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Қуандық САПАРОВ:

Тәуелсіз елде еңбек 
ету – әрбір ұстаз 
үшін үлкен мәртебе

Жасанды 
бұйымға жол 
бермейтін 
голограмма

Ел Тәуелсіздігінің 30 жыл ды ғы 
қарсаңында үлкен өмір ге қадам 
басқан жас өрен дер ді ҚазҰУ-дың 
Бас қар ма Төр  ағасы – Ректоры 
Жан сейіт Түймебаев сал та натты 
жағ дайда құттықтады. Еге мен елі-
мізде жастардың тәрбиесі мен білі-
мі не ай рықша маңыз берілетінін 
ай та келе, ректор Елбасы Нұр сұл-
тан Назарбаевтың «Еркін елде 
өскен ұрпақтың рухы әрдайым 
биік болуы тиіс. Жастары – жалын 
жүректі, өршіл намысты, биік 
рухты болса – ол елдің еңсесі де 
биік болады» деген қанатты сөз-
дерін мысалға келтірді. Жас тарға 
қарата елдің бо лашағы мен игілігі 
білімді ұрпақтың қолында екенін 
баса айтты.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев «Ха лық бірлігі және 
жүйелі ре фор малар – ел өркен деуі-
нің берік негізі» атты Қазақстан 
халқына арналған биылғы жол-
дауында әр азаматтың тәуел сіздік 
игілігін сезіне алуы на, оның ішінде 
жас тар дың болашаққа нық сенім-
мен қарауына маңыз бергенін атап 
өтті.

Сондай-ақ оқу орнының бас-
шы сы қарашаңырақта бі лім, ғы-
лым, өнер және спорт пен айналысу 
үшін заман талаптарына сай бар-
лық жағ дай жасалғанын айтып,                       
1 қыр күйектен бастап шәкірт ақы-
ның 20 пайызға өскенін ха барлады.

Жалғасы 2-бетте

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универси те-
тінде білім ордасының 
табалдырығын алғаш аттаған 
1-курс білімгерлерін 
студенттер қатарына 
қабылдау рәсімі өтті.

Бельгияда Фараби орталығы ашылады
Әл-Фараби атын-

дағы Қазақ ұлттық 
университетінің 
Басқар ма Төрағасы 
– Ректоры Жансейіт 
Түймебаев Таяу Шығыс 
мәселелері бойынша 
сарапшы маман, 
саясаттанушы, 
тарих шы, EUobserver 
интернет-басылы мы-
ның бас редакторы 
Курт Дибофпен 
кездесті.

Әңгіме барысында ректор 
оқу орны тарихына тоқталып, 
ҚазҰУ-дың ұлы философ-ға-
лым Әбу Насыр әл-Фараби есі-
мі мен аталатын әлемдегі бір-
ден-бір университет екенін 
атап өтті. «Бұл біз үшін ерекше 
мақ таныш әрі үлкен жауап кер-
шілік. Ұлы ойшыл заманынан 
бері 11 ғасыр өтсе де, әл-Фа ра-
би ілімі бүгінгі қоғамда да мәні 
мен мағынасын жойған жоқ», 
– дей келе, ректор ғұлама ға-
лым  ның еңбектерін жан-жақ-
ты зерттеу, талдау, кейінгі жас-
тар  ға насихаттау бағытында 
ат қа рылып жатқан ауқымды 
ша раларды тілге тиек етті.

Университетте 1993 жылы 
құрылған Әл-Фараби орталығы 
фарабитану мен жалпы қазақ-
стан дық ғылымның дамуына 

Салтанат БАЙҚОШҚАРОВА:

«Ертең...» дегенді 
ұнатпаймын

Ректор зерттеушілерге сәттілік тіледі
Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың 
Басқарма Төрағасы 
– Ректоры Жансейіт 
Түймебаев Саяси 
қу ғын-сүргін құрбан да-
рын ақтау жөніндегі 
Алматы қалалық 
мем лекеттік комиссия 
құра мындағы универ-
си тет ғалымдарымен 
кездесті. Басқосуда 
зерт теу барысы сөз 
болып, ғалымдардың 
ғылыми жұмысына 
жан-жақты қолдау 
көрсету жолдары 
талқыланды.

Оқу орнының басшысы 
Жансейіт Түймебаев алдымен 
ҚР Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасына сәй-
кес, мемлекеттік деңгейде қол-

қомақты үлес қосып келеді. 
Орталық жыл өткен сайын 
шет елдік зерттеу орта лық та-
рымен байланысты нығайтып, 
Фараби мұраларын түпнұсқа 
– араб тілінен қазақ тіліне ау-
дарып, арнайы кітаптар шы-
ғаруда. Әбу Насыр әл-Фараби 
бабамыздың 1150 жылдық ме-
рейтойына орай, әлем ға лым-
 да рының қатысуымен кон   фе-

рен циялар ұйым дас ты рылды.
Философия докторы, бел-

гілі тарихшы, арабтанушы 
Курт Дибоф өз кезегінде Әбу 
Насыр әл-Фараби еңбектерін 
бір лесіп зерттеуге үлкен ықы-
лас та нытты. Таяу Шығыстағы 
қақ ты ғыстар тақырыбына 
көптеген ма қалалар мен кі-
тап тар ар наған сарапшы ма-
ман Қазақ станның жетекші 

уни вер си те ті нің ға лым да ры-
мен ынтымақтастыққа аса 
мүд  де лі екенін жеткізді.

Кездесуде тараптар Бель гия-
да Әл-Фараби орталығын ашу 
мен тиімді әріптестіктің ма-
ңыз ды сұрақтарын талқылап, 
ал дағы нақты қадамдарды 
анықтады.

Әйгерім ӘЛІМБЕК

ға алынған жобаның маңыз ды-
лығына айрықша мән берді. 
Сая си қуғын-сүргін құр бан да-
рын саяси ақтау арқылы тарих-
тағы ақтаңдақтардың орнын 
тол тыру жұмыстарының ел 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 

қар са ңында өзектілігі арт қа-
нын атап өтті. Бұл ретте ректор 
ҚазҰУ ғалымдарының мүм кін-
шіліктерін жоғары бағалап, 
уни верситет тарапынан то-
лық қанды жағдай жаса ла ты-
нын мәлімдеді. 

Жүздесуде ғалымдар Ал ма-
ты ның мамандандырылған 
және мемлекеттік мұрағат ме-
ке мелерінде бұрын құпия бол-
ған құжаттамамен жұмыс істеу 
ерекшеліктеріне тоқталып, ал-
дағы жоспарлармен бөлісті. 
Ко миссия міндеттеріне мұ-
рағат көздері мен тақырыптық 
ма териалдарды анықтау және 
заттық зерделеу кіреді. Нәти-
желер республикалық комис-
сия қарауына ұсынылады. Жұ-
мыс қорытындылары ғылыми 
ма қалалар мен құжаттар жи-
нақ тарында топтас ты рыл мақ.

 Жиын соңында ректор 
зерттеушілерге сәттілік тілеп, 
ғалым еңбектері отандық 
тарих ғылымына тың серпіліс 
әкелеріне зор сенім білдірді. 

Әйгерім ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

Студенттер 
қатарына 

қабылданды
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Қазақстандық жоғары оқу орындарында 
жаңа оқу ауди то риялары, зертханалар мен 
орталықтар ашылды. Олар Жа пония, Латвия, 
Эстония, Ресей және Беларусь универси тет те-
рімен бірлескен ғылыми зерт теу лер жүргізе 
бастады. Сондай-ақ ҚР БҒМ ведомстволық 
ба ғы нышты университеттер ма териалдық-
техникалық базаны жаңартып, студенттерді 
оқыту үшін жаңа жабдықтар сатып алды.

Әл-Фараби атындағы 
Қа зақ ұлттық универ си те-
тінде муль ти медиялық ау-
ди ториялар мен инже-
нерлік жобалау орталығы 
ашылды. Олар білім 
алушыларға цифрландыру 
және автомат тан дыру са ла-
сында жаңа жобалар жа-
сауға мүмкіндік беретін 
тех нологиялармен жаб-
дық талған.  

«Оқыту деңгейін арт ты-
ру және оқыту үдерістерін 
жаңарту үшін бізге жаңа 
техно ло гия ларды енгізу 
қажет. Интерак тив ті тех но-
логиялармен жаб дық тал-
ған мультимедиялық оқу 
ауди то риялары оқу про це-
сіне деген қы зығушылықты 
арт ты рып, тео рия лық 
емес, прак ти калық білім 
алуға баса назар ауда ра-
ды», – деді ҚазҰУ Ректоры 
– Басқарма Төрағасы 
Жансейіт Түймебаев. 

Ал Л.Гумилев атын да ғы 
Еуразия ұлттық уни вер си-
тетін де хи мия және фи зи-
к а маман дарын оқы туға 
ар налған жаңа зерт ха на-
лар ашылды. Олар шет-
елдік универ си тет термен 
бір лес кен зерт теулер жүр-
гізеді. Оқу ка би неттері ма-
те риалдар дың радиа-

ция лық тұрақты лы ғы, 
на но технология немесе 
кванттық-химиялық мо-
дель деу сияқ  ты ғылыми 
жұмыстар мен зерт теулер 
жүргізуге арналған тех но-
логиялармен жабдықтал-
ған.

Д.Серікбаев атындағы 
ШҚТУ университетінің қа-
быр ғасында жаңа оқу ор-
талықтары пайда болды. Су 
шаруашылығы және су пай-
далану саласындағы құ зы-
рет тер мен техно ло гия лар 
транс фе рі орталығы – Қа-
зақ стандағы санаулы орта-
лықтардың бірі. Ол гидрав-
ли ка, гидрохимия, суды 
ке шенді басқару, жылыту 
және желдету зертха на ла-
рынан тұра ды. Орталық 
қызметкерлері авто мат-

тандырылған жылу пунктін 
жасап, оны университеттің 
оқу ғимараттарына орнат-
ты. Нәти же сінде ЖОО-да 
жылу энер гия сын тұтыну 
20 пайызға дейін тө мен де-
тілді.

Ы.Алтынсарин атында-
ғы Ар қалық педагогикалық 

Оқу орындарында 
жаңалық көп

Al-Farabi Bussines 
school және Тұран уни-
вер ситетімен бірлесіп 
өткізген онлайн-семи-
нар да спи кер ретінде 
белгілі бизнес-тре нер-
лер, коучтер және кә-
сіп керлер сөз сөйледі. 
Олар сту денттермен 
кә сіп кер  лік саласында 
тәжі ри бе де жи нақ та-
ған бі лім дері және дағ-
 ды ларымен бөлісті. 
Ше  берлік сынып қа ты-
су  шылары биз нес-мо-
дель дерді құрудағы ең 
соңғы үр дістер туралы 
біліп, ӘММ-стра тегия-
сы ның тиімді құрал да-
ры және Amazon, Ebay и 

– 2025» бағдарламасы 
бойынша 512,9 млн тең-
ге ге 162 жоба, оның 
ішін  де 186,4 млн теңгеге 
ин но ва ция лық 56 жоба 

ҚазҰУ-да Алматы қаласы күнін мерекелеу 
аясында Фараби университеті күні атап 
өтілуде. Ауқымды шара Алматы қала лық 
кә сіп керлік және инвестициялар бас қар ма-
сының қол дауымен ұйымдастырылған 
болашағы зор жастарға арнал ған Business 
Day Almaty 3.0 тәжірибелік семинардан 
бастау алды.

