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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Все олимпийцы соберемся в университете

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универ си те-
тінің жас ғалымдары 
мемлекеттік грант 
алу шы лардың үздік 
ондығын бастап тұр. Бұл 
– 2020-2022 және 
2021-2023 жылдарға 
ар нал ған ғылыми жобалар 
бойынша жас ғалымдарды 
гранттық қаржыландыру 
байқауларының қоры-
тындысы.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев «Абай аманаты» атты мақаласында: «Ұлы ақын, 
дана ойшыл Абай ХІХ және ХХ ғасырлар тоғысындағы ағартушылық 
немесе ояну дәуірінің көшбасшысына, елдің болашақ бағдарын 
айқындап берген рухани темірқазығына айналды», – деген-ді. Абай 
Құнанбайұлы – қазақтың болмысы мен мінезін дөп таныған 
кемеңгер, дана. Ол тек қазаққа ғана тән емес, күллі адамзатқа ортақ 
тақырыптарды көтеріп, надандықтың шеңберінен шығуға шақырған 
тұлға. Былтыр 175 жылдығын ел болып дүркіретіп өткізгеніміз 
бәрімізге мәлім. 

Игорь Сергеевич Сон ро-
дился 16 ноября 1998 года в с. 
Уштобе Алматинской области. 
Тяжелоатлет, мастер спорта 
международного класса Рес-
пуб лики Казахстан, сере б ря-
ный призёр чемпионата мира 
по тяжёлой атлетике 2019 года 
в весовой категории до 55 кг, 
бронзовый призёр летних 
Олим пийских игр 2020 в 
Токио в весовой категории до 
61 кг. В 2013 году принял учас-
тие на своём первом крупном 
международном турнире – 
чемпионате мира среди юно-
шей. Занял итоговое 13-е мес-
то в категории до 50 кг. В 2015 
году на молодёжном чемпио-
на те Азии стал победителем в 
весовой категории до 50 кг. В 
сентябре 2019 года Игорь Сон 
на своём первом взрослом 
чем пионате мира в Паттайе в 
весовой категории до 55 кг за-
во евал серебряную медаль в 

Бибізия ҚАЛШАБАЕВА:

сум ме двоеборья с результатом 
266 кг. В рывке он завоевал ма-
лую бронзовую медаль. В фев-
ра ле 2020 года на чемпионате 

международного единства по 
тя жёлой атлетике в Ташкенте 
Игорь Сон завоевал золотую 
медаль в весовой категории до 

61 килограмма, подняв в сумме 
двоеборья 286 кг. 2021 года в 
Токио на летних Олимпийских 
играх 2020 в весовой кате го-
рии до 61 кг. И.Сон в сумме 
двое борья поднял 294 
(131+163) кг и занял третье 
место. На состязаниях в Токио 
он установил личный рекорд. 
Бронзовый призер Токийской 
олимпиады Игорь Сон учится 
на 1 курсе медицинского фа-
куль тета КазНУ им. Аль-Фара-
би. Сейчас Игорь находится в 
родном ауле Уштобе, после 
тяжелых олимпийских на гру-
зок восстановливает силы. Не-
смо тря на усталость от поез-
док и нехватка времени Игорь 
согласился на мини-интервью 
для газеты «Қазақ универ си-
теті». Беседа состоялась по 
телефону. 

Окончание на 2-ая стр.
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Жас ғалымдар 
көш бастап тұр

Қазақ болмысын
дөп таныған кемеңгер

ҚР Білім және ғылым минис тр-
лігінің хабарлауынша, 2020-2022 
жылдарға арналған ғылыми жо-
балар байқауына еліміз бойынша 
жал пы саны 1374 өтініш келіп түс-
кен. Оның 164-і мақұлданды. Жал-
пы саны 1034 адамнан тұратын 
зерт теушілерге 8,9 млн теңге қа-
ражат бөлінген. Ал 2021-2023 жыл-
дарға арналған қаржы лан дыруға 
547 жоба өткізілген, оның 151-і 
бе кітілді. Екі байқауда 2062 жас 
ғалым қатысты. Жалпы сомасы 16 
млн теңгеден астам қаражат жас 
ғалымдардың ғылыми жоба ла-
рын қар жыландыруға бағыт та-
лып отыр.

Жас ғалымдардың іргелі және 
қолданбалы зерттеулерін қаржы-
лан дыруға бағытталған екі байқау 
бойынша ҚазҰУ-дың жас ізде ну-
шілеріне 57 жоба тиесілі. Оқу ор-
да сының еншісіндегі жалпы жүлде 
көлемі 2,8 млн теңгені құрайды. 
Екінші орынды 15 жобамен С.Сей-
фуллин атындағы ҚазАТУ ием ден-
ді. Л.Гумилев атындағы ЕҰУ 15 жо-
ба мен үшінші орында келеді. 

Қолданбалы зерттеулер сана-
тындағы ҚазҰУ ғалымдарының жұ-
мыс тары – Ұшпа органикалық қо-
сы лыстарды жою үшін ауаны 
фо т о каталитикалық тазарту тех-
но  логиясын дамыту (Б.Оралбеков); 
Өзендер мен каналдардың күрделі 
жүйесіндегі бөгеттің штаттық және 
штаттан тыс бұзылуы кезінде тас-
қын, серпінді толқындар мен бал-
шық тас қоспаларын модельдеу 
(А.Исахов);

Жалғасы 5-бетте

Ұлы ойшылдың туған күні қар-
с аңында биыл да оның баға жетпес 
мұрасын насихаттау ние тімен түрлі 
жоба-жоспарлар қолға алынуда. Әл-
Фа раби атындағы Қазақ ұлттық 
уни верситетінде де «Ұлы ақын Абай 
Құнанбаевқа ар нау» бейнеролигі 
да йындалып, «Көзімнің қарасы» 
әні не ұлттық аспаптарда музыкалық 
чел лендж, Абайдың шығармашылық 
мұра сы ның өмірлік маңызы мен 
мәні ту ралы онлайн форматта рес-
пуб ликалық ғылыми конференция, 
ку раторлық сағаттар, дөңгелек үс-
телдер, «Адамзаттың Абайы» атты 

мерекелік іс-шара (онлайн ZOOM) 
және фотокөрме ұйым дас тыры ла-
ды. 

Ақынның елдің өткені мен ке-
ле шегін саралап айтқан толғамды 
қа ра сөздері мен қара өлеңдері ұлт-
тың өшпес мұрасы боп қала бермек. 
Түрлі зерттеулер мен ағарту 
орталықтарында дананың әрбір 
келелі сөзін жас ұрпаққа жеткізу 
тұрғысынан сандаған еңбектер 
жазылды, әлі де жазылуда.

Жалғасы 2-бетте

Игорь СОН, призер олимпиады: 
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Соңы. Басы 1-бетте

Осы орайда, абайтанушы, 
ағар  тушы-ғалымдардың ақын ту-
ралы жазылған ой орамдары мен 
тұжырымдарын бөліспекпіз. 
Абайдың туған күні – қазақтың 
жаңғырған күні. Қайта түлеп, 
кемел келешекке «ақырын жүріп, 
анық басқан» күні. 

Мұхтар Әуезов: «...Aл осы 
aтaл ғaндaрдaн бaсқa, Aбaйдың 
поэ зиялық мұрaсынa қосa, қaрa 
сөздері беретін, әр зaмaндa бaғaсы 
жойылмaйтын бір үлкен қымбaт 
қaзынa бaр. Ол – Aбaйдың осы қa-
рa сөзді жaзғaн тілі. Өлең сөзінде 
өзінің бaрлық шеберлігі, жaңa лы-
ғы, көркемдік тaлaнты бойыншa 
қa зaқ тілінің сaпaсын әдебиет ті-
лінің дәрежесіне көтерген ұлы 
тaрихи еңбегі қaндaй болсa, қaрa 
сөздерінің тілімен де Aбaй осын-
дaй еңбекті біздің мәдениет тa ри-
хымызғa мол сіңірді. Біздің осы 
күнгі сөйлеп, жaзып жүрген әде-
биет тіліміздің тaрихы жaлғыз 
ғaнa Aбaйдaн бaстaлaды деп кесіп 
aйтпaсaқ тa, сондaй сaпaлы тілді 
қaзaқтың жaзбa әдебиетінде aнық 
биік белге өрлетіп шығaрғaн Aбaй 
екені дaусыз».

Бейсембай Кенжебаев: 
«Абай – қазақ халқының даныш-
пан ақыны, ұлы ақыл-ойшысы, 
жі герлі қоғам қайраткері. Абай 
хал қын сүйді; халқының көшін 
жаңа жолға, өнер-білім, өсу жолы-
на, орыс халқымен бірлесу, сонан 
үлгі-өнеге алу жолына бастады; 
халқының тарихын өзгертіп, 
жаңғырту жолында қажымай 
еңбек етті; қазақ елінің бүгінгідей 
ерікті, бай, мәдениетті, күшті, 
бақытты ел болуын көкседі.

Абай қазақтың әрбір ұлы, қы-
зының еркі, бостандығы үшін, 
өнерлі, білімді, қайратты, мінезді 
болу үшін, ақыл-ойын, сана-сезі-
мін жетілдіру үшін күресті; оларды 
халқын сүюге, халқы үшін, адам 
баласы үшін қызмет етуге шақыр-
ды, адамгершілікке баулы ды.

Абай қазақтың жаңа, сыншыл-
реалистік әдебиетін − мағынасы 
терең, тілі орамды, өрнегі шебер, 
кестесі көркем әдебиетін жасады, 
шын мағынасында өлең өнерін 
жасады; Абай өлеңдері − мәңгі жа-
сай тын асыл сөз қазынасы, ол − 
қазақ халқының Абай тұсындағы 
тұрмыс суреті; дүние тануы, мінез-
құлқы, мұң-зары, тілек-арманы; 
жапа көрген, көп шыдамдылық 
пен жақсы болашаққа сенген 
халықтың бейнесі».

Мекемтас Мырзахметов: 
«Абай дың жаңа типтегі ақын, 
қоғам қайраткері болып қалып та-
су процесін көрсету үшін сол 
дәуірдің тарихи шындығын, яғни 
жасаған әлеуметтік ортасы мен 
араласқан адамдарын, руларын, 
билік атаулары мен жер аттарын, 
ақын шығармалары нәр алған 
бұлақтарын, Абай мұрасындағы 
жаңа бағытты, соны көзқарасты 
тудырған әлеуметтік мотивтерді, 
әсіресе Абай өлеңдерінің жазылу 
себептерін т.б. көптеген қосалқы 
мәселелерді қамту қажет еді. Бұ-
лар ды тұтас қамту, дұрыс шешімін, 

Начало на 1-й стр.

– Игорь, здравствуй, 
поз драв ляем с олим-
пийс кой ме далью! Как 
отдыхается на ро дине? 
Родной университет 
ждет своего олимпийца, 
ког д а в Алматы прие-
дешь?

– Спасибо! Сейчас я 
на хо жусь в Уштобе. Со-
би раюсь в Нур сул тан на 
вс тре чу с Прези ден том 
К а с ы м - Ж о м а р т о м 
Токаев ым. В Алмату пока 
не знаю когда поеду. Не дав-
но связывался с куратором 
в КазНУ Анатолием Ива-
нов ичем Арещенко, он ска-
зал, что после закрытия 
олим  пиады всех участ-
ников соберут в КазНУ. В 
олимпиаде участво ва ли из 
КазНУ 11 спортсменов, все 
мы одновременно собе-
рем ся в университете.

– Когда все 
позади, основ ная 
цель дос тиг нута, 
можешь сказать, 
пока ехали в Токио 
рас читывал на 
медаль? 
– Конечно, расчет был, 

но не на сто процентов. 
Тем не менее заранее за га-
дывать нельзя. Это – спорт, 
здесь все может прои зой ти 
неожиданно, удача по вер-
нуться на 180 градусов. 
Поэтому в большом спорте 
никто не знает что впереди 
ожидает. Шанс под вер-
нулся. Надо было под ни-
мать. Эти подходы в толчке 
были очень важными. 
Приш лось соби ра ться. Не 
могу передать словами 
свое волнение. Перед от ле-
том в Токио я дома не 
поднимал столько кило-
грам мов. Полу чает ся, у 
меня соревновательный 
ре  корд здесь состоялся.

