
QAZAQ
UNIVERSITETI №38 (1820)

16 қазан
2021 жыл

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық 
университеті

www.kaznu.kz facebook.com/KazakhNationalUniversity vk.com/kazuniversity instagram.com/KAZNU_FARABI

Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

3 4 6

Наши предки 
стремились к свободе 
и независимости

Биология 
ғылымын 
көркейткен 
қайраткер

Медициналық 
қалдықтардан 
синтез газ алудың 
айрықша әдісі

Журналистермен жарқын жүздесу
Әл-Фараби атын да-

ғы Қазақ ұлттық 
уни верситетінің 
Басқарма Төрағасы – 
Ректоры Жансейіт 
Қансейітұлы 
Түймебаев бұқаралық 
ақпарат құралдары 
өкілдеріне арнап 
баспасөз мәслихатын 
өткізді.

Журналистер алдымен қа-
ла шық аумағын аралап, күрделі 
жөндеуден өткізілген оқу ғима-
раттары мен жатақханаларда 
бо лып, мәдени-әлеуметтік ны-
сан дардың жұмысымен та ныс-
ты. 

Кездесу барысында білім 
ор дасының басшысы Жансейіт 
Түй мебаев журналистер қауы-
мы на оқу орнының даму бағ-
дар ламасы, кампусты жаңғырту 
жоспары және атқарылған жұ-
мыстар туралы баяндап, жур на-
листердің сұрақтарына жауап 
берді.

БАҚ өкілдерінен келген дер-
дің қатарында «Қазақ газеттері» 
ЖШС бас директоры Шәм шид-
дин Пәттеев, «Qazaqstan dauiri» 
газетінің бас редакторы Ертай 
Айғалиұлы, «Жас қазақ» газе-
тінің бас редакторы Срайл 
Сма йыл, «Заң газеті» басы лы-
мы ның бас редакторы Айнұр 
Сембаева, Қазақ радиосы Ал-
маты бөлімшесінің редак торы 
Бақыт Жағыпарұлы т.б. жур на-
листер бар. Олар қалашық ау-

ІТ саласында ынтымақтастық артады
Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің 
Басқарма Төрағасы – 
Ректоры Жансейіт 
Қансейітұлы 
Түймебаев Түрікмен-
стан ның төтенше және 
өкілетті елшісі Батыр 
Режеповпен кездесті.

Университет басшысы мәр-
те белі қонаққа құрмет көр-
сетіп, ҚазҰУ қызметіне қы зы-
ғушылығы үшін ризашылығын 
біл діре отырып, дипло ма тия-
лық ұйымдар тарапынан қол-
даудың маңыздылығын атап 
өтті.

Ректор жоғары білікті ма-
ман дарды даярлауға бағыт тал-
ған білім беру сапасына тоқ та-

ма ғын аралап, қызу жұмыстың 
куәсі болды.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің та ри-
хы тереңде, қалыптасқан дәс-
түрі бар, жетістігі мол еліміздегі 
көш басшы жоғары оқу орны. 
Қазір университет құрамында 
16 факультет, 68 кафедра, 8 ғы-
лыми-зерттеу институты және 
29 ғылыми орталық жұмыс іс-
т ей ді.  Сонымен бірге Меди ци-
налық диагностикалық орта-
лық, Ө.Жолдасбеков атындағы 
Сту дент тер сарайы, «Керемет» 
сту дент терге қызмет көрсету 
орта лы ғы, Ыстықкөлде спорт-
 тық-сауықтыру лагері бар. 140-

ҚазҰУ басшылығы білім орда-
сы на арнайы келген мәртебелі 
мей  мандарға ризашылық білдіре 
отырып, медицина саласындағы 
кадр даярлау тәжірибесімен бөлісті. 
Бүгінде білім ордасында 16 фа куль-
тет бар, олардың қатарына Жер-
рах паша университетінің меди-
ци на факультетімен бағыттас 
ме     ди цина және денсаулық сақтау 
факультеті де кіреді. Сонымен қа-
тар ҚазҰУ базасында меди ци на лық 
орталық табысты жұмыс іс тей ді.

Кездесуде тараптар биомеди-
ци на саласындағы бірлескен ғы лы-
ми-инновациялық әзірлемелер 
ке  лешегі жайлы пікір алмасып, сту-
дент, оқытушы және ғылыми 
қызметкерлердің академиялық ұт-
қыр лығы бойынша ынтымақтас-
тық ты кеңейту, магистранттар мен 
докторанттарға арналған оқу бағ-
дар ламаларын бірлесіп әзірлеу мә-
селелерін кеңінен қарастырды. 

Айта кету керек, ҚазҰУ Тү р кия-
ның 40-тан астам жоғары оқу 
орын дарымен ынтымақтастық ор-
нат қан. Олардың аясында жыл са-
йын студенттер, докторанттар мен 
ғылыми қызметкерлер тілдік, ғы-
лыми тағылымдамадан өтеді. 2016 
жылдан бастап гуманитарлық, 
әлеу   меттік және жаратылыстану 
ғы лымдары саласындағы бірлескен 
ғылыми-зерттеу жобаларын іске 
асыру бойынша бірегей халық ара-
лық алаң болып табылатын Ыс там-
бұл университеті жанындағы 
«Әл-Фараби» еуразиялық зерттеу 
ор    та лығы жұмыс істейді. 

Әйгерім ӘЛІМБЕК

лып, университетте ғылыми 
зерт теулерді коммер ция лан-
дыру бағыттары туралы айтты.

Өз кезегінде Түрікменстан 
елшісі Батыр Режепов ректор 
Жансейіт Түймебаевқа жылы 
қабылдағаны үшін риза шы лы-
ғын білдірді. Кездесу бары сын-

да екі елдің ғылыми және білім 
беру саласындағы бірқатар 
мәселелер талқыланды. Атап 
айт қанда, елші IT-тех но ло-
гиялар саласында жоғары бі-
лік ті мамандарды даярлау мақ-
сатында Түрікменстан мен 
Қа зақстан Республикасының 

жо  ғары оқу орындары ара-
сында келісімге қол қою ниетін 
білдірді.

Елші сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
келер айдың соңына жоспар-
лан ған Түрікменстан Респуб-
ли касына сапары аясында келі-
сім дерге қол қою мүмкіндігі 
ту ралы айтып, ректордың рес-
ми делегация құрамындағы жұ-
мыс сапарына қолдау көр-
сететінін жеткізді.

Кездесу соңында ректор 
ын тымақтастықты дамытып, 
ор тақ жобалар бойынша жұ-
мысты бірлесіп ұйымдастыруға 
да йын екенін білдірді.

Гүл БАЯНДИНА

Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаев 
Ыстамбұлдағы Жеррахпаша 
(Cerrahpasa) университетінің 
ректоры Нури Айдын 
бастаған делегациямен 
кездесті. Әңгіме барысында 
медициналық кластер 
саласындағы ынтымақтастық 
бағыттары талқыланды.

ҚазҰУ-ға түрік 
делегациясы 

келді

Шолпан ЗАБИХ:

қа жуық ғылыми және оқу-
зерт    теу зертханасы іске 
қо     сыл    ған. 

Университет басшысы өз 
сө  зінде жоғары оқу орнында 
оқы тушыларды материалдық 
жа ғы нан ынталандыруға ерек-
ше кө ңіл бөлінетініне тоқ тал-
ды. Мә  селен, биыл жалақы екі 
рет көтерілді. Бірінші рет ақ-
панда 20 пайызға өссе, екінші 
мәр те Білім және ғылым ми-
нис тр лігінің нұс қауы на сәй-
кес, 1 қыркүйектен бастап бел-
гі ленді. Қазір мұға лім нің ең 
тө менгі жалақысы – 285 мың, 
аға оқыту шы ға – 312 мың, қа-
уым   дас тырылған профес сор ға 

– 389 мың, профессорға 500 
мың теңге көлемінде бел гі-
ленді. 

ҚазҰУ-да 650-ден астам 
білім беру бағдарламалары жұ-
мыс істейді. Биыл ең өзекті әрі 
перс пективалық бағыттар бо-
йынша 100-ден астам жаңа оқу 
бағдар ла масы іске қосыл ды. 
Олардың қатарына невр о ло-
гия, кибер фи зика, био ло-
гиялық инженерия, роботтық 
жүйелер, жара ты лыстану мен 
инженерлік-техни ка лық ба-
ғыт тағы табиғи және техно ло-
гиялық тәуекелдер енді.

Жалғасы 2-бетте
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Соңы. Басы 1-бетте

Әлеуметтік-гуманитарлық ба-
ғытқа: мемлекеттік басқару және 
қоғамдық қауіпсіздік, цифрлық 
экономика, креативті индус-
трия лар, медиа-ком муникация, 
ақылды қала экономикасы сияқ-
ты мамандықтар бар. 

Бүгінде жоғары оқу орнының 
инфрақұрылымын модер низа-
циялау жұмысы өте қарқынды 
жүріп жатыр. Биыл жеті оқу 
ғимаратында косметикалық 
жөндеу жүргізілді, үш оқу ғима-
ра тында күрделі жөндеу жұмыс-
та ры аяқталуда. 14 жатақхана 
жөн деуден өтіп, студенттерге 
қа зіргі заманға сай жағдай жа-
салды. Кампустың аумағы абат-
тандырылып жатыр.

Университет ректоры Жан-
сейіт Қансейітұлы білім беру 
мен ғылымның озық инфра-
құры лымын заман талабына сай 

Оқу орнының басшысы 
ту ған университетіне 
әрдайым қолдау көрсетуге 
әзірлігі үшін олимпиада 
чем пионына алғыс білдірді. 
Қа ра  шаңырақтың өз 
чемпион да рын мақ тан 
тұта ты нын айтып, спорт-
шыға ел игілігі үшін қыз-
метте абы рой тіледі. Со-
нымен қатар ректор 
ҚазҰУ-дың отандық және 
әлемдік білім кеңістігіндегі 
басты жетіс тік терімен және 
алдағы даму жос парымен 
бөлісті. Университет жас  та-
рының қазақ ста ндық және 
халық аралық спорт аре-
насындағы жо ғары спорт тық 
нәтижелеріне тоқ талды. 
ҚазҰУ студенттік спорт  тың 
теңдессіз көшбасшысы 
еке нін алға тартып, Токио 
олим  пиа да сында көк туды 
желбі рет  кен ауыр атлет 
Игорь Сон, жү зуші Нұрдәулет 
Жұ ма ғали, дзю дошы Елдос 
Сметов, еркін кү рескер 
Нұрислам Санаев же ңісін 
мы сал ға алды.

