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Министр ғылымды дамыту 
мәселелеріне тоқталды

далған міндеттерге тоқ тал-
ды.

Жұмыс сапары кезінде 
ми  нис тр оқу ғи ма рат-
тарында бо лып, жаңарған 
оқу аудито рия лары мен зерт-
ханалардың жай-күйімен та-
нысты.

Бұдан кейін министр Әл-

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне  
ҚР Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 
арнайы келді. Министр білім ордасында атқарылған 
жұмыстармен және алдағы даму жоспарымен танысты.

Фа ра би кітапханасында 
ұйым дас ты рылған ҚазҰУ-
дың ғылыми же тістіктері 
көрмесін тамаша ла ды.

Кездесу соңында Жан-
сейіт Түй мебаев министрге 
ҚазҰУ құ рылысының II ке-
зеңі жайлы баян дап, жа тақ-
хана, оқу корпус та ры мен 
қызметтік тұрғын үйлер 
жобасын көрсетті.

Министр оқытушы-про-
фес сор лар құрамымен ғы-
лым ды да мыту мәселе ле рін 
талқылады.

Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Басқарма Төр аға-
сы – Ректоры Жансейіт Түй-
мебаев министрге ағымдағы 
оқу жылы жүргізілген күрделі 
жөндеу жұмыстарынан мағ-
лұмат берді. Сонымен қатар 
оқу орнының Стратегиялық 
даму жоспарында айқын-

Èндонезиялықтармен 
тәжірибе алмасу жалғасады

Индонезиялық меймандар қа та-
рын да аталған жоғары оқу орнының 
жоспарлау және ынтымақтастық жө-
ніндегі проректоры, доктор Сис ван-
дойо, Әлемдік деңгейдегі университет 
кафедрасының меңгерушісі Мухам-
мад Брури Трийо, ғалымдар Нуник 
Сугес ти, Исти Юнита және ака де-
миялық мәселелер жөніндегі топ 
жетекшісі Амрих Бакти Утама сынды 
білікті мамандар бар.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің Басқарма 
Төрағасы – Ректоры Жансейіт Түй ме-
баев қонақтарды университет жұ мы-
сы мен таныстырып, ҚазҰУ жетіс-
тіктері мен алдағы мақсаттарға 
тоқ талды.

«ҚазҰУ-дың шетелдік жоғары оқу 
орындарымен ғылыми-білім беру 
қарым-қатынасының бай тәжірибесі 
бар. Бүгінгі күні жетекші жоғары оқу 
орын дарымен, институттармен ын-
ты мақтастық туралы 500-ден астам 
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Жасанды 
жерсерігін 
жасауға 
бейімдейді

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне Жокьякарт мем-
лекеттік университетінен академиялық мәселелер жөніндегі про рек тор, 
профессор М. Хам. Маргана бастаған өкілдік делегация келді.

халықаралық келісімге қол қойылды. 
Сол келісімдердің аясында түрлі білім 
беру бағдарламалары мен ғылыми-
инновациялық жобалар жұмыс істеп 
жатыр, оның ішінде Индонезияның 
жоғары оқу орындарымен сәтті іске 
асырылуда. Тәжірибе алмасу мақса-
тын да біздің студенттер, оқытушылар, 
магистранттар, докторанттар индо-
не  зиялық әріптестермен бірлескен 
ғылыми зерттеулер жүргізуде. Бұл 
жұмыстар алдағы уақытта жаңа ба-
ғытта нәтижелі жалғаса беретін 
болады», – деді ҚазҰУ ректоры 
Жансейіт Түймебаев.

 Профессор М. Хам. Маргана өз 
кезегінде университет басшылығына 
жылы қабылдағаны үшін алғыс айтып, 
Жокьякарт мемлекеттік университеті 
ректорының сәлемін жеткізді.

 Кездесу соңында тараптар өзара 
түсіністік туралы меморандумға қол 
қойды.

 Гүлзат НҰРМОЛДАҚЫЗЫ

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университе тін-
де Қазақстан Республи касының Дипломатиялық 
қыз мет күні мерекесі аясында «Жаңа геосаяси 
жағ  дайдағы Қазақстан дипломатиясы» тақырыбында 
дөңгелек үстел өтті.

Іс-шараға ҚР Премьер- 
ми нис трінің орынбасары 
– Сыртқы істер министрі 
Мұх тар Тілеуберді, Әл-Фа ра-
би атын дағы ҚазҰУ-дың 
Бас қар ма Төрағасы – Рек-
торы Жан сейіт Түймебаев, 
дипло ма тия саласының 

ҚазҰУ-да ҚР сыртқы саясаты және дипломатиясы орталығы ашылды
Мұхтар Тілеу бер ді шараға 
қатысушыларды айтулы 
мерекемен құт тық тап, 
жылы лебізін білдірді.

«Біз өңірлік және жа һан-
дық процестерге белсенді 
қа тысатын орнықты әрі 
беделді мемлекетке айнал-
дық. Қазақстан өз еге мен-
дігін алған күннен бастап  
шекара сын бекемдеп, шет 
мемле кет термен байланыс 
орнатты. Бүгінгі таңда Қа-
зақстан әлемнің 186 елімен 
дипло ма тиялық қарым-
қатынаста. Орталық Азия 

елдерімен диа лог жандана 
түсті. Қазақ стан Еуразиялық 
кеңістіктегі интеграциялық 
үдерістердің локомотиві 
болып, көптеген ха лық-
аралық ұйымдарда төраға-
лық етті. Осы тұрғыда 
дипло маттарды даярлауда 
Қазақ ұлттық универси те ті-
нің қосқан үлесі зор. Бар ша-
ңыз ды Қазақстан ди пло ма-
   тия сының ме рей тойы мен 
құттықтаймын!» – деді 
Мұхтар Бескенұлы.

Жалғасы 2-бетте

арда гер ле рі, мемлекет және 
қоғам қай раткерлері, ҚР 
ҰҒА ака де миктері, ғалымдар 
мен университеттің оқы ту-
шы-профессорлар құрамы 
қа тыс ты.

Жиында сөз алған 
Сыртқы істер министрі 
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Құрметті қонақтар жүздесу 
аясында Әл-Фараби кітапха на-
сы ның мұражайын аралап, «Ұлы 
даланың жеті қыры», «Алаш 
көсемдері», Абай залы және 
сирек кітаптар мен қолжазбалар 
қорын тамашалады. Сонымен 
қа тар келушілер назарына 
ҚазҰУ-дың бас даму жоспары 
таныстырылды.

ҚР дипломатиялық кор пу-
сының өкілдері оқу орнының 
ұжымы алдында сөз сөйлеп, 
университет басшылығына қо-
нақ жайлылығы, қолдауы мен 
тығыз ынтымақтастығы үшін 
алғыс білдірді. Олар өз сөз де-
рінде егемен Қазақстанның 
сыртқы саясаты мен дипло ма-
тия сының 30 жылдық қыз ме-
тінің маңызды тарихи кезең де-
рінен мағлұмат берді. ҚР 
Сырт қы істер министрлігінің 
Ал матыдағы өкілдігінің бас-
шысы Асқар Шоқыбаевтың ай-
туынша, ЖОО-дағы кездесулер 
әрдайым жаңа мүмкіндіктер 
ашады және ғылыми-педа го ги-
калық қоғамдастықпен өзара 
жұ мысты жандандырады. Сон-
дай-ақ елшілер жиын бары-
сында өз білімдері мен тәжі ри-
белерін ортаға салып, 
Қа  зақ станның қазіргі халық-
ара лық қатынастардағы сырт-
қы саясаты, жетістіктері мен 
келешегі жайлы әңгімеледі.

«Қазіргі таңда еліміз ха лық-
аралық қатынастар саласында 
өзін дік бағыт ұстанып, бей біт-
шілік пен татулықтың жар шы-
сына айналды. Бүгінгі күні 
Қазақстан Республикасы даму-
дың жаңа сатысына аяқ басты. 
Елі міздің ішкі саясатында жүр-

ҚазҰУ-да ҚР сыртқы 
саясаты және дипломатиясы 

орталығы ашылды Елшілер өз тәжірибесін ортаға салды

Соңы. Басы 1-бетте

Өз кезегінде Әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ ректоры Жан сейіт 
Түймебаев сөз сөйлеп, Қазақстан 
30 жыл ішінде экономикасы 
тұрақ ты, халықаралық аренада 
бе делі жоғары мемлекетке ай нал-
ғанын айтты.

«Қазақ дипломатиясының 
берік іргетасын Керей мен Жә ні-
бек хандар қалады. Тоқ саныншы 
жыл дардың ба сын да Қазақстан 
халық ара лық аренада өзінің дер-
бес сыртқы саяси бағыты мен 
ұстанымын қалыптастыра 
бастағаны бар ша ға мәлім. 
Тәуелсіздік алған сәттен ба стап 
Қазақстан өзге елдермен тұрақты 
қарым-қатынас орната бастады. 
30 жыл ішінде біздің еліміз өзін 
бейбітшілік пен келісімнің 
жақтаушысы ретінде көрсете 
білді», – деді Жансейіт Түймебаев.

Дөңгелек үстел барысында 
дипломатия саласының ардагер-
ле рі Әділ Ахметов пен Тілеухан 
Қабдрахманов баяндама жасады.

Сондай-ақ шара аясында Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

Күн тәртібіндегі басты тақы-
рып қа орай, Стратегиялық даму 
орталығының директоры Гүл-
шарат Минажева баяндама 
жасады.

«ҚазҰУ жуырда QS рейтингінде 
25 сатыға көтеріліп, әлемнің үздік 
жоғары оқу орындарының 150 
тобына кірді. Бұл жаңа мәртебе 
жоғары оқу орнының басшы лы-
ғы мен ұжымы үшін үлкен жауап-
кер шілік. Оған қоса, тынымсыз 
еңбек пен нәтижелі жұмысты 
талап етеді. Өткен оқу жылының 
индикативтік жоспар қоры тын-
дысы бойынша оқытушы-
профессорлар құрамы жақсы 

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық 
университетінде Ғылыми 
кеңестің кезекті отырысы 
өтті. Жиында оқытушы-
профессорлар құрамы, 
кафедралар мен 
факультеттердің 2021/22 
оқу жылындағы 
индикативтік жоспары және 
рейтинг қорытындысы 
қаралды.

нәтиже көрсетті. Бұл өз кезегінде 
QS рейтингінің жалпы көрсет-
кіш теріне әсер етті», – деді 
орталық директоры.

