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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Қырғыз университеттерімен 
ынтымақтастық

Халықаралық 
рейтингте 

көш бастадық

Аккредиттеу мен рейтингтің 
тәуелсіз агенттігі (IAAR) 
өткізген IAAR Eurasian Univer-
sity Ranking (IAAR EUR)  2021 
университеттерінің 
халықаралық рейтингі 
нәтижелері бойынша 
Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, 
Белоруссия, Украина, 
Әзірбайжан және Молдова 
университеттері арасында 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
бірінші және ең үздік 
университет болып танылды.

Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ-дың 
Басқарма Төрағасы 
– Ректоры Жансейіт 
Түймебаев бастаған 
делегация Қырғыз 
Республикасына 
жұмыс сапары 
бары сында Жүсіп 
Баласағұн атындағы 
Қырғыз ұлттық 
университетінде 
болды. Тараптар 
бауырлас екі ел 
ара сындағы достық 
қарым-қатынасты 
нығайта отырып, 
білім мен ғылым 
саласында өзара 
тиім ді ынтымақтастық 
орнату туралы 
ме морандумға қол 
қойды.

Кездесуде білім орда сы ның 
басшысы Жансейіт Түймебаев 
ҚазҰУ қызметінің бағыт-бағ-
да ры туралы әң гі ме леп, же тіс-
тіктерімен бө ліс ті. Әлемнің ең 

Оқу жылы жетістіктермен аяқталды
Әл-Фараби 

атындағы Қазақ 
ұлттық университеті 
биылғы оқу жылын 
қорытындылады. 
Осыған байланысты 
өткен жиында білім 
ордасының басшысы 
Жансейіт Түймебаев 
биылғы жетістіктерді 
саралап, маңызды 
міндеттемелерге 
назар аударды.

Оқу орны отандық және 
әлемдік рейтингтерде ал дың-
ғы орыннан көрініп, жетекші 
позициясын нығайта түсті. 
Уни верситет ғалымдары ин-
но  вация мен ғылым сала сын-
да биік белестерді бағын ды-
рып, ауқымды жобаларды 
іске асырды. Ректор бұл  – бі-
лі мі мен білігі астасқан үлкен 
ұжым ның ерен еңбегінің 
жемісі екенін атап өтті. ҚазҰУ 
аталатын құт мекенде бүгінде 
27 мың студент білім нәрінен 
сусындап, 6 мыңға жуық оқы-
тушы қызмет етуде. Басты 

Көшбасшылар үштігіне Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті, 
Ресей Федерациясы үкіметі жанындағы 
Қаржы университеті, Санкт-Петербург 
мемлекеттік сәулет-құрылыс универ-
си теті кірді.

IAAR EUR халықаралық рейтингі жо-
ғары оқу орындарын төрт индикатор 
негізінде саралайды: білім сапасы 
(20%), жоғары оқу орнының ғылыми 
әлеуеті (30%), жоғары оқу орнының 
ха лықаралық мойындалуы (20%), жо-
ғары оқу орнының академиялық беделі 
(30%) және IAAR EUR рей тин гінің 
әдістемесі IREG (Observatory on Aca-
demic Ranking and Excellence) ха лық-
аралық аудитінің халықаралық сарап-
шы ларымен мақұлданған.

IAAR EUR  рейтингі универ си тет тер-
дің бәсекеге қабілеттілігін соңғы әлем-
дік трендтерге сәйкес бағалайды, 
жо ға ры оқу орындарының осы рей-
   тингтегі жо ғары позициялары шет-
елдік та лап керлерді көбірек тар туға, 
білім беруді интер на ционалдандыру 
деңгейін және тек жоғары оқу орын-
дарының ғана емес, жалпы, елдің де 
имид ждік тар тым дылығын арттыруға 
мүмкіндік бе реді. Алғаш рет қаты сып, 
бірден ха лық аралық рейтингтің жо ға-
ры ба ға сына ие болған Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ өзінің жоғары бәсе-
ке ге қа білеттілігін және әлемдік ғы лы-
ми-білім кеңістігіне сәтті инте гра-
циялануын тағы бір рет дәлелдеді.

Гүлшарат МИНАЖЕВА

мін дет – сапалы білім беруді 
жетілдіре отырып, ғылым мен 
инновацияны көтерудің, уни-
вер ситет ғалымдарының ғы-
лы ми жұмыстарын Қазақстан 
және халықаралық деңгейде 
танытудың өзектілігін де баса 
айтты. 

Бүгінде қарашаңырақ бар-
лық дерлік сала бойынша ма-
ман даярлайды. Мұнда 651 оқу 

бағдарламасы оқытылады, 
оның ішінде 119-ы уақыт сұ-
ра  нысына сай жаңадан қо-
сылған. Бұл бағдарламалар 
бүгінде өзектілігін дәлелдеп, 
мемлекеттік тапсырыс тізі мі-
не енуде. Алайда уни вер си тет-
тің академиялық мәселелер 
бойынша басқарма мүшесі – 
проректор Фатима Жақыпова 
бағдарламалардың келесі оқу 

жылы қарсаңында қайта өң-
де ліп, жаңартылатынын мә-
лімдеді. 

Ғылыми-инновациялық жұ-
мыс жөніндегі проректор м.а. 
Тілекқабыл Рамазанов білім 
ордасындағы даму жоспарына 
сай жүйелі жұмыс жүргізіліп 
келе жатқанын алға тартты. 
Ғылымды қаржыландыру, ір-
ге лі ғылымның аяқ алысы, ин-
новациялық жобалар, елдің 
әлеуметтік дамуындағы жаңа 
технологиялардың рөлі, ға-
лым дардың жарияланым бел-
сен ділігі, дәйексөз келтіру көр-
сеткіші, ғылыми кадр даяр  лау 
бойынша басты сұ рақ тар мен 
ұсыныстар жайы нан хабар 
берді.

Жиын соңында ҚазҰУ бас-
шысы алдағы басты мәселелер 
мен міндеттерді жіті талдап, 
ұжымға жаңа оқу жылында 
тың күш, жаңа қарқынмен 
жұмысқа оралуға тілектестік 
білдірді. 

Өз тілшімізден

Оразақ СМАҒҰЛОВ: Роза ҚАСЫМОВА:

үздік 200 уни вер ситеті қа та-
рын дағы қара шаңырақта 
ғы лым мен инновацияға ба-
сым дық берілетінін, ғы лы-
ми-зерттеу орталықтары 
жә не оларда жүргізіліп жат-
қан жұ мыстар жайлы айтты. 
Со ны мен қатар екі ұлттық 
уни вер ситеттің білім мен 

ғылым саласындағы өзара 
әре  кет тес ті гінің зор мүм кін-
діктерін атап өтті.

Өз кезегінде Қырғыз ұлт-
тық университетінің ректоры 
Қанат Садықов әріптестік 
шең беріндегі ұсыныстарға 
қол дау білдірді. Жетекші білім 
ошақтарының ынты мақ тас-

тығы жастардың сапалы білім 
алуына және ел дамуына ық-
пал етер ауқымды жобаларды 
жү зеге асыруға жол ашатынын 
жеткізді.

Сонымен қатар меморан-
дум аясында магистратураның 
«Филология» бағытында қос 
дипломды білім беру бойын-
ша келісім жасалды. Келіссөзге 
Қазақстан Республикасының 
Қырғыз Республикасындағы 
төтенше және өкілетті елшісі 
Рәпіл Жошыбаев та қатысып, 
көршілес қазақ-қырғыз қа-
рым-қатынасын дамытудың 
маңыздылығына мән берді.

Сондай-ақ ҚазҰУ ректоры 
К.Қарасаев атындағы Бішкек 
мем лекеттік университеті 
бас  шылығымен кездесіп, 
ЖОО басшылары екіжақты 
ынтымақтастық туралы ме-
мо рандумды қабылдады. 

 
Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың Баспасөз 
қызметі 

Қазақ халқының
төл тарихына – 
50 ғасыр

Тұрақтылық – 
тәуелсіздіктің 
негізгі өлшемі

Қазақ ғалымы 
вирусқа қарсы 
тұнба әзірледі
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Сапар аясында Қазақстан-
Қыр ғыз үкіметаралық кеңесінің 
9-шы отырысы өтті. Отырыста 
екіжақты қарым-қатынас бағыт-
та ры талқыланып, Қырғыз Рес-
пуб ликасының астанасы Бішкек 
қаласында Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ филиалын ашу жөнінде 
келіссөздер жүргізілді.

Іссапар барысында білім ор-
дасының басшысы Жансейіт 
Қан сейітұлы Қырғыз Респуб ли-
ка сы министрлер кабинеті төр-
аға сының орынбасары Жылдыз 
Бақашова, Қырғыз Респуб ли ка-
сының білім және ғылым ми-
нистрі Болотбек Купешевпен 
кез десулер өткізді. Кездесуге Қа-
зақстан Республикасының Қыр-
ғыз Республикасындағы төтенше 
және өкілетті елшісі Рәпіл Жо шы-
баев қатысып, тараптар қос елдің 
жоғары білім беру саласындағы 
ын тымақтастық мәселелерін 
талқылады.

Тараптар білім және ғылым са-
ла сындағы ынтымақтастықты 
одан әрі дамыту әрі нығайту 
мақсатында ҚазҰУ мен Қырғыз 
Республикасының ЖОО ара сын-
дағы әріптестікті жандандыру, екі 
ел аумағында өткізілетін кон фе-
ренция, симпозиум, семинар, 
дөңгелек үстелдерге ЖОО оқы-
ту шы-профессорлық құрам мен 
ғылыми қызметкерлерді тарту, 
ака демиялық ұтқырлық шең бе-
рінде қос елдің ЖОО-лары ара-
сын да дәріс өткізу және білім 
беру бағдарламаларымен алмасу 
туралы уағдаластыққа қол жет-
кіз ді.  

Сондай-ақ жұмыс сапары ба-
ры сында Ж.Түймебаев Бішкек 
әкі мінің м.а. Бақтыбек Құдайбер-
ген овпен кездесіп, сапар со ңын-
да халқымыздың ұлы ақыны Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдық 
ме рейтойы аясында Бішкекте 
ашыл ған Абай атындағы қырғыз-
қазақ мәдени орталығында бол-
ды.

Айнұр АҚЫНБАЕВА

Салтанатты жиынды Әл-Фа-
ра би атындағы ҚазҰУ-дың Бас-
қар ма Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаев ашты. ҚР 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
қар   саңында оқу бітірген жас-
тарға арнаған құттықтау сө-
зінде университет басшысы 
Ел басының қанатты сөздерін 
мысалға алды. «Еліңнің ұлы 
бол саң, еліңе жаның ашыса, 

Түлектер жаңа үлгідегі 
диплом алды

аза маттық намысың болса, қа-
зақ тың ұлттық жалғыз мем  -
лекетінің нығайып-көркеюі 
жо лында жан теріңді сығып 
жүріп еңбек ет. Жердің де, 
елдің де иесі өзің екеніңді 
ұмытпа!»  – деп, Тұңғыш Пре зи-
дентіміздің барша аза маттарға, 
әсіресе жас тарға үлкен сенім 
артқанын жеткізді.

Мемлекет басшысы Қасым-

білімді игермейінше, биіктердің 
бағына қоймайтынын айтты», 
 – дей келе, бұл тұжырымдардың 
қазір де аса өзекті екенін, ілгері 
көшке ілесіп қана қоймай, 
алдыңғы қатардан орын алу 
міндет екенін айтқан болатын.

Сонымен қатар ректор әлем-
дік 200 үздік университет қат а-
рына енген оқу орнының жыл 
сайын биік белестерді бағын-

Бішкекте 
ҚазҰУ 

филиалы 
ашылады

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универ-
сите ті ні ң Басқарма 
Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаев 
бастаған делегация 
арнайы жұмыс 
сапарымен Қырғыз 
Респуб ликасына барды.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
түлектері алғаш рет жаңа үлгідегі диплом алды. Биыл 
қарашаңырақты 6600 студент тәмамдады. Оның ішінде 
4798-і бакалавриатты бітірсе, 1611 жас ғылым магистрі 
атағын иеленді.

