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жұмысы жайлы әңгімеледі. Шет-
елдік профессор өз сөзінде 
академиялық ұтқырлық және 
ықпалдастықтың өзге де ба-
ғыттары бойынша әріптес тікке 
дайын екенін жеткізді.

Нәтижесінде ҚазҰУ-дың екі 
студентін АҚШ университетінде 

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универси те ті-
нің басшылығы 
Пен сильвания штаты 
университеті Құқық 
мектебінің деканы 
Стивен Барнспен 
кездесті.

нақ университеттің оқытушы-
профессорлары және білім алу-
шы лары алдында «АҚШ 
Ко нсти туциясына сәйкес, билік-
тің бөліну қағидасы» тақыры бын-
да дәріс оқыды.

Әйгерім ӘЛІМБЕК

ÀҚØ университеті жеңілдіктер ұсынды

тегін бір семестр бойы оқыту 
және ақылы негізде оқуға ниет 
білдірген жастарға жеңілдік 
жасау, университет оқытушы ла-
ры мен докторанттарын тәжі ри-
бе алмасуға шақыру бойынша 
уағдаластыққа қол жеткізілді.

Кездесуден соң құрметті қо-

Жүздесуде ҚазҰУ-дың Бас -
қар ма Төрағасы – Рек то ры 
Жансейіт Түймебаев оқу орны-
ның жетістіктерімен та нысты-
рып, АҚШ жоғары оқу орында ры-
мен ынтымақтастық ба ры сына 
тоқталды.

Сонымен қатар ЖОО бас шы-
сы халықаралық құқық ма ма-
нына алдағы жылы универ си тет 
білімгерлеріне екі апта бойы 
дәріс оқуға келіскені үшін алғыс 
білдіріп, өзара тиімді ын-
тымақтастықты дамыту бойын ша 
нақты ұсыныстар білдірді.

Өз кезегінде Стивен Барнс 
америкалық білім ордасының 
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US News есептеулерінің 
қорытындысы бойынша бар-
лық ЖОО-лар, сонымен бірге 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
13 көрсеткіш бойынша баға-
лан ған: жаһандық бағалау, 
жа һан дық зерттеу беделі, 
өңірлік зерттеу беделі, жа-
рия  ла ным дар, кітаптар, кон-
фе рен ция лар, дәйек сөз дің 
әсері, жария ла нымдар саны, 
жа рия ланымдардың жалпы 
санының пайызы, халық ара-
лық ынтымақтастық, жоғары 
цитаталанған мақалалар са-
ны, жоғары цитаталанған ма-
қа лалардың пайызы.

Сондай-ақ US News & World 
Report-тың тоғызыншы жыл 
сайынғы әлемдегі үздік уни-
вер ситеттер рейтингі қандай 
университеттер салыст ы ры-
латыны және олардың қандай 
лауазымға ие екені туралы 
жалпы түсінік беру үшін дайын-
далды. Өйткені жыл өткен са-
йын шетелдік университеттерге 
түсуді жоспарлап отырған сту-
дент тер саны үнемі өсіп келеді. 
Ака демиялық зерттеулерге 
және жалпы ЖОО беделіне 
сүйе нетін әлемдегі ең озық 
уни верситеттердің рейтингі 
бұл талапкерлерге бүкіл әлем-
де гі білім беру ұйымдарын шы-
найы салыстыруға көмек те-
седі.

Биылғы Best Global Univer-
sities жалпы рейтингіне 95 
елден 2000 үздік ЖОО кірді.

Гүл БАЯНДИНА

ҚазҰУ
тағы да 

үздіктер 
қатарында

Казахстан переходит 
к зеленой экономике
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Ырғақ – тіршілікке 
қажетті қуат көзі
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Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық университеті 
әлемдегі ең үздік 
2000 университетті 
қамтитын Best Global 
Universities рейтин-
гіне енді. 

Мерейтойлық жиынды құт-
тық тау сөзбен ашқан Әл-Фара-
би атындағы ҚазҰУ-дың Бас-
қар  ма Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаев «Әдебиет-
те де, жур на листикада да, сая-
сат  та да Шерхан Мұртазаның 
жар қырап даңғайыр даңғыл 
жо лы жатыр. Сол даңғыл жол 
ке йін гі буынға ғажайып, үлкен, 
дара мектеп бо лып қалды», – 
деп, ұлы қалам гер дің ұлт руха-
ния   тындағы ең бек теріне тоқ-
тал   ды.

Ректор қаламгердің шығар-

Әділетті қоғам идеясы 
талқыланды

ма шылығы мен еңбегін ел Пре-
зи денті Қасым-Жомарт Тоқаев 
жоғары бағалап, «Сөз зергері 
Шерхан Мұртаза журна листи ка-
да тұтас бір буынды тәрбие леп, 
таланттарға жол ашқан, өзін дік 
мектебін қалып тас тыр ған қазақ 
баспасөзінің мәуелі бәйтерегі 
болды. Абыройлы аза мат ре ті н-

де биік мінбер лер де елдік мәсе-
ле лерді көтеріп, ұлт мүддесі 
жо лында аянбай кү рес ті. Жа зу-
шының қала мы нан туған құн ды 
туындылар уа қыт пен бір ге 
жасап, өскелең ұр пақтың жа-
дын да жаңғыра береді», – деп 
атап өткенін тілге тиек етті.

Жалғасы 2-бетте

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универ си те-
тінде Қазақстанның 
халық жазу шысы 
Шерхан Мұр тазаның 
туға нына 90 жыл 
толуына арналған 
«Жаңа Қазақстан 
және Шерхан 
Мұртаза шығарма-
шылығын дағы әділетті 
қоғам идея сы» атты 
халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік 
конференция өтті.  
Басқосуда жазушы 
туындыларындағы 
шындық, әділеттілік 
жайы сөз болды.
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Ректор ІТ-технологияны 
оңтайландыруды тапсырды

Негізгі баяндаманы 
ҚазҰУ-дың Басқарма мү ше-
сі – опера ция лық қыз мет 
жө ніндегі про рек торы Әсел 
Уәлиева мен ІТ-ин фра құ ры-
лымын дамыту де пар таменті 
директо ры ның орын  басары 
Ғалым жан Сариев жа сады.

Проректор Ғылыми ке-
ңес те корпоративтік бас -
қа ру моделінің ерек ше  -
лік те рі не тоқтала келе, 
қа   ты су шыларды «Әл-Фара би 
атын дағы ҚазҰУ» КеАҚ-тың 
2022-2026 жыл дар ға арнал-
ған даму бағ дар ламасымен 
та ныс тыр ды. Бағдар лама-
ның негізгі мақсаты – оқу 
ор дасын әлем дік деңгейдегі 
зерттеу универси те тіне ай-
нал дыру.

Ғылыми кеңесте сон дай-
ақ «ҚазҰУ IT-инфра құры лы-
мын да  мыту тұжы рым да ма-

сы» жо басы қа рал ды. Жоба 
жайында IT-ин фра құрылым-
ды дамы ту де пар та менті ди-
рек торы ның орынба са ры 
Ғалым жан Са риев баяндама 
жа  сады. Ғ.Са риевтің ай туын-
ша, биыл фа куль тет тер де 
сту дент тер ге ар  нал ған (ко-
вор кинг) тегін ин тер нетке 
қол жетімді ай мақ тар құ рыл-
ды.

Таяуда күрделі жөндеу 
жүр гізілген №5 жатақха на да 
модем жаңартылды. ІТ-ин-
фра құры лы мын дамыту бөлі-
мі нің қызмет кер лері тре-
нинг тер өткізеді әрі кері 
бай ланыс үшін тоқсан са йын 
онлайн сауалнама жүр гізеді. 
Қазіргі уақытта элек тронды 
анық тамалық жа салуда. 
Жиын ба ры сында ҚазҰУ-да 
ха лық ара лық IT-форум өте-
ті ні, оған бел гілі шетелдік 
және отан дық ма ман дар ша-
қы  ры латыны туралы ай тыл-
ды.

Ғылыми кеңесті қоры-
тын  ды лай келе, ҚазҰУ-дың 
Бас қар ма Төрағасы – Рек-
торы Жансейіт Түймебаев 
қыс қы сессияға да йын дықты 
дәйекті түрде жүр гі зуді, бар 
инфрақұрылымды са рап -
тауды, цифрлық жүйе  лер дің 
са пасын арт ты рып, уни вер-
си теттің негізгі процесс бағ-
дар  ла ма сын да йындауды 
тап сырды. Бар   лық факуль-
тет тер ци фр  лық технология 
жұ  мы сын оңтайлан ды ру ісі 
бо йынша ұсыныс енгізуі ке-
рек.

Ғылыми кеңес соңында 
уни вер ситеттің Ғылыми кі-
тап хана сы ның «Сирек кі тап-
тар мен қол жаз балар қо ры» 
және шығыстану фа куль те-
тіндегі дәрісханаға Әб саттар 
қажы Дербіс әлі нің есімін 
беру туралы шешім қа был-
данды.

Гүлзат НҰРМОЛДАҚЫЗЫ

Әл-Фараби 
атын  да ғы Қазақ 
ұлттық уни  вер си-
теті Ғылы ми 
кеңесінің кезекті 
отырысы өтті. Күн 
тәртібінде 
«Кор  по ра тив тік 
бас қару мо де лін 
құрудың не гізгі 
пара  ме тр лері», 
«ҚазҰУ ІТ-инф ра-
құ ры  лымын 
да мыту тұ  жы -
рым да ма сы» 
сын ды та қырып-
тар тың далып, 
талқы лан ды.

