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Нұрислам САНАЕВ:

Бұл жеңіс – 
университетіміздің де 
абырой-беделі

– Жансейіт Қансейітұлы, 
еліміздегі жетекші жоғары 
оқу орнына басшылыққа 
келгелі жарты жыл болыпты. 
Бүгін алты айда атқарылған 
басты шаруалар төңірегінде 
әңгіме қозғасақ дейміз. 
ҚазҰУ-дың қазіргі таңдағы 
жетістігі қандай?

– Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
– еліміздегі тарихы те рең, ерек-
ше мәртебеге ие жо ға ры оқу 
орны және QS WUR бойынша 
әлемнің ең үздік 200 уни вер си-
тетінің тобына кіреді. Пост кеңес-
тік аумақта мұндай екі ЖОО ғана 
бар: М.В.Ло моносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік универ си теті 
– 78-орында және Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ – 175-орында. 
ҚазҰУ – QS Stars Rating System ха-
лықаралық рейтингінде «Бес 
жұлдыз» ба сымдық белгісіне ие 
болған Орталық Азиядағы ал ғаш-
қы және жалғыз жоғары оқу орны. 

Жалғасы 2-3 беттерде

Жаңа оқу 
жылында 

119 білім беру 
бағдарламасы 

ашылды

Жансейіт 
Қансейітұлы 
ТҮЙМЕБАЕВ, 
Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры: 

Президент Жолдауы талқыланды
Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық универси-
те тінің ұжы мы Қазақ-
стан Пре зиденті 
Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев-
тың «Халық бірлігі және 
жүйелі реформалар – ел 
өркендеуінің берік 
негізі» атты Қазақстан 
халқына Жолдауын 
талқылады. 

Жиында университеттің 
Бас қарма Төрағасы – Ректоры 
Жан сейіт Түймебаев Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
қар саңында жарияланған Жол-
даудың еліміздің алдағы даму 
стратегиясын айқындаудағы 
маңыздылығына мән берді.

Білім ордасының басшысы 
ел Президентінің «Болашағын 
Отанымызбен байла ныс тыра-
тын әрбір азамат қазақ тілін 
үйренуге ден қоюға тиіс» деген 
сөзін мысалға ала отырып, 
«Бұл тапсырманы айтпай-ақ 
түсініп жасау – біздің міндеті-
міз. Қасым-Жомарт Кемелұлы 
алғашқы Жолдауында да «Қа-
зақ тілі ұлтаралық қатынас тілі 
болуы қажет» деп баса айтқан 
болатын. Себебі мемлекеттің 
мемлекет болуының басты бел-
гісі: ол – тіл. Біздің тіліміз бүгін-
ге дейін қандай функцияларды 

Мемлекеттік тілде сөйлеу – міндетӘл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің 
кезекті Ғылыми 
кеңе сінің отырысы 
мемлекеттік мереке 
– Қазақстан Республи-
ка сының Консти ту ция-
сы күніне және жаңа 
оқу жылына дайындық 
мәселесіне арналды.

Отырысты ҚазҰУ-дың Бас-
қар ма Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаев ашты. 
Мем лекеттік мереке – Конс ти-
туция күнінің маңыздылығына 
мән бере отырып, университет 
басшысы: «Әр мемлекет үшін 
Конституциядағы негізгі қа ғи-
да – тіл мен жердің сақ та луы 
және Ата заңның бұл жыт пай 
орындалуы. Елбасымыз да, 
Пре зидент те әрқашан ана тілі-
мізде баяндама жасайды. Мем-
лекеттік тілімізде сөйлемесек, 
онда біздің ана тілімізді, Ата 
заңымызды қолдамағанымыз, 

қорғамағанымыз. Әрбір па-
триот осыны терең ойлануы 
қажет. Тілдің арқасында біз 
жеке мемлекетпіз. ҚазҰУ-дағы 
барша басшылар мен қызмет-
кер лер мұны есте сақтап, 
өзгелерге үлгі болуы тиіс», – 
деп, бар лық қызметкерлерді 
мем ле кеттік тілде сөйлеуге 
міндет теді. Сонымен қатар 
Президент тапсырмаларына 
сәйкес, білім сапасын жақсарту, 
ғылымды дамыту және уни вер-
ситет жұ мы сының басқа да 
бағыттары бойынша ауқымды 

жұмыстар орындалып жат қа-
нын атап өтті.

Атаулы датаға орай, заң фа-
культетінің деканы Дәулет 
Бай дел динов баяндама жасап, 
Қа зақстан Республикасы Ко-
нс  ти туциясының елдің үдемелі 
экономикалық, саяси және 
әлеу меттік дамуындағы тарихи 
рөлін атап өтті. 

Жиынды жаңа оқу жылында 
оқу үдерісін ұйымдастыру ту-
ра лы ҚазҰУ-дың академиялық 
мәселелер жөніндегі басқарма 
мүшесі – проректор Фатима 

Жақыпова мен әлеуметтік даму 
жөніндегі проректор м.а. Әлия 
Масалимова жалғастырды. 

Фатима Надырқызы жаңа 
оқу жылындағы ұжым алдында 
тұр ған міндеттерді негіздеп 
бер ді: ел дамуының басым ба-
ғыт  тарын ескере отырып, бі лім 
беру бағдарламаларын өзек-
тен діру; білім алушы лар дың 
білімі мен құзыреттілігін баға-
лау дың ең заманауи техно ло-
гия ларына көшу; диплом жұ-
мыс тарының тақырыбын қай та 
қарау және жобалық тә сіл ді 
енгізу; білім берудің бар лық 
деңгейлерінде оқы ту дың күр-
делі сандық тех но логияларын 
енгізу; профессор-оқыту шы-
лар құрамының ка др лық әлеуе-
тін түбегейлі арттыру және та-
ғы басқа міндет терге басымдық 
бер ді.

Әйгерім ӘЛІМБЕК

BIO жанармай 
жасайтын 
саңырауқұлақтар

атқарды? Негізгі функциясы 
он сыз да белгілі. Алайда әлі ғы-
лым тіліне айнала алған жоқ. 
Қазақ тілі ғылым тілі деңгейіне 
жету үшін барлығымыз жұды-
рық тай жұмылып жұмыс істеуі-
міз қажет», – деп атап өтті.

Сондай-ақ білім мен ғылым 
саласына қатысты басты мәсе-
ле лерге тоқтала келе, Жолдау 
жүк теген жаңа жауапкершілік 
пен міндеттердің орындалуына 
бел сене атсалысуға шақырды.

ҚазҰУ-дың Басқарма мүшесі 
– академиялық мәселелер жө-
нін дегі проректоры Фатима 

Жа қыпова дәстүрлі оқу фор-
ма тының ерекшеліктеріне 
тоқ  тал са, ақпараттық тех но-
ло  гия лар факультетінің де-
каны Бай дәулет Урмашев ақ па-
 рат тық жүйенің сапа сын 
да мыту туралы ойларын ор-
таға салды.

Естеріңізге сала кетсек, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті Мемле-
кет бас шы с ы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Қазақстан халқы-
на Жолдауын үш мәжіліс залы-
на бөлініп, ұжым мен бірге 
тыңдаған бола тын. Әкімшілік 

ғимарат және Әл-Фараби кі-
тап ханасында ұйым дасты рыл-
 ған тікелей көр се тілім дерге  
университет бас       шы    лығы, 
о қ ы  т у ш ы - п р о  ф е с  с о р   л а р 
құ ра мы мен білім алу  шылар 
қа тыс ты.

Сондай-ақ қазіргі сәтте оқы-
тушы-профессорлар құрамы 
бағ дарламалық құжатта көте-
ріл ген мәселелер бойынша өз 
пікірлерін түрлі БАҚ беттерінде 
және университет сайтында 
жа риялап, ел Президентін бір-
ауыз дан қолдайтынын белсенді 
жет кізуде.
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Жалғасы.  Басы 1-бетте

Аккредиттеу және рейтинг 
тәуелсіз агенттігінің IAAR Eur-
asian University Ranking – 2021 
халықаралық рейтингінің қо ры-
 тын дысы бойынша ҚазҰУ Қазақ-
стан, Ресей, Қырғызстан, Бела-
русь, Украина, Әзірбайжан және 
Молдова жоғары оқу орын  дар ы-
ның арасында үздік университет 
атанды. Білім беру сапасын қам-
та масыз ету жө нін дегі тәуелсіз 
агенттік 2021 жылы ҚазҰУ-дың 
Қазақ стан ның көпсалалы үздік 
жоғары оқу орны екенін жария-
лады. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Бо ла-
шақ қа бағдар: рухани жаң ғыру» 
атты мақаласында: «Бі лім ді, көзі 
ашық, көкірегі ояу болу ға ұмтылу 
– біздің қаны мызда бар қасиет. 
Табысты болудың ең іргелі, басты 
фак торы білім екенін әркім терең 
түсінуі керек. Жастарымыз ба-
сым дық беретін межелердің қа-
та рында білім әрдайым бірінші 
орында тұруы шарт. Себебі құн-
дылықтар жүйесінде білімді бәрі-
нен биік қоятын ұлт қана табысқа 
жетеді», – деп атап өткен болатын.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұлттық 
тәрбие мен заманауи білімді 
ұштас тыра отырып дамытуға қа-
тысты: «Тәрбие – сапалы білімнің 
негізгі арқауы, діңгегі. Әл-Фа ра-
би дің «Тәрбиесіз берілген білім 
– адамзаттың қас жауы» деген 
сөзі барша білім саласы қызмет-
кер лерінің бой түзер бағдары 
болуы тиіс. Еліміздің жастары 
өзін жеке тұлға ретінде дамы ту-
мен қатар, мемлекеттің озық ин-
новацияларға сай өркендеуіне 
зор үлес қосуы қажет. Бұл – қазір-
гі білім және тәрбие беру үдері-
сінің алдында тұрған маңызды 
мін дет», – деп айрықша жауап-
кер шілік жүктеді. 

Осы мақсатта университетте 
16 факультет, 67 кафедра, 8 ҒЗИ, 
29 ғылыми орталық жұмыс іс-
тейді. 3000-нан астам оқытушы 
дәріс береді. Оқу ордамызда 25 
мыңнан астам студент, магис-
трант, докторанттар білім алуда, 
олар дың 10 пайызы әлемнің 42 
елінен келген шетелдік азаматтар. 
2025 жылға қарай олардың үле-
сін 15 пайызға дейін арттыру көз-
делуде. Бүгінгі күні бірқатар шет 
мем лекеттерде, атап айтсақ: Ар-
мения, Қырғызстан, Өзбек стан, 
Түркияда ҚазҰУ-дың филиал да-
рын ашу мақсатында жұмыс 
жүргізілуде. 

2021-2025 жылдарға арнал-
ған дамудың негізгі басымдық та-
ры айқындалды. Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ ұжымы оқу 
орнын ел және әлем ауқымында 
одан әрі ілгерілетуге негізделген 
стратегиялық міндеттерді тиімді 
іске асыруға ниетті. 

– Жаңа оқу жылының 
баста луына санаулы күндер 
қалды. Биыл ҚазҰУ-ға 
мемлекеттік грантпен оқуға 
түсушілер саны 
қаншалықты болды? Өткен 
жылмен салыстырғанда бұл 
көрсеткіш аз ба, көп пе? 

– Биыл ҚазҰУ-ға мемлекеттік 
грант бойынша оқуға түсушілер 
саны бакалавриат бойынша – 
4060, бұл өткен жылмен салыс-
тыр ғанда үш есе көп, магис тра-
тура бойынша – 1598, өткен 
жы лы 1247 болған, ал докто ран-
турада сынақ нәтижелері әлі де 
қорытындылануда. Қазір универ-
си тет, шетел азаматтарын және 
докторантураға түсушілерді қос-
па ғанда, жалпы саны 6440 білім 
алушыны оқуға қабылдады. 
2020/21 оқу жылы бойынша қа-
ра шаңырақты жалпы саны 6505 
түлек бітіріп шыққан болатын. 

«Алтын белгі» иегерлерінің 
саны да өсіп отыр, өткен жылы 
508 үздік түлек ҚазҰУ-ды 

тәрбиелеп отырған отба сы лар-
дағы балалар үшін қарастырылды.