Жомарт Тоқаев та: «Халқы мыз-
дың дана ойшылы Абай қазақ-
тың дамылсыз оқып-үйренгенін 
бар жан-тәнімен қалады. «Ғы-
лым таппай мақтанба» деп, 

AQPARAT

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың Басқарма Төрағасы – Рек-
то ры Жансейіт Түймебаев бұл 
ру хани мұраның ерекше құн-
дылығына тоқталып, «Ба қыт-
жан Әлішерұлы бүгін бізге 
үл кен миссиямен келіп, ата-
бабасынан қалған және өзінің 
зерттеушілік қабілетімен өмір 
бойы жинаған әдебиет, дін, та-
рих, тіл, география салаларын 
қам  тыған жинақтарды Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті кітапханасына 
ар н айы тапсырып отыр. Өте си-
рек кездесетін жәдігерлер араб, 
парсы, шағатай тілдерінде жа-
зыл ған, көне ғасырлардан бү-
гін гі дәуір аралығын қамтиды. 
Бұл еңбектердің арасында Орта 
Азия ғана емес, ерте кездерде 
дү ниежүзінде жарық көрген 
құн ды кітаптардың үлгілері бар. 

Біз бұл рухани қазынаны кітап-
ха намызға қабылдап қана қой-
май, шығыстанушы, лингвист, 
тарихшы ғалымдарымыздан 
жұ мыс тобын құрып, арнайы 
са  рап тама жасап, оларды сұ-
рыптап, тақырыптық бағыт та-
рына байланысты салаларға 
бө ліп, нақты зерттеулер жүр гі-
зетін боламыз. Бұл кітаптарды 
зерделеу барысында олардың 
мазмұнын жеке-жеке талдап, ас-
та рына үңіліп, рухани, ғы лы ми 
құндылығына нақты баға сын 
беретін боламыз», – деді.

Университет басшысы 
Жан сейіт Түймебаев Бақыт-
жан Әлі шерұлына Әл-Фараби 
кі тап ха насына тапсырған 
құн ды кі тап тары үшін оқу ор-
ны ұжы мы ның атынан алғыс 
айтып, ел ішінде, жеке от ба сы-
лық қорда жат қан бабалар мұ-
расын  кі тапхана, мұражай-
лар ға тап сы рудың ізгі дәстүрге 
ай нал ды руды  құп алатынын 
жеткізді. Бұл кейінгі жас ұр-
пақтың ұлт тық таным-түсінігі 
мен ой-са на сын дамытуға оң 

ықпалын тигізетінін атап 
өтті. 

Бақытжан Әлішерұлының 
сө зіне сүйенсек, университетке 
тапсырылған 300-ге жуық кітап 
атасы Дүйсенбек Қабы лан бай-
ұлы ақсақалдың жинаған мұра-
ла ры екен.

Дүйсенбек Қабыланбайұлы 
жинаған кітаптар бұдан да көп 
болуы мүмкін. Өйткені кейбір 
кі таптар өзге адамдарға, туыс-
тар ға сыйға беріліп кеткен кө-
рінеді.

Университет кітапханасына 
тапсырылған кітаптардың ішін-
де 1324 жылы Мысыр баспа сы-
нан шыққан Құран Кәрімнен 
бастап, Пәкістан, Үндістан, Түр-
кия, Қазан баспаларында ба-
сыл ған әдеби, тарихи, діни 
кітаптар бар.

Мысалы, Нұр-Сұлтан қала сы-
ның көне тарихына қатысты 
деректер кездесетін кітапта ХIХ 
ғасыр басындағы Ақмола уәлая-
ты ның қалыптасып, дамуы 
туралы баяндалған.

Ал Қазанда басылған татар 
ті ліндегі кітапта Ақмола шаhа-
ры ның географиялық ор на-

Әл-Фараби кітапханасы құнды 
кітаптармен толықты

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универси те-
тінің Әл-Фараби 
кітапханасы қорына 
белгілі ғалым 
Бақытжан Дүйсен-
беков ғылыми-әдеби 
мазмұны бай, 
мағы насы терең, 
сирек кездесетін 
көне кітаптарды 
тапсырды. 

дырып, интеллектуал жастар 
ле гін тәрбиелеп келе жатқанын 
атап өтті. Үлкен өмірге жолдама 
алған жастарға қашанда із-
денімпаз әрі бәсекеге қабілетті 
болуды нұсқап, ел игілігі жо-
лын дағы еңбекте сәттілік тіледі.

Онлайн режимде өткен 
жиында білім ордасының бас-
шы сы құттықтаудан кейін ең 
үз дік түлектерге диплом табыс-
та ды. Бітірушілер өз кезегінде 
ҚазҰУ дипломын алу үлкен 

жетістік екенін мақтанышпен 
айтып, мемлекетіміз бен қо ғам-
ды дамытуға белсене еңбек ете-
тін дерін мәлімдеді. Университет 
басшылығы мен оқытушыларға 
сапалы білім мен тағылымды 
тәрбие бергені үшін шексіз 
алғыс білдірді.

Әйгерім
ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

ласуы мен саяси-әлеуметтік 
жағ  дайына анықтама берілген. 
Сол кездегі Ақмола қазақ да ла-
сының орталығы ретінде Сібір 
мен Орта Азия арасына алтын 
көпір қызметін атқарып, мә де-
ниеттердің алмасу орталығы 
болғаны баяндалады. Сондай-ақ 
қалада әкімшілік ғи ма рат тары, 
қонақүйлер, екі үлкен ба зар, 
шағын ұстаханалар жұмыс 
істегені жазылыпты.

Көне кітаптарды кейінгіге 
мұра етіп қалдырып кеткен Дүй-
сен бек Қабыланбайұлы 1904 
жылы Қызылорда облысы Қар-
мақ шы ауданы, бұрынғы Ленин, 
қазіргі Тұрмағанбет Ізтілеуов 
атындағы ауылда туған. 1969 
жылы 30 мамырда 65 жасында 
дүниеден өткен. Сол кезеңдегі 
білім ошағы саналатын Самар-
қанд медресесінде арабша, пар-
сы ша, қадимше білім алған. 
Сауат ты, иманды, тақуа, білім-
сүй гіш адам болған. Көп жылдар 
бойы діни қағидаттарды кітап 
арқылы түсіндіріп, еліміздің 
руханиятын дамытуға өзіндік 
үлес қосқан. 

Алмат ИСӘДІЛ
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Қазақ халқының
төл тарихына – 50 ғасыр

40 ҒАСЫРЛЫҚ ТАРИХ 
ҚАЛАЙ ЗЕРТТЕЛДІ?

Өткен ғасырдың 58-жылдары 
Мәс кеуде антропология саласы 
бойынша аспирантураға түстім. 
Мәскеудегі Этнография инсти ту-
тындағылар: «Қазақстаннан ан-
тро пологиялық тақырып бо йын-
ша материал жоқ. Сондықтан 
ан  тропологиядан мамандық 
алып шығу үшін зерттеу тақы ры-
бың басқа болады», – деді. Сти-
пен дияны Қазақ академиясы тө-
лей тіндіктен, мұны естіген олар 
шалқасынан түсті. «Жоқ, біз сти-
пендия төлейміз, демек, маман да 
Қазақстан тақырыбы бойынша 
жазуы керек» деді. Ал 40 ғасырлық 
тарихты зерттеу үшін қола дәуі-
рінен бастап, осы күнге дейінгі 
қазақтардың сүйектері керек 
болды. Сол дәуірден бастап жи-
нал ған 40 ғасырлық палео антро-
по  логиялық сүйектерді бүгінгі 
қа зақтардыкімен салыстырайын 
де се, олардың сүйектері жоқ. Қы-
зылордада және біздің мед инс  ти-
тут та патша заманынан қалған 
он шақты сүйек бар екен. Бірақ 
он да қырғыз деп жазылған. Оның 
не қырғыз, не қазақ екенін ешкім 
білмейді. Әрі он сүйекке қа рап 
қазақтың 40 ғасырлық та ри  х ын 
жаза алмайсыз. Сон дық тан жоба-
ма жетекшілік етпек бол ған Геор-
гий Францевич Де бец: «Ғылым 
ака  демиясы пре зи денттерінің 
жи налысы болып жатыр. Сен дер-
дің академиктерің де осында бо-
луы керек. Тауып алып, сөй ле сіп, 
жағ дайыңды айт. Әйтпесе тақы-
рып ты орыс казак та ры нан бе-
рейік. Сергей Пав ло вич Толс тов 
сол ұлттан және ди рек торың бо-
лады. Доннан бас тап, Уссурий-

«Кемел» айдарының бүгінгі кейіпкері – ғасырға жуық ғұмырдың куәгері. Оның 
сәби күнінде анасы аштықтан ажал құшқан, балалық дәурені сұрапыл соғыспен 
тұспа-тұс келіп, бозбала шағы соғыстан кейінгі ауыр кезеңде өткен. Ал «Отаныма 
қызмет етемін» деп, ғылым-білімге бойлаған уақытта қуғын-сүргіннің құрбанына 
айналуға аз қалады. Бір қарағанда ХХ ғасырдағы қазақ тарихының хронологиясы 
секілді. Бірақ бұл тарих емес, бұл – қазақтың тұңғыш антрополог ғалымы, ҚР 
ҰҒА академигі және Болония ғылыми академиясының мүше-корреспонденті 
(Италия) Оразақ Смағұловтың өмір жолы. Ол халқының төл тарихын ғылыми 
фактілермен дәлелдеп шыққан. Жасы тоқсаннан асса да, «ұлтыма бір пайдам 
тисін» деп, ғылыми ізденісін тоқтатқан емес. Бұған дейінгі ғылыми шығармалары 
бір төбе. Бүгін де төрт тілде кітап жазуды жоспарлап, еңбектен қол үзбей келеді. 
Ол жарты ғасырдан астам уақыт бойы физикалық антропология саласы 
бойынша кешенді зерттеу жүргізген. Келер ұрпаққа келелі кеңес болар деген 
оймен ғалыммен жүздесіп, әңгімелескен едік. 

ский крайға де йін барлық жағ-
дайды жасайды. Әрі уақытында 
қор ғайсың», – деді. 

Содан Қаныш Сәтбаевты 
«Мәс  кеу» қонақүйіне іздеп бар-
дым. Сол жерде «Қазақстанда 
мұн дай мамандықты даяр ла май-
ды, бірақ өз бетіммен ізденіп, 
емтихандардан өттім. Тек мәселе 
тақырыбына қарап тұр. Мен 
ежел гі және осы заманғы адам-
дар дың қаңқа сүйектерін зерт-
теу мен айналысайын десем, бү-
гінгі қазақтардың сүйектері жоқ» 
деп жағдайымды айттым. Сосын, 
Қанекең: «Онда мен де саған бір 
талап қоямын. Қазақстанда 30-40 
ғасыр бұрын қаншама руда лар-
дың жері қазылған. Соларды кім 
қазды екен? Біздің ататегіміз бо-
лып табылатын тұрақты тайпалар 
ма, әлде сырттан келіп қазғандар 
ма? Маған да осыны анықтау ке-
рек болып тұр», – деді. Осылайша 
менің барлық әңгімемді тың да-
ған нан кейін: «Сен экспедицияға 
дайындала бер, бір жетіден кейін 

хабар келеді», – деді. Үш күннен 
кейін директор, академик Толс-
тов шақырып, телеграмманы 
ұсын  ды. Телеграммада: «Аспирант 
Сма ғұловқа үш айға 12 мың 
рубль, бір машина, төрт кісі бө-
лінді. Келіп, жұмысын жүргізсін», 
– деп жазылған екен. 

