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Қара 
шаңырақ – 
ҚазҰУ-дан нәр 
алдым

Виталий ХУТОРЯНСКИЙ: Шолпан ЗАБИХ:

В разных уголках 
вспыхивали 
антисоветские 
восстания

Мерейлі іс-шараға Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университетінің 
Басқарма Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаев қатысып, ҚазҰУ қалашығын 
салуда ардагер құрылысшылардың үлесі 
зор екенін атап өтті.

«Біз тұрған ҚазҰУ қалашығы Өмірбек 
Арысланұлы Жолдасбековтің өз қолымен 
іргетасы қаланған, әлемдік деңгейдегі ірі 
жоғары оқу орны. Ол 1970-1986 жыл да-
ры университетімізді басқарып, жаңа 
деңгейге көтерді. Оқу залдары қажетті 
жабдықтармен қамтамасыз етіліп, жаңа 
жатақханалар салынды. Сонымен қатар 
оқу ғимараттары бой көтерді. Осы алып 
құрылыста әрқайсыларыңыздың айқын 
қолтаңбаларыңыз бар. Бүгінде білім 
ордасында айтарлықтай жұмыстар өз 
жалғасын тауып келеді. Қазіргі таңда 
ҚазҰУ әлемдік рейтингтерде көшбасшы 
оқу орындары қатарында. Университет 
қалашығы жаңа заман талабына сай 
түрленуде», – деді Жансейіт Түймебаев.

Айта кетейік, ҚазҰУ қалашығындағы 
алғашқы құрылыс нысаны болып 1972 
жылы 19 сәуір күні биология факул ь те-
тінің ғимараты салынған болатын. ҚазҰУ 
қалашығын салуда Д.Қонаев, А.Закарин, 
Ө.Жолдасбеков пен кәсіби құрылыс шы-
лар атсалысты.

Салтанатты жиын барысында арда-
гер құрылысшылар сөз сөйлеп, естелік-
тері мен бөлісті. Сондай-ақ ардагер 
құ ры лысшылардың бастамасымен 
жарық көр ген «ҚазМУ қалашығына – 
50 жыл» кітабының тұсаукесер рәсімі 
өтті. Қа лашықты салуда еңбек еткен 
ар дагер құрылысшыларды уни вер-
ситет басшысы «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен және «Құрмет» гра мо та сы-
мен марапат тады. 

Света ӨМІРҒАЛИЕВА

Жиынға ҚР Мемлекеттік 
хат шысы Ерлан Қарин, ҚР Бі-
лім және ғылым министрі Ас-
хат Аймағамбетов, Әл-Фа раби 
атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаев, мемлекеттік орган-
дар дың өкілдері, депутаттар, 
ғалымдар, сарапшылар мен 
еліміздің жоғары оқу орын да-
ры ның оқытушылары қатысты.

Шараны ҚР Мемлекеттік 
хат шысы Ерлан Қарин құт тық-
тау сөзбен ашып, конгресс жұ-
мысына сәттілік тіледі.

«Бүгінгі шараға Қазақ стан-
ның әр өңірінен саясат та ну-
шылар жиналды. Конгресте 
көтерілетін бастамалар өте 
өзекті. Бүгінде жаңа Қазақстан 
жаңа бағытта қадам басуда. 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев жаңа Қазақ-
стан ның қандай болатынын 
анықтап берген болатын. Осы 
тұрғыда 5 маусым күні өтетін 
референдум қазақ қоғамы 

Жиынға Әл-Фараби 
атын   да ғы Қазақ ұлттық 
универ си тетінің Басқарма 
Төрағасы – Ректоры 
Жан се йіт Түймебаев, Қожа 
Ах мет Ясауи атындағы 
Ха лық аралық қазақ-түрік 

үшін оң өзгерістердің басы 
бол мақ. Конституциямызға за-
ман талабына сай өзгерістер 
ен гізіледі. Халық саяси өзге-
рістерге үн қосып, өз таңдауын 
жасайтын болады»,  – деді Мем-
лекеттік хатшы.

ҚазҰУ ректоры Жансейіт 
Түймебаев конгресс жұмы сы-
ның маңыздылығына тоқта-
лып, саясат танушылардың ұсы-
ныстары мен талдаулары қоғам 
өміріне ықпал жасап, саяси 
реформаларды іске асыру үшін 

тиімді болу керектігіне тоқ тал-
ды.

«Саясаттанушылар ішкі жә-
не сыртқы оқиғаларды ба қы-
лай отырып, тиімді саяси ше-
шім дер қабылдау үшін өз 
ұсы ныстарын білдіреді. Қазіргі 
таңда саясаттанушылардың ал-
дында жаңа міндеттер тұр. 
Бүгін гі кездесу жаңа бас та-
маларды қалыптастыруға, тың 
идеяларға қол жеткізуге мүм-
кіндік береді», – деді уни-
верситет ректоры.

Жансейіт Түймебаев алдағы 
референдум жаңа Қазақстан 
та ри хындағы үлкен саяси оқи-
ға екенін атап өтті. «Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Ке-
мел ұлы Тоқаевтың қаулысымен 
2022 жылғы 5 маусымда рес-
публикалық референдум өтеді 
деп белгіленді. Еліміздің бо ла-
шағы үшін дұрыс таңдау жасау 
– әр азаматтың міндеті. 

Жалғасы 2-бетте

Саясаттанушылардың 
кезекті конгресі өтті

Анкара әкімі көшбасшылық дәріс оқыды

ҚазҰУ 
қалашығына – 

50 æûë

уни    верситеті өкілеттік 
кеңесі нің төрағасы Мұхит-
дин Шим шек, Түркия Рес-
пуб ликасының Ал маты 
қаласындағы бас консулы 
Әли Рыза және универ си-
теттің оқытушы-профес-
сор лар құ ра мы мен білім 
алушы жастар қатысты.

Көшбасшылық дәрісті 
уни вер ситет басшысы 
Жансейіт Түймебаев құт-
тық тау сөзбен ашып, Васип 
Шахиннің та бысты еңбек 
жолына тоқталды.

«Васип Шахин Түркия-
ның Байбурт қаласында 
туған. 1985 жылы Ыстамбұл 
универси те тінің заң фа-
куль тетін бітірген. 1987 
жылы Ұлыбританияда оқу-
ын жалғастырып, тағылым-

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университе-
тін де «Жаңа әлемдегі 
жаңа Қазақстан» тақы ры-
бында Қазақстан сая сат-
танушыларының 
Х кон гресі өтті.

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлт тық универси те тін-
де Анкара қаласының 
губер наторы Васип 
Шахин Қазақстан – 
Түркия дипло матиялық 
қарым-қат ынасының 
30 жыл ды ғына 
арналған көш бас-
шылық дәріс оқыды.

Биыл ҚазҰУ қалашығының 
іргетасы қаланып, құрылысы 
басталғанына 50 жыл толды. Осы 
айтулы датаға орай, ардагер 
құрылысшылар мен түлектер 
университетте бас қосты.

да  мадан өтті. Ол білікті заң-
гер, тәжірибелі саясаткер. 
Васип Шахин бірнеше ай-
мақты бас қарып, Түркия 
ішкі істер ми нис трлігінде 
жауапты қызмет атқарды. 
Бұған дейін Малатия, Ыс-
там бұл қалаларының әкімі 
болды. 2014 жылдан бері 
Түр  кия астанасы – Анкара 
қа ла сы ның әкімі қыз ме-
тінде», – деді ректор.

Кездесу барысында 
Ва  сип Шахин мырза 
бауыр  лас екі елдің же міс-
ті ынт ы мақтастығы мен 
ди  пло    ма тиялық қа  рым-
қа ты на сының жо ғары 
дең гей  де екенін атап өтті.

Жалғасы 2-бетте
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Соңы. Басы 1-бетте

«Қазақстан тәуелсіздігін ал-
ғаш мойындаған – Түркия мем-
лекеті. Екі елдің діні ортақ, тілі 
ұқ сас. Бауырлас мемле кет тер дің 
дипломатиялық қарым-қаты на-
сы бүгінде жаңа сапа лық деңгейге 
кө терілді. Жуыр да Түркияға Қа-
зақ  стан Республикасының Пре-
зиденті Қасым-Жомарт То қаев 
ресми сапармен келген еді. Осы 
сапар аясында екіжақты ын ты-
мақ тас тықты одан әрі арттыру 
мақсатында бірқатар маңызды 
келісімдерге қол қойылды. Бұл өз 
кезегінде Қазақстан мен Түркия 
арасындағы байла ныс ты жан дан-
дыруға ықпал етеді», – деді Васип 
Шахин. 

Анкара әкімі көшбасшылық 
дәріс оқыды

Әл-Фараби кітапханасы 
қайта жаңғыртылды

Соңы. Басы 1-бетте

Бұл ретте халықтың саяси 
сауатын арттыруда саясат та ну-
шы лардың рөлі жоғары болуы 
тиіс. Тәуелсіздік жылдарында 
елі міз саяси тұрақтылықты ны-
ғайтудың қиын жолынан өтті. 
Бү гінде Қазақстанда саяси жүйе-
ні демократияландыру процесі 
жүзеге асып келеді. Уақыт тала-
бы на сай әлеуметтік-эконо ми ка-
лық реформалар қолға алынуда. 
Басты өзгерістердің бірі ха лық-
тың елді басқаруға қатысуын 
кеңейту болмақ», – деді білім 
ордасының басшысы Жансейіт 
Түймебаев.  

Сондай-ақ конгрестің пле-
н  арлық отырысында ҚР Прези-
ден ті жанындағы ҚСЗИ ди рек-
торы Еркін Тұқымов, ҚР БҒМ 
Философия, саясаттану және 
дінтану институтының бас ди-
рек торы Серік Сейдуманов, 
Азия  лық зерттеулер инс ти т у-
тының директоры Сұлтан Әкім-
бе к ов және «Саяси зерттеулер 
қауымдастығы» РҚБ президенті 
Есенжол Алияров сөз сөйлеп, өз 
ойларын ортаға салды. 

