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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Қабылдау комиссиясының жұмысы қарқын алды
Әл-Фараби 

атындағы Қазақ 
ұлттық 
университетінде 
қабылдау 
комиссиясының 
жұмысы қарқынды 
жүргізілуде. Биыл 
білім ордасының 
басшысы Жансейіт 
Түймебаевтың 
бастамасымен 
комиссия құжат 
қабылдаудың жаңа 
деңгейіне көшті.  

Университеттегі білім 
беру ісі мен барлық 
қоғам дық мәдени-рухани 
іс-шараларды ұйым дас-
тыруда белсенділік 
та ныт қан, оқу орнының 
қарқынды дамуына өзіндік 
үлес қосқан барша аға 
куратор-эдвайзерлер мен 
факультеттердің оқу-әдіс-
темелік және тәрбие 
жұ мысы жөніндегі 
орын  басарлары
Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаевтың 
Алғыс хатын иеленді.

Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
«Тәуелсіздік дәуірі» кітабында егемен ел атанып, жаңа мемлекеттілікті 
қалыптастыру кезеңіндегі тағдыршешті тарихи қадамдармен бөлісе отырып, 
халық игілігі жолында бірлесе жұмыс атқаратын қажетті мамандардың тапшы 
болғанын баяндайды. Тіпті кейбір мемлекеттік органдар таратылып, орнына 
жаңалары құрылғанымен, кеңестік кезеңдегі кейбір басшылардың лауазымды 
қызметтерге тәжірибелі, көзі ашық азаматтардың тағайындалуына ашық қарсы 
болғанын жасырмайды. Соған қарамастан, уақыт талабына сәйкес жұмыс 
істейтін жастар мен үзеңгілестеріне үміт артып, шешуші кадрлық өзгерістер 
жасауға тәуекел еткен естеліктерімен бөліседі. 

1 маусымда жұмысын бас-
таған қабылдау комиссиясы 
за манауи құрылғылармен жаб-
дықталған ғимаратқа кө шіп, 
та лапкерлер үшін элек трон ды 
кезек жүйесін іске қосты. Ең 
қажет әрі маңызды ақпараттар 
жастар назарына әлеуметтік 
же  лілер арқылы сәт сайын ұсы-
нылуда.  

Журналистика, фило со фия, 
саясаттану, медицина жә не 
ден  саулық сақтау фа культет-
терінде 20 маусым – 7 шілде 
аралығында шы ғар ма шы лық 
емтихандарға құжат қабыл-
данып, 8-13 шілде ара лы ғында 
бакалавр бойынша барлығы 
619 талапкер сынға түсті. Оның 
ішінде философия және сая-
сат тану факультетіне – 101, 
ме дицина және ден сау   лық 

Ғани ОМАРОВ:

сақтау факультетіне – 141, ал 
журналистика фа куль  те тіне 
377 жас өтініш біл     дір  ген.

Магистратураға талап ты лар 
үшін құжат қабылдау 16 шіл-
деге дейін жалғасып, 16-25 шіл-
де аралығында шы ғар машылық 
емтихандар өтеді. Докторан ту-
раға түсуге ар нал ған емти хан-
дар 4-20 тамыз аралығын қам-
ти ды. «Жүзден – жүйрік» 
шы ғып, оқуға тү су шілер тізімі 
мем лекеттік тап сы рыс бо йын-
ша 25 тамызға дейін жа рия-
ланатын болады.

Сондай-ақ еліміз бойынша 
ҰБТ тапсырған және шекті балл 
жинаған талапкерлерден мем-

ле кеттік білім грантын та-
ғайын дау конкурсына өті ніш-
тер 16 шілдеден бастап он лайн 
және офлайн фор мат та қабыл-
дана бастайды.

Мамандардың мәліме тін ше, 
қазіргі таңда Microsoft Team, 
WhatsApp  және өзге де әлеу-
мет тік желілер бойынша он-
лайн режимде 3514 та лап керге, 
офлайн 5305 талап кер ге жан-
жақты кеңес берілген.

Талапкерлер мамандықтар 
бойынша толық ақпаратты 
welcome.kaznu.kz сайтынан 
та ба алады. Сонымен қатар 
Ins tagram (@kaznu_talapker),   
Telegram (Kaznu_Talapker),  

Facebook (Kaznu Talapker), 
TikTok  (Kaznu talapker) желі-
ле ріндегі арнайы парақ ша-
лар тала п керлер үшін қызмет 
ету  де. 

Қарашаңырақ білім ордасы 
ең білімді әрі өзіне сенімді 
жастарды оқуға шақырады! 
Қымбатты талапкер, әлемнің 
200 үздік университеті қата ры-
на енген еліміздегі жалғыз 
жоғары оқу орны – ҚазҰУ-ды 
таңда да, жарқын болашағыңа 
қадам бас!     

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Баспасөз 

қызметі

Археологияда 
ашылмаған 
нысандар көп

Жаһандану 
жастар 
көзімен...

Жаңа жағдайға 
бейімделген 
Jinalys Room
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Ректордың 
Алғыс хаты 

табысталды

Дипломатия мектебін 
қалыптастырған тұлға

– Жас өрендеріміздің са палы 
білім мен ұлағатты тәр биені бо йы-
на сіңіріп, тұлға болып қалыптасуы 
жолында еңбек ету  – біздің негізгі 
бо ры шымыз. «Жаста берген тәр бие 
– жас шыбықты иген дей», – деп 
Ыбырай Ал ты н сарин айтпақшы, 
қара шаңы рақ қа быр ғасында бо ла-
шақтың кір піші болып қалануға 
тал пын ған жастарға жол көрсетіп, 
жөн сілтеу – біз дің ұстаздық па ры-
зы мыз. Алдағы уақытта да талапты, 
тәрбиелі жас тар дың қанатын қа-
тайту мақ са тында өз үлесімді қосу 
үшін аянбай тер төгемін, – дейді 
ақпараттық технологиялар фа-
куль те тінің оқу-тәрбие ісі жөнін-
дегі орын ба сары Гүлнұр Ғазизқызы.

– Еліміздегі эпидахуалға бай-
ланысты биыл ұйым дас тырылған 
шаралардың он лайн форматта өтуі 
барша ұжым ға салмақ салғаны бел-
гілі. Соған қара мас тан, оқу орны 
«Үздік эдвайзер», «Ең үздік сту дент-
тік топ», «1-курс таланттары», 
«Студенттік көктем», «Мен жастарға 
се не мін» форумы сынды басқа да 
мәдени іс-шаралардың бар лы ғын 
дерлік толық жоспарға сай орын-
дап, бүгін алғыс хат иеленуіміз сол 
еңбегіміздің еленгені деп білемін, 
– дейді куратор-эдвайзер Гүл мира 
Өтемісова.

Өскелең ұрпақтың ру хани, 
шығар ма шылық қа бі лет те рі нің 
дамуына, бә се кеге қабі лет ті кә-
сі би маман бо луына тікелей се-
бепші болатын куратор-эдвай-
зер лер мен ұстаздар қауы мы ның 
еңбегі әрқашан еселене берсін!

«Менің кадрлық саясатым шу де ген-
нен-ақ қатал әрі жалғасты болды. Ол 
жауапты қызметтерді, қажетті білім мен 
машығы болуымен қоса, бірінші кезекте 
мемлекет пен халықтың мүд де сінен 
туындайтын реформа жұ мыс тарына 
бүкіл күш-жігерін сарқа жұмсауға дайын 
мінсіз профессионалдар атқаруы тиіс 
деген сенімге негізделді», – дейді. 

Елбасы сол уақытта асқан көре ген-
ділікпен тап басып таныған, сондай-ақ 
қандай күрделі, жауапты қызметтерге 
тағайындаса да, міндетін мінсіз ат қаруға 
тырысқан білікті басшы лар дың бірі 
Қанат Бекмырзаұлы Саудабаев еді.

Жалғасы 2-бетте
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Соңы. Басы 1-бетте 

Пешенесіне екі дәуірде еселі 
еңбек ету жазылған бірегей тұл-
ғаның өмір белесіне көз жібере 
отырып, оның ха лық аралық сая-
сатқа етене араласуы азаттықтың 
ақ таңымен тікелей байланысты 
өрбігенін айрықша бағамдаймыз.

Қанат Бекмырзаұлы 1968 жы-
лы Ленинград мемлекеттік мә де-
ниет институтын бітіріп келген-
нен кейін алғашқыда Халық 
шы ғармашылығы үйінде әдіскер, 
кейін М.Әуезов театрында режис-
серлық қызметке кіріседі. Екі 
жылдан соң Қазақ мемлекеттік 
циркіне ауысып, 26 жасында 
мекеме тізгінін қолына алады. 
Тоқсаныншы жылдардың басына 
дейін Мемлекеттік кинема то гра-
фия комитетінің төрағасы, Мәде-
ниет жөніндегі мемлекеттік ко-
ми теттің төрағасы қызметтерін 
ат қарып, кино және театр өне-
рінің дамуына тер төгеді. «Оты-
рар сазы» оркестрі, «Сазген» ан-
самблінің құрылуына ықпал етіп, 
Әлібек Дінішев, Роза Рымбаева, 
Тимур Мыңбаев, Рамазан Бапов 
сияқты табиғи таланттардың 
танылуына жағдай жасайды. 

Ал 1991 жылы Елбасы сенімі-
мен Қазақ КСР-нің Мәскеудегі 
тұрақты өкілдігіне алғашқы өкіл 
болып тағайындалып, Одақтан 
еншісін алған еліміздің сыртқы 
саясатын қалыптастыруға және 
халықаралық аренадағы саяси 
міндеттерді шешуге білек сыбана 
кіріскені де көз алдымызда. 1992 
жылы Қазақстанның Түркиядағы 
елшілігі ашылып, Қанат Бек мыр-
заұлы Саудабаев тұңғыш Төтенше 
және өкілетті елші атанды. Қа зақ-
стан тәуелсіздігін алғаш мойын-
даған туысқан мемлекетпен екі 
арадағы саяси байланыстар мен 
сауда-экономикалық, мәдени-
гуманитарлық қарым-қа ты нас-
тар дың нығаюына қа жыр-
қайратын жұмсады. 

Түркия Республикасын ха-
лық аралық деңгейде мойын да-
тып, экономикасын алға сүй ре-
ген сол уақыттағы Президенті 
Тұрғыт Өзалдың Қазақстанға 
алғашқы ресми сапарын, сондай-
ақ Қазақстанның Тұңғыш Пре зи-
денті – Елбасының Анадолудағы 
іс керлік кездесулерін ұйым дас-
тырды. Одақ құрамында болған 
өз ге одақтас мемлекеттер аса 
ауыр экономикалық дағдарысқа 
ұшырап, тоқырауға тіреліп жат-
қан тұста түрік инвес тор ларын 
еліміздегі құрылыс, сауда, білім, 
ме дицина салаларына тартуға 
жол ашты. Сәні мен салтанаты 
келіс кен сәулетті құрылыс ны-
сан дарының бой көтеріп қана 
қоймай, мәдениет күндерінің 
өтуіне, қазақ жастарының Түр-
кия да білім алуына мүмкіндік 
туғызды. 

Сол жылдары Елбасының се-
німді өкілінің жанында Түр кия-
дағы елшілікте қызмет атқарған 
ал ғашқы жас дипломаттардың 
шоғырында жұмыс істеу бақыты 
бізге де бұйырған еді. Қанат 
Бекмырзаұлының мектебінен 
өтіп, тәжірибесін шыңдаған Бек-
жасар Нарбаев, Әбутәліп Ахметов, 
Өміртай Бітімов, Дулат Қуаныш, 
Қайрат Сарыбай сынды аза мат-
тар уақыт өте келе, түрлі ел ші-
ліктерге жіберіліп, еліміздің бет-
кеұстар тұлғаларына айналды. 