280 АДАМНЫҢ СҮЙЕГІН 
ЖИНАДЫМ

Содан Алматыға келіп, уәде 
етілген қаражатты алып, иесіз 
қал ған молаларды іздеуге кі ріс-
тім. Сол кезде біздің бөлімді Әл-
кей Марғұлан басқарған. Әлекең: 
«Бүгінгі қазақтың сүйектерін 
оңтүстіктен іздеме, онда көп ұлт 
араласып жатыр. Иесіз молалар 
болғандықтан, қайсысы қай ұлт-
тың өкілі екенін ажырату қиынға 
соғады. Сен Орталық және Сол-
түстік Қазақстанға бар. Ол жерде 
орыс қана араласатын шығар, 
оны бірдеңе қылып айырасың», 
– деді. Содан Орталық Қазақ-
стан дағы Беғазы, Семейдегі Ақ-

бере салған болар едім» деп әзіл-
деген еді. Осылай марқұм Сәт-
баевтың арқасында көне заманғы 
сүйектерді зерттеп, канди дат ты-
ғымды қорғап шықтым. Ол кез-
дерде зерттеу тақырыбымыз «На-
се ление Казахстана от эпохи 
бронзы до современности» деген 
атаумен кітап болып шықты. Бұл 
– қазақтардың ата-бабаларының 
40 ғасыр бойы өз жерінде өмір 
сүріп жатқанының бір айғағы. 

«ЕНДІ ТІРІ ҚАЗАҚТАРДЫ 
ЗЕРТТЕЙСІҢ»

Бұл жұмысты аяғына жеткіз-
ген нен кейін антрополог ғалым-
дар мен бұрынғы жетекшілеріміз 
бәрі бірауыздан менің жас еке-
німді алға тартып, сүйекпен ғана 
емес, мұны тағы да басқа жол дар-
мен дәлелдеуімді ұсынды. «Сен 
енді біз секілді тірі қазақтарды да 
зерттейсің. Өзіміз әдіс-тәсілдерін 
үйретеміз. Бүгінгі қазақтардың 
тіс құрылысын зертте. Өйткені 13 
жастан бастап 17 жасқа дейінгі 
адам ның тіс құрылысында гене-
ти калық заңдылықтарға сүйен-
ген сызықтар болады. Өшіп кет-
пей тұрғанда соны зерттеп-білу 
керек. Одан бөлек, қан жүйелері, 
алақан-тері бедерлерінен мате-
риал жинап, сүйектердің кейбір 
дәуірлерін зерттеп толықты ра-
сың. Осындай бес саладан зерт-
теу жасайсың», – деді. Бірақ Ле-
нин град әскери академиясындағы 
медицина ғылымының докторы 
В.В.Гинзбург маған қан жүйесі 
ата-бабаларымыздың тарихын 
дәлелдемеуі мүмкін екенін, «бұл 
өзі құбылып тұратын жүйе» деп 
ескертті. Ал мен тәуекел еттім. 
Содан не керек, 1966 жылдан бас-
тап, 1977 жылға дейін 8-10 жыл да 
қазақтың 40 мың қан үл гісін жи-

Оразақ СМАҒҰЛОВ,
ҚР ҰҒА академигі: 

KEMEL

3-иллюстрация. Байырғы ататектік қазақ жеріндегі тұрғындардың 50 ғасыр бойы антропологиялық даму панорамасы

1-иллюстрация. Орташа таксономиялық арақашықтағының 
одонтологиялық сипаттамалары Қазақстанның аймақтық топтары 

(а) және қазақтардың субэтникалық бөлімдері
(б) бойынша дендрограммасы. а) 1–оңтүстік, 2-шығыс, 3-солтүстік, 

4-орталық, 5-батыс топтар.
б) 1-Ұлы, 2-Орта, 3-Кіші жүздер. 

Айырмашылықтар: I-өте аз, II-аз

2-иллюстрация.  Еуропа мен Азия 
халықтарының басты компонент 

әдісімен  қанның AB0, Rh0+, Kell, MNSs, 
Diego, Kidd, Daffy, P  жүйелерінің 

генетикалық маркерлері бойынша 
өзара салыстырғанда қазақтардың 

алатын орны

ПРЕЗИДЕНТІМІЗ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ЖЫЛ БА СЫН  ДА «EGE-
MEN QAZAQSTAN» ГАЗЕТІНДЕ ЖАРИЯ ЕТКЕН «ТӘ У ЕЛ СІЗДІК БӘРІНЕН 
ҚЫМБАТ» ДЕГЕН МАҚАЛАСЫНДА АЙТ ҚАНДАЙ, ӘР ХАЛЫҚ ТАРИХЫН 
ӨЗІ ЖАЗУЫ КЕРЕК. БҮГІНДЕ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТӨЛ ТАРИХЫ ОНЫҢ ӨЗ 
ДЕНЕСІ МЕН СҮЙЕ ГІН ДЕ ҒАСЫРЛАР БОЙЫ САҚТАЛЫП ҚАЛҒАНЫ АЯН 
БОЛЫП ОТЫР. 

СОНЫҢ АРҚАСЫНДА БЕС БІРДЕЙ АНТРОПОЛОГИЯ СА ЛАСЫ БО ЙЫН-
ША ЗЕРТТЕЛГЕН ҚАЗАҚТАРДЫ, ЯҒНИ СОМА ТО ЛОГИЯ (БАС ПЕН ДЕНЕ 
ҚҰРЫЛЫСЫ), ОДОНТОЛОГИЯ (ТІС МОРФОЛОГИЯСЫ), СЕРОЛОГИЯ (ҚАН 
ЖҮЙЕСІ), ДЕРМА ТО ГЛИ ФИКА (АЛАҚАН, ТЕРІ БЕДЕРЛЕРІ), КРА НИО ЛОГИЯ 
(БАС СҮЙЕК МОРФОЛОГИЯСЫ) АНЫҚТАМАЛАРЫНА АР НАЙЫ ЕСЕП ЖО-
ЛЫ МЕН ШЫҒАРЫЛҒАН ИЛЛЮСТРАЦИЯЛАРДА ҚА ЗАҚ ХАЛ ҚЫНЫҢ БІ-
РЕГЕЙ АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ТҰТАС ТЫ ҒЫ, СОНДАЙ-АҚ ОНЫ ГЕО ГРА-
ФИЯЛЫҚ АЙМАҚТАРҒА (ШЫ  ҒЫС, БАТЫС, ОҢТҮСТІК, СОЛ ТҮСТІК, 
ОР ТА ЛЫҚ) ЖӘНЕ СУБ ЭТНИКАЛЫҚ ТОПТАРҒА (ЖҮЗДЕРГЕ) БӨЛУГЕ ЕШ-
ҚАНДАЙ НЕГІЗ ЖОҚ. БҰЛ АНЫҚТАМАЛАРДЫ БІР ҒАНА ИЛЛЮСТРАЦИЯМЕН 
КӨР СЕТУГЕ МӘЖБҮРМІЗ.

СОНЫМЕН ҚАТАР ҚАЗАҚ ХАЛҚЫ АЗИЯ МЕН ЕУРОПА АЙ МА   ҒЫ НДАҒЫ 
ЭТНИКАЛЫҚ ТАПТАРДАН ЕРЕКШЕ. ОНЫҢ ӨЗІН ДІК ҚАЛЫПТАСҚАН 
АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ТАРИХЫН БІР НЕ ШЕ ҚАН ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ТОП ТАС-
ҚАН ТҮРІНЕ АРНАЛҒАН СЕРО ЛОГИЯ ДЕНДРОГРАММАСЫНАН АЙҚЫН 
БАЙҚАЛАДЫ (2-ИЛЛЮСТРАЦИЯ). ДӘЛ ОСЫНДАЙ ЕРЕКШЕЛІКТЕРДІ СО-
МА   ТОЛОГИЯ, ДЕРМАТОГЛИФИКА, КРАНИОЛОГИЯ ДЕНДРО ГРАМ МА СЫ-
НАН АЙҚЫН КӨРЕ АЛАМЫЗ.

НАҚТЫЛЫ ҒЫЛЫМИ ҚОРЫТЫНДЫНЫ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 50 
ҒАСЫРЛЫҚ АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ТАРИХЫНА АКАДЕМИК АТАМЫЗ 
ОРАЗАҚ СМАҒҰЛОВТЫҢ МЫНА БІР СХЕМАСЫ ДӘЛЕЛ БОЛАРЫ ХАҚ 
(3-ИЛЛЮСТРАЦИЯ). БҰЛ АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДЕН КЕЙІН 
БҮГІНГІ ҚАЗАҚ ЖЕРІНЕ ЕШКІМ КӨЗ ҚИЫҒЫН САЛМАС ДЕГЕН ОЙДАМЫЗ.

түл кі, сондай-ақ Баянауылдан екі 
жарым айда 280 адамның сүйегін 
жинадым. Бірақ қағаз толтыр ған-
да «мал сүйегі» деп жаздым. Адам 
сүйегі десең, эпидемиологиялық 
анықтамаларды қажет етеді де, 
толып жатқан кедергілерге тап 
бо ласың.

Содан Балқаш пен Қара ған-
ды  дағы теміржол стансасы ар-
қылы Ленинградтағы кунст ка-
мераға жібердім. Мұны естігенде 
ғылыми жетекшім Ф.Г.Дебец 
сондай қуанды. Өзі 50-жылдары 
қыр ғыз жерлерін қазған екен. Бі-
рақ қырық шақты сүйекті қаз ған-
нан кейін қырғыз халқы айыр, 
балта алып, зираттан бұ лар ды 
қуады. Осыдан кейін «мұ сыл ман 
елінде сүйек қазуға бол майды 
екен» деген ойға келеді. Ал мен 
300-дей сүйек алып келгенде, 
«ВАК-тың төрағасы болсам, осы 
сүйек үшін ғана саған диплом 

надым. Ол кезде Қаныш Иман-
тайұлы қайтыс болып кет кен.

Мәскеу, Ленинградта да бұ-
рын  ғыдай ғалымдар жоқ. Қа зақ-
станда жұмыс істеген немесе 
Сәтбаев секілді қолдап-қуаттап 
отыратындар болмады. Өзім 90-
ға келсем де, бір көрген адамның 
сөзіне бірден сене алмаймын. Ал 
Қаныш Имантайұлы маған сенім 
білдіргеніне таңғаламын. Менің-
ше, марқұмның кеудесінде «осы 
кен топырақтарды үйген кімдер 
екен» деген бір ой болған шығар. 

ҚАЗАҚТАР ЖҮЗГЕ 
БӨЛІНБЕЙДІ

Кешенді антропо ло гия лық 
зерт теулердің арқасында қазақ-
тар ешбір аймақтарға және жүзге 
бөлінбейтін бір тұтас этникалық 
топ екені дә лелденді. 

Жалғасы 4-бетте
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Ученые КазНУ имени Аль-Фараби разработали технологию 
получения новых уникальных биологически активных добавок и 
биостимуляторов на основе микроводорослей.

Есть возможность 
производить биопрепараты

Вы когда-нибудь заду мы ва-
лись, с чем связан стремительный 
рост таких серьезных за боле ва-
ний, как ожирение, ишемическая 
болезнь сердца, аллергия, рак, 
сахарный диабет? Одна из глав-
ных причин – это нарушение 
структуры питания. Рацион со-
вре менного человека не обес пе-
чивает организм необходимым 
количеством витаминов, мине ра-
лов, аминокислот. Поэтому био-
ло гически активные добавки 
яв ляют ся необходимым еже д-
нев ным микропитанием для 
под держания здоровья всех 
жизненно важных органов 
и систем. 

Проект, над которым сегодня 
работают научные сотрудники 
факультета Биотехнологии и био-
логии, связан с получением но-
вых биологически активных до-
б авок и биостимуляторов на 
ос нове биомассы произ вод-
ствен но-ценных штаммов ми-
кро во доро слей. Биоло гически 
актив ные добавки на основе ми-
кро водорслей представляют 
собой натуральные, доступные по 
цене, экологически безопасные 
профилактические био пре пара-
ты, не вызывающие побочных 
реак ций, не обладающие проти-
во показаниями к применению.

