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Америкалық кеңес ынтымақтастыққа мүдделі
Алтын Орда тарихы 
терең зерттелуі тиіс

Түркітану саласын 
бірлесіп дамытуға 

уағдаласты

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде Алтын Орданың құрылға-
нына 750 жыл толуына орай, «Алтын Орда: 
өркениеттер тоғысында» атты халықаралық 
ғылыми-теориялық конференция өтті.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті мен Халықаралық түркі 
академиясы өзара ынтымақтастық туралы 
меморандумға қол қойды.

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаев 
Халықаралық білім беру 
жөнін  дегі америкалық 
кеңес тердің құрметті 
президенті Дэн Дэвид-
сонмен кездесті.

Тараптар ғылым мен білім 
сала сын дағы ынтымақ тас-
тық тың жаңа бағыттарын сөз 
етіп, ортақ жобалар бойынша 
қол жеткен жетістіктер мен 
ал дағы жоспарларды талқы-
лады.

Білім ордасының амери-
ка лық кеңеспен әріптестігі 
2014 жылдан бастау алады. 
Өзара қол қойылған келісім 
шеңберінде «Флагман» және 
«Орыс тілі мен халықаралық 
дипло ма тия» бағдар ла ма ла-
ры бойын ша 340 америкалық 
сту дент ҚазҰУ-да білім алды. 
Орыс тілін тереңдетіп оқудан 
бөлек, білімгерлер қазақ ті-
лін үйренді, қазақ халқы ның 
мә де ниеті мен дәстүрі, Қа зақ-
станның көрікті жерлері, 
тарихи ескерт кіш тері және 
табиғатымен танысты. Соң-
ғы үш жылда ҚазҰУ-дың 159 
оқы тушысы мен студенті 

АҚШ уни вер си тет терінде 
оқып, тағы лым да ма дан өтті.

Бүгінгі таңда 20-дан ас там 
сту дент  пен оқушы қара ша-
ңы  рақтың ха лық аралық қа-
ты настар факуль те ті ұйым-
дастырған онлайн жаз ғы 
мек теп аясында білім алуда.

Оқу орнының басшысы 
елімізде әлемнің жетекші 
жоғары оқу орын да ры, зерт-
теу орталықтары және ғы-
лыми білім беру қорларымен 
ын тымақтастықты кеңейтуге 
ерекше көңіл бөлінетінін 
атап өтті. Бұл ҚазҰУ-ды әлем-
дік деңгейдегі зерттеу уни-

Ынтымақтастық меморандумына қол қойды
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университе ті нің 

Басқарма Төрағасы – Ректоры Жансейіт Түйме баев пен 
Төтенше жағдай министрлігіне қарасты «Қазселден қор-
ғау» мемлекеттік мекемесінің төраға сы К.Көкірекбаев 
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.

Тараптар өзара идея, ақ-
парат және техноло гия лар-
мен алмасу үшін қо лай лы 
жағ дайлар жасау, ке лісілген 
ба сым бағыттар мен бағ дар-
ла малар шеңбе рін де бір-
лескен зерттеулер мен әзір-
ле мелерді ұйым дас тыру 
бо  йынша екі жақ ты ын ты мақ-
 тас  тық тың не гіз гі мін дет  те-
рін атап өтті. Бұл ме мо рандум 
білім беру, ғы  лыми-зерттеу 
қызме тін де және қызмет кер-
лердің бі лік тілігін арттыруда 
бір лес  кен қызметті жүзеге 
асы руға, сон дай-ақ жаңа әзір-
 лемелер мен жо балар ды іс ке 
асыруға мүмкіндік бе реді.

ЖОО басшысы уни вер си-
теттің Жерді қашық ты қ тан 
зондтау орта лы ғының кең 
мүмкіндіктерін пай да лана 
отырып, мамандар нақ ты де-
рек тер алып, бар лық са ла-

Шараның мақсаты – Алтын Орданың 
әлемдік тарихтағы орнын айшықтау, қа-
зақ мемлекеттілігінің бастауы мен оған 
қатысты заманауи көзқарастарды тал-
қылау мен зерттеуге бағытталған.

Конференция жұмысына белгілі та рих-
шы ғалымдар – Б.Көмеков, Мемлекет та-
рихы институтының директоры Б.Аяған, 
Т.Омарбеков, Б.Кәрібаев, Назарбаев уни-
верситетінің профессоры Юлай Ша-
мильоглу, Гарвард университетінің 
про фессоры Н.Кенжеахмет, тарихшы-
рес тавратор Татьяна Крупа (Украина), 
Невшехир Хаджи Бекташ Вели уни вер-
ситетінен (Түркия) PhD Кубилай Атик, 
Сегед университетінен (Венгрия) Джихан 
Шимшек және басқа да ғалымдар қатысты.

Ғылыми жиынды ашқан білім ордасының 
басшысы Жансейіт Түймебаев: «Алтын 
Орда мен Қазақ хандығының тарихын 
бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. 
Әлем дегі ең қуатты империялардың бірі 
болған Алтын Орда тарихы жаңа ғылыми, 
қоғамдық, идеологиялық бағытта терең 
зерттелуі тиіс. Тарихи даму барысында 
халқымыз өз тәуелсіздігіне қол жеткізіп, 
жаңа Қазақ мемлекетін құрды. Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш президенті 
– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бас-
шылығымен Қазақстан гүлденген, эко-
но микалық қуатты, дүниежүзіне әйгілі 
мемлекетке айналды», – деп атап өтті.

Жалғасы 2-бетте

Салтанатты рәсімге ҚазҰУ-дың Бас-
қар  ма Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түй мебаев, Халықаралық түркі ака де-
мия сының президенті Дархан Қыдырәлі, 
көрнекті түрколог Осман Фикри Серт кая, 
Әзірбайжан Республикасының та ны мал 
ғалымы Абулфаз Кулиев, университетіміздің 
жанындағы Абай ғылыми-зерттеу инс ти-
тутының директоры Жанғара Дәдебаев 
және басқа да белгілі ғалымдар мен зиялы 
қауым өкілдері қатысты.

Жалғасы 2-бетте

ларда қа уіпті та би ғи және 
тех ногендік құбы лыс тардың 
алдын алатын және төтенше 
жағдайлар кезінде тәуе кел-
дерді ба рын ша азайта ала ты-
нын атап өтті. Меморандум 
ая сында қа шық тықтан зонд-
тау арқылы мамандар «Ауыл-
ды сел мен көшкін қауіп-
сіздігін қамтамасыз етудің 
2020-2022 жыл дарға арнал-
ған кешенді жос па ры» жол 
кар тасы жо ба сы мен жұмыс 
істей тін болады. Кездесу 
ба ры  сында ГАЖ-техно ло-
гия лар ды қолдана оты рып, 
қа уіпті учаскелер мен мо    ре-
налық-мұздық көл дерге авто-
мат тан ды рыл ған мо ни-
торинг жүйе сін ұйым дас-
тыруға баса назар ауда рыл ды.

«Қазселденқорғау» ММ 
төрағасы К.Көкірекбаев «Қаз-
селденқорғау» қыз  меті (сел, 

тасқын, қар көшкіні) ха лық-
ты, шаруашылық объек тіле-
рін және ҚР аумағын қауіпті 
табиғи құ былыстардың әсері-
нен се нім ді қор ғау ды қам та-
ма сыз етумен айна лы саты-
нын айтты. Таулы аймақтар ел 
аумағының шамамен 15 па-
йызын алып жатыр. Көп теген 
елді мекендер, оның ішінде 
Алматы, Шымкент, Та раз, Есік, 
Талғар, Қас ке лең, Сар қан, 
Жаркент, Текелі, Мер кі және 

басқа да (150-ден астам) 
аймақ тар ға қауіп-қа тер бар. 
Қауіпті табиғи құ бы лыс -
тардың әсер етуі ықтимал 
ай  мақ тарда 4 миллионнан 
ас там адам мекендейді. Сон-
дық тан да Әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ-да қол қо йылған 
меморандум қоғамға ғана 
емес, елге де пайдасы зор 
болмақ.

Айнұр АҚЫНБАЕВА

вер ситетіне айналдыруға, 
оның жаһандық бәсекеге 
қабі леттілігін арт тыруға жә-
не сұранысқа ие жоға ры 
білік ті мамандарды даярлауға 
мүм кіндік беретінін айта 
келе, рек тор қос дипломды 
бі лім беру бо йын ша ынты-
мақ тастықты кеңейтуді 
ұсын ды.

Өз кезегінде Дэн Дэвид-
сон АҚШ универси теттері-
нің қыз меті туралы әңгіме-
леп, он да ҚазҰУ сынды 
ин  но ва циялық жобаларға 
ба сым дық бе рілетінін және 
ЖОО-лар ғылыми әзірле ме-

лер мен ізденістердің басты 
ошағы болып табылатынын 
мәлім деді. Қадірменді қонақ 
Қа зақ  стан  ның үздік уни вер-
си тетімен серік тес тікті да -
мы туға дайын екенін жет-
кізіп, же місті ын   ты мақ  тастық 
пен өзара іс-қи мыл ды да мы-
туға бағытталған бас та ма-
ларға қолдау білдірді.

Келіссөз соңында тарап-
тар ын ты мақтастық бо йын-
ша жаңа жоба дайындауға 
уағ даласты. 

Әйгерім 
ӘЛІМБЕК

Смағұл ЕЛУБАЕВ: Шыңғыс ЕРГӨБЕК:

ЭКОНОМИКА 
V/S ЭКОЛОГИЯ
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Білім ордасы мен Ха лық ара-
лық түркі академиясы бір лесе 
өт кізген ауқымды ша ра ая сын-
да ғалымның осы  дан 50 жыл 
бұрын ба сылып, қазіргі таңда 
табыла бермейтін сирек кітап-
қа айналған «Язык орхонских 
памятников древнетюркской 
письменности VІІІ века» атты 
кітабының тұсауы кесілді. Жаңа 
басылым Орхон өзені аңғары-
нан табылған көне түркі жазба 
ес керткіштері тілін фонети ка-
лық, лекси ка лық, морфология-
лық және синтаксистік тұр ғы-
дан жан-жақты талдап, қазіргі 
түркі халықтары тілдерімен 
сабақтастығын ашып көрсетеді.

Алқалы жиында сөз алған Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
Басқарма Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаев негізінен 
түркі жазба ескерткіштерін 
зерт теген ғалым еңбектерінің 
мә ні мен маңыздылығына тоқ-
талды. «Сан қатпарлы тарихтың 
тыл сым сырын ашқан сын дар-
лы ғалымның ғылыми мұрасы, 
жазған еңбектері бүгінде баға 
жетпес құндылық екенін мо-
йын дауымыз керек. Ол – түркі-
та нушы, тіл ғылымының түр ко-
логия саласында өзіндік 
зерт теу мектебін ашып, исі қа-
зақтың жаратылысындағы өр-
кениеттің, жазба тарихының 
тым әріден бастау алатынын 
дә лелдеп берген ғалым-зерт-
теуші», – дей келе, ректор Ғұ-
бай долла Айдаровтың осыдан 
он ғасыр бұрын тасқа таң ба-
лан ған Орхон-Енисей, Күлте-
гін, Тоныкөк жазуларының құ-
пия сын алғашқылардың бірі 

«Қазақстандағы химиялық 
фи  зика және нанотех ноло гия-
ның дамуы» тақырыбында өт-
кен ауқымды шараға  белгілі 
отандық және шетелдік ғалым-
дар, ЖОО басшылары мен ака-
де  миялық орта өкілдері қа тыс-
ты.

Білім ордасының бірінші 
про   ректоры м.а. Қанатбек Мұ-
қа нов ғалымды мерейлі жасы-
мен құттықтап, Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаевтың жылы лебізін 
жет кізді. Мерейтой иесінің ұзақ 
жылдар бойы ұстаздық қызмет 
ете жүріп, қайраткер тұлға 
ретінде университеттің да муы-
на орасан зор үлес қосқанын 
атап көрсетті. 

Салтанатты басқосуда ҚазҰУ- 
дың «Ғибратты ғұмыр» се рия-
сының алғашқы шығарылымы 
– Зұлқайыр Мансұровқа ар нал-
ған кітаптың тұсауы кесілді.  
Өскелең жастар үшін өнеге 
мектебі болатын өресі биік 
тұлға жайлы еңбекте  ғалымның 
өмірі мен шығармашылығы 
кеңінен баяндалған.

