЫҚТЫ. ОЛАР 
МЕМ   ЛЕКЕТТІ БАСҚАРУҒА, ХАЛЫҚТЫҢ РУХАНИ ДА-
МУЫНА, БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМНЫҢ, МӘДЕНИЕТТІҢ ӨР-
КЕН  ДЕУІНЕ, ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКА МЕН ЗА-
МАНАУИ БИЗНЕСТІҢ ҚА  ЛЫП ТАСУЫНА СҮБЕЛІ ҮЛЕС 
ҚОС ТЫ. «МЕНІҢ УНИВЕРСИТЕТІМ» – ЖАҢА АЙДАР. 
МҰН   ДА БІЛІМ ОРДАСЫНЫҢ ТАНЫМАЛ ТҮЛЕКТЕРІНІҢ 
ҰШҚАН ҰЯСЫ ТУРАЛЫ ЖЫЛЫ ЕС ТЕ ЛІК ТЕРІ МЕН ӨМІР 
ЖОЛЫНДАҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ БАЯНДАЛАДЫ.

Өтеген ОРАЛБАЙҰЛЫ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері:

дан бой көтеріп, жаңа жата қ ха-
налар бой түзеді. Студенттердің 
саны жылдан-жылға өсіп, бұл 
күнде 27 мыңға жақындады, 
қыз меткерлердің саны 6000-ға 
тақап, мұнда қызмет ететінін 
мақ тан тұтатын ұрпақтар сабақ-
тас тығы жақсы жалғасын тапты. 

Қазақ білімінің қарашаңы ра-
ғы атанған бүгінгі ҚазҰУ әлем-

Сол күндерде біз КазГУ-дың әрі 
түлегі, әрі ректоры ретінде ал-
ғаш қы қазық қаққан кездегі 
уни верситеттің өмірбаянын 
бір ге талқылап, сол кезеңдегі 
күндерді сағынышпен еске алып 
отыратын едік. Біздің әңгіме міз-
ге уақыты табылғанда дем беріп, 
өзінің де студенттік шақтарын 
еске алып, еміреніп отыратын 
ұлы қаламгер Әбіш Кекілбаев, 
Қуа ныш Сұлтанов, бірінші сту-
денттік жылдарын осында бас-
таған Шерхан Мұртаза, жазушы, 
академик Уәлихан Қалижан 
сынды тұлғалар туған уни вер-
ситеттерін қадірлеп, құр мет-
теуден бір жаңылған емес.

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың жоға-
ры оқу орындарына әлемдік Топ-
200 университеттің қатарына 
кіру жөнінде тапсырма берге ні-
нен көпшіліктің хабары болар. 
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Алма Қыраубаева ғылыми із-
де ністерімен қатар, ұлттық тәр-
бие мәселелерімен де белсене 
ай  на лысты. «Саяси тәуел сіз ді гі-
мізді алғанмен, рухани тәуел сіз-
дікке жету оңай емес. Оған қазақ 
баласы жаппай қазақ мектебінде 
оқитын күнге жеткенде ғана үміт 
артуымызға болады. Осы ұлы 
мақсат үшін күрес бүгін де, ертең 
де тоқтамауы тиіс», – деп жазды 
ол «Жаным садаға» атты еңбе гін-
де.

Алма Мүтәліпқызы тәуел сіз-
діктің алғашқы жылдары, яғни 
1993 жылы Алматы облысы Қа ра-
сай ауданының Ораз Жандосов 
ауылында жекеменшік Қа зақ 
гуманитарлық мәде ниет мектеп-
лицейін ашты. Бұл гу манитарлық 
ли цейде білім беру, тәрбие жұ-
мысы мем лекеттік стандартты 
сақтай отырып, ұлттық дәстүр 
бағы тында жүргізілді. Қаражат 
тапшылығына байланысты 1996 
жылға дейін ғана жұмыс істе ге-
ніне қарамастан, Алма апайдың 
лицейі қазақ ұлттық мектебі үл-
гісінің тәуелсіздік кезеңінде жү-
зеге асқан бір көрінісі болды. 
Олай дейтін себебіміз – Алма 

Во время педагогической 
практики докторантами 1 курса 
кафедры механики по специаль-
нос ти «Космическая техника и 
технологии» Р.Жунусовым, М.Та-
совой, А.Калыбековой и А.Ба ден 
было проведено про фо риен та-
ционное мероприятие на тему: 
«Перспективы трудоустройства 
в организации сферы косми чес-
кой техники и технологий РК», 
посвященное к 60-летию дня 
Космонавтики. Данное меро-
прия тие, проведенное в рамках 
проекта «Айналаңды нұрландыр», 
было направлено на устойчивое 
развитие системы трудо ус трой-
ства студентов кафедры механи-
ки по специальности «Косми чес-
кая техника и технологии». 
Прог рамма профессиональной 
ориентации была направлена 
для успешного трудоустройства 
и более детального понимания 
студентами выбранной спе-
циаль ности. Так как, студент, пос-
тупив в университет, не всегда 
понимает возможности вы бран-
ной им специальности.

На данном мероприятии при-

Қазақтың ғалым қызы, филология ғылымының докторы, профессор Алма 
Қыраубаева қамшының сабындай қысқа ғұмырында ғасырға азық болар мол 
қазынаны халқына сыйлап, қазақ әдебиеті мен мәдениетіне елеулі үлес қосты. 

