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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Елорда  жарқын
жЕтістіктЕрімізді  айшықтайды

алина – жылдың 
үздік түлегі

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың шығыстану факуль-
тетінің 2-курс магистранты 
Алина Андирова «Bilim-orkeni-
eti» ұлттық инновациялық 
ғылыми-зерттеу орталығының 
ұйымдастыруымен өткен 
республикалық конференцияда 
«Қоғам белсендісі» дәрежесін 
иеленіп, «Жылдың үздік түлегі» 
атанды.

Ұлы даланың 
төсінде алты қанатты 
Ақордасын тігіп, 
Алаштың айбынын 
асырған Нұр-Сұлтан 
қаласының биылғы 
туған күні ел 
Тәуелсіз ді гінің 30 
жылдық 
мерейтойымен 
тұспа-тұс келіп отыр. 

Тұңғыш Президентіміз – 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев әрбір ғимаратын 
қолымен сызып, жүрегінен 
өткізген бас шаһардың төл 
ме рекесі әдеттегіден тым өз-
ге ше, айрықша ыстық кө рі-
неді. Сонау 1997 жылдың 10 
жел тоқсанында қарлы бо-
ран ға қарамай, арман ар-
қалап Арқаға бет түзеген Ұлт 
көшбасшысының ізгі мақса-
ты ның орындалғанын көру 
шын бақыт екені ерекше әсер 
сыйлайды.

Елбасының «Бұдан бы-
лай және ғасырдан-ғасырға 
осын  да – ұлан-байтақ елдің 
кіндігінде халық тағдыры 
үшін өмірлік маңызы бар 
шешімдер қабылданатын 

Елбасы саябағы жайқалып тұр
Елбасы саябағы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

қа ла шы ғын да орналасқан. Бүгінде баққа отыр ғы зыл-
ған жеміс ағаштары қалашықтың сәнін келтіріп, 
жай қалып өсіп тұр.

Желбіреген жасыл желек 
анадайдан көз тартады. 
Ағаш  тар дың жұпары қосыл-
ған та за ауа тынысыңды 
ашып, ке ре мет бір әсерге бө-
лейді. Әсем табиғат көрінісі 
жанға жы лулық, тыныштық 
сый лай тын дай. Көрікті ме-
кен көп ші лік тің көз қуаны-
шы на ай на лып үлгерді.

Көктемде саябаққа алма-
ның «Американка», «Столов-
ка», «Лимонка», «Кандиль», 
«Зо лотой превосход», «Белый 
налив» сынды сорттары егіл-
ді. Бұдан бөлек, мұнда шие, 
өрік, қара өрік көшеттері бой 

«Тәуелсіздік – алтын тұғырымыз» 
та қы  ры бында өткен ауқымды шарада 
«Жыл дың үздік түлегі – 2021» және 
«Қазақ станның 100 үздік студенті» 
бай қаулары өткізіліп, жеңімпаздар 
ма рапатталды. Мұндағы мақсат – 
оқу озаты, ғылым, өнер, спорт са-
ла   ларында жетістіктерімен көзге 
түс  кен, қоғамдық шараларға бел-
сене қатыс қан студенттерді қо л дау. 
Байқауға Қазақ стан мен ТМД ел-
дерінен білім беру ұйым  дарының 
Phd докторанттары, ма гис транттары, 
оқытушылары мен жас мамандары, 
жалпы саны 2000 адам қатыс ты.

С о н ы м е н  қ а т а р  к о н ф е р е н ц и я д а 
«ТМД-ның үздік түлегі» атты кітап-
тың таныстырылымы өтті. Оған ТМД 
бо  йынша үздік студенттер мен жас 
ға лым дардың есімдері енген. Кі-
тап қа енді үздіктер қатарынан кө-
рінген ҚазҰУ ма гис транты Али на 
Андированың да өмір баяны жаз ы-
латын болады.

Сондай-ақ ТҮРКСОЙ кафедрасы-
ның түлегі Алина Ережепбайқызы 
ҚазҰУ-дың Басқарма Төрағасы – 
Ректоры Жансейіт Түймебаевтың 
алғыс ха ты на ие болды. Марапат оқу 
ор ны  ның қоғамдық өміріне белсенді 
атсалысқан 180 студентке берілді.

түзеген. Бақты баптау шы-
лардың айтуынша, отыр ғы-
зыл ған 300-ге жуық жеміс 
көшеті тамыр жайып, жақсы 
өсіп келеді. Бірқатары биыл 
гүлдеген, келесі жылы жеміс 
бере бастайды. 

Елбасы айтқандай, «Жасыл 
желек, бұл – біздің болашақ 
ұрпаққа, өзімізге және та би-
ғат-анаға жасап отырған 
сыйы мыз». Оқу орнының бас-
шы сы Жансейіт Түйме баев-
тың бастамасымен ҚазҰУ 
ұжымы осы игілікті іске бел-
сенді атсалысуда. 

Сондай-ақ көрнекті ақын 

Олжас Сүлейменов ҚазҰУ-ға 
кел ген сапарында Елбасы сая-
бағын аралап, арнайы ағаш 
отырғызды. Ақынның қолы-
мен егілген жасыл желек     

«Ол жас Сүлейменов» атауына 
ие болды. 

Әйгерім 
ӘЛІМБЕК

бо лады. Отанымыздың жү-
регі ен ді осы жерде соғады. 
Осы жер ден Қазақстан 
үшін ші мың жылдықтың та-
бал  ды ры ғында өзінің тари-
хи тағ ды рын ай қын дай тын 
болады» деген се нім ді сөзі-
нің ақи қат қа ай нал ғаны 
тіп ті қуантады.

Мемлекет басшысы Қасым- 
Жомарт Кемелұлы Тоқаев: 
«Елордамыз – Нұр-Сұлтан қа-
ласы Қазақстанның жарқын 
жетістіктерін ай шық  тайды. 
Тұңғыш Прези ден тіміз Нұр-
сұлтан Әбіш ұлы Назарбаев-
тың аста наны кө ші  ру туралы 
бірегей ше ші мі халқымыз 

үшін аса ма ңыз ды тарихи 
оқи ға болды», – деп, хал қы-
мыз дың мәртебесін асқақ та-
тып жібергені қуаны шы-
мыз ды ұлғайтып, елдіктің 
ма  ңызын еселей түседі.

Жалғасы 2-бетте

ҚазҰУ 
тәуелсіздік 
жылдарында

Көреген 
басшы, 
салиқалы 
саясаткер

Электромобильдер 
дәуіріне дайынбыз 
ба?
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Соңы. Басы 1-бетте

Қазақстан Президенті жыл 
ба  сында «Тәуелсіздік бәрінен 
қым бат» атты мақаласында Ел-
ба сы ның басшылығымен атқа-
рыл  ған ауқымды істерді тара зы-
ға сала келе, «Осынау толағай 
та быс  тар дың бәріне Елбасының 
дара көш басшылығының һәм 
хал қы мыздың даналығы мен па-
  ра сатының, бірлігі мен ын ты-
мағының, отандастарымыздың 
қажырлы еңбегінің арқасында 
қол жеткіздік. Сондықтан Елбасы 
тәуелсіздігіміздің мәңгі симво-
лы на айналды десек, ақиқатты 
айтқан болар едік», – деп жазды.

Үш онжылдық белеске елмен 
бірге көз жүгірте отырып, шын 
мәнінде кеудемізді мақтаныш 
сезімі билеп, жүрегімізге шаттық 
орнайды. Өйткені біздің буын 
«Мәскеу – Отанымыздың жүрегі» 
деп ұрандатқан уақытты бастан 
өткерді. Кез келген мәселе Кремль 
арқылы шешіліп, тек қана Мәс-
кеумен келісілетінін көзіміз көрді. 
Сонда ғасырлар бойы қалып та с-
қан өзінің тілі, әдет-ғұрып, салт-
дәстүрі, жер аумағы бола тұра, 
елімізге ең жетіспейтіні тәуел сіз-
дік екенін жан-жүрегімізбен се зі-
ну ші едік. 

 Университетті аяқтап, ғылым 
жолына түскен уақытта жетекшім 
Мәскеу қаласында тұратын. Одақ-
тас республикалардан жиі жина-
ла тын жас ғалымдардың кешкілік 
кездесіп, әңгіме-дүкен құратын 
әдеті бар-ды. Сол орталарда ең 
бірінші көтерілетін тақырып – 
тәуелсіз ел атану еді. Өйткені күн 
өт кен сайын социалистік жүйенің 
кемшіліктерін айқын байқай бас-
та дық. Сондықтан менің қатар-
лас тарым үшін, әсіресе КСРО ке-
зеңінде өмір сүрген азаматтар 
үшін тәуелсіздік алу теңдесі жоқ 
басты оқиға болды. Ал оның 
астанасының бекітілуі және ұлт 
ретінде әлемдік қауымдастыққа 
енуі ұмытылмас ғажап сәттер еді. 
Аталарымыз, ағаларымыз ғасыр-
лар бойы жете алмаған «Тәуел сіз-
дік» деген ұғымның біздің ке зеңі-
мізге тап келгенінде төбеміз көкке 
екі елі жетпей қалды.

Қазақстан үшін ғана емес, 
оның әрбір азаматы үшін дүние-
нің қақпасы ашылды. Жаңа мем-
ле кетті, жас астананы көруге ын-
тық болғандар да аз емес-тін. 
Со лардың әрқайсысы сынай ке-
ліп, қимай кетіп жатты. Елбасы 
қай мемлекетке бармасын – келе-
лі келіссөздер жүргізіп, салмақты 
ұсыныстар жасады. Кездесулер 
барысында жан-жақты терең 
білімділігі, шешендігі, іскерлігі 
сияқ ты азаматтық, тұлғалық қа-
сиет тері үлкен рөл атқаратын. 

 Әлемдегі ең ықпалды мемлекет 
басшылары мен беделді саясат-
кер лер лайықты пікірлерін біл-
діріп, ықыласқа толы жеделхаттар 
жол дап жататын. Соның ішінде 
АҚШ президенті Джордж Буш 
Қазақстан Президентіне құрметін 
жеткізе келе, «Сіздің жетек ші-
лігіңізбен Қазақстан соңғы жыл-
дары саяси және экономикалық 
рефор маларда үлкен ілгерілеуге 
қол жеткізді. Осындай қиын 
жағдайда жеткен жетістіктер 
қажырлы еңбегіңіздің ақталғанын 
көрсетеді», – деп ағынан жарыл-
ға ны есімізде.

БҰҰ Бас хатшысы Кофи Аннан 
еліміздің аяқ алысына қарап ал-
ғаш қы жылдары-ақ «Қазақстан 
– ТМД мемлекеттерінің ішінде 
ауыз бірлігімен, татулығымен ерек-

 ше ленеді. Сондай-ақ бұл мем -
лекетте экономикалық өсу бай  қа-
лады. Қазақстан түрлі ұлт өкілдері 
тату-тәтті өмір сүретін мем ле-
кеттің үлгісіне айнала алады. 1991 
жылы Қазақстанның ядролық 
қару дан өз еркімен бас тартуы 
және сынақ полигонын жабуы 
ядролық қарусыздандыру мен 
оны таратпау бойынша жаһандық 
талпыныстарға елеулі үлес қос-
ты», – деп, бола ша ғы мыз ды бір-
ден болжады. Сол айтқаны ай  дай 
келді де, кеңестік жүйе ыды ра  ған-
нан кейін одақтас респуб ли-
каларда әртүрлі жағдайлар, тіп ті 
азаматтық соғыстар орын ала 
бас тады. Ішкі-сыртқы жағдайлары 
шие ленісіп, бір-біріне қырғи-қа-
бақ танытты. Барлығы бір ме зет-
 те нарықтық экономикаға көш-
кенімен, бірі озып, бірі орта жолда 
қалып, енді бірі мүлде тұ ра лап 
жатты. Ал біздің елімізде мұның 
бірі де болған жоқ, Елбасы қан тө-
гіссіз, бейбіт жолмен қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған за ман-
ға жеткізді. Мұндай ерлікті ердің 
ері, нағыз жүректі азамат, кемең-
гер басшы ғана жасай ала ды. 