ҚазҰУ түлегі Ермахан 
Ыбы  райы мов өз кезегінде 
ір гелі оқу орнының ерекше 
мәр тебесін атап өтіп, 
қала шық тағы оң өз ге-
рістерге қуа нышын білдірді. 
Білім ор дасының сан түрлі 
қыз мет тегі жоғары 
көрсеткіштеріне мән беріп, 
өз тарапынан үлес қо суға 
және тәжірибе бөлісуге 
дайын екенін жеткізді. Спорт 
са ла сындағы уни верситет 
мүм   кіндіктерін жоғары 
ба ға лап, қасиетті мекенде 
талай саң лақ спортшының 
қанаты қа тайғанын тілге 
тиек етті.

Сондай-ақ жүздесуде ұлт 
ден сау лығын сақтаудағы 
бұ қа ралық спорттың 
маңызы ай тылып, жас тарды 
спортқа тарту жолдары мен 
сала келе ше гі кеңінен 
талқыланды.

Әйгерім 
ӘУЕЗХАНҚЫЗЫ

AqpArAt

Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың 
Басқарма Төрағасы 
– Ректоры Жансейіт 
Түймебаев 
халықаралық спорт 
шебері, Сидней 
олимпиадасының 
чемпионы Ермахан 
Ыбырайымовпен 
кездесті. Кездесуде 
салауатты өмір салтын 
насихаттау мен 
студенттік спортты 
дамыту жайлы 
мазмұнды әңгіме 
өрбіді.

Қарашаңырақ 
чемпиондарын 
мақтан тұтады

Журналистермен жарқын жүздесу
да мытуда әлі де ауқымды жұ-
мыстар атқарылатынын айтты. 
Жатақханалар ескірген, көп ші-
лігінде пайдалануға берілгеннен 
кейін күрделі жөндеу жүргі зіл-
меген. Коммуникация жүйесі 
апат тық жағдайда. 15 мыңға 
жуық студент жатақханаға мұқ-
таж. Соңғы студенттік жатақхана 
1991 жылы салынып, пайда ла-
нуға берілген. Оқу ғимараттары 
тоз ған. Инженерлік желілер мен 
коммуникацияның жағдайы сын 
көтермейді. Жаңа ғимараттар 
мен жатақханалар қажет. 

Осыған байланысты кампус-
ты дамытудың 2025 жылға 
дейін гі жұмыс жоспары жасалды. 
Білім және ғылым минис тр-
лігінің Қаржы орталығымен бір-
лесе жатақханалар салуға ин вес-
торлар тарту бойынша жұмыс 
жүр гізіліп жатыр. Сондай-ақ 
қазір бюджетке түсетін жүкте ме-
ні азайтатын шетелдік инвес ти-

ция ларды тартудың түрлі те тік-
тері қарастырылуда.

Биыл университет ұжымы 

600-ден астам ағаш отырғызды, 
Ел басы саябағы, Ағаштар ал-
леясы ашылды. 

Ришат АСҚАРБЕКҰЛЫ, 
Azattyq Ruhy агенттігі Алматы бюросының жетекшісі:

– Мен бүгін журналист ретінде көкейімде тұрған мәселенің 
шешімін тапқандай болдым. ҚазҰУ-да 26 мың студент болса, соның 
бар-жоғы 30-40 пайызы ғана жатақханамен қамтылған. Ал уни-
верситеттің жаңа ректоры осы бастаманы қолға алып, тағы да 11 
жатақхана салу жоспарымен бөлісті. Құдай қаласа, оны да көретін 
күн алыс емес. Өткен отыз жылда осы қалашықтың аумағында 
бірде-бір жатақхана салынбаған екен. Мен бұл жаңалыққа қуанып 
әрі тілекші болып отырмын. Білім ордасының инновациялық, 
ғылыми жобалармен де толыға түскенін бай қа дым. Болашақта 
ҚазҰУ-дан әлі талай Фарабилер шығатынына сенемін. 

Айнұр СЕМБАЕВА,
«Заң газетінің» бас редакторы: 

– ҚазҰУ-да менің тоғыз жылым 
өтіпті. Журналистика факультетіне 
түсіп, бакалавр, магистратура, ас-
пи рантурада оқыдым. Сондықтан 
ҚазҰУ маған өте ыстық. Мұнда 
жасалып жатқан әрбір игі іске қуа-
ныштымын. Жақсы дүниелерге ті-
лек шіміз. Бүгін қара шаңы ра ғы мыз-
да көптеген өзгерістер болғанына 
куә болып отырмыз. Оқу орнымыз 
түрленіп, құлпыра түскен екен. 
Әсіресе кітапхана мен студенттерге 
жасалынып жатқан жағдайға көңі-
лі міз толды. Ал аудиториялар болса 
жа ңашыл бейнеде түрленіпті. Қан-
шама ескірген ғимараттар за-
манауи кейіпке еніпті. Бұның өзі 
ал ты айда жасалынған екен. Алдағы 
уақытта ҚазҰУ тіптен жаңарып, 
жаңғыра түседі деп ойлаймыз. 

Рая ЕСКЕНДІР, 
«Алматы ақшамы» газетінің 

тілшісі: 

– Тоқсан жылдық тарихы бар 
бі лім ордасының екінші бір ты ны-
сы ның ашылғанына куә болдық. 
Жатақхана, оқу корпустарындағы 
өзгерістерді өз көзімізбен көрдік. 
«Мың естігеннен бір көрген артық» 
демекші, ауқымды әрі қауырт жұ-
мыс жүріп жатқанына қуандық. 
Бәсекеге қабілеттілік болу үшін ең 
ал дымен студенттің тұрмыс жағ-
дайы қолайлы болу керек. Осыған 
орай, білім алушыларға жан-жақты 
жағдай жасалып жатыр екен. 
Әрдайым тілекшіміз!

Гүлзат НҰРМОЛДАҚЫЗЫ,
Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ
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ве дения коллективизации, и 
голода многие жители вынуж-
дены были бежать за границу. За 
свободолюбивые идеи и незави-
си мость пострадали алашор дин-
цы и их родственники. Следует 
пом нить и о тех жертвах режима, 
которые находились в 26 лагерях 
ГУЛАГа НКВД, а членов их семей 
преследовали как изменников 
Родины. Поэтому еще много «бе-
лых пятен» в истории, а многих 
участников народно-осво бо ди-
тельных восстаний, а также тех, 
кто отдал жизнь за идеи не за-
висимости страны, до сих пор 
пол ностью не выявлены и пы-
лятся в архивах страны и зару-
бежья.

Прошли десятилетия, но эта 
черная страница истории на-
всег да останется незаживающей 
раной. Поэтому в соответствии 
с Указом Президента Республики 
Казахстан К.Токаева от 24 ноября 
2020 года №456 «О Госу дар ствен-
ной комиссии по полной реа-
билитации жертв политических 
ре прессий», под председа тель-
ством Государственного секре-
та ря Республики Казахстан К.Ку-
шер баева, была образована 
Го  су дарственная комиссия по 
пол  ной реабилитации жертв по-
ли тических репрессий, основ-
ной задачей которой является 
юри ди ческая и политическая 
реа би ли тация жертв полити чес-
ких репрессий. В состав данной 
Госу дар ственной комиссии во-
шли видные ученые Ка зах-
стана, в том числе КазНУ им. 
Аль-Фа ра би.

Председатель Правления – 
Ректор Казахского нацио наль-
ного университета имени Аль-
Фараби, доктор филологических 
наук, профессор Жансеит Кан-
сеит улы Туймебаев, отмечая важ-
ность данного проекта на госу-
дар ственном уровне, и его 
ак туальность в преддверии 

Наши предки стремились 
к свободе и независимости

Шолпан ЗАБИХ, доктор юридических наук кафедра гражданского права и 
гражданского процесса, трудового права КазНУ им. Аль-Фараби:

тральном государственном ар-
хи ве города Алматы, ГУ «Архив 
Президента Республики Казах-
стан». 

Известно, что антисоветское 
восстание казахских шаруа рода 
адай вспыхнуло на Мангышлаке 
в 1929-1932гг. и его причиной 
было всеобщее обнищание ка-
зах ских аулов, непосильные на-
логи, массовые перегибы в 
про ведении коллективизации, 
«лик  видация баев и полу фео-
далов», попрание религиозных 
чувств народа, массовый падёж 
скота 1929 года и последовавший 
за ним голод. В географическом 
плане данное восстание охва ты-
вало территорию на тысячу с 
лишним километров с севера на 
юг, от города Актюбинска до гра-
ни цы Туркменистана, и с запада 
на восток от берегов Каспийского 
моря до Аральского моря. 

После подавления Адаевского 
восстания многие его участники 
скрылись в Туркмении, Каракал-
пак стане, Таджикистане, Иране 
и Афганистане. Органы ОГПУ 
под вергли суду участников вос-
ста ния, многие из них были 
приговорены к различным годам 
заключения, а также к высшей 
мере наказания. Но некоторым 
участ никам этого восстания уда-
лось бежать за границу. Всего по 
Адаевскому восстанию 1931 года 
были привлечены 740 человек, из 
них арестованы 559 участников. 
Все они были осуждены как 
«враги народа», приговорены к 
разным мерам наказания – от 
высшей до ссылки в далекие от 
родного края су ро вые места. 
Более 130 человек приговорены 
к высшей мере на ка зания – 
смертной казни, десят ки людей 
– к 25-и и 20-и годам лагерей, 
около 150 человек – к 10-и годам 
лагерей, остальные получили по 
8, 6, 3, 2 года заклю чения и 
высылки.

В рамках изучения мате-
риа  лов Адаевского восстания, 
следст венное дело которого 
сос тоит из 12 томов по «Контр-
ре волюционной организации 
баев, торговцев, бывших слу жа-
щих царского правительства и 
Совработников»,  70 человек 
прив  лечены по статьям 58-2 
(контрреволюционное дви же-
ние) и 59 (бандитизм) Уголов но-
го кодекса РСФСР. В настоящее 
время нами подготовлен список 
из 85 фамилий участников этого 
восстания, по которым ведется 
тщательное изучение про то ко-
лов допроса, постановления, об-
ви нительные заключения по делу 
контрреволюционной орга ни-
зации баев торговцев, бывших 
служащих царского Прави тель-
ства и совработников бывшего 
Адаевского округа и иные доку-
менты. 

Изучаются документы по 
«Батпаккаринскому восстанию», 
которое вспыхнуло в ноябре 
1929 года в Батпаккаринском 
районе и некоторых аулах Нау-
рзум ского и Тургайского райо-
нов Кустанайского округа по 
при чине повсеместной конфи с-
ка ции имущества. Особенность 
изучения материалов по данному 
восстанию состоит в том, что не-
о боснованные гонения родных 
и близ ких участников восстания 
сопровождались гонениями 
род  ных и близких алаш ор ди н-
цев А.Бай турсынова, М.Дулатова, 
М.Ес   болова, руководителя на-
цио  нально-освободительного 
дви жения 1916 года А.Жан бо-
сынова. В целом на основании 
статьи 58 УПК РСФСР арестованы 
50 человек с навешиванием яр-
лы ков «националист», «контр-
ре волюционер», «алашор ди-
н ец» и др. Ведется работа по 
изу  че нию документов в отно-
шении 200 участников Батпак-
карин ского вос  стания и выяв-

ле нию не реа билитированных 
лиц.