Жаңа мүмкіндіктерге жол

курсын іске қосу жос-
пар лануда. Оның кө ме-
гі  мен студенттер то лық-
қанды бизнес-модель 
мен болашақ өнім нің 
про тотипін түсіне ала-
ды.

Business Day Almaty 
аясында ҚазҰУ-дың ғы-
лы ми-иннова ци я  лық 
көр месі өтті, оның экс-
по  зи циясында Қазақ-
стан нарығына ен гізуге 
да йын әзірлемелер ұсы-
 ныл ды. Олардың ішінде 
на но  спут ник, нано ма те-
риалдар не гі зін дегі дат-
чик тер, нано бөлшектері 
бар энергия үнем дей тін 
шамдар, биоло гия лық 
белсенді препараттар, 
физика бойынша бағ-

баста ма сы бар тұлғалар 
үшін онлайн және оф-
лайн форматтарда тегін 
оқыту жүргізеді. Со ны-
мен қатар edu.qoldaý.kz 
платформасында қол-
же тімді болатын «Жас-
тар кәсіпкерлігі» оқыту 

Etsy әлемдік алаң да рын-
да са тудың негізгі қа ғи-
дат тары туралы құнды 
ақ паратқа қанық болды. 

Алматы қалалық кә-
сіп керлік және ин вес ти-
циялар бас қар ма сы ның 
басшысы Еркебұлан 
Оразалин семинарға қа-
ты су шы ларды құт тық-
тай отырып, Мем лекет 
басшысының Қазақстан 
хал қына жолдауында 
қа зіргі жастардан жаңа 
ағымдарды ұс тану ғана 
емес, бір қадам алда бо-
лу, трендтер қа лып тас-
тыру талап етілетінін 
атап өтті. «Биз нестің 
жол картасы – 2025» 
мем  лекеттік бағ дар ла-
ма сы аясында сту дент-
тер ді байқауға қатысуға 
және 2 млн теңгеден 5 
млн тең геге дейін грант 
ұтып алуға ша қы ра 
отырып: «Қателіктерден 
қо рық паңыз! Өсу үшін 
жаңа мүмкіндіктерді із-
деңіз, байқап көріңіз 
және жасаңыз, сонда сіз 
міндетті түрде табысты 
ұр паққа айналасыз», – 
деді.

Биыл Алматыда «БЖК 

дар ламалық ке шен, қор-
ғаныс шлемдері және 
электрцикл бар.

Көрме экспонат та ры-
мен Ал маты қалалық 
кәсіпкерлік және инвес-
ти циялар басқар масы-
ның өкілдері, сондай-ақ 
«Qoldaý» ор талығының 
басшылығы ҚазҰУ-дың 
ғылыми-зерттеу инсти-
тут та ры мен факуль тет-
терінің зерт ханала рын-
да жасалған им порт тық 
аналогтарды толы ғы-
мен алмастыра алатын 
отан дық өндірістің са-
па лы өнімін жоғары 
бағалады.

Гүл БАЯНДИНА

грант алған. «ALMATY 
Business – 2025» кәсіп-
кер  лікті дамыту өңірлік 
бағдар ла масын жүзеге 
асыру аясында «Qoldaý» 
кәсіпкерлік орталығы 
кәсіпкерлер мен бизнес 

Соңы. 
Басы 1-бетте

Студенттер өз кезегінде 
ел ге, жерге, тілге деген құр-
метті биік ұстап, Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ студенті 
деген атқа лайық болуға 
және бәсекеге қабілетті ма-
ман бо лып, еліміздің көр-
кеюі үшін адал қызмет ету-
ге ант берді.

Механика-математика 
факультетінің 1-курс сту-
ден ті Ша пағат Мүсірепова: 
«Еліміз дің ең үздік уни вер-
си тетінің білім грантына 
ие болғаныма аса қуа ныш-
тымын. ҚазҰУ сту денті 
атану мен үшін үлкен мәр-
тебе. Мұнда келгелі бо йым-
ды ерекше сезім билеп, қа-

ла шықтың әсем келбетіне 
таң данумен келемін. Үлкен 
жауапкершілікті сезінемін 
жә не сенімді ақтауға бар 
күш-жігерімді саламын», – 
деп өз әсерімен бөлісті.

Мерекелік жиын со-

Студенттер қатарына
қабылданды

ңын да білімгерлер «Гаудеа-
мус» ха лық аралық сту дент-
тер ән ұра нын хормен 
шыр қап, естелік су ретке 
түсті.

Әйгерім ӘЛІМБЕК

инсти ту тында ақпараттық 
техноло гия лар орталығы 
ашылды. Ол заманауи конс-
трукторлармен, ро бот тар 
жиынтығымен, 3D прин  те-
рімен және басқа тех но ло-
гиялармен жаб дық талған. 
Ор талықта ро бо тотехника, 
алго ритм деу және бағ дар-
ла малау негіз дері бойынша 
практикалық сабақтар өткі-
зіледі. Осы лай ша ЖОО сту-
дент тердің цифрлық білі-
мін жетілдіру бары сында 
жұ мыс жүргі зе ді. 

Ш.Уә лиха нов атындағы 
Көк ше тау университеті 
бейнедеректермен жұмыс 
істеу үшін бағ дар ламалық 
қамтамасыз ету жүйесін са-
тып алды. Жаб дықтың кө-
ме гі мен оқы ту шы лар оқу 
үрдісін онлайн режимінде 
бақылайды. Сондай-ақ 
ЖОО-да ерте даму және 
ин клюзивті білім беру ка-
бинеттері ашылды. Ау ди то-
рия лар мультимедиялық 
жаб дық тармен және уни-
вер ситет оқытушылары 
әзір леген жаңа әдістемелік 
оқу мате риал дары мен, құ-
рал дармен жаб дық тал ған.

Өз тілшімізден
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Maŋyzdy Mezet

Тәуелсіз елде еңбек ету – 
әрбір ұстаз үшін үлкен мәртебе

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы 2021 
жылды – Тәуелсіздіктің 30 жылдығы ретінде жариялады. 
1991 жылы Қазақстан егемен ел атанды. Тәуелсіздік – кез 
келген елдің ең үлкен құндылығы. Тәуелсіздіктің 
арқасында еліміз емін-еркін дамиды деп нақты 
айтуымызға болады. Еліміздің Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Н.Назарбаевтың саралы басшылығымен елімізде 
көптеген ауқымды істер жүзеге асырылды. Шекарамызды 
шегелеп, іргемізді бекітіп, дүниежүзіне белгілі мемлекет 
болып, өз орнымызды таба білдік. Қазіргі таңда Қазақстан 
140-тан астам мемлекетпен дипломатиялық тығыз 
байланыста.

Қуандық САПАРОВ,
биология ғылымының докторы, профессор, ҚР ҰҒА Құрметті мүшесі

деуінде сабақтастыққа, адал-
дық қа, прогреске бағытталған 
ре фор маны негізге алып да  ми-
тынымызды нақ белгіледі. Бұл 
бағытта Ұлт жоспары және Бес 
институттық реформаны не гіз гі 
бағдар ретінде ұстануымыз қажет 
деп көрсетті. Осы жыл дар да бі-
лім, ғылым салалары жедел да-
мып, бөлінген қаражаттар жыл-
дан-жылға көбеюде.

Тәуелсіздік жылдарындағы 
білім және ғылымның дамуы. 
Қа зақ стан Республикасының 
Тұң ғыш Президенті – Елбасы 
Н.На зар баевтың басшылығымен 
1993 жылдың 11 қарашасында 
«Болашақ» халықаралық стипен-
дия сы белгіленді. Алғаш рет 1994 
жылы 187 қазақстандық студент 
әлемнің 14 елінің жоғары оқу 
орындарына жол тартты. Елімізде 
1992 жылы Ғылым және жаңа 
технологиялар министрлігі құ-
рылды. 2001 жылы ғылым туралы 
жаңа заң қабылданды. Биотех но-
логия және нанотехнология 
салалары бойынша ірі ұлттық 
зертханалар, ЖОО-ның қасынан 
жаңа инженерлік зертханалар 
ашыла бастады.

87 жылдық тарихы бар 
Әл-Фа ра би атындағы Қазақ ұлт-
тық университеті, оның құра-
мын да биология және био тех-
нология факультеті тәуелсіздік 
жыл дарында аса үлкен жетістік-
тер ге жетті. Егемендік алғаннан 
кейінгі жылдары универси те ті-
мізде белгілі ірі ғалымдар, мем-
лекет және қоғам қайраткерлері 
басшылық етті. Атап айтатын 
бол сақ, экономика ғылымының 
док торы, профессор, ҚР ҰҒА ака-
демигі К.Нәрібаев, физика-ма те-
матика ғылымдарының докторы, 
профессор, ҚР ҰҒА академигі 
Т.Қожамқұлов, физика-мате ма-
тика ғылымдарының докторы, 
про фес сор, ҚР ҰҒА академигі 
Б.Жұ ма ғұлов, физика-матема ти-
ка ғы л ым дарының докторы, 
про фес сор, ҚР ҰҒА академигі 
Ғ.Мұтанов. Қазіргі таңда универ-
си тетіміздің түлегі, филология 
ғылымының докторы, профес-
сор, қоғам және мемлекет қай-
рат кері Ж.Түймебаев басшылық 
етуде.

Сонымен, 2020 жылы QS 
World University Ranking әлемдік 
рейтингілердің нәтижелері бо-
йынша қазақстандық универ си-
тет (ҚазҰУ) әлемдегі ең үздік уни-
верситеттер тізімінде 165-ші 
орын ға ие болды. Бұл топта ТМД 
ел дерінен тек М.Ломоносов 
атын дағы Мәскеу мемлекеттік 
уни верситеті ғана бар. Бұл же-
тістіктер университет басшылы-
ғының профессор-оқытушылар 
ұжымының сапалы жұмыс та-
рының жемісі деп есептеймін. 
Осы жылдар ішінде университет 
биология және биотехнология 
саласында білім беру және 
ғылымды дамытудың бағдар ла-
масы жасалған.

