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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Бауырластық қатынасты 
дамытуға дайынмын ҚазҰУ-ға 

Мемлекеттік 
хатшы келді

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетіне 
Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік хатшысы Ерлан 
Қарин келіп, білім ордасының 
қызметімен танысты.

Қадірлі де 
құрметті досым 

Жансейіт Түймебаев!
Сіздің шақыруы-

ңыз бен 2021 жылдың 
20 қарашасында 
Қазақ стан ның ең 
дамыған әрі зама-
науи жабдық тал ған 
бе делді университеті 
– Әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ-ға келу 
нәсіп болды. Қысқа 
мерзімді дайын дық-
тың нәти же сінде 
сіздердің жоғары 
дең гейдегі қабыл дау-
ла рыңызға риза шы-
лы ғым ды білдіргім 
келеді. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
өткен кезекті Ғылыми кеңес отырысында сарап та ма-
лық-талдау тобы жұмысының алғашқы нәтижелері 
тал қыланды. Ғалымдар тобы елді дағдарыстан шығару 
бойынша кешенді шешімдер мен ұсынымдар әзірлеу 
мақсатында қаңтар оқиғаларынан кейінгі алғашқы 
күндері жедел құрылған болатын.

Сарапшылар тобының құ-
ра  мына университеттің бе-
дел ді ғалымдары, ака деми к-

Оқу орнының басшысы Жансейіт 
Түймебаев өткен жылы университетте 
атқарылған жұмыстар мен жүргізілген 
құрылыс барысына тоқталды.

Мемлекеттік хатшы соңғы үлгідегі 
күрделі жөндеуден өткен оқу ғимарат-
та ры мен жаңарған аудиторияларды 
аралап, алдағы жоспарларға қанықты.

«Өткен жылы қалашықтағы корпустар, 
аудиториялар, жатақханалар жаңар ты-
лып, заманауи техникалармен, жаңа жи-
hаздармен жабдықталды. Оқу орнының 
инфрақұрылымын жақсарту бойынша 
жұмыстар биыл да жалғасады», – деді 
университет ректоры.

 
Нұрсұлтан 

ЖЕКСЕНБАЕВ

лым мен білім әлемінде соны 
жа ңа лықтар ашқан ой-
шылдың есі мімен аталған 
университет тарапынан 
осын дай атаққа ие болу мен 
үшін бір ғанибет.

Мен Түркия мен Қазақ-
стан арасындағы бауыр лас-
тық қа рым-қатынасты да-
мы туға үлес қосуға әрқашан 

дайын мын, бұған бұрынғы 
міндеттерімді атқар ға ным-
да және сіз Қазақ стан ның 
Түр кия Республикасындағы 
ел шісі болған кезіңізде де 
жа қыннан куә болдыңыз.

Осы тұрғыда сіз басқарып 
отырған университет пен Аб-
дул ла Гүл университеті (AGÜ) 
ара сында академиялық қа-

рым-қатынас орнату туралы 
өз ұсынысымды айтқым ке ле-
ді.

Осы мүмкіндікті пайдалана 
отырып, тамаша қонақ жай-
лы лығыңыз үшін тағы да ал-
ғысымды білдіргім келеді 
және үлкен жауапкершілікпен 
қолға алған бүгінгі мін де ті-
ңізде зор табыстар тілеймін.

Абдулла ГҮЛ, Түркияның 11-ші президенті:

Университеттеріңізде бол-
ған сапарымда болаша ғы мыз 
саналатын жастармен бас қо-
сып, оларға көшбасшылық 
туралы баяндама жасағаныма 
өте қуаныштымын. Осы орай-
да, мен Қазақстанның бү-
гінгідей болашағының да сон-
шалықты жарқын боларына 
куә болдым.

Маған берілген «Әл-Фа ра-
би атындағы Қазақ ұлттық 
уни верситетінің құрметті 
про фессоры» атағы мені ба-
рынша қанаттандыра түсті. 
Түр кі халықтары және ғы-

Сарапшылар 
өзекті мәселелер 
шешімін ұсынды

тері, профессорлары мен 
до центтері кірді. 6-9 қаңтар 
ара лығында БАҚ-та 49-ға 

жу ық жарияланым шықты. 
Ке йін нен спикерлер ортасы 
ке  ңейіп, жетекші жоғары оқу 
ор нының ғылыми-зерттеу 

инс титуттары мен құры лым-
дары қосылды.

Жалғасы 2-бетте
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Робототехника – 
елі   міз де қабылданған 
«Ци фр  лық Қазақстан» 
мем ле кеттік бағдар ла-
масына сәй кес, «Эко но-
мика са ла ла рын цифр-
лан дыру» ба ғы тындағы 
инно ва циялық цифрлық 
тех  но логиялардың бірі.

«Робототехникалық 
жүйелер» мамандығы – 
ме ханика, ақпараттық 
жүйе лер және элек тро ни-
ка салаларының пән ара-
лық мамандығы. Білім 
бе ру бағдарламасы қол-
данбалы бағытқа ие және 
осы саладағы зерттеулерді 
іс жүзінде пайдалануға 
бағытталған.

Білім ордасының ме-
ха ника-математика фа-
куль теті Механика кафе-
дра сында оқытылып 
жат  қан бұл бағдарламаны 
әзірлеу барысында шет ел-
дік серіктестер – Лоуренс, 
Бриджпорт (АҚШ), Ғы-
лым және технология 
(Поль ша), Берлин (Гер-
мания), Сорбонна (Фран-
ция) және басқа да жо-
ғары оқу орындарының 
озық тәжірибесі зерде ле-
ніп, жұмыс берушілердің 
сұраныстары мен пікір ле-
рі басшылыққа алынған. 
Оқу жоспарына ERAS-
MUS+ Еуропалық одақтың 
Еуропалық бағдарламасы 
шеңберінде орындалатын 
APPLE халықаралық жо-
ба сына сәйкес пәндер де 
енгізіліп отыр.

Нәтижесінде білім 
алу  шы лар роботтарды 
жо  ба лау және оларды 
бас қа ру мен қатар, сан-
дық ин  жиниринг саласы, 
оның ішінде геоме трия-
лық 3D модельдеу (CAD), 
инженерлік есептеулер 
мен талдауды автомат тан-
дыру (CAE), өндірісті тех-
но логиялық дайындау 
және технологиялық үде-
рістерді жобалау (CAM, 
CAPP), өнім туралы де рек-
тер ді сақтау және басқару 
жүйелері (PDM) және 

Соңы. Басы 1-бетте

Сараптама тобына 
тал  дау мен мониторинг 
жа сау, әр түрлі деңгейдегі 
мем лекеттік құ ры лым-
дарға, органдар мен ар-
найы қызметтерге нақ ты 
ұсыныстар мен ше шім дер 
әзірлеу жүктелді. Орын 
алған оқиғалардың се-
беп терін, факторларын 
анықтау бойынша ке шен-
ді әрі жүйелі жұмыс бас-
талды. Теріс сал дар дың 
алдын алу мақ са тын да 
болашақта сая си, әлеу-
мет тік, пси хо ло гия лық 
зерт теулер, фокус-топ-
тар, сараптамалық баға-
лау және сауалнамалар, 
бас  қа да іс-шаралар өт кі-
з і леді.

Сараптамалық-тал-
дау жұ мысы 29 бағыт бо-
йын ша жүргізіледі: ме-
ди цина және ден саулық 
сақ тау, мем ле кет тік бас-
қа ру жүйе   сі, ма те ма ти-
ка лық мо  дельдер, ха-

Игілікті іске атса лыс-
қан механика-ма те м а ти-
ка факультетінің 4-курс 
студенті Абзал Әріпов: 
«Біз, ҚазҰУ жастары, кө-
мек керек екенін білген 
сәт те дереу жиналып бар-
дық. Ғимарат ішін бү лін-
ген заттардан тазар тып, 
қалпына келуіне бар сеп-
тігімізді тигіздік. Мұн дай 
зобалаң елімізде енді 
қайталанбаса екен», – 
деген тілегін жеткізді.

«Ойрандалған қала 

3D-принтингі бар адди-
тивті технология туралы 
білім алып, жаһандық 
технология нарығында 
бәсекеге қабілетті маман 
болып шығады.

Кафедраның «Ме ха-

л а у - к о н с т р у к т о р л ы қ 
мекемелері, 3D-принтинг 
зертханалары, білім беру 
ро бототехникасы үйір ме-
лерінен өндірістік тәжі ри-
беден өтеді.

Бағдарлама студент те-
рі ғалымдар же тек ші лі гі-
мен Қазақстанда алғаш 
рет InMoov андроид ро-
бо тының негізінде «Фа-
раби» робот-гуманоидын 
және әлеуметтік «Ai-Ger-
im» роботын жасап шы-
ғар ды. «Ai-Gerim» роботы 
Халықаралық The 3rd Silk 
Road Robotics Innovation 
Competition кон кур сы-
ның дипломымен мара-
пат талды. Сонымен қатар 
« Р о б о т о т е х н и к а л ы қ 
жүйе лер» мамандығының 
студенттерінен құралған 
«TechnoRIM» командасы 
биыл университетаралық 
ETU Robocon ІІ рес пуб ли-
калық чемпионатына қа-

Робототехника – технологиялық 
серпілістің басым бағыты

Төртінші өнеркәсіптік революция дәуірі – 
технологиялық, экономикалық, әлеуметтік 
салалардағы терең және қарқынды өзгерістер 
кезеңі. Сол себепті бүгінгі білім беру 
бағдарламалары үнемі өзгерістерге бейім болу 
мен жаңа білімді меңгеру қабілетін дамытуға 
бағытталуы тиіс. Осы мақсатта Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті оқу үдерісіне 
енгізген жаңа білім беру бағдарламаларының бірі 
– «Робототехникалық жүйелер».

ҚазҰУ жастары қолғабыс жасады
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-

си тетінің студенттері Алматы қаласындағы 
тәртіпсіздік кезінде өртке оранған 
«QAZAQ STAN» телерадио кешенін ретке 
келтіруге көмектесті. Олар қаланың белсенді 
жастары және еріктілерімен бірге ғимаратты 
өртенген заттар мен қоқыстардан тазартты.

AQPARAT

Сарапшылар өзекті 
мәселелер шешімін ұсынды

лық  аралық деңгейдегі 
ана      логтарды талдау, Қа-
зақ   станның ха лық ара лық 
имиджі, Қа зақстан моно-
қа ла ла рын дағы ең бек на-
  ра  зы лықтары, дағ д а рыс-
тық және дағ дарысқа 
қар сы ком  му никация жә-
не т.б.

Талқылау барысында 
бі лім ордасының бас шы-
сы нақты шешімдер мен 
ұсыныстарға баса назар 
аударды. 