Показано, что применение 
микроводорослей в живот но вод-
стве в качестве источника белка, 
витаминов и других физиологи-
чески активных веществ повы-
шает устойчивость животных к 
раз личным заболеваниям, в пер-
вую очередь, связанным с авита-
ми нозом, ускоряет обменные 
процессы, и таким образом спо-
соб ствуют повышению объема и 
качества товарной продукции. 
Б.К.Заядан совместно с профес-
сором, д.б.н., А.А.Жубановой и 
лау реа там гос. премии, д.б.н.,, 
про фессором Ю.А.Синявским 
ос у ществлялись теоретическая 
разработка и практическое вне-
дрение препарата «Спирулина 
лаиф», зарегистрированного в МЗ 
РК и Академии питания. Ими 
получены инновационные пат ен-
ты РК на изобретение: Иннова-
цион ный патент №24807 «Био ло-
гически активная добавка к пище 
«Spirulina Life». Также, он со 
своими учениками разработал 
новую технологию обогащения 
хлебобулочных изделий био мас-
сой микроводорослей «Хлеб, 
обогащенный спирулиной» и 
получил гос. стандарт СТ53281–
1910–ГП–01–2013 и патент на 
полезную модель №31116 «Спо-
соб производства хлебо бу лочных 
изделий, обогащенных спиру ли-
ной» 2015/0512.1. 

Доказательство тому – блес-
тя щие результаты, которых дос-
тиг  ли сотрудники лаборатории 
Фо то биотехнологии на се год-
няш ний день, разработав тех но-
логию создания уникальных 
био пре паратов на основе ми-
кро водорослей. Почему именно 
биомасса микро во дорослей ис-
пользуется для получения новых 

перспективных имму но моду ля-
то ров? На этот вопрос ответил 
ру ководитель проекта, доктор 
биологических наук, профессор, 
академик НАН РК Болатхан 
Казыханович Заядан: 

«Микроводоросли содержат 
до 50-70% легкоусвояемого белка, 
до 30% липидов, более 40% 
глицерина, до 8-14% пигментов, 
в том числе каротина и довольно 
высокая концентрация ви та-
минов B1, B2, B3, B6, B12, E, K, D 
по сравнению с другими рас те-
ниями или животными. Микро во-
доросли являются хорошим ис-
точ ником белков, неза ме нимых 
аминокислот, фитостеринов, уг-
ле водов, витаминов, харак те-
ризую тся уникальным соче та-
нием биологически активных 
со еди нений, полиненасыщенных 
жирных кислот с высоким содер-
жанием гамма-линоленовой кис-
лоты и многими другими полез-
ными для здоровья соединениями. 
Сегодня они находят широкое 
применение в пищевой промыш-
лен ности (как биологически 
активные добавки) и в аграрном 
секторе, в частности в живот но-
водстве, птицеводстве, рыбной 
хозяйстве (биологически актив-
ные кормовые добавки)». 

Также по мнению академика 
Заядана Б.К., большое коли чест-
во солнечных дней и выгодное 
гео гра фическое расположение 

биомассы создают предпосылки 
для развития производств по 
получению биологически актив-
ных добавок и биостимуляторов 
на их основе.

Конкурентоспособность дан-
ного проекта определяется вы ше-
перечисленными уникаль ными 
свойствами микрово до рослей и 
преимуществами техно логии их 
культивирования (де шевая пита-
тель ная среда, солн це, не дорогое 
оборудование). Предлагаемый 
про ект оригинален, пока ана ло-
гов в республике нет. Био тех-
нология микроводорослей хо ро-
шо разработана в США, Япо  нии, 
Индии, России, Китае, Чехии и 
других странах мира. В Казах-
стане предприятий по произ вод-
ству биопрепаратов на основе 
ми кроводорослей и дру гих фото-
троф ных микро ор ганизмов нет. 
Проект имеет хоро шую ком мер-
ческую перспективу и большой 
потенциал коммер циа лизации. 
Настоящее время имеются мемо-
ран думы: АО «Алель Агро», ТОО 
«Когер ЛТД, ТОО «Казахстан кус-
тары». Кроме того, необ хо димо 
от метить о воз мож ностях созда-
ния новых рабочих мест на 
предприятиях по произ вод ству 
биопрепаратов, био кор мов и 
пищевых биодабавок.

Каиржан 
ТУРЕЖАНОВ

Ка зах  стана, относительная 
прос   то та культивирования ми-
кро во до рослей для получения ее 

Схема получение биологически активных добавок и 
биостимуляторов на основе биомассы микроводорослей

Соңы. Басы 3-бетте

Сонымен қа тар қа зақтар 
Еуразия айма ғын дағы барлық 
халықтардан ерек ше, өзіндік 
антро по ло гиялық статусы 
бар екені нақтыланды. Яғни 
өз жерінде жеке қалып тас қан. 
Сайып келгенде, қол жет кіз-
геніміз қазақ халқының төл 
та рихы өз жері мен елінде 50 
ға сыр лық тарихы бар ұлт қа-
тарына жатады.

Бұл аталмыш ғылыми 
анық   та маларды менің ар-
найы есеп жолдарымен шы-
ға рылған мына бір үш ил-
люс трациядан айқын көре 
ала мыз (1-3 суреттер).

ШЕШЕМДІ ӨЛТІРГЕН 
ЖҮЙЕГЕ ҚЫЗМЕТ ЕТЕ 

АЛМАДЫМ
Осылайша менің жолым 

ашыл ды. 1968 жылы Жапо-
ния дағы конгреске қатыстым. 
Бірақ өмірімде партияда 
болмаған адаммын. Өйткені 
менің шешем өткен ғасырдың 
32-жылдары аш тан өлген ғой. 
Шешемнің жүзін де білмеймін. 
Туған шешемді өл тірген осын-
дай жүйеге мен қалай еңбек 
етемін?! Сондықтан ішімде 
осындай қаттылық пайда 
болды да, партияға қызмет ете 
алмадым. Оған өкінбеймін де. 
Содан осы конгреске баруым 
ең алғаш шетелге шығуым 
болды. Ол кезде шетелге шығу 
қиын еді. Оның үстіне партия 
мүшесі де емеспін. Бірақ КГБ-
дағы жігіттер мені түсінді ғой 
деймін, рұқсат берді. 1974 жы-
лы Этнография инсти ту ты-
нан телеграмма келді. «Сма ғұ-
лов, сені Мәскеудің үш 
ан  тр о  по ло гымен бірге төрт 
айға Үн дістанға жібереміз» 
деді. Үн дістан да маған үлкен 
тәжірибе болды. Онда Индира 
Гандимен кездестік. Сол жақ та 
жүріп эн до гамиялық по пу-
ляция (бір ғана топ немесе 
тайпа шең бе рінде некелесу 
– ред.), яғни кас та лық жүйе-
нің адамдарын зерттедік. 

«ПЕРСОНА НОН ГРАТА»
1977 жылы докторлық 

қор   ғау үшін «Этническая ге-
но география Казахстана» 
деген кітап шығар дым. Ол 
кітапта қан жүйелері AB0, 
MNSs, Rhesus және РТС дәм се-
зімі ғана болатын. Менің он-
дағы мақсатым – ру ға, жүзге 
бө лі нетін қазақ тар дың ұқсас-
тығы мен бірлігі бар ма, соны 
зерттеу. Қан жүйе сі алыс-
жақындығын жақ сы айырады. 
Кітап 3-4 ай дай сатылды. Бір 
күні ди рек тор: «Се нің кіта-
быңа тыйым са лып, отқа 
жаға мыз. Онда қазақтың жүз-
д ері айтылған», – деді. Жүздер 
туралы айтыл ға ны рас, бірақ 
мен соны анық тау мақса тын-
да зерт тедім ғой. Сөйтсем, қа-
зақ тар не руға, не жүзге бө-
лін бей ді екен. Батыстағы 
адай лар, шы ғыс тағы най ман-
дар түп теп кел генде бәрі бір 
қа зақ. Оған мәскеуліктер де 
таңғалды. Бірақ сол кездегі 
ЦК-дағы С.Имашев деген бел-
сенділік жасап: «Бұл пар тия-
ның идео ло гиясына қарсы. 
Со ғысқа қа тысқандардың қа-
ны бірдей емес пе еді?! Сен 
оны неге ру ға, жүзге бөл ген-
сің?» – де ді. Бөл генім рас, 
бірақ ар жа ғын да «бө лінбейді» 
деген қо ры тындысы бар ғой. 
Оны оқы май ды, тек «бө лі-
неді» деген тұсын ғана көріп, 

«Ис магулов де лит казахов на 
ген ном уро вне. Беспар тий-
ный набрался буржуазной 
идео   ло гии» де ген лақапты 
мой ныма іліп, кі т а бымды отқа 
жағып жі бер ді. Сол 1977 жыл-
дан бас тап, Кеңес өкіметі құ-
ла ғанша мен персона нон 
гра та (елдің саясатына қарсы 
адам – ред.) боп жүрдім, 
соңым    нан КГБ ілесті. Еш-
кіммен қарым-қа ты нас құр-
мадым, еш жерге бай ланысқа 
шықпадым. Тіпті жұ мыс іс теу-
дің өзі қиын болды.

ӘЛЕМ ҒАЛЫМДАРЫ 
ҮН ҚОСТЫ

Әйтеуір, бағыма қарай, 
аман қалдым. Бірақ жүрек ау-
руына тап болдым. Құдай қуат 
беріп, 1992 жылы кітабымды 
ақтап алды. Бірақ мен түрмеге 
оты рудың аз-ақ алдында қал-
дым. КГБ түр ме сі нің есігі ма-
ған айқара ашық тұрды. Ме нің 
кітабымды өртейтін кезде 
әлем ғалымдары үн қосты. 
Аме рика, Аляска универ си те-
ті, Гер мания, Грекия, Үн діс тан, 
Ита лия, Жапония ға лым дары 
әлемдік бұ қаралық ақ парат 
құрал да рын да мені жақ тап 
сөз сөйлеп, мәселе қоз ғады. 
Со дан «Құрысын, мына Сма-
ғұлов туралы шу болып жа-
тыр, оны қайтеміз?! Кітабын 
өр тейік те, өзін бақылауда ұс-
та йық» деген шешімге келді 
деп ойлай мын. Бірақ Кеңес 
өкі меті құла ған нан кейін, 
1993 жылы Кали фор ния уни-
вер ситеті екі айға дәріс оқуға 
шақырды. Сосын, Ита лиядағы 
Болония уни вер си тетінен дә-
ріс өткізуге ұсы ныс түсті. Ол 
кез де бұл уни вер ситет Х ға-
сырда ашылған әлемдегі ең 
көне университет екенін біл-
ген жоқпын. Олар қа зақтарды 
бір ге зерттеу үшін менімен 
ке  лі  сім шарт жа састы. Осы-
лай  ша Кеген ау данындағы 
биік таулы ай мақ тардың по-
пу ляциясына екі жыл бойы 
зерттеу жасадық. 

«АРУАҚТАР САҒАН ҚАРСЫ 
БОЛУҒА ТИІС ЕМЕС»
Үндістанда жүргенде ескі 

Де лидегі Жұма-Мәжіт деген 
ме шіт тің имамынан: «Мен 
Қазақ стан нанмын. Ма ман ды-
ғым – адам сүйек терін зерт-
теу. Осы күнә һар лыққа жата 
ма?» деп сұрадым. Молда одан 
қанша пайда таба ты нымды 
сұрады. Халқыңның та ри хын 
зерттеп жүрген болсаң, еш-
қандай күнә еместігін айтты. 
«Егер осыны саудаға салып 
байып жатсаң, онда күнәлісің» 
деп нүк те сін қойды. Түркия-
да ғы дін қыз мет керлерінің де 
айтқаны: «Ғы лыми зерттеу 
үшін болса, аруақ тар саған 
қарсы болуға тиіс емес». 