– Почему не 
засчитали вто рой 
подход в рывке?
– Сыграл локоть, в 

толч ке – то же самое. Ма-

ба ғыт-бағдарын табу биографтан 
зор даярлықты, қуатты твор чест-
волық ізденісті талап етті».

Қажым Жұмалиев: «Қазақ-
тың ұлы ақыны Абайдың зор ең-
бегінің бірі – жастарды, әсіресе 
болашақ ел өмірімен байланысты 
ақын-жазушыларды тәрбиелеу. 
Орыс, шығыс, батыс елдерінің 
мәде ниетіне сүңгіп, түбінен ке-
ректі маржанын теріп ала білген 
ақын және елін өнер-білімге 
үндеп, жастарды оқуға сүйрейді. 
Балаларын орысша мектептерде 
оқытып, олардың жоғары дәре же-
лі білімі бар адам болуларын 
талап етеді. Адамгершілік, жақсы 
мінез-құлыққа тәрбиеледі. Ақын-
да рына өзі тақырып беріп, әр ха-
лық тың өмірінен поэмалар жаз-
дырып, өзі олардың сыншысы 
бол ды. Мағауияға «Медғат-Қа-
сым», Ақылбайға «Қисса Жүсіп», 
та ғы басқаларға осылар тәрізді 
өлең-жырлар жаздырды. Өзі 
Пушкин, Лермонтов, Кры лов тар-
дан өлең аударып, жас ақын дарға 
солардың өлеңдерін үлгі етті. 
Абай дан кейінгі қазақ ақын да ры-
ның көпшілігі қазақтың өз 
әдебиетінің шеңберінде қалып 
қоймай, орыс, шығыс, батыс әде-
биет теріне еліктеулерінің негізгі 
бір себебі Абайдың әсері, Абайдың 
үлгісі болатын».

Жұмағали Ысмағұлов: 
«Aбaй осы зәрулікті түсінгендіктен 
де, ел тіршілігінен бойын aулaқ 
сa лa aлмaды. Бұқaрa хaлықтың 
қaлaуымен бірaз жыл әкімшіліктің 
билік ісіне aрaлaсты. Бірде төреші, 
бірде төбе би болa жүріп, ел ішінің 
тыныштығын көздейтін, зорлық-
шы ны тезге сaлып, жәбір ле ну ші-
нің теңдігін әперетін жерде өзінің 
aқыл-пaрaсaты мен қaжыр-қaй-
рaтын іркіп қaлғaн жоқ. Сөйтіп 
жү ріп ол хaлықтың Aбaйы aтaн-
ды».

Рәбиға Сыздықова: «Aбaй 
қa зaқтың aуызшa тaрaғaн көркем 
сөзін ұлттық жaзбa дүние дәре же-
сіне жеткізді, поэтикaлық тіліне 
жaңa сaпa енгізді. Бұл Aбaйды 
жaңaшыл әрі клaссик қaлaмгер 
деп тaнытты. Өзіне дейінгі де, өзі-
нен кейінгі де сөз зергерлерінен 
Aбaйдың шоқтығы биік тұруының 
негіз-себептері көп болсa, со лaр-
дың бірі – Aбaйдың жеке су-
реткерлік қолтaңбaсы немесе 
шығaрмaшылық контекст дегенді 
aйқын көрсетуі болды, яғни ол 

өзінің aқындық қуaтын, сөз тaну 
қaбілетін, сөз жұмсaу тaлaнтын 
жaңaшa, өзінше көрсетті, өз 
қолтaңбaсын тaнытты.

Шеберлік, көркемдік сияқты 
Aбaйдың тіліндегі кестенің бізі – 
өткірдің жүзімен сaлынғaн сөз 
өрнектерінің бір нaқышы. Міне, 
поэзиясы мен прозaсындa осын-
дaй шеберлік пен көркемдік 
көрсет кен ұлы Aбaйдың поэ ти-
кaлық сөз кестесі, толғaуы тоқсaн 
қызыл тілінің өрнегі осындaй».

Сағат Әшімбаев: «Абайдың 
адамшылық қасиет, адамгершілік 
және мораль мәселелеріне арнал-
ған, сондай-ақ ұлттық мінезі міз-
дегі кейбір кенеуі кеткен кем ші-
ліктерді көрсететін өлеңдерін 
оқып отырғанда бүгінгі тірлігіміз 
еске түседі. Ал қазіргі өміріміздің 
бүкпесі мол, күрмеуі көп тұста-
рын дағы күмілжіп қалған сәт-
терімізде ақ пен қараны айқын 
ажырату үшін ақиқаттың айнасы 
ретінде Абай өлеңдеріне жүгі не-
тініміз бар. Бұл бір біздің ғана 
емес, жалпының басындағы жал-
пы лама шындық болуға тиіс. 
Сондықтан да біз өз басымыз 
Абай ға жүгінбейтін, ақын сөзіне 
сүйе ніп, ақиқатқа айқын көз жет-
кізгісі келмейтін есті қазақ бар 
де генге сенбейміз. Өзіңді өзің біл-
гің келсе, өмірдің өзің білмейтін 
және өзгелерге де беймәлім сауал-
дарына жауап іздеген кезде Абай 
өлеңдерін оқу үстінде көңілге 
медеу, жүрекке жылу алатын 
кездеріміз де аз емес».

Жанғара Дәдебаев: «Абай – 
адамның мінезін, заманның бетін 
өзі жүйесін түзген ілімінің ұлттық 
және жалпыадамзаттық рухани 
құндылықтарға негізделген қағи-
даларына сай түземекші болған 
адам. Жоғарыда көрсетілгендей, 
бұл – адамзат қоғамының тари-
хын дағы ең бір ізгі, ең бір асыл 
мақсат. Алдына мұндай мақсат 
қою үшін кісінің жүрегінде адам-
затқа деген шексіз һәм шартсыз 
сүйіс пеншілік болуы қажет. Адам 
мінезін түзеу, сол арқылы адамды 
толық, кемел деңгейге көтеру ту-
ралы өзекті ой жекелеген тұл ға-
ларға ғана қатысты емес, көпке 
қатысты. Бірдің емес, көптің 
қамын ойлау бірдің де, көптің де 
жайы мен жағдайын, іші мен 
тысын терең тануға жол ашады».

Дайындаған
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

лей ший зажим – уже не 
зас читывают. Все нужно 
делать ровно.

– В целом, сам 
доволен своим 
выступлением?
– Конечно, доволен, са-

мое глав ное – мой тренер 
доволен. Олим пиада – это 
не простое с о рев нование, 
здесь участвуют самые 
силь ные, лучшие спорт-
сме ны мира. 

– Большое дело 
сделано – груз с 
плеч... Какие планы 
на ближайщее 
время?
– Пока никаких планов. 

Буду своими делами зани-
мать ся, реа би литиро вать-
ся, восста нав ли ва ь силы, 
лечить травмы. За время 
подготовки к олимпиаде 
очень большую работу 
про  делал, много сил по-
тра тил. Бесконечные по-
езд  ки тоже изнуряют. Сами 
п о нимаете, желающих по-
об щатся очень много, каж-
дый день десят ки звонков 
от журналистов пос ту-
пают, всем надо отвечать, 
и раз ные встречи много 
времени от нимают. Фак ти-
чески для от дыха время не 
остается, раз рываюсь мож-
но сказать. Сейчас я хочу 
просто отдохнуть. 

– Какие перс-
пек  тив ные планы, 
например, через 4 
год а в следующую 
олимпиаду в 
Париж за золотом 
поедем?
– Не знаю, буду я го то-

виться на следующую 
олим пиаду или нет, пока 
ничего не могу сказать. 
Конечно, на достигнутом 
оста нав ливаться нельзя, 
надо всегда вперед двигать-
ся. Время покажет. 

– Спасибо за 
интервью! Удачи!

Беседовал
Каиржан 

ТУРЕЖАНОВ

Все олимпийцы 
соберемся 

в университете

Игорь СОН, призер олимпиады: 

Қазақ болмысын
дөп таныған кемеңгер

Kemel
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TOKIO-2020

1. Дмитрий Баландин – 
жүзу, 2016 жылғы Рио олимпиа-
да сының чемпионы. 

2. Виталий Худяков – 10 
шақырымға ашық суда жүзу, 2016 
жылғы Рио олимпиадасы 
ойындарының қатысушысы, заң 
факультетінің 2-курс студенті. 

3. Нұрдәулет Жұмағали – 
жүзу, Токио-2020 XVI – жазғы 
параолимпиадалық ойындары-
ның қатысушысы, медицина 
факуль тетінің 1-курс студенті, 
денешынықтыру және спорт 
мамандығы. 

4. Елдос Сметов – дзюдо 
күресі, 2016 жылғы Рио олим пиа-
дасының күміс жүлдегері. 

5. Жансай Смағұлов – дзю-
до күресі, 2016 жылғы Рио олим-
пиадасы ойындарының қаты су-
шысы. 

6. Данияр Қайсанов – еркін 
күрес, медицина факуль те тінің 
1-курс студенті, дене шы нықтыру 
және спорт мамандығы. 

7. Әлішер Ерғали – еркін кү-
рес, медицина факультетінің 
1-курс студенті, денешынықтыру 
және спорт мамандығы. 

8. Игорь Сон – ауыр ат-
летика, медицина факуль тетінің 
1-курс студенті, денешынықтыру 
және спорт мамандығы. 

9. Жанна Мамажанова – 
жеңіл атлетика, марафон, меди-
цина факультетінің түлегі. 

10. Эльмира Сыздықова – 
әйел дер күресі, 2016 жылғы Рио 
олимпиадасының қола жүлдегері. 

11. Санжар Мұсаев – са-
дақшы, Азия кубогының қола 
жүл дегері, заң факультетінің 
2-курс студенті. 

12. Нұрислам Санаев – 
еркін күрес, 2018 жылғы Азия 
чем пионатының күміс жүлдегері, 
заң факультетінің түлегі.

Токио-2020 олимпиадасына 
қатысушы түлектеріміз бен сту-
дент теріміз еліміздің әрі уни-
верситетіміздің абыройын ас-
қақ татып, өскелең ұрпаққа үлгі 
бола білген спортшылар. Олим-
пиа да төрінде бірі туымызды көк-
ке көтергенде ел болып бөркімізді 
ас панға атсақ, енді бірінің тілеуін 
тілеп, халық болып қолдап жа-
тыр мыз. Бұл қуаныш қара ша ңы-
рақ ҚазҰУ-дың да беделін көтере 
түс ті. 

Дзюдошы Елдос Сметов 
ҚазҰУ-дың заң факультетін бітір-
ген. Токио-2020 олимпиадасында 
60 келі салмақта ел намысын 
қор ғап, қола медальға қол жет кіз-
ді. Осы орайда, біз Елдостың ұс-
тазы, Биофизика және био ме ди-
цина кафедрасының доценті, 
биология ғылымының кандидаты 
Зифа Асқарованы әңгімеге 
тарт тық.

– Университетімізді тә мам-
дап кеткен әрі әлі оқуын жал ғас-
тырып жатқан барлық спорт-
шылар мем лекетіміздің намысы 

есімде. Бір себебі оның қанша-
лық ты спорт шебері болса да, 
адами құндылығының жоғары 
болғанынан шығар. Ол доста ры-
мен, курстастарымен жақсы 
қа рым-қатынаста болды. Бұл 
курс қа мен «Адам физиологиясы» 
пә нінен дәріс оқыдым. Елдос сол 
кез дің өзінде олимпиада мен ха-
лық аралық, республикалық жа-
рыс тардан жүлде алатын. Риза 
болатыным, оның бойында 
«чем  пионмын» дейтіндей мыс-
қал дай мақтаныштың яки 
мен  мен діктің нышаны бай қал-
майтын. Әсіресе олар жарысқа 
шығар ал дында жаттығу кү ні-
не екі-үш реттен болатын. Со-
ның өзінде сабаққа қатысып, 
дәрістерден қалмайтын. Жал-
ғыз Елдос қана емес, оның қа-
сын дағы жолдас тары да сондай 
болатын. 