Тарих беттеріне үңілсек, ха-
лық тың болашағы мен геосаяси 
мүддесіне сәйкес, біз сияқты сая-
си орталығын ауыстырған әлем 
елдері жеткілікті. Себебі жаңа 
астана – мемлекеттің жүрегі, ел-
дік тің басты тірегі іспетті. Мәсе-
лен, алпауыт Америка Британия 
империясы құрамынан бөлінгелі 
өз астанасын тоғыз рет өзгертіпті. 
Тіпті бұл сұрақ ХІХ ғасырда АҚШ 
қоғамында талқыланып, жаңа 
астананы Миссисипи өзенінің 
жа ғасына, Сент-Луис қаласына 
кө шіру мәселесі қойылған. Ал ір-
гемізде жатқан Ресей бас қаласын 
төрт рет ауыстырған. 

Жалпы, әлемде жаңа астаналар 
үздіксіз пайда болып, ауысып, өз-
ге ріп жататыны үйреншікті құ бы-
лыс. Орыс географы С.Тарха нов-
тың есебі бойынша, ХVIII-XXI 
ға   сырлар аралығында дүние жү-
зін  дегі 69 мемлекет өз аста на ла-
рын ауыстырған екен. Өз кезе-
гінде ірі мегаполистер тұр мыс тың 
түзеліп, экономи ка ның өрлеуіне, 
ғылым-білімнің дамуы на мұ-
рындық болды. Біздің ұлы ұста зы-
мыз әл-Фарабидің өмір сүрген 
заманында шығыс әлемін де гі ғы-
лыми орталық Бағдат қала сы еді. 
Бүкіл әлемнің озық ой шыл  дары, 
түркі әлемінің дара тұ л  ға лары 
осы өркениет оша ғын да дәріс 
алды, ілімін толықтырды. 

Қазақ елінің астаналар тарихы 
да біздің ұзақ әрі күрделі жолы-
мыз ды, даму сатыларымызды, 
қалып тасу кезеңдерімізді бей не-
лейді. Әр замандарда тілі бір, ділі 
бір туыс тайпалар әртүрлі атпен 
қағанаттар мен хандықтар құрып, 
болашақта «Қазақ елі» деген атпен 
тарих сахнасына енетін халық-
тың өсімі мен таралуын сақтаған. 
Жаңакент – Оғыз мемлекетінің, 
Тараз – Қараханидтердің, Қойлық 
– Қарлұқ хандығының, Сарайшық 
– Ноғай хандығының, Созақ – 
Қазақ хандығының астанасы бол-
ды. Сығанақ − Ақ Орда, одан кейін 
Түркістан, Ташкент, Семей, Орын-
бор, Қызылорда, Алматы – бас 
қа ла мәртебесін иеленді. 

Елордамыздың өзі әу баста Ак-
молинск, Целиноград, Ақмола, 
кейіннен Астана атанды. Ең бас-
ты сы, тәуелсіздік жылдары Қазақ-
стан да өз астанасын ауыстыру 
тәжірибесін абыроймен атқарып 
шықты. 

Әл-Фараби бабамыз өзінің «Қа-

йы рымды қала» туралы әйгілі 
трак татында жазғанындай, Нұр-
Сұлтан қаласы ізгілікті идеялар 
төңірегінде қайта өрлеу сатысына 
қадам жасады. Қазақ халқының 
бей бітсүйгіш бейнесін жан-жақ-
ты танытып, аймақтық шиеле ніс-
терді оң шешуге ықпал ете алды. 
Елімізде осы 30 жылда өткен 
құрылтайлар, форумдар, кеңес-
тер, конференциялар Қазақ елі-
нің Елордасын әлемдік өрке ниет-
ке кеңінен танытып, Еуразия 
құрлығында ықпалды геосаяси 
орталық орныққанын білдірді. 

Елбасымыз Қазақстанның жаңа 
астанасының жобасы кез дей соқ 
пайда болмағанын айта келе, «Бо-
лашақ астанада (Ақмо ла да) са лы-
натын кез келген үй мен өзге де 
құрылыс объектілері түптеп кел-
ген де халықтың, елдің байлығы 
екенін естен шығармауға тиіспіз. 
Бұл жан-жақты ойлас ты рылған 
Қазақстан өміріндегі жауапты да 
шешуші кезеңнің мә селесі» дегенді 
жиі еске салатын. Жаңа қаланың 
рахатын қазірдің өзінде ел көріп 
отыр, ертеңгі ұр паққа да қалатын 
бағасыз сыйлық деп есептеймін.

Астана туралы сөз қозғағанда 
Елбасының айтпай кетуге бол-
майтын бір қасиетіне тоқталғым 
ке леді. Ол – Нұрсұлтан Әбіш ұлы-
ның адамдармен жұмыс істеу қа-
білеті. Көреген басшының ерек-
ше лігі – адамдарды тани білуі, 
әрбір маманның қай салаға бейім 
екенін дөп басып, соны лайықты 
орынға тағайындауы. Егемендік 
алғаннан кейін ел басшылығына 
әртүрлі саладағы мамандардың 
біліктілігі, тәжірибесі қажет бол-
ды. Әр саладағы азаматтар іздес-
ті ріле бастады. Көптеген оқы ту-
шылар, жас мамандар, зиялы 
қа уым өкілдері Президент әкім ші-
лігіне, Жоғарғы Кеңеске, Үкіметке 
қыз метке алынды. Бір ғана мысал: 
Сыртқы істер министрлігінде 12 
адам ғана жұмыс істейтін, олар-
дың кеңестік кезеңде келген 
делегацияны күтіп алып, шығарып 
салудан басқа жұмысы болған 
жоқ. Ал өз деңгейіндегі жеке 
құзыреті бар ресми органға нағыз 
кәсіби дипломаттар қажет болды. 
Елбасымыз Кеңестер Одағында 
түрлі елшілікте жұмыс істеп жүр-
ген азаматтарды елге шақырды. 
Алғашқы келгендердің қатарында 
қазіргі Президентіміз Қасым-Жо-
март Кемелұлы Тоқаев та бар еді. 

Жаңадан қалыптасқан Қазақ-
стан Республикасына қызмет ету-
ге қазіргі Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінен 
Қайрат Әбдірахманов, Қайрат 
Әбусейітов, Бағдат Әміреев сияқ-
ты азаматтар бел буып, сап түзеді. 
Солардың ішінде менің де 1997 

жылы қазан айында Нұрлан 
Нығматулин басқарған бес адам 
Ақмола қаласына алғаш барға ны-
мыз күні кешегідей көз алдымда. 
Астана суық, тұратын жер, түс те-
нетін дұрыс асхана жоқ демедік. 
Күй талғайтын уақытымыз да 
болмады. Біз қайтсек Елбасының 
тапсырмасын өз дәрежесінде 
орын даймыз, астананы көшіріп, 
елімізді көркейтеміз деп жаны-
мызды салдық. 8 қараша күні 
Мем лекеттік рәміздер Ақмолаға 
көшірілді. Күн райы –40 градусқа 
таяп, қақап тұрды. Соған қарамас-
тан, Президент резиденция сын 
әзірлеп, Елтаңбамыз бен Мем  ле-
кеттік Туымызды салтанатты жағ-
дай да тұғырына қондырдық. Әри-
не, ақ түтек борап тұрған айдалада 
ер тегідей ғажап қала тұрғызылады 
дегенге күмәнданғандар да табыл-
ды. Бірақ біз Ұлт көшбасшысының 
бастамасына риясыз сендік, қай 
орында болсақ та, әркез қолдан 
келген барымызды аямадық деп 
ойлаймын.

Қазіргі қызметімде Тұңғыш 
Пре зи дентіміздің «Ел болаша-
ғы ның баянды болмағы баста 
бұ лық сыған білім мен қолда 
ой на ған еңбекке байланысты», 
сон  дай-ақ «Беталысы күнде өз-
гер ген алмағайып дүниеде адам-
зат үшін ешқашан өзгермеген, 
өзгер мейтін темірқазықтар бар. 
Ол – білім. Ол – еңбек» деген сөз-
дерінің маңызы ашыла түсе-
тіндей. Ендігі жерде тәуелсіздікті 
сақтап қалу білімді ұрпақ пен 
саналы жастардың міндеті екені 
анық. Әсіресе ел руханиятын кө-
теріп, ұлттық экономиканы алға 
сүйрейтін білікті мамандар даяр-
лайтын жоғары оқу орындарына 
ерекше талаптар жүктелері сөз-
сіз. Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлт тық университеті өз кезегінде 
мем лекет жүктеген межені мінсіз 
бағындыратын болады. 

Осы ретте тәуелсіздік жыл да-
рында оқу ордасына Әбу Насыр 
әл-Фарабидің есімі беріліп, ес-
керт кіші орнатылғанын айта кет-
ке німіз жөн болар. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев қалашыққа 
жасаған сапары барысында: «Ұлы 
бабамыз әл-Фараби есімімен ата-
латын бұл университет – елі міз-
дегі жоғары оқу орын да рының 
көшбасшысы. Осы жылдарда та-
маша ұстаздар шоғырының бір-
не ше буыны жемісті еңбек еткен 
бұл университетті мыңдаған бі-
лікті мамандар бітіріп шықты», – 
дей келе, «Сіздер университет 
қабырғасында тек білікті маман 
ғана емес, уақыт талабына жауап 
беретін тұлға даярлауларыңыз 
қажет», – деп зор жауапкершілік 
жүктеген болатын.

Әлемдік үздік 200 университет 
қатарына кіретін Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ биыл 7000-ға 
жуық білім алушыны түлетіп ұшы-
рып, жаңа үлгідегі дипломдар та-
быс тамақ.

Күні кеше Бішкек қаласында 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ фи-
лиа лын ашу жөнінде келіссөздер 
жүр гізілді. Алдағы уақытта Өзбек-
стан, Түркия елінде де филиал ашу 
жос парланған. Халықаралық 
деңгейдегі ғалымдар, АҚШ және 
Еуропа университеттерінде, оның 
ішінде Кембридж университетінде 
сабақ беру тәжірибесі бар Уалбай 
Өмірбаев және Базбек Дәулетов 
сияқты профессорлар дәріс 
беруді бастап кетті.

 Бүгінгі таңда білім ордасында 
тәуелсіз мемлекетіміздің құрылуы 
мен нығаюы тарихынан сыр 
шертетін Тұңғыш Президент – 
Елбасы залы жұмыс істейді. Елі-
міз дің астанасы туралы мате риал-
дар да осы орталықта кеңінен 
қам тылған. 

Айтулы ғалымдарымыз тә-
уел  сіз дік кезінде жаңадан пайда 
бол  ған түркология, Қазақстан 
та ри хы, шығыстану сияқты са-
 лалардың дамуына арналған 
топтамалар әзірлеу үстінде. Со-
нымен қатар жас ғалымдардың 
ең бегін насихаттап, жаңа лық-
тарын таныстыруға арналған 
«Жастар инновациясы», оқыту-
шы-профессорлар құрамының 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
қос қан үлесін қамтитын «Ма-
ңыз  ды мезет» жинақтары да-
йын  да луда.

Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 
жыл дығы және Қазақстанның 
Тұң  ғыш Президентінің құрметіне 
көктемде Елбасы саябағы ашы-
лып, жеміс ағаштары отыр ғы-
зылды. Үш жүз түпке жуық алма, 
шие, қара өрік ағашы биыл гүл 
ашып үлгерді, бұйыртса, келесі 
жы лы жеміс бермек. Қазіргі сәтте 
оқу ғимараттарында, жатақ ха на-
ларда күрделі жөндеу жұмыстары 
жү руде.