Также изучаются архивные 
документы по «Шыңғыстау көте-
рі лісі», которое произошло в 
фев рале 1931 года в ВКО (ныне 
район Абай) с охватом около 200 
человек. Организатором и идей-
ным руководителем восстания 
был бывший Шынгыстауский 
бай и волостной управитель 
Мол дабаев Мусатай, осужденный 
в январе 1931 года Нарсудом 
Шынгыстауского района по ст. 
58-7 УК РСФСР на 5 лет высылки 
из указанного района в город 
Казалинск. Такая же судьба 
ожидала его сына –Молдабаева 
Манапа. Вооруженным восста-
нием также возглавляли Медеуов 
Санияз и Торайгыров Емилжан.

В настоящее время уточ няют-
ся архивные документы в отно-
ше нии 189 человек, которые 
были арестованы в ходе этого 
восстания. Проводится работа по 
сбору сведений, то есть выясняем: 
кто из этих людей был осужден 
и на какой срок, а также какие 
меры наказания были при ме-
нены к ним. Изучаются дела в 
отношении 47 человек, которые 
были приговорены к высшей 
мере наказания и расстреляны, 
105 человек отправлены в тру-
довые лагеря и 13 человек были 
переселены в другие регионы 
Казахстана. 

В числе крупных народно-
освободительных восстаний – 
это «Сарысу-созакское вос ста-
ние», которое произошло в 
Са ры суском районе Жамбылской 
области и Созакском районе 
ЮКО с 1928 по 1930 годы. 
Причины возникновения дан-
ного восстания аналогичные – 
не довольство политикой Со вет-
ской властью, направленной на 
конфискацию имущества у 
известных в Сарысуском районе 
людей. Главным поводом для 

выс тупления народа стало при-
менение властями в 1930 году 
штрафных санкций против тех, 
кто совершал религиозные обря-
ды в священный для мусульман 
месяц Рамазан. Участниками 
этих событий были выдвинуты 
ло зун ги, направленные на свер-
же ние Советской власти, поэтому 
только в районе Сузака погибло 
около 400 восставших и более 
200 попало в плен, более 152 че-
ло века были отправлены в 
исправительно-трудовые лагеря, 
сроком от 3-х до 10-ти лет; 21 
человек был выслан в Сибирь и 
10 участников восстаний пере се-
лены в другие регионы казахской 
сте пи. Во время иссле до ва тель-
ских работ стараемся найти тех 
участников восстаний, которые 
остались не реабилитированы.  

В своей исследовательской 
работе мы делаем акцент на Ал-
ма тинскую область. Весной 1930 
года в Каратальском районе 
вспыхнуло народное восстание, 
направленное против насиль-
ственной политики коллек ти-
визации. В Казахском крае кол-
лективизацию предполагалось 
завершить весной 1932 года (за 
исключением кочевых и полу ко-
чевых районов). Если в 1928 году 
в Казахстане было кол лек ти ви-
зировано 2% всех хозяйств, то к 
началу осени 1931 года в рес-
публике насчитывалось 78 райо-
нов (из 122), где коллек ти ви-
зацией было охвачено от 70 до 
100% дворов. 

Нами выявлен ряд участников 
восстания по Алматы, которые до 
сих пор не реабилитированы. 
Они проживали на территории 
нынешней Алматинской области. 
Заседанием «Тройки» при ПП 
ОГПУ были осуждены по 58-2, 
58-10, 59-3 УК РСФСР. Судьбы 
людей очень сложные и иска ле-
чены действующей на тот период 
системой, а их родные и близкие, 
а также потомки пострадали не 
менее. Среди обнаруженных в 
архивных документах фамилий 
есть и те лица, которые были 
объя влены в розыск. Пред вари-
тельная статистика показывает, 
что большинство участников бы-
ли осуждены органами внесу деб-
ной расправы (25% дел при хо-
дится на лиц, осужденных 
су  деб ными органами, и 75% – на 
внесу дебные органы). Некоторые 
участники восстания были осуж-
дены высшей мере наказания, а 
также большинство лиц – к 5, 10 
годам заключения в концлагере 
с конфискацией имуществ.

Сложность изучения архив-
ных документов состоит не толь-
ко в том, что они, пожелтевшие 
от времени, стали мало при год-
ными для чтения, а и в том, что 
сохранилась не полная инфор-
мация о тех или иных участниках 
восстаний либо она просто 
«разбросана» по другим следст-
вен ным делам. Сложно восста но-
вить связь событий и создать 
общую историческую картину, и 
нам еще предстоит много работы 
по восстановлению истори чес-
кого прошлого.

Наши предки, стремясь к 
свободе и независимости, оли-
цет воряли пример необы чай-
ного мужества, кристальной 
чис то ты дел и помыслов, без-
гра ничной любви к Родине. 
Путь к свободе и независимости 
был тернистым. Поэтому мы 
уверены, что на небосклоне не-
за висимого Казахстана появятся 
новые имена великих сынов, 
которые по достоинству будут 
возвращены народу. 

Подготовил 
К.ТУРЕЖАНОВ

Великим достижением народа и богатством любого 
государства является независимость. Исторически 30 лет 
– это мгновение, но для народа – целая эпоха радостей и 
трудностей, кризисов и перемен, долгая и тернистая 
дорога к возрождению национальных ценностей, языка и 
культуры. Это путь к свободе и самостоятельности, о 
которой мечтали наши предки.

Если обратиться к истории, 
то можно убедиться в том, что 
тоталитарный режим искалечил 
миллионы судеб в годы ли хо-
летья, когда под жернова ре прес-
сии попали совершенно без вин-
ные люди, отстаивающие свои 
права на свободу и само опре де-
ление. Только на территории 
Казахстана в 20-30 годы прош-
лого столетия произошли 372 
народно-освободительных вос-
ста ния, которые были жестоко 
подавлены действующим в то 
время политическим режимом. 
Жертвами насильственной де-
пор тации в Казахстан стали мно-
гие народы; в результате кара-
тель ных акций со стороны 
госу дарства и различных на силь-
ст венных мер, в том числе про-

30-ле тия независимости Респуб-
ли ки Казахстан, оказывает все-
стороннюю поддержку ученым 
нашего университета, входящих 
в состав Государственной 
комиссии. 

К сожалению, не полностью 
обнаружены в архивах и не воз-
вра щены имена многих участ-
ников таких крупных народно-
освободительных восстаний, как: 
Батпаккаринское, Сарысу-со зак-
ское, Мангышлакское восстание, 
Тахта-Купырское, Балкаш-Шок-
пар ское, Кармакшынское и дру-
гих. Поэтому нами ведется скру-
пу лезная работа по изучению 
архивных документов и след ст-
венных дел, хранящихся в спе-
циальном архиве Департамента 
по лиции города Алматы, Цен-
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Күн сайын әлемде әрбір аурухана төсегінен 0,5 келі 
биомедициналық қалдық бөлінеді. Ал Қазақстан 
бойынша жылына 18 мың тонна БМҚ шығарылады. 
Қазіргі таңда әсіресе коронавирус пандемиясынан кейін 
мұндай қалдықтарды утилизациялаудың маңызы арта 
түсті. Өйткені инфекцияланған және улылығы жоғары 
БМҚ көлемі көбейе түскен сайын, адам денсаулығына 
қауіп төндіріп отыр. Эксперименттік және теориялық 
физика ғылыми-зерттеу институтының термофизика 
және техникалық физика бөлімінің меңгерушісі 
Александр Устименко осы проблеманы шешудің 
инновациялық әдісін ұсынып отыр. 

Ғалым плазмотронның кө ме-
гімен биомедициналық қал дық-
тарды синтез газға айналдыру 
жобасын жүзеге асырып келеді. 
Биомедициналық (БМҚ) қал-
дықтар дегеніміз – ин фек ция-
ланған материалдардан құралған 
қал дықтар. Құрамында эко ло гия-
лық қауіпті организмдер мен 
био молекулалар кездесетін зерт-
хана қалдықтары да осы қатарда. 
Плазмотрон оттегі жеткіліксіз 
болса да жұмыс істейді. Яғни тем-
ператураны көтеру үшін бензин, 
газ немесе мазут жағу қажет емес. 
А.Устименконың айтуынша, газ-
дан дыру процесінде қызды рыл-
ған ауа агент ретінде пай да ла-
нылады. 

– Нәтижесінде синтез газ ала-
мыз. Оны электроэнергия өндіру 
үшін және көптеген химиялық 
процестерге қолдануға болады. 
Біз үшін қалдықтарды өңдеу тех-
но логиясының өзі жаңа сала. 
Сондықтан ондағы әрбір про цес-
ке ерекше көзқараспен қарау 
қажет. Қоқыс өңдеуге қатысты 
бағдарлама аясында барлық 
қалдық түрлерінің газдандыру 
процесіне бақылау жүргіздік. 
Электр стансаларының қалдығы, 
яғни күл үйінділерінен бастап, 
ауыл шаруашылығы, ағаш өнер-
кәсібі және биомедициналық 
қал дықтарға дейін – барлығы 
еш қандай қалдықсыз газдан ды-
руғ а болатынына көз жеткіздік. 
Әри не, одан қалған минералды 
қал дықтың көлемі көмірмен са-
лыстырғанда әлдеқайда төмен, 
– дейді ол.

Дүниежүзі бойынша био ме-
ди  циналық қалдықтарды жоятын 
плаз малық технология мен плаз-
мо химиялық реактордың ба ла-
масы жоқ және патент арқылы 
қор ғалған. Одан бөлек, күрделі 
зат тарды плазмада ыдырату өте 
тиімді. Өйткені оттегі бол ма ған-
дықтан, биомедициналық қал-
дық тар газдарға айналып, пи ро-
лиз процесі жүреді. Ал жағу 
ке зінде бұл үрдістер жүзеге ас-
пайды. ҚазҰУ ғалымдары жобаны 
бір неше шетелдік мамандармен 
бірлесіп жүзеге асыруда. 

– Біз алғаш рет Белорус сия-
ның А.В.Лыков атындағы Жылу 
және масса алмасу институтымен 
(ИТМО) бірге жұмыс істедік. 
Новосібірдегі С.С.Кутателадзе 
атын дағы Термофизика инсти ту-
тымен де бірнеше жобаларды 
жүзеге асырдық. Сонымен бірге 
Н.Э.Бауман атындағы Мәскеу 
мемлекеттік техникалық уни вер-
си тетінің (МГТУ) термо ди нами-
ка лық модельдеу технологиясын 
жоба барысында пайдаландық. 