Соңы. Басы 1-бетте

Универсиет басшысы сон-
дай-ақ Қазақстан Рес публи ка-
сының президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» атты ма қа ла сын-
дағы «Мемлекеттілік идеясы әр-
дайым көркем және деректі та ри-
хи шы ғармаларда көрініс табуы 
керек. Тиісті тарихи құ жат тар мен 
жи нал ған мәліметтер мұ қият 
зерт телуі керек. Бұл – ұлт шежі ре-
сін дәріптеу тұрғысынан стра-
тегия лық маңызы бар мәселе. 
Ұлттық мүддеге жазылған шежіре 
бола шақ ұрпақтың са на сын оя та-
ды және ұлт жа дын жан дан ды-
рады» деген сөз дер ді тілге тиек 
етіп, «Біздің мақ сатымыз – қазақ-
тың тарихын жас ұрпаққа жет-
кізіп, санасына сі ңіру», – деді.

Ел тарихындағы Алтын Орда 
кезеңіне сипаттама берген та-
рих ғылымының докторы, про-
фессор, ҚР ҰҒА академигі            
Бе рекет Кә рі ба ев Алтын Орда Еу-
р а зияның дала лық аумағында ХІІІ 
ғасырдың ба сынан ХVІ ғасырдың 
алғашқы жылына дейін өмір 
сүрген алып империя екенін атап 
өтті. Сондай-ақ профессор қазіргі 
таңда Алтын Орданың құрамынан 
бөлінген ел дердің арасынан жал-
ғыз қазақ хал қы ғана дербес мем-
ле кет бо лып қалыптасқанына тоқ-
тал  ды.

Сыр бойындағы Алтын Орда 
дәуірінің ескерткіштері бойынша 
баяндама жасаған профессор Ма-
дияр Елеуов Сырдарияның тө-
менгі ағысындағы, ортағасырлық 
саяхатшылардың еңбектерінде 
кө р сетілген Асанас, Жент, Бар-
шын кент сияқты көне қа ла лар  ға 
толыққанды зерттеу жұ мыс тарын 
жүргізу қажеттігін ал ға тартты. 
«Бұл аталған қа ла  ларда ар хео ло-

Алтын Орда тарихы 
терең зерттелуі тиіс

Түркітану саласын бірлесіп 
дамытуға уағдаласты

Түркі жазба ескерткіштерін зерттеген ғалым

Академиктің айтулы күні

гия лық ғы лы ми-зерт теу лер жүр гі-
зу арқылы тари хы мыздың ақ таң-
 дақ тұстарын анықтап, Сыр  дария 
өзенінің ор та және тө менгі ағы-
сын дағы қала лық мә де ниеттің 
және орта ға сыр лық өр кениетке 
қатысты жаңа бет тер дің аражігін 
ашуға толық мүм кіндік болады», 
– дейді ғалым Мадияр Елеу ов.

Жиын барысында  ғалымдар ар-
хео логиялық зерттеулер, со ның 
ішінде Жошы ұлысының, Но ғай 
ордасы мен Қазақ ханды ғы ның 
рухани астанасы болған Сарай-
шық қаласына және қазір гі уақыт-
та қазба жұмыстары жүр гізіліп 
жатқан Сыр бойындағы ірі сауда 
және қолөнер орталығы болған 
Қышқалаға қатысты ой-пікір ле-
рін ортаға салды.

Конференция барысында Бол-
ған ана кесенесінен табылған 
киімдерді реставрациялау жұ мыс-
 тары кезінде алтын орда лық  тар-
дың күнделікті өмірі мен тұр мы-
сына жасалған талдау лар нәтижесі 
мен Еуразия құр лы ғындағы саяси, 
мәдени және әлеуметтік тарихты 
зерт теу дің заманауи бағыттары 
та ныс ты рыл ды.

Жиын соңында Алтын Ор да, 
Жо шы ұлысының қазақ мемле-
кет тілігі мен қазақ халқының 
қалыптасуындағы маңызды та ри-
хи рөлін ескере отырып, ҚазҰУ 
базасында Жошы ұлысы мен 
Қазақ хандығы тарихын зерт-
теуге арналған ғылыми-зерттеу 
ор т алығын ашу, ежелгі және орта 
ғасырлардағы Қазақстан та рихын 
зерттеуші жас ма ман дарды даяр-
лау ісін қолға алу, осы мамандыққа 
білім беру грант тарының санын 
арттыру бойынша Білім және 
ғылым ми нистрлігіне ұсыныс ен-
гізуге қатысты қарар қабылданды.

Айнұр АҚЫНБАЕВА

болып ашқанын, келешекке 
ама нат етуге өлшеусіз еңбек 
сіңіргенін ерекше атады.

Тіл ғылымының тың әрі күр-
 делі саласын түбегейлі зерт  те-
ген қазақ ғалымы жай лы бас-
қо суда Халықаралық түркі 
ака   демиясының прези ден ті 
Дар хан Қыдырәлі, көр нек ті 
түр  колог Осман Фикри Серт-
 кая, Әзірбайжан Респуб ли-
касы Парламентінің депутаты 
Ни за ми Джафаров, Қыр ғыз-
станның Ма нас атындағы уни-
вер  сите ті нің профессоры Қа-
дыр  әлі Қоң қобаев, Ресей ҒА 
Уфа ғы лыми орталығы Тарих, 
тіл, әде биет зерттеу инсти ту ты-
ның ғы лыми жетекшісі Фир-
даус Хи са митдинова, ҚазҰУ-
дың Абай ғылыми-зерттеу 
инс  титу ты ның директоры 
Жан ғара Дәде баев, А.Бай тұр-
сын ұлы атын да ғы Тіл білімі 
инс  ти ту ты ның директоры 
Анар Фа зыл жанова, Ғ.Айда ров-
тың жары, Қазақ стан ның еңбек 
сіңірген мұға лімі Балжан Сәми-
ғол лақызы, со нымен қатар та-
нымал ға лым дар мен зиялы 
қауым өкіл дері іргелі ой айтып, 
пікір біл дір ді.

Жиында белгілі түркіта ну шы-
ның ғылыми мұрасы, қай-
раткерлік қыры, түркітану ғы-
лы мындағы орны кеңінен сөз 
болды. Сөз сөйлеушілер ғалым-
ның талмай ізденіп, Қазақ стан-
ның барлық аймақтарын, оның 
ішінде өзінің кіндік қаны тамған 
Маңғыстаудың тау-та сында, 

Моң ғолия, Ресей Ал тайы ның 
кө не қорымдарында жатқан ба-
йырғы мұралардан қазақ хал-
қы ның қазіргі тілінің қалыптасу 
сатыларына сәуле түсіргенін 
айтты. Ол қазақтың ұлы ға лым-
дары – Ә.Марғұлан, А.Медоев, 
Қ.Сәтбаев жетек ші лік жасаған 
ғылыми экспеди ция  лар құра-
мын да зерттеу жүр гіз ді. Нә ти-
жесінде «Ескі түр кі жа зуы Ор-
хон-Енисей ес керткіш терінде», 
«Білге қаған тілі», «Тоныкөк», 
«Құл шора», «Құ тлұғ-қаған», «Мо-
йын Чор», «Орхон-Енисей жазу-
ла рының әдебиеттер көр сет-
кіші», «Ор хон ескерткіштері» 
атты зер делі еңбектер жазып, 
түр ко ло гия ғылымына соны ой, 
жаңа тұжы рымдар қосты.

Ғалымның еңбектері бүгінде 
еліміздегі жоғары оқу орын да-
рынан бөлек, Берлин, София 
университеттері мен Түркия, 
Әзірбайжан, Түрікменстан, 
Өзбекстан жоғары оқу орын-
да рында арнайы сабақ ретінде 
өткізіліп келеді.

Ғұбайдолла Айдаров түр кі-
тілдес халықтардың түбі бір 
туыстығын, қазіргі қазақ тілі-
нің негізі біздің дәуірімізден 
көп бұрын қалыптасқанын, 
тіпті жазба әдебиетінің де 
нұсқалары сол есте жоқ ескі 
дәуірлердің өзінде-ақ болғанын 
нақты дәйектермен дәлелдеп 
берген дарабоз ғалым екені 
атап көрсетілді. 

Әйгерім ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универси-
те тінде белгілі түрколог 
ғалым Ғұбайдолла 
Айдаровтың туғанына 
100 жыл толуына орай, 
«Түркітану және 
Ғұбайдолла Айдаров» 
атты ха  лық аралық 
ғылыми-тәжі ри бе лік 
онлайн-конференция 
өтті.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Халықаралық 
жоғары мектебі ҒА академигі, химия ғылымының 
докторы, профессор Зұлқайыр Мансұровтың 75 жылдық 
мерейтойына және ғылыми-педагогикалық қызметінің 55 
жылдығына арналған дөңгелек үстел өтті. 

Соңы. Басы 1-бетте

Салтанатты жиында сөз ал ған 
білім ордасының бас шы сы Жан-
сейіт Түймебаев: «Бү гінде елімізде 
түркология ма ман да рының легін 
даярлайтын ҚазҰУ-мен әріптестік 
ор на ту Еуразия кеңістігінде түр-
ко ло гия ғылымының серпінді да-
муына негіз болады», – дей ке   ле, 
Ха лықаралық түркі ака  де мия сы-

ның ерекше маңыз ды  лығына тоқ-
талып, атқарып отыр ған ау қым ды 
жұмыстарына үлкен баға берді. 

Тараптар ғылым саласында өз-
ара тиімді әріптестік бай ла-
ныстарды нығайтуға уағдаласып, 
түркітану саласын бірлесіп дамы-
ту бойынша арнайы келісімге 
кел ді. Меморандум қос тарапқа 
ғы лым саласында келісілген та -
қырыптар бойынша ортақ іс-
шаралар ұйымдастыруға, қыз-
мет керлердің өзара тәжірибе 
ал  масуына, ғылым саласындағы 
маңызды ақпараттар мен жария-
ла нымдарды бөлісіп отыруға, 
бір лескен семинарлар мен тре-
нинг тер өткізуге мүмкіндік бе-
реді.

Аталған меморандум аясында 
алдағы уақытта ҚазҰУ студенттері 
мен ізденушілері Халықаралық 
түркі академиясында ғылыми 
тағылымдамадан өтетін болады.

 
Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың Баспасөз қызметі

Мерейтой иесіне білім және 
ғылым министрі Асхат Айма-
ғам бетов өз құттықтауын жол-
д а ды. Жиында ҚР БҒМ атынан 
ғалымға «Еңбек ар дагері» ме да-
лі тапсырылды.

Сондай-ақ кемеңгер тұлға-
ны Жану мәселелері инсти ту-
ты ның құрметті директоры    
Гео р гий Ксандопуло мен бас 
ди рек торы Тілек Кетегенов, 
ҚР Пар ламенті Сенатының де-
пу таты Бақытжан Жұмағұлов, 
ҚБТУ ректорының м.а. Марат-
бек Ғабдуллин, SATBAYEV 
UNIVERSITY басқарма төраға-
сы  ның бі рін ші орынбасары 
– кор поративтік даму жө нін-
де гі проректор Ержан Күлдеев, 

құттықтап, ыстық ықылас та-
рын білдірді. 

Зұлқайыр Мансұров – «Ғы-
лым мен нанотехно логияның 
дамуына қосқан үлесі үшін» 
ЮНЕСКО-ның беделді мара па-
тын алған Қазақстан ның тұң-
ғыш ғалымы.  Ол мың даған ғы-
лыми мақала, баяндамалар мен 
тезистер, 39 оқу құралы мен 
монографиялардың, 30-дан ас-
там КСРО мен ҚР авторлық 
куәлік және патенттерінің ие-
гері. Ғалымның жетек шілі гі-
мен  сегіз ғылым докторы, 39 
ғы лым кандидаты, 10 PhD док-
торы диссертация қорғады.

Әйгерім ӘЛІМБЕК

АТУ-дың  ғы лым және инно-
ва ция лар жөніндегі 
проректоры Баходир Алиев 
және өзге де ғалымдар, 
әріптестері, достары мен 
шәкірттері айтулы күнмен 
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оймен роман жазуды ойлас тыр-
дым. 