Мектеп қабырғасында жүргенде-ақ әдебиетке бейімділігін танытқан шәкірт 
С.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетіне оқуға түседі. Қазақ әдебиеті 
мен мәдениетіне ерекше бір леп әкелген жаңа толқынмен бірге осы оқу орнын 
1970 жылы бітірген соң, талантты түлек ұстаздарының назарына ілігіп, 1973 жылы 
аспирантураны тамамдайды. 1974-2000 жылдар аралығында қазақ ғылым-білімінің 
қарашаңырағына айналған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
ғылыми-педагогикалық тұрғыда жемісті қызмет атқарды. 

Студенческая жизнь в 
связи со всемирной 
пандемией – уже 
прио брела иной фор мат. 
Помимо занятия, лекции, 
экзаменов наш 
университет дает 
возможность реализации 
различных инициатив 
обучающихся. 

Ұлттық мектеп 
үлгісін жасады

Профориентационное 
мероприятие для студентов

Қыраубаева мектеп бағдарла ма-
сын жүйелеумен қатар, білім 
беретін білікті ұстаздар құрамын 
да ойдағыдай жасақтады. Универ-
си тетті үздік оқыған өз шәкірт-
тері: Самал Дәрібаев, Саида Нәжі-
ме денова, Ләйла Мұсалы, Айсұлу 
Қа сымбектермен бірге, тәжі ри-
белі ұстаздар – ерлі-зайыпты 
Бекболат пен Зиба Бәйтіковтер, 
Нұрсұлтан Сәрсенбаев, Қарлығаш 
Әбетаевалар еңбек етті. Солардың 
қа тарына тәуелсіздіктің алғаш қы 
жылдарында өзге мемле кет тер-
ден елім деп ентелей жеткен қан-
дас білімді жастарды да тарта 
білді. ҚХР Пекин орталық ұлттар 
университетінің түлегі, әдебиет-
та нушы Рахым Айыпұлы, Пекин 
ор талық ұлттар университеті 
өнер факультетінің және Құрман-
ға зы атындағы  консер вато рия-
ның түлегі Ернұр Тұрсынәліұлы, 
Шыңжаң педагогикалық инс титу-
тының түлегі, ақын Дәулет бек 
Байтұрсынұлы, Қарақалпақ стан-
нан Сәкен Нұрашев, Қыр  ғыз стан-
нан  Кәмила Сарым са қова се кілді 
талантты қыз-жігіт тер келіп, Қа-
зақ гума ни тар лық мәде ниет ли-
цейі нің алғашқы ұс таздары ата-

ни мали участие студенты 1-4 
курса обучающиеся по прог-
рамме бакалавриата и 1-2 курса 
по программе магистратуры. Не 
зря докторантами нашего уни-
вер ситета было выбрано на прав-
ление трудоустройства.  Вопрос 
по устройству на работу стоит в 
ны нешнее время остро, актуаль-
ность данного мероприятия был 
очевиден. Организаторами были 
тщательно учтены все детали 
мероприятия, так как данное 
собрание даёт толчок в станов-
ле нии студентом, как и в про фес-
сиональном поприще, так и в 
трудовом направлении.  

На меро приятие также были 
приглашены представители ка-
фе дры меха ни ки и потен циаль-
ные рабо то датели.  Основными 
приглашенными участниками 
– «потенциаль ны ми ра бото да-
телями» были: за мес  титель 
Пред седателя Прав ления, АО 
«Национальный центр косми-
чес ких исследований и тех-
нологий» Асылхан Бибо си нов, 
ди ректор департамента стра те-
ги ч еского развития и между на-
родного сотрудни чест ва ТОО 
«KazAeroSpace» Малика Баталова, 

нып, мектеп оқу шы ларына 
жан-жақты білім берді. Олар білім 
бере жүріп, арт та қалған туыста-
рын осындағы қыз-жігіттердің 
көмегімен атажұртқа шақыртты. 

Филология ғылымының док-
торы, профессор Өмірхан Әбди-
ма нов Алма Қыраубаеваның 
ұлағат ты ұстаздары, әлеуметтік-
қоғамдық ортасы жайлы: «Алма 
Мүтәліпқызы университет қа-
быр  ғасында Бейсенбай Кен же-
баев, Рахманқұл Бердібай, Тұр-
сын бек Кәкішев, Зейнолла 
Қаб долов сынды ұлағатты ұстаз-
дардың қамқорлығын көріп, 
тәлім-тәрбиесін алды. Ғалымның 
студенттік жылдардағы жолдас-
та ры Алдан Смайыл, Әділбек 
Тауасаров, Нұрлан Оразалин, 
Сағат Әшімбаев, Әшірбек Көпіш 
сияқты қазақ әдебиетіндегі 
өзіндік сара жолы бар, нар 
тұлғалы азаматтар шы ғар-
машылық ізденістеріне, өмірге 
деген құлшынысына ерекше сер-
пін бергені анық», –  деп, сол 
буынның қазақ әдебиеті мен 
мәдениетіне, ұлт руханияты мен 
ғылымына зор серпіліс әкелге-
ніне ризашылығын білдіреді.