малық жолмен жою жоғарыда 
ай тып өткен талаптардың бар лы-
ғына сай келеді. Температурасы 
5000 кельвинге жоғары электр-
до ғалық плазма органикалық 
және бейорганикалық қосылыс-
тар дың бұзылу процесінің қар-
қынын арттыру арқылы ыды-
ратады. Аталмыш технология 
адам өміріне қауіпті саналатын 
осы бір қоқыс түрлерін жылудың 
көмегімен зарарсыздандыруға 
және диоксин мен фуран секілді 
қосылыстардың түзілуіне жол 
бермейді. Нәтижесінде газ тәрізді 
және конденсацияланған уытты 
емес өнім алуға болады. Сонымен 
бірге көп мөлшердегі бейоргани-
ка лық заттар мен іріктелмеген 
био ме дициналық қалдықтарды 
өңдеуге көмектеседі. Әрі плазмо-
хи миялық реактор көлемі шағын 
болғандықтан, жұмсалатын энер-
гия мөлшері де аз болады, – дейді 
ғалым. 

Оның айтуынша, жағумен, 
тіпті интенсивті газдинамикалық 
режиммен салыстырғанда плаз-
малы утилизация техно ло гия-
сының ұтымды тұстары көбірек. 
Мысалы, өндірістік қуатын сақ-
тай отырып, реактор көлемін 6-8 
есеге кішірейтуге болады. Демек, 
оған қажетті өндірістік меке ме-
нің де аумағы қысқарып, плаз мо-

Медициналық қалдықтардан 
синтез газ алудың айрықша әдісі

Бастапқыда біздің басты бағы ты-
мыз көмірге тікелей байланысты 
бол ды. Мәселен, плазмалық жа-
нар май жүйелері, ал оған дейін 
кө мірді газдандыру негізгі та қы-
рыбымыз болды. Жылу және мас-
са алмасу институтының профес-
со ры А.Л.Моссэ де плазманы 
пи ролиз және газдандыру про-
цестерінде пайдаланып жүр. Осы 
профессормен бірге неліктен 
жаңа бағытты игермеске деген 
ойға келдік. Негізінде, профессор 
Моссэ – энергетикаға қарағанда 
радиациялық немесе сұйық қал-
дық тарды өңдеу саласына бейім-
дел ген ғалым. Сондықтан жаңа 
дүние жасап шығуды көздедік. 
Нә тижесінде плазмотрон мен 
реак тордың көмегі арқылы қат-
ты тұрмыстық қалдықтарды өң-
деу ді қолға алдық, – дейді А.Усти-
менко.

 Тұрмыстық қалдықтармен 
салыстырғанда биомедициналық 
қалдықтар қауіпті класқа жатады. 
Олардың қатарында COVID-19 
инфекциясымен ауырған па-
циент  терді емдеу барысында 
қол данылған медициналық мас-
ка, қолғап, қорғаныс киімі, ба-
хила, емдеу және вакци на циялау 
құралдары мен бинттер және т.б. 
бар. Сонымен бірге медициналық 
мақсатта қолданылған материал-
дар, қатерлі микробиологиялық 
культуралар, хирургиялық жол-
мен кесіп алынған дене мүшелері 
және инфекцияланған басқа да 
медициналық материалдар, зерт-
ха налық қалдықтар мен пайда ла-
нылған ине, скальпель, ланцет 
секілді құралдар да биомеди ци-
налық қалдықтар деп есептеледі.

Аурухана, емхана, қарттар үйі, 
жедел жәрдем қызметі, мәйіт ха-
на лар мен жерлеу бюролары осы 
биомедициналық қалдықтар 
шы ғаратын мекемелерге жатады. 

– Бұлар радиоактивті, химия-
лық, өндірістік және әмбебап қал-
дық түрлерімен салыстырғанда 
қауіптірек деуге болады. Өйткені 
олар инфекциялық аурулардың 
тез таралуына себепкер болуы 
мүмкін. Қазіргі таңда әлем бо-
йынша оны утилизациялаудың 

зерт теулерге сүйенсек, химиялық 
қалдықтарға қарағанда меди ци-
на лық қоқыстың қоршаған ор-
таға келтірер зияны орасан зор. 
Ал біздің елімізде әзірге басқа да 
ТМД елдері секілді бұл мәселеге 
жеткілікті көңіл бөлмей отыр. 
Өйткені оның көлемі өндірістік 
және тұрмыстық қалдықтармен 
салыстырғанда едәуір аз. Ал бұған 
дейін мұндай қоқыс түрлері ірік-

өң де леді. Реактордың жоғарғы 
бөлігі нің ортасында электрдо ға-
лы плазмотрон орнатылған. Со-
нымен бірге мерзім-мерзіммен 
жұмыс істейтін бір камералы 
плаз мохимиялық реактор қолда-
ны лады. Процеске жұмсалатын 
энер гия шығыны 1-2 кВтс/кг 
құрайды. Оның ішінде плазмо-
трон ды бір мезет ажыратып, 
реактордың минералды қалдық-
тардан тазартылып отыратынын 
ескерген жөн, – дейді ғалым.

Сайып келгенде, COVID-19 ін-
детін жеңу үшін биомеди ци на-
лық қалдықтарды өңдеудің жаңа 
әдістерін қолға алу қажет. Өйт-
кені мұндай қалдықтарды жақ-
қан нан кейін улы қатты қал дық-
тар топырақ арқылы жерасты 
сула рына түсуі мүмкін. Сондай-ақ 
пластикті жағу кезінде атмосфе-
ра лық ауаға улы газдар бөлінеді. 
Олар адам мен жануарларға кері 
әсер етіп, денсаулыққа орасан 
зор зиян келтіреді. Онкологиялық 
аурулар, тыныс алу және жүрек-
қантамыр жүйесі ауруларының 
туындауына себепкер болуы 
мүмкін. Өздеріңіз білетіндей, қал-
дық тарды жағу жердің азон қаба-
тының бұзылуына әсер етіп қана 
қоймай, климаттың өзгеруін кү-
шей теді. Мұндай ауада үнемі ток-
син дер мен химиялық заттардың 
болуы тіпті кейбір өсімдік түр ле-
рінің жойылуына әкелуі де ғажап 
емес. Бұл мәселелерді шешуге 
және биомедициналық қалдық-
тар ды экологиялық таза түрде 
жоюға плазмалық пиролиз және 
газдандыру процесі мүмкіндік 
береді.

– Жыл сайын әлемде шамамен 
30 млн тонна осындай меди ци-
налық қалдықтар түзіледі. Атап 
айтқанда, Ресейде – 100 мың, ал 
Қазақстанда 18 мың тоннадан 
асып жығылады. Өкінішке қарай, 
іс жүзінде COVID-19 панде мия-
сына қарсы әрекет нәтижесінде 
пайда болған қалдықтар дұрыс 
өң делмейді. Кейбір жерлерде 
тіпті өңдеу туралы сөз де бол-
майды. Сол себепті оны жою мә-
се лесі Қазақстан үшін ғана емес, 
әлемде де үлкен маңызға ие, – 
дейді А.Устименко.

Пациенттерді COVID-19 ви-
ру сынан емдеу мақсатында жүр-
гі зілген медициналық іс-шара-
лар дың әсерінен түзілген 
қал дықтар да назар аударуды 
та  лап етіп отыр. Демек, жоғарыда 
айтылған мәселелерді ескере 
келе, биомедициналық қалдық-
тар ды плазмалық утилизациялау 
технологиясын қолдану қажет ті-
лігі ұлттық және халықаралық 
ауқымда өте өзекті және маңызды 
деуге болады. 

Кәмила ДҮЙСЕН

телмегендіктен, оның құрамы 
өте күрделі әрі иденти фи ка ция-
лауға келмейді. Бұл осы мәселе 
төңі регіндегі проблемалардың 
қаншалықты өзекті екенін дә-
лелдей түскендей. 

– Демек, іріктелмеген қал-
дық  тарды өңдеу кезінде дезин-
фек циялап, зарарсыздандыруға 
барынша қауқарлы әмбебап 
әдісті таңдау маңызды. Ал био ме-
дициналық қалдықтарды плаз-

химиялық реактордағы тем пе-
ратура 2000 кельвинге дейін 
же  теді. 

– Плазмалық өңдеу тех но-
ло  гия сы биомедициналық қал-
дық  тар ды футерленген плазмо-
хи мия лық реакторға беру 
ар    қылы плаз малық алауды плаз-
мо тронмен генерациялайды. Нә-
ти  жесін де қалдықтардан уытты 
емес газ дар мен минералды қал-
дық түзі ліп, плазмалық алауда 

Биомедициналық 
қалдықтар 

радиоактивті, 
химиялық, 

өндірістік және 
әмбебап қалдық 

түрлерімен 
салыстырғанда 

қауіптірек деуге 
болады. Өйткені 

олар инфекциялық 
аурулардың тез 

таралуына себепкер 
болуы мүмкін.

жал ғыз жолы – өртеу. Оған ар-
нал ған үш түрлі құрылғы бар: ауа-
ның стехиометриялық немесе 
шамадан тыс көлемінде және ай-
налып тұратын пештерде жағу. 
Де генмен бұл әдістердің бар-
лығына тән бір кемшілік – диок-
син, фуран, бенз(а)пирен секілді 
өте улы химиялық байланыстар 
түзуінде болып тұр, – дейді 
А.Усти менко.

Санитарлық-гигиеналық 
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетіндегі жаңа оқу жылы түбегейлі 
өзгерістермен басталды. Ең бастысы, 
ешқандай сала назардан тыс қалған жоқ. 
Үш оқу корпусында күрделі жөндеу 
аяқталып, студенттер жатақханаларында 
жөндеу жүргізілді. Сондай-ақ ҚазҰУ 
кітапхана қоры сирек кездесетін 
кітаптармен толықса, профессор-
оқытушылар құрамына әлеуметтік қолдау 
көрсетіліп, жалақы мөлшері көбейді. 
Осындай игі істердің барлығы 
университеттегі жаңа басшылықтың 
бастама көтеруі себепті жүзеге асырылып 
отыр. 

Ұлы ойшыл әл-Фараби есімін иеленген университетте 
болып жатқан әр алуан жаңалық тек университет ұжымын 
ғана емес, республика жұртшылығын да елеңдетері анық. 
Өйткені Әл-Фараби университеті қазақ білімінің қара ша ңы-
рағы ғана емес, бүгінгі таңдағы білім мен ғылым сала сын-
дағы қазақ бренді де. Ұлы ғұлама әл-Фараби есімі тек 
ҚазҰУ-дың ғана емес, еліміздің имиджін әлемдік деңгейге 
көтеруге ықпал ететін аса құнды рәміздік капитал сана-
тын да екені тағы бар. Қазіргі таңда университет ға лым да-
ры еңбегінің тек қазақ көгінде ғана емес, әлемдік 
деңгейде таныла бастауының маңыздылығы арта түсуде. 
Бұл туралы жақында өткен гуманитарлық ғылым сала сын-
дағы ғалымдармен кездесуінде университет ректоры 
Жансейіт Түймебаев мырза ерекше атап өтті. 