Романның схемасын, кейіп-
кер лерін, концепциясын, тілін 
қа ғазға түсіре бастадым. Жос па-
рын солайша құрып шықтым. Бі-
рақ көп ұзамай, университетті 
бі тіретін кезде бір нәрсені түсін-
дім. Сол бір күрделі заманды қа-
ғаз ға көркемдеп жеткізу оңай 
емес екен. Бұл студенттің қолы-
нан келмейтінін, оның қанжы ға-
сына қыстыра алмайтын ауыр 
шоқ пар екенін ұқтым. Сондықтан 
оны кейінге қалдырдым. Мінеки, 
бүгінде біз сол жоспарды, яғни 
Кеңес өкіметінің қазақ халқына 
жасаған қылмысын ашу жолын-
дағы күресті әлі тоқтатқан жоқ-
пыз. Кейін ойға алған ісім орын-
далып, 1985 жылы «Ақ боз үй» 
ро манын жазып шықтым. Онда 
ХХ ғасырдың 20-жылдарының 
аяғы, 30-жылдардың бас кезіндегі 
халық басынан кешкен ауыр 
ахуал, жаппай аштыққа ұшыраған 
кезең қамтылды. Ол заманда 
жазылмайтын, жазуға болмайтын 
тақырыпты біз жаздық. Әрине, ол 
кезде жарияланбады, басылмады. 
Тек Кеңес өкіметі құлағаннан 
кейін ғана жарық көрді. Міне, 
содан бері сол тақырыпты әлі 
көтеріп келеміз. 

– Осы тақырыпты тағы 
бас қа қандай қырынан ашып 
жатырсыздар?

– Қазіргі таңда мен Маңғыс-
тау да жүрмін. «Ақ боз үй» рома-
нының желісі бойынша кино 
түсірілімін қолға алғанбыз. Мем-
лекет басшысы осы жобаға қолдау 
көрсетіп, фильмді түсірудеміз. 
Құдай қаласа, таяуда Алматыға 
қайтамыз. Ол жақта да түсірілім 
жалғасын табады. Айтпағым, сол 
кезең қазақ халқына жасалған 
тарихтағы ең ауыр қылмыс. Сол 
қылмыстың бетпердесін ашу 
жолында кітап шығарып, кино 
түсіріп жатырмыз. Осының бәрі 
тәуелсіздігіміздің арқасында мүм-
кін болды. Кеңес Одағы құламаса, 
ен ді біздің орнымыз Теміртаудың 
ар жағында қалып, кітап та шық-
пай, кино да түсірілмей қалатын 

толғанумен жүрдім. Тіптен кей-
бір режиссер бауыр-ағаларым: 
«Театр ға осы романның желісі 
бойынша спектакль жазып бер-
ші», – деген кезде амалсыз бас 
тартқанмын. Өйткені кілтін тап-
пас тан, сырын білместен, әйтеуір, 
тек шықса болды екен деп жаза 
салсам, ертеңгі күні көрермен 
көңілінен шықпай, бір-екі жылда 
сахнадан түсіп қалатын дүние 
болады. Сол себепті әр нәрсенің 
бір кілті, бабы табылуы керек. Сол 
кілтті мен осыдан екі жыл бұрын 
таптым, ол – романның түгел 
материалы емес, тек қана соңғы 
бөлімі, ашаршылыққа ұрынды ра-
тын «Ғарасат майданы» деген 
тарауы ғана. 

Сол тарауды экрандауды құба-
құп көрдім. Неге десеңіз, соңғы 
тарауы арқылы 1932 жылдары 
өткен сұмдық алапат, зұлматтың 
бет-бейнесін аша аламыз деген 
тұжырымға келдік. Сол бағытта 
сценарий де жазылды. Құдай 
қаласа, түсірілім санаулы күнде 
аяқталып қалады. Халықтың на-
за рына жаңа жылдан кейін ұсы-
нылады деген ойдамын. Ал енді 
одан бөлек, өзге де жоба-жос пар-
ларымыз толып жатыр.

– Қазіргі таңда білім алып 
жатқан студенттерге, уни вер-
си тет ұжымына айтар тіле гі-
ңіз болса...

– Оқу бітіруші жастарға айтар 
жалғыз кеңесім – қараша ңыра-
ғымызды қадірлеп, ең болмағанда 
мерейтойларда бас қосып тұрса 
екен деймін. Бүгінде ақсақал, 
кейуана болып қалған түлектерді, 
мына дүниеде жоқ ұстазда ры мыз-
ды ұмытпаса, еңбегі сіңген сол 
жандардың аттарын атап, әр-
дайым еске алып отырса екен. 
Уни верситетіміз ардагер түлек-
тер ге көңіл бөліп, назар аударып 
жатыр. Оқу бітіргенімізге 50 жыл 
толуына байланысты конфе рен-
ция ұйымдастырған азаматтарға 
және университеттің ректорынан 
бастап, барлық ұжымға алғысым 
зор. 

Сұхбаттасқан 
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

қорытынды: шәкірттің тұлғалық 
дамуына, кемелденуіне, өмірлік 
жолының қалыптасуына жақсы 
ұстаздың сөзсіз әсері мен ықпалы 
көп. Басқа да ұстаздарымыз біздің 
аяққа тұруымызға, адаспай, ша-
лыс қадам баспауымызға балаң 
күннен үлкен әсер етті. 

– Смағұл аға, журналистика 
факультетінде оқып жүрген 
кезіңізде қабырға газетіне 
«Бұралқы» деген әңгімеңіз жа-
рия ланып, көп ұзамай фа-
культетте әлгі әңгімені тал қы-
лау жиналысы өтіпті. «Бұл 
әң гі ме Кеңес өкі ме ті не қарсы 
жа зыл ған. Сма ғұл дың «қаң-
ғы бас ит» деп мең зеге ні кім? 
Кеңес ада мын бұ рал қы ит ке 
те ңеп отыр», – деп біраз әуре-
леп, тіпті өзіңізге сөгіс берген 
екен. Осы оқиғаны таратып 
айтып беріңізші.

– Бұл оқиға белгілі сатирик 
Те мірбек Қожакеевтің декан ке-
зінде болды. Жастар жарысып 
әңгіме жазатынбыз. Қабырға га зе-
тіне шығармақ болып, әңгіме сұ-
рат қан. Мен әлгі «Бұралқы» деген 
әңгімемді ұсындым. Ол қабырға 
газетіне жарияланды. Содан соң 
бір күні мені жиналысқа ша қыр-
ды. «Не боп қалды екен?» деп бар-
сам, әңгімемді «Кеңес өкіметіне 
қарсы жазылған» деп талқыға са-
лып жатыр. Әңгіме Бұралқы деген 
қаншық ит жайында болатын. 
«Бұл бала кеңес адамын бұралқы 
итке теңеп отыр», – деп, партия 
ұйымы мені жиналысқа салды. 
Осы оқиғадан кейін журналистика 
факультетінің, комсомол ұйы мы-
ның хатшылығынан түсіріп таста-
ды. Қайта-қайта жиналыс жасады. 
Солардың бәріне КГБ-ның адам-
дары қатысып отырыпты. 

Әрине, олар менің өзіме тіке-
лей шыққан жоқ. Бірақ олардың 
келіп, тыңдап отырғандарын ке-
й ін естіп-білдім. Партия ұйымы 
осы ған байланысты тағы да бір 
жиналыс болады деп хабар ла-
ғанда: «Енді сол әңгімені талқ ы-
лауды қоймасаңыздар, ұстазым 
Зейнолла Қабдоловты шақыра-
мын. Сол кісі осы талқыға төрелік 

етсін. Ал сіздердің айыптаула ры-
ңыз бен талқыларыңызға илан-
бай мын», – дедім. Ағамыздың 
абы ройының арқасында содан 
соң жиналыс болған жоқ. Осы 
оқиғадан кейін қабырға газетін 
жыртып алып тастапты-мыс. Бұл 
мәселенің мән-жайы осындай. 

– Әңгімеңізге неге сонша 
шүй лікті екен?

– Жалпы, адамдардың сана-
сын дағы 1937 жылдардағы дауыл, 
үрей әлі тына қоймаған заман 
болатын. Секемшілдік, бір-бірін 
ұстап беру, сатып кету, итжеккенге 
айдап жіберу іспетті сипаттар сол 
кезеңнен қалған базбір адам дар-
дың бойынан табылатын. Мінеки, 
солардың бір әңгімеге бола ұйым-
дастырып жүргені. 

– Студент кездің өзінде 
хал  қымыздың басынан кеш-
кен зұлмат жылдар туралы ой 
түйіп, қасіретті жылдар жай-
лы қалам тербеуді мақсат ет-
кен секілдісіз. Баршаға мәлім 
«Ақ боз үй» романын жазуды 
қай кезден бастап қолға ал ды-
ңыз?

– Менің әңгімелерім мектеп 
қа бырғасында жүргенде-ақ рес-
пуб ликалық газеттерде жария ла-
натын. Біз Голощекиннің ке зін де 
тарыдай шашылып кеткен қа зақ-
тардың қатардағы ауылында 
өстік. Жұртымыз үстірт асып, әр 
жер ге көшіп, ашаршылыққа 
ұрын  ды. Қайтерін білмей, ары қа-
рай Ауғанстанға немесе Иранға 
өтейін деп тұрған жерінде шекара 
жабылып, Түрікменстанда тұрақ-
тап қалды. Міне, шырағым, біз сол 
елдің ұрпағымыз. Сол жақта өмір-
ге келіп, өсіп-өндік. Сөйтсем, өз 
ауылымның тағдыр-талайы бүкіл 
халықтың тарихы, күллі қазақтың 
бас тан кешкен зұлматы екен. Өкі-
ніш ке қарай, тарихты оқытып 
отырған оқулықтарымызда ол 
оқи ғалар туралы жазылмай, мек-
тептерде, университеттерде ол 
жай лы айтылмады. Бұған біз қай-
ран қалып, бұл өтірікті сол кездегі 
өкіметтің саясаты жасап отыр-
ғанын білген соң, жалғандықтың 
бетпердесін сыпырайын деген 

Университетте тұлғалық 
қасиет қалыптасады

Смағұл ЕЛУБАЕВ, жазушы, кинодраматург:

Menіŋ universitetіM

– Смағұл аға, ҚазҰУ-да өт-
кен студент шақтағы жарқын 
ес теліктеріңізбен бөліссеңіз.

– Біз Әл-Фараби атындағы Қа-
зақ ұлттық университетінің 1971 
жылы бітірген түлектеріміз. 
Университетке 1966 жылы оқуға 
түстік. Ол кезде оқу ордасының 
ғимараты ескі алаңдағы қазіргі 
Т.Жүргенов академиясы орна лас-
қан ғимаратта болатын. Ұс таз да-
рым нан әлі күнге дейін есімнен 
еш кетпейтіні, ең бірінші – ака де-
мик Зейнолла Қабдолов, содан 
кейін ғалым Мырзатай Жолдас-
бек ов. Әсіресе оқуға түскен кезде 
осы үлкен ұстаздардың алдынан 
өттік. Тағы басқа да ұстаздар біз-
дің тұлға болып қалыпта суы мызға 
үлкен әсер етті. Мінеки, әлі күнге 
дейін ескі болғанына қарамастан, 
осы ғимарат біз үшін өте ыстық 
болып көрінеді. 

Бүгінде мен Т.Жүргенов ака де-
миясының профессорымын, сол 
ғимаратта сабақ беремін. Біз 
ҚазҰУ-да бес жыл оқып, сол ара-
лық та мынаны байқадық: адам 
мек тептен білімнің негізін алса, 
ал енді университетке оқуға түс-
кенде тұлғалық негізі қалыптаса 
бастайды екен. Осылайша универ-
си тет «Боламын деген баланың» 
тұлғалық іргетасын қалыптас ты-
рады. Адам өміріндегі универ си-
теттің ерекшелігі осында жатса 
керек. Бүгінде осы ойға тоқтап 
жүрген жайымыз бар. 

Сонау біз оқыған журналис ти-
ка факультетінен түлеп ұшқан 
талантты журналистер, қалам гер-
лер бүгінгі таңда халыққа таны-
лып, еңбегі сіңген, ел арасында 
жоғары беделге ие. Мәселен, атап 
айтар болсақ, белгілі жазушы 
Жақау Дәуренбеков, ақын 
Шөміш  бай Сариев, жазушы, 
драматургтер – Сұлтанәлі Балға-
бай мен Бақ қожа Мұқай, жур на-
листер – Жол аман Бошалақов, 
Гүлжауһар Се йіт жанова, Дәулет 
Сей сеновтер курстастарымыз 
бол ды. Бұлар жур налистика, қа-
лам герлік сала сында үлкен жетіс-
тік терге жетті. Университет қа-
быр ғасында жас тардың тұлғалық 
іргетасы қала нады деп отырғаным 
да содан. Өйткені жас тұлғалардың 
бола шақта кім болып қалып та-
сатыны сол университет қа быр-
ға сында-ақ белгілі болады. 