«Отыз жылдыққа – отыз апта-
лық» жобасы қолға алынып, рес-
публикалық және халықаралық 
дең гейде 30-ға жуық конфе рен-
ция мен дөңгелек үстелдер ұйым-
дастырылды. Атап айтсақ, Олжас 
Сүлейменовтің 85 жылдық мерей-
тойына арналған «О.Сүлейменов: 
ақын және азамат»; «Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік тәуел-
сіз дігі қалыптасуының саяси-
құқықтық және экономикалық 
мәселелері: тарихы және қазіргі 
кезеңі»; «Тәуелсіздік жылда рын-
дағы ақпараттық кеңістік»; Алтын 
Орданың құрылғанына 750 жыл 
толуына орай, «Алтын Орда: өр-
кениеттер тоғысында»; «Ака демик 
К.Н.Нәрібаевтың ең бек теріндегі 
Қазақстан Рес публикасы эконо-
ми касының инновациялық дамуы 
мен жоғары білім беру жүйесінің 
қазіргі мәселелері» сияқты халық-
аралық ғылыми-тәжірибелік он-
лайн-конференциялар өткі зі лді. 

2 шіл де күні «Елін сүйген, елі 
сүйген – Елбасы» деген тақы рып-
пен «Болашақ» халықаралық бі-
лім бағдарламасының түлек тері-
мен онлайн кездесу өтті. 28 жыл 
ішінде әлемнің алдыңғы қатарлы 
жоғары оқу орындарында білім 
алған жастар «Қырандар түлегін 
қияға самғатып баулитыны аян. 
Біз де жеткіншек ұрпағымызды 
бос белбеу тірлікке емес, басқа-
лар  мен бірдей бағын сынап, есе-
сін жібермейтіндей нартәуекел 
мен іскерлікке тәрбиелегеніміз 
ла зым» деген Елбасының дана 
сая сатына бас иіп, алғыстарын 
жеткізді. 

Бір сөзбен айтқанда, Елорда 
күні – жыл сайын Елбасының сая-
си феномені мен қайраткерлік 
тұлғасын халық арасында, жастар 
ортасында айшықтай түсері 
сөзсіз.

Елорда  жарқын
жЕтістіктЕрімізді  айшықтайды
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HrONOLOGiA

қазҰУ тәуелсіздік 
жылдарында

 1 9 9 3  ж ы л д ы ң  9  қ а ң -
т а  р ы н  д а  Қ Р  П р е з и д е н т і 
Н.Ә.Назар баев  тың «Әл-Фараби 
атындағы Қазақ мемлекеттік 
уни верси те тінің мәртебесі ту-
ра лы» арнайы қау лысымен уни-
верситетке авто ном ды мем-
лекеттік жоғары оқу орны 
мәр  тебесі берілді және ол Әл-
Фараби атындағы Қазақ мем -
лекеттік ұлттық универ си теті 
болып өзгертілді.

 2001  жылдың  5  шіл де сін-
де Қазақстан Республикасы Пре-
зи дентінің жарлығымен Қа зақ-
стан ның жоғары оқу орын  дары 
арасында алғашқы бо лып ұлттық 
университет ерекше мәртебесі 
берілді.

 2004 жылы 15 қаңтарда 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ құ-
рылғанына 70 жыл толуы ата лып 
өтті. 

 2004  жылы  ақпанда Пре-
зи д ент Н.Назарбаев құрамына 
14 жаңа объекті кіретін ҚазҰУ 
қа лашығы құрылысының ІІ ке-
зеңін бастауға тапсырма берді. 

 2004  жылы 2  қыр күйек  те 
Елбасы Н.Назарбаев уни вер -
ситетке келіп, Чех Респуб ли ка-
сының Президенті Вацлав Клаус-
пен болашақта салы на тын ҚазҰУ 
кітапханасының ор нына тас қою 
салтанаты бол ды. 

 2006 жылы ҚазҰУ сапа са-
ласындағы жетістіктері үшін Қа-
зақ стан Республикасы Пре зи ден-
тінің «Алтын сапа» сый лы ғының 
лауреаты атанған мем лекет та ри-
хындағы бірінші жоғары оқу 
орны болды.

 2007 жылы 5 ақпанда бі лім 
және ғылым министрі Жан сейіт 
Түймебаев ҚазҰУ-ға келіп, «Үздік 
ұстаз» грантын тап сырды.

Еліміз биыл 
Қазақстан Респуб-
ли ка сының Тә-
уелсіз  ді гіне 30 жыл 
толу мерекесін 
кеңінен атап өтеді. 
Тәуелсіз ел ретінде 
біз осы жылдары 
дербес даму 
жо лында ма ңыз ды 
қадамдар жасап, 
толағай табыс тар ға 
қол жет кіздік. 
Егемен Қазақстан-
ның негізін құру 
және ны ғай тудағы 
тарихи миссия 
Қазақстанның 
Тұңғыш Прези денті 
– Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың енші-
сінде. Оның бас-
шылығымен кең 
ауқымды құқықтық, 
эко но микалық, 
саяси және әлеу-
мет тік реформалар 
барлық салаларда 
жүзеге асырылды. 
Айтарлықтай 
транс фор ма ция 
ғылым және білім 
саласында жүргі зіл-
ді. Төменде осы 30 
жыл дың ішіндегі 
Әл-Фараби атында-
ғы ҚазҰУ-да болған 
айтулы оқиғалар. 

 2007 жылы 21 жел тоқ-
санда ҚазҰУ-да Ұлттық на но тех-
нология зертханасы ашыл ды. 

 2 0 0 8  ж ы л ы  2  қ а з а н д а 
«КазГУград» арнайы студент тік 
кинотеатры ашылды. 

 2009 жылы 13 қазанда 
Президент Н.Назарбаевтың қа-
ты суымен 1000 шаршы метр ге 
орналасқан үш залдан тұратын 
Әл-Фараби мұражайының ашы лу 
салтанаты болды. 

 2010  жылы 1 қыркүйекте 
ҚазҰУ-дың механика-мате ма ти-
ка факультетінің 18 460 шар шы 
метрге орналасқан жаңа оқу 
корпусы қолданысқа беріл ді. 

 2011 жылы 17 қаңтарда 
ҚазҰУ-дың жаңадан ашылған 
Эко номикалық зерттеулер ор та-
лығы жұмысын бастады. 

 2012 жылы Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ әлемдегі үздік 
200 жоғары оқу орындары қа та-
рына қосылды. 

 2013 жылы ЮНЕСКО Бас 
директорының білім беру жө нін-

дегі орынбасары Цянь Тан мырза 
арнайы сапармен келіп, Әл-Фара-
би атындағы ҚазҰУ Орталық Азия 
ай ма ғын дағы тұ рақ ты даму проб-
 лема ла рының ха бы бола тыны 
туралы келі сім ге қол қой ды. 

 2014 жылы 15 қаңтарда 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
өзінің 80 жылдығын кең ау қымда 
атап өтті. 4 ақпанда ҚазҰУ United 
Nation Academic Impact (БҰҰ 
академиялық ық па лы) тұрақты 

 2020  жылы  ғұлама  ой шыл 
Әбу-Насыр әл-Фарабидің 1150 
жылдығы және ұлы ақын Абай-
дың 175 жылдығын атап өту ге 
арналған сериялық іс-шаралар 
өтті. 

даму мә селелері бойынша жаһан-
дық ха бын бас қару мәртебесіне 
ие болды. 

 2015 жылы 14 сәуірде 
ҚазҰУ-да ЮНАИ аясында «Сам -
сунг» инновациялық ака де мия-
сының ашылу салта наты өтті. 

 2018  жылы тұрақты даму 
саласында университеттің бас-
шы лық қызметінің қорытын ды-
сы бойынша шешім қабылда-
нып, United Nation Academic 
Impact (БҰҰ академиялық ық па-
лы) тұ рақты даму мәселелері 
бойынша жаһандық хабын 
ҚазҰУ 2020 жылға дейін басқа-
ра тын болды. 

 2019 жылы 11 наурызда 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да 
«Жаңа Жібек жолы – БҰҰ мо-
делі: Ауғанстанды дамыту жө-
нін дегі БҰҰ Қауіпсіздік кеңе сі-
нің «Ауған станда бейбітшілік 
орнатуға арнал ған Доха кезде-
суі нің нәти желері» мәселелері 
талқыланды.
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Қазіргі уақытта қазақ әдебиетінде тарихи романдардың 
көптеп жазылғаны белгілі. Оның ішінде әсіресе Қазақ 
мемлекетінің құрылуы, ұлт, мемлекет статусымен алғаш 
тарих сахнасына шығуы, басқарушы хан, сұлтан, би, 
көсемдердің қайраткерлік, билеушілік қырын, саясатын 
көркем әдебиетте кескіндеген шығармалар жарық көрді.

Жазушы Дүкенбай Досжанның 
«Ақ Орда» романында 1465 жылы 
тұңғыш рет ірге көтерген Ақ 
Орданың екінші рет 1991 жылы 
Қазақстан Республикасы – Қазақ 
елі ретінде тәуелсіз мемлекет 
атанған тұсында бой көтергені, 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
адамдық-тұлғалық болмысы, сая-
сат танушы, басшы ретінде қыз-
меттік әрекеттері алуан қырынан 
бе дерленген. Тарихта XV ғасырда 
Қазақ мемлекетінің алғашқы 
басшылары ретінде Жәнібек хан 
мен Керей сұлтан танылса, 
тәуелсіз Қазақстан тұсындағы 
қазақ көсемі Н.Назарбаевтың 
басқарушылық қыры, сан салалы 
саяси-қоғамдық, экономикалық, 
әлеуметтік қызметтерін көркем 
кестелеген. Н.Назарбаев тұлғасы 
мен қазақ халқы қоғамындағы 
1991 жылдан бергі оқиғалар ажы-
ра ғысыз бірлікте көрініс тапқан. 
Ро ман мәтінінен «Мәңгілік ел» 
көр кем концептінің образды құ-
ры лымдары мен осы концепт өрі-
сінде қаралатын өзге концептінің 
бей нелі түрде жүзеге асырылуын 
басты назарға аламыз. Д.Дос жан-
ның «Ақ Орда» туындысын әде-
биет зерттеушілері бұған дейін 
сан қырынан қарастырғаны бел-
гілі, ал «Мәңгілік ел» көркем кон-
цептін іздестіру жұмыстары біздің 
тарапымыздан алғаш рет қолға 
алынып отыр. 

Романда Қазақстан Рес пуб ли-
ка сының Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаевтың прототипіне не-
гізделген кейіпкердің күрделі 
образын қалыптаған поэтика-
лық стиль-айшықтаулар көрініс 
тап қан. 2014 жылы Қазақ мемле-
ке тінде «Мәңгілік ел» ұғымын 
қайта жаңғыртқан ел басшысы 
Н.Назар ба ев еді. Романда Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев түрлі ха-
лық аралық жиын, кездесулерде 
көреген басшы, салиқалы саясат-
кер, биік зерде мен парасат-
пайым иесі ретінде кескінделеді. 
Әсіресе Назарбаевтың тосын жағ-
дайдан жол таба білу мен білгір 
саясаткерлік тұлғасы түптұлғаға 
өте жақын келеді. Оқырманға 
1991-2005 жылдар аралығындағы 
күнделікті медиа арқылы жете 
таныс болған мемлекет ішіндегі 
маңызды оқиғалардың романның 
көркемдік сюжеттік желісіне бір 
тұста өзгеріске ұшырамай немесе 
келесі жерінде суреткерлік өңдеу-
ден өтіп, молынан қатыстырылуы 
шығарманы көркем әрі деректі 
туындылардың қатарына жатқы-
зу ға мүмкіндік береді. 