Х саясаттанушылар конгресі 
«Екінші республика: саяси ре-
фор малардың тұжырым да ма-
лық негіздері», «Қазақ стан ның 
пар тиялық жүйесінің да  муы», 
«Қа зақ стандықтардың иденти-
фи ка ция үлгілерінің транс   -
формациясы», «Саясат та ну жо-
ғары мектебі: жағдайы мен 
проб лемалары», «Қазақ стан   -

Саясаттанушылардың 
кезекті конгресі өтті

Британ университеттері мен 
ҚазҰУ арасындағы ынтымақ тас-
тықты дамыту, бірлескен іс-ша-
ра ларға қатысу, сондай-ақ тә жі-
рибе алмасу және академиялық 
ұтқырлықты дамыту мүмкін дік-
тері талқыланды.

Тараптар әріптестікті да мы-
тудағы алдағы қадамдар үшін 
басым мамандықтар мен ғы-
лыми салалардың картасын әзір-
леу ге келісті. Келіссөздер ба ры-
сында академиялық мәселелер 
жөніндегі проректор Фатима 
Жақыпова ҚазҰУ-дың шетелдік 
жоғары оқу орындарымен ғы-

лыми-білім беру саласындағы 
тә жірибесі туралы баяндап берді.

Бүгінгі күні жетекші жоғары 
оқу орындарымен, инс ти тут-
тармен ынтымақтастық туралы 
400-ден астам халықаралық ке-
лісімге қол қойылған. Осы ке-

лісімдер аясында түрлі оқу-білім 
беру бағдарламалары мен 
ғылыми-инновациялық жобалар 
Ұлыбританияның жоғары оқу 
орындарымен де табысты жүзеге 
асырылуда.

Гүлжан МЕДЕТ

Ұлыбританиямен 
ынтымақтастық артады

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универ си-
тетінде Ұлы британияның 
Қа зақ стандағы ел-
шілігінің Сауда депар та-
ментінің өкіл дерімен 
кездесу өтті.

Университеттің негізгі ма-
ңыз ды іс-шаралары Әл-Фараби 
ғы лыми кітапханасында өтеді.

Кітапхананың мәжіліс зал да-
рындағы жылыту радиа тор-
ларына ағаш жабындары ор на-
тылып, жалпы жөндеу жұмыстары 
жүр гізілді. Жиһаздар жаңар ты-
лып, қосымша жарықтандыру 
жүйесі орнатылды. Екінші қабат-
та ғы классикалық оқу залында 
және үшінші қабаттағы Абай 
залында 800 орындықтың қап та-
малары ауыстырылды.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің ғылыми 
кітапханасы 1934 жылы уни вер-

ҚазҰУ-дың Әл-Фараби 
атындағы ғылыми 
кітапханасына жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп, 
ғимараттағы жиһаздар 
жаңартылды.

ситетпен бір уақытта құрылды. 
2012 жылы кітапхана шығыс 
стилінің элементтерімен үйле-
сім ді жаңа технологиялармен 
және коммуникациялық ше шім-
дермен жабдықталған, жалпы 
ауданы 17 856,6 шаршы метр за-
манауи жаңа ғимаратқа көшті. 
Бүгінде бірыңғай ақпараттық 
кітапхана қоры қазақ, орыс, 
ағылшын және басқа да тілдерде 
2 миллионнан астам дананы 
құрайды.

 

Света ӨМІРҒАЛИЕВА

дағы саяси ғылымның даму ке-
лешегі» тақырыбында па нель  дік 
сессиялармен жал ғас ты.

Жиын қорытындысы бойын-
ша ұсыныс-пікірлер тиісті мем-
ле  кеттік органдарға жіберіліп, 
баяндамалар жинағы шығары ла-
тын болады.

 
Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ

Сондай-ақ өз сөзінде лектор 
екі ел арасындағы білім саласы 
бойынша көптеген жобалар жү-
зе ге асып жатқанын атап өтті. Ол 
«Turkiye Burslari» оқу бағдар ла-
масы арқылы Қазақстанның 
6000-нан астам студенті Түркияда 
білім алып жатқанын жеткізді.

Кейін кездесу сұрақ-жауап 
форматында жалғасты. Студент-
тер құрметті мейманға өздерін 
қызықтырған сауалдарын қойып, 
тұшымды жауап алды.

Дәріс соңында Жансейіт Түй-
ме баев Анкара қаласының әкімі 
Васип Шахинді «Әл-Фараби» Ал-
тын медалімен марапаттады. 

Назерке 
АСХАТҚЫЗЫ
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Биік белестерді 
бағындырдық

«Қазақстан – Түркия дип ло-
матиялық қарым-қатынастарына 
– 30 жыл» байланысының қа лып-
тасуы мен дамуына арналған кон-
ференцияны ұйымдастырған 
Жансейіт Түймебаев мырза, 
Түркия Республикасының Алма-
ты дағы бас консулы Али Рыза 
Акын жы, Қожа Ахмет Ясауи атын-
дағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті өкілеттік кеңесінің 
төрағасы, Мармара уни вер-
ситетінің профессоры Мұхитдин 
Шим шек мырзаларға алғысымды 
білдіремін. Бұл іс-шара талай игі 
істің бастауы боларына сенім 
артамын. 

Баршаға мәлім болғандай, 
қазақ бауырларымызбен тіліміз, 
діліміз және дініміз бір һәм тарихи 
тамырымыз да ортақ. Тарихи 
деректерге сүйенсек, ХVII ғасырда 
Осман империясы мен Қазақ 
хандығы арасында саяси-эко но-
микалық байланыстар негізінде 
құжаттар қалыптасқан. 

Екі ел арасындағы 30 
жыл дық дипломатиялық 
бай ла ныс кезінде өте 
маңызды шешімдер қа-
был данып, биік белес-
тер ден өт ке німізді 
көремін. Әсі ресе 
саяси бай ла ныс тар-
дың құ   қық  тық 
негіздері бауыр лас-
тық прин циптерге 
негізделіп, бүгінде 
өзіндік да муын жал-
ғас тыруда. Қазақстан 
тәуел сіз дігін алғаш мо-
йын даған – Түркия мем-
ле кеті. Түркияның саяси 
қайраткері, президент Тұрғыт 
Өзал 1992 жылдың 14 нау ры-
зында Қазақстанға ресми сапар 
жасады. Тәуел сіз діктің алғашқы 
жылдарындағы мұндай саяси 
қадамның екі ел арасындағы 
бауырластықтың та мы рын те рең-
дете түсетіні айқын. Сол кезеңде 
жүзеге асқан дипло ма тиялық 
тарихи қадамның бірі – Қа зақ-
станның Тұңғыш Пре зи денті 
Н.Назарбаев Түркияға ресми 
сапармен келу арқылы алғашқы 
халықаралық кеңесті Түркияда 
жүзеге асырды. Жоғары деңгейде 
жүзеге асырылған осы ресми 
сапарда екі ел арасында бірқатар 
дипломатиялық құжаттарға қол 
қойылды.

1990 жылдардан бастап Түр-
кия қоғамдық және байланыс са-
ласында келіссөздер жүргізу ар-
қылы екі ел арасындағы 
бай  ланысты дамытуға бет бұрды. 
Осы бастама жалғасын тауып, 
тиіс  ті мекемелер өкілдіктерінің 

KóshbAsshylyq dáris

қолдауымен Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университеті, «Тика» агент-
тігі және Жүніс Әміре институты 
бой көтерді. Осы іспетті маңызды 
істердің түгелге жуығын тілге 
тиек ету көп уақытты қажет ете-
тін діктен, бірнешеуін ғана атап 
өтуді құп көремін. Соның бірі – 
бүгінгі сіз бен біздің бас қосуы-
мыз ға себепші болған – Қожа Ах-
мет Ясауи атындағы Халықаралық 
қазақ-түрік университеті. 1991 
жылы құрылған аталмыш оқу 
ордасы терең тарихтан қуатты 
болашаққа қарай қадам басқан 
Қазақстан мен Түркия ара сын-
дағы байланыстың негізі бола 
білді. Қожа Ахмет Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік универ-
си тетінің түлектері мемле кет те-
ріңіздің түрлі бағыт-бағдарында 

ласында бой көтерген корди на-
циялық «Тика» агенттігі екі ел 
арасында өз қызметін 27 жылдан 
бері атқарып келе жатыр. Әрине, 
«Тика» агенттігі 70 миллион дол-
лор лық қаражат шеңберінде 500-
ден астам жобаны қолдау арқылы 
мемлекеттің дамуына және адами 
ресурстардың өсуіне өзіндік 
септігін тигізуде. 

 Осы жобалардың ішіндегі 
«Тика» агенттігінің Қожа-Ахмет 
Ясауи кесенесіне жасаған рестав-
рациялық жұмыстарын атап өтуге 
болады. Әрине, біз бұны өзіміздің 
басты борышымыз деп білеміз. 

Жиырма жылдан бері ел 
игілігіне қызмет етіп келе 

жатқан Жүніс Әміре 
институты да Қа зақ-

станда түрік тілінің 
оқытылуына, сту дент-
терді дайындауда 
өзіндік еңбегі бар. 
Экономикалық, сау-
да-саттық жағынан 
алып қарасақ та, екі 
ел арасында біршама 

келісімшарттар қам-
тыл ған. Нарықтық бай-

ла ныстар да күн өткен 
сайын дамып келеді. 

Қазақстанда Түр кия-
ның көптеген фир малары 

қызмет атқаруда. Түркия 
фирмалары өз инвес ти циясын 
жаңа жо ба ларға құюды жал ғас-
тырады деп ойлаймын. Бұл сауда-
саттық 2021 жылдан бастап тағы 
да 5 млрд долларға артты. Екі ел 
арасындағы саяси-эко но микалық 
және мә де ни, білім, ғылым 
саласындағы бай ла ныс тар өзара 
ынтымақтастығын одан әрі 
дамытып келе жатқаны шү бәсіз. 
Әсіресе екі ел арасындағы іс-
тәжірибе дипломатиялық, білім 
беру, қоғамдық байланыс бойын-
ша тығыз байланыстар қарқынды 
даму үстінде.