Жүргізілген мониторинг бо-
йын ша университет акаде мия-
лық бедел, оқытушылар мен сту-
дент тердің арақатынасы, жұмыс 
берушілер арасындағы бедел, бір 
оқытушыға дәйексөз индексі, 
шетелдік оқытушылар мен сту-
дент тердің үлесі, жұмысқа ор-
наласу нәтижелері, халық ара лық 
зерттеу желісі сияқты инди ка-
торлар бойынша жақсы балл 
жинады. Гүлшарат Салауат қызы 
ҚазҰУ өз көрсеткіштерін одан 
әрі жақсартуда үлкен әлеуетке ие 
екенін баса айтты. Ол со нымен 
қатар факультеттер арасында 
индикативтік көрсет кіш  тердің 
орындалу барысын саралай келе, 
анықталған кейбір мәселелерге 
тоқталды. Мәселен, 2021/22 оқу 
жылына арналған индикативтік 
жоспардың бағыты ОПҚ үшін 34 
негізгі көрсеткішті және 24 кіші 
көрсеткішті қам ти ды. Ал факуль-
тет үшін 27 негізгі көрсеткіш 
және 13 кіші көрсеткіш қойыл-
ған. ОПҚ арасында рей тинг тік 
ұпай ларды бөлуді талдау кезінде 

ең жоғары көрсеткіш тек бір 
оқытушыда 1000 балдан жо ға-
ры болды. Нәтижесінде 3082 
рей тинг тік сауалнама зерттелді 
және университет бойынша 
ор таша балл 8-ге тең болды. 
Биыл физика-техникалық, хи-
мия және химиялық техно ло-
гия, био  логия және биотех но-
логия, IT, тарих және т.б. 

факультеттер жоғары балмен 
ерекшеленді.

Көрсеткіштер деңгейін арт ты-
ру үшін әрбір кафедра мен фа-
куль тет ғылыми метрикалық 
көрсеткіштерді арттыру бойын-
ша жұмысты жандандыру, жоға-
ры рейтингілі журналдардағы 
ма қалалар саны мен олардың 
дәйек телу индексін көбейту, 

Білім ордасы ғылыми әлеуетін арттырады
білім беру бағдарламаларын 
«Ата мекен» ҰКП, QS by subject & 
THE by subject пәндік рейтингтері 
бойынша ілгерілету, сондай-ақ 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік 
деңгейін көтеру бойынша ар-
найы топтың қызметін күшейту 
жұмыстарын атқаруы тиіс.

 Сонымен қатар мәжілісте IT-
ин фрақұрылымды дамыту де-
пар  та менті директорының 
орын  ба сары Ғалымжан Сариев 
ха  бар лама жасады. Ол универси-
тет  тің ІТ-инфрақұрылымын 
жаңа оқу жылына дайындау тура-
лы мәлімет беріп, халықаралық 
сапа стандарттарына сәйкес болу 
үшін жүзеге асырылатын алдағы 
жоспарлар туралы айтты.

Сондай-ақ жиын соңында 
Түр кология және алтайтану ғы-
лыми-зерттеу институтын құру, 
Археология және дала өркениеті 
ғылыми-зерттеу институтының 
атауын Археология және ан тро-
пология ҒЗИ-ына өзгерту және 
университет ғалымдарына ғылы-
ми атақтар беру жөніндегі ұсы-
ныс тар мен өзге де өзекті мә-
селелер қаралды.

Әйгерім ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

университетінде ҚР Премьер-
министрінің орынбасары – 
Сырт қы істер министрі Мұхтар 
Тілеу берді мен жоғары оқу 
орнының басшысы Жансейіт 
Түй мебаевтың қатысуымен «Қа-
зақ стан Республикасының сырт-
қы саясаты және дипломатиясы» 
ор талығы ашылды.

Жұмыс сапары барысында 
министр Мұхтар Бескенұлы білім 
ордасының тыныс-тіршілігімен 
танысты. Жаңарған оқу ғима рат-
тары мен аудиторияларды, Әл-
Фараби музейін аралап, ҚазҰУ 
ғалымдары әзірлеген инно ва ция-
лық жобаларының нәтижелеріне 
қа нықты.

Нұрсұлтан БАЗАРБАЙҰЛЫ

гізіліп жат қан күрделі ре фор ма-
лар сырт қы саясат пен дип ло-
матия саласында да әсер ететіні 
анық. Осы ретте Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық уни-
вер ситеті үлкен міндеттерді 
іске асы руда», – деді Жансейіт 
Түй мебаев.

Сонымен қатар ректор 
ҚазҰУ жетістіктерімен бөлісіп, 
биыл жаһандық QS рейтингінде 
әлемнің үздік 800 университеті 
арасынан 150-орын алғанын 
атап өтті. Бүгінде ҚазҰУ-да 30 
жыл дық тарихы бар халық-
аралық қатынастар факультеті 
табысты жұмыс істеуде. 
Факультет халықаралық қаты-
нас тар мен сыртқы саясат, ха-
лық аралық құқық және әлемдік 
экономика саласындағы кадр-
лар ұстаханасы болып саналады.

«Біздің халықаралық дәре-
жедегі түлектеріміз заң шы-
ға рушы және атқарушы билік 
ор гандарында Қазақстан 

тер де таныстырады, акаде мия-
лық мекемелер мен іскерлік 
орталарда жоғары сұранысқа 
ие», – дей келе, университет 
бас шысы дипломатиялық кор-
пуспен кездесу ынтымақтастық 
пен өзара іс-қимылды ны ғай-
туға бағытталған жақсы дәс-
түрге айналуы тиіс екеніне на-
зар аударды. 

Сондай-ақ кездесу бары сын-
да БҰҰ Жаһандық ком му ни ка-
ция лар департаментінің өкілі 
және Қазақстандағы БҰҰ Ақ па-
раттық бюросының басшысы 
Властимил Самек, ҚХР-дың 
Алматыдағы бас консулы Цзян 
Вей, Түркия Республикасының 
Алматыдағы бас консулы Али 
Рыза Акынжы сөз сөйлеп, өзара 
ынтымақтастықтың жарқын 
болашағы мен дипломатиялық 
кадр даярлаудағы ҚазҰУ-дың 
рөлін ерекше атап өтті.

Әйгерім ӘЛІМБЕКОВА

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
Қазақстан дипломатиясына 30 жыл толуына орай, Алматы 
қаласындағы ҚР Сыртқы істер министрлігі және 
дипломатиялық корпус өкілдерімен кездесу өтті. 

Рес  пуб ликасы Парламенті мен 
Үкі метінің аппаратында, ҚР 
СІМ-де және шетелдердегі өкіл-
дік терде жемісті еңбек етуде. 
Олардың көпшілігі біздің елі-
мізді дипломатиялық өкіл дік-

AqpArAt
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«Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев 2022 жылғы 1 
маусым күні Қазақстан Рес-
пуб ликасы Ұлттық ғылым ака-
де миясының мерейтойлық 
сес  сия сында Ғылым ака демия-
сы ның қызметін түбегейлі жа-
ңар ту, оны ғылыми ой-пікірдің 
ор талығына айналдыру қа-
жеттігін, академияны беделді 
құрылым ретінде қайта құрып, 
ғылыми ұйымға мемлекеттік 
мәртебе беру керектігін мә лім-
деді. Біздің негізгі мақсат – ғы-
лымды дамыту», – деді ҚР Ғы-
лым және жоғары білім 
ми нистрі Саясат Нұрбек.

Сондай-ақ ол өз сөзінде ғы-
лым ордасына жөндеу жұ мыс-
тары жүргізілетінін мәлімдеді.

«Биыл Ұлттық ғылым ака-
де миясына 75 жыл толды. 
Осы айтулы датаға орай, 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт То қаев ғылым орда сы-
на арнайы келіп, сессия оты-
рысына қа тыс ты. Сол жиында 
Президент академияға мем-
лекеттік мәр те бе берілетінін 
мәлім деді. Бұл отандық ғы лым-
ға жасалған зор қолдау», – деді 
Мұрат Жұрынов.

Өз кезегінде ҚР ҰҒА-ның 
Әлеуметтік ғылым бөлімшесінің 
төрағасы, Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ ректоры Жансейіт Түй-
ме баев баяндама жасады.

 «Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев ҚР Ұлттық 
ғылым академиясының 75 жыл-
дық мерейтойында сөйлеген 
сө зінде академия мәртебесінің 
өзгеруіне байланысты ауқымды 
міндеттерді алға қойған бо ла-

Отандық ғылым жаңа 
бағытта дамиды

Ғылымды мемлекеттік 
қолдау мәселесі сараланды

Bılım ıntegrAsıAsy

ұтып алған соң, 2004 жылдан 
бастап Колумбия университетінің 
(АҚШ) тарих факультетінде са-
бақ бере бастады. 

Ғалым Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың журналистика фа-
куль тетінде 2020 жылдың қаза-
ны нан, ал тарих факультетінде 
өткен жылдың қыркүйек айынан 
бастап сабақ береді. 

– ҚазҰУ-да шетелден про фес-
сор лар, оқытушылар тартатын 
тамаша дәстүр бар. Бұл өте жақсы 
үрдіс. Біріншіден, білім алушы-
лар дың сабаққа, пәнге деген 
ынтасын арттырады. Екіншіден, 
оның білім беру сапасына ық-
палы зор. Шетел оқыту шы ла ры-
мен байланыс орнату, инте гра-
ция жасау, олардың дәрісін 
тың дау ҚазҰУ студенттерінің 
бі лім көкжиегін кеңейтіп, ауқым-
дан дыра түседі әрі оқу орнының 
рейтингін көтереді, – дейді біз-
бен әңгімесінде Гүлнар Төре бек-
қызы. – Көрнекті қазақ тарих-
шысы Нұрболат Масановты 
жақ сы танитын едім. Сол кісімен 
ара лас-құраластығым Алаш қоз-
ға лысы мен қазақ тарихын зерт-
теуге деген құлшынысымды арт-
тырды. Ғалымның және оның 
әріптестерінің ізденісі мен еңбегі 
Алаш тақырыбын зерттеуге алып 
келді. 