Биология және биотех но ло-
гия факультеті Қазақ ұлттық уни-
вер ситетінің құрамында алғашқы 
ашылған, 1934 жылдан бастап 
әртүрлі бағыттағы биолог 
маман дар ды даярлауда үлкен 
үлес қо сып келеді. Тәуелсіздік 
жыл да рын да биология және 
био технология факультетін бас-
қар ған ғалымдар: биология ғы-
лы мының докторы, профессор, 
ҰҒА академигі М.Шигаева, био ло-
гия ғылымының докторы, про-
фес сор, ҰҒА академигі Р.Бер сім-
баев, биология ғылымының 
док торы, профессор, ҚҰЖА ака-
демигі, ҰҒА Құрметті академигі 
Н.Мұхитдинов, биология ғылы-
мы ның докторы, профессор, 
ҚҰЖА академигі А.Жұбанова, 
био логия ғылымының докторы, 
профессор, ҚҰЖА академигі, ҰҒА 
Құрметті академигі Қ.Сапаров, 
био логия ғылымының докторы, 
профессор Т.Шалахметова, 
био ло гия ғылымының докторы, 
про фессор, ҚҰЖА академигі 
А.Қанаев, биология ғылымының 
докторы, профессор, ҰҒА ака де-
мигі Б.Заядан. Биология факуль-
те тінің негізін қалаған атақты 
ірі ғалымдар мен ұстаздар:               
А.Бар те нов, П.Мищенко, А.Дом -
бров ский, Т.Дарқанбаев, Н.Хусаи-
но ва, В.Кор нилова, Б.Тарабаева, 
Г.Бия шев, Т.Мәсенов, И.Бай ту лин, 
В.Ми трофанов, В.Фурсов, Ф.Ха-
ли лов т.б.

Биология және биотех но ло-
гия факультетінің құрамында 

төрт кафедра бар. Солардың 
ішін де Биоалуантүрлілік және 
биоресурстар кафедрасы сапалы 
білім беру саласында үздіксіз ең-
бек тенуде. Соның көрінісі 
ретінде 2020/21 оқу жылында 12 
ха лықаралық және отандық ғы-
лыми жобалар орындалуда, олар-
дың жалпы сомасы – 207 млн 
теңге. Ғылыми жұмыстар Scopus 
және Web of Science бағдар лама-
ла рында 30 мақала жарияланды, 
оның 13-і 1-2 квартиль жур нал-
дарында жарияланды. 

Кафедра құрамында заманауи 
зоология, аквариаль, омырт қа-
лылар, гербарий қоры, ихтио па-
то логия және ихтиотрофология 
зертханалары жұмыс істеп тұр. 
Кафедрада «Биология», «Геобо-
та ника», «Балық шаруашылығы 
жә не өндірістік балық аулау» 
ма ман дықтары бойынша 52 
док торант дайындалуда. Олар 
2020/21 оқу жылдары Scopus 
және Web of Science-те индекс-
тел ген 18-ден астам ғылыми 
мақала жариялады.

Кафедра студенттері мен ма-
гис транттары Қазақстанның же-
тек ші ғылыми-зерттеу инс титут-
тары мен зертханаларында 
өн дірістік тәжірибеден өтеді: 
Биоинженерия және реге не ра-
тивті медицина зертханалары, 
Ұлттық зертхана (Назарбаев 
университеті, Астана қ.), Бота-
ника және фитоинтродукция 
институты (Алматы), Жалпы ге-
нетика институты және цито ло-
гия (Алматы), Гидробиология 
және экология институты (Ал-
маты), Зоология институты (Ал-
ма ты), Ғылыми биотех но ло гия-
лық орталық (Астана) және т.б.

Кафедра шетелдердің ғылы-
ми-зерттеу институт тарымен 
және университеттерімен тығыз 
қарым-қатынаста: М.Ломоносов 
атындағы Мәскеу мемлекеттік 
уни верситетінің зоологиялық 
мұра жайы (Ресей), Санкт-Петер-
бург университетімен, Дунай ғы-
лы ми-зерттеу институты (Буда-
пешт, Венгрия), Хопштайнер 
ғы лыми орталығы (АҚШ), Оттава 
университеті (Канада), Пьер 
және Мари Кюри университеті 
(Франция), Франкфурт унив ер-

си теті (Германия), University Col-
lege London (UCL), Мичиган мем-
лекет тік университеті (АҚШ), 
Ос набрук университетіндегі Бо-
та никалық бақ (Германия) және 
т.б. ғылыми-зерттеу мемлекеттік 
университеті (Ресей), сондай-ақ 
басқа да ғылыми-зерттеу инсти-
тут тары мен университеттерімен 
байланыс орнатуда. 

Кафедраның ғылыми зерттеу 
жұмыстарының негізі Қазақ-
стан ның өсімдіктер мен жануар-
лар дың биоалуантүрлілігі мен 
био ре сурстарына және эко ло-
гия сына бағытталған. Ка федра 
меңгерушісі, б.ғ.д., профессор 
М.Құрманбаеваның ғылыми-
зерттеу жұмыстары екі жобаның 
ая сында жүргізіледі және жетек-
шілік етеді; «Қазақстанның оң-
түс тігі мен оңтүстік-шығысында 
биоалуантүрлілік пен топырақ-
тың құнарлылығын сақтауда 
көп жылдық бидайды егіншілік 
мәде ние тіне енгізу» және био-
алуантүрлілікті сақтау мақса тын-
да Hedysarum theinum Krasnob 
(Fabaceae Lindl) өсімдігінің бота-
ни калық және молекулалық-ге-
не тикалық ерекшеліктерін зерт-
теу.

Профессор Ш. Шал ах мето ва-
ның жетек шілі гі мен жасуша 
биологиясы және экотокси ко-
логия бойынша ғылыми мектебі 
бар, б.ғ.д., профессор С.Нұрта-
зин нің ғылыми зерттеу бағыты 
жетекшілігімен Қазақстанның 
құрғақ аумақтарындағы зоналық 
және интразональды биотоп-
тардың өзгеру тенденцияларын 
экожүйелік зерттеу, б.ғ.д., про-
фес сор Қ.Сапаровтың ғылы ми 
зерт теуі әртүрлі биотопта мекен-
дей тін омыртқалылардың өкпе-
ле рінің морфологиялық тұр-
ғыдан бейімделуіне бағытталған. 
Профессор Н.Мухитдиновтің 
ғы  лыми зерттеу жұмыстары 
өсім діктер биоморфологиясына 
ар нал ған. Кафедра доценті, про-
фессор Н.Мамиловтың же тек-
шілігімен гидробионт тар д ың 
эко логиясы, морфологиясы, сис-
те матикасы зерттеліп келеді. 
Доцент С.Көбегенованың жетек-
ші лігімен Қазақстандағы балық-
тар фаунасы мен су омырт қа-

лыларының экоморфологиясы, 
доцент Н.Ахтаева жетекшілігімен 
экологиялық морфология және 
өсімдіктер анатомиясы зерттелу-
де.

Ғылыми-зерттеу қызметінің 
нәтижелері бойынша кафедра 
қызметкерлері биыл Қазақстан 
Республикасының сегіз патентіне 
және төрт авторлық куәлікке ие 
болды. Биоалуантүрлілік және 
биоресурстар кафедрасының 
докторанттары мен оқыту шы-
лары Әділ Құсманқазинов және 
Назерке Бижанова Халықаралық 
спорт, білім және ғылым орта лы-
ғы Genius «ТМД жастары ара сын-
дағы ең үздік жас ғалым» жобасы 
бойынша «ТМД-ның үздік жас 
ғалымы – 2021» төсбелгісімен 
және халықаралық конферен-
ция дағы «ХХІ ғасырдағы білім 
және ғылым» алғыс хатымен ма-
рапатталды. Кафедра оқы ту шы-
сы, б.ғ.к. Дамира Юсаева 2020 
жылдың соңында Қазақстан 
халқы Ассамблеясының «Бірлік» 
қоғамдық алтын медалімен 
марапатталды.

Өзім 1964 жылы С.М.Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік уни-
вер ситетінің биология факуль те-
тіне оқуға түсіп, оны 1969 жылы 
тәмамдап, Цитология және гис-
то логия кафедрасында тағы лым-
гер-зерттеуші ретінде биология 
факультетіне жұмысқа алындым. 
Осылайша 1970 жылдан бері 
педагогикалық-ғылыми қыз ме-
тім басталып, осы күнге дейін Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде еңбек етіп келе-
мін. 1982 жылы М.Ломоносов 
атын дағы Мәскеу мемлекеттік 
университетінде кандидаттық, 
2003 жылы докторлық диссер та-
циямды қорғадым. 2003-06 жыл-
дары Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті биология 
факультетінің деканы болып 
қызмет атқардым. Қазақстанда 
және дүниежүзінде бірінші болып 
электронды микроскоп деңгейін-
де экологиялық және табиғат 
фак торларының, жануарлар өк-
пе лерінің нәзік құрылысына әсе-
рін анықтап, осы арқылы эко ло-
гиялық морфологияға және 
са лыс тырмалы цитологияға үле-
сімді қостым. 185 ғылыми енбек-
тің, оның ішінде екі монография, 
17 оқулық пен оқу құралдарының 
авторымын және жетекшілі гім-
мен 10 ғылым кандидаты мен 
ғылым докторларын және 40-тан 
аса ғылым магистрін дайындап 
шықтым. Міне, елу жылдан аса 
уақыттан бері ұлағатты ұстаз ата-
нып, шәкірттерімді білімнің қай-
нар көзімен сусындатып келемін. 

Шәкірттерім Қазақстан 
ЖОО-ларында, ғылыми-зерттеу 
институттарында, білім салала-
рын да табысты еңбек етуде. 
Онымен қоса, қоғамдық жұмыс-
тар ға да белсене қатысып, фа-
куль теттің партия ұжымының 
хат шысы, аудандық партия коми-
тетінің мүшесі болып, халыққа 
аянбай қызмет жасап келемін. 
Білім мен ғылым жолындағы, 
қоғамдағы белсенділіктер баға-
ла нып, көптеген марапаттарға ие 
бол дым. Осының барлығы да 
егемен қоғамның бейбітшілігі 
мен тыныштығы және білім мен 
ғылымға деген құрметі аясында 
болып жатыр. Тәуелсіз елде еңбек 
ету әрбір ұстазға үлкен мәртебе 
деп есептеймін. Біз тәрбиелеген 
жастар елдің тірегi болсын, біздің 
жол оларға өнеге болып, елімізді 
әлемге паш ете берсін.

Дайындаған 
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

Тәуелсіздік жылдарында Са-
ры арқаның төсінде жаңа аста на-
мыз – Нұр-Сұлтан қаласы салын-
ды, сонымен қоса, бұрынғы 
та ри хымыз жаңарып, Түркістан 
қайта түледі. Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің 
Қазақстан халқына бірінші үн-

Университетіміздің дүние-
жү зілік рейтингі QS көрсеткіші 
бо йын ша өткен 2019 жылмен 
са лыстырғанда «Өнер және гу-
манитарлық ғылымдар» пәні 
бойынша 351-ден 257-ші орын-
ға көтеріліп, оң нәтижеге қол 
жет кізді.
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лып қалыптасуыма көп септігін 
ти гізді. Кандидаттық, докторлық 
қорғағанымда қатысып, әрдайым 
қолдап жүретін. Сонда ұстазым: 
«Докторлықты сен қорғамағанда 
кім қорғайды? Сен алмағанда кім 
алады?» – деп шабыттандырып, 
арқаландырып қоятын. «Тас түс-
кен жеріне ауыр» демекші, Қазис 
Тәшенов, өкінішке қарай, екі жыл 
бұрын өмірден озды. Асылы, ға-
лым, елге ұстаз боларлық жандар 
сол кісідей болса екен дер едім. 