Ғалымдар 
назар аударуы 
тиіс бағыттар 

белгіленді

Жаңа талап – 
басты бағдар

 Тағы бір айта кетерлігі, 
Ж.Түй мебаев уни вер ситет 
ректоры болып таға йын-
далғалы әлеу мет  тік-гу ма-
нитарлық ғылым дар ға 
ерекше кө ңіл бөліп ке леді. 
Бұл орынды әрі объек-
тивті. Өйткені елі мізге құ-
қықтық және адам  гер-
шілік мәдениеті жо ғары, 
құ қық тық санасы же тіл-
ге н жаңа кадрлар қажет. 

Біздің университет бү-
кіл әлем ге, ең алдымен 
гуманитарлық бағыттағы 
жоғары оқу орны ре тінде 
танымал. Мұнда алыс шет-
елдерге белгілі ғылыми 
мек тептер жұмыс істейді. 
Жансейіт Қансейітұлы 
әлеу меттік-гумани тар лық 
ба ғыт та ғы факуль тет тер-
дің профессор-оқы ту шы-
лар құра мымен және жас 
ғалым да рымен кез де суін-
де саладағы көп теген 
жетістіктерімізді сөз етті. 
Жиында ғалымдар ерекше 
назар аударуы тиіс негізгі 
бағыттар бел гіленді. Рек-
тор ҚазҰУ-дың елі міздің 
флагманы және үздік 
жоғары оқу орны екенін 
атап өтті. Университет 
жеткен осы жетістіктерді 
әрі қарай жетілдіру ұжым 
алдын да ғы ең басты мақ-
сат. Сонымен бірге ғы-
лыми зерт теулерді прак-
ти каға енгізуге ерекше 
назар аударылуы тиіс. 

Заң факультетінің 
оқы  тушы-профессорлар 
құрамы нағыз кәсіби ма-
ман дардан құралған. Бұ-
лай деуіміздің бір себебі 
– 2020-21 жылдары фа-
куль тетіміз мемлекеттік 
са тып алу келісім шарты 
не гізінде нормативтік-құ-

қық тық акті лер ге жем-
қор лыққа қар сы ғылыми 
экспертиза жа сады. Ке лі-
сімшарттың жалпы құ ны 
1,2 млрд теңгеге жуық. 
Алдағы жы лы бұл жұ мыс 
өз жал ғасын та бады. 
Нәтижесінде 2021-22 
жыл дарға ар налған ке-
лісім құны 11 ай үшін 1,8 
мил лиард қа жуық теңгеге 
жетіп отыр. 

Заң факультетінде ба-
ка  ла вриат, магис тра тура 
және док то рантура дең ге-
йінде, «Құқық» бағытын-
да ғы барлық маман дық-
тар бойынша білім 
бе  рі леді. Оның ішінде 
«Юриспруденция», «Құ-
қық қорғау органдары» 
мен «Кеден ісі» де бар. 
Қазіргі таңда факультетте 
жеті ғылыми ор та лық жұ-
мыс істейді. Ал түлек те-
ріміз мем ле кеттік меке ме-
лер мен құқық қорғау 
жүйесінде, мем  ле кеттік 
емес сектор мен аза мат-
тық қоғам да жоғары сұ ра-
нысқа ие. Демек, уни вер-
ситет жетіс  тік те ріне заң 
факультетінің қосқан үле-
сі орасан зор.

ҚазҰУ ректоры Жан-
сейіт Қан  сейітұлы бола-
шақ маман да ры мыз, яғни 
түлектердің гума ни тар-
лық тәрбиесіне ерекше 
на зар аударды. Ал бұл 
про цесте әлеу меттік-гу-
ман итарлық бағыт тағы 
білім аса қажет.

Дәулет 
БАЙДЕЛДІНОВ, 

з.ғ.д., профессор,  
Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ заң 
факультетінің деканы

Бүгінгі әлемдік білім мен ғылым 
теңізінде қазақ гуманитарлық ғы-
лы мы еркін жүзе алмай келе жат-
қаны рас. Бұл қазіргі қазақстандық 
ғы лым кеңістігінде бар өзекті 
мәселе. Ректор Ж.Түймебаев гума-
ни тарлық саладағы ғалымдармен 
кездесуінде бұл мәселені ашық 
айтты. Бүгінгі таңда әлемдік ғылым 
ұмтылып отырған халықаралық 
деңгейдегі Scopus немесе Web of 
Science базасындағы журналдарға 
мақала жариялаудың мәні ерекше 
екенін ескертіп, қазақ ғалым да ры-
ның танылуы үшін оның маңызын 
атап көрсетті. 

Шынында да, қазақ тілі мен 
әдебиеті, қазақ тарихы шет ел-
діктерге қызық па, біздің жеке 
әдебиетіміз бен тіліміздің мәсе ле-
сін кім керек етпек деген пікірдің 
тым ұшқары екенін мойындауымыз 
керек. Бұл қазақ тілі мен тарихын, 
әдебиетін өзіміздің ішкі баға ла-
мауы мызды танытпай ма? Кешегі 
В.Радлов, А.С.Пушкин, Кастанье, 
Н.Аб рамов, Г.Потанин, А.Фролов, 
Е.А.Александров, А.Е.Алекторов, 
В.М.Жирмунский т.б. қызыққан, 
бағалаған, зерттеген қазақ тілі мен 
әдебиеті, мәдениеті,  В.Рубрук, 
М.По лодан бастап, П.С.Паллас, 
А.И.Левшин, Н.Я.Бичурин жалғаған, 
Н.М.Ка рамзин, Е.М.Соловьев, 
В . В . В е   л ь я м и н о в - З е р н о в , 
М.И.Ива  нин т.б. сынды тарих шы-
лар қарас тыр ған қазақ тарихы 
бүгінгі әлемдік ғылымға қызық 
емес деуге сену қиын. 

Шындап келгенде, мәселе ғы-
лы ми жетістікті теориялық тұр ғы-
дан жүйелей, ағылшын тіліне дұрыс 
әрі анық аударып, талапқа сай 
жеткізе білуге келіп саяды. Мәселе 
– өзекті. Қазіргі басшылық қойып 
отырған жаңа талап тек талап қана 
емес, оны шешудің нақты жол да-
рын да ұсынады. Ұлы дала тілі мен 
әдебиеті, тарихы мен мәдениеті 
ту ралы кешегі жазылған клас си-
калық ғылыми ізбен жапсарлас 
жүйелі терең зерттеулер жазылуы 
тиіс. Ректорымыз елімізде және 
шетелде басылған ғылыми зерт теу-
лерді ынталандырудың болатынын 
ескертті. Алда жаңа талаптарды 
басты бағдар ретінде алып, үлкен 
ғылыми ізденістер жасау міндеті 
тұр.  

Ғылым саласында 30 жылда жа-
зылған жақсы еңбектер баршылық. 
Оны республикалық деңгейде ба-

ға лап, насихаттап, мол тиражбен 
көр сете білудің маңыздылығы мен 
ғы лыми жағынан маңызды санал-
ған зерттеулерді қайта бастыру 
ісінің де қолға алынатыны қуантты. 

Жансейіт Қансейітұлы оқу пән-
деріне қатысты білім бағ дар-
ламаларының ескіргенін де алға 
тартып, оқытудың сапасына ерек-
ше назар аударылатынын атап көр-
сетті. Оқыту сапалы болу үшін сту-
дент ке ұсынылатын оқулық қана 
емес, оқытушы-ұстаздың да білім 
деңгейінің жоғары болуының, дә-
ріс тің жаңа технология жетіс тік-
терімен жетілдіріле өтуінің ма ңыз-
ды екенін жақсы ескертті. Осы 
ретте әртүрлі себеппен өзге ЖОО-
ға кеткен, ғылымда үлкен орны бар 
ірі ғалымдардың университетке 
қайта оралып жатқанын да айту 
орынды. Сондай-ақ университет 
оқу ісіне пайдалану үшін компью-
тер лер мен басқа да құрылғылар 
алып жатқаны айтылды. Бұл да біз 
үшін қуанышты жайт. Өйткені ка-
федралардағы саны бар да, сапасы 
жоқ (сапа түгіл, басуға жарамсыз 
көп компьютер туралы айтпасақ та 
болады) техникалық құралдардың 
күні өткен-ді. 

ҚазҰУ болашақта зерттеу уни-
вер ситеті болуға ұмтылады. Зерт-
теу университетіне қойылатын 
биік талапқа сай болу үшін ат-
қарылатын жұмыстар да аталды. 
Білім беру бағдарламаларын жа-
ңар ту жолдары бойынша ойға кел-
ген бір ұсыныс – қазіргі бағдар ла-
маларды (силлабус) жазуда 
ұсы  нылатын әдебиеттер тек соңғы 
бес жылдағы еңбектер болсын 

деген талап бар. Шындап келгенде, 
ғылымның дамуы бес жылмен 
бағаланбасы анық. Студенттерге 
кейде қазіргі оқытушы шығарған 
оқу құралынан гөрі А.Бай тұр сын-
ұлы мен Ә.Бөкейханов, Ә.Марғұлан, 
З.Қабдолов, М.Томанов, С.Мыр за-
беков, Х.Қаримов, С.Исаев, М.Ора-
зов, Ә.Қайдаров еңбектерін оқы ту-
дың мәні мен маңызы артығырақ. 
Сондықтан әдебиеттің сапасы мен 
құнын шыққан жылмен есептеуге 
болмайды. Силлабус демекші, бізде 
мұны жыл сайын, тіпті кейде бір 
жылда екі рет алмастыру орын ала-
тыны рас. Силлабус, бағдарлама 
жа зуды үш жылға арнап жасау – 
білім беру ісінің жүйелілігі мен ор-
нық тылығын қамтамасыз етер еді.   

Қазақ тіл білімі кафедрасы – 
ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қа-
шан нан республикадағы жетек ші 
кафедра. Қазақтың ірі ғалым да ры 
қалыптастырған кафедраның өзін-
дік дәстүрі мен жолы бар. Қа зіргі 
таңда кафедра біраздан бері көңіл 
бөлінбей, ұмытылып бара жат қан 
ғылыми-әдістемелік семи нар ды 
рес публикалық деңгейде қай та 
жан дандыра бастады. Ка федра 
ғалым дарының дәрістері Facebook, 
You tube желілері арқылы тара ты-
луда. Көшбасшы дәрісі ұйым-
дастырылып, оған әлемдік дең-
гейдегі ірі түркітанушы ға лым  дар ды 
тартып, дәріс оқыту көз  де луде, 
АҚШ, Еуропа, Түркия ғалым да ры 
бүгінде Zoom плат формасы арқылы 
дәріс оқуға ке лісім берді. 