Батыс ғылымы мен Қазақстан 
ғылымының жай-күйін салыс ты-
ра алмайсыз. Үкіметтің қолдауы, 
ғалымдардың ізденісі мен сту-
дент тердің қызығушылығы әр қи-
лы. Оған, әрине, біржақты қа рау-
ға болмайды. Оның сан алуан 
себебі мен салдары бар. Оны тек 
Қазақстан ғылымына тән сипат 
деп те айта алмайсыз. Мысалы, 
гуманитарлық ғылымдардың 
жалпы құлдырау процесіне жо-
ғары технологияның дамуы ық-
пал етті. Методологиялық, кон-
цеп туалды, теориялық тұрғыдан 
алғанда бүгінде тарих ғылы мы-
ның Кеңес Одағы кезеңімен са-
лыс тырғанда ерекше құлды ра-
ғанын байқаймыз. Әсіресе 
ғы лыми ізденіске қажетті талап-
тарға сәйкес материалдық қам та-
масыз ету, ресурстармен жұмыс 
істеу мүмкіндігі, оған қол-

жетімділіктің болуы өзекті 
мәселе. Өйткені ақпарат көзіне 
қолжетімділік болмаса, жалпы 
ғылымда, әсіресе гуманитарлық 
салада толыққанды зерттеу жүр-
гізе алмайсыз. 

Гүлнар Төребекқызының ай-
туынша, бір өкініштісі, елімізде 
мұрағат атаулы жұмыс істеп тұрса 
да, барлық ақпарат көзіне толық 
қолжетімділік жоқ. Кеңес за ма-
нында ақпарат алмасудың ортақ 
жүйесі болатын. Барлық одақтас 
елдер мен олардың кітап ха на-
лары бір-бірімен тығыз бай ла-
ныста еді. Барлық зерттеу жұ мыс-
тары ізденушіге қолжетімді 
болды. Қазір тарихи еңбектерді 
табу бұрынғыға қарағанда әл де-
қайда қиындай түскен. Ол 
елімізде таба алмаған кітаптарды 
Колумбия университетінде көр-
ге ніне таңғалғанын жасырмайды. 
Бір қызығы, Қазақстанда шыққан 
басылымдарды ол жақта еркін 
тауып аласыз. 

– Ол жақта кітапханалардың 
ортақ жүйесі қалыптасқан. Бір-
бірімен тығыз байланыста еке ні-
не көз жеткізесіз. Егер қандай да 
бір кітапты таба алмасаңыз, бас-
қа кітапханадан тапсырыс беруге 
болады. Іздеген кітабыңызды 
сізге тауып әкеп береді. Бір сөз-
бен айтқанда, зерттеушіні әде-
биет пен қамтамасыз ету про це-
сінде ешқандай қиындық жоқ. 
Мысалы, жергілікті ғалымдарға 
әлі де батыс журналдарына қол 
жеткізу қиындық туғызады. Кез 
келген шетелдік оқу орын да-
рында мұндай мәселе жоқ. 
Мәселен, тарихқа қатысты Na-
tionalities papers, American Review 
of History, Central Asian studies 
сияқты танымал журналдар 
шығады. Мұндай журналдарға 
біздің ғалымдар да, студенттер де 
қол жеткізе алмай отыр. Ба тыс-
тың барлық университеттерінде 
бұл мәселе толық шешімін тап-
қан, – дейді Гүлнар Төребекқызы. 

Тоқталып өтетін тағы бір мә-
селе – қазір жоғары оқу орын-
дары оқытушылардан Scopus 
базасына енетін беделді ғылыми 
журналдарға мақала жариялауын 
талап етеді. Осыған орай, ғалым 

өз ойын ортаға салды. Ғалымның 
айтуынша, академиялық жур нал-
дар ға мақала жариялау үшін ең 
алдымен тәжірибе керек. Оқы ту-
шы мақаланың қалай жазыла ты-
нын білуге тиіс. Оны жазбас 
бұрын, қалай әзірленетінінен де 
тәжірибесі болғаны абзал. Сон-
дай-ақ ағылшын тілін меңгеру 
деңгейі де жоғары болғаны жөн. 
Демек, студенттер осы тақы рып-
тарды бакалавриат деңгейінен 
бас тап үйрене бастағаны дұрыс. 
Ал біздің студенттердің мақаланы 
оқуға, зерттеп-зерделеуге мүм-
кін дігі жоқ. Бұл ұзақ дайындықты 
талап етеді. Ғылыми мақаланы 
шетелдік журналда жариялау 
керек деген талап мүлде қажет 
емес. Одан отандық ғылым көр-
кейіп кетпейді. Студенттер бірін-
ші курстан бастап академиялық 
жур налдарда жарық көрген ма-
қалаларды оқып, ғылыми мақала 
жа зуды үйренгені жөн. 

– Жасыратыны жоқ, біздің 
сту денттер көп жағдайда шетел-
дік тағылымдамадан өтуге са л-
ғырт тық танытады. Бір сөзбен 
айт қанда, ешқандай дайын дық-
сыз барады. Көбіне уақытын бар-
ған жеріне бейімделуге, тұратын 
орын-жай іздеуге шығындайды. 
Ізденушілер академиялық ағыл-
шын тілін жоғары деңгейде мең-
гер мегендіктен, зерттеу жұмы сы-
на ақпарат іздеуді былай 
қой ғанда, дәрістің мазмұнын 
түсін бей жатады. Сондықтан 
білім алушыларды тағылым да ма-
дан өтуге алдын ала арнайы 
дайындаған абзал. Әйтпесе мем-
лекет қаржысының өтеуі бол-
майды, – дейді Гүлнар Төре бек-
қызы. – Бүгінгі заманның 
жас тарына қойылатын талап тым 
жоғары. Олар жан-жақты дамуға 
тиіс. Көп оқып, көп ізденіп, 
дүниетанымын үнемі кеңейтіп 
отыруы керек. Әрине, жастардың 
бәрі бірдей ғалым бола бер мей-
тіні белгілі. Десек те, қазіргі 
жоғары технологиялар зама нын-
да олардың еңбекқор, сауатты, 
өзге көзқарастағы адамға 
толерантты болғаны абзал. 

Гүлзат НҰРМОЛДАҚЫЗЫ

Øåòåëäåí 
оқытушылар тарту – 

тамаша дәстүр

Гүлнар КЕНДІРБАЙ, 
Колумбия университетінің профессоры, тарих ғылымының докторы: 

Гүлнар Кендірбай Алма ты да-
ғы Күләш Байсейітова атындағы 
музыкалық мектепте атақты 
Нина Патрушеваның скрипка 
сыныбы бойынша білім алды. 
Сосын Мәскеу мемлекеттік уни-
вер ситетінің философия фа куль-
тетіне оқуға түсіп, оны 1979 
жылы үздік бітіріп шықты. 
Венгрия мен Германия елінде екі 
диссертациялық еңбегін қор ға-
ған. Алғашқы еңбегін Алаш 
қозғалысы тақырыбына арнаса, 
екіншісі фольклоризмге, аны-
ғында фольклордың урбаниза-
ция ланған формасына бағыт тал-
ды. Фулбрайт стипендиясын 

«Ғылым ордасында» Қазақстан Республикасы Ұлттық ғы-
лым академиясының кезекті отырысы өтті. Жиынға ҚР 
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек, ҚР ҰҒА 
президенті Мұрат Жұрынов, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаев, ғылыми-зерттеу институтының басшылары, 
президиум мүшелері мен академиктер қатысты.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
Басқарма Төрағасы – Ректоры Жансейіт Түймебаев «Ғылым 
ордасында» өткен Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 
академиясының жалпы сессия отырысына қатысты.

Өз кезегінде ҚР ҰҒА-ның 
Әлеу меттік ғылым бөлімшесінің 
төрағасы, Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ ректоры Жансейіт 
Түймебаев баяндама жасады.

«Мемлекет тарапынан ғы-
лым ға деген көзқарас жылдан-
жылға артып келеді. Мәселен, 
келесі жылы ғылым саласына 
бөлінетін қаржы төрт есеге 
көбейгелі отыр. Бұл үлкен қол-
дау. Біз осы мүмкіндікті пай да-
ла на отырып, ғылым сала сын 
жа ңа бағытта жетіл ді руіміз қа-
жет», – деді уни вер ситет рек то-
ры.

Кездесу соңында Саясат 
Нұр бек айтылған ұсыныс-
пікір лер ескерілетінін жет-
кізді . 

тын. Қара шаңырақтың мәр те-
бесін көтеру Қазақстан ғы-
лымын дамытуға сөзсіз ықпал 
ете ді. Бүгінде отандық ғылым 
өте қарқынды даму үстінде. 
Дегенмен Президенттің «Ғы-
лым ордасында» сөйлеген сө зі-
нен кейін ғалымдарымызға 
қойылатын талап пен жауап-
кер шілік бірнеше есе артады. 
Сондықтан да біз бірлесіп ғы-
лым саласын жаңа бағытта да-
мытуымыз қажет», – деді Жан-
сейіт Түймебаев.

Сессия отырысына қаты су-
шы лар Ұлттық ғылым ака де-
мия сының рөлін арттыру және 
отандық ғылымды дамыту мә-
селелері бойынша өз ұсыныс-
пі кірлерін ортаға салды. Со ны-
мен қатар академияның алдағы 
жұмыс жоспары мен мін дет-
терін айқындады. 
Нұрсұлтан БАЗАРБАЙҰЛЫ
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дайы мызға біткен мықты мате-
ма тик те атылып кетті. Біз 
есім дерін білмейтіндер қанша-
ма?! Осы себептен болса керек, 
1960 жылдарға дейін Қазақстанда 
математика ғылымы дамыған 
жоқ. Ол кезде қандастарымыздың 
көбі ауылда болатын. Қалаға 
келіп оқу өте қиын еді. Сондықтан 
арамыздан жөні түзу ғалым да 
жарып шыға алмады.