«Менің тапсырмам бо-
йынша қазір сарапшылар 
тобы құрылып, геосаяси 
жағдай, саяси мәдениет, 
эко  номика, құқықтық 
жүйе, саяси техно ло гия-
лар, киберқауіпсіздік, 
әлеу меттік, діни, этно сая-
сат және басқа да салалар 
мә селелері бойынша 
зерттеу жүргізуде. Біз бел-
сен ді жұмыс істеп, мем-
лекет дамуы үшін қажетті 
ұсы ныстар әзірлеуіміз 
керек. Апта сайын сарап-
та малық топтар жұмысы 

туралы есептерді тың дай-
тын боламын. Ғалым дар-
дың осы өзекті тақы рып-
тар бойынша сапалы 
зерт теу жүргізуі үшін жағ-
дай жасау керек, ал нәт и-
желері магистрлік және 
докторлық зерттеулерге 
ұласуы маңызды», – деп 
түйіндеді Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ-дың Бас-
қарма Төрағасы – Рек то-
ры Жансейіт Түймебаев.

Әлия Рымғазықызы өз 
баяндамасында Әл-Фа ра-
би атындағы ҚазҰУ-дың 
жастар саясаты тұ жы-
рымдамасы жайлы айтты. 
Университеттің даму бағ-
дар ламасының негізгі 
ба ғыттары, сондай-ақ 
жас  тар саясатының мақ-
саттары мен міндеттеріне 
тоқталды. Олардың ең 
бастысы: университет 
жас тарының зияткерлік, 
рухани және физикалық 
дамуына, оның бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға 
және жастардың қоғам-
дық қызметін жан дан-
дыруға ықпал ететін 
жағдайлар жасау. Спикер 
өз сөзінде Жастар ұйым-
дары комитетінің жұмыс 
барысына да сипаттама 
берді. 

Сондай-ақ отырыста 
ғылыми-инновациялық 
қызмет жөніндегі про рек-
тор м.а. Хайдар Тасыбеков 
ғылыми зерттеулер нә-
тижелерінің ин вес ти ция-
лық тартымдылығын 
арттыру және тех но-
логиялар трансферті мен 
коммерцияландыруды 
да мыту жөніндегі ша-
ралар туралы хабарлама 
жа сады. Ол ғылыми-
зерттеу және тә ж і р и-
белік-конструкторлық 
жұ мы с тар нәтижелерін 
ком мерцияландыру үшін 
перспективалық бағыт-
тарға, жүйелік сипаттағы 
проб лемаларға және 
олар  ды шешу жолдарына 
ег жей-тегжейлі тоқталды.

 
Әйгерім ӘЛІМБЕК

кө шелерін көргенде жү-
регім ауырады. Әсем қала-

мызды ретке келтіруге 
қол ұшын созғанымызға 
қуаныштымыз. Елімізде 
әр қашан тыныштық бо-
луын тілеймін. Жарқын 
өмір мен ел игілігі үшін 
біз білімді және бәсекеге 
қабілетті болуға тиіспіз», 
– дейді 4-курс студенті 
Ұлдана Жүрсінәлі.

Сондай-ақ жастар 
«қиын дықты тек бірлік 
пен ынтымақ арқылы ға-
на жеңе аламыз» деген 
ой-пікірлерімен бөлісіп, 
барша азаматтарды бей-
біт өмірді бағалауға ша-
қыр ды.

 
 

Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың 

Баспасөз қызметі

ин дус триялық аймағы 
ау да нында орналасқан 
экс  перименталды-өн-
дірістік база, Ө.А.Жол-
дас беков атындағы Ме-
ханика және машинатану 
инс титуты, «Цифрлық 
тех нологиялар және ро-
бототехника» ғылыми бі-
лім-беру орталығы, жо ба-

тро  ника және робо то-
тех ника» оқу-зерттеу 
зерт ханасы заманауи құ-
 рыл ғылар, атап айт-
қанда, KazBot андроид 
ро бот та ры, UR-10 өнер-
кәсіптік роботы, фре зер-
лік және лазерлік ста-
нок тар, 3D-прин термен 
жабдық талған.

Сондай-ақ білім алу-
шы лар отандық жеңіл 
автомобильдер өндіретін 
Hyundai Trans Kazakhstan 
зауыты, «Алма ты Энер-
го Сервис» ЖШС, «Даму» 

тысып, жүлделі III орынды 
жеңіп алды. 

Қазіргі уақытта тех-
но логиялық үрдістерден 
бөлек, тұрмыстық тір ші-
лікті де автоматтандыру 
және роботтандыру не-
гізгі трендке айналды. Ел 
эко номикасында робо-
то техника бойынша кә-
сіби бі лімі, іскерлігі мен 
дағ дылары бар мамандар 
тапшылығы байқалады. 
Сондықтан бұл ма ман-
дық түлектері ел эконо-
ми касының барлық са-
ла ла рында үлкен 
сұ   ра нысқа ие. ҚазҰУ-да 
даярланған ма мандар 
болашақта елі міздің 
робот жасау, білім беру 
робототехникасы сфе-
ралары мен ин же нерия 
саласын дамытуға және 
елімізде цифр лан дыру 
деңгейін көтеруге үл -
кен үлес қосары сөзсіз.

Әйгерім 
ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ
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Бұл селқостық танытатын кез емес

Президент алыпқашпа 
әңгімелерге нүкте қойды

Саяси маңызды қадам жасалды
«Nur Otan» партиясының кезектен тыс XXI съезі өтті. Мұны жаңа 

Қазақстанның жаңа қадамы деуге болады. Партияның саяси кеңесінің 
қаулысымен бекітілген күн тәртібіне сәйкес, жиынға қатысушылар үш 
мәселені қарады: алғашқысы – партия төрағасын сайлау, одан кейін 
жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, соңғысы – саяси кеңес 
құрамына өзгерістер енгізу.

Аптадағы айтулы оқиғаның бірі – мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев республикалық «Хабар 24» телеарнасындағы сұхбаты арқылы елдің 
көкейінде жүрген көп сауалға жауап берді. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
сарапшылары осы оқиғаларға қатысты өз пікірлерін ортаға салған еді.

ҚР Тұңғыш пре зи ден-
ті – Елбасы Нұрсұлтан 
На зар баевтың ұсынысы 
бойын ша Қазақстан Рес-
публи ка сы ның Пре зи-
ден ті Қа сым-Жомарт То-
қаевтың «Nur Otan» 
пар  тиясына бірауыздан 
төраға ретінде сайлануы 
мемлекет басшысының 
пар тиядағы беделі мен осы 
уақытқа дейін ат қар ған 
ерен еңбегінің жемісі. «Nur 
Otan» еліміздегі же тек ші 
партия бол ған дық тан, 
Пре зиденттің төраға бо-
лып сайлануы, ме нің ше, 
партияға тың күш, ерек ше 
серпін береді.   

Екінші мәселе бойын-
ша жарғыға өзгеріс енгі зіл-
ді. Яғни жарнаны ай лық 
есептік көрсеткішке ла-
йық ты есептеу туралы 
шешім қабылданды.

Күн тәртібіндегі үшін ші 
мәселе бойынша кеңес 
құрамын өзгерту туралы 
шешім қолдау тапты. Оған 
партия мүшелерінің са ны-
на пропорционалды түрде 
барлық өңірдің өкіл дері 
енді. Жалпы, пар тияның 
жо ғары өкілді органы 55 
пайызға жа ңар ды. Соның 

Қазақстан Пре зи-
ден ті Қасым-Жомарт 
То қаев республикалық 
«Хабар 24» теле ар на сы-
ның журналисі Вера За-
харчукпен сұхбат жасап, 
халықтың көкейінде 
жүр ген көптеген сұрақ-
тардың жауабын берді. 
Мемлекет басшысы қаң-
тардағы қайғылы оқи-
ғалардың себептері 
мен салдарын ашып 
көр  се тіп, елімізде жү-
зеге асы ры латын саяси, 
эконо ми калық және 
әле у меттік рефор ма-
лардың мән-мазмұнын 
тү сіндірді. Сонымен қа-
тар Қазақ елінің алдағы 
кезеңдегі сыртқы саяси 
басымдықтары мен не-
гізгі стратегиялық серік-
тес терімен өзара қарым-
қатынастары туралы 
ар найы тоқталып, соңғы 
кез дері белең алып кет-
кен алыпқашпа саяси 
әң гімелерге нүкте 
қойды. Әсіресе Қазақ-
стандағы қаңтар бүлігін 
басуға ҰҚШҰ бі тім гер-
шілік күштерінің кө мек-
ке тартылуын түрлі дең-
гей дегі саяси сәуегейлер 
сан-саққа жорып, «Қа-

ішінде әйел дердің үлесі 
33,7 па йызға дейін өскені 
қуан тады. 35 жасқа дейінгі 
жастардың үлесі алты есе-
ге, яғни 13 пайызға дейін 
арт ты. Орташа жас мөл ше-
рі төрт жылға төмен деп, 47 
жасты құрады. Мем лекеттік 
қызметшілер саны үштен 
бірге қыс қар ды. Өз басым 
мұны маңызды көрсеткіш 
деп санаймын. Өйткені 
мем лекеттік қызмет кер-
лердің онсыз да қызметі 
бар емес пе? Тағы бір 
қуан та тыны, саяси ке-
ңестің құ ра мында аза мат-
тық сек тордың өкілдері 
ай    тар лықтай артты. 

Өзім білім және ғылым 

саласында еңбек етіп жүр-
гендіктен, кеңес құ ра мын-
дағы білім беру саласы 
өкілдерінің екі есеге (10 
пайыз) арт қа ны на ерекше 
қуандым. Осының өзінен-
ақ партия басшысының 
бі лім сала сы на тың өз-
герістер алып келетінін аң-
ғаруға бо ла ды. Бұдан өзге, 
партия құрамында ҮЕҰ 
мен БАҚ үлесі екі еседен 
аса, 15,2 пайызға ұлғайды. 

Президентіміз атап өт-
кендей, партия мү ше лері 
асқан белсенділік та-
нытып, кез келген жағ дай-
да алдыңғы шепте жүруі 
керек. Бұрынғыдай сел қос-
тық таныту де ге ніңіз құп-
талмайды. Қоғам сөзден 
арылып, нақты іске көшуі 
тиіс. Бұған бә ріміздің ат-
салысқанымыз абзал. Өйт-
кені ел мен жер біздікі.  