 Осы кезеңде ғалымдар, ақын-
жазушылар, өнер-мәдениет сала-
сын дағы қайраткерлер, журна-
лис тер, кәсіпкерлер екіжақты 
байланыстарды одан әрі нығайта 
түсуде: Түркия – Қазақстанның 
биз нес бірлігі, Түркі әлемінің 
жастар құрылтайы, Түркі халық-
та рының университеттер бірлігі, 

Түркі әлемінің медиафорумы 
секілді құрылымдар екі елдің 
ынтымақтастығын көрсетуде. 
Түркия мен Қазақстанның халық-
ара лық және аймақтық бай ла-
ныстары көптеген салаларды 
қамтуда. Мысалға, БҰҰ, Ислам ын-
тымақтастық ұйымы, Еуропадағы 
қауіп сіздік және ынтымақтастық 
ұйымы, Азиядағы ынтымақтастық 
және сенім шаралары жөніндегі 
кеңесі, Экономикалық ынты мақ-
тас тық ұйымы мен Дүниежүзілік 
сауда ұйымы да екі ел арасындағы 
байланыстардың дамуына ықпа-
лын тигізіп жатыр. Сонымен қа-
тар Түркия мен Қазақстанның 
жетекші ұйымдарының қатарына 
кіретін Түркі мемлекеттер ұйымы, 
ТҮРКСОЙ және Халықаралық 
түркі академиясы бар. 

Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың 2022 жылдың 
10 мамырында Түркияға алғашқы 
ресми сапары барысында бұл 
ынтымақтастық кеңейтілген 
стратегиялық әріптестік деңгейі-
не көтерілді. Екі елдің басшылары 
саяси, сауда-экономикалық және 
мәдени-гуманитарлық сала лар да-
ғы ортақ мәселелерді талқылап, 
бірқатар маңызды келісімдерге 
қол қойылды. Бұл өз кезегінде 
Қазақстан мен Түркия ара сын-
дағы байланысты жандандыруға 
ықпал етпек. Сапар аясындағы іс-
шаралар дүниежүзілік баспасөз 
бен екі елдің бұқаралық ақпарат 
құралдарының басты назарында 
болды, сондай-ақ Қазақстан үшін 
де көптеген аспектілер бағытында 
маңызды рөл атқарады. Еуразия-
ның жүрегі болған Қазақстанның 
жаңадан қалыптасқан жаһандық 
бәсекелестіктегі орны мен Ресей 
– Украина соғысынан туындаған 
саяси және экономикалық әсер 
Қазақстан мен Түркия үшін ау-
қым ды салдар болуы мүмкін. Бұн-
дай жаһандық және аймақтық 
оқиғалар екі ел үшін, бір жағынан, 
жаңа мүмкіндіктер ұсынса, екінші 
жағынан, тәуекелділікті қажет 
етеді. Дегенмен тарихи жағдайлар 
мен қазіргі геостратегиялық 
орналасу Қазақстан мен Түркияға 
Еуразиялық геосаясатпен 
аймақтық тұрақтылықта белгілі 
бір жауапкершіліктерді жүктейді. 
Түркияның осы шеңберде Сирия 
дағдарысын шешу үшін басталған 
үдерісін және Түркияның Украина 
мен Ресей соғысын тоқтатуға 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің құрметті ұжымы және қадірлі ректор 
Жансейіт мырза! Сіздерге ең алдымен Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоғанның сәлемін 
жеткізуді жөн көріп отырмын. Жуырда Түркияға Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен келген еді. Сонда Қазақстан 
Президентімен танысу бақыты бұйырды. Сол кезде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры Жансейіт Түймебаевпен де кездесіп, екі ел 
арасындағы әртүрлі мәселелерді қозғаған болатынбыз. Міне, сондай ықыласты кездесуден 
кейін осынау Алматы шаһарындағы ең беделді оқу ордасына келу нәсіп болып отыр.

Васип ШАХИН, Анкара қаласының әкімі

деген бастамасын айта аламыз. 
Қорыта айтқанда, негізгі сыртқы 
саясат ұстанымдары мен сыртқы 
саясат басымдықтарының ұқсас-
тық тары Түркия мен Қазақ стан-
ның аймақтық және жаһандық 
мәселелерге айтарлықтай үлес 
қосатыны даусыз. 

Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың Анкараға екі 
күндік сапары – екі ел қарым-
қатынасының жаңа дәуірі. Қабыл-
данған, кеңейтілген страте гия лық 
әріптестік туралы мәлімдемемен 
қатар, білім беру саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісім, 
әскери барлау – шамамен 15 
құжатқа қол қойылды. Осы сапар 
барысында 1 миллиард доллардан 
астам инвестиция құю жөніндегі 
құжатқа қол қойылды. Сапар 
барысында аймақтық және екі-
жақты қарым-қатынастар тұрғы-
сынан маңызды «ТрансКаспий» 
орталығын дамыту мәселесі күн 
тәртібінде. Түркиядан бастау 
алып, Кавказ аймағына жетіп, 
одан әрі Каспий теңізін кесіп 
өтіп, Түрікменстан, Қа зақ стан-
нан ке йін Орталық Азия және 
Қытайға дейін жеткен бұл дәліз 
екі ел үшін маңызды жобалардың 
бірі бол мақ. Ресейдің Украинаға 
ашқан соғысының нәтижесінде 
бұл істің жандануы күн тәр ті-
бінде тұр. Әсіресе Түрікменстан, 
Қазақ стан және Әзірбайжан 
айлақ та рында логистикалық ор-
та лық тар мен еркін сауда ай  мақ-
 тарының құры луы ынты мақ тас-
тықты ары қарай күшейтеді деп 
ойлаймын. Бұл бағытта нақты 
қадамдар жасалады деп ойлай-
мыз. Қазақ стан – Түркия дипло-
ма тиялық қарым-қаты нас та-
рын дағы 30 жыл дық әлі де үлкен 
же тіс тік терге жол ашатынына 
сенеміз.

Қорыта айтқанда, Қазақстан 
– Түркия арасындағы қарым-
қатынасты әр салада одан әрі 
дамыту үшін қажетті мүм кін-
діктердің бар екені және бұл 
әлеует тің тиісті тараптан бола ты-
нына сенімдімін. Бұл үдерісте 
Анкара губернаторы ретінде ма-
ған да үлкен жүк түсіп отыр. Сон-
дықтан бұны ары қарай дамыту 
жолында еңбек етемін.

 

Жазып алған 
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

ХVI 
ғасырдан 

бастау алып, ХVII 
ғасырға дейін жалғасқан 

ресми деректер бауырлас елдер 
арасындағы достықтың айнымас 

белгісі. Әрине, әл-Фарабиден Ясауиге, 
Абайдан Мағжанға дейін жалғасқан 

рухани ұстаздар – түркі әлемінің 
шамшырақтары. Мәселен, бұл 

байланыста қазақ-түрік қарым-
қатынасында көптеген 

ғалымдарымыздың рухани 
жолбасшысы болған, түркі әлемінің 

ортақ байлығы – Түркістан 
мирасы, Қожа Ахмет 

Ясауидің еңбектері дер 
едім.

ТҮРКИЯНЫҢ 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
ИНВЕСТИЦИЯСЫ 
30 МИЛЛИАРД 
ДОЛЛАРДАН АСЫП 
ЖЫҒЫЛАДЫ.

қызмет атқарып, сүбелі еңбек 
сіңіруде. Осы университеттің құ-
ры луына еңбегі сіңген әрбір 
жанға елімнің атынан шын 
жүректен алғысымды білдіремін. 

Түркияның Қазақстан сту-
дент  тері үшін жүзеге асырған 
ерек ше жобаларының бірі әрі 
бірегейі – «Büyük öğrenci»  жо-
ба сы. Сонымен қатар Түркияның 
сегізінші президенті Тұрғыт 
Өзалдың бастамасымен түркі тіл-
дес студенттерді тарту ниетімен 
негізге алынған «Turkiye Burslari» 
оқу бағдарламасы арқылы Қазақ-
стан ның 6000-нан астам студенті 
Түркияда білім алып жатыр. 
Түркияда білім алып, Қазақстанға 
келіп, еңбегін сіңіріп жатқан жас-
тар әрі қарай екі ел арасындағы 
ынтымақтастыққа өз үлесін қо-
сады деп сенемін. Нұр-Сұлтан қа-
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Бұл технология 
жемшөптің та ғам-
дық құн ды лы ғын 
жоғарылату үшін 
целлюлоза бар ши-
кі затты ми кроб-
тық фер ментпен 
байы тады. Мұндай 
жағ  дайда жа нуар-
лар мен құс тар дың 
тамағы қарапайым 
оңай сіңетін қант 

пен биологиялық белсенді заттармен байытылған 
қоректік зат ретінде пайдаланылады. Мұндай биока-
та лизаторларды Қазақстан өнеркәсібінде қолдану 
өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттырып, экономика 
мен қоршаған ортаға жағымды әсер етуі мүмкін.

ЖОБАНЫҢ БАСТЫ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

– шикізатты үнемдеу;
– екінші реттік қалдықтарды қайта өңдеу мәселе лерін 

шешу;
– уыттылығы мен өндірістің энергия сыйымдылығы 

төмен;
– кең қолданылады.

İnnOVasıa

Ауыл шаруашылығына 
арналған биокатализатор

Қазіргі таңда өнеркәсіптің 
жә не ауыл шаруашылығының 
жаңар  тылатын өсімдік целлю ло-
за лық-байланыстырушы мате-
риалдарын қайта өңдеу қарқын-
ды дамуда.

