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Мақсат – сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті 
қалыптастыру

Қалдықсыз 
технологияның 
«қара сарбазы»

Ұстаз – 
ұрпақ 
тәлімгері

Университет инфрақұрылымы 
айтарлықтай жаңарып келеді

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаев халық алдында есеп берді. 
Осыған орай, біз Жансейіт Қансейітұлына 
жолығып, бүгінгі күннің өзекті мәселелері, 
жүзеге асып жатқан жоба-жоспарлар, 
келешекте қолға алынатын игі іс-шаралар 
жайында сұрап білген едік. Бүгін осы әңгімені 
оқырман назарына ұсынып отырмыз. 

– Жансейіт 
Қансейітұлы,  қазір 
тарихы тереңде жат қан 
қарашаңырақ – ҚазҰУ-
дың қайта түлеп 
жат қа ны ның куәсі 
болып отырмыз. 
Көшбасшы 
университеттің өзге 
жоғары оқу орын да-
рынан озық жүруі 
заңдылық сияқты, 
дегенмен рейтингті 
ұстап тұру да оңай емес 
еке нін білеміз. Осы 
жайында әңгімелеп 
берсеңіз. 

– Дұрыс айтасыз, Әл-Фа-
раби атындағы Қазақ ұлт-
тық университеті – елі міз-

дің ең алғашқы жоғары 
оқу орын дарының бірі 
және ерек ше мәртебеге 
ие. ҚР Тұңғыш Президенті 
– Елбасы Нұрсұлтан Әбіш-
ұлы Назарбаевтың және 
Мем лекет басшысы  Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев-
тың білім беру саласын 
дамыту, бәсекеге қабілет ті-
лікті арттыру, әлемдік білім 
беру кеңістігіне ену тап сыр-
масы бойынша жұмыстар 
ат қарылып жатыр. Уни вер-
ситет өзінің ғылыми және 
білім беру әлеуетін едәуір 
арттырып, тек ұлт тық мас-
штаб та ғана емес, со нымен 
бірге халық ара лық деңгей-
де де интел лек туалды өсу-
дің драйверіне айналып 

ке леді. Бүгін біз жара ты-
лыс  тану, инже нер лік-тех-
ни ка лық және әлеу мет тік-
гу ма нитарлық ба ғыт тағы 
16 факультеттен тұ ратын 
көп салалы уни вер ситеттік 
ке шен сана ла мыз. 140-қа 
жуық ғылыми және оқу-
зерт теу зертха на мыз бар. 
Медициналық диагнос ти-
калық орталық, Ө.Жол дас-
беков атындағы Студенттер  
са райы, «Кере мет» сту-
дент  тер ге қызмет көр сету 
ор талығы, Ыс тық көлдегі 
спорт  тық-сауық тыру ла ге-
рі жұмыс істейді. Білім 
және ғылым ми нис тр лі-
гіне ведо м с тволық ба ғы-
нышты ғы лы ми-зерттеу 
инсти тут та рымен бір ле-
сіп, «Білім және ғылымды 
инте гра циялау» жобасы 
іске асы  ры луда. Жо ғары 
оқу ор нының ше т ел дік 
уни  вер ситеттермен жә не 
ғылыми орталық тар мен 
500-ден ас там халық ара-
лық келісім дері бар.

Жалғасы 2-3 беттерде

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры:

Ұлағатты ұрпақ – ұстаздан
Құрметті Әл-Фараби 

атындағы Қазақ 
ұлттық 

университетінің 
оқытушы-

профессорлары, 
әріптестер!

Сіздерді кәсіби 
мереке ле рі ңіз – 

Ұстаздар күнімен шын 
жү ректен 

құттықтаймын!

Қазақстан Рес пуб-
лика сы ның Тұң ғыш 
Пре зиденті – Ел басы 
Нұрсұлтан Әбішұлы 
На зар баев тың: «Елі міз-
дің ертеңі – бүгінгі жас 
ұр пақтың қо лын  да, ал 
жас ұрпақтың тағдыры 
– ұс  таздардың қо лын-
да», – де ген сөзі сіз дер-
дің еңбек те рі ңіздің 
жауап кер шілігі ай рық-
ша мол екенін білдіреді. 
Мем лекет бас шысы 
Қасым-Жомарт Ке мел-
  ұлы Тоқаев: «Білімдіден 
шық  қан сөз талаптыға 
болсын кез», – деп ұлы 
Абай айтқандай, ұстаз 
– әр қашан ілім мен із-
гілікті алға қоятын тұл-
ға. Ұлағатты ұрпақ тәр-
бие леу – аса жауапты 
әрі күрделі міндет. Сіз-
дердің арқаларыңызда 
тұтас бір буынның 
құндылықтары мен қа-
сиеттері қалып та са-
ды. «Ұстазы жақ сының 
ұстанымы жақсы» деген 
хал қы мыз. Ұстазсыз 
адам болмайды. Бә ріміз 
де кезінде мұғалім тә лі-
мін алып, білімін үй рен-
дік», – дей келе, мәр те-
белі мамандық иелерін 
лайықты қолдауға ша-
қырған болатын.

Ел Президенті «Ха-
лық бірлігі және жүйелі 
реформалар – ел өр-
кен деуінің берік негізі» 
атты биылғы жол да-
уында да «Мемлекет ұс-
таз дарды қолдау сая са-
тын жалғастыра 
бе ретін болады» деп 
қа йыра атап өтті. Бұл 
ба ғытта Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 
университеті нақты 
мақ  сат тар ды жолға қо-

йып, нәтижелі жұ мыс-
тар атқарып келеді.

Қазақ білімі мен ғы-
лы мының қара шаңы-
ра ғында қазіргі таңда 
3000-ға жуық оқытушы-
профессор қызмет ат-
қарады.  Мемлекет жүк-
те ген міндеттемеге сай, 
жалақы биыл екі мәрте 
көтеріліп, аға оқытушы 
– 312 мың, доцент – 
389 мың, про фес сор 
500 мың теңге алатын 
дәрежеге жетті. Ха лық-
аралық басылымдарда 
мақаласы жарияланған 
234 ғалымға 74,8 млн 
теңге көлемінде сый-
ақы тағайындалды.

Жұмыс орны жанға 
жайлы болу үшін күр-
делі жөндеу жұмыстары 
қарқынды жүріп жатыр. 
Ендігі жерде барлық ау-
ди ториялар заманға 
сай жаңа жиһаздармен, 
интерактивті тақ талар 
және мультимедиалық 
құ рыл ғылармен жаб-
дық талады. Бүгінгі таң-
 да 800 компьютер са тып 
алынып,  фа   культеттерге 
үлесті ріл ді.

Алдағы уақытта да 
оқытудың са пасын арт-
тыру үшін оқытушы-
про  фес сорлар құра-
мын қолдау саясаты 
жал ғасын таба бермек.

Құрметті 
әріптестер!

Қадірлі 
оқытушылар 

қауымы! 

У н и в е р с и т е т т і ң 
әлем  дік рей тинг терде 
көш бастап келе жат-
қаны – сіз дердің та бан-
ды ізденістеріңіздің же-
місі. Сіздердің бүгінгі 
шәкірттеріңіз – Қазақ-
стан ның ертеңгі жар-
қын бо лашағы. Пан де-
мия кезінде де оқу 
үде  рісін тоқтатпай, он-
лайн фор мат та тиімді 
іске асырып, кәсіби бі-
лік ті ліктеріңізді кезекті 
рет дәлел де діңіздер. 
Шә  кірттеріңізге озық 
бі лім беріп, қиын-қыс-
тау кезеңге қара мас тан, 
әрқайсысының бойына 
ең асыл қасиеттерді 
сіңіруге тырыс ты ңыз-
дар.

Еңбектеріңіз еленіп, 
шә кірттеріңіз биік 
шың  дардан көріне бер-
сін! Сіз дерге зор ден-
саулық, қажымас қай-
рат, отбасыларыңызға 
бақ-береке ті леймін. 
Ғылым, білім жолында 
та бысты болыңыздар!

Мерекелеріңіз 
құтты болсын!

Құрметпен Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 

Басқарма Төрағасы – Ректоры
Жансейіт Қансейітұлы ТҮЙМЕБАЕВ
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Жалғасы.  Басы 1-бетте

Университеттің тарихы терең, 
оқытушылардың, ға лым дар мен 
студенттердің кә сіби деңгейі 
жоғары. Үздік көрсеткіштердің 
арқа сында оқу орны жаһандық 
бәсекеге қабілетті. Пост ке ңес тік 
кеңістікте тек екі уни верситет 
әлемнің топ-200 үздік универ си-
тет те рі нің қатарына кіреді.  
Атап айтқанда, М.Ло мо носов 
атын да ғы ММУ (78-орын) және 
Әл-Фа раби атын дағы ҚазҰУ 
(175-орын). Сондай-ақ универ-
си тет жоғары бағаға қол жет кіз-
ген, QS Stars Rating System 
халықаралық рейтингінде «Бес 
жұлдыз» ар тық шылық белгісіне 
ие болған Ор та лық Азия өңі рін-
дегі алғашқы және жалғыз жо-
ғары оқу орны.      Уни вер ситет 
да  йындықтың 17 ба ғы ты бо йын-
ша үздіктер қатарына кіреді. 

Бұл білім беру бағдар ла ма ла-
ры ның бәсекеге қабілеттілігін 
дәлелдейді. Еуропалық ғылыми-
өнеркәсіптік палатасының баға-
лауы бойынша, университет осы 
жылы «АА+» жоғары бағасын ал-
ды. Еуропаның жетекші уни вер-
си теттерімен бір шепте. Ұлттық 
рей тингтерде де Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ үнемі көш бас-
шылық орынға ие.

– Оқу орнының 
оқытушы-профес сор лық 
құрамына тоқтала 
кетсеңіз. Бүгінгі жас 
толқын кімдерден дәріс 
алып, тәлім-тәр биесін 
кө ру де? Оқы ту-
шылардың материал дық 
ахуалы қандай?