Ажар ЖҰБАНОВА,
Биотехнология 
кафедрасының 

профессоры, б.ғ.д., 
Қазақстан ұлттық 

жаратылыстану 
ғылымдары 

академиясының 
академигі

зақ стан Ресейге кіріптар 
бо лып қалатын болды», 
«батыс елдері енді Қа-
зақстанға эко но ми ка-
лық санкциялар салады», 
«Қазақстанның көп-
век торлы сыртқы сая-
саты құр дымға кетті» 
де ген дей сан түрлі жо-
ра мал дар жасаған еді. 
Тә жі рибелі дипломат, 
са ли қалы саясаткер са-
налатын Президентіміз 
мұндай арандатушылық 
сипаттағы «саяси бол-
жам дардың» негізсіз 
еке  нін айта келе, мә се-
ленің ақ-қарасын ашып 
берді.

Сұхбат барысында 
Пре зидентіміз жүгенсіз 

кеткен қарулы лаңкес-
тер ге ескертусіз оқ ату 
туралы қатаң бұйрық 
беруге тура келгеніне 
де тоқ талды. Ұлттық 
қа уіп сіздікке қатер 
төн ген қиын сәтте 
Мем лекет бас шысы әрі 
бас қол бас шы ретінде 
шұғыл ше шім қабыл-
дап, барлық жауап кер-
шілікті өз мой нына 
алғанын айт ты. Мұндай 
жағдайда батыс елдері 
не дейді екен деп, 
ойланып-толғанатын 
уақыт жоқ еді.

Мемлекет басшысы 
ойын қорыта келе, елі-
міздің халықаралық 
бай  ланыстары қалып-
тас қан дәстүрді сақтай 
отырып, көпбағытты, 
сын дарлы және өзара 
тиімді әріптестікке не-
гіз делетінін атап көр-
сет ті.  

Сейілбек 
МҰСАТАЕВ,

Саясаттану және 
саяси технологиялар

кафедрасының 
профессоры,

саяси ғылымдар 
докторы

Президент Қасым-Жо-
 март Тоқаевтың елі міз де 
орын алған терең әлеумет-
тік-эконо ми калық дағ да-
рыс тан праг ма тикалық 
сая си рефор ма лар негізін-
де күшті мемлекет ретінде 
түлеп шығу мүмкіндігі бар 
еке нін аңғартқан соңғы 
нық мәлімдемесі мен көп 
күттірмей бастап кеткен 
нақты іс-әрекеттері қа лың 
жұртшылықтың кө ңі лінен 
шыға бастады.

Қ.Тоқаев съезде жаса-
ған баяндамасында қасі-
рет ті қаңтар күндері «Nur 
Otan» партиясы өзін елі-
міз дегі жетекші саяси 
күш ретінде көрсете ал-
ма  ға нын, қолда бар ора-
сан ада ми және кәсі би 
маман дар дың ре сур сын 
дұрыс ар  наға бағыт-
тамай, сырт тай ба  қы лау-
шыға ай нал ға нын қатаң 
сынға алды.

Ол бірінші кезектегі 
мәселе ретінде пар тия ның 
құрылымына өз ге ріс тер 
ен гізіп, оны тұтастай 
оңтай ландыру қажет еке-

ніне тоқталды. Партия ап-
па  ратының сервистік мо-
дель жағына қарай қайта 
құ рылып, қарапайым ха-
лық тың өзек жарды мәсе-
ле лерін нақты түрде шеше 
алатын тетіктерді қолда на-
тын жа ңарту процестерін 
бас тауды талап етті.

«Nur Otan» пар тия сы-
ның жанынан құрылған 
қо ғамдық кеңестер, бү гін-
 де елімізде қор да ланып 
тұр ған өткір әлеу мет тік-
эко номикалық мәсе ле лер-
ді еңсеруге тек үйреншікті 
жалаң ұран тастаумен 

емес, нақты шешімдер мен 
ұтымды ұсыныстар беру 
ар қылы бел шеше кіріс кен-
де ғана партияның халық 
қол дауына ие болу мүм кін-
дігі артатынын баса айтты.

Қазақстан Респуб ли-
касы Парламенті Мә жі лісі 
мен Сенатындағы «Nur 
Otan» партиясының депу-
тат тары мен фрак ция мү-
ше лері жал ған дық тан, 
ұран   шылдық пен ашық 
по пулизмнен ада болып, 
алда жүр гізі ле тін рефор-
ма лар ды са палы заң дар-
мен қам та масыз етіп, 
өзінің сай  лау шыларымен, 
қоғам бел сенділерімен 
жиі кез десіп, шалғайдағы 
ауыл хал қының ауыр 
тұрмысын жеңілдету үшін 
бар мүм кіндікті пай-
далану қажет ті гін ес те-
ріне салды. 

Есенай ІҢКӘРБАЕВ, 
Саясаттану және 

саяси технологиялар  
кафедрасының доценті,

саяси ғылымдар 
кандидаты

Партияны жаңару процесі күтіп тұр
Білім жүйесін електен 
өткізетін кез жетті

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
өзінің «Хабар 24» те ле-
арнасына берген сұх ба-
тында еліміздегі ірі кә-
сіп орындарға шетелден 
мамандар тартуды қыс-
қартып, Қазақстан аза-
маттарын жұмысқа алу 
туралы да айтты. Пре зи-
дент «Ресейдің білім 
жүйе сі, әсіресе тех ни ка-
лық білім саласы жақсы» 
екенін айта келе, Қазақ 
елі Ресейдің стра те гия-
лық серіктесі, бізде ірі 
бизнес саласында бір-
лес  кен кәсіпорындар 
бар, сондықтан бізге Ре-
сейде білім алған тех-
никалық мамандар қа-
жет екенін атап өтті.

Бұл Қасым-Жомарт 
Кемелұлының өзі атап 
көр сеткендей, Ресейде 
ғана білім алу қажет де-
ген ді білдірмейді және 
ба тыс елдерінде білім 
ал ғысы келген адамға 
еш кім кедергі кел тір-
мей ді. Алайда батыстың 
білім саласын идеалға 
айналдырудың қажеті 
жоқтығын меңзеді. 

Осы тұста біз Болон 
үдерісі бойынша білім 
саласына енгізілген өз-
ге рістерге де қайтадан 
талдау жасағанымыз 
дұ рыс деп ойлаймын. 
Ба тыс білім жүйесін ен-
гі зуде бізде кеткен қа   -
теліктерді түзету қа жет. 
Осы тұрғыда фило ло-
гия ғылымының кан-
дидаты, аудармашы, 
Абер  дин уни вер си теті-
нің (Ұлыбритания) PhD 
докторанты Гүл шат Ба-
қыт жан қызы ның пі кі рі-
не тоқ талғанды жөн 
көр дім. «Шын мәнінде 
Бо лон процесінің мүше-

сі болып есептелетін ба-
тыс тың алдыңғы қа тар-
лы университеті мен 
Қазақстан универ си те ті-
нің білім деңгейі сәйкес 
емес. Студент қандай да 
бір пән аясында немесе 
құбылыс туралы өзі 
ізденбейді, іздену, сыни 
пайым қалыптастыруды 
білмей шығады. Есесіне 
оған бәрі тек оқытушы 
тарапынан айтылып бе-
ріледі. Бұл жалпы білім 
алу процесінің қағидат-
та рына қайшы. ЖОО-да 
білімді бермейді, білімді 
студент өзі алуы тиіс. Ол 
үшін іздену керек. Ал 
ізденуге уақыт қа рас-
тырылуы қажет», – деген 
еді. Міне, осы әріптесім 
айт қан олқылықтарды 
ескеріп, білім жүйесіне 
түзетулер енгізетін уа-
қыт жетті деп есеп-
теймін.

Айтқали 
БАҚЫТОВ,

Дипломатиялық 
аударма

кафедрасының 
профессоры, ф.ғ.к.

BEZBEN
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– Нәбижан Мұқамет-
хан ұлы, сіз Қазақстан 
алғаш тәуелсіздігін алып, 
дербес мемлекет болған 
тұста Қытай елінен 
келген бір топ қазақ 
интеллигенциясы 
өкілдерінің бірісіз. Ол 
жақтан елімізге қатысты 
құнды тарихи деректер 
алып келдіңіз. Қазақстан 
мен Қытай арасындағы 
қарым-қатынастар 
тарихын зерттеп жүрген 
ғалым ретінде таныл-
дыңыз. Әңгіме міз ді сол 
кезден бастасақ...

– Осыдан отыз жыл бұрын 
Қазақстан өзін тәуелсіз мемлекет 
деп жариялағанда, сірә, қуан ба-
ған қазақ жоқ шығар. Өзім сол 
кезден бастап атажұртқа келуге 
дайындала бастадым. Жолым 
түсіп, 1992 жылы қарашада Шан-
хай Ғылым академиясы деле га-
циясының аудармашысы ретінде 
Алматыға келдім. Сол кезде ҰҒА 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих 
және этнология институтының 
мені докторантураға қабыл да ға-
ны жөніндегі құжаттарды алып 
қайттым. Ол жақтағы рәсім де рім-
ді өтеп, 1993 жылы мамырда 
аталған институттың директоры, 
академик Манаш Қозыбаевтың 
шәкірті ретінде диссертациялық 
зерттеуімді бастадым. 1995 жы лы 
сәуірде «Қазақ-қытай қаты-
настарының даму тарихы (ХVIII-
ХХ ғасырлар аралығында)» деген 
тақырыпта кандидаттық дис сер-
тация қорғадым. 2001 жылы «Қы-
тайдағы қазақтардың қоғам дық 
тарихы (1860-1920 жж.)» ат ты 
тақырыпта тарих ғы лы мы ның 
докторы ғылыми дәрежесін қор-
ғадым. 2000 жылы Әл-Фа ра би 
атындағы ҚазҰУ тарих фа куль-
тетінің деканы Мәмбет Қой-
гелдиевтің шақыруымен Шет ел-
дің жаңа және қазіргі заман 
та ри хы кафедрасына келіп, 

доцент, профессор және кафедра 
меңгерушісі қызметтерін ат-
қардым. 2007 жылы халықаралық 
қатынастар факультетіне ауы-
сып, профессор болдым, 2012 
жылы университет жанынан 
Қазіргі заманғы Қытайды зерттеу 
орталығы ашылып, қазірге дейін 
осында жетекшілік етіп келемін. 

– Қытайда оқу бітір-
геннен соң қандай 
қызметте болдыңыз? Екі 
ел арасындағы қарым-
қатынастарды зерттеуді 
сол кезден бастаған 
боларсыз?

– Мен университетті бітірген 
соң, Іле Қазақ облысының үгіт-
насихат бөлімінде істедім. 1980 
жылы конкурс арқылы Шыңжаң 
қоғамдық ғылымдар академиясы 
Орталық Азия зерттеу инсти ту-
тына ғылыми қызыметкер болып 
қабылдандым. Сол кезден бастап 
Қытай мен Қазақстан, Орталық 
Азия қатынастар тарихын зерт-
тедім. Бұл саладағы ең алғашқы 
еңбегімді 1982 жылы «Патшалық 
Ресейдің Қазақстанды отарлауы 
және қазақ халқының оған қарсы 
көтерілістері» деген ауқымды 
мақаламды қытай тілінде жазып, 
жарияладым. Себебі сол жылы 
елде «Қазақстанның Ресейге өз 
еркімен қосылуына – 250 жыл» 
шарасы кеңінен атап өтіліп 
жатқан. Соған бағыттап жазған 
болатынмын. 