Дара ұстазымның тағы бірі 
– Қайырбек Рымжанов. Ол кісі 
де үлкен ғалым, биология ғылы-
мы ның докторы, академик, про-
фессор. Кейіннен кандидаттық 
және докторлық диссертацияма 
ғылыми жетекші болды. Ол кісі 
де өз ісінің шебері әрі рухани 
құн дылықтарымен қатар, бір не-
ше тілді (француз, неміс т.б.) өз 
ана тіліндей білетін. Кезінде Гер-
ма ния, Франция универ си тетте-
рін де дәріс оқып, сабақ берген. 
Ұста зым жан-жақтылығымен 
ерек шеленетін, мәселен, ол Ке-
ңес Одағының бокстан спорт 
ше бері еді. 

Одан кейінгі білім жолында 
биік шыңдарға шығуыма септігін 
тигізген ұстазымның бірі – 
био ло гия ғылымының докторы, 
ака демик, профессор, Адам фи-
зио ло гиясы кафедрасының 
мең герушісі болған Қа б дырах-
ман Дүйсенбіұлы. Ол кісі сабырлы 
да байсалды, көркем мінезді бо-
латын. Ілімін шәкірттерге сіңімді 
болсын деп, асықпай, аптықпай 
түсіндіре, жеткізе білетін.

Үлкен ғалым – Төлеген Мә-
сен ұлы да ұлағатты ұстаз да рым-
ның бірі. Көңілі баладай таза. Со-
дан да шығар, студенттердің 
қи тұрқы бұзақылықтарын бай-
қа мағандай кейіп танытып, дәрі-
сін санамызға барынша жеткізуге 
тырысатын. 

Жоғарыда атап өткен тұл ға-
лар биология, адам физиоло-
гия сы салаларына өздеріне тән 
әдіс те мелерін ұсына отырып, 
шә кірт тердің маман болып қа-
лып тасуына қосқан үлестері 
ұшан-теңіз. Ғылыми жетіс тік те-
рінің өзі бір төбе. Мінеки, осын-
дай сегіз қырлы, бір сырлы аға-
ла ры мыздан тәлім-тәрбие, білім 
ал ға ным үшін қуанамын әрі 
мақ тан тұтамын. 

 Ерекше атап өткім келетін ұс-
тазым – ойы терең, керемет ға-
лым, аса мәдениетті, өзінің ерек-
ше аристократтық келбетімен 
қа тар, нағыз қазақ қызының кей-
пімен үйлескен Майя Хаджед дин-
қызы Шигаева. Ол биология ғы-
лы мының докторы, профессор, 
био логия факультетінің деканы 
еді. Біз, қыздар, сол кісіге ұқса ғы-
мыз келетін. Ол кісі боянбайтын, 
та биғи сұлулығымен шашын жел-
ке сіне түйіп, бірқалыпты болып 
дү ниеден өтті. Не деген керемет 
адам еді, мен де сол кісіге ұқсап, 
үнемі бірқалыпты, шашымды 
желкеме түйіп жүремін.

– Студент кезіңізде 
кім болуды, қандай 
биік терді бағындыруды 
армандадыңыз? Бүгінде 
сол арман-мақсатыңызға 
жеттіңіз бе?
– Мектепті «Алтын белгімен» 

бітіріп, оқуға түстім. Сонда менің 
көкейімде студенттік өмір адам 
ғұмырының ең жарқын шағы 
болып елестейтін. Құдды бір 
студенттік өмір аяқтала са лы сы-
мен үлкен өмір зуылдап өтіп, зей-
неттен бір-ақ шығатындай боп 
көрінетін. Сол үшін де студенттік 
шақ бітпесе екен деп тілейтінмін. 
Биология факультетінде бес жыл 
емес, жеті жыл оқыдым. Себебі 
сол шақта қолым сынып, акаде-
мия лық үзіліс алып, бір жылдай 
жұмыс істедім. Кейін тұрмыс құ-
рып, бедеулік дертіне тап болып, 
ота жасатып, тағы бір жыл ака де-
мия алдым. Жас күнімізде сондай 
бір сынақтар болды. Жастық же-
лік пен студенттік өмір бітпесе 
екен деп қанша тілесем де, жа-
ным ның түкпірінде тығылып 
жат қан үлкен арман болды, ол – 
ме дицина ғылымы еді. Жыл 
сайын медицина факультетіне 
ауыссам ба екен деп толғанып 
жүретінмін. Әу баста медицинаға 
бармаған себебім – өзіндік бір 
үрей болды. Яғни қаннан қор қа-
тын фобиям бар еді. Тамырдан 
қан алса талып қалатынмын. Тіс 
дәрігеріне барсам да, сондай күй 
кешетінмін. Қанша жерден дәрі-
гер болғым келсе де, қорқақтық 
жеңетін. Анам сол себепті меди-
ци наға баруыма қарсы болды. 
Медициналық оқуға түсіп, сосын 
талып жатсам, оқудан шығып 
кететінімді ескертті. 

Сол кездері әкем атақты жазу-
шы Мұхтар Әуезовтің қызы, Ұлт-
тық ғылым академиясының 
пре зи денті Асқар Қонаевтың 
жұ  байы, тарих ғылымының док-
торы, профессор Ләйлә Әуезо ва-
мен өте жақын араласатын. Яғни 
Қонаевтар отбасымен жақсы 
қарым-қатынаста болдық. Әкем 
анам екеуміздің Ләйлә Мұхтар қы-
зымен ақылдасуымызды жөн са-
нады. Ол кезде Жамбыл облы-
сын дағы Қордай ауданының 
тұр ғыны едік, оқу бітіре салы сы-
мен анам екеуміз Алматыға кел-
дік. Ләйлә апай бізді жылы қарсы 
алып, менің тамырымды бас қан-
дай, шын мәнінде нені жақсы 
көре тінімді сұрады. Мен меди ци-
на ғылымын айттым. Ал қандай 
пәндерді жақсы көре ті німді сұра-
ғанда, өзіме ұнайтын математика, 
органикалық химия, биология 
пәндерін атадым. Сонда Ләйлә 
апайдың бір білгені болар, мате-
ма тикаға түсуімді құптамады. Ме-
ди цинаға түсуімді құп көрген 
соң, өзімнің қорқынышымды 
айтып едім, ол сәл ойланыңқырап 
отырып медицинаның анасы, 
негізі – биология факультетіне 
түсуіме кеңес берді. Ғылымның 
сан даған тармақтарын зерттеп, 
түрлі жұмбақтары ашылатынын 
айт қан соң, мен осылайша бо-
лашақтың алғашқы адымын атта-
дым. Қарашаңырақ – Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың биология 
факультетіне медалист ретінде 
химия пәнінен бір ғана емтихан 
тапсырып, оқуға түстім. Универ-
си тетті қызыл дипломмен бітіріп 
шықтым. 

– Мінез-құлқыңыз 
қан дай?
– Мінез-құлқыма келсем, 

жыл дам адаммын. Жылдам ше-
шім қабылдаймын. Өзім бай сал-
ды болғаныммен, өмірде «ертең» 
де генді ұнатпаймын. Бүгін істелуі 
керек жұмысты сол күні бітіріп 
тастауға тырысамын. Қайын атам 
«Ертең деген ешқашан келмейді» 
деп ескертетін. Біреу айтып 
үлгергенше, мен жасап үлгеремін. 

– Алған іліміңізді 
жүзеге асыру жолында 
қандай қызметтер 
атқардыңыз?
– Сол кездерде әкем «Басқару 

қызметіне барасың ба? Біздің 
жол ды қуасың ба?» – дегенінде, 

мен келісім бердім. Сонымен, бір 
жарым жыл кәсіподақтың орта-
лық органында нұсқаушы болып 
қызмет атқардым. Туабітті қасиет 
болса керек, көшбасшылық қабі-
лет терім арқылы комсомол ко-
ми  тетін басқардым. Ол жерде де 
көптеген жұмыстар атқарылды. 
Сосын балалы болып, декретке 
шықтым. Ол кезде декрет уақыты 
бір жарым жыл. Жұмысқа қайта 
шығуым керек болды, бірақ ме-
нің қайта баруға құлқым бол ма-
ды. Себебі ол жерде мен өзіме 
еш қандай бір мағына көре алма-
дым. Жұмысқа барасың, құжат-
тарды ақтарып тексересің, ақы-
ры одан түк те өзгермейді. 

Одан соң медицинаға барғым 
келетінін жолдасыммен ақыл дас-
тым. Ол қалалық денсаулық бас-
қар масына барып, вакансия қа-
рады. «Неке және отбасы» деген 
емханада биохимик лаборан ты-
ның вакансиясы бар екен. Сол 
жердің дәм-тұзы тартып, қыз мет-
ке орналастым. Ол жерге мені 
Құдай айдап барса керек, өйткені 
өзім бедеулікпен күресіп жүріп 
жеті жылдан соң балалы болдым. 
Себебі сол – бойжеткен шағымда 
аяқтан суық өтіп, денсаулығыма 
әсері болғанынан. Неке және 
отбасы – бедеулікпен айналы са-
тын орталық. Сол жердегі лабо-
ра торияда түрлі тәжірибелер өт-
кіздім. Қолдан ұрықтандыру, 
до нор ұрығы, күйеу ұрығы т.с.с. 
зерт теулерден өткізіп, ізденіс жа-
садым. Осылайша ұрықтандыру 
саласына қарай бет бұрдым. Ол 
кездегі әдістермен бедеулік мәсе-
лесін шешу мүмкін емес еді. 

– Еліміздің ме ди-
цинасына қосқан елеулі 
үлесіңіз баршаға мәлім. 
Сіздің студент 
кезіңіздегі медицина 
мен қазіргі 
медицинаның арасы 
қаншалықты қашық? 
– 1980 жылдар мен қазіргі 

кездің арасы 40 жыл. Демек, жер 
мен көктей. Барлық салада да. Ал 
менің салам тіпті дамымаған бо-
латын. Экстракорпоральді ұрық-
тандыру дамуы үшін уақыт қажет 
болды. Оны зерттеп, озық тех но-
логияларды қолдану үшін де аз 
уақыт кетпеді. Осы әдіспен соңғы 
26 жылда Қазақстанда 25 мыңнан 
астам бала туды. Міне, бұл био ло-

гия мен медицина ғылымының 
үлкен жетістігі. Ол кездерде бе-
деулікті емдеу үшін айлап, жыл-
дап ауруханада жатса, қазір қыс-
қа уақытта балалы болуға болады. 
Бұ рын қабыну процесін ауру ха-
наға жатқызып, бір немесе бір-
неше ай емдесе, қазір үй жағ да-
йын да үш күн, әрі кетсе жеті-он 
күн емдейді. Ол кезде қит етсе 
болды, ауруханаға жатуға тура 
келетін, ал бүгінде тек шұғыл 
жағдайда ғана барады. 