Жұмыс барысында байқа ға-
ны мыздай, Қанат Бекмыр за-
ұлының Түркия Президентімен, 
премьер-министрімен, сыртқы 
істер министрімен және басқа да 
саладағы басшылармен тікелей 
қарым-қатынаста жұмыс істеуі 
орталықтан берілген тапсыр ма-
лардың жедел жүзеге асуына 
үлкен септігін тигізіп жататын. 
Анкарадағы саяси орта ТМД 

Qairatker

түрік университетінің іргетасы 
қаланды. Ахмет Хамди бас қа-
ратын «Ахсель Холдингі», Бекир 
Окан жетекшілік ететін «Окан 
Холдингі», сондай-ақ «Жейлан 
Хол дингі», «Энка», тағы басқа құ-
рылыс компанияларының өнер-
кә сіп салып, өндірісте жұмыс іс-
теуі жандана түсті. Екіжақты 
ба рыс-келіс, алыс-беріс нәти же-
сінде Қазақстан мен Түркия 
қарым-қатынасы стратегиялық 
әріптестік деңгейіне көтерілді. 

Қанат Бекмырзаұлы Түркия 
елшілігінен кейін Сыртқы істер 
министрі, Ұлыбритания және 
Солтүстік Ирландия Құрама 
Корольдігіндегі төтенше және 
өкілетті елші, Премьер-министр 
кеңсесінің басшысы – Үкімет мү-
шесі, Қазақстан Республи ка сы-
ның Америка Құрама Штат та-
рында төтенше және өкілетті 
елшісі болып тағайындалды және 
Қазақстан Республикасының Ка-
надада төтенше және өкілетті 
елшісі міндетін қоса атқарды. Бір 
сөзбен айтқанда, Елбасымыз 
тәжірибелі мемлекеттік тұлға ре-
тінде әрқашан жауапты бағыт-
тар ға жұмсап отырды. Англия 
мен Америка арасындағы қарым-
қатынасымызға да қаяу түсірмей, 
мемлекеттер арасын жақын дас-
тыруды өзіне басты бағдар етіп 
алды. Британия парламентінде 
Қазақ станға тілектес адамдардың 
бастамашыл тобы құрылып, екі 
ел депутаттары арасында алтын 
көпір орнады. Американың ең 
ықпалды саясаткерлері қазақ 
жеріне табан тіреді, маңызды 
мәселелерді ортаға сала бастады. 
Ұлттық мәдениеттің мұхиттың 
арғы бетінде танылуына еңбек 
сіңірді. Қазақ музыканттары ал-
ғаш рет Вашингтондағы Кен не ди 
орталығында және Нью-Йорк та-
ғы Карнеги холлда өнер көрсетті. 

2010 жылы ел өмірінде және 
Қанат Саудабаевтың қызмет жо-
лында тағы бір айтулы оқиға 
орын алды. Қазақстан Респуб ли-
касы ТМД арасынан алға суы-
рылып шығып, ЕҚЫҰ ұйымына 
төр ағалық ету мәртебесіне ие 
бол ды. Афиныда өткен ЕҚЫҰ 
сыртқы істер министрлерінің 17-
ші отырысында грек тарапы 

халықаралық деңгейдегі беделді 
ұйымға жетекшілік жасау төраға-
лы ғын ресми түрде тапсырғанда 
таңданысын жасыра алмағандар 
жеткілікті еді. Бұл туралы Қазақ-
стан ның Тұңғыш Президенті – 
Елбасы: «ЕҚЫҰ-дағы төрағалық 
Қазақстан үшін кезеңдік тарихи 
оқиға болды, біздің әлемдегі 
орнымызды күшейте түсті. Бұл ірі 
халықаралық табыс еді. 2010 
жылдың тамызында ЕҚЫҰ бас 
хатшысы М.Бришамбо біздің 
еліміздің жаһандық қауіпсіздік 
жүйесін нығайтуға қосқан ма-
ңыз ды үлесін бағалай келіп: «Кең 
ойластырылған саясатының ар-
қа  сында Қазақстан әлемдік қо-
ғам дастықтың жаңа қадірлі мү-
шесіне айналды. Қазақстанның 
бүгінгі жетістігі үлгі етуге тұрар-
лық мысал», – деп атап өтті. Жаңа 
тәуелсіз мемлекет қолы жеткен 
табысты қанағат тұтып отырып 
қалған жоқ. Барлық жағдайды 
кең таразылай келіп, мен ЕҚЫҰ 
саммитін Астанада өткізуді ұсын-
дым. Бұған дейін мұндай жиын он 
бір жыл бойы өткізілмеген еді. 
Бірақ оған қол жеткізу бұрын ғы-
дан да қиын болды. Көптеген 
елдер бастапқыда біздің ұсыны-
сы мызды қабылдаған жоқ. Сон-
дықтан тағы келіссөз жасай алу 
машығымды көрсетуіме тура кел-
ді. 2010 жылдың ортасына қарай 
таразы басы Қазақстан жағына 
бұрыла бастады. 3 тамызда ЕҚЫҰ 
СІМ басшылары кеңесі Қазақ-
стан да саммит өткізу жөнінде 
ортақ шешім қабылдады. Осы-
лай ша зор жұмыс атқарылды, 
2010 жылдың 1-2  желтоқсанында 
Астана ЕҚЫҰ саммитін салта нат-
ты түрде қарсы алды»,  – деген 
естеліктерімен бөліседі.

Ал ЕҚЫҰ-ның Іс басындағы 
төрағасы, Қазақстан Респуб ли-
касының Мемлекеттік хат шы сы 
– Сыртқы істер министрі Қанат 
Саудабаев «Егемен Қазақстан» 
газетіне берген сұхбатында: «Қа-
зақ стан кандидатурасын басқа 
елдер де бірден қолдай кеткен 
жоқ. Елбасымыз жылдар бойын-
да ғы ресми сапарлары кезінде 
көптеген мемлекет басшылары-
мен кездесе жүріп, Қазақстанның 
осындай ұй ымға төрағалық етуге 

қай жағынан да пісіп-жетіліп 
тұрғанын көз жет кізе дәлелдеді, 
ақыры Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға 
төрағалығын қолдауына қол 
жеткізе алды. Бұл арада Назар-
баев тың халық аралық аренадағы 
аса биік беделімен қатар, айтқан 
сөзіне елді ұйытып, ұсынысын 
өткізбей қоймайтын қасиетінің, 
жоғары дипломатиялық шебер-
лі гінің және елден ерекше хариз-
ма сының да үлкен рөлі болғанын 
айтқым келеді», – деген еді. 

Кезінде ҚР сыртқы істер ми-
нис трінің орынбасары болған 
және Қанат Бекмырзаұлымен 
ұзақ жыл бірге қызмет істеген 
Роман Василенко ЕҚЫҰ ұйымы 
төрағасының өзіне жүктелген 
мін детті абыроймен атқарып 
шық қаны туралы былайша әңгі-
ме лейді. «Қанат Бекмырзаұлы 
Пре зидент сенімін ақтау үшін 
жан терін сығып жүріп еңбек 
еткенінің куәсі болдым. 56 елдің 
әртүрлі деңгейдегі құрылым бас-
шыларымен тіл табысып, ма-
ңызды кездесулер ұйымдас тыр-
ды. Қазіргі таңда біз Нұр-Сұлтанда 
өткен ЕҚЫҰ саммитін және күр-
делі келіссөздер нәтижесінде дү-
ниеге келген Астана деклара ция-
сын мақтанышпен еске аламыз. 
Бұл құжаттың қабылдануы Елба-
сы ның, саммит қатысушы ла-
рының және ЕҚЫҰ-ның Іс ба сын-
дағы төрағасы, Қазақстан 
Рес  пуб ликасының Мемлекеттік 
хатшысы – Сыртқы істер минис-
трі Қанат Саудабаевтың ерен 
еңбегінің жемісі болатын», – деп 
ой қорытады. Сөзінің дәлелі ре-
тінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баев тың арада аз уақыт өткенде 
Қанат Саудабаевтың мемлекеттік 
және қоғамдық қызметте сіңір-
ген ерекше еңбегі үшін «Қазақ-
стан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев» орденімен марапат-
тал ғанын алға тартады. 

Бұл – шындығында, Қазақ-
станның әлемдік қауымдастық-
та ғы жұлдызы жанған сәті, ал 
Қанат Бекмырзаұлының істе сы-
нал ған және өзінің қарым-қа-
білетін жоғары дәрежеде тағы бір 
мәрте көрсете білген шағы еді. 

2002 жылы қазіргі Мемлекет 

Ан  карада, Лондон мен Вашинг-
тонда Қазақстан елшісі міндетін 
атқарып, тәуелсіздік тұсында 
елдің сыртқы саясат ведомс тво-
сын екі рет басқарған адам ре-
тінде мен Қазақстанның әлем дегі 
қазіргі құрметіне қол жеткізу  
Н.Назарбаевқа қандайлық күшке 
түскенін жақсы білемін. Сирек 
кездесетін стратегиялық ойтаны-
мы ның, таңғаларлық интуиция-
сы ның, дипломатиялық таланты 
мен айрықша жұмыс істеу қабі-
ле тінің арқасында Н.Назарбаев 
елдегі жағдайды бақылауда ұстап 
қана қалған жоқ, сонымен бірге 
елді әлеуметтік-экономикалық 
дамудың бірте-бірте жүзеге аса-
тын, бірақ сенімді траектория-
сына алып шыға білді, бұл үшін 
қажетті қолайлы сыртқы жағдай-
лард ы, ең алдымен халықаралық 
қоғамдастықтың сенімін қам-
тама сыз етті. Елбасымыздың 
сын нан өт кен көш бас шыл ы ғы-
ның ар қа сын да біздің хал қы-
мыздың алда әлі та лай асулардан 
абыроймен аса ты ны на күмән 
жоқ. Сондық тан да мен үшін 
Нұрсұл тан Назарбаев  тың Қазақ-
стан ның жаңа тари хын дағы ең 
ма ңызды және тағ дыр шешті 
оқи ғалар дың қа ты сушы сы және 
куәгері болу мүм кін дігін сый ла-
ғанынан, кү шім, мүмкіндігім 
жеткенінше осы жылдар ішінде 
туған еліме пай далы болу ба-
қытын бергені нен артық ештеңе 
болмақ емес. Өмі рім нің кешегі, 
бүгінгі және ер тең гі асқақ 
мұраты – осы», – деп ағынан жа-
рыл ғаны есімізде. 

Жетпістің жартысын бағын-
дырып отырған мемлекет және 
қоғам қайраткері, Қазақстанның 
дамуына қажыр-қайратын арна-
ған ұлтжанды тұлға – Қанат 
Саудабаев өмір жолында өзі ай-
тып өткен осы асқақ мұраттарға 
қол жеткізе алды деп айтуға то-
лық негіз бар. Ол туған еліне пай-
далы болу бақытын сезінді және 
өзгелерге сезіндіре алды деп 
есептеймін. 

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің 
Басқарма Төрағасы – Ректоры

Дипломатия мектебін 
қалыптастырған тұлға

елшіліктері арасында Қазақстан 
ел шісінің беделі жоғары әрі ру-
хани жақын саясаткер екенін 
үнемі мойындап, тілге тиек етіп 
отыратын. Жалпы, дипло матия-
лық дәстүрде қай елші өзі қызмет 
жасап отырған мемлекеттің 
президентімен, премьер-минис-
трі мен жеке жиі кездесіп отырса, 
сол елшіге басқа әріптестері 
қызыға да, қызғана да қарайтыны 
бар. Бұл, бір жағынан, сол мем ле-
кетте ел президенті беделінің 
жоғары екенін, екінші жағынан, 
елші мырзаның достығының 
жоғары көрінісі деп қабылданады. 
Осы тұрғыда Қанат Бекмырзаұлы 
сол кезеңдерде Сүлеймен Деми-
релдің де қабылдауында жиі 
болып, Президенттердің ресми 
сапарларын жыл сайын кезекпен 
өткізуді дәстүрге айналдырды. Екі 
ел басшылары сыйлас тық та-
рының бауырластыққа ұласуына 
ұйытқы болды. 