– Біз университеттің кадрлық 
және интеллектуалдық әлеуетін 
дамытуға ерекше назар ауда ра-
мыз. Оқу процесін 2800-ге жуық 
білікті оқытушылар жүргізеді, 
олардың 70 пайыздан астамының 
докторлық, кандидаттық және 
PhD ғылыми дәрежелері бар. 
Университет білім ордасының 
кадрлық әлеуетін дамытуға ерек-
ше назар аударады. Оқытушы-
профессорлық құрамның штат 
саны шамамен 2,9 мыңды құ-
райды. Оның ішінде 1,2 мыңнан 
ас там докторлар мен ғылым 
кандидаттары және 350-ге жуық 
PhD докторлары еңбек етеді. 
Уни верситет профес сор ла ры-
ның арасында Ұлттық ғылым 
акаде мия сының 10 академигі мен 
жеті корреспондент-мүшесі, ғы-
лым мен техника саласындағы 
Мем ле кеттік сыйлықтың 14 
лау реаты бар. Университеттің 
400-ден ас там оқытушысы 
«ЖОО-ның үздік оқытушысы» 
гран   тының ие ге р лері. Бұл рес-
публика бойынша 20 пайыз 
көрсеткішті құрайды. 

Грант аясында оқытушылар 
әлемнің жетекші универ си тет-
тері – Гарвард, Йель, Стэнфорд, 
Бер кли де біліктілік арттырды. 
Ха лық аралық конферен ция-
ларға қаты сып, монографиялар 
мен оқу лықтар шығарды. Оқы-
ту шылардың халықаралық қа-
уым дастыққа бірігуіне үлкен 
көңіл бө лінеді. 

100-ден астам ұстаз әлемдегі 
үздік 300-ге кіретін универ си-
теттерде тағылымдамадан өтті. 
Сондай-ақ біздің оқытушылар 
«Болашақ» бағдарламасы бойын-
ша тағылымдамаға белсенді қа-
ты сады. Университеттің 40-тан 
астам профессоры Венгрия, Гер-
мания, Моңғолия, Франция, 
АҚШ, Ресей, Түркия, Өзбекстан 
және басқа елдердің универ си-
тет те рінде дәріс оқыды. 

Жетекші шетелдік ғалым дар-
ды университетте дәріс оқуға ша-

ішінде: грант негізінде – 80 
пайыз, ке лі сімшарт бойынша 20 
пайыз білім алады. Бакалавриатта 
– 21 294, ма гистратура мен док-
то рантурада – 4642. Биыл 
шамамен 7,7 мың студент оқуға 
қа был данды: ба ка лавриатқа – 5,6 
мың (73 пайыз); магистратураға 
– шамамен 1,7 мың (22 пайыз); 
докторантураға – 361 (5 пайыз). 
Бакалавриат үлесі өткен жылмен 
салыстырғанда 2,6 есе көп. Ал  
магистратурадағы грант 
иегерлерінің саны 1,2 есеге өсті. 
Жалпы алғанда, университет 
елдегі грант иегерлерінің жалпы 
санының шамамен 7 пайызын 
қа был дады. Сондай-ақ талантты 
жас тар біздің университетте оқу-
ды көбірек таңдауда. Егер өткен 
жы лы «Алтын белгі» иегерлерінің 
саны 508 болса, осы жылы – 1058 
немесе екі есеге көбейді.

Халықаралық және рес пуб-
ликалық пәндік олимпиадалар 
жеңімпаздарының саны 2,6 есеге 
өсті. Сонымен қатар Назарбаев 
зияткерлік мектептерінің тү лек-
те рі үш есеге көбейді. Жалпы, өт-
кен жылмен салыстырғанда да-
рынды жастарды тарту 
көр   сеткіші 2,2 есеге артты. 
Әлемнің 50 елінен 2,4 мыңға 
жуық шетелдік сту дент тер білім 
алып жатыр. Біз 2025 жы лы 
шетелдік студенттердің үле сін 25 
пайызға дейін жеткізу мін детін 
қойдық. Бірқатар шет ел дерде 
филиалдар ашамыз: Түркия, Қыр-
ғызстан, Өзбекстан, Армения.

Бұл қазақстандық білім беруді 
халықаралық аренада ілгері ле-
туге қосқан елеулі үлес. Биыл ака-
де миялық ұтқырлық бағ дар-
ламасы бойынша  университеттің 

70 сту денті Еуропа, АҚШ және 
Оңтүстік-Шығыс Азия универ си-
теттерінде бір семестр бойы 
оқымақшы.

– Университет түлек те-
ріне сұраныс қандай? 

– Шәкірттеріміз еліміздегі ең 
көп сұранысқа ие түлектер қа та-
рында. Түлектердің жұмысқа ор-
наласуы орта есеппен 94 па йыз-
ды құ райды. Университет 
тү  лектері бар лық салада табысты 
еңбек етіп, қазіргі студенттерге 
және жал пы университетке ау-
қым ды қол дау көрсетуде. Биыл 
біз әлем дегі ең жақсы уни вер-
ситеттердің QS рейтингінде тү-
лектердің жұ мыс қа қабі лет тілігі 
бойынша үз дік 201-250-ге кірдік. 
«Жұмыспен қам тылған тү лек-
тердің үлесі» көрсеткіші бо-
йын ша университет әлемде 
55-орында. 

Биыл біз алғаш рет халық ара-
лық стандарттарды ескере оты-
рып әзірленген өз диплом да ры-
мызды бердік. Бұл қадам 
ун и      верситеттің беделі мен имид-
жін одан әрі арттырады.

– Білім беру бағдарла-
ма  ларында жаңалық бар 
ма? 

– Оқытушылардың 35 па-
йызы ағылшын тілінде сабақ 
береді, 2000-нан астам студент 
ағылшын топтарында оқиды. 
Биыл біз оқу бағ дар ламаларын 
ай тар лықтай жа ңарт тық және ең 
өзек ті әрі перс пек тивалық бағыт-
тар бойынша 100-ден астам жаңа 
оқу бағ дар ламасын іске қостық. 

Олар: невро логия, киберфизика, 
био ло гиялық инженерия, ро-
боттық жүйелер, жаратылыстану 
мен инженерлік бағыттағы та-
биғи және технологиялық тәуе-
кел дер. Әлеуметтік-гумани тар-
лық ба ғытта: мемлекеттік бас  қару 
және қоғамдық қауіп сіздік, 
ци фр лық экономика, шығарма-
шы лық ин дустриялар, медиа-
ком  му ни кация, ақылды қала 
эк о  но микасы. Вирусолог ма ман-
дарды даяр лауға ерекше көңіл 
бөлінеді. Қа зақ стан дық вак ци-
наны жасаушы био ло гиялық 
қауіпсіздік мәсе ле лері ғы лы ми-
зерттеу инс ти тутымен бір  лесіп, 
«Вирусология» оқу бағ дар ла-
масы іске қосылды. Оқы  тудың 
тәжірибеге бағдар лануын жақ-
сар ту мақсатында 3000-нан 
астам ұйымдар мен кәсіпорындар 
арасында ынты мақ тастық орна-
тылған, оның ішін де: «Самұрық-
Қазына» ұлт тық әл-ауқат қоры, 
«Қазақ те ле ком», «ҚазМұнайГаз», 
«Қазатом өнер кәсіп», «Қазпошта» 
және т.б. бар. 

Оқу бағдарламалары өнер кә-
сіп пен, іскерлік ортамен, ғылыми 
ұйымдармен бірге жасалады. Біз 
сонымен қатар нақты сектор мен 
бизнес өкілдерін шақыру арқылы 
тәжірибеге бағдарлауды арт-
тырамыз. Оқу процесін оқы ту-
дың за манауи техно логияларын 
ке  шенді түрде қолдана отырып 
құ  ра мыз. IT-саламен бірлесіп 
күр делі цифрлық білім беру ре-
сурстары мен виртуалды трена-
жер лерді әзірлеуді жандан ды-
рудамыз. 

– Ғылыми-инновация-
лық қызметке ерекше 

көңіл бөліп, жас ға лым-
дар мен студенттік 
ғы  лымды қолдай ты-
ныңыз ды білеміз. Осы 
тұрғыда университет 
қандай жұмыстарды 
қолға алды? 

– Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
– білім, ғылым және ин но   ва ция-
лар ды үйлестіретін клас сикалық 
көпсалалы уни вер ситет. Бүгінде 
университет еліміздегі ғылыми 
жо балар мен ғылыми жария ла-
нымдар саны бойынша көш 
бас тап келеді. Рейтингтік ба сы-
лым дардағы әрбір бесінші қа     -
зақ стандық жа  рияланым уни-
вер ситетке тиесілі. 

Университеттің бес ғылыми 
журналы Халықаралық деректер 
қорына кіреді. Біздің ғалым дар-
дың жалпы Хирш индексі 3100-
ден асады. Нөлдік емес Хирш 
ин дексі бар ғалымдар мен мұ    ға-
 лімдердің саны шамамен 1400-ге 
жетті. 

ҚазҰУ-дың баспа қызметі са-
ласындағы жетістіктері халық-
аралық марапаттармен белгілен-
ген. Қазақстандық ЖОО мен 
ғылыми-зерттеу институттары 
арасындағы ҚазҰУ-дың жетекші 
орнын растайтын ең беделді «Вэб 
оф Сайнс» мәліметтер базасы 
университетті «Ғылым көш бас-
шысы» сыйлығының үш номи на-
циясымен марапаттады. Еліміздің 
ғылыми-техникалық дамуының 
маңызды басымдықтары бойын-
ша жалпы бюджеті 7,7 млрд тең-
ге  ден асатын 500-ге жуық ғы-
лыми жоба іске асырылуда. Біздің 
ға лым дар 400-ден астам па тент-
тер мен авторлық куәліктерге ие 
бол ды.

Университет инфрақұрылымы 
айтарлықтай жаңарып келеді

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры:

қыр дық. Олар – Уэйн Детройт 
(АҚШ) университетінде жұмыс 
істейтін белгілі математик Уәлі-
бай Өмірбай және Кембриджде 
жұ мыс істеген белгілі ней ро-
биолог Базылбек Давлетов.