Қазір медицина күннен-күнге 
қарыштап дамып бара жатыр. 
Мәселен, жасанды интеллект, 
про  граммдық технологиялар 
және бар. Кезінде мен ашқан 
эмбрио логия лабораториясында 
қарапайым ғана екі микроскоп, 
бір ламинар, бір инкубатор, бір 
центрифугамен шектелетін. Со-
ның өзінде ана жатырына бала 
біту бақытына себепші болдым. 
Өз ісімді жақсы көргендіктен де 
шығар, әрбір майда-шүйдеге де-
йін мән беріп, бәрін түбегейлі 
зерттеп, зерделеуге ден қойдым. 
Қарапайым лабораторияның өзі-
нен бір демде тоғыз айдан кейін 
нәтиже болып, бала өмірге келді. 
1995 жылы қазан айында лабо ра-
торияны аштым, келесі жылы 31 
шілдеде алғашқы қазақстандық 
бала дүние есігін ашты. Өз ісіңді 
шебер білсең қарапайым техно-
ло гияның өзімен де нәтижеге 
жетуге болатынын дәлелдедім. 

Ол кездегі медицина ана ба-
қы тына жетуге бедеуліктің 85-90 
пайызында көмектесе алмайтын. 
Сол себепті осы экстра кор по-
раль  ді ұрықтандыруды ашу ойы-
ма келді. Бүгінде эмбрио ло гия 
ғылымы тіптен дамып кетті. Бүкіл 
аппаратура IT-технологиямен 
үйлескен. Қазіргі эмбриология 
– космостық, техникалық эм-
брио логия. Түлектер биологтың 
білімі мен дипломын алып қана 
қоймай, сонымен қатар дарынды, 
өз ісін сүйген маман болуы, IT-
технологияларын білуі және 
ағыл  шын тілін жетік меңгерген 
болуы қажет. Қазір де «Болашақ» 
бағдарламасымен бітірген аза-
мат тарды қызметке алып жатыр-
мын. Ал ғылым дамуына үлес қо-
сып жатқан биологтардың 50 
пайыздан астамы біздің ҚазҰУ-
дан шыққан. Қазіргі жаһандану 
заманының талабы да, деңгейі де 
өзгерді. 

– Жыл сайын уни-
вер ситетімізге 
көптеген шәкірттер 
оқуға түсіп, маман 
болып шығып жатады. 
Универ си те тіміздің 
қадірлі түлегі ретінде 
оларға айтар тілек-
пікіріңіз қандай? 
– Қарашаңырақ білім ордасы-

ның студенттері қай кезде де та-
лап ты әрі талантты. Уни вер си те-
ті міздің оқу-ғылыми базасы бар 
деп мақтанып айта аламыз. Өйт-
кені жылда бакалаврлық прак ти-
касын атқарып жүрген шәкірт те-
ріміз, ғылым магистранттары, 
PһD докторанттар бар. Соларды 
біздің салаға қарай бейімдеп, 
ғылыми жұмысына көмектесеміз. 
Көп нәрсені үйреніп, игереді. Ең 
таланттыларын таңдап, өзімізде 
қалдыруға тырысамыз. Біз де сту-
дент болдық. Жасыратыны жоқ, 
бізде де түрлі кемшілік болды. Бі-
рақ, ең бастысы, бізде ата-ана-
мыз дан үйренген талпыныс, бі-
лім, еңбекқорлық болды. Мен 
еліміздің ертеңін жарқын қыла 
түсер, ғылымда тың жаңалыққа 
жетер жастар өсіп келе жат-
қанына сенемін. 

– Әңгімеңізге көп 
рақмет.

Сұхбаттасқан 
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

«Ертең...» дегенді ұнатпаймын
Салтанат БАЙҚОШҚАРОВА, «Экомед» адам репродукциясы клиникалары желісінің 
ғылыми директоры, профессор:

– Салтанат Берден қы-
зы, ең алдымен сіздің 
осындай биіктерден 
көрінуіңізге мұрындық 
болған ұстаздарыңыз 
туралы айтып өтсеңіз.
– Ерен еңбегімен, білікті ма-

ман ретінде есімде ерек қалған 
ұс таздарымның бірі – академик, 
ғалым Қазис Тәшенов. Ол кісі өте 
бі лімді әрі интеллигент еді. Фи-
зио логия институтының ди рек-
торы болды. Мен сол кісіні өзіме 
үлгі тұттым. Биология факуль те-
тінің Адам және жануарлар фи-
зио логиясы кафедрасын тамам-
да ғанмын. Алғашқы екі жылда 
жалпы білім беріледі де, үшінші 
курстан бастап маман даярлау 
курстары жүргізіледі. Кафедраны 
орыс тілінде аяқтадым. Сол уа-
қыттағы физиология инсти ту-
тында түрлі жан-жануарларға 
жа салатын ота, тәжірибелерді 
ұста зыммен бірге атқардым. Ол 
кісі білімділігімен ғана емес, ада-
ми қасиеттерімен де маман бо-
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Бүгінде әлемдік 
ғылым мен 
техникада «сыни» 
бағыттар қа лып-
тасты. Ол – микро-
электроника және 
микротех но ло гия. 
Бұл бағыт ғылыми 
жаңалық тар ға арқа 
сүйейтін өнеркәсіп 
салаларының 
бәсекеге қабі лет-
тілігін айқындайды. 

ХХ ғасырдың екінші жарты-
сы нан бастап микроөлшемдер 
ғылыми-техникалық прогресті 
қам тамасыз етуде басымдыққа 
ие болды. Қазіргі уақытта осы 
саладағы технологияның дамуы 
субмикрондық өлшемге жетіп, 
нано деңгейіне өтті. Ал осы «на-
но техника» терминін 1974 жылы 
жапон ғалымы Н.Танигучи ұсын-
ған болатын. 

Бір кездері жапон ғалымы 
енгізген термин қазіргі таңда 
ғылымның ең өзекті бағытына 
айналып үлгерді. Оның нәти же-
сін өміріміздің барлық салала ры-
нан көріп жүрміз. Мәселен, ҚазҰУ 
ға лымдары нанотехноло гия ның 
көмегімен тауардың түпнұсқа 
екенін дәлелдейтін го ло грамма 
дайындаумен айна лы сады. Уни-
вер си тетіміздегі Ашық түрдегі 
ұлт тық нанотехноло гия лық 
зертхана мамандары атал мыш 
жоба барысында электрон дық-
иондық литография секілді қа-
зіргі заманғы технология лар ды 
пай да ланып отыр. Осы ар қылы 
елімізде әртүрлі беттерде кескін-
дер мен бедерлер қалып тас тыру 
қол же тімді бола түсті. ТМД елде-
рін де мұндай техно ло гия көп 
кез дес пейді, яғни әлі жолға қо-
йыл маған десек, артық айтпаған 
боламыз.

– Бүгінде тауардың немесе 
өнім нің қолдан жасалған, яғни 
фабрикат түрлерін жасау жиі 
кездеседі. Сондықтан осындай 
тех нологиялардың көмегімен та-
уар дың түпнұсқа екенін дәлел-
дей тін белгілер салуға болады. 
Біз электрондық-иондық лито-
гра  фия ны түрлі түсті микро және 
нанобеттерде өзімізге қажетті 
жа зу лар немесе кескіндерді элек-
трон ды шоқ арқылы, сканер леу-
ші электронды микроскоп және 
атом дық-күштік микроскоп ар-
қылы жұмыс барысында қажетті 
үлгілерді алуға болады. Мысалы, 
полимерлерде өзімізге қажетті 
белгілерді ойып ала аламыз. 
Плаз  малық өңдеу және тозаңдату 
секілді әдістер арқылы түрлі түсті 
құбылмалы глограммаларды алу 
мүмкіндігі туады, – дейді Ашық 
түр дегі ұлттық нанотех ноло гия-
лық зертхана директоры Мұхит 
Мұратов. 

Бұл жобаның бәсекеге қабі-

Жоба мемлекет тарапынан 
гранттық қаржыландыруға қол 
жеткізген екен. Жобаның ғылыми 
есебі түгел әрі сәтті аяқталған. 
Бөлінген қаражат та толық иге-
рілген. 

– Бірақ қаржылай мүмкіндік 
болса, осы жобаны әрі қарай да-
мытып, жұмысты авто мат тан ды-
руға болады, – дейді зертхана 
басшысы. – Екіншіден, кез келген 
бетке салынатын бе дер ді код тай-
тын құ рыл ғыға қол жет кіз сек 
дей міз. Бұл өнім нің нұсқау лы-
ғында жа сы рын бедердің қай 
жерде ор на лас қанын шифрлар 
арқылы көрсетуге мүмкіндік 
береді. Өйткені на но мас штаб та-
ғы белгіні қа рау өте ұзақ про цесс. 
Егер өнімнің си паттама сын да 
шифры бол са, сол арқылы ар нау-
лы мамандар тауар дың құпия 
бел гісін тауып, оның түпнұсқа 
еке ніне көз жеткізе алады. Қол-
дану саласы ау қымды, қара пайым 
телефон нан бастап, құн ды қа ғаз-
дарға дейін голо грамма түрінде 
бел гілер қоюға болады. Бола-
шақта жап сырма түрінде шы ға-
руды ойлас ты рып отырмыз. Бі-
рақ әзірге біз жұмыс істейтін 
үл гілердің өл шеміне шектеу бар.

Жоба барысында ҚазҰУ ға-
лым дары Ресей ғылым ака де мия-
сына қарасты Микро элек  тро-
ника және арнайы мате риал дар 
технологиясының проб ле ма ла-
ры институтының ға лым да ры-
мен бірігіп жұмыс істеген. Бірік-
кен зерттеу жұ мыс та рын жүргізу 
мақсатында уни вер ситетіміздегі 
докторан тура сту денттері осы 
институтта ғы лыми та ғылым-
дамадан өтті. Одан бөлек, сол 
институттың про фес сорлары 
бізге келіп дәрістер жүр гізді. 
Ашық түрдегі ұлттық на но тех-
нологиялық зертхана ма ман-
дары осы саладағы ресей лік 
тәжірибелі мамандармен ке ңе сіп, 
тәжірибе алмасып оты ра ды. 

Бұл жобаға жас ғалымдардың 
да қызығушылығы жоқ емес. Екі 
докторант, үш магистрант сту-
дент осы жобада жұмыс істейді.

Жасанды бұйымға жол 
бермейтін голограмма

кө рін  бейтін белгілерді бұйым-
дар  дың бетіне түсіре аламыз. Ке-
йін ол белгілерді сырттан сәуле-
лен діру немесе қыздыру арқылы 
көруге болады. Әрине, оған 
арнаулы аспаптар, қон дыр ғылар 
қажет. Бұл техно ло гия лар заттың 
қауіпсіздігін қам тамасыз етіп 
қана қоймай, оны қолдан жасау 
мүмкіндігін шек тей ді, – дейді 
Мұхит Мұхамет нұр ұлы. 

Тиын шығаратын немесе зер-
герлікпен айналысатын мекеме-
лер де осы секілді жасырын бел-
гі лерді пайдаланады. Жоба 
авторларының айтуынша, бұл 
өнер табыс нанолитография са-
ласына тікелей қатысты. Сол се-
бепті монета сарайларында го-
ло гра фиялық қорғаныш кескін 
ретінде немесе фото литография-
да маска түрінде, одан бөлек, 
құбылмалы голограмма гологра-
фия лық торкөздер мен инте-
грал ды схема жасауда қолдануға 
бо лады.