Автор Президент Н.На зар-
баев  тың ел болашағын баянды 
ету, өмірлік, қоғамдық күрделі 
мәселелерді шешу, ішкі-сыртқы 
саясатты реттеу жолындағы ішкі 
уайым-қайғысы, жан толға ны-
сын, сезім-күйінішін «Ұлы са ха-
рада аттан түспей сар желіп жүр-
ген салт аттыға» ұқсату әдісімен 
ме тафора тудырған. 

 Қазақстан тәуелсіздік алып, 
халықаралық мінберлерден Қа-
зақ елінің басшысы ретінде сөй-
лей бастаған Н.Назарбаев «Бет ке 
айтар, әділ, жалтағы жоқ, жай 
отындай жалтылдап сөйлейтін 
пре зидент», «Айтқаны ел-елге сая-
си салмағы бар тұрақты валюта 
есебінде жүретін» саясаткер 
ретінде таныла бастайды. 1992 
жылы 2 наурызда Қазақстан 
Республикасы Біріккен Ұлттар 
Ұйымының мүшелігіне қа был-

көреген басшы, 
салиқалы саясаткер

данғаннан кейін, осы жылдың 5 
қазанында саяси алпауыттар ара-
сын да сөз алған Назарбаев автор-
лық позицияда осылай сурет те-
леді. Президенттің реалды өмірлік 
тәжірибесіндегі оқиғалар шы-
найы деректер арқылы көркем 
кестеленген. 

Автор туындыда кейіпкердің 
ішкі әлеміне еркін бойлау үшін 
аналитикалық психологизмнің 
«түс көру» тәсілін қолданады. 
Мы салға, «Ылғи түсімде тауға 
шығып бара жатқанын кө-
ремін», – де лі неді. Реци пиент  ке 
Н.Назарбаев тың бо лашақ та жү-
зеге асатын мемлекет басшысы 
болғанын шы ғар мадағы әжесі 
ретінде сом далған Тәтебаланың 
түс көруі ар қы лы аллюзиялайды. 
Пре   зи дент  тің әжесі Мырза ба ла-
ның есімі туын дыда Тәтебала деп 
өзгертіп алынған. Ал әкесі Әбіш 
пен анасы Әлжан есімі, өзге де 
саяси танымал тұлғалардың, мем-
лекеттік қыз мет керлердің аттары 
өзгеріске ұшы рамай, сол күйінде 
кіріс ті рілген. Немере ағасы Үм-
бет  бай дың студент әрі жұмыскер 
Нұр сұл танды метафоралау әдісі-
мен «алтын кездікке» ұқсатуы 
және де ненің жеке мүшесі көзге 
көр кемдік қуат дарыту арқылы 
оны «жанып тұрған барыстың 
көзіне», алмасқа балауы теңеу 
әдісі не гізінде жүзеге асқан («Мен 
білсем, Әбіштің осы баласы қап 
түбінде жатпайтын кездік секіл-
ді»; «Кө зінің отын көрмейсің бе, 
аты ла тын барыстың көзіндей 
жанып тұр ған». «Президент жана-
ры – ал мас секілді, жер үстін жеті 
мың метрлік биіктен шолады». 

ақыл ды, алғыр, көреген қыр-
ларымен ас социа цияланып жа-
та ды. 

Жазушы Д.Досжан Президент 
туралы романында Н.Назарбаев-
тың күнделік, сұхбат-естеліктері, 
еңбектерін, басқа да ол жайында 
жазылған ақпарат, деректерді 
көркемдік материал ретінде мо-
лынан пайдаланғаны айқын аңға-
ры лады; «Тарихи, өмірлік негіз-
дері мол көркем туындыларда 
авторлық идея, шынымен де, 
нақты ғұмырнамалық деректер 
тізбегіне белгілі бір дәрежеде 
тәуелді. Себебі көркем дүние 
жасауға жетелейтін шығарма шы-
лық қажеттілікті сезінудің өзі бұл 
тұста, ең алдымен, тарихи тұлға-
ның реалды өмірбаяндық бейне-
сі не, түптұлғасына деген қызы ғу-
шылықтан бастау алады». 
Ке йіп кердің елді басқару қыз-
метіне келу сатылары, әлемдік өл-
шемдегі күрделі мәселелерді 
шешетін деңгейге жетуі, яғни елді 
басқарудың сан алуан қыр мен 
сырын меңгеруі қажырлы еңбек, 
интеллектуалды білім-біліктің, 
ізденістің нәтижесінде іске асады. 

Қазақстанның болашағына 
қатысты республикалық және 
әлемдік кеңістікте өрбитін ірі, 
ауқымды оқиғалар аясында 
Н.Назарбаевтың прототипіне 
негіз делген саясаттағы, мәде ниет-
тегі бейнесі айқын танылады. 
Әсіресе медиа әлемде жиі кө рі не-
тін, айтылатын, талқы ла натын 
жаһандық ядролық, лаңкестік 
мәселелерді реттеуге қосқан үлесі 
өзгеше әдеби-эстетикалық, діни-
философиялық авторлық пайым-

күрмеуі қиын мәселеге ұласқан 
әлеуметтік-қоғамдық жағдайын 
шешетін, ілгерілететін халық ара-
лық келіссөздер осы мекеншақта 
өтіп жатады. Ұлыбритания, Оң-
түс тік Корея, АҚШ-тан тартылған 
инвесторларға отандық ірі-ірі 
компанияларды пайдалануға бе-
ріп, осының арқасында қазақ 
қоға мында жұмыс күшін молай-
ту ды инвесторлардан түскен 
қаржыны мемлекеттік қазынаға 
кіргізуді жоспарлаған т.б. Қазақ 
азаматтарының әл-ауқатын жақ-
сар татын ауқымды келісімдер 
аясында автор шығарманың кей-
бір тұстарында Н.Назарбаев тың 
идеалды образын сомдауға 
тырыс қан. 

Туындыда автор Қазақстан-
дағы, жаһандағы саяси-әлеуметтік, 
мәдени-діни жағдайларды оқиға-
лық эпизодтарға айналдыра оты-
рып, «тұрақтылық моделі» түсінігі 
аясында көркем ой қорытады. 
Шығарма кейіпкері Нұрсұлтан 
Назарбаев Астана қаласында 
өткен әлемдік діндердің танымал 
өкілдері мен жетекшілері қатыс-
қан халықаралық жиында жер 
жүзінде діни келісім орнату 
арқылы «тұрақтылық моделін» 
қа лып тастыруға болатыны жа-
йында нақты ой-тұжырымдар 
ұсынады. Жиынға қатысушылар 
Қазақстан Президентін осы мо-
дельді қалыптастырушы бірден-
бір тұлға әрі әлемде тыныштық 
пен бейбітшілікті тұрақтандыруға 
үлес қосқан салмақты саясаткер 
ретінде тани бастайды. 

«Мәңгілік ел» – тәуелсіз ел» мо-
делі. Қазақ елі 1991 жылы 16 жел-

тоқ санда КСРО-дан тәуелсіздік 
алғаннан кейін басшысы ретінде 
Нұрсұлтан Назарбаевты сайлаға-
ны мәлім. Президенттің ант қа-
был дау сәтіндегі сөздері романда 
келесідей оқырманды терең тол-
қы нысқа бөлейтін әсерлі ай-
шықтаулармен берілген. 

«Мәңгілік ел – ата-бабалар 
армандаған мемлекет» құры-
лым дық моделі. Президент 
Н.Назар баев 1992 жылы алғаш рет 
Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас ас-
сам блеясының мінберінде Қазақ 
елінің атынан сөз сөйлейді. Осы 
сәт көркемдік мекен ретінде 
таңдап алынған әуе кеңістігінде 
– ұшақта Н.Назарбаевтың ой 
елегінен қайта өткізіліп, кейіпкер 
ерекше әсер, күйге бөленеді.

Д.Досжанның «Ақ Орда» рома-
нында шығарманың сюжеттік же-
лісіне тартылған оқиғалар жиыны 
өтетін кеңістік тәуелсіз атанған 
Қазақстан жері болғандықтан, 
рес публикалық, жаһандық ке-
лісім дердің барлығы бейбіт түрде 
бітімге келген диалог форма сы н-
да, қағаз жүзіндегі келісімшарттар 
аясында жүзеге асып жатады. 
Қазақ халқына тәуелсіздікті алу-
дың оңайға соқпағанын алға 
тарт сақ, ал енді осынау баға жет-
пес құндылықты ақпараттық-тех-
но логиялық, сандық білім ға сы-
рында ұстап тұрудың өзі қиын 
жағдай екені түсінікті. Бұл тұста 
халыққа жеті жұрттың ілімін 
игеріп, тілін тапқан, жаһандық тә-
жі рибе мен саясатты жан-жақты 
сараптай алатын сарабдал бас шы-
ның қажеттілігі мәлім. «Ақ Орда» 
шығармасында реалды тір ші лік-
тегі Қазақстан Республикасының 
Прези денті Н.Назарбаевтың көр-
кем бейнесі сан қырынан көрініс 
тауып, басшы түптұлғасымен 
сәйкесетін тұстар жиі кездеседі. 

«Ақ Орда» романында «Мәң-
гі лік ел» концепті тәуелсіздік 
кеңіс ті гіндегі Қазақстан мем ле-
кеті бейнесінде жүзеге асқан. 
Туын ды да автор Елбасы мен 
мемлекет ұғымдарын тұтастық-
та кескіндей отырып, Президент 
Н.Назарбаевтың бірінші кезекте 
халықтың әл-ауқат жағдайын 
жақ сартуды көздеген әрі оны 
жүзеге асырған жоспарларын 
сатылы түрде көркем баяндайды. 
Шығарманы оқыған оқырман 
Қазақстанның 1991-2005 жыл-
дар аралығындағы әлеумет тік-
саяси, мәдени-діни, экономи-
ка лық салалары бойынша 
жан-жақты көркем ақпаратқа 
қол жеткізеді. 

Қорыта айтқанда, Д.Досжан-
ның «Ақ Орда» романында «Мәң-
гілік ел» көркем концепті когни-
тив тік модель және концептілік 
типтер негізінде құрылымдалған. 
Сонымен қатар қазақ халқының 
әлеуметтік-мәдени дискурсын да-
ғы «доминант сөздер» арқылы 
«Мәңгілік ел» концептінің өзекті 
әрі шеткі қабаттарын айқындауға 
тырыстық. Туындыдағы бірде 
Нұрсұлтан, ал бірде Нұрсұлтан 
Назарбаев, келесі тұста Нұрсұлтан 
Әбішұлы деп аталатын кейіпкерді 
– Қазақстанның Тұңғыш Прези-
ден ті Н.Назарбаевтың прототипі-
не құрылған бейнені инвариант 
ре тінде «Мәңгілік ел» көркем кон-
цептінің мәндік аясын кеңей тетін 
кілт сөздер қатарына кіргіздік. 
Өйткені уақыт бедерінде өзінің 
мән-мазмұнын жоғалтпайтын, 
Қазақстанның бірінші Президенті 
ретіндегі көркем бейнесінің әде-
биет тарихында тұрақталып қа-
луы на осы романның қосатын 
үлесі мол деп есептейміз.

Айнұр АХМЕТОВА,
 Қазақ әдебиеті және әдебиет 
теориясы кафедрасының аға 

оқытушысы, PhD 

дау лар ыңғайында бедерленеді. 
Туындыға басты оқиғалар өтетін 
кеңістік ретінде көп жағдайда Ас-
тана және Алматы қалалары таң-
дап алынып, Қазақстан азаматта-
ры ның жеке мемлекет статусына 
ие болған алғашқы жылдарындағы 

Халық арасында ел басқарушы 
Н.На зарбаевтың айналасын 
шап  шаң дықпен, жылдам шола 
ала тын қабілеті – көзінің өт кір-
лігі оның сыр-сымбатының өз-
ге ше лігіне баланса, тағы бірде 
саяси басшы лық қызметтегі 

KeMeL
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Тұңғыш Прези дент 
қоры жастарға қолдау 
көрсетіп жүр ген 
ұйым  дардың алдыңғы 
қатарында. Соның 
ішінде стартап 
жо ба  сының жүзеге 
асырылуын көздеген 
жас ғалымдар да осы 
қордың көмегіне 
жүгіне отырып 
алғаш  қы қадамын 
жа сайды. Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универси те-
тінің докторанты Майя 
Сүйін шалиева да 
қордың стипендиаты. 
Әріптесі Әйгерім 
Білембаевамен бірге 
2018 жылдан бері 
еліміздегі туризмді 
дамытуға бағытталған 
жобада жұмыс істейді. 