Қазақ-орыс топтары бірлік-
те дәріске де, спортқа да уа қыт-
тарын арнай білді. Оның ішкі 
мәдениеті, білімі әрі спорттық 
шеберлігі бір-бірімен үйлесіп 
тұратын. Осын дайда әл-Фараби 
бабамыздың «Адамға ең бірінші 
білім емес, тәрбие берілуі керек, 
тәрбиесіз берілген білім адам-
зат тың қас жауы» деген сөзі 
ойға оралады. Бұл бекерден-бе-
кер айтылмаса керек. Құдды 
біздің спортшы түлектерімізге 
қарап айтыл ған дай. Осынау 
өскелең ұрпаққа қарап олардың 
әрі тәлімді, әрі білімді екеніне 
көңілің толады. Мен Елдос 
шәкіртімнің бұған дейінгі 2016 
жылғы Рио олимпиа да сында, 
Азия ойындарында, әлем чем пио-
нат тарында жеткен барлық 
жеңісі үшін қаймана ха лықтың 
бірі және ұстазы ретінде қуа-
ныш тымын. Студент кезінде 
жеткен жеңістеріне өзі де қуа-
натын, өзгені де қуанта білетін. 
Әлі де сол қалпынан таймай ке-
ле ді. Ол 1-курста оқып жүргенде 
Кейп  таун қаласында (ОАР) 
өткен дзюдо күресінен жастар 
ара сын дағы әлем чемпиона тын-
да ІІІ орын иеленген-ді. Сонда ол: 
«Мен өз жетістігімді Қазақстан 
Тәуел сіз дігінің 20 жылдығына 

арнап отырғаны да анық, – деп 
жауап берді ұстаз. 

Токио-2020 олимпиадасының 
тағы бір жүлдегері – Игорь Сон 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
дене шынықтыру және спорт 
мамандығы бойынша білім алуда. 
Ол 61 келіге дейінгі салмақ дәре-
же сінде ауыр атлетикадан жұлқа 
кө теру және серпе көтеру жат-
тығуы бойынша 294 (131+163) 
келіні бағындырып, Қазақстан 
қоржынына қола медаль салды. 
Жеңімпаз жөнінде ұстазы, ме ди-
цина және денсаулық сақтау фа-
куль теті Дене тәрбиесі және 
спорт кафедрасының профес со-
ры Анатолий Арещенко өз 
ойын білдірді:

– Игорь Сон өте қажырлы 
аза мат. Ол күніне үш рет үздіксіз 
жат  тығатын. Сол себепті са-
бағына да көлеңке түспей қой-
мады. Дегенмен барлығымыз оған 
үлкен үміт арттық. Ол күн шы-
ғыс елінде үмітімізді ақтады. 
Азия чемпионатында жеңімпаз 
атанған шағында 51 келі сал-
мақ та болатын. Ал бұл сал мақ-
та олим пиада ойындарында 
өнер көр сету мүмкін емес-ті. Сол 
себепті 10 келі салмақ қосып, 61 
келі салмаққа дейін жетті. 
Салмақ жинаудың өзі оңай емес. 
Оған ерік-жігерлі еңбек қажет. 
Физи ка лық тұрғыдан көп дайын-
дық керек болды. Сол салмаққа 
же ту мен жаттығу үшін оның 
көп уақыты спортқа кетті. 
Игорьдың бұнысын ерлік деп 
айтсақ, бекер емес. Қазақ стан-
нан ауыр атлети ка дан олим-
пиа даға лицензия алған екі жан 
болса, соның бірі – біздің сту-
дент Игорь Сон. Ол келешегі бар 
жігерлі жас. 

Ендігі үлкен үміт Виталий 
Худяковта. Оның қандай тәуе-
кел ге барғанына баршамыз 
куәміз. Олимпиада ойындарына 
дайын дық ретінде Ыстықкөлдегі 
Шол пан-Ата және Каджи-Сай 
қалала ры бағыты бойынша бір 
жағадан екінші жағаға жүзіп 
өтті. Тарихта алғаш рет қа ла-
лар арасындағы 60 шақырым 
қа шықтықтағы көлді жүзіп 

асқан асулары баршаға мәлім. 
 Ал бүгінде біздің түлектердің 

Токио-2020 олимпиадасынан 
же  ңіс пен оралуы Әл-Фараби 
атын  дағы ҚазҰУ-дың Дене шы-
нық ты ру және спорт кафедрасы 
мен уни верситеттің спорт 
клубы жо ғары және сапалы дәре-
жеде еке нін көрсетеді. Біз осымен 
тоқтап қал маймыз деп ойлай-
мын, басқа да спорт шы ла ры-
мыздың жеңіс төрінен табы ла-
рына үміт арта мыз. Еліміздің 
абыройын асқақ та тып жатқан 
барша спорт шы ларға тілерім: 
тек жеңіс! Әрине, ел қоржынына 
тағы да бірнеше медаль түссе 
деген үміт бар, – дейді ұстаз.

Денешынықтыру және спорт 
кафедрасының меңгерушісі, эко-
номика ғылымының кан ди даты 
Ермек Қырғызбайұлы олим-
пиа да және кафедраның студент-
тері хақында былай дейді: 

– Биыл Covid-19-ға бай ла-
нысты көптеген түлектеріміз 
бен сту дент теріміз олим пиа-
даға бара алмай қалды. Жалпы 
ті зімде 25 сту дентімізді олим-
пиадаға жі беру керек болатын. 
Келешектегі олим пиадаларға 
ҚазҰУ студенттерін бұдан да 
жоғары дәрежеде дайын да-
мақпыз. Біздің денешынықтыру 
және спорт кафедрасына Қазақ-
стан дағы ең мықты деген та-
лапкерлер оқуға түседі. Олар, 
көріп отырғандарыңыздай, мін-
детті түрде олимпиадаға бара-
ды. Оларға универ си те тімізден 
түр лі жеңілдіктер беріледі. Ха-

Жігерлі жандар ғана 
жеңіске жетеді

Токио-2020 олимпиадасында 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
12 студенті мен түлегі бақ 
сынауда. Қазақстан Республи ка-
сы ның ұлттық құрама ко-
мандасының қатарында олим-
пиадаға жолдама алған мына 
спортшылар бар: 

һәм мақ танышы. Ал біз, ұстаз-
дар, үшін зор қуаныш. Неге де-
сеңіз, «Ба ласы атқа шапса, ана-
сы үйде отырып тақымын 
қы сады» де мек ші, біз де шәкір-
тімізге тілек ші міз. Міне, қанша 
жыл өтсе де, студентім Елдос 
Сметов әлі күнге кешегідей 

арнай мын.  Мен елімнің Ән ұраны 
жеңіс тұғырынан мақта ныш-
пен естілуі үшін қолдан кел ген-
нің бәрін жасаймын», – деген 
бо ла тын. Сол сөзін бүгін де 
тағы бір мәрте дәлелдеді. 
Биыл ғы же ңі сін Қазақстан 
Тәуел сіз дігінің 30 жыл дығына 

өткен біздің студент. Бұл қай-
ран қаларлықтай оқиға. Қа-
зіргі таңда университетіміз 
спорт  тық жетістіктерімен 
таны мал. Осы күнге дейінгі 
олим пиа да ларда университет 
тү лек  тері төбе көрсетіп келеді. 
Олардың жеткен жеңісі мен 

лық аралық жарыс тарға осын-
дай шәкірттерді тәр бие ле-
геніміз үшін алғыс хаттар келіп 
тұрады. Баршасы білетіндей, 
біздің спорт кафедрасының дип-
ломы өте жоғары дәрежеде. Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
спорт кафедрасы әлемдегі топ-
200 университеттің спорт ке-
шен дері қатарында, – дей оты-
рып, кафедра меңгерушісі, қазіргі 
таңда университетімізде дене-
шы нықтыру және спорт сала сы-
ның дамуы үшін барлық жағ дай 
жасалғанын, сапасы ке   ре мет тех-
никалық база сту ден т тердің кез 
келген уақытта әртүрлі сек ция-
ларға қатысып, спортпен ай на-
лы суына үлкен мүмкіндік бере-
тінін қоса айт ты. 

Жаттықтырушы мен спорт-
шы ларымыздың талмай еңбек 
етуінің арқасында ҚазҰУ түлек-
те  рі қазіргі таңда Токио-2020 
олим  пиадасында сәтті өнер көр-
се тіп жүргенін тілге тиек етіп, 
сөзін қорытындылады.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың Басқарма төрағасы – Рек-
торы Жансейіт Түймебаев өз 
аты нан және университет ұжы-
мы атынан Елдос Сметов пен 
Игорь Сонның жеңістеріне құт-
тық тауын жолдады. Еліміздің 
бедел-абы ройын асқақтатқан 
ҚазҰУ студенттерінің спорт тағы 
жетіс тік терімен мақ та на отырып, 
барлық  спорт  шы  ларымыздың 
елге жеңіспен оралуын тілейміз.

Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

P.S. Бет қатталып жатқанда еркін күрестен                
57 келіге дейінгі салмақта өнер көрсеткен 
Нұрислам Санаев Токио олимпиадасының 
қо ла жүлдегері атанған сүйін ші хабарды ес-
тідік. Ол кіші финалда болгариялық Георгий 
Ван геловті 5:1 есебімен жеңген-ді. Жерлесіміз 
жартылай финалда, өкінішке қарай, Үндістан 
балуаны Рави Кумарға есе жіберіп қойды. 
Қола медаль үшін күресте Нұрислам намысты 
қолдан бермеді. Университет түлегін жеңісі-
мен құттықтай отырып, мақтан етеміз.
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Еліміздің өрке ниет ті елдер 
қатарына қосылуы мемлекеттің 
тұрақты дамуымен және өз 
кезегінде ел ішіндегі ұлтаралық 
бейбітшілікті қамта ма сыз етуі-
мен байланысты. Ал мұндай 
мақсатқа жету үшін қазақ 
қоғамының мемлекеттілігі мен 
саяси тұрақтылығының басты 
тұғыры – этносаралық үйлесім-
ді лік пен келісім. Елбасының 
этносаралық қатынаста табысқа 
қол жеткізуінің тетігі ең алдымен 
130-дан астам этностың басын 
біріктіруші бүкіл қазақ стан дық-
тардың ынтымақтастығы, яғни 
ұлтаралық қарым-қатынас мә-
де ние тін реттеу болса, екіншісі 
– толеранттылық, ал үшіншісі 
– тарихи тағдырлардың қа уым-
дас тығы Қазақстан халқы Ассам-
блея сын құруында еді. 