Биыл оқу бітіргенімізге 50 
жыл толып отыр. Осы орайда, 
ЖОО-лардың қарашаңырағы – 
ҚазҰУ-ға қашанда қарыздармыз 
әрі айтар алғысымыз мол. Себебі 
адам өміріндегі университет ке-
зеңдері көңілден кетпес, қаперден 
өш пес жарқын естеліктерге толы, 
қызықты жылдар. Ол кездер еш 
уақытта ұмытылмақ емес. «Уни-
вер ситет» деген кезде біздің көз 
алдымызға алдымен асыл ұстаз да-
ры мыз әрі олардың берген тәлім-
тәрбиелері һәм курстастарымыз 
елестейтіні де содан. Ал енді 
ұстаздарымызға айтар алғысымыз 
айрықша. 

– Ұлағатты ұстаздары ңы з-
дан қандай өмірлік азық, 
өнеге алдыңыз?

– Журналистика факультетіне 
көбіне сол студенттік кезге дейін 
қалам тартқан балалар түскенбіз. 
Бірақ олардың кім болып қа лып-
тасатыны, қалай дамитыны бел-
гісіз еді. Мінеки, осы балалардың 
дұрыс жолға түсуіне, қаламгерлікті 
таңдауына және қандай үлкен 
принциптерді ұстануына әсер 
еткен тұлғалардың бірі һәм 
бірегейі ұстазымыз Зейнолла 
Қабдолов еді. Мен сол кісінің 
жұбайы Сәуле апайдың мектептегі 
шәкірті болатынмын. Мектептің 
соңғы жылдары апайым қолым-
нан жетектеп апарып: «Мына кісі 
сенің ағаң болады», – деп, Зей-
нолла ағамызбен таныстырған-
ды. Сол кезден бастап мен жазған-
сызғанымды ағамызға оқытып, 
ақыл-кеңестерін естіп тұратын 
болдым. Мінеки, осыдан шығатын 

ба еді... Сондықтан тәуелсіздікке 
басымызды иіп, тәу етеміз. Мінеки, 
биыл 30 жылдықтың аясында 
1921 жылғы ашаршылыққа – 100, 
1931 жылғы ашаршылыққа 90 
жыл толып отыр. Соның құрме-
тіне осы киножобаға сценарист 
ре тінде қатысып жатырмын. Оны 
түсіріп жатқан – ұлым Бекарыс 
Елубаев. 

– Көзіқарақты көрермен 
осы бір жаңалықты естіп, 
сүйікті ро ма ны көгілдір 
экран нан қашан көрсетіледі 
деп тағатсыздана күтіп жүр ге-
ні анық. Кино жобасын қолға 
алу идеясы қашан келді?

– Шынтуайтына келгенде, біз-
ді осы сұрақ көптен бері тол ған-
ды рып келіп еді. Кино өнерінің 
өзіндік бір заңдылықтары бол ға-
нындай, әдебиеттің де өзіне тән 
заңдылықтары бар. Егер кілтін 
тап паса, кез келген әдеби шы ғар-
ма экранда өзінің болмысын сақ-
тап шыға алмайды. Сол себепті 
«Ақ боз үйді» экрандауға дайын-
ды ғым отыз жылға созылды деуге 
болады. Отыз жыл бойы көрер-
мен ге қалай жеткізсем екен деп 
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Адам өмірінде тұтас бір дәуір секілді көрінетін өткен 30 жыл мемлекеттік тұрғыдан алып 
қарағанда азғантай ғана уақыт. Жаһандық деңгейде қарастырғанда бұл сандар үлкен мәнге 
ие болуы да неғайбіл. Бірақ жүздеген жылдарға созылған бодандықтан босанған халық үшін 
бұл маңызды көрсеткіш. Мемлекеттің кемелдігін қамтамасыз ету үшін адам ресурстарының 
орнықты дамуына жағдай жасалуы керек. Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте адам 
ресурсының сапасына және жаңа саяси-экономикалық жағдайда жылдам бағдар алып, заман 
талабына икемделе алуында жатыр. Ал бұл үшін сапалы білім беру жүйесін кемелдендіріп 
қана қоймай, оның заман талабына икемділігі мен қарқынды дамуын қамтамасыз ету керек. 
Сондықтан да болар, білім беру саласының бәсекелестігін қалыптастыруда қоғамдық 
аккредитацияның алатын орны ерекше.

MaŋYzDY Mezet

Бүгінде Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
білім беру бағдарламаларының 
дені халықаралық аккредиттеу 
агенттіктерінен аккредитациядан 
өтті. Саясаттану және саяси 
технологиялар кафедрасы да бұл 
үдерістен тыс қалмады. Әлемнің 
жетекші ACQUIN, FIBAA секілді 
агенттіктерінен аккредитациядан 
өтіп, білім беру бағдар лама ла ры-
ның халықаралық аренадағы 
бәсекеге қабілеттілігін қам та-
масыз ете алды. Бұдан бөлек, соң-
ғы уақытта өзектілігі жоғарылап 
келе жатқан академиялық авто но-
мия мәселесін қосыңыздар. Ака-
де миялық автономия тек еркіндік 
қана емес, үлкен жауап кер шілік. 
Осы екі бастама ер кіндік пен жа-
уапкершілікті ұш тас тыра отырып, 
заманауи білім беру бағдар ла-
маларын құруға жол ашты.

Отыз жыл ғылым бағыттарын 
қалыптастыру үшін де үлкен бір 
кезең деу қиын. Осы уақытқа 
дейін философия және сая-
саттану факультеті, оның ішінде 
Саясаттану және саяси тех но ло-
гия лар кафедрасының негізгі 
жет кен жетістіктері, ол – отан-
дық саясаттанудың негізін қа лау-
да жатыр. Ескіден – Кеңес өкі ме-
ті нен шыққан саясаттану 
ғы  лы мын түр лендіріп, оған за ма-
науи кел бет берді. Заманауи ғы-
лыми зерт теулерге арқа сүйей-
тін, жаңа тех нологияларды, жаңа 
тех ни ка ларды және жаңа тео рия-
лық ілімдерді түрлендіре отырып, 
бүгінгі күні кафедра өзге елдердің 
ешбірінен кем түспейтін саясат-
тану бағытының негізін қалады. 
Мәселен, «Кон флик тология», 
«сая  си имид же логия» т.б. одан 
өзге ха лық аралық қатынастар 
бағытындағы және аймақтық 
қауіпсіздік бағы тындағы мәсе ле-
лерді талқы лай тын жекелеген 
білім беру бағдар ламалары да 
жүзеге асырылуда. 

Бүгінде Қазақ ұлттық уни вер-
ситетінің саясаттану мектебі Қа-
зақ станда теңдесі жоқ іргелі 
ғылыми зерттеулердің ордасына 
айналып отыр. Әрі бүгінде сая сат-
т ану ғылымындағы негізгі тренд-
тер мен негізгі бағыттарды ай-
қын дайтын ең келелі, тамыры 
тереңге жайылған орталық тар-
дың бірі. Осы уақытқа дейін «Сая-
саттану негіздерінен» бастап, 
«Сая си құқықтық ілімдердің та-
рихы», «Саясаттану», «Сая сат-
тануға кіріспе» т.б. оқулық та ры-
мен қатар, 100 жаңа оқулық 
жо ба сының шеңберінде ре дак-
торларымыз әлемдік бест сел-
лерлерді қазақ тіліне аударды. 
Философиялық, әлеуметтану, 

саясаттану бағыттары бойынша 
әлемдік деңгейде мойындалған 
әдебиеттерді, мысалы «Фило со-
фия негіздері», «Филосо фия ғы-
лы мына кіріспе», «Социология 
және философияның қысқаша 
тарихы», «Адамзаттың қысқаша 
тарихы» секілді іргелі еңбектерді 
аударуда біздің факультеттің сі-
ңір ген еңбегі зор. Бүгінде сая-
саттану бағыты бойынша «Қазақ 
саясаттану ғылымының клас си-
касы» деп айтуға тұрарлық негізгі 
оқулықтар, негізгі зерде ленген 
ғылыми жаңалықтардың көп-
шілігі біздің факультет пен ка фе-
драдан шығып отыр деуге болады. 

Кафедра ұжымы бүгінгі күнге 
дейін жүздеген үлкен моногра-
фия лардың авторы атанып отыр. 
Олардың ішінде әртүрлі саяси 
процестерге, сыртқы интегра-
ция лық проблемаларға және ішкі 
саясаттағы элитологиядан бас тап, 
діни мәселелер арасын да ғы кең 
ауқымды қамтып жатқан сұ рақ-
тардың барлығына жауап іздейді. 
Менің өзім көп жағдайда сол 
саяси транзитология мәсе ле сімен 
айналысамын. Саяси тран зи-
тология – бұл жүйелі өзгеріс тер-
дің барысындағы саяси үде  рістің 
өзгеруін зерттеуге бағытталған 
ғылымның айтар лық тай жаңа бір 
саласы. Міне, сондықтан біздің 
қазіргі соңғы отыз жылдағы саяси 
проце сі міздің барлығы дерлік 
саяси транзитологтардың та ра-
пы  нан өте терең саралану үстінде. 

Кафедра көлемінде ғана 
емес, республикалық көлемдегі 
ма ңыз ды жаңалықтардың бірі 
– «Кон фликтология» білім беру 
бағдар ла масының құрылуы. Кез 
келген ел болашағын бағдарлауы 
үшін тек өткенін саралап қана 
қоймай, бү гінгі ішкі болуы 
мүмкін қай шылықтарға да баға 
бере алуы керек. Ал бұл миссия 
жоғарыда аталған мамандық 
иелерінің ен ші сіне тиесілі. 
Әлемдегі жетек ші жоғары оқу 
орындарының тә жірибесін ес-
кере отырып құ рыл ған бұл бағ-
дарлама Қазақстан үшін ерекше 
маңызды, этни ка аралық, саяси, 
әлеуметтік мәсе ле лерді қарас ты-
рады. Ішкі ықтимал зерт-
теулермен шектеліп қана қой-
май, халықаралық аренада орын 
алуы мүмкін қақтығыстарға да 
мән беріп келеді. 

Бүгінде кафедра бағыты за ма-
науи білім беру бағдар лама лары-
мен толығуда. Кафедрамыз бар-
лық іргелі ғылыми-зерттеу 
ор  та лықтары мен жетекші жо-
ғары оқу орындарын қамтиды. 
Шетелдік әріптес жоғары оқу 
орындарынан саясаттану сала-

сы ның жетекші мамандары ша-
қы рылып, олардан тәлім алған 
тә лімгерлер жаңа білім көк  жиек-
терін бағындыруда. Бұл кафедра 
үшін академиялық ұтқырлық 
мүмкіндіктерін ғана емес, ка фе-
дра докторанттары үшін та ғы-
лым дамадан өтуі үшін маңызды 
жағдай жасады. 

Расымен де, Әл-Фараби 
атын   дағы ҚазҰУ-дың фи ло со-
фия жә не саясаттану фа куль-
тетінің Сая сат тану және саяси 
тех но логиялар кафедрасы қа зіргі 
кезде халықаралық деңгейде өзін 
мойындата алған үлкен білім 
ордаларының біріне айналып 
отыр. Тек іргелі зерттеулердің 
шеңберінде, кафедра көлемінде 
жүзеге асырылып жатқан жо ба-
лар да бар. Алдыңғы жылдары 
кафедрамызда он шақты іргелі 
зерттеулер жүзеге асырылған. Бұл 
жобалар мен зерттеулер ішкі 
саяси процесті талдауды, ішкі 
саяси процестің сыртқы саясатқа 
ықпалын айқындауды, ішкі саяси 
процестерге деген сұраныстың 
әлеуметтік негіздері мен әлеумет-
тану мен саясат танудың шегіндегі 
дүниелерді, сондай-ақ этника ара-
лық және ұлтаралық татулық мә-
селелерін, әлеуметтік татулық пен 
тұтас тық ты сақтау т.б. бағыт тағы 
мәсе ле лерді толық қамтиды. Әрі 
ха лық аралық конференцияларда 
біз  дің профессорларымыз ха лық-
 аралық қауымдастық тара пы нан 
үлкен сұранысқа ие. Мә се лен, 
кафедра меңгерушісі, про фессор 
Гүлнар Насимова тұрақты түрде 
Израиль, АҚШ, Қытай, Үндістан 
және өзге де шет елдерге лекция 
оқуға шақы ры латын тұлға. Дәл 
осындай мәр тебеге ие біздің бір-
неше ірі ға лым дарымыз бар. Де-
мек, мем лекет тарапынан туындап 
жатқан барлық саяси, әлеуметтік 
сараптамаға деген сұраныстарды 
қамтамасыз ете алатын іргелі 
орталықтардың барлығы кафе-
дра мызбен өте тығыз байланыста 
және осы уақытта көптеген іргелі 
зерттеулерді бірге жалғас ты ру-
дамыз. 