начальник отдела мо ни торинга 
водных ресурсов департамента 
пространст вен ных данных АО 
НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» 
Аягоз Аипова, управляющий 
парт нер ТОО «Rakurs Tech», сер-
ти фициро ван ный пилот Феде-
ральной авиа цион ной ад ми  нис-
трации (FAA) США и 
ру    ко водитель компании ТОО 
«Rakurs Tech» Джеймс Боу лин 
Стьюарт, заведующий сек то ром 
ДТОО «Институт ионос фе ры» 
Нурмахамбет Сыдық. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың Қазақ әдебиеті кафедра сы-
ның доценті, филология ғылы-
мы ның кандидаты, Алма 
Қы рау баеваның шәкірті Самал 
Дәрі баев ұлағатты ұстазы және 
мектеп жайлы толғана келіп: 
«Жалпы, ұстаз атты ұлы ұғым ға 
сай болу үшін осы жолды мұрат 
тұт қан жанның бойында бірін-
бірі толықтырар үш қасиет 
тоғысуы шарт. Меніңше, оның 
біріншісі – телегей теңіз терең 
білім, екіншісі – өмірімен өзектес 
деп біліп, таңдаған мамандығын 
жетік меңгерген біліктілік, үшін-
шісі – өз ортасына сыйлы бола 
білген кісілік келбет. Міне, осы үш 
қасиет ұстаз тұлғасында тұтаса 
тоғысып, әрқайсысы көзге ұрып 
әрі бір-бірімен кі ріге жымдасып 
кеткенде ғана нағыз ұстаз жара-
ты л ысы ерекшелене түседі. Бар-
шаға «Алма апай» атанып кеткен 
Алма Мүтәліп қы зының бүкіл 
болмыс-бітімінен осынау үш 
қасиет анық байқалып тұратын-
ды», – деп, ұстазға деген ыстық 
ықыласымен бөліседі. Ол ойын 
сабақтай келіп, «Сол жылдары 
талайды тентірете жаз даған 

По списку участников можно 
увидеть, что принимали участие 
не только граждане нашей стра-
ны, но и серти фици рованный 
пи лот США, в том числе и пред-
ставители крупных госу дар-
ственных и квази го судар ствен-
ных отраслей. Каж дый из 
приг лашенных спикеров меро-
прия тия выступил с речью, 
которая сопровождалась ин фор-
мативными презентациями и 
видеороликами о деятельности 
компании, в том числе и о 

тәкаппар тапшылық мектебімізді 
де терең тұңғиығына тартып, 
тығырыққа тіреді. Халықтың 
игілігіне айналған мектеп на рық-
тың иірімінде кете барды. Қаржы 
мен қамқорлықтың аздығынан 
мек тебіміз жабылды», – деген 
өкінішін де жасырмайды.

Алма Қыраубаеваның ғалым 
ретінде алдына екі түрлі мақ сат 
қойғаны ерекше бай қа лады. 
Оның біріншісі әлі зерттелмей 
жатқан әдеби құндылықтарды 
ғылыми тұр  ғы дан игеру болса, 
екін  шісі – сол игерілген қазы на-
ны туған халқының кә десіне жа-
рату. «Ғалымның хаты, жақсының 
аты өлмейді» деген халық дана-
лы ғына сай, Алма Қыраубаеваның 
2008-12 жылдар аралығында «Ға-
сырлар мұрасы» ( 2008), «Ежелгі 
әдебиет» (2008), «Шығыстық қис-
са-дастандар» (2010), «Жаным 
са даға» (2011), «Мыңжылдық жо-
лаушы» (2012) атты бес томдық 
шығармалар жинағы жарық кө-
ріп, ғылыми айналымға түсті. 
Оның ғылыми зерттеулері, пе-
даго гика саласындағы еңбектері 
мен ұстанымдары жаңа буынды 
тәрбиелеуде, оқушыны жеке 
тұлға ретінде дамытудағы тың тұ-
жырымдары, тәуелсіз ел ұрпақ та-
рына білім беруде өз дара лы-
ғымен ерекшеленді.

Алма Мүтәліпқызының ел 
тәуел сіздігінің алғашқы қиын-
қыс тау кезеңінде білім, ғылым 
саласында келелі ой, батыл идея 
ұсынып қана қоймай, оны іс 
жүзінде дәлелдеуі – үлкен ерлік 
және бұл оның қажымас қай сар-
лығы. Бұл оның Алаш ар дақ ты ла-
рының ұлы арманын жал ғас-
тырған ұлт тұлғасы екенін 
әйгілей түскендей. 

С.ТІЛЕУБАЕВ, 
Қазақ әдебиеті және әдебиет 
теориясы кафедрасының аға 

оқытушысы, ф.ғ.к.

Т.ДӘУІТҰЛЫ, 
әдебиеттану мамандығының 

1-курс докторанты

детализации специальности КТТ. 
Любой желающий имел воз-
можность лично задать вопросы 
по насущным темам, таким как: 
трудоустройство, прохождение 
трудовой практики, получение 
снимков со спутника для науч-
ных целей, научно-мате риальное 
обеспечение.

