
Тәуелсіздік – 
зор бақыт

Сіздерді Қазақстан Рес пуб ли ка-
сы Тәуелсіздігінің 30 жыл дық мерей-
то йы мен шын жү рек  тен құт-
тықтаймын!

Қазақстан Республи ка сы ның 
Тұң ғыш Президенті – Елбасы Нұр-
сұл тан Әбіш ұлы Назарбаев Тәуел сіз-
дік мерей то йы  на арналған сал-
танатты жиында: «Біз текті халықтың 
ұрпағымыз. Ға сыр лар бойы батыр 
бабалар ұлан-байтақ жерді ақ 
білектің күшімен, ақ найзаның ұшы-
мен қорғап, бізге мирас етті. Мен сол 
ата-бабалар аманатына әр дайым 
адал болдым. «Ел басына күн туса, ер 
етікпен су кешер» дегендей, жұр тым-
ның жарқын болашағы үшін жа-
нымды аямадым. Бүгін, арада 30 жыл 
өткен соң, сол асқақ армандарымның 
орын дал ғанын көру – мен үшін зор 
бақыт», – деп атап өтті. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жо-
март Тоқаев: «Тәуелсіздіктің отыз 
жы лы – тұтас бір дәуір. Бұл – қиын-
дықтар мен сы нақ тарды табанды 
түрде еңсеру дәуірі, тар жол, тайғақ 
кешумен са лыс тыруға болатын ұзақ 
кезең. Бұл – халқымыздың тари хын-
да бетбұрыс болған жасампаздық 
дәуірі. Сон дықтан ел азамат тарының 
атынан Нұр сұл тан Әбішұлы На зар-
баевқа тәуелсіз Қазақ станды 
құрудағы ерен еңбегі үшін шын 
жүректен алғыс айтамын», – деп 
елдің ризашылығын жеткізді.

Құрметті Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
универси тетінің оқытушы-профессорлары, 

студенттері, магистрант-докторанттары!

Білім және ғылым министрі 
ҚазҰУ-ға келді

Еділ Ерғожин атындағы мәжіліс залы ашылды

Тәуелсіздікті нығайтуға, ел бір-
лігін сақ тауға, әр саланы гүл ден-
діруге ат са лысқан барлық азамат-
тар ға алғыс білдірді. Сон дай-ақ 
ға сырлар тоғысында ел басқарып, 
отыз жыл туған халқының сенімін 
ақтауға күш салған Тұңғыш Пре-
зиденттің идеяларын лайықты 
жалғас ты  руға шақырды. 

Құрметті әріптестер, білім 
алушылар!

Қазақ білімі мен ғылы мы ның қа-
ра ша ңырағы азат тықтың ақ таңында 
мем ле кет тің қалыптасуына айрықша 
үлес қосты. Әр дайым Елбасыға қол-
дау білдіріп, мем лекет жүк теген мін-
деттерді мінсіз ат қарды.

Жоғары оқу орындарының ара-
сын да көш бастап, жастар тәрбиесі 
мен ма мандар даярлау ісінде қы ра-
ғылық таныт ты. 

Алдағы уақытта да осы ба ғыт та-
ры ңыз  дан таймай, ел дамуына жаңа 
серпін бере тін  деріңізге сенемін. 

Мерейлі мерекеде отба сы ла-
рыңызға аман дық, бақ-бе реке, 
елімізге тыныш тық тілей мін!

Тәуелсіздігіміз мәңгілік бол сын!

 Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ, 
Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне Қазақстан Республика сының 
Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов арнайы келді. Жұмыс сапары 
барысында министр білім ошағында атқарылған жұмыстармен танысты.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
академик Еділ Ерғожиннің туғанына 80 жыл толуына 
орай, «Ғылым, білім, инновациялар: әлемдік трендтер 
және аймақтық аспектілер» атты халықаралық 
симпозиум өтті.   
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Елбасы жаңа мемлекет 
құру миссиясын толық 
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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

16 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні

Алдымен Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ-дың Бас-
қар ма Төрағасы –  Рек торы 
Жан сейіт Түймебаев ағым-
дағы жылы университетте 
жүр гізілген құ ры лыс жұ мыс-
та ры ның барысына тоқ тал-
ды. Ми  нис тр соңғы үлгідегі 
күр  делі жөн деу ден өткен оқу 
ғи ма раттары мен жаңарған 
ауди то рия ларды ара ла ды.