Осы жылдың қазан-қара ша-
сында Еуропа, АҚШ, Ресей, Түр-
кия университетінің 35 про фес-
соры шетелдік ғалымдарды 
тар ту бағ дарламасы бойынша 
ун и ве р си тет те дәріс бермекші. 
Оқы ту шыларды материалдық 
ын  та ландыру мәселелеріне көп 
көңіл бөлінеді. Мәселен, осы 
жыл дың өзінде жалақы екі рет 
өсті. Бірінші рет ақпанда 20 па-
йыз ға көбейттік. Екінші мәрте 
Бі лім және ғылым министрінің 
нұс қауына сәйкес, 1 қыркүйектен 
бастап белгіленді. Енді мұғалімнің 
ең төменгі жалақысы – 285 мың, 
аға оқытушыға – 312 мың, до-
цент ке – 389 мың, профессорға 
500 мың теңге көлемінде бел гі-
ленді.

– Білім алушылар 
кон  тин генті туралы не 
айтасыз? 

– Университетте шамамен 
25,9 мың студент бар, оның 
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Университетте иннова ция-
лық жобалар іске асырылуда 
және аз сериялы өнімдер шығару 
бо йынша 10-нан астам ғылымды 
қа жетсінетін өндірістер құрыл-
ды. 

Біздің ғалымдар COVID-19-
дың алдын алуға белсенді қаты-
са ды. Сондай-ақ жергілікті өсім-
дік ши кізаты негізінде дәрілік 
пре параттардың аз тонналық 
өндірісі және дезинфекциялық 
жуу құ рал дарын шығару ұйым-
дас тырылды. Жал пы, мұндай 100-
ден астам жо ба бар. Аталған 
жобалар сипат тал ған екі томдық 
кітап шығардық. 

Жас ғалымдарды қолдау 
жүйе   сі жұмыс істейді, «ҚазҰУ-
дың үздік жас ғалымы» конкурсы 
өткізіледі. Жыл сайын 15-ке 
жуық қызметкер талантты жас  
ға лым дарға бе рі летін мем ле кет-
тік ғы лыми сти пен дияның ие ге-
рі ата на ды.

Университетте студенттік ғы-
лым дамып келеді. 2021 жылы 
«Фа раби әлемі» конференциясы 
ая сында студенттік үздік инно-
вациялық жобалар (60-тан 
астам) байқауы өткізілді. ЖОО-
ның 200 студенті Республикалық 
студент тік пәндік олимпиаданың 
дипло мы на ие болды.

– Жастар саясаты – өте 
нәзік саясат. Олардың 
әлеуметтік ахуалы 
жайында не айтуға 
болады?

 – Студенттеріміз әрқашан 
на зарда. Университет басымдық-
та рының бірі – білім алушыларды 
әлеуметтік қолдау. Мыңнан астам 
студент оқу ақысына 10-25 пайыз 
жеңілдік алады. Бұл – әлеуметтік 
осал санаттағы және жоғары 
спорттық жетістіктері бар спорт-
шылардың арасынан «өте жақсы» 
және «жақсы» оқитын студенттер, 
жоғары спорттық жетістіктері 
үшін оқу ақысына 10-нан 25 
пайызға дейін жеңілдік алады.

Дарынды студенттерді қолдау 
үшін демеушілерді белсенді түрде 
тартып келеміз. Олардың легінде 
650 білім алушыға стипендия 
төлейтін 50-ден астам ұйым мен 
компаниялар бар. Сондай-ақ да-
рынды студенттерді қолдау үшін 
демеушілік қаражатты белсенді 
түрде қарастырамыз. 

Мүмкіндігі шектеулі сту-
дент тер жоғары стипендия ала-
ды. Ден сау лығына байла нысты 
проб    ле ма лары бар студенттерге 
тегін та мақ тану талондары бе-
ріледі. Жетім балалар қата рын-
дағы білім алушыларға мате-
риал дық көмек көрсетіледі 
және жа тақханаларда тегін тұру 
ұсы нылады.

Университетте студенттердің 
өзін-өзі басқару жүйесі дамыған, 
студенттердің 40 пайызға жуығы 
қатысатын 30-дан астам сту дент-
тік ұйымдар бар. Сондай-ақ сту-
дент тердің белсенді пози циясын 
қалыптастыруға ықпал ететін 
инновациялық жобалар кешені 
іске асырылуда: «Мен жастарға 
се немін», «100 кітап», «Жасыл 
кам  пус». 

– Корпоративтік 
бас қару саласында 
өзгерістер бар ма? 

– 2020 жылы қазақстандық 
мемлекеттік ЖОО-лар ком мер-
ция лық емес акционерлік қо-
ғамдарға айналды. Корпоративтік 
бас қарудың тиімді моделін қа-
лып тастырудамыз. Тиімділікті 
арттыру мақсатында ОПҚ, білім 
алу шылар мен қызметкерлердің 
уни верситеттің негізгі бағыттары 
бойынша шешім қабылдауға қа-

тысуы үшін жағдайлар жасалады. 
Біз корпоративтік басқару жүйе-
сіне қатысатын қызметкерлер 
үле сін 9 пайыздан 20 пайызға де-
йін ұлғайтуды жоспарлап отыр-
мыз.

– Цифрлық трансфор-
мация туралы не айта-
сыз? 

– Университетте компью тер-
лік платформалар мен бағдар ла-
ма лардың кең жүйесі бар. Мұның 
бәрі оқу үдерісін дәстүрлі және 
онлайн форматта ұйымдастыруға 
қолайлы жағдай жасайды. Осы 
ретте елімізде цифрландырудың 
жаңа векторы белгіленді. Сон-
дық тан біз университеттің бір-
ыңғай цифрлық архитектурасын 
құрып жатырмыз.

– Қаржы көрсеткішін, 
оның ішінде кірісті 
кө  бейту үшін қандай 
жұмыстар жүргізілуде? 

– ЖОО-ның қаржылық қыз-
ме ті нің басты мақсаты – білім 
алу шы лар мен оқытушы-про фес-
сорлық құрам үшін барынша 
қолайлы жағдай жасау.

Қаржылық тұрақтылықты 
арт ты ру мақсатында кіріс бөлігін 
ұл ғайтып,  шығыс бөлігін оңтай-
лан дыру бойынша іс-шаралар 
жүр   гізіліп жатыр. Нәтижесіз 
шы  ғындар анықталып, азай-
тылады.

Инфрақұрылым объектілерін 
пайдалану бойынша бейінді емес 
бизнес-процестердің аутсор син-
гі жоспарланып отыр. Бұл мате-
риал дық-техникалық базаны 
да  мыту жөніндегі бірінші ке зек-
тегі мін деттерді шешуге шо ғыр-
лануға мүмкіндік береді.

Тұтастай алғанда, мұның бәрі 
білім беру – ғылыми қызмет тер-
дің сапасын арттыруға және қыз-
мет керлерді одан әрі ынта лан-
дыруға ық пал етеді.

– Студенттер қала шы-
ғының инфра құры лы-
мын дамытуға ерен күш 
жұмсап жатырсыз. Оның 
нәтижесін қалай 
елестетесіз? 

– Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
– бұл студенттер қаласы. Мұнда 
республиканың барлық өңірінен 
келген жастар оқиды. Уни вер-
ситет кампусы бірыңғай кешенді 
ұсы нады және 54 жылжымайтын 
мүлік объектісін қамтиды. Оның 
ішінде: 18 оқу-зертханалық кор-
пус және 5,4 мың орындық 17 
студенттік жатақхана бар.

Ғимараттардың жалпы ау да-
ны 311,9 мың ш.м. құрайды, оның 
ішінде:

 оқу-зертханалық кор-
пус тар – 221,2 мың ш.м.;

 жатақхана – 90,6 мың 
ш.м.

 cтадион және тоғыз 
спорт зал бар.

Университетте жалпы ау да-
ны 17 846,1 ш.м. және қоры 2 млн 
томнан астам әдебиет бір ліктері 
жеке орналасқан кітап хана бар. 
Студенттер мен қыз меткер лер-
дің қауіпсіздігіне де ерекше 
көңіл бөлінеді. Бар лық оқу кор-
пустары мен жатақ ханаларда 
элек трондық өткізу жүйелері ен-
гізілді. Заманауи бейнебақылау 
жүйесі орна ты л ды. Интернет 
қол жетімді. Кам пус аума ғын да 
то лы қ қанды білім беру мен бос 
уа қыт ты өткізуге ар нал ған тұ тас 
ке шен жұмыс істейді:

  жаттығу залы, спорт 
алаң да ры және секциялары 
бар спорт кешені;

  студенттерге арналған 
бі лім беру, медициналық 
жә не әлеу мет тік-тұрмыстық 
қыз меттердің кең спектрі 
қамтылған  «Керемет» сту-
дент  терге қыз мет көрсету ор-
талығы. Сон дай-ақ жеке 
кинотеатр бар.

1 қыркүйектен бастап дәс түр-
лі форматтағы сабақтар бастал-
ғандықтан, оқу корпустары са-
нитарлық-эпидемиологиялық 
режим талаптарын толық сақтау 
үшін қажетті жабдықтармен және 
құралдармен жабдықталған. 

Биыл біз инфрақұрылымды 
айтарлықтай жаңартамыз:

  косметикалық жөндеу 
жеті оқу ғимаратында жүр-
гізілді;

  үш оқу ғимаратында 
күрделі жөндеу жұмыстары 
аяқталуда;

 14 жатақхана жөндеуден 
өткізілді, студенттерге  қазіргі 
за манға сай жағдай жасалған, 
бар лық жөндеу жұмыстарын 
сырттан мер дігерлер тартпай, 
университет қызметкерлері 
орындады;

  компьютерлік техни-
ка ны жа ңарту бойынша 
көп теген жұ мыс тар жүр гі-
зілді, 800 компьютер са  тып 
алынды және факуль тет-
терге берілді.

Кампустың аумағы абаттан-
ды  ры луда. Биыл университет 
ұжы мы 600-ден астам ағаш отыр-
ғызып, Елбасы аллеясын ашты.