– Биыл білім алушылар 
арасында қандай маман-
дық тарға ерекше сұраныс 
артты? 

– Биыл университетке түсу-
ші лер арасында жаратылыстану-
ғылыми және техникалық ба-
ғыттағы мамандықтарды таңдау 
басым болып тұр. Көптеген үміт-
кер лер ақпараттық технология, 
биотехнология, нанома териал-
дар, робототехника мен мехатро-
ни ка, ғарыштық инженерияны 
таңдады.

Қазіргі заманауи сын-қатер-
лер ді ескере отырып, жара ты-
лыс тану факультеттерінің білім 
беру бағдарламаларына тұрақты 
сұраныс байқалады. Олардың 
қатарында физика, химия, ма те-
ма тика, жер және қоршаған орта 
туралы ғылымдар саласын дағы 
мамандарды даярлау бағ дар ла ма-
ларын атауға болады. Сонымен 
қатар медицинаға деген қызығу-
шылық сақталып отыр. Жастар 
арасында батыс және шығыс тіл-
дерінің филологтары мен аудар-
ма шылары, туризм саласындағы 
мамандарды даярлау бағдарла ма-
лары да үлкен сұранысқа ие.

Ұлттық және халықаралық 
құқық, экономика, халықаралық 
қатынастар саласындағы білім 
беру бағдарламаларына дәстүрлі 
түрде жоғары сұраныс бар екенін 
атап өткен жөн. Ал магистратура 
және докторантурада физика, 
био технология, ақпараттық тех-
но логиялар, химия педагогтарын, 
филология, қазақ тілі мен әде-
биеті педагогтарын және шетел 
тілі педагогтарын даярлау, мате-
ма тика білім беру бағдар ла-
малары топтарына байқау 
айтарлықтай жоғары болды.

– ҚазҰУ-да уақыт та ла-
бына сай ашылған жаңа 
ма мандықтар бар ма?

– Халықаралық және ұлттық 
рейтингтерде көш басында болу 
бізді экономика мен қоғам да-
муы ның перспективалық бағыт-

тарын ескере отырып, ғылыми 
білім беру қызметін үнемі жетіл-
ді руге және жақсартуға міндет-
тейді. Сондықтан биыл біз 
алыс-жақын шетелдердің уни-
вер ситет терімен серіктес бо-
лып, бірлесе әзірленген білім 
беру бағдарламаларының санын 
кеңейттік.

Осыған дейін оқу орнында 
533 білім беру бағдарламасы бо-
йынша сабақ беріліп келді. Жаңа 
оқу жылынан бастап заманауи 
талаптарға жауап беретін жаңа 
мамандықтар енгізіп отырмыз. 
Атап айтсақ: «Нейроғылым», 
«Ви  ру сология», «Киберфизика», 
«Ци   фрлық экономика», «Биоло-
гия лық инженерия», «Ро бо то тех-
никалық жүйелер», «Экологиялық 
инженерия», «Креативті индус-
трия», «Табиғи-техногендік тәуе-
келдер», «Медиаком муника ция-
лар», «Деректер туралы ғылым», 
«Цифрлық мұрағаттану және құ-
жат тану», «Зияткерлік басқару 
жүйе  лері», «Наноматериалдар 
жә не нанохимия» және тағы да 
басқа инновациялық және пән-
ара  лық білім беру бағдарла ма-
лары. 

Жалпы, 119 жаңа білім беру 
бағдарламалары әзірленді, оның 
ішінде бакалавриатта – 17, 
магистратурада – 70, PhD док то-
рантурада – 32. Жаңа оқу жы лы-
нан бастап студенттер 652 білім 
беру бағдарламасы бойынша бі-
лім алатын болады. Жаңа маман-
дық тар тек қазақстандық қана 
емес, сондай-ақ шетелдік сту-
дент тер арасында да жоғары 
сұра нысқа ие.

– Қазіргі пандемия 
жағ дайында білім беруді 
ұйымдастырудың өзіндік 
талап-ережелері бар. 
Сту  денттерді арақашық-
тық сақтап отырғызған 
жағ дай да аудиториялар 
қажеттігі туындайтыны 
белгілі. Са  ни тарлық 
нормаларды сақ тай 
отырып, оқу бөл мелерін 
жасақтау, жатақ ханаға 

орналастыру мәсе ле сі 
қалай шешілмек? 

– Бүгінгі сәтте университет 
аума ғында орналасқан 14 жатақ-
хана студенттердің қоныс та нуы-
на әзірленуде, рет-ретімен сту-
дент тер игілігіне ұсынылады. 
Осы сәтте №6 студенттер үйіндегі 
жөндеу жұмыстары аяқталуға 
жақын. №4 және №7 жатақ ха на-
лардағы күрделі жөндеу жұмысы 
қыр күйектің соңына дейін жал-
ғасады. 

Сонымен қатар үш оқу ғима-
ра тында күрделі жөндеу жұмыс-
тары жүргізілуде. Бұл ғимарат-
тар дың есік-терезелері және 
едені толығымен ауыстырылған. 
Бұрын линолеум болса, қазір 
сапалы жаңа ламинаттар төселіп, 
аудиториялар жаңа үлгідегі за ма-
науи дизайнмен әрленіп, безен-
дірілуде. Екінші және үшін ші оқу 
ғимараттары 1 қыр күйек те оқу 
жылын бастауға әзір. Ал бі рінші 
оқу ғимаратындағы жұ мыс тар 
айдың аяғына дейін со зылады.

Медициналық бетперделер 
са тып алынып, санитарлық құ-
рал дар, термометрлер, ауа ре-
цир куляторлары орнатылды. 
Күзгі-қысқы жылыту маусымына 
да йын дық жұмыстары аяқталды.

Оқу корпустарын салу, жұмыс 
істеп тұрғандарын реконструк-
ция лау (14 жатақхананың жоба-
лық қуатын 2500 орынға дейін 
ұл ғайта отырып) және жаңа жа-
тақ ханалар тұрғызу (құрылыстың 
I кезегі – 6000 орын) көзделуде. 
Сондай-ақ қызметкерлерге жай-
лы қызметтік тұрғын үй салу үшін 
инвесторлар іздестіріліп, келіс-
сөз дер жүргізілуде.

– Қазіргі уақытта ҚазҰУ 
халықаралық деңгейдегі 
зерттеу университетіне 
трансформациялануды 
қолға алып отырғанын 
білеміз. Бұл бағытта қандай 
жобалар іске асырылуда?

– ҚазҰУ классикалық зерттеу 
университеті ретінде білім, ғы-
лым және инновацияларды та-
быс ты үйлестіреді: жыл сайын 

елі міздің ғылыми-техникалық 
даму басымдықтары бойынша 
500-ден астам ғылыми жобаны 
жүзеге асырады.

Соңғы үш жыл ішіндегі ғы-
лыми жобалардың жалпы бюд же-
ті 7,7 млрд теңгені құрады, ға-
лым дар 400-ден астам патент пен 
авторлық куәлік алды. ҚазҰУ ғы-
лыми мақалалар бойынша көш-
басшы, рейтингтік басы лым дар-
дағы әрбір бесінші қазақ стан дық 
жарияланым біздің ғалым дар ға 
тиесілі. Ғалымдардың Хи рш 
жиын тық индексі 2700-ден ас-
там, ал университеттің бес ғы-
лы ми журналы Халықаралық 
де ректер қорына кіреді. Ин но -
ва циялық жобалар табысты іске 
асырылуда және аз сериялы өнім-
дер шығару бойынша 10-нан ас-
там ғылымды қажетсінетін өн ді-
рістер құрылды.

Қазіргі таңда ҚазҰУ-ды ұлт-
тық экономикадағы иннова ция-
лық хаб және «әлемдік деңгейдегі 
университет» дәрежесіне жеткізу 
– негізгі мақсатымыз. Әлемдік 
деңгейдегі зерттеу универси те-
тіне трансформациялау тәсілі 
аясындағы жұмыстар үш бағытта 
жүзеге асырылады: 

- таланттардың басын қосу 
және шығармашылық ізденіске 
жол ашу; 

- зерттеулер жүргізу үшін қа-
жетті ресурстармен қамта ма сыз 
ету;

- инновациялық тәсілдердің 
пайда болуына және қолданы-
луы на ықпал ететін университетті 
басқарудың икемді құрылымы.

ҚазҰУ – дамыған ғылыми-
ин но вациялық инфрақұрылымы 
бар жоғары оқу орны. Мұнда 
клас терлік тәсіл негізінде «идея-
ны генерациялаудан бастап, оны 
коммерцияландыруға дейін» 
тиім   ді технологиялық дәліз құ-
ры л  ған. Университеттің тиімді 
жұ мысының арқасында биз нес-
тен және түрлі халықаралық көз-
дер ден инвестициялар тар-
тылады. 

Университет ғалымдарының 

Жаңа оқу жылында 119 білім 
беру бағдарламасы ашылды

Жансейіт Қансейітұлы ТҮЙМЕБАЕВ, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма Төрағасы – Ректоры: 

таңдаса, биыл олардың саны 
737-ге жетті.

Шетелдік студенттерге кел-
сек, ҚазҰУ-да әлемнің 50-ге 
жуық елінен жастар білім алады. 
Жаңа оқу жылына қазіргі уа қыт-
та 155 шетел азаматы ақылы 
бөлімге қа былданды. Сонымен 
қатар ха лық аралық шарттар 
шең берінде бака лавриат бо-
йынша Тәжікстан (64), Қыр ғыз-
стан (1), Вьетнам (1), Моңғолия 
(5), Ауғанстаннан (52) талап кер-
лер студенттер қа та рына қа был-
данатын болады. 

Талапкерлерді оқуға қабылдау 
барысында еліміздегі мектеп оқу-
шыларының онлайн формат та 
білім алғанын назарға ала оты-
рып, шекті балл – 100 балдан кей-
бір мамандықтар бойынша 85, 
80, 75-ке төмендетілді. 

Ал грант байқауына ҚР БжҒМ 
тарапынан бірқатар жеңілдіктер 
қосылды. Бұл жеңілдіктер көпба-
ла лы отбасылар, толық емес от-
ба сылар және мүгедек балаларды 
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ғылыми жобалары Дүниежүзілік 
банктің және «Ғылым қорының» 
гранттық қаржыландыру бағдар-
ла малары арқылы коммер ция-
ландырылуда. Бүгінгі таңда 
10-нан астам инновациялық 
жо  ба ның нәтижелері Қазақстан 
эко номикасының нақты сек то-
рында ойдағыдай жүзеге асы ры-
лу да. Мәселен, ғалымдар нано-
технология көмегімен энергия 
үнемдегіш газдық разрядты шам-
ның жаңаша үлгісін ойлап тапты. 
Бүгінде университеттің Экспери-
мент тік және теориялық физика 
ғылыми-зерттеу институты жы-
лына 3000 шамға дейін шығаруға 
қау қарлы. 

Сонымен қатар көпшілік жи-
налатын әуежай, вокзал және т.б. 
орындардың қауіпсіздік сала-
сына цифрлық технологияларды 
енгізу бойынша жұмыс жүргі зілу-
де. Адамның бет әлпетін тану ақ-
параттық-бағдарламалық кешені 
жарық аз болса да, объектіні бір-
неше секунд ішінде 90 пайыздан 
жо ғары дәлдікпен анықтауға 
көмектеседі.

ҚазҰУ Ғылыми-техноло гия-
лық паркінің жас ғалымдары 
мек теп бағдарламасына бейім-
дел ген EdTech Alfasat робо то тех-
ни ка бойынша білім беру конс -
трук торын әзірледі. Оқу шы лар 
ға рыш объектісін жобалау, әзір-
леу, құру, іске қосу және одан әрі 
пайдалану сынды ғарыш жүйе  сін 
құрудың барлық кезең де рі нен 
өтеді. Конструктор ға рыш тық ро-
бо тотехника бойын ша тұңғыш 
отандық оқыту өнімі бо лып 
табылады.