Өзара сенім мен келісім нәти-
же сінде Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-

басшысы Қасым-Жомарт Кемел-
ұлы Тоқаев «Қазақстан Респуб-
ли ка сының дипломатиясы» 
ең бе  гін де: «...дипломатия ха -
лық аралық сахнада Қазақ стан-
ның саяси та нылуын қамтамасыз 
ету міндетін жемісті түрде жүзеге 
асырған екен, енді сапалық 
тұрғыдан өз геше мақсатқа қол 
жеткізуге – ел экономикасының 
дамуына жәр дем десуге бейім де-
луге мін дет ті. Басқаша сөзбен 
айтсақ, сыртқы саясат ішкі сая-
сатпен қатар өріліп, оның ажы-
рамас бөлігіне ай налуы тиіс. Сол 
кезде ғана отан дық дипло ма тия-
ның тиім ділігі арта түспек» деп 
ой түйеді. Қ.Саудабаев дипло мат 
ре тінде осы талаптарды жан-
жақ ты қам ты ған және қазақ стан-
дық дип ло матияны биік сатыға 
көтерген қайраткер деп айта 
аламыз. 

Қат-қабат жұмыстардан 
қо лы бо саған бір сәтте Қанат 
Бек мыр за ұлының: «Көптеген 
жылдар бо йы әлемнің бірқатар 
белді ас таналарында – Мәскеуде, 
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Farabi business school:

Бүгінде табысты бизнес-мек-
тептер – бұл зерттеу уни вер си-
тет терінің жанындағы жеке 
құрылымдар. 

Әл-Фарабидің мерейтойлық 
жылы қарсаңында Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық уни вер-
си теті де Farabi business school 
бизнес-мектебін ашты. Бизнес-
мек тептің басты міндеті – әлем-
дік нарық жаһандануының за м а-

науи сын-тегеуріндеріне жауап 
беруге және білімге негізделген 
жаңа инновациялық эконо ми ка-
ның дамуын басқаруға қабілетті 
кәсіпкерлер мен бизнес көш бас-
шыларын даярлау. Бүгінде биз-
нес-мектеп іскерлік әкім ші лен-
діру магистрі (МВА), іскерлік 
әкім шілендіру докторы (DBA) 
білім беру бағдарламаларын, 
сон  дай-ақ басшылардың кәсіби 
да му бағдарламаларын іске асы-
ра ды. 

Қазір Farabi business school 
қа лыптасу үстінде. Бизнес-мек-
теп жаңа бастаған менед жер лер-
ден бастап, басшылар мен бизнес 
иелеріне дейін түрлі деңгейдегі 
басқарушыларды оқыту бойын-
ша бағдарламалар кешенін ұсы-
ну ды жоспарлап отыр. Жаңа оқу 
жылында персоналды басқару, 
спорт, білім беру, туризм және 
қонақжайлылық сияқты бірнеше 
жаңа авторлық МВА және DBA 
білім беру бағдарламалары баста-
лады.

2019 жылғы MBA бағдар лама-

сының тыңдаушылары бизнес-
мектеп бағдарламасына сенетін 
ізашарлар болды. Бірақ қазір 
біздің түлектер бағдарламаны 
батыл ұсынады, ал екінші және 
келесі жиынға көптеген қатысу-
шы лар достары мен әріп тес-
терінің ұсынысы бойынша келді.

ТАРИХ ПЕН ИННОВАЦИЯНЫҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ

Президент Қ.К.Тоқаев Farabi 
business school мектебіне келген 
кезде басшылар мен кәсіп кер лер-
дің проактивті басқару құзы рет-
терін дамытуға мүмкіндік беретін 
бизнес-білім беру мен кон сал-
тингтің синергетикалық әсерінің 
ма ңыздылығын атап өтті. Осын-

дай міндеттерді іске асыру оқы-
тудың жаңа форматын қам та-
масыз етеді. Қазір Farabi business 
school-де бизнесте үлкен тәжіри-
бе сі бар бизнес-тренерлер және 
кор по ративті консалтинг, ака де-
миялық дәрежесі бар лекторлар 
са бақ береді.

Тәжірибе көрсеткендей, тиім-
ді көшбасшы болу үшін унив ер-
ситеттің негізгі білімі мен басқа-
ру дың практикалық тәжірибесі 
жеткіліксіз. Кәсіпкерлік қызметті 
басқарудың заманауи тәсілдерін 
білу, мүмкін болатын даму сце-
нарийлерін модельдеу және биз-
нес-процестерді тиімді бас қару 
үшін жаңа идеяларды қа лып тас-
тыру мүмкіндігі қажет. Басқаша 
айт қанда, қазіргі за ман ғы бас шы-
ға басқарушылық биз нес-білімі 
қа жет. Сондықтан Farabi business 
school-дың МВА жә не DBA бағ-
дар ламалары бас қа ру шылық ой-
лау мен бизнес-құзы реттілікті 
да мытуға назар ауда ра отырып, 
басқарушы кадр ларды даярлауға 
және олардың біліктілігін арт ты-
руға бағыт тал ған.

Қазақстанда 
бизнес-білім бе ру ді 
дамыту мен бас қа ру-
дың тиім ді стра те гия-
сын құру – қа зір гі 
заманның негізгі 
проб ле ма ла рының бірі. 
Бизнес-білім берудің 
са палы жүйесінің 
болуы кәсіп кер лерге, 
басқарушыларға 
Қа зақ станның әлеу-
меттік-мәдени капи та-
лын, экономикасы мен 
бизнесін белгісіздік 
пен күрделі өтпелі 
кезең жағдайында 
жаң ғыр туға ғана емес, 
дамытуға да мүм кіндік 
береді. Мұндай 
жағ  дай да кәсіпкерлік 
және басқару дағ ды-
ларын оқытуға жауап 
беретін бизнес-
мектептердің рөлі арта 
түсетіні сөзсіз.

Данные сервисы в 
ос новном представ ле-
ны за рубежными раз ра-
бот ка ми, лингвис ти чес-
кие сло  вари, которых 
пос  троены на англий-
ском языке, и они пло-
хо адаптированы под 
ка захский и рус ский 
языки. Раз ра ботанная 
прог  раммистами Цен-
тра анализа и обработки 
дан ных КазНУ им.Аль-
Фа ра би, отечественная 
ин фор ма ционная систе-
ма мо  ниторинга мнений 
OMSystem, позволяет 
мо   ниторить инфор ма-
цион   ное пространство и 
опре де лить масштаб 
проб лемы; услышать мне-
ние общества и опера тив-
но вносить пояснения; 
оце нить вовлеченность 
пользователей в тему, выя-
вить есть ли основные 

Разработали новую 
систему мониторинга

Стремительное распространение 
социальных онлайн-сервисов и развитие 
технологий Big Data инициировали интерес к 
использованию сведений из социальных 
сетей в различных отраслях. Сегодня 
приобретают популярность технологии 
«мониторинга социальных сетей» (social 
listening) и контент-анализа. 

«Информационная система мониторинга мнений 
OMSystem (opinion monitor system)»

цион ные поводы и 
от ношения к ним; найти 
цен ные инсайты и при-
нять правильные управ-
лен ческие решения; ана-
ли зировать динамику 
упо  минаний о бренде/
со бытиях/мероприятиях; 
оценить социальное са-
мо чувствие общества по 
принципу «лакмусовой 
бумажки».

Новый сервис OMSys-
tem позволяет мо ни то-
рить ведущие но вост ные 
порталы страны, со циаль-
ные сети, такие как Face-
book, Instagram, Vkon-
takte, Telegram, Youtube, 
Twit ter, а также аккаунты 
из вестных блогеров, сай-
ты отзывов, аккаунты оп-
по зиционных ресурсов и 
лич ностей, сайты и ак-
каунты социальных сетей 
акиматов. Система OMS 
разработана с ис поль зо-
ва нием технологии Social 
Listening, Machine Learn-
ing, Big Data и др.

влия тельные лица темы 
обсуждения, фо р ми рую-
щие общественное мне-
ние; выявить инфор ма-

Сегодня весь мир ве-
дет борьбу с пан де мией 
COVID-19, в Ка зах стане 
пред при ни мают ся меры 
для пре дупреждения но-
вой волны опасной ин-
фек ции, ученые КазНУ им. 
Аль-Фараби тоже вносят 
свой вклад в общее дело.

Всемирная пан де мия 
выявила острую необ хо-
димость в быс тром диаг-
нос тиро ва нии и свое вре-
менном обращении за 
ме ди цин ской помощью. 
Это активизировало дея-
тель ность ученых и но ва-
торов по созданию новых 
современных систем 
диагностики, в том числе 
с исполь зо ванием цифро-
вых технологий. В веду-
щем вузе страны молодые 
ученые и IT-специалисты 
разработали Android-при-
ло жение «Tracker COV|KZ», 
которое дает возможность 
людям самостоятельно 
от следить симптомы ко-
ро навируса и вовремя об-
ра титься за меди ци н ской 
помощью.

«Сегодня мы обес по-
кое ны неутешительными 
прогнозами, связанными 
с новой волной панде-
мии. Цель нашей разра-
бот ки – научить поль зо-
вателей с помощью 
мобильного приложения 

следить за своим здо ро-
вьем и при первых симп-
то мах коро на вирусной 
инфекции свое временно 
обращаться за меди цин-
ской по мо щью. Это 
очень важно, пос кольку 
вре менной фак  тор на-
пря мую влияет на про те-
кание забо ле вания и 
эффективность лечения», 
– подчеркнула инженер 
Центра анализа и об ра-
ботки данных КазНУ 
Сауле Торекул.

Как пояснили раз ра-

Молодые ученые и IT-специалисты КазНУ 
им. Аль-Фараби разработали Android-
приложение «Tracker COV|KZ», которое 
помогает распознать симптомы 
коронавируса и вовремя обратиться к врачу 
для диагностики и лечения заболевания.

За здоровьем следит 
мобильное приложение

рак  тер ных симптомов 
дает ре комендации о 
необ хо  ди мости обра ще-
ния за по  мо щью. Мо-
биль ное при ложение 
вклю  чает ди на мическую 
сис тему оп роса, по ре-
зультатам кото рого мож-
но получить де тальный 
отчет о на ли чии симп то-
мов ко ро навируса. Также 
оно поз воляет отправить 
эти резуль таты в ме ди-
цинское учреждение или 
врачу. Кроме того, в при-
ло жении можно от сле-
живать ак туаль ную ста-
тис тику по си туации 
COVID-19 в Ка зах стане. 
Сейчас оно дос тупно на 
двух язы ках – казахском 
и рус ском, пла нируется 
соз дать вер сии на ан-
глий ском языке и для 
OIS. Android-при ло же-
ние можно скачать в Play 
Market и установить на 
мобильное устройство.

Как заверили в Цен-
тре ана лиза и обработки 
дан ных КазНУ, работа по 
с о  в е р  ш е н с т в о в а н и ю 
«Tracker COV|KZ» будет 
про   должена, изменения 
пла нируется вносить с 
учетом предложений 
поль зователей.