АҚШ-тағы Санта-Барбара қа-
ла сының Калифорния уни вер-
ситетімен, Германияның Киль, 
Гамбург университеттерімен өте 
тығыз байланыстамыз. Қытай-
дағы Шанхай, Пекин универ си-
тет тері біздің әріптестерімізбен 
ғылым-білім тұрғысынан қарым-
қатынаста. Дәстүрлі түрде Мәскеу 
мемлекеттік халықаралық қа ты-
настар институтымен, Мәскеу 
мем лекеттік университетімен жә-
не Халықтар достығы уни вер-
ситеттерімен өте тығыз бай ла-
ныс тамыз. Бұл оқу орындарының 

қай-қайсысымен де бірге даму-
дамыз. Сондай-ақ ортаазиялық 
зерт теулер, аймақтық зерттеулер 
және аймақтық қауіпсіздік мә-
селелері біздің бағыттарымыздың 
бірі. Бұл бағытта Өзбекстан, 
Тәжік стан, Қырғызстандағы әріп-
тес терімізбен шығармашылық 
байланыс орнатылған. 

Кафедра азаматтық қоғам құ-
рудың маңыздылығын ескере 
оты  рып, үкіметтік емес сек тормен 
ынты мақтастығын орна туға да 
маңызды орын береді. Кафедра 
әріптестерінің қата рын да Қазақ-
стан саясаттанушылар ода ғын, 
«Со рос» қорын, «Фрид рих Эберт» 
қорын, «Стратегия» қоғамдық қо-
рын, сондай-ақ өзге де қоғам дық 
ұйымдарды айтуға болады. Бұл 
сектормен орна тыл ған тығыз 
байланыс ғылыми сараптаманың 
сапалық деңгейін көтеріп, кәсіби 
қауымдастықпен байланыстарды 
арттыруда. Соң ғы жылдары 
«Фридрих Эберт» қорымен ынты-
мақ тастық нәти жесінде PhD Welt 
қоғамдық са рап тамалық орта лы-
ғы ашылды. Кафедра докто рант-
тары орта лық та заманауи саяси 
тенден ция ларды сараптау мүм-
кіндігіне ие болып отыр.

Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы кафедраның және 
факультеттің тұрақты назарында. 
Өзге бағыттарды қарас тыр ма ған-
 да, «100 жаңа оқулық» бағ дар-
ламасының шеңберінде фа куль-
тет ұстаздары 30-дан астам 
ең   бектің ғылыми редакциясына 
ат салысты. Бұл да, әрине, ауыз 
тол  тырып айтарлық жетістік. Күр-
 делі саяси ахуал жағдайында өмір 
сүріп жатқан ел үшін идео ло-
гиялық бағытта қарымды ең-
бектерді аударып, онымен өске-
лең ұрпақты сусындату бүгінгі 
күні де ерекше маңызға ие. Бұл 
бағытта оқулықтарды аударып, 
оларды ғылыми редакциялау ға-
на емес, бағдарлама шеңб е рінде 
аударылған оқулықтарды білім 
беру бағдарламаларына ен гізу де 
маңызды. Осы ретте фа куль тет-
тің де, кафедраның да осы оқу-
лық тардың негізінде пәндер 
маз мұ нын жаңғыртуы Қазақ-
стан ның жетекші жоғары оқу 
ор нынан түлеп ұшатын, жаңа 
буын маман да рының қалып та-
суы на ерекше ықпал еткенін 
айта кет кен жөн.

Біздің факультетіміздің шә-
кірт тері, соның ішінде ғылыми 
дәре жесін бізден алған тәлім гер-
лер Президент әкімшілігінде, 
одан қалды, министрлер каби не-
тінде т.б. өздерінің белгілі бір 
орындарын алып отыр. Алысқа 
барудың қажеті жоқ. Мысалы, 

біздің келелі ұстаздарымыздың 
бірі Марат Тәжин ұзақ уақыт Қа-
зақ стан Республикасы Пре зи ден-
ті әкімшілігі басшы сының бірін ші 
орынбасары болды. Қа зір Қа зақ-
стан Республикасының Чех Рес-
публикасындағы төтенше және 
өкілетті елшісі қызметінде. Біздің 
кафедрада аспирантурада оқыған 
Ерлан Қарин мырза бүгінде ҚР 
Пре зидентінің кеңес ші сі қыз-
метінде. Баспасөз хат шысы қыз-
ме тінен бастап, саяси имид же-
логияны қалыптастырып жүрген 
тұлғалардың дені біздің кафедра 
мен факультеттер тү лектері. 

Қазіргі таңда кафедра өте 
кең көлемді зерттеу ареал да ры-
мен айналысып жатыр. Тек ішкі 
сая сат пен шектеліп қалмай, 
аймақ тық қауіпсіздік, аймақтану 
мәсе ле леріне, соның ішінде 
Орталық Азия проблемаларына 
көптеп көңіл бөлуде. Болашақта 
халық ара лық қатынастар және 
халық ара лық ынтымақтастық 
мәсе ле сіне жіті мән береді деп 
жос    парлануда. Жаңа сала болып 
есептелетін саяси тран зи то ло-
гия, саяси элитология бағы тын-
дағы жұмыстар да әрі қарай 
тереңдей бермек. Әрине, осы 
универ си тетіміздің өзіндік 
флагманын, жетекші жоғары 
оқу орны ретіндегі пози ция-
ларын сақтап қалу үшін кафедра 
әрқашан өзі нің ғылыми-зерттеу 
компонентін ұлғайтып отыра-
тыны белгілі. 

Жалпы, кафедра жүзеге асыр-
ған сараптамалық жұмыстар 
Президент әкімшілігі, Қазақстан 
Республикасы Парламенті, Ақпа-
рат және қоғамдық келісім ми-
нис трлігінен, Білім және ғылым 
министрлігінен және өзге де ме-
кемелерден жоғары бағаға ие 
болып отыр. Бұл соңғы жылдары 
Саясаттану және саяси техно ло-
гиялар кафедрасы тек ұлттық 
қана емес, халықаралық маңызға 
ие сараптамалық орталыққа ай-
нал ғанын көрсетіп отыр. Әрине, 
ка федра еңбегі жоғарыда атал ған-
дармен шектелмейді. Алда әлі 
талай жоспарлар, жүзеге асы-
рылуы тиіс жобалар бар. Бірақ 
бүгінгі күні әлемнің білім кар-
тасында Қазақстан секілді елдің 
пайда болуы мен қарқынды да-
муына Қазақ ұлттық уни вер-
ситетінің орны, ал ғаламдық сая-
саттану ғылымында Саясат тану 
және саяси технологиялар ка фе-
драсының орны ерекше деуге то-
лық негіз бар.

Дайындаған 
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

Тәуелсіздік жылдары 
отандық саясаттанудың 

негізі қаланды

Шыңғыс ЕРГӨБЕК, заң ғылымының кандидаты, 
қауымдастырылған профессор:

 №26 (1808), 26 МАУСЫМ,  2021 ЖЫЛ
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Мен бүгінгі таңда 82 жасты артқа тастаған, Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің профессорымын. Мамандығым – физик. 
Жоғарыда аталған университетке (бұрынғы аты С.М.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университеті) 1957 жылы түсіп, 1962 жылы бітірдім. 
Еңбек кітапшамда бір-ақ мекеменің аты жазылған. Ол – Қазақ 
университеті. Бес жыл осы университеттің студенті, 59 жыл университет 
қызметкері (инженер, аға инженер, аға оқытушы, доцент, профессор) 
болып жұмыс істеп келемін. Арасында алты жыл факультет деканының 
орынбасары, 12 жыл Ядролық физика кафедрасының меңгерушісі 
қызметтерін атқардым. 

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлт тық универси те тін-
де Қазақстан Респуб ликасы 
Тәуел сіздігінің 30 жыл ды-
ғына арналған «Тәуелсіздік 
жылда рын дағы ақпараттық 
кеңістік» атты ха лық аралық 
ғылыми онлайн-форум өтті. 
«Айқап» журналының – 110, 
«Ақиқат» журналының – 100, 
«Жас Алаш» газеті мен  
Қа зақ радиосының 100 
жыл дығына орай лас ты-
рылған ауқым ды шараға 
мем  лекет және қоғам 
қай раткерлері, таны мал 
БАҚ өкілдері қатысты.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
Қиыр Шығыс кафедрасында Цукуба 
университетінің студенттеріне 
арналған жазғы мектеп 
ұйымдастырылды. Шара екі жоғары оқу 
орны арасындағы Campus in campus 
келісімшарты аясында жүзеге асты. 

Әл-Фараби университеті – маған 
білім беріп тәрбие ле ген ұстазым, ға-
лым, ұстаз дә ре жесіне дейін көтеріп 
қа лып  тас тырған мекеме. Уни    верситет 
менің жұмыс ор  ным ғана емес, ол – 
менің үйім, атам мен анам. Аумалы-
төкпелі тоқсаныншы жыл дар да за ман-
дастарым жеке мен шік оқу орын дарын 
ашып, мені жо ғары жала қы мен ка фе-
дра меңгерушісі, про рек тор қыз мет-
теріне ша қырды. Бірақ мен соның еш-
қайсысына барма дым, бә рінен бас 
тарттым. Әкем мен ше шем дей, туып-
өс кен үйім дей болып кеткен уни вер-
ситетімді қимадым. 

Бүгінде мені қатты тол ғандыратын 
мәселе – елі міз дің білім жүйесіндегі 
проб лемалар. Проб ле ма лар дың көп -
тігі сондай – олардың тек ат тарын 
тізіп шығу үшін ал ды ңыздағы газеттің 
бір беті жет пейді. Соның бәрі жина-
лып келіп еліміздегі білім са па сының 
деңгейін төмендетіп жі берді. Бұндай 
келеңсіз жағ дайдың орын алуының 
басты себебі – білім мен ғылымға де-
ген сұраныстың мүлдем жоқ тығы. Ал 
сұранысқа ие бол ма ған дүниені оқып, 
зерттеп, иге рудің қажеті не? 

Білім сапасы алаңдатады

Журналистиканың қоғамдағы 
орны талқыланды

Жазғы мектепте 
жапон студенттері 

тәжірибе алмасады

Алқалы жиынды ашқан Әл-Фа-
раби атындағы ҚазҰУ-дың Бас қар-
ма Төраға сы – Ректоры Жан сейіт 
Түймебаев қа зақ жур на листикасының 
бай тарихына тоқталды. ХІХ ғасырдың 
соңында пайда болған ол дәуірмен 
бірге өсіп-жетілді. Әлихан Бөкейханов, 
Міржақып Дула тов, Ғани Мұрат баев, 
Ілияс Жансүгіров, Ахмет Байтұрсынов 
сынды қазақ жур налис тикасының 
майталмандары мен мақтаныштарын, 

көрнекті редакторлар мен жур на лис-
терді еске алды.

Форум аясында ҚР Парламенті Се-
натының депутаты Нұртөре Жүсіп пен 
ҚР Парламенті Мәжілі сі нің депутаттары 
Сауытбек Әбді рахманов, Жанарбек 
Әшімжан баян дама жасап, журна лис-
тика ның қоғам өміріндегі маңызды 
рөлін ашып көрсетті. Қазақстан Рес пуб-
ликасының Ұлы бри та ния дағы ел ші-
лігінің баспасөз атта шесі Әйгерім 

Сейсембаева зама науи публицис ти-
каның өзекті мә селелерін саралады.

Сөз сөйлеушілер «тәуелсіз ел мен 
бірге журналистика да өсті, ал БАҚ 
өкілдері өздері оқыған және жоғары 
білікті маман ретінде қа лыптасқан 
дәстүрлерге ыжда ғат тылықпен қарап, 
сақтай алды» деген пікірді алға тартты.