«Университет кампусына 
ұзақ жыл дардан бері мұндай 
күрделі жөн деу жұмыстары 
жүргізіл ме ген діктен, көп те-
ген ғима рат тар дың тозығы 
жеткен. Сол ол қы лық тың ор-
нын толтырып, ағым  дағы 
жы лы уни вер ситет ау ма ғын-
да үл кен жұмыстар ат қа рыл-
ды», – деді уни вер ситет бас-
шысы.

Бұдан кейін министр 
Асхат Ай ма ғам бетов зама-
науи стан дарт тарға сәйкес 
жабдықталған Al-Farabi 

Business school оқу каби нет-
терін көріп, жұмысымен та-
ныс ты.

Кездесу соңында Жан-
сейіт Түй ме баев министрге 

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ: 

Қазақ 
ғылымының 
қамқоршысы

Берекет КӘРІБАЕВ:

Ел тарихын 
жаңаша 
тани бастадық

 Алдымен профессор, ҚР 
еңбек сіңірген өнертапқышы 
Еділ Ерғожаұлы атындағы 
мә жі ліс залы салтанатты 
түрде ашылды.

Жиын басында Әл-Фа ра-
би атындағы ҚазҰУ-дың 
Бас  қар ма Төрағасы – Рек-
торы    Жан сейіт Түймебаев 
бүгінгі сим позиумның ма-
ңыз  ды лы ғын атап өтіп, Еділ 
Ерғожиннің жет кен жетіс тік-
теріне тоқ тал ды. Білім ор да-
сының басшысы: «Академик 
Еділ Ерғожин уни вер си те ті-
міздің түлегі, химия факуль-
те тін үздік бітірген. Сту дент 
кезінен ғылыми зерт теу лер-
мен айналысқан. Ұлы зерт-
теуші еңбекқорлығының ар-

уни вер си теттің соңғы же тіс-
тіктері мен алдағы уақытта 
салы на тын ны сан дардың құ-
ры лыс жоспары ту ралы 
баян дады.

қа сында 33 жасында ғылым 
док торы, 42 жасында кор-
рес пондент-мүше, 48 жа сын-
да Ғылым ака де миясының 
ака демигі атан ды. Өнегелі 
ғалым Еділ Ер  ғо  жаұлының 

   ты ғұмыр» сериясы ая сында 
басылып шыққан «Еділ Ер ғо-
жин» кітабының тұсаукесер 
рә сімі өтті.

Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ

мыңдаған шә кірт і бүгінде 
отандық ғы лымды дамытып, 
ел болашағы үшін еңбек 
етуде», – деп атап өтті.

Шара барысында «Ғи б рат-
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 «Осыдан отыз жыл бұрын біз 
саналы түрде өз дүниетанымымыз 
бен болмысымыздың негізі 
ретінде бостандық пен азаттыққа 
таңдау жасадық. Бүгінге дейінгі 
бұл мерзім адамзат тарихы үшін 
қас-қағым ғана сәт болғанымен, 
орда бұзар жасқа енді толған 
Тәуелсіз Қазақстан үшін ол – 
үлкен белес, асқаралы асу. Мұн-
дайға тек рухы күшті, бірлігі бе-
кем жұрт қана қол жеткізе алады.

Арғыда сақ, ғұн бабаларымыз, 
беріде қаһарман түрік атала ры-
мыз аласапыран замандардағы 
алақұйын дауылдарға төтеп 
беріп, Ұлы далада ұлық ұлыс құр-
ды. Талай жұрт алапат соғыстар 
мен арпалысқан айқастарда үде-
ре көшіп, бордай тозып, тастай 
үгі ліп, құмдай шайылып кеткен 
замандарда қазақтар түрік жұр-
ты ның атақонысын, қараша ңы-
ра ғын сақтап қалды», – деп ой 
түй ген Елбасы барша қазақ стан-
дықтарды тәуелсіздік қадірін ба-
ға лауға, өткеннен сабақ алып, 
ынтымақ пен бірлігіміз арқылы 
келешекке ұмтылуға шақырды.

Азаттық рухы әспеттелген бұл 
мақалада Ұлт Көшбасшысы қазақ 
қоғамына егемендіктің оңай 
жол  мен келмегенін терең пайым-
дайды. 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Елбасының дана-
лық ойларымен үндес «Тәуелсіз-
дік бәрінен қымбат» атты 
ма қа ла сында: «Толағай табыс тар-
дың бәріне Елбасының дара 
көшбасшылығының һәм халқы-
мыз дың даналығы мен пара са-
тының, бірлігі мен ынтымағының, 
отандастарымыздың қажырлы 
еңбегінің арқасында қол жет-
кіздік», – деп тұжырымдаған еді.