Университетте білім беру мен 
ғылымның озық инфрақұ ры лы-
мын жасауға бағыт алдық, біртін-
деп бар мәселені шешпекпіз.

Біріншіден, жатақханалардың 
ескіргенін атап өткен жөн. Көп-
шілігінде пайдалануға беріл ген-
нен бері күрделі жөндеу жүр-
гізілмеген. Коммуникация жүйесі 
апаттық жағдайда. 15 мыңға 
жуық студент жатақханаға мұқ-
таж. Со ң ғы студенттік жатақхана 
1991 жы лы салынып, қолданысқа 
бе ріл ген. Екіншіден, оқу ғимарат-
тары да тозған. Аудиториялардың, 
оқу жиһаздары мен техникалық 
құрал-жабдықтардың физикалық 
және моральдық тозығы жеткен. 
Инженерлік желілер мен ком му-

никацияның жағдайы өте нашар. 
Жаңа ғимараттар мен ауди то-
риялар қажет.

Кампусты дамытудың 2025 
жыл ға дейінгі жұмыс жоспары 
жасалды. Онда жатақханалар мен 
оқу корпустарын қайта жаңарту 
және салу жұмыстары қарас ты-
рылды.

Білім және ғылым министр лі-
гінің Қаржы орталығымен бір-
лесе отырып, жатақханалар са лу 
үшін инвестор тарту бойын ша 
жұмыс жүргізіп жатырмыз. Оған 
қоса, бюджетке түсетін жүктемені 
тө мендететін шетелдік инвес ти-
ция ларды тартудың түрлі тетік-
терін қарастырудамыз. Жалпы, 
уни вер ситет ұжымы биыл көп-
теген жұмыстар атқарды. Бо ла-
шақ қа маңызды жоспарларымыз 
бар.

Өз университетімізді студент-
тер мен оқытушыларға барлық 
жағ дай жасалатын заманауи 
кампус ретінде көреміз. Оқы ту-
шылар әлемнің үздік универ си-
теттерінде тағылымдамадан өте-
ді. ОПҚ мен ғалымдардың 
жа л  ақы сын көтеру және мате-
риалдық ынталандыру саясатын 
жалғас ты рамыз. Университет 
ғалымдары елдің әлеуметтік-эко-
номикалық дамуына қосатын 
үлестерін арт тырады. Магис-
трант  тар мен док торанттар озық 
ғылыми зертт еу лерге белсенді 
қатысады. Ғылыми нәтижелерді 
коммерцияландыру жаңа дең гей-
ге көтеріледі. Уни вер ситет қағаз 
оқулықтардың ор нына план шет-
тер мен компь ю тер лерді қолдана 
отырып, ци   фрлық жүйеге көшеді. 
Сту дент тер қазірдің өзінде тех-
но парк ба засында гад жет тердің 
(план шет тердің) сы нақ тық құ-
рас  ты руын бастады. Жаңа жатақ-
ха налар мен оқу ғи ма раттары 
салынады. Сту денттерге, оқы ту-
шылар мен қыз мет кер лер ге қо-
лай лы жағдай жа сай мыз. Оқу ғи-
ма раттары за   манауи ци фр  лық 
тех  но ло гия лармен және оқу жи-
һаз дарымен жабдық та лады. Әр 
ау дитория цифрлық тақталар, 
па нельдермен жаб дық талады. 
Озық ғылыми зерт ханалар мен 
заманауи оқу ор талықтарын құру 
жос пар лануда. 

Университет интел ли ген ция-
сына ерекше рөл береміз. Мем ле-
кетіміздің әлеуметтік маңызды 
салаларына белсенді қатысатын 
боламыз. Президент Қасым-
Жомарт Тоқаев атап өткендей, 
Тәуелсіздіктің 30 жылдығы нақты 
істер және жобалармен атап 
өтіледі. Тәуелсіздігіміздің 30 жыл-
дық мерейтойы қарсаңында қа-
зақ стандық әрі шетелдік мем-
лекет және қоғам қайраткерлері, 
ғалымдар мен дипломаттардың 
қатысуымен бірқатар ғылыми 
және практикалық іс-шаралар 
өткізілді. Тәуелсіздіктің қалып та-
суындағы білім мен ғылымның 
рөлі туралы кітаптар мен оқу-
лық тар сериясын дайындап 
жатыр мыз. Университет тү лек-
тері Қа зақ стан мемле кеттігінің 
дамуы мен қалыптасуына бел-
сенді атса лыс қанын атап өткім 
ке леді.

Жалпы,  Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың одан әрі дамуы елі-
міздің адами (интеллектуалды) 
ка питалын және ғылыми-тех-
никалық әлеуетін нығайтуға ба-
ғыт талуын қамтамасыз ету үшін 
бар күшімізді саламыз.

– Жансейіт Қансейіт-
ұлы, әңгімеңізге үлкен 
алғыс айтамыз. Жұмы-
сы ңыз ға сәттілік 
тілейміз. 

Сұхбаттасқан 
Гүлзат НҰРМОЛДАҚЫЗЫ

Халықаралық және рес пуб ликалық пәндік 
олимпиадалар жеңімпаздарының саны 
2,6 есеге өсті. Сонымен қатар Назарбаев 
зияткерлік мектептерінің тү лек те рі үш 

есеге көбейді. Жалпы, өт кен жылмен 
салыстырғанда да рынды жастарды тарту 

көр  сеткіші 2,2 есеге артты. Әлемнің 50 
елінен 2,4 мыңға жуық шетелдік сту дент тер 
білім алып жатыр. Біз 2025 жы лы шетелдік 

студенттердің үле сін 25 пайызға дейін 
жеткізу мін детін қойдық. Бірқатар шет ел

дерде филиалдар ашамыз: Түркия, 
Қыр ғызстан, Өзбекстан, Армения.
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Кездесу барысында ЖОО 
бас шысы Ж.Қ.Түймебаев 2018 
жыл дың сәуір айында Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ базасында сы-
байлас жемқорлыққа қарсы са-
наны және сыбайлас жем қор-
лық қа қарсы мәдениетті 
қа     лып тастыру бойынша ғы-
лыми-білім беру кластері шең бе-
рінде «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы технологиялар» ҒЗИ 
құрылғанын атап өтті.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің бі-
лім беру саласындағы салалық 
жобаларының бірі – «Sanaly 
urpaq» Республикалық жобалық 
кеңсесі.

«Sanaly urpaq» Республикалық 
жобалық кеңсесі мен уни вер си-
тет тің бірлескен жұмысы ая-
сында айтарлықтай нәтижелерге 
қол жеткізілді.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың «Sanaly urpaq» Рес пуб ли-
калық жобалық кеңсесі мен 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
техно ло гия лар» ҒЗИ сыбайлас 
жем қор лық қа қарсы мәдениетті 
қа лып тастыру мақсатында па ра-
саттылық және адалдық қағи дат-
тарына оқыту бойынша білім 
бе ру саласындағы әрбір ны са на-
лы топ үшін сыбайлас жем қор-

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма Төрағасы – 
Ректоры Жансейіт Түймебаев Ал маты қаласы бойынша 
Сы бай лас жемқорлыққа қарсы іс-қи мыл агенттігінің 
департамент бас шысы Мұрат Ахметовпен кез десті.

Мақсат – сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыру

лыққа қарсы мәдениетті қалып-
тас тыру жөнінде әдістемелік 
ұсы нымдар әзірленді. Сондай-ақ 
оқу орындарында сыбайлас 
жем қорлық тәуекелдеріне ішкі 
тал дау жүргізу бойынша да әдіс-
те ме лік ұсынымдар әзірленіп 
ен  гізілді.

Сонымен қатар білім беру 
үдерісінде кеңінен қол да ны-
латын «ҚР Сыбайлас жем қор-
лық қа қар сы іс-қимыл не гіз-
дері» атты мультимедиалық 
элек трондық оқулық да йын дал-
ды.

Бастауыш сынып оқушы ла-
рына арналған «Парасатты қала 
туралы ертегі» атты муль ти п ли-
кациялық анимациялық фильм 
шығарылды.

Университеттің сыбайлас 
жем  қорлыққа қарсы стандарты, 
Академиялық адалдық кодексі, 
университеттің комплаенс-қыз-
м еті туралы ереже әзірленіп 
енгізілді. ЖОО-ның Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы комис сия-
сы туралы ереженің жобасы 
даярланды.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
алғашқылардың бірі болып 
«Адал   дық дүкені», «Парасат» өне-
гелік мектебін ашты.

Биыл университет алғаш рет 

«Sanaly urpaq» Республикалық 
жобалық кеңсесімен бірлесіп 
студенттерге арналған «Сы бай-
лас жемқорлыққа қарсы ком-
плаенс мектебін» өткізуге бас та-
ма шылық жасады. Мектеп 
жұ мысына сыбайлас жем қор-
лық қа қарсы комплаенс сала-
сын да білім алатын 500-ге жуық 
студент қатысады деп жос-
парлануда.

Өз кезегінде Сыбайлас жем-
қор лыққа қарсы іс-қимыл 

«Әл-Фа раби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті» КеАҚ 2021-
2022 оқу жылына арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі кешенді 
жоспарына қол қойылды.

ҚазҰУ-ға арнайы сапары 
барысында сыбайлас жем қор-

агент  ті гінің Алматы қаласы 
бойынша департаментінің бас-
шы сы Мұ рат Ахметов уни вер-
ситеттің жоғары кадрлық 
әлеуетін атап өтіп, сы бай лас 
жемқорлыққа қарсы мә де ниет 
пен сыбайлас жем қор лыққа 
қарсы сананы қа лып тастыру 
мәселелері бо йынша өзара 
табысты ын ты мақ тастықтың 
жалғасатынына үміт біл дірді.

Кездесу нәтижесінде «Sanaly 
u r p a q »  ж о б а с ы  а я с ы н д а 

лыққа қарсы іс-қимыл агент ті-
гінің Алматы қаласы бойынша 
департаментінің басшысы Мұ-
рат Ахметов «Керемет» СҚКО, 
Жағ даяттық басқару ор та лы-
ғының жұ мыстарымен та ны-
сып, заң факультеті және 
«Sanaly urpaq» Республикалық 
жо   балау офи сін де болып, білім 
ор да сының сту денттерімен 
кездесті.