Мені қолдаған қазақ тар-
дың аруағы деп ойлаймын. 
Өйткені соңғы елу жылда бір 
институттың жұмысын істеп-
пін. Стоматология, тіс құ ры-
лысы секілді бес сала бо йын-
ша кітаптар жаздым. Мен 
се кілді бір халықтың биоло-
гия лық ерекшелігін кешенді 
түр де зерттеген ғалым жоқ 
шы ғар. Біреу қанын, біреу ала-
қан бедер ле рін, енді бірі сү йе-
гін зерттейді. Ал мен бір мез-
гіл де осының бар лы ғын 
бі ріктіріп, кешенді зерт теулер 
жа садым. Осылайша өмір лік 
мис сиямды орындай алдым 
деп ойлаймын.

Дайындаған  
Кәмила ДҮЙСЕН

Қазақ халқының
төл тарихына – 50 ғасыр

Оразақ СМАҒҰЛОВ, ҚР ҰҒА академигі: 

BEZBEN
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Тәуелсіздік – ұлттың ұлт болып, ел болып, мемлекет 
болып салтанат құруының бірден-бір өлшемі, өзегі, ұлт бо-
лып дамудың шарты, көрсеткіші. Мемлекет үшін тәуелсіз 
болу сезімінен артық өрісті, қымбат сезім жоқ. Әрбір мем-
лекет тағдырындағы ең бақытты шағы, ол –  тәуелсіздікке 
қол жеткізген кезеңі. Елбасы Н.Назарбаевтың «Тәуелсіздік 
– Алтын күмбез дейтін болсақ, сол күмбезді тіреп тұрған 
төрт белгіміз бар, оның біріншісі – Елтаңба, екіншісі – 
Әнұран, үшіншісі – Көк байрақ, төртіншісі – қазақ тілі», – 
деген сөзі кімді болсын ойға қалдырады.

MAŊYZDY MEZET

мемлекет егемендігі туралы заң 
қабылданған сәтте толқымаған, 
шаттанбаған, қуанбаған қазақ 
жоқ шығар, сірә.

Алматының алаңына жинал-
ған жұрт та желтоқсанның ызға-
рын елемеді. Өйткені егемендіктің 
әсері өте жалынды, ыстық бо ла-
тын. Тоталитарлық кезеңде ұлт-
тық құндылықтарымыздан, тілі-
міз ден, діліміз бен дінімізден 
айы рылып қала жаздадық. Хал қы-
мызға сан ғасырлар арман болып 
келген тәуелсіздіктің ең басты 
тірегі – ана тіліміз. Ана тілі – ең 
бас ты байлығымыз. Ана тілі – жан 
дүниеміздің айнасы, сондықтан 
елін, жерін сүйген әрбір аза мат-
тың көкірегінде ана тіліне деген 
сүйіс пеншілік пен мақтаныш сезі-
мі болуы қажет. Өйткені тіл – біз-
дің түп тамырымыз, шығу тегіміз. 
Ешқандай халық өзінің салт-
дәстүрінсіз, әдет-ғұрпынсыз және 
ана тілінсіз өмір сүре алмайды, 
оның мәнісі де осында. Халықтың 
даналығы, даралығы, тарихы мен 
шежіресі, мәдениеті сол халықтың 
тілінде жазылып, сол тілде жас 
ұрпағымызға мұра болып қалады.

Тағы бір айта кететін жайт, 
тәуел сіздік жылдары ұрпақ тәр-
бие сінің қайнар көзі, болмы сы-
мыз дың өзегі, елдігіміздің негізі 
болып саналатын «Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасы қабыл-
дан ды. Бұл бағдарлама ұлттың ру-
ха ни-ағартушылық, мәдени-ин-
тел лектуалдық деңгейін көтеруге, 
өсіп келе жатқан ұрпақты өз 
елінің салт-дәстүрі мен жал пы-
адам заттық құндылықтармен 
бір ге ұлттық рухта тәрбие леу-
ге ба ғыт талған. Мұның бәрі 
тәу  ел   сіздіктің арқасында халқы-
мыз ға қайта оралды. Бірақ ұлт пен 
ел ретінде сақталып қалу үшін 
бүгінгі және болашақ ұрпақ жаңа 
сын-қатерлерге дайын болуы 
керек деп ойлаймын.

Қaзақстан – бүгіндe Еур aзия-
ның жүрeгінде oрналасқан, тaту-
тәттi өмiр сүрiп жaтқан көпэт нос-
ты мемлeкет. Тәуелсіздігімізден 

новациялық технологияларды 
үй рену, тәжірибе алмасу, ака де-
миялық ұтқырлықпен оқуға бару; 
жобалармен жұмыс істеу; әртүрлі 
тақырыпта байқауларға қатысу, 
жастарға арналған стипендиялар 
бар, баспана алу мүмкіншілігі де 
мол. Өзін-өзі дамытамын деген 
тұлғаға барлық мүмкіншіліктер 
жасалған. Бұл да тәуелсіздіктің 
арқасында деп ойлаймын.

Ұстаз болғандықтан айтарым, 
жас тар білімді, креативті, жауап-
кер шілігі мол болып, ұлттық құн-
дылықтарды өз бойларына қа-
лып  тастырса екен деген тілегім 
бар. Елге, Отанға, табиғатқа, жер-
ге, тілге, дінімізге, ата-анаға деген 
құрмет болса, өз еліне деген аса 
патриоттық сезім болса, ұлттық 
әдет-ғұрыптарымызды, салт-дәс-
түр  лерімізді, ұлттық сусын да-
рымызды т.б. дәріптейтін тұлға 
қа лыптастырсақ деген ойлар ма-
залайды. Себебі қазір көптеген 
жас тар батысқа еліктейді. Да-
мыған елдерден жаңа инно ва ция-
лық технологияларды үйреніп, 
әкелуге болады. Әрбір этнос өз 
ұлттық құндылықтарымен ерек-
шеленеді. Мен Қазақстан әділетті 
қоғам және экономикасы да мы-
ған ел болады деп сенемін. 

Тәуелсіздік жолында өзін-өзі 
құрбан еткен жастар тарих бе-
тінде көркем әріппен жазылып, 
бейнелері мәңгі есімізде сақтаулы. 
Өткенін білмей, болашақты бол-
жау мүмкін емес. Білектің күшіне 
ғана сеніп қоймай, оқу-тәрбие, 
бі лімнің, ақыл-парасаттың, тіл 
мә дениетін терең меңгеріп, жү-
регі елім деп соққан, жаны жай-
саң, көңілі көркем патриот жас-
тардың өсіп келе жатқаны мәлім. 
Ынталы, білімді шәкірттер көп, 
барлығы да еліміздің әлеуметтік-
экономикалық жағдайын жақ сар-
туға өз үлестерін қосуда. Студ ент-
терімнен болашақта үлкен үміт 
күтемін. Алған білімдерін жақсы 
жағынан көрсетеді деген ойым 
бар, оған мүмкіншіліктер өте көп.

Тәуелсіздік – біздің алтын қа-

зы намыз, елімізде Тәуелсіздік 
күніне орай, жыл сайын ескерт-
кіш тер мен монументтер ашылып 
жатыр. Мысалы, Астанада «Ұлы 
дала елі» монументі жаңа 25 
қырлы монумент, консти ту ция-
лық заңды ұлықтайтын ескерткіш 
тақта, Аягөздегі «Тәуелсіздік таңы» 
ескерткіші, Тараздағы Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігіне ар-
нал ған монумент және тағы басқа 
да көптеген Тәуелсіздік мере ке сі-
не арнап, мерекелік іс-шаралар 
ұйымдастырылып отырады.

Елімізде білім, ғылым, ден сау-
лық, спорт салалары айрықша 
даму үстінде. Тәуелсіздік – біздің 
ең басты игілігіміз, баға жетпес 
құндылығымыз. Жас мемлекет 
тарихындағы жаңа дәуір дәл осы 
тәуелсіздіктен бастау алады. Дәуір 
жасампаздығы сенімді және 
серпінді дамуға байланысты, бұл 
күн сан ғасырлар бойы біздің 
бабаларымыздың армандаған ар-
маны еді, оған да қол жеткіздік. Өз 
тәуелсіздігіміздің 30 жылды ғын да 
Қазақстанның халық ара лық ма-
ңыз ға ие шараларды ойдағыдай 
өт кізіп, әлем мемлекеттерінің ал-
дында беделге ие болуы жас мем-
лекеттің болашағы жарқын еке-
ніне сендірсе керек. «Тәуелсiздiк 
туын тiгуге қаншалықты қажыр-
қайрат керек болса, оны құлатпай 
сақ тап қалуға соншалықты қа-
жыр-қайрат керек», – деп Елба сы-
мыз Нұрсұлтан Назарбаев айт пақ-
шы, оны сақтап қалу үлкен еңбек 
пен тоқтаусыз даму жұмыстары 
мен бірлікті, сенімді талап етеді. 
Барлығы өтеді, қалатыны – ел мен 
жер һәм ұрпақ. Сол ұрпақ қанмен, 
термен келген тәуелсіздікті құр-
мет тей түсу үшін үнемі еске салып 
оты ру ұстаздардың, ата-ана лар-
дың міндеті болмақ.

Тәуелсіздік – ата-бабала ры-
мыз дың бізге қалдырған аманаты. 
Ал біз еліміздің тәуелсіздігінің ас-
қақ тай түсуіне әрқашан да дайын 
болуымыз қажет. Тұрақтылық, 
то  леранттылық, бейбітшілік, жұ-
мыс қа қабілеттілік және өз мем-
лекетіне пайдалы болуға деген 
ұм тылыс тәуелсіздіктің негізгі өл-
шемдері. Осы жолда Қазақстан 
жасампаз жаңа дәуірге қадам 
басты. Тұрақтылық пен татулыққа 
негізделген сарабдал жолымызды 
табанды түрде жалғастыра бе ре-
міз. Қазақстанды мәдениеті жо-
ғары, рухы биік, патриоттық се зі-
мі берік, ХХI ғасырдың асау 
тіз гінін өз қолдарына алатын 
ұрпақтың Отанына айналдыру 
үшін осы елде тұрып жатқан әрбір 
азамат өз үлесін қосуы қажет және 
ол біздің ортақ борышымыз 
болуы тиіс.

Ел болу – болашаққа ашылған 
даңғыл жол. Сол болашаққа 
ашылған даңғыл жолда ұлттық 
тәрбие арқылы жүруді үйренсек, 
ешкімнен кем болмайтынымыз 
анық. Мақсатымыз бақытты ел 
болу және заманмен бірге жаңаша 
жаңғыру, тәуелсіздіктің туын биік 
ұстау, рухани құндылықтарды 
қастерлеу мен игеру болмақ. Біз 
алға қойып отырған мақсат-мін-
деттерді жемісті іске асыру 
баршамызға байланысты екенін 
терең сезінеміз. Сан ғасырлық 
салт-дәстүрімізді жаңғыртып 
дамытуға, мәдени мұраларымызды 
көздің қарашығындай сақтап, 
қас терлеуге қоғам мен мем ле-
кеттің біріккен күш-жігері ғана 
негіз бола алады. Тәуелсіздік – 
Тәңірдің біздің ұрпаққа берген 
үлкен бақыты, халқымыздың мәң-
гілік құндылығы. Біз бүгінге де йін-
гі барлық жетістіктерімізге тәуел-
сіздіктің арқасында қол жеткіздік. 

Дайындаған 
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ 

Тұрақтылық – тәуелсіздіктің 
негізгі өлшемі

Роза ҚАСЫМОВА,
Педагогика және білім беру менеджменті кафедрасының доценті, пед.ғ.к.:

стан ның бейбіт бірлігін дамытып, 
тірлігін нығайту қасиетті борыш 
болып есептеледі.