Тәуелсіздіктің 30 жылдық ме-
рейтойы қарсаңында кафе дра мыз-
да біраз іс-шаралар қолға алынуда. 
Қазақ тіл білімі кафедрасы Қа зақ-
стан халқының тілдері күніне орай, 
Тілдер фестивалін ұйымдастырды. 
Факультеттерде танымдық көш бас-
шылық дәрістер, танымдық кеш-
тер, дөңгелек үстелдер өткізілді. 
Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың 
өмірі мен шығармашылығына ар-
налған «Ұлы даланың ұлтаралық 
тілі» атты республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференция өткізді. 
Конференция жұмысына мәжіліс 
депутаттары, ғалымдар мен белгілі 
қоғам қайраткерлері, оқытушылар 
және студенттер қатысты. 

 Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
орай, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың филология факультеті Қазақ 
тіл білімі кафедрасының ұйым дас-
тыруымен «Ұлы дала құн ды лық-
тары: тәуелсіздік және тіл» атты 
халықаралық конференция, қазақ 
тілі пәнінен «Қазақ тілде сөйле 
әлем ді таң қылып, Қазақстан – 
тәуел сіз ел мәңгілік» атты рес пуб-
ликалық олимпиада ұйым дас ты-
рыл мақ. Ондағы мақсат –  еліміздің 
жоғары оқу орындарындағы өзге 
ұлт студенттерінің мемлекеттік 
тілді білумен қатар, халқымыздың 
мәдениеті мен тарихын, салт-
дәстүрін, ұлттық болмысын тану 
деңгейін көтеру және мемлекеттік 
тілдің мәртебесін нығайту.

Талап – жаңа, бағдар – бар. Осы 
бағдарға сәйкес, сапалы білім беру 
ісінің, классикалық үлгідегі ғы лым-
ды жаңғыртудың қолға алынғаны 
қуан тады.  

А.САЛҚЫНБАЙ, 
ф.ғ.д.,  профессор,  Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың Қазақ тіл 
білімі кафедрасының меңгерушісі 

Pıkır
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Халқымыз «Ғылым – теңіз, білім – қайық, білім іздеген 
өсер» дейді. Біз физиология ғылымын жан-жақты жетік 
білетін, ұзақ жылдар бойы студенттерге дәріс оқып, 
олар дың талайын білімді ғалым етіп шығара білген, өзінің 
ғылыми мектебі бар, биология ғылымының докторы, 
про фессор Қабдрахман Дүйсембіұлы туралы айтқымыз 
келеді. 

Биология ғылымын көркейткен қайраткер

fsd

«Білімге құмарлық – атадан» 
деп дана адам айтса керек. Қаб-
драх ман Дүйсембіұлы бесінші 
сы ныптан бастап басқа ауылға 
ба рып оқуын жалғастыруға мәж-
бүр болды. Әкесі Дүйсембі: «Ба-
лам, азамат болып, оқуыңды жал-
ғастыруға бара жатырсың. Қазақ 
«Байлықтың кілті – ғылым» деген. 
Ендеше сен сол байлықты жи-
науға бара жатырсың. Адамның 
жүр ген жолының бәрі білім, тек 
со ны айыра білу керек», – деп, 
ба ласын Тобылжан ауылына апа-
рып, танысының үйіне ор на лас-
тырды.  «Менің оқуға құш   -
тарлығым әкемнің сол сөз  де рінен 
басталса керек», – дей ді Қабекең 
балалық шағын есіне алғанда.

Оның оқуға бейімділігін, ын-
та сын сезген майдангер мұғалім 
Бейсен Ахметұлы оқуды жақсы 
оқығандардың арасында оның да 
атын атап, 9-сыныпты бітірген 
балаларға білімдерін жалғастыру 
үшін Павлодардағы педагоги ка-
лық училищеге баруға кеңес бе-
реді. Сөйтіп, Қабекеңнің педа-
гог тік дара жолы басталады. 
Пед   училищені бітірген соң, 
1948 жылдың тамыз айында Ал-
матыға, С.М.Киров атындағы елі-
міз дегі жалғыз университетке 
жол тар тады. Сол кездегі уни вер-

ситет рек торы Т.Тәжібаевтың қа-
был  да уында болып, ақыл-кеңесін 
сұ райды. Т.Тәжібаев: «Биология 
фа культетіне қалай қарайсың? 
Био логияға қазір көп мән бе рі-
луде. Қазақстанда да өз Ми чу рин-
дері, Сеченовтары мен Пав лов-
тары болуы керек қой», – деп жөн 
сілтейді. Осылайша ол биология-
топырақтану факультетіне доку-
мент терін тапсырып, білімін 
жалғастырады. 

1953 жылы университеттен 
«адам мен жануарлар физио-
ло гиясы» мамандығын алып, 

белгілі Л.А.Орбели, К.М.Быков, 
Е.М.Крепс, П.К.Ано хин сынды 
ұлы ғалымдардан дәріс алды. 

И.П.Павловтың зертханасы 
Колтуши деп аталатын, Ленин-
град қаласына жақын жерде ор-
на ласқан. Сол жерде Қабдрахман 
Дүй сембіұлы «лактацияның ата-
сы» атанған профессор И.А.Ба-
рыш никовтың жетекшілігімен 
мал дың сүт безінің қызметін те-
жейтін гормондардың әсерін 
зерттей бастайды. 

Кейіннен Қабекең елге қай-
тып, Алматыдағы Ғылым ака де-

жесінде 1971 жылы КСРО Мем-
лекеттік ғылыми-техни ка лық 
ко митетінің жүлдесін ұтып алды. 
Со нымен бірге лактация физио-
ло гия сы ның алғашқы зерт ха-
насы ашы лып, ғылыми-зерттеу 
жұмыс та рын кеңейтуге мүмкіндік 
ту   дырды. 

1990 жылы Қ.Дүйсембіұлын 
ҚазКСР Ғылым академиясы Фи-
зио логия институтының қыз мет-
керлері институт директоры етіп 
сайлады. Қабекең Р.А.Гареев және 
И.Я.Клейнбок секілді профес сор-
лармен бірге алғашқы қазақ 
ғарышкерлері Т.Әубәкіров пен 
Т.Мұсабаевтың физиологиялық 
ғылыми бағдар ламаларын жос-
пар лауға қатысты. 

Қ.Дүйсембин Венгрия, Бол га-
рия, Италия, Үндістан, Камбоджа, 
Моң ғолия, Пәкістан, Чехия мен 
Ресейде өткен халықаралық ғы-
лыми конгрестер мен сим по-
зиумдарда баяндама жасап, 
гипогалактия мен оның алдын 
алу мәселелерін дүниежүзілік 
дең гейде талқылады. Ол Копер-
ни кус, ҚР-ның ғылыми қоры 
бойынша жүлделер, көрнекті 
ғалымдардың арасындағы сайыс-
та мемлекет стипендиясын ұтып 
алды. Қазір Қабекеңнің шә кірт-
тері Франция, Вьетнам, Ресей, 

Қа бе кең сол жылы Кеңес Ода-
ғын дағы аты әлемге әйгілі Ле-
нин град қа ла сындағы И.П.Пав-
лов атындағы Физиология 
ғы лыми-зерттеу инс  титутының 
аспирантурасына түсіп, оқуды 
жалғастырады. Онда дүниежүзіне 

миясының Физиология ғы лы-
ми-зерттеу институтына кіші 
ғы     лы ми қызметкер болып ор-
на ласады. 1964-65 жылдары 
бірінші болып биені аппаратпен 
сауу технологиясы мәселесін кө-
терді. Ойын іске асырып, нә ти-

Ук раина мен Қырғызстанда келі-
сім шарт бойынша қызмет етіп 
жүр. 

Қ.Дүйсембіұлының жетек ші-
лігімен 30 адам кандидаттық 
және докторлық диссертация 
қорғады. Мұның бәрі ағамыздың 
ғылыми еңбектерінің нәтижесі. 

 Академик Қ.Дүйсембіұлының 
ғылыми баспадан шыққан 240 
еңбегі бар. Оның ішінде бес мо-
но графия, қазақ тілінде жа зыл-
ған үш оқулық және бірнеше оқу 
құралдарын атап өтуге бо ла ды. 

Қ.Дүйсембіұлының ғылыми-
педагогикалық еңбегі жоғары 
бағаланып, ол ҚР ҰҒА академигі, 
Қазақстанның профилактикалық 
медицина академиясының толық 
мүшесі және Халықаралық инте-
гра тивті антропология акаде мия-
сының академигі, Қырғызстан 
Рес публикасы Ұлттық академия-
сы ның Биотехнология инсти ту-
тында және Медицина академия-
сы ның докторлық диссертация 
кеңестерінің мүшесі (2003-2016 
жж.), ҚР ҰҒА-ның Адам және 
жа  н у арлар физиологиясы инс-
ти  ту тының құрметті директоры 
(2007-2016 жж.), Павлодар об лы-
сы Успен ауданының құрметті аза-
 маты (2011 ж.) болып сай лан ды.

Қабекеңнің зайыбы, жан досы 
Зайра Мағауияқызы – про фес-
сор, халық ағарту ісінің үздігі. 
Бүгінде Қабдрахман Дүй сем біұлы 
өзінің 90 жылдығын тату отбасы, 
дос та ры, шәкірттері, оқушылары 
мен әріптестерінің жанында қар-
сы алып отыр. Аса құрметті және 
қадірлі Қаб драх ман Дүйсембіұлы, 
мерейтойыңыз құт ты болсын!

Сұлтан ТӨЛЕУХАНОВ,
Биофизика, биомедицина және 

нейроғылым кафедрасының 
профессоры, б.ғ.д.

Тарихшы еңбегі жарық көрді
ҚазҰУ ұстазы бас бәйгені жеңіп алды

Театр, кино саласында қазақ 
халқының өткен өмірінен сыр 
шертетін құнды тарихи шы ғар-
маларды қамтитын кітаптың тұ-
сау кесері танымал ақын-жазу шы-
лар, тарихшы ғалымдар, өнер 
қай раткерлерінің, кино, театр 
саңлақтарының қатысуымен ҚР 
Ұлттық кітапханасында өтті. 
Автор бұл туындыларында сахна 
кейіпкерлері өміріндегі әртүрлі 
кезеңдердегі тарихи оқиғаларға 
табан тірей отырып, олардың жан 
әлемін ашады. 