Подготовил
Каиржан ТУРЕЖАНОВ

бот чики, приложение не 
претендует на методику 
точной диагностики ви-
ру са и не ставит меди-
цин  ское заключение, 
оно по совокупности ха-
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– Ғани Қалиханұлы, 
бү гін де өмірдегі арман, 
жос пар ла рыңызды жүзеге 
асырып, бел гілі археолог-
ғалым, ұла ғат ты ұс таз 
атанған танымал аза мат сыз. 
«Адам мамандық таң дағанда 
және өмірлік жар іздегенде 
қателеспеуі керек» деген сөз 
бар, бұл жағынан жолыңыз 
болған сияқты. Де генмен 
алғаш өмір жолын бас-
тағандағы таңдауыңыз 
құ ры лыс саласы болған 
екен. Ал маты сәулет-
құрылыс инс ти  тутының 
дипломын ал ған жылы 
маман ды ғыңызды өз гертіп, 
ҚазМУ-дың тарих фа куль-
тетіне оқуға түсуіңізде 
қандай сыр бар?

– Армансыз адам болмайды, 
арман әрқашан алға жетелейді. 
Асқақ мұрат, мақсатқа, табысқа 
жетуге де сол арман түртпек бо-

Оразбаев, Уахит Шәлекенов, 
Мадияр Елеуов, Әбдеш Төлеубаев, 
Жәкен Таймағамбетов, Аманжол 
Қалыш сынды тәуелсіз еліміздің 
тарих ғылымын дамытуға үлкен 
үлес қосқан қазақтың маң дай-
алды археолог, этнолог ғалым да-
рымен бірге қызмет еткенімді 
мақтан тұтамын. Бұл кісілердің 
орны мен үшін бөлек. Нұртаза 
Алдабергеновтей қазақтың 
біртуар азаматынан тәлім-тәрбие 
алдым. Осы кісілерден алған 
тәжірибелерімізді Археология 
және этнология кафедрасындағы 
Бибізия Қалшабаева, Ерлан 
Тұрғынбаев, Дәурен Ескекбаев, 
Ғалымжан Бексейітов сияқты 
әріптестеріммен бірге салалық 
білім беру ісінде пайдаланып, 
ұстаздарымыздың ізін жалғас ты-
рып келеміз. Археологиялық экс-
пе дициялар кезінде қызметтес 
болған ға лым дар туралы бөлек 
әңгіме айтуға бо лады. Майемер, 

лады. Адам жасының әр ке зе ңін де 
армандары да әртүрлі ар наға 
бұрып, өзгеріп тұрады. Ең бас ты-
сы, соған талпынып, қол жет кі-
зуге күш салу керек. Тарих ғы-
лы мының ішіндегі тылсым 
қат    парлары көп, тұңғиыққа тар-
татын ең күрделісі – археология. 
Мен археологиялық қазба жұ-
мыс тарына бала күнімнен құш-
тар бол  дым. Институтта бес жыл 
оқып алған құрылысшы маман-
ды ғынан археологияға түбегейлі 
бетбұрыс жасауыма сол бала 
күнгі армандарым себеп болды. 
Ғы лымға құмарлық – жан құмар-
лық тарымның ішіндегі өзгешесі 
десем, артық айтпағаным. Кеңес 
өкіметі кезінде айтылмаған, жа-
зыл  маған, ашылмаған тари хы-
мызды зерттеп, халқыма жет кіз-
с е м  д е г е н  а р м а н  б о л д ы . 
Ғы  лым ның тылсым иірімдерін 
игеру – күрделі әрі жауапты іс. 
Ұстаз да рымның берген білімі 
мен тәр биесі, жақсы адамдардың 
кеңес те рі мені түп-тамыры мыз-
ды анық  тайтын тарих пен ар-
хео  ло  гия ғылымының қай наған 
ор та сына түсірді. Осылайша 
қара ша ңырақ – Қазақ ұлттық 
уни      вер   ситетіндегі ұстазда рым-
ның жебеуімен Археология жә-
не этнология кафедра сын дағы 
ғылыми ізденістерім 1989 
жылы Тарбағатай тауы теріс-
кейіндегі ерте темір дәуірінің 
ес керт кіштерін зерттеуден бас-
тал ды.

– Дүниеге адам болып 
келген соң, сол ғұмыр-да-
рия ның ағы сы мен кете 
бермей, алған біліміңе, 
күш-жігеріңе сүйеніп, 
жақ сы лар дың шара па-
тымен өз жолыңды тауып, 
ең бегіңнің жемісін жи на-
ған нағыз бақыт шығар. 
Ар ма ныңызға жетуге 
уни вер си тет тегі ғұ мырын 
ғылымға ар  наған ұс таздар, 
ой бөліс е тін за ман дас тар, 
сыр шертісер дос тарыңыз 
себеп болғаны бел гілі. 
Ғылым жолында өзіңізге 
үлгі болған адамдар ту ралы 
айтсаңыз.

– Кафедрадағы Әбдіманап 

Берел қо рым дарындағы алғашқы 
отандық зерттеулерге атақты 
археологтар Зейнолла Самашев, 
Жолдасбек Құрманқұлов, Ан то-
нина Ермо ла ева, шетелдік архео-
логтар Я.А.Шер, А.-П.Франкфор 
сияқты ғалымдармен бірге 
қатысып, тәжірибе алдым. 

– Ғани Қалиханұлы, 
шәкірт тер ге білім берумен 
қатар, ғы лыми ізденістерді 
қатар алып жүр сіз. Соңғы 
жылдары С.Аман жо лов 
атындағы Шығыс Қазақ-
стан МУ, Шәкәрім атындағы 
Семей МУ, І.Жансүгіров 
атындағы Жетісу МУ, 
М.О.Әуезов атындағы Семей 
және Абай атындағы 
Алматы педагогикалық 
уни вер си теттерінің тарих 
факультеті магис транттары 
мен студент те рінің 
археологиялық және 
этно  графиялық тәжіри бе-
сіне бас шы лық жасайсыз, 
қаншама ар хео логиялық 
экспедицияларға же тек ші-
лік етіп жүрсіз, осы ба ғытта 
қандай жетістіктеріңіз бар?

– Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің Архео-
логия, этнология және музео-
логия кафедрасы ұжымы соңғы 
жылдары айтарлықтай жетістік-
терге жетіп келеді. 2012 жылдан 
бері Шығыс Қазақстанда ҚазҰУ-
дың тарих, археология және эт-
нология факультетінің ұс таз да-
ры, ғылыми қызмет кер лері, 
ма гистранттары мен сту дент те-
рі нен тұратын Алтай архео логия-
лық экспедициясын жасақтап, 
ғы лыми-зерттеу жұмыстарына 
же текшілік етемін. Шығыс Қа зақ-
станның Күршім өңірі табиғат 
жағынан, сарқылмас табиғи бай-
лықтарымен, кен көздерімен ға-
на емес, сонымен қатар бірегей 
та  рихи-мәдени ескерткіш те рі-
мен белгілі. 

Қазақстан аумағындағы Ал-
тай таулары көпметалды кендер-
дің қазынасы саналады. Нарым 
мен Күршім тау жоталары ау ма-
ғында алтын мен сирек кездесетін 
металдардың кеніштеріне аса 
бай. Күршім өңірі тайпаларының 

басты кәсібінің бірі металл өңдеу 
болғанына осында табылған қо-
ла, алтын заттары дәлел. Олар 
құрал-сайман, қару-жарақ, әше-
кей бұйымдар түрінде кездеседі. 
Әшекей бұйымдарын жасауда 

нында жүргізілген археоло гия-
лық жұмыстардың барысында 
Қа ра Ертіс өзенінің оң жаға-
лауында орналасқан Түйетас қо-
ры мынан VIII-X ғасырларға жа-
татын жылқы әбзелдері табылды. 
Ер-тоқым, жүген әшекей зат тар-
мен жоғары дәрежеде, асқан 
шеберлікпен жасалған. Қимақ 
қорғанынан табылған мата 
шіріндісі Эрмитажда сарап та ма-
дан өтіп, нәтижесінде тура сол 
кездегі қалпына келтірілді. VIII-X 
ғасырлармен мерзімделетін Қи-
мақ қорғанынан алғаш рет то-
лық тай табылған жылқы әб-
зелдерінің реконструкциясы 
жа салып, Әл-Фараби атындағы 
Қа зақ ұлттық университетінің 
кітапханасындағы «Ұлы дала» 
атты көрмеге қойылды. 

2015 жылы Аян қорымынан 
қимақ жауынгерінің толық сақ-
талған қорғаны қазылды. Зерттеу 
жұмыстары нәтижесінде қаң қа-
ның сол қолының басынан ұзын-
дығы өкшесіне дейін жететін 
қыны қайыстан жасалған, ас-
тыңғы жағына темір ұшы киілген, 
ұзындығы 115 см болатын семсер 
қойылған. Сабы ағаштан, үш бұ-
рыш ты және дөңгелек саңы лау-
ла ры бар жетесі темірден жа сал-
ған. Жүзі тік, қимасы үш бұ рышты, 
ұшы конус тәріздес. Же   тесі тік, 
оюланған. Қылыш са  бының ай-
на ласында белге ілуге арналған, 
оюланған метал дан жасалған 
заттар жатыр. Зат тар дың бе тін-
де гі жапырақ, өсімдіктерге ұқсас 
ою лар, ал арт қы жағында ромб 
тә різді са ңы лаулары бар. Қы лыш-
тың астында, орталық бөлігінде 
темір пышақ, мәйіттің оң қо лын-
да қынап пен жебенің темір 
ұштары жатыр. Қорамсақтағы 
жебе бас тары ұш тарымен жоғары 
қа ра тылып қо йыл ған. Одан бас-
қа, көптеген ме талдан жасал ған 
белбеу ұш тары, тартқыштар, тағы 
басқа ат әбзелдері табылды. 

– 2011 жылдың күзінде 
Лай бұ лақ және Жаңатілек 
ауыл да рының ортасындағы 
қорғаннан «Үржар хан ша-
йы мы» деген атқа ие болған 
алтыннан соққан баскиім 
кигізген, әшекейлі алтын 
бұйымдармен көм ке рілген 
б.з.д. IV-III ға сыр лар да өмір 
сүрген әйелдің сүйе  гі 
та былды. Мұндай қорғандар 
Үржар ауда нын да көп 
болуы тиіс. 2015-17 жыл дар-
да сіз сол жаққа экс пе ди-
ция ны бастап бар  дыңыз, 
нәтижесі қалай болды?

– Үржар тарихи-мәдени ауда-
ны на жүргізілген археологиялық 
қазба жұмыстары барысында 20-
дан астам бірінші рет ашылып 
отырған нысандарға зерттеулер 
жасалды, картадағы орындары 
анықталды. Зерттеу жұмыстары 
барысында Үржар, Жаңатілек, 
Тас  кескен, Лайбұлақ, Теректі 
ауыл  дары маңындағы аумақтар 
қам тылды. Жаңадан табылған 
археологиялық ескерткіштердің 
координаттары, бұрын белгісіз 
петроглифтердің орны картаға 
түсірілді. Аудан көлемінде тағы да 
қызғылықты археологиялық ес-
керт кіштер – жартасқа са лын ған 
суреттер, ашылмаған қор ған дар, 
тас мүсіндер бар. 

Ал ханшайымға келер болсақ, 
археологиялық олжа бұдан әрі 
мемлекеттік мұра жайда өзінің 
лайықты ор нына жайғасатын бо-
ла ды. Оқушылар, сту дент  тер, кә-
сіби зерт теу ші лер мен тарих қа 
қы зы  ғу шылық таныт  қан қа  лың 
бұ  қа  ра  ның көз  айы мы на айна ла-
ды. 

– Әңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан 
Қайыржан ТӨРЕЖАН

Археологияда ашылмаған 
нысандар көп

Ғани ОМАРОВ, археолог-ғалым: 

kemel

Ғани Қалиханұлы Омаров 1961 жылы 3 маусымда 
Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл ауданы Горное (Ақбұлақ) 
ауы лында дүниеге келген. 1978 жылы орта мектепті үздік бі-
тіргеннен кейін еңбек жолын сегіз жылдық мектепте қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі қызметінен бастады.               
1979-84 жылдары Алматы сәулет-құрылыс инс ти тутында 
оқып, бітірді. 1984 жылы ҚазМУ-дың тарих факультетіне 
сырттай оқуға қабылданады. Арасында екі жылдық әскери 
борышын өтеп келді. 1989 жылдан бастап ҚазМУ-дың 
Археология және этнология кафедрасында аға инженер,  
ассистент, аға оқытушы, кафедра меңгерушісі қызметтерін 
атқарды. Осы оқу орнының аспирантурасын бітіріп, 
кандидаттық диссертациясын сәтті қорғады.

1989 жылдан бастап Тарбағатай теріскейі, Шыңғыстау 
мен Алтайдың қола, ерте темір, түркі дәуірі ескерт кіш терін 
зерттеумен айналысты. Қазақ-француз біріккен археология-
лық экспедициясының құрамында Берел қорымындағы сақ 
дәуірінің қорғандарында, 1999 жылы Қазақ-Ресей біріккен 
археологиялық экспедициясының зерттеулері бойынша ШҚО 
Марқакөл ауданы жерінде кешенді зерттеулерге қатысты. 
2003 жылы Шілікті алқабындағы археологиялық экспеди ция-
сына, 2004 жылы Батыс Қазақстандағы кешенді археологиялық 
зерттеу лер ге қатысып, қазба және барлау жұмыстарына 
атса лыс ты. 2008 жылдан 2011 жылға дейін Үйгентас экспе-
ди циясына, Ойжайлау сақ, түркі дәуірі ескерткіштерінде, 
ортағасырлық қалаларында археологиялық зерттеу жұмыс-
та рын және археологиялық барлау жүргізді. 

Ғ.Омаровтың басшылығымен «Шығыс Қазақстан об лысы 
Күршім ауданының археологиялық ескерткіштері», «Оңтүстік-
Батыс Алтайдың ежелгі және орта ғасыр көшпелілері: 
пәнаралық зерттеу» және «ШҚО Үржар ауданының архео ло-
гиялық ескерткіштері», ал 2018-20 жылдар аралығында «Көне 
за маннан орта ғасырларға дейінгі Қазақ Алтайы тұрғын-
дарының сакралды кеңістігі және жерлеу-ғұрыптық рәсімдері» 
тақырыбында ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелі ат қа-
рылды.

Қазіргі кезде Ғани Омаровтың жетекшілігімен ҚР БжҒМ 
жариялаған 2021-23 жылдарға арналған ШҚО «Аягөз ауда ны-
ның археологиялық ескерткіштері: пәнаралық зерттеу» және 
ҚР мәдениет және спорт министрлігінің «Шелек-Талғар қос-
өзені аралығындағы ерте көшпелілер қорғандарының конс-
трук тивті ерекшеліктері» атты 2020-22 жылдарға арналған 
ғылыми жобалар аясында зерттеу жұмыстары жүргізілуде. 

Білім беру мен ғылымдағы жетістіктері үшін ғалым-
археолог ҚР БжҒМ «2014 жылдың жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы» атағын иеленді, «Ы.Алтынсарин» және «ҚазҰУ-ға 
– 80 жыл» төсбелгілерімен марапатталды. 

металл өңдеу өнері жоғары дәре-
жеге жетіп, бұйымдар сыртқы 
пішінінің әдемілігі мен өңдеуінің 
тиянақтылығы және мүсіндік 
бейнелілігімен ерекшеленеді. 

Күршім тарихи-мәдени ау да-
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Президент Н.Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаң ғы-
руы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан хал қына 
жолдауында «Цифрлық Қазақстан» ауқымды бағдарламасы 
жарияланды. Бұл – егемен ел болған отыз жылдағы жеткен 
ауқым ды жетістіктеріміздің бірі. Өйткені цифрландыру Қа зақ-
стан үшін маңызды экономикалық секторды жетілдіруде 
серпінді даму үшін кең мүмкіндіктерге жол ашады. Атап 
айтқанда, мұнай-газ саласы үшін Қазақстандағы ірі тау-кен 
өндіруші компанияларында зияткерлік мұнай кен орындары 
технологиясын енгізу қарастырылған. Деректерді талдаудың 
жаңа құралдарының пайда болуы және оларды тасымалдау 
жылдамдығын жоғарылату шешім қабылдау және еңбек өнім-
ділігін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жаңа техно-
ло  гиялар сапалы және толық ақпаратты ұсынуына байланысты 
бар лау және өндіру шығындарын азайтуға жол ашады.

MaŊYzDY MezeT

зор барлық түрлендірулер мен 
шаралардың басты мақсаты – өз 
елімізді жоғары білімді, салауатты 
және прогресшіл ұлттық қоғам 
ретінде қалыптастыру.

Соңғы жылдары минералды-
шикізаттық кешендерді өндіруге, 
ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар мен машина жа-
сау да және басты өндіріс сала ла-
рына заманауи әлемдік иннова-
ция лық технологияларды енгізу 
арқылы ғылыми-практикалық 
бағ д арламалардың жүзеге асуы 
мен елімізді индустриалды-инно-
ва циялық дамытудың курсы 
анық талды. Осы бағыт арқасында 
ғылымның әртүрлі салала рын-
дағы қолданбалы және іргелі 
зерттеулердің тиісті жоғары нәти-
желерге қол жеткізуіне, ғылыми-
практикалық қордың дамуына 
ерекше назар аударылады. Қазіргі 
таңда Қазақстандағы экономика 
мен өндіріс салаларында еліміздің 
технологиялары мен инно ва ция-
ларын өз бетінше өңдеуге және 
бұл өңдеулерді респуб ли ка мыз-
дың жоғары сапалы білім жүйесі 
арқылы ғана жүзеге асы руға 
болатынына аса көңіл бөліп отыр.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде осы 
үдеріс, яғни көпжылдық дәстүрлер 
мен қызметкерлердің жоғары 
потенциалдарын сақтай отырып, 
соңғы жылдары университетте 
ұйымдастырушы-тәрбиелік және 
ғылыми-зерттеу мен білім беру 
үрдістерін сапалы өзгертуге ба-
ғыт талған көптеген шаралар 
орын далды. Оқу үдерісі бары-
сында басталған түбегейлi өзге-
рiс тердің, яғни біздің оқу жос пар-
ларымыздың әлемдiк деңгейдегі 
же текші оқу орындарының ака-
демиялық бағдарламаларымен 
сәйкестендіруге мүмкiндiк бе ре-
тiндей университеттiң бар лық 
ма мандықтарына арналған тә-
жірибелік оқу бағдарламалары 
құрастырылған. Сонымен қатар 
алға қойған мақсаттарға жетуді 
көздейтін жоспарларымызды 
анық тап, әлемдік білім кеңіс-
тігіне кіруді бір қадам болса да, 
жақындата түскен универси те ті-
міздің ғылыми және оқу-білімдік 
потенциалдары жо ға ры деңгейде. 

Бүгінгі таңда заманауи цифр-
лық және коммуникациялық тех-

және спорттық өміріне белсенді 
қатысады, бағдарламалау сайыс-
та рынан жүлделі орындарға ие.

2003 жылдан бастап меха ни-
ка-математика факультеті не-
гізінде Информатика кафедрасы 
бағ дарламалау бойынша әлем ко-
ман даларының Қазақстан ко ман-
далары арасындағы ширек фи-
налын өткізіп келеді. Қазақстан 
чемпионатына республиканың 
барлық жетекші универси тет-
терінен жыл сайын 80-нен астам 
команда (240 адамнан астам) 
қатысады.

Кафедра информатика бағы-
тын да жыл сайын студенттер ара-
сында бағдарламалау контекс-
те рін өткізеді: MechMat Open, 
Inform, облыстық пәндік олим-
пиада. Сондай-ақ кафедраның 
шет елдердің жетекші универ си-
теттерімен, халықаралық ұйым-
дармен және қорлармен тығыз 
ғылыми байланысы бар екенін, 
соның арқасында шетелдік уни-
вер ситеттердің жетекші ғалым да-
ры оқу үдерісіне, ғылыми кон фе-
рен цияларға қатысады. Сонымен, 
Ньюкасл-Он-Тайн универси теті-
мен (Ұлыбритания), Поли тех ни-
ка-де-Валенсия универ с и те тімен 
(Испания), Блекинге тех      но ло-
гиялық институтымен (Швеция), 
Кинг колледжімен (Ұлы бри та-
ния), Вена техникалық уни вер-
ситетімен (Австрия) ын ты  мақ тас-
тық туралы келісім нә   ти  жесінде 
Информатика ка фе драсы білім 
беру үдерісіне жаңа курстар 
енгізуге, қолданыстағы білім беру 
әдістерін жетілдіруге және білім 
беру про це сіне жаңа ақпараттық 
техно ло гияларды тиімді тартуға 
ба ғыт талған жо балар әзірлейді.

2010 жылдың қаңтар айынан 
бас тап Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ және атап айтқанда Ин-
фор матика кафедрасы Tempus IV 
CANDI халықаралық жобасында 
«Электрондық оқыту және қайта 
даярлаудың құзыреттілігі мен 
инфрақұрылымын оқыту» бо-
йын ша жұмыс істеп жатыр. Жо-
баның басты мақсаты – элек-
трон дық оқыту және мамандарды 
қайта даярлау, инфрақұрылымын 
дамыту, сондай-ақ қолданыстағы 
курстар мен оқу бағдарламаларын 
электронды оқыту, қажетті 
дағдыларды дамыту. 

ҚазҰУ-дың еуропалық серік-
тес  тері – қашықтан оқыту сала-
сындағы көшбасшылар: Ашық 
университет (Ұлыбритания), 
Вена университеті, Вена тех ни-
калық университеті (Австрия), 
Мюнхен техникалық уни вер си-
теті (Германия). Осы жоба ая сын-
да ҚазҰУ-дың қашықтан оқыту 
ортасында келесі электронды 
курстар әзірленіп, енгізілді: «Ин-
фор матика негіздері» Үргеніш 
мемлекеттік университетімен, 
«Ал горитмдер және мәліметтер 
құ рылымы» бойынша Мирзо 
Улугбек атындағы Өзбекстан ұлт-
тық университетімен бірлесіп 
атқарылды. Кафедра профессор-
оқытушылар құрамының ғылыми 
жұмыстары жыл сайын бірқатар 
шетелдерде жарияланады. 

Мемлекет басшысының «Бо-
ла шаққа бағдар: Рухани жаң ғыру» 
бағдарламасы аясында кафе дра-
ның жоғары білікті оқытушылары 
бола шақ мамандарды даярлаудың 
жоғары деңгейін қамтамасыз 
етеді. Бұл олардың кәсіби шебер-
лік терін әртүрлі салаларда қол-
дануға және кәсіби қызметінде 
тамаша нәтижелерге қол жет кі-
зуге мүмкіндік береді. Инфор ма-
тика кафедрасы жұмыс істеген 
жылдары біздің республикамызда 
ғана емес, сонымен қатар оның 
шегінен тыс ірі компаниялардың, 
өнеркәсіптік кәсіпорындардың, 
ғылыми, қаржылық, сақтандыру 
және білім беру мекемелерінің 
жетекшілері мен жетекші ма ман-
дары болған мамандар галак ти-
касын шығарды. Уақыт өте келе 
Информатика кафедрасы ұйым-
дас тырушылық, ғылыми және 
әдістемелік аспектілері бойынша 
күшейе түсті, ғылыми және білім 
беру қызметінде айтарлықтай 
жетістіктерге жетті. 