– Сол кезде КСРО мен 
Қытай елі арасындағы 
саяси жағдай шиеленісіп 
тұрған, соны есепке алып 
жазған боларсыз?

– Әрине, олай емес, өйткені 
Қа зақстан Ресейге өз еркімен қо-
сыл мағанын ол жақтағы ғалым-
дар білмей отырған жоқ. Кім өз 
еркімен біреуге барып бодан бо-
лады? Барлығы зеңбіректің кү ші-

мен іске асырылған, оны барлығы 
біледі. Патшалық Ресей тек Қа-
зақ станды ғана емес, бүкіл әлемді 
отарлағысы келді. Қазақстандық 
ға лымдар айта алмайтын тарихи 
шындықты шетелдердегі қазақ-
тардың айтуына болады ғой. Мен 
әлем елдеріне тарихи ақиқатты 
айтайын деген оймен жаздым. 
Сондай-ақ қазақтың Абайдай 
фи лософ ғұламасы, Абылай хан-
дай тегеурінді ханы болғанын 
қытайлар білсін деп, «Абайдың 
қоғамдық идеясын зерттеу», 
«Абы лай хан туралы зерттеу» де-
ген көлемді зерттеулерімді 1983-
84 жылдары алдымен қытай 
тілінде жазып, жарияладым. Абы-
лай хан туралы жазған еңбегім 
ке зінде Қазақстанда орысшаға 
аударылып басылған. Ғұлама ға-
лым Нығмет Низами жазған «Қа-
зақ тың қысқаша тарихы» деген 
еңбегін қытай тіліне аударып 
бастырдым. Қытай тілінде шық-
қан «Үйсін туралы зерттеу» деген 
күрделі тарихи жазбаларды қазақ 
тіліне тәржімеледім. Бұл еңбек ол 
жақта үш рет басылып, кеңінен 
таралды. Мен сол кездерде қытай 
тілінде жазылған құнды дерек-
тер мен жұмыс жасауға көбірек 
ден қойдым. Әсіресе Цин патша-
лы ғы орда күнделіктеріндегі, 
архив жазбаларындағы қазаққа 
қатысты материалдарды жүйелі 
жинап зерделедім, жарыққа 
шығардым. 

– Абылай хан зама-
нын дағы қазақтар 
ту ра лы қытай деректері 
не дейді?

– Цин империясы 1750 жыл-
дар дан бастап қазақтарға қатты 
назар аудара бастады. Өйткені 
олар жоңғарларға жорық жаса-
ға нымызда қазақтарда қандай 
реакция болады деген мәселені 
анықтамақ болды. Қазақтар жоң-
ғарлармен бірігіп қарсылық көр-
сете ме, жоқ па, соны білгісі келді. 

Сондықтан Цин империясы Абы-
лай ханға елші жіберіп, қазақтар 
туралы мәліметтер жинай бас-
тады. Абылай ханды бүкіл қа зақ-
тың басшысы деп таныды және 
онымен мәселені шешіп отырды. 
Оны дәлелдейтін манчжурше, 
қы тайша жазылған архив құ жат-
тары көп. Абылай хан Цин үкі-
метімен кең көлемде сауда-сат-
тық жасады. Мысалы, қытайлар 
мініс атқа зәру болса, қазақтарға 
тоқыма, жібек бұйымдар керек 
болды. Өзара қажеттілікті қам-
тамасыз ету үшін Цин өкіметі 
Үрім ші, Қорғас және Тар ба ға-
тайдан тек қазақтармен сауда 
жасайтын базар ашқаны туралы 
жазылған деректер көп. Абылай 
хан көпвекторлы сыртқы саясат 
ұстанып, Ресеймен де, ортаазия-
лық елдермен де саяси және сау-
да-экономикалық байланыста 
болды. Сол арқылы халықтың 
әлеуе тін жақсартты. Қытай сая-
хат шыларының жазған дерек те-
рінде қазақтардың киген киім-
дері, ат әбзелдері, әшекейлері мен 
той салтанаттарының керемет 
екені айтылады. Абылай хан дәуі-
рінде қазақ қоғамы айтарлықтай 
да мыған.

– Шыңжаң өлкесіне 
қазақтар қай кезден 
бастап қоныстанды?

– Қазіргі Солтүстік Тянь 
Шань өңіріндегі Іле, Шығыс Тар-
ба ғатай және Алтай аймақтары 
қазақ тың ежелгі атамекені бол-
ған. ХVIII ғасырдың 20-жылдары 
жоң ғарлар қазақтарды батысқа 
қарай ығыстырған. Кейінірек, 
50-жылдары Цин империясы 
Жоңғар хандығын жойып, елі 
мен жерін басқаруына алған 
кезде Абылай хан Цин им пе-
раторынан ол жақтағы атаме кен-
де ріне қазақтардың қайтып ба-
руына жол беруді талап еткен, 
бірақ бұл талап қабылданбады. 
Алайда Абылай хан Цин үкіме ті-

мен сауда-саттық байланыстарды 
өріс тете отырып, Ұлы жүз бен 
Орта жүздің бірқатар руларын 
шығысқа қарай жылжытып, 
көшіру саясатын қолдану арқылы 
жоңғарларға дейінгі жерлерімізді 
қайтадан иеленді. 1864 жылы 
Шәуешек қаласында Қытай мен 
Ре сей қазақтар қоныстанған ше-
ка ра ны мемлекеттік дели ми-
тациялау шартына қол қойды. 
Осы шарт бойынша шекараның 
арғы бетінде қоныстанып отыр-
ған қазақтар жерімен бірге Қы-
тайдың құрамында қалды. Демек, 
қазіргі Қытайдағы қандастар 
өздерінің атамекенінде отырған 
қазақтар.

– Нәбижан Мұқамет-
ханұлы, жақында 
«Халықаралық феномен: 
қазақ халқының бөлінуі 
мен тұтастану үдерісі» 
атты кітабыңыз «Қазақ 
университеті» баспа сы-
нан жарық көрді. Атына 
қарағанда қазақтың 
бүкіл тарихы осында 
жатқан сияқты, осы 
еңбегіңізді қысқаша 
сипаттап берсеңіз.

– Бұл менің 15-ші кітабым. 
Осы тақырыпты зерттеп жүр ге-
німе 25 жылдан асты, бұл сол 
зерттеуімнің қорытынды нә ти-
жесі деп айтуға болады. Бұл ең-
бегімде қазақ халқының бөлінуі 
мен тұтастану үдерісі әлем та ри-
хы мен халықаралық қатынастар 
контексінде қарастырылған. 
Шет   елдердегі этникалық қа зақ-
тар қандай қоғамдық ортада өмір 
сүрді, оларда ортақ қазақи сана 
қалай сақталған, бөгде саяси 
мәдениет оларға қалай әсер етті, 
оларды тарихи Отанына тарту-
шы күш неде деген мәселелерді 
мәдениет антропологиясы тұр-
ғы сынан зерделедім. Сондай-ақ 
еңбегімде Елбасының «Қазақ 
диас порасының саясаты», «Ұлы 
даланың жеті қыры», «Мәңгілік 
ел» идеялары жүйелі түрде па-
йым  далады. Сонымен бірге елге 
келген миллиондаған қан дас-
тардың қоғамның әр сала сында 
ат қарып жатқан еңбектері нақ-
ты лы мысалдар арқылы көр сеті-
ле ді.

Қазақ тарихы және әлемдік 
тарих тәжірибесінен қарас тыр-
ғанда тәуелсіз Қазақстан Респуб-
ли касы мәңгілік ел болу үшін ұлт-
тық ұлы тұтастануды жүзеге 
асы ру керек деген ой тұжы рым-
далады. Әлемде тарыдай ша шы-
рап жүрген қазақтар тарихи 
Отаны – Қазақстанда бірегей-
лен генде ғана олар өзінің ұлттық 
болмысында өмір сүре алады. 
Сонымен бірге еліміздің тәуел сіз-
дігі бекемделіп, әлеуметтік эко-
номикасы дамып, өркениеті 
өсетін болады деген қорытынды 
жасалады. Сондай-ақ мақса ты-
мыз – бүкіл қазақты бір тұ тас тан-
дыру болуы керек деген ұсыныс 
ай тылады.

Жалпы, зерттеу нәтижесі 
Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан 
Назарбаев белгілеген, елімізде 30 
жыл бойы дәйекті түрде ат қа ры-
лып келген қазақ диаспорасы 
саясатының нәтижелі болғанын 
анықтайды. Осы стратегиялық 
маңызы зор салиқалы саясатты 
қазіргі Президентіміз Қасым-
Жомарт Тоқаев жаңа деңгейде 
жалғастырады деп сенеміз. 

– Әңгімеңізге рақмет, 
табыс тілеймін!

Сұхбаттасқан 
Қайыржан ТӨРЕЖАНОВ

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдық мерекесі қарсаңында Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің Әл-Фараби 
кітапханасында тарих ғылымының докторы, 
Қытайтану кафедрасының профессоры, университет 
жанындағы Қазіргі заманғы Қытайды зерттеу 
орталығының директоры Нәбижан 
Мұқаметханұлының «Қазақ университеті» баспасынан 
шыққан «Халықаралық феномен: қазақ халқының 
бөлінуі мен тұтастану үдерісі» атты кітабының 
тұсаукесері өтті. Бұл кітапта қазақ халқының бөлінуі 
мен тұтастану тарихи үдерісін әлем тарихының дамуы 
мен халықаралық қатынастарының өзгерістеріне 
байланыстырып кешенді талдау жасалған. Елге 
оралған қандастардың Қазақстандағы қоғамдық орны 
мен рөлі бағамдалып, олардың әлеуметтік салаларда 
атқарып жатқан қызметтері мен ел тәуелсіздігінің 
нығаюына қосып отырған үлестері сарапталады. Бұл 
шығарма алыс-жақын шетелдердегі қандастардың 
тарихи Отанына оралуынан бастау алатын 
Қазақстандағы ұлттық тұтастану, бірегейлену үдерісі 
мен «Мәңгілік ел» болу идеясына бағытталған. Кітап 
авторы Нәбижан Мұқаметханұлымен тұсаукесер 
алдында арнайы кездесіп, сұхбаттасқан едік. 

Мақсатымыз – бүкіл 
қазақты тұтастандыру 

Нәбижан МҰҚАМЕТХАНҰЛЫ, 
Қазіргі заманғы Қытайды зерттеу орталығының директоры:
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ҚЫСҚА ДА НҰСҚА

– Құрметті профессор Моханрадж, 
ҚазҰУ-дағы қазіргі қызметіңіз қандай?