Азаматтық татулық пен ұлт-
ара лық келісім – біздің басты 
құн дылығымыз. Сондықтан да 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
Археология, этнология және 
музео логия кафедрасының этно-
лог мамандары да этносаралық 
қатынастарды дамыту мәселе ле-
рі не өз үлестерін қосуда. Этно ло-
гия ғылымы негізінен халықтың 
шығу тегін, этникалық тарихын, 
халықтар арасындағы қарым-қа-
тынасты, мәдениетін зерттей тін-
діктен, этнолог мамандарды те-
реңдей дайындау мақсатында 
«Қа зақстанның этносаясаты», 
«Қа  зақ станның этникалық топ-
тар этнографиясы», «Қа зақ стан-
ның этномәдени үдерістері», 
«Қазақстандағы этноко нфес сия-
лық үдерістер», «Әлемдік кеңіс-
тік тегі этносаяси үдерістер» т.б. 
тақырыптарда дәрістер оқылады. 
Археология және этнология 
мамандығын бітірген түлек-
теріміз ҚР министрліктерінде, 
мем лекеттік мекемелер мен 
ұйым дарының мәдениет бөлім-
дерінде, этносаралық қатынастар 
мә селелерімен айналысатын 
бөлім дерінде, облыстық, аудан-
дық мәдениет бөлімдерінде қыз-
мет атқаруда. Осы салаларда қыз-
мет етіп жүрген түлектеріміз де 
еліміздегі татулық пен келісім, 
мә дениеттер мен діндердің үнде-
суі мәселелері саласында атса лы-
суда. Бұл, әрине, Археология, эт-

өсті. 2013 жылы ҚР мемлекеттік 
хатшысы М.Тәжиннің төраға лы-
ғы мен және Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Ғылыми кеңесі шеші-
мі мен ұлттық тарихты зерттеу 
ведо моствоаралық жұмыс тобы-
ның кеңейтілген мәжілісі хат та-
масын орындау үшін құрылған 
үш ғылыми-зерттеу орталығы 
жұ мыс істеді: 1) «Орталық Азия-
ның дәстүрлі өркениетін зерттеу» 
Республикалық ғылыми-зерттеу 
орталығы. Орталықтың жетек-
шісі  – белгілі ғалым, ежелгі түркі 
тай палары тарихын зерттеуші, 
т.ғ.д., профессор Т.Омарбеков. 2) 
«Әлем тарихын зерттеу» Респуб-
ли калық ғылыми-зерттеу орта-
лы ғы, директоры – т.ғ.д., профес-
сор, Геттинген университетінің 
құрметті профессоры (Германия) 
Қ.Жұмағұлов. 3) «Археология 
және дала өркениеті» ғылыми-
зерт теу институтының дирек то-
ры В.Зайберт. Институт жанында 
«Геоархеология» халықаралық 
зерт ханасы жұмыс істеді. Факуль-
тетте 20-ға жуық ҚР БжҒМ қар-
жы  ландырған гранттық жобамен 
ғылыми-зерттеу жұмыстары жүр-
гі зілді. Зерттеу нәтижелері кітап, 
мақалалар түрінде жарық көрді. 
Аталған орталықтар мен қаржы-
лан дырылған тақырыптық ғы лы-
ми жоба аясында көптеген ең бек-
тер жарияланды. Оның ішінде 
шетелдерде де ғалымдарымыз өз 
еңбектерін шығарып, Қазақстан 
тарихының кейбір аспектілері 
ашылған еңбектер жарияланды. 
Мәселен, «Omarbakov T., Khabi-
zhanova G., Kartayeva T., - Nogay-
bayeva M.. Kazakistan’da türklerin 
tarihi // Ortak Turk tarihi. – Ankara, 
2019. 401-527 бб.» еңбегі Елбасы 
Н.Назарбаевтың бастамасымен 
жазылған. Ол көне замандардан 
XV ғасырға дейінгі аралықты 
қам тиды. Үшінші бөлімінде Қа-
зақ стандағы түркілер тарихы сөз 
болады. 

Факультетте студент, магис-
трант, докторанттардың білімін 
одан сайын тереңдету мақса-
тында шетелдерден профес сор-
лар шақырылып, өз тәжіри бе-
лерімен бөлісті. Атап айтқанда, 
олар: Н.Кенжеахмет (Бонн уни-
вер ситетінің профессоры, Гер ма-
ния), Оджал Огуз (Қажы байрам 

бург университетінің профес со-
ры, Австрия) және т.б. 

Археология, этнология және 
му зеология кафедрасының ма-
ман дары да шетелдік ЖОО ма-
мандарымен бірлесе зерттеу жұ-
мыс тарын қатар алып келеді. 
Мә селен, Алтай мемлекеттік уни-
вер ситетімен (РФ), РҒА Н.Н.Ми-
клухо-Маклай атындағы Этно-
ло гия және антропология 
инс ти тутымен, Санкт-Петер-
бург қаласындағы РҒА Материал-
дық мәдениет институты т.б. 
зерттеу институттарында архео-
ло гиялық артефактілерге зертха-
на лық талдау жүргізсе, енді біреу-
лерімен этнография саласында 
ын тымақтаса жұмыс жүргізіп 
отыр. Алыс шетелдердегі маман-
дар мен де тығыз қарым-қаты нас-
та бола отырып, бірлесе зерттеу 
жұ мыстарын жүргізуде. Олар 
Эхиме университеті (Жапония), 
НАРА (Жапония) университетінің 
мамандары  – профессор Ясуюки 
Муракамимен археология са-
ласында, профессор Садакацу 
Кунитакэ дендрохронология 
мәселелерімен тәжірибе ал ма-
сады. Синьцзян педагогикалық 
уни верситетінен (Қытай) PhD 
Нұр бақыт Туерхун, Газий уни вер-
ситетінен (Түркия, Анкара) 
профессор Оджал Огуз, Цюрих 
университетінен (Швейцария) 
Петер Финке т.б. этнология сала-
сында кафедра мамандарына 
кеңесін беріп, тәжірибе алмасып, 
зерттеулер жүргізуде.

Шетелдік ғалымдармен тығыз 
қарым-қатынаста болу мақ са-
тында халықаралық ғылыми кон-
фе ренциялар жиі ұйым дас ты ры-
лып отырады. Мәселен, 2018 
жылы «Түркі дүниесінің саяси-
экономикалық және мәдени 
дамуы», «Ғасырлар тоғысындағы 
Алаш идеялары», 2019 жылы 
«Ботай мәдениеті және Орталық 
Азиядағы энеолиттік ескерткіш-
тер» т.б. тақырыпта конферен-
ция лар өткізіліп, факультет, 
кафедра ұжымының шетелдік 
ғалымдармен тығыз байланыста 
болуына жағдай жасалған. 

Факультетте студент, магис-
трант тардың қос дипломды 
бағ дарлама негізінде де білім 
алу жолға қойылған. Мәселен, 

2018/19 жж. жеті магистрант бі-
лім алса, 2020 ж. олардың саны 
23-ке жетті. Ал әлемдегі жағдайға 
байланысты 2020/21 жж. алты 
магистрант білім алуда. Акаде-
мия лық ұтқырлық бойынша 
серіктес ЖОО-лар қатарында: Ла 
Сапиенца Рим университеті, 
Ыстамбұл университеті, Ататүрік 
университеті, Анкара Хажы 
Байрам Вели атындағы универ-
си теті, Ресей мемлекеттік гума-
ни тарлық университеті, Алтай 
мемлекеттік университеттері т.б. 
бар. 

Факультет, кафедра ұжымы 
оқытудың жаңа техно ло гия ла-
рын дамыту және оны оқу үде-
рісіне интеграциялауда табысты 
еңбек етуде. Кейбір пәндер 
бойынша қашықтан оқытудың 
Жаппай ашық онлайн курстары 
(МООК), атап айтқанда: «Қазақ-
стан ның қазіргі заман тарихы», 
«Қазақстан Республикасы әлем-
дік қауым дастықта», «Әлем ха-
лық тарының этно графиясы», 
«Ежелгі шығыс өркениеті» пән-
дері бойынша қолданыста 
болса, болашақта мұндай курс-
тар дың тиімділігіне байланысты 
«Ортағасырлық еу ро палық өр-
кениет», «Этно ло гия ның зерттеу 
әдіс тері», «Орталық Азия тари-
хы» (ағылшын тілінде), Modern 
History of Kazakhstan, «Архео ло-
гия негіздері» т.б. курс тарды 
дайындау жоспарланды. 

Сондай-ақ студенттердің бо-
ла шақта сұранысқа ие болуын 
қамтамасыз ету мақсатында фа-
куль тет, кафедра ұжымы жұмыс 
берушілермен де тығыз қарым-
қатынаста. Ш.Уәлиханов атын да-
ғы Тарих және этнология инс ти-
туты, Ә.Марғұлан атындағы 
Ар хео логия институты, ҚР 
Орталық мемлекеттік музейі, ҚР 
Президенті архиві, Ә.Қастеев 
атындағы Өнер музейінің маман-
дары да шақырылып, студент тер-
ге дәріс береді. Сонымен қатар 
аталған ғылыми-зерттеу инсти-
тут тарында, музейлерде, архив-
терде практика өткізудің базасын 
ашып қойған. Студенттер жыл 
сайын белді археолог-этнолог 
мамандардың экспедицияларына 
(«Ақтөбе» (Баласағұн) экспеди-
ция сы, «Елеке сазы» экспеди ция-

Кеңес дәуірінен бері бүкіл КСРО-
да бірден-бір студенттердің тә жі-
рибе меңгеру орталығы болған 
«Ақтөбе» (Баласағұн) қаласын 
заманауи талаптарға қарай қайта 
жабдықтау арманына жете алған 
жоқ. Оны жалғастыру енді ка-
федра ұжымы – біздің міндетіміз 
деп ойлаймын. Кафедраның 
архео лог, этнологтары оқу үде рі-
сі мен қатар, ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын қатар алып келе 
жатыр. Кафедраның жетекші ар-
хеолог-этнолог мамандары ҚР 
БжҒМ жариялаған ғылыми жо ба-
лардың жеңімпазы деуге болады. 
Бір кездері кафедрада жеті жо-
баға дейін ғылыми-зерттеу жұ-
мыс тары жүргізілді. Жыл сайын 
археологтарымыз дала кезіп, 
қазақтың көне тарихи ескерт-
кіш терін іздеуге археологиялық 
экс педицияға кетсе, гранттық 
қаражатпен қамтылған этнолог, 
музейтанушыларымыз ел ара-
сынан тарихи-мәдени мұраларды 
жи науға аттанады. Біздің кафедра 
ма мандары өздеріне берілген 
дем алысты да есепке ала бер-
мейді.

Кафедра өміріндегі соны жа-
ңалыққа Археология және этно-
ло гия кафедрасының про фес-
соры, т.ғ.д. Ә.Төлеу баевтың 2003 
жылы Шығыс Қазақстаннан тап-
қан үшінші «Шілікті алтын ада-
мы» әлемдік археологиядағы сен-
са ция болды десек, артық 
айт пас пыз. Зерттеу нәтижелері 
бү гінде мектеп оқулығына еніп, 
та былған құнды артефактілер 
негі зінде «Раннесакская Ши лик-
тин ская культура» атты үлкен мо-
но графия иллюстративті мате-
риа лы мен жарық көрді. 2020 
жы лы т.ғ.д., профессор Ә.Төлеу-
ба ев жетекшілік еткен архео ло-
гиялық экспедиция барысында 
«Алтын сәйгүлік» тапты. Оның 
құйысқаны, үзеңгісі т.б. алтын-
дары осыған дейінгі табылған 
ал тын адамдардың алтынынан 
біршама көп болыпты. 2020 
жылы Семей қаласында Абайдың 
мерейтойы қарсаңында ҚР Пре-
зи денті мен мемлекеттік хатшы 
алдында «Алтын сәйгүлік» барлық 
жабдықтарымен көрмеге ұсы-
ныл ды. Ұлы даламыздан ғалым-
дар дың археологиялық зерттеу 

Басты құндылығымыз – азаматтық 
татулық пен ұлтаралық келісім

Ел тәуелсіздігінің 
баянды болуының бір 
тетігі мем ле ке ті міз-
дің 30 жылдан бері 
жүргізіп ке ле жатқан 
этносая са ты мен де 
бай ланысты. Осы 
уақыт ара лы ғында 
әлемдегі қар қынды 
дамып келе жатқан 
елдер қатарына 
қосылу мақсатында 
ҚР дамуының 
стратегиялық 
бағыттарын қа лып-
тастырды.

Бибізия ҚАЛШАБАЕВА, 
тарих ғылымының докторы, профессор: 

но логия және музеология 
ка    фе драсының кадр даяр лау-
дағы Қазақстан Тәуелсіздігіне 
30 жыл қарсаңындағы үлесі деп 
білеміз. Бұрын «Археология 
және этно ло гия» мамандығы 
аясында бірге дайындалса, 2020 
жылдан бастап «Этнология және 
антропология» білім беру бағ-
дар ламасы не гізінде магистра-
тура деңгейі бо йынша мамандар 
даярлануда. 