Пандемия кезінде ғалымдар 
медициналық мақсатта пайда ла-
нуға рұқсат етілген, киюге ың ғай-
лы және «Жеке қорғаныс құ рал-
да рының қауіпсіздігі ту ралы» 
мем лекеттік стандарт тың барлық 
та лаптарына сәйкес келе тін ма-
те риалдардан жасалған AlfaShield 
қорғаныс шлемдерін жасап шы-
ғар ды. Өндірістік қуаты күніне 
100 дана шлем дайындауға мүм-
кін дік береді және 200-ден астам 
шлем Алматы қаласының меди-
ци налық мекемелері ара сында 
тегін таратылды.

Кампус аумағында күшті, аз 
уытты дәрілік және қоректік өсім-
дік қоспаларынан тұратын тұмау 
вирусына және коро на ви русқа 
қарсы жаңа биологиялық бел-
сен ді қоспалар өндірісі жолға 
қо йылған. ҚазҰУ дәрілік өсім дік-
тер орталығының қызметкерлері 
әзірлеген бұл қоспалар уни вер-
ситет қызметкерлері мен қала 
тұрғындары арасында кеңінен 
танымал. 

Ғалымдарымыздың тағы бір 
ғы лыми жобасы негізінде құс, ба-
лық және жануарлар үшін құн ды 
қо ректік өнім (Golden Fly), сон-
дай-ақ органикалық тыңайт қыш 
(Golden Soil) ала отырып, тамақ 
қалдықтарын қайта өңдеу цехын 
салу жоспарда бар. Бүгінде «жа-
сыл» технологиялар аймағын да 
орнатылған биогаз қон дыр ғысы 
күніне 100 келі тамақ қал дық-
тарын өңдейді, алдағы бір неше 
айда бұл көрсеткішті 1000 келіге 
дейін жеткізуді жос парлап отыр. 

Университет ғалымдары мен 
оқытушыларының үздік ин но-
вациялық жобалары «ҚазҰУ-дың 
инновациялық технологиялары 
мен ғылымды қажетсінетін өнім-
дері» каталогына енді. Бұл кітап 
Тәуел сіздіктің 30 жылдығын ме-
ре келеуге орай, екі бөлім болып 
басылып шықты. 

– Еліміздің Білім және 
ғылым министрлігі оқыту-
шы-профессорлар құрамы 
еңбекақысының өскенін 
мәлімдеді. ҚазҰУ-да еңбека-
қы ны өсіруде қандай 
ерек шеліктерге басымдық 
берілді? Бекітілген жал-

ақыдан бөлек, оқытушылар 
мен қызметкерлерді ын та-
ландыру қарас ты рыл ған ба? 

– Наурыз айында оқытушы-
лар мен қызметкерлердің жа ла-
қысы 20 пайызға өсті. Бүгінгі 
таңда оқытушы – 200 000 теңге, 
аға оқытушы – 280 000 теңге, қа-
уым дастырылған профессор – 
330 000 теңге, профессор 500 000 
теңге жалақы алады. Бұдан бөлек, 
философия докторы (РhD), 
ғылым кандидаты, ғылым док-
торы дәрежелері, біліктілік дең-
гейі үшін де қосымша ақы 
белгіленеді. Сондай-ақ рейтингі 
жоғары шетелдік басылымдарда 
ғылыми мақалалар жариялаған 
оқытушы-профессорлар үшін 
жы лына екі рет бонустық төлем-
дер қарастырылған.

Қай ұжымда болсын еңбек 
бел сенділігін ынталандыру мә се-
 ле сі бірінші кезекте тұруы тиіс. 
Бұл ретте біз жалақыны өсі ріп 
қа на қоймай, қыз меткер лер дің 
жі герін арттыруға ба рын  ша кө-
ңіл бөліп келеміз. Өйт кені ұжым-
дық қолдауға ие бол ған, 
мотивация сы айқын оқы тушы-
профессор мен қыз мет кер уни-
верситет дамуына ық пал жасап, 
кәсі би тұрғыдан өсіп, бәсеке лес-
тікті күшейтуге мүмкіндік береді.

– Жалақы өскеннен 
ке йін ҚазҰУ-да сабақ беруге 
ниет танытып, бос лауа зым-
дарға өтініш білдірушілер 
саны артты ма? 

– Өткен оқу жылында арнайы 
шарт негізінде 42 шетелдік оқы-
ту шы университетте қызмет етіп, 
студенттерге дәрістер оқып, док-
то ранттарға ғылыми жетекшілік 
жасады. Шетелдік оқытушыларды 
тарту мәселесі биыл да көзделген. 
Қазірдің өзінде университетке 
АҚШ пен Еуропа универси тет те-
рінде, оның ішінде Кембридж 
университетінде дәріс берген 
профессорлар Уалбай Өмірбаев 
пен Базбек Дәулетов сияқты ха-
лық аралық ғалымдар шақы рыл-
ды. Оларға жалақы төлеу мәселесі 
ғалымдардың әлеуетіне қарай 
жеке шарт негізінде айқын да-
латын болады.

Биылғы профессор-оқыту-
шы лар құрамына жарияланған 
бос орындар конкурсына Қазақ-
стан ның басқа оқу орындарынан 
41 оқытушы қатысуға ниет біл-
дірді. Қазіргі таңда олардың құ-
жаттары конкурстық комис сия-
ның қарауында.

Білім ордасының 400-ден ас-
там оқытушысы – «ЖОО-ның 
үздік оқытушысы» грантының 
ие гері, олар әлемнің жетекші 
жоғары оқу орындары – Гарвард, 
Йель, Стэнфорд, Берклиде ғылы-
ми тағылымдамадан өтті.

– Мемлекет басшысының 
оқу шылар мен студенттерді 
дәстүрлі оқу форматына 
қайтару тапсырмасы сіз 
бас қаратын білім орда сын-
да қаншалықты орындалу 
үстінде? 

– Мемлекет басшысының 
тап сырмасына сәйкес, 2021/22 
оқу жылында барлық санитар-
лық-эпидемиологиялық норма-
лар ды сақтай отырып, дәстүрлі 
білім беру жүйесі қамтамасыз 
етіледі. Білім алушылар мен оқы-
ту шылардың қауіпсіздігі үшін 
барлық қажетті шаралар жасалды 
және жұмыс алгоритмінің нақты 
жоспары әзірленді. Жүктеме 
есептеліп, оқытушы-профессор-
лар штаты анықталды, ауди то-
рия лық қорға ревизия жүргізілді.

Университет оқу ғима рат та-
рын да, жатақханаларда, кі тап -
ха на ларда санитарлық-эпиде-
мио логиялық қа уіп сіз дікті 
қам  тама сыз ету бойынша тиісті 
шараларды қабылдады. Барлық 
корпустар мен ғимараттарда са-
ни тайзерлер, пайдаланылған 
бет перделерге арналған жәшік-
тер, дезинфекциялық аркалар, 
жылу түсіргіштер орнатылған. 
ЖОО мамандары әртүрлі уақыт-
та ғы үзілістерді, студенттерді 
аудиторияларға шахмат тәрті бі-
мен отырғызуды және ауди то-
рия лар мен спортзалдардың 50 
пайыз толтырылуымен әлеумет-
тік арақашықтықты ескере оты-
рып, барлық курстар үшін оқу 
сабақтарының икемді кестесін 
жасады. Студенттер жеке бас пал-
дақтарды пайдаланады. Жаңа оқу 
жылының басынан бастап кам-
пус тағы барлық оқу ғимараттары 
мен жатақханаларға кіру «Ashyq» 
жүйесі арқылы жүзеге асыры ла-
тын болады. Сондай-ақ Студент-
тер сарайы ғимаратында екпе 
салу пункті жұмыс істеп тұр. 

Мамандар карантиндік ре-
жим ді күшейту немесе бәсеңсу 
кезіндегі іс-қимылдардың балама 
бағдарламаларын ұсынды. Мы-
салы, карантиндік талап күшей-

ген жағдайда және Денсаулық 
сақтау министрлігінің шешіміне 
қарай онлайн оқытуға көшіру 
жоспары да жүзеге асырылатын 
болады. Мемлекет басшысының 
тапсырмасы Әл-Фараби атында-
ғы ҚазҰУ-да кешенді және толық 
көлемде орындалуда. Барлық фа-
культеттерде студенттермен он-
лайн кездесулер өткізілуде, онда 
елдегі санитарлық-эпидемио ло-
гиялық жағдайға байланысты 
жүзеге асырылатын оқу тәртібі-
нің жаңа ережелері түсіндірілуде.

– Студенттер офлайн 
оқуға қаншалықты дайын? 
Вакцина алу мәселесі 
қан дай қарқынмен жүзеге 
асуда?

– Вакцина мәселесіне келсек, 
қазіргі сәтте университеттегі 
оқытушы-профессорлар құра-
мы ның (3555 қызметкер) 70,2 
пайызы, 18  жастан асқан сту-
дент  тер дің 79 пайызы (14 370 
адам) екпе алды. Білім алушылар, 
оқы тушы-профессорлар құрамы 
мен қызметкерлер арасында екпе 
алуды ынталандыру үшін ақпа-
рат тық және ұйымдастыру жұ-
мыстары белсенді жүргізілуде. 
Коронавирусқа қарсы екпе алуды 
ынталандыру акциясымен 40 
оқытушы-қызметкер мен сту-
денттер Ыстықкөл жағалауын да-
ғы спорттық-сауықтыру лагеріне 
те гін жолдама алды; TOEFL сер-
ти фикаттау емтиханын тапсыру 
үшін докторантураға түсушілерге 
арналған тегін интенсивті курс-
тар берілді; оқытушы-про фес-
сор лар құрамы мен қосалқы 
персоналға әртүрлі деңгейдегі 
әлеу меттік қолдау көрсетілді. Ал-
дағы уақытта ынталандырудың 
басқа да түрлері қарастырылатын 
болады.

– Биыл ел Тәуелсіздігінің 
30 жылдығына әртүрлі 
ар наулы шаралар ұйым дас-
ты рылып жатыр. Осы 
айтулы датаға ҚазҰУ-дың 
қосар үлесі қандай?

– Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Ғы лыми кеңесінде ағымдағы 
жыл дың басында ел тәуелсіздігіне 
арналған «Отыз жылдыққа – 
отыз апталық» жол картасы бекі-
тіл ді. Жоспарға сәйкес, унив ер-
ситетте тәуелсіздік тарихы және 
Қазақстан тарихындағы ҚР 
Тұң ғыш Президенті – Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың ерен еңбегін 
айшықтауға арналған іс-шаралар 
өтті.

Елбасы саябағы, Ғалымдар 
бағы, Ағаштар аллеясы ашылып, 
1000-ға жуық көшет отырғы зыл-
ды. «Атаулы аудиториялар – құр-
мет мектебі» жобасы аясында 
уни верситеттің география және 
табиғатты пайдалану факуль те-
тінде О.О.Сүлейменов атындағы, 
Экономика және бизнес жоғары 
мектебінде К.Н.Нәрібаев атын да-
ғы дәрісханалар ашылды. Онлайн 
форматта қоғамдық дәрістер 
өткізіліп, еліміздің саяси қайрат-
керлері, ғалымдар, елшілер дәріс 

оқыды. «Отыз жылдыққа – отыз 
апталық» жобасының қорытын-
ды сы ретінде кітаптар мен жи-
нақ тар, бейнероликтер, деректі 
фильмдер және т.б. шығарылады.

– Токио олимпиадасында 
ҚазҰУ студенті топ жарды. 
Студенттік универсиадада 
көшбасшы. Спорттағы 
жетістіктер кілті неде?

– Біздің университет студент-
те рі спорттағы жеңістері және 
үлкен жетістіктерімен қуантуда. 
Токиода өткен олимпиадада жа-
рыстың қола медалін ҚазҰУ тү-
лек тері – дзюдошы Елдос Сметов 
және еркін күрестен Нұрислам 
Санаев, медицина факультетінің 
1-курс студенті Игорь Сон жеңіп 
алды. Олар еліміздің намысын 
абыроймен қорғап шықты, бұл 
бізге үлкен қуаныш сыйлады. Бұл, 
cөзсіз, студент жастар үшін жар-
қын үлгі. Олимпиаданың ұлттық 
құрамасына жүзу, дзюдо, еркін 
күрес, ауыр және жеңіл атлетика 
сияқты спорт түрлерінен ҚазҰУ-
дың 10 түлегі мен студенті қа ты-
сып, бақ сынады. 