– Мәселен, құрамында 30 па-
йыз целлюлоза бар дәнді дақыл-
дардың сабақтарының пайдасы 
аз, шірік немесе жанбайды. Оны 
целлюлозалық-байла ныс ты ру-
шы материалдар қатарына жат-
қы зуға болады. Тіпті қант өндірісі 
үшін шикізат ретінде жарамды 
болуы мүмкін. Сондай-ақ мақта 
өсіретін ауыл шаруашылығы са-
ла сы дамыған аймақтарда пай да-
ла нылмаған қалдықтарға мақта 
сабағы, мақта қауыздары, мақта 
тұқымдары, мақта дақылдарының 
қысқа қалдықтары, циклон шы-
бық тары жатады. Олардың құра-
мында 60-80 пайыз целлюлоза 
кездеседі. Жүгері де сол секілді 
– оның қалдықтарында 45 пайыз 
цел люлоза бар. Ұн диір мен де-
рінде де осы секілді дән қауызы 
жиналады және т.б. – дейді ғалым.

Целлюлозалық-бай ла ныс ты-
рушы материалдарды әртүрлі 
пайдалы өнімдерге шикізат ре-
тінде қолдану жаңар тылмайтын 
ресурс тарды өңдеумен салыс-
тыр ғанда бірнеше артық шы лық-
қа ие: шикізатты үнемдеу; екінші 
реттік қалдықтарды қайта өңдеу 
мәселелерін шешу; уыттылығы 
мен өндірістің энергия сыйым-
ды лығы төмен және кең қол-
данылады.

Бұл көлік шығындарының тө-
ме н деуіне де себеп болмақ. Со-
нымен қатар целлюлозасы бар 
қайта өңделген мұндай мате-
риал дар ауылшаруашылық жа н-
уар  лары мен құс етінің тағам дық 
құндылығын арттыра алады. 
Демек, жоба өндірістік мекеме-
лер де ғана емес, мал және құс 
шаруашылығын қарқынды да-
мыту барысында да үлкен маңыз-
ға ие. Өйткені мал азығындағы 
ақуыз жетіспеушілігі шығын дар-
дың артуына және мал шаруа шы-
лығы өнімдерінің қымбаттауына 
апарып соқтырады. Жоба жетек-
шісі Аида Қыстаубаеваның ай-
туын ша, нәтижесінде мемле кет-
тің азық-түлік қауіпсіздігіне де 
қауіп төнуі мүмкін. Сондықтан 
мал азығы өндірісінде микроб 
ферменттерін қолдану дәстүрлі 
жемнің сапасы мен сіңімділігін 
жақсартады.

– Микроорганизм фермент-
тері нің көмегімен целлюлозасы 
бар қалдықтардың гидролизі 
глю козаны және басқа қанттарды 
алуға мүмкіндік береді. Оны 
кейіннен алкогольге, орга ни ка-
лық және амин қышқылдарына, 
сондай-ақ басқа да пайдалы 
өнімдерге айналдыруға болады. 
Аэробты және анаэробты мезо-
филь ді бактериялар осындай 
ферменттерді шығаратын негізгі 
микроорганизмдер болып табы-
ла ды. Алайда мезофильді бак-
терия лар бөлетін ферменттердің 
біраз кемшіліктері бар. Осы тұста 
белсенді зерттелген термофильді 
микроорганизмдер – экстремо-
филь дер тобы бізге қажетті фер-
менттердің балама өндірушілері 

болуы мүмкін. Ауыл шаруа шы-
лығы мен өнеркәсіптік био тех-
но логияда қолданылатын мезо-
филь ді ферменттерге қарағанда 
экстремофильдер бөлетін фер-
менттер мен термазимдер бір-
шама артықшылыққа ие. Соның 
ең бастыларына тоқтала кетсек, 
олар үлкен спецификалық бел-
сен ділікпен жұмыс істей алады, 
жоғары температурада тұрақты 
және сақтау мерзімі ұзақ болады. 

Америкалық ғалым Б.Йел лоу-
с тон ұлттық саябақтың ыстық 
бұ лақтарын зерттей отырып, 
тем пературасы 100°C-тан жо ға-
ры бұлақтарда бак териялардың 
көбейетінін анықтаған. Бас тап-
қыда зерттелген термиялық 
орталар негізінен жерүсті бол-
ған дықтан, ондағы судың қайнау 
тем пературасы шамамен 100°С 
болатын.

Осындай термобұлақ көзі Ал-
маты облысында, Жаркент қа ла-
сында да бар. Мұндағы судың 
температурасы 102°C-қа жетеді. 
Аида Серікқызының айтуынша, 
бұл жерде термофильді бакте-
рия лардың көптеген топтарын 
кездестіруге болады.   

–   Осындай жылу көзін табу 
біз ді осы жобаны бастауға итер-
ме лейді. Осылайша целлюлозасы 
бар материалдарды өңдеу үшін 
термотұрақтылыққа ие термо-
филь ді реципиент дақылынан 
реципиент мезофильді бактерия 
жасушасына трансфор ма ция-
ланушы вектор құрастыруға бел 
будық. Мезофильді микроор га-
низм дерде өндірілген термо-
зим дер көп жағдайда жылу 
тұрақ ты лығы мен кинетикалық 
си паттамаларын сақтайды. Бұл 
жылу тұрақтылығын тудыратын 

Сон дықтан осы ғылыми жобаны 
жүзеге асыруға шешім қа был-
дадық. Алынған өнім негізінде 
целлюлоза бар мате риал дарды 
өңдеуге арналған құрғақ фер-
мент тік препарат шығарылады, 
– дейді ғалым.

Құрамында әртүрлі типтегі 
целлюлоза бар материалдарды 
гидролиздеу кезінде жаңа фер-
мент ті препаратты қолдану 
қанттану дәрежесін 40 пайызға 

препараттарды шығаратын «Но-
во зимдер» компаниясы. Бұл 
фер  менттер қолданыстағы ана-
лог тармен салыстырғанда қым-
бат. Мысалы, Novamyl 10000 BG 
сауда мар касымен мальтогендік 
ами ла за 31-35 пайыз қант ашы-
туы ның өнімділігін қамтамасыз 
етеді. Бұл ҚазҰУ ғалымдары жа-
саған өнім нің қаншалықты 
тиім ді екенін тағы бір дәлелдеп 
отыр.

Әлем ғалымдары не малға жем болмайтын, не отын 
қылуға жарамайтын мәдени өсім дік тердің қалдықтарын 
кәдеге жаратудың жаңаша жолдарын қарастыруда. 
Биотех но логия кафедрасының жетекшісі, биология 
ғылымының кандидаты, доцент Аида Қыстаубаева 
заманауи биотехнологиялық әдістерді пайдалана отырып, 
осындай жобаны сәтті жүзеге асырып келеді.

әсер ету тиімділігі жоғары бол-
мақ.

Ғ алым дардың ғылыми із де-
ніс терінің нәтижесінде алынған 
жаңа рекомбинантты дақыл мен 
ферментті дайындау техно ло-
гиясы патентпен қорғалмақ. Қа-
зір гі таңда жоба жаңалығына 
деген экономикалық және өнер-
кәсіптік қызығушылық пен әлеу-
мет тік сұраныс бар. Өйткені 
өсімдік қалдықтарының құра-
мын да целлюлоза бар материал-
дар ды қарапайым қантпен 
байытылған жемшөп өнімдеріне 
қайта өңдеу саласындағы техно-
ло гиялық мүмкіндіктерді кеңейту 
қажеттілігі байқалады. 

– Жаңа ферментті қант та на-
тын гидролазды қолдану өсімдік 
материалдарын осындай био-
кон вер сиялау үшін ең ұтымды 
әдіс болмақ. Мұндай әзірлемелер 
өндірісті құруға және сапалы 
өнім өндіруге негіз бола алады. 
Бұл технология жемшөптің та-
ғам дық құндылығын жоғарылату 
үшін целлюлоза бар шикізатты 
микробтық ферментпен байы та-
ды. Мұндай жағдайда жануарлар 
мен құстардың тамағы қара-
пайым оңай сіңетін қант пен 
био логиялық белсенді заттармен 
байытылған қоректік зат ретінде 
пайдаланылады. Мұндай биоката-
ли заторларды отандық өнер кә-
сіпте қолдану өнімнің бәсекеге 
қабілеттілігін арттырып, эконо-
ми ка мен қоршаған ортаға жа-
ғымды әсер етуі мүмкін. Алынған 
ферментті препаратты ауыл ша-
руа шылығында қолдануға бо-
лады. Бұл жемшөптің тағамдық 
қасиеттерін жақсарту арқылы 
ауылшаруашылық жануар ла ры-
ның өнімділігін арттырады. Қа-
зақ станда мұндай препараттың 
баламасы жоқ. Еліміздегі жетекші 
өндірістер импорттық ферментті 
препараттарды қолданады. Фер-
ментті препараттар нары ғын да 
біз ұсынатын фермент әлі жоқ, 
– дейді Аида Қыстаубаева.

Ғалымның айтуынша, бұл 
жоба зерттеу тобының 2015-17 
жылдар аралығында жүргізілген 
«Ашытқы-бактериалды өсімдік 
қалдықтарын микробтық ақуыз-
 бен байытылған биоло гия лық 
белсенді жартылай фаб ри кат-
тар ға қайта өңдеу әдісін жасау» 
зерттеуінің жалғасы. Ауылшаруа-
шы лық қалдықтарын қайта өң-
деудің жаңа тех но логиясы және 
олардың негізінде өндіріс 
орындарын құру әрқа шан ғы-
лым мен техниканың ары қарай 
өрлей түсуіне сер пі ліс береді. 
Бұл ел индус трия сының тех но-
ло гия лық дамуын жолға қоюға 
және оның жаңа экономикалық 
дең гей ге шы ғуы на ықпал етеді.

Кәмила ДҮЙСЕН 

қасиеттер генетикалық тұрғыдан 
бекітілгенін көрсетеді. Біз E.сoli  
бак териясына термофильді бак-
те риялардың ДНҚ молекула ген-
дерін енгізуге болатынын және 
ақуыз өндірісінде оның өсу жыл-
дам дығы мен ақуыздарды экс-
прессиялау қабілеттері жоғары 
деңгейді көрсететінін білдік. 

арттырады. Ресейлік ферментті 
препараттармен салыстырар 
болсақ, «Зимаджунт НТ-340 С+N» 
препаратының қанттану дәре же-
сі – 21 пайыз, «Амилаза НТ-4000» 
препаратының қанттану дә-
режесі – 20-28 пайыз. Фермент-
тер өндірісінің әлемдік көшбас-
шы сы – өндіріске ферменттік 

Сонымен қатар Биотехно ло-
гия кафедрасының ғалымдары 
ал дағы уақытта тәжірибеге енгі-
зіл  ген ферментті препараттың 
до  засын едәуір төмендететін пре-
па рат алуды жоспарлап отыр. 
Оның коммерциялық аналог тар-
мен салыстырғанда жемшөптің 
крах  мал емес полисахаридтеріне 
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Виталий Хуторянский Ұлы-
бри таниядағы байырғы оқу 
ордаларының бірі, 1892 жы-
лы құрылған Рединг уни-
верситетінің про фес-
соры. Ол 1975 жылы 
Ал маты қаласында 
дүниеге келген. Ал-
ма ты қала сындағы 
химия-биология 
пәні терең де тіл-
ген №134 мек-
теп те білім алған. 
Бала кезінен ол 
х и миялық тәжі-
ри бе лерге әуес 
болған екен. 

– Мектепте хи-
мия ғылымына қатты 
ынта қойдым. 1992 
жылы өзім армандаған 
ҚазҰУ-дың хи мия фа куль-
тетіне оқуға түсіп, 1996-1998 
жылдары магистра ту ра да 
оқыдым. Магистрлік дис сер-
тациямның жетекшісі, про фес-
сор С.Құдайбергенов білімде 
биік белестерді бағындыруыма 
ықпал етті. 1998-2000 жылдар 
аралығында ҚазҰУ аспи ран ту ра-
сында оқып жүргенде Лодзь 
университетінде (Польша) тағы-
лым дамадан өттім. 2000 жылы 
«Макромолекулалық қосы лыс-
тар дың химиясы» мамандығы 
бойынша «Қарапайым винил 
эфирлері полимерлерінің ин-
тер  полимерлі комплекстері және 
олардың негізіндегі композиттік 
материалдар» тақырыбында 
диссертация (PhD) қорғадым. 
Бұл жағынан ғылыми жетек ші-
лерім – профессорлар З.Нұр-
кеева мен Г.Мунға алғысымды 
айтқым келеді. Сөйтіп, Орга ни-
калық заттар, табиғи қосылыстар 
мен полимерлер химиясы және 
технологиясы кафедрасының 
аға оқытушысы болдым, 2001 
жылы доцент атандым. Қосымша 
Қазақстан-Америка универ си-
тетінде химия пәнін ағылшын 
тілінде жүргіздім. Жалпы алғанда, 
білім жолындағы негізгі бас пал-
дақтарым Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-мен тығыз байланысты, 
– дейді ғалым. 

В.Хуторянский 2001 жылы 
Карачи университетінің (Пәкіс-
тан) Химия ғылыми-зерттеу 

Польшадағы білім жүйесі 
арқылы біз жергілікті қаржы, 
ілгерінді макроэкономика, биз-
нес ашу негіздері, ұйым дас тыру 
және шығару экономикасы, 
адами капиталды басқару, ең-
бек экономикасы, тұрақты 
өңірлік даму сияқты заманауи 
әрі өзекті пәндерді жаңа қы-
рынан таныдық. 

«Тұрақты өңірлік даму» пәні 
қызықты және практикалық бі-
лім ді арттыру жағынан өте тар-
тымды өткізілді, өте көп пай-
далы мағлұматтар берілді. Ең 
қызықты бөлігі Варшава ма-
ңын дағы мектепке сапарымыз 
болды. Жоба мектеп бағдар ла-
масымен, Польша мектеп те рі-
нің білім беру жүйесімен және 
өңірдің экономикалық дамуын 
ұйымдастырумен таныстыруға 
арналды. Біз білім алушы сту-
дент терге таныстыру үшін қы-
зықты тақырыптар бойынша 
презентациялар дайындадық. 
Бұл менің мектептерге барып 
жұмыс істеудегі алғашқы тәжі-
рибем болды.

Экономика саласын мең-
геру барысында аса маңызды 
және пайдалы тағы бір пән  – 
«Ұйымдастыру және шығару 
эко номикасы». Профессор әр 
сабақта белгілі бір кәсіп орын-
ның түрлі көрсеткіштерін нақ-

– Қазақ ұлттық 
университеті білімді 

жастардың бойында бұғып 
жатқан жаңа қырының ашылуына 

к�птеп септігін тигізді. Бұл оқу 
ордасында білім алып, қызмет атқарған 

мен үшін үлкен мақтаныш. Сонымен қатар 
ҚазҰУ-дан алған білім-тәжірибеммен шетелде 

де б�лісіп, тың ізденістер мен жаңа 
зерттеулер жүргізудемін. Әрине, адамның 
�скен ортасы мен алғашқы іргесі қаланған 
шақ қашанда маңызды. Ағаштың тамыры 

берік болған сайын ол жайқалып 
�седі. Ал менің тамырым қара 

шаңырақ – ҚазҰУ-дан нәр 
алған.

Виталий ХУТОРЯНСКИЙ, 
Рединг университетінің профессоры 

Қара 
шаңырақ – 
ҚазҰУ-дан 
нәр алдым

Басты бағдар – 
білікті маман болу

Университетаралық ынтымақтастықты орнататын, жаңа 
деңгейге шығаратын – оқытушы-профессорлар құрамы. Осы 
орайда, университетіміздегі химия және химиялық технология 
факультетінің профессоры, Ұлыбритания азаматы Виталий 
Хуторянскийді әңгімеге тарттық. 

ҚазҰУ-дың «Академиялық ұтқырлық» бағдарламасы білім 
теңізіне енді ғана бойлаған студенттерге әлемнің түкпір-
түкпіріндегі жоғары оқу орындарында тәжірибе жинақтауға 
жол ашты. Сол арқылы мен де Польша мемлекетіндегі 
Варшава жаратылыстану университетінде (SGGW) оқуға 
мүмкіндік алдым. 

инс ти тутында лекциялар кур-
сын оқыған. 2001 жылы про фес-
сор жас ғалымдарды қолдау 
мақ сатында INTAS (Бельгия) 
гран ты на ие болып, осы жоба 
аясында Пиза университетінде 
(Италия) 2002 жыл тағы лым-
дамадан өтеді. Ол 2002 жылы 
Страсклид уни вер ситетінің 
(Глазго) фарма цев тикалық ка-
фе драсына ғылыми қызметкер 
ретінде Ұлыбри та ния ға жолда-
ма алады. 2004 жыл дан бастап 
Манчестер универ си тетіне 
ғылыми қызметкер болып 
жұмысқа орналасады. Ал 2005 
жылы Рединг университетіне 
оқытушылық қызметке ауысады. 
2010 жылдың қаңтарында В.Ху-
то рянский Ұлыбритания аза-
мат    ты ғын алып, сол жылы 
қауым  дас тырылған профессор, 
содан ке йін 2014 жылы Рединг 
уни верситеті Фармация мекте-
бінің профессоры атанған. 
Австрия, Ұлыбритания, Герма-
ния, Грекия, Израиль, Қазақстан, 
Пәкістан, Польша, Ресей, Украи-
на, Фин лян дия, Чехия, Швеция 
және Жа пония университет-
терінде лек ция лар оқыған. 
Оның же  тек шілігімен Рединг 
уни  вер ситеті, Әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ, Семей қаласындағы 
мем  лекеттік медицина универ-
ситеті және Шәкәрім универ-

ситет те рінде 30-дан астам док-
то рант PhD диссертация 
қор ғаған. 

– Қазақ ұлттық университеті 
білімді жастардың бойында бұ-
ғып жатқан жаңа қырының ашы-
луына көптеп септігін тигізді. Бұл 
оқу ордасында білім алып, қыз-
мет атқарған мен үшін үлкен 
мақтаныш. Сонымен қатар 
ҚазҰУ-дан алған білім-тәжіри-
бем мен шетелде де бөлісіп, тың 

ізденістер мен жаңа зерттеулер 
жүргізудемін. Әрине, адам-

ның өскен ортасы мен 
алғашқы іргесі қаланған 

шақ қашанда маң ыз ды. 
Ағаштың тамыры берік 
болған сайын ол 
жайқалып өседі. Ал 
менің тамырым қара 
шаңырақ – ҚазҰУ-дан 
нәр алған.

В . Х у т о р я н с к и й 
транс мукозальды пре па-

раттарды жеткізу жүйе-
лерін, шырышты жа быс қақ 

материал дарды, суда еритін 
полимерлер мен олардың 

кешендерін, ги дро гельдік мате-
риал дарды, функцио нал дық 
нано бөл шек терді, бакте рия лар-
дың микро кап суляциясын жасау 
және зерттеу бойынша әлемдегі 
же текші орындардың алдыңғы 
қа та рында. Бірнеше оқулық 
кітап тары ағылшын тілінде 
жарық көрген. Ұлыбританияның 
Ко роль дік химия қоғамының 
және Жоғары білім академия-
сының мүшесі. 

– Қазақстаннан Ұлыбрита-
ния ға кеткеніме 20 жыл болды. 
ҚазҰУ-дағы әріптестеріммен 
үнемі байланыстамын, мұнда 
бірнеше мәрте дәріс оқуға келдім, 
бірлескен жобаларға қатыстым, 
докторанттарға жетекшілік ет-
тім, сонымен қатар ҚазҰУ-дың 
көп теген қызметкерлері мен 
докторанттарын Рединг универ-
ситетіне ғылыми тағы лы м-
дамадан өтуге қабылдадым. Осы 
жылдар ішінде ҚазҰУ жан-жақты 
дамығанын қуана атап өткім 
келеді. Кампуста жаңа ғи ма рат-
тар, жатақханалар салынып, өзім 
білім алған, жұмыс істеген химия 
факультетінің жаңа ғимараты 
бой көтерген. Оқу ордасында 
барлық жағынан ілгерілеушілік 
бар. Алдағы уақытта халық-
аралық деңгейге көтеріліп, әлем 
назарын аударады деген 
ойдамын, – деп сөзін түйіндеді 
профессор. 

 Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

ты мысалда қалай есептеу ке-
рек тігін көрсетті. Бұл білімімді 
шыңдауға зор септігін тигізді. 
Сонымен қатар емтихан жұ мы-
сының форматы осы пән бо-
йынша алған білімімізді жан-
жақты ашып көрсетуге 
ба  ғыт талып, күрделі есеп-
теулерді өз бетімізше жүргізуді 
үйренгеніміз және оны бо ла-
шақта іс жүзінде пайдалана алу 
дағдысы бізге үлкен тәжірибе 
болды.  

ҚазҰУ-ға келгелі экономика 
салаларының даму мәселелері 
жайында зерттеулерге деген 
қызығушылығым оянған еді. 
Осында жүріп экономика не гіз-
деріне бойласақ, «Академиялық 
ұтқырлық» бағдарламасы ар-
қы лы шетелдік білім беру жүйе-
сінің ерекшеліктеріне қа нық-
тық. Біріншіден, білімді бағалау 
жүйесі студенттердің көңілінен 
шықты. Шәкірттің әр сабақ 
сайын алған білімі емес, соңғы 
нәтижесі бағаланады. Сон дық-
тан Варшава жаратылыстану 
университетінде оқу біз үшін 
үлкен тәжірибе болды деп 
айтуға толық негіз бар. 

Томирис БАЛТАБАЙ,
«Экономика» 

мамандығының 
4-курс студенті

Bılım ıntegrasıasy
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— Вот уже двадцать пять 
лет, 31 мая в Казахстане отме-
чается День памяти жертв 
политических репрессий. 
Это страшная стра ница в 
отечественной истории, ког-
да на территории казахского 
края свирепствовал голод, а 
казахская интеллигенция 
была беспощадно и жестоко 
под вер гнута репрессиям. 
Известно, что указом Прези-
ден та РК К.Токаева в прош-
лом году была образована 
Госу дарственная комиссия 
по полной реабилитации 
жертв политических репрес-
сий, основ ной задачей кото-
рой является юридическая и 
политическая реабилитация 
жертв полити чес ких репрес-
сий. Также действует рабочие 
группы Алматинской горо д-
ской комиссии, в числе 
которых по изучению, подго-
тов ке заключения и рекомен-
даций по реабилитации ка-
тегории дея тели «Алаш». 
Расскажите о дея тель ности 
данной городской комиссии.

— Вы совершенно правильно 
отметили, что основной задачей 
госкомиссии является юри ди-
ческая и политическая реа би-
литация жертв политических 
ре прессий. В настоящее время 
работают 7 рабочих групп го род-
ской комиссии по реабилитации 
жертв политических репрессий, 
я являюсь руководителем го род-
ской комиссии по изучению, 
подготовке заключения и ре ко-
мендаций по реабилитации кате-
гории деятели «Алаш». Яркими 
представителями казахской ин-
тел лигенции начала ХХ века, 
деятелями «Алаш» являются А.Бу-
кейханов, А.Байтурсынов, М.Ду-
латов, М.Шокай, Х.Досмухамедов, 
Ж.Досмухамедов, М.Тынышпаев, 
Ж.Акпаев и другие. В целом этот 
период в отечественной истории 
охарактеризован появлением 
новых моментов в идейном со-
дер жании общественных и поли-
ти ческих движений, которые 
изобилуют прогрессивными 
прог раммами, направленными 
на значительные и кардинальные 
изменения в стране. В 20-31 годы 
прошлого столетия на тер ри-
тории Казахстана произошло 
372 восстания, причинами ко то-
рых были тяжелые последствия 
проводимой политики, со про-
вож давшиеся интенсивным 
изъятием земель, упадком тради-
цион ного типа хозяйствования, 
проведением насильственных 

мер по коллективизации, что 
выз вало недовольство народа. В 
результате проведения силовой 
коллективизации сельского хо-
зяйст ва, в Казахстане 1930-1932 
годы разразился голод, при чи-
нами которого стали: скопление 
огромного количества скота на 
ограниченной территории; ог-
ра  ниченность пастбищных уго-
дий; недостаточная обес пе чен-
ность скота. К февралю 1932 года 
в Казахстане 87% хозяйств кол-
хоз ников и 51,8% единоличников 
полностью лишились своего 
скота. В 1930–1932 годы потери 
от голода, эпидемий и других 
лишений составили 1 млн. 750 
тыс. казахов. Тотальные репрес-
сии и голод вызвали массовый 
отток населения, трагедия кол-
лек тивизации раскидала казахов 
по многим странам мира. Про-
листывая архивные материалы, 
сложно проследить судьбы тех 
людей, которые бежали за гра-
ницу. Потомки этих людей про-
жи вают в различных госу дар-
ствах, например, в Китае ныне их 
проживает 1 070 тыс., в Монголии 
— 137 тыс., в Турции — 120 тыс. 
Так же казахские диаспоры 
имеют ся в Афганистане, Иране, 
в странах Западной Европы и в 
Северной Америке.

— Расскажите, какая ра-
бота проведена учеными по 
изучению, подготовке заклю-
че ния и реко мен даций по 
реабилитации жертв полити-
чес ких репрессий, расстре-
лян ных без суда и следствия 
в ходе подавления 372 восста-
ний, а также подвергнутых 
репрессиям внесудебными и 
судебными органами за учас-
тие и поддержку этих восста-
ний?

— В прошлом году в рамках 
городской комиссии была 
проведена большая работа по 
сбору материалов и результатом 
стала книга под названием «Реа-
би литация жертв политических 
ре прессий в Казахстане: доку-
менты, материалы». Нами со бра-
ны новые архивные документы, 
проливающие свет на тот слож-
ный период для нашей страны; 
проводимая политика по на си ль-
ст венной коллекти ви за ции выз-
вала массовое недовольство на-
се ления и в разных уголках 
рес публики вспыхивали анти-
совет ские восстания. С 1929 по 
1933 годы тройкой ОГПУ по 
Казахстану было рассмотрено 
9805 дел и принято решение в 
отношении 22 933 лиц, из них 

3386 человек были приговорены 
к расстрелу. На разные сроки 
заключения были приговорены 
13 151 человек. За 1933 год ор-
ганы ОГПУ Казахстана арес то-
вали свыше 21 тыс. человек. 
Жертвы народных восстаний со 
стороны власти предавались 
пре следованиям и гонениям, 
поэ тому имена многих участ ни-
ков этих восстаний до сих пор не 
обнаружены полностью и не 
реабилитированы. Поэтому чле-
ны городской комиссии про-
водят всестороннюю работу по 
выявлению безвинных жертв 
антисоветских восстаний. 

Среди крупных антисо вет-
ских восстаний можно отметить 
такие, как: Мангышлакское восс-
тание (адаевское восстание), 
Батпаккаринское, Сарысу-созак-
ское, Тахта-Купырское, Балкаш-
Шокпарское и другие. В этих 
народных волнениях участ во-
вало около 80 тысяч человек. Ни 
один народ не испытали такого 
излома демографической си туа-
ции, как казахский. В результате 
восстаний только в 1931 году 
казахский край покинули около 
281 230 крестьянских хозяйств, 
5551 участник восстаний был 
осужден за выступления против 
Советской власти и 883 человека 
из их числа были расстреляны. 
Нами тщательно изучены доку-
менты, хранящиеся в архиве Де-
пар тамента полиции города 
Алматы, в том числе уголовные 
дела на нереабилитированных 
2301 человека, в числе которых 
участники антисоветских 
восстаний.

Если взять только Алматин-
скую область, то весной 1930 
года на территории в Кара таль-
ского района, на тот период 
Алматинский округ, вспыхнуло 
народное восстание, направ лен-
ное против насильственной по-
ли тики коллективизации. Кара-
тальский район был образован 
17 января 1928 года на основе 
бывших волостей Ескельди, Ку-
мик, Нижний, Каратал и Юж-
ный Балхаш. Основной при-
чиной народного возмущения 
стало про водимое действую-
щей властью переустройство 
казах ского аула, переход на 
оседлый образ жизни, кон фис-
кация имущества у баев, 
середняков, попрание всех прав 
местного населения. С самого 
начала коллективизации был 
нарушен главный принцип 
доброволь нос ти и элементарной 
закон нос ти, который принял 

повсеместный характер. После 
подавления восстания казахи 
начали массовую откочевку в 
Китай. Поэтому в нашей иссле-
до вательской работе интерес 
представляла и данная категория 
участников восстания. Тща тель-
но изучены следственные дела, 
протоколы допроса в целях 
создания общей картины того 
времени. 

Пролистывая пожелтевшие 
от времени архивные документы, 
невольно пропускаешь жизнь 
каждого человека через себя и 
понимаешь, насколько траги-
ческой была судьба того или 
иного участника восстания. За 
сухими фактами архивных доку-
мен тов стоят судьбы целого 
народа. Только по Алматинской 
области городской комиссией 
изучены уголовные дела вновь 
выявленных 23 нереабили ти-
рован ных участников восстания, 
в их числе жертвами Караталь-
ского восстания являются Иман-
галиев Максут, Махаметчинов 
Сеитджапар, Бакеев Боза, Тор-
гаутов Уваткан, Болтаев Ахмет-
жан, Болтаев Мукуш, Бай ма-
гамбетов Абдульда (Абдильда), 
Космагамбетов Байганды, Масак-
баев Кдырбай, Мамыртаев Садих 
(Садых), Космагамбетов Абдрах-
ман. Все они были арестованы и 
решением Тройки при ПП ОГПУ 
КазССР приговорены по печаль-
но известной статье 58 УК РСФСР 
к различным срокам тюремного 
заключения, некоторые приго во-
рены к высшей мере наказания 
– расстрелу. Однако среди них 
есть и те, которые были объяв-
лены в розыск, поэтому сложно 
проследить их судьбы, так как в 
архивах не сохранилась полная 
информация об участниках 
восста ний. Поэтому необходимо 
продолжить работу, включая 
архивы городов зарубежных 
государств.

— Ныне в рамках данного 
проекта Вы возглавляете 
груп пу городской комиссии 
по изу че нию, подготовке 
заклю че ния и рекомендаций 
по реабилитации категории 
деятели «Алаш». С ка ки ми 
труд ностями Вы стал ки вае-
тесь во время работы?

— Данная группа городской 
комиссии начала свою работу с 
января 2022 года. «Алаш» и дея-
тельность казахской интелли-
ген ции начала ХХ века – это 
яркая и трагическая страница в 
отечественной истории. В нас-
тоя щее время мы занимаемся 

сбором архивных документов, 
которые находятся не только на 
территории Казахстана, так как 
прослеживая судьбу той или 
иной личности, можно обнару-
жить необходимость изучения 
документов в архивах городов 
России, Узбекистана и даже 
даль него зарубежья. Тем не 
менее, в нас тоящее время нами 
изучаются метериалы в Цен-
траль ном Госар хи ве РК, в Госар-
хиве Алматин ской области и 
других архивах, проводится 
поисковая работа. 

Выявлены интересные факты, 
которые проливают свет на 
новые документы, в частности 
имена и публикации деятелей 
«Алаш», работавших в Ташкенте. 
В страшные годы лихолетья, 
когда под жернова репрессий 
попали многие яркие личности, 
пред ста ви тели казахской интел-
ли  ген ции, деятели «Алаш» про-
дол жали свою работу в Ташкенте, 
Москве и других городах. Они 
про дол жали выражать свои 
взгля ды через печать, публикуясь 
в изда ниях, в частности в жур на-
лах «Шолпан», «Жас кайрат» и 
других. Есть и другие издания, 
которые требуют тщательного 
изучения – это «Туркестанская 
правда», «Набат и революция», 
«Нация и просвещение», «Наш 
путь» и прочие. Членами нашей 
группы обнаружены публи ка-
ции авто р ов, связанных с дея-
тельностью «Алаш». Также об на-
ру  жены ныне здравствую щие 
потомки видных деятелей Алаш. 
Хочется сказать о жен щи нах, 
которые были при частны к 
деятельности «Алаш» и это от-
дель ная большая и новая тема в 
нашей истории. Кроме того, 
выявлены имена тех дея телей 
«Алаш» и их потомков, которые 
были связаны с ВУЗами нашей 
страны, в том числе КазНУ имени 
Аль-Фараби. 

Несомненно, проблем со 
сбором архивных документов 
немало, особенно связанных с 
архивами зарубежных госу-
дарств, но тем не менее работа 
продолжается, и мы надеемся, 
что в результате на небосклоне 
нашей страны засияют новые 
имена наших патриотов, кото-
рые отдали свои жизни за сво-
боду и независимость Казах-
стана.

— Благодарю Вас за беседу.

Беседовал 
Каиржан ТУРЕЖАНОВ

Предлагаем интервью с доктором юридических наук Забих Шолпан Арапбайқызы (Кафедра гражданского 
права и гражданского процесса, трудового права юридического факультета КазНУ имени Аль-Фараби), 
которая возглавляла городскую комиссию по по изучению, подготовке заключения и рекомендаций по 
реабилитации жертв политических репрессий, расстрелянных без суда и следствия в ходе подавления 372 
восстаний, а также подвергнутых репрессиям внесудебными и судебными органами за участие и поддержку 
этих восстаний в рамках Государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, 
образованной по указу Президента РК К.Токаева. Ныне в рамках данного проекта она возглавляет рабочую 
группу городской комиссии по изучению, подготовке заключения и рекомендаций по реабилитации категории 
деятели «Алаш».

В разных уголках 
вспыхивали 

антисоветские восстания

Шолпан ЗАБИХ: 

КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
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Қазақстан Рес пуб ли-
касы тәуелсіздігін алған-
нан кейін халықаралық 
қоғамдастықтың толық-
қан ды мүшесі ретінде 
белсенді жұмысын бастап, 
адамзаттың тұрақты да-
муға көшуінің жаһандық 
про цестеріне интегра-
ция лануын, яғни адам зат-
тың өндіріс пен тұ ты ну-
дың экологиялық қауіпсіз 
модельдеріне және бо ла-
шақ ұрпақтың мүддесі 
үшін қоршаған ортаны 
сақ тауға негізделген ор-
нықты даму барысына кө-
шуіне өз ықпалын ти гі зу-
де.

Орнықты дамуға көшу 
процесін ғылыми қам та-
масыз ету үшін елімізде 
ор нықты даму орталығын 
құ ру бойынша жұмыс 
жүр гізілуде. Қазақстанда 
орнықты дамудың басым 
бағыттарын қолдайтын 
институционалдық құры-
лым дарды құруға жәр дем-
десу жөніндегі жұмыс жал-
ғасатын болады. 

Отандық эко номи ка-
ның жүйелілігін нығайту 
ел тұрақтылығын қамта-
ма сыз етудің аса маңызды 
факторына айналуда. Ши-
кізаттық бағдардан ауыт-

қуға негіз болатын фак-
тор лар: қайта бөлу 
са  ты ларының артуы, қо-
сылған құн тізбектерінің 
ұлғаюы, шынайы клас тер-
лер құру, өзара бай ла ныс-
қан өндірістердің ұлғаюы. 
Ашық теңіздерге, ең арзан 
теңіз көлік дәліздеріне 
тікелей шыға алмайтын ел 
ретінде шикізатты едәуір 
көлемде шығаратын 
Қазақ стан әлемге, әріптес-
те ріне өзінің өндірілмеген 
қосымша құн «сыйға» 
береді. Ең жуық бағалаулар 
бойынша соңғы онжыл-
дық тарда 1 миллиард тон-
на ға жуық шикізат тиеген 
ел шамамен 100 миллиард 
доллар жоғалтып алуы 
мүмкін еді. Бұл шикізат-
тар дың – мұнай мен кен-
нің жаңа «әділ» баға сы мен 
ішінара өтелді. Сон дықтан 
отандық өнер кә сіптің 
жетіспейтін ком понент те-
рін, буын да рын құру үшін 
индустрияландырудың 
тұрақты жүзеге асы ры-

латын бағдарламасы өте 
маңызды мәнге ие болады.

Халықаралық тәжі ри-
бе тұрақты даму бағ дар-
ламаларына мем лекеттің 
ә л е у м е т т і к - э к о н о  м и -
калық дамуын эколо гия-
ландыру бағдарламалары, 
қар қын ды экономикалық 
даму жағдайында қазіргі 
және болашақ ұрпақ үшін 
қоршаған ортаны сақтау 
бағдарламалары жата-
ты нын көрсетіп отыр. 
Тұ рақ ты даму бағдар ла-
ма лары дамудың эко   но-
микалық, әлеу мет тік, 
экологиялық және инс-
ти туционалдық өлшем-
де рінің үйле сім ді лігін 
қам тамасыз етуі тиіс.

Гүлия 
ИЛЬЯШОВА,

Салтанат 
ҚОНДЫБАЕВА 

Экономика және 
бизнес жоғары 

мектебі
Экономика кафедрасы

«Тұрақты даму» 
деген термин алғаш 
рет 1980 жылы 
«Қоршаған ортаны 
қорғаудың әлемдік 
стратегиясы» атты 
табиғатты және 
табиғи ресурстарды 
қорғаудың 
халықаралық одағы 
баяндамасында 
айтылған еді. 

Қазақ ұлттық 
университетінің 
шығыстану факуль-
теті Таяу Шығыс 
және Оңтүстік Азия 
кафедрасында 
«Фирдаусидың 
«Шах намасы» және 
қазақ әдебиеті» 
атты дөңгелек үстел 
өтті. Иранда 
пар сының әйгілі 
ақыны Әбілқасым 
Фирдаусидың 
(935-1020) туған 
күнін дәстүрлі түрде 
атап өтеді. Фирдау-
си күніне орай 
ұйымдастырылған 
шара барысында 
Әбілқасым Фирдау-
сидың «Шахнама» 
шығармасының 
қазақ әдебиетінен 
алатын орны, қазақ 
тіліне аударылуы 
және т.б. тақырып-
тар төңірегінде 
белгілі ирантану шы-
лар сөз сөйлеп, пікір 
алмасты.

Үшінші мың жыл дық тағы бас-
ты мақсат әлем дегі тыныш тықты, 
та би ғи ресурс тар ды үнемді пай-
 да ланып, жалпы үй  лесімділікті 
орнық ты ру ды, дамытуды талап 
етуде. Осы қойылған талап тар ды 
орындау, іске асы ру шы кім деген 
сұрақтарға жауап беретін – адам. 
Ол қандай адам? Ол – жан-жақты, 
терең білімді, қоғамның даму 
заң ды лық тарымен қатар, та би ғат 
заңда ры мен қару лан ған, өз 
елінің, жерінің патриоты. Олар-
ды қай дан аламыз? Оларды мек-
теп қабырғасынан бас тап, 
жо ғары оқу орын    дарында 
био  ло гия лық, экологиялық, 
био тех нологиялық білім бе ру 
арқылы өмір ге жол   дама беріп, 
даярлап шы ғарамыз. 

Біздің биология және био тех-

Болашағың өз қолыңда«...Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та, бар қалан».

Абай Құнанбаев

Дөңгелек үстелге қа-
тыс қан шығыстанушы 
ға лым И.Жеменей осы 
күнге дейін қазақ тіліне 
ау да рылған «Шахнама» 
шы ғар маларымен та-
ныс  тыр ды. Фирдаусидың 
«Шах нама» шығар ма сын-
дағы Иран мен Тұран 
арасындағы шайқас ұлт-
тар арасындағы шайқас 
емес, нәпсінің шайқасы 
екеніне тоқталды. 

«Ғылым ордасы» ор-
та лық ғылыми кітап ха-
на сының қызметкері 
Г.Әби кова аталмыш кі-
тап  ха наның қолжазба 
және сирек кездесетін к і-
тап тар қорында сақталған 
«Шахнаманың» қол жаз ба-
лары, қазақ және түрік 
тілдеріндегі қолжазба кү-
йін   де сақталған аударма 
нұсқалары туралы құнды 
мәліметтерімен бөлісті. 
Әсі ресе «Шахнаманың» 
көп шілік біле бермейтін 
Ораз молда қалдырған 
және Ә.Тәжібаевтың анасы 
Айнамкүл Тәжібаева сақ-
та ған қолжазбалары тура-
лы мәліметтер көп ші-
ліктің назарын аударды. 

Иран ғалымы З.Хажи-
ша карам ханым: «Шах на-

ма  ны» оқи отырып, Фир-
дау  сидың сол дәуірдің 
қо  ғамтанушы ғалымы 
бол ғанына таңғалмасқа 
амал жоқ. Өйткені мың 
жыл бұрын өмір сүрген 
ақын ның «Шахнамасын» 
оқи отырып, оны қоғам та-
нушы емес деп айту қиын», 
– деп өз ойын ортаға 
салды. «Шахнамада» бү гін-
гі қоғамтанушылар айтып 
жүрген қоғамның бірнеше 
сатыдан тұратын даму 
үлгілері туралы айтыл ға-
нына назар аударды.  

«Фирдаусидың «Шах-
на масы» және қазақ әде-
биеті» атты дөңгелек үс-
телге Иран Ислам 
Рес   пуб ликасының Алматы 
қаласындағы бас консулы 
Мухсин Фағани мырза 
мен Қазақстан Респуб ли-
ка с ындағы Иран Ислам 
Республикасы елшілігінің 
мәдени істер бойынша 
кеңесшісі Әли Акбар Та ле-
би Мәтин мырза қатысты.

Ғалия 
ҚАМБАРБЕКОВА,

Таяу Шығыс және 
Оңтүстік Азия 

кафедрасы Ирантану 
бөлімінің меңгерушісі, 

ф.ғ.к.

нология факуль те тінде кәсіби 
мамандар даярлау төрт кафе дра-
да бірнеше бағытта жүр гі зі леді. 
Осылардың ішінен Биофизика, 
биомеди ци на және нейро ғы-
лымдар кафедрасымен таныс ты-
руды жөн көрдім. Ең алғаш 1947 
жылы «Адам және жануарлар 
физио ло гиясы» деген атпен құ-
ры лып, одан әрі қоғам ның 
заманауи дамуына қарай жаңа 
мамандықтар ашылып, 2002 
жылы «Биофизика, биоме ди цина 
және биологияны оқыту әдісте-
месі» деп аталса, 2020 жылдан 
бас тап «Биофизика, био ме-
дицина және нейро ғылымдар» 
деген жаңа мамандық қосылып, 
аты өзгерді. Осы аталған ка фе дра 
атына сай, био фи зи кадан, биоме-
ди ци на дан мамандар даярлап, 
олар еліміздің түкпір-түкпірінде 
еңбек етуде. 

Нейропсихо ло гия лық ғы-
лым ның негізін қа лаушы ғалым, 
академик В.М.Бехтеровтің (1857-
1927) басты девизі – ең бірінші 
«адамды тану» бол ды. Оның 
айтуы бо йынша, мемлекетке, қо-
ғамға кәсіби ма ман дардан басқа 

да тұлғалар, яғни адамның пси-
хикасы қандай заң ды лық тар ға 
сәйкес дамып жатыр, даму 
барысында кейбір физиоло гия-
лық, нев ро ло гиялық ауытқу лар-
ды болдырмауды, мектеп оқу-
шыларының жас ерек шеліктерін, 

оның бі лім алу қабілеттілігін жа-
сына сай жүргізуді ескертті.

Осыған орай, бола шақ мек-
теп бітіруші та лап керлерге ай-
та  ры мыз, осы мәселелерге жан-
жақ ты толыққанды зерт теу 
жүргізу үшін био ло гия және 
биотехнология факультетінің 
Био фи зи ка, био ме дицина және 
нейроғы лымдар кафе драсына 
келіп, білім ала мын деушілерге 
жоға ры да айтылған мә се-
лелермен айна лы су ға, ғылыми 
зерттеулер жүр гізу арқылы хал-
қы мыздың, қоға мы мыздың өр-
кен деп, өсуіне өз үлес теріңізді 
қосуларыңызға бо лады. 

Болашақ кәсіби ма ман дық 
таңдау, өмірде өз орында рыңыз-
ды дұрыс іске асыру – өз қол да-
рыңызда. Аңсаған ар ман дары-
ңызға жете бе рі ңіз дер! 

Нұртай 
ТОРМАНОВ,

биология ғылымының 
кандидаты, профессор

Даму драйверіне 
айналған тұжырым

Қазақ әдебиетіндегі 
Фирдауси философиясы
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«ҚАЗПОШТА» АРҚЫЛЫ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ:

Зерттеулерге сүйенсек, бір 
тәулік ұйықтамаған адамның 
қанындағы глюкоза мөлшері 6 
пайызға азайып кетеді екен. 
Қандағы глюкоза мөлшері 
азайғанда адамның тәттіге 
тәбеті артады, бұл таңғаларлық 
жағдай емес: ол тек мидың бізді 
аман сақтап қалу үшін баратын 
әрекеті. Сондықтан сапасыз 
ұйқы семіздікке алып баруы 
ғажап емес. Миымыздың шешім 
қабылдау күші 12-14 пайызға, 
қателесу 20 пайызға төмендеп 
кетеді. 

Қорытындылай келе, 
ұйқыңыздың қануы ұйқының 
ұзақтығына емес, сапасына 
байланысты. Егер алдағы 
уақытта жоғары жетістіктерге 
жетіп, ел мақтанарлық азамат 
боламын десеңіз ұйқыңызды 
қадағалаудан бастаңыз. Сапалы 
ұйқы – денсаулық кепілі. 

Айсұлу НҰРБОЛАТҚЫЗЫ, 
Айтолқын 

ӘЛИМҰРАТҚЫЗЫ,

география және табиғатты 
пайдалану факультеті 

Тұрақты даму бойынша 
ЮНЕСКО кафедрасының

 1-курс магистранттары

САПАЛЫ ҰЙҚЫНЫҢ ШАРТТАРЫ:
• Күн сәулесін қабылдау. Таңертеңгі сағат 06:00-

08:30 аралығы күн сәулесінің ең пайдалы кезі. 
Ең кем дегенде жарты сағат күн сәулесін алыңыз.

• Көгілдір экран. Жатар алдында экранға қара ма-
ған жөн. Ұйықтардан ең кемі 90 минут бұрын 
барлық гад жет терден алыстаңыз. 

• Сегіз сағат заңдылығы. Құрамында кофеин 
кездесетін сусындарды, әсіресе кофені күндізгі 
сағат 14:00-ге дейін қабылдаған жөн. Себебі 
оның күші сегіз сағат бойы әсер етеді.

• Жатын бөлме салқын болуы тиіс, оның шарты 
– 18-22 градус.

Қазіргі асығыс заманда көбіміз ұйқыны демалыс емес, қажеттілік деп санаймыз. Нәти-
жесінде ұйқыға салғырт қарап, оның сапасын әлде қай да төмендетеміз. Ұйқының уақыты, орны, 
ұзақтығы сынды қасиеттері сақталған жағдайда ғана түнгі ұйқы сіз үшін нағыз демалыс бола 
алады. Алайда кейде тәулігіне 9-11 сағат ұйық тасақ та, ұйқымыз қанбай, шаршаңқы болып 
тұрамыз. Неге? Бұл жерде «сапалы ұйқы» деген түсінікке назар аударғанымыз жөн. 

Атап айтар болсақ, рес пуб-
ликалық, халықаралық ғылыми 
конференциялар, іс-шаралар, 
кездесулер, тәжірибе алмасу 
және тағы басқа белсенді сту-
денттік шаралар жиі ұйым дас-
тырылады. Зерттеу барысында 
бағыт-бағдар беру, кері бай-
ланыс жоғары деңгейде. Тео-
рия лық білім алу барысы өте 
сапалы өтеді және осы арқылы 
зерттеушілерге қажетті дағ ды-
ларды үйрену мүмкіндігі мол. 

Университет тарапынан бі-
лім алушыларға жасалатын жағ-
дайдың бірі қолайлы орта – 
кампус ұсыну. Факультетімізде 
студенттерге арналған оқу ау-
ди ториялары, дәрісханалар, 
заманауи құрылғылармен жаб-

мы өздеріне сөзсіз баурап, тұлға 
болып өсудің тағы бір шыңына 
жетелейді. 

Қорытындылай келе ай та-
рым, магистр дәрежесіне абы-
роймен жету жолында оқу 
орда мыздың атқарар рөлі ерек-
ше. Әрбір студентіне дара жол 
салуына жәрдемдесетін, үлкен 
өмірге дайындайтын тәрбие 
мен білім ордасы.

Әсем МЕДЕЛОВА,
шығыстану факультеті

«Шығыс тілдері» 
мамандығының

1-курс магистранты

дықталған аудиториялар, кітап-
хана, Book store, асхана және 
Конфуций институты орна лас-
қан. Факультеттегі Book store 
арқылы студенттер теориялық 
са бақ тарға қажетті сан түрлі 
оқулықтар мен кітаптар және 
тағы басқа басылымдарды таба 
алады. 

Университетке алғаш аяқ 
басқан күннен-ақ оқу орда мыз-
дың өте көңілді, ілтипатты, 
достық атмосферасына біз де 
жылдам сіңіп кеттік. Көмек 
беріп, қол ұшын созуға дайын 
өте білімді, дүниетанымы кең 
жастар және университет ұжы-

Òұлғалықтың шыңына жетелейді 

Ағзамыз қалай тынығады?

Жас ғалым-зерттеу ші-
лер үшін жоғары оқу 
орны ның ғылыми-зерттеу 
бағытындағы жұмыстары 
өте маңызды. ҚазҰУ-да 
жастардың осы мақсатына 
жетуіне жан-жақты жағдай 
жасалған.

«География (2-топ)» мамандығымен бірге өткізілген 
тәрбие сағатынан