– Полиметил-ме та кри лат ре-
зис ті, яғни полимер бетіне элек-
трондық сәу ле мен кескін жасай-
мыз. Мұны алюминий секілді 
бас қа да металдардың бе тіне 
ойып істеуге де бо лады. Элек-
трондық ли то гра фияның түпкі 
құ ры лымына келер болсақ, 
бетіндегі фоны мен жазудың 

айырмашылығы – оның қа-
раңғы немесе ақшыл 

түсті бо луында. Оны 
э л е к т р о н д ы қ 

шоқ тың доза-
с ы н 

б а с қ а р у 
арқылы 

реттейміз. Мысалы, 1 шаршы 
сантиметрге 150 микрокулон 
арқылы энергия көзі жұмсалады. 
Кремний бетіне алюминиймен 
жазуға немесе керісінше, алю-
миний бетінде кремниймен жа-
зуға болады. Тәжірибе барысында 
біз түстің қанықтылығын бақы-
лау да ұстап отырамыз. Оның бар-
лығы сәу ле лен дірудің дозасы мен 
уақыттың ұзақтығына бай ла-
нысты, – дейді Мұхит мырза.

Бұл әдістің дәстүрлі лито гра-
фия дан айырмашылығы – затпен 
түйістірмей-ақ бедерлер жасауға 
бо лады. Мәселен, баспа әдісі ар-
қылы заттың бетіне із қалдырып 
жасалады. Бірақ, маманның ай-
туынша, мұндай әдісте қол да-
нылатын қатты мөртаңба 10 рет 
қолданған соң, әрі қарай пай-
далануға жарамсыз болып қа-
лады. Біздің технологияның 
өнім ділігі жоғары әрі белгі са лы-
натын бетпен түйіспейтіндіктен, 
қолдану мерзімі де ұзақ.

Оқу орнындағы нанотехно-
ло гиялық зертхана дирек то ры-
ның айтуынша, наноәлемді көре 
алатын қондырғылар пайда бол-
ғалы осы салаға деген қы зы-
ғушылық та арта түскен. Бірақ 
біздің елде бұл сала енді ғана 
дамып келеді. Ал шет мемлекет-
тер де көптеген салаларда осы 
әдіс арқылы өндіріс саласындағы 
алаяқ тықтың ал дын алып отыр. 
Әсіресе алтын бұйымдар мен 
құйма даяр лайтын фир ма ларда 
өз өнім деріне осы әдіс арқылы 
құ был малы голо грам ма дан белгі-
лер жа сайды. 

Әрине, кез кел ген жаңа дү-
ние  мен таныса оты рып еріксіз 
«Қа зақ станда мұндай тех  но логия 
қан шалықты қол жетімді?» деген 
сауал туын  дайды. Мұхит Мұха-
мет нұрұлы бұл сұраққа: «Нано 
өл шемдегі литографиямен айна-
лы сатын компаниялар жоқтың 
қасы. Біз осы бағытта жұмыс 
істейміз. Бірақ үлкен көлемде 
осын дай белгілер жасаумен ай-
налысатын компаниялар болуы 
керек», – деп жауап берді. 

İnnovasia

– Бастапқы кезеңде өз еркі-
мізбен осы бағыттағы зерттеу 
жұмыстарын бастадық. Ке йін-
нен 2018 жылы гранттық қар жы-
 лан дыруға байқау жариялан ған 
кез де бақ сынап көруге ше шім 
қа былдадық. Жоба қар  жы -
ландыруға қол жеткізгенде зерт-
теу жұмыс та рын біршама дең -
гей ге көтеріп, жақсы 
нә ти желерге қол жеткіздік. 
Жобаны гранттық қаржы лан ды-
рудың өз талаптары бо лады. Мы-
салы, байқауға қатыспас бұрын, 
бір неше зерттеу жүр гізілген 
болуы қажет. Асыл металдар мен 
құнды қағаздарға ар налған голо-
грамма жасау жобасының келесі 
деңгейі – коммерцияландыру. 
Ары қа рай осы бағыттағы кон-
курстарға қатыссақ деген 
жоспарымыз бар. Одан кейінгі 
кезең – өнімді нарыққа шығару, 
– дейді Мұхит Мұратов. 

Оның айтуынша, өнер та быс-
қа «Нанобедерлерді тасымал дау 
тех нологиясы» деген атаумен 
мемлекеттік патент алынған. 
Оны қарастырудың өзіне 1,5 
жыл  ға жуық уақыт қажет бо лып-
ты. Қазіргі таңда жобаға отан дық 
инвесторлар да қы зы ғушылық 
танытып отыр. Олар дың негізгі 
талабы – өнімнің өн дірістік 
желісі 100 пайыз дайын болуы 
қажет. Сондықтан әзірге қолда 
бар технологияның көмегімен 
зерттеулер жүргізілуде. 

Бірақ  коммерцияландырудың 
да әртүрлі жолдарын қарас тыр-
ған абзал. Мысалы, осы бағытта 
қызмет көрсету арқылы немесе 
осы технологияның қыр-сырын 
өзгелерге үйрету арқылы на-
рыққа шығаруға болады. Бірін-
шісі – сервистік, екіншісі – ин-
тел лектуалдық өнім ретінде өз 
тұ тынушысын табады деген 
сенім бар. Осы бағытта қызы ғу-
шылық танытқан оқу орындары 
болса өзара ынтымақтастық ар-
қылы ҚазҰУ мамандары тәжірибе 
ал масуға әзір.

Кәмила ДҮЙСЕН

лет ті болуына бірден-бір себеп-
кер болып отырған – голо грам-
мадағы кескіннің қанықтығы. Әрі 
жылу әсерін қолданбау және 
жұмыс барысында 1-150 мкКл/
см2 деңгейінде төмен дозада 
әсер ету рельефті немесе басқа да 
кескінді салуға кететін уақытты 
қысқартады. 

– Өлшемдері туралы аз-кем 
айта кетер болсам, ең кемі 10 
на но метрден бастап, 500 нано-
ме трге дейінгі өлшемдегі көзге 
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16 декабря 1991 года Респуб-
ли ка Казахстан провозгласила 
свою независимость. Однако, 
путь Казахстана к неза ви си-
мости не был простым. История 
борьбы за независимость во-
брала в себя как героические 
страни цы прошлого, так и те, 
что наполнены безысходной 
тра гедией – массовыми поли ти-
ческими репрессиями, голодом 
и коллективизацией. Сколько 
бы ло расстрелянных без вины, 
осужденных, высланных... 

На пути к суверенитету после 
распада СССР Казахстан стол-
кнулся с рядом трудностей: эко-
но мический кризис, социальная 
напряженность, снижение жиз-
ненного уровня населения, без-
работица, экологические проб-
лемы, коррупция, внешний долг. 
Чтобы преодолеть их и занять 
достойное место в мировом 
сообществе, необходимо было 
решать задачи реструктури за-
ции экономики, ее переориента-
ции на современные наукоемкие 

Преимущество таких бата-
реек – длительный цикл жизни: 
до 1 млн зарядов-разрядов про-
тив 3 тыс. у литиевых. Кроме то-
го, суперконденсаторы в десятки 
раз легче традиционных и от-
дают заряд очень быстро: мо-
бильный телефон сможет пол-
нос тью заряжаться буквально за 
секунды.

– Я работаю над батарейками 
на основе активированного 
угля, получаемого из отходов 
природного происхождения – 
рисовой шелухи, абрикосовой 
косточки и скорлупы грецкого 
ореха, а также на основе угле-
род ных нанотрубок. В литиевых 
батареях накопление энергии 
происходит за счет химических 
реакций. Суперконденсаторы на 
основе углеродных материалов 
накапливают энергию за счет 
своей пористой структуры. По-
лу ченный нами акти ви рован-
ный угль обладает очень боль-
шой удельной емкостью – 1 
грамм вещества можно рас пре-
де лить тончайшим слоем на 
площади 3 тыс. кв. м,- объясняет 
Толганай.

У суперконденсаторов объем 
энергии, которая хранится в 1 кг 
устройства, меньше, чем в 
литиевой батарее. Энерге ти чес-
кую емкость увеличивают за 
счет нанотехнологий. «Толганай 
использует нанотрубки вместо 
поли меров, применяемых в ли-
тиевых батареях. В этом уни-
кальность ее работы», – говорит 
коллега изобретателя из Инс ти-
тута проблем горения Мух тар 
Елеуов. 

Нанотрубки разработали в 
Университете Васеда (Токио) 
под руководством профессора 

Независимость – основа 
вечного государства

технологии; создания рынка на 
основе обеспечения принципа 
равных возможностей; фор-
миро вания правового госу дар-
ства и институтов гражданского 
общества; развития культуры, 
образования, науки. 

С первых дней независимости 
Казахстан шаг за шагом идет к 
достижению конкретных ре-
зуль татов во всех отраслях жиз-
ни и к постоянному улуч ше нию 
благополучия народа. Неза ви-
симость – сбывшаяся много ве-
ко вая мечта казахского народа, 
плод его чаяний и надежд. На 
на ше поколение возложена осо-
бая историческая ответст вен-
ность – сохранить и укрепить 
Независимость государства.

Известно, что основной 
си  лой, развивающей любу ю 
стра ну, является молодежь. В 
пред дверии праздника ма гис-
трантами и студентами 3 курса 

Сугуру Ноды. Японцы также соз-
дали и уже продают электроды 
на основе углеродных мате риа-
лов. Но их материал «Курарай» 
имеет емкость 120 фарад, а 
материалы Толганай – 180-200 
фарад на грамм. Поэтому япон-
ский профессор стал сотру д ни-
чать с ученым из Казахстана: от 
них – нанотрубки, от нас – уголь 
из отходов. «Используя мате риа-
лы на основе рисовой шелухи и 
косточек абрикоса, она достигла 
хорошей производительности, 
сравнимой с коммерческим 
активированным углем», – 
комментирует профессор Нода.

Пока разработку Толганай 
мож но использовать для элек-
тро мобилей. Когда объемы су-
пер конденсаторов «сожмут» до 
размеров аккумуляторов пор та-
тив ных устройств, то сфера их 
при менения значительно рас-
ширится.

В ходе онлайн за ня тий больше 
исполь зо ва лись видео и гра-
фи ческие мате риалы, а также 
тес ти руемые программы поз-
во ляю щие активизировать 
са мос тоятельную работу сту-
дентов.

2021 учебный год, в связи с 
улучшением эпидемио ло ги-
ческой ситуации, учеба про-
хо дит в режиме офлайн. Учи-
тывая, что онлайн обучение 
предусматривает проведение 
теоретических занятий, в 
большей своей части, то в це-
лях более глубокого усвоения 
сту дентами учебного мате-
риа ла при организации учеб-
ного процесса сделан акцент 
на проведение практических 
занятий и тренажей, с мак си-
мальным ис поль зованием 
воз можностей учебно-ма те-
риаль ной базы. Особое вни-
ма ние уделяется строевой и 
огневой подготовке, занятиям 
на технике и вооружении. 
Студенты с большим жела-
нием и интересом отра ба ты-
вают практические задания 
на тренажерах, в стрелковом 
тире военной кафедры и на 
учебно-боевой технике.