Халықаралық аренаға жолдама

«Болашақ» баянды 
байланыстарға жол ашты

– Жоба «Туризмнің сандық 
мазмұнын жаңарту: мобильді қо-
сым шалар, панорамалық 3D тур-
лар, интерактивті карталар және 
QR кодтар» деп аталады. Оны 
жүзеге асыру үш жылға жоспар-
лан ған. Басты мақсаты  – ішкі ту-
ризмді дамыту, ресми сайт, 
мобильді қосымшалар мен басқа 
да ақпараттық ресурстар арқылы 
жұмыс істейтін туристік қызмет-
тер ді тіркеу және іске асырудың 
бірлескен порталы түрінде бірың-
ғай цифрлық контент құру. Бұл 
плат форманы кез келген қазақ-
стан дық немесе шетелдік турист 
пайдалана алады. Нәтижесінде 
олар серіктес турфирмалардың 
турларына қатысып, еліміздің 
көрікті жерлеріне саяхат жасай 
алады, – дейді ҚазҰУ докторанты 
Майя Сүйіншалиева.

Сонымен бірге жастар жасап 
жатқан аталмыш платформада 
қонақүйге алдын ала бронь жасау, 
ресторандар мен кафелер тізімін 
көру секілді қызметтер қолже тім-
ді. 

– Тағы да бір айта кететін 
мәсе ле – бүгінгі таңда көптеген 
турис тік ұйымдар мен қауым дас-

Ғылыми-педагогикалық қыз-
мет керлерге арналған тағы лым-
дама бағдарламасы бойынша мен 
2012/13 оқу жылында Польша 
Республикасының іргелі жоғары 
оқу орындарының бірі – Адам 
Мицеквич атындағы Познань 
университетінде тәлім алдым. 
Университеттің 15 факультетінде 
бүгінде 47 мыңнан астам студент 

тықтар өз алдарына жеке-жеке 
жұмыс істеуде. Біз осы проб ле-
маны көріп, оның заманауи 
шешімін ұсынып отырмыз. Сон-
дық тан баршаға ортақ цифрлық 
платформа жасап шығардық. 
Мұнда кез келген адам тіркеліп, 
қызметтерді пайдалана беруіне 
болады, – деп түсіндірді Майя 
ханым. 

Оның айтуынша, команда жо-
баның моделін жасап, жоспарын 
құ рып шыққан. Ендігі кезекте ІТ 
мамандары платформаның бағ-
дарламасы бойынша жұмыс іс теу-
де. 

 – Осы жоба аясында ғылыми 
зерттеулер де жүргіздік. Мәселен, 
мен «Қазақстан экономикасын 
цифрландыру бойынша туризм 
саласындағы инновациялық ме-
недж менттің дамуы» атты тақы-
рып та диссертация жазып жатыр-
мын. Бұл біздің жобамызбен 
ті ке лей байланысты. Елімізде ту-
ризм қалай дамып жатыр және ол 
үшін қандай жаңа техно ло гия-
ларды пайдалану қажет деген 
сұрақтарға жауап іздеймін. Соны-
мен бірге Елбасының бастама сы-
мен жүзеге асырылған «Қазақстан 
– 2050» даму стратегиясы мен 
«Цифр лық Қазақстан» бағдарла-
ма сында қойылған мақсаттарды 
басшылыққа ала отырып жұмыс 
іс тейміз, – дейді Тұңғыш Прези-
дент қорының стипендиаты.

Ғылыми жобаларды жүзеге 
асырудың машақаты көпшілікке 
таңсық емес. Осы тұрғыда Майя 
Сүйіншалиева неліктен қордың 
стипендиясына үміткер болуға 
өтініш білдіргенін де түсіндіре 
кетті. 

– Өйткені қаржыландыру жа-
ғы нан немесе грант бөлу арқылы 
бастамаға қолдау көрсетушілерді 

білім алуда. Поляк жастарының 
85 пайызынан астамы бір немесе 
екі шет тілін, соның ішінде 
ағылшын тілін жетік біледі. 
Шетел тілдерін оқыту Адам Миц-
кевич универ си тетінде жақсы 
жолға қойылған. Оқу орнында 
қазақ тілі де оқы ты лады. Оның 
ғылыми-әдістемелік негізін бел-
гі лі ғалым, филология ғы лы мы-

Қазақстандық бір топ студент 1994 жылы тұңғыш рет 
шетелдік жоғары оқу орындарына аттанған болатын. Бұл 
Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен жүзеге асырылған «Болашақ» бағдарламасы 
берген мүмкіндік еді. Елбасының халықаралық стипендия 
туралы жарлығы 1993 жылдың 5 қарашасында жарияланды. 
Осылайша талантты да талапты жастарға қамқорлық 
жасаған мұндай бағдарламаны бұрынғы 15 одақтас 
республика ішінен тек Қазақстан ғана қабылдады. Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың мұндай қадамын тарихи шешім 
ретінде бағалау қажет. Міне, содан бері ширек ғасырдан 
астам уақыт өтті. Ел көріп, жер таныған қазақтың өрімдей 
жастары бүгінде мемлекет тізгінін қолға ұстап отыр. Олар 
АҚШ, Ұлыбритания, Германия, Ресей, Австралия, Австрия, 
Венгрия, Дания, Жаңа Зеландия, Жапония, Израиль, 
Испания, Италия, Канада, Қытай, Малайзия, Нидерланд, 
Норвегия, Оңтүстік Корея, Польша, Сингапур, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швейцария сияқты озық мәдениетті, 
өркениетті елдерде білім алды. 

ның докторы, профессор Хенрик 
Янковский қалаған. 

Өзім тағылымдамадан өткен 
университеттің маңдайалды 
фа куль теттерінің бірі – саяси 
ғы лым  дар және журналистика 
фа куль теті журналистика, сая-
   сат тану, халықаралық қа-

тынастар мамандықтары бо-
йын ша кадрлар даярлайды. 
Ба калавриат, магистратура, док-
то рантурада 4000-дай студент 
білім алуда. Оқу ордасында 90-
нан астам оқытушы, соның ішінде 
31 доктор мен профессор жұмыс 
істейді. Сондай-ақ өзге факуль тет-

пайым Қазақстан азаматтары бар. 
Көпшілігіміз қонақүй, әуе ком-
пания лары мен ресторандардың 
қызметін жиі пайдаланатынымыз 
жасырын емес. Болашақта бұл 
мар кет плейс секілді өнімге айна-
луы мүмкін. Ал әзірге сауалнама 
нәтижесі бізге осындай өнімнің 
қажеттілігін көрсетіп берді. Соны-
мен бірге сауалнама нәтижелеріне 
сүйене отырып жазылған мақала 
Scopus мәліметтер базасына кіре-
тін, рейтингі жоғары журналда 
жа рия ланды. Финляндиялық же-
тек шім Айджаз Ахмед Шейхтің 
нұсқауымен ғылыми зерттеу лер-
ге көмектесетін техно ло гиялар, 
оның ішінде SmartPLS бағдарла-
ма сын қолданып талдау жасадық. 
Бұл бағдарлама мәлімет тер ді өң-
деуде көп көмегін тигізеді. Яғни 
автоматты түрде түзетулер енгізіп, 
респонденттердің санын, олар-
дың қандай қосымшаларды пай-
даланатынын көрсетіп береді. 

Оның айтуынша, еліміздегі 
туризм саласы дамудың бастапқы 
сатысында деп айтуға келмейді. 

– Әрине, Испания, Италия, 
Фин ляндия, Америка секілді ту-
ризмі дамыған елдермен салыс-
ты руға әлі ерте. Ал біз енді ғана 
әлемдік аренаға шықтық деуге 
болады. Көптеген елдерде Қазақ-
стан десе, танып жатады. Мұның 
өзі көңілге қуаныш ұялатады. 
Отан дық туризм осылайша жаңа 
кезеңге аяқ басты деп айта ала-
мыз, – дейді стипендиат. 

Демек, осы бағытта ары қа-
рай жұмысты жалғастыруымыз 
қажет. Ең бастысы  – инфра құ-
ры лым, қызмет көрсету сала-
сындағы не гіз гі мәселелердің 
ше шімін табу. 

Кәмила ДҮЙСЕН

терден, Познаньның өзге жоғары 
оқу орындарынан ғалымдар мен 
кәсіптік орта өкілдері сабақ 
беруге шақырылады. Практиктер 
арасында белгілі журналистер, 
жарнама агенттіктерінің маман-
дары мен баспасөз хатшылары 
жетер лік. 

Факультет 28 шетелдік оқу 
орнымен байланыс орнатқан. 
Мен тағылымдамадан өткен ке-
зең де қазақ журналистері де 
Поль шаға ат басын бұра бастады. 
Мәселен, Жұмабек Кенжалин, Са-
парбай Парманқұлов сынды бел-
гілі қаламгерлеріміз келіп, сол 
ел дің университеттерімен және 
кәсіпорындарымен танысып 
қайт  ты. Сондай-ақ Познань уни-
вер ситетінің проректоры, сая сат-
тану ғылымының докторы, про-
фес сор Тадеуш Валлас мырза 
бас  таған бір топ журналист-ға-
лым дар Алматыға қарымта са пар-
мен келіп, ғылыми бас қо су ларға 
қатысты. Делегация қа ла мыздың 
жоғары оқу орын дарында болып, 
оқытушы-профессорлар құра мы-
мен және студенттермен жүздесті. 
Сөйтіп, екі ел ғалымдары мен 
қалам гер лері арасындағы баянды 
бай ла ныстарға негіз қаланды. 

Жетпісбай 
БЕКБОЛАТҰЛЫ,

журналистика факультетінің 
профессоры

Майя СҮЙІНШАЛИЕВА:

деп айта аламыз және әріп тес-
терімнің атынан алғыс білдіргім 
ке леді, – деп ағынан жарылды. 

Стипендия иегерлері туризм-
нің сандық мазмұнын жаңарту 
бо йынша «Қазақстан эконо ми ка-
с ын диверсификациялау» деген 
жоба жасап шыққан.

– Осы тақырыпта жазған ғы-
лыми мақаламызда отандық 
туризмді дамыту туралы сөз қоз-
ғадық, – дейді Майя ханым. – Ғы-
лыми-зерттеу жұмысы негізін де 
400-ге жуық адамнан сауалнама 
алынды. Оның ішінде түрлі турис-
тік мекемелер, туристер мен қара-

табу көбіне қиынға соғады. Сон-
дықтан біз Тұңғыш Президент 
қорына өтініш жолдаған бола-
тын быз. Себебі осы бағытта ары 
қарай жұмыс істеп, жобаны дамы-
туды жоспарлаған едік. Ғылыми 
мақалалар жазып, оны рейтингі 
жоғары халықаралық журнал дар-
да жариялауды көздедік. Халық-
ара лық конференцияларда жа-
рия лану мәселесі де қаражатқа 
келіп тірелді. Мемлекет тарапы-
нан ғылыми жобаларға қолдау 
көр сету өте маңызды. Осы жағы-
нан алғанда, Тұңғыш Президент 
қорының гранты көп көмектесті 



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ6
АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ №27 (1809), 3 ШІЛДЕ,  2021 ЖЫЛ

В этом году Республика Казах стан празднует 30-летие незави си мости. Юбилей – это всегда время 
подведения итогов и опре де ление задач и основных на прав  лений дальнейшего развития страны.