Студенты нашей кафедры 
получили много полезной ин-
фор мации по специальности 
КТТ, а также узнали какие боль-
шие возможности даёт данная 
спе циальность в отрасли: кос-
ми ческого/спутникового мо-
ни то ринга, космического про-
ек  тиро ва ния, в системах 
дис     тан  ционного зондирования 
Зем ли, возможности и пути 
мониторинга и выявления яв-
ле ний ЧС, узнали, как все вы ше-
пе ре численные направ ления 
ин тег рируются со специаль-
нос тью КТТ. Студенты в рамках 
меро прия тия получили ответы 
на интересующие вопросы и 
уви дели свои возможности в 
научно-исследовательском на-
прав лении.

Вышеуказанное мероприятие 
доступно к просмотру по ссылке 
ниже на Youtube канале: 

https://www.youtube .com/
w a t c h ? v = R f 9 v q i 4 g 2 r Y & a b _
channel=RustemZhunussov

А.ҚАЛЫБЕКОВА, 
А.БАДЕН,  

докторанты специальности 
КТТ Кафедра механики КазНУ
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Жаһанды жайлаған 
дерт  пен күресуде қа шық-
тан оқы ту заман талабына 
ай налды. «Механика» ма-
ман дығының 15 сту ден ті 
Алматы қала сын дағы Сұл-
тан-Ахмет Ход жи ков атын-
дағы №39 маман дан ды-
рыл ған лицейде төрт апта 
бойы ұстаз деген ұлы есімді 
өздеріне серік етті. 

Тәжірибе барысында 
ли цей мұғалімдерінің са-
бақ тарына қатысып, әр 

К сожалению каран тин ные ме-
ры, введенные в ответ на COVID-19, 
при вели к сужению доступа людей, 
разрушив многие планы и постав-
лен ные цели на этот учебный год. 
Но на кафедре «теплофизики и тех-
ни ческой физики» физико-тех ни-
ческого факультета» нашли ре-
шение данной проблеме. Благодаря 
согласию между заместителем за-
ве дующей нашей кафедры Жанар 
Каир жановной Шортанбаевой и 
кафедрой «Безопасности и инфор-
ма ционных технологий» Научно-
исследовательского университета 
Московского энергетического инс-
ти тута (МЭИ) в лице координатора 
Ирины Александровны Кулик ус-
пеш но организовалась дecя ти днeв-
ная Международная онлайн школа. 
Занятия курса проходили во время 
празднования Наурыз, в вечернее 
удобное время, когда магистранты 
были свободны для получения, 
разбора и анализа информации.

Профессорско-препода ва тель-
ский состав МЭИ за десять дней 
стажировки полностью раскрыл 
тему школы «Цифровые техноло-
гии в энергетике и промыш лен нос-
ти ХХI». Начиная с истории цифро-
ви зации и обзора современных 
трендов компьютерных наук, мы 
разобрали возможности цифро ви-
за ции электроэнергетики, разо-
бра ли актуальные проблемы ин-
фор мационной безопасности в 
энергетике. Особый интерес у 

магис трантов вызвало занятие, где 
до цент кафедры БИТ Сергей Ры-
жиков провел мастер-класс по 
выяв лению и защите технических 
ка налов утечки информации на 
предприятиях энергетики и WEB-
технологии для поддержки эконо-
мики и энергетики.

Во время и после стажировки у 
нас сохранились чувства интереса, 
любопытства, ожидания чего-то 
нового и неизведанного. Ведь ци-
фро визация и сфера цифровых 
тех нологий обладают особой ма-
гией, которая объясняется только 
наукой. По завершении стажировки 
участникам в онлайн формате вру-
чили сертификаты о прохож де нии 
курса, а мы, в свою очередь, поста-
ра лись получить как можно больше 
информации, касающейся деятель-
нос ти уже существующих центров 
в энергетике. Необходима комплек-
сная и активная работа для вопло-
ще ния огромного количества на-
брос  ков, заметок, записей и всех 
идей в жизнь, но я верю, что резуль-
таты стажировки уже используются 
в написании практических частей 
магистерских диссертаций многих 
участников международной он-
лайн школы.  

Г. ТУРСЫНБАЙ,
магистрант кафедры 

Теплофизики и технической 
физики физико-технического 

факультета КазНУ

ұстаздың өзін дік сабақ та-
қы рыбын түсіндіру, оқу-
шы лармен қа рым-қаты-
нас та байланыс ор     на тудың 
әдіс-тәсілдерін мең  гердік. 
Қашықтан оқыту ба ры-
сын дағы жүр гізілген са-
бақ тарды «ойды сан-саққа 
жүгірткен сабақ» деп атар 
едім. Себебі мұғалімдер он-
лайн сабақ барысында тек 
та қы рыпты түсіндіріп қана 
қой май, көмекші құрал ре-
тінде «бот» негізінде жұ-
мыс іс тейтін сайттарды 
пай   да ланып, оқушы лар-
дың сабақ ты түсіну дең-
гейін тест, блиц-сұрақ, ло-

те рея, тағы да бас қа ойын 
түрлерін қолдану арқылы 
тексеріп отырады. Бұл біз-
де мұғалімдердің тек бір 
бағытта емес, заман тала-
бына сай жан-жақты да мы-
ған, жаңа техни ка лар ды 
мең  гер ген, жаңа шыл ұстаз 
бей несінің қа лып тас қа-
нын көр сетті.  