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универ си-
тетінде 
М.В.Ло     моносов 
атындағы ММУ 
профессоры 
Сүлейман Аллах-
вердиев «Бала-
ма лы энергетика: 
жетістіктер, 
проб лемалар 
мен перспек ти ва-
лар» тақыры бын -
да көшбас шы лық 
дәріс оқыды.

Соңы. Басы 1-бетте

ҚазҰУ-да өткен конферен ция да мем-
ле кет қайраткері, ақын, драматург Нұр-
лан Ораза лин, филология ғылымының 
докторы, профессор Қансейіт Әбдезұлы, 
Қырғыз Республикасы Ұлттық ғылым 
академиясының құрамындағы Ш.Айтма-
тов атындағы Тіл және әдебиет инсти-
ту тының директоры Абдылжан Акма та-
лиев тар Шерхан Мұртазаны ерекше 
тол    қы ныспен еске алды. 

Конференция аясында Шерхан Мұрта-
заның шығармашылығы туралы фильм 
көрсетіліп, ҚР Сенатының төрағасы Мәу-
лен Әшімбаев, Алматы қаласының әкімі 
Ерболат Досаевтың құттықтаулары және 
онлайн форматта шетелдік ғалымдардың 
да арнайы құттықтаулары оқылды. 

Сондай-ақ осы күні журналистика 
факультетінде Қазақстанның халық 
жазушысы Шерхан Мұртаза атындағы 
аудитория ашылды. Қаламгердің мерей-
тойы аясында жаңадан ашылған ауди то-

Әділетті қоғам идеясы 
талқыланды

Мәскеу профессоры 
энергетика мәселесін айтты

Сүлейман Ифханұлы 
Аллах вердиев – РҒА К.А.Ти-
ми рязев атындағы Өсім дік-
тер физиологиясы инс ти-
ту ты ның Басқарылатын 
фо  тобиосинтез зерт хана-
сының меңгерушісі, РҒА 
коррес пондент-мүшесі, Жа-
һандық энергия халық ара-
лық энергетикалық сый лы-
ғының лауреаты. Ға лым ды 
Thomson Reuters-WOS (Clari-
vate Analytics) компаниясы 
биология са ла сындағы ең 
көп сілтеме жасалған ресей-
лік зерт теу ші ретінде атады 
және Elsevier, Springer, 
CSIRO Publishing сияқты 
алты ха   лық аралық журнал 
ре дак торының орын баса-
ры, 15-тен астам халық ара-
лық журналдың редак ция-
лық алқасының мүшесі.

Мәртебелі қонақ өз ке-

зе гінде алдымен универ си-
тет басшылығына алғыс 
білдіріп, жиылғандар наза-
рын баламалы энергетика 
мәселелеріне аударды.

«Әлемнің жаһандық мә-
се  лелері туралы бәріміз 
біле міз. Бұл халық саны ның 
өсуі, аштыққа қарсы күрес, 
табиғи ресурстардың сар қы-
луы, байлар мен ке дей лер 
арасындағы ал шақ тық тың 
артуы, елдер ара сындағы 
қақ   ты ғыс тар дың күшеюі. 
Көп жағдайда бұл проб ле ма-
лар энерге ти ка лық ресурс-
тар ға деген мұқ таждыққа 
байланысты. Уақыт өте келе 
бұл жағдай тек ушыға тү се-
ді», – деді спи кер.

Оның айтуынша, жаһан-
дық энергетикалық мәсе-
ле лерді шешу үшін әртүрлі 
эко логиялық таза жа ңар  ты-
 латын энергия көздері кө-
бірек қолданылуда. Олар ға 
дәстүрлі түрде жел, геотер-
мал дық және күн энергиясы, 

сонымен қатар қайта өңдел-
ген биомасса негізіндегі 
энер гия кіреді. Қазіргі ғы-
лым баламалы энергия көз-
де рін қол да ну дың перспек-
ти ва лық ба ғы ты ретінде 
та би ғи фото син тезді қарас-
тырады.

Сондай-ақ Сүлейман 
Аллах вердиев ҚазҰУ-ға са-
пары барысында Әл-Фа ра би 
атындағы ҚазҰУ-дың Бас-
қар ма Төрағасы – Рек торы 
Жансейіт Түйме баев тың қа-
был дауында болды. Жүз де-
су де тараптар екі жоғары 
оқу орны ара сын да ғы ынты-
мақ тастық және бірлескен 
ғылыми-білім бе ру жобала-
рын іске асыру перспекти ва-
ларын талқ ы ла ды. Кездесу 
соңында уни верситет бас-
шы сы ға лым ға Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ-дың «Ерен 
ең бе гі үшін» медалін та-
быстады.

Светлана ӨМІРҒАЛИЕВА

рия болашақ журналистерді кәсіби шың-
дайтын шеберханаға айналмақ.

Дәл осы күні ҚР Парламенті Мәжілі-

сінің депутаты Жанарбек Әшімжан, ҚР 
Пар ламенті Сенаты төрағасының кеңес-
шісі Бибігүл Жексенбай, «Ана тілі» газе-
тінің бас редакторы Қали Сәрсенбай, 
«Қазақ газеттері» ЖШС басшысы Шәм-
ши дин Пәттеев, ҚР еңбек сіңірген қайрат-
кер лері Қайнар Олжай, Нұржан Жалау-
қызы және т.б. танымал бас редакторлар 
жуырда күрделі жөндеуден өткен №5 
жа тақханаға арнайы барып, тыныс-тір-
шілігімен танысты.

Құрметті қонақтар Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университетінің Ақпа-
рат және коммуникациялар департа мен-
тінің жұмысымен де танысты. 

Университет түлегі, ақын Нұрлан 
Ора за лин білім ордасының басшысы 
Жансейіт Түймебаевтың қолдауымен іске 
асырылып жатқан жұмыстарға жоғары 
баға беріп, алдағы уақытта ректордың 
ар найы шақыртуымен көшбасшылық 
дәріс оқып, өз тәжірибесімен бөлісетінін 
атап өтті.

Кездесу соңында қонақтар ҚазҰУ 
Ақпарат және коммуникациялар департа-
мен тінің ұжымына шығармашылық табыс 
пен үлкен жетістіктер тіледі.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
Баспасөз қызметі



W
W

W
.K

A
ZN

U
.K

Z

3
№36 (1860), 5 ҚАРАША 2022 ЖЫЛ  АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫQAZAQ UNIVERSITETI

мир ного использования атомной 
энергии; обеспечением готовности 
электрической мощности к несе-
нию нагрузки, регулирование и 
резервирование электрической 
мощности; а также сбором опас-
ных отходов и производством 
элек троэнергии ядерными (атом-
ными) электростанциями.

Строительство атомной элек-
тро с танции сегодня является од-
ной из актуальных тем повестки 
дня нашей страны. Как известно, 
глава государства поручил изу-
чить, профессионально прора бо-
тать эту сферу. В связи с неуклон-
ным ростом темпов по треб ления 
электроэнергии сейчас начинает 
ощущаться дефицит энергии. В 
этой связи Президент отметил, что 
одним из эффективных решений 
данного вопроса являет ся 
строительство атомной электро-
стан ции. В своей лекции перед 
преподавателями, студентами и 
магистрантами факультета уче-
ный-атомщик Тимур Жантикин 
расска зал в целом об атомной 
энер гетике и как ее превратить в 
электроэнергию. 

– Вы знаете, что сейчас идет 
переход к зеленой экономике. В 
этом направление есть цель ООН 
устойчивого развития, которую 
все страны приняли. Казахстан в 
первых рядах двинулся в сторону 
озеленения в самой экономике. В 
первую очередь это касается 
снижения выбросов парниковых 
газов в энергетике. Больше всего 
уделяется внимание на тепловые 
эффекты, это – выбросы на атмос-
феру, связанные с эксплуатацией 
энергоисточников. У нас в Казах-
стане практически 80% энергии 
используются на угольных стан-
циях. С другой стороны Казахстан 
уже несколько лет добывает уран, 
но весь уран уходит на экспорт, 
покуда у нас почти нет потребления. 
Он уходит на мирные цели в 
атомную энергетику других стран. 
Имея урановую добычу, имея 
конечного этапа ядерного топлив-
но го цикла у нас работает круп ней-
ший урановый завод, который в 
советское время производил до 
80% всего ядерного топлива 
советских реакторов и стран соц-
ла геря. В то время достаточно 
много топливо выходило за рубеж. 

В прошлом году на базе Уль-

тов, встречающиеся в природе 
раз новидности, называются изо-
топами. Каждый изотоп имеет раз-
личное количество в своем ядре. 
Уран-235, изотоп, который состав-
ляет менее 1 процента всего при-
род ного урана, обеспечивает топ-
ли вом для ядерных реакторов, в 
то время как уран-238, изотоп, 
который составляет 99 процентов 
природного урана, не имеет 
ядерного использования. Для того, 
чтобы реакторы работали уран 
235 надо обогатить до 4,5 – 4,75%. 
Это на реакторах стандартное топ-
ливо. Отделение этого типа урана 
от более распространенного сорта 
тре бует большого инженерного 
мас терства, несмотря на то, что 
технологиям необходимым для 
это го, уже десятилетия. Задача 
сос  тоит не в том, чтобы выяснить 
как отделить уран, а в том, чтобы 
построить и запустить оборудо ва-
ние, необходимое для выполнения 
этой задачи. Этот процесс на каж-
дом шагу надо сертифицировать, 
пото му что все зависит от качества 
са мого вещества. Это очень слож-
ный технологический про цесс. 