Айнұр  АҚЫНБАЕВА

Іс-шара аясында Түркия 
мен Еу  ропа елдерінен қазақ 
қауым да рының 100-ден ас-
там өкілі, Қазақстанның мә-
дениет меке ме лері мен жо-
ғары оқу орын да рының 
өкіл  дері шетелдегі қазақ 
диас   порасының өзекті мә се-
 лелері бойынша тал қы лау-
лар өт кізіп, пікір алмас ты.

Қазақ университеті құ-
рыл тай ая сында өткен Білім 
көрмесіне бел сене қатысты. 
Көрме қа ты су шыларына 
уни  верситетке, ғы лымға, 
оқу үдерісіне, студенттік 
өмір   ге арналған стендтер 
мен бейнематериалдар көр-
сетілді.

Сондай-ақ қатысушылар 
үшін қазақстандық мұра-

Дәріс ел Тәуелсіздігінің 30 
жыл  дығы, Халықаралық бей-
бітшілік күні және Ядролық қа-
руды толық жоюға бағытталған 
халықаралық күннің мәні мен 
маңызына негізделді.

Жиынды ашқан оқу орны-
ның әлеуметтік даму жөніндегі 
проректоры м.а. Әлия Масали-
мо ва ҚазҰУ мен БҰҰ арасындағы 
жемісті ынтымақтастық жетіс-
тік теріне тоқталды.

Қарашаңырақ 2011 жылы Ор-
талық Азия университеттері 
ара сында алғашқы болып «Ака-
де миялық ықпал» – UNAI бағ-
дарламасына қосылды. ҚазҰУ – 
БҰҰ-ның тұрақты даму жө ніндегі 
«Академиялық ықпал» бағ дар ла-
масының жаһандық хабы. 
Университет әлемдік ака де-
миялық қоғамдастықты бірік-
тіріп, адамзаттың тұрақты 
дамуының 17 мақсатын іске 
асыруға атсалысуда.

БҰҰ өкілі өз кезегінде көш-
басшы оқу орнына деген зор 
құр метін білдіріп, бейбітшілік 
пен халықаралық келісім идея-
ла рын насихаттай отырып, жас-
тардың жарқын өзгерістердің 
қуат күші екенін баса айтты.

Сарапшы: «Әлемдік саясатта 
қозғалыстың белгілі бір тетігі – 
жастар. Олар әрқашан прогресс 

жай лар мен жоғары оқу 
орын   дарымен бірлесіп, «Ал-
тын тамырлы ата жұрт» көр-
ме сі, Стамбул қа ла сы ның 
Бағ дылжар ауданында та-
нымал спортшы Мұстафа 
Өз  түрік атындағы саябақ-
тың ашы луы сынды мәдени 
іс-ша ра лар ұйымдас ты рыл-
ды. С онымен қатар шет ел-
дердегі іскерлік қазақ қа-
уым дастық өкілдерімен 
кез  десу аясында «Алыстағы 
аға йын» деректі фильмі көр-
сетіліп, Қарағанды об лы сы-
нан Тәт тімбет Қазан ғап ұлы 
атындағы ака демиялық қа-
зақ халық ас пап тар ор кес-
трінің қа тысуымен гала-
кон церт ұйым дастырылды.

Өз тілшімізден

тасымалдаушысы болды. Қазіргі 
жастарда қажеттінің бәрі бар: 
ақпаратқа еркін қол жеткізе 
алады, әлемде не болып жатыр, 
бәрін біле алады, еркін талқылап, 
сұрақтар қоя алады. Сіздерге 
Мемлекет басшысы, сая сат кер-
лер, профессорларыңыз жауап 
бе реді және басқа елдегі за ман-
дастарыңызбен пікір бөлісе 
аласыздар», – дей келе, Малала 
Юсуфзайдың адам құқықтары 
жөніндегі және Грета Тунбергтің 
экологиялық бастамаларын мы-
салға алды. Қазақстанда тәуел-
сіз дікке дейінгі кезеңде пікір 
біл діру біршама қиын бол ған-
дығын айтып, өскелең ұрпақты 
бел сенді болуға, болашақты 
бағдарлауға жауапкершілікпен 
қарауға үндеді.

Властимил Самек дәрісте 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
универси те ті Түркияның Стамбул қаласында өткен 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 
«Жа һандану өркениетіндегі қазақ әлемі» атты 
қазақтардың кіші құрылтайына қатысты.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде «30 
жылдыққа – 30 апталық» бағдарламасы аясында БҰҰ-ның 
Алматыдағы Жаһандық коммуникациялар департаментінің 
өкілі және Қазақстандағы Ақпараттық бюро жетекшісі 
Властимил Самек көшбасшылық дәріс оқыды. «Бейбітшілікті 
құру мен сақтаудағы қазіргі жастардың рөлі» тақырыбындағы 
дәріске оқытушылар мен білім алушылар офлайн және 
онлайн қатысты.

Стамбулдағы білім 
көрмесіне қатысты

Жастар – дамудың қозғаушы күші

тінін мәлімдеп, олардың қа ты-
суымен инновациялар пайда 
болатынын жеткізді. Қоршаған 
ор таны қорғау, елдің эко но ми-
калық және әлеуметтік дамуы 
сынды өзекті мәселелерді ше шу-
дегі жастар белсенділігі жайлы 
жан-жақты әңгімеледі.

Сондай-ақ кездесуде жастар 
елімізде және әлемде болып 
жатқан түрлі жағдайларға бай-
ла нысты сұрақтар қойып, шешу 
жол дарын талқылады.

Шара ҚазҰУ-дың халық ара-
лық қатынастар факультеті мен 
Біріккен Ұлттар Ұйымының Қ а-
зақстандағы өкілдігі арасындағы 
ұзақ мерзімді серіктестік ая сын-
да жүзеге асты.

Әйгерім 
ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

Қа зақ станның ядролық қарудан 
бас тарту шешімінің әлем жұрты 
үшін маңыздылығына мән беріп, 
алапат қарудың адамзатқа ти-
гізер зардабына тоқталды. Со ны-
мен қатар бейбітшілік пен ке лі-
сімді сақтау үшін халықаралық 
ұйымдарға жастар жиі жү гі не-
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Осы орайда, қарашаңырақта 
айтулы мереке өз деңгейінде  
өтті. Оқытушылар арасында 
«Kitap al» дүкеніне 10 мың тең ге-
лік 60 сертификат таратылды. 
Мұның өзі білімнің тұңғиығына 
терең сүңгитін ұстаздар қауымы 
үшін тамаша сый болары сөзсіз. 
Ал әлеуметтік желіде белсенді 
студенттер мен қонақтар арнайы 
безендірілген «Ұстаз дар ға мың 
алғыс!» фото ай мағында ес телік 
суретке түсті. Сонымен бір ге 
жастық жалынымен, тұнып 
тұрған талантымен өзіне баурап 
алатын әнші студенттер «Гитара 

Әріптестерімді кәсіби ме ре-
кемен құттықтай отырып, жас 
ұрпаққа білім беру жолындағы 
еңбектеріне табыс тілеймін. 

Бұл мереке  біздің ұстаз да-
рымызға деген шынайы риза шы-
лығымызды білдіруге, мейірімді, 
әділ және адамгершілікке үйрет-
кен алғашқы тәлімгерлерімізді 
ес ке алуға тамаша мүмкіндік бе-
реді.

Ұстаз еңбегі абыройлы, 
жауап ты және қиын. Дәл осы 
ұстазға жас ұрпақтың тәрбиесі, 
демек, бүкіл еліміздің болашағы 
сеніп тапсырылған.

Жаңа уақыт жаңа талаптар 
қояды. Бүгінгі таңда тәуелсіз 
мемлекетіміздің дамуы білім беру 
жүйесінің әрі қарай дамуына 
тікелей байланысты болып отыр. 
Оқытушылар күнделікті қажыр-
лы еңбегінің арқасында жоғары 
білімді, адамгершілігі мол және 
патриот азаматтарды тәрбиелеп, 
олардың кәсіби даму келешегін 
қалыптастырады, соның нәти же-
сінде ел болашағының іргетасын 
қа лайды.

«Оқытушы өзінің білімін үз-
діксіз жетілдіріп отырғанда ғана 
оқытушы, ал ол оқуды, ізденуді 
тоқтатысымен оның оқы ту шы-
лығы жойылады», – деп К.Ушин-
ский айтқандай, оқытушы кәсібі 

Әлемнің 100-ден астам елі қазан айының басында 
Дүниежүзілік ұстаздар күнін атап өтеді. Бұл – жалпы білім 
беру саласындағы қызметкерлердің кәсіби мерекесі. Алаш 
қайраткері Мағжан Жұмабаев «Алты алаштың баласы 
қосылса, төр – мұғалімдікі» деп өткен ғасырда айтып 
кеткен екен. 

Ұстаз – ұрпақ тәлімгері

PARTY» барысында оқыту шы-
ларына деген ыстық ықыласын 
әсем әуенмен жеткізді.

ҚазҰУ – ғылымға бет бұрған, 
тә  лімі мен тәжірибесі мол ұс таз-
дардың ордасы. Сөзіміздің дәлелі 
– «Университеттің үздік оқы ту-
шы сы – 2020» байқауында мара-
пат талған оқу орнымыздың ұс-
таз дары. Бүгін оқырман на  зарына 
рес публика бойынша 623 үміт-
кердің арасынан озып шыққан 
150 жеңімпаздың қатарынан та-
был ған оқытушыларымыздың 
жү   рекжарды тілектерін ұсын-
бақ пыз.

Ұстаз, ұстаз!
Осы сөзде жатыр қанша 

ұлылық,
Осы сөзде таусылмайтын 

жылылық.
Әл-Фараби, Ыбырай мен 

Ақаңды
Осы сөз ғой, қойған бізге 

ұлы қып.