Әлемдік аренадағы айтулы қа-
дамдарға келер болсақ, еліміз 30 
жыл ішінде халықаралық қауым-
дас тықтың белді мүшесіне айна-
лып, қысқа мерзімде өзіндік даму 
моделін таңдаған, жер бетіндегі 
бейбітшілік пен бірліктің қол дау-
шысы екенін таныта білді. Халық-
ара лық саясатта тың идеяларды 
ұсы нып, беделді халықаралық 
ұйым дарға төрағалық етіп, жаһан-
дық және аймақтық мәселелерді 
шешудегі тың бастамаларымен 
көріне бастаған болатын.

Тәуелсіздігіміздің дамуына, 
білім саласының өсіп-өркендеуіне 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университетінің филосо фия 
және саясаттану факультеті Педа-
го гика және білім беру менедж-
мен ті кафедрасының да қосқан 
үлесі ұшан-теңіз. Универси те-
тімізде теориялық білімді жетік 
меңгерген, кәсіби тұрғыдан ал-
дына жан салмайтын мамандарды 
ғана емес, сонымен қатар ішкі 
ру хани дүниесін жан-жақты да-
мыта білген, өз білімін іс жүзінде 
дәлелдей алатын түлектерді даяр-
лап келеді. Мен де болашақ ма-
ман дарға «Этнопедагогика», «Пе-
да гогика» және магистрант тарға 
«Жоғары мектеп педагогикасы» 
пәндерінен дәріс және семинар 
сабақтарын жүргізіп, пәннің қыр-
сырын үйретіп, семинар сабақ та-
рында жаңа технологияларды 
меңгертіп, оқу мен тәрбие үрдісін 
қатар жүргізіп келе жатқан уни-
вер ситет ұстаздарының бірімін.

Университет қабырғасында 
педагогикалық қызмет атқара 
жүріп, 200-дей ғылыми мақала, 
оқулық, оқу құралы, монография, 
нұсқаулық, әдістемелік құрал 
және халықаралық ғылыми жур  
налдарда Скопусқа мақала шы ға-
рып, университетіміздің рей тин-
гіне өз үлесімді қосудамын. Өзім 
де осы оқу орнының 1982 жылғы 
тү легімін. Сондықтан уни вер си-

теттің дамуына, қоғам талабына 
сай, бәсекеге қабілетті маман 
даяр лаудың локомотиві болуына 
жұмыс атқарудамын. Тынымсыз 
еңбек пен қосқан елеулі үлестерім 
үшін университет тарапынан ал-
ғыстар мен марапаттауларға ие 
болып және «Қазақстан Респуб ли-
касының білім беру ісінің құр-
метті қызметкері» төсбелгі сі мен 
марапатталдым. Білім бағ дар ла-
масы бойынша міндетті пәннен 
оқулық және оқу-әдістемелік құ-
ралдарын жаздық. 

Білім беру жүйесі туралы айт-
сам: үздіксіз білім беру (ба ка лав-
риат, магистратура, PhD докто-
ран  тура); жаңа үлгідегі оқу 
бағ  дарламалары; жақын және 
алыс шетелдерге барып, жаңа ин-

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 
кезеңдерде небір тар жол, тайғақ 
кешулерден сүрінбей өтіп, әлеу-
мет тік, экономикалық, саяси жаң-
ғыру жолына түскен Қазақстан 
бүкіләлемдік қауымдастықтағы өз 
орны, өз беделі бар абыройлы 
мемлекетке айналды. Ұранымыз, 
мақ сат-мұратымыз мүлде өзге си-
патта еді. Бүгінде өз шекарамызды 
нақ ты білеміз, өз әскеріміз, аста-
на мыз, жеріміз, еліміз, Ата заңы-
мыз бар жұртқа айналдық. Азат-
тықтың арқасында «Мәңгілік ел» 
болу деген ұлы мұратымызды 
айқындап алдық. Тәуелсіздік пен 

ар тық қасиетті де қымбат ұлы 
ар ман, орасан зор биік мақсат бар 
ма!? Бүгінгі тәуелсіздігіміздің ті-
регі – Елбасымыздың өзі құрған 
Қазақстан халқы Ассамблеясы. 
ҚХА – достық пен татулықтың, 
бірлік пен келісімнің киелі бесігі. 
Ұлт аралық сыйластық пен ынты-
мақ тастықты көрсетудегі бейбіт 
өмі ріміздің белгісі. Демек, тәуел-
сіздікті қастер тұту, құрметтеу – 
тек қазақ халқы үшін ғана емес, 
елімізді мекендеген әрбір аза мат-
тың парызы. Жүз отыздан аса эт-
носты бауырына басқан Қазақ-

ТӘУЕЛСІЗДІК – АТА-
БАБА ЛА    РЫ МЫЗ-
ДЫҢ БІЗГЕ ҚАЛ -
ДЫРҒАН АМАНАТЫ. 
АЛ БІЗ ЕЛІМІЗДІҢ 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 
АС ҚАҚ ТАЙ ТҮСУІНЕ 
ӘРҚАШАН ДА ДАЙЫН 
БОЛУЫМЫЗ ҚАЖЕТ. 
ТҰРАҚТЫЛЫҚ, ТО -
ЛЕРАНТТЫЛЫҚ, 
БЕЙБІТШІЛІК, ЖҰ МЫС-
ҚА ҚАБІЛЕТТІЛІК ЖӘНЕ 
ӨЗ МЕМ ЛЕКЕТІНЕ 
ПАЙДАЛЫ БОЛУҒА 
ДЕГЕН ҰМ ТЫЛЫС 
ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
НЕГІЗГІ ӨЛ-
ШЕМДЕРІ. ОСЫ 
ЖОЛДА ҚАЗАҚСТАН 
ЖАСАМПАЗ ЖАҢА 
ДӘУІРГЕ ҚАДАМ 
БАСТЫ. ТҰРАҚТЫЛЫҚ 
ПЕН ТАТУЛЫҚҚА НЕГІЗ-
ДЕЛ ГЕН САРАБДАЛ 
ЖОЛЫМЫЗДЫ 
ТАБАНДЫ ТҮРДЕ 
ЖАЛҒАСТЫРА БЕ РЕ-
МІЗ. 
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ҚазҰУ-да 
журналистика 
факультеті, ЮНЕСКО, 
Халықаралық 
журна лис тика және 
қо ғамдық медиа 
кафе драсының 
ұйым  дастыруымен                  
І Жолдасбек Дуанабай 
оқулары аясында 
«Тәуелсіздік дәуірін-
дегі жаһандық 
журналистика 
ресурстары» атты 
ха лықаралық 
оқу-әдіс те мелік 
онлайн/офлайн 
конферен ция сы өтті. 

Дуанабай оқулары дәстүрге айналады

Шараның офлайн форматына 
журналистика факультетінің де-
каны Сағатбек Медеубекұлы, 
ЮНЕСКО, Халықаралық жур на-
лис тика және қоғамдық медиа 
кафедрасының меңгерушісі 
Наз  гүл Шыңғысова, «Жас қазақ» 

рес пуб ликалық газетінің бас 
ре дак торы Срайыл Смайыл, жа-
зу шы-публицистер Бейсенбай 
Сү лей менов пен Талғат Айтбай, 
«Қа зақ университеті» газетінің 
бас редакторы Гүлнар Жұма бай-
қызы, ЮНЕСКО, Халықаралық 
жур  налистика және қоғамдық 
медиа кафедрасының аға оқыту-
шы сы Шәрипа Нұржанова және 
Жолдасбек Дуанабайдың қызы 
Дина Әшімхановалар қатысты. 

Марқұм Жолдасбек Дуанабай 
елі мізге белгілі журналист бола-
тын. Оның есімі қазақ бас па-
сөзінде ерекше аталады. Елі міз-
дегі ір гелі басылымдарда ұзақ 
жыл дар бойы журналистік жол-
дан бастап, бө лім редакторы, 
жауап ты хатшы, бас редактордың 
орын басары, сайт редакторы 

ріп, көңілге түйіп, жүрегінің сүз-
гі сінен өткізіп, мыңдарға арнап 
мақала жазатын машақаты мол 
қыз метіне өмірінің үзілген сәтіне 
дейін ақ-адал болған Жолдасбек 
Дуанабайдың мол мұрасынан 
іріктеп, өздеріңізге осы жинақты 
ұсындық. Осы кітапта ешқашан 
ескірмейтін, танымдық та, тағы-
лым дық та мәні зор материалдар 
көп. Бұл оның артында өшпес 
бел  гісі болып қалған екінші кіта-
бы», – деп сөз сөйледі. 

 Кітап «Тоғанай Т» баспасынан 
300 данамен жарық көрді. Кі тап-
тың бірінші томынан Жолдасбек 
Дуа набайдың республикалық ба-
сы лымдарда өткізген қырық 
жыл дан астам кезеңіндегі ірік-
тел ген мақалаларымен, ал екінші 
томда естелік материалдарымен 
таныса аласыз. Кітаптың тұсау ке-
се рінде онлайн форматта еліміз-
дің әр түкпіріндегі әріптестері, 
шә кірттері, жақындары мен 
оқыр мандары қатысты. Олар өз 
пікірлерімен бөлісіп, Жолдасбек 
Әшім ханұлы туралы жылы ес те-
ліктерін айтты.

Қазақ журналистикасында 
өзіндік орны бар тілшінің мол 
мұрасы алда толық зерттеуді қа-
жет етеді. Сондықтан бірінші рет 
өткізіліп отырған Жолдасбек 
Дуа  набай оқулары аясында сту-
дент терді ынталандыру мақ са-
тында ар найы шәкіртақылар мен 
дип лом дар табыс етілді. Ұйым-
дас тырушылар шараның алдағы 
жыл да да жалғасып, дәстүрлі түр-
де өткізілетінін жеткізді.

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ

Важная площадка
по обмену опытом

Jinalys room –
новая разработка

Конференция была пос-
вя  щена 30-летию Неза ви си-
мости Рес публики Казах стан 
и 20-ле тию Ка зах станского 
филиала МГУ. Тематика кон-
ференции выз вала боль шой 
интерес у научного круга, в 
работе кон ференции при ня-
ли учас тие более 120 уче ных 
лин  гвистов, лите ра ту ро ве-
дов, преподавателей вузов, 
пред ставителей научных 
орга ни заций, сотрудников 
библиотек, учи телей, док то-
рантов и студен тов. Работу 
конференции открыл ди рек-
тор Казахстанского фи лиа ла 
МГУ имени М.В.Ло мо но сова, 
док тор эко но мических наук, 
заслуженный профессор 
Сидо ро вич Александр Вла-
ди мирович. В своей речи он 
рассказал о дея тель ности и 
развитии филиала, по бла го-
дарил соорганизаторов кон-
ференции, а также всех 
участ  ников за активный ин-
терес к конференции. 

С приветственной речью 
выс  ту пил проректор по 

Jinalys Room – это казах стан-
ский сервис видеокон фе рен ц-
связи, для проведения онлайн-
конференций, онлайн-совещаний, 
онлайн-докладов, онлайн-обу че-
ния с функциями системы хра ни-
лища записей, обмена сооб ще-
ниями, а также с поддержкой 
раз личных API-сервисов для 
интеграции с корпоративными 
информационными системами.

Одной из основных целей 
является обеспечить онлайн-обу-
чение на платформе видео кон фе-
ренцсвязи с интуитивно понятным 
интерфейсом, без установки 
дополнительного программного 

науч но-ин новационной 
деятельности КазНУ им. Аль-
Фараби Рамазанов Тлеккабул 
Сабитович, который отме-
тил вклад Казах стан ского 
фи  лиала МГУ им. М.В.Ло  -
мо носова в обра зо ва тель-
ное пространство РК. С 
пле   нар ными докладами 
выс    тупили доктор фило ло-
ги ческих наук, профессор 
Элео нора Сулейменова и 
доктор фи ло логических 
наук, профессор Н.Ж.Шай-
мер денова, на высоком 
уровне представившие ак-
туаль  ные направления 

Недавно в г. Нур-Султан прошла международная 
научно-практическая конференция 
«Филологическая наука в образовательном 
пространстве современного Казахстана», 
организованная Казахстанским филиалом 
Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова и Библиотекой Первого 
Президента Республики Казахстан – Елбасы. 