Тәжірибе барысында 
жо ғары және төменгі сы-
нып оқушыларына ма те-
ма  тика бағыты бо йын ша 
он лайн са бақ тар жүр гі зіл-
ді. Оқу шы лар ға алгебра, 
геометрия пән дері бойын-
ша онлайн фор матындағы 

Факультет бүгінде алыс және жақын шетел-
дермен кең түрде халықаралық ғылыми бай ла-
ныс тар орнатып, ғалымдар мен студенттер Ресей, 
Ита лия, Франция, Германия, Қытай және тағы 
басқа елдердің мамандарымен бірге ғылыми-зерт-
теу жұмыстарын жүргізіп, бірлескен экспеди ция-
лар ға қатысады. Университет қабырғасында білім 
алатын студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми-
инновациялық әлеуетіне қолдау көрсетуде зам а-
науи зертханалық база, ғылыми үйірмелер мен 
клуб тар құрылып, нәтижелі жұмыстар атқарылып 
келеді. 

Бүгінде университетіміз ұлттық және халық-
аралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті және 
сұранысқа ие мамандарды, ел мен әлем азамат та-
рын қалыптастырудағы сапалы жаңа нәтижелерге 
қол жеткізуді, сондай-ақ білім беру және білік ті-
лікті арттыру арқылы қоғамды тұрақты дамытуда 
еңбек етіп келеді. Осындай сан мүмкіндіктерге 
толы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың студенті 
атану – асқақ арман, үлкен мақтаныш. 

Қ.АНДАС,
тарих факультетінің 2-курс магистранты

БІЛІМДІ ТӘЖІРИБЕМЕН ҰШТАСТЫРДЫҚ
Механика-

матема ти ка 
факуль теті «Меха-
ника» маман ды ғы-
ның 4-курс сту дент-
тері білімді 
тә жіри бе мен 
ұштас ты ру мақ-
сатында ұстаз дық 
жолымен жү ріп, 
өзімізді шыңдай 
түстік. Әлемдік 
па н демия уақыты-
мен тұспа-тұс 
кел ген діктен, 
педа гогикалық 
тәжірибе онлайн 
форматта өткізілді. 

BILIM

КазНУ им. Аль-Фараби в течении последних нескольких лет 
независимости успешно дает возможность студентам и магистрантам 
пройти международную стажировку. Являясь отличным способом 
познакомиться с жизнью и работой за границей без больших временных 
и денежных вложений, профессиональные стажировки для 
магистрантов, студенческий обмен и волонтерство набирают 
популярность не менее, чем высшее образование за рубежом. 
Участники таких программ даже за короткий период получают ценный 
опыт межкультурной коммуникации, востребованные навыки и 
возможность заработать.

ПОЛЕЗНАЯ ОНЛАЙН 
СТАЖИРОВКА

Мүмкіндіктер мекені

сабақтар өт кізіліп, сандар 
мен өр нек тердің, гео ме-
трия  лық фи гу р алардың 
қыр-сыр лары түсіндірілді. 
Пе да го гикалық тәжірибені 
жауапкершілікті талап ете-
тін практика десек те бо-
лады. Студенттерге ұстаз 
болу деген үлкен жауап-
кер шілік ар тыл ған дықтан, 
әри  не, қорқыныш пен 
үрей бойымызда қа тар 
жүр  ді. Педаго гикалық 
прак  тика барысында «Ұс-
таз болу – жүректің ба тыр-
лығы» еке ні не шынымен 
де көз жеткіздік.

Біздің осындай сы-
нақ тан лайықты өтуі міз-
ге се беп ші болып, қолдау 
көр сетк ен педаго гика-
лық прак тика жетекшісі, 
ф.м.ғ.к., доцент Асылбек 
Тө леп  бергеновке және 
№39 мамандан ды рыл ған 
ли цей ұжымына алғы сы-
мыз шек сіз.

Азиза 
ҚАШҚЫНОВА, 

Механика 
кафедрасының 4-курс 

студенті

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың тарих факультеті 
– отандық және шетел      
тарихы, археология, 
этнология, музей ісі мен 
ескерткіштерді қорғау, 
мұрағаттану саласында 
жоғары дәрежелі маман 
даярлау ісінде еліміздегі ең 
мықты орталықтардың бірі. 

Бұл мереке әлемнің әр 
елі нен келген ұлт өкіл де ріне 
тіл меңгертіп, қазақ хал қы-
ның салт-дәстүрін, ата та-
рихын дәріптеп, жаңа лыққа 
толы, инно ва циялық даму-
дың әдіс-тәсілдерін меңге-
ріп жат қан ұстаздар еңбегін 
елге таныту мақсатында 
өтіп, кафедра жұмысының 
нә  ти  жесін кеңінен та ныс-
ты руға зор мүмкіндік берді. 

Ұлттың дамуы білім құн-
  дылықтарынан бас тау ала-
ды десек, осыдан 35 жыл бұ-
рын бой кө тер ген біздің 
ка федра бү гін де шетелдік 
жас тарға ла йық ты білім 
беріп, тәр       биелеп, сара жолға 
са     латын білім мекеніне, 
уни  верситетіміздегі ең бе-
делді кафедраның бірі не ай-
налды. Тамыры бе кіген ка-
федрамыз жыл дан-жылға 
көр кейіп, озық та инно ва-
ция лық тех нологиялар мен 
білік ті қызметкерлердің 
ерен еңбегінің арқасында 
жа  ңа  ру үстіндегі білім ме ке-
ніне айналып, дамуын 
жалғастыруда.  