Ұстаз шебер тезге салып 
жөндейтін,

Тентектерді ақылменен 
«емдейтін»,

Болса-дағы малға кедей 
өмірде

Бар байлығым шәкірттерім 
сен дейтін!

Дүниежүзілік ұстаздар күні 
алғаш рет 1994 жылдың 5 қа-
за нында тойланған. Қазіргі 
таңда Қазақстан, Әзірбайжан, 
Бе лоруссия, Қырғызстан, Ла т-
вия және Украина елдері бұл 
мерекені қазан айының ал-
ғаш қы жексенбісінде тойлап 
жүр.

Ұстаз – ұлы тұлға. Ал оның 
еңбегі – өлшеусіз, баға жетпес 
құндылық. Оның еңбегі әкімді 

де, қараны да, ғалымды да, 
дарынды да – бәрі-бәрін өз 
биігіне көтереді. Ұрпақ тәр-
биесі жолында қызмет етіп 
келе жатқан мұғалімдер 
мен оқытушылардың ата-
анадан кейінгі атқарар рөлі 
ерекше. 

Тәуелсіз мемлекетіміздің 
басты құндылығы – білімді 
адам. Тек өз Отанымыздағы бі-
лім үрдісімен шектеліп қалмай, 
әлемдік білім кеңістігіне шығу 
жолындағы қадам да ры мыз-
дың өзі бәсекелестіктің бағын 
ашатыны сөзсіз. Еліміздің Бі-
лім және ғылым министрлігі 
және университетіміздің ғы-
лым мен білімге айрықша кө-
ңіл бөлуі нәтижесінде оқы ту-
шы лардың, жас ғалымдардың 
да муына жол ашылуда. Атап 
айтқанда, оның ішінде мем-
лекеттік білім мен ғылым сала-
сындағы байқаулар, шетелге 
тағылымдамаға шығу мүм кін-
діктері, университет ішіндегі 
«Үздік жас ғалым» және т.б. 
бай қаулар мен қолдаулар бар. 
Мұ ның барлығы білім сапасын 
арт тыруға, кәсіби шеберлікті 
нығайтуға, оқытушылар мен 

жас ғалымдардың әлеуметтік 
мәртебесін жоғарылатуға ық-
пал ететіні сөзсіз. 

Құрметті Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық уни вер си-
тетінің оқытушы-профес сор-
лар құрамы, сіздерді мерейлі 
мерекелеріңізбен шын жү-
ректен құттықтаймын! Мықты 
ден саулық, шығармашылық 
табыс, ізгі махаббат пен мейі-
рім тілеймін! 

Барлық ұстаз қауымына 
ісімен, сөзімен егемен елі міз-
дің болашағын ойлайтын, 
тәуелсіздігін қорғайтын бі лім-
ді ұрпақтың тәлімгері болып 
адал қызмет етуді тілеймін. 
Қазіргі таңда әлем бойынша 
бастан кешіп  жатқан пан де-
мия тоқтап, болашағымыз 
жар қын болсын!  

Сымбат 
ҚАБДРАХОВА, 

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың

ақпараттық 
технологиялар факультеті

Информатика 
кафедрасының аға 

оқытушысы, ф.-м.ғ.к.

үнемі ізденісті, біліктілікті кө те-
руді, өзін-өзі жан-жақты 
дамытуды қажет етеді. 

Оқытушының кәсіби құ зы-
рет тілігі білім беру нәтижесін 
қамтамасыз ететін негізгі фактор 
болып табылады және ол еңбек 
нарығында сұранысқа ие білікті 
мамандарды дайындай отырып, 
қоғамның сапалы дамуына әсер 
етеді. Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті – осындай 
білікті мамандарды даярлайтын 
еліміздің жоғары білім орда ла-
рының қарашаңырағы.

Құрметті университет оқы ту-
шылары!

Сіздер өздеріңіздің адалды ғы-
ңызбен, тынымсыз еңбегіңізбен 
және үздіксіз шығармашылық 
ізденісіңізбен ертеңгі күннің 
іргетасын қалап жатырсыздар. 
Сіздерге мамандықты игеруде 
ізденімпаз, шығармашылыққа 
бейім шәкірттер, шығармашылық 
табыстар мен кәсіби жетістіктер 
тілеймін!

Гүлнәр НҮСІПОВА,
Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың
География, жерге 

орналастыру және кадастр 
кафедрасының меңгерушісі, 

г.ғ.д., профессор

Әлемдік білім кеңістігіне шығу – 
басты мақсат

Жаңа уақыт – жаңа талап

Білім ордасы қарашаңы рақ-
тың өркендеуіне сүбелі үлес қос-
қан ҚазҰУ Ақсақалдар ке ңе сі 
мүшелерін арнайы құт тық тады. 
Олар – ҚР Мем ле кет тік сый лы-
ғының және Қ.Сәт баев атындағы 
сый лық тың лауреаты, профес-
сор Зұлхайыр Мансұров, про-
фес сор лар Өтеғали Шеденов, 
Бе рік бай Сағындықұлы, Ажар 
Жұ банова және басқа да көрнекті 
қай раткерлер.

Қарттар күніндегі қолдаудың 
мақсаты – білім мен ғылымның 
дамуына сүбелі үлес қосқан ар-
дагер ұстаздарға құрмет көр сету 
және алғыс білдіру.

Сонымен қатар ҚазҰУ-дың 
«Көмек» еріктілер ұйымының 
бір топ студенттері Бостандық 

ау  данында тұратын жал ғыз бас-
ты сегіз қарияны арнайы құт-
тықтап қайтты. Еріктілер қа рия-
лардың үйін, ауласын та залап, 
дү кеннен қажетті зат тарды әке-
лумен қа тар, ма те риалдық көмек 
ре тінде азық-түлік себетін тап-
сырды.

Сондай-ақ ст удент-жастар 
мен оқыт у шылар, ҚазҰ У-дың 
«Па расат» қызметкерлері кә -
сіп одағының мү ше лері 
А лматы қа ласын дағы №3 
қарттар ү йінің тұ рғындарын 
құ т  тық тап, «Сұ ң қар» ст у-
дент тік кә  сіп одақ өнер паз-

дары дайындаған концерттік 
бағ дарлама ұсы ныл ды. Соны-
мен қатар у ни верситет өк і л-
дері азық-т үлік себе тін 
сыйға тар т ты.

Әйгерім 
ӘЛІМБЕК

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универ-
си тетінде Халық ара-
лық қарттар күніне 
орай, бірқатар 
іс-шаралар ұйым дас-
тырылып, қазыналы 
қар ттар қауымына 
әлеуметтік көмек 
көрсетілді.

Ардагерлерге әлеуметтік көмек берілді

QŪrmet
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Шыбындар экологиялық мәселелерді шешуге 
кө мектесуде.  Ғылыми атауы – Нermetia illucens,  ал 
адамдар арасында «қара сарбаз» деп аталатын 
шыбынның дернәсілдері органикалық қалдықтарды 
табиғи таза тыңайтқышқа айналдырып қана қоймай, 
ақуыздарға бай құрама жемдерді жасауда таптырмас 
дүние болып табылады. Бүгінде әлемнің көптеген 
ел дерінде Оңтүстік Америкада кездесетін қара шы бын-
ның құрттарын өндіру қарқынды өсіп келеді. 

Университетіміздегі Ғылыми-
технологиялық паркте қазіргі 
таңда дәл осы шыбындардан аг-
ро  секторға өте тиімді өнімдер 
да йындау жолға қойылған. Оқу 
ор дасындағы технопарк ин же-
нері Ермек Тауасаровтың ай-
туын ша, бұл бірден үш өзекті мә-
селені шешуге мүмкіндік берді: 
біріншіден, органикалық қал-
дық тарды кәдеге жарату; екін ші-
ден, экологиялық таза ор га ни ка-
лық тыңайтқыштар алу және 
көк өніс пен жемістер, тіпті дәнді 
дақылдардың сапасын арттыру; 
үшіншіден, ақуыздарға бай өнім 
алу.

Мұндай әмбебап тыңайтқыш 
жылыжай фермалары мен гүл са-
та тын дүкендерде жоғары сұ ра-
нысқа ие. Құрттарды әртүрлі үй 
жануарларына, одан бөлек, ба-
лық, қосмекенділер мен бауы ры-
мен жорғалаушылар, сонымен 
қатар құстар мен кеміргіштердің 
кейбір түрлеріне жем ретінде 
пайдалануға болады. «Қара сар-
баз» шыбынының дер нәсілімен 
қоректенген үй құстары жұ-
мыртқаны 15-20 пайызға ар ты-
ғырақ табады және ауырмайды. 
Тіпті енді ғана жұмыртқаны жа-
рып шыққан балапан да бірінші 
күн нен бастап осы құрттармен 
тамақтана алады. Ірі қара малдың 
азы ғына қара сарбаз шы бы ны-
ның дернәсілін ұнтақтап ара лас-
тырса, дертке шалдығуы азайып, 
сүт өнімділігі артады. Мұндай 
малдың еті де құнарлы болмақ. 
Өйткені құрттардың денесінде 
барлық аминқышқылдар, соның 
ішінде лизин және метионин 
сияқты биологиялық құнды зат-
тар бар. Сондай-ақ аталмыш 
құрт тардың биомассасы фер-
мент терге, дәрумендерге және 
пай далы микроэлементтерге бай.

Ермек Қамбарұлының ай ту-
ын  ша, «қара сарбаз» шы бы ны-
ның дернәсілдері арқылы ты-
ңайт қыш алу Еуропа мен Ресейде 
соңғы он жылда ғана белең алып 
келеді. Бұған дейін Америка, Ин-
до незия, Қытай және Жапонияда 
осы технология кеңінен пай -
даланылған. Бұл құрттар пласт -
масса, темір және по ли этиленнен 
бөлек, кез келген органикалық 
қалдықты қорек ретінде пай да-
ла  нады.