– Соңғы екі жылда «Бакалавриат студенттері 
үшін жаңғыртылатын энергияға кіріспе» жұмы-
сын жүргізіп жатырмын.

– Посткеңестік және батыс елдеріндегі 
ғылымның дамуын қысқаша қалай 
сипаттар едіңіз?

– Қазіргі уақытта Қазақстанда ғылыми-зерт-
теу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар 
дамып келеді. Зерттеу нәтижелері елде энергия 
тиімділігі мен қоршаған ортаны қорғау бойынша 

жақсы инфрақұрылымды қамтамасыз етеді деп 
сенеміз. 

– Жастарымыздың ғылымға деген 
қызығушылығын қалай бағалайсыз?

– Барлық жас студенттер экологиялық 
тазалық пен энергия тиімділігін төмендету 
арқылы озық технологияларда ойлауға ынталы.

– ҚазҰУ-дағы студенттеріңізден қандай 
нәтиже күтесіз?

– Энергияны үнемдейтін және экологиялық 
таза жабдықтың дизайны туралы білімдерін же-
тілдіру.

BILIM INTEGRASIASY

Профессор Моханрадж Му-
ру   гесан Мадрас универ си те-
тінің инженерлік механика 
сала сын дағы бакалавр дәреже-
сін, Бхара тиа ра универси те тін-
де тоңа зыт қыш және ауаны 
кон ди цио нерлеуге бағытталған 
ин женерлік механика саласын-
да ғы магистр дәрежесін алған. 
Ғалым Үндістан инженерлік және 
технологиялық колледжі, ин-
женерлік механика депар тамен-
тінің профессоры. Мо хан радж 
Муругесан Үндіс тан ның Кожи ко-
де қаласындағы Ұлттық техно ло-
гия институ ты ның (NIT Calicut) 
инженерлік механика депар-
тамен тінің про фессоры Симон 
Джаярадждың шәкірті. Сол инс-
титутта про фес сор Джая рад ж-
дың жетекші лігі мен күн энер-
гиясын қол данатын бу ком прес-
сорлы жылу сорғысын зерттеп, 
2009 жы лы PhD диссертациясын 
қорғаған.

Соңғы жылдары профессор 
Моханрадж Әл-Фараби атын да ғы 
ҚазҰУ-мен тығыз жұмыс істеуде. 
Сонымен қатар Қ.Сәт баев атын-
дағы ҚазҰТЗУ (Satbayev Univer-
sity) және Ш.Есенов атындағы 
Каспий техноло гия лар және ин-
жи ниринг уни вер ситеті (Yes-
senov University) де профессор 
Моханрадждың дә ріc оқуына 
мүдделілік таны тып отыр. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Математика және механика ғы-
лыми-зерттеу институтының же-
тек ші ғылыми қызметкері, PhD, 
Механика кафедрасының до-
центі Ержан Беляевтың ай туын-
ша, ҚазҰУ мен Үндістан ның атал-
мыш ғылыми меке ме лері 
ара  сында 2010 жылдан бері бай-
ланыс орнаған. 

Қазіргі таңда профессор Мо-
ханрадж ҚазҰУ механика-ма те-
матика факультеті Меха ника ка-
федрасының профес со ры болып 
жұмыс істейді. Ағыл шын топтағы 
бакалавриат сту денттеріне «Жаң-
ғыр  ты ла тын энергия – кіріспе» 
са ба ғы нан дәріс оқиды. Бұл сту-
дент терге жаңғыртылатын энер-
гия тех нологияларын танып, 
олар ға инженерлік меха ни ка ның 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
халықаралық ынтымақтастығы арта түскенін осында 
дәріс беруші профессор-ғалымдардың дәрежесінен 
байқаймыз. Осындай халықаралық деңгейде 
мойындалған ғалымдардың бірі – доктор Моханрадж 
Муругесан. Ол жоғары импакт-факторлары бар 
атақты халықаралық журналдарда 90-нан астам 
мақала жариялаған. Стэнфорд университетінің 
зерттеуіне сәйкес, ол бүкіләлемдік ғалымдардың 
үздік 2 пайызына кіреді. Оның жиырма жылдан астам 
педагогикалық және ғылыми жұмыс тәжірибесі бар.

Жасыл технологияға жаңа 
даңғыл жасаған ғалым

тер модинамика, жылу және мас-
са тасымалы, матема ти ка лық 
модельдеу бойынша жоба әзір-
леу, проектілеу, модельдеу, оған 
техника-экономикалық тұр ғы-
дан баға беру жағынан то лық 
зерт теуге мүмкіндік береді.

СӘТТІ 
САБАҚТАСТЫҚ

2010 жылы Механика кафе-
дра сындағы профессор А.Қал-
таев, Ұлттық ғылым ака демия сы-
ның профессоры А.Най   ма нова 
және қауым дас ты рылған про-
фессор Ержан Беляев профессор 
Джаяраджбен бірігіп, Аэ ро ға-
рыш тық инжиниринг сала сында 
ұша тын қондырғылардың жану 
каме ра сындағы күрделі фи зика-
химиялық процестерді модель-
деумен бастаған. Екі-үш жылда 
алынған іргелі ғылыми-зерттеу 
жұмысы нәтижелерінің арқа сын-
да Механика кафедрасындағы 
сұйықтар мен газдар бағытында 
жылу және масса тасымалы, 
термодинамика, жану процестері 
фундаменталды салалары ары 
қарай терең дамыды.

2015 жылы профессор 
Джая     радж бен профессор 

сорғыларын тиімді ету жол да-
рын зерттеуге баулып ке леді. 
Оның ішінде Ержан Бе ляев шет-
елдік ғалымдармен иық 
тірестіре еңбек етіп, күн энер-
гиясын тиімді пайдалану тұр-
ғысында талдаулар жүргізуде. Ал 
ҚазҰУ докторанты Дінмұ хам бет 
Байымбетовтің суды тұщы лан-
дыру жобасына профессор Мо-
хан радждың өзі жетекшілік етіп, 
жас ғалымға жөн сілтеп оты-
рады. Бұл жобаның басты мақ-
саты – Маңғыстау об лысында 
Каспий суын тұщыландырып, 
жер гілікті шалғай елді мекен-
дердегі тұр ғындарға қолдану 
мақ сатында мобильді қон дыр-
ғыны жасау. 

Профессор Моханраджбен 
бі рігіп, Механика кафе дра сы-
ның қыз меткерлері мен док-
то рант тары Е.Беляев, Д.Ба-
йым  бетов, А.Әлиұлы, Е.Ердеш, 
Е.Шә  кір күн жылу кол лек тор ла-
рымен бірік кен каскадты жылу 
сорғысының прототипін жасап 
шығарған. Сонымен қатар қа-
зіргі таңда Е.Бе ляев, А.Тө леу-
ханов, Т.Аман жо лов, А.Сейітов, 
А.Әли ұлы, Е.Ер деш күн кол лек-
торымен жерасты жылу сорғ ы-
сының прототипін жасады. 
TRNSYS 18.0, EES (Engineering 
Equation Solver), ANSYS CFD, 
COMSOL Multiphysics CFD бағ-
дар ламалары арқылы мате ма-
тикалық модельдеу мен проек-
тілеу жұмыстары атқарылады. 
Соның арқасында прототиптің 
бөлшектері таңдалып, құрас ты-
рылады. Прототип ары қарай 
энер гия тиімділігі жағынан 
зерт телуде. Механика кафедра-
сы ның ұжымы, студенттері, 
магис  трант тары мен докто-
рант тары про фессор Мо хан-
раджға атқарылған жұмыстар 
үшін алғысын жеткізді.

Кәмила 
ЕРКІНҚЫЗЫ

Мо хан   рад ж  бен бірігіп, про фес-
сор А.Қал  та ев және қауымдас ты-
рыл ған про фессор Ержан Беляев 
зерттеу жұмыстарын қолдан ба-
лы термо ди намика, жылу және 
мас са та сы малы бағытына бұ-
рып, күн жылу энергиясы және 
жы лу сор ғы ла рын жылу энер-
гетикасы сек то рында ком мер-
циа ли за ция лау мақ   сатында 
зерт теулерді бас та ды. 

Дәрістер қазіргі заман талабына 
сай, жаңғыртылатын энергетика 
бағытында жүргізілді. Оның 
ішінде инженерлік басты сабақ-
тар қолданбалы термодинамика, 
гидравлика, баламалы энергетика 
технологиялары сияқты салалар 
қамтылды. Профессор Мохан-
радж бен бірлесе отырып, ҚазҰУ 
мен ҚазҰТЗУ базаларында күн 
жылу коллекторларымен бірік-

ле сі де осындай ғылыми ізденіс-
тер дің арқасында өз шешімін 
табады деген сенімдеміз. Қазіргі 
уақытта Қазақ ұлттық уни вер-
ситеті шет ел дік про фес сор-
лармен тығыз байланыс орнату 
арқылы осы мақсаттың үдесінен 
шығып отыр. Мәселен, кейіп ке-
ріміз Мохан радж Муругесан 
қазақ шәкірт терін жасыл тех но-
логияның кө мегімен жылу 

Профессор Моханрадж Муругесан:

– Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
мамандарымен ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру бары-
сын да ынтымақтастықта жұмыс істедік. Сондай-ақ бір-
лес кен ғылыми жарияланымдар жариялау бойынша да ат-
қа рылған істер аз емес. Бұл оқу орнында дәріс беруге 
қы зығушылығымды оятқан да осы мәселелер, оның ішінде 
бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстары. Атап айтар 
болсам, 2015 жылы жылу сорғы жүйелері бойынша курс тар 
жүргізіп, магистратура студенттері мен универ си тет 
оқытушыларына сабақ бердім. Осы дәрістердің нәтижесіне 
сүйене отырып, оқытушылар жылу сорғы жүйелерін зерт-
теу жобаларына көбірек қаржы тарта алады. 

Бұл туралы Ержан Келесұлы 
мынадай пікір білдірді:

– Үндістандық профессор-
лар мен әріптестіктің нәтижесінде 
ҚазҰУ мен ҚазҰТЗУ бірлікте ин-
женерлік бағыттарға көп көңіл 
бөлді. Профессор Моханрадж 
бас таған үндістандық әріптес-
тер мен көптеген прототиптер 
жасадық. Сондай-ақ ҚР өнер та-
бысқа патенттер алынып, бес аса 
жоғары квартильді Q1-Q2 ғылы-
ми мақалалар жарық көрді. Про-
фессор Моханрадж 2016 жылдан 
бастап жыл сайын ҚазҰУ сту-
дент тері, магистранттары мен 
докторанттарына дәріс оқиды. 