Өткен 30 жылда, әрине, көп 
өзгерістер болды. Факультетте 
мамандық аялары кеңейіп, білім 
беру бағдарламаларының саны 

сы, Шығыс Қазақстанның Тарба-
ға тай ауданы, «Геоархеология» 
халық аралық зерттеу лабора то-
риясымен Есік қорғанына бір-
лес кен экспедиция) қатысып, 
тә жі рибе алмасып, қазба жұ мыс-
тарына бейімделеді. 

Қазақстан тәуелсіздігін алған-
нан бері Археология, этнология 
және музеология кафедрасы ке-
ңей тілді. Кафедраның өсіп-өр-
кен деуінде былтыр марқұм бол-
ған белгілі ғалым, т.ғ.д., 
про  фес сор У.Шәлекеновті айт-
пай кете алмаймыз. Өмірінің соң-
ғы кезеңіне дейін ортағасырлық 
«Ақтөбе» (Баласағұн) қаласында 
студенттердің археологиялық-
этнографиялық тәжірибені иге-
ру де өзінің білімін, бейімін, тә-
жірибесін бөлісуде аянған жоқ. 

Вели атындағы Анкара универ си-
тетінің профессоры, Түркия), 
Марина Толмачева (Вашингтон 
мемлекеттік университетінің 
профессоры, АҚШ), Ренато Сало 
(Туринский университет, Ита-
лия), Ирена Скуба (СГХ Халық-
ара лық қатынастар бөлімінің 
же тек шісі, Польша), Сейфы Иыл-
дырым (Хаджетепин универ си-
тетінің профессоры, Түркия), 
Колин Макфадден (Миннесоты 
университетінің профессоры, 
АҚШ), Паул Уерз (Невада уни вер-
ситетінің профессоры, АҚШ), 
Ангела Шоттенхаммер (Зальц-
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жұ мыстары нәтижесінде табыл-
ған дала өркениетінің адамзат 
да муына қосқан теңдессіз үлес-
те рінің бірі, рухани байлығының 
айшықты белгісі болып табы ла-
тын сақтар қолынан шыққан 
артефактілер біздің сақ дәуірінен 
сақталынып, үзілмей жалғасып 
келе жатқан ата-бабалар мұра сы-
ның жарқын көрінісі.

Кафедра профессоры, т.ғ.д. 
М.Елеуовтің де Қазақстанның 
орта ғасырлық археология ғы-
лы мы на қосқан үлесі айрық ша 
деу ге болады. Ол Тараз өңірі, 
Сыр да рия аумағындағы ортаға-
сыр лық қалаларды ашуда көп 
еңбек сіңіріп келе жатыр. Тараз 
өңі рін дегі барлық археоло гия-
лық ес керткіштердің құжатын 
жасап, есеп ке алды. Сол сияқты 
Ғ.Ома ров Шығыс Қазақстанның 
қо ла, ерте темір дәуіріне қа-
тысты ес керт кіштерді зерттеуде 
көп еңбек етуде. Кафедраның 
жас маман да ры Р.Жұматаев, Б.
Бесетаев т.б. бүгінде шетелдік 
археологтармен бірге қазба 
жұмыстарын жүргі зу де. Этно-
лог тарымыз да гранттық қар-
жыландыруға қарай кешенді 
этнографиялық экспеди ция-
лар ұйымдастырып, нәти же ле-
рін ғы лыми журналдарда, жеке 
кітап ретінде шығаруда. Олар: 
т . ғ . д . ,  п р о   ф е с с о р  А . Қ а л ы ш , 
Б . Қ а л    ш а  б а е в а ,  Т. Қ а р т а е в а , 
М . Е г і з б а е в а  т. б . 

Болашақта, әрине, үлкен 
жоспарлар тұр. Соның бірі ре-
тін де айтар болсақ, мемлекет 
қол дауы  мен биыл қыркүйекте 
Окс форд университетінде Gold 
of Kazakhstan (т.ғ.д., профессор 
З.Са машев, т.ғ.д., профессор 
Ә.Төлеубаев) атты көрме, Wenner-
Gren Foundation Conference and 
Workshop Grantees қаржылан ды-
руы мен халықаралық этно гра-
фия лық конференция өткізу 
жоспарлануда, Ehime University 
(Жапония) біріккен археология-
лық зерттеу жүргізуді мақсат етіп 
отыр.

Этнология ғылымының зерт-
теу нысандарының бірі – этни-
ка лық тұтастық пен оны қамта-
ма сыз етудің факторлары, 
этно  мәдени мұраларды сақтау, 
дәс түрлі мәдениеттің сабақ тас-
ты ғы немесе ұлтаралық қаты-
настар үдерісіндегі мәдениеттің 
трансформациялану мәселелері. 
Қазіргі жаһандану заманында 
әртүрлі күрделі де қайшылықта 
болып жатқан халықтардың көп-
түрлі байланысының нәти же сін-
де этникалық өзгеріс болатыны 
анық. Ал этникааралық қаты нас-
тарда көбіне олардың бір-біріне 
түсіністікпен қарауы және ке лі-
сімге жетуі әрбір жақтың өзара 
әрекеттестіктерінен, бай ла нысқа 
түсетін этностардың пси хо ло-
гиясы, этникалық мәде ние ті ай-
қындалады. Осы мәселелерге 
назар аударуда да Археология, 
этнология және музеология 
кафедрасының мамандары тыс 
қалып отырған жоқ. 

Қорыта келгенде, мем ле ке ті-
міздің ұлттық саясаттағы негізгі 
қағи дасы – Қазақстан халық та-
рының бірлігі мен татулығын, 
толеранттылығын қамтамасыз 
ету. Осы орайда, Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ барлық ұлт 
өкілдері жастарының білім алу 
құқығын сақтай отырып, бірдей 
жағдайда білім алуына мүмкіндік 
жасау міндетін адал атқарып 
келеді.

Дайындаған
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

Төрт жыл университет қа-
быр ғасында білім алған шә-
кірт теріміз оқуларын тәмам-
дап, қолдарына төрт жыл 
бойы күткен, өмірлеріндегі 
ма ңызды құжаттардың бірі 
– дип ломдарын алады. Уни-
вер  си тетпен, ұмытылмас ес-
телік тер ге толы студенттік 
шақ тарымен қоштасады. Сол 
себептен де төртінші курс 
студенттерімен бірге «Нәти-
желі арман» тақырыбында ой 
қоз ғауды жөн көрдік. 

Соңғы жылдары арман дау-
ды, армандауға үйретуді табыс 
көзіне айналдырып жүр гендер 
қаншама?! Ал біз дұрыс ар-
мандай білеміз бе? Орыстарда 
«Меч тать не вредно, но бес по-
лезно» деген қанатты сөз бар. 
Шынымен де, жай ғана ар ман-
дап қою бір бөлек, ал сол ар-
ман ның жетегінде болу мүл-
дем басқа. Биік арманның 
мақ саты айқын болары айт-
паса да түсінікті. Мақсат анық-
тал  ғаннан соң, «арманың 
алыс  қа апарсын» десең, оны 
жү зеге асырудың нақты ал го-
ритмін де ойластырып қою 
керек, яғни қандай да бір уа-
қыт аралықтарына бөле оты-
рып, жоспарлап қою керек. 
Жоспар – арманыңның орын-
да луына қарай басқан күн-
делікті қадамыңа есеп беруге 
міндеттейтін құжат. Жоспар 
– әрекет етуге, ойыңды іске 
асы руға көмектесетін құрал. 
Жоспар дайын болса, саналы 
адам ға соған сай әрекет ету, 
жоспарда белгіленген пункт-
тер ді жүзеге асыру тек уақыт 
пен адамның жеке қалауына 
ғана байланысты. Осы қадам-
дар кез келген адамды жемісті 
нәтижеге әкелері сөзсіз. Сол 
себептен де арманымыз 
орын  дал сын десек, соның 

Білім ордасының 
ме ди цина және ден сау-
лық сақтау фа куль те ті-
нің мамандары елі міз-
дегі эпидемиологиялық 
ахуалға тоқтала оты-
рып, вакцина алуға қа-
тысты халыққа кеңес 
беру және ақпарат тан-
дыру жұмыстарының 
нә тижелерімен бөлісті.

Жиында Эпи де мио-
логия, биостатистика 
жә не дәлелді медицина 
кафедрасының доценті 
м.а. Анар Даниярова 
баян дама жасап, вак-
цина алудың маңыз ды-
лығы мен қауіпсіздігі 
жайлы айтты. «Вак ци-
налау – бұл аурудың ал-
дын алудың және адам 
өмі рін құтқарудың қа-
уіп сіз және тиімді әдісі. 

Соңы. Басы 1-бетте

Металдармен және беттік-белсенді 
заттармен ластанған суларды тазарту үшін 
экологиялық маңызды орга ни ка лық-ми-
нералды сорбциялық ма те риалдар әзірлеу 
(Г.Қайралапова), SoC негізінде 5G сандық 
радио модуль де рін және ми кро тол қын ды 
сиг нал дарды қа был дау станция ла рын да-
мыту (М.Ибраи мов) жобалары ғы   лым ды 
дамытудың басым бағыттары бо йынша 
ұсынылып, табысты іске асырылуда.

Айта кетсек, 2020-2022 жылдарға 
грант   тық қаржыландыру шеңберіндегі 
жо баларды жүзеге асыру нәтижелері бо-
й ынша елімізде жас ғалымдар 2020 жылы 
8 айда 498 жұмыс жариялаған. Оның 
ішінде 255 жұмыс қолданбалы жобалар, 
243 жұ мыс іргелі жобалар бойынша 
жарық көр ген. Ал шетелдік басылымдарда 
184 жұмыс та ныс ты рыл са, олардың 53-і 
– Web of Science, 88-і Scopus деректер 
базасында ин декс  те ле тін басылымдарда 
шыққан. Со нымен қатар «Элек тро хи-
миялық сіл ті сіз  ден діру әдісімен марга-
нец кендерінен ме талл марганецті алу 
тех нологиясын әзір  леу» жобасы бойын-
ша бір патент алынған.

Әйгерім ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

Жас ғалымдар 
көш бастап тұр

орын  да луы үшін мақсаты-
мызды ай қын дап, жоспа ры-
мыз ды құ рып, әрекет етуіміз 
керек. Әйт песе ол құр бос қиял 
ғана болып қалады. 

Ашық кураторлық сабаққа 
қатысқан 10 студент өмірден 
алынған армандарына жеткен 
тұлғалар жайында еркін фор-
матта өз ойларымен бөлісті: 
бірі – интервью, бірі – бей не-
ролик, презентация, эссе, ха-
барлама жасап, магис трант-
тардан құрылған қазылар 
ал қасын таңғалдырды. Соның 
ішінде бірнешеуіне тоқталсақ:

«...Бір студент дүниежүзін 
аралауды армандаған қарт 
әженің оқиғасын баяндады. 
Со ның нәтижесінде арманға 
же тудің ешқашан кеш емес-
тігіне тыңдаушылардың көзін 
жеткізді». «...Енді бір студент 
әлемге әйгілі бірінші орындағы 
технологиялық бренд – Аpple-
дың негізін қалаған Стив 
Джоб с тың қандай еңбектің 
арқасында айқын мақсатына 
жеткенін баяндады. Бала кү ні-
нен технологияға қызығу шы-
лығы ерекше болғаны және 
бала қызығушылықты әрі қа-
рай кәсіпке айналдырып, со-
ңын да қазіргі қауымның қо-
лы нан түспейтін Аpple 
бренд   тік технологиясын дү-
ние ге әкелгені жайлы өмірлік 
оқиғасы презентация түрінде 
көрсетілді».