Шарада қазіргі журналис ти каның 
қоғамдағы орны кеңінен талқыланды. 
Пандемияға қара мастан, тікелей эфир-
де жұмыс іс теп, оқырмандар мен көрер-
мен дерге шынайы ақпарат беріп жат-
қан журналистер қауымының жанкешті 
ең бегі де ерекше аталып өтті.

Сондай-ақ қатысушылар ҚазҰУ-дың 
журналистика факуль тетінің кә сіби 
маман даярлаудағы үлесін атап өтіп, сол 
жур на лис тердің отандық БАҚ-та және 
ел атынан шетелдерде абы рой мен 
қызмет етіп жүргенін тілге тиек етті.

Еліміздің алғашқы журфагы ның 87 
жылдық мол тәжірибесі – ал дыңғы тол-
қын өкілдерін есте сақтайтын әрі 
құрметтейтін және уақыттың кез келген 
сын-қатер ле ріне төтеп беретін нағыз 
ма ман дардың дәл осында, қара ша ңы-
рақ та даярланатынын көр сетіп бер д і.

Өз тілшімізден

Ынтымақтастық туралы келісім білім ор-
даларының өзара ғылыми және білім беру 
қызметтерімен бөлісуіне, гуманитарлық 
және әлеуметтік ғылымдар саласындағы 
зерт теу жобалары, сонымен қатар жапон 
ті лін оқыту әдістері бойынша тәжірибе ал-
масуына жол ашты. Нәтижесінде оқу ор-
нының шығыстану факультетінде «жазғы», 
«қысқы» мектептерді ұйымдастыру игі дәс-
түрге айналды. Биыл да пандемия жағ дайына 
байланысты бұл үрдіс жапонтану бөлімінде 
онлайн форматта өз жалғасын тапты.

Әріптес университет студенттері бұл 
жолы «Аймақтану. Орталық Азияның тілі, 
та рихы, мәдениеті» бағдарламасы бойынша 
бі лім алды. Жазғы мектептің негізгі үй лес-
тірушісі – кафедраның аға оқытушысы, т.ғ.к. 
Ж.Ашинова.

Жазғы мектеп кезінде жапондық сту-
денттер «Қазақстанның Орталық Азиядағы 
сая саты», «XX ғасырдың соңындағы Орталық 
Азия мемлекеттерінің саясатындағы қайта 
құрулар», «XX ғасырдың соңындағы Орта-
лық Азия мемлекеттерінің экономикалық 
ахуалы, дүниежүзілік дағдарыстың әсері», 
«Қа зақ станның Орталық Азия мем лекет-
терімен дипломатиялық қарым-қатынасы», 
«Қазақ және жапон тілдеріндегі ұқсас тық-
тар», «Жапон лингвомәдениетіндегі бақыт 
ұғымы» тақырыптарына қанықты. Дәрістерді 
PhD, доцент м.а. Т.Ниномия, Е.Ахапов, аға 
оқытушы, PhD Б.Ақын, Ш.Сауданбекова, 
т.ғ.к.,доцент Л.Балакаева, т.ғ.к., аға оқытушы 
Ж.Ашинова, с.ғ.д., доцент Д.Мен, аға оқы-
тушылар С.Боранқұлова мен А.Нұрелова 
сынды білікті сала мамандары жүргізді.

Жастар ақымақ емес. Әрі қа рай 
бәрі түсінікті шығар деп ойлаймын. 
Жастардың көбі университетке ди п-
лом үшін ғана келеді. Әрине, олар дың 
бұл тілегін кез келген ЖОО қа на-
ғаттандырады. Себебі олар ақшасын 
әкеліп тұр ғой! Уни вер ситет сол қара-
жат қа жыр тығын бүтіндеп, қызмет-
кер леріне, оның ішінде ұстаз дарға 
жалақы төлеп жатыр. Бұл жағ дай ұстаз 
бен студент ара сын да ғы түсіністікті 
толық рет тей  ді: студенттің алған бі -
лі мінің сапасы 50 пайыз уни верси тет-
ке, 50 пайыз сту дент ке тәуелді деген 
қағида далада қалады. Студент – 
клиент, ұстаз – қызмет көрсе ту ші 
болып шыға келеді. 

Ұстаз (қызмет көрсетуші) үшін 
студенттің (клиенттің ) тілегі – заң. 
Студент: «Маған ешқандай білімнің 
керегі жоқ, себебі маған ол білімнен 
келер еш пайда жоқ, маған тек ди п лом 
керек», – деп тұрса, ұстаз да, билік те 
еш шара қолдана алмайды. Ұстаз 
студенттің ас ты-үстіне түсіп, оның бар 
тілегін бұлжытпай орындауға ты ры-
сып бағады. Семестрде екі рет аралық 
ба қылауға (АБ-1, АБ-2), бір рет 

midterm-ге, бір рет қорытынды 
емтиханға «4» пен «5» деген баға қояды. 
Ор таша («3») қоюға болмайды. Студент 
стипендияға ілінбей қалады. Ал 
стипендиясыз сту дент бұл оқу орнына 
өкпелеп, басқа ЖОО-ға ауысып кетсе, 
«қатал» ұстаз өте ыңғайсыз жағдайда 
қалады. 

Білім жүйесі осындай өте бір 
ыңғайсыз шараларға итер мелеп тұрса, 
ұстаз не істей алады? Бұл мәселені 
әртүрлі деңгейде арнайы және кеңінен 
талқылау керек деп ойлаймын. 

Әділхан ӘБІЛДАЕВ, 
ф-м. ғ. к., профессор

Жапон жастары қазақ халқының ежелгі 
тарихы мен мәдениеті, әдет-ғұрпы мен дү-
ние танымына үлкен қызығушылық та нытты. 
Олардың айтуынша, бұл жайлы кітаптан 
ғана емес, қазақ ғалымдарының өзінен оқып 
білу аса маңызды. Пікірталас барысында 
білімгерлер қазақтардың жапон халқымен 
ұқсас тұстары көп екенін атап өтті.

Бүгінде жапонтану бөлімі оқытушы ла ры-
ның дәрістеріне сұраныс артып келеді. 
Қазіргі таңда Цукуба университетінен бөлек, 
Жапон елінің өзге де жоғары оқу орын-
дарының студенттеріне онлайн-дәріс оқу 
жоспарлануда.

Әйгерім 
ӘЛІМБЕКОВА

BiLiM
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Ғалымдар «Арал теңізі син-
дро мы» әлемнің басқа бө лік те-
рінде де байқалуы мүмкін деп 
ескертеді. Өйткені Арал теңізінің 
құрғауының негізгі себебі – суару 
суының жиналуына байланысты 
техногендік, экологиялық апат-
тар. Орталық Азиядағы негізгі 
өзен дер трансшекаралық, сон-
дық тан болар, суармалы егіншілік 
пен табиғи экожүйелер арасында 
бәсекелестік бар. Дәл осы се-
бептермен Балқаш көлінің эко-
номикалық маңызы артқан са-
йын экологиялық проблемасы 
кө бейе түскендей. Тіпті Біріккен 
Ұлттар Ұйымы «көлдің тартылып 
кету қаупі бар» деп бағалады. 
Алаң дауымыздың негізгі себебі 
– өзен ағынының азаюы. Тиімсіз 
пайдалансақ, су деңгейі төмендеуі 
ғажап емес. Ал тау-кен метал лур-
гия комбинатының өндірістік 
қалдықтары қазіргі жағдайды 
одан әрі ушықтыра түсуде. 

Осы мәселелерді Әл-Фараби 
атындағы Жерді қашықтықтан 
зондтау орталығы зерделеп көрді. 
Себебі жерді қашықтықтан зонд-
тау әдісі арқылы су ресурс та ры-
ның жер үсті-ғарыштық мони то-
рингін жүргізуге мүмкіндік бар 
әрі төтенше жағдайлар мен соған 
алып келетін құбылыстарды 
анықтауға, салдарын бағалауға 
болады. Оны құрамдастырылған 
геоақпараттық жүйе техно ло-
гиясы жүзеге асырады. 

Балқаш көлінің токсико ло-
гия лық көрінісін жауын-шашын 
арқылы өзендер бойымен ағып 
жатқан ауыр металдар, сондай-ақ 
өнеркәсіптік кәсіпорын қалдық-
та рынан көруге болады. Микро-
эле менттер – су сапасының және 
ластануының көрсеткіштері. Био-
ми грациялық белсенділігінің ар-
қасында олар фотосинтез, тыныс 
алу процестеріне айтарлықтай 
әсер етеді. Су организмдерінің 
тір шілігінде маңызды фи зио ло-
гиялық рөл атқарады және то-
тығу-тотықсыздану процестері 
мен өсу стимуляторларының ка-
та лизаторы қызметін атқарады. 
Олардың сандық және сапалық 
құрамы табиғи және антро по-
гендік факторлардың бірлескен 
әсерінен пайда болады. 

Ал көл биотасының микро эле-
ментті құрамын түзуде Балқаш 
қаласының рөлі басым. Ластаушы 
заттардың ішінде ауыр металдар 
су биотасы үшін едәуір қауіп 
төндіреді. Өйткені органикалық 
ластаушылардан айырмашылығы 
 – металдар ыдырамайды немесе 
жоғалып кетпейді. Тек экожүйенің 
компоненттері: су түбі шөгінділері 
және биота (ағаш бұталар – ред.) 
арасында қайта бөлінуі мүмкін.

– Ауыр металдар – тығыздығы 
темірдің тығыздығынан (7,874 г/
см3) артық болатын түсті ме-
талдар тобы. Оның қатарында: 
мы рыш, қорғасын, қалайы, мар-

ганец, висмут, мыс, сынап, никель, 
кад мий бар. Олардың көптеген 
қо  сылыстары, әсіресе тұздары, 
ор ганизм үшін зиянды. Олар та-
ғам, су, ауа арқылы ағзаға түскенде 
ыды рамайды. Бүйрек, бауыр, 
буын секілді т.б. адамның дене мү-
ше лерінде жиналып, денсаулыққа 
қауіп төндіреді. Сондықтан ауыр 
металдардың қоршаған ортадағы 
мөлшері белгіленген шамадан 
аспауы керек, – дейді Жерді қа-
шық тықтан зондтау орталы ғы-
ның маманы Гауһар Батай.

Орталық өкілдері Балқаш кө-
лінің ауыр металдармен лас-
тануын зерттеген екен. Жұмыс 
барысында Экологиялық мони то-
ринг департаментінің еліміздегі 
қор шаған ортаның жай-күйі жө-
нін дегі ақпараттық бюллетенін 
негізге алған. 

– Сынамалар Балқаш көліне 
құятын Іле және Қаратал өзендері 
бойындағы Жиделі, Бақанас, 
Бақанас көпірі, Д.Қонаев атын-
дағы көпір, Тамғалытас, Қаратал 
және Үштөбе ауылдарынан алын-
ды. Осы мәліметтер негізінде 
Бал қаш алабының жер беті сула-
ры ның ауыр металдармен лас  -
тануының картасы құрас ты-
рылды (1а, 1б суреттер). 
Са лыс тырмалы нәтиже алу үшін 
2017 және 2020 жылғы 
мәліметтерді пайдаландық. 
Нәтижесінде соңғы жылы ауыр 
металдар мөлшері айтарлықтай 
өскені анықталды. Мысалы, Іле 
өзені бойындағы Тамғалытас 
шатқалында күшән 1,2 шекті 
рұқсат етілген төгінділер (ШЖШ)  
бойынша нормадан ас қан. Ал 
Жиделі ауылы маңында күшән 3,1 
ШЖШ бойынша, Іле өзе нінде 
орналасқан Д.Қонаев атын дағы 
көпір аумағында күшән 3,6 ШЖШ 
бойынша нормадан артық. 
Қаратал өзеніндегі Үштө бе де 
күшән 1,3 ШЖШ, қорғасын 1,4 
ШЖШ бойынша нормадан асқан, 
– деді Гауһар ханым.

ми калық өзгерістер Іле өзеніне 
тікелей байланысты екен. Сон-
дық тан ғарыштық кескіндер не-
гізінде өзенге талдау жүргізілді.