Первая атомная станция у нас 
работала еще в прошлом веке, 
1954 году в городе Актау (тогда 
город Шевченко) был запущен 
реак тор на быстрых нейтронах. Он 
назывался «Мангишлакский атом-
ный энергокомбинат». Это техно-
ло гия сейчас только начинает раз-
ви ваться. В 1998 году было 
при нято решение его остановить. 
По тому что станция прошла про-
ект ный срок службы и дальнейшая 
эксплуатация была затруд ни-
тельно. Поэтому мы начали проект 
вывода из эксплуатации этого 
реактора. Естественно, логично 

было бы построить замещающий 
подобный обьект, который бы 
давал энергию с использованием 
мирного атома. Такой проект был 
запущен, и в 1996 году подго тов-
лен технико-эконо ми ческое обос-
но вание по строительству Бал-
хашской атомной электростанции 
на базе инновационных реакторов 
ВВЭР 640. Тогда проект из за 
нехватки денег был заморожен. 
Вторая попытка была в начале 
2000-х годов, на месте выводив-
ше го из эксплуатации ВВЭР 250 
было запланировано строитель-
ство двух блоков реакторов ВВЭР 
– 300. Сейчас мы ведем третьи 
проект. Это – стандартные реак то-
ры, имеющиеся на рынке третьего 
по коления. Мощность – 1000-
1400 мватт на блок, с включением 
его в энергосистему Казахстана. 

Чем отличается поколение ІІІ+ 
от предыдущих? Как и автомобили 
и самолеты реакторы тоже требуют 
модернизацию, наличие разных 
элементов, обеспечивающих без-
опас ности эксплуатации. Они ста-
но вятся дороже, но значительно 
без опаснее и совершеннее. При 
этом это еще и коммерческий про-
дукт, поэтому предпринимаются 
разные меры, для того, чтобы улуч-
шить экономические показатели 
самой атомной электростанции. 

К I поколению относят ядерный 
реактор, разработанные в 1950-е 
и 1960-е годы, представляют со-
бой видоизмененные и укруп нен-
ные ядерные реакторы военного 
назначения, предназначенные для 
движения подводных лодок. В 
настоящее время практически все 
остановлены. К II поколению от-
носят ВВЭР-1000 – самые рас-
прос  траненные ядерные реакторы 

в мире, их около 200. Большинство 
из эксплуатируемых в мире ядер-
ные реакторы. Ядерные реакторы 
III поколения называют «усовер-
шен ствованными ядерными реак-
торами». Большинство из них яв-
ляются моделями, раз рабо тан ными 
на базе ядерных реакторов II 
поколения с инновационными 
изменениями. Во всём мире, как 
правило, в настоящее время 
эксплуатируются ядерные реак-
торы II, III, III+ поколения, а ядер-
ные реакторы I поколения, за 
ред ким исключением, не ис    поль-
   зуются. IV поколение ЯРпо ка 
представляет собой набор проек-
тов в стадии исследования.

Реакторы имеют улучшенную 
систему безопасности, продолжи-
тель ность работы 6о лет. Из этих 
проектов мы посмотрели те, ко то-
рые есть на рынке, разослали приг-
лашение ведущим компаниям мира 
для участия в нашем проекте. От-
кликнулись из пяти стран 6 ком па-
ний. Получены технико-коммер-
ческие предложения от 6 вендоров 
из Китая, Кореи, России, США и 
Фран ции. Рассмотренные фак то ры:

•	 Землетрясения и геоло ги чес-
кие явления

•	 Гидрометеорологические усло-
вия

•	 Гидрологические условия
•	 Прогнозное водопотребление
•	 Влияние строительства АЭС на 

животный и растительный мир 
прилегающей территории

•	 Влияние эксплуатации АЭС на 
гидрографию района

Рассмотрены реакторы. Для 
сравнительного анализа и оценки 
ядерно-энергетических технологий 
совместно с французской ком па-

нией «Assystem» разработана сис-
те ма критериев на основе реко-
мендаций документов МАГАТЭ. В 
целом, изучено 13 проектов сов-
ре менных реакторов, предло жен-
ных зарубежными вендорами 
атом ных технологий (поколений III 
и III+).

Следующий шаг – это выбор 
района размещения АЭС. Мы по 
этому поводу свое предложение 
сделали. Этот вопрос обсуждался 
в министерстве, на межведо м ст-
венных комиссиях по развитию 
атомной сферы Казахстана. На 
этих инстанциях наше предложе-
ние одобрено, мы соответствующие 
документы подготовили. Строи-
тель ство АЭС будет в Южном Ка-
захстане, вблизи поселка Улкен. 
Ранее миссия МАГАТЭ подтвердила 
приемлемость данного района для 
строительства АЭС. Рассмотрены 
все подходы: рабочий поселок, 

На кафедре Теории и ядерной физики физико-
технического факультета Казахского национального 
университета имени Аль-Фараби состоялась лидерская 
лекция генерального директора ТОО «Казахстанские 
атомные электростанции» Тимура Мифтахулы Жанти-
ки на на тему «Перспективы строительства АЭС в 
Казахстане». 

Тимур ЖАНТИКИН, генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электростанции»:

Казахстан переходит к зеленой экономике

пруд-охладитель, подстанция 
110/10 кВ, опорные ПС 500/220 
кВ, ЮКГРЭС – 2 км, Шу – 210 км, 
Жамбыл – 400 км, транзитный ВЛ 
500 кВ Север – Юг. Кроме этого, 
проведены буро-взрывные ра-
боты, построена дробильная уста-
нов ка и бетонный узел, сооружена 
установка подготовки питьевой 
воды, расширена ж/д станция 
«Кайратколь» и тд. Мощность атом-
ной энергостанции – 2,8 мватт. 
Срок ввода в эксплуатацию – 
2032 год. 

Развитие генерации в Казах-
ста не до 2035 года:

За период 2022-2035 гг., сум-
мар ные вводы включая развитие 
существующей генерации и новые 
вводы, составляют по сценариям:

•	 «Зеленый без АЭС» ≈ 18,9 ГВт
•	 «Зеленый с АЭС на Юге» ≈ 17,7 

ГВт
•	 «Зеленый с АЭС на Севере» ≈ 

17,7 ГВт

Исходя из сложившихся ба лан-
сов, дефицит базовой мощности 
по объединению Север-Юг соста-
вит:

•	 к 2030 г. ≈ 1,8 ГВт 
•	 к 2035 г. ≈ 3,2 ГВт
•	 к 2040 г. ≈ 4,1 ГВт 
•	 к 2050 г. ≈ 5,0 ГВт

Соответственно для покрытия 
дефицита базовой мощности 
необходимо строительство АЭС 
как минимум с двумя блоками 
мощностью от 1000 до 1400 
МВт.

В конце лекции слушатели 
получили подробные ответы на все 
интересующие их вопросы каса-
тель но ядерной энергетики.

Каиржан ТУРЕЖАНОВ

Спикера представила декан 
физико-технического факультета 
Нурзада Бейсен. Тимур Жантикин 
выпускник Новосибирского госу-
дар ственного университета, кан-
ди дат физико-математических 
наук, лауреат премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники 
и с 2016 года является Генераль-
ным директором «Казахстанских 
атомных электрических станций». 
Компания занимается деятель нос-
тью в области архитектуры для 
объектов атомной промыш лен-
ности и атомной энергетики; ис-
сле до ванием и экспери менталь-
ными разработками в области 

бин ского завода была запущена 
сов местное предприятие по произ-
вод ству ядерного топлива. Там 
топливо производится по фран цуз-
ской технологии для ядерных 
реакторов Китайской Народной 
Республики. Ядерное топливо – это 
высокотехнологический про дукт, 
поэтому надо проходить слож ную, 
по этапную серти фи кацию. 

Обогащение урана является 
одним из ключевых шагов, только 
определенный вид урана работает 
в ядерных реакторах. В первую 
очередь делится изотоп 235 урана. 
В природе его очень мало – 0,7%. 
Атомы урана, как и атомы элемен-

LIDErSKAIA LEKSIA
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Бес қабатты жаңарған ғима-
рат тың ашылуына университет 
бас шылығы, зиялы қауым өкіл-
дері, ҚазҰУ түлектері, оқытушы-
профессорлар құрамы мен 
журналистика факультетінің сту-
дент тері, БАҚ өкілдері қатысты.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың Басқарма Төрағасы – Рек-
торы Жансейіт Түймебаев сту-
дент терді жаңа қоныстарымен 
құт тықтады. «№5 жатақхананың 
қолына қалам ұстаған қауым үшін 
өзіндік терең тарихы бар. ҚазҰУ-
да оқыған есімі елге танымал 
журналистер осы студенттер үйін-
де тұрды. Бүгін сол дәстүр жал ға-
сын тауып, журналистика факуль-
те тінде оқып жатқан білім алушы 
жастарға қолданысқа берілді. 

Жаңарған, жаңғырған №5 жатақхана
Әл-Фараби 

атындағы Қазақ 
ұлттық универси-
те тінің 356 орын-
дық №5 жатақ ха-
на сы күрделі 
жөн деу ден өтіп, 
журналистика 
факультетінің 
студенттеріне 
сал танатты түрде 
қайта берілді. 
Осыған орай, оқу 
орнында БАҚ 
өкілдеріне 
арналған арнайы 
баспасөз туры 
ұйымдастырылды.

Алдағы уақытта Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университеті 
құрылысының екінші кезеңінде 
қалашықта жаңа жатақханалар 
бой көтеретін болады», – деді 
ректор.

Одан соң университет басшы-
сы журналистерге жатақхананың 
жөндеу жұмыстарының барысы 
жайлы әңгімеледі. Жөндеу кезін-
де ғимараттың сыртқы қасбеті 
жа ңар тылып, барлық бөлменің 
қа бырғалары қайта сыланып, әр-
лен ді. Есік-терезе, еден төсеніш-
тері мен жиһаздар сатып алынды. 
Сонымен қатар электр жүйесі 
қайта жүргізіліп, жарық беруші 
шамдар жаңадан орнатылды. Әр 
секцияға заманауи душ каби на-

лары қойылып, санитарлық-тех-
ни калық жабдықтар ауыстырыл-
ды. Бұған қосымша, ғимараттың 
cу құбыры мен кәріз жүйесі мон-
таж далды.