В свете ситуации с пандемией COVID-19 настала 
необходимость в сервисах видеоконференцсвязи (ВКС-системы) 
для всех организаций отраслей экономики, так как весь формат 
работы переведен в дистанционный режим с функциями онлайн-
взаимодействия используя различные сервисы ВКС. В связи с 
этим, IT-специалисты КазНУ им. Аль-Фараби на базе open-source 
решения разработали веб-приложение Jinalys Room.

КазНУ им. Аль-Фараби: 
д.ф.н., до цент Мусабекова 
У.Е., д.ф.н., про фессор Ка-
сы мова Р.Т., к.филол.н., 
доцент Пшенина Т.Е., к.
филол.н., доцент Сар се ке-
ева Н.К., к.фи лол. н., доцент 
Базарбаева А.С., стар ший 
преподаватель Но ви кова 
С.В., а также докторанты 
Аса баева А.М., Кузнецова 
И.Н., Сейт казы Э.А., Гао 
Яньжун, Ха митова М.Н.

Доклады участников 
кон   фе ренции были пос вя-
щены ак туаль ным проб ле-
мам фи ло  ло ги ческой науки 
в сов ременном об разо ва-
тель  ном процессе Ка зах-
стана. Кон фе ренция стала 
важ ной площадкой по об-
мену опы том между казах-
станскими и рос сийскими 
у ч ё н ы м и - л и н  г в и с  т а м и 
флагманских уни вер  си те-
тов Евразийского образо ва-
тель ного прос транст ва.  

Н.ШАЙМЕРДЕНОВА,
У.МУСАБЕКОВА

Әшімханұлынан жақындары, 
жур налист қауым мен оқыр ман-
дары өткен жылы жаздың жар қы-
раған күнінде айырылып қалды. 
Ден сау лыққа ерекше мән беріп 
жүретін, тазалыққа жаны құмар 
ағамызды мына індет шырмауына 
іледі деп кім ойлаған?! Көпке қам-
қорлығын аямайтын, үнемі төңі-
ре гін шат тық қа бөлеп жүретін 
оны халық қимастықпен ақтық 
сапарға шығарып салды. 

Өмір-ай десеңізші... Биыл аға-
мыздың өмірден өткеніне жыл 
толыпты. Дина әкесінің жинап-
терген көлемді еңбектерін екі 
том дық кітапқа арқау етті. Уни-
верситетте өткен шарада сол кі-
таптардың тұсауы кесілді. 

«Қалам ұшындағы өмір» атты 
кітапты құрастырып шыққан 
Талғат Айтбайұлы: «Журналист 
– мәртебелі мамандық. Қыз-қыз 
қай наған өмірдің қақ ортасында 
жүріп, қоғамда, айнала өмірде не 
болып жатқанын өз көзімен кө-

фи  ло ло  ги чес кой науки 
Казах ского нацио на ль-
ного уни вер ситета имени 
Аль-Фараби. 

В работе секционных 
за се даний активное учас-
тие приняли учёные и 
молодые исследователи 

обеспечения и с минимальными 
требованиями к техническим ха-
рак теристикам устройства поль-
зо вателя. А также возможность 
про вести инсталляцию на сер вер-
ной инфраструктуре уни вер-
ситета, что обеспечит безопас-
ность данных и локализацию 
ви деотрафика.

Информационная система 
дос тупна по ссылке https://jinaly-
sroom.kz. Jinalys Room будет улуч-
шаться, изменяться с учетом 
пожеланий пользователей. 

Каиржан 
ТУРЕЖАНОВ

қыз меттерінде табысты еңбек 
етті. 

Өз ісіне адал, кәсіби білікті 
жур  налист бола білген Жол дас бек 



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ 7
№28 (1810), 10 ШІЛДЕ,  2021 ЖЫЛ   АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ

– Біздің зерттеу бағытымыз 
Қазақстанда өсетін дәрілік және 
жеуге жарамды өсімдіктер. Оның 
ішінде жемістер де бар, – дейді 
Жанар ханым. – Қазір орталықта 
жусанды (Artemisia L.) зерт теу де-
міз. Осы тұрғыда халықаралық 
ғылыми мақалалар да жария ла-
дық. Елімізде жусанның 81-ден 
астам түрі өседі. Оның 19 түрі  – 
эн демик. Бір өсімдіктің өзін 
толық зерттеу үшін кем дегенде 
2-3 жыл уақыт қажет. Қазіргі таң-
да орталықтың ғылыми қыз мет-
керлері зерттеп жатқан өсім дік-
тер Алматы облысы мен Шығыс 
Қазақстанның төңірегіндегі жу-
сан түрлері. Мәселен, Қа зақ стан-
да өсе тін жусан мен шетелде өсе-
тін түрін салыстырғанда 60-70 
пайыз ұқсастық болса, 20-30 па-
йыз өз гешелік барын байқаймыз. 

Орталық директорының сө-
зі не сүйенсек, көп жағдайда ға-
лым дар  өсімдіктің бір қасиетін 
ғана зерттейді де, өсімдіктер тү-
бегейлі толық зерттелмей қалып 
жатыр.

– Ал біз ең алдымен дәрілік 
өсім діктерден жалпы сығын ды-
сын алып, кейін әртүрлі еріткіш-
тер мен бөлу арқылы полярлы, 
полярсыз қосылыстарын толық 
зерттеп және биологиялық бел-
сен діліктерін анықтаймыз. Әр-
түрлі дәрілік өсімдіктердің гүл-
дері мен жемістері косметикалық 
өнімдер, тамақ және фарма цев-
тика өндірісі, биологиялық бел-
сен ді қоспалар дайындауда кеңі-
нен пайдаланылады, – дейді 
Жа нар ханым.

Зерттеу барысында орталық 
мамандары осындай әртүрлі ба-
ғыт тарды толығынан қарас ты-
рады. 

– Қазақстанда өсетін дәрілік 
өсімдіктерді зерттеуге бакалавр, 
магистр және докторант сту-
дент тер де ғылыми-зерттеу жұ-
мыс та рына атсалысады. Дәрілік 
өсім  дік терді зерттеу орта лы-
ғында жу сан ды фундаменталды 
зерт теу бойынша 2017-2022 жыл-
дарды қамтитын ғылыми жо ба-
лар бар. Одан бөлек, тері ау ру-
ларына ем болатын дәрілік 
өсімдіктер бағы тында зерттеу 
жасап жатырмыз. Осы жоба ая-
сында Австралияның Гриф фит 
университетімен бірге жұмыс 
істейміз. Өйткені өзімізде өсім-
діктің тері ауруларына бай ла-
нысты белсенділігін анықтау 
мүм кіндігі жоқ, тек шетелде 
анық  талады, – дейді ғалым.

Орталық басшысының ай-
туынша, өсімдіктерден алын ған 
сығындыларды Гриффит уни-
вер ситетімен бірге зерттеп, өте 
жақ сы белсенділік көрсеткені 
анық талған. Осы тақырыпта 
ҚазҰУ докторанты Айдана Құ-
дай  берген «Жас ғалым» жо ба-
сына қатысып, 54 млн теңгенің 
жобасын жеңіп алған. Жанар 

Қазақ ғалымы вирусқа 
қарсы тұнба әзірледі

әлсіреп, салмақ тастайды. Дәрі-
лер дің әсерінен кейбір науқас-
тар дың диабеті көтеріліп кетеді. 
Ғалымның айтуынша, бұл вирус 
қанды қоюландырып, қай жерің 
әлсіз болса, сол жердегі ауруды 
асқындырады. 

– Осы қасиеттерді ескере ке-
ле, өкпені қуаттайтын, қақырық 
түсіретін, қанды сұйылтатын, 
қандағы майларды жоғалтып, 
қан айналымын жақсартатын, 
күш-қуат беріп, ұйқыны тең шей-
тін қасиеті бар өсімдіктерді 
қостық. Жалпы, бір жылдан бері 
ешқандай кері әсері (аллергия) 
болмады. Қолданған жандар тез 
арада жазылып, өздерінің алғыс-
та рын айтып жатыр.

Аллергия демекші, бұл мау-
сым дық дерт те көптеген адам-
ның мәселесіне айналып отыр. 
Ғалым мұның бір себебі бауыр-
дан болуы мүмкін екенін айтты. 
Назарбаев университетінде жүр-
гізілген сынақ нәтижесі бо йын-
ша бұл дәрілік тұнба бауыр 
жасушаларының жаңаруына 
әсер еткен. 

– Көктем-жаз мезгілдерінде 
мұрны бітеліп, көзі ісіп кете тін-
дер осы дәріні ішсе аллергиясы 
басылады. Біздің екінші рецеп ті-
міз бауыр жасушаларының кө-
беюі не әсер ететінін зерттедік. 
Одан бөлек, былтыр тері ауруына 
шалдыққан бір кісі «имму ни те-
тімді көтерсем» деп, дәрімізді 
алды. Кейін дертінен айыққанын 
айтты. Негізі, тері ауруы да кей 
кезде бауырға байланысты. Міне, 
тұмау, жөтел, ковидтен бөлек, 
осындай да жақсы нәтижелер 
көр сетіп жатыр, – дейді Жанар 
Жеңіс. 

Оның айтуынша, ковидке 
қар сы тұнбаны ковидтің жеңіл 
түрінде ауырып жатқан адамдар 
немесе емделіп шыққан, бірақ 
толық қақырығы түспеген, әл-
сіреген жандар қабылдап, то лық 
жазылып шыққан. Ал қатты ауы-
рып тұрған науқастарға беретін 
мүм кіндік болмаған.

– Өйткені олар ауруханада 
болды. Батыс медицинасында 
жүр гендердің көбісі өсімдіктің 
емдік қасиеттерін тани бермей-
ді. Ал емделіп шыққан пациент-
тер ді вирустың беті қайтқа ны-
мен, қат ты әлсіреп, құрғақ жөтел 
қинайды екен. Маған осындай 
кісілер хабарласып, біздің табиғи 
қоспаны он күннен екі аптаға 
дейінгі уақытта пайдаланып, осы 
уақыт аралығында қақырығы 
түсіп, күш-қуаты қалпына кел ге-
нін айтып, алғыстарын білдіріп 
жатыр, – дейді ол. 

Жанар ханым дәрілік қос па-
ның құрамында жалбыз, қы-
зылмия өсімдіктері, қалампыр 
және түймедақ шөптері мен пай-
далы өсімдіктер барын сөз етті. 
Ғалым: «Қазақ халқында дәрілік 
өсімдікпен емдеу бұрыннан бар. 
Кезінде оба сияқты ауру түрі 
тарағанда осындай емдік өсім-
дік  термен емдеген. Аталмыш 
қос   па сусамыр, қан қысымы, 
брон х  демікпесі барларға жақсы 
кө мек те седі. Бұл дәріні ауру дең-
гейіне қарай қолданады. Жастар 
не месе иммунитеті жоғары жан-
дарға қысқа уақытта жақсы кө-
ме к  те седі, ал жасы үлкен немесе 
созылмалы ауруы бар адамдарға 
біршама ұзақ уақыт қабылдауды 
қажет етеді, – дейді.

Жапония, Қытай, Оңтүстік 
Корея секілді елдердің алдыңғы 
қатарлы жоғары оқу орын да рын-
да жұмыс істеген қазақ қызы 
алдағы уақытта аталған дәріні 
өндіру үшін ҚазҰУ жанынан ша-
ғын зауыт салынатынын айтты.

Кәмила ДҮЙСЕН

İNNOVASIA

Жеңіс шәкірттерінің мұндай же-
тіс тіктерге жетуі үшін көп тер 
төк кенін алға тартты. Тіпті шет-
елдік универ си тет тер мен келіс-
сөздер жүргізіп, студент тердің 
елде жоқ технологияларды мең-
геруіне септігін тигізген. Тәнге 
дауа болатын тұнбаны таби-
ғаттан алатын ғалым бас тап қыда 
қиындықтың аз болмағанын 
айтты.