Как подчеркивают в своих выступлениях государственные и общественные деятели, предс та  ви-
тели различных слоев граж дан ского общества Казахстана, оте чест венные и зарубежные ис  сле-
дователи ведущая роль в обре тении Республикой незави си мости, в становлении и раз ви тии экономики, 
законодательной базы, государственного меха низма, общественного сознания и духовности 
принадлежит Ли деру Нации – Елбасы Н.А.На зар баеву. В своей книге «Времена и думы» Первый 
Президент Рес пуб лики Казахстан Н.А.Назарбаев писал: «Независимость Казах стана – не подарок 
судьбы каза хам, а выстраданное заслуженное право строить свою госу дарст венность на своей 
исконной земле. Сегодня мы – успешное го сударство с собственным ли цом, спецификой и маршрутом 
раз вития. Наше главное дости же ние – построение независимого Казах стана. Без глубокого чувст ва 
любви к своей стране и под лин ного патриотизма нет нас тоя щего гражданина, настоящего че ловека... 
Быть патриотом – не просто гордиться нашим Казах ста ном, но в первую очередь – не щадить себя, 
защищая интересы Казахстана, работать на его благо». 

MAŊYZDY MEZET

Как отмечал Президент Рес-
пуб лики Казахстан К-Ж.К.Токаев 
на первом заседании Государ-
ствен ной комиссии по подго тов-
ке к празднованию 30-летия Неза-
ви симости Республики Казахстан: 
«Мы должны отметить 30-летие 
Независимости конкретными 
делами и проектами, в которых 
улучшение благополучия людей 
выступает в качестве главной 
цели всех наших усилий».

Президент Казахстана Касым-
Жомарт Кемелович Токаев отме-
тил достигнутые Казахстаном 
ус пехи за время независимого, 
суверенного развития и поставил 
конкретные задачи развития 
государства и гражданского об-
щест ва в современный период. В 
частности, Президент отметил 
особую роль молодежи в раз-
витии творческого потенциала 
страны. «Сегодня на между на-
родном уровне Казахстан ус пеш-
но продвигают наши молодые 
уче ные, певцы, музыканты, ак-
теры, дизайнеры и представители 
других творческих профессий. 
Нам важно также акцентировать 
внимание на вовлечение юных 
талантов в процессы развития 
страны. Каждый из них должен 
ощутить свою сопричастность к 
успехам Родины, почувствовать 
гордость за ее достижения», 
сказал Президент К-Ж.К.Токаев в 
своем выступление на первом 
заседании Государственной 
комис сии по подготовке к празд-
но ванию 30-летия Независимости 
Республики Казахстан.

КазНУ им. аль-Фараби являет-
ся флагманом высшего обра зо-
вания в Республике Казахстан, в 
котором получают знания 
будущие строители независи мо-
го, экономически развитого, со-
вре менного государства, устрем-
ленного в будущее. КазНУ им. 
аль-Фараби с момента обретения 
Казахстаном независимости внес 
и вносит огромный вклад в 
укрепление его экономической 
основы, в развитие государ ствен-
ных институтов и демо кра ти-
ческих процессов в обществе.

На юридическом факультете 
КазНУ им. Аль-Фараби долгие 
годы трудились такие известные 
ученые – классики юридической 
науки, которые внесли огромный 
вклад в развитие теоретических 
основ и практики становления 
независимости Казахстана, как 
Академики НАН РК С.З.Зиманов, 
С.С.Сартаев, Г.С.Сапаргалиев и др. 
В настоящее время про фес сор-

ско-преподавательский состав 
всех кафедр юридического фа-
куль тета осуществляет большую 
работу по подготовке высо ко-
квалифицированных кадров для 
правоохранительных и других 
государственных органов, по 
формированию эффективной 
госу дарственной службы, по раз-
витию правовой науки, по фор-
ми рованию правовой культуры и 
правосознания граждан.

Поэтому неслучайно в КазНУ 
им. аль-Фараби, ведущем высшем 
учебном заведении страны 31 мая 
2021 года была проведена Меж-
ду народная научно-прак ти чес-

суверенитета и независимости 
Республики Казахстан. Он отме-
тил, что конституционно-право-
вое закрепление независимости 
Казахстана было заложено тремя 
нормативными актами в начале 
90-х годов. Первым таким актом 
являлась Декларация о государ ст-
венном суверенитете КазССР от 
25 октября 1990 года. 

В Декларации впервые про-
воз глашалось, что КазССР яв-
ляется суверенным государ ством, 
которое добровольно объеди ня-
ется с другими республиками в 
СССР и строит взаимоотношения 
с ними на договорной основе. 

конституционного характера, 
который приостановил действие 
основных норм Конституции 
СССР и положил начало са мос-
тоятельному, независимому 
развитию.

10 декабря 1991 года был при-
нят еще один акт, внесший су-
щест венный вклад в укрепление 
государственности РК – Закон РК 
«Об изменении наименования 
КазССР». Хотя этот закон не 
назывался конституционным, он 
фактически был таковым, так как 
вносил изменения в Конституцию 
КазССР и Декларацию о госу дар-
ственном суверенитете. Значение 
этого закона в том, что с наи ме-
нования республики была снята 
классовая основа государст вен-
ной организации.

16 декабря 1991 года был 
принят конституционный закон 
«О государственной незави си-
мос ти РК». В этом конститу цион-
ном законе впервые провоз гла-
шалась независимость, в нем 
получили закрепление элементы, 
присущие независимому го-
судар ству: единое гражданство, 
терри то риальная обосо б лен-
ность, са мос тоятельная система 
го су дарственных органов, са-
мос тоятельная экономическая 
сис тема, соответствующая ста-
тусу независимого государства, 
наличие собственных Во ору жен-
ных сил. Тем самым Казахстан 
входил в мировое сообщество 
как самостоятельное государ ст-
во.

На конференции выступил 
Пред седатель Конституционного 
Совета РК К.А.Мами, который 
отметил значимость развития 
института конституционного 
кон троля для укрепления суве ре-
нитета и независимости Казах-
ста на. «Все эти годы деятельность 
Конституционного Совета была 
нацелена на полноценную реали-
за цию конституционных цен нос-
тей… Своими решениями Совет 
внес заметный вклад в форми ро-
вание нынешнего консти ту цион-
ного строя, при котором госу дар-
ство подчиняется правам и 
за кон ным интересам личности. 
Теоретические модели состав-
ляю щих его элементов, харак те-
ризующие форму организации, 
устройство государства и общест-
ва, стали частью повседневной 
жиз ни. За прошедшие годы в 
Конституционный Совет пос ту-
пило свыше 200 обращений: от 
Главы государства – 26, от пред-
се дателей Палат Парламента и 

его депутатов – 78, Премьер-
Министра – 27, судов – 69».

Председатель Агентства по 
делам государственной службы 
РК А.Н.Жаилганова обратила 
особое внимание на поручения, 
данные Президентом РК в своем 
Послании 1 сентября 2020 года. 
В условиях Чрезвычайного поло-
же ния и строгого карантина 
управ ление работало на мак си-
мальных оборотах, как под чер-
кнул Глава Государства, и выявило 
некоторые острые проблемы. Для 
их решения необходимо усовер-
шен ствовать и реформировать 
институт государственной служ-
бы. В текущем 2020 году не об-
ходимо сократить корпус госу-
дар ственных служащих на 10%. В 
следующем 2021 году на 15%. Это 
сокращение позволит опти ми-
зировать работу государственных 
органов и послужит стиму ля-
тором укрепления компе тент-
ности и профессионализма госу-
дарственных служащих. В 
ко неч ном итоге это позволит 
упрочить внедрение в институт 
государственной службы прин-
ци па меритократии, как обще-
приз нанной мировой тенденции. 
Необходимо формировать в 
государственных служащих, на 
этапе обучения в вузах, такие 
качества как патриотизм, сме-
лость и умение работы с общест-
вом.

В конференции также при-
ня ли участие зарубежные гости: 
Пьер Тифин – Заместитель 
директора Института исследова-
ний эволюции нации и государ-
ства (IRENEE) Университета Ло-
тарингии, Влас ти мил Самек 
– Представитель Департамента 
Глобальных Коммуникаций ООН, 
Б.Д.Рысмендиев – ректор Кыр гыз-
ской Государственной юри ди-
ческой Академии. Иностранные 
участники конференции отме ти-
ли достижения Казахстана за 
годы независимости, а также 
важную роль Казахстана как 
партнера на международной 
арене.

Проведенная в КазНУ им. 
Аль-Фараби Международная 
науч но-практическая кон фе-
ренция, пос вя щенная 30-летию 
не зави  си мости Республики Ка-
захстан, явилась плодот вор ной 
площадкой для обмена мне-
ниями разных предста ви телей 
гражданского общества по ак-
туальным вопросам стано в-
ления и развития суверенитета 
и независимости Казахстана.

Время подводить итоги
Дина БАЙМАХАНОВА, 
д.ю.н., доцент кафедры ТГП, конституционного и 
административного права 
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16 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА БЫЛ ПРИНЯТ 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

НЕЗАВИ СИ МОС ТИ РК». В ЭТОМ КОНСТИТУ ЦИОН-
НОМ ЗАКОНЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВОЗ ГЛА ШАЛАСЬ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ, В НЕМ ПОЛУЧИЛИ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ, ПРИСУЩИЕ НЕЗАВИСИМОМУ ГО СУДАР-
СТВУ: ЕДИНОЕ ГРАЖДАНСТВО, ТЕРРИ ТО РИАЛЬНАЯ 
ОБОСО Б ЛЕН НОСТЬ, СА МОС ТОЯТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ГО СУ ДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, СА МОС ТОЯТЕЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИС ТЕМА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ 

СТА ТУСУ НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА, НАЛИЧИЕ 
СОБСТВЕННЫХ ВО ОРУ ЖЕН НЫХ СИЛ. ТЕМ САМЫМ 

КАЗАХСТАН ВХОДИЛ В МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО КАК 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ГОСУДАР СТ ВО.

кая конференция, посвященная 
30-ле тию независимости Респуб-
ли ки Казахстан «Политико-пра-
вовые и экономические вопросы 
становления государственной 
независимости Республики Ка-
зах стан: история и совре мен-
ность», в которой приняли учас-
тие государственные деятели, 
де путаты Парламента РК, пред-
ста вители государственных ор-
ганов, известные ученые, видные 
представители научной общест-
вен ности Казахстана. В выступ ле-
ниях участников конференции 
проводился анализ истории ста-
нов ления и развития суве ре ни-
тета и независимости Республики 
Казахстан, исследовались проб-
ле мы и перспективы дальнейшего 
поступательного развития госу-
дар ства и гражданского общества.

В своем выступлении ректор 
Казахского Национально Универ-
си тета им. Аль-Фараби Ж.К.Туй ме-
баев коснулся исторических 
аспектов становления и развития 

Также впервые в Декларации 
было заявлено о национальной 
государственности: «КазССР при-
нимает меры по защите, охране 
и укреплению национальной го-
сударственности». В ней утверж-
да лось, что возрождение и раз-
витие казахской нации и других 
национальностей, проживающих 
в Казахстане, является одной из 
важнейших задач государ ст-
венности КазССР. 

Декларация – первый акт 
КазССР, в котором был провоз-
глашен принцип разделения 
властей. В Декларации отсутст-
вует классовый подход к опре де-
лению социальной основы 
государства. Понятия «рабочие», 
«крестьяне», «интеллигенция» ис-
клю чены из норм законов. Народ 
провозглашается единственным 
носителем суверенитета и источ-
ни ком государственной власти. 
Итак, более чем за год до 
провозглашения независимости 
в Казахстане был принят акт 
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Қазақстанның ғылыми қоғам-
дас тығы арасында және қоғамда 
көп уақыттан бері Электрлі көлік-
терді зерттеу бойынша құ зырет-
тілік орталық құру ту ралы сөз 
бол ған. Бұл туралы Әл-Фараби 
аты н дағы Қазақ ұлттық уни вер-
ситеті ғылыми-техноло гиялық 
пар кінің бас ғылыми қызметкері 
Руслан Өтебаев айтып берді. 