– Шыбындар арнаулы ин сек-
тарийде өмір сүреді. Ең басты 
қажеттілігі – жарық, жылу, ыл ғал-
дылық. Мұнда ылғалдылық дең-
гейі 70 пайыз болуы керек. Бөл-
ме температурасы 25-28 гра дус 
деңгейінде сақталады. Одан 
бөлек, арнаулы құралмен үнемі су 

құстың те зегін де өңдей береді. 
Бірақ ол кезде өсу циклі аздау 
болады, тез жетілмейді. Өйткені 
тезектің құ рамында аммиак, 
азотты қос па лар көп. Өсіп 
жетілген құрттар қуыр шаққа 
айналып кебеді. Қа зіргі таңда 
қоректік зат ретінде әртүрлі 
қалдықтармен тәжірибе жасап 
жатырмыз. Мысалы, нанды 
кебекпен араластырып бергенде 
құрт тар тез өсіп жетілетінін бай-
қа дық. Зоогумустың басты ар-
тық шылығы – оның құрамында 
макро, микро элементтер көп әрі 
концентрациясы өте жоғары. 
Мысалы, 10 литр суға 20-40 гр 

Қалдықсыз технологияның 
«қара сарбазы»

шашып отырамыз. Шыбынның 
жұмыртқасы құртқа айналу үшін 
жеті күн уақыт кетеді. Олар тамақ 
салынған арнайы ыдыста өседі. 
Қорегі 1/3 қатынаста кебек пен 
қалдықтардан дайындалады, – 
дейді жылыжай маманы Сабыр 
Темірбаев.

Қазір көптеген адамдар азық-
түліктің экологиялық таза болуы 
керек екенін түсінеді. Осындай 
биошірінді араласқан топырақ 
құнарлы болып қана қоймай, 
өнімділігі де 2-3 есеге артады, 
одан да көп болуы мүмкін. Батыс 
елдерінде «қара сарбаз» шы бы-
нынан алынған зоогумуста өсі-
рілген көкөністер көңге немесе 
ми нералды тыңайтқыштарға 
қара ғанда әлдеқайда қымбат.

Табиғи таза тағам түрлерін тұ-
тын са, экологияның теріс әсеріне 
қар сы тұруға көмектесетін био-
ло гиялық белсенді заттар адам 
бо йына жеткілікті дариды. Тех-
нопарктегі «Зоогумус өндірісі» 
жо басының сипаттамасында: 
«Тіршілік процесінде құрттар 
субс тратты толық ақуызға 
(құрттарға) және түйіршікті эко-
ло г иялық таза тыңайтқыш – 
зоогумусқа айналдырады. Дайын 
өнімнің көлемі субстраттың 
түріне және құрттардың өмір 
сүру жағдайларына байланысты 
40-60 пайызға жетеді. Яғни бір 

мендегенін атап өткен абзал. 
Сондықтан бұл технологияны 
зарар сыздандырудың биоло гия-
лық әдісі ретінде қарастырған 
жөн» делінген. 

Қарапайым тілмен айт қан-
да, «қара сарбаз» шы бын да ры-
ның дернәсілдерінен алынған 
зо огу мус малдың немесе шош-
қаның тезегінен дайындалған 
тыңайт қыш тарға қарағанда 
қауіпсіз. Өйткені екіншісінде 
гелминттер мен патогенді (ауру 
туғызатын) микроор га низм-
дер дің жұмырт қа лары кез-
деседі. Ал оқу орда сын да да-
йын далатын орга ни калық таза 

рық тарға және басқа заттарға 
жүр  гізген зерттеулері құрт тар-
дың ұны тағамдық құндылығы 
жа ғынан ет пен сүйектен және 
ба лық ұнынан кем түспейтінін 
көр сетті. Бұл ретте тамақ өнім-
дерінің шығындары 40 пайызға 
дейін қысқарып, өзіндік құны 33 
пайызға дейін төмендейді.

Мамандардың айтуынша, шы-
бын дернәсілінен алынған зо огу-
муста өсімдіктер тікелей сіңіретін 
көп теген қоректік заттар, дәру-
мендер, антибиотиктер, амин-
қыш қылдар мен пайдалы ми-
кро  флора жинақталған. Ол 
то   пырақтың физика-химиялық 
қасиеттерін жақсартады. Әрі 
қоректік заттардың шайылып 
кетуіне жол бермейді, зиянды 
тұз дар мен фитотоксикалық эле-
мент тердің, радионуклидтер мен 
ауыр металдардың әсерін азай-
тады. Топырақтың құнарлылығын 
қалпына келтіру қабілеті бо йын-
ша бір тонна зоогумус 15 тонна 
көң ді алмастырады. Мәселен, бір 
гектар алаңға 3-6 тоннасы жет-
кілікті. Зоогумустың артық шы-
лы ғы – бұл өрістерде арам шөп-
тер  дің көбейіп кетуіне жол 
бер  мейді. Ал кәдімгі көңді ты-
ңайт қыш ретінде пайдаланса, сол 
жердегі арамшөптердің үлесі 30 
пайызға артады. 

Сонымен қатар зоогумустағы 
гу мин қышқылдарының мөлшері 
қа ра шірікке қарағанда 1,5 есе 
жо ғары, биогумуспен салыс тыр-
ғанда фульво қышқылдарының 
мөл шері төрт есе көп. 

Мұндай тиімді технологияны 
ауыл шаруашылығында пай да-
лану бірнеше түйткілді мәселенің 
түйі нін шешпек. Біріншіден, по-
ли гондарға тоғытылып жатқан 
тұр мыстық қалдықтарды азайтса, 
екін шіден, химикаттармен лас-
тан ған аграрлық аймақтар мен 
ағын суларды табиғи қалпына 
кел тіруге мүмкіндік тумақ.

Кәмила ДҮЙСЕН 

Қарапайым тілмен айтқанда, «қара сарбаз» 
шыбындарының дернәсілдерінен алынған 

зо огу мус малдың немесе шош қаның 
тезегінен дайындалған тыңайт қыш тарға 
қарағанда қауіпсіз. Өйткені екіншісінде 

гелминттер мен патогенді (ауру туғызатын) 
микроорганизмдердің жұмырт қа лары кездеседі. 
Ал оқу орда сын да дайындалатын орга ни калық 

таза тыңайтқыш мұндай зиянкестерден ада. 

тонна органикалық қалдықтан 
400-600 келі зоогумус және 100-
200 келі ақуыз массасы (құрттар) 
алынады. Утилизацияға әкелінген 
органикалық қалдықтарда құрт 
культурасының тіршілік әрекеті 
есебінен бактериялық көбею бес 
есе, ал патогенді микро орга-
низм дердің саны 28,5 есе тө-

тыңайтқыш мұндай зиянкес-
тер ден ада. 

– Құс фермаларында ай са-
йын мыңдаған тонна қалдықтар 
шы ғарылады. Күніне кем дегенде 
100-150 келі қалдықты өңдеу 
үшін 20-50 келі шыбын дернәсілі 
қажет. Бұл құрттар тек тағам қал-
дық тары ғана емес, мал мен 

зо о  гу мус салсаңыз жеткілікті. 
Тағы бір айта кетерлігі, жергілікті 
шы бындармен салыстырғанда 
«қара сарбазда» токсинді заттар 
бол майды. Өйткені олар тек 
сумен қоректенеді, – дейді Ермек 
Тауа са ров.

Ғалымдардың құстарға, шош-
қа ларға, балықтарға, егеу құй-
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Перспективы прикладной науки в КазНУ
Перспективы прикладной науки и образования в 

Казахстане напрямую связаны с их коммерциализацией, 
т.е. с инновационной деятельностью. Инновационная 
научная деятельность является реальным проявлением 
структурных комплексных преобразований внутри 
научных организаций и университетов, напрямую 
заинтересованного в интеграции с производством, 
определяющего направление поиска организационных 
форм и современных моделей управления процессом 
внедрения результатов научных разработок, адекватных 
рыночно-ориентированной экономике. 

Поэтому в настоящее время 
повышается роль университетов 
в формировании иннова цион-
но го пути развития казах стан-
ской эко номики, где отдельно 
акцен ти руется внимание на 
формах интеграции науки и 
произ вод ства в университетских 
ком плек сах и структурах. Струк-
туру ин но ва ционного процесса 
можно представить в виде фунда-
мен таль ных и прикладных ис-
сле  до ваний, опытно-конс трук-
торских ра бот, внедрения 
нов  шеств, ос вое ния в произ вод-
стве разра бо ток, выход на рынок. 

Сегодняшние исследова тель-
ские университеты – это не 
толь ко образование и наука, но 
и центры инновационной ак-
тив  ности и генераторы новых 
зна ний и технологии. И хотя 
осно вной деятельностью уни  -
верситета остается обра зование, 
необходимо предпринимать 
ша ги по поддержке пред при ни-
ма тель ства и регионального 
раз вития, успешная ком    мер -
циализация технологии – это 
не только культура пред при ни-
мательства, но и стык меж-
дисциплинарных программ.

На факультете химии и хи-
ми ческой технологии в 2018 
году открылась образовательная 
прог  рамма технология фар ма-

цев тического произ вод ства 
(ТФП), симбиозом которой 
является химия и фармацевтика, 
по программе нанотехнологии и 
наноматериалы читаются дис-
цип лины модуля основ био тех-
нологии, наноинженерии в био-
тех нологии, компьютерного 
мо делирования наноструктур и 
индустрии бионаносистем. Сту-
денты учатся строить фи зико-
химические модели изу чаемых 
явлений в медицине, подбирать 
экспериментальные методы и 
электронную ап па ратуру, оце-
нивать состоя тель ность при ме-
нения нано тех но ло гических 
раз работок в медицине.

Учебные курсы фор ми руют 
теоретические основы при ме-
нения в биомедицине новых вы-
со котехнологичных нано ма те-
риалов с бионаноконс трук циями. 
Рассматриваются: нано диаг нос-
тика с помощью ска  нирующих 
ми кроскопов вы сокого раз ре-
шения, атомно-силового ми-
крос копа для визуализации и 
под счета белков и их комплекс, 
диагностические системы для 
выявления маркеров забо ле-
ваний, молекулярные де тек торы, 
оптический биосенсор. 