ҚазҰУ құрамасы студенттік 
универсиадада әрдайым табысты 
өнер көрсетуде. ҚазҰУ командасы 
2009 жылдан бері теңдессіз чем-
пион. Ешкімге дес бермей, көш 
басында келеді. Биыл Түркістан 
қаласында өткен Қазақстан Рес-
пуб л икасының жоғары оқу 
ор ын дары арасындағы XI жазғы 
уни вер сиадада біздің құрама 
жал пы командалық есепте же-
ңіс ке жетті. Өз қарсылас та ры-
нан ай қын басымдықпен озып, 
I орын ға ие болды. 

Айтулы спорттық жетістіктер 
– білім ордасының спорт пен де-
не шынықтыруды дамыту бағы-
тын дағы жан-жақты және жүйелі 
жұмысының нәтижесі. Универ си-
тетте спортпен шұғылдануға 
және жастар арасында салауатты 
өмір салтын насихаттауға бар-
лық жағдай жасалған. ЖОО-да 
спорт кешені, футбол алаңы және 
жат тығу залдары салынып, зама-
науи жабдықтармен жарақтан-
ды рылған. 

Дене тәрбиесі және спорт ка-
фе драсы осы саланың маман да-
рын дайындайды. Білім орда сын-
да спорттық-бұқаралық бағытты 
және кәсіби спортты дамытатын 
спорт клубы мен «Салауатты өмір 
салтын ұстану» орталығы құрыл-
ды. Студенттер 15 спорт түрін 
таң дау мүмкіндігіне ие, олардың 
ішінде: жеңіл атлетика, баскетбол, 
волейбол, атлетикалық гимнас-
ти ка, үстел теннисі, шахмат, то-
ғыз құмалақ, бадминтон, дзюдо 
күресі, футбол, бокс, самбо кү-
ресі, қазақ күресі, аэробика бар. 

ҚазҰУ құрама командалары 
спорттың 30 түрі бойынша түрлі 
деңгейдегі жарыстарға тұрақты 
түрде дайындық жүргізеді. Ең 
бастысы, денсаулықтары нашар 
студенттер немесе ауыр сыр қат-
тан соң оңалтудан өтетін дер тә-
жі рибелі оқытушылармен ар на-
йы медициналық немесе емдік 
де нешынықтыру топтарында 
жұ мыс істей алады. 

Университет оқытушылары 
оқу бағдарламаларына денсау-
лық сақтаудың заманауи (инно-
ва ция лық) технологияларын ен-
гізуде, студенттер үшін жетекші 
мамандарды тарта отырып, са-
лауатты өмір салтын, ұтымды 
және дұрыс тамақтануды наси-
хат тауға бағытталған дәрістер 
өткізеді.

Спорт Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ студенттері мен оқытушы- 
профессорлар құрамы өмірінің 
ажырамас және маңызды бөлігі 
болып қала бермек.

– Әңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан 
Қаншайым БАЙДӘУЛЕТ

Қазіргі таңда ҚазҰУ-ды 
Ұлт тыҚ экономикадағы 
иннова ция лыҚ хаб және 

«әлемдік деңгейдегі 
Уни верситет» дәре же-
сі не жеткізУ – негізгі 

маҚ сатымыз. әлемдік 
дең гейдегі зерттеУ 

Уни  верси те тіне транс-
формациялаУ тәсілі 

аясындағы жҰмыстар 
үш бағытта жүзеге 

асырылады: 

- таланттардың басын ҚосУ 
және шығармашылыҚ 

ізденіске жол ашУ; 

- зерттеУлер жүргізУ үшін 
Қажетті ресУрстармен 

Қамта ма сыз етУ;

- инновациялыҚ 
тәсілдердің пайда 

болУына және Қолданы-
лУы на ыҚпал ететін 

Университетті басҚарУдың 
икемді ҚҰрылымы.
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Вдохновение на 
трудовые будни

Ұлттық экономиканы жандандыру 
мәселесіне тоқталды

Ғылымның дамуына жол ашады

Мызғымас бірлік пен 
татулықтың тұғыры

С большим волнением и ра дос-
тью на душе прослушали новое 
послание Президента страны 
Касым-Жомарта Токаева «Единст-
во народа и системные реформы 
– прочная основа процветания 
страны». 

Особенно затронули сердца 
миллионов простых людей вы ра-
же ние «Главное богатство Казах-
ста на – наши граждане. Обес пе-
че ние благополу чия народа 
– клю чевая цель моей работы в 
качестве Президента». Пять ини-
циа тив, озвученных в данном 
пунк те, полностью удовлетворяют 
нынешние требования и надежды 
казахстанцев: это – повышение 
уровня минимальной заработной 
платы, повышение заработной 
платы некоторым категориям 
работников культуры, искусства 
и т.д., разработка новых идей для 
решения жилищной программы. 

Нас, работников образования, 
конечно же, особенно волнует 
третий пункт Послания «Качест-
вен ное образование». Президент 
отметил, что с января текущего 
года заработная плата педаго ги-
чес ких работников увеличилась 
на 25% и что в течение следующих 
трех лет будут дополнительно 
направлены на эти цели 1,2 трлн 
тенге. Политика поддержки педа-
го гов будет продолжаться. Счи-

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың Қазақстан 
хал қына Жолдауының бір 
ерек ше лігі – білім берудің са-
па сы ту ралы нақты әрі ма-
ңызды бас та маны жеткізу 
туралы тапсырма болды. Пре-
зи дент мырза бұл істі тиянақты 
тындыруды премьер-минис-
трге жүктеді. 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың осы Жол-
да у ын дағы сүйіншілеп айтар 
бір тұсы – ғылымды дамытуға 
бастайтын тың ұсыныстар. 
Атап айтар бол сақ, Үкіметке 
жыл сайын әлемнің жетекші 
ғылыми орталықтарында 500 
ғалымның тағылымдамадан 
өтуін қамтамасыз етуді, сон-
дай-ақ «Жас ғалым» жобасы 
аясында зерт теу жүргізу үшін 

Қоғамда жиі талқыланатын, 
әлеуметтік желілерде үнемі 
айтылатын мәселелердің дені 
Жолдаудан көрініс тапқаны 
«Еститін мемлекет» идея сы-
ның іс жүзіндегі көрінісі. Көп-
тің көкейіндегі сұраққа жауап 
берілді, оны шешудің жолдары 
ұсынылды. Демек, айтылған 
сөздің желіде қалмайтыны 
рас қа айналды. Жаңа жағдай-
да ғы Қазақстанның алдағы да-
му бағыты, атқарылар іс-шара 
жоспарының кешені, мал ша-
руа шылығының жай-күйі, 
өнер кәсіптік әлеуетті жетіл-
діру тетіктерін сала мамандары 
саралай жатар. 

Жолдаудың күретамыры 
болған мемлекеттік тіл жөнін-
дегі Президент пайымы ой 
сал ды. Өйткені тіл – ұлттық 
код. Қазақ тілі ұлтаралық қа-
ты нас тіліне айналған кезеңде 

Знаменательно, что Послание 
президента было сделано в День 
знаний - особо значимый для нас, 
педагогов, школьников и сту ден-
тов день. В настоящее время каж-
дый гражданин имеет конс ти ту-
ционное право на бесплатное 
обу чение в средних общеобразо-
вательных учреждениях, а также 
на обучение по Государственному 
гранту в ВУЗах страны. Несомнен-
но, это право обеспечивает моло-
дое поколение самым ценным 
багажом знаний, умений и на-
выков, которые они получают в 
стенах школ, институтов, уни вер-
ситетов, академий и открывает 
дорогу в жизнь в новом качестве 
– в качестве квалифицированного 
специалиста. В Послании народу 
Казахстана президентом было 
отмечено, что необходимо до вес-
ти лабораторно-диагнос ти чес-
кие центры до международных 
стандартов, улучшить инфра-
структуру, имеющихся центров 
по биобезопасности, привлекать 
инвесторов для открытия новых 
лабораторий. И в этом, несомнен-
но, необходимо участие молодых 
кадров, которых готовят высоко-
компетентные педагоги и ученые. 

Мы абсолютно солидарны с 
точкой зрения Президента стра-
ны, что для качественной реа ли-
зации научных грантов необхо-
димо увеличить срок выполнения 
проектов с 3 до 5 лет. Привлечение 
зарубежных коллег также являет-
ся положительным моментом, т.к. 
совместная коллаборация с зару-

Президентіміз халыққа ар-
на ған жаңа Жолдауында коро-
на вируспен күресу және оны 
еңсергеннен кейінгі кезеңдегі 
ұлттық экономиканы жандан-
ды ру мәселесіне ерекше тоқ-
тал д ы. Әсіресе соңғы кездері 
ха  лықты әбден қажытқан 
қым   батшылықтың тыйыл-
мауы мен оған әсер етіп отыр-
ған факторларды атап көр се-
тіп, Үкімет пен Ұлттық банкке 
инфляцияны қалыпты дең гей-
ден асырмау туралы тапсырма 
берді.

Жер көлемі бойынша әлем-
де гі алғашқы ондыққа кіретін 
Қазақстан үшін ауыл шаруа-
шы лығын дұрыс жолға қою, 
агроөнеркәсіп кешенін дамы-
ту – өзекті мәселелердің бірі. 
Бұл мәселеге жолдауда ерекше 
кө ңіл бөлінген. Ауыл шаруа-
шы лығын заман талабына сай, 

JoldAuğA qoldAu

Ажар БАЕШОВА, доктор технических наук, Лауреат 
Государственной Премии РК, Почетный работник 
образования РК, профессор КазНУ: 

Сейілбек МҰСАТАЕВ, Саясаттану және саяси технологиялар кафедрасының 
профессоры, саяси ғылымдар докторы:

Қазырет БЕРДІХАН, 
Жылуфизика және техникалық физика кафедрасының оқытушысы:

Мейрамбек ТАУБАЛДЫ, тележурналист, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
«Лингвистика» мамандығының 2-курс докторанты:

таем, что моральная и материаль-
ная поддержка педагогов школ и 
высших учебных заведении – 
основа процветания страны. Если 
педагог ощущает такую поддерж-
ку, он получает вдохновение и с 
еще большим стремлением тру-
дит ся на благо страны. Всегда на-
до помнить, что без педагога нет 
специалиста. Без специалиста нет 
развития. Ведь каждый спе циа-
лист, будь то инженер произ-
водст ва, депутат, аким, космонавт, 
знаменитый артист, чемпион 
мира и т.д. – прежде всего бывает 
школьником и студентом, т.е. за 
каждой величественной знамени-
тос тью стоит «учительница седая» 
или профессор вуза преклонного 
возраста. 

Мы абсолютно солидарны
Светлана ТУРАШЕВА, к.б.н., доцент кафедры 
биотехнологии НАО КазНУ: 

беж ными партнерами из извест-
ных научно-исследовательских 
цен тров, не только повышает 
потенциал научных проектов, но 
и способствует продвижению и 
развитию науки в Казахстане. А 
непосредственное участие магис-
трантов и докторантов в таких 
проектах позволяет повысить 
уровень подготовки и профес-
сио нализм молодых кадров. И как 
было сказано в Послании пре зи-
дента стране необходимы моти-
вированные кадры. 

Мы всецело поддерживаем 
стратегически важные направ ле-
ния национального плана 
разви тия страны, озвученные в 
Посла нии президента народу 
Ка зах стана и, в частности, одо-
бряем предложенные прези ден-
том модернизации в сфере науки 
и образования для качественной 
подготовки профессиональных 
кадров.