– Тарихына үңілсек, Қазақ-
стан да электромобильдер 2011 
жылдан бастап дамыды. Менің 
электромобильмен жүргеніме же-
ті жыл болды. Ол кезде мұның не 
екенін ешкім білмейтін және 
оның дамитынына ешкім сенбей-
тін. Қоғам оны ойыншық секілді 
деп қабылдады. Адамдардың қы-
зы ғушылығы басылған соң, бар-
лығы ұмыт болар деп ойлады. Бі-
рақ қаласақ та, қаламасақ та, бұл 
маңызды жоба ретінде өмі-
рімізден орын алады. Мен үнемі 
электромобильдерді ұялы теле-
фон дармен салыстырамын. Ал-
ғашқы кезде, 2000 жылдары ұялы 
телефондардың болашағы бар 
дегенге ешкім сенбеді. Қымбат 
болды. Ал қазір смартфондар өмі-
рі міздің бір бөлшегіне айналып 
кетті. Нәтижесінде біз күтпеген 
мә селелер пайда болды. Мысалы, 
балалар таңнан кешке дейін те-
лефонға телміріп отырады. Дәл 
сол секілді электромобильдер кө-
бейген сайын, күтпеген қиын-
дықтарға тап болуымыз мүмкін, 
– дейді ғалым. 

Оның айтуынша, Электрлі кө-
ліктерді зерттеу бойынша құ зы-
реттілік орталық құру өте тиімді 
шешім. Өйткені орталық тың бас-
ты міндеті – жалпыға түсін діру. 
«Электромобиль деге ні міз не, оны 
қалай қолдану керек?» деген 
сұрақтарға жауап береді. 

– Қазақта «Әр нәрсенің өз ор-
ны бар» деген сөз бар. Сол секілді 
қазіргі таңда электромо биль дер-
дің оң және теріс тұстары көп 
талқыға түсуде. Егер шын тара зы-
лап қараса, кей тұста ол тиімсіз 
болса, ендігі бір жерде қолайлы. 
Мәселен, экологиялық таза көлік-
тер қала ішінде қатынауға арнал-
ған. Қазақстанның аумағы өте 
үлкен екенін білесіз, сондықтан 
қала арасында жол жүруге қолай-
сыз. Енді мынадай сұрақ туын-
дай ды: «Онда электро мобиль дер-
дің өміріміздегі орны қандай?» 
Сарапшылармен талқылай келе, 

Электромобильдер 
дәуіріне дайынбыз ба?

қарапайым азаматтар арасында 
«электрокөліктер қымбат» деген 
жаңсақ пікір қалыптастырды. 
Мыса лы, ешкім ғарыш аппарат та-
рын зерттемейді, өйткені еш қа-
шан ғарышқа ұшпайтынын біледі. 
Сол секілді адамдар да «бұл қол-
же тімсіз, оны зерттеп қайтемін» 
деген оймен жүреді. Міне, ең үл-
кен қателік осы жерден шығады, 
– деген ойымен бөлісті. 

Ғалымның сөзіне сенсек, Қы-
тай да осы қателіктің алдын алып, 
бірден нарыққа арзан элек тро-
мобильдерді шығарған екен. Ал 
бағасы 3-4 миллион теңгенің ай-
на ласында болады. 

– Нәтижесінде қазір бұл елде 
мұндай көліктер қаптап жүр. Қуат 
беру бекеттерінің өзі 800 мыңға 
жуықтайды. Енді электро кө лік-
тердің қаншалықты көп екенін 
елестетіп көріңіз. Бұл мем лекеттік 
бағдарламаның нә ти же сінде жү-
зеге асты. Үшінші мәселе – еліміз-
де электромобильдерді дамытуға 
арналған мемлекеттік бағдарла-
ма ның жоқтығы. Нәти же сінде на-
рық бейберекет күйде. Кім сатып 
алғысы келеді, сол алады. Ал олар-
дың көбісі бақуатты азаматтар, 
– дейді ол. 

Руслан мырза электромо биль-
дер қазақша ақпараттық қолдауға 
мұқ таж екенін де жасырмады. 

– Еліміздегі орыстілді және 
қа зақтілді азаматтардың ара сын-
да да экологиялық таза көліктерге 
де ген ұстаным екі түрлі. Орыстілді 
ақпарат көп, ал қазақ тілінде 
жоқтың қасы. Сондықтан біз қа-
зақ тілді аудиторияны осы туралы 
пайдалы мәліметтермен толық 
қамтамасыз етуге тиіспіз. Өйткені 
отандастарымыз мұндай көлік 
түрінің арзаны және қымбаты бар 
екенінен хабардар болса дейміз. 
Оның үстіне арзан көлік сапасыз 
дегенді білдірмейді, – деді маман.

Орталықтың бас ғылыми қыз-
меткерінің айтуынша, ес ке руі міз 
тиіс тағы бір жайт бар екен:

– Электромобильдердің қара-
пайым көліктерден айырмасы – 
бөлшектері аз. Олар: қозғалтқыш, 
батарея, көліктің қаңқасы. Ал ішкі 
жану қозғалтқышы бар көлік тер-
дің сапалысы, сапасызы болады, 
өйткені бөлшектері өте көп. Ал 
электромобильдерді сапасыз етіп 
жасау қиын. Себебі қозғалтқышы 
стандартты, батареялары бірдей. 
Электрокөліктердің бағасына ба-
та реяның көлемі ғана әсер етеді. 
Мәселен, Tesla 300-400 шақырым 
жүруге жарайды. Ал көптеген 
зерт теулер қалалық тұрғындар 
кү ніне 100 шақырымнан артық 
жүрмейтінін дәлелдеп берген. Сол 
үшін осындай қашықтыққа жү-
руге жарайтын арзандау элек тро-
көлік алған әлдеқайда тиімді. 

Неліктен мекеме электро мо-
биль дер орталығы емес, электро-
же текті көлік құралдары деп 
атал ды? Осы сауалға да жауап 
алдық. 

– Өйткені электромобильдер 
электрмен жүретін көлік құрал-
дарының ішіндегі бір ғана сала 
секілді. Сонымен бірге оның 
қасында самокаттар, гироску тер-
лер, электрорикштер де бар. Элек-
тро рикш дегеніміз – салмағы 500 
келіден аспайтын электромо-
биль  дер. Пан де мия басталған 
кезде осы элек трорикштерге де-
ген сұраныс күрт артты. Өйткені 
жет кізу сала сы бірден дамып 
кетті, – дейді Руслан Өтебаев. 

Ғалым бүгінде бізге де осы кө-
лік түрлері келіп жатқанын айт ты. 
Соған сақадай сай бо луы мыз 
үшін құзыреттілік орталық зерт-
теп, мамандар мен нор ма тив тік-
құ қықтық базаны да йын дап шы-
ға руы қажет.

Кәмила ДҮЙСЕН

İNNOVASIA

бұл жалға берілетін көліктер 
саласында көбірек тиімді болар 
деп шештік. Бірақ кейбір азамат-
тар «қалада айдау жеткілікті, алыс 
аймақтарға пойыз немесе ұшақ-
пен де баруға болады» деген ойда. 
Әрине, әр алуан пікірдің болуы 
заң дылық деп қабылдауымыз ке-
рек, – дейді Руслан мырза.

Маманның айтуынша, 2015 
жыл дары электромобиль айдап 
жүрген адам өзін бір үлкен эко ло-
гиялық қозғалыстың мүшесі 
санай тын. Бұл бір қызы ғу шы-
лықтарына қарай бөлінетін клуб-
тар секілді болды. Қазір кейбір 
сарапшылар 2017 жылдан бастап 
экологиялық таза көлікке отырға-
нын айтып, халық арасында жаң-
сақ пікір қалыптастырып жүр. 
Өйткені адамдар елімізде 2017 
жылдан бастап қана осындай 
темір тұлпарлар жүре бастады деп 
ойлауы мүмкін. Бірақ біздің 
ғалымдар 2011 жылдан бері осы-
мен шұғылданып келеді. 

– Ол кезде бізге ешкім құлақ 
ас қан жоқ. Мәселен, мен 2015 
жылы электромобиль алдым, сол 
жылы біз қуат беретін станса 
орнаттық. Университет қабыр ға-
сында жұмыс істегендіктен, оқу 
ордасы бізді барлық конфе рен-
циялар мен шараларға қатысуға 
міндеттейтін. Бірақ қатысушылар 
мүлдем қызығушылық таныт пай-

тын, ешкім сені тыңдамайды. 
Сон дықтан кейде салымыз суға 
кететін. Ал адамдарға түсіндіре 
бастасаң, «Қазақстан электро кө-
лік терге жету үшін әлі талай 
уақыт қажет» деп қолын бір сіл-
тей тін. Ал қазір сол кездегі ғылы-
ми қауымдастықтың еңбегі кө-
рін бей қалды. Бірақ оның 
бар лығы интернетте тұр. Бүгінде 
осындай азаматтарды көргенде 
күліп қана қараймын. Өйткені бес 
жыл бұрынғы алып-ұшып, бар 
күш-жігерімді салып электро мо-
бильдерді насихаттаған өзімді 
көремін. Сосын, әр нәрсенің өз 
уақыты бар екенін түсінемін, – 
дейді Руслан Өтебаев. 

Ғалым 2014 жылы алғаш рет 
«Қазақстандағы электро мобиль-
дердің интеграциялық мүм кін-
дік  тері» атты ғылыми-зерттеу 
жұ  мысы жүзеге асырылғанын 
тілге тиек етті. 

– Жоба барысында жоғарыда 
атап өткен сауалдарымызға жауап 
іздедік және қажетті фактілерді 
таптық. Ал 2015-16 жылдары қуат 
беру инфрақұрылымдарын зерт-
теп, 2015 жылы бірінші қуат беру 
бекетін орнаттық. Оның үсті не 
бұл шетелдік емес, толы ғы мен 
өзіміздің ғалымдар құрастырған 
отандық өнім болды. Оған патент 
те алдық. Бақылау орнаттық, пла-
та сын жасадық. Екі жыл бойы ол 

университет аумағында орна лас-
ты. Адамдар келіп, көліктерін қуат 
көзіне қойып кете баратын. Кейін 
оны алып тастауға тура келді. 
Өйткені оқу ордасының терри то-
риясы жабылды, – дейді ол. 

Руслан мырза алғашқы кезде 
қуат беру бекеті еркін, ешқан дай 
ақысыз болуы керектігін сөз 
етті. 

–  2 016  ж ы л ы  Pol y te c h 
E le c t r on ic s  ЖШС-ін аштық. 
Поли  тех – бұл көптехнологиялы 
деген ді білдіреді. Яғни біз әртүрлі 
техно логиялардың элек тро ни-
касымен шұғылданамыз. Quat-
Point қуаттау стансасын жасап 
шығардық. Осы уақытқа дейін 
Қазақстан бойынша 20-30 станса 
саттық. Қазіргі таңда ол Нұр-
Сұлтан, Алматы және Ақтау қала-
ла рында орналасқан. Отандық 
бір кәсіпкер өз қалтасынан төлеп, 
бізден сатып алған қуат беру 
бекеттерін Нұр-Сұлтан қала-
сында тегін орнатып жатыр, – деп 
атап өтті ғалым. 