Баспасөз туры Әл-Фараби кі-
тап ханасында жалғасты. Онда 
Жансейіт Түймебаев ҚазҰУ құ-
рылы сының ІІ кезеңінің жоспа ры-
мен таныстырып, журналистер 
сауалына жауап берді.

Сондай-ақ журналистер қауы-
мы қалашықта өткен қызықты 
студенттік күндерді еске алып, 
білім алушылардың тыныс-тірші-
лігін көзбен көруге мүмкіндік 
алды.

Айта кетсек, №5 жатақханада 
соңғы бес жылда физика-тех ни-
калық факультетінің студенттері 
қоныстанған болатын. Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаевтың атына түлектер 
тарапынан жатақхананы журна-
лис  тика факультетіне қайта беру 
туралы ұсыныс түскен еді. Осыған 
сәйкес, университет әкімшілігі 
тиісті шешім қабылдап, күрделі 
жөн деуден өткен жатақхана 
бола шақ журналистерге қайта 
пайдалануға берілді.

Әйгерім ӘЛІМБЕК,  
Нұрбек НҰРЖАН

Серік ЖАНБОЛАТ, 
«Алаш айнасы» ақпараттық 
порталының бас 
редакторы:

– Ең алдымен №5 жатақ-
ха нада тұрған Қазақ стан-
дағы бүкіл журналистерді 
құттықтаймын! Бұл – барша 
журналистердің үйі. Еліміз-
де гі жатақханалар бір төбе, 
№5 жатақхана бір төбе. Бұл 
құтты орынның аурасы, ат-
мос ферасы бөлек. Өйткені 
небір өнерлі де бі лімді тұл ға-
ларымыз осында тұр ды. Ке-
зінде №5 жатақхананы біл-
мейтін ешкім болған жоқ. 
Сту  дент тердің көбі: «Шіркін, 
№5 жа тақ ханада тұрсақ 
қой», – деп қызығатын. 

Срайл СМАЙЫЛ, 
КТК телеарнасы 
бас директорының 
орынбасары:

– 1983-88 жылдары осы 
жа тақ ханада, 205-бөлмеде 
тұрдым. №5 жатақхана ту-
ралы талай ма қала жа зы-
лып, тіпті кітаптар шық ты. 
Қазақстанның түкпір-түк-
пірінде ақпарат кеңістігінде 
жүр ген үш журналист болса, 
соның екеуі осы жатақханада 
тұрған. Сондықтан бұл қара 
шаңырақ барлық журна лис-
тердің үйіне айналып кеткен. 
Осындай тарихы бар жатақ-
ха наның журналистика фа-
куль тетінің студенттеріне 
қай  та берілуі үлкен қуаныш. 

Есей ЖЕҢІСҰЛЫ, 
«Ақ желкен» журналының 
бас редакторы:

– Біз №5 жатақханада 1994-
98 жылдар аралығында тұрдық. 
Ол кезде қиын заман болатын, 
жатақханамыз да ескірген-тін. Ал 
қазіргі жатақханамен салыс тыр-
сақ, бүгінгі болашақ журналистер 
бес жұлдызды қонақүйде тұрып 
жатқандай. Күрделі жөндеуден 
өтіп, барлық жағдай жасалған 
екен. Студенттерге білім алатын 
мүм кіндіктер толық қамтылған. 
Бұл еліміздің өсіп, дамып келе 
жатқанының жарқын көрінісі. 
Сондықтан қазіргі жастар осын-
дай игілікті тұтынушы ғана емес, 
осы нау даңғыл жолды жалғас ты-
рушы, жол көрсетуші болса, нұр 
үстіне нұр болар еді.

ДЕЙІН
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Баспасөз қызметіне жаңа
тапсырмалар жүктелді

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универси-
тетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаев Ақпарат және коммуникациялар депар-
та ментінің қызметімен және күрделі жөндеуден 
өткен жұмыс орнымен танысты.

Ректорды Ақпарат және 
комму никациялар департа мен-
тінің директоры – Баспасөз хат-
шы сы Қаншайым Байдәулет 
қар  сы алып, департамент жұ-
мысы ту ралы ақпарат берді. 
Де пар тамент қарамағына 
төрт бас қар ма және бір сек-
тор кіреді. Бас пасөз қызметі, 
«Farabi University» сайты, «Farabi 
Media» теле сту диясы, «Qazaq 
universiteti» газеті бас қарма ла-
ры мен Ақпарат және мони то-
ринг секторы оқу орны басшы-
сы ның тапсырма сы мен қайта 
жасақталып, рек то раттың 3-қа-
батына орналасты рылды. Бас-
пасөз қызметінің теле студиясы 
құрылып, түсірілім бөл месі, 
ды быс жазу және монтаждау 
бөл месі қолдағы бар техни ка-
лар мен жабдықталып, пай  да-
ла нылуға берілді.

Барлық бөлмелер мен дәлізге 
күрделі жөндеу жұмыстары жүр-
гізіліп, есік-терезелер, жылыту 

еліміздің әр өңіріне тарала баста-
ды. Газеттің дизайны түбегейлі 
өз гертіліп, «Көшбасшылық дә-
ріс», «Ке мел», «Инновация», «Бі-
лім инте грациясы», «Менің уни-
вер  си тетім», «Студенттер айнасы» 
сияқ ты түрлі жаңа айдарлар 
ашылды.

Жансейіт Қансейітұлы одан 
кейін «Farabi Media» телестудия 
басқармасының жұмысына қа-
нық т ы. Студия телевизиялық бағ-
дар ламалар мен деректі фильм-
дерді түсіруге арналған. Қазіргі 
сәт те «Farabi Media» ютубканалы 

және т.б. телебағдарламалар тү-
сі ріліп, көпшілік назарына ұсы-
ныл ды.

«Farabi Мedia» ютуб кана лы-
ның контенті күннен-күнге кө-
бейіп келеді. 2015 жылы ашылған 
арнада 2021 жылға дейін 16 000 
адам тіркелсе, қазіргі таңда 
41 900 жазылушыны құрайды.

2020 жылы 210 бейнема те-
риал, 2021 жылы 290 бейнема-
те риал, 2022 жылдың үш маусы-
мын да 260 бейнематериал 
жұрт  шылыққа жол тартты.

Баспасөз қызметі универ си-
тет өмірінен қазақ және орыс тіл-
дерінде ақпарат жазып, теле бағ-
дарламалар түсіруге қатысады. 
Мәселен, қазіргі уақытқа дейін 
«Ойталқы», «Мозговой штурм» 
бағдарламасының 36 шығары лы-
мы жарық көрді. Онда ҚазҰУ-дың 
150 сарапшысы қатысып, қо ғам-
дағы әлеуметтік мәселелер төңі-
ре гінде ой өрбітті. Сондай-ақ 
«Апта ның айшықты оқиғалары» 
бағдарламасының 51 шығары лы-
мы жарық көріп, 255 сюжет 
қамтылды.

«ҚазҰУ-дың инновациялық 
жо баларының» 30 шығарылымы 
кө рермен назарына ұсынылды. 
25 «ҚазҰУ ғалымдарының дәріс-
те рі» көрермен көзайымына ай-
налды. Сонымен қатар «Super 
Students» тұңғыш телевизиялық 
жас таланттар байқауының ірік-
теу кезеңі түсіріліп жатқаны жет-
кізілді.

Білім ордасының басшысына 
Ақпарат және мониторинг сек то-
ры атқарған жұмыстар да баян-

жүйелері ауыстырылды. Қабыр-
ға лары қайта сыланып, заманауи 
әрленді. Еден төсеніштері (ла ми-
нат) мен жарық беруші шам дар 
орнатылды. Электр көз дері, ин-
тернет желілері қайта жүр гізілді. 
Журналистер тиісті тех никалық 
құрал-жабдықтармен қам тама-
сыз етіліп, жиһаздар жа ңар тыл-
ды.

ҚазҰУ басшысы Ж.Түймебаев 
ал дымен «Qazaq universiteti» га-
зеті басқармасының қызметімен 
таны сты. Биыл қаңтар айында 
«Qazaq universitеti» газеті рес пуб-

арқылы тарату үшін «Ойталқы», 
«ҚазҰУ-дың инновациялық жоба-
ла ры», «Аптаның айшықты оқиға-
ла ры», «ҚазҰУ ғалымдарының 
дәрістері», «Талапкер», «Подкаст» 

дал ды. Ақпарат және мониторинг 
секторы университетте өтіп жат-
қан маңызды шаралар бойынша 
күнделікті баспасөз хабар-
ламасын таратып, жарияланған 

айында жарық көрген материал-
дар саны – 1500.

Сондай-ақ ҚазҰУ сайтында 
2020 жылы – 831, 2021 жылы 
– 1588, 2022 жылдың тоғыз 
айында 1093 ақпарат оқырман 
назарына ұсынылды.

Жансейіт Қансейітұлына 
«Farabi University» сайты басқар-
ма сында заманауи үлгіде жаса-
лып жатқан оқу орнының жаңа 
сайты да таныстырылды. Зама-
науи талаптарға жауап бере ала-
тын жаңа сайт жақын күндері іске 
қосылатын болады.

Сонымен қатар әлеуметтік 
желілердегі ресми парақша лар-
дың дизайны ауысып, оқыр ман-
дар санын арттыруға күш 
салынуда. Мәселен, Instagram 
желісін 65 479, Facebook желісін 
15 мың, Telegram желісін күн 
сайын 48 мың оқырман оқиды.