Активизирована вос пи-
тательная и военно-па трио-
тическая работа. В первые дни 
офлайн учебы со студентами 
проведены занятия в центре 
военно-патриотической ра-

специальности «Учет и ау дит» 
ВШЭБ КазНУ имени аль-
Фараби в онлайн режиме было 
про в е де но мероприятие в 
формате круглого стола, пос-
вя щен ный 30-летию Не за ви-

боты военной кафедры, вклю-
чаю щим в себя музей кафедры 
и именные аудитории народ-
ных героев Казахстана Сага-
дата Нурмагамбетова и Бауыр-
жана Момышулы. Проведено 
изу чение материалов По-
слания Президента Респуб ли-
ки Казахстан «Единство на-
рода и системные реформы 
– прочная основа процве та-
ния страны». 

В преддверии знамена тель-
ной даты в истории нашей 
страны – 30-летия неза ви-
симости Республики Казах-
стан, спланирован комплекс 
мероприятий включающий в 
себя уроки мужества, встречи 
с ветеранами Вооруженных 
Сил, студенческие лектории, 
дни открытых дверей, исто-
ри ческие викторины, тема ти-
ческие концертные прог-
рам мы для студентов и 
школь ников города Алматы. В 
учебных взводах созданы 
активы из числа наиболее 
подготовленных студентов 
для участия в проведении 
этих мероприятий. 

Коллектив военной кафе-
дры НАО КазНУ имени аль-
Фараби прилагает максимум 
усилий по достойной встрече 
30-летия независимости на-
шей Родины и выполнит все 
поставленные задачи по 
подготовке офицеров запаса 
– настоящих патриотов 
Казахстана!

си мости Рес публики Казахстан. 
Круглый стол прошел в фор-

ме дебатов, на тему «Казахстан в 
30-ке самых развитых стран: 
миф или реальность». Для про-
ве дения дебатов был выбран 

Под руководством опыт-
ных преподавателей осу щест-
вляется подготовка офи церов 
запаса по 17 военно-учетным 
специаль нос тям и 6 военно-
учетным специальностям 
сер жантов запаса. Это офи-
церы войск ПВО Сухопутных 
войск, офи церы мотострел-
ковых войск и войсковой раз-
ведки, офи цер ы воспита тель-
ных струк тур, военные 
пси хо логи, воен ные жур на-
листы, офи церы войск связи, 
военные метеорологи, офи-
церы по орга низации фи зи-
чес кой под готовки и спорта. 

Военная кафедра НАО 
КазНУ имени Аль-Фараби рас-
полагает учебно-ма те риаль-
ной базой, которая вклю чает 
в себя отдельный учеб ный 
кор пус, более 40 спе циа ли зи-
рованных учеб ных ауди то-
рий, инте рак тив ный ла зер-
ный стрелковый тир, 
у ч е б  н о - т р е н и р о в о ч н ы е 
поли го ны ПВО и мотос трел-
ковых войск, учебно-боевую 
тех нику мотострелковых 
войск, интерактивные учеб-
но-бое вые тренажеры. 

В 2020 учебном году, в связи 
с карантинными меро прия-
тиями, занятия по военной 
подготовке прохо ди ли в ре-
жиме онлайн. Для качест-
венного усвоения сту дентами 
учебного материала были 
скорректированы пла ны-гра-
фи ки изучения учеб ных дис-
ци плин, перера бо таны учеб-
но-методические ком плексы 
дисциплин, пре зен тацион-
ные и лекционные ма териалы. 

Самой высшей 
ценностью свободного 
государства является 
его независимость. Для 
каждой нации День 
Независимости – это 
особенный праздник. 

Бри танский формат Пар ла мент-
ских дебатов, который сфор ми-
ровался в начале XX века в Ве-
ликобритании. На круглом 
сто ле обсуждалась статья Пре-
зи дента Республики Казахстан 
Касым-Жомарта Токаева «Тәуел-
сіз дік бәрінен қымбат» («Не-
зависимость — превыше все го») 
от 5 января 2021 года где дана 
историческая оценка 30-ле тия 
Независимости Казахстана. 

Мероприятие прошло очень 
плодотворно и интересно, сту-
денты показали свои знания, 
высказывали различные точки 
зрения, что создало условия для 
улучшения коммуникационных 
и лидерских качеств студентов, 
расширение их кругозора. 

Б.Б. СУЛТАНОВА,
 к.э.н., и.о. профессора 

кафедра «Финансы и учет» 
ВШЭБ КазНУ

За свою 
87-летнию историю 
воен ная кафедра 
НАО КазНУ имени 
Аль-Фараби 
под го товила для 
нужд Вооруженных 
Сил более 40 тысяч 
офицеров и 
сержантов запаса. 

Докторант КазНУ им. Аль-Фараби, научный сотрудник 
Института проблем горения Толганай Темиргалиева создает 
суперконденсаторы – батарейки нового поколения. При 
изготовлении литиевых батарей используются 
редкоземельные, химически активные металлы, которые 
токсичны при использовании и утилизации. 

Учимся военному делу

Новый источник 
энергии для авто

ĞylyM-bіlіM

Каиржан ТУРЕЖАНОВ
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Елбасы Н.Ә.Назарбаев ел дамуының жарқын жолы ретінде маман дайындаудың сингапурлық 
үлгісін негізге ала отырып, «Болашақ» халықаралық стипендиясын жа рия лағанына да 28 жылдан 
асты. Ол өз сөзінде: «Болашақ» бағдарламасы – Қазақстанның бренді. Біз сонау 1993 жылдан бері 
қанша мың жастың шетелде білім алуына жағдай жасап, олардың заман талабына сай білікті 
маман болуына жол аштық. Бүгінде «Болашақ» стипен дия сымен оқып келген түлектер білім беру, 
денсаулық сақтау, мәдениет, ғылым және техника салаларында жүздеген ғылыми әзірлемелер 
мен ірі жобаларды жүзеге асырып, зор жетістіктерге жетіп отыр», – деген болатын. 

Қазіргі уақытта Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жас ғалым да ры да осы бағдарлама аясында 
бірі шетелде білім алып келсе, енді бірі ғылыми тағылым да ма дан өту мүмкіндіктерін игер ген. 
Қай-қайсысының да ғылыми әлеуе ті жоғары, ал олардың сер піліп, ынта-ықыласының артуы на 
«Болашақ» бағдарламасының тигізген септігі орасан. «Біздің болашақ» айдарында 
университетімізде осы бағдар ла маның шапағатын көріп, ғы лыми ізденісін шыңдап жүрген 
мамандарымыздың ғылым жолындағы жарқын жетіс тік терін сөз етеміз. 

БИІККЕ 
БАСТАР ЖОЛ

Меруерт Нажипқызы – Әл-
Фа раби атындағы ҚазҰ У-дың 
химия және химиялық техно-
логия фак ультеті Химиялық 
физи ка және материалтану 
ка фе драсының профессор 
мін де  тін атқарушы. Қазақстан 
Рес пуб ли касының «Болашақ» 
сти  пен диясының иегері. 2013 
жылы Ұлыбританиядағы Рединг 
қаласында Рединг универси те-
тінің Білім беру институтында 
аталмыш бағдарлама аясында 
«Педагогикалық диагностика, 
бі лім сапасын бағалау және бас-
қару» мамандығы бойынша 
тағылымдамадан өтті. Бұл тағы-
лым дамадан өтуіне өзі қызмет 
істеп жүрген университет себеп 
болған. Сол жылы ҚазҰУ әр 
факуль теттен төрт-бес үміт кер-
ден шетелге тағылымдамаға 
қа тысуға мүмкіндік барын ха-
бар лай ды. Үміткерлер тізімін 
фа  ку льтет ректоратқа ұсынып, 
ары қарай университеттің Ха-
лық аралық қатынастар департа-
мен ті қандай емтихандар тап-
сы ратынын айтып, конкурс 
жай лы шарттардың барлығын 
егжей-тегжейлі түсіндіреді. Екі 
университет арасындағы келі-
сім шарт, құжат мәселесі бойын-
ша барлық жұмысты халық ара-
лық бөлім өзі жасап, университет 
арқылы тағылымдамадан өту 
ба рынша оңтайлы жүзеге асы-
рыл ған. 

Университет үміткердің кан-
  ди датурасын ұсынғаннан кейін 
ағылшын тілі білімін рас тай-
тын халықаралық тест (IELTS), 
қазақ тілін қанша лық ты біле-
тінін рас тайтын тест, өзіңнің 
психо-эмо ционалды түрде 
қан  дай екеніңді көрсе те тін 
пси  холо гиялық тест және са-
рапшылардан құралған ко мис-
 сия мүшелері қабылдай тын 
ауыз ша әңгімелесу кезең-
дерінен өтеді. 

Меруерт конкурсқа тәуекел 
етіп, соңына дейін ұмтылады. 
Бі рінші турдан өтпегендер ке-
лесі турға қатыса алмайды. Ба-
ғына қарай, төрт турдан да 
өтіп, әр турдан қажетті балл 
жи най ды. Нәтижесінде Рединг 
уни вер ситетінде «Болашақ» 
бағ дар ла ма сымен жоғарыда 
аталған ма мандық бойынша 
тағы лым дамадан өтуге 10 айға 
жолдама бе ріледі. Бұл Ме руерт-
тің ғылым саласындағы әрі сту-
дент кезден Ұлы бри тания елін-
де білім алсам деген арманына 
ту ра жол ашты.

НАНОТЕХНОЛОГИЯ 
– ЗАМАНАУИ САЛА

Нанотехнология ғылымының 
болашағы өте зор және әлем 
бойынша нанотехнологиямен 
айналыспайтын университет 
жоқтың қасы. Меруерт Нажип-
қы зының ғылыми жұмысы да 
осы – нанотехнология саласы. 

Ол 2004 жылдан қазіргі уа-
қытқа дейін аса гидрофобты 
қасиеті бар күйені, C60 фул ле-
рен дерін, графендер мен нано-
түтікшелерді жалында син тез-
деу және оларды қолдану 
са ла сында жұмыстар жүргізіп 
ке леді. Сонымен қатар өзі қыз-
мет атқаратын кафедрада «Хи-
мия дағы наноматериалдар 
және нанотехнологиялар» ма-
манды ғы бойынша үш сатылы 
(бака ла вриат, магистратура 
және докто ран тура) оқу білім 
бағ  дар ламасын проф. З.Ай мұ-
хаметұлы, доцент Р.Ғабдул ла-
қызы, аға оқытушы Ғ.Абу ша кип-
қызымен бірге әзірлеген және 
«Химиядағы наноматериалдар 
және нанотехнологиялар» ма-
ман дығы бойынша магис тра-
тура оқу бағдарламасының 
ко  ор динаторы. Қазіргі таңда 
до цент Р.Ғабдуллақызымен бір-
лесіп, «Химиядағы нанома те-
риал  дар және на  но техно ло гия-
лар» маман ды ғы бойынша 
ма  гис тратура және док то ран ту-
раға үміткер талап керлерге 
емтихан бағдарламасы мен түсу 
емтихан сұрақтарын даярлаған. 