кен жылу сорғыларын тұрғын 
үйлерді жылыту мен ыстық сумен 
қамтамасыз етуді дамыту жұ мыс-
тары жүзеге асырылып келеді. 
Сондай-ақ ҚазҰУ және Есенов 
университеті үндістандық ғалым-
мен бірге суды тұщыландыру 
қон дырғысын жасап шықты. 
Про фессор Моханрадж және 
про фессор Джаярадждың қаты-
суымен Үндістанда 2015 жылдан 
бері магистранттарға арналған 
бірнеше курстар өткізілді. Со-
ны мен бірге бірнеше ғы лыми-
зерт теу нәтижелерін тал қы лау 
мақ са тында халықаралық кон -
ферен циялар ұйым дас ты рыл ған. 
Соның бірі – 2021 жыл дың 22-24 
желтоқсаны ара лығында өткен 
Thermal Analysis and Energy Sys-
tems атты онлайн конфе рен-
циясы, – дейді ҚазҰУ ғалымы. 

Жас ғалым Ержан Келесұлы 
үндістандық ғалыммен үндес-
тікте жұмыс істей отырып, бұл 
шараны сәтті өткізгенін жет кізді. 

ЖАС ҒАЛЫМДАРҒА 
– ЖАҢА БАҒЫТ

Жасыл технологияға бет бұ-
ра бастағанымыз ғалым дардың 
ора сан жетістіктерінің нәти же-
сі. Алдағы уақытта ауызсу мәсе-
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Недавно в Казахском национальный 
университете имени Аль-Фараби на факультете 
географии и природопользования прошла 
Международная научно-практическая конференция 
«Глобальные вызовы ХХІ века и окружающая 
среда», посвященная 10-летию кафедры ЮНЕСКО 
по устойчивому развитиюв рамках 30-летия 
Независимости Республики Казахстан.

Глобальные вызовы ХХІ века 
и окружающая среда

Цель конференции за-
клю  чалась вобсуждении на-
уч    ных проблем и обра зо ва-
тельных практик в об ласти 
экологии, безопас нос ти 
жиз  недеятельности для 
обес    печения устой чи вого 
развития, а именно прив  ле-
чении внимания пред ста -
ви телей органов управ-
ления, науки, образо ва ния, 
бизнеса, широкой общест-
вен ности Казахстана и дру-
гих регионов, к проблемам 
по защите, восстановлению 
экосистем суши и содейст-
вию их рационального ис-
поль зования, нехватки вод-
ных ресурсов, борьбе с 
из   менением климата и 
опусты ниванием, прекра ще-
нием и обращением вспять 
процессов деградации зе-
мель, а также остановки про-
цесса утраты биоло ги чес-
кого разнообразия. 

Важной задачей кон фе-
ренции стало выявление ак-
туальных проблем и обсуж-
де ние достижений в сфере 
устойчивого развития для 
определения оптимальных 
практических путей реше-
ния, так как это сегодня, как 
ни когда, приобретает осо-
бую актуальность в области 
экологии, экономики, обра-
зо вания, а также возмож нос-
ти и перспективы дости же-
ния целей в области 

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби 
является крупнейшим центром высшего образования, науки 
и инновации Казахстана уже на протяжении 87 лет со дня 
его основания. В канун 30-летия независимости Республики 
Казахстан КазНУ им. Аль-Фараби занимает лидирующие 
позиции не только среди ВУЗов страны, но и на 
международном уровне.

Патриотизм – формирования мира и благополучия

За весь период своего сущест-
во вания ВУЗ внёс огромный 
вклад в развитие социально-по-
ли тической и экономической 
жизни государства, став главным 
оплотом системы высшего об ра-
зования. На сегодняшний день 
Казахский национальный уни-
вер ситет имени Аль-Фараби 
отличается высоким качеством 
образования, международным 
признанием, активной научно-
исследовательской деятель  нос-
тью, сильнейшим профессорско-
преподавательскими составом и 
одаренными выпускниками. 

На юридическом факультете 
КазНУ в формате онлайн сос тоя-
лась лекция на тему: «Ра ди ка ли-
зация современного общества: 
мифы и реальность». Органи за-
то ром данного мероприятия яв-
ляет ся кафедра Теории и истории 
государства и права, конститу-
цион ного и административного 
права. В данной конференции 
активное участие приняли сту-
ден ты первого и четвертого 
курса юридического факультета 
КазНУ имени Аль-Фараби, сту-
денты Алматинской академии 
МВД РК имени М.Есбулатова, а 
также преподаватели. Пригла-

шен ным гостем на данном 
меро прия тии был Председатель 
Пре зи диума РОО «Кон тртер-
рористический комитет», кан-
ди дат юридических наук, пол-
ков ник Уразбаев Аманжол 
Зей нол лаевич. 

Аманжол Уразбаев имел опыт 
научно-педагогической дея тель-
ности, работал преподавателем 
Семипалатинского педаго ги чес-
кого института, а также Алма тин-
ской академии МВД РК имени 
М.Есбулатова. Большая часть его 
профессиональной деятель нос-
ти была связана с деятельностью 
по противодействию терроризму 
и экстремизму. На его счету 
более 57 научных публикаций по 
проблемам борьбы с терро риз-
мом, экстремизмом и нарко-
преступ ностью, а также Аманжол 
Уразбаев является соавтором 
двух учебников «Основы контр-
раз ведывательной деятельности 
органов национальной безопас-
нос ти» и «История органов безо-
пас ности». Полковник Уразбаев 
пред ставлял КНБ РК в Ан ти тер-
рористическом центре СНГ в 
Москве, служил начальником 
аналитического подразделения 
в Центральноазиатском регио-

наль ном информационном ко-
ор динационном центре.

Лекция была посвящена 
одной из актуальных тем в XXI 
веке – деятельности по проти во-
дейст вию терроризму и экс тре-
мизму. На сегодняшний день 
«экс тремизм и терроризм пред-
став ляют собой раковую опухоль 
в современном обществе, ко то-
рая разрастается высокими тем-
па ми и отрицательно ска зы-
вается на всех сферах 
жиз  недеятельности человека». 

РОО «Кон тртер рористи чес-
кий комитет», председателем 
президиума которого является 
Аманжол Уразбаев, представляет 
собой организацию, деятель-
ность которой направлена на 
за щиту конституционного строя 
РК, на охрану общественного 
порядка, гражданского общества, 
а также защиту прав и свобод 
человека и гражданина. Цель 
организации – консолидация 
усилий граждан, общества и 
государственных органов в про-
тиводействии терроризму, экс-
тре мизму, нарко преступ ности, 

незаконной миграции и иным 
глобальным угрозам РК. «Кон тр-
террористический комитет» – 
это информационно-пропа ган-
дистский экспертный центр, 
который имеет огромный по-
тенциал в лице уникальных 
специалистов-экспертов, гене ра-
лов-практиков и ученых-тео ре-
тиков, имеющих огромный 
профессиональный опыт про ти-
водействия терроризму.

Проблема терроризма и наси-
льст венного экстремизма в сов-
ре менном мире весьма актуальна. 
Однако пандемия коронавируса, 
вспыхнувшая в 2019 году, внесла 
определённые коррективы в 
деятельность террористических 
и экстремистских группировок. 
Из-за того, что основная часть 
населения перешла в режим са-
мо изоляции и были закрыты 
границы, террористическая ак-
тив ность и уровень терро рис-
тических актов снизились. Как 
отмечают аналитики, сейчас тер-
ро ристические группы тех но-
логически сместили акценты 
своей деятельности и ушли в «он-
лайн». Так, одной из основных и 
наиболее гибких площадок для 
вербовки новых идеологических 
пособников, особенно среди 
мо  лодежи, стал Интернет. По 
оцен ке экспертов, молодежь и 
по дрост ки из-за кризиса иден-
тичности и социально-эко но-
мических проблем легче под вер-
же ны рискам обработки со 
сто роны вербовщиков. В Ка зах-

стане в этом вопросе про во дится 
большая профи лак тическая ра-
бота. 

Ответственность за общее 
сос тояние в Казахстане лежит не 
только на государстве, но и на 
гражданском обществе. Так как 
только совместные силы могут 
оказать значительное влияние на 
развитие всех сфер общест вен-
ной жизни страны. Огромным 
плю сом в государственный по-
ли тике Казахстана является 
активное вовлечение не пра ви-
тельственных объединений в 
реализацию проблем проти во-
действию насильственному экс-
тре мизму и терроризму. Казах-
станский патриотизм – это 
краеугольный камень формиро-
ва ния мира и благополучия на 
нашей земле, фундаментом 
которого являются семейные 
ценности. В данном направлении 
особое место должно иметь 
«бабушкино воспитание», так как 
духовность, патриотизм и опыт 
взрослого поколения помогает в 
развитии нравственной системы 
ценностей у подрастающего 
поколения. 

Д. БАЙМАХАНОВА, 
д.ю.н., доцент кафедры теории 

и истории государства и 
права, конституционного 

и административного права 

Т. СМАГУЛОВА,
студентка 4-ого курса 

юридического факультета

Совместная работа с 
визитинг-профессором 

В рамках рабочей программы 
были проведены мастер классы, 
панельные сессии совместные 
конференции для докторантов на 
тамы: «Декларация ООН по ВОУЗ 
(Всеобщий охват услугами здраво-
ох ранения): всем ли доступно 
право на здоровье?», «Экология 
меди цинской помощи», «Филосо-
фия семейной медицины: портрет 
семейного врача», «Постковидный 
синдром», «Высокогорная климато-
те рапия внутренних болезней», 
«Табачная зависимость» и др. 

В ходе визитинга был запла ни-
рован совместный проект по 
изучению постковидного син дро-
ма, который является послед ст-
вием коронавирусной инфекции 
COVID-19 в реализации научного 
ис сле дования. В проекте участ во-
вали про фессорско-препо да ва-
тель ский состав кафедры Политики 
и орга ни зации здравоохранения 
КазНУ, а также докторанты и ма-
гистранты кафедры. Прошла па-
нель ная сессия визитинг-про фес-

сора с докто ран тами по реализации 
программы ВОУЗ через призму их 
докторских тематик.

В ходе реализации рабочей 
прог раммы визитинг-профессор 
Бримкулов Н.Н. посетил несколько 
клинических баз г.Алматы, такие 
как реабилитационный центр 
фти зио пульмонологии «Ка мен-
ское плато», где в настоящее время 
про во дится реабилитация для 
пост ко вид ных пациентов, Респуб-
ли  кан ский ал лер  гоцентр на базе 
Научно иссле до вательского инсти-
тута кар дио логии и внутренних 
болезней и т.п.

В дальнейшем обсуждался во-
прос перспективы возможного со-
труд ничества двух сторон с ка-
федрой политики и организации 
здравоохранения. 