Жансейіт Қансейітұлы Ақ па-
рат және коммуникациялар де-
пар таментінің бірлесіп атқар ған 
жұ мысын жоғары бағалап, ал-
дағы уақыттағы ұстанар бағыт-
бағдарын айқындап берді.

Бірлігі мен тірлігі жарасқан 
ұжымға ризашылығын білдіріп, 
қыз меттеріне толағай табыс ті-
леп, соңынан бірқатар нақты тап-
сырмалар берді.

Фоторепортажды универ си те-
тіміздің Telegram әлеуметтік же-
лі сіндегі ресми парақшасынан 
көре аласыздар.

Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ

ликалық мәртебеге ие болып, 
«Қазпошта» каталогына енді. 
Газетке жазылу үшін Halyk bank 
QR қосымшасы арқылы төлем 
жасау жүйесі іске қосылды. Қа-
зіргі таңда жазылушылар саны 
күннен-күнге артып, басылым 

AlmA mаter

ДЕЙІН КЕЙІН

КЕЙІН

ақпараттарға мониторинг жасап, 
сараптама әзірлейді. Мәселен, 
2020 жылы республикалық БАҚ-
та ҚазҰУ имиджіне арналған 640 
материал жарияланса, 2021 
жылы бұл көрсеткіш екі есеге өсті 
(2221). Ал 2022 жылдың тоғыз 
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логия» пәні оқытылма ған. Қазір 
жоғары оқу орында ры ның көбінде, 
әсіресе медицина университеттерінде 
арнаулы хро но био логия, хрономеди-
ци на оқы ты лады.

Менің монографиямның атауы 
– «Ырғақ. Денсаулық. Өмір». Кей-
біреулер «Өмір бірінші тұрмай ма? 
Денсаулық неге екінші тұр?» деп 
сұрайды. Мен де әуелі солай ой-
лағанмын. Материалымды ана лиз 
жасап біткенде сол өмірдің де, 
денсаулықтың да ең басында тұр ған, 
өмірімізді де, денсау лы ғы мыз ды да 
жақсы қылатын ырғақ деп ойладым. 
Ырғақ бұзылса денсау лық болмайды, 
денсаулық болмаса сапалы өмір 
болмайды. Өзім осын дай тоқтамға 
келіп, моно гра фиям ды солай атадым. 
Қазір біздің уни вер ситетімізде үлкен 
ғылыми мек теп бар. «Хроно био ло-
гия», «Хро номедицина», «Уа қыт ара-
лық процестер» деген арнаулы курс-
тар жүргізіледі. Ғылыми жобалар, 
бағдарламалар орындалған және 
орындалып жатыр. Жиырмадай ғы-
лым кандидаты мен PhD док торлары 
дайындалып, көптеген дипломдық 
жұмыстар және магис трлік диссер-
та циялар орындалды және орын-
далып жатыр. Арнаулы ғылыми ор-
талық және лабора то риялар бар.

Біз өз материалдарымызбен 
ана лиз жасағанда таңғалдық. Қа-
лыпты жағдайда 24 сағаттық ыр ғағы 
бар. Соның акрофаза деген мак-
сималдық көрсеткіші бір уа қытта, 
мезор деген орта фазасы бір уақытта 
болады. Тек кезеңдері басқаша. Біз 
оны тереңдеп зертте ген де гипоксия, 
вибрация, шу, микро гравитация, па-
то логия ке зін де құрылыс параме трі-
нің көр сет кіштері өзгеретінін байқа-
дық. Оның бәрі маркерлік көрсеткіш 
болып саналады. Мысалы, жүрек 
ауырғанда кардиограмма жазады. 
Кардиолог соған қарап сырқатты 
анық тайды. Америкада тұратын Ми-
хаил Ефимов деген өте мықты дәрі-
гер бар. Ырғақ жайлы айтқа ным да, 
ол мені қолдады. Қатерлі ісік ауруы-
мен ауыратын сыр қат тарға тест жа-
са дық. Оларда ырғақ қатты бұзылған. 
Алғашында ыр ғақтың бұзылғаны 
білін бейді, адамның еш жері ауыр-
май ды. Біраз уақыт өтіп, оның па то-

табиғаттан беріл ген, ата-бабамыздан 
келген дәстүрді бұзуға қақымыз жоқ. 
Соны сақтау үшін не істеу керек? 
Бірінші кезек те бір уақытта жатып, 
бір уақытта оянуға тиіспіз. 

Ашқан жаңалықтарымыз – био-
жүйеде болатұғын биофизи ка лық 
және физиологиялық процес тер дің 
тәуліктік ырғақтарының табиғаты, 
хроноқұрылымдық көр сет кіштері, 
стресс факторлардың әсер ету 
механизмдері және тағы басқа 
көрсеткіштері. Оның бәрі патентпен 
қорғалған, бес моно гра фия мен 300-
ден астам мақалада жа рық көрген.

– Ғылымның аты – ғылым. 
Ғылыми зерттеулерсіз қандай да 
бір жаңалықты дәлелдеп шығу 
мүмкін емес. Өмір жа сы мыз ұзақ 
болуы үшін, кең-бай тақ дала мыз-
ды халыққа тол тыру үшін не 
істеуі міз керек? Осы мәселені 
қарапайым тіл мен қалай жет кі-
зер едіңіз?

– Мен шетелдердегі конфе рен-
цияларға жиі барамын. Мұсылман 
еліне барғанда әдейі адамдарға қа-
раймын. Египеттің астанасы Каирде 
болғанымда, үлкен жасқа келген 
аталар мен әжелер көптігін байқа-
дым. Ол жақта өмір сүру оңай емес. 
Ха лық көп. Дегенмен адамдары ұзақ 
өмір сүреді және түр сипаты да ке-
лісті. Мұның құ пиясы неде? Израиль-
де, Пәкіс тан да болғанда да жасы 
келген, үлкен кісілердің көп екенін 
аң ғардым. Маған осы қызық болып 
кө рінді. Ырғақ жайын зерттеп жүр-
геннен кейін маған мынадай ой 
келді. Пайғамбарымыз адамзатты 
ойлап, оның денсаулығы мықты бол-
сын  шы деп, тұтқаны беріп кеткен 
сияқ ты. Ол қандай тұтқа? Ол – күн 
шық пай тұрып ояну, күн батқан соң 
ұйық тау. Мұсылман елдерінде үлкен 
кісілердің көбі күн шықпай тұрып 
жуынып-шайынып, намазын оқиды, 
тіршілігін жасайды. Күн бат қанда 
жуынып-шайынып, ерте жа тады. 
Сонда олар табиғаттың ырғағының 
ішінде жүр деуге болады. Оларға 
табиғат өзі қуат беріп отыр. Кейде 
ауырып не болмаса шаршап тұрғанда 
далаға шығып серуендеп келгенде 
жақсы болып қаламыз. Өйткені біз 
табиғаттан қуат аламыз. 

Розбаш, Холл және Янг тәуліктік 
ырғақтың механизмін зерттеу жұмы-
сы үшін 2018 жылы Нобель сыйлығын 
алды. Біздің университеттің ғалым-
да ры сол зерттеумен айналысып жа-
тыр. Оны мақтанышпен айтуға бо-
лады. 

Атақты физик А.Эйнштейн жүз 
жыл бұрын математикалық форму ла-
ны жазды. Формула бойынша ас пан-
да гравитация толқыны бар екенін, 
оны дәлелдеуге аппаратура керек ті-
гін теоретик ретінде айтып кетті. Осы 
теория бойынша ғалымдар жүз жыл 
бойы жұмыс істеді. Оны тек 2019 
жылы дәлелдеп, гравитация толқы-
нын ашып, бір топ ғалым Нобель 
сыйлығын алды. Басқаша айтқанда, 
ырғақтар биожүйеде де, табиғатта да 
бар, ал ырғақ – қуаттың көзі.

Қазақ халқы жаратылысынан 
табиғатқа жақын. Далада жүріп, атқа 
мініп, ерте тұрып, малын жайғап, 
табиғи ырғақпен жүрген. Сондықтан 
ұзақ өмір сүрген. Оларға табиғи 
ырғақ күш беріп отырды. Ал қазір 
қалай? Жастар түннің бір уағына де-
йін қыдырып жүреді. Ырғағы шай қа-
тылған оларда қайдан денсаулық 
болады? Қыдыруға, жүруге болады, 
тек ырғақты бұзбау керек. Себебі бұл 
– табиғи заң. Табиғи заң дегеніміз 
– объективті заң. Бұл біздің пікірі-
міз бен байланысты емес. Сондықтан 
оны білуіміз керек және сол заңмен 
өмір сүруге тиспіз.

Тамақ ішу, ұйықтау, ояну, жұмыс 
істеу – бәрінің өз ырғағы бар. Ғалым 
Иван Павлов мынадай эксперимент 
жасаған. Түнде бір уақытта жарықты 
қо сып, итіне тамақ береді. Иті ой-
нақтап, сілекейі ағып, тамақ ішкісі 
ке леді. Жарты жылдай өткенде сол 
уақытта жарықты қосады, бірақ 
тамақ бермейді. Ит сілекейі ағып, 
тамақ жегісі келеді. Кейін тексеріп 
қараса, асқазанында жара пайда 
болыпты. Студенттер «асқазаным 
ауырып тұр» деп жатады. Олар 
уақыты болса тамақ ішіп, болмаса 
жүре береді. Тамақты белгілі бір уа-
қытта ішіп-жеу керек. Болмаса бұл 
ас қазанға өте зиян келтіреді. Күн-
делікті бір уақытта ішкен тамақ 
пай далы, сіңімді. Егер асқазан, 
ішек-қа ры  нымыз мықты болса, 

онда им мун  дық қабілетіміз де жақсы 
бо ла ды. Иммундық қабілетіміз асқа-
зан мен, ішек-қарынмен байланысты. 
Көбі бұған мән бермей жүреді де, 
ке йін жара пайда болғанда бір-ақ 
біледі. 