Бүгінде бай тарихы бар Ин-
фор матика кафедрасында жо ға-
ры білікті ғылыми-педагогикалық 
кадрлар бар: 105-тен астам штат 
бірлігі, оның ішінде алты ғылым 
докторы, 12 PhD докторы, 10 
ғылым кандидаты, үш шетелдік 
профессор магистранттарымызға 
дәріс беруде. Кафедра оқы ту шы-
лары, ғалымдары мен түлектері 
әлемдік ғылым мен техниканың 
дамуына өлшеусіз үлес қосты.

Информатика кафедрасы бо-
ла шаққа сеніммен қарайды және 
уақыттың соңғы тенден ция ла ры-
на сәйкес, жаңа міндеттер бо йын-
ша жұмыс істеуге дайын. 

Тиыштық ХАКІМОВА, 
Зухра ӘБДІАХМЕТОВА, 

ақпараттық 
технологиялар факультеті 

Информатика кафедрасының 
доценттері 

Болашақтың бастауы  – 
цифрландыру

және ақпараттық мамандықтары 
түлектерінің техникалық дайын-
дық деңгейімен анық та ла ды. Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-да осын-
дай профильді кафедраның 
бо луы уақыт талабымен, цифрлық 
ақ параттық технологиялардың 
адам қызметінің барлық сала ла-
рында үнемі өсіп келе жатқан 
әсері мен қолданылуымен және 
кадрларды даярлауды кеңейту 
қажеттілігімен түсіндірілді.

Информатика кафедрасы 
2001 жылдың қараша айында 
уни верситетіміздің құрметті про-
фессорлары Ш.Смағұлов, Н.Да-
наев, Г.Балақаева, Т.Шмы га лева 
сияқ ты қызметкерлердің кө ме-
гімен құрылды. Кафедраның ал-
ғашқы меңгерушісі, физика-
ма те матика ғылымдарының 
док торы, про фессор Г.Балақаева 
(2001 жыл дан 2006 жылға дейін) 
болды. Гүл нар Төлтайқызының 
бас шы лы ғымен «Информатика», 
«Есеп теу техникасы және бағ дар-
ла ма лық қамтамасыз ету» ма -
ман  дықтары бойынша оқу жос-
парлары және бағдар ла малары 
құрылды. Кафедра түлектерінің 
жұмыспен қамтамасыз етілуі өте 
жоғары деңгейде. Олардың 
көпшілігі қазіргі уақытта көптеген 
алдыңғы қатарлы IT компа ния-
ларда, қаржылық ұйымдарда, 
мемлекеттік және академиялық 
құрылымдарында еңбек етіп жүр.

Информатика кафедрасы же-
лілік және телеком муни ка циялық 
технологиялар саласында Region-
al/Local Networking Academy Cis-
co мен біріге жұмыс істейді. 
Кафедраның бірнеше оқытушысы 
Cisco академиясының серти фи-
катталған координаторлары. Ин-
форматика кафедрасы сту дент-
терінің on-line режимінде Cisco 
Networking Academy халық ара-
лық бағдарламасы бойынша білім 
және сертификат алу мүм-
кіндіктері бар.

Кафедра оқытушылары өзде-
рі нің ғылыми әзірлемелерін оқу 
үдерісіне белсенді енгізуде: бұл 
– жаңа дәрістер курстары мен ин-
новациялық семинарлар, оқы-
тудың әртүрлі технологиялары. 
Оқу үрдісінде студенттермен 
олар дың мамандануын ескере 
оты рып жұмыс істеудің жеке тәсі-
ліне көп көңіл бөлінеді. Кафедрада 

за манауи компьютерлік тех ни ка-
мен жабдықталған зерт ха на лар-
дың жақсы материалдық-техни-
ка лық базалары бар. Бакалавриат 
түлектері магистратурада және 
докторантурада білімін жалғас ты-
руға мүмкіндік алады. Инфор ма-
тика кафедрасы Қазақстанда ал-
ғашқылардың бірі болып 
ин   фор матика саласындағы фило-
со фия докторларын (PhD) даяр-
лаудың білім беру бағдарламасы 
бойынша жұмыс істеді. 2008 
жылы информатика саласының 
алғашқы PhD-лары дипломдарын 
алды. Сонымен қатар көптеген 
жылдар бойы кафедра қазіргі 
заманғы ІТ бағыттары бойынша 
бакалаврлар мен магистрлерді 
даярлайды.

Кафедрада ғылыми және ғы-
лы ми-әдістемелік семинарлар өт-
кі зіледі. Оның бірі – «Инфор ма-
тиканың өзекті мәселелері» 
се   минары. Онда оқытушылар, 
PhD-докторанттар мен магис-
трант т ардың объектілерге 
бай  ланысты соңғы ақпараттық 
тех нологиялар саласындағы 
зерт   теулерін талқылайды: бағдар-
лан ған, жүйелік және құрылымдық 
бағдарламалау, алгоритмдеу және 
деректерді құрылымдау, желілік 
технологиялар, параллель есеп-
теу, компьютерлік жүйе лер дің се-
нім ділігі мен ақауларға төзімділігі, 
нақты уақыт жүйелері, сонымен 
қатар Web-дизайн. Кафедра оқы-
ту шылары республикалық және 
ха лықаралық ғылыми-прак ти-
калық және әдістемелік жұ мыс-
тарға қатысады. Конференциялар 
кафедраның студенттері мен док-
торанттарын тарта отырып, ғы-
лыми-зерттеу және жобалық жұ-
мыстар жүргізеді.

Желілік және телеком му ни-
кациялық технологиялар сала-
сында Информатика кафедрасы 
Cisco аймақтық/жергілікті желілік 
академиясымен ынтымақтастық 
жасайды (кафедраның кейбір 
оқытушылары осы академияның 
сертификатталған оқыту шы ла-
ры). Информатика ка фе дра сы-
ның студенттері Cisco Networking 
Academy халықаралық бағ дар ла-
масы бойынша on-line ре жимінде 
оқудан өтіп, сер ти фикат ала ала-
ды. Бүгінде кафедра студенттері 
университеттің шы ғармашылық 

Мемлекетімізде ғылыми-тех-
ни калық және әлеуметтік-эконо-
ми калық көптеген бағдар ла ма-
лардың сәтті орындалу аясында 
білім беру мен ғылыми жүйе лер-
дің сапасын арттыру мәселесі 
қашанда өзекті. Осыған орай, бі-
лім мен ғылым саласында жүзеге 
асы рылып жатқан және болашағы 

нологиялар қолданылмайтын 
адам қызметінің саласын елестету 
қиын. Біздің болашағымыз көбіне 
жаңа ақпараттық техно ло гия-
ларды құруға, цифрлық және ком-
му никациялық құралдарды үнемі 
дамытуға байланысты болатыны 
жасырын емес. Бұл өз кезегінде 
уни верситеттердің компьютерлік Тиыштық Хакімова Зухра Әбдіахметова
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ҚҰНТТАУ КЕРЕК

Жаһандану жастар көзімен...

Жаһандану – күрделі ұғым. Оның әсері мемлекеттегі 
ұлттық руханияттан экономикаға дейінгі барлық саланы 
қамтуда. Сондықтан оның ауқымын таразылауда фило со-
фиялық тұжырым жасаудың маңызы зор. Ал оған дейін 
оның мәнін барынша түсініп, жан-жақты сараптауымыз 
ләзім. Бүгінгі ақпараттық қоғам кеңістігінде жаһанда ну-
дың ықпалы өте жоғары. Сондықтан біз жалпы 
тақырыпты заманауи даму жолындағы жастардың өз 
арасында талқылап алуды жөн көрдік. Олардың 
пікірлерін қағазға түсірдік. Ендеше ҚазҰУ-дың химия 
және химиялық технология факультеті студенттерінің 
жаһандану үрдісі туралы пікірлерімен таныс болайық, 
оқырман!

BezBen

ХХІ ғасырда Қазақстан әлем-
дегі жаңа орын үшін күресуге 
мәж бүр болады, онда ресурстар 
ше шуші фактор емес. Ал бейім-
де лу мүмкіндігі, қаржылық, ақ-
па раттық және тауарлық ағын-
дарда, жоғары технологиялар 
саласында өз үлесін алу негізгі 
фактор болып табылады. Мем-
лекет басшысы Қ.Тоқаевтың пі-
кі рі бойынша: «Біздің ел өзгер-
ме лі әлемдік экономикалық 
тәр тіпке бейімделу үшін барлық 
қажетті алғышарттарды жасауы 
керек». 

Жаһандану және оның туын-
дайтын процестері күш пен бей-
ім делушілікті, мінез-құлықтың 
дәс  түрлі модельдерін, өмір сал-
ты мен дүниетаным тәсілдерін, 
сон дай-ақ адамдардың құнды-
лық тарын, бағдарларын, ала лау-
шылықтарын сынай ды. Жа һан-
да ну сын-қатерлеріне тиімді 
жауап ретінде білім беру жүйесін 
жетілдіру, тұтыну мен жинақтау 
заңдылықтарын ұтымды ету, 
мемлекеттер арасындағы қаты-

Бүгінгі таңда жаһандану 
қоғам дамуының негізгі фак тор-
ла рының біріне айналды. Жа-
һан дану процестері елдердің 
және халықтардың бір-бірімен 
жақсы араласуына, адамзаттың 
интеграцияға және оның тір-
шілік әрекетіне әкеп соқты. 

Мәдениет саласында жа һан-
дану процестері дәстүрлі тарих 
пен мәдениеттің құндылықтары 
мен элементтерін, сондай-ақ 
халықтардың тілін елемеу негізі 
болып табылатын бүкіл әлемде 
бұқаралық мәдениеттің серпінді 
таралуына әкеледі. Сонымен 
бірге ұлттық өзін-өзі танудың 
жандануы қоғамның жаһандану 
процестерінің жойқын әсеріне 
қарсы қорғаныс реакциясы бо-
лып табылады. Бұл тен ден ция-
лар, менің ойымша, үлкен оң 
мән ге ие және халықтардың 
әмбе баптандыру мен стан дарт-
тау процестеріне қарсы табиғи 
реак ция. Басқаша айтқанда, 
ұлттық өзін-өзі танудың жан-
дануы, трансформациялық әлем 
жағ дайында түйінді этно конс-
трук циялық белгілердің рөлін 
кү шейту ұлттардың сақталуы 
мен дамуының, сондай-ақ олар-

Жаһандану – әлемнің бір тұ-
тас жүйе ретінде жұмыс істеуі. 
Қарапайым тілмен айтқанда, 
жаһандану – елдердің әртүрлі 
деңгейде біріге отырып дамуы. 

Ал осы жаһанданудың мәде-
ниетке әсері қандай? Мен бұл 
мә селе жайлы екі түрлі көз қа-
рас та болар едім. Себебі жа һан-
данудың мәдениетке жақсы әсе-
рі де, жаман әсері де бар. 
Мә  селен, жақсы жағынан, әрине, 
елі  м іздің мәдениеті басқа шет-
ел  дермен бірдей деңгейде да-
муы. Жаһанданудың ерекше 
жағымды жақтары ең алдымен 
адам өмірінің мәдени аспектісіне 
қатысты болуында. Жалпы, мә-
де ни жаһандану – бұл діни және 
ұлттық шекараларды жою ға 
бағытталған процесс. Ол өзі нің 
басты мақсаты үшін бүкіл адам-
затты бір жаһандық өр кениетке 
біріктіреді. Жаһан да нудың мә-
де ни аспектісі қазіргі әлем үшін 
адамға бүкіл әлемдегі оқи ға-
ларды бақылап отыруға мүм кін-
дік беретін бұқаралық ақпарат 
құралдары сияқты ажы рамас 
факторды ұсынады. Ғы лы ми бі-
лім мен технологиямен ал масу 
прог рестің басты қоз ғау шысы 
болып табылады, сон дықтан 
осы саладағы қазіргі жағ дай 
мәде ни жаһандануға бай ла ныс-
ты деп айтуға болады. 