Кітаптың бірінші томында Ер-
сайын Төлеубайдың өнер жо лын-
дағы өмір өткелдері мен аға буын-
нан алған тәлімдері, автор дың 
замандастары туралы есте лік тері, 
өмірден түйген ойлары мен 
шығармашылық ізденістері, мер-
зім ді басылымдарда жария лан ған 
мақалалары топтас ты рыл ған. 
Өнер саласында есімдері қалған 
ұлт тұлғаларымен қатар, шығар-
ма шылық ортада үзеңгілес болып 
бірге жүрген белгілі өнер қайрат-
керлерінің образдық су рет тері 
қызықты баяндалады. 

Екінші томында белгілі ре жис-
сер, драматургтің еліміздің 20-ға 
жуық қазақ театрлары сах на сын-

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Қазақ университеті» баспа 
үйі» баспаханасынан белгілі режиссер, драматург, 
университет түлегі, тарихшы, Қазақстанның халық әртісі, 
«Құрмет» орденінің иегері Ерсайын Төлеубайдың үш 
томдық шығармалар жинағы жарыққа шықты. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың физика-

техникалық факультеті Жылуфизика және тех ни-
калық физика кафедрасының аға оқытушысы 
Қазырет Бердіхан «ASSYL DOMBYRA – 2021» 
ақындар айтысының бас бәйгесін жеңіп алды. 

да қойылған тарихи дра ма лары 
мен комедиялары және балаларға 
арналған пьесалары жарияланған. 
Мұндағы пьеса лар дың дені 
азаттық үшін күрескен Алаш орда 
қайраткерлерінің бас та маларына, 
қазақ ұлтының бастан кешкен 
тарихи оқиға ла рына бағытталған. 
Бұл жинаққа автор тарихшы 
драматург ре тінде Қазақ елінің 
сонау сақтар за манынан бастап, 
бүгінгі уақыт аралығындағы 
өткен тарихына негізделіп жа зыл-
ған өзінің сах на ланған шы ғар-
маларын кіргізген. Соның ішінде 
бізге белгісіздеу болып келген ұлт 
тұлғаларының өткен өмірі шы ғар-
ма желісіне арқау болғаны, тарих 
пен театр өнерін қабыстыруы 
дра ма тур гияға жаңа тыныс бер-
гендей. Бұл еңбектер еліміздегі 
теа тр, кино са ласында құнды та-
ри хи шығар малар болып есеп-
теледі. 

Кітаптың тұсаукесеріне жи-
нал  ған зиялы қауым өкілдері Ер-
сайын Төлеубайдың тарихи дра-
матургиялық, сахна өнерін 
зерт теу кітаптары туралы өз пікір-
лерін айтып, бағаларын берді. 

Қайыржан ТӨРЕЖАНОВ

ж е ң і  с і м е н  қ ұ т  т ы қ т а й д ы !
Бұл Қазырет Бердіханның 

айтыстағы бірінші жеңісі емес. 
Ол 2016 жылы Қалихан Ал-
тын баевтың 90 жылдығына 
арналған республикалық ай-
тыстың бас жүлдегері, 2019 
жылы Орал қаласында өткен 
«Азат күннің ақ таңы» атты 
рес  публикалық айтыстың 
1-орын иегері,  2019 жылы 
Аты  рау қаласында өткен «Жыр 
ар қауы – Фариза» атты рес-
пуб ликалық айтыстың 3-орын 
ие гері, 2019 жылғы рес пуб-
ликалық «Алтын домбыра» ай-
ты сының 2-орын иегері және 
биыл Маңғыстауда өткен рес-
пуб ликалық айтыстың 2-орын 
иегері атанды. 

Міне, бүгінде тағы бір бе-
лес ті бағындырып, кезекті же-
ңі сіне жетті. Осы орайда, ақын 
«ASSYL DOMBYRA – 2021» ай-
тысы туралы өз ойын біл дірді. 
«Бұл айтыстан бір бай қағаным, 
айтыс өзінің бұ рынғы тұма 

май ды» деген секілді біраз 
сын-пікірлер айтылып жүргені 
рас. Осы айтыс сондай бір қа-
уе  сет сөздерге нүкте қой ған-
дай болды. Өйткені қар сы ла-
сыңды жеребе тастау ар қылы 
анықтайсың. Тақырып көп 
ай тылмайды. Жауаптасуға қа-
рап бағалайды. Міне, айтыс-
тың табиғаты осылай болса 
керек-ті. Бір айтыста алты 
мық  ты ақынмен айтысыппын. 
Бұл мен үшін үлкен тәжірибе 
болды», – дейді жеңімпаз 
ақын. 

Біз Қазырет Бердіханға же-
ңіс ті де жемісті күндер тілей-
міз! Халық атынан сөйлеген, 
қоғамның жүгін арқалаған 
әрбір айтыскер өзін жұрт ал-
д ын да жауапты сезінетіні 
анық. Олай болса біз әрі ай-
тыс кер, әрі университетіміздің 
білік ті маманын әлі талай биік-
терден көретінімізге сенім ар-
тамыз. 

Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

Ақпан айында басталған 
«ASSYL DOMBYRA – 2021» 
ақын дар айтысы белгілі ақын 
Жүрсін Ерманның 70 жылдық 
мерейтойына орай өткізілді. 
Ай тыстың басты ерекшелігі – 
жұптар жеребе тастау арқылы 
шешілді және ақындар сахнада 
суырыпсалып, ойламаған жер-
ден тосын ойлар айтып, кө-
рер менді тәнті етті. Барлығы 
47 ақын қатысқан жыр дода-
сы ның финалдық кезеңіне 18 
ақын қатысты. Олар: Ринат 
Зайытов, Мұхтар Ниязов, Ас-
панбек Шұғатаев, Мейірбек 
Сұлтанхан, Шалқарбай Із-
басаров, Қанат Мырзахан, Қа-
зы рет Бердіхан, Рүстем Қа-
йыр тай, Ерлан Аманқожа, 
Нұр  лан Есенқұлов, Бауыржан 
Шир мединұлы, Шұғайып Се-
зімхан, Рауан Қайдаров, Нұр-
зат Қару, Серік Қуанған, Айбек 
Жеңісқазин, Жансая Мусина 
және Нұрмахан Жақыпбеков. 

Екі күнге созылған аламан 
ай тыстың жеңімпазы болып 
уни верситетіміздің белді 
қыз меткері Қазырет Бердіхан 
та нылды. Әріптесіміз осы 
айт ыс тың алғашқы айна лы-
мында сөзі ұшқыр Рауан Қай-
даровтан басым түссе, ширек 
финалда ша бытты ақын Шұ-
ғайып Сезім ханнан айласын 
асыр ды. Жар тылай финалда 
Ринат За йы товты артта қал-
ды рып, фи налда Мұхтар Ния-
зовтан бір дау ыс артық жи нап, 
асыл тас тар мен көм  керілген 
дом быраның ие гері атанды. 
ҚазҰУ ұжымы ақын әрі ұс-
таз  ды мақ тан тұ тып, кезекті 

табиғатына ора лып келе жа-
тыр екен. Шыны керек, соңғы 
жылдары айтыс төңірегінде 
«ақындар келісіп алады» не-
месе «шаппа-шап айтыса ал-

SerPіn
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ІТ ғылымының академигі

Журналистер 
тәлімгері

ҚР ҰҒА құрметті академигі, Халықаралық 
ақпараттандыру академиясының және ҚР 
жо  ғарғы мектебі ҰҒА толық мүшесі, техника 
ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың Ақпараттық жүйелер кафедрасының 
профессоры Уәлшер Төкеев 75 жасқа толып 
отыр. 

Журналистика факультетінің 
ЮНЕСКО, халықаралық жур на лис-
тика және қоғамдық медиа 
кафедрасының мең ге ру шісі, 
филология ғылымының докторы, 
ғалым, профессор м.а. Назгүл 
Шыңғысова мерейлі 50 жасқа 
толып отыр. Ол Әл-Фараби 
атын дағы Қазақ ұлттық уни вер-
ситетінде 1999 жылдан бастап 
қыз мет етеді. 

Уәлшер Әнуарбекұлы 
1964 жылы Шу қаласындағы 
№33 жұмысшы жастар мек-
те бін үздік бітіріп, В.И.Ленин 
атындағы Қазақ поли тех ни-
калық институтының (бү гін-
гі Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ 
ұлттық техникалық зерттеу 
университеті) автоматика 
және есептеу техникасы фа-
куль тетіне оқуға түсіп, 1969 
жы лы жоғары оқу орнын 
«Элек трондық есептеуіш ма-
ши налары» мамандығы бо-
йын ша үздік бітірген. Есептеу 
техникасы кафедрасында 
ұстаздық қызметке қал ды-
рыл ған Уәлшер Төкеев 
1973-76 жылдары Мәскеу 
энер ге тика институтының 
ас пи рантурасында білімін 
шыңдап, 1977 жылы «APL 
программалау тілін интер-
пре тациялау» тақырыбында 
кандидаттық диссертация 
қорғады. Жас ғалым ҚазПТИ-
де ҚР ҰҒА академигі Ә.Әші-
мов басқарған ғылыми ұжым 
құрамында пәрменді ғылыми 
зерттеулермен айналысып, 
жаңадан ашылған Техни ка-
лық кибернетика кафе дра-
сын күшейту мақсатында сол 
ка федраға ауыстырылды. 
Сол кезден бастап прог рам-
малық жабдықтамалар мен 
нақты уақыт жүйесі деректер 
қорларын автоматтандырып 
жобалау бағытындағы із де-
ніс терін бастады. Өндіріспен 
тығыз байланыста жүр гі зіл-
ген зерттеулері нәтижесінде 
Технологиялық үдерістерді 
автоматтандырып басқару 
жүйелерін жобалау мен өн-
діріске енгізу мерзімін екі-
үш есе қысқартатын «АР-
МАН» эксперименталды 
жү  йе   сі құрылып, Зырян 
қор    ғасын комбинатында 
тек  се ру ден өтті.

Еліміз тәуелсіздік алған 
1991-93 жылдары ізденімпаз 
ғалым ҚР ҰҒА жанынан жа-
ңа дан құрылған Ин фор ма-
тика және басқару проб-
ле малары ғылыми-зерттеу 
инс  титуты директорының 
орынбасары қызметіне таға-
йын далады және Програм-
ма лау инженериясы зерт-
ха насының меңгерушісі 
мін  детін қоса атқарып, 
осы инс титуттың қалып та-
суына, оның негізгі ғылыми 
бағыттарын анықтау және 
тиісті ғылыми зертха на лар-
ды жинақтау жолында көп 
еңбек сіңірді. «Тех но ло гия-
лық үдерістерді авто мат тан-
ды рып басқару жүйелерінің 
деректер қорлары мен про-
г рам малық кешендерін ав-
то  мат тандырып жобалау 
тех  но логияларының мо -
дель  дерін, әдістерін және 
құрал-жабдықтарын құру 
мен зерттеу» тақырыбы бо-
йын ша Уәлшер Әнуарбекұлы 
Францияның Ренн қала сын-
дағы IRIA ғылыми-зерттеу 

орталығы мен уни вер си-
тетінде ғылыми семинарлар 
өт кізіп, дәрістер оқыды. 