– Көлге бес өзен құяды. Олар-
дың ішіндегі ең ірісі – Іле өзені. 
Ол тұщы судың жалпы ағынының 
80 пайызын береді. Атырауы Ба-
тыс Балқашпен аяқталады. Ал 
Қаратал, Ақсу, Лепсі және Аягөз 
өзендері көлдің шығыс бөлігіне 
келіп құйылады. Олардың көлдегі 
жиынтық ағыны – 20 пайыз. Жал-
пы ауданы 8000 км2 болатын Іле 
дельтасы – Орталық Азиядағы ең 
үлкен табиғи дельта және сулы-
батпақты кешен. Бұл өзен Іле 
атырауы және Балқаш көлі сияқты 
табиғи жағалаудағы экожүйелерді 
сақтап қалу үшін маңызды, – 
дейді Гауһар Батай. 

Іле – Қытай мен Қазақстан 
Рес публикасы арқылы өтетін 
трансшекаралық өзен. Оның жо-
ғарғы ағысы Қытайда орналасқан. 
Онда үш бастау бар – Текес, Күнес 

1962 жылы АҚШ президенті Джон Кеннеди «Мұнай ту ра-
лы ұмытыңыз, су туралы ойлаңыз» деген екен. Расымен де, 
өткен ғасырдың 60-жылдары Арал дағдарысы басталды. 
Жарты ғасырды артқа тастадық, бірақ мәселе өзектілігін 
жоғалтқан жоқ. Қайта «жығылғанға жұдырық» дегендей, енді 
Балқаштың «бас ауруына» кез болдық. Өйткені Арал теңізінің 
тағдыры Балқашта қайталануы мүмкін. Бұл  – біздің емес, 
халықаралық сарапшылардың ескертуі. 

Балқаштағы «бәсеке»: 
ЭКОНОМИКА V/S ЭКОЛОГИЯ

Балқаш көліндегі судың 
ластануы – мәселенің бергі жағы. 
Өйткені жағдайды өз ырқына қоя 
берсек, тағы біраз жылда лас та-
натын да су таппай қалуымыз бек 
мүмкін. Орталық маманының 
сөзіне сүйенсек, Балқаш көлінің 
су деңгейі мен ауданындағы дина-

және Қаш өзендері. Олардың ара-
сында Текес Хан Тәңірінің сол-
түстігінен бастау алады, ал Күнес 
және Қаш өзендері Қытайдағы 
Тянь Шань тауларынан бастау 
ала ды. Бұл үш өзен таулардағы 
мұз дықтардың еруінен пайда 
болады. Балқаш көлінің негізгі 

Балқаш көлі қазақстанның оңтүстік-шығысындағы 
орталық азияның құрғақ аймағында орналасқан жә-
не Барлық жағынан құм мен ұсақ шоқылармен қор шал-
ған. көл ағынсыз құрлықішілік су айдындары сана-
ты на жатады және қазақстандағы ең ірі көлдердің 
Бі рі Болып таБылады. ауданы құБылмалы: 17 – 22 мың 
км2, ұзындығы 600 км-ден астам, ені шығыс Бөлігінде 
9 – 19 км, Батыс Бө лігінде 74 км-ге жетеді. таБиғи Бөгет – 
ұзынарал түБегімен Батыс және шығыс Балқаш Болып 
Бөлінеді.

қытайдағы іле өзенінің Бойындағы егістік алқап-
та рының ауданы 2018 жылы 35 мың гектар Болса, 
2020 жылы 64 мың гектарға жеткен. 1995 жылдан Бас-
тап, 2015 жылға дейін ол жердегі суармалы егістік 
алқаптарының көлемі 30 пайызға артқан. 

мырыш, қорғасын, қалайы, марганец, висмут, мыс, 
сынап, никель, кадмий секілді ауыр металдардың 
қоспа сы, әсіресе тұздары, организм үшін зиянды. олар 
ағзаға түскенде ыдырамайды. Бүйрек, Бауыр, Буын т.Б. 
ағзада жиналып, денсаулыққа қауіп төндіреді. 

ағыны Қытай мен Қазақстанды 
қамтитындықтан, ондағы су дең-
гейі төмендеген сайын Қытай мен 
Қазақстан үшін ортақ мәселе 
туғызады.

Гауһар Батай жұмыс барысына 
қысқаша тоқталып өтті. Оның 
айтуынша, Іле өзенінің бо йын-
дағы егістік алқаптарын бағалау 
үшін NDVI индексі есептелген. 
NDVI (нормаланған вегетациялық 
индекс) стандартталған және 
өсімдік пен оның жағдайын, са-
лыс тырмалы биомассасын көр-
сетеді. Сондай-ақ ол құрғақ шы-
лық, су беті мониторингі, ауыл 
ша руашылығы өндірісін мо ни-
торингілеу, болжау және шөлдің 
бас талу картасын жасау үшін 
пайдаланылады.

Кәмила ДҮЙСЕН

Қазақстанда Іле өзені бас-
сейнінде Қазақстанның суармалы 
алқаптарының көп бөлігі орна-
ласқан. Статистикаға сүйенсек, 
оның ішінде 447 мың га – 
суармалы егістіктер, 41 мың га – 
жайылымдық және 11 мың га – 
шабындық жерлер. Негізгі дақыл 
– бидай. Басқа маңызды дақылдар 
– жүгері, қант қызылшасы, темекі, 
жемістер, көкөністер және күріш. 

– Зерттеу объектісі ретінде 
Қы тайдың Қазақстанмен шека ра-
лас Хочэн, Чапал-Сибоск авто-
ном ды уезі, Құлжа, Іле-Қазақ авто-
номды округі аймақтары алынды. 
Қытайдың Іле өзені бойындағы 
жалпы ауданы 132 мың гектарға 
жуық жерінің егістік алқаптары 
есептелді. Нәтижесінде осы ау-
мақтағы егістік алқабының кө-
лемі 2018 жылы 35 мың гектар 
бол са, 2020 жылы 64 мың гектарға 
жет кені анықталды, – дейді 
Гауһар Батай. 

Ғалымдар «1995 жылдан бас-
тап 2015 жылға дейін Қытай 
жағынан суармалы егістік алқап-
та рының көлемі 30 пайызға арт-
ты. Ал Қазақстан жағынан айтар-
лық тай ұлғайған жоқ» деп баға 
беруде.

– Қытайдағы Іле өзені Шың-
жаң дағы ауыл шаруашылығына 
өте қолайлы. Онда жүгері, мақта 
және күріш егілген алқаптар 2004 
жылмен 2010 жылды салыс тыр-
ғанда едәуір ұлғайған. Мәселен, 
2010 жылы жүгері 183 мың 
гектардан 2014 жылы 342 мың 
гектарға, 2010 жылы күріш 121 
мың гектардан 2014 жылы 194 
мың гектарға дейін өскен, – деді 
Жерді қашықтықтан зондтау 
орталығының маманы.
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Әл-Фараби 
атын дағы Қазақ 
ұлт тық универ си те-
тінде он лайн 
режимде Ғы лыми 
кеңес мәжілісі өтті. 
Онда 2020/21 оқу 
жы лындағы ин ди ка-
тивтік көр сет кіш-
тердің орындалуы 
және оқытушы 
профес сор лар 
құрамы, ка федралар 
мен фа культеттер 
рейтингісінің 
қоры тындылары 
талқыланды.

Алматыдағы «Бөбек» 
ұлттық ғылыми-
практикалық, білім беру 
және сауықтыру 
орталығының 
басшылығы Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 
университетіне алғыс 
хат жолдады.

Жалпы рейтингте
химиктер алда келеді

Үздіктер анықталды

«Бөбек» 
орталығынан 

алғыс  хат

2020/21 оқу жылындағы ин-
ди кативтік көрсеткіштер бо-
йынша Стратегиялық даму ор та-
лығының директоры Гүлшарат 
Минажева хабарлама жасады. 
Орталық жетекшісі индикативтік 
жоспардың қазіргі таңда жалпы 
университет қызметін, оның 
ішінде оқытушы, кафедра, фа куль-
тет жұмыстарын реттеу және 
жоғары оқу орнының жаһандық 
рейтингтегі көрсеткіштерін жақ-
сар тудың үздік құралдарының 
бірі екенін жеткізді.

Білім ордасының биылғы ин-
ди кативтік жоспары оқыту шы лар 
үшін үш бағыттан: оқу-әдіс те-
мелік, ғылыми-зерттеу және әлеу-
меттік-тәрбие жұмыстарынан 
тұр са, кафедра деңгейінде төр-
тінші бағыт – бедел бағасы қо-
сылды. Бұл бағыттар өз ішінде 
көп теген көрсеткіштерді қамти-
ты ны белгілі. Атап өтсек, қос 
диплом және бірлескен білім бағ-
дарламалары, Scopus-тағы жа рия-
ланымдар, дәйексөздер келтіру, 

Конкурс аясында 7 номинация 
қарастырылды: «Үздік ПОӘК 
(УМКД)», «Үздік оқу құралы», «Үз-
дік ғылыми басылым», «Үздік 
БАОК (МООК)», «Үздік ашық са-
бақ», «Үздік видеодәріс» (асин-
хрон  ды), «Үздік біліктілікті 
арттыру курсы». 

Конкурсқа Үздік ПОӘК 
(УМКД)» номинациясы бойынша 
– 11 жұмыс, «Үздік оқу құралы» 
– 22 автордан 10 еңбек, «Үздік 
ғылыми басылым» – 10 автордан 
6 монография, «Үздік БАОК 
(МООК)» – 11 автор-оқытушыдан 
5 онлайн курс, «Үздік ашық сабақ» 
– 5 оқытушы тарапынан 5 ашық 
сабақ, «Үздік видеодәріс» (асин-
хрон ды) – 3 үміткерден виде о-
дәріс, «Үздік біліктілікті арттыру 
кур сына» – 4 курс ұсынылды. Бұл 
ұсынылған жұмыстардың барлы-
ғы әр кафедра деңгейінде өткі зіл-

ғылыми жобалар, студенттік шә-
кірт ақы көлемі, имидждік мақа ла-
лар, сонымен қатар сарапшылар 
бойынша мәліметтер базасын 
қалыптастыру, академиялық са-
рап шылар және жұмыс берушілер 
сауалнамасы бойынша көр сет-
кіштер және т.б.

– Университетте негізінен 
ғы лы ми-зерттеу жұмыстарына 
ба сым дық беріледі, сондықтан 
жос  пар да осы бағыт үлкен коэф-
фи циентке ие. Индикативтік 
жос   пар жыл басында бекітіледі 
және оның барлық көрсеткіштері 
халықаралық рейтингтердің ин-
ди каторларымен сәйкес тен ді-
рілген, – деді Гүлшарат Салауат-
қы зы.

Стратегиялық даму орталы-
ғы ның директоры алдымен 
биылғы рейтинг қорытындысы 
бойынша жоғары балл жинап, 
көш бастаған жетекші ғалымдар 
мен про фес сор лар тізіміне тоқ-
талды. Олар: Қайрат Дәулетов, 
Әлібек Исахов, Тілекқабыл Рама-

занов, Сулейман Аллахбердиев, 
Thierry Djenizian, Амангелді Би-
сен баев, Көмеш Тоқ тархан, Жан-
дос Молдабеков, Зәу ре Ракишева, 
Болатхан Заядан және басқалар.

Кафедра деңгейіндегі көрсет-
кіш терге келсек, оқу-әдістемелік 
жұмыс бойынша алғашқы үздік 
үштік: Теплофизика және техни-
ка лық физика; Теориялық және 
ядролық физика; Қиыр Шығыс 
кафедралары. Ғылыми-зерттеу 
жұмыстары бойынша: Денсаулық 
сақтау саясаты және ұйымдастыру; 
Археология, этнология және 
мұрағаттану; Математикалық жә-
не компьютерлік модельдеу кафе-
дра лары. Әлеуметтік-тәрбие жұ-
мыс тары бойынша: Тілдік және 
жалпы білім беру; Дипломатиялық 
аударма; Мерзімді және элек трон-
ды БАҚ кафедралары. Ал бедел 
б а ғасы бойынша: Дінтану және 
мәдениеттану; Қазақстан тарихы; 
Дүниежүзі тарихы, Тарихнама 
және деректану кафедралары 
озық көрсеткішке ие болды.

Аталған төрт бағыт көр сет-
кіштері қосындысында 66 кафе-
дра арасынан Денсаулық сақтау 
сая саты және ұйымдастыру; Ана-
литикалық, коллоидтық химия 
және сирек элементтер техно ло-
гия сы; Қылмыстық құқық, қыл-
мыс тық іс жүргізу және кри ми на-
листика кафедралары үздік 
нәтиже көрсетіп отыр.