Жаһанданудың теріс әсеріне 
тоқ талсақ: қазақи мәде ние ті-
міздің дамуына біршама кедер-
гі лер келтіреді. Яғни қазіргі кез-
де осы жаһандану мәселесіне 
бай ланысты көптеген жас та ры-
мыз батыстық мәдениетке қ ы-
зы ғушылық танытып, тіпті со-
лар ға еліктеуді көп кездестіреміз. 
Бұл өз кезегінде ана тіліміздің, 
салт-дәстүріміздің біртіндеп 
ұмытылуына әкеледі. Бұл жерде 
бар мәселе ұлттық мента ли тет-
тің даму ерекшеліктеріне ті ке-
лей байланысты болып отыр. 
Әрине, ұлттық ментали тет тің 
ішкі мүмкіндіктерін жаһандану 
үрдісінде дұрыс, тиімді пай да-
ланудың маңызы өте зор.

Нұрсұлу ҚАРЖАУБАЕВА,
 2-курс студенті

Әлем елдерінде жаһандану 
дәуірі басталғалы ұлттар мен 
ұлыстардың экономикасы, 
тұрмыс-тіршілігі, әлеуеті дамып 
келеді. Сонымен қатар осы ай-
тыл ғандармен бірге, спорттың 
да ерекше қарқынмен дамып 
келе жатқанын байқап отырмыз. 
Мәселен, универсиада, олим-
пиа да, Азиада т.б. осы сынды 
халықтар арасында әртүрлі 
спорт салаларынан жарыстар 
өте ді. Бұл жарыстар тек қана 
орын үшін емес, сонымен қатар 
халықтар арасында достық қа-
рым-қатынас орнату үшін, мә де-
ниетімен танысу үшін, бір-бірі 
жайлы көптеген мәлімет білуге 
өзінің септігін тигізері анық. 

Алматы қаласы өзiнiң тама-
ша спорттық және жапсарлас 
ин фрақұрылымы арқасында жә-
не басшылықтың әлеуеттi қол-
дауы мен 2017 жылғы сту дент-
тер дiң әлемдiк қысқы 
ойын   дарын, былайша айтқанда, 
Қыс қы универсиаданы ұтып 
алды. 1990 жылдардан бастап 
спорт танымалдылыққа ие бола 
бастады. Ол бұқаралық, бос уа-
қытты тиімді пайдалану, ара-
ласу, бірігу үшін қолайлы мәде-
ниет саласы болды. Бүгінгі таңда 
халықтың қызығушылығының 

Философияның заңы бо-
йын ша екі бір дей нәрсе құбылыс 
болмайтыны сияқты, бір тұл ға-
ның екі тілді дәлме-дәл бірдей 
білуі де мүм кін емес. Екі немесе 
одан да көп тіл білетін кез келген 
адам үшін, әйтеуір, бір тіл үстем 
бо лады. Табиғи жағынан 
алғанда, әдетте адам үшін өзінің 
ана тілі басым болуы керек, бұл 
 – жара тылыс қағидасы. Ал қа зір-
гі ға лам дық шын дыққа қарасақ, 
он да ана тілінің емес, мем ле-
кеттік тіл дің немесе бәсекеге 
қабі леті жоғары тілдердің 
басымдығын айқын аң ғарамыз.

Айталық, әлемде мыңдаған 
тіл бар десек, олардың 90-нан 
ас тамы ғана мемлекеттік немесе 
ресми мәртебеге ие. Яғни ана 
тілінің көпшілігі әлгіндей мәр-
те беден шет қалғандықтан, 
олар дың ба сым көпшілігі қо ғам-
дық қатынастарда қол да ныл-
майды. Сондықтан ол тілдерде 
білім берілмейді, бұқа ралық ақ-
парат құралдары жария лан-
байды, кітаптар шықпайды. 

Жаһандану кезінде әлемдік 
тіл дердің ық палы артады, тер-
ми нология халықаралық маз-
мұн ға ие болады, басым тілдерде 
жа салған сөз тіркестері қол да-

ны лады. Осындай болуға тиісті 
тіл дік-мәдени үдерістер барлық 
тілдерге тән. 

Түйіндей келе ай та рым, тіл 
– ойдың жемісі. Қай тіл де ой-
ласаң, сол тілде сөйлейсің. Сол  
себепті тіл – қарым-қатынас 
құралы ғана емес, тіл – ұлтты, 
әлемді, дүниені тану моделі. Оны 
отан дас тарымыздың баршасы 
сезін се, түсінсе жаһандану дәуі-
рінде бар лық құндылық тары-
мызды өз деңгейінде сақтай да 
аламыз, жетілдіре де аламыз. 

Ботагөз ҚАЛИЕВА,
2-курс студенті

дың ұлттық бірегейлігінің өз-
геруіне негізгі себептердің бірі 
болып табылады. 

Негізі, ұлттың өзін-өзі та-
нуы ретінде қарастырсақ дұ-
рыс деп ойлаймын, яғни ол 
мыналарды білдіреді: тарихты, 
ұлттық мәде ниетті, аумақты 
білу және құр мет теу, халықтың 
ерекше лік те рін білуі, ұлттық 
топ мү    ше лерінің өз мүдделерін, 
ұм ты лыстарын, мақсаттарын, 
мұ  рат тарын, қажеттіліктерін 
және т.б. түсінуі.

Нұрай НҰРАХМЕТОВА,
2-курс студенті 

арқасында кей спорт түрлері өз-
өзін асырайтын дәрежеге жетті. 
Мысалы, футболды алайық. 
Клуб  тар өздерінің арасында 
ойыншылармен келісімшартты 
сатып, одан қалса, футбол көру-
ші жанкүйерлерге билет сатып, 
жарнама жасап, өз әлеуетін өз-
де рі осылай көтере алуы қуан-
тарлық жағдай.

Дей тұрғанмен жаһандану 
ұғымының түпкі мақсаты бәрі-
міз ге аян. Қай ұлттың тілін, 
мәде ниетін үйреніп, құр мет те-
ген мен, өз елдігімізден айы рыл-
маған жөн.

Самат ӘБУОВ,
 2-курс студенті

нас тарды жақсарту және әр 
адамның жеке-жеке жауап кер-
ші ліктерін арттыру кіреді. 
Қазір гі эко но ми калық жүйенің 
жа һандану үде рісі күшейіп 
жатқан жағдайда ешбір ел өзінің 
мә селелерін бүкіл әлеммен ты-
ғыз үйлес ті русіз шеше алмайды. 
Бұл тығыз халықаралық ын ты-
мақ тас тық ты талап етеді. 

Дәулет БЕЙБІТ,
2-курс студенті

Дайындаған 
Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ
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Осыған байланысты ҚазҰУ-
дың IT-мамандары Әл-Фараби 
open-source шешімдер базасында 
Jinalys Room веб-қосымшасын 
әзірледі.

Jinalys Room – бұл онлайн 
режимдегі конференциялар, ке-
ңес тер, баяндамалар және жаз-
балар қоймасы жүйесінің фун к-
циялары бар қазақстандық 
бе й   неконференциялық бай ла-
ныс сервисі . Ол он лайн оқы-
т у, ха барлама алмасу, сон дай-
ақ кор поративтік ақпараттық 
жүйе   лермен интеграциялау үшін 
әртүрлі API-сервистерді қол-
дайды. Негізгі мақсаты – қо сым-
ша бағдарламалық жасақ таманы 
ор натпай, онлайн оқытуды қам-
тамасыз ету. Сондай-ақ уни вер-
ситеттің серверлік ин фра құ ры-
лымында инсталляция өткізу 
мүмкіндігі бар. Бұл деректердің 
қауіпсіздігін және бейне тра фик-
тің локализациясын қамтамасыз 
етеді.

Университетіміздегі дерек-
терді талдау және өңдеу ор та-
лығының мамандары бұл жоба 
қо ғамдық қажеттіліктен туын-
дағанын айтуда.

Жаңа жағдайға 
бейімделген Jinalys Room 

	 Бейнеконференциялық	Байланыс		 	 	
	 құралдары	ның	ар	тықшылығы:

	 Бей	некездесулер	өнімділікті	50	пайызға		 	
	 артты	ра	ды.

	 2020	жылы	Бейнеконференцияның	күнделікті		
	 трафигі	535	пайызға	өсті.

	 2021	жылы	әлемдік	Бейнеконференция	
	 на	ры	ғының	құны	6,03	миллиард	долларға		 	
	 Бағаланады.

	 кездесулердің	нашар	ұйымдастырылуы		
	 жылына	399	миллиард	доллардан	
	 астам	шығынға	әкеледі.

	 адамдардың	90	пайызы	Бейнеге	түсіргенде	өз		
	 көзқарасын	оңай	Білдіреді.

	 қызметкерлердің	76	пайызы	қашықтан	
	 жұмыс	істеу	үшін	БейнеконференцБайланыс		
	 қолданады.

	 2020	жылдың	Бірінші	жартысында	Skype-қа		
	 күн	сайын	40	миллион	қолданушы	қатысты.

жүйесіне тіркелген болсаңыз, 
сізде бірден кесте бойынша 
сабақтар ашылады. Аудиторияны 
таңдаған секілді сабақты таңдап, 
кіріп қатыса бересіз. Сонымен 
бірге инженер-талдаушы Ма-
дияр Тасболатов бұл жерде «ж а-
бық бөлме» құруға болатынын 

İnnovasia

Оның айтуынша, оқу ор да-
сының кез келген қыз мет кері 
өзінің есептік жазбасы арқылы 
платформаға тіркеле алады. Dig-
ital in the Round сервисінің 
сауалнама нәтижесі бойынша 
респонденттердің 98 пайызы қа-
шықтан бейне кон ференциялық 
бай ланыс арқылы жұмыс істеу 
өнімділіктің жоғарылауына 
әкеледі деп сенетінін көрсеткен. 

– Біздің ендігі жоспарымыз 
– Jinalys Room-да Platonus, Moo-
dles, Kundelik секілді басқа да 
LMS (learning Management Sys-
tem) жүйемен бірге бір экожүйе 
құру. Студент пе, оқушы ма, ма-
ңызды емес. Мәселен, Kundelik-
тен бірден Jinalys Room-ға өте 
ала тындай мүмкіндік жасау ту-
ралы идеямыз бар. Әрі барлық 
мә ліметтер бір жерде жинақ-
талады. Сонымен бірге пай да ла-
нушы Jinalys Room-дағы бей не-
жазбаны Univer жүйесіндегі 
сіл теме арқылы өтіп көре алады, 
– дейді ол. 

Аталмыш жобаның сұра ныс-
қа ие болатын мүмкіндігі мол. 
Мұны мынадай деректермен 
дәлелдей аламыз. Мәселен, өткен 
жылы әлемдік бейне кон фе рен-
ция нарығының құны 7,87 мил-
лиард долларға жетті. Ал 2019 
жылы 3,85 миллиард долларды 
құраған. Биыл бұл көрсеткіш 6,03 
миллиард доллар деңгейінде 
болады деп жоспарланып отыр. 
2021 жылға арналған бей не кон-
ференциялық байланыс статис-
тикасына сәйкес, 2020 жылдан 
2026 жылға дейінгі кезеңде на-
рық тың орташа жылдық өсу 
қарқыны 11,45 пайызды құрайды. 
Кейбір болжамдарға сүйенсек, 
2026 жылға қарай бұл нарық 9 

сәйкесінше байланыс та шет ел-
дік трафик арқылы орна ты лады. 
Ал біздің жағдайда жер гілікті 
серверлер пай да ла ны ла тын дық-
тан, артық жүк теме болмайды. 
Біз әр қа ланың өзінде жеке сер-
вер болады деп жоспарлап отыр-
мыз. Бұл жылдам мәлімет ал ма-
суға, шы ғын көлемін азайтуға, 
тұ рақты бай ланыс орнатуға сеп-
тігін тигізеді, – дейді Шыңғыс 
Жек  сенбейұлы. 