Он жылға жуық уақыт зерттей 
келе, мамандар мынадай мәселе-
лер барын анықтаған екен. Соның 
ішінде ең біріншісі – элек тро мо-
бильдер саласында құзыретті 
білімнің болмауы. Руслан мырза:

– Ол үшін ешкімді де кінәлай 
ал майсың. Өйткені бұл туралы 
насихат өте аз. Екінші мәселе – 
қымбатшылық. Мәселен, орташа 
табысы бар азаматтар «15-20 
миллион теңге тұратын авто кө-
лік ті сатып алуға қаражатым жет-
пейді» деп жатады. Tesla-ның баға-
сы – 30 млн теңге. Әрине, бұл 
бар лығына бірдей қолжетімсіз. Ал 
шындығына келер болсақ, Tesla-
дан басқа да брендтердің тоқпен 
жүретін көліктері бар және ол 
едәуір арзан екенін айтсақ, адам-
дар таңғалады. Меніңше, қымбат 
электромобильдердің кері әсері 
көбірек болған сияқты. Өйткені 
олар кеңінен жарнамаланды да, 
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Марсқа ұшқан Илон Масктың электрокөліктері 
Қазақстанға да келіп жетпек. Бұл туралы америкалық 
авантюристің өзі жаһанға жария етті. Демек, тоқпен 
қозғалатын темір тұлпарлар әп-сәтте нарыққа еніп, көлік 
қатынасын қайта қарауға мәжбүр етері анық. Дәл 
электрлі самокаттардың жол апатына себеп болғаны 
секілді. Бірақ проблеманың алдын алудың бір жолы бар. 
Ол – ғалымдардың сөзіне ел болып құлақ түру. Бүгінгі 
сұхбатымыз арқылы біз осы міндеттің үдесінен шығуды 
көздеп отырмыз. 
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Біздің оқырман

Шыңға бірінші рет 1930 
жылы 17 шілдеде      

Г.Бело глазов бастаған топ шы-
ғып, дәл осы жылды Қа зақ-
стан альпи низ мі нің бастауы 
ретінде белгі ле ген. Ол кезде 
шың Кіші Алматы деп атала-
тын. Ал 1935 жылы 11 шілдеде 
Алматыда 1-Комсомолдық 
аль пиниада өтіп, Кіші Алматы 
шыңы Комсомол атауы на ие 
болады. Осы жыл дәстүрлі 
аль пи ниа даның бастау алған 
күні ре тінде саналады. 1997 
жылы 6 шілдеде ҚР Тұңғыш 
Пре зи денті – Елбасының ту-
ған күні құрметіне шың «Нұр-
сұл тан» деп аталатын болды. 
Шешімді осы күні өткен жап-
пай аль пи ниаданың қатысу-
шы  лары қабылдаған. 

Елбасымыз да Алатаудың 
асқар шыңына шыққан. Ол 
1995 жыл болатын. ҚР Пре-
зи ден тінің телерадиокешені 
мұ рағатындағы видеоларда 
Ел басының сол жылы Іле 
Ала   тауының Кіші Алматы 
тау сілеміндегі 4010 метр 
биік  тік тегі «Абай» шыңы на 
кө  те ріл ге ні көр сетіл ген. Он-
да Қазақ стан Рес пуб ли   ка-
сының Тұң ғыш Пре  зи ден ті 
– Елбасы Нұр сұл тан Әбішұлы 
Назарбаев шың ның ұшар ба-
сына еліміздің мемлекеттік 
туын тіккен. 

«Нұрсұлтан» шыңында аль-
 пи ниаданың түрлі жарыс та-
ры өткізіледі. Соның бірі – 
жыл сайын шілде айында 
дәстүрлі түрде өтетін бұқара-
лық альпиниада. Іс-шараны 
жыл сайын Алматы қаласы 
әкімдігі мен Алматы альпи-
низм федерациясы ұйым дас-
тырып келеді. Оған 16 жастан 
асқан кез келген қызығушы 
қатыса алады. Ал жасы 14-тен 
15-ке дейінгі балалар ата-ана-
ларымен қатысуына рұқсат 
етілген. Бұл жылына бір рет 
келетін тамаша мүмкіндік. 

«нұрсұлтан» шыңы 
шақырады

Елбасы залы естеліктерге толыАлматының заңғар тау ла ры алыстан көз тартады. Әсі ресе асқақ 
биігімен мен мұң да лайтын «Нұрсұлтан» шы ңы на еріксіз 
тамсанасың. Ол Іле Алатауында теңіз деңгейінен 4376 метр 
биіктікте орналасқан. Алып шаһардың кез келген нүктесінен анық 
көрінетін заңғар биік отандық альпинизмнің бастау шыңы.

«Нұрсұлтан» шыңы Бог данович мұз дығының бас жағында 
орна лас қан. Мұздық шыңға ерекше әдемілік сыйлайды. Шыңның 
солтүстігінде – Қарлытау, шығысында – Аристов, батысында 
іргелес Қазақстан халқы Ассамблеясы шыңдары бар. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дағы ҚР Тұңғыш Президент залы – 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бастаған ел тәуелсіздігінің қа лып-
тасуы мен нығаюының тарихы туралы материалдар жинақталған 
ағарту орталығы. Залдың негізгі міндеті – тәуелсіз Қазақстан 
мем лекетінің қалыптасу және нығаю тарихы бойынша Елбасы 
тура лы ақпараттық жиынтықтарды құру, толықтыру және сақтау. 
Мұн да 262 атаудан тұратын 426 дана кітап бар. Бұл кітаптар 
қатарында Елбасының жеке мұрағатынан алынған құжаттардың 
электрондық көшірмелері орналастырылған. Сондай-ақ қорда 
Президенттің құттықтау лебіздерімен қатар, Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ ұжымына жолдаған хаттарымен де танысуға болады. 

Жағдайыңыз жарап, денсау-
лы ғыңыз болса, шыңға шы ғу-
ға ұмтылу керек. 

Аталған мүмкіндікті осы-
дан алты жыл бұрын мен де 
пай  даланғанмын. Әуесқой 
аль пи нист атандым. Шара 2А 
ка  тегориялық қиындықта 
болғандықтан, барлық тех-
ни калық-қауіпсіздік талап-
тары толық орындалады. Он-
сыз шың биігіне көтерілу 
мүмкін емес.

Альпиниада таңғы сағат 
05:30-да Медеу шатқалындағы 
Шымбұлақ аспалы жолынан 
басталады. Одан ары қарай 
ас палы жолмен Комби-1, 
Комби-2 және Талғар асуына 
дейін қатынайсыз. Ұйым дас-
тырушылар қатысушыларды 
осы асуда тіркеп, альпиниада 
жолына бағыттайды. Шыңға 
дейін бірнеше сағаттық жаяу 
жол бар. Комсомол асуына 
жеткенде шыңға төзімділі гі-
ңіз бен техникалық мүмкін-
дік теріңіз тағы бір тексе рі-
леді. Осы жерден шыңға 
нақ   ты шығатындар анық та-
лады. Мәңгілік қар мен мұз 
бас қан жартас қатысушы лар-
ға альпинистік қиын дықтарға 
үй ретеді. 

Шымбұлақтан шыңға жет-
кенше табиғаттың төрт мез-
гілімен түйісесіз. Шың ба-
сын да нағыз қыс. Шілденің 

ші ліңгір күнінде мұнда бо-
ран ға тап болсаңыз, тіпті 
таң дан баңыз. Тау табиғаты 
сон дай. Үскірік жел, шұғыл 
бұлт тану, жаңбыр мен қар, 
най зағай – бәрі-бәрі мұнда 
жыл дам. Ал шыңның ұшар ба-
сына шыққанда бұлттар да 
тө менде қалады. Жетінші ас-
пан көкжиегі ашылғандай 
әсер баурап алады. Бейне бір 
әлемнің күмбезінде отыр ған-
дай сезінесіз. Тек оны сөзбен 
айтып жеткізу мүмкін емес. 
Шығып, көзбен көріп, сезіну 
керек. Міне, сонда ғана жара-
ты лыстың тағы бір ға жайы-
бына куә болып, шың ру хы-
нан рухтанасыз һәм биік ке 
құш тар боласыз. 

Шыңға шығу жолында бар-
лық қатысушыларға әр бө-
лікте ор на ласқан бақы лау-
шы-құтқарушы жасақ көмек 
көр сетіп тұрды. Барлық 
қиын    дықтарға қарамастан, 
шың басы на біз де жеттік. 
Шың биігіне шығушылар қа-
та рына біздің де есіміміз жа-
зылды. Ал суреттер ғажап! 
Шың үстіндегі және оған де-
йінгі аралықтағы тау мас сив-
терінің тамаша көрінісі бір 
көрмеге татырлық дүние. 

Биыл да «Нұрсұлтан» шы-
ңы на дәстүрлі альпиниада өт-
кізіледі. Альпиниада са лауат-
ты өмір салтын ұстанып, 
жас тар арасында спортты да-
мыту мақсатында жыл сайын 
ұйымдастырылады. Биыл аль-
пиниада ҚР Тәуел сіз ді гінің 30 
жыл дығына ар налады. Спорт-
тық шараға қа тысу үшін 
«Ashyq» мобильді қосым ша сы-
на тіркелу керек. Тіркелу те гін. 
Шара шілденің 4-ші жұл ды зы-
на белгіленген. Аль пи ниадаға 
қатысу үшін өзін-өзі қауіп сіз-
дендіру бел беуі, жүйе сі, бас-
киім (каска), күн ге қар сы 
кремь, тауға жә не тре кин гке 
ар налған бә теңке, жел ге қар-
сы жылы күрт ке, жы лы киім-
дер (қыс тық), шаң ғы таяқ ша-
лары, та ғам дар мен су болуы 
керек. Жартасқа шы ғу жолына 
тек каска мен өзін-өзі қауіп-
сіз ден діру белбеуі бар қаты су-
шыларды ғана жі бе ре ді. Енде-
ше, достар, шыңға шы ғып, 
шы  нығып қай ты ңыздар! Сәт-
тілік!

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ

Н. Назарбаев «Абай» шыңында

«Нұрсұлтан»  шыңы

– 1989 жылдан 2013 жылға 
дейінгі «Таңдамалы сөздер» жи-
нағы орыс және қазақ тіл дерінде 
басылған. Университет студент-
те рі, аға оқытушылары аталмыш 
кітапты және Елбасының хро-
но логия томдықтарын көп сұ-
рас  ты рады. Бізде Елбасы кі тап-
 ха насынан келген кітап тар да 
бар, олар – Қожа Ахмет Ясауи-
дың том дықтары мен Мұ хаммед 
Хай дар Дула ти дың «Тарих-и 
Рашиди» кітап та ры. 500 элек-
трон ды кітап та осы залға тие-
сілі, – дейді Әл-Фараби кітап ха-
насының дирек то ры Қалима 
Төлеубайқызы. 

Зал қорының негізгі дерек көз-
дерінің бірі – Елбасы кітаптары 
мен Қазақстан тәуелсіздігінің 
ал ғашқы жылдарына арналған 
тарихи зерттеулерден тұратын 
материалдар. Онда Ұлт көш бас-
шысының мектеп және сту дент-
тік жылдары, еңбек жолы мен 

қоғамдық-саяси қызметі ту ралы 
фотосуреттер, картиналар, мұ-
рағаттық құжаттардың кө шір-
мелері, баспа басылымдары мен 
шығармалары, бейнефильмдер 
кеңінен ұсынылған. Тұңғыш 
Пре   зидент залы интерактивті 
LED-панелімен, электронды 
флип-чартпен, мультимедиялық 
три  бунамен жабдықталған.

– Елбасының жүріп өткен 
жо лы, еңбектері, сол жайында 
жа зыл ған естеліктер мен ма-
ңызды ақ  параттар білім алу шы-
ларға қол жетімді. Бұл залда кон-
фе рен циялар мен форумдар 
өтіп тұ рады. Қонақтарымызға 
кітап тар ды таныстырып, қаласа 
ин  терактивті LED-панелімен 
де  ректі фильм де көрсетеміз. 
Ке  лем деу шілерге әрдайым есі-
гіміз ашық, – дейді кітапхана 
ди  рек то ры. 

Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ


