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Ерсайын ТӨЛЕУБАЙ:Шерипжан НАДЫРОВ:

Әлемдік 
деңгейдегі 
ғалым

Ғылыми кеңестің оты-
ры сын аша отырып, Әл-
Фа раби атындағы Қазақ 
ұлт тық университетінің 
Бас  қарма Төрағасы – Рек-
торы Жансейіт Түймебаев 
қатысушыларға бас қар-

Университеттегі іс-
шара ҚазҰУ Түлектер 
қауымдастығы прези-
диу мының отырысынан 
басталды. ҚР Конс ти ту-
циялық Кеңесінің төр-
ағасы, Әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ Тү ле ктер 
қауымдастығының пре-
зи денті Қайрат Мәми 
құт тықтау сөз сөйлеп, 
елімізде болып жатқан 
саяси өзгерістер мен 
демо кра тиялық қайта 

гізіледі. Студенттер бака-
лав риат пен магистратураға 
оқуға түсіп, білім ала алады. 
Білім алушы жастарға фи-
лиал да 50 оқы ту шы сабақ 
бе реді. Оның 15-і Әл-Фа-
раби атын дағы ҚазҰУ-дың 
мұғалімі болса, қалғаны 
Қыр ғызстан оқы ту шылары. 
Сондай-ақ қоры тын ды ат-
тес  таттаудан сәтті өтіп, бі-
лім беру бағ дар ламасын 
мең герген білім алу  шы лар-
ға Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ дипломы берілетін 
болады. 

Жалғасы 2-бетте

Қырғызстанда ҚазҰУ 
филиалы ашылды

Түлектер қарашаңырақта 
бас қосты

Білім беру үрдісі қайта қаралды

құру лар мен қатар, Түлектер 
қауым дас тығының да қыз-
мет ая сы кеңейе түсетінін 
айт ты.

Қауымдастық прези ди-
умы атқарылған жұмыс тар-
ды саралап, ҚазҰУ-дың 90 
жылдығын мерекелеуге 
дайын дық бойынша алдағы 
мақсат-міндеттерді бел гі-
леді. Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Басқарма Төр-
аға сы – Ректоры Жан сейіт 
Түймебаев университет 

Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ 
Ғылыми кеңесінің 
кезекті отырысында 
білім беру үрдісін 
жаңғырту шаралары, 
сондай-ақ 
университеттің 
ұжымдық шартының 
талаптарын іске асыру 
барысы талқыланды.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жылдағы дәстүр бойынша 
Түлектер күнін атап өтті. 

Бұл күнгі ерекше мейрамда түлектер оқу ордасына жиналып, студенттік 
шақтарды еске алады. Бұл аға буын мен жастардың ынтымағын арттыруға, 
олардың өзара тәжірибе алмасуына бағытталған игі дәстүр. Мыңдаған түлектер 
факультеттерде бас қосып, жаңалықтарымен бөлісіп, ұстаздарымен, бүгінгі 
студенттермен кездесті.

«Әл-Фараби – Иқбал» форумы өтті
Қазақ ұлттық 

уни верситетінің 
Әл-Фараби атындағы 
ғылыми кітапхана-
сында түркі әлеміне 
ортақ ойшылдар – әл-
Фараби мен Мұхам мед 
Иқбалдың бай мұра ла-
рын зерттеп, наси хат-
тауға ар нал ған ха лық -
ара лық форум өтті.

қыз  меті туралы ақпарат 
беріп, жаңа даму жоспарын 
таныстырды. 

Ректор өз сөзінде Қазақ-
стан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың ҚазҰУ-
ға ерекше көңіл бөліп, 
бә  се кеге қабілетті маман-
дар даярлау мен ғылым-
білімді дамытуда ұжымға 
үл кен жауапкершілік жүк-
теп отырғанын атап өтті.

Жалғасы 2-бетте

маның жаңа мүшелері: опе-
ра циялық қызмет жөніндегі 
проректор Әсел Уәлиева 
мен әлеуметтік даму жө-
нін  дегі проректор Нұржан 
Ай до совты таныстырды. 

Рек тор сондай-ақ уни   вер-
си тетте атқарылған ау-
қым  ды жұмыстарға тоқ та-
лып өтті.

Жалғасы 2-бетте

Рухани іс-шараны Әл-
Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті, Ха-
лық аралық түркі ака де-
мия сы және Ислам ын ты-
мақтастығы ұйымының 
Ғылыми және техникалық 
ынтымақтастық жөніндегі 

тұрақты комитеті (COM-
STECH) бірлесіп ұйым дас-
тырды.

Форумның мақсаты – 
шығыс өркениеті аясында 
түркі және ислам әлемі 
халықтарының өрке ниет-
тік бірлігі мен тарихи жа-

дын жаңғырту және Ислам 
ынтымақтастығы ұйымы 
(ИЫҰ) елдерінің ғылым 
мен техника саласындағы 
ұзақ мерзімді ын ты мақ-
тас тығын арттыру.

Жалғасы 2-бетте

Ашылу салтанатына Қа-
зақ стан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев, Қырғыз Рес пуб ли-
касының Президенті Садыр 
Жапаров, ҚР Білім және ғы-
лым министрі Асхат Ай ма-
ғамбетов, Қырғызстан Білім 
және ғылым министрі Ал-
мазбек Бейшеналиев, Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың Басқарма Төрағасы 
– Ректоры Жансейіт Түй-

мебаев және зиялы қауым 
өкілдері қатысты.

Мәртебелі меймандарды 
қарсы алған Жансейіт 
Түймебаев алдымен ашы-
лып жатқан ҚазҰУ филиалы 
туралы ақпарат берді.

«Бішкек қаласында ор-
на ласқан филиалда 13 білім 
беру бағдарламасы іске 
асы рылады. Оқу бағ дар ла-
масы қырғыз, орыс және 
ағыл шын тілдерінде жүр-

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев  тың 
Қырғызстан Республикасына ресми сапары ая сында 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни   вер си теті 
филиалының салтанатты ашылу рәсімі өтті.
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Соңы. Басы 1-бетте

Салтанатты шарада ҚазҰУ 
Ғылыми кеңесі мен Түлектер 
қауымдастығы прези диу мы-
ның шешімімен оқу ор ны-
мыздың қайраткер тү лектері, 
ҚазҰУ-дың бұрынғы рек тор-
лары – Төлеген Қожамқұлов 
пен Бақытжан Жұмағұлов «Аса 
көрнекті түлек» медалімен 
марапатталды.

Еліміздің әр өңірінен келген 
белгілі меценат, кәсіпкер түлек-
тер де құттықтау сөз сөйлеп, 
жы лы лебіздерін білдірді. Сон-
дай-ақ университет ректоры 

Түлектер қарашаңырақта 
бас қосты

Білім беру үрдісі
қайта қаралды

Соңы. Басы 1-бетте

Филиалдың жыл сайын 300-ге 
жуық студентті қабылдауға мүм-
кін дігі бар. Сонымен қатар 10 да-
рынды жасқа ҚазҰУ дәс түрлі түр-
де грант бөліп оты ра ды»,   – деді 
ректор.

Сондай-ақ Жансейіт Түйме-
баев Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің соңғы 
жылдардағы жетістіктеріне тоқ-
тал ды.

«Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті – әлемдегі 
үздік 200 университеттің қата ры-
на кіретін Қазақстан мен Ор талық 
Азиядағы жалғыз жоғары оқу 
орны. Биыл біздің уни вер си тетте 
әлемнің 30 елінен келген 100-ден 
астам оқытушы-про фес сорлар 
дә ріс өткізді. Соны мен қатар біз-
дің 40-тан астам профессор Вен-
грия, Германия, Моңғолия, Фран-
ция, АҚШ, Ре сей, Түркия, 
Өз бек стан және басқа елдердің 
уни верси тет терінде дәріс жүргізді.

Биылғы 9 мамыр күні Түр кия-
ның Ыстамбұл қаласында Әл-Фа-
раби атындағы ҚазҰУ-дың фи-
лиалы ашылған болатын. ҚазҰУ 
Орталық Азияның жоға ры оқу 
орындарымен тығыз бай ла ныста. 
Орталық Азия уни вер си тетте рі-
мен ынтымақтастық туралы 30-ға 
жуық келісімге қол қойылған бол-
са, соның 12-сі Қырғыз Респуб-
ликасының жо ғары оқу орын да-
рымен жасалған келісім. Бүгінде 
ҚазҰУ-ды бітір ген түлектеріміз 
Қырғызстан Рес публикасында 
мемлекеттік және өзге де сала лар-
да табысты еңбек етуде», – деді 
университет ректоры Жансейіт 
Түймебаев.

Филиал міндеті: 

•	 Бірыңғай Еуразиялық білім 
беру кеңістігін қалып тас ты-
ру. 

•	 Білікті кадрлар даярлау. 
•	 Республикаларда маман дар-

ды қосымша кәсіптік даяр лау 
бойынша еңбек нарығы та-
лап ететін кәсіби және білім 
беру бағдарламаларын енгізу 
және іске асыру. 

•	 Қазақстан және Қырғызстан 
қажеттіліктерімен белгі лен-
ген бағыттар бойынша ір гелі 
және қолданбалы зерт теулер 
жүргізу. 

•	 Кәсіпорындармен, бизнес-
құ ры лымдармен, мемле кет тік 
би лік органдарымен, ЖОО-
лар мен, ғылыми-зерт теу инс-
ти тут тарымен, оқу-ғылыми 
орталық та рымен өзара бай-
ла ныс ор натып, жұмыс істеу. 

•	 ЕурАзЭҚ-қа мүше мем ле кет-
тер үшін білікті мамандар 
даяр лау және қайта даярлау 
жүйесінің құралы ретінде 

Қырғызстанда ҚазҰУ 
филиалы ашылды

Соңы. Басы 1-бетте

Алқалы жиынға Түркі елдері 
мен Ислам ынтымақтастығы ұйы-
мына мүше елдердің гума ни тар-
лық сала ғалымдары, ҚР Пре зи-
дент Әкімшілігі, ҚР Білім және 
ғылым министрлігі, ҚР Сырт қы 
іс тер министрлігі, ТҮРКСОЙ өкіл-
дері, ҚР Ұлттық ғы лым ака де-
миясының ғалым да ры мен Бірік-
кен Ұлттар Ұйы мы ның 
Қа зақ стандағы өкілдері, сондай-
ақ Түркия, Ресей, Пәкіс тан, Қыр-
ғыз стан, Тәжікстан ға лымдары 
мен дипломаттары, жас ғалымдар 
қатысты.

Форум жұмысын ашқан Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің Басқарма Төр-
ағасы – Ректоры Жансейіт Tүй ме-
баев бұл шара ғылыми орта үшін 
тәжірибе алмасудың үлкен диалог 
алаңы болатынына сенім білдірді.

«Рухани басқосу – зама ны-
мыз дың әйгілі ойшыл-фило со фы, 
Пәкістанның «рухани кө семі» 
Мұхаммед Иқбал шы  ғар машы лы-
ғын жаңа қыры нан зерттеуге жол 
ашады. Форум ның тарихи мис-
сия сы – әл-Фараби және Мұхам-
мед Иқбал еңбектері арқылы жас-
тар дың ой-өрісін кеңейту. 
Иқ   балдың ислам мәдениеті мен 
руханиятының жаңғыруына қос-
қан үлесі шынымен де өлшеу сіз. 
Бұл ХХ ғасырдың бас кезін дегі 
жаңа мұсылман ренессансы ба-
сын да болған ұлы ақын және ой-
шыл. Мұхаммед Иқбал – мұсылман 
мә дениетін сақтап, дамытуға үл-

кен үлес қосқан тұлға. Иқбал ба-
тыс  тың беделді уни вер си тет те-
рін де оқыған, ғылыми білімі зор, 
кең ойлайтын ғалым ретінде биік 
руханияттың, фило со фия лық те-
рең діктің, саяси жауап кер ші лік тің 
үлгісі бола білді. Иқбал шығар ма-
шы лығы ұлы әл-Фа ра би дің ру-
хани мұрасымен тығыз бай   -
ланысты», – деп атап өтті ҚазҰУ 
рек торы.

ҚР Білім және ғылым минис-
трі нің орынбасары Қуаныш Ер-
ғалиев Білім және ғылым министрі 
Асхат Аймағамбетовтің форумға 
қатысушыларға жол да ған жылы 
лебізін жеткізді.

Салтанатты шара барысында 
сондай-ақ ИЫҰ Ғылым және тех-
но логиялар жөніндегі тұрақты 
комитетінің (COMSCTECH) бас 
үйлестірушісі Иқбал Чаудхари, 
ТҮРКСОЙ ұйымының бас хат-
шысы Сұлтан Раев, Ислам та ри хы, 
өнері мен мәдениеті ғылыми-
зерттеу орталығының (IRCICA) 

бас директоры Махмуд Эрол 
Клыч, Пәкістан сенатының адам 
құқықтары жөніндегі тұрақты 
комиссиясының төрағасы Уалид 
Иқбал сынды тұлғалар сөз сөйледі.

Пленарлық мәжіліс бары сын-
 да «El-Farabi KITABU’L MUSIKA’L-
KEBIR» кітабының және Әл-
Фараби жаһандық фо румы 
ма    те риалдарының бес тілде жа-
рық көрген жина ғы ның тұсау-
кесері өтті.

Форум аясында мәртебелі 
мей  мандар Әл-Фараби мұра жа-
йын аралап, «Әл-Фараби – өр ке-
ниет ойшылы» кітап көр ме сі мен, 
сондай-ақ Пәкістан су  рет  ші ле-
рінің кескіндеме және кал-
лиграфия көрмесімен танысты.

Жиын соңында Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түй мебаев бірқатар ғалымдарды 
Әл-Фараби атындағы медальмен 
марапаттады.

Света ӨМІРҒАЛИЕВА

«Әл-Фараби – Иқбал» форумы өтті

Соңы. Басы 1-бетте

«ҚазҰУ тек ғылым мен бі-
лім нің ғана емес, сонымен 
қатар көп теген респуб ли ка лық 
және халықаралық іс-шара лар-
дың ор талығына айналуда», – 
деп атап өтті университет 
басшысы.

9 мамырда Ыстамбұлда 
ҚазҰУ филиалы ашылды, Түр-
кияның бір неше уни вер си те-
тімен келі сім ге қол қойылды. 
Орталық Азия ел дері жоғары 
оқу орын дары рек тор ла ры-
ның форумы өтті, ҚР Пар ла-
менті Мә жілісінің депутат та-
рымен, ҚазҰУ қалашығы 
құ ры лы  сы ның 50 жылдығына 
орай, құ рылысшы-арда гер-
лер мен, Ан кара қаласының 
губер на торымен және т.б. 
кездесулер өтті. ҚР Мем ле кет-
тік хатшысы Ерлан Қарин нің 
қатысуымен сая сатта ну шы-

лар дың Х рес пуб ликалық кон-
гресі ұйым дас тырылды. Жа-
қын арада бірқатар маңызды 
оқиғалар жоспарланған, олар-
ға мұқият дайындалу керек.

Басқарма мүшесі, акаде мия-
лық мәселелер жөніндегі про-
рек тор Ф.Жақыпованың баян-
да масы білім беру үрдісін 
жаңғырту ша ра ларына арнал-
ды. Уни вер си теттің ұжымдық 
шартының та лап тарын іске 
асыру барысы туралы «Па ра-
сат» кәсіптік ода ғы ның өкілі 
Д.Рысқалиев баяндады. Жиын 
соңында оқу құрал да ры ның, 
университет ғалымдарының 
монографияларының ұсы ным-
дары, сондай-ақ оқытушы-про-
фес сорлар құрамының өкіл де-
ріне ғылыми атақтар беру 
мә  селесі қаралды.

Гүл ҚҰТТЫБЕКҚЫЗЫ

үздіксіз білім берудің тұтас 
жүйесін құру. 

•	 Филиалдың ақпараттық ин-
фра құрылымының мате ри-
ал   дық-техникалық база сын 
дамыту. 

Іс-шара барысында мем ле-
кет бас шылары Қасым-Жомарт 
То қаев пен Садыр Жапаров оқу 
аудиторияларын аралап, кітап 
көрмесімен танысты.

Филиал жүмысымен таны сып 
болғаннан кейін екі ел бас шы ла-
ры мәртебелі қонақтар кіта бына 
қолтаңба қалдырды.

Айта кетейік, ҚР Президенті 
Садыр Жапаров 2021 жылдың 2-3 
наурызында Қазақстанға ресми 
сапармен келген еді. Осы сапар 
аясында Мемлекет бас шы сы Қа-
сым-Жомарт Тоқаевпен кез десіп, 
екі ел Президенті Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ фи лиалын Біш-
кекте ашу туралы шешім қа был-
даған болатын.

Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ

Жансейіт Түймебаев бірқатар 
белсенді білім алушы жастарды 
«Үздік сту дент» дипломымен 
марапаттады.

Салтанатты жиын уни-
вер си тет таланттары мен 
қазақ эстра да сы жұл дыз-
дарының кон цертіне ұласты. 
Қаты су шылар түлектер 
вальсін орын дап, жи нал ған-
дарды ерек ше әсерге бөледі. 
Сах нада «Гүлдей бер, ҚазҰУ-
ым!» әнұраны шыр қалып, 
жастар флешмобы ұйым дас-
тырылды.

Гүлжан МЕДЕТ
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– Шерипжан Марупович, 
вами опубликовано более 160 
научных работ, изданы учеб-
ни ки для ВУЗов по эко но ми-
ческой, социальной и поли-
ти ческой географии мира, 
также вы написали учебник 
для 10 класса «Экономическая 
и социальная география ми-
ра» на русском и казахском 
языках, учебник для 9 класса 
«Экономическая и социаль-
ная география Казахстана». 
Ваши труды применяются в 
школах как учебное пособие?

– В университетах западных 
стран во всех факультетах, кроме 
физики и математического, в 
обязательном порядке преподают 
социальную географию своей 
стра ны. А у нас ее только на гео-
факе проходят, в других факуль-
те тах не преподают. Кроме того, 
из школьной программы изьяли 
социально-географическую гео-
графию Казахстана, по кото рой 
мы должны воспитывать детей 
патриотизму, обучать их нравст-
вен ным вопросам, традициям. То 
есть географию убрали совсем. 
Мно гие школьники не знают что 
за специальность географ, не зна-
ют, что география изучает эко-
номическую географию, которая 
планируют экономику местного 
масштаба. Человеческая жизнь 
начиналась с с мышления, психи-
ки. Психика – это свойство мозга, 
отражающее окружающую среду. 
А ведь это география, человек 
впер вые увидел природу, степь, 
горы, леса, реки и тд. География 
тесно связана с экономикой и 
политикой, в основном с природ-
ны ми ресурсами. Насколько мне 
известно, в наше время, в основ-
ном дети склонны к английскому 
языку и к техническим наукам. 
Многие нацелены на выезд зару-
беж. Поэтому география как спе-
циаль ность отстает. Раньше в 
райап паратах, горисполкомах 
вос требовались географы. Кроме 
них, в Казахстане были сотни 
проектных институтов, связан-
ные с гидрологией, с природными 
катаклизмами. Ныне их число 
намного сократилось. Геология 
ведь тоже к географии относится. 
То есть, раньше специалисты с 
дипломом географа везде нужны 
были. 

– С момента обретения не-
за висимости и начала рыноч-

ных реформ Казахстан про-
шел несколько этапов 
ад  ми нистративно-тер ри то-
риаль ного переустройства. С 
учетом того, что РК входит в 
«топ-10» стран, имеющих наи-
боль шие площади, и является 
унитарным государством, во-
прос «Каким должно быть тер-
ри ториальное деление Казах-
стана?» приобретает особое 
значение. Ведь от того, нас-
колько рациональным бу дет 
деление на регионы, во 
многом зависит эффек тив-
ность экономической дея-
тель ности. Насколько опти-
маль ным является нынешнее 
ад министративно-терри то-
риаль ное деление Казах-
стана?

– Считаю его оптимальным, 
поскольку оно формировалось 
десятилетиями в процессе гео-
графического, общественно-тер-
риториального разделения тру да. 
В советский пе риод, начиная с 
коллек тивизации, индус триа ли-
зации и до распада СССР, пос-
тоян но происходило выделение 
экономических зон, внутри 
которых административно-тер-
ри  ториальные единицы (области, 
районы) рассматривались как 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я 
целостность, образованная на 
основе единства природных 
ресурсов и условий, произ вод-
ственной специализации и 
хозяйственных связей населен-
ных пунктов между собой. 
Границы областей проводились 
не произвольно, по прихоти чи-
но вников или высокопостав лен-
ных лиц, они были научно обо с-
но ванными. И жизнь подтвердила 
правильность такого подхода.     

– Некоторые призывают 
укрупнить регионы (объе ди-
нив области в края). Дру гие, 
напротив, считают, что 
следует возродить прежние 
области и даже создать новые. 
Вообще, что может дать 
сокращение или увеличение 
количества областей?

– Во-первых, области и райо-
ны должны быть сопоставимы по 
важнейшим экономическим 
параметрам – таким, как, напри-
мер, объем валовой продукции, 
пло щадь территории, числен-
ность населения и многие другие. 
Сокращение или увеличение ко-

ли чества областей в современных 
условиях без научного обосно ва-
ния ровным счетом ничего не 
даст, а лишь вызовет допол ни-
тельные затраты на содержание 
административно-управлен чес-
кого аппарата. Другое дело, если 
область переросла себя по эко но-
мическим показателям в нес коль-
ко раз и наполнилась новым со-
дер жанием, встроилась в 
ми  ровые инновационные техно-
ло гические цепи. Тогда мож но 
будет подумать. 

– Насколько важным яв-
ляет ся научно обоснованное 
территориальное деление 
стра   ны в политическом, эко-
но мическом, социальном, 
куль   турном плане, в плане 
укре п  ления государст вен-
ности?

– Оно играет роль индикатора 
раз вития и прикладного инс тру-
мен та для повышения эконо ми-
ческой эффективности всего 

Область научных исследований профессора КазНУ им. Аль-Фараби Шерипжана Маруповича 
Надырова  можно разделить на 3 основных направления. Первое – теоре ти чес кие проблемы 
пространственной организации территории, формирование и развитие –территориально-
производственных сочетаний интегрального типа и проблемы повышения эффективности 
пространственной организации экономики. Второе – устойчивое развитие, эколого-
экономические проблемы депрессивных территорий Казахстана. Третье – геопо ли тика, 
международные отношения и проблемы регионального и пространственного развития. В 
соответствии с соглашением между КазНУ им. Аль-Фараби и АО «Институт экономических 
исследований» Минэкономики и бюджетного планирования РК он был ответственным 
исполнителем проекта на тему «Исследование предпосылок развития экономического 
потенциала регионов и расселения населения Казахстана». В результате выполнения этого 
проекта опубликована монография в 3-х томах «Пространственная организация территории и 
расселения населения Республики Казахстан до 2030 года», получившая широкий резонанс 
зарубежной научной общественности. В этой работе обоснованы теоретико-методологические 
и прикладные аспекты перехода РК на принципиально новую модель пространственной 
организации территории и расселения населения. Профессор кафедры географии, 
землеустройства и кадастра КазНУ им. Аль-Фараби, доктор географических наук Шерипжан 
Надыров поделился с нами об этом и другими своими размышлениями. 

Шерипжан НАДЫРОВ, эконом-географ:

природно-производственного 
потенциала в рамках админис-
тра тивно-территориальных 
единиц. Такое деление должно 
стимулировать выравнивание 
уровня социально-экономи чес-
кого развития различ ных регио-
нов, что позволит обеспечить 
высокое качество жизни граждан, 
исключить ненужные миграции 
населения, рационально исполь-
зо вать природные ресурсы и 
условия в интересах страны и ее 
населения.

– Какой вариант админис-
тра тивно-террито риаль ного 
деления предложили бы вы 
сами как эксперт?

– Считаю, что наиболее 
рацио нальную схему предложат 
сам ход социально-эконо ми чес-
ких преобразований и транс фор-
мация территориальной струк ту-
ры страны, а также процессы 
пере хода к инновационным 
укладам, темпы экономического 

раз вития. Задача же науки сос-
тоит в оценке и анализе законов 
и закономерностей, обуславли-
ваю щих такие процессы, которые 
сами ответят на вопрос, сколько 
должно быть административно-
территориальных единиц раз-
лич ного уровня и какой вариант 
деления оптимален для данного 
периода развития страны. При 
этом основной целью было и 
остается стремление к высокому 
уровню конкурентоспособности 
– не только в пределах нацио-
наль ных границ, но и в масштабах 
мирового экономического прос-
тран ства.  

– Шерипжан Марупович, 
Вы основательно занимались 
проблемами регионального и 
пространственного развития. 
Какие проблемы наиболее 
актуальны для Казахстана в 
контексте пространственной 
организации территории?

– Пространственное развитие 
на Западе очень далеко пошло, 
методами, которые применяются 
в градостроительстве, в освоение 
территории они начали зани-
мать ся в конце ХІХ века. Если мы 
не будем готовить пространст-
вен ников, то мы не сможем 
управ лять нашей природой. 
Преж де всего, это необходимость 
формирования собственной мо-
дели системы размещения насе-
ле ния, разумеется, с учетом миро-
во го опыта. Как и все страны с 
переходной моделью экономики, 
Казахстан объективно стремится 
к переходу от индустриального 
этапа к этапу постиндус триаль-
ного развития. Это предполагает 
замену стратегии индустриально-
инновационного развития на 
стратегию инновационно-индус-
триаль ного развития. И речь идет 
не просто о перестановке слов 
– за этим кроются качественные 
изменения не только в структуре 
экономики и технологиях, но и в 
системе расселения трудовых 
ресурсов, а также в государствен-
ном управлении. Особенностью 
большинства постиндустриаль-
ных стран является урбанизация 
населения, которая с терри то-
риаль ной точки зрения прояв-
ляется в формировании мегало-
по лисов и городских 
агло ме раций. В настоящее время 
экспорт сырья и материалов – это 
благо для Казахстана. Однако при 
его сохранении в дальнейшем 
вместе с экспортом сырья Казах-
стан будет вывозить рабочие ру-
ки, добавленную стоимость. 

– Спасибо за содержа тель-
ную беседу!

Беседовал 
Каиржан ТУРЕЖАНОВ 

Надыров Шерипжан Марупович родился в 1948 году в 
городе Алма-Ате. 1971 году окончил с отличием естест-
вен но-географический факультет КазПИ им. Абая. В 1981 
году на специализированном совете ЛГУ им. Жданова 
защи тил кандидатскую диссертацию. С 1985 году 
работал преподавателем кафедры экономической геог-
рафии КазПИ им. Абая, затем возглавляет эту кафедру. 
В 1989 году его пригласили в институт уйгуроведения НАН 
РК. В 1990-1991 годах проходил научную стажировку в 
Синьц зян ском институте географии АН КНР в г. Урумчи, 
В 1995 году в Институте географии АН Азербайджаа 
защитил докторскую диссертацию на тему «Экономико-
геогра фи ческие проблемы трансформации террито-
риаль ных струк тур и развитие интеграционных процес-
сов в народном хозяйстве РК и СУАР КНР». С 1998-2000 годы 
он работал в КИСИ при Президенте РК заведующим 
отделом экономической безопасности. Его дальнейшая 
научно-педа гогическая деятельность связана с кафедрой 
эконо ми ческой и социальной географии геофака КазНУ 
им. Аль-Фараби, прошел путь от профессора кафедры, до 
за  ве дую щего кафедрой и декана географического фа куль-
тета. 

Он весьма авторитетен в научных и экспертных 
сообществах стран ближнего и дальнего зарубежья. В 
разные годы он проходил научные стажировки в МГУ, ЛГУ, 
УРФУ, 3-х университетах Японии, Китая, в Иранском 
институте политических исследований МИДа. В 6-ти 
университетах Германии, Австрии и Швейцарии, и в 6-ти 
университетах Великобритании с получением соответ-
ст вующих сертификатов. Выступал с докладами на более 
чем 50 крупных международных конгрессах, всесоюзных 
и республиканских симпозиумах, конференциях и семи на-
рах. Он первый казахстанский ученый, удостоенный в 
2016 году звания Почетного зарубежного члена Ассоциа-
ции Российских Географов Обществоведов.
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«Жоғары мектеп педагогикасы» кур-
сын да болашақ университет оқы ту шы-
лары университеттегі педагогикалық 
үдерісті ұйымдастыруда қажетті білім 
мен қабілеттерді меңгереді. Бұл курс 
магистрлік бағдарламаға енгізілген және 
тиімді педагогикалық әдістерді игеруге, 
оларды болашақ оқытушылық қыз ме-
тінде қолдану дағдылары мен қа бі-
леттерін дамытуға арналған.

Көптілді білім беру бағдарламасы жа-
һандану жағдайында бәсекеге қабі летті 
және тілдік мәдениеті бар ұрпақты 
қалыптастыруға ықпал ететін білім 
берудің жаңа моделін құруды көздейді. 
Қазақ, ағылшын және орыс тілдерін білу 
жастарға әлемдік нарықтың, ғылым мен 
жаңа технологиялардың кілтін ұсынып 
отыр. Этникалық, қазақ және әлемдік 
мәдениеттермен танысу негізінде ынты-
мақ тастықты дамыту үшін дүние та ным-
ның қалыптасуына жағдай жасайды.

 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде ағылшын тілінде оқи-
тын топта оқуға тамаша мүмкіндік бар. 
Соның бірі болып табылатын «Жо ғары 
мектеп педагогикасы» курсы ағылшын 
тілінде оқытылады. Осы бағдарлама 
негізінде өткен «Педагогикалық қарым-
қатынас» тақырыбындағы ашық сабақта 
студент Әлішер Ыдырысов өзінің бей не-
презентациясын қарым-қатынас тео-
риясына арнап, «Педагогикалық қарым-
қатынас» ұғымына бірнеше анықтама 
берді.

Бұл ашық сабақ магистранттардың 
тамаша білім базасын қалып тас тыр ға-
нының жарқын мысалы. Олар осы курс-
та бүкіл семестр бойы алған барлық 
білімдерін қолдана отырып, педаго ги-
каға қатысты кез келген тақырыпта 
ешқандай қиындықсыз сөйлей алды. 
Барлық магистранттар ашық сабақ ба-
рысында ағылшын тілінде өз білім-
дерімен бөлісе алды. Бұл біз үшін үлкен 
мақтаныш. 

  
Ж.МАХАМБЕТОВА,

философия және саясаттану 
факультеті 

Педагогика және білім беру 
менеджменті 

кафедрасының аға оқытушысы

Ж.ТЫНЫБАЕВА,
философия және саясаттану 

факультетінің
 1-курс магистранты

Menіŋ universitetіM

Жоғары 
педагогиканың 

жаңа моделі

Оның алдында, 1974 жылы 
«Қазақфильмде» оқып әрі 
жұмыс істеп жүрген кезімізде 
жазушы Олжас Сүлейменов 
бастап, бүгінгі Әл-Фараби 
даңғылы бойындағы «Қазақ-
филь мнің» жаңа ғимаратына 
да осындай көшті ұйым дас-
тыр ғанбыз. Бұны айтып отыр-
ған себебім – сол замандарда 
ел басшысы Дінұхамед Қо-
наев бастап, Шәкен Айма-
нов, Өмірбек Жол дас бе к ов-
тер қазақ киносы мен 
ҚазМУ-ға жаңа үлгідегі 
арнайы қалашықтарды са-
лу ды жоспарлағанда орын-
ды тау жақтан таңдағандары 
қандай жақсы болған дей-
мін. Шәкен аға Америкадағы 
Голли вуд сияқты тау беткейі-
нен кино қалашығын салуды 
ойласа, Өмірбек аға сол кездегі 
Қазақстандағы жалғыз универ-
си теттің Мәскеудегі Ломо но-
сов университеті сияқты жеке 
қалашығын салуды жоспарлап, 
іске асырды. Бүгінде қарап 
отырсақ, осының бәрі сол 
кездегі қазақтың болашағын 
ойлау, ұлтқа деген құрмет, 
халқына сіңірген ерен еңбек 
деп түсінеміз.

Сол кездегі академик Нәби 
Дауылбаев бастаған мұғалім-
дер дің дәріс беру мәнері, лек-
цияларының сапасы қандай 
керемет еді десеңізші. Көбі лек-
цияны қағазға қарамастан, 
ешбір артық сөз қоспастан, тек 
фак тілер мен даталарды кел-
тіріп оқитын, біз ұйып тыңдай-
тынбыз. Ғылым докторлары 
мен кандидаттарды былай 
қой ғанда, қатардағы жас мұға-
лімдердің өздері студенттерге 
үлгі-өнеге болатындай биік 
көрінуші еді. Біз оқыған тарих 
фа куль тетіндегі жетекші ұста-
зым, атақты ғұлама тарихшы 
Ермұхан Бекмахановтың ізін 
басқан жалғыз шәкірті Әбу 
Тәкенов болды. «Абай жолы» 
романындағы атақты болыс 
Оразбайдың Медеу деген ұлы-
нан туған немересі, археолог 

Манап Оразбаев, Уахит Шәле-
кен ов, Қайсар Құсайынов, 
А.Чу  пеков, Ғ.Нұртазина, К.Қо -
жах метов, С.Мадуанов, Қ.Жа-
рық баев, Б.Дәрішев, Б.Сұл та-
нов, М.Кукушкина, М.Ха  санаев, 
Ә.Төлеубаев, Б.Мекі шев, С.Жол-
дасбаев, Ә.Ха сенов, Қ.Ысқақов, 
Ө.Шари пов сияқты ұстазда ры-
мыздың берген білімдері біздің 
буын студенттерін біршама 
биіктерге шығарды деп айтуға 
болады. Әсіресе Әбу Сақ та-
ғанұлы мен Манап Оразбаев 
ағамыз екеуі студенттерін 
академик Әлкей Марғұланмен 
арнайы өтетін кездесулерден, 
сабақтарынан қалдырмайтын, 
бізді тікелей архивтік қордың 
нұсқаларымен оқытты, соның 
арқасында жақсы тарихшы 
болдық, арамыздан ғалымдар 
шықты. Осы ұлы ұстаз да рым-
ның еңбегі, берген білім-
дерінің арқасында қазақтың 
тарихын біліп, өнер саласында 

халық әртісі, режиссер-драма-
тург атандым десем артық 
емес. 

Бүгінде республика кө ле-
міндегі 15 театрда өзім жазып 
қойған, әсіресе «Алаш» тақы-
ры бындағы пьесаларым 
соның бір дәлелі. Атап айтқан-
да: Әли хан Бөкейханов, Ахмет 
Бай тұр сынов, Міржақып Ду-
латов, Мұхамеджан Тыныш-
баев, Жү сіп бек Аймауытов, 
Мағ жан Жұ мабаев, Халел Дос-
мұхамедов, Жұмабек Тәшенев 
т.б. Осының бәрі кезінде Қа-
зақ ұлттық университетінің 
тарих факуль теті қабырға-
сын да ал ған білім нің, ғұлама 
оқытушыларымның шәкірт 
тәрбиелеудегі сіңірген еңбегі 
деп түсінемін. Бұның бәрі сол 
кездегі білім беру саласындағы 
тереңдетіп оқыту жүйесінің 
нәтижесі. 

Біліммен сусындап, үлкен 
өмірге жолдама алып, бір кез-

дерде түлеп ұшқан қара шаңы-
рақпен әлі де байланысты үз-
ген жоқпын. Жақында «Қазақ 
университеті» баспасынан үш 
томдық шығармалар жинағым 
жарыққа шықты. Кітаптың бі-
рінші томына өзімді оқытқан 
Әлкей Марғұлан және өнер-
дегі Шәкен Айманов, Сұлтан 
Қо жық ов, Мәжит Бегалин, 
Абдол ла Қарсақбаев т.б. ағалар 
ту ралы, олардың ел құлағына 
жет пеген әңгімелерін, ұстаз да-
рым, замандастарым туралы 
естеліктерімді, өмірден түйген 
ойларым мен шығармашылық 
ізденістер, мерзімдік басылым-
дар да жарияланған мақа ла-
ларымды кіргіздім. Өнер сал а-
сында есімдері қалған ұлт 
тұл ғаларымен қатар, шығар ма-
шылық ортада үзеңгілес болып 
бірге жүрген белгілі өнер 

қайраткерлерінің образдық 
суреттерін баяндадым. Екін-
ші және үшінші том дар ға 
өзім нің әр жылдары жаз ған, 
елі міздің 20-ға жуық теа тр-
лары сах насында қойылған 
Алаш жайындағы драма ла-
рым, тари хи пьеса ла рым 
басылды. 

Қасиетті қара шаңы ра-
ғымызға бас иіп, алғысымды 

айта отырып, ақ тілегімді 
өзіммен бірге бітірген курс тас-
тарыма да арнағым келеді. 
Осында білім алып, жан-жаққа 
тарадық. Кейбі рі міз кейіннен 
Мәскеуде оқуымызды жалғас-
тырсақ та, біздің жоғары білім 
жүйе сін дегі оқуымыздың не-
гізі, іргетасы осы Әл-Фараби 
атын  дағы университетте 
қалан ды. Осы уақыт ара лы-
ғын да бар лы ғымыз да отба сы-
лы болып, ұл-қыз өсіріп, 
оларды үйлендіріп, құтты 
орын дарына қондырып, не-
мере-шөбере сүйіп отыр мыз. 
Біз қандай да болсын же тіс-
тікке жетудің жолы еңбек 
екенін естен шығармадық. Со-
ның нәтижесінде әртүрлі лауа-
зымдарға көтерілдік, әртүрлі 
марапаттарға ие болдық. Уни-
верситетімізден алған терең 
білімімізді жас ұрпаққа өз 
деңгейінде жеткізе білдік. Уни-
вер ситетімізге есімі берілген 
Әбу-Насыр әл-Фараби айтқан 
«Тәрбиесіз білім – адамзаттың 
қас жауы» деген ілімін әркез 
есте сақтап, жас тар ды адам-
гершілікке бау лы дық. Сол 
жастарымыз мәңгілік еліміздің 
тірегі болсын!

Қайыржан 
ТӨРЕЖАНОВ

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік универси те-
тінің тарих факультетінде 1979 жылдардың аяғы, 
80-жылдардың басында оқып, қызыл дипломға бітірген 
түлектердің бірі мін. Біліммен сусындаған жоғары оқу 
орнын, студенттік кездерін кім болса да ұмытпайды, 
әркімнің жадында мәңгі лік жазылып қалатын сияқты. 
Біз оқып жүргенде ас танамыздың қақ ортасында 
орналасқан университет қаланың жоғары бөлігіне 
жаңадан салынған ғимараттарға қоныс аударды. Бүгінгі 
ҚазҰУ қалашығына, жаңа мекенге ең алғаш көшіруге 
біз, студент қауымы, жаппай атсалыстық. 1981 жылы 
ректорат бүтіндей көшіп, қазір отырған 15 қабатты 
ғимаратқа қоныстанды. Сол кездегі ректорымыз 
Өмірбек Арысланұлымен бірге бас корпустың 
айналасына шыршалар мен ақ қайыңдар отырғыздық. 
Сол ұлы көштің алдында ректордың өзі бас болып әр 
апта сайын сенбілік өткізу де бір керемет дәстүр 
болатын. Бүгінде сол ағаштар керемет болып жайқалып 
өсті. Қала шық тың сәнін, әрін келтіріп тұрған қалың 
ағаштардың арасын дағы өзім еккен шырша мен ақ 
қайыңды осы күнге шейін жазбай танимын. 

С.М.Киров атындағы 
ҚазМУ-дың түлегі, тарихшы, 

Қазақстанның халық әртісі, «Құрмет» 
орденінің иегері Ерсайын Төлеубай 

тарихты сахнаға шығарған белгілі режиссер, 
драматург. Жақында «Қазақ университеті» 

баспасынан драматургтің үш томдық 
шығармалар жинағы жарық көрді. Оған 

ұлтымыздың сонау сақтар заманынан бастап, бүгінгі 
уақыт аралығындағы өткен тарихына негізделіп 

жазылған пьесалары кірген. Еліміздің 20-ға жуық 
театрында сахналанған тарихи драмалардың дені 

азаттық үшін күрескен Алашорда 
қайраткерлерінің бастамаларына, қазақ 

ұлтының бастан кешкен тарихи оқиғаларына 
бағытталған. Бұл еңбектер еліміздегі театр 

және кино саласындағы құнды тарихи 
шығармалар болып 

есептеледі. 

Біліміміздің негізі 
ҚазҰУ-да қаланды

Ерсайын ТӨЛЕУБАЙ, 
режиссер-драматург, Қазақстанның халық әртісі: 

Қызықты және нәтижелі 
қарым-қатынас жасау үшін біз 
әртүрлі екенімізді түсінуіміз керек 
және бұл түсінікті басқалармен 
қарым-қатынас жасағанда 
нұсқаулық ретінде 
пайдалануымыз маңызды.



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ 5
№16 (1842), 28 МАМЫР,  2022 ЖЫЛ  АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ

Кампус аумағында күшті, аз 
уыт ты дәрілік және қоректік 
өсімдік қоспаларынан тұратын 
тұмау вирусына және коро на ви-
русқа қарсы жаңа биологиялық 
белсенді қоспалар өндірісі жолға 
қойылған. ҚазҰУ дәрілік өсім дік-
тер орталығының қызметкерлері 
әзір леген бұл қоспалар уни вер-
си тет қызметкерлері мен қала 
тұр ғындары арасында кеңінен 
танымал.

Экономикалық тұрғыдан ал-
ған да, жобаны іске асыру ме ди-
цинаға одан әрі енгізе отырып, 
дәрілік препараттарды алу үшін 
қажетті жаңа биологиялық бел-
сенді табиғи компоненттерді 
бө луге мүмкіндік береді. Фар ма-
цевтика сала  сын дамыту – отан-
дық үдемелі индустрияландыру 
бағ дарламасының маңызды 
құ рамдас бөліктерінің бірі. 
Мен шікті фармацевтикалық 
өн ді рі с тік сек тор  ды дамыту – 
халқымыздың денсаулығы мен 
әл-ауқатын қамтамасыз ету үшін 
күрделі, көп еңбекті қажет ететін, 
қымбат және қажетті процесс. 
Отандық дәрі-дәрмекпен қам та-
масыз етудің оңтайлы деңгейіне 
қол жеткізу үшін отандық өн ді-
рушілер өндірістік қуаттылықты 
арт тырып, халықтың қолдауы 
мен сеніміне ие болуы керек. 

Бүгінгі таңда көптеген фар ма-
цевтикалық кәсіпорындардың 
өндіріске және маркетингке ин-
вес тициялау үшін жеткілікті қа-
ражаты жоқ, сондықтан олар ірі 
шетелдік фирмалармен бәсе ке-
лестікке төтеп бере алмайды. 
Мемлекеттік қолдау және GMP 
стандарттарын кеңінен енгізу 
отандық фармацевтикалық кә-
сіп орындардың қалыпты жұ мы-
сын қамтамасыз етуге және 
Қазақстан халқын қауіпсіз, са па-
лы және қолжетімді дәрілік өнім-
мен қамтамасыз етуге тиіс. 

Фармацевтикалық нарық кез 
келген ел экономикасының ма-
ңыз ды секторы. Ол халықтың 
әл-ауқатының деңгейі мен эко-
но ми калық және әлеуметтік да-
муы ның өлшемі болып табылады. 
Дамыған фармацевтика өнер кә-
сібі ел экономикасының жоғары 
инновациялылығының көр сет-
кіші болып саналады. Қазіргі 
жағдайда фармацевтика инвес-
тор ларды тартатын ең тиімді ин-
дус трияға айналды. Фар ма цев ти-
ка саласын жүйелі талдаудағы 
мақ сат – Қазақстанның өнер кә-
сіптің осы саласындағы бәсекеге 
қабілеттілігін өңірлік және жа-
һандық ауқымда айқындау. Соң-
ғы жылдары Қазақстанның фар-
мацевтика саласында өндірістің 
ай тарлықтай өсуі байқалады. 
Мәселен, қазіргі таңда отандық 
өндірушілер шығарған өнім кө-
лемі 42 млрд теңгені құрады. 
«Фитохимия» халықаралық ғы-
лыми-өндірістік холдингінің 
басқарма төрағасы, ҚР ҰҒА ака-

де мигі, химия ғылымының док-
торы, профессор С.Әдекенов 
айтқандай (Forbes.kz 2018 жылғы 
14 мамырдағы жағдай бойынша), 
Қазақстанда 112 фарма цев ти ка-
лық өндіруші бар, бірақ бірде-
бір отандық кәсіпорын өзінің 
(қа зақстандық) субс тан ция-
ларын шы ғармайды. Сонымен 
бірге рес публиканың фар мацев-
ти калық өндірісінде 50-ден 
астам жаңа бірегей дәрілік пре-
па раттарды әзірлеу және енгізу 
саласында елеулі ғылыми не-
гіздер бар. Олардың қатарында 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 
С.Д.Ас фендияров атындағы 
ҚазҰМУ, А.Б.Бектұров атындағы 
Химия ғылымдары институты, 
«Фитохимия» ХҒӨХ және ОҚММА 
ғалымдарының әзірлемелері бар. 
Осындай жобаларды енгізуді 
тежейтін факторлардың бірі – 
бұрын жұмыс істеген зауыттық 
зертханалардың типі бойынша 
пилоттық өндірістің болмауы. Ол 
жерде зертханалық регламенттер 
жаңа дәрілік препараттарды алу 

пре параты бар «Нововалидол» 
дәрілік препаратын алудың жаңа 
әдісі. Кеңінен қолданылатын «Ва-
лидол» препаратының аналогы 
– изовалериан қышқылының 
мен тил эфиріндегі (ментил и-
залерат) 23-25% ментол ері тін-
дісін білдіреді. Оның сапалық 
көрсеткіштері анағұрлым жоғары 

ва лидолдың» дамуына арнады. 
Бірақ, өкінішке қарай, өндіріске 
енгеніне куә бола алмады. Біз 
ғалымның ізбасарлары ретінде 
нововалидол, корвалол-к, сали-
цил қышқылы, аспирин, ПАСК 
және т.б. жаңа дәрі-дәрмектердің 
синтезі секілді оның ғылыми 
бағыттарын жалғастырып ке ле-
міз. Қазіргі уақытта «Валидол» 
пре паратының өнеркәсіптік өн-
дірісі (Украина, Ресей) күкірт 
қыш қылының қатысуымен 
изовалериан қышқылын мен-
тол мен этерификациялау реак-
ция сымен ментилизалерат 
син тезіне негізделген. Мен ти-
ли залератты алудың мұн дай 
тех но логиясы техникалық-эко-
но микалық көрсеткіштердің 
тө мендігімен және бөгде қос-
палардың болуына байланысты 
өнім сапасының төмендігімен 
сипатталады. «Валидол» (АФ 
«Фар мак», Украина) пре па ра ты-
ның тауарлық өнімі 11 қос падан 
тұрады, олардың құрамы 8%-ға 
же теді, – дейді Әл-Фараби атын-

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Физика-химиялық 
зерттеу және талдау әдістері орталығы «Мұнай-химия 
синтезі» зертханасының қызметкерлері спазмолитикалық 
(тамыр кеңейткіш) дәрілік қасиетке ие «Нововалидол» дәрілік 
препаратын алудың жаңа әдісін ойлап тапты. Ол республи ка-
ның денсаулық сақтау саласындағы өзекті мәселелерін 
шешуге ықпал етеді.

«Нововалидол» –
жаңа дәрілік препарат

дағы ҚазҰУ-дың Физика-хи мия-
лық зерттеу әдістері және тал дау 
ор  талығы «Мұнай-хи мия  лық 
син  тез» зертханасының про-
фес со ры, химия ғы лым ы ның 
кан  дидаты Г.Жақсылықова.

Жоба авторлары әзірлеген 
жаңа технология бойынша 
мен ти лизалерат синтезі ме талл-
 ком плексті катализатордың қа-
ты суымен изобутиленнің ги  -
д р о  м е н т о к с и к а р б о н и л д е н у 
реак циясы арқылы бір сатыда 
жүзеге асырылады. Өндірудің 
қол даныстағы әдісімен салыс-
тыр ғанда изобутилен, көміртегі 
моноксиді секілді неғұрлым қол-
жетімді шикізатты пайдалану 
ментилизалератты өндірудің бұл 
әдісін өте тиімді етеді. Но во-
валидол алудың бұл тәсілі Қа зақ-
стан Республикасы мен Ресей 
Федерациясының 4 патентімен 
қорғалған. Жаңа әдіспен алынған 
препарат жоғары сапалы көр сет-
кіштерге ие және құрамында 3-4 
қоспаның жалпы көлемі 1-1,5% 
аспайды. Жобаның жалпы құны 
450 млн теңгені құрайды және 
оны іске асыру Қазақстан Респуб-
ли касында кең қолданылатын 
дәрілік зат – «Нововалидолдың» 
өнер кәсіптік өндірісін ұйым дас-
тыруға мүмкіндік береді. Пре-
паратты тұтынушылар Қазақстан 
және барлық жақын шетелдерді 
қамтиды. Жобаны іске асырудың 
өтелу мерзімі 2,5-3 жыл.

– Тәжірибелік шағын өндіріс 
технологиясы; қолданыстағы тә-
жі рибелік шағын өндіріс қон-
дырғысы; жаңартылған және ҚР 
Денсаулық сақтау министрлігі 
бекіткен нормативтік-тех ни ка-
лық құжаттама (уақытша фар ма-
ко пеялық мақала және т.б.); 
нововалидолдың тәжірибелік 
өндірісін ұйымдастырудың биз-
нес-жоспары – жобаның нә ти-
же лі лігінің бір көрінісі болмақ. 
Бі ре гей отандық дәрілік пре  -
параттар өндірісінің көлемін 
ұлғайту үшін фармацевтикалық 
өндіріс технологиясында ғы лым-
ның, өндірістің және білімнің 
тығыз интеграциясы қажет. Сон-
д ай-ақ қазақстандық ға лым-
дардың бірегей әзірлемелері рес-
публиканың денсаулық сақтау 
са ласындағы өзекті мәселелерді 
шешуге ықпал етеді, – деп атап 
өтті Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың Физика-химиялық зерттеу 
әдістері және талдау орталығы 
«Мұнай-химиялық синтез» зерт-
ха насының аға оқытушысы, хи-
мия ғылымының кан ди даты 
Ф.Қанапиева.

Кәмила ДҮЙСЕН

«Нововалидол-2» алу үшін металл-комплексті катализатордың синтезі 
 (х.ғ.д., проф. Х.А. Суербаев, х.ғ.к. Г.Ж. Жақсылықова, бакалавр А.Д. Мәсірбаева)

«Нововалидол-2» алу әдісіне Қазақстан мен Ресейден 
берілген патенттер

тәсілдері бойынша тәжірибелік-
өнеркәсіптік байқаудан өтуі тиіс. 
Өсімдік шикізаты негізінде дә рі-
лік заттар өндірісін дамыту отан-
дық фармацевтика саласын 
жандандырудың бірегей көзі 
болып табылады.

– Біз ұсынатын жоба – ан ти-
спаз матикалық (вазодилататор) 

және құрамындағы қоспалар 1-1, 
5% аспайды. «Нововалидол» дә-
рілік препаратының тәжірибелік 
шағын өндірісін ұйымдастыруды 
құрметті химия ғылымының 
докторы, профессор, марқұм 
Х.А.Сүйербаев бастаған болатын. 
Ол осы бағытта талмай еңбек 
етіп, өмірінің көп бөлігін «Ново-

«Нововалидол» алуға 
арналған зертханалық 

қондырғы 

İnnovasia



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ6
АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ №16 (1842), 28 МАМЫР,  2022 ЖЫЛ

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің биология 
және биотехнология факультетінің 
Биотехнология кафедрасы биотех-
но лог мамандар даярлайтын негізгі 
кафедра. Кафедрада микроор га-
низмдер, өсімдіктер мен жануарлар 
биотехнологиясы, тағам биотех но-
логиясы, медициналық биотех но-
логия, қоршаған орта био тех но-
логиясы сияқты пәндер оқытылады. 
Сонымен қатар осы бағыттарда көп-
теген отандық және халық аралық 
ғылыми жобалар да іске асырылып 
келеді. Халықаралық жобаларға 
шет елдік ғалымдар тартылып, серік-
тес тік орнатылған. Сондай ғалымдар 
қазіргі кезде кафедрада өздерінің 
ғылыми бағыттары бойынша дәріс-
тер оқиды, магистранттар мен док-
то ранттарға ғылыми-зерттеу жұ-
мыстарын жүргізуге, мақалалар 
жазу ғ а және оларды жариялауға ке-
ңес береді. Биотехнология кафе-
драсындағы шетелдік  ғалымдардың 
бірі – Париж университетінің док-
торы Бернард Джоаннес Фай.

Бернард Джоаннес Фай (Bernard 
Faye) – 1974 жылы Лион (Франция) 
ветеринарлық медицина маман ды-
ғы ның докторанты, 1980 жылы 
жануарларды тамақтандыру және 
эндокринология саласындағы MS-ci, 
1995 жылы Париж университетінің 
докторы және 1998 жылы Монпелье 
университетінің HDR докторы дәре-
жесін алған тәжірибелі ғалым. Ол 
агрономиялық зерттеулер бойынша 
Халықаралық ынтымақтастық орта-
лы ғында (CIRAD – Франция) мал 
шаруашылығы секторындағы жоба-
лар дың ғылыми жетекшісі және 
ФАО (Сауд Арабиясы, Марокко, Мав-
ри тания, Чад, Қазақстан) түйелер 
бойынша халықаралық сарапшы.

Бернард Фай Африканың Ни ге-
рия, Эфиопия елдерінде сегіз жыл 
қыз мет етіп, мол тәжірибе жинақ та-
ған. Одан кейінгі жылдары үзбей 
ғылыми жұмыстармен айналысқан. 
1995 жылы «Мал шаруашылығындағы 
минералдың жетіспеушілік эпиде-
мио логиясы» деген тақырыпта Па-
риж университетінде жануарлар 
эпи демиологиясы бойынша док-
торлық диссертация қорғаған. 1998 
жылы Монпелье университетінің 
зерттеу тобын басқару біліктілігі 
мамандығы бойынша HDR дипло-
мын алған. Африка елдеріндегі зерт-
теулерінен кейін ол Ұлттық 
агрономиялық зерттеулер инсти ту-
тына – INRA, Клермон-Феррон 
(Франция) экопатология зертха на-
сында эпидемиолог ретінде қызмет 
атқарып, он жыл бойы осындағы 
сүтті мал шаруашылығы жүйе-

Әлемдік 
деңгейдегі ғалым «Біз білім іздеп келдік»

Қазіргі заманғы ғылым мен білімде бәсекелестіктің артуы тек 
елімізде ғана емес, одан тыс жерлерде де ғылыми беделімізді 
қалыптастыруды қажет етеді. Осы орайда, жаңа бағыттардың бірі 
шетелдік ғалымдарды ЖОО-ға тарту өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады. Мұндағы мақсат – бірлескен білім беру бағдарламасын 
жасау, әдіснамалық тәсілдерді дамыту, бірлескен ғылыми-зерттеу 
жобаларын іске асыру, ғылыми қызмет пен жарияланым 
белсенділігін жақсарту, студенттердің ғылыми жұмыстарын, 
магистранттар мен докторанттардың зерттеу диссертацияларының 
сапасын арттыру, университетіміздің әлемдік деңгейде 
танымалдығы мен беделін күшейту. Сонымен қатар ЖОО-лар 
арасындағы әлемдік QS, Times Higher Education (THE) сияқты 
рейтингтерде қолданылатын көрсеткіштердің бірі шетелдік ғылыми-
педагогикалық қызметкерлердің үлесі болып табылады. 

Шетелден Қазақ ұлттық университетіне білім іздеп келіп жатқан студенттердің қарасы 
көп. Әрқайсысының оқу ордасына келудегі мақсаты бір әрі айқын, ол – сапалы білім алу. 
Оқу ордасы осы үдеден шығып жатыр ма? Оларды ҚазҰУ несімен қызықтыруда? Осы іспетті 
сауалдарға жауап іздеп көрдік. Студенттер білім ордасы жайлы пікірін ортаға салды.

леріндегі аурулардың қауіп фак тор-
ларын зерттеу бойынша зертхананы 
бас қарды. 

1996 жылы ол CIRAD – 
Montpellier-де мал шаруашылығы 
бағдарламасының жетекшісі ретінде 
қызмет атқарды (1996-2007), одан 
кейінгі 2010-2015 жылдар аралы-
ғын да Сауд Арабиясындағы Хардж 
қа ла сы түйе шаруашылығы орта лы-
ғында ФАО Халықаралық кеңесшісі 
бо лып қызмет еткен. Осы уақыт 
ішінде ол Африка, Азия, Латын Аме-
ри касы және Океанияның 50-ден 
астам елінде көптеген сараптамалар 
жүргізеді. 2016 жылдан бастап ФАО, 
ХЭБ, ДДСҰ және жеке сектор үшін 
тәуелсіз халықаралық түйе шаруа-
шы лығы бойынша сарапшы.

Ол Француз ветеринарлық ака-
де миясы және Chevalier du mérite 
agricole (Франция ауыл шаруа шы-
лығы министрлігінің жоғары мара-
па ты) үздігі белгісімен мара пат-
талған. Бернард Фай 23 ғылыми 
кі тап тың және 700-ден астам ғыл ы-
ми жұмыстардың авторы. Сондай-ақ 
ол ISOCARD (Халықаралық түйе лер-
ді зерттеу және дамыту қоғамының) 
негізін қалаушылардың бірі, осы 
қоғамның 2006-2009 жылдары ал-
ғаш қы төрағасы болған және 2018 
жылдан бастап қайтадан төраға 
болып сайланды.

Қазіргі кезде франциялық ғалым 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті биология және био-
тех нология факультетінің ұстазы. 
Профессор Бернард Фай кафедрада 
студенттерге, магистранттар мен 
докторанттарға «Биотехнологиялық 
өндірістің биоқауіпсіздігі», «Тағам 
өнімдерінің сапасын бақылау және 
физикалық, химиялық, техно ло-
гиялық сипаттамалар», «Тағам 
өндірісіндегі және НАССР-дағы сапа 
стандарты» тақырыптарында дәріс 
оқиды, әлемді шарлап жинақтаған 
мол тәжірибесімен бөліседі. 

Қайыржан ТӨРЕЖАНОВ

Бакр РАБАХ, 
медицина факультетінің 
2-курс студенті, Ирак 
мемлекетінің азаматы:

– ҚазҰУ-да оқу әрбір шет-
ел дік студенттің арманына ай-
налып барады. Неге десеңіз, 
ҚазҰУ-дың орналасқан жері 
керемет, яғни жан-жағы бау-
баққа, тұмса табиғатқа толы.

Егер Қазақ елі туралы ай-
та тын болсақ, өте қонақжай, 

BiliM integrasiasy

бауыр мал халық. Альма-ма-
тер дің білім жүйесі, жан-жақ-
тылығы – бәрі-бәрі менің осы 
университетке түсуіме үлкен 
әсерін тигізді. Сайып кел ген-
де, университет таңдауда 
«ҚазҰУ» деп нық бекіндім. Ал 
ҚазҰУ-дың әлемдік рейтингі, 
білім деңгейі қандай көр сет-
кіште екенін мен айтпасам да 
бі лесіздер. ҚазҰУ-да оқыған 
да – арманда, оқымаған да – 

Сара ФАГХАНИ, 
Экономика жәнe бизнес 
жоғары мектебінің 
3-курс студенті, Иран 
мемлекетінің 
азаматшасы: 

– Мен өз елімде жүргенде 
жат елге барып, олардың ақша 
мен капиталды басқару 
тәсілдерін меңгеруді мақсат 
тұтқанмын. Шетелден білім 
алып, тілін үйренсем деген 
арманым болды. Бүгінде, міне, 
сол ой-арманым орындалып, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың студенті атандым. «Неге 
ҚазҰУ-ды таңдадың?» десеңіз, 
бұл оқу ошағының атмос фе-
расы, жылы ортасы, табиғаты 
және білім деңгейі қызы ғу-
шылығымды оятты.  

Мен оқып жатқан ма-
мандық компания деңгейінде 
не месе тіпті жеке адамға ақ-
шаны қалай басқаруға бола-
ты ны туралы үйретеді. Факуль-
тетімізде бізге білім нәрін 
беріп жатқан асыл ұстаз-
дарымызға алғысым шексіз. 
Мұғалімдер бізге жаһандық 
деңгейдегі пәндерді санамызға 
сіңіруде. Олар бізді халық ара-

лық сайттар мен ұйымдармен 
бай ланыстырып, әрдайым ха-
бардар етіп отырады. Осы лай-
ша білім көкжиегіміз күн өт-
кен сайын кеңейіп келеді. 

Маған ҚазҰУ-дың тағы бір 
ыстықтығы – қазақ халқының 
ирандық мәдениетке жақын 
екенінде. Оқу ордасындағы 
түрлі ұлт пен ұлыстар ара сын-
дағы достық, татулықтың өзі 
бір төбе. 

Менің елімдегі оқу бағдар-

ла масы студенттерге негіз-
делген, сондықтан теориялық 
қана емес, практика жүзінде де 
қолдануды жөн санайды. Осы 
орайда, мен де өзімді қызық-
тыр ған саланы терең меңгеру 
үшін шекара асып Қазақстанға 
келдім. Нақты білім қажет ті-
ліктерін білу үшін әлемдік на-
рықта жан-жақты ізденіс қа-
жет деп ойлаймын. ҚазҰУ 
ме нің осы қажеттілігімді қана-
ғаттандырып жатыр.

ар манда. Неге десеңіз, ертең 
оқу бітіріп кеткен соң, уни-
вер ситет өз түлектерін сағын-
дыр май тұрмайды. Бұған мен 
бір не ше мәрте шетелдік сту   -
дент    тер арқылы куә болдым. 

Ұстаздар ұжымы мен сту-
дент тердің бізге деген жылы 
қарым-қатынасы сон дай – 
кейде біз өзіміздің шетелдік 
екенімізді ұмытып кетеміз. 

Біз медицина пәндерін те-
рең дете әрі қызыға оқимыз. 
Үшінші курстан бастап ауру-
ха надағы практикалық бөлім-
ге көбірек көңіл бөлетін бо ла-
мыз. 

ҚазҰУ ұстаздары – білікті 
ма ман иелері, өз істерінің хас 
шеберлері. Олар студенттерге 
білімді, ақпаратты ең оңай 
жолмен тұшымды жеткізе бі-
леді. Менің болашақтағы ар-
ман-мақсатым Қазақ елімен 
және ҚазҰУ-мен тікелей бай-
ла нысты: ең алдымен оқуым-
ды жақсы нәтижемен аяқтау, 
ал кейін Қазақстанда тәжірибе 
жинап, еңбек етсем деген 
ойым бар. 

Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ
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alMa Mаter

SPOC stands for Small 
Private Online Course. 
The author of SPOC is 
Berkeley University 
professor Armando 
Fox, who first compiled 
this course for his 
students in order to 
stimulate their 
preliminary indepen-
dent study of the topic 
of the study program. 

I was happy to get to know the 
group of second year students from 
India majoring in “General Medi-
cine”. These are eight pretty girls 
and three guys from Kerala, Telan-
gana states of India. They are  hap-
py and proud that their group ‘GM 
Spring 21-06’ got the gold medal 
for the first offline case studies.

 This is what they told me about 
the university, their life  and studies  
in Kazakhstan and  Almaty:

Irfana M Rahman:
To become  the world’s best 

Doctor, indeed I need to study from 
the best university. For that, I 
searched many foreign universities 
on internet and finally I came to 
know about Al farabi Kazakh Na-
tional University in Kazakhstan . It’s 
world ranking , infra structure, the 
smart library all these attracted me 
to take admission in this university. 
The lecturers and Professors are so 
good and friendly. We also have 
advisors who guide us academi-
cally .My two favourite professors 

«GM Spring 21-06» group students from India
Meeting representatives from 

a different culture always 
inspires a lot of curiosity and a 
lot of questions about what 
drove  students to our country in 
the first place. It's also crucial to 
know what they think of our 
university and how they feel 
about life in Kazakhstan.

using the classroom time for 
discussion of the problem-
atic points of the new mate-
rial, conducting laboratory 
and practical research and 
for individual consultation 
with the teacher. Thus the 
responsibility for internal-
izing the new learning mate-
rial lies with the students 
themselves. The teacher up-
loads the new learning ma-
terial with the explanation 
of important theoretical ele-
ments or a brief lecture and 
instructions for completing 
the tasks on the computer or 
mobile device.

Currently, SPOC has won 
popularity in many Euro-
pean and Chinese universi-
ties and we can confidently 
say that Spoc “came” to our 
university too!

 It should be specially 
noted that the teachers of 
the department of foreign 
languages demonstrated 
special enthusiasm in pre-
paring Spoc for master 
course students. They have 
already prepared the SPOC 
content and at the moment 
they are in the process of 
filming the videos. Eleven 
SPOC lessons for al-Farabi 
University students are in 
work now. The courses will 

be published on the Univer-
sity LMS Moodle. Formative 
and summative assessment 
of learning outcomes will be 
undertaken using a variety 
of resourses and interactive 
elements that LMS Moodle 
disposes. LMS Moodle also 
provides an excellent op-
portunity to hold interactive 
lectures, administer 15 types 
of test tasks and conduct 
teacher: student and stu-
dent: student communica-
tion in the forum, chat and 
hold a seminar. One of re-
markable advantages of the 
system is that besides teach-
ers students can evaluate 
each other’s achievements.

The course, created by 
foreign language depart-
ment teachers, is designed to 
develop 4 main skills, neces-
sary for successful mastering 
a foreign language:reading, 
speaking, writing and listen-
ing. The content of the les-
son materials corresponds 
to the content of master 
students’ specialties and 
serves as an excellent plat-
form for instilling all re-
quired skills. Each lesson 
plan includes the study of 
grammatical structures , vo-
cabulary expansion , videos 
as well as the development 
of critical thinking and pre-
sentation skills. We wish the 
teachers and the students a 
big success in their work and 
studies!!! 

Assel MUSSINOVA, 
deputy director of the

department for Academic 
Affairs

are Dr.Marina Nyu  ma’am,who 
taught me Morphology and Physi-
ology and Dr. Sholpan Mulkibayeva 
, my Histology  professor.

I have reached Almaty, Kazakh-
stan in November 2021. Almaty,the 
most beautiful city in Kazakhstan 
welcomed and mesmerised me 
with its beauty. With its European 
style architecture, modern build-
ings and glorious breathtaking 
mountains,Almaty astonished me , 
since I am coming from the south-
ern part of India known as ‘Kerala’ 
where basically a maritime climate 
is experienced and mostly there’s a 
warmer temperature. 

Mujeeb Rahman Marwa: 
I decided to choose Kazakhstan 

.  Kazakhstan is a hidden gem in 
terms of tourist places . I was lucky 
enough to enjoy the beauty of win-
ter and spring in Almaty . Almaty is 
such a beautiful city. Within a span 
of one year  I was able to meet many 
new people , got to know about a 
different culture also. We have such 
a great faculty of teachers and stu-
dents here .  I consider myself lucky 
having such caring and educated 
group of teachers . There is so much 
more to learn from them.

Palliyalil Fathima Shahaa-
na: 

 I chose Al Farabi Kazakh Na-
tional University to pursue my goal. 
Al-Farabi kazNU is one of the best 
Universities in this country mainly 

by its World ranking as well as good 
infrastructure.We have English me-
dium of teaching for international 
students so that we make a better  
student-teacher relation by com-
munication. Kazakhstan has its 
own good traditions and culture. 
Women  are having more priorities 
for everything; we can feel it when 
we travel in bus even at night.There 
are no restrictions for girls to do 
things alone, this makes girls  inde-
pendent women. It is one of the 
best things  I like  most. Variety of 
traditions, customs and festivals 
make this country more splendid. 
We can experience divergent festi-
vals and celebrations here. 

Mohammad Saleema:
AL Farabi KazNU is a very 

good university with affordable 

fees structure and good quality of 
education and teachers are very 
friendly and have familiar lan-
guage to understand. It's been 
very less time to be here but  I feel 
it as honor and happiness to be a 
part of it. Kazakhstan is  a beauti-
ful country and it  has many 
things to know ,it's  a great expe-
rience to know and be here ,peo-
ple here are very pleasant and 
very polite to us.

Patel Rimshabanu 
Mubarak:

I chose this university because 
of its highest ranking. It has very 
good infrastructure, best skilled 
faculties with friendly nature, best 
teaching methods, and cultural ac-
tivities. And the cost of studying 
medicine is affordable here com-

pared to studying medicine in In-
dia. I am honored to be a student 
of this university. 

Mannaran Kandy Minha 
Roof:

  As an international student 
I am very proud to be a part of 
Al-Farabi university.One of the 
remarkable things is faculties 
and infrastructure  and every-
thing here is amazing. The envi-
ronment is very calm and quiet 
so it's good  for our studies. We 
have good lectures and perfect 
teachers and they are very 
friendly too. Our university has 
a big campus. Almaty is very 
amazing,  we  love it.

Pallippurath Minhaj Mirza:
Al Farabi University has a fan-

tastic infrastructure and academ-
ic excellence. I have chosen this 
University because of its world 
ranking and infrastructure. This 
is a smart University. Especially 
this university's library. It is at top 
of its Excellency. Also, Kazakh-
stan is a very nice country. I like 
this University and also this coun-
try. 

I wish all our students from In-
dia big success in their studies and 
a brilliant carrier as highly compe-
tent and eminent doctors in their 
home country!

A.MULDAGALIYEVA

The teachers of our de-
partment always encourage 
students to make presenta-
tions in English at confer-
ences. They play a decisive 
role in preparing students 
for a conference. In the pro-
cess of preparing for a con-
ference, teachers discuss the 
presentation with the stu-
dents and their advisors. 
They work out pronuncia-
tion and intonation of the 
presenters, help correct 
lexical and grammar mis-

takes, boost their confi-
dence and decrease their 
anxiety.

 Development of pre-
sentation skills is extremely 
important nowadays. As a 
rule, students who are good 
presenters are better com-
municators all around, since 
they are able to articulate 
their ideas clearly.Our 
teachers start teaching pre-
sentation skills from the 
first year of studies. The ini-
tial stage of teaching begins 
from introduction of the 
general principles of public 
speaking and to give the 
students the experience of 
delivering short presenta-
tions. 

One of the effective 
ways of teaching presenta-
tion skills is splitting the 
students into small groups 
in which they are shown the 
best ways of using overhead 
projectors, slide projectors, 
flip charts, and other audio-
visual aids, all of which they 
were encouraged to try out 
for themselves. Then they 
are offered the list of gen-
eral topics on which to give 
3-minute presentations at 
their choice. For example: 
Why is it important to study 

a foreign language; What is 
the purpose of life? Why is 
it important to study chem-
istry/ geography/ biology/ 
history/physics? Your favor-
ite subject; Why did you 
choose al-Farabi university? 
What country would you 
like to visit? Do you think 
you have chosen the right 
profession?...

Each student is given 
15-20 minutes for prepar-
ing a talk. Everyone should 
be allowed to give a talk. 
The next step is giving the 
students homework to pre-
pare a 3-5 minute talk on 
the topic of their specialty. 

This is the initial stage of 
teaching presentation skills 
to students and the follow-
ing stages should include 
consistent continuation of 
work on the preparation of 
longer speeches on more 
specialized topics on the 
specialties . The process of 
teaching the presentation 
skills should necessarily be 
combined with the devel-
opment of grammar and 
lexical skills and pronuncia-
tion and intonation.

M.TLEULINOVA 
S.URAZGALIYEVA 

On March 17, 2022  the 
teachers of foreign 
language department 
held an annual stu-
dents’ conference   
“Current Trends  in 
Interdisciplinary Issues” 
drawing presenters and 
participants from the 
US, Kirgizia as well as 
KazNU bachelor, master,  
and doctorate students. 
The specific feature of 
the conference was that 
the overwhelming part 
of students made 
presentations in English 
which is an important 
condition for the 
professional develop-
ment of  future  special-
ists. Making presenta-
tions in English   
essentially contributes 
to the formation of 
foreign language 
competence and the 
free use of the target 
language in different 
life situations.

SPOC has «COME» to KazNU Al-Farabi Teaching presentation skills

In his article "From 
MOOCs to SPOCs" he points 
out that the application of 
SPOC has appreciably im-
proved student learning 
thanks to the fact that the 
course was written for a spe-
cific student group and the 
immediate feedback which 
is an integral part of the 
SPOC program. He notes, 
"More strikingly, the propor-
tion of students who re-
ceived course credit (a grade 
of 'C' or higher) increased 
from 59% to 91%. Thus, the 
quality of digestibility has 
increased due to direct work 
with students on the mate-
rial and quick feedback from 
students ”. Further, A. Fox 
writes that SPOC can be 
modified depending on the 
type of material, teaching 
strategy, target audience, etc.

It should be pointed out 
that SPOC is based on the 
principle the “ flipped class-
room” technique, proposed 
by D.Bergman and A Samsu 
in 2007. According to this 
technique students master 
new study material individu-
ally, independently, at home, Prepared by Аizhan MULDAGALIEVA
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Қырғыз еліндегі Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті филиалының 
ашылу рәсімі жоғары деңгейде өтті. Шараға 
қатысқан екі ел президенттері мен мәртебелі 
қонақтар ауди то риялармен танысып, 
арнаулы көрмені аралады. 

Қа ла ның қақ ортасында орналасқан 5 
қабатты ғимарат студенттерді қабылдауға 
сақадай сай. Дәрісханалар замануи білім беру 
стандарттары бойынша соңғы үлгідегі 
технологиямен жаб дық талған. Енді осында 
3 жыл білім алған студент 4-курсты қара-
ша ңы рақта тәмамдап, ҚазҰУ дип ло мына ие 
болады.

Бішкек төрінен орын алған оқу ордасы