1965 жылдары, яғни билікке 
Дінмұхамед Қонаев келгеннен 
кейін қазақ ғылымының тамы-
ры на қан жүгірді. Игі үдеріс 
математика ғылымын қарқынды 
дамытып, көрнекті математиктер 
пайда болды. Айталық, Асан 
Дабысұлы, Базарбай Оразбаев, 
Орымбек Жәутіковтер. Бұл ақса-
қал дардың ізін ала Өмірзақ Сұл-
тан ғазин, Құлжабай Қасымов, 
Әбдеш Беделбаевтар келді. Жет-
пі сінші жылдары, Димекеңнің 
қолдауы болса керек, ғылымның 
дамуы тіпті үдей түсті. Мысалы, 
1977 жылы Қазақстанда мате ма-
ти ка ғылымының докторы төртеу 
еді, бесінші болып мен қосылдым. 
Десе де, Өзбекстан, Әзірбайжан, 
Армения, Грузия, Латвия, Бело-
руссия, Украина респуб ли ка-
ларымен салыстырғанда артта 
бо латынбыз. Дегенмен 1991 жыл-
ғы Дүниежүзілік конгресте жария 
бо лған 1000 көрнекті мате-
матиктің 30-ға жуығы қазақтар 
еді. Демек, біз жан басына шақ-
қан да ең мықты деген Украина 
мен Ресейдің алдына шығып 
кеттік. Еуропа мемлекеттерінің 
кейбірінен озық болдық. Бұл – 
математика ғылымынан ғана. 
Себебі бұл ғылымды дамытуға көп 
қаражат жұмсала қоймайды, қа-
ғаз, қалам және бас болса болғаны. 
Сол тұста ұлтымыз ма те  матикаға 
өте қабілетті халық екенін 
дәлелдеп шықты. Кейін де мұны 
ғалымдарымыз дәлелдеп жүр.

– Ғылым, ұстаздық жо-
лын да қаншама жылдан бері 
еңбек етіп келесіз. Шәкірт те-
ріңіз жайлы айтсаңыз. 

– 1973 жылдан бастап ғылым 
кандидаты мен ғылым доктор ла-
ры ның ғылыми еңбектеріне 
жетекшілік ете бастадым. Содан 
Кеңес өкіметі құлағанша, яғни 
1991 жылға дейін 70-ке жуық ғы-
лым кандидатын даярлап шық-
тым. Олардың шамамен 10-15-ке 
жуығы сол кездерде ғылым док-
тор лары атанды. Тәуелсіздік ал-
ған алғашқы жылдары, өкінішке 

қостым. Отыз бес жылдан астам 
уақыт республика жоғары оқу 
орындарының студенттеріне 
дәріс оқып, аспиранттар, PhD 
докторанттар, магистранттар, 
студенттер мен ізденушілер үшін 
семинарлар мен үйірмелер 
ұйымдастырдым. Математиктер 
қауымына белгілі «Дифферен-
циал дық оператор лар дың ке-
ңею лері және тарылулары», «Бө-
лік тену теориясы», «Ену 
тео  ре малары», «Қазіргі есептеу 
әдістері» және басқа да көптеген 
арнаулы курстар оқыдым. 

– Ғылымның қандай сала-
ла рында қызмет атқар ды-
ңыз?

– Әлбетте, ғылымның көп те-
ген салаларында қызмет атқар-
дым. Мысалы, Қазақстанға кел-
ген нен кейін Төлеубай Аманов 
деген мықты математикпен 
жолықтым. Сол кезде Қазақ КСР 
Ғылым академиясы Математика 
және механика институтының 
директоры және ҚазҰУ-да ка фе-
дра меңгерушісі еді. Ол кісімен 
бірлесіп екі мақала жаздым. 
Айтпағым сол – Мәскеуде де, елде 
де осындай биік тұлғалармен 
бірлесіп көптеген еңбектер мен 
мақалалар жазу нәсіп болды. Ол 
еңбектер әлемнің түкпір-түк пі-
ріндегі математиктердің қаже-
тіне жарап жатқаны анық. 1966-
69 жылдары Мәскеуде оқыдым. 
Ал 1969-72 жылдары аспирант 
болдым. Сол кезде Мәскеуге 
іссапармен келіп-кетіп жүрген 
түркі ғалымдарын жолықтырып, 
танысып-білісіп, еңбектерін оқы-
ған соң, оларға қайран қалдым. 
«Түркі халықтарының бойында 
математикаға деген қабілет бар 
екен» деп топшыладым. Өкінішке 
қарай, олардың кейбірі елдеріне 
қайтқан соң, ғылымдағы жаңа-
лық тары бәсеңсіп қалды.

– Осы орайда, студенттік 
шағыңыздағы жылы естелік-
тер мен бөліссеңіз.

– Студент кезімнің алғашқы 
жыл дарында әр математик, про-
фес сор, тіпті қасымдағы студент-
тер дің өздеріне таңғалумен бол-
дым. Оқу бітіргенше оларды 
қуып жетіп, ақырында өзімді мо-
йындаттым. Төртінші курста 
оқып жүрген кезімде универ си-
тетімізге қазақ ғалымы Дәулет 
Үм бетжанов келіп баяндама жа-
са ды. Біз, студенттер, тыңдап 
отыр мыз. Бір кезде бір жерінен 
қате кетті. Мен соны байқап қой-

дым. «Мына жеріңіз күмәнділеу 
екен», – дедім жастық желікпен. 
Сонда отырған бір профессор да 
байқаса керек, ол да мені 
құптады. Ғалым ары қарап, бері 
қарап, сол жерді түзете алмады. 
Баяндама біткен соң, маған 
қарап: «Сен өзің қайдан шыққан 
бәлесің?» – деп арқамнан қағып 
қойды өтірік ренжіген болып. 
Математиканың жауапкершілігі 
де сол – бір қатені көрсең, оны 
бүкпей айту керек. Кейін ол кісі 
мықты ғалым болып, көптеген 
шәкірттердің ғалым ретінде 
қалыптасуына септігін тигізді. 
Докторлықты 1978 жылы қаңтар 
айында қорғадым. Асылы, Мәс-
кеу де докторлықты қорғаған бі-
рінші қазақ мен болдым. Мен 
бұны айтып отырған себебім – 
әлемнің кез келген бұрышында 
ғылымнан жаңалық ашу әрбір 
қазақтың қолынан келеді. 

– Бүгінгі таңда математика 
ғылымы дамып жатыр ма? 
Оның дамуына сүбелі үлес 
қосып жатқан қандай оқу 
ошақтарын атар едіңіз?

– Кеңес өкіметі кезінде көр-
некті ғалымдардың саны жа ғы-
нан біз Өзбекстан, Армения, Әзір-
бай жан, Грузия, Латвия, Литвадан 
артта болдық. Ал тәуелсіздік ал-
ған нан кейін аталған мем ле кет-
терден озып кеттік. Біздің ал ды-
мызда Украина мен Ресей ғана 
тұрды. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында ғылымнан алыстап, 
кейін қайта ден қойып, әйтеуір, 
тұрақтала алмай жаттық. Уақыт 
өте келе, ғылымға мән беріле 
бастады. Елімізде математика 
ғылымының ордалары – Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ, Мате-
ма тика институты және Қара ған-
ды университеті біршама алда 
келеді. Аталмыш оқу ордалары 
ғылымның дамуына үлкен үлес 
қосты. Ғылымды дамыту үшін 
дәстүр мен тұрақтылық қажет. 
Әрі бір жерде кем дегенде үш 
ғалым жұмыс істеуі керек.

Бүгінде қаптаған жеке оқу 
орындары ғылымға көп зиянын 
тигізіп жатыр. Бұрын Алматыдағы 
Математика институтында ға-
лым дардың басы жиі қосыла тын, 
бетпе-бет әңгімелесіп, семинар 
өткізетін. Себебі көптеген ЖОО-
лар профессорлар құрамын та-
ра тып алды. Мысалы, атом бом-
ба сы жарылу үшін оның массасы 
1 келіден асуы керек. Ал 1 келіні 
екіге бөліп, арасын алыс қойсаң, 

ол жарылмайды. Ғалымдардың 
бас қосып, семинар өткізуі де осы 
сияқты құбылыс. Үш-төрт про-
фес сор бір аудиторияда студент-
тер мен бірге есептің шемімін 
табу жолдарын талқыласа, нәти-
же болады. Мықты профессор 
өзінің білгенімен жүре берсе, 
ақы рындап сөне береді. Қазақ-
тың «Жалғыз ағаш орман болмас, 
жалғыз кірпіш қорған болмас» 
дейтіні – осы. Ал бізде ананы бір, 
мынаны екі өзгерте берген соң 
және ғалымдар жан-жақта жүр-
ген нен кейін ғылым дамуы те-
желіп қалды. Бірақ дүниежүзілік 
есеп бойынша Қазақстанда ма те-
матика ғылымы өз деңгейін 
сақтап қалған. Дегенмен күннен-
күнге дами түсуіміз керек. 

– Елімізде кенже қалып 
бара жатқан нендей мәселені 
айтар едіңіз? 

– Шын мәнінде мемлекеттік 
тіл мемлекеттің қажетін өтеп 
отыр ма? Оның тірегі біз бол ма-
сақ, кейінгілер «е, орысша сөйлей 
беруге болады екен» деп, арқасын 
кеңге салып жүре береді. Қазақ 
екенімізді ұмытпайық. Үйім нің 
төрінде, жұмыс бөл мем де қа зақ-
тың киелі домбырасы тұрады. 
Сырлы сыбызғы да бар. Кейде 
қолға аламын, керемет қуат, 
шабыт береді. Ел «ақсақал» деп 
айта бастағанда аталы сөзімді 
батыл айтуға құқылы шығармын. 
Мемлекет тілін үлкен-кішінің тү-
гел білу үрдісін кезінде КСРО көр-
сетті. Ол бәріміздің жадымызда. 
Со ны көріп-біліп отырып, тәуел-
сіздігін алған елдің тіліне нем құ-
рай дылық таныту, былдыр-был-
дыр, шүлдір-шүлдір ету 
ке     ші   ріл мес күнә. Кім болса ол 
бол  сын, мені сыйламасаң да, 
мем лекетті, сол мемлекеттің тілін 
сыйла деймін. Ежіктеп отыра тын-
дар, менсінгісі келмейтіндер ой-
лануы керек. 

– Жастардан қандай үміт 
күтесіз? Олардың математи-
ка ға деген ынта-ықыласы 
қан шалықты зор?

– Мен бұрын мектепте мұ ға-
лім болғанмын, қазір де мектепке 
жиі барып тұрамын. Сонда бай-
қай тыным, қазақ сыныптарында 
20 бала отырса, соның кем де-
генде төрт-бесеуі математикаға 
бе йім, болашақта менен аспаса, 
кем түспейтін математик болуға 
қабілеті бар. Дарынды балалар 
өте көп. Бірақ 9-10 сыныпқа 
келгенде жаңағы балалар мате-

ма тикаға суып қалатынын бай-
қаймын. Себебі мұғалімдер са-
баққа қызықтыра алмайды. 
Олар ға «сен мынадай мықты ма-
ман боласың, сен халқыңа керек-
сің», «сен осындай болуың керек» 
деп арқасынан қағып, мақтап, 
ынталандырып, жігерлендіріп 
оты ру керек. Оларға басқаша та-
мақ беріп, басқаша бағудың қа-
жеті жоқ. Тек оларды танып, 
қанаттандырып, елге керек аза-
мат қылып өсіруді ойласақ жетіп 
жатыр. 