1000 грант бөлу тапсырылды. 
Мұндай үлкен бас тамалар 
ғылым саласына тың серпін 
берері анық. Себебі жас тар-
дың ғылымға деген қызығу-
шы лығын ояту, олардың тал-
пы ныстарына демеу болу 

ұлтты ұйыстырудың алтын кө-
пірі екенін шегелеп жеткізді. 
Тілге құрмет – елге құрмет. 
Ұлт аралық қатынас тіліне ай-
налған мемлекеттік тілді ше-
бер меңгеру – мемле кет құ-
рушы ұлттың қалауы ғана 
емес, уақыт талабы, мызғымас 
бірлік пен татулықтың тұғыры. 
Орыс тілін білу – өз еркің, 
қазақ тілін меңгеру – міндетің. 
Міне, солай болуға тиіс. 

 Сонымен қатар ғылым 
саласына қатысты бірқатар 
ұсыныстар да еліміздің ғы лы-
ми әлеуетін жаңғыртуға, жетіл-
ді руге жасалған қадам деп 
есептеймін. Ғылым саласын 
қаржыландыру артады. Ғы лы-
ми-зерттеу жобаларын қар-
жы ландыруды үш жылдан бес 
жылға ұзарту оң шешім. Ғылы-
ми нәтиже уақыт пен жұмыс 
үде рісіне тәуелді. Әсіресе ғы-

аса ма ңызды. Сондықтан 
бө лініп жатқан грант саны 
қаншалықты көп болса, сон-
шалықты тиімді болмақ. 

Ғылымды қаржылан ды ру ды 
мық тап қолға алуды көздеген 
жолдар Жолдаудың өзектілігін 
арт тыра түс кен дей. Енді тек 
құ зырлы меке мелер мен бас-
шы лар тап сыр маның маңыз-
ды лығын тү сі ніп, орындай біл-
се бол ғаны. 

Жолдауда айтылған түйт-
кіл ді түйіндер мен маңызды 
мә селелер көпшіліктің көңі лі-
нен шықты. Әсіресе біз секілді 
ғылым сала сын да жүр ген дер-
дің жүрегінен жол тапты. Бұл 
ғылымның да муы на жол 
ашатын Жолдау болды. Ен дігі 
мәселе – осы айтыл ған дардың 
мінсіз орындалуы.

лы ми кадрлардың жалақы мә-
се лесін өсіру саясаты дер ке-
зінде қозғалды. Әйтпесе 
ай лығы шайлығына жетпей 
жүр  ген ғалымнан қандай «таң-
ға жайып» күтесіз? Әйтеуір, үміт 
көп, сенім де мол. Жалаң ұран, 
жалынды сөзбен жүре бермей, 
жедел түрде шешудің тетіктерін 
қарастыратын кез келді.

озық технологиялармен жаб-
дық тау, жер ресурстарын 
ұтым ды қолдану мен су ре-
сурс тарын үнемдеп пайдалану 
арқылы бітік өнім алу, эко-
логиялық таза азық-түлік өн-
ді руші ел ретінде танылу Қа-
зақстанда қордаланған көп 
мәселені шешуге арқау болары 
сөзсіз. Бұл азық-түлік қауіп сіз-
дігін қамтамасыз ету, инфля-
ция ны ауыздықтау, ауылдық 
жерлерді жандандыру, жұмыс-
сыз дықпен күрес, шағын кә-
сіп керлікті дамыту, ауылдан 
қа лаға қарай жөңкілген жо-
сық сыз урбанизацияны рет-
теу, ірі қалаларға түсетін 
әлеу  мет тік-экономикалық 
кер  неуді азайту сияқты то-
лып жат қан мәселелерді ше-
шу дің жолы.

Президент өзінің Жолда-
уын да осындай көптеген өзек-

ті мәселелерге ерекше назар 
ау  да рып, коронадағдарыстан 
қал жыраған ұлттық эко но-
миканы қалпына келтірудің 
сара жолын ұсынып отыр. 
Ендігі мәселе – осы жауапты 
мін детті ел болып жұмыла жү-
зеге асыру.
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Байқау директоры – доктор 
Майкл Финнен жол даған хатқа 
сәй кес, ҚазҰУ білім мен ғы лым-
дағы үздік жетістіктері үшін «Бас-
қару және көшбасшылық» ата-
лымы бойынша халық ара лық 
сер тификатқа ие болды.

Жеңімпаздар БАҚ пен ин тер-
нет-дерек көз дерін зерттеу және 
тұрақты мониторинг, кон тент-
талдау жасау негізінде сарап та-
лады. Сондай-ақ уни вер ситет-
тердегі, ғылыми және білім беру 
орталықтарындағы әріптестердің, 
тәуелсіз ғалымдардың, зерттеу ші-
лердің, оқы ту шылардың ұсы ныс-
тары еске рі леді.

Халықаралық конкурс жоғары 
оқу орын да рының жетістіктерін 
әлем дік қоғамдастыққа көрсету 
мен наси хат тауға мүмкіндік береді. 
ҚазҰУ алғаш рет бақ сынап, жо-
ғары ака  де миялық бәсекеге қабі-
лет тілік, университеттің тар тым-
дылығы, жаһандық білім беру 
кеңіс ті гіндегі стратегиялық серік-
тес тікті нығайту талаптары 
бойынша жарқын нәтиже көрсетті.

 
Гүлшарат МИНАЖЕВА

ҚазҰУ – 
жыл 

университеті
Білім ордасының бас шы сы 

Жансейіт Түй мебаевтың ше-
ші мімен арнайы сый ақы ға 
Scopus мәліметтер база сы ның 
журналдарында ма қала жа-
рия лаған 234 автор ие болды.  
Жалпы сомасы 74,8 млн тең-
гені құраған сыйақы мөлшері 
CiteScore рейтингтік журнал-
дарының STR, квартиль және 
про цен тиль көрсеткіштеріне 
бай ла нысты тағайындалды.

Бұл – ҚазҰУ авторларын 
ма териалдық тұрғыдан ын-
таландыру және білім алу шы-
лар мен оқытушыларды ғы-
лы ми-зерттеу жұмыс та ры на 
тар тудың ең тиімді құ рал -
да рының бірі. Сон дай-ақ 
ҚазҰУ-дың универ си тет тер-
дің әлем дік рей тин гін де іл ге-

Ғалымдар 74,8 миллион теңге сыйақы алды

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің ғалымдары Scopus деректер 
базасының халықаралық рейтингтік 
басылымдарында жарияланған мақалалары үшін 
қаржылай сыйақымен марапатталды.

Канаданың 
Халықаралық же тіс-
тіктерді зерттеу 
комитеті мен Шығыс 
Еуропа және Азия 
ай мақ тық орталығы 
(International 
Achievements Research 
Center) өткіз ген «Жыл 
университеті – 2021» 
халықаралық бай қауы-
ның қорытындысы 
бойынша Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ 
жеңімпаз деп танылды. 

AqpArAt

Түрік профессорлары тәжірибесімен бөліседі
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма Төрағасы 

– Ректоры Жансейіт Түймебаев Қ.А.Ясауи атындағы 
Халықаралық қазақ-түрік университеті Директорлар 
кеңесінің төрағасы, Мармара универ си тетінің 
профессоры Мухиттин Шимшекпен кез десті. Жүздесу 
барысында өзара ын ты мақ тас тықтың маңызды 
мәселелері талқыланды.

Әл-Фараби 
атын дағы Қазақ 
ұлттық уни-
верситетінде 
оқы тушы-профессор-
лар құрамының 
жа лақысы айтарлық-
тай өсті. Атап айтсақ, 
жаңа оқу жылынан 
бастап оқытушы 
жалақы сы – 38%, аға 
оқытушыныкі – 75%, 
доценттікі – 88%, 
профессордың 
жал ақысы 163%-ға 
артты.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың жоғары оқу 
орындары оқытушыларының 
жалақысын арттыру туралы 
тап сырмасына сәйкес, білім ор-
да сының Басқарма Төрағасы – 
Ректоры Жансейіт Түймебаев-

тың шешімімен ендігі жерде 
оқыту шы – 200 000 теңге, аға 
оқы ту шы – 280 000 теңге, до-
цент – 330 000 теңге, профессор 
500 000 теңге жалақы алады.

Бұдан бөлек, ректор нұсқауы-
мен ҚазҰУ-да әр жарты жыл 
сайын Scopus мәліметтер база-
сының журналдарында мақала 
жариялаған авторларға қомақты 
қаржылай сыйақы берілетін 
болды. Республикалық беделді 
ғы лыми танымдық газет-жур-
нал дарда мақаласы жарық көр-
ген оқытушыларға да жылы на 
екі рет арнайы бонустар төле-
неді.

Сондай-ақ ғалым-оқыту шы-
лар  дың жарық көрген оқу құ-
ралдары, монографиялары мен 
кітаптары үшін де универси тет-
тегі индикативтік жоспар бо-
йынша балл беріліп, сыйақы 

Профессорлардың айлығы 163 пайызға өсті
мықты мамандардың келуіне 
жол ашпақ. Сол себептен ҚазҰУ-
да жалақының артуымен қатар, 
оқытушы-профессорлық құ-
рам ның кәсіби біліктілігін кө-
теру, талантты жастарға қолдау 
көрсету жұмыстары жүйелі жол-
ға қойылуда. Оқытушылық қыз-
мет ке конкурстық негізде ең 
білік ті әрі білімді мамандар ірік-
те лініп алынады.

Бұл шаралар білім беру сапа-
сын арттыруға, оқытушыларды 
әлеуметтік қолдауға және оқы-
тушы беделін арттыруға бағыт-
талған. Ғалым-оқыту шылардың 
артық жүктемеден арылып, оқу 
үдерісіне, зерттеу жұмыстарына 
және сабақтың сапасына көңіл 
қоюы үшін барлық жағдай жа са-
луда.

ма қа лалар басымдыққа ие 
бо лады. Уни верситеттің оқы-
 тушы-про   фессорлық құ  ра мы 
мен ғылыми қыз мет  кер лері, 
соны мен қатар білім алушы ла-
ры ның мақа ла лары үшін де 
берілетінін атап өткен жөн.

Scopus – ғылыми басы-
лым  дардың мақалаларынан 
дәйек сөз алу деңгейін анық-
тауға мүмкіндік беретін 
әлем   дегі ең ірі рефераттық 
де рек қор. Әлемдік базаны 
уни  вер си тет тер де, ғы лы ми-
зерт теу инс ти туттары да қыз-
 меткерлердің жа рия ла ным 
стра тегиясын анық тау ға, ал 
рей тингті к агент  тік тер жо-
ғары оқу орын    дарының әлем-
  дік рей  тинг   те рін құру үшін 
пай  даланады.

базасына кіретін жур нал  дар-
да жарияланған ре й  тингтік 
ма қала автор ларына беріледі. 
Олар дың арасында дәйек-
сөз ділігі жоғары рейтингтік 

Мәртебелі мейман уни-
вер  ситет басшысына қо нақ-
 жай лы ғы үшін риза шы лық 
білді ріп, қазақ-түрік уни  вер-
ситетінде атқарылып жатқан 
жаңа жобалар жай лы әңгі ме-
леді. Қазіргі уақыт та оқу ор-
нының қызметі не гізінен бі-
лім, ғылым және жергілікті 
тұр ғындар үшін біліктілік 
курс тарын да мытуға бағыт-
тал ғанын айта келе, оның 
ішін де әйелдерге кәсіптік бі лім 
беруге жіті көңіл бөлі не тінін 
жеткізді. Жуырда аграр лық 
факультет ашылып, ай мақ қа 
қажет ауыл ша руа шылығы ма-

ман дарын даяр  лау да қол ға 
алынған. Со ны мен қа тар про-
фессор түр кия лық та ны мал 
ма ман дарды тарту ар қылы ме-
ди цина фа куль  тетінің әлеуетін 
көтеру және университетті 
әлем бо йын ша түркология ор-
талы ғы на ай налдыру мақ сат-
тарымен бөлісіп, оларды 
жүзеге асы руда өзара тиімді 
әріп тес тікті ұсын ды.