Іс-шараға әлемнен Қа-
зақстанда тіл үйреніп, бі     лім 
алғысы келетін шет   елдік 
азаматтар және әр елдің 
консулдығы мен білім-
мәдени орта лық тар, шетел-
дік ком па ния лар өкілдері, 
шетелдегі жоғары оқу орын-

Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арнайы 
«Рухани жаңғыру» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында жоғары оқу орнына 
дейінгі білім беру факультетіндегі 
Шетелдіктердің тілдік және жалпы білім 
беру дайындығы кафедрасы 
оқытушыларының ұйымдастыруымен 
«Қазақстанға қош келдіңіз!» атты онлайн 
форматтағы мерекелік іс-шара 
халықаралық деңгейде өтті. 

ТІЛ МЕҢГЕРУДЕГІ 
ЖЕТІСТІКТЕРІМЕН БӨЛІСТІ

да ры нан қонақтар қа тыс ты.   
Аталмыш шараны уни-

вер ситетіміздің Ха лық ара-
лық қатынастар де пар та-
ментінің ди рек торы Айжан 
Болат хан қызы салтанатты 
түрде ашып, қонақтарға жә-
не шетелдік талап ке рлерге 
университетіміздің та ри хы, 
осында білім алу ке лешегі 
туралы және фа культет, ка-
фе дра тари хы нан сөз қоз-
ғай оты рып, күні бүгінге 
де йінгі жетістіктерін айтып, 
ка фе драның қазіргі таң-
дағы орны мен ма ңыз ды-
лығына тоқталып өтті. 

ЖОО-ға дейінгі білім бе-
ру факультетінің дека ны 
Жарылқасын Жап па сов осы 
мерекеге арнал ған кіріспе 
сөз сөйлеп, ка федра туралы, 
оқу үде рісін, студенттік 
өмір ді ұйым дастыру жа-
йын да айт ты. Қазақ стан-
дағы «Россотрудничество» 
өкіл дігінің жетекшісі – 
ұйымдастыру комите ті нің 
тең төрағасы Алексей 

Короп ченко және уни вер-
си те ті міздің тәрбие жұ-
мысы жөніндегі депар та-
мент ди рек торы Жұл дыз 
Есі мова құт тықтау сөз сөй-
леп,  жы лы лебіз де рін біл-
дірді. 

Іс-шара концерттік бағ -
дар ламамен жал ғас ты. Кон-
церттік бағ дар ла маға Қы-
тай, Корея, Ау ған стан, 
Түр кия, Италия, Испания, 
Швей цария, Жа пония және 
бас қа да елдерден қа зақ 
және орыс тілдерін он лайн 
оқып жатқан шет елдік сту-
дент тер қа тысып, ән орын-
дап, өз тіл дерінде атақты 
ақын дарының өлеңдерін 
мә нер  леп оқи отырып, қа-
зақ және орыс тілдерін мең-
герген дең гей лерін, өз 
білім дерін, өнерлерін көр-
се те білді. Студенттер қазақ 
және орыс тілдерін меңге-
ру дегі жетістіктері туралы 
мақ танышпен айтып, оқы-
тушыларына алғыс білдірді. 
Шетелдік сту  денттер мен 
оқыту шы лар дайындаған 
кон церт тік бағдарлама жи-
нал ған жұртшылық көңі-
лінен шықты.

А. СӘДЕНОВА,  
жоғары оқу орнына дейінгі 

білім беру факультеті 
Шетелдіктердің тілдік 
және жалпы білім беру 
дайындығы кафедрасы
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Кафедра ғалымдары мен 
ұстаздары абыройлы әрі қас-
терлі істе аянып қалмағаны 
бел гілі. Оған еліміздің түк-
пір-түкпірінде жасалған бі-
регей археологиялық жа ңа-
лықтар, этнографиялық 
экс пе дициялар барысында 
жиналған мәдени мұра 
туындылары, нәтижесінде 
музей қорларына табыстал-
ған жәдігерлер мен сүбелі 
ғы лы ми еңбектер куә. Ма-
дияр Елеуұлы осы іс-шара-
лар дың ыстық-суығына тө-
зіп, басы-қасында болды. 
Ға лым тарихи-мәдени мұра 
ескерткіштерін тауып, оны 
қа зумен ғана шектелген 
жоқ, сонымен бірге ғасырлар 
қойнауынан жеткен бұл ес-
керт кіштерді сақтау мәсе-
лесінде айрықша құлшыныс 
танытты.

Мадияр Елеуов 1946 жы-
лы 3 мамырда Қызылорда 
об лысы Шиелі ауданы Ең-
бек ші ауылында дүниеге 
кел ген. Ғалымның туып-өс-
кен өңірі – Сырдың ортаңғы 
жә не төменгі ағысы, яғни 
ежелгі отырықшылық мәде-
ниет тің айрықша дамыған 
жері. Осының өзі жас талап-
кер ді тарих саласына, оның 
ішінде қызығы мен шыжығы 
мол археологияға бағыт та-
ған тәрізді. Алайда мақса ты-
на жетуі түрлі себептерге 
байланысты біраз кейінге 
ше геріледі. Алдымен туған 
жерде бірнеше жыл еңбек 
етіп, кейін әскери борышын 
өтейді. 