Ал факультеттердің жалпы 
рей  тингісінде химия және хи-
миялық технологиялар факуль-
теті өткен жылғы алғашқы орнын 
сақтап қалды. Екінші орында – 
заң факультеті, үшінші орынға 
физика-техникалық факультеті 
тұрақтады.

Мәжілісте оқу орнының сан 
қырлы қызметінің көрсеткіші 
болып табылатын стратегиялық 
маңызы зор жоспарға механика-
математика факультетінің де ка-
ны Дәурен Жакебаев бастаған 
ар найы топ сараптама жасап, өз 
ұсы ныстарын көпшілік тал қы-
сына ұсынды. Комиссия мүше ле-
рі индикативтік жоспардың ар-
тық  шы лықтарын айта келе, 
жо ғары көрсеткіштері бар қыз-
мет  кер лер ді ынталандыру ма-
ңыз ды қағидат бо лып қалатынын 
атап көрсетті.

Сондай-ақ жиында 2020/21 
оқу жылындағы білім беру қыз ме-
тіне әлеуметтік рейтингінің нә ти-
желері, диссертациялық кеңес 
туралы ереже және білім оша ғын-
дағы диссертациялық кеңестер 
құрамын бекіту, ғалымдардың 
монографияларын баспаға ұсыну 
сынды күн тәртібіндегі түрлі 
мәселелер қаралды.

Ә.ӘЛІМБЕКОВА

Оқу орнының басшысы 
Жансейіт Түймебаевтың атына 
келіп түскен құжатта орталық 
басшылығы ғарыштық білім 
беру бойынша «Бөбек» 
ҰҒПББСО обсерваториясы 
база сында өткен маңызды 
шараларға, атап айтқанда 
«Ғарышқа жол» халықаралық 

ген жарыстың жеңімпаздары. 
Осы конкурстың ұйым дас ты ры-
лып, өткізілуінде факультет пен 
кафедралардың әдістемелік бюро 
жұмысын ерекше атап өтуге 
болады, сонымен қатар факуль-
тет  тің академиялық кеңесі де 
үздіктерді анықтап, жеңім паз дар-
ды айқындауда өзіндік үлес қосты. 
Конкурстық комиссия құрамы 
факультеттің Әдістемелік және 
академиялық кеңесі мүшелерінен 
жасақталды. Факультеттің білім 
беру сапасын өз деңгейінде ұстап 
тұру мен арттыру үшін өткізілген 
бұл конкурстың өзінің бағалау 
өлшемдері жасалды, яғни барлық 
өлшемдер білім беру үдерісін 
әдістемелік қамтамасыз етудің 
жоғары сапасына негізделген. 

Конкурс нәтижесі бойынша 
«Үздік ПОӘК (УМКД)» – Ли фа-
нова Татьяна Юрьевна, «Үздік 
оқу құ ра лы» – Ғабитов Тұрсын 
Хафиз ұлы, «Үздік ғылыми ба сы-
лым» – Ма ғауова Ақмарал  Са би-
тол ла қы зы, «Үздік БАОК (МООК)» 
– Жолдубаева Ахар Қуаныш бек-
қызы, «Үздік ашық сабақ» – Мус-
та фина Айгул Сергеевна, «Үздік 
видео дәріс» (асинхронды) – Бо-
рецкий Олег Михайлович, «Үздік 
біліктілікті арттыру курсы» – 
Мадалиева Забира Бекешқызы 
жеңімпаздар қатарынан табылды. 

Философия және 
саясаттану факуль те-
тінде білім беру 
са пасын жоғарылату, 
жаңа шылдыққа 
не гізделген бағдар-
ламаларды айқындау, 
озық тәжірибелермен 
бөлісу және оқыту шы-
ларды ынталандыру 
мақ сатында профес-
сор-оқытушы құрамы-
ның арасында мамыр 
айында «Оқу үдерісін 
үздік әдістемелік 
қамтамасыз ету» 
ба ғы тында конкурс 
өткізілді.  

Оқу-әдістемелік және ғылыми-
әдістемелік қызметте шығар ма-
шылық ыңғай танытып, уни вер-
ситеттің академиялық саясаты 
және оқу-әдістемелік қамтамасыз 
ету талаптарына сәйкес жұмысын 
ұйымдастырып жүрген әріп тес-
терімізге толағай табыстар 
тілейміз. 

Оқу үдерісін оқу-әдістемелік 
қамтамасыз ету әрбір оқыту шы-
ның міндеті екені аян, дегенмен 

де осындай іс-шаралар өткізу ар-
қылы алдыңғы қатарлы тәжі ри-
белерді анықтап, үлгі ретінде 
көпшілік назарына ұсыну арқылы 
бі лім беру сапасын арттыруға да 
өзіндік үлес қосу мүмкіндігі 
болады деген сенімдеміз.

Әлия ӨМІРБЕКОВА,
философия және 

саясаттану факультетінің 
деканы м.а.   

форумы, Төкен Омаров атын-
дағы астрономия және ғарыш 
физикасы бойынша оқу шы-
лардың республикалық ғы лы-
ми жарысы және облыстық 
физика-математи калық мек-
теп тердің білімгерлеріне ар-
налған астрономиялық прак-
ти кумына белсене қатысып, 
жан-жақты қолдау көрсеткені 
үшін ризашылығын білдірді.

«Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ оқытушылары: Гүлмира 
Яр-Мұхамедова, Нұрсұлтан 
Дос жан, Ғұлама-ғаріп Әлішер 
Ибраев, Мұхағали Қаламбай, 
Салтанат Иманқұлова, Мей-
рам гүл Алпысбайлардың кә-
сіби шеберліктерінің арқа-
сын да аталған шаралар өз 
мақ сатына, дәлірек айтқанда, 
ғылымды насихаттау және ҚР 
мектеп оқушыларының астро-
но мия, ғарыш физикасы және 
космонавтика салаларындағы 
білім деңгейін арттыруға қол 
жеткізді», – делінген хатта.

«Бөбек» ҰҒПББСО бас ди-
рек торы Е.Сәкенова Әл-Фа ра-
би атындағы ҚазҰУ-ға ын ты-
мақтастық үшін алғыс айта 
отырып, серіктестіктің сәтімен 
жалғасарына сенім білдірді 
және ұжымға жаңа кәсіби 
жетістіктер тіледі.

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың  Баспасөз 

қызметі

BezBen
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DeMaLYs

При поддержке локального профсоюза «Парасат» 
работников КазНУ им. Аль-Фараби и профоргов физико-
технического факультета был организован однодневный 
выездной тур преподавательского состава Физико-
технического факультета, а также и их детей на озеро Иссык, 
которое находится в Иссыкском ущелье Заилийского Алатау.

Участники тура выходного 
дня посетили Государственный 
историко-культурный за по вед-
ник-музей, располо женный на 
территории Иссыкского не кро-
поля, где была найдена са мая 
«громкая» архео ло ги чес кая на -
ходка Казахстана – усы паль ница 
«Золотого че ло века». Ис сык ский 
«Золотой человек» найден 
археологами в 1970 году. Воин, 
облаченный в золо той костюм с 
алыми вставками и высокий 
кону со образный шлем, стал 
госу дар ственным сим волом 
страны. Обна ру жен ное погре-
бение сакского ца ре вича, пора-
жаю щее своим богат ством и со-
дер жательностью, за мечательно 
тем, что это един ственное не 
разграбленное захоронение в 
Центральной Азии, дошедшее до 

нас в нет ро ну том виде. В нем 
обнаружили более 4000 пластин 
и блях из чистого золота. Также 
среди сокровищ лежала шка тул-
ка с зеркальцем, части ца ми 
охры, украшениями, оружием и 
сосудами. Особую ценность 
пред ставляла се реб ряная чаша с 
надписи на неизвестном древ-
нем языке. По украшениям со 
звериными орнаментами и ко-
нусо об раз ному головному убору 
стало понятно, что нес коль ко 
тысяч лет тому назад на землях 
Се ми речья кочевали сакские 
пле мена. Извлеченный из гроб-
ни цы воин был са ком- тиг-
рахаудом. По всей вероят нос ти 
он проживал в 4-5 сто летие до 
н.э., умер в 18-25 лет нем 
возрасте, его рост сос тавлял 
около 165 см. 

Следующей остановкой 
учас т ников тура стало озеро 
Иссык, где профоргами физи-
ко-технического факультета 
были организованы спортив-
ные мероприятия: перет яги ва-
ние каната, бег в мешках, эс-

тафета с яйцом, надувание 
ша ров на скорость, и т.д. В сос-
тя заниях приняли участие как 
преподаватели, так и их дети, 
которые за участие в сорев-
нованиях получили призы. За-
тем экскурсанты посетили Фо-

Поход в исторические места ре левое хозяйство, где смогли 
порыбачить и сфо тогра фи-
роваться на память.

Основной целью данного 
ме роприятия, тимбилдина, 
ста ло формирование общей 
спло ченности препо даватель-
ского сос тава за пределами 
факуль тета. Задачами тим бил-
динга ста ли: фор мирование 
навыков командной работы, 
воспитание командного духа, 
непосредственно создание 
команды путем проведения 
конкурсов, игр, на природе. В 
ходе однодневного тура на 
озере Иссык было получено 
большое количество эмоций, 
позитива, и самое главное, 
сотрудники хорошо провели 
время на природе, зарядившись 
бодростью и энергией бла-
годаря поддержке локаль ного 
профсоюза «Парасат» КазНУ 
им. Аль-Фараби и хоро шей ор-
ганизации культурного досу га 
профоргов физико-тех ни чес-
кого факультета.

Д.ИСМАИЛОВ 
председатель профбюро

 физико-технического 
факультета

Біздің оқырман

Суретті түсірген – Досжан Балабекұлы

Биология ғылымының докторы, 
репродуктолог-эмбриолог 

Салтанат Берденқызы Байқошқарова

В 2008 году поступил в 
Казахский национальный 
уни верситет им. Аль-Фараби 
на специальность «Физичес-
кая культура и спорт». КазНУ 
им. Аль-Фараби считается 
главным высшим учебным 
заведением в нашей стране и 
входит в топ-200 самых 
лучших ВУЗов в мире. До сих 
пор помню мой первый день, 
когда я пришел на кафедру 
физического воспитания и 
спорта…я словно очутился в 
новом мире. Мир знаний и 
науки, где лекции студентам 
читают профессора и опыт-

КазНУ – золотой 
пъедестал

Детство мое проходило бурно, я любил играть и 
бороться с ребятишками в ауле. Мне очень нравилась 
борьба. Со временем, когда я подрос меня начало 
вдохновлять победы великих спортсменов по борьбе. 
На тот момент, я четко поставил себе цель вплотную 
заниматься спортом и достичь высоких результатов в 
спорте. 

ные преподаватели с мно го-
летним стажем работы. Про-
фессорско-преподава тель-
ский состав кафедры очень 
сильный и мате риаль но-тех-
ни ческая база осна щена сов-
ременным инвен та рем. Ин-
фра с труктура очень развита, 
есть все условия для само реа-
лизации студентов. Здесь 
получали знание все лучшие 
спортсмены нашей страны.

Ст у ден т ы- с пор т смен ы 
моего университета дости-
гают высоких результатов не 
только в науке, но и в спорте, 
наши спортивные команды и 

студенты-спортсмены выиг-
ры вают многие меж ду на род-
ные и рес пуб ли канские спор-
тивные сорев но вания. Они 
достигают высоких ре зул ь-
татов в всех видах спорта. 
Мои ми достижениями в 
период обучения является то, 
что я стал мастером спорта 
по дзюдо и самбо, чемпионом 
Азии, серебряным призером 
Чемпионата Мира по самбо, 
неоднократным по бе ди те-
лем и призером междуна-
род ных и республиканских 
сорев но ваний по дзюдо. Все 
мои спортивные дости-
жения я достиг благодаря 
под держке моего уни вер си-
тета. Здесь же я в 2014 году я 
успешно за кончил ма гис-
тратуру. На дан ный момент 
я являюсь ди ректором «На-
уч  но-пра ктического цен-
тра физической культуры» 
Управ  ления образования 
аки  мата Жамбылской об-
ласти. 

Искренне желаю постоян-
но го престижа и высокого 
ста туса для университета, 
больших возможностей для 
самореализации студентов и 
высоких стремлений препо-
да вателей! И пусть будущие 
поколения студентов будут 
достойны своих пред шест-
венников и каждый найдет 
свою Олимпийскую верш и-
ну!

Амангали 
ЖАРТЫБАЕВ,

мастер спорта по дзюдо и 
самбо