Уәлшер Әнуарбекұлы 
1994 жылы Әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ-ға Компью тер-
лік орталық директоры 
лауа  зы мына шақырылды. 
Сол жыл  да ры профессор 
У.Тө кеевтің жетек шілігімен 
уни вер си тет тің кор по ра-
тив тік компью терлік желісі, 
университетті басқарудың 
корпоративтік ақпараттық 
жүйесі құрылып, ақпараттық 
технологиялардың жаңа ба-
ғыттары бойынша халық-
ара лық жобаларды жүзеге 
асыру жанданды. 1999-2005 
жылдары ғалымның қа-
жыр  лы ғылыми ізде ніс те рі-
нің арқа сында «ҚР Мем ле-
кеттік ғы лы ми-техникалық 
ақпа рат жүйесін дамыту» 
бағ дар  ла масы жасалып, 
ЖОО кі тап ханалары ғы  лы-
 ми-техникалық әдебиет те-
рінің біріккен электрондық 
ката л о гы интернет-үлгісінің 
прог раммалық кешені іске 
қо сылды. 2003 жылдан бас-
тап профессор У.Төкеев Ақ-
па раттық жүйелер кафе дра-
сы ның меңгерушісі қызметін 
қо са атқарды. Кафедрада 
Оқу-есептеу орталығын жә-
не ММ ҒЗИ-дың Ақпа рат тық 
жүйелер зертханасын бі рік-
тіретін білім беру-ғы лыми-
өндірістік кешені құрылып, 
студенттер мен магис трант-
тардың дайындық деңгейін 
көтеретін, ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын, оқу үдерісін 
өндірістік базамен қамтама-
сыз ететін құрылым қалып-
тас ты. 

2009 жылы Уәлшер 
Әну  ар  бекұлының шәкірті 
А.Ал тайбекпен бірігіп ұсын-
ған деректер қорларын до-
мен дік-кілттік қалыпты фор-

Ал 2015 жылдан бастап 
профессор Төкеев басқа ра-
тын ғылыми ұжым Аликанте 
университетінің (Испания) 
про фессоры М.Форкаденің 
ғылыми тобымен бірігіп, 
«Aper tium платформасы не-
гі  зінде қазақ тілінен ағыл-
шын, орыс тілдеріне (және 
керісінше) машиналық тәр-
жі мелеудің еркін/ашық 
жүйе сін құру» атты ха лық-
аралық жобаны жүзеге асыра 
бастады. Негізгі мақсат – 
өндірістік сападағы гибрид-
тік біріккен машиналық тәр-
жімелеу жүйесін жасау. 
Ға лым У.Төкеев ғылыми бі-
лік тілігі жоғары мамандар 
даярлауға да сүбелі үлес 
қосып, шәкірттерімен ғылы-
ми-зерттеу бағытында өзінің 
бай тәжірибесімен бөліседі. 
Оның студенттерге арналған 
ғылыми еңбектерінің ұзын 
саны 200-ден асады. Олар-
дың 19-ы Scopus жүйесінде 
ин декстелсе, үшеуі Хирш 
индексіне ие. Соның ішінде 
көлемді ғылыми моно гра-
фия сы мен ондаған оқу лық-
тар және оқу-әдістемелік құ-
рал дар бар.

Мерей жасын тойлап 
отыр ған ғалымның әлі тұ-
ғыр дан таймай, соңғы үш 
жыл да 28 ғылыми еңбек жа-
рия лағанын, оның 15-і Sco-
pus жүйесінде индекс тел ге-
нін айта кетуіміз керек. Қазір 
ғалымды мазалап жүрген 
мәселе – түрік тілдері мор-
фо логиясында өзі жария ла-
ған жалғаулардың толық 
жиы нына негізделген жаңа 
есептеу моделі (CSE-model 
morphology). Оның нәтижесі 
осы іргелі ғылымдағы бағыт-
тар дың қатарын дамытуға 
мүмкіндік береді. Бүгінде 
Scopus жүйесінде ғалымның 
алты мақаласы жарияланып, 

1995 жылы Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың журналистика факультетін 
үздік дипломмен аяқтап, аспирантура 
бөлімінде 1995-98 жылдары білімін же-
тіл дірді, 1999 жылы «Қазақ теледидары 
жас тар бағдарламасының проб ле-
малары» атты кандидаттық дис сер та-
циясын қорғады. Осы жылы факуль-
тет тің Телевизиялық журналистика 
ка фе драсында оқытушы болып қызмет 
ат қарды. 

2001 жылы іргесі қаланған БАҚ 
менедж  менті және жарнама кафе дра сы-
на аға оқытушы ретінде қабылданды. 
2002-10 жылдары БАҚ менеджменті және 
жарнама кафедрасының доценті, 2011 
жылдың қыркүйегінен бастап ЮНЕСКО, 
халықаралық журналистика және қо-
ғаммен байланыс кафедрасы мең ге ру-
шісінің ғылым, инновация, халық ара-
лық қатынастар жөніндегі орынбасары 
қыз метін атқарады әрі РИСО мүшесі. 
«2011 жылдың жоғары оқу орнының үз-
дік оқытушысы» грантының иегері. Наз-
гүл Тұрсынбайқызының 1999 жылы 
«Қа зақ теледидарының жастар бағ дар-
ламасы» оқу құралы, 2010 жылы «Өңірлік 
мерзімді баспасөздің өзекті мәселелері» 
монографиясы мен «Журналистика со-
цио логиясы» оқу құралдары жарық көр-
ді. «Қазақ журналистикасы» үш том ды-
ғының авторлары қатарында. 

Назгүл Тұрсынбайқызы өзінің ғылым 
мен білім саласындағы барлық тә жі ри-
бесін білімді ұрпақ тәрбиелеуге, студент, 
магистранттарға сапалы білім беруге, 
ұлттық рухты жастар бойына қалып тас-
тыруға жұмсап келеді. Қаламы қарымды 
жур налист, бастаған ісін аяқтағанша 
тынбайтын еңбекқор, жан-жақты бі-
лімді, уәдеге берік тұлға. Өнегесі мол, 
та  ғылымды туындылары мен рухани 
құндылықтары бүгінгі қоғамдық ой-
сана үшін аса зор маңызға ие. 

 Осы орайда, мерейтой иесіне өзінің 
ұзақ жылдар бойы басқарған ЮНЕСКО, 
халықаралық журналистика және қо-
ғам дық медиа кафедрасының ұжымы 
атынан зор денсаулық, отбасына аман-
дық және еңбектерінің жемісін, шәкірт-
те рі мен әріптестерінің құрметін ұзағы-
нан көріп, балалары мен немерелерінің 
мейір-шапағатына бөлене беруіне тілек-
шіміз!

ЮНЕСКО, халықаралық 
журналистика және қоғамдық 

медиа кафедрасының ұжымы

Mereı

терде өңдеу, оқыту және 
ма шинамен аудару бағыт та-
рын дамыту жоспарланып 
отыр. Бұл өз ана тіліміздің 
өркендеуіне мол үлесін 
қосады.

Уәлшер Әнуарбекұлының 
бірқатар шәкірттері ғалым-
ның жолын қуып бүгінде 
уни верситет қабырғасында 
ұстаздық етеді, алыс-жақын 
шет елдерде, республи ка мыз-
дың ғылыми орта лық та-
рында, АТ департаментінде 
жемісті еңбек етіп жүрген 
оқушылары қаншама. Ға-
лым ның жетекшілігімен үш 
кандидаттық және екі PhD 
диссертациясы қорғалды. 
Профессор У.Төкеев 1993 
жылдан бері Халықаралық 
ақпараттандыру акаде мия-
сының, 2003 жылдан бастап 
Қазақстан жоғарғы мектебі 
ҒА толық мүшесі. 2014 жылы 
ҚР ҰҒА-ның құрметті ака-
демигі болып сайланды. 
Ака демик У.Төкеев көптеген 
рес публикалық және ха-
лық аралық ғылыми-пра к-
тикалық кон ферен ция лар-
дың, сондай-ақ ЮНЕСКО 
жо балары бойынша өткі зіл-
ген бірқатар электрондық 
порталдар мен қашықтан 
оқытуға арналған жұмыс се-
минарларын ұйымдастырды. 

Уәлшер Әнуарбекұлының 
қоғам мен халқына сіңірген 
еңбегі тиісті бағаланған. 
«Тың жерлерді игергені 
үшін» медалімен жалынды 
студент шағында (1966 ж.) 
марапатталған. Одан кейін 
1986 жылы КСРО ЖжАОББМ 
«Еңбектегі үздік табыстары 
үшін» төсбелгісімен, 2001 
жылы ерен табыстары мен ел 
егемендігінің гүлденуіне 
қос қан үлесі үшін ҚР БжҒМ 
Құрмет грамотасымен, 2003 
және 2009 жылдары ҚР 
БжҒМ «Қазақстан Респуб ли-
касы ғылымының дамуына 
сіңірген еңбегі үшін» төс бел-
гісімен, 2005 жылы «Тыңға 
– 50 жыл» мерекелік меда лі-
мен, 2016 жылы «ҚазҰУ-ға 
сіңірген ерен еңбегі үшін» 
медалімен марапатталды. Ол 
сондай-ақ 2007 және 2017 
жылдардағы «ЖОО үздік 
оқы тушысы» грантының ие-
гері.

Жетпіс бес жасын жігіттік 
жігермен қарсы алып отыр-
ған академик Уәлшер Әнуар-
бек ұлын мерейлі тойымен 
құттықтай отырып, оған ұзақ 
ғұмыр, зор денсаулық, жаңа 
шығармашылық табыстар, 
отбасына бақыт пен шаттық 
тілейміз!

Б.ӘБЕНОВ, 
аға оқытушы

Д.РАХИМОВА, 
PhD

Ақпараттық 
жүйелер кафедрасы 

мада жобалаудың әдісте ме сі 
негізінде құрылған ҚазҰУ-
дағы Univer АЖ бүгін де жап-
пай қолданысқа ен гізіл ген. 
Бұл әдістемеге 2013 жылы 
ин новациялық өнер тап-
қыш  тық патент берілген. 

Lecture Notes in Computer 
Science (Springer) кітаптар 
топтамасына кіретін және 
индекстелетін тағы екі 
мақала басылымға қабыл-
дан ды. Енді CSE-моделі не гі-
зінде түрік тілдерін компь ю-
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