Атом ғасыры компьютер ға-
сы рына ауысты. Енді компьютер 
ғасы ры, менің болжамымша, ро-
бот тар ғасырына сөзсіз жалға са-
ды. Сондықтан жаңа ғасырдан 
қазақ өз үлесін алуы тиіс. Осы 
идеямды Эйнштейн теориясын 
зерделеу барысында жетілдіру 
үстіндемін. Мен Эйнштейннің са-
лыстырмалық теориясы модель 
ретінде қате емес, бірақ нағыз 
физиканы түсіндіре алмайды 
деймін. Бұған дауласушылар та-
бы лады. Сондықтан «матема ти-
калық тұрғыдан» дегенді қосып 
қойдым. Физиктер «е, бәсе» 
деседі. Ішкі түйін қағазға түсіп 
жа тыр. Бір білетінім, дүниені 
толық түсіндіріп беретін бірде-
бір теория жоқ десем, қателес-
пей мін. Орта ғасырда Исаак 
Ньютон өз теориясын ашты. Ол 
«Галилей-Ньютон теориясы» деп 
аталды. Алғашында дүниенің 
бүкіл болмысы сонда көрініс 
тапқандай болған. Артынан олай 
емес екені белгілі болды. Ол да 
әлемнің бір моделі екен. Мәселен, 
адам моделі – адамның суреті 
емес қой. Эйнштейннің салыс-
тыр малық теориясын ашқаннан 
кейін физиктер дүние дәл осылай 
мәңгілік деп ойлады. Сөйтсек, ол 
да дүниенің бір моделі екен. Мен 
осылайша Эйнштейн теориясын 
қазірше философиялық тұрғыда 
қарастыра беремін. Оның нәти-
ж е сі келер күндердің еншісінде. 

– Ғылымның тағы да қа-
нат жайып, қарқынды түрде 
да муы үшін не қажет деп 
ойлайсыз?

– Ғылымға сүйенген ел дәуір-
дің ұлы көшінен қалмайды. Тәуел-
сіз діктің соңғы жылдарында 
ғылымға айрықша назар ауда ры-
ла бастағаны көңіл көншітеді. 
Өйткені қай саланы да дамыту 
үшін алдымен қаражат керек. Ал 
бұл Мемлекет басшысының 
қамқорлығы арқасында молынан 
қаралуда. Өкініштісі, мұнда да 
бөлінген қаражатты алдымен 
жалған ғалымдар алады, көбіне 
дарынды ғалымдардың қолына 
тие бермейді. Осылай жалғаса 
берсе, ғылым дағдарыстан алдағы 
он-он бес жылда бір-ақ шығады. 
Псев доғалымдар бара-бара 
азаюы керек. Себебі олар қаңбақ 
се кілді – тұрақ жоқ. 

Қазір ғылымға бөлінген қар-
жы ның 50 пайыздайы ғана өз 
мақсатына жұмсалып отырса, 
алдағы он жылда 90 пайызға 
дейін таза ғылымға түсер. Сонда 
ғана саланың қарыштап дами ты-
нына сенуге болады. PhD док то-
рантураны оқытуға жастарды 
шетелге жіберу қажет. Мұнда да 
мына жайтты ескерген жөн: 
ғылымға қабілеті бар жас маман 
шетелдің ең мықты универ си-
тетін бітіріп келді делік. Ол 
ортамызға оралысымен айна ла-
сын да бәсекелесетін әріптесі бол-
маса, идея алмаспаса, білгенін 
ешкімге үйретпесе, біртіндеп 
талантынан айырылып қалады. 
Сол себепті ғылымды дамыту 
үшін таланттылар көп болу керек. 

– Әңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан 
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

ҚазҰУ – математика 
ғылымының ордасы

Мұхтарбай ӨТЕЛБАЕВ, ҚР ҰҒА академигі:

– Мұхтарбай аға, әлемдік 
аренада біздің математика 
саласының рөлі қаншалықты 
үлкен деп ойлайсыз? 

– Дүниежүзінде 10 мыңнан 
аса білім бағдарламасы болса, со-
ның ішінде Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дағы физика-математика 
ғылымдарының білім бағдар ла-
масы әлемдік рейтингте ТОП-
300-дің қатарында. Тәуелсіздік 
жылдары біздің математика 
ғылымы осындай дәрежеге жетті. 
1937 жылғы саяси қуғын-сүргінде 
жақсы ғалымдардың бәрін дерлік 
итжеккенге айдап, азапты өлімге 
душар етті. Сол зобалаңда Иба-
дул ла Ақбергенов деген маң-

қарай, халық әлеуметтік тұр мыс-
қа байланысты ғылымға аса ден 
қоя алмады. Десе де, одан бері 
қарай жетекшілік еткен ғылым 
докторларым да 10-нан асып 
жығылады. Аз да, көп те емес. 
Құдайдың берген осы ғұмырында 
қолдан келгенше еңбек еттік. Сол 
азды-көпті еңбектеріме көптеген 
ғалымдар қызығушылық та ныт-
ты. Сонда мәскеулік ғалым дар 
қа зақ халқының ғылымы алдын-
да бас иген болатын. Тәуелсіздік 
алғанға дейін де, кейін де осы 
елдің «бір кірпіші» болып қала на-
йын деген ниетпен жоғары бі-
лікті ғылыми мамандар даярлау 
ісіне қолдан келгенше үлес 

Kemel
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İnnovasia

Қазақстан мен Орталық 
Азияда алғашқы болып Әл-Фа ра-
би атындағы ҚазҰУ өз 
наноспутнигін Жер орбитасына 
сәтті шығарды. Келесі мақсат – 
аталған технологияны бүкіл 
Қазақстан бойынша дамыту. Осы 
мақсатта 2019 жылдан бастап бі-
лім ордасы базасында «Альфасат» 
жердің кіші жасанды серіктері 
конструкторын құру жобасы 
жұмыс істеуде. Ол ақпараттық, 
коммуникациялық және ғарыш-
тық технологиялар бойынша 
басым бағыттарды қамтиды. 
Жобаның авторлары – А.Темір-
баев, Н.Өзбеков, Н.Мейрам бек-
ұлы, С.Орынбасар, О.Туебаев. 
ҚазҰУ ғалымдары білім алушы-
лар ға ғарыш аппараттарын жо-
балау, құрастыру, сынау және 
пайдалану процестері туралы 
жүйелі түсінік беретін ком по-
нент тер жиынтығы болып 
табылатын инновациялық өнім 
ұсынып отыр.

Авторлар бұл салаға 2013 

Жасанды жерсерігін 
жасауға бейімдейді

Бүгінгі таңда CubeSat 
стандартты шағын 
ғарыш аппараттарының 
саласы қарқынды дамып 
келеді. Өйткені олар 
үлкен жасанды жер серік-
тер мен салыстырғанда 
ар зан және оны құрас-
тыру жеңіл әрі жылдам 
жүзеге асы ры ла ды. 
Осыған байланысты 
әлемнің көптеген универ-
си теттері мен үкіметтік 
емес компаниялары 
өздерінің ғарыш 
аппараттарын ұшыруды 
қолға алды. Олар 
ғылыми зерттеулер, 
білім беру, ауыл 
шаруашылығы, жер бетін 
зерттеу, картография 
және т.б. сияқты 
көптеген салаларда 
қолданылады.

жыл дан бастап Әл-Фараби атын-
да ғы Қазақ ұлттық уни вер си-
тетінің қабырғасында әзірленіп, 
2017 және 2018 жылдары іске 

қосылған алғашқы қазақстандық 
«Әл-Фараби-1» және «Әл-Фа ра-
би-2» наноспутниктерін әзірлеу 
жә не іске қосу кезінде дағ ды лан-

Кәмила ДҮЙСЕН

ған болатын. Бұл өз кезегінде 
«Альфасат» наножерсерік конс-
трукторы жобасын табысты іске 
асыруға көмектесті.

Наноспутниктерді сәтті іске 
қос қаннан кейін жас ғалым да-
рымыз Қазақстанда осы саланы 
одан әрі дамыту үшін аянбай 
еңбек етуге бекінді. Нәтижесінде 
бұл дағдыларды мектептен ға-
рыш тық робототехника бо-
йынша зертханалық жұмыстар 
барысында оқыту туралы шешім 
қабылданды. CubeSat стандарты 
бойынша негізгі талаптарды 
сақтай отырып, оқушылардың 
бі лімді жақсы игеруі үшін конс-
трук тордың өзіндік құнын арзан-
да тып, технологияны жеңілдету 
міндеті тұрды. Нәтижесінде 
барлық негізгі технологиялық 
сипаттамалар мен мүмкіндіктер 
сақталды. Жинаққа барлық 
негізгі ішкі жүйелер, компо нент-
тер және наножерсерік құрас ты-
ру құралдары кіреді. Кон с трук-
торларды құрастыру және 

да йындау бойынша барлық жұ-
мыстар университет базасында 
жүр гізіледі. Зертханалық жұ мыс-
тар үш тілде жасалды. Студенттің 
қызығушылығын сақтау үшін 
жиынтықта зертханада жиналған 
наносерікті гелий шарын пай-
даланып, стратосфераға қосу 
мүмкіндігі бар.

Сонымен қатар жобаны әзір-
леу барысында «Коммуни ка ция-
лық хаттама – AlfaSat» және 
«Жерүсті станциясына арналған 
бағдарлама –AlfaGround» атауы-
мен ҚР-ның екі авторлық куәлігі 
алынды. Сондай-ақ ТМД елде рі-
нің нарығына шығуға мүмкіндік 
бар.

Аталған жобаны халық ара-
лық «UniSat» білім беру бағ дар-
ла ма сын қаржыландыратын 
ЮНИСЕФ қоры да жоғары ба-
ғалады. Нә ти жесінде Қазақстан, 
Өзбекстан және Қырғыз стан-
дағы қыз бала лар осы конс трук-
тор базасында оқып, біліктілігін 
арттырды.