«...Арманның шегі бол май-
ды дейді, арман мақсатқа апа-
рар жалғыз жол екенін білесіз 
бе? Егер арман орындалмаса, 
демек, ол сіздің нағыз ар ма-
ныңыз болмағаны. Оған дәлел 
та ғы бір студенттің Ник Вуй-
чич жайлы дайындап әкелген 
жұмысында айтылады. Ол 
адам ның өмір жолы еріксіз 
жы латады. Балалық шақтың 

тәттісінен гөрі ащысына қа-
нып өскен екі қол, екі аяқсыз 
өмір сүретін, біздің тілмен 
жеткізгенде, қазіргінің батыры 
Ник өмірді тек қана сүйіп қой-
май, бүкіл әлемді аузына қа ра-
тып, бақыттың кілті адамның 
өзінде екенімен бөліскен ора-
тор, музыкант, жазушы, ерек-
ше тұлға. Никтің бала күнінде 
өзіне қол жұмсамақ болған 
кезінде кенеттен туындаған 
ар манына қалай жеткені әсер-
лі жеткізілді. Оның арманы 
әлемдегі бай адамдардың қа-
та рына қосылуына ықпал етті. 
Төрт баланың әкесі қол-
аяқсыз-ақ бақытты екенін 
әлем ге көзіне жас ала жар 
сала ды. Ол «өмірде тірі бол ға-
ның үшін де сен бақытты жан-
сың» дейді және оның пікірін-
ше, өмірге, бізге берерін алуға 
емес, бізде барымен бөлісуге 
келеміз деп санайды. 

Расында, денің сау, көзің 
ашық бола, бақытсыз болу 
адам  ның өзінен ғана бола ты-
нына дәлелдер өте көп. Өмірде 
бір есік жабылса, екіншісі 
ашы  латынын жадымызда ұс-
тауы мыз керек деген ой осы 
ха барлама барысында дәлел-
ден ді». «...Енді бір студентіміз 
өздерінің жанында жүрген 
курс тастарының да бұл тақы-
рып қа нағыз дәлел екенін жа-
рыса баяндады. 1-курсқа түсе 
сала қатарластарының қым-

бат көлікте жүргеніне қызыға 
қарап, «мен де міндетті түрде 
мінемін, сендер қуанышыма 
куәгер боласыңдар» деп айтып 
қалғанын күліп естеріне алды. 
Жас болса да, бойындағы 
қай ратын еңбекке жұмсап, 
алға шын да жалдамалы фо то-
граф бо лып жүріп, өзіне фо-
то  аппарат сатып алып, бел-
сенді түр де суретке түсіруді 
кәсіп қылып, екі жыл тынбай 
атқа рыл ған еңбектің арқа-
сында бүгін су жаңа темір 
тұлпардың иесі екенін айтып 
берді. Ра сында, 30, 40, 50 
жасқа келіп, нәти жесіз өмір 
сүретін адам дар да өте көп. 
Оның қасында жас студенттің 
адал жетістігі үлкен жеңіс деп 
білеміз».

Мақсатың айқын болса 
армандар орындалады. Олай 
болса айқын мақсатқа нық 
қадам жасауға не кедергі? Ең-
бек пен ынтаны ту етіп, «сенің 
қолыңнан түк келмейді» деген 
жандарға әлемді аяғына неге 
жығып бермеске? 

Бұл ашық кураторлық са-
бақ барысында қазіргі жас-
тар  дың жан дүниесінде әлем-
ге деген махаббат, арманға 
де ген сенім, еңбекке деген 
тал пы ныс тың бары анық 
көрінді. 

А.МУСИНА, 
куратор-эдвайзер 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде COVID-19 вирусына 
қарсы вакциналау шараларына 
байланысты өзекті сұрақтар 
талқыланған кезекті шара өтті. Жиынға 
оқу орнының қызметкерлері, студенттер 
және ата-аналар онлайн қатысты.

 География және табиғатты пайдалану факультетінің 
Метеорология және гидрология кафедрасының 
студенттері «Нәтижелі арман» тақырыбында 
кураторлық сабақ өткізді. 

Эпидемиолог екпе 
алудың жайын түсіндірді

Нәтижелі арманға жету жолы қандай?

Қазіргі уа қыт та диф те-
рия, сіреспе, көкжөтел, 
тұ мау және қызылша 
сияқ ты кем дегенде 20 
ауру  дан қор ғай т  ын вак-
циналар бар», – дей ке-
ле, бұл вакциналардың 
жыл са йын мил лион да-
ған адам өмірін сақ тай-
тынын тілге тиек етті.

Эпидемиолог маман 
COVID-19 вирусына 
қар сы елімізде салынып 
жат қан вакциналар 
жай  лы соңғы мәлі мет-
термен бөлісіп, екпе 
алу  дың қауіпсіз екенін, 

вакцина енгізілгеннен 
кейін қолдың ауыруы 
немесе дене темпе ра ту-
расының шамалы кө те-
рілуі сияқты уақытша 
жа нама әсерлер туды ра-
тынын айтты. Себебі кез 
келген лицензияланған 
вакцина оны пайда ла-
нуға рұқсат берер ал-
дын да клиникалық 
зерт теулердің бірнеше 
са тысынан өтіп, мұ-
қият тексеріледі.

Анар Бақ ты ге рей-
қы  зы жастар мен олар-
дың денсаулығына 
алаң  даған ата-ана лар-
дың сұрақтарына жауап 
беріп, екпені қайда жә-
не қалай алуға бола ты-
нын кеңінен түсіндірді.

Жиын барысында 
уни верситет бойынша 
ағым дағы жағдайға са-
рап тама жасалып, ко-
вид тің денсаулыққа ти-
гізер ауыр зардаптары, 
сақ тану шаралары кеңі-
нен сөз болды.

Әйгерім ӘЛІМБЕК

TARAzY
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Бүгінде интернет беттеріндегі ақпараттарға мониторинг 
жүргізетін жүйелер сұранысқа ие. Себебі билік те, бизнес те 
қоғамның өзіне деген көзқарасын білуге құштар. Универ сите-
тіміздегі деректерді талдау және өңдеу орталығының маман-
дары Opinion monitoring system деп аталатын жоба жасап 
шығарды. Бұл жүйенің басты артықшылығы – қазақ тіліндегі 
деректерді өңдеуге қауқарлы. 

мет тік желілерден алынған мәлі-
меттерді түрлі салаларда пай да-
лануға қызығушылық тудырған. 

– Бүгінгі таңда «әлеуметтік 
же лілерді бақылау» (social listen-
ing) және контент-талдау техно-
ло гиялары танымал болуда. Бұл 
қызметтер негізінен шетелдік 
әзірлемелермен, ағылшын тілінде 
құрылған лингвистикалық сөз-
дік термен ұсынылған және олар 
қазақ және орыс тілдеріне нашар 
бейімделген. Ал универси те ті міз-
дегі бағдарлама жасаушы ма ман-
дар әзірлеген OMSystem пікір-
лер ді бақылаудың отандық 
ақ па раттық жүйесі мынадай 
мүмкіндіктер ұсынады:

 ақпараттық кеңістікті 
ба қы лау және мәселенің ау қы-
мын анықтау;

 қоғамның пікірін біліп 
және тез арада түсініктеме 
беру;

 пайдаланушылардың та-
қы рып қа қатысуын бағалап, не-
гізгі ықпалды тұлғалардың қо-
ғамдық пікір қалыптастыратын 
талқылау тақырыптары бар-
жоғын анықтау;

 ақпараттық себептер 
мен оларға деген қатынастарды 
анықтау;

 дұрыс басқару шешімдерін 
қабылдау; 

 бренд/оқиғалар/іс-шара-
лар туралы ескертулер дина ми-
ка сын талдау;

 «лакмус сынағы» қағидаты 
бойынша қоғамның әлеуметтік 
әл-ауқатын бағалау.

OMSystem жаңа сервисі елі-
міз дің жетекші жаңалықтар пор-
талын, Facebook, Instagram, Vkon-
takte, Telegram, Youtube, Twitter 
сияқты әлеуметтік желілерді, 
сон дай-ақ танымал блогерлердің 
аккаунттарын, пікір сайттарын, 
оппозициялық ресурстар мен 
тұлғалардың аккаунттарын, әкі м-
дік тердің әлеуметтік желілерінің 
сайт тары мен аккаунттарына 
мониторинг жүргізеді.

– Opinion monitoring system 

жүйе де жасалған есептерге қа-
рап, қорытынды жасай алады. 
Мұ ның барлығын келісімшарт 
не гізінде жасайсыз. Мәселен, 
плат формаға тіркелген соң, сіз-
дің электронды поштаңызға бел-
гілі бір уақытта өзіңіз қалаған 
та қырыптағы талдаулар келеді. 
Серверлерге орнатылған жүйе 
әрдайым жұмыс істейді және 
командамыз кез келген сұрақ та-
рыңызға жауап беруге дайын, – 
дейді Мадияр Даниярұлы. 

Оның айтуынша, OMS жүйесі 
Social Listening, Machine Learning, 
Big Data және т.б. техноло гия-
ларды пайдалана отырып әзір-
ленген. 

– Жүйе үш модульден тұрады: 
бі ріншісі – жаңалықтарды іздеп 
табу. Сіз тақырыпты енгізген соң, 
жүйе автоматты түрде ақпарат-
тық порталдар мен барлық әлеу-
меттік желілерден кілт сөздер 
ар қылы жаңалықтарды іздейді. 
Содан кейін оның авторлары 
мен пікірлерді жинап, соның 
негі зінде талдау жасайды. Ол 
адам дар дың белгілі бір оқиғаға 
қа тысты жағымды-жағымсыз ой-
пікірін көрсетіп бере алады, – 
дейді маман.

Сондай-ақ бұл жүйе мына 
идея жақсы немесе келесі бір 
идея нашар деген секілді жал пы-
лама қорытынды да жасай алады. 
Орталық өкілдерінің айтуынша, 
Parsers – бұл арнаулы модуль. Ол 
интернет ресурстардан ақпарат 
жинайды. Одан бөлек, жасанды 
интеллект негізінде жасалған 
лин г вистикалық конструктор 
бар. Ол әрбір сөзді оқып, жинақ-
тал ған мәліметтерге талдау 
жүргізеді. Ең соңында дайын бол-
ған есеп генерацияланады. Ал 
жа санды интеллект белгілі бір 
ақ паратты адамдардың қалай қа-
былдағанын анықтайды. Алынған 
мәліметтер өңделген күйде PDF 
немесе Word форматта тапсырыс 
берушінің электронды пош та-
сына жіберіледі. 

Мәселен, карантин кезінде 
Деректерді талдау және өңдеу ор-
талығы осындай талдау жүргіз-
ген. Коронавирус, пневмония ту-
ра лы ақпараттардың статис ти-
касын анықтаған. Бірақ 
қол   дану шылар мұндай ақ парат-
тар ға аз пікір қалдырған. Ор та-
лық мамандары тест режимінде 
бірнеше клиенттен тапсырыс 
қабылданғанын да сөз етті.

Нарықтағы бәсекелестік ту-
ралы сұрағанымызда орталық 
ма мандары OMS жүйесінің ар-
тықшылықтары бар екенін алға 
тартты.

– Әрине, мұндай сервистер 
кез деседі. Бірақ Opinion monitor-
ing system толық функционалды 
жүйе деп сеніммен айта аламыз. 
Өйткені әлеуметтік желілерге мо-
ниторинг жүргізетін өзге плат-
фор малардың кейбірі қазақ ті-
лінде қызмет көрсетпейді. Сол 
үшін біздің ең басты артық шы-
лығымыз – жасанды интел лек ті-
нің көмегімен қазақ тіліндегі ақ-
па раттарды да өңдеп, қорытынды 
жа сай алуымызда. Одан бөлек, 
Opinion monitoring system сурет 
бетіндегі мәтінді де таниды. Бұл 
Instagram секілді негізгі контенті 
фото болып саналатын әлеу мет-
тік желілерде толыққанды талдау 
жүргізуге таптырмас мүмкіндік. 
Қарапайым жүйелер фотоның 
бетіне жазылған мәтіндерді оқи 
алмайды. Ал OMS жүйесі оны 
оқып, талдай алады, – дейді 
М.Тасболатов. 