ҚазҰУ басшысы өз ке зе -
гін де әлемнің ең үздік уни-
вер си теттері рей тин гінде 
175-орын ды иелен ген қа ра-
ша ңырақтың бас ты же тіс тік-
те рімен т а ныс тырды. ҚазҰУ 

ға лым дарының ғы лым, ин но -
ва ция саласын да ғы та бы с  та-
рымен бөлі сіп, ме дицина, түр-
кология және өзге де са ла лар 
бойынша өзара ық пал  дас тық-
тың мүм кін шілік те рін жоғары 
баға ла ды. Ректор Ха лық ара-
лық қазақ-түрік уни верси те-
тінің аймақ хал қына арналған 
игілікті істеріне қол дау біл ді-

ріп, ҚазҰУ ма ман да ры ның өз-
ара тәжірибе ал ма суға даяр 
екенін жеткізді. 

Сондай-ақ кездесуде бі лім 
са ласындағы Қазақ стан – Түр-
кия қарым-қаты насы және 
өзге де өзекті тақы рып тар қоз-
ғалып, тараптар екі жақ ты 
әріптестік бай ланыс орнатуға 
уағдаласты.

та ғайындау жолдары қарас ты-
рылып отыр.

Еңбекақыны өсіру бәсе келес-
тікті арттырып, университетке 

Бетті дайындаған
Әйгерім ӘЛІМБЕК

рі леуіне ай тар лықтай әсер 
етпек.

Қаржылай сыйақы ал да ғы 
уақытта да Scopus дерек тер 
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Вклад кафедры в развитие 
независимого Казахстана

Период суверенизации Казахстана и 
его развитие как демократического 
социального государства совпало с 
пересмотром ценностей, которые 
претерпевают изменения вместе с 
другими компонентами жизни общества. 
Глобализация, либерализация и 
демократизация как факторы 
жизнедеятельности современного 
Казахстана способствуют формированию 
новой духовной и нравственной 
атмосферы общества, которая требует 
синхронных изменений не только в 
экономическом, социальном и 
политическом сферах, но и в области 
личностного развития. Понимание 
современных процессов и их дальнейший 
мониторинг сегодня невозможен без 
воссоздания целостной картины 
развития личности, ее нравственно-
духовного развития и 
совершенствования, изучения ее истоков 
и особенностей. 

О.Х.АЙМАГАНБЕТОВА, 
Профессор кафедры общей и прикладной психологии:

Статья Президента Казах ста-
на Касым-Жомарта Токаева «Не-
за висимость превыше всего», 
посвящённая 30-летию Незави-
си мости Казахстана, пронизана 
идеей – формирования высоко-
нрав ственного гражданина стра-
ны, находящегося в постоянном 
процессе личностного развития 
и совершенствования, который 
бы чувствовал себя комфортно в 
своей стране, как с эко но ми-
ческой, с политической и со-
циаль ной точки зрения. 

Целых три десятилетия неза-
ви симый Казахстан развивался в 
определённой стратегии. По 
словам Касым-Жомарта Токаева, 
- первое десятилетие можно наз-
вать периодом, когда закла ды-
вался фундамент нового Казах-
стана. Второе десятилетие, 
- от ме чает президент, - стало пе-
риодом укрепления государ ст-
венности, повышения потенциа-
ла экономики страны. И наконец, 
в третьем десятилетии наряду с 
политическими и экономичес-
кими реформами стало прида ва-
ть ся особое значение духовному 
возрождению человека, граж да-
ни на своей страны. Эта основная 
идея, - тонко подмечает Прези-
дент страны, – нравственное и 
ду ховное возрождение человека 
с новыми ценностями и ориен-
ти рами выступает в качестве 
основополагающей во главе 
каждого из этих периодов. 

Казалось бы, сейчас в век 
цифровизации многие процессы 
проходят без вмешательства че-
ловеческого фактора, но мы мо-
жем наблюдать как активно 
параллельно с цифровизацией 
быстрым шагом идёт – само раз-
витие, самосовершенствование, 
когда человек пытается жон гли-
ровать всеми областями своей 
жизни, при этом, держа всё в ба-
лансе. В связи с этим сегодня 
проис ходят глобальные измене-
ния в культуре, особенно в цен-
ност ной проблематике и цен-
ност ных ориентациях. Как 
след ствие, концепции и взгляды 
на приобщение молодого по ко-
ле ния к достижению чело вечес-
кой цивилизации становятся все 
в большей степени преиму щест-

венно гуманистически ориенти-
рованными. Если раньше в 
учебных заведениях мы могли 
наблюдать картину как пытаются 
всех сгруппировать и вывести 
всех на единый уровень ми ро-
воззрения, то сейчас делается 
уклон на – индивидуальное вос-
прия тие. 

Это позволяет осмыслить че-
ловека как уникальное явление 
природы, признать приоритет 
его субъективности. Благодаря 
этому, появляется возможность 
переосмыслить влияние чело-
века на свою жизнь, свое право и 
ответственность за раскрытие 
своих способностей и твор чес-
кого потенциала, понять соотно-
ше ние между внутренней сво-
бодой выбора личности в 
саморазвитии и самореализации. 
В связи с этим большое значение 
и особую актуальность получают 
те науки, в центре внимания 
которых, находится человек, т.е. 
науки, связанные с чело ве ко ве-
дением. Одной из таких сов ре-
мен ных наук является пси хо-
логия, которую еще в конце IХХ 
века известный американский 
пси хиатр Абраам Кардинер 
назвал наукой ХХI века. И, дейст-
вительно эти пророческие слова 
явились доказательством того, 
что миру сегодня необходима 
наука о человеке и для человека. 

Мир меняется, мир должен 
ме няться и мир должен быть 
понят. И точно также должна 
быть исследована и понята из ме-
нив шаяся психология человека в 
новых условиях изменившегося 
мира. Приходя в какую-либо 
современную организацию, мы 
не услышим таких фраз как – 
продуктивность, мотивация, 
до ход, реклама. Мы услышим 
– специалисты, люди, про  фес-
сио налы, клиенты, кор по ра-
тивная эти ка. С этого и можно 
делать выводы о важности 
человека в этом потоке жизни.

И отсюда возникает главный 
вы вод – психология как совре-
мен ная наука, в центре внимания 
которой находится человек, 
должна изучать и открывать 
новые психологические законы 
для его дальнейшего личност-

ного и социального развития. В 
этом заключается ее основная 
задача. В этом и состоит специ-
фика психологии как науки, 
которая неисчерпаема и измен-
чи ва, как неисчерпаема и измен-
чива сама суть человека. Это 
положение и определяет все 
проблемы, тенденции и перс пек-
тивы развития психологии в 
начале ХХI века.

Конечно, решением этих 
слож нейших задач должны за-
няться представители нового со-
вре менного поколения психо ло-
гов, сформировавшихся в 
со вер шен но других научных, 
со циальных, ценностных пара-
диг мах, характерных для ХХI 
века. Именно им предстоит отве-
тить на глобальные вопросы 
психологии, которые были пос-
тав лены еще в Y веке до нашей 
эры античными философами и 
которые, к сожалению, не ре-
шены до сих пор. Большой вклад 
в решение всех этих задач, пос-
тав ленных психологией перед 
современным поколением учё-
ных, вносит профессорско-пре-
по давательский состав кафедры 

направления в психологии Ста-
ни слава Грофа в плане изучения 
души задают новые парадигмы 
исследования. И, если пред ста-
вителям нового поколения 
психологов удастся решить этот 
глобальный вопрос совре мен-
ности, решаемый с античности, 
то психология засверкает новы-
ми гранями. И в центре этой 
науки будет стоять человек со 
своим внутренним миром и 
своими особенностями, но уже 
изучаемый в контексте понятия 
«душа».

Впервые отделение пси хо-
логии и логики было открыто в 
1947 году на филологическом 
факультете университета в со от-
ветствии с постановлением Цен-
трального комитета ВКП (б) от 
1946 года об обязательном пре-
по давании логики и психологии 
во всех школах Советского Сою-
за. Возглавивший на тот момент 
кафедру, академик Т.Т.Тажибаев, 
будучи ректором университета, 
очень много сделал не только для 
ее становления, но и в целом для 
подготовки национальных ка др-
ов по психологии. Его короткая, 
но очень яркая жизнь была тем 
факелом, зажегшим свет в мир 
психологии многим поколениям 
казахстанцев. В 1980 году кафе-
дра психологии стала само с-
тоятельной общеуни вер си тет-
ской кафедрой, в составе 
ко торой было всего 7 человек. В 
1988 г. с открытием отделения 
психологии на базе философско-
экономического факультета в 
республике впервые началась 
подготовка специалистов с ба-
зовым психологическим обра-
зованием, впоследствии ставших 
бесценной интеллектуальной 
элитой казахстанской психо ло-
гической науки. В 1991 году 
впервые в истории казахстанской 
психологии было открыто ка зах-
ское отделение, которое с мо-
мен та своего основания стало 
ярким символом отечественного 
просвещения и науки, внеся ог-
ром ный вклад в развитие пси хо-
логической науки страны. 

Последние годы кафедру воз-
глав ляет доктор психо ло гичес-
ких наук, профессор З.Б. Мада-

лиева, успешно реализующая 
свой научный и творческий по-
тен циал как научный работник, 
способный к проведению науч-
ных исследований, как педагог 
высшей квалификации, но в тоже 
время она является прак тикую-
щим психологом, специали зи-
рующимся в области арт-те р а-
пии, когнитив но-поведенческого 
подхода в психологии и др. 
Сегодня на кафедре успешно тру-
дятся 9 докторов наук, 15 кан ди-
датов наук, 3 доктора РhD, 
педагогический труд, научно-
исследовательская деятельность 
которых, является сильным им-
пуль сом к дальнейшему разви-
тию психологической науки 
суверенного и независимого 
Казахстана.

Члены кафедры активно 
участ вуют в научно-иссле до ва-
тельской работе, ежегодно 
участвуя в грантовых проектах. 
В частности, только за последние 
годы были закончены следующие 
проекты – «Синергические осно-
вы и эвтагогика для саморазвития 
личности и развития духовно-
нравственных качеств», Пси хо-
физиологическое исследование 
диагностики и коррекции де-
прес сивного состояния», Меж ду-
народный проект – «Иссле до-
вание этнической идентичности 
корейцев (коре-сарам), прожи-
вающих в РК и др.

В этом году члены кафедры 
выиграли еще три проекта МОН 
РК.

Министерство образования и 
другие государственные органы 
оценивают по достоинству все 
достижения членов кафедры. 
Свидетельством этого является 
награждение членов кафедры 
правительственными медалями 
и орденами. Профессор С.К.Бер-
дибаева и доцент К.Е.Ба сыбекова 
награждены орденами «Құрмет» 
за трудовые достижения и 
граж данскую позицию. О.Х.Ай-
маганбетова – «Почетный ра-
бот ник образования», С.К.Ку -
дайберенова – «Отличник 
здра воохранения», Н. Тленчиева 
– «Отличник образования», до-
цент М.П.Кабакова награждена 
медалью «За трудовое отличие» 
и др. 

Исходя из миссии кафедры 
– практико-ориентированной 
подготовки кон куренто способ-
ных специалистов психологов 
через создание условий для 
реализации индивидуальных 
траекторий профессионального 
развития участников образо ва-
тельного процесса, сегодня осу-
щест вляется подготовка по 6 
специальностям, реализуются 
двудипломные программы с 
ведущим российским универси-
те том (УРФУ им. Б. Ельцина), сов-
мест ные обучающие программы 
с ведущими зарубежными вузами 
России, Болгарии, Канады, Гер-
мании. Обучение в магистратуре, 
докторантуре осуществляется на 
трех языках.

Таким образом, кафедра об-
щей и прикладной психологии 
Казахского национального уни-
вер ситета им. аль-Фараби вносит 
свой посильный вклад в развитие 
независимого Казахстана. Поэ-
то му примечательная дата 
30-летие независимости страны 
связана с 30-летним станов ле-
нием и развитием самос тоя тель-
ной казахстанской психоло ги-
чес кой науки, в центре внимания 
которой находится Человек ХХI 
века, претерпевающий изме не-
ния в изменившимся мире.