– Бұрын зерттеу үшін өсім-
дік терді жинап, кептіріп, ұсақтап, 
10-20 келіден шетелге алып кете-
тінбіз. Өйткені өсімдік экс трак-
ты сын алуға мүмкіндік болмады. 
Ал қазір гранттар мен универ си-
тет қолдауының арқасында ро-
тор лы буландырғыш және шөп-
тер ден экстракт алатын арнаулы 
ыдыстар алдық. Бұдан кейін шет-
елге баяғыдай 20 келі шөп емес, 
500 гр немесе бір келі экстракт 
қана алып кетеміз, – дейді ол.

Бірақ пандемияның әсерінен 
қа зір шетелге шығу мүмкін емес. 
Сондықтан Дәрілік өсімдіктерді 
зерттеу орталығына жобаларға 
бөлінген гранттар есебінен сор-
бент тер, бағаналы хромо то гра-
фия, әртүрлі еріткіштер сатып 
алынған. Осылайша қазір өсім -
дік терді өңдеп, оның құрамын 
анықтау секілді жұмыстар орта-
лықтың өзін де жасалуда.

пайым алма да бар. Күнделікті 
тұтынатын бұл жемістің дертке 
дауа болатын қасиетіне аса мән 
бермейміз. Сөйтсек, оның кейбір 
түрлері қатерлі ісікке қарсы 
тұруға қауқарлы екен. Әрине, 
нау қастың айығып кетуіне бұл 
толық кепіл бола алмайды. 
Дегенмен «Алтын шыққан жерді 
белден қаз» демей ме, қазақ?! 

– Алматы алманың отаны 
бол  ғандықтан, 5-6 түрін, мы са-
лы, «Гол ден делишес», «Красный 
креп сон», «Апорт», «Американка», 
одан бөлек, өзбек алмасының бір 
түрін зерттедік. Талғар мен 
Қаскелең жақтағы алма бақ тар-
дың әрқай сы сынан алып, бір-
бірімен салыс тыр дық. Олар 
қатерлі ісікке қарсы өте жақсы 
белсенділік көрсетіп жа тыр. Оны 
да ары қарай зерт теуі міз керек, 
– дейді орталық бас шысы.

2020 жылдың 3-17 сәуір ара-
лы ғында «Ғылым қоры» ко р о-
навирус инфекция сы ның та-
ралуына жол бермеуге және 
оның салдарын жоюға бағыт тал-
ған тиімді ше шімдер табу мақ са-
тында «Стоп-Коронавирус» кон-
курсын ұйым дас тырды. Байқауға 
бүкіл Қа зақ станнан 140-тан ас-
там өті ніш келіп түскен. Ко-
ронавирусқа қар сы күрес бо-
йын ша ғалымдар, кәсіпкерлер 

тап ғалымдар емдік өсімдіктердің 
коронавирусқа қарсы қасиет те-
рін зерттей бастады. Нәти же-
сінде көптеген дәрілік өсім дік-
тердің вирусқа қарсы қасиеті бар 
екені және әсер ету механизмдері 
әртүрлі болатыны анықталған. 
Қа зақстанда өсетін осындай дә-
рілік өсімдіктерден корона ви-
русқа қарсы табиғи белсенді 
қоспа жасау туралы ғылыми 
жоба дайындадық. Сол жобамыз 
бай қауда финалға шықты. 

Пандемия басталып, елде 
дәрі тапшылығы байқалған тұста 
қаладағы жеке клиникалар Жа-
нар Жеңістің тұнбаларына тап-
сырыс береді. Ғалым өзімізде 
өсетін, бірақ ковидке қарсы бел-
сен ділігі зерттелген өсімдіктерді 
қосып, «Тұмау шәрбатын» жасап 
шы ғар ған.

–  Бірінші дайындаған рецеп-
те тек жеуге болатын өсімдіктер 
қол дандым. Сондықтан улылы-
ғы на да алаңдамаймын. Барлы-
ғы ның дәлелденген ғылыми 
негізі бар, дозасы стандартты. 
Балалар да қабылдаса жарайды. 
Кейін жөтел мен демікпеге деп, 
арнайы сұра ныс арта бастаған 
соң, екінші ре цеп ті дайындадық. 
Ол жерде дәрілік өсімдіктер 
көбірек, – дейді Жанар ханым.

Әдетте ковидтен адамдар 

Фитотерапия – ежелгі емдеу әдістерінің бірі. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, 
соңғы кезде емделудің балама бағыттары сұранысқа ие 
болып келеді. Оның ішінде бүгін біздің тақырыбымызға 
арқау болатын дәрілік өсімдіктермен емделу саласы да 
бар. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы Дәрілік 
өсімдіктерді зерттеу орталығының директоры Жанар 
Жеңістің айтуынша, елімізде антивирустық қасиеті бар 
дәрілік шөптер кездеседі екен. 

– Мысалы, жоғары эффек тив-
ті сұйықтық хромотографиясы 
(HPLC) арқылы биологиялық 
бел сенді қосылыстарды анық-
тауға бо лады. Біздегі осындай екі 
құ рыл ғының бірі Оңтүстік Ко-
рея да, бірі Жапонияда жасалған, 
– дейді Жанар ханым. 

Ғалымның зерттеу объек ті ле-
рінің арасында өзіміздің қа ра-

мен медицина қыз меткерлері өз 
жобаларын ұсын ған. Соның 
ішінде Жанар Жеңіс 39 фи на-
листің арасынан табыл ды. Ғалым 
коронавирусқа қарсы тұнба 
әзірлеу идеясы қалай пайда 
болғанын баяндап берді.

– 2003 жылдан бастап SARS-
CoV деген вирус Қытайда Гон-
конг та таралды. Сол кезден бас-
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Университет 
әкімшілігінің 
қол дауымен Әл-
Фараби атындағы 
ҚазҰУ қызмет кер-
лерінің «Парасат» 
кәсіподағы биыл 
бірінші сыныпқа 
баратын бүлдір шін-
дерге сөмкелер мен 
оқуға қажетті 
құрал-саймандарды 
алып берді. Бұл 
акция игі дәстүрге 
айналып, бесінші 
жыл қатарынан 
өткізіліп отыр.  

1   қыркүйек ата-аналар үшін 
қуанышты толқу ғана емес, со-
нымен қатар үлкен қиын дықтар 
мен қаржылық шығындар. Бала-
ны мектепке дайындау от ба-
сылық бюджетке айтарлықтай 
салмақ салады. Кәсіподақ ко ми-
тетінің сөмкелері ата-аналар 

үшін жақсы әлеуметтік көмек. 
Биыл «Кәсіподақ сөм ке ле-
рін» бірінші сыныпқа бара-
тын 185 бала иеленді. Бұл игі 
шара ҚР БҒМ «Мектепке жол» 
республикалық қайырымдылық 
акциясымен сәйкес келеді.

Өткен жылдағыдай биылғы 
карантин жағдайында сөм ке-
лерді кәсіподақ ұйым дас ты ру-
шылары барлық сақтық шара ла-
рын ескере отырып, мектеп 
оқушыларының ата-аналарына 
тарту етті. Биылғы іс-шарадан 
сөмке, дәптер, бояулар, қа рын-
даш қораптарды алып жатқан 
қуанышты балалар мен тол қы-
ған ата-аналарды бейне лей тін 
дәстүрлі ортақ фотосуреттер 
болмайды.

Жоғары оқу орнына дейінгі 
дайындық факультетінің кә сіп-
одақ бойынша ұйым дас тыру-
шы сы А.Ахмедова: «Біздің фа-
куль тетте бес адам бала ла рына 
сөмке алады. Балалар қазірдің 
өзінде сыйлықтарын асыға 

күтіп, қызығушылық танытуда», 
– дейді. Төрт баланың анасы, 
Катализ, физикалық химия 

және мұнай химиясы кафе дра-
сы ның профессоры Рыскүл Әжі-
ғұлова кәсіподақ пен ҚазҰУ 

Бүлдіршіндерге оқу құралын тарту етті
басшылығына балаларына көр-
сет кен қамқорлығы үшін 
ризашылығын білдіріп, «Менің 
ұлыма сөмке мен оның ішіндегі 
заттар қатты ұнады. Ол тек үздік 
оқитынын айтты»,  – деді.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
қызметкерлері «Парасат» кәсіп-
одағының төрағасы Талғат 
Мекебаев кәсіподақтың «Бірінші 
сынып оқушысына сөмке» бас-
та масы университеттің корпо-
р а тивтік мәдениетінің бір бө-
лігіне айналғанын атап өтті. 
Оның пікірінше, бұл біздің 
қызметкерлерімізге балаларды 
мектепке дайындап қана қой-
май, сонымен қатар қазіргідей 
қиын-қыстау кезеңде бәріміз бір 
ұжымның мүшесі екенімізді 
сезінуге көмектеседі. Кәсіподақ 
өкілдері балаларға қуанышты 
жаңалықтар мен мектеп бағдар-
ламасын игеруде үлкен табыстар 
тіледі.

Айнұр АҚЫНБАЕВА

Біздің оқырман

Суретті түсірген – Досжан Балабекұлы

Болат САЙЛАН, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Қазақстан тарихы кафедрасының профессоры, т.ғ.д.

Досжан Балабекұлы Іле Ала-
 тауындағы «Нұрсұлтан», «Қ.
Сәтбаев», «Жастар», «Құм бел», 
«Шымбұлақ», «Най за қа ра», «Ту-
рист», «Титов» және т.б. шың-
дар ға шыққан. Биыл дық қа 
ал  ғашқы биік ті гін «Нұр сұл-
тан» шыңынан бастады. Ол 
мұ ны ел Тәуелсіздігінің 30 
жыл  дығымен бай ла ныс ты ра-
ды. Сондай-ақ «Нұрсұлтан» 
шыңы отандық альпинизмнің 

4000 метр биіктегі
Qazaq universitetı

Әріптесіміз Досжан Балабекұлы «Нұрсұлтан» шыңы 
альпиниадасына қатысып қайтты. Бұл оның осы 
заңғар биікке екінші рет ұмтылуы. Алғашында осыдан 
алты жыл бұрын шыңның ұшар басына дейін толық 
көтерілген. Биыл шараға қатысушылардың көп болуы 
мен карантиндік шектеулердің әсерінен биікке 200 
метр жетпеді, бірақ альпиниада жолының басым 
бөлігін жаяу еңсерді. 

бастау шыңы екені тағы бар. 
Сондықтан ол биыл алдағы 
биік теріне жолашар болсын 
деп, осы төртмыңдықты таң-
да ды. 

Шыңға шығу оңай бол ма-
ды. Түнімен жауған жаңбыр 
«Богданович» мұздығында үл-
кен кедергілер жасады. Өйт-
ке ні асуға шығатын бірден-бір 
жол – мұздықты басып өту. 
Ша   раға қатысушылардың 

бар   лығы да мұздан өтіп, ыл-
ғалды қарды кешуден көп 
қиын дықтар көрді. Сонымен 
қатар тұман мен жаңбырлы 
ауа райы да барынша кедергі 
келтірген. Дегенмен альпи-
ниа да қатысушылары шыңға 
шығуға рұқсат аяқталған уа-
қыт қа дейін жартаспен биік-
ке өрмелеумен болды. Күн 
райы ның күрт өзгеруі 
салдарынан шара уақытынан 
бұрын аяқ тал ды. Десек те, 
«Комсомол» асуы  на жетіп, 

ары қарай бір неше метрге 
көтерілудің өзі ерекше еңбек. 
Досжан шыңға университет  
газетін алып ба рып, арнайы 
суретке түсті. «ҚазҰУ-дың 
төл газеті үнемі биікте бол-
сын» деген ниетін жа сыр-
мады. Лайым, биік тер ден 
көріне берейік!

Нұрбек 
НҰРЖАНҰЛЫ