Қазір адамдардың көбі қалада 
тұрады. Сол себепті адамдарға әлеу-
меттік факторлар әсер етеді. Соңғы 
уақытта ғалымдар адамдарды үш 
топқа бөледі: «бозторғай», «жапалақ» 
және «кептерлер». «Бозторғай» тобы-
на жататын адамдар ерте жатып, 
ерте тұрады, «жапалақ» тобындағы 
кісілер кеш жатып, кеш тұрады, ал 
«кептерлер» тобындағы кісілер кез 
келген уақытта оянады және ұйық-
тайды. Осы үш топтың соңғы екі тобы 
(«жапалақ», «кептерлер») әлеуметтік 
топ деп айтуға болады. Бұлар біздің 
табиғатымызға қайшы келетін топ-
тар. Ал біз үшін бірінші топ («боз тор-
ғай») нағыз табиғатымызға тән заң 
деп айтуымызға болады, себебі сол 
түнде мелатонин деген гормон син-
тезделіп, ішіміздегі ырғақты про цес-
терді қалпына келтіреді. Ал егер 
түнде ұйықтамай жүрсек, мела то нин 
синтезделмейді, сол себепті түнде 
ұйықтау денсаулығымызға пай далы. 
Жалпы айтсақ, біріншіден, тәртіп 
болу керек, тәртіптен реттілік туады, 
ал реттіліктен ырғақ пайда болады. 
Сонымен денсаулық болу үшін 
табиғат заңын қабылдап, сол заңмен 
өмір сүру керек. Басқаша айтқанда, 
тәртіп, реттілік және ырғақ – осы 
үш ұғым денсаулықтың негізі. Осы 
заңды қабылдап, өмір сүрсек, ден-
саулығы мыз мықты болады. Ден-
сау лық бол ған соң, көп және жақсы 
жұмыс істей міз, жасымыз ұзақ 
және са нымыз көп болады. Жаңа 
Қазақ стан да денсаулығы мықты 
азамат тар дың көп болғаны керек. 
Меніңше, әр мемлекеттің даму 
деңгейі тұрғын да ры ның денсаулығы 
мен білім деңгейімен тікелей бай-
ла нысты.

– Күннің ырғағын бұзатындар 
негізінен жастар деп ойлаймын. 
Сіз студенттерге дәріс оқу бары-
сында осы жайлы айтасыз ғой, 
олардың қабылдауы қалай 
болады?

– Студенттерге осы тәртіп жайлы 

Cұлтан ТӨЛЕУХАНОВ, ҚР ҰҒА-ның корреспондент-мүшесі:

Ырғақ – тіршілікке қажетті 
қуат көзі

айтқанда ұйып тыңдайды. Биоло гия-
лық ырғақ – ұлтымызға үлкен үлес 
қосатын, денсаулығымызды нығайта-
тын, өмірімізді ұзартатын құрал. Ыр-
ғақсыз өмір жоқ. Ырғақ жойылған 
жерде өмір де бітеді. Биофизика 
тілімен айтсақ, сол жағдайда реттілі-
гі міз нөлге тең болып, ретсіздігіміз 
максимум болады. Қарапайым сөз-
бен айтқанда, тіршілікке жұмсалатын 
қуа тымыз таусылады. Сонымен 
ырғақ дегеніміз – тіршілікке қажетті 
қуаттың көзі болып саналады.

Биологиялық ырғақ арқылы біз 
адамның жасына баға бере аламыз. 
Төлқұжаттағы және биологиялық жас 
бар. Кейде түріне қарап «Сіз елудесіз 
бе?» деп сұрайды. Ол сексенде болуы 
мүмкін. Төлқұжатта – 80, биология-
лық жасы – 50. Керісінше, жасы жет-
пей ерте қартаятындар да бар. Жал-
пы, жаман кісі болмайды. Табиғат 
бәрін жақсы қылып жаратады. 
Адамды орта бұзады. Сол себептен 
табиғатқа жақын болуымыз керек. 
Егер позитивті кісі болса, қоршап 
тұрған кісілерге де жақсы. Ашуланған, 
мас кісілердің жанында тұрмау 
керек. Ондай кісілерден жаман 
энергетика бөлінеді. Ол кісіні жаман 
деуге болмайды. Кейбір себептерден 
ол сондай болып қалды. Жақсы, 
позитивті әңгіме, елдің жақсылығын 
айтып жүретін кісілермен жүрген 
жақсы. Ғайбат сөз, өсек айтпаған 
жөн. Бұның бәрі біздің энергети ка-
мыз бен байланысты. Жоғары жиі-
лікті ырғаққа жол бермеу керек. Бұл 
– арақ, нашақорлық, ашулану, өсек 
айту т.б. Кейбір кісілер біреуді жа-
ман дап отырып, түрі қызарып кетеді. 
Мұндай кісілердің энергетикасы жа-
ман (сапасы жоқ қуаттарды тара та-
ды). 

Мен қазақ жастарына, студент-
тер ге қарап қуанамын. Бір-біріне 
де ген көзқарасы позитивті, бір-бірі-
мен құшақтасып бара жатады. Жақ-
сы сөйлеседі. Төбелесіп, ұрсысып 
жат қанын көрмейсің. Жастарға қа-
рап көңілім толады. Демек, бола ша-
ғымыз жақсы болады. 

Алдымен тәртіпке мән беру 
керек. Тәртіп ырғаққа, ырғақ денсау-
лық қа, денсаулық жақсы өмірге алып 
келеді. Адамның ең үлкен құндылығы 
– өмір. Басқа құндылықтар мен 
байлықтың бәрі осыған тәуелді. 
Соңғы кезде хронобиологияға қаты-
сы жоқ адамдарды да осы тақырып 
қызықтыра бастады. Біз дәріге үйір 
болмауымыз керек. Әр дәрі – у. 
Адамға оны амал жоқтықтан береді. 
Денсаулығымыз мықты болу үшін 
денешынықтырумен айналысуымыз 
керек. Ол – гимнастика, жүру, вело-
си пед, жүзу т.б. 

Өзім таңғы бесте тұрамын. Түнде 
сағат онда ұйықтауға жатамын. Таң-
ғы алтыдан кешкі алтыға дейін бәріне 
үлгеруге болады. 

– ҚазҰУ зерттеу университеті 
мәртебесін алды. Бұл ғалым да-
ры мыздың жаңа ізденіске деген 
құлшынысына оң әсерін тигізуі 
мүмкін бе? 

– Университетте Ғылыми кеңес-
тің мүшесімін. Ректорымыз Жансейіт 
Қансейітұлы Түймебаев «Өзімізде 
ашылған жаңалықтарды, бағыттарды 
жалғастыруымыз керек» деп үнемі 
айтады. Қолдау көрсетіп жатыр. Қа-
зір зерттеу университеті болдық. 
Бағыттарымызды көрсетуге жол 
ашылып отыр. Университетімізде, 
оның ішінде биология және био тех-
но логия факультетінде өте мықты 
ға лымдар көп және ғылыми мек-
тептер бар. Соның бағыттарын әрі 
қарай дамытып, көрсетуіміз керек. 
Біз осы саланы коммерцияландыруға 
жоба ұсындық. Алдағы уақытта іске 
асырсақ деген біраз жұмыстарымыз 
бар. 

– Әңгімеңізге рақмет.

Гүлнар 
ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ

– Сұлтан аға, сіз хронобио ло-
гия ғылымымен айналысып 
келесіз. Осы салада ашқан 
жаңалықтарыңыз бен зерттеу 
еңбектеріңіз бүгінде өз нәти-
жесін бере бастады. Осы 
жайында әңгіме өрбітсек.

– Хронобиология – бұл бір қы зық 
ғылыми бағыт. Хроно био логия, хро-
но медицина, биоритмо ло гия – бәрі 
тірі ағзада болатын ырғақты 
зерттейді. «Біз неге ыр ғақты про-
цестерге үлкен мән бе ретін болдық? 
Оның адам бала сы на, жануарларға 
пайдасы бар ма?» деген сұрақ туады. 
Осы бағыт Қазақстан бойынша тұң-
ғыш рет 1970 жылы Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университетінің 
био  ло гия және биотехнология фа-
куль  те тінің Био фи зика, биомедицина 
және нейроғылым кафедрасында 
пайда болып, дамып келеді. Мұны 
үлкен табыс деп бағалап, мақта ныш-
пен атап өтуге болады. Сол кез дерде 
бірде-бір университетте «Хроно био-

ло гиясы болғанда, яғни ауру сезіл-
ген де ырғақ жойылып кетеді. Неге 
оған мән береміз? Оның физикалық 
заңы бар. Біз асыққанда, бір мәсе-
ле ні тез шешкіміз келгенде ырғақ 24 
сағаттан азаяды. Мәсе лен, 24 сағат-
та жұмсайтын қуаты мыз ды 18 сағат-
та сарп етеміз. Бұл кезде күйзеліс 
болады. Ал пато ло гия болғанда ыр-
ғақ тіпті 8-12 сағат болып қалады. 
Сол кезде оның себебін біліп, бір 
әрекет жасап, қал пына келтіруге 
тырысуымыз ке рек. Науқастар ем де-
леді де ке те ді, әрі қарай ырғағы 
қалпына келмесе «жасырын» жазылу 
бо ла ды. Біз ырғақтың қалпына келуі 
маңызды екенін айтып жатырмыз. 
Ырғақ, денсаулық, өмір. Адамның 
денсаулығын сақтап қалу үшін, оны 
бір деңгейде ұстап тұру үшін ыр ғақты 
бұзбауға барынша әрекет жасауы-
мыз керек. Ол бәріміздің қолы мыз-
дан келеді. Жас, қуат бар кезде түнгі 
екіге дейін жүреміз. Әр уақытта жата-
мыз, әр уақытта тұ ра мыз. Біздің 
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Интернет-корпус 
казахского языка 

С древних времен язык яв-
ляет ся объектом изучения мно-
гих ученых, которые выясняют 
структуру, состав, функции язы-
ка, его значение в обществе, 
этническую принадлежность. В 
зависимости от целей и задач 
язык изучают философы, логики, 
психологи, социологи, антропо-
ло ги и др. Непосредственным 
объектом исследования язык 
является такой научной области, 
как лингвистика (языкознание), 
в которой определились направ-
ления, занимающиеся различ-
ными аспектами языка. В 
линг вис тике выделяются на -
прав ления, которые зани-
маются конкретными языками. 
В современной лингвистике вы-
де лилось направление, которое 
изучает языки с использованием 
новых технологий. 