 
РЕДИНГ 

УНИВЕРСИТЕТІНДЕГІ 
ТАҒЫЛЫМДАМА

«Болашақ» бағдарламасы бо-
йын ша Рединг университетіне 
барғанда ғылыми жұмыстары 
қалыс қалмау үшін қосымша ең-
бектеніп, ізденген. Ол өз еркімен 
және қызығушы лы ғымен Рединг 
университетінің Том сон ғима-

ра тында қызмет атқаратын про-
фессор Жеоффри Митчеллмен, 
док тор Питер Харриспен таны-
сып, ғылыми жұмысы жөнінде 
сұхбат жасап, пікір алмасады. Ол 
аталған университетте профес-
сор Ж.Митчеллдің зерт ха на-
сында элек троспиннинг әдісі 
арқылы по лимерлі нанотү тік-
шелер құ рамды талшықтарды 
алу ба ғытында ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізді. Тіпті ап-
таның жеті күнінде де толық 
тәжірибе жүргізуге тура келген. 
Ғылыми жұмыстың өзіне тән 
ауыртпалығы мен қызығушы-
лы ғының өзі сонда болса керек. 

Нәтижесінде 2013 жылдың 
5-6 желтоқсанында Лондонда 
өткен Electrospinning, Principles, 
Possibilities and Practice-2013 кон-
ференциясында баяндама жаса-
лып, тезис жарияланады. 

Тағылымдама барысында 
ғылыми жұмыстарының нәти-
же лері бойынша профессор 
Жеоф фри Митчеллмен бірлес-
кен зерттеулері кітаптар мен 
журналдарда жарияланды. Со-
нымен қатар Рединг универ си-
тетінде ашық дәрістерге, Окс-
форд университетінде болған 
Oxford: An International Univer-
sity; The future of Higher Education 
at Oxford; Oxford and its University 
атты семинар мен Кембридж 
университеті ұсынған Changes 
to Cambridge English: First for 
Schools and Cambridge English: 
Advanced – an overview (Cam-
bridge English Language Asses-
sment. Part of the University of 
Cam bridge) семинарларға қаты-
сып, сертификат алады. 

ҒЫЛЫМИ СЕРПІЛІС
«Болашақ» бағдарламасы – 

бо   лашаққа апарар жол. Се бе бі 
тағылымдамадан кейін М.На-
жип  қызы көп нәрсеге көз қа расы 
өз геріп, жаңашылдық пен білім-
ге құштарлығы арта түскен. 

Содан кейін ғылыми жобалар 

бойынша конкурстарда бағын 
сынай бастайды. 2015-17 жж. 
«Мұздануға қарсы жабындардың 
технологиясын әзірлеу»; «Көмір-
су тектердің пиролизі мен жа-
нуы режимінде аса гидро фоб ты 
көміртекті наноматериалдарды 
алу технологиясын әзірлеу және 
олардың негізінде гидро оқ шау-
лағыш материалдарды жасау»; 
2018-20 жж. «Суды тазарту үшін 
диатомит негізіндегі нано құ ры-
лымды материалдарды алу» жо-
баларында жетекшілік атқарады. 
Қазіргі таңда (2020-22 жж.) 27 
ай лық «Электроспининг әдісі 
ар қылы талшықты компо зи ция-
лық материалдар өндіру және 
олардың негізінде супер кон ден-
саторлар үшін электродтар 
жасау» атты жобаның жетекшісі. 
Осы жоба аясында биылғы 24 
шілде мен 10 тамыз аралығында 
Түркия елінің Эскишехир қала-
сының Эскишехир техникалық 
уни верситетінде ғылыми және 
кә сіби-педагогикалық білікті-
лігін нанотехнология профилі 
бойынша арттырып қайтты. 

2016 жылдың 28 қарашасында 
Қазақстан Республикасы бо-
йын ша «Дарынды жас ғалым дар-
дың мемлекеттік стипен дия-
сының» иегері, 26.04.2014 ж. 
– 25.04.2017 ж. дейін Universal 
Journal of Applied Science жур на-
лының редакторлық кеңесінің 
мү шесі және 2015-17 жж. аралы-
ғында Eurasian Chemico-
Technological журналының ре-
дак ция лық алқасының мүшесі, 
2017-19 жж. аралығында 
Advances in Materials Chemistry 
жур налының редакциялық ал-
қа сының мүшелігінде болған. 
Сондай-ақ ол өнертабыстың да-
муына қосқан үлесі үшін 2018 
жылдың 22 қарашасында Ресей 
жаратылыстану академиясының 
«Нобель» медалімен, төсбел гі-
мен марапатталған.

Ол білім-ғылым саласын-
дағы табысты жетістіктері 
үшін 2016 жылы «Жоғары оқу 

«Болашақпен» 14 елде 
ізденісімді жалғастырдым

орын да ры ның үздік оқыту-
шысы» атағын иеленді. Бұл үз-
дік оқытушы сыйлығын алдағы 
жұмыстары мен тағы лым да ма-
лары үшін мақ сатты түрде пай-
далана біл ген. Соның арқа сын-
да 2017 жы лы АҚШ-тың 
Нью-Йорк қала сын да көмір-
тек ті на но материалдарды алу 
және олардың қолданылуы са-
ласында атақты ғалым, про фес-
сор Тереза Бандостың зерт ха-
насында (City College of New 
York) екі апта және Жапония 
елінің Токио қаласында әйгілі 
Васеда университетінде әйгілі 
ғалым, профессор Сугуру Нода-
ның басшылығымен нано тех-
нология саласы бойынша, дә-
лірек айтқанда, гидрофобты 
кө  міртекті нанотүтікшелерді 
син тездеу жұмыстары бойынша 
бір айдан аса уақыт тәжірибе 
жүргізеді. 

Сонымен қатар 2018 жылдың 
қаңтарында Рединг универ си те-
тінде доктор Питер Харристің 
зертханасында ғылыми жұмыс-
тар мен екі апта мерзімге тағы-
лым дамадан өту мүмкіндігіне ие 
болады.

Ол бүгінде докторантура бағ-
дар ламасы бойынша «Нано ма-
териал дар мен нанотехно ло-
гиялар (химия ғылымдары)», 
«На номатериалдар мен нанотех-
нологиялар (физика)», «Жарыл-
ғыш заттар мен пиротехникалық 
құрамдардың химиялық техно-
логиясы» мамандықтар тобы 
бой ынша Диссертациялық ке-
ңе сінің ғалым хатшысы қыз ме-
тін де абыроймен атқарып ке-
леді. 

«Болашақ» бағдарламасы ая-
сындағы бірегей тағылым да-
маның аяқталғанына сегіз жыл 
уақыт өтсе де, доктор Питер 
Харрис пен профессор Ж.Мит-
чел лмен әлі де тығыз қарым-
қатынас жалғасып келеді. 

«БОЛАШАҚҚА» 
АЛҒЫС!

«Бола ша қ» ба ғдарла масы 
Ме руерт Нажипқызының кейін-
гі тағылымдамаларына жол 
ашқан бірегей мүмкіндік мектебі 
бол ған. Содан бері Португалия, 
Үн дістан, АҚШ, Жапония, Ита-
лия, Ұлыбритания, Ресей, Түр-
кия ел дерінде тағы лым да ма лар-
дан өтіп, Қытай, Корея, 
Гер     мания, АҚШ, Австралия, Ис-
па  ния ел дерінде ғылыми кон фе-
рен ция ларға қатысып, баян дама 
жаса ған. Ол жалпы саны 14 мем-
ле кетте өз ізденісін арт тыр ған. 
Соның барлығы «Бо лашақ» бағ-
дарламасының, шет тілін жетік 
білуі мен ғылым-білімге құш-
тар лығының жемісі. Ол әңгі ме 
соңында өзінің ғы лыми ізде-
нісіне үлкен жол ашқан Ел ба-
сына, ҚазҰУ-ға, фа культеті мен 
кафедрасына, Жану проб ле ма-
ла ры инсти ту тына және ғылыми 
кеңесші З.Ман сұ ров қа алғыс 
білдіретінін жет кізді. 

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ

Меруерт НАЖИПҚЫЗЫ, ҚазҰУ-дың профессор м.а.:

bіzdіŋ bolaşaq
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Бағасы келiсiм бойынша.

Таралымы – 1000

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi   
 редакцияның көзқарасын бiлдiрмейдi.

 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, 
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Түрлі спорттық жа рыс-
тар, Alma Fest жәрмеңкесі  
мен «Алматы – менің жү-
рег імде» онлайн гала-кон-
церті мерекелік күннің 
есте қаларлықтай өтуіне 
сеп болғандай. Әлеу меттік 
желіде бел сен ді студент-
тер мен қо нақ тар оқу ор-
ны ның рек то раты ал дын-
дағы арнайы безендірілген 
фо то ай мақ та естелік су-
рет ке түсті.

Ун и верси те т і м і здег і 
жас тар ұйымдары Alma 
Fest мерекелік жәр мең ке сі-
нің жарқын сәттерге толы 
болуы үшін атсалысты. 
Шара барысында қонақ-
тар ға ҚазҰУ нышаны бар 
футболка мен қалпақша 
сыйға берілді. Сонымен 
бірге қатысушылар дәмді 
палау мен Алматының 
символына айналған хош 
иісті алмадан ауыз тиді. Ал 
білім ордасының спорт ке-
шенінде жағажай волей-
болы мен футболдан өткен 
тартысты турнир ме ре ке-
лік көңіл күйді қыздыра 
түскендей. 

Әл-Фараби кітап ха на-
сында Қала күніне арнайы 
кинозал жасақ та лып, онда 
көрермендер «Сақ» кино-

сту диясының «Оты рарды 
қорғау» фильмі мен «Ста-
жер» мультфильмін тама-
ша лады. Көрсетілім бары-
сын да барлық санитарлық 
талаптар сақталғанын да 
айта кеткен жөн. Ме ре-
келік фестивальді «Ал ма-
ты – ме нің жүрегімде» 
онлайн гала-концерті қо-
ры тын ды лады. Кеште 
уни   вер си тет тің талантты 
жас тары әннен шашу ша-
шып, мың бұрала билеп, 
кө рерменді өнерімен там-
сан дырды.

Мерекелік шараға «Сұң-
қар» студенттер мен ма-
гис транттар кәсіподағы, 
«Көмек» қоғамдық қоры, 
Болон үдерісі бойынша 
сту денттік бюро, «Жас 
Отан» жастар қанаты, 
ҚазҰУ студенттік сенаты, 
Жоғары студенттік кеңес, 
Құқық тәртібін құру жа-
сағы, «Саналы ұрпақ» клу-
бы, «Алтын сапа» пікір-
сайыс клубы, ENACTUS 
клу  бы, сондай-ақ сту-
дент тік ғылыми қоғам 
атса лыс ты. 

Фоторепортажды 
түсірген 

Марат ЖҮНІСБЕКОВ

Alma Fest фестивалі аясында қарашаңырақта 
Фараби университеті күні аталып өтті. Мерекелік 
шара Алматы қаласы күніне орай ұйымдастырылып 
отыр. Айтулы күннің жоғары деңгейде өткенін 
төмендегі фоторепортаждан тамашалай аласыз.
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ҚазҰУ қалашығындағы Alma Fest