І орын қанжығаға 
байланды

Археология саласының ардагері 
Тарих факультетінің Археология, этнология және 

музеология кафедрасы қос қуанышты қатар 
тойлауда. Аталмыш кафедраның 50 жылдығымен 
қоса, кафедра профессоры Мадияр Елеуовтің 75 
жылдық мерейтойы тұспа-тұс келіп отыр. 

Мадияр Елеуұлы 1970 
жылы Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универси те-
ті нің (бұрынғы С.Киров 
атын дағы Қазақ мем ле кет-
тік уни вер ситеті) тарих фа-
куль те тіне оқуға түседі. Оқу 
ордасында 1971 жылы 
еліміздегі тұңғыш Археоло-
гия және этнология кафе-
дра сы ашылады. Кафедра 
басшысы, алғашқы кәсіби 
ар хеолог Ә.Оразбаевтың 
бас  та масымен отандық жә-
не Одақ көлеміндегі бел гілі 
ғалымдар дәріс оқуға ша қы-
рылды. Атап айтқанда: ака-
демик Ә.Марғұлан, тас дәуірі 
маманы Х.Алпысбаев, әйгілі 
археолог К.Ақышев, ан тро-
по лог О.Исмағұлов, про фес-
сорлар У.Шалекенов, Х.Ар-
ғын баев, М.Черников пен 
М.Грязнов тәрізді ға лым дар 
кафедрамызда дәріс берді. 
Осы тұлғалар кейінгі қазақ 
археологиясы мен этно-
логиясында үлкен ға лым дар 
шоғырының қалып та суына 
септігін тигізді. Міне, со лар-
дың қатарында Мадияр 
Елеу ұлы да бар.

Университетті бітірген-
нен кейін Мадияр Елеуұлы 
ұс тазы, профессор У.Шале-
ке новтің шақыруымен өзі 
бітірген кафедрада лаборант 
болып қабылданып, про-
фес  сор дәрежесіне дейін 
жетті. 1991 жылы археология 
мамандығы бойынша «VI 
-XIII ғғ. Шу өңіріндегі ор-
тағасырлық қалалар мен 
елді мекендердің мәдениеті» 

Борьба с Covid-19 это не 
толь  ко проблема системы здра-
во  охра нения, но в ней задейст-
во  ваны все силы общества. 
Пред варительно профессором 
Гуль нарой Капановой, докто-
ран тами Жибек Оралхан и 
Акботой Тар гыновой  в течении 
3-х дней проведен цикл лекций 
для всех со трудников ТРЦ, где 
были за тронуты темы истории 
пан де мий и роль вакцин в сох-
ра нении здо ровья и популяции 
людей на Земле; виды вакцин, их 
особен нос ти, польза вакци на-
ции, что такое коллективный 
иммунитет и какую роль он 
играет в нор мализации эпиде-
мио  ло гической ситуации в 

Бағасы келiсiм бойынша.
Таралымы – 1000

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi 
редакцияның көзқарасын бiлдiрмейдi.
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TŪLĞA

Түркістанда еліміздің жоғары оқу орын дары 
арасында волейболдан өткен XI жазғы универ-
сиада ойындары нәтижесінде Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың ерлер командасы кезекті 
тама ша жеңісіне қол жеткізді.

атты тақырыпта кандидат-
тық диссертация, 1999 жы-
лы «Шу-Талас өңірлерінің 
ортағасырлық қалалары 
мен мекендері (VI-XIII ғғ.)» 
ат ты тақырыпта докторлық 
диссертациясын сәтті қор-
ға ды.

Мадияр Елеуұлы өзінің 
жи нақтаған білімі мен тә-
жірибесін Л.Гумилев атын-
да ғы Еуразия ұлттық уни-
вер ситеті мен Қожа Ахмет 
Ясауи атындағы Халық ара-
лық қазақ-түрік универ си-
те тінде археология сала сы-
ның дамуына пайдаланды.

2008 жылдан бері өзі бі-
лім алған және ғылыми-пе да-
гогикалық қызмет ат қар ған 
білім ордасына қайта ора-
лып, күш-жігерін уни вер -
ситетіміздің ғылымы мен 
білімін дамытуға арнау да.

Кез келген ғалым-ұстаз-
дың артында қалған ізі – 
оның ғылыми еңбектері 
мен шәкірттері. Мадияр 
Елеу  ұлы ның еңбегі ұшан-
теңіз. Ғалым 500-ден астам 
ғылы ми және оқу-әдіс те ме-
лік ең бектің авторы. Бүгінде 
Д.Та леев, Е.Ақымбек, М.Бах-
 тыбаев, С.Қалиев,  С.Мұр   ға-

баев сынды шә кірт тері елі-
мізге еңбек етуде. Ол 1989 
жылы университет көле-
мін де алғашқы болып фа-
куль  те тімізде «Қазақ тілі» 
қоға мын ұйымдастырды. 

Болмысынан қарапайым 
Мадияр Елеуов атақ-даңқтан 
да кенде емес. 2009 жылы 
«Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы – 2009» төс бел-
гі сі мен марапат тал ды. 2010 
жылы Қазақстан Рес пуб ли-
касы президен ті нің жар лы-
ғы бойынша «Қа зақ станның 
еңбек сіңір ген қайраткері» 
құр метті атағы берілді. 2016 
жылы Қызыл ор да облысы 
Шиелі ауда ны ның «Құрметті 
азаматы» атанды. 