Сөзіміздің дәлелі ретінде OMS 
жүйесі арқылы қазір актуалды 
болып отырған «Қазақстандағы 
құрғақшылық» деген тақырыпта 
талдау жүргіздік. Деректерді тал-
дау және өңдеу орталығының ин-
женер-аналитигі Жанерке Сүн де-
това талдау нәтижесі көрсетілген 
есептік баяндама әзірледі. Құ жат-
тан көргеніміздей, 2021 жылдың 
1-12 шілде аралығында құрғақ-
шы лық, засуха, сельское хозяйст-
во және т.б. кілтсөздер арқылы 
165 жазба және 393 пікір анық-
талды. Оның ішінде мәтіндер оң, 
ал комментарийлер теріс тонал-
ды лық көрсеткен. 

Мұндай қызмет түріне деген 
сұраныс алдағы уақытта арта 
бермек. Мысалы, Fortune Business 
Insights компаниясының бол жа-
мына сүйенсек, 2027 жылы бұ қа-
ралық ақпарат құралдарына мо-
ни торинг жүргізу нарығы 
дү  ние жүзілік деңгейде 6,51 мил-
лиард АҚШ долларына жетпек. 
2019 жылы бұл көрсеткіш 2,48 
млрд АҚШ долларын құраған. 
Демек, орташа есеппен нарық 
жыл сайын 13,2 пайыз өсім көр-
сетіп отырады. 

Кәмила ДҮЙСЕН 

OMSystem – қазақ тілінде 
талдау жасайтын жүйе

бұл өте маңызды, өйткені әлеу-
мет тік желілер ауқымды дерек 
кө зіне айналып отыр. Себебі қол-
данушылар кез келген жағдайға 
өз пікірін білдіріп отырады. Де-
мек, мұндай ақпараттың бар лы-
ғына мониторинг жүргізіп отыру 
қажет, – дейді орталықтың ин же-
нер-аналитигі Мадияр Тас бо ла-
тов. 

Президентіміз Қ.Тоқаев Қа-
зақ  стан халқына жолдауында 
«Аза маттардың барлық сындарлы 
өтініш-тілектерін жедел әрі тиім-
ді қарастыратын «Халық үні не 
құлақ асатын мемле кет» тұжы-
рым дамасын іске асыру – б ә-
рімізге ортақ міндет» деп атап 
өт кен болатын. Осы тұрғыда ор-
талық мамандары осындай жоба 
жасап, қоғамға ұсынуды қолға 
алған. 

– Тағы бір айта кетерлігі – қа-
зір қазақ және орыс тілдерін 
жақсы түсінетін технологиялар 
жоқтың қасы. Біздің жобамыз дәл 
осы олқылықтың орнын толтыра 
алады. Өйткені ол қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерін терең 
түсініп талдау жасайды. Одан 
бөлек, статистикалық мәлімет-
тер ді де ұсына аламыз. Мәселен, 

бір жаңалықты қанша адам көрді, 
қандай танымал топтар бар 
немесе қанша адам пікір қал дыр-
ды дегендей. Ал демографиялық 
тұрғыдан алсақ, оның қаншасы 
ер, қаншасы әйел, қай аймақтар 
белсенді дегендей сұрақтарға 
жауап таба аламыз. Тіпті қай 
әлеуметтік желіде пайдалану шы-
лар белсенді екенін де анықтауға 
болады. Белгілі бір оқиғаға бар-
лы ғы негатив пікір қалдырды не-
месе жағымды сөздер айтылды 
деген секілді үндестіктерді де 
байқайтын мүмкіндік бар. Нә-
тижесінде тапсырыс беруші бо-
лып жатқан оқиғаларға сай қалай 
әре кет ету керегін саралайды, – 
дейді инженер-аналитик. 

Ең бастысы, жүйе талдау нә-
ти жесін боямасыз көрсетіп бе-
реді. Маманның айтуынша, жүйе-
ні алдай алмайсың, ол әрдайым 
тура ақпаратты ұсынады. «Бір 
артықшылығы – осы жұмыс тар-
дың барлығы жылдам жасалады. 
Сіз дің әрекетіңіз бар болғаны 
жүйені іске қосып, нәтижесін кү-
ту ғана», – дейді ол. 

– Сонымен бірге сарапшы ре-
тіндегі саясаттанушылардың кө-
ме гіне жүгінуге болады. Олар 

Деректерді талдау және өңдеу 
орталығының жүйелік-әкімшісі 
Шыңғыс Рабаттың айтуынша, 
әлеу меттік онлайн-сервистердің 
қарқынды таралуы және Big Data 
технологияларының дамуы әлеу-

– интернет кеңістіктегі пайда ла-
ну шылардың кез келген жаңалық 
немесе оқиғаға қатысты ой-
пікірін талдауға және белсен ді-
лерді қолданушыларды анық тау-
ға арналған жүйе. Қазіргі таңда 
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В Казахском национальном университете имени 
Аль-Фараби, направленный в научно-исследовательский 
университет международного уровня, в центре внимания 
– качественная подготовка научных кадров. Ежегодно 
университет выходит вперед в самых престижных 
международных рейтингах, таких как QS, THE, ARES, 
наглядно демонстрируя огромный научный потенциал и 
высокую конкурентоспособность.

Здесь обучающимся препо-
дают и руководят ученые с ми-
ро вым именем. Университет 
со трудничает почти с 500 веду-
щими вузами мира, привлекая в 
об разовательную деятельность 
луч ших зарубежных ученых. 
Кроме того, академическая мо-
биль ность, двойные дипломы, 
меж дународные программы 
Erasmus+, Fulbright, DAAD, Mevla-
na, Болашак позволяют мо ло-
дым ученым осваивать опыт в 
передовых стран мира. Масш-
табные научные проекты реа ли-
зуются в 8 научно-иссле до ва-
тель ских институтах и 29 
науч ных центрах.

КазНУ – первый националь-
ный университет, открывший за 
свой счет программу постдок-
то рантуры. В 2020 году в универ-
си тете работали 35 пост док-
торантов по приоритетным 
науч  ным направлениям: IT и 
искусственный интеллект, 
нано-технологии, физика плаз-
мы, астрофизика, математика, 
экология, биотехнология, вод-
ные ресурсы, психофизио ло гия, 
политология и др. Программа 
постдокторантуры доказала 
свою эффективность. За период 
реализации программы пост-
док торантами опубликовано 
более 160 статей, 70% из которых 
опубликованы в журналах Q1, 
Q2, в некоторых научных облас-
тях производительность пост-

докторантов превысила анало-
гич ный средний показатель 
казахстанских ученых в 10 раз.

На базе университета преду-
смотрены большие возмож-
ности для проведения научно-
ис следовательских работ 
молодых ученых и внедрения 
резуль татов в производство. 
Более 10% от общего объема 
грантового финансирования 
научно-исследовательских ра-
бот выделяется на привлечение 
обучающихся к исследованиям 
на платной основе. На эти цели 
за последние 5 лет выделено 
около 2 млрд тенге. Это вносит 
значительный вклад в развитие 
научного потенциала обучаю-
щих ся, подготовку научных 
кадров и обеспечение преемст-
вен ности научных школ.

КазНУ совместно с научно-
ис следовательским институтом 
проблем горения, индек си-
руется на базе данных Scopus 
«Eurasion Chemico-Technological 
Journal». Кроме того, вуз – лидер 
среди вузов и НИИ Казахстана 
по количеству научных публи-
ка ций в рейтинговых изданиях 
мира, является первым универ-
си тетом, ежегодно публи кую-
щим более 1000 статей в жур-
налах Scopus.

При зачислении отбирается 
самая достойная и образованная 
молодежь. С этой целью был 
сформирован и усиленно рабо-

тает состав приемной комиссии 
КазНУ. В состав комиссии вклю-
чены специальные специалисты 
факультетов, опытные препо да-
ватели и заместители декана. 
Они оказывают качественные и 
оперативные услуги в онлайн и 
офлайн формате с целью про ве-
дения профо риен та ционной, 
консуль тативной и разъя сни-
тель ной работы.

Для абитуриентов запущена 
система электронной очереди. 
Молодые люди больше не стоят 
в длинных очередях, документы 
принимаются в электронном 
виде. С применением новейших 
цифровых технологий для аби-
ту риентов созданы все ком-
форт ные условия. Самая не об-
ходимая и важная информация 
публикуется ежедневно на 
официальном сайте и в социаль-
ных сетях. В настоящее время 
начаты комплексные тестовые 
экзамены для поступающих на 
магистратуру. Абитуриенты 
сдают вступительный экзамен в 
электронном виде. Тестиро ва-
ние, начнутся с 20 июля по 10 

августа. С 10 по 25 августа будут 
приниматься заявки на грант. 
Предельный балл по посту пле-
нию на магистратуру – 75 бал-
лов. Для поступления на плат-
ной основе необходимо набрать 
50 баллов.

В формат поступления на ма-
гис тратуру в этом году изме не-
ния не внесены. Общее тести ро-
ва ние для абитуриентов состоит 
из 3 этапов: тест по инос тран-
ному языку; тест на определение 
готовности к обучению; тест по 
профилю группы образо ва-
тельных программ. На сдачу 
экзамена отводится 4 часа. Аби-
ту риент, имеющий между на-
родный сертификат, подт верж-
дающий владение иностранным 
языком, освобождается от 
комп лек сного тестирования по 
инос тран ному языку. Прием 
доку ментов на докторантуру 
за кон чился 3 августа. Всту пи-
тельные экзамены на док то ран-
туру пройдут с 4 по 20 августа. 
На докторантуру могут подать 
кандидаты со степенью ма-
гистра и стажем работы не 

Большие возможности менее 9 месяцев. По медицин-
ским специальностям прини ма-
ют ся лица, завершившие 
обучение в резидентуре.

Согласно информации Ми-
нис терства образования и 
науки, для поступления по обра-
зовательным программам док-
то рантуры обязательно наличие 
сертификата, подтверждающего 
владение иностранным языком. 
Максимальный показатель всту-
пительного экзамена на док-
торантуру – 100 баллов. Из них 
эссе – 20 баллов, тест на опре-
де ление готовности к обучению 
на докторантуре – 30 баллов, 
вопросы профильного экзамена 
– 50 баллов. На 2021-2022 
учебный год на магистратуру 
выделено 13 263 государ ствен-
ных гранта, на подготовку PhD 
– 1 890. Также в предстоящем 
учеб ном году стипендии сту ден-
тов увеличатся на 20%, магис-
тран ты будут получать более 76 
тыс. тенге, а докторанты – более 
172 тыс. тенге.

КазНУ готовит специалистов 
по группам образовательных 
программ на уровне магистра-
ту ры – 92, докторантуры – 75. 
Также университет в рамках 
проекта интеграции науки и 
образования совместно с 10 
нау чно-исследовательскими 
институтами Комитета науки 
МОН РК, успешно реализует 
совместные учебные программы 
по подготовке магистрантов и 
PhD докторантов. На сегодняш-
ний день подготовлено 147 док-
то рантов. КазНУ приглашает на 
учебу молодых людей, имеющих 
потенциал к науке. Приходи в 
лучший университет страны, 
реализуй свой потенциал! 
Соверши открытия, которых 
нет в мире, Принеси пользу 
своей стране, человечеству, по-
кори вершину науки!

Каиржан 
ТУРЕЖАНОВ

Все хотят знать, что происходит в стране и за её 
пределами. И конечно же мы пытаемся, основываясь на те 
знания, которые мы имеем, понять причины действий 
общественных деятелей и власть имущих людей, а также 
задаемся вопросом почему и как это произошло. Большой 
интерес вызывают прогнозы на будущие события. Конечно 
же, есть люди, которые не раз доказывали, что они 
понимают в политике намного больше основной массы 
людей. Наука о понятии политолог появилась благодаря 
трудам всемирно известного Аристотеля. 