Оның айтуынша, ІТ-ма ман да-
ры жобаны әлі де жетілдіру үс-
тінде. 

– Мысалы, қазір сауалнама 
мо дулін қосу үшін бағдарлама 

көре алады. Одан бөлек, сұрақ-
жауап жүргізіп, мини-тест жа сау-
ға, қызметкерлердің ой-пікірін 
білуге, ұжым арасында дауыс 
беруге болады. Бір сөзбен айт-
қан да, сауалнаманы өз қажет ті-
лігіңізге байланысты жасай ала-
сыз. Пайдаланушы оның 
уа   қытын, жауаптың дұрыс-бұрыс 
нұс қаларын өзі таңдайды, – 
дейді Шыңғыс мырза. 

Jinalys Room Univer жүйесімен 
біріктірілген, сол себепті сабақ 
кестесі негізінде онлайн-бөл ме-
лер жасақталады. Мұғалім әр 
сабақта жеке-жеке бөлмелер 
құрып отырмайды. Егер Univer 

Коронавирус өмір салтымызға өзгеше заңдылықтар 
енгізді. Осыған байланысты экономиканың барлық 
салалары үшін бейнеконференциялық байланыс 
қызметтеріне қажеттілік туындады. Статистикаға 
сүйенсек, 2020 жылы күнделікті бейнеконференциялық 
байланыс трафигі 535 пайызға өскен. Қазіргі таңда 
бейнеконференциялар жай ғана қосымша жаңалық емес, 
маңызды бизнес-құралға айналды. 

миллиард доллардан асуы мүм-
кін.

Орталық мамандары Jinalys 
Room-ның артықшылығы лока-
ли зация екенін алға тартты. 
Өйткені серверлердің барлығы 
Қазақстанда орналасқан.

– Zoom – шетелдік сервер, 

жасаушылар жұмыс істеуде. Бұл 
арқылы кез келген ұйым дас ты-
рушы немесе мұғалім онлайн-
кабинетке кіріп, сауалнама жүр-
гізе алады, Google Forms секілді. 
Ұйымдастырушы онлайн-кон-
ференция барысында сауалнама 
жүр гізіп, дер кезінде нәтижесін 

– Дүниежүзілік пандемия 
бас талған тұста барлық кәсіп-
орындар онлайн режимде жұмыс 
іс теуге көшті. Осы кезде биз-
нестегі ұйымдастыру шаралары, 
педагогикалық бағыттағы са бақ-
тар онлайн-конференция өт-
кізетін платформаға мұқтаж еке-
нін көрдік. Өйткені алғашқы 
кезде шетелдік интернет-тра-
фик ке жүктеме көбейіп кет кен-
діктен, Zoom секілді сервистерді 
пай далану қиындық туғызды. 
Сондықтан қазақстандық сер-
верде орналасқан жүйе қажет 
болды. Ол бейне кон фе рен ция-
ның рөлін атқарып қана қоймай, 
Univer сияқты оқыту жүйесінің 
функцияларын да қамтуы керек 
деген ойға келдік. Қазіргі таңда 
Jinalys Room Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық уни вер си-
тетінің корпоративтік жүйесімен 
және Univer жүйесімен инте гра-
ция ланған, – дейді орталықтың 
жүйелік әкімшісі Шыңғыс Рабат.

Шыңғыс Рабат

Мадияр Даниярұлы

айтты. Яғни сіз пай да лану шы-
лардың тізімінен адамдарды 
таңдап, тек сол кісілерді ғана 
бөлмеге кіргізесіз. 

– Jinalys Room open source 
шешімдер негізінде жасалған. 
Пилоттық режимде Jinalys Room 
арқылы ректораттағы жина лыс-
тар ды өткізіп көрдік. Жиынға бір 
мезетте 170 адам қатысты. Одан 
бөлек, бірнеше апта бойы Jinalys 
Room арқылы онлайн режимде 
студенттер сабақ өтті. Нәти-
жесінде қатысушылар арасында 
сауалнама жүргізіп, пікірлерін 
білдік. Платформаны пайда лан-
ған азаматтар өздерінің ой ла-
рымен бөлісіп, ұсыныстарын 
айтты. Болашақта оның барлығы 
ескерілетін болады, – дейді 
Мадияр Даниярұлы. 

Оның айтуынша, Jinalys 
Room-ның тағы бір артық шы-
лығы – ештеңені жүктеп, ор на-
тып отырмайсыз, браузер болса, 
кез келген құрылғы ар қы лы 
қосылуға болады. Бей некон-
ференция барысындағы байла-
ныс орнатудың қиындықтары 
жайында шетелдік басылымдар 
да жазып жүр. Мәселен, бейненің 
уақытты ысырап ету проб лема-
ларын айтуға болады. Егер тех-
ни калық баптаулар пайда ла-
нушы үшін қиын әрі түсініксіз 
болса, жиналысқа бөлінген уа-
қыттың 30 пайызы ысырап бо-
лады екен. Сондықтан ҚазҰУ 
ма мандары даярлаған жоба көп-
  теген бизнес-құрылымдар не-
месе мемлекеттік мекемелер 
үшін ұтымды шешімдер 
ұсынады. Сонымен бірге мұндай 
бей не конференциялар уақыт 
пен ақ ша ны үнемдейтінін де ес-
керген жөн. Өйткені пайда лану-
шы лар дың жартысына жуы ғы 
бейне қоңырау опцияларын 
пай далану арқылы іссапарларды 
қысқарта алады. Бұл туралы 
Digital in the Round өз сарап та-
ма ларында айтып өткен. Ал 
Doodle-дің 2019 жылғы есебінде 
жиын дарға жұм салған уақыт 
статистикасы кез де сулердің на-
шар ұйымдас ты рылуына бай-
ланысты жыл са йын 399 мил-
лиард доллардан ас там қаражат 
жоғалатынын көрсетеді. 

Қазіргі таңда Jinalys Room 
жобасына мемлекет та ра пы-
нан авторлықты к уә лан ды ра-
тын рес ми құ жат та бе ріл ген. 
Ақ па рат тық жү йеге jinalys-
room.kz сай тына өтіп қо сыла 
аласыз. 

Кәмила ДҮЙСЕН
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ХХ ғасыр  – биология ғасыры болатынын бүкіл дүниежүзі 
ғалымдары мойындаған болатын. Шындығында, өткен 
ғасырдың екінші жартысынан бастап биология саласында 
ашылған ғылыми жаңалықтардың нәтижесінде қоршаған 
орта мен әлеуметтік ортаның, оның ішінде адамзат 
баласының мәдени, рухани дамуының болашағы жайлы 
көзқарастар өзгерді. Қазір де сондай сеніммен болжам 
айтар болсақ, биология саласындағы жаңа ғылыми 
жаңалықтар күтіп тұр деуге болады. 

Осыған орай, ғылыми ізденіс 
мына бағыттарда жүргізілуі тиіс: 
әсіресе тірі ағзалардың жеке да-
муындағы гендердің өзара әсе-
рінің механизмдерін зерттеу; 
гендік карталарды жасау; адам 
ағзасының зат алмасу меха-
низм дері, көптеген тұқымқуа-
лау шылық ауруларды емдеу 
болашақ нәрестенің қалыпты 
жағдайда дамуын алдын ала 
болжауға мүмкіндік болады.

Қазіргі таңда ғылымдардың 
алдында тұрған тағы бір басты 
проблема – ағзаның иммундық 
жүйесінің жұмысын басқара 
білу. Осы мәселенің шешімі әлі 

де болса толық зерттелмеген. 
Дүниеде аяқастынан таралып 
жатқан Covid-19 індеті миллион-
да ған адамның өміріне балта 
шабуда. Осы бағытта микробио-
ло гия және вирусология ғылым-
да рының алдында аса жауапты 
зерттеулер күтіп тұр. Дәл осын-
дай қиын-қыстау кезеңде Қа-
зақ стан ғалымдары осы дертке 
қар сы тұратын «Қазвак » вак ци-
насын дайындап, көптеген 
адам дардың өмірін қорғап қал-
ды. Вакцинаның оң әсерін бүкіл 
әлем мойындап отыр. 

Биолог-ғалымдар басқа ғы-
лы ми салалармен қауымдасып 

ең бек етуінің нәтижесінде ғы-
лым ның қолданбалы салалары 
қалыптасты. Атап айтар болсақ, 
астрономия ғылымымен бірігіп, 
ғарыш кеңістігін игеру бары-
сын да адам ағзасының экстре-
мал ды жағдайларға бейімделу 
ерекшеліктерін ғылыми тұр ғы-
дан дәлелдеп берді. Биология, 
биотехнология, молекулалық 

био логия, гендік инженерия 
сала лары да дамып, ауыл шаруа-
шы лығы саласында малша руа-
шылық өнімдерін арттыру жол-
дарын зерттеп, тың нәтижелерге 
жет ті.

Жоғарыда айтылған мәсе ле-
лер бойынша кәсіби мамандар 
даярлау Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ жанындағы Биология 

Нейроғылым – жас ғылыми сала
және биотехнология факуль те-
тінде іске асырылуда. Факуль-
тет ұжы мының басты мақсаты 
мен міндеті  – жан-жақты білім-
ді, білікті мамандар даярлау. 
Атап айтар болсақ, 2020/21 оқу 
жы лын да Биофизика және био-
ме дицина кафедрасының жа-
ны нан тағы да жаңа «Ней  ро ғы-
лымдар» мамандығы ашыл ды. 
Бұл жас ғылыми сала деу ге бо-
лады. Зерттеу ны сан дары адам-
ның жүйке жүйе сін дегі жасу-
ша лардың, оны ұйым дастырып 
және басқару про  цестерін анық-
таушы ғылым деуге бо лады. 
Сондықтан мектеп бі тіруші тү-
лек терге бакалавр, магис тра-
тура, докторантураға түскісі 
келетіндерге құшақ жайып, 
«Қош келдіңіздер!» дейміз.

Нұртай ТОРМАНОВ,
Биофизика, биомедицина 

және нейроғылымдар 
кафедрасының 

профессоры

Біздің оқырман

Суретті түсірген – Досжан Балабекұлы

Срайыл СМАЙЫЛ, 

«JAS QAZAQ» газетінің бас редакторы

Байқауға өткен жылдың 1 
желтоқсанынан 2021 жылдың 
1 қарашасы аралығында жа-
рия ланған материалдар қа-
был данады.

Байқаудың мақсаты:
– жоғары оқу орын да ры-

ның жетістіктері мен тиімді 
тәжірибесіне қоғам назарын 
аудару;

– білім беру үдерісінің са-
па сын арттыру және сту дент-

БАҚ-та жоғары білім беруді 
дамыту мәселелерін 

насихаттауға арналған байқау

 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру ұйымдарының Ректорлар кеңесі ҚР 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында жоғары білім 
беру мен университеттік ғылымның дамуы 
мәселелерін БАҚ беттерінде кеңінен насихаттау үшін 
республикалық байқау жариялайды.

тік ортадағы әлеуметтік-мә-
дени шаралар жиын тығының 
тиімділігіне байланысты та-
қырыптарды насихаттау;

– жоғары білім беру және 

уни верситеттік ғылым та қы-
рыбында жазатын жур на лис-
тер мен БАҚ құралдарының 
кә сі би қызметін қолдау, сту-
дент жастарды ынталандыру.

Ба йқау материа л дары 
srvrk@enu.kz электронды 
ме  кен жайына жіберілуі тиіс.

Жыл сайын өткізілетін 
бай  қаудың ережесімен (пдф 
сіл теме) толық танысуға бо-
ла ды.

Bilim