Бұл жаңалықты ғалымдар 
2021 жылы ҚР БҒМ гранттық 
қаржыландыру конкурсы ая сын-
да өткізілген УВП-60 қон дыр-
ғысында мыс және алюминий 
наноұнтақтарын алу бойынша 
эксперимент барысында жасады. 
Ұсынылған технологияның 
бас ты айырмашылығы – кеуекті 

ҚазҰУ нанотехно ло-
гиялық зертханасының 
ғалымдары микропориялы 
материалдардың жаңа түрін 
шығарды. Ғылымда «кеуекті 
металл» деген ұғым бар. Бұл 
металл көбік, оның 
жасушалық құрылымында 
біркелкі бөлінген кеуектер 
көп. Қазіргі индустриалды 
өндірісте көбікті 
материалдарды күйдіру 
технологиясы арқылы 
даярлайды. Бұл көп 
энергияны және еңбек 
күшін қажет етеді. Ашық 
үлгідегі ұлттық 
нанотехнологиялық 
зертхана ғалымдары 
жоғары вакуумда 
тозаңдатуды пайдалана 
отырып, микрокеуекті 
металл материалдарын 
алудың жаңа және энергия 
тиімді тәсілін әзірледі.

құ ры лымды қалыптастыру ме-
ха низмі. Катод материалы на  -
нокластар түрінде плазмада бу-
ланып, содан кейін арнайы 
субстраттың бетіндегі сфералық 
микробөлшектерге конден са-
ция ланады. Кеуекті мате риал дар-
ды өндірудің ұсынылған әдісінің 
тағы бір маңызды айыр ма-

шылығы – реакторда терең 
вакуум ның болуы, сондықтан 
материалдағы жабық микро по-
ра лардың ішінде ауа болмайды.

Бұл технологияның балама-
сы елімізде де, әлемде де жоқ. Ға-
лымдар өнеркәсіптік мақсатта 
қолдану үшін жаңа мате риал дар-
дың физикалық қасиеттері мен 

құрылымын зерттеуді жал ғас-
тыруда. Машина жасау үшін ми-
кро кеуекті алюминий мен болат 
құрылымының тұрақтылығы 
қы зы ғушылық тудырады, алю-
ми ний мен титаннан жасалған 

Микрокеуекті жаңа материал

жаңа кеуек ті материалдардың 
ты ғыз дығы аэроғарыш саласы 
үшін өте маңызды, ал алынған 
кеуекті материалдардың берік-
тігі әскери салада ерекше сұра-
ныс қа ие.

б) ҚазҰУ ғалымдары вакуум разрядында тұндырған алюминий 
микросфералары

а) дәстүрлі әдіспен алынған жабық кеуектері бар 
кеуекті алюминий
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2022-й годом 
Детей в Казахстане. В первый раз – в первый класс. 27 июня в Казахском 
национальном университете им. Аль-Фараби состоялся праздник для детей, 
идущих в первый класс. Организатором этого праздника является профком 
«Парасат» работников университета. 

Индийское отделение фа-
куль тета востоковедения было 
основано в сентябре 1992 года. 
2022 год – год 30-летнего юбилея 
индийского отделения, которое, 
кстати, является единственным в 
Казахстане. Только в КазНУ им. 
Аль-Фараби можно изучить 
языки хинди и урду, богатейшую 

Единственный ВУЗ, где обучают хинди и урду
Казахстан, Индию и 

Пакистан связывают давние 
дружеские связи, которые с 
обретением Казахстаном 
независимости получили 
но  вый импульс к развитию. В 
различных отраслях науки, 
культуры, образования и 
бизнеса осуществляется 
сотрудничество между 
на шими государствами. И 
сегодня как никогда остро 
встает потребность в 
специалистах-индологах 
– людях, которые, одинаково 
свободно говоря на казах-
ском, русском, хинди, урду и 
английском языках, будут 
посланцами дружбы и 
мир ного сотрудничества 
меж ду Казахстаном, Индией 
и Пакистаном.

Дети с радостью ждали этого празд-
ни ка. И вот наступил самый важный 
момент: вручение первоклассникам 
кан целярских товаров, учебных при-
над лежностей, включая портфель. Вру-
чение подарков проходило в тор жест-
венной обстановке. Детей приглашали 
на сцену. Председатель профкома 
КазНУ Талгат Мекебаев лично вручал 
детям подарки и каждому из них 
говорил добрые пожелания. Чувст во-
валась волнующая атмосфера в зале. Все 
это придавало мероприятию особую 
торжественную атмосферу. Органи за-
то рами этого праздника была под го тов-
лена специальная развлекательная 
программа для детей. Были приглашены 
аниматоры. Море впечатлений у детей 
и родителей!

Необходимо отметить, что КазНУ 
– это вуз с богатыми традициями. 
Проф союзный комитет ежегодно про-
во дит такие акции, а также различные 
конкурсы с участием детей, орга ни-
зуются выставки творческих работ 
детей сотрудников. Во дворце студентов 
имени О. Жолдасбекова недавно про-
шел праздник «День защиты детей», 
который также был организован 
профсоюзом «Парасат» работников 
КазНУ имени Аль-Фараби.

культуру и литературу Индии и 
Пакистана, этапы их исто ри-
ческого развития. Государ ствен-
ный язык Индии – хинди 
занимает 4-е место в мире по 
сте пени распространенности. 
Он – наследник великого древ-
не го языка – санскрита, очень 
бо гатый и красивый язык, пи-
шется древним шрифтом де ва-
нагари. Язык урду – близкий 
родственник языка хинди, но 
пишется арабской графикой. 
Язык урду также очень популярен 

Центральный институт языка 
хинди (г. Агра, Дели); Делийский 
университет, Университет им. 
Джавахарлала Неру, Университет 
Джамия Миллия Исламия (Дели), 
Университет им. Махатмы Ганди 
(Вардха), Исламабадский уни-
вер ситет (Пакистан). По окон ча-
нии учебы студенты сдают экза-
мены и получают официальные 
сертификаты. Кроме интен сив-
ного учебного процесса, в те че-
ние учебного года для студентов 
организуется несколько куль тур-
но-познавательных туров по 
Индии и Пакистану. Студенты 
посещают Агру (местонахож де-
ние знаменитого Тадж-Махала), 
Лахор (столица средневековой 
Империи Великих Моголов), 
Пенджаб (известные сикхские 
храмы), Дарджилинг (где на хо-
дятся знаменитые чайные 
плантации), южный штат Керала 
(место слияния трех водоемов: 
Индийский океан, Аравийское 
море, Бенгальский залив) и 
другие многочисленные ин-
терес ные места. 

Зауре ИСКАКОВА, 
ст. преподаватель кафедры

 Ближнего Востока и 
Южной Азии

в южно-азиатском регионе, а 
также в арабских странах 
(Арабские Эмираты, Саудовская 
Аравия).

Гордостью индийского отде-
ления являются его выпускники. 
Среди них сотрудники МИДа и 
органов национальной безо пас-
нос ти, ученые и преподаватели 
вузов. Студенты отделений хинди 
и урду имеют все возможности 
для получения профес сио наль-
ных знаний и расширения стра-
но ведческого кругозора. При 

со действии посольств Индии и 
Пакистана полностью обору до-
ваны необходимой аудио, видео- 
и телеаппаратурой, учебной и 
художественной литературой 
Центр Махатмы Ганди и Центр 
Мухаммада Али Джинны, каб и-
неты хинди и урду. 

Существенным элементом 
учебного процесса на факультете 
востоковедения является зару-
беж ная стажировка в уни вер си-
тетах-партнерах, которая длится 
от полугода до года. Это: 

При выборе профессии выпускники 
школы часто задумываются. С другой 
стороны, мы понимаем выпускников, ведь 
и нам два года назад также было сложно 
с выбором профессии. На наш взгляд, для 
работы журналиста главное – знание. 
Журналистика интересная профессия, в 
то же время очень ответственная работа. 
Корреспондент – это не просто уметь 
говорить на камеру и быть телеведущим, 
разъезжать по разным странам в коман-
ди ровки, как думают многие, здесь есть 
свои трудности. Журналистика – это 
деятельность в области сбора и обраба-
ты вание информации для дальнейшей ее 
подачи публике через средства масс-
медиа: печатные издания, журналы, радио-
ве щание, телевидение, интернет-сайты. 
Журналист должен уметь грамотно 
писать, чтобы у респондента взять нужную 
информацию должен уметь правильно 
задавать вопросы, а для этого он должен 
знать ту сферу, ситуацию. Конечно, это не 
сразу удается, всё начинается с азов, по 
рассказам журналистов опыт придет со 
временем. 

Для того чтобы стать хорошим жур на-
лис том, как и везде, нужно ценить и лю-
бить свое дело. Это, пожалуй, главное, чем 
должен владеть журналист. Вместе с 
данным человека, весьма значима общи-
тель ность, коммуникабельность, твор чес-
кий подход, находчивость, сообра зи тель-
ность. Все эти качества без исключения 
нуж ны для работы с людьми. Деятельность 
журналиста представляет собою бес пре-
рыв ное передвижение в поисках инфор-
ма ции. Журналист находит и запрашивает 
нужную информацию. Правильно и 
незамедлительно готовит ин фор ма-
ционный продукт. Создает информа тив-

ную базу, для того чтобы приготовить 
ма териал к выходу.

В основном школьникам не дают на-
прав ления на выбор профессии. Многие 
соглашаются с этим, ведь это реальная 
проблема нашего времени, выпускники 
просто выбирают ту профессию, которую 
им выбрали родители или в которую легко 
поступить, которая просто актуальна 
сейчас, а не то что реально требуется. 
Хотели обратиться к учителям нашим 
родителям, просто направлять своего 
ребёнка на то что ему реально интересно 
и нравится. Итак, хотим сказать, что 
журналист представляет собой интерес-
ную профессию, но требует разно сто рон-
нее знание. Поэтому кто хочет стать 
журналистом, в первую очередь, много 
читайте. Для того чтобы быть хорошим 
журналистом нужно ценить и любить свое 
дело. Это, пожалуй, главное, чем должен 
владеть журналист.

Аружан ЕРГАЛИЕВА, 
Дильназ ТАБАРАКОВА, 

студентки 2-го курса 
журналистики 

Атырауского университета 
им. Х. Досмухамедова

Подарим детям радость

Профессия журналиста – 
ответственная работа

Мы студентки 2-го курса кафедры журналистики Атырауского университета 
имени Халела Досмухамедова. Мы сейчас проходим практику в редакции газеты 
«Қазақ университеті» КазНУ имени Аль-Фараби. Многие наши знакомые, 
школьники-старшекласники советуются с нами по поводу выбора профессии. 
Спрашивают про нашу учёбу, про журналистику. Так как мы ещё учимся, многое 
еще сами знаем, поэтому по поводу выбора профессии не можем дать конкретное 
направление молодым. Нам трудно что-либо посоветовать выпускникам, но 
можем рассказать каким должен быть журналист, про интересную и 
разнообразную работу журналиста и о том, какие предметы у нас проходят.