Позже к этой науке начало 
при соединяться знания из пси-
хо логии и социологии и огром-
ный опыт уже произошедших 
событий, по которым можно 
было судить о том, что произой-
дёт в ближайшем будущем. Сама 
история является основой поли-
то логии. Политологами счи тать 
мож но всех известных фило-
софов и многих мыслителей. 
Та кая профессия требует раз ви-
тое логическое мышление, 
объек тивность, знание истории, 
социологии и психологии. Креа-
тивный и успешный политолог 
имеет все шансы стать извест-
ным человеком, часто сверкать 
умом и знанием с экрана теле-
ви зора и конечно же, получать 
неплохие деньги за советы от 
разных видных деятелей.

В настоящее время в обра зо-
ва нии главным является не 
пере дача суммы знаний, а обу-
че ние компетенциям, навыкам 
капитализации своих знаний, 
умением быстро ориенти ро-
вать ся в системе знаний, а также 
владение способами само обра-
зования. Значить делаем выводы 

из выше сказанного, и хочется 
по делиться информацией о 
факультете философии и поли-
то логии в КазНУ имени Аль-
Фараби, а именно о кафедре по-
ли тологии. Роль кафедры 
по ли тологии состоит в рацио-
на лизации знаний о политике, 
развитии политологического 
образования, минимализации 
политических угроз и вызовов 
обществу и государству в усло-
виях глобальных тенден ций 
настоящего времени.

Среди приоритетных задач 
кафедры политологии на бли-
жайшие годы – повышение роли 
кафедры политологии в ока за-
нии научно-прак ти чес кого со-
дейст вия выработке основных 
направлений государственной 
политики Казахстана, путем 
научных обсуждений, эксперт-
ных оценок и подготовки еже-
годных докладов факультета по 
вопросам государственной 
политики.

В кафедре работали и рабо-
тают над обеспечением и фор-
ми рованием индекса авто ри-
тетных научных изданий, 

пуб ликующих результаты ис-
сле дований отечественных и 
зарубежных авторов, посвя щен-
ных политической системе, 
теории политики, истории со-
циаль но-политических учений, 
международным отношениям. 
Кроме того, это относиться к 
осу ществлению профес сио-
наль ной экспертизы проектов 
образовательных стандартов, 
программ, учебно-методи чес-
кой литературы по политологии; 
поддержка научной дея тель нос-
ти и проведение научных меро-
приятий; осуществление мо ни-
торинга потребностей 
про   фес сиональной занятости 
политологов; создание ин-
новационных механизмов, 
объе диняющих поли то ло ги чес-
кое сообщество и представи те-
лей иных профессиональных 
со об ществ, повышение конку-

рен тоспособности отечест вен-
ного политологического со об-
щества.

Факультет философии и по-
ли  тологии, который осущест-
вляют подготовку по 10 спе-
циаль ностям, реализует 
двух   дипломные программы с 
ведущими университетами, сов-
местные обучающие прог рам-
мы с ведущими зару беж ными 
вузами. Обучение в универ си-
тете ведется на трех языках 
(казахский, русский, англий-
ский), высококвали фици ро ван-
ным профессорско-преподава-
тель ским составом. Программы 
направлены на то, чтобы спо-
соб ствовать формированию 
творческого мышления, полу-
чению информации на новом 
качественном уровне, пони ма-
нию системных связей. Коллек-
тив факультета философии и 

Политология – наука Аристотеля политологии, а именно кол лек-
тив кафедры политоло гии 
актив но внедряет новые обра зо-
вательные методики, сочетает 
бо гатые традиции и опыт поли-
тологического знания, накоп-
лен ный за период своего су-
щест вования, использует новые 
технологии и принципы обра-
зовательного процесса.

Студенты-политологи имеют 
возможность обучаться в рам-
ках программы академи ческой 
мобильности в ведущих вузах 
мира. Кафедрой создаются не-
об ходимые условия для са мо-
реализации личности обу чаю-
щихся: проводятся встречи с 
видными отечественными и 
зарубежными учеными, поли ти-
ками, круглые столы, научно-
методические конференции, 
тема тические кураторские 
часы; спортивные соревнования 
по различным видам спорта; ор-
га низовано посещение культур-
ных объектов: выставки, музеи, 
театры. Во всех 6-и кафедрах 
факультета работают известные 
ученые, блестящие педагоги, 
профессионалы своего дела. А 
так же проводятся встречи с 
вид ными отечественными по-
литиками, проводятся научно-
ме тодические конференции, 
круг лые столы, тематические 
кураторские часы; спортивные 
соревнования по различным 
видам спорта; проводят органи-
за ционную работу по посе ще-
нию культурных объектов.

Г.НАСИМОВА,
доктор п.н., профессор 

Е.БАЗАРБАЙ,
студент 1-го курса 

докторантуры ф-та 
философии и политологии 
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Ол Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универ си те-
тінде 26 жыл жұмыс істеді. 
1995 жылдан бастап көптеген 
кітаптар, ғылыми мақалалар, 
тезистер, баяндамалар шы-
ғару ға үлес қосты. Оның 
еңбек тәжірибесі халық ара-
лық және республикалық 
деңгейде танымал болатын. 
Өз тәжірибесін үнемі жетіл-
ді руге еңбектенді. Ол факуль-
тет пен университеттің әдіс-
те мелік және тәрбие 
жұ мысында өз қолтаңбасын 
қалдыра білген тұлға. 

Нұрмат Нұрғазыұлы ең-
бек жолын 1993 жылы Іргелі 
тал дау кафедрасының асси-
с тенті ретінде бастады. Ал 
1997 жылы Сандық және ір-
ге лі математика кафе дра сы-
ның аға оқытушысы болды. 
2001 жылдан Матема ти ка-
лық және компьютерлік 
модель  деу кафедрасының 
аға оқы ту шысы, 2002 жыл-
дан бері ка федра доценті 
ретінде қыз мет етті. 2011-13 
жылдары Ма тематикалық 

Ғылымда өз қолтаңбасы 
бар еді...

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің механика-математика 
факультетінің Математикалық және компьютерлік модельдеу кафедрасының жетекші 
доценті Нұрмат Тұңғатаров 53 жасында өмірден өтті. Физика-математика ғылымдарының 
кандидаты Нұрмат Нұрғазыұлы өз ісіне берілген бірегей ұстаз болатын. Ол шыдамдылық, 
әділеттілік және табандылық секілді қасиеттерімен өзгелерге үлгі еді және Қазақ елі мен 
Отанының болашағы үшін жанын салып еңбек етті. 

орынбасары болды. Сондай-
ақ 2018-19 жылдарда ақ па-
раттық технологиялар фа-
куль тетінде оқу-әдістемелік 
және тәрбие жұмысы бойын-
ша деканның орынбасары 
қыз метінде тер төкті.

«Еңбек сіңірген оқытушы 
Нұрмат Нұрғазыұлы өзінің 
саналы өмірін білім мен 
ғылымға арнады. Оқы ту шы-
лар, әріптестер мен сту дент-
терге әрдайым көмектесіп, 
құнды кеңестер беріп, дұрыс 
жолға бағыттады. Ол еңбек 
пен істі бағалайтын ізгі тұлға 
еді. Тамаша ұстаз туралы жар-
қын естелік біздің жү ре-
гімізде мәңгі қалады» деп еске 
алады жолдастары. 

Университет ұжымы мен 
достары Нұрмат Нұрғазы ұлы-
ның отбасы мен туған-туыс-
та рының қайғысына ор-
тақтасып, көңіл айтады. 

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық 

университетінің ұжымы
 және жолдастары

SOŊĞY BeT

Лидерство – это 
способность доби вать-
ся необык но венных 
результатов от 
обык  новенных людей. 
Сегодня как никогда 
наше общество 
ис пы тывает потреб-
ность в лидерах – 
даль новидных, 
смелых, способных 
раздвигать новые 
горизонты, открывать 
новое. 

Недавно, в конце июля нашей 
первой группе счастливчиков, 
40 преподавателям, сотруд ни-
кам и лучшим студентам-акти-
вис там из Казахского нацио-
наль ного университета им. 
Аль-Фараби удалось провести 
незабываемый отдых на берегу 
озера Иссык-Куль. Студентам не 
только и оздоровиться в курорт-
ной зоне, но и посетить разви-
ваю щие тренинги, подготов-
ленные преподавателями 
ка  федры общей и прикладной 
психологии Мадалиевой З.Б., 
Садвакасовой З.М., где были за-
ло жены базовые навыки, ко то-
рые необходимы каждому ли де-
ру. 

В наши дни стремительного 
рос та информации лидеры 
отли чаются тем, что последо ва-

тели выбирают их добровольно. 
Это требует от будущих лидеров 
еще большей подготовленности, 
харизмы, ответственности и 
смелости. Обучение лидерским 
качествам уверенно входит в 
деловую культуру как в нашей 
стране, так и за рубежом. Когда 
же обучение проходит в окру же-
нии восхитительной природы, 
вы соких горных хребтов, ело-
вых лесов, уникального горного 
озера, приобретенные знания, 
умения и навыки усваиваются 
еще более интенсивно и прочно. 
Немаловажно и то, что во время 
поездки студенты разных фа-
куль тетов, и факультета фило-
со фии и политологии, и химии, 
и биологии, и географии и дру-
гих, почувствовали себя одной 
дружной сплоченной командой, 
получили стимул для успешной 
учебы и активной общественной 
деятельности во время учебного 
года.

Голубое озеро, чистый проз-
рач ный воздух, ясные очертания 
гор, – все кажется нашим героям 
занимательным и волшебным. С 
самого утра здесь уже слышно 
пение прибрежных птиц, когда 

идешь по аллее прямиком к 
побережью озера. Сотни кустов 
созревшей облепихи и цвету ще-
го вереска, привлекают ранних 
отдыхающих к утренней про-
гулке. Ежедневно уже с 6-ти утра 
пляж оздоровительного лагеря 
КазНУ им аль-Фараби полон 
активистов, готовых совершить 
первые заплывы. Здесь природа 
словно призывает к свободе, к 
новым свершениям, она дает 
крылья, и ты как будто летишь 

над прозрачной, немного сине-
ва той, гладью озера. Студенты 
активисты КазНУ не только 
отды хали в объятиях пре крас-
ной природы сказочного озера 
Иссык-Куль, закаляли свое 
здоровье, но и участвовали в 
специально организованных 
программах, чтобы интересно 
провести каждый момент. 
Талантливая молодежь нашего 
университета проявила свое 
мастерство: пели песни, плясали 

Активный отдых на озере под музык у, читали стихи. 
Кураторы-эдвайзеры провели 
семинары-тренинги на темы 
развития коммуникативных 
и лидерских качеств, эф фек-
тив  ного использования вре-
мени.

Я уверена, что такое редкое 
сочетание морского и горного 
климата не только поло жи тель-
но повлияет на здоровье путе-
шест венников, но и даст им 
новый заряд энергии для оше-
лом ляющего старта нового 
учебного года. Надолго запом-
нит ся наш выезд в оздо ро ви-
тельный лагерь на берегу озера 
Иссык-Куль. Это были чудесные 
дни, наполненные настоящими 
приключениям и запоминаю-
щим ися событиями. Я очень 
бла годарна организаторам – ра-
бот никам профсоюза родно го 
уни верситета и ректору Жан-
сеиту Кансеитовичу Туймебаеву 
за возможность быть частью 
большой и дружной команды! 
Все мы чудесно отдохнули, 
замотивированы и готовы к 
продуктивной работе!

Жанна КАРАБАЛИНА, 
магистрант 2-го курса, 

специальности
 «Клиническая психология» 
факультета философии и 

политологии

және компью тер лік модель-
деу ка фе драсында оқу-әдіс-
темелік және тәрбие жұ мысы 
бойынша кафедра мең ге ру-
шісінің орынбасары болып 
жұмыс істеді. 2013 жылдың 
14 қаңтарынан бастап, 2018 
жылға дейін маханика-
математика факультетінде 
оқу-әдістемелік және тәрбие 
жұмысы бойынша деканның 