Мадияр Елеуұлын мерей-
тойымен құттықтай оты-
рып, ұжым атынан деніне 
сау лық, қызыққа толы ғұ-
мыр, көпшіліктің ыстық 
ықы ласы мен құрметін, 
ырыс пен ынтымақ, бақ-
бере ке тілейміз!   

 
 Ринат ЖҰМАТАЕВ,

Археология, этнология 
және музеология 

кафедрасының 
меңгерушісі

Оқу орнының басшысы Жансейіт Түй-
ме баев спортшыларды айқын жеңісімен 
құт тықтады. Ректор университет құрама 
командасы мен оның бапкері, Қазақ КСР-
нің еңбек сіңірген жаттықтырушысы Вик-
тор Журавлевтің ерен еңбегі мен жоғары 
кә сіби деңгейін атап өтіп, жастарға спорт 
пен оқуда жаңа табыстар тіледі.  

Универсиаданың спорт алаңдарындағы 
тартысты дода 12 мамырда басталып,  өз 
мә р есіне жетті. Жарысқа еліміздің 10 жоға-
ры  оқу орнының ең мықты коман далары 
қатысып, бақ сынасты.

Қазылар алқасы шығарған қорытынды 
бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университеті I орынды қанжыға сы на 
бай лап, жеңімпаз атағын сақтап қал ды. Ал 
II орынды Қ.Ясауи атындағы Халық ара лық 
қазақ-түрік университеті иеленсе, жүлделі 
III орынға Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті ла йық ты деп 
танылды.

Сондай-ақ Алматы мен Талдықорған 
ЖОО-ларының 6 командасы қатысқан қыз-
дар арасындағы волейболдан турнир аяқ-
тал ды. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ коман-
дасы І.Жансүгіров атындағы Талдықорған 
университетінің командасынан басым 
түсіп, жеңіс тұғырынан көрінді.

Барша жеңімпаздарды шын жүректен 
құттықтаймыз! Спортшыларға сәттілік, 
күш-қуат пен зор сенім тілейміз!

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
Баспасөз қызметі

ВОЛОНТЕРЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ 

стране, о видах вак цин, что 
нужно знать о вакцине против 
COVID-19  и др.

Администрация ТРЦ «Мега Ал-
маты» выделила место под 
прививочный пункт, обору до-
ванное всем необходимым сог-
ласно санитарно-гигиени чес ких 
требований. Не по   сред  ственно 
вакцинацию про водят со труд ни-
ки городской по лик ли ни ки №4 г. 
Алматы. На входе в при вивоч ный 
пункт имеется аппарат вы дачи 
талона на оче редь. Затем на табло 
высве чи вается номер по талону и 
человек приглашается для полу-
че ния вакцины. Орга ни зо вана 
зона ожи дания своей оче реди на 
при вивку с соблюдением 

социальной дис танции; палатки 
вакцинации, где врач пред вари-
тель  но проводит полный физи-
каль ный осмотр, после чего при 
отсутствии противопоказаний 
про водится непосредственно 
вак   цинация. На месте па рал-
лельно работают координаторы 
из числа сотрудников ТРЦ, а так-
же профессорско-препо да ва тель-
  ский состав кафедры Поли ти  ки и 
организации здра во охранения 
КазНУ имени Аль-Фараби, магис-

транты и докторанты кафедры. 
Кроме того, в пункте установлен 
ин тел лектуальный робот, спо-
собный от ветить на интере сую-
щие вопросы. 

В данном прививочном 
пунк    те на выбор предлагаются 
два препарата: Спутник-V Рос-
сий с кого производства или 
Hayat-Vax Китайского произ вод-
ства, разливаемый в ОАЭ. Работа 
проводится согласно утверж-
ден ного графика в ТРЦ «Мега 

Алматы» ежедневно в три смены. 
Прививочный пункт работает с 
9.00 до 20.00 без выходных и 
перерывов на обед. 

Волонтерами от кафедры 
поли тики и организации здра-
во охранения факультета меди-
цины и здравоохранения КазНУ 
имени Аль-Фараби, проводится 
разъяснительная работа с на се-
лением по фармако ло ги ческим 
свойст вам вакцин, о видах 
вакцин, о необходимости кол-
лек тивного иммунитета, а также 
они отвечают на вопросы, 
которые интересует не только 
тех, кто пришел на вакцинацию, 
но и посетителей ТРЦ. Парал-
лель но проводится анонимное 
анкетирование об осведо млен-
ности населения о вакцинации.    

К.БАЙГОНОВА,
ст. преподаватель кафедры 

политики 
и организации 

здравоохранения

М.ГАБДУЛЛИНА, 
докторант 1 курса 

по специальности 
«Медицина»

По просьбе компании Astana motors по оказанию информа-
цион ной и консультативной под   держки в разъяснительной 
кампании среди населения по вак цинации, преподаватели 
кафедры политики и органи за ции здравоохранения КазНУ им. 
Аль-Фараби во главе с заве дую щей, проф. Капановой Г.Ж., 
магистрантами и докторантами по специальности «Медицина» 
решение принять активное участие в волонтерской работе по 
вакцинации от Covid-19.  