Президент Казахстана Касым-
Жо март Токаев высоко оценил роль 
профсоюзов в казахстанском обществе 
и поставил перед профсоюзным дви же-
нием новые задачи. Национальная 
комиссия по делам женщин и семейно-
демографической политике при 
Президенте Республики Казахстан 
поделилась результатами Всемирного 
обзора ценностей, в котором отражены 
и мнения казахстанцев. Так, более 93%, 
принявших участие в исследовании 
респондентов из Казахстана считают 
наи высшим приоритетом в жизни 
семью, то есть для подавляющего боль-
шинства наших сограждан это базовая 
и первичная ценность. Далее с большим 
отрывом: работа и карьера – 49,2%, 
друзья – 43,9%, досуг – 35,5% и религия 
– 28,7%. 

Мы уверены в том, что профком 
«Парасат» и в дальнейшем будет 
способ ство вать укреплению и 
развитию лучших традиций нашего 
университета.

Дана БАЙТУКАЕВА,
ст. препод. кафедры 

международного права
факультета международных 

отношений

Ğylym-bіlіm
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Орталықтың (Мәскеу) идео-
ло гиялық және тілдік үстемдігі 
мен ғылымдағы монополия жағ-
дайында қазақ ұлты өкілдерінің 
психология саласында жетістікке 
жетуі оңай емес-ті. Кеңес билі гін-
дегі Қазақстанда тек үш адам ғана 
докторлық диссертация қорғады. 
Олар: М.Мұқанов, Ж.Намазбаева 
және Б.Хамзин. Қазақ ғалым да-
рының өз ғылыми дис сер та ция-
ларын тек ана тілінде қорғауда 
ғана емес, сондай-ақ әдіс на ма-
лық-теориялық жағынан да 
мүмкіндігі шектеулі болды. Кеңес 
заманында тек грузин пси хо лог-
тері ғана өз тілінде ғылыми дис-
сертация қорғай алатын. Өйткені 
оларда әлемдік деңгейдегі  
Д.Узнадзе сияқты Грузия пси хо-
ло гиялық мектебінің негізін 
салу   шы, нағыз көшбасшы тұлға-
лар болды. Ол Грузиядағы Тбили-
си мемлекеттік университеті мен 
психология саласындағы алғаш-
қы ғылыми мекеме – Психология 
институтын (қазіргі Узнадзе 
атындағы Психология инсти ту-
ты) құрды. 1918 жылы 26 ма-
мырда «Грузияның мемлекеттік 
тәуел сіздігін қалпына келтіру 
туралы актіге» қол қойған әрі 
қайраткер, әрі ғалым ретінде 

Психология тарихында өз орны бар тұлға
Бодандық дәуірде қазақ 

психологиясында докторлық 
дәрежеге жеткен психолог 
ғалымдар саусақпен 
санарлықтай. Соның бірі – 
психология ғылымының 
докторы, профессор Бахи 
Хамзин (1938-2021). 

психологияны жұртшылыққа 
мойындата білді. Қазақстанның 
пси хология саласындағы алғаш-
қы доктор ғалымдары М.Мұқанов 
пен Б.Хамзин Грузияның ғылыми 
мекемелерімен тығыз байланыс 
орнатты. 

Б.Хамзин тарихи тұрғыда 
Қазақ станда педагогикалық пси-
хо логия саласында тұңғыш док-
торлық диссертация қорғаған 
адам. Ол 1985 жылы 2 қазанда 
Тбилисиде Грузин ССР ҒА жа-
нын дағы Д.Узнадзе атындағы 
Пси хология институтында ар-
найы кеңесте «Оқушыларда 
конс труктивтік-техникалық іс-
әрекеттің қалыптасу процесіндегі 
операциялық және тұлғалық 
компоненттерінің өзара әсері» 
атты тақырыпта диссертация 
қор ғайды. Ресми оппоненттер: 
КСРО ПҒА корреспондент-мүше-
сі, психология ғылымының док-
то ры, профессор В.Шадриков; 
пси хология ғылымының док то-
ры, профессор М.Давлетшин; 
пси хология ғылымының док то-
ры, профессор Ш.Амонашвили 
сияқты атақты ғалымдар еді. 
Зерттеу жұмысы кәсіби даяр лау-
дың маңызды формасы болып 
саналатын конструктивтік-тех-
ни калық іс-әрекеттің ком по-
нент тері – операциялық, сондай-
ақ тұлғалықтың өзара әсері 
проб лемасына арналады. 

Б.Хамзин осы зерттеуге бай-
ланысты жиырма жұмыс 
жариялаған екен. Орайы кел ген-
де кейбіреуін атап өтейік: «Оқу-
шы жастардың еңбек тәрбиесі» 
(1977), «Тұлғаны конструктивтік-
техникалық іс-әрекеті жағынан 
зерттеу» // «Педагогика және 

психология» жинағы, 8-шығ. 
(1975), «Конструктивтік-техни-
ка лық іс-әрекет психологиясы» 
// «Қазақстан оқушы жастарын 
ком мунистік тәрбиелеу» жинағы 
(1978), «Конструктивтік-техни-
ка лық іс-әрекеттің тұлғаның 
кәсіп тік мәнді қасиеттерін қа-
лып  тастыруға әсері» // «Жастар-
ды коммунистік тәрбиелеудің 
психологиялық-педагогикалық 
проблемалары» жинағы (1978), 
«Қазіргі психологияның көкей-
кес т і проблемалары» (1981), «Пе-
да гогикалық білімдерді наси хат-
тауды – жаңа міндеттер 
дең гейіне» (1982) және т.б.

Қазақстанның психология 
тарихында еске алуға лайықты 
бірқатар отандық психолог тер-
дің есімдері тасада қалуда. Олар-
дың қатарына марқұм Б.Хам-
зинді жатқызуға болады. Ол 
– рес публикамыздағы спорттық 

іс-әрекеттің әртүрлі психо ло гия-
лық мәселелерін алғашқы зерт-
теушілердің бірі. Спорт шы лар-
дың жарыстарға пси хологиялық 
дайындығын және биіктікке се-
кірушілердің ерік-жігерінің си-
пат тамаларын белсенді зерттеді. 

Б.Хамзин 1963 жылы Киев қа-
ласында өткен психологтердің ІІІ 
Бүкілодақтық съезіне қатысады. 
Онда ол КСРО-ның жетекші пси-
хо логтері Г.Костюк, Б.Ананьев, 
А.Леонтьев және т.б. танысады. 
Сол жылы В.И.Ленин атындағы 
МГПИ-ге аспирантураға түседі. 
1966 жылы С.Балаубаев пен про-
фес сор Н.Добрыниннің бірлес-
кен жетекшілігімен «Еңбекке 
баулу процесінде VI-VII сынып 
оқушыларының бас тамашы лы-
ғын қалыптастырудың психоло-
гия лық ерекшеліктері» тақы ры-
бында кандидаттық диссертация 
қорғады. Еңбекте баста ма шы-
лықтың тұлғаның тұрақты қа-
сиетіне айналу мүмкіндігі тал-
данады.

Б.Хамзин ғылыми-педа го ги-
калық қызметін 1961 жылы Қа-
рағанды пединститутының Пе да-
гогика және психология 
ка фе драсының оқытушысы бо-
лып бастайды. 1966-71 жылдары 
осы кафедрада аға оқытушы, 
1971-72 жылдары доцент қыз-
метін атқарған. Ғалым еліміздің 
түрлі жоғары оқу орындарында 
жұмыс істеді. Қарағанды мемл е-
кеттік педагогикалық инсти туты-
нан бастап, Қазақ дене шынық-
ты ру институтының Психология 
және педагогика кафедрасының 
меңгерушісі, Қарағанды 
педагогикалық дене тәрбиесі 
институтының ректоры және т.б. 

Осындай мақсатта Қазақстан 
Республикасы Білім және  ғылым 
министрлігі Ғылым комитетінің 
(№BR10965240 гранты) қар жы-
лан дыруымен жүзеге асырылған 
«Алтын Орданың этнопо ли ти-
калық тарихын зерттеу және 
жаңа дереккөздерді аудару» атты 
жобаның аясында Үндістанның 
Дели және Алигарх қалаларына 
ғылыми іссапарға бару мүмкін 
болды. Ғылыми іссапардың бір 
бөлігі Үндістанның қолжазба 
қорларында сақталған парсы 
тіліндегі Алтын Орда тарихына 
қатысты дереккөздерді анықтау 
және көшірмелерін жасату. Екін-
ші бөлімі жергілікті шы ғыс та-
нушы мамандармен қолжазба 
зерттеу саласы бойынша пікір әрі 
тәжірибе алмасу болатын. Атал-
ған жоба шеңберінде Үндіс тан-
ның Алигарх қаласы Алигарх 
мұ сылман университетіне қарас-

Үндістан жеріне парсы 
тілі арқылы Иран 
мәдениетінің тарауы 
шығыстанушылар, әсіресе 
ирантанушы мамандардың 
тарапынан әрқашан 
қызығушылық тудырған 
тақырыптардың бірі. Осы 
орайда, отандық 
ирантанушылардың да 
соңғы жылдары тынымсыз 
зерттеу жүргізіп жүрген 
тақырыптарының бірі – 
Үндістан еліндегі қолжазба 
қорларда сақталған 
мұсылман қолжазбалары.

лауазымдық қызметтер атқарды. 
Профессор Б.Хамзин 1992 

жылы Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Ғылыми кеңесінің 
(26.05.92ж.) шешімімен тұңғыш 
құрылған Этнопсихология және 
этнопедагогика кафедрасының 
меңгерушісі болды. Бұл кафедра 
ҚазҰУ-да 1992-95 жылдар ара-
лығында жұмыс істеді. Өкінішке 
қарай, бұл кафедраның ғұмыры 
баянды болмады. Тарихи-психо-
ло гиялық зерттеу жұмыстарында 
ғылыми саладағы жеке ғалымдар 
мен микротоптар арасындағы 
қа тынастарды арнайы зерттеу 
қа жет. Өткен тарихтан сабақ ал-
ғанымыз абзал. Еліміздегі психо-
логия ғылымының институцио-
на  лизациясы мәселесі әлі күнге 
дейін өзекті болып отыр. 