М. НУРЖАНОВА, 
Л. АЙМАНОВА,

преподаватели кафедры 
политики и организации 

здравоохранения

В течение месяца визитинг-профессор PhD, д.м.н., Бримкулов 
Нурлан Нургазиевич, заведующий кафедрой семейной 
медицины последипломного образования Кыргызской 
государственной медицинской академии имени И.К.Ахунбаева 
(Бишкек), провел курс лекций и занятий на актуальные темы 
практической медицины и здравоохранения для студентов и 
магистрантов КазНУ имени Аль-Фараби. 

ус  той чивого развития, ут-
вержденных ООН в 2015 г.

В конференции прини-
ма ли участие как очно, так и 
заочно более500 человек, 
среди которых были наряду 
с казахстанскими, и зару-
беж ные ученые из Италии, 
Португалии, Велико бри та-
нии, Испании, Китая, России, 
Азербайджана, Украины, Уз-
бекистана, Литвы, Кыр гыз-
стана, представители кафедр 
и департаментов ЮНЕСКО, 
а также из Департамента 
эко логии по г. Алматы КЭРК 
МЭГПР РК.Ко дню прове де-
ния конференции был издан 
сборник материалов в 4-х 
час тях, в котором опубли ко-
вано 268 докладов и статей 
авторов из 11 стран и 102 
организаций. Более поло ви-
ны участников Кон фе рен-
ции – это представители 
ре гионов, которые активно 
содействуют устойчивому 
развитию своих территорий, 
предприятий, организаций 
и инициатив. Участники об-
судили актуальные для об-
щества вопросы устой чи во-
го развития и позна ко мились 
с опытом коллег из ближнего 
и дальнего зару бежья. Работа 
конференции проводилась 
в форме пле нар ного засе да-
ния и 4 сек ций: 1. Сов ре мен-
ные проб ле мы природных 
и ан тро  погенных наземных, 

аквальных ландшафтов; 2. 
Ус  тойчивое приро до поль-
зо в ание и «зеленые» тех-
но ло гии; 3. Техносферная 
без опас  ность и защита 
окру    жающей среды; 4. Уни-
вер ситетское образование 
для устойчивого развития, а 

также «круглого стола» для 
студентов на тему: «Моло-
дежь и экология: взгляд в 
будущее».

Участники конференции 
констатировали, что пов се-
мест ное сокращение финан-
си рования научных ис сле-
дований, ориентированных 
на оценку биологического 
разнообразия наземных, по-
чвенных и водных экосис-
тем, привело к сущест вен-
ному ограничению или 
да же полному отсутствию 
дос то верной и полной 
инфор ма ции, необходимой 
при при нятия управ лен чес-
ких ре   шений в целях эф фек-
тив ного управления при род-
ными ресурсами на уровне 
регионов. Значительное 
чис  ло докладов конфе рен-
ции посвящено эко ло ги-
ческим и при родоохранным 
проблемам, технологиям и 
подходам, направленным на 
предотвращение нанесения 
экологического ущерба, в 
том числе, снижения не га-
тив ного воздействия от хо-
дов производства и по треб-
ления на окружающую среду.

Т. БАЗАРБАЕВА,
к.г.н., доцент

заведующая кафедрой 
ЮНЕСКО 

по устойчивому 
развитию 
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Пандемия тұсында жинақ тал-
ған ғылыми мәліметтер қант диа-
беті мен семіздікке шалдыққан 
науқастар COVID-19 ауруының 
алдын алуға көп көңіл бөлу ке рек-
тігін көрсетті. Функцио нал ды та-
мақ өнімдерін өндіруде стевия 
сияқты шикізат компоненті ма-
ңызды орын алады. Оны тамақ 
өнер кә сібінде қолдану қантты 
ішін ара ауыстыруға мүм кіндік 
береді, бұл дұрыс тамақтану мә-
селесін ше шу үшін өте маңызды.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың Өсім діктер биотехнологиясы 
зерт  ха на сы ның мамандары «Қа-
зақ стан Республи касының өнді-
ріс тік саласында іске асыру үшін 
қант тың табиғи алмастырушысы 
– стевияның жап пай көбею био-
тех но логиясын әзірлеу» тақы ры-
бында ғылыми жобаны іске асыр-
ды. Жоба жетекшісі – б.ғ.к., 
до цент Салтанат Асрандинаның 
айтуынша, стевия (Stevia rebaudi-
ana Bertoni) – көпжылдық, тер-
мофильді, шөпті өсімдік. Ол 
Бразилия мен Парагвайға тән 
эндемик болып табылады. 

– Стевия жапырақтарында 
дитерпен гликозидтері (DG) син-
тез деледі, олар дың агликоны 
стевиол болып табылады. Бұл қо-
сылыстар сахарозадан шамамен 
300 есе тәтті. Олар төмен кало-
рия лы, уыттылық және мута ген-
дік әсері жоқ. Іс жүзінде адам 
ағза сына сіңбейді. DG көмірсулар 
алма суының бұзылуынан зардап 
ше гетін адамдар үшін, әсіресе 
қант диабетімен ауыратындар 
үшін та ғамға тәтті дәм беруші ре-
тінде өте тиімді, өйткені олардың 
ги по гликемиялық қасиеттері 
бар, – дейді жоба жетекшісі.

Салтанат Шынтайқызының 
айтуынша, дитерпен гликозид-
те рінің негізгі артық шы лық та-
ры: дәмі тәтті, энергети калық 
құ  нар лығы нөлге тең, қыз ды-
руға, сақ тауға және мұздатуға, 
сондай-ақ қыш қыл дар мен сіл-
ті лердің әсе рі не төзімді, тез ери-
ді, тұтыну до засы аз, ұзақ уақыт 
қолданған кезде зиянды әсері 
болмайды жә не ме та болизм 
процесіне қатысу үшін инсу-
лин ді қажет етпейді. 

Стевия компоненттері мета-
бо лизмі бұзылған адамдардың, 
со ның ішінде қант диабеті, ате-
ро склероз, семіздік және басқа да 
ілес пе аурулары бар адамдардың 

Бүгінгі таңда Халықаралық диабет федера ция сы-
ның мәліметі бойынша әлемде 463 мил лион адам 
қант диабетімен ауы рады. COVID-19 эпи демиясы 
қант диабеті (SD) мен семіздіктің кең таралуына 
бай ла ныс ты денсаулық сақтау саласын орны толмас 
шы ғынға ұшыратты. Өйткені мұндай ауруы бар 
нау қас тар да инфекция ағымы күшейе түседі. 

Тәттілер нарығында 
«төңкеріс» жасайтын өнім

диетасындағы қантты алмас ты-
ратын қа сиеттерге ие.

Стевия бауыр мен ұйқы бе зі-
нің қызметіне оң әсер етеді, бала-
лар дағы аллергиялық диа тез-
дерді жояды, ұйқыны жақсартады, 
физикалық және ақыл-ой қабі-
лет терін арттырады. Стевиозид 
асқазан-ішек жолында (АІЖ) 
ойық жараның пайда болуына 
жол бермейді. Ацетил-салицил 
қышқылы, бутадион және стевия-
мен бірге қабыл данатын басқа 
қабынуға қарсы препараттар ас-
қазан-ішек жолдарының қа быр-
ға ларына зиянды әсер етпейді. 
Көп теген зерт теулер нәтижесі 
көрсеткен дей, стевияны үнемі 
қолданған кезде ағзадағы қант, 
радионуклидтер мен холестерин 
мөлшері төмендейді, жасуша 
реге нерациясы жақсарады, ісік-
тер дің өсуі тежеледі, қан тамыр-
ла ры күшейтіледі, холе ре ти ка-
лық, қабынуға қарсы және 
диу  ре тикалық әсерлер де бай-
қалады.

Дитерпен гликозидтерін пай-
да лануға жас шектеуі жоқ. Сон-
дық тан оларды балалар мен 
ересектерге арналған меди ци-
налық тамақтану мақсатында 
қол дануға болады. Сондай-ақ жо-
ғарыда сипатталған қасиеттерге 
байланысты стевия тамақ өнер-
кә сібінде, яғни пісіру, көкөністер, 
жемістер, ет консервілеу кезіндегі 
тех но логиялық процестерде жә-
не косме то ло гия да қолда ны лады.

Transparency Market Research 
жақында тәттілендіргіштер на-
ры ғына 2020-2030 жылдарға ар-
нап зерттеу жүргізген. Онда сала 

дық өсім көрсету арқылы 2030 
жылға қарай атал мыш нарық 731 
миллиард дол ларға дейін жетуі 
мүмкін. Су сын дар мен қапта ма-
дағы тағамдарға стевия, сірне, 
бал, пальма қан ты, кокос қанты 
және басқа да өсімдік негізіндегі 
тәтті лен дір гіштерді қолдану сол 
өсімдіктер өсетін аймақтардағы 
нарыққа қол  жетімді болады. Әрі 
оның әлемдік нарыққа шығуына 
ықпал етпек.

Стевия – әлемдегі ең перс пек-
тивалы қар қын ды тәттілендіргіш-
тер дің бірі. Ол денсаулыққа қа-
уіп ті канцерогендер мен 
та  ғам дық қоспаларды, Еуропа, 
АҚШ, Жапония, Канада секілді 
дамыған елдерде қолдануға ты-
йым салынған синтетикалық 
және жоғары калориялы тәт ті-
лен дір гіштерді нарықтан ығыс-
ты ра алады. 

2011 жылы стевияны Еуро-
одақ елдері ресми түрде тағамдық 
қоспа ретінде қабылдады. Содан 
бері Еуропа елдерінде стевия 
негізінде жасалған жаңа өнімдер 
тұтынушыларға жол тартты. Мы-
салы, алкогольсіз сусындардың 
әлемдегі ең ірі өндірушісі – Coca-
Cola Францияда шығарылған 
Sprite және Nestea өнімдерінде 
қанттың орнына 30 пайыз стевия 
қол данады. Бұл Еуропалық ко-
мис сия (ЕК) стевияны ресми 
мақұлдағаннан кейін енгізген ал-
ғашқы алып компания болды. 
Сонымен бірге Сoca-Cola ком па-
ниясына иннова циялық мүмкін-
дік терді пайдалануға және жаңа 
сусындар шығаруға жол ашты.

Соңғы жылдары әлемдік та-

да жыл са йын стевияны пай да-
лана отырып жасалған 450-ге 
жуық жаңа өнім нарыққа шыға-
ры латынын көруге болады. Ал 
Grand View Research зерттеуінде 
стевияның әлемдік нарығы 2024 
жылға қарай 556,7 миллион 
долларға жететіні айтылған. 
Өзімізге келер болсақ, елімізде 
1996 жылы Өсімдіктердің фи-
зио  ло гиясы, генетикасы және 
био ин женерия инсти ту тының 
қыз мет керлері көбейту био т ех-
но логиясын әзірлеу және отыр-
ғызу материалдарын алу бо йын-
ша жұмыстарды бастаған.