В рамках Государственной 
программы «Цифровой Казах-
стан» появилась острая необхо-
ди мость создания различных 
язы ковых ресурсов на основе 
цифровых технологий. В этом 
направлении актуальным яв-
ляется разработка Интернет-
корпуса казахского языка. Как 
отметил Президент Касым-
Жомарт Токаев, «цифровизация 
– это не следование модной 
тенденции, а ключевой инс-
трумент достижения нацио наль-
ной конкурентоспособности». 

Интернет-корпус – это не 
просто техническая поддержка 
лингвистических исследований. 
Это справочно-информационная 
база по современному казах-
скому языку интернет-прос тран-
ства, которая позволяет полу-
чать ответы на многие вопросы, 
возникающие у широкого круга 
потребителей, использующих и 
изу чающих казахский язык, а 

также ставить новые проблемы, 
которые ранее не входили в круг 
проблем лингвистики, револю-
цио низировать работу с язы ко-
вым материалом. 

Что отличает Интернет-кор-
пус? Благодаря интерфейсу Ин-
тернет-корпуса, при поиске 
удоб но задавать любые нас-
трой ки из вышепере чис ленных 
ин тер нет-жанр (блог, новости и 
т.д.), а также сортировать уже 
полученные результаты по дан-
ным признакам. Создание кри-
ти ческой массы текстов кон-
крет ных типов, достаточной для 
объективного представления 
частотности, приемлемости или 
особенности употребления того 
или иного слова или языковой 
конструкции. 

В чем заключается польза 
Интернет-корпуса? С его по-
мощью можно изучать язык ин-
тернет-пространства: линг вис-
тический анализ, выявлять 
со циаль ную дифференциацию, 
экономический эффект той или 
иной продукции, услуги, опреде-
лять политическое влияние и т.д. 

Какова прикладная цен-
ность Интернет-корпуса? Что 
мож  но выполнять с его по-
мощью?
•	 изучать влияния пола, воз-

рас та на язык, 
•	 определять частотности 

слов, 
•	 анализировать казахо языч-

ного контента социальных 
сетей, 

•	 разрабатывать инструменты 
для выявления мнений и 
анализа тональности на 
основе данных, получаемых 
из социальных сетей и 
комментариев пользова-
телей Интернет-услуг и др.

•	 Какова перспектива Ин тер-
нет-корпуса казахского 
языка?

•	 Перспектива обусловлена 
долгосрочной страте ги чес-
кой целью:

•	 создать дифференциально 
масштабный корпус объе-
мом не менее 50 млрд. слов; 

•	 полностью авто ма тизиро-
вать методы сбора, очистки 
и лингвистической разметки 
корпуса;

•	 создать много функ циональ-
ный инструмент с целью по-

лу  чения различной ин фор-
ма ции: линг вис ти ческой и 
экстралин гвис ти ческой;

•	 испытывать и совершенст во-
вать разные системы ав то -
матической разметки, ав то-
матической клас си   фикации 
текстов, задей ст вовать ма-
шин ное обучение; 

•	 развить казахстанскую ин-
тер нет лингвистику как одно 
из современных направ ле-
ний компьютерной лингвис-
ти ки. 
Интернет-корпус способ-

ствует проведению фундамен-
таль но-прикладных иссле до ва-
ний казахского языка как с 
точки зрения современной линг-
вис тики, так и с использованием 
информационных технологий, 
внедрению их результатов в 
учеб ный процесс в целях опти-
мизации изучения, иссле до ва-
ния, преподавания казахского 
и иностранного языков. В ходе 
разработки корпуса используют-
ся как лингвистические методы 
анализа казахского языка (мор-
фологический, синтакси чес кий, 
семантический, лек сико гра фи-
ческий), так и методы корпусной 
лингвистики: инвентаризация 
текстов, лексикографическая 
об работка, первичная разметка 
текстов, токенизация, лемма-
тиза ция, морфологический ана-
лиз. Для того чтобы разработать 
платформу Корпуса и составить 
репрезентативную текстовую 
базу для его наполнения в ходе 
выполнения проекта будет ис-
пользоваться совокупность 
линг вистических методов, апро-
би рованная специалистами 
раз работки Национального кор-
пуса русского языка: 
•	 выборка и систематизация 

текстов, инвентаризация 
текс тов по хронологическим, 
жанровым и стилевым кри-
териям; 

•	 графематический анализ, 
поз воляющий выделить син-
так сические и структур ные 
единицы входного текста 
(абзацы, предложения, сло-
во сочетания, отдельные 
слова, знаки препинания); 

•	 морфологический анализ, 
предполагающий определить 
структуру слова, основное 
слово и его словоформу, 

отнесение к той или иной 
части речи для дальнейшей 
процедуры снятия омонимии; 

•	 синтаксический анализ, поз-
воляющий определить функ-
цию слова в составе пред ло-
жения, его соче тае мость с 
другими словами, порядок 
слов в предложении;

•	 семантический анализ, не-
об ходимый для анализа 
текста по смыслу, уточнения 
связи слов, исключающий 
бессмысленный набор слов. 
Интернет-корпус предназ-

на чен для поддержки работы 
линг вистов, лексикографов, 
жур  на листов, переводчиков, 
ли тературоведов, специа лис-
тов в области компьютерных 
иссле до ваний, специалистов-
экспер тов, специалистов в 
области юриспруденции, поли-
ти ки, эко но мики, занимающихся 
мони то рингом эмоционального, 
потре би тельского настроения 
об  щества, организации образо-
вательной среды в целях изу че-
ния и исследования казахского 
языка широким кругом как оте-
чественных, так и зарубежных 
по требителей. 

Реализация проекта акти-
ви зирует новые формы 
исполь зо вания компьютерных 
техно ло гий, формирование у 
поль  зо ва телей (специалистов, 
студентов, магистрантов, докто-
ран тов, школьников, учителей, 
т.п.) новых форм диалога «поль-
зователь-компьютер» для раз-
лич ных видов работ с казахским 
языком; главное условие эф-
фек  тивности – скорость поиска, 
устранение механистической 
работы с различными текстами, 
поиском форм слов, подбора 
необходимого слова в различ-
ных реализациях и контекстах, 
что позволит решить ряд вопро-
сов и достичь существенного эф-
фек та экономии в иссле довании, 
изучении казахского языка, а 
также коллек цио ни ровать его 
разнообразие и богатство. 

Гульмира МАДИЕВА, 
д.филол.н., профессор 

филолог. факультета 

Мадина МАНСУРОВА, 
к.ф.-м.н., и.о. профессора 

факультета ИТ

Бесценным и 
значимым средст-
вом общения всего 
человечества на 
нашей планете 
является язык. У 
каждого народа 
имеется свой 
национальный 
язык, который 
отражает его 
культуру, мента ли-
тет. С помощью 
языка каждый 
человек иденти фи-
цирует себя с 
социумом, со 
своей культурой. 
Язык помогает 
человеку выразить 
свои мысли, 
пе редать инфор-
мацию, наладить 
отношения, выра-
зить эмоции. Он 
может функциони-
ро вать в пределах 
одного племени 
или целого этноса, 
может быть 
средством обще-
ния только одной 
социальной группы 
или быть сред-
ством междуна-
род ного общения. 

В рамках выпол-
нения миссии 
уни верситета по 
формированию 
конкурентно-
способных и 
вос тре бованных 
кадров как на 
тер ритории Казах-
ста на, так и за его 
пределами, не дав-
но на факуль тете 
Востоко ве де ния 
Казах ского на цио-
нального уни вер си-
тета им. Аль-Фа ра-
би сос тоя лась 
первая вс треча 
Oriental club. 

Клуб молодых ученых – Orien-
tal club нацелен на усиление 
науч ного центра факультета вос-
то коведения, развитие и рас кры-
тие научного потенциала сту ден-
тов, магистрантов, докторантов 
и молодых учёных. Одним из 
прио ритетов клуба является по-
мощь в организации и про ве-
дении встреч, на которых будут 
обсуждаться насущные вопросы 
исследователей, а также проб ле-
мы касающиеся публи каций, ме-
тодов исследований, разработок 
и многое другое. Как отмечает 
соос нователь клуба, магистрант 
2 курса Сеитов Руслан, молодым 
исследователям не хватает ин-
фор мации и осведомленности о 
нововведениях в мире науки, 
коммуникации в научной среде 
и поддержки в написании статей 
и публикаций. Таким образом, 
Oriental club становится своеоб-
раз ным мостом взаимодействия 
науки и обучающихся факультета 
Востоковедения. 