Студентами изучаются прин-
ци пы молекулярно-генетических 
процессов и явлений, а также их 

BIO LIFE – первый отечественный энтеросорбент

значение в биотехнологическом 
процессе, теоретико-методо ло-
гические основы понимания 
прин ципов использования нано-
технологий для изучения жи-
вых объектов. Рассма три ваю тся 
объек   ты и методы на   но б ио тех-
нологии, основные направ-
ления использования на но-
частиц в биологии и медицине, 
типы наночастиц, взаимо дейст-
вие наночастиц с био мо ле ку-
лами и механизмы их про-
никновения в клетки.

Междисциплинарность поз-
во ляет студентам применять 
ме тоды моделирования с ис-
поль  зо ванием современных 
прог   раммных средств для ре-
шения основных задач при-
менительно к моделированию 
наносистем. Рассматриваются: 
квантовое описание структуры 
атомного мира, моделирование 
строения многоэлектронных 
атомов, моделирование мо ле-
кулярных систем, меж мо ле-
куляр ные взаимодействия, 
при меры молекулярного мо -
делирования наноструктур.

Полученные знания в об ра-
зовательном процессе поз во-
ляют студентам претворять их в 
научно исследовательской сре-

де,  с лично ориентированным 
и проек тно ориентированным 
под ходом с практическим при-
ме нением. Установившаяся им-
мун ная система защиты орга-
низма человека оказывается не в 
состоянии бороться со всё воз-
растающим потоком самых раз-
нообразных веществ, как орга-
ни ческого, так и неорганического 
происхождения. Попадание в 
организм любого чужеродного 
вещества, даже в минимальном 
количестве, не проходит бес-
след но. В итоге на фоне пос тоян-
ного увеличения содержания 
ток синов в окружающей среде, 
накопление их в организме 
приводит к нарушением или 
перенапряжению функ цио наль-
ных систем детоксикации. 

По инициативе сотрудников 
КазНУ им. Аль-Фараби совместно 
с медицинскими организациями 
Казахстана и зарубежными парт-
не рами подготовлены и апро-
бированы специальные лабо ра-
то рии по выпуску остро 
не  обходимых для здра во ох-
ранения республики препаратов: 
катридж для очистки крови с 
углеродным гемосорбентом, в 
виде многоканального моно-
блока ламинарного течения УГ 

-1, сорбционно-бактерицидная 
повязка «Айболит» и капсулы с 
энтеросорбентом Bio Life. 

Новизна технологии за клю-
чается в уникальном составе и 
структуре углеродсодержащих 
наноструктурированных сор-
бен тов. Синтезированный сор-
бент имеет оптимальную струк-
туру пор в макро- мезо- и 
на норазмерной области. Это 
определяет универсальность и 
быстроту действия препаратов, 
его высокую сорбционную ем-
кость и низкую дозу при ме-
нения. Принципиальным отли-
чием из делий от существующих 
ана логов является, то что уг ле-
ро дсо дер жащие на но струк ту-
ри рованные сорбенты имеют 
натуральное происхождение, 
высокую эффективность, содер-
жа ние природного диоксида 
крем ния, наличие мезопор, от-
сут ствие генно-моди фи ци ро ван-
ных объектов и каких-либо 
искусственных ингредиентов.

Результаты работ имеют Ев-
ра зийский, Европейский и Ка-
зах станский патенты и авторские 
права на продукцию. Изделия 
имеют низкую себестоимость и 
высокую степень коммер циа ли-
зации внутри республики и за ее 
пределами. Таким образом, для 
разработки технологии синтеза 
современного инновационного 
медицинского изделия крайне 
необходимы специалисты в 
смеж ных областях химии и ме-
дицины, участвующие в лечебно-
диаг ностическом процессе и 
являющиеся разработчиками 
но вых препаратов для медицины. 

Марат ТУЛЕПОВ,
заведующий кафедрой 

химической физики и 
материаловедения 

В первой подгруппе играли: 
Сборная города Петропавловск 
«Север»; Сборная Жуалинского 
района «С акцентом»; команда с 
города Актау «Каспий Голд»; 
Сбор ная колледжа АйСиБи 
«Ғани, Мағжан, Жалғас, Дархан, 
Алтынай» и команда, которая 
представляет Казахский на цио-
наль ный университет имени 
Аль-Фараби «Простая сборная». 
Команды показали свое твор-
чест во в трех конкурсах – это 

Приветствие, Биатлон и Фрис-
тайл. По итогам конкурсов со 
вто рым местом в первой под-
группе в финал прошли ко ман-
ды КВН «С акцентом» и «Север» 
и с первым местом прошла ко-
ман да Казахского нацио наль-
ного университета имени Аль-
Фараби «Простая сборная». Во 
второй подгруппе играли: Сбор-
ная Казахского нацио наль ного 
исследовательского техни чес-
кого университета имени 
К.И.Сатпаева «Жыланы»; ко ман да 
КВН представляющая Коста най-
ский филиал Челябинского 
государственного университета 
«Дети 9ых»; Сборная Инно ва-

ционного евразийского уни вер-
си тета города Павлодар «Би ки-
ни Ботом»; команда КВН из 
города Талдыкорган «Талдык» 
и команда, которая пред став-
ляет ТОО «АмирКазСтрой» 
«КазахАмир». С этой подгруппы 
прямиком в финал со вторым 
местом прошли команда КВН из 
города Талдыкорган «Талдык» и 
с первым местом, показав 
лучший результат полуфиналов 
этого сезона, «КазахАмир».

Капитан команды КВН «Тал-
дык» Серікбай Орынбасар де-
лится своими впечатлениями об 
игре: «Игра прошла на высшем 
уровне, прям как Высшая лига 
Маслякова. Опыт Еркебулана 
Мырзабека – ведущего лиги, 
очень сильно помогает ко ман-
дам. Многие команды, как мы, 
например, пришли в BAS LIGA из 
казахского КВНа, который 
называется Жайдарман, и у нас 
возникали трудности именно в 
по нимании и написании рус-
ского юмора. Но спасибо ре дак-
торам – Марату Орал га зину и 
Рустему Омарову, ко то рые 
имеют индиви дуаль ный подход 
к каждой команде. Благодаря 
тому, что они по верили в нас, мы 
сумели поверить в себя и пройти 
в финал. Спасибо всем орга ни-
заторам BAS LIGA!»

Соб.корр.

В театре 
традиционного 
искусства «Алатау» 
прошли полуфиналы 
Официальной лиги 
BAS LIGA КВН 
Международного 
Союза КВН. В двух 
полуфиналах приняли 
участие 10 команд. 

Наши вышли в финал!

Serpіn



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ8
АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ №36 (1818), 2 ҚАЗАН,  2021 ЖЫЛ

Бағасы келiсiм бойынша.

Таралымы – 1000

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi   
 редакцияның көзқарасын бiлдiрмейдi.

 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, 
 үш компьютерлiк беттен асатын материалдар  
 қабылданбайды. 

  «Қазақ университетiне» жарияланған мақала  
 көшiрiлiп басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.

  Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:
ӘлФараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетi

МЕКЕНЖАЙЫ:
050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 71, 
ректорат, 3-қабат, №302, 304 бөлме.
Байланыс телефоны: 377-33-30, iшкi: 32-28, 
тiкелей: 377-31-48.

Газет 1994 жылдың 7 ақпанында Қазақстан Республикасының 
Баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлiгiнде тiркелiп, № 1242 куәлігi берiлген Кезекші редактор: Қайыржан ТөРЕЖАН

Электронды мекенжай:
kaznugazeta@gmail.com

Газет редакцияның компьютер орта-
лығында терiлiп, беттелдi. «Қазақ 
университеті» баспаханасында басылды. 

Имидждік саясат және қоғаммен байланыс 
департаментінің директоры
Қаншайым БАЙДӘУЛЕТ

Бас редактор: Гүлнар ЖҰМАБАЙҚЫзЫ

Жауапты хатшыдизайнер: Талғат КіРШіБАЕв

Тілшілер:  Қайыржан ТөРЕЖАН,
 Кәмила ДҮЙСЕН,
 Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ  
Фототілші: Марат ЖҮНіСБЕКов
Корректор: Күләш ҚАДЫРБАЕвА

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің

Басқарма Төрағасы - Ректоры 
Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ

Soŋğy bet

Білім ордасының бас-
шы сы университеттің 
бі  лім беру және ғылыми-
зерт теу жұмысы, ин фр а-
құрылымын жаң ғыр ту 
және әлеуметтік мәсе ле-
лері туралы баяндады. 
Жетекші университеттің 
биылғы басты нәти же-
лері мен жетістіктері 
талданып, алдағы даму 
жоспары таныстырылды. 

Жиынға ҚР Президенті 
әкімшілігі, Парламент де-
п у таттары, Үкімет мү ше-
лері, мемлекеттік құры-
лым дар мен елшіліктер, 
ЖОО ректорлары, ҚазҰУ 
Директорлар кеңесінің 
мүшелері, көрнекті мем ле-
кет және қоғам қайрат кер-
лері, жергілікті қала, аудан 
әкімдіктері, ақсақалдар 
кеңесінің мүшелері, мек-
теп ұстаздары мен уни вер-

си теттің профессорлық-
оқытушылар құрамы, 
бі  лім алушылар, жұмыс 
бе рушілер, ата-аналар мен 
БАҚ өкілдері қатысты.

Университет ғимарат-
та рын жаңғырту жоспары 
да бүгінгі күннің өзекті 
мәселесі. Бүгінде уни вер-
си тет кампусы мен ғи-
марат тары күрделі жөн-
деу ден өтуде. Бұдан бөлек, 
ал дағы жылдары студент-
тер үшін жатақханаларды, 
оқу корпустарын және 
оқы тушылар мен қыз-
меткерлер үшін қызметтік 
тұр ғын үйлерді салу және 
реконструкциялау жос-
парланған.

Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ 

Марат ЖҮНІСБЕКОВ 
(фото)

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ си-
те тінің Басқарма Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Қансейітұлы Түймебаев онлайн және офлайн 
форматта есептік кездесу өткізді. 

Келелі жиынның көрнекті сәттері