Подготовил 
К.ТУРЕЖАНОВ

общей и прикладной психологии 
КазНУ им. Аль-Фараби. Новое по-
ко ление психологов, скру пу лез-
но, изучая труды Платона, Де мо-
крита и Аристотеля, наследие 
всей мировой культуры, религий, 
мифов с новых позиций и новых 
взглядов современного мира, 
усовершенствованной психо ло-
гии ХХI века, должны наконец 
ответить на основной вопрос 
современной психологии – что 
такое душа, существует ли она 
как отдельный феномен, если 
существует, то, как она разви-
вается, параллельно с психикой 
и сознанием? Последние ис сле-
до вания известнейшего психо-
физиолога, всю свою созна-
тельную жизнь, занимающуюся 
изучением мозга, нейронных 
связей Н. Бехтеревой, осно во-
поло жника трансперсонального 

целых три десятилетия 
неза ви симый 

казахстан развивался в 
определЁнной стратегии. 

по словам касым-
жомарта токаева, - первое 

десятилетие можно 
наз ватЬ периодом, когда 

закла ды вался фУндамент 
нового казах стана. второе 

десятилетие, - от ме-
Чает президент, - стало 
пе риодом Укрепления 

госУдар ст венности, 
повышения потенциа-
ла экономики страны. 

и наконец, в третЬем 
десятилетии нарядУ 

с политиЧескими 
и экономиЧес кими 

реформами стало прида-
ва тЬ ся особое знаЧение 

дУховномУ возрождениЮ 
Человека, граж да ни на 

своей страны. 
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Бүгінде көптеген елдер биоэтанолды жанармай ретінде 
пайдалануда. Ондағы басты мақсат – қоршаған ортаға 
көмірқышқыл газының бөлінуін төмендету. Экологиялық 
мәселенің өзектілігі артқан сайын, оған деген сұраныс та өсіп 
келеді. Markets&Markets агенттігінің болжамына сүйенсек, 
биоэтанол нарығы 2025 жылға қарай 64,8 млрд АҚШ 
долларына жетуі мүмкін. Ал өткен жылы оның жалпы көлемі 
33 млрд АҚШ долларын құраған. Бірақ биоэтанол спиртін 
тұтыну тиімдірек болғанымен, өндіріс барысы, шикізат 
мәселесі әлі де талас-тартыс тудырып отыр. Соңғысына 
қатысты ҚазҰУ ғалымдарының да алып-қосары бар. 

Мәселен, биология және био-
технология факультетінде био-
жанармай алуға бағытталған 
төрт ғылыми жоба жүзеге асы-
рылуда. Соның бірі – б.ғ.д., ака-
демик А.Бисенбаев жетекшілік 
ете тін «Целлюлозалы шикізат-
тан биоотын алу мақсатында 
цел люлоза гендерін тиімді 
экспрес сиялай алатын микро-
ор га низм дердің рекомбинатты 
штам да рын алу» жобасы. Осы 
бағыттағы зерттеу жұмыстары 
нәтижесінде Saccharomyces cere-
visiae трансгенді өндірістік штам-
дары алынған. Ол биоэтанол 
өндіру қарқынын жылдам да та-
тын қасиетке ие. Ғалым био эта-
нол өндіруде мұндай өндірістік 
ашытқы штамдарының өзіндік 
үлесі бар екенін айтты.

«ҚЫСТЫҢ ҚАМЫН 
ЖАЗ ОЙЛА»

– Еліміз жерасты қазба бай-
лық тарына өте бай мем ле кет-
тердің бірі. Сонымен қатар біз-
дегі жерасты энергия көздері, 
яғ ни мұнай мен газдың табиғи 
қор лары да аз емес. Бүкіл дү ние-
жүзі бойынша өндірілетін мұ най-
дың 1,8 пайызы, газдың 0,7 
пайызы Қазақстанға тиесілі. Бұл 
өте ауқымды көрсеткіш. Бірақ уа-
қыт өте келе оның мөлшері азая-
ды, өйткені мұнай мен газ қайта 
қал пына келмейтін энергия көз-
деріне жатады. Белгілі бір бол-
жам дарға сүйенетін болсақ, елі-
міздегі мұнайдың мөлшері 2050 
жылдары 60 пайызға азаюы мүм-
кін. Бұл басқа мемлекетке энер-
ге тикалық тұрғыда тәуелділікке 
алып келеді. Қазір барлық саясат 
энергия көздерінің төңірегінде 
жүргізіледі. Сондықтан дамыған 
немесе дамушы елдер жерасты 
энергия көздеріне балама бола 
алатындай энергия көздерін жа-
сау бағытында өте жоғары дең-
гей дегі ғылыми техникалық 
зерт теулер жүргізіп жатыр, – дей-
ді Амангелді Қуанбайұлы. 

Ғалым еліміздің «Мәңгілік ел» 
кон цепциясын ұстанып отыр-
ғанын еске ала отырып, бұл мә-
се леге көңіл бөлуіміздің қан ша -
лықты маңызды екенін сөз етті.

– Біз 100 жылдан кейін не бо-
ла тынын қазірден бастап ой-
лауымыз қажет. Өйткені энер гия 
көзі болмаса, елдің дамуы да, 
оның басқа мемлекеттерге тәуел-
ділігі де, жалпы, мемлекет ретінде 
жер бетінде қалуы да сұрақтар 
туындатады. 

Қазір альтернативті энергия 
көздері көп. Соның бірі – біз 
зерт теп отырған биоэнергия. 
Қа зақстан жерасты қазба бай-
лық тарына ғана емес, сонымен 

қал ған сабанның көп бөлігі 
тікелей егістіктерде өртеледі. Өз 
кезегінде бұл көп мөлшерде ауа-
ны ластаушы заттардың бөлі нуі-
не себепкер. Демек, артылған 
бидай сабанын жоюдың балама 
жолын табу – басты қажеттілік. 
Ең тиімдісі – ауылшаруашылық 
қал дықтарын энергия көзі ре тін-
де пайдалану. 

– Лигноцеллюлозалық био-
мас саны тағам ретінде тұтына 
алмаймыз. Сондықтан оны сүр-
леу, яғни ыдыратуға қажетті фер-
менттерді араластыру қажет. 
Оның өзі қымбат технология. 
Екіншіден, лигноцеллюлозалық 
биомасса ретінде шөптер мен 
қағаз қалдықтары, ағаш жоң қа-
ларын алуға болады. Лигно цел-
лю лозалық биомассадан қалай 
энергия алуға болады? Мысалы, 
жер бетіндегі әрбір тірі ағза 
өзінше бір машина секілді жұмыс 
істейді. Бізге де жанармай секілді 
қуат көзі қажет. Ал, негізінде, 
адам денесіндегі триллиондаған 
жасушалардың әрқайсысы ты-
ныс алады. Соның әрқай сы сын-
дағы метахондрия тыныс алу 
процесіне жауап береді. Олардың 
энергия көзі – глюкоза. Шөптер, 
ағаш және одан жасалатын қа-
ғаздар – барлығы целлюлоза деп 
аталатын полимерлерден тұрады. 

Ал целлюлоза миллиардтаған 
глюкозадан құралған. Бидайдағы 
крахмал да полимер, оның да 
құрамында глюкоза бар. Бірақ 
екеуінің айырмашылығы – 
құра мын дағы глюкозаның бір-
бірімен байланысында. Крах-
мал да альфа, целлюлозада ¼ 
бет  та глюкозиттік байланыс деп 
аталады. Бізде ¼ беттаглюкозиттік 
байланысты үзетін фермент жоқ. 
Адам сілекейінің құрамындағы 
амилаза ферменті крахмалдың 
құ рамындағы глюкозаның бай-
ланысын үзетін қасиетке ие. Осы 
глюкозаны барлық жасушалар 
энергия көзі ретінде пай да ла-
нады, – дейді маман.

ГЕНДІК 
ИНЖЕНЕРИЯНЫҢ 

КӨМЕГІ КӨП

Ғалымның сөзіне сүйенсек, 
са ңырауқұлақтар геномында 
ерек ше ферменттерді син тез-
деуге арналған «нұсқаулар» бар. 
Олар целлюлоза макромо ле ку-
лаларын қысқа тізбектерге 
бөлуге қабілетті. 

– Саңырауқұлақтар цел лю-
ло за деген ферменттің көмегімен 
целлюлозадағы глюкозаны энер-
гия көзі ретінде пайдалана алады. 
Демек, целлюлоза деген фермент 
туралы ақпарат генде жазылған. 
Мысалы, солардың бірі – Len-
tinula edodes, Aspergillus niger 
деген целлюлотикалық саңырау-
құ лақтар. Біз жоба бойынша осы 
саңырауқұлақтардан генді бөліп 
аламыз. Saccharomyces cerevisiae 
деген нан немесе спирт өнді-
рісінде пайдаланылатын ашытқы 
клеткалары болады. Миллион да-
ған жылдар бойы осы технология 
өз герген жоқ. Бірақ бұл микро-
ағзалар целлюлозаны энергия 
кө зі ретінде тұтына алмайды. Біз 
осы ашытқы клеткаларына цел-
лю л оза ферментін өндіруге қа-
жетті гендерді енгіземіз. Нәти же-
сінде рекомбинантты немесе 
гене тикалық модифи кациялан-
ған ашытқы клеткалары пайда 
болады. Міне, осы микроағзалар 
арқылы шөп, дәнді дақылдардан 
қалған сабан немесе ағаш үгін ді-
лерінен этанол ала аламыз, – 
дейді Амангелді Қуанбайұлы.

Нарықтық қатынас заң ды-
лық  тарын ескерер болсақ, кез 
келген өнімнің сапасынан бөлек, 
бағасы да маңызды рөлге ие. 
ҚазҰУ ғалымдары жасап отырған 
жоба бойынша шикізат көзі 
ретінде қалдықтар пайдаланыл-
ған дықтан, оның өзіндік құны да 
өте төмен болады. 

– Біздің зертханада қазір төрт 
түрлі штамм жасалған. Әрине, бұл 
жерде целлюлозаны толық 
ыдырату үшін бір ғана фермент 
жеткіліксіз. Кем дегенде төрт 
фермент қажет, демек, төрт түрлі 
генді енгізуге тура келеді. Әрі 
генде жазылған ақпараттардың 
жүзеге асырылуын реттеп оты-
ратын элементтер қажет болады. 
Целлюлозаның ыдырауынан цел-
лобиоза деген зат пайда болады. 
Ол жасушаның ішіне енуі үшін 
тасымалдаушы қажет. Бір сөзбен 
айтқанда, бұл өте күрделі тех но-
логия, – деп сөзін түйіндеді 
Амангелді Бисенбаев. 

Қорыта айтқанда, эколо гия-
ны жақсарту үшін ғылым да, оған 
қызмет етіп жүрген ғалымдар да 
өз міндетін орындап отыр. Ендігі 
жұмыс елдің жанар-жағармай 
саясатын реформалауға қауқар-
лы азаматтардың еншісінде. 

Кәмила ДҮЙСЕН

BIO жанармай жасайтын 
саңырауқұлақтар

қатар биоресурстарға да өте бай. 
Еліміз аумағы жағынан әлемде 
9-орын да. Демек, биомасса 
негізіндегі энергия алу бізге 
берілген мүм кіндік, – дейді ол. 

«Биомасса негізіндегі энергия 
дегеніміз не?» деген сұраққа ға-
лым ның пікіріне сүйене оты рып 
жауап берелік. Тіршілік иелері 
бойына энергия жинақтайды. 
Мысалы, өсімдіктер. Мұнай және 
газбен салыстырғанда өсімдіктер 
жыл сайын жаңарып отырады. 
Амангелді Қуанбайұлы «бұл да 
сарқылмайтын энергия көзде рі-
не жатады» деген пікірде.

– Енді оны қалай пайда ла-
на мыз деген сұрақ туындайды. 
Қа лай ол мұнай мен газды 
алмас тыра алады? Биоэнергия 
көз  де рінің биогаз, биоэтанол, 
био  дизель деген түрлері болады. 
Біздің мақсатымыз – биомасса 
негізінде биоэтанол алу. Қазіргі 
кезде биоэтанолды өндіруші 
елдер арасындағы көшбасшы деп 
АҚШ пен Бразилияны айта 
аламыз. Америка Құрама Штат та-
рында биоэтанолды жүгеріден, 
Бразилияда қант қамысынан 
алады. Болжамдарға сүйенсек, 
2030-2050 жылдары әлем бойын-
ша биоэтанол өндірісі 280 млрд 
тон наға дейін жетеді, – дейді ол. 