На данный момент клуб толь-
ко начинает свою работу, но уже 
имеет амбициозные цели и ста-
вит перед собой задачи по улуч-
ше нию качества выпускных ра-
бот, научных статей молодых 
учёных, организации встреч по 
обсуждению вопросов тем и 
методологических инструментов. 
Участие в клубе абсолютно бес-
платное и подписаться на обнов-
ления анонсов предстоящих со-
бы тий, новостей из мира науки, 
а также для получения уведо м-
лений о конференциях можно 
подписавшись на страницы в 
социальных сетях: 

Instagram: @kaznu_oriental_
club 

Telegram: https://t.me/ka-
znu_oriental_club

Oriental Club будет рад видеть 
вас в рядах своих единомыш-
ленников!

Сауле ИСМАИЛОВА,
докторант кафедры 

Дальнего Востока

Миссия 
выполнима

SErpIn



W
W

W
.K

A
ZN

U
.K

Z

№36 (1860), 5 ҚАРАША  2022 ЖЫЛ  АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ
8

QAZAQ UNIVERSITETI

Бағасы келiсiм бойынша.
Газетке жазылу индексі: 64787

Таралымы – 1000
 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi   

 редакцияның көзқарасын бiлдiрмейдi.
 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, 

 үш компьютерлiк беттен асатын материалдар  
 қабылданбайды. 

  «Qazaq unıversıtetinе» жарияланған мақала  
 көшiрiлiп басылса, сiлтеме жасалуы мiндеттi.

  Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.

ҚҰРЫЛТАЙШЫ:
Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетi

МЕКЕНЖАЙЫ:
050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 71, 
ректорат, 3-қабат, №305, 307 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: Гүлзат НҰРМОЛДАҚЫЗЫ

Электронды мекенжай:
kaznugazeta@gmail.com

Газет редакцияның компьютер 
орта лығында терiлiп, беттелдi. 
«Everest» баспаханасында басылды. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің

Басқарма Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ

Ақпарат және коммуникациялар 
департаментінің директоры

Қаншайым БАЙДӘУЛЕТ
Бас редактор: Гүлнар ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ
Жауапты хатшы-дизайнер: Талғат КіРШіБАЕв
Тілшілер:  Қайыржан ТөРЕЖАН,
 Гүлзат НҰРМОЛДАҚЫЗЫ,
 Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ  
Фототілші: Марат ЖүНісБЕКОв
Корректор: Күләш ҚАДЫРБАЕвА

Soŋğy bet

жөндеу жұмыстары жүргі зіл-
ген болатын. Әр қабатта ас 
бөлмесі, студенттерге қолай-
лы болу үшін секцияларда 
жуы на тын бөлме қарас ты рыл-
ған. Соны мен қатар барлық 
жи  һаз дар жаңартылып, бөл-
ме нің ди зай ны өзгертілді.

Түлектер жатақханадағы 
өз де рі жатқан бөлмелерді 
ара лап көріп, студенттік кез-
де рін еске алды. ҚазҰУ-дың 
қазіргі келбетін өткен студент-
тік жылдармен салыстыра 

оты рып, кампустың жаңа түр-
ге ие болғанын, күрделі жөн-
де уден өткен аудиториялар 
мен жатақханаларда ерекше 
атмосфера орнағанын атап 
өтті. Түлектер студенттерге 
көр сеткен қамқорлығы мен 
әлеу меттік жауапкершілігі 
үшін ҚазҰУ бас шы лығына ри-
за шылығын біл діріп, жоғары 
оқу орнының бар лық 
ұжымына табыс тіледі.

Нұрсұлтан БАЗАРБАЙҰЛЫ

1986-1991 жылдар ара-
лы  ғында оқыған түлектермен 
кез де суге олардың оқыту шы-
лары – ҚазҰУ-дың жур на лис-
тика факультетінің профессо-
ры, фи ло логия ғылымының 
док торы Н.Омашев, фило ло-
гия факуль те тінің профессоры 
Ө.Әбдіманов, журналистика 
факультетінің про фессоры 
Д.Ыс қақов, журна лис тика 
фа  куль тетінің доценті Т.Дүй-
се баева келді. Жиында жур-
на листика факультетінің 
оқы  тушылары мен деканы 
Н.Қуан таев сөз сөйлеп, 
1986 жылғы Желтоқсан оқи-
ға  сы мен тұспа-тұс келген 
шақ тар ды еске алды.

Кейін түлектер журналис-
ти ка факультеті мен кампусты, 
ҚазҰУ мұражайын, «Керемет» 
студент тер ге қызмет көрсету 
орталығын және бес жыл оқы-
ған кезде тұр ған №5 жатақ ха-
наны аралады. Бүгінгі таңда 
№5 студенттер үйі не күрделі 

Журналистика 
факультетінің 
тү лектері Әл-Фара-
би атындағы Қазақ 
ұлт тық универ си те-
ті не келіп, қала-
шықты аралады. 
ҚазҰУ-ды осыдан 
30 жыл бұрын 
бітір ген түлектер 
арнайы ұйымдас-
ты рыл ған салта нат-
ты шараға қатысты.

Әл-Фараби атын дағы Қазақ ұлттық уни вер си тетінің 
«Кере мет» сту дент терге қызмет көр сету орталығында 
«Mag num Daily» сауда желісі ашылды. Енді қа ла шық 
жастары азық-түлік алу үшін сырт тағы супер мар кет терге 
ба рып әуре лен бейді. Жұ мы сын бас та ған «Маgnum» 
жастарға азық-түліктің аса ауқым ды түрін ұсынады. 

Түлектер ҚазҰУ тынысымен танысты

Студенттер қалашығында 
супермаркет ашылды

Іс-шараға әлем бойынша 
ЮНЕСКО кафедраларының 
бағ дар  лама жетекшісі И.Ни-
ша нян (онлайн, Париж қ.), Қа-
зақстан Республикасының 
ЮНЕСКО іс тері жөніндегі ұлт-
тық комис сия сының бас хат-
шы сы А.Бай са баева, ЮНЕСКО 
Кластерлік бюросының ди рек-
торы М.Маг нус сон (онлайн), 

Германия Фе де ративтік Рес-
пуб ликасының бас консулы 
В.Фауст, Ұлттық коми тет төр-
аға сының орын ба сары Р.Му-
за фаровтар қатысты.

ЮНЕСКО кафедралары 
мен орталықтары арасында 
тә жірибе алмасу плат фор ма-
сын ұйымдас тыру мәселесі 
талқыланды. Қа зақ стандағы 
ЮНЕСКО-ның бар лық ка фе-
дра лары өз қызметі ту ралы 
баяндама жасады. Тұрақ ты 
даму бойынша ЮНЕСКО ка фе-
драсының меңгерушісі Т.Ба-
зар баева кафедра жұмы сы-
ның бағыттарын, басты 
та быс ты жо ба ларын баяндап, 
2022-2023 жылдарға жос пар-
ланған іс-ша ралармен та ныс-
тырды. Семи нар ға қа ты су шы-
лар ЮНЕСКО-ның Орталық 

Азия өңірі және бү кіл әлем 
бо йынша кафе дра ларымен 
тиім ді ынтымақ тас тық ты 
ұйым дастыруға ортақ ниет 
біл дірді. Қазақстанның бар-
лық ЮНЕСКО кафедралары 
Па риж қаласында ЮНЕСКО 
штаб-квар ти расында 3-4 қа-
ра шада өтетін ЮНЕСКО/ 
UNITWIN бағдарлама сы ның 
30 жылдығына арналған 
халық ара лық конференцияға 
ша қы рыл ды.

Ольга ЗУБОВА,
Тұрақты даму бойынша 

ЮНЕСКО кафедрасы
меңгерушісінің ғылыми-

инновациялық
және халықаралық 

байланыстар бойынша 
орынбасары

Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ 
журналистика 
фа куль тетінің 
Тұ рақты даму 
бо йынша ЮНЕСКО 
кафедра сы ның 
профессор лық-
оқытушылық 
құ  рамы, Қазақ-
неміс универси те-
тін де өткен «Қазақ-
стандағы 
ЮНЕСКО-ның білім 
және ғылым сала-
сын дағы отбасы» 
тақырыбында 
ұйым   дас тырылған 
Қазақ стан ЮНЕСКО 
кафе дра ларының 
I жұмыс кеңесіне 
қатысты.

ЮНЕСКО кафедраларының жұмыс кеңесі өтті

«Университетте са па-
лы әлеуметтік-мәдени 
қыз мет көрсету бо йын-
ша жұмыстар күшей тілу-
де. Бүгінгі «Magnum Dai ly» 
сауда желісінің ашылуы 
сол жұмыстың жалғасы. 
Бұл игіліктер универ си-
тет ректоры Жансейіт 
Қан сейіт ұлы ның баста-
ма сымен жү зе ге асты», 
– дейді Бас қарма мү -
шесі – қаржылық қыз-
мет жөніндегі про рек тор 
Калилла Абдул лаев.

Ашылу салтанатына 
қатысқан студенттердің 
бірі, механика-ма те-
ма  ти  ка факульте тінің 
1-курс студенті Данагүл 
Адал бүгінгі ашылып 
жатқан «Magnum Daily» 
супер мар кеті студенттер 
үшін тосын сый бол ға-
нын жет кізді.

« С у п е р м а р к е т т і ң 
ашы  луы біз үшін жағым-
ды жаңалық. Мұнда қа-
ла шық тағы басқа дүкен-
дер мен салыстырғанда 
бағасы едәуір арзан. 
Сонымен қатар банк 
карточкасы арқылы да 
төлеуге болады», – дейді 
студент.

Айта кетейік, «Mag-
num Daily» супер мар ке-
тінде, ашылуына орай, 
тауарларға арнайы же-
ңіл діктер мен бонустық 
жүйе де қарастырылған.

Нұрсұлтан 
ЖЕКСЕНБАЕВ