Ғылымды институцио на ли за-
циялау ғылыми білім жүйесінің 
дамуы мен қалыптасуы, оны 
әлеуметтік институтқа айнал-
дыру дың негізгі ерекшеліктері 
мен заңдылықтарын көрсетеді. 
Ғылымның әртүрлі ұйым дас-
тырушылық формалары болуы, 
оның ішкі саралануы мен ма-
мандануын құру арқасында ғы-
лым қоғамдағы өз функ цияларын 
толыққанды орындайды. Отар 
болған кезеңде дамуы кенже 
қалған еліміздің психология 
ғылымының егемен мемлекет 
тарапынан қолдау табуы өте 
маңызды. 

Жарас СЕЙІТНҰР, 
Майра КАБАКОВА,

Жалпы және қолданбалы 
психология кафедрасының 

оқытушылары

ты Маулана Азад кітапханасының 
қолжазба қорындағы парсы 
тіліндегі қолжазбалармен жұмыс 
жасалды. Жалпы, Алигарх мұсыл-
ман университеті Үндістанда 
1875 жылы негізі қаланған ең 
тұңғыш мұсылмандар үшін 
ашылған университет. Бүгінде 
бұл университет Үндістандағы 
рейтинг жағынан үшінші орынды 
иеленеді. Алигарх мұсылман 
университетінің негізін қалаған 
жеті қырлы, бір сырлы ғалым, 
теолог, адвокат Сеййед Ахмад-
хан (1817-1898). Араб, парсы, 
урду және бірқатар тілдерді 
жақсы білген Сеййед Ахмад-хан 
жеке кітапханасындағы қолжаз-
ба лар мен кітаптарды өзі негізін 
қалаған университетке сыйға 
берген. Маулана Азад кітап ха на-
сының негізі 1877 жылы қаланған 
жә не тек Үндістан ғана емес, 
әлем дегі үлкен кітапханалардың 
бірі саналады. Бұл кітапхананың 
қолжазба қорында 16 000-нан 
астам қолжазбалар мен 20 000-
нан астам сирек кездесетін кітап-
тар сақталған. Қолжазбалардың 
не гіз г і бөлігі араб және парсы 
тіл де рінде. Сонымен қатар сан к-
скрит, урду тілдерінде де көп те-
ген құнды қолжазбаларды кез-
дес тіруге болады. Кітапха на ның 
жанында қолжазба музейі бар. 

Үндістанға ғылыми іссапар 
барысында Алигархтағы Маулана 
Азад кітапханасының қолжазба 
қорында Алтын Орда тарихына 
қатысты бірқатар парсы тіліндегі 
қолжазбалар анықталып, олар-
дың көшірмелері дайындалды. 

Сонымен қатар Алигарх мұ сыл-
ман университеті Парсы зерт-
теулері институтының (Institute 
of Persian research) ғалымдарымен 
қолжазбатану саласы бойынша 
тәжірибе алмастық. 2007 жылы 
құрылған бұл институттың ди-
рек торы – профессор М.Осман 
Ғани. Парсы зерттеулері инсти-
ту тының негізін қалаушы және 
бұрынғы директоры, профессор 
Азармдухт Сафави ханымның 
айтуынша, бұл орталықтың бас-
ты мақсаты – парсы тіліндегі 
қол жазбаларды зерттеу, мә тін-
дерін жарыққа шығару. Жылына 
он даған парсы қолжазбаларын 
зерттеп, ғылыми түсініктерімен 
бірге жарыққа шығаратын бұл 
институт мамандарының тәжі ри-
бесі мол. Бір күнде 30-50 бетке 

дейін қолжазба мәтінді оқып, 
қайта көшіруге машықтанған 
мамандары бар бұл институттың 
болашаққа құрған жоспары көп. 
Соның бірі – Орталық Азия ел-
дері мамандарымен бірлесіп жұ-
мыс істеу. Аталған институттың 
ма  ман дарымен тәжірибе алмасу 
іссапар барысында өте пайдалы 
болғанын ерекше атап өту қажет. 

Бұдан басқа, Дели қала сын да-
ғы «Нұр» микрофильм қолжаз ба-
лар орталығында жұмыс жасау 
мүм кін дігіне ие болдық. Бұл 
ор талықта 30 000-нан астам 
Үн діс танның түрлі кітапхана 
қор ла рын да сақталған қол   жаз-
 балардың микрофильм дері сақ-
талған. Микрофильмдерді сақтау 
мен оның цифрлық нұсқасын 
дайындау және қолжазбаларды 

Үндістанда сақталған мұсылман қолжазбалары

реставрациялау жұмыстарымен 
айналысатын бұл орталықтың 
мамандарымен де пікір алмасу 
алдағы уақыттағы ғылыми жұ-
мыс тарға үлкен әсерін тигізері 
анық.

Жалпы алғанда, Үндістан 
қолжазба қорларына жасалған 
онкүндік іссапар сәтті өтті. Бұл 
сапарда қол жеткізген нәтижелер 
мен алған тәжірибе сөзсіз құнды. 
Өйткені отандық шығыстану 
ғылымына пайдасын тигізетініне 
еш күмәніміз жоқ. 

Ғалия ҚАМБАРБЕКОВА,
шығыстану факультеті

Таяу Шығыс және Оңтүстік 
Азия  кафедрасының аға 

оқытушысы, ф.ғ.к.

Taǵzym
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Шараға ҚР Президентінің 
кеңесшісі Мәлік Отарбаев, Ке-
ген ауданының әкімі Талғат 
Байеділов, «Рухани жаңғыру» 
орталығының директоры, 
жазушы Нұрғали Ораз және 
қаламгерлер мен өнер қайрат-
кер лері қатысты.

Шығармашылық кеште сөз 
алған ҚР Президентінің кеңес-
шісі Мәлік Отарбаев ақын Кә-
дірбек Құныпияұлын асқаралы 
60 жасымен құттықтап, ҚР Пре-
зиденті Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың Алғыс хатын және ҚР Мем-
лекеттік кеңесшісі Ерлан 
Қа риннің құттықтау хатын та-
быстады.

«Кәдірбек Құныпияұлы Қа-
зақ станның мәдениеті мен 
руханиятын дамытуда сүбелі 
үлес қосып келе жатқан 
қайраткер ақын. Бүгінде баспа 
саласында ғалымдардың, ақын-
жазушылардың құнды туын ды-
ларын өз оқырмандарына 
жеткізуде аянбай еңбек етуде», 
– деді Мәлік Нұржанұлы.

Кеген ауданының әкімі 
Тал  ғат Байеділов ақынды Ал-
ма ты облысының әкімі Марат 

«Найзақара» жыр жинақ та ры-
ңыз оқырман жүрегіне жетіп, 
жоғары бағасын алды. Талантты 
қаламгер, тәжірибелі редактор 
ретінде аудандық, облыстық, 
республикалық басылымдарда 
жауапты қызметтер атқарып, 
өткір мақалаларыңызда қо ғам-
дағы өзекті мәселелерді кө тер-
діңіз. Мерейлі жасыңызда сізге 
мықты денсаулық, ұзақ өмір, 
отбасыңызға бақыт-береке, 
шығармашылығыңызға шабыт 
тілеймін!» – делінген құттықтау 
хатта.

Сонымен қатар мерекелік 
кеште Кәдірбек Құныпия ұлы-
ның «Найзақара» атты кіта бы-
ның тұсаукесер рәсімі өтті.

Шара барысында ақын қа-
ламынан туған «Қарқара, қайда 
барасың?» поэмасы мен өлең-
дері оқылып, кеш соңы кон-
церт  тік бағдарламамен жалғас-
ты.

Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ

Сұл тан ғазиевтің атынан Құрмет 
гра мотасымен марапат тады. 
Сондай-ақ аудандық мәслихат 
ше шімімен Кәдірбек Құны пия-
ұлына «Кеген ауданының құр-
мет ті азаматы» атағы берілді.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті атынан 
«Рухани жаңғыру» орталы ғы-
ның директоры, көрнекті 
қаламгер Нұрғали Ораз, Ақпа-
рат және коммуникациялар де-
пар таменті директорының 
орынбасары Алмат Исәділ сөз 
сөйлеп, ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаевтың құттықтау хатын 
табыстады.

«Сізді Алаш жұрты ақындық 
таланты ерте танылып-мойын-
дал ған, бүгінгі қазақ поэзия сы-
ның көрнекті өкілі, ұлттық 
журналистика майталманы 
ретінде жақсы біледі. Сіздің 
қаламыңыздан туған «Қарқара, 
қайда барасың?», «Сарыала қаз 
– сағыныш», «Алтын семсер», 

Оқырман жүрегіне жол тапқан ақын
Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ жанындағы «Қазақ 
университеті» баспа үйінің 
бас редакторы, белгілі 
ақын, журналист, 
Қазақстан жазушылар 
одағының мүшесі, «Құрмет» 
орденінің иегері Кәдірбек 
Құныпияұлының 60 жасқа 
толуына орай, туған жері 
Кеген ауданында 
шығармашылық кеш өтті.

Еңбекте қазақ даласында 
ор наласқан ортағасырлық қа-
лалардың жағдайы, қала тұр-
ғындарының тұрмыс-тір ші-
лігі, діни жағдайы мен 
тұл ғалары жайлы жан-жақты 
баян далады.

Салтанатты рәсімді ашқан 
фи лософия және саясаттану 
факультетінің деканы Бекжан 
Мейірбаев кітаптың ерекшелігі 
мен жаңашылдығына тоқталды.

«Зерттеу барысында қазақ, 

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде 
хадистанушы, PhD докторы, 
аға оқытушы Азамат 
Жамашевтың «Сайын 
да ланың саңлақ ғұла-
малары» атты кітабының 
тұсаукесер рәсімі өтті. 

Ғұламалар ғұмырнамасы баяндалған кітап

орыс, араб, түрік, ағылшын тіл-
де рінде жазылған қазіргі діни 
ай налымда болмаған дерек көз-
дер қаралған және XX ғасырға 
дейін өмір сүрген 437 тұлғаның 

ғұмырнамасы баяндалған. Бұл 
қазақстандық ғылымға қо-
сылған сүбелі үлес деп ой-
лаймыз», – деді факультет бас-
шысы.

Суретті түсірген – Досжан Балабекұлы

Біздің оқырман

Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ, 

ҚР  ҰҒА  Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология  институтының директоры, 

профессор, т.ғ.д.

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.
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