КӨМІРҚЫШҚЫЛ 
ГАЗЫ АЗ БӨЛІНЕДІ

«Жалпы, биоэтанол дегеніміз 
не?» деген сұрағымызға мынадай 
жауап алдық:

– Оны біз отындық этанол 
деп атаймыз. Мысалы, Еуропа, 
Америка, Бразилия және тағы да 
басқа көптеген елдерде жанар-
жағармай бекеттерінде бензин 
емес, газохол жағады. Газохол 
дегеніміз – бензин мен спирттің, 
яғни этанолдың қоспасы. Ал 
Бразилиядағы автопарктің шама-
мен 60 пайызы этанолмен жүреді. 
Ал АҚШ-та бензиннің 15 пайы-
зы на, Еуропада 6-10 пайызына 
отындық этанол араластырады. 
Тіпті кейбір елдерде жанармай 
құрамындағы этанолдың мөл ше-
рі 25 пайызға дейін жетеді.

өте үлкен экологиялық проб ле-
маларды шешер еді. Сонымен 
бірге биоэтанолды еш қоспасыз 
жанармай ретінде пайдаланса, су 
және көмірқышқыл газы (өте аз 
мөлшерде, шамамен 0,03 пайыз 
деңгейінде) бөлінеді. 

АЗЫҚ АЛУ НЕМЕСЕ 
ЭНЕРГИЯ

– Америка мен Бразилияда 
та мақ өнімдерінен спирт жасай-
ды. Мысалы, жүгері мен қант қы-
зыл шасы немесе қант қамысын 
биоэтанол алу үшін пайдаланады. 
Бұл – менің ойымша, аморалды 
әдіс. Өйткені әлем бойынша көп-
те ген адамдар аштықтан зардап 
ше гіп отыр. Осындай кезде астық 
тұ қымдастары мен тамақ өнім де-
рін отындық, яғни жанармай 
этанолын алуға жұмсау моральға 
қайшы келер еді. Бұл – бір. Екін-
ші ден, мұндай жағдай тамақ 
өнім дері бағасының өсуіне алып 
кел мек. Үшіншіден, ауыл ша руа-
шы лық жерлерді рационалды 
пай далану мүмкіндігінен айы ры-
ламыз. Барлығы биоэтанол алу 
үшін жүгері егіп кетсе, ауыл ша-
руа шылығында теңсіздік пайда 
болары анық. Сондықтан басқа 
жолдарын қарастыру қажет де-
ген ой болды. Менің жобам осы 

Маманның сөзіне сенсек, 
бен зинге спиртті қосса, көмір-
қыш қыл газының бөлінуі 30 
па йызға, ал зиянды газдардың 
бөлінуі 40 пайызға азаяды. 
Өйт кені спирттің құрамындағы 
от тегі бензиндегі зиянды ком-
по ненттердің толығымен ыды-
  рауына себепкер болады.  Сон-
 дықтан биоэтанолды пай далану 

бағытта, яғни лигно целлюло за-
лық биомасса негізінде биоэта-
нол алуға негізделген, – дейді 
А.Бисенбаев. 

Ғалымның айтуынша, Қазақ-
стан 1990 жылдары 17 млн тонна 
бидай өндірген. Егістік алқап тар-
да 39 млн тонна сабан қалып ке-
теді. Оның 1 ғана пайызы пай да-
ланылады. Ал дәнді дақылдардан 
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та намын. Олимпиадаға аттанар 
ал дында халықтың қолдауы 
мен үлкен жауапкершілігін се-
зіндім. Қолымнан келгенше 
күресіп бақтым. Елімнің көк туы 
желбірегенін қаладым, сол үшін 
тер төгіп, бар күш-жігерімді 
сарп еттім. Бірақ, амал нешік, 
қола медаль бұйырған екен. 
Бұның өзі де бір жеңіс. Бұл же-
ңі сімді де қазақ халқына және 
Тәуел сіздігіміздің 30 жыл ды-
ғына арнаймын. 

– Алдағы уақытта 
ке зек ті Париж-2024 олим-
пиа дасына бару ойыңызда 
бар ма?

– Иә, ол олимпиадаға да үш 
жыл уақыт қалды. Мен еш-
қандай шаршап-шалдығу, бері-
лу ді сезінбеймін. Париж олим-
пиа дасына бұдан да ширап, 
шы ныға түсемін. Кезінде Рио-
2016 олимпиадасында, өкініш-
ке қарай, жеңіліс тапқанмын, ал 
биыл қола жүлдені иелендім. 
Осылайша тәжірибе жинап, 
сабақ алып келемін. Ендігі үміт 
– жеңіс төрінен табылу. Сол 
үшін үздіксіз еңбек ету қажет 
деп білемін. 

– Биылғы олимпиадада 
қолда тұрған алтынның 
сусып кеткені өкінішті 
болған шығар?

– Мен бұл олимпиадаға өте 
жоғары деңгейдегі дайын дық-
пен барған едім. Өкінішке қа-
рай, бұйырғаны қола жүлде 
бол ды. Арманым Қазақ елінің 
Ән ұранын шырқату болып еді. 
Де генмен, бұйырса, алдағы 
уақытта сол арманыма жету 
үшін қолдан келгенін аянып 
қалмаймын.

– Университетіміздің 
түлегі ретінде студент 
кез деріңіз туралы айтып 
бер сеңіз. 

– Мен Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да «Құқықтану» маман-
дығы бойынша білім алдым. 
Университеттегі жаттықты ру-
шы ларыма да аса зор алғы-
сымды айтамын. Олар менің 

– Токио олим пиа да сын-
да көрсеткен өнеріңізге 
қанағаттанасыз ба?

– Бір әттең-айым – үшінші 
бо лып қалғаным. Алаңға шы-
ғарда өзімді еркін сезіндім. 
Алай да бір-екі қателігім алтын, 
күміс алуыма кедергі болды. «Әр 
істің бір қайыры бар» деп ай-
тады ғой. Сол үшін де өкін бей-
мін әрі қанағат етемін. Неге де-
сеңіз, әлемнің түкпір-түкпірінен 
небір таланттар келіп, қоржыны 
бос қайтқандар да болды. Ал 
мен Тәңірдің қалауымен қола 
медаль иелендім. Осы жүлдені 
алу үшін қаншама жыл тер тө-
гіп, ыстық-суықты, қайғы-мұң-
ды бастан кештік. Осылай қа ла-
ған межеге де жеттік. Сол үшін 
Жаратқанға шүкірлік айтамын. 

– Спорт сіздің өміріңіз-
ден қаншалықты орын 
алады? 

– Еркін күреспен айналысып 
жүргеніме, міне, 20 жыл болды. 
Алғашында 10 жасымда бас та-
ған болатынмын. Содан бері 
өмірімде басты негізге спортты 
қойдым. Арманым олимпиада 
чемпионы атану болды. Же-
ңіске жету үшін көптеген істер-
ден, қалау-тілектерден бас тар-
туға тура келді. Әрине, мәңгілік 
жас болып қала бермейсің. Бір 
күні біз де шау тартып қар тая-
мыз. Сондайда өмірдегі ең ма-
ңыз ды құндылық, ол – адам гер-
шілік болмақ. Кім болсаң да, 
қандай болсаң да – адам болып 
қалу. Мен күресті қойғаннан ке-
йін Қазақстанда қалып, өзімнің 
бар білгенімді жастарға үйретіп, 
бапкер болсам деген ниетім 
бар.

– Алтын уақытыңызды 
бөліп сұхбат бергеніңіз 
үшін рақмет. Алға қойған 
мақсаттарыңызға жетіп, 
жеңістің ең биік тұғырына 
көтерілуіңізге тілектеспіз!

Сұхбаттасқан
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

шың дала түсуім үшін көп сеп-
тігін тигізген өз ісінің хас ше-
бер лері. Менің жеңісімді баға-
лап, қолдау көрсетіп жатқан 
бар ша ҚазҰУ ұжымына, Бас қар-
ма Төрағасы Жансейіт Түйме-
баев қа алғысымды білдіремін. 
Бұл жеңіс – тек еліміздің ғана 
емес, университетіміздің де 
абырой-беделі. 

 Мен ҚазҰУ-да білім алғаным 
үшін қуаныштымын. Осы уни-
вер ситеттің түлегі екенімді мақ-
тан тұтамын. Себебі ҚазҰУ 
Қазақстанда ғана емес, әлемдегі 
бірден-бір университеттердің 
қатарында. Бұл қараша ңы рақ-
тың жатақханасында отбасым-
мен тұрдым, суын ішіп, нанын 
жедім, сонда жаттықтым, оқы-
дым. Спортпен айналысып, бі-
лім алуым үшін барлық жағдай 
жа сады. Сол үшін де жылы 
естеліктерімен есімде қалған 
университет мен үшін қымбат. 

– Кешегі Токио-2020 
олимпиадасынан нендей 
ой түйдіңіз? 

– Әр жыл сайын физикалық 
тұрғыдан ғана емес, рухани жа-
ғы нан да өсе түсесің. Әр жыл, 
әр бір кезең өміріңдегі жеңіске 
апарар бір-бір баспалдақ екенін 
түсінесің. Екі жоғары білімім 
бар. Беделді университеттердің 
түлегімін. Халық үміт артып 
жат қан соң, өзіңде үлкен жауап-
кершілік тұрғанын білесің. 
Етек-жеңіңді жинап, бұдан да 
тәжірибелі бола түсуге тыры са-
сың. Жеткіншек шағымда еркін 
күресті терең түсіне де бермей, 
әйтеуір, қара күшке салып, 
үйренген тұстарымды қолда-
нып қана жүрдім. Бүгінде кәсіби 
маман ретінде әр адымың мен 
әрекетіңді бағамдап басасың. 
Себебі әрбір жасалған артық 
әре кет жеңіліске алып келуі 
мүм кін. Ал сені исі қазақ жан-
ұшыра қолдап тұрғанда, тіптен 
қате қимыл жасамауға тыры-
са сың. Осылайша әрбір сәт-
сіздік бір-бір сабақ болып 
жатыр.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
2-курс студенті Нұрдәулет Жұмағали Токиода өтіп жатқан 
жазғы паралимпиада ойындарында 100 метрге брасс 
әдісімен жүзуде қола медаль алды.
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Бұл жеңіс – университетіміздің де 
абырой-беделі

Паралимпиадада қола 
медаль алды

Нұрислам САНАЕВ, еркін күрестен Азия чемпионы және әлем чемпионатының 
күміс жүлдегері, Токио-2020 олимпиадасының қола жүлдегері:

– Нұрислам мырза, 
Токио-2020 олимпиада сы-
нан алған әсеріңіз қандай? 

– Бір қызығы, мен Күн шығыс 
елінде жүлдегер болып, жеңіс 
тұғырында тұрғанымда ештеңе 
сезінбедім. Расымен де, бойым-
да баз бір сезім-түйсік болмады. 
Неге екенін өзім де білмеймін. 
Ал елге оралғанымда халықтың 
ыстық ықыласына қайран қал-
дым. Сонда өзгеше күй кештім. 
Қазақ халқына дән ризамын. 
Халқым мені мақтан еткені 
сияқ ты мен де халқыммен мақ-

мамандығы бойынша білім 
алады. Өткен жылы Ақтөбе қа-
ла сында өткен жүзуден Қазақ-
стан чемпионатында екі күміс 
және қола медальді қанжы ға-
сына байлап, үздік нәтиже 
көрсетті. 100 және 200 метрге 
брас пен жүзуде – II орын, 50 
метрлік қашықтықта III орын 
ие гері атанды.

Спортшыны ҚазҰУ ұжымы 
аты нан жеңісімен құттық тай-
мыз және әрқашан сәттілік 
тілейміз!

Айта кетсек, паралимпиада 
ойындарына Қазақстаннан 25 
спортшы аттанды. Бүгінде елі-
міздің қоржынында бес медаль 
бар. Байрақты бәсеке 5 қыр-
күйек ке дейін жалғасады.

Нұрдәулет медицина және 
денсаулық сақтау факультетінде 
«Денешынықтыру және спорт» 