2012-2014 жылдар ара лы-
ғында ҚазҰУ-дың Өсімдіктер 
био  тех нологиясы зертха на сы-
ның қызметкерлері осы бағытта 
жүргізілген ғы лыми жобаны іске 
асырды.

– Зерттеу нәтижесінде біз in 
vitro (пробиркада, яғни тірі орга-
низм нен тыс – ред.) мәдениетінде 
стевияны микроклональды кө-
бейту әдістерін таңдадық және 
өзгерттік. Стевияның физио ло-
гиялық және био хи миялық пара-
ме трлеріне жаңа син тетикалық 
өсу реттегіш терінің әсері зерт-
телді. Регене ранттарды ашық 
жер ге бейімдеу әдістері оңтай-
лан дырылды.

Дала жағдайында өсірілген 
өсімдіктердегі стевиозидтің жи-
нақ та луы мен таралу заң ды лық-
тары және гликозидтер мөлшері, 
пиг мент тер мөлшері, ақуыз дар, 
көмірсулар, дәрумендер мен ми-
не рал ды элементтер мөлшері 
анық талды. Бак териялардың 
өсіп, дамуына стевия жапы рақ-
та рынан алынған сығын ды лар-
дың биоло гия лық белсенділігі 
баға лан ды, – дейді Салтанат 
Шын тай қызы. Жоба же тек ші сі-
нің ай туын ша, стевия сы ғын-
дыларының физио ло гиялық жә-
не биохимиялық пара метр лерге 
биологиялық бел сенділігі зерт-
тел ген. Бұл зертханалық және 
далалық жағдайларда бидай мен 
жүгерінің патогендеріне төзім ді-
лікті анықтайды. 

– Қазақ ұлттық универ си-
тетінің Агро био логиялық стан-
ция  сы ның тәжірибе лік алқаптар 
базасында стевия өнімі (жа пы-

рақтары) өсіріліп, жиналды. Тү-
йір шік тел ген қантты стевия жа-
пы рағынан алынған ұнтаққа 
ауыстыра отырып, ұннан жасал-
ған кондитерлік өнімдердің бір-
неше түріне тұжырымдама, тех-
но  логиялық нұс қау лықтар мен 
рецептуралар әзірленді. Олардың 
қатарында пастила, «қы  тыр лақ 
нан», Бионан – «Минус аппетит», 
«Плюс стевия» емдік-профи лак-
тикалық бальзамы, «Плюс стевия» 
пробиотикалық наны, «Құрт 
плюс стевия» өсімдік-сүт өнімдері 
бар. Жоба аясында ғылыми мақа-
ла лар мен тезистер жарияланды. 
Бес инно ва циялық патент алын-
ды, – дейді Салтанат Асрандина.

жан-жақты талданып, мүм кін-
діктері са ра лан ған. Нәтижесінде 
әлем дік тәтті лен діргіштер на ры-
ғы 2020 жылы 489 миллиард дол-
лар ға ба ға ланады деген долбар 
жасалған. Болжамға сәйкес, сек-
тор 4 па йыз дық деңгейде жыл-

мақ өнеркәсібі нарығында сте-
вия ны қолдану деңгейі айтар-
лық тай өсті. «Тәтті» өсімдік 
әлем  дік аренада тез танымал бо-
лып, сусын және тамақ өндірісін 
жаулай түсуде. 

Mintel жаңа өнімдер базасын-

Соңғы кездері қант диа бе ті-
мен сырқат танушылардың өсіп 
келе жатқаны жасырын емес. Қа-
зақ станның экология лық проб-
ле  малары да бұқара халықтың 
денсаулығына кері әсер етіп 
отыр. Ал тамақтану саласында 
елеу лі өзгерістерге бастайтын 
тәт ті лендіргіш-стевияның жаңа, 
табиғи көзі туралы көпшілік ха-
барсыз. Әлі күнге дейін Қазақ-
стан да стевиясы бар емдік 
өнім дердің жаппай өндірісі 
жолға қойылмаған. Отандық 
шикізат тың жоқтығынан біздің 
өнер кә сіп импорттық стевияға 
бағ дар ланған. Не  гізгі бәсе ке-
лестер – АҚШ, Қытай және Ресей 
сияқты шетелдік компаниялар. 
Отандық тұтынушылар үшін 
табиғи қантты алмас тыр ғыш-
тары бар азық-түлік өнімдерінің 
құ ны жоғары.

Қазақстанның жағдайына бе-
йім делген стевия сорттарының 
жоқ тығы аймақта осы дақылдың 
таралуын және ауыл шаруа шы-
лығы өндірісіне енгізілуі кешеуіл-
дей тіні сөзсіз. Демек, қазір рес-
пуб лика халқын осындай тамақ 
өнім де рімен қамтамасыз етуге 
жағдай жасайтын кез келіп жетті.

Осыған байланысты бүгінгі 
күні Өсім дік т ер биотехнологиясы 
зертхана сының қызметкерлері 
Қазақстанның оңтүстік аудан да-
рын да жерсіндіру үшін стевиядан 
өнім алу технологиясын әзірлеу 
бойынша жұмыстар жалғасын 
табуда. Сондай-ақ ҚазҰУ ма ман-
дары Алматы технологиялық 
уни верси тетінің ғалым дарымен 
бірлесіп, тағамдық құндылығы 
жоғары және емдік-профи лакти-
ка лық сте виямен байытылған 
функ ционалдық мақсаттағы «жа-
ңа буын» тамақ өнімдерін да йын-
дау технологиясын әзірлеу бо-
йын ша ғылыми зерттеулер 
жүр  гізілуде.

Осы мақсатта тамақ өнім де-
рін дайындау технологиясын 
әзірлеу халықты сауық ты руға 
бағытталмақ. Сондай-ақ азық-
түлік қауіп  сіз дігін қамтамасыз 
етіп, осы бағыт тағы проб ле ма-
ларды шешуге елеулі үлес қо сады.

Кәмила ДҮЙСЕН
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25 оқытушы үздік атанды
Биылғы байқауға 

еліміздің 76 
жо ғары оқу 
орнынан 718 
үміт кер қатысты. 
Өтініш берушілердің 
оқыту сапасы, білім 
беру ресурс та ры-
ның дамуы, 
жа рия  ла ным да-
рының белсенділігі, 
өнер табыстарға 
патент тердің болуы 
және басқа 
көрсеткіштері 
бағаланды.

Мемлекет жастарды жо ға-
ры білім алуға осылайша ын-
та ландыруда.

Осы жылдың қыркүйек 
айы нан бастап педагогика 
мамандарын даярлау бағыты 
бойынша оқитын студенттер 
58 мың теңгеден астам, басқа 
бағыттар бойынша білім ала-
тындар 37 мың теңгеге жуық 

Студенттердің шәкіртақысы өседі
Жаңа оқу жылы 

студенттер үшін 
жағымды жаңа лық-
пен басталмақ. 
2022 жылдың 
1 қыр күйегінен 
бастап студент тер-
дің шәкіртақысы 
тағы да өседі. 
Бакалаврларда 
20%-ға, магистрант-
тар мен докто рант-
тар да 15%-ға 
ар тады. Өткен 
жылы стипендия 
дәл осындай 
мөл шерде өскенін 
есте ріңізге 
са  ла мыз (15% және 
20%).

Әл-Фараби ат ы н д а ғ ы 
ҚазҰУ-дың 25 оқытушысы 
уни верситеттің білім беру 
және ғылыми бағдарламалары 
мен жобаларының жоғары 
са пасын тағы да дәлелдеді. 

«ЖОО-ның үздік оқы ту-
шы сы – 2021» конкурсының 
жеңімпаздарын құт тық тай-
мыз және әрі қарай да кәсіби 
өсу тілейміз! Үздік оқы ту шы-
ларымызбен сіздер де таныс 
болыңыздар.
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 Жеңісбекқызы

17. Мұхамадиева Гүлжан  
 Нүсіпжанқызы

18. Мұхамедиев Болат   
 Минтайұлы

19. Нұртазин Сабыр   
 Темірғалиұлы

20. Нысанбаева Айман  
 Сағынбайқызы

21. Рамазанов Тілекқабыл  
 Сәбитұлы

22. Сайлан Болат   
 Санабайұлы

23. Төленов Қанат   
 Серікұлы

24. Хохлов Серик   
 Анатольевич

25. Шынарбекова Меруерт 
 Қақпанбайқызы

4. Арғымбаева Ақмарал  
 Мұхамбетқызы

5. Байматова Насиба   
 Хикматуллақызы

6. Белисарова Фарида  
 Бексұлтанқызы

7.  Болатов Әсет   
 Қуанышұлы

8. Жүсіпова Айжан   
 Ізбасарқызы

9.  Исанова Мөлдір   
 Кеңесқызы

10. Кәкімжанов Еркін   
 Хамитұлы

11. Керімбаев Нұрасыл  
 Нұрымұлы

12. Қойлышов Үмбетқұл  
 Құрманқұлұлы

13. Манатбаев Рүстем   
 Құсайынғазыұлы

14. Мансұров Зұлхаир   
 Аймұхаметұлы

ҚҰРМЕТТІ ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ 
ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ОҚЫТУШЫЛАРЫ 

МЕН СТУДЕНТТЕРІ!

 Бұдан былай газетіміз республика көлемінде 
тара ты лады. Енді газетке шыққан әрбір мақала, 
сұхбат, ғылыми жаңалықтар мен білім сала сын-
дағы тың ақпаратпен еліміздің түкпір-түк пі рін дегі 
оқырмандар да таныса алады. 

  Ендеше мүмкіндіктен құр қалмаңыз. Сіз де 
біздің га зет ке жазылып, өз мақалаңызды ұсына 
аласыз. Сонымен қатар газетке оқытушылар мен 
студенттер де ма те риалдарын жариялай алады.

ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ 
ЖЫЛ БОЙЫ ЖАЛҒАСАДЫ

Газетке жазылу индексі: 64787
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 Аудан/ауыл  Қала 

6 айға  1251,42 теңге 1363,14 теңге

12 айға  2502,84 теңге 2726,28 теңге

«ҚАЗПОШТА» АРҚЫЛЫ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ:

шә кіртақы ала бастайды. Ма-
гис транттардың шәкірт ақы-
сы 86 987 теңгеге дейін, док-
торанттардың шәкірт ақы сы 
195 000 теңгеге дейін өседі. 

Бұл туралы ҚР БҒМ Жоғары 
және жоғары оқу орнынан ке-
йін гі білім департаментінің 
ди ректоры Әділет Тойбаев мә-
лімдеді.