Шынында да, бұл күнге Қазақ-

стан халқы «бір жағадан бас, бір 
жең нен қол» шығара отырып 
жет ті. Небір зұлмат жылдарды, 
репрессияны, аштықты, тіпті 
соғысты бастан өткізсе де, еңсе-
сін түсірмеген еліміз азаттықтың 
ақ таңына аман жетті. Бұл туралы 
Елбасы мақаласында: «Әрине, 
мен бұл оқиғалардың бәрін кө-
зім мен көрмесем де, әкем мен 
анам ның өзегін мұң мен зар өр-
теп, жанарын жасқа шылап оты-
рып айтқан сөздерінен, азаттық 
жолында шейіт болған аруақ тар-
ға арнап күбірлеп оқыған дұға ла-
ры нан естіп-біліп, көкірегіме 
түйіп өстім. Кейде ойлаймын: қа-
зақ деген не деген төзімді халық?! 
Көнбеске көніп, шыдамасқа шы-
даған. Болашағы бұлдыр болған 
күн нің өзінде, сағын сындырмай, 
келешектен үмітін үзбеген. Қиын-
дық атаулыға қасқая қарсы 
тұрып, үздіксіз алға жылжыған», 
– деген таңданысымен бөліседі. 

Бұл егемен елдің тірегі, ел 
тұтқасы Нұрсұлтан Әбішұлының 
көңіл түкпірін тербеп, жүрек тү-
бінен шыққан шын сөзі екені 
ақиқат. Өйткені адамзат тари-
хын  дағы ең айтулы оқиғаларға 
то лы ғасырлар тоғысында ел 
басқарған Нұрсұлтан Назарбаев 
отыз жыл туған халқының сені-
мін ақтау үшін бар күш-жігерін 
ая  ған жоқ. Тұңғыш Президент 
өзі нің жүрек сүзгісінен өткен, өз 
ба сынан кешкен жағдайларды 
бүк песіз баяндау арқылы тәуел-
сіз дік шындығын ашып көр сет-
кен. 

Елбасы Кеңес Одағының қы-
зыл саясаты туралы да ой қоз-
ғайды. Жетпіс жыл бойғы жос-
пар лы экономика, жоғарыдан 
бас қару, халықпен етене ара лас-
пау түптің түбінде Кеңес Одағын 

іштен ірітті. Ал сірескен социа-
лизм дәуірінен мүлде жаңа 
нарықтық экономикаға негіз дел-
ген жүйеге көшу сол жылдары 
қиялмен тең дүние еді. Тұңғыш 
Президент Н.Назарбаев ішкі 
айтыс-тартыстарға, ұлтаралық, 
дінаралық қақтығыстарға жол 
бермей, әлеуметтік-экономи ка-
лық салада дамып-жетілуді көз-
деп, алға жылжуды басты ныса-
на ға алды. 

Еліміз егемендікке қол жет-
кізген алғашқы жылдары Нұрсұл-
тан Назарбаев «алдымен – эконо-
ми ка, содан соң – саясат» 
қағи дасын ұстанды. Бұл өз ке-
зегінде еліміздің нарықтық эко-
номикаға көшуіне, кәсіпкерлікті 
да мытуға, ел еңсесін көтеруге 
жол ашты. Соның нәтижесінде 
өткен 30 жылда ел дамуына елеулі 
үлес қосып, азаматтық қоғамның 
ауыр жүгін арқалай алатын, 
бәсекеге қабілетті жаңа буын 
өсіп-жетілді.

«Қамданған қапы қалмайды» 
дейді халқымыз. Ертеңін ойлаған 
ел ғана озады. Мақаланың өн 

бойынан Елбасының жоспарлы, 
мақсатты стратегиялық ұстаным-
дары айқын көрінеді. Болашақ 
ұрпағымыз ештеңеден тарық па-
уы үшін Ұлттық қор мен алтын-
валюта қорын жасақтап, оған 
мол қаржы жинақтадық. Дәл осы 
мол қаражат пандемия кезінде 
бізге көмек болды. Кезінде осы 
Ұлттық қор туралы қоғамда қызу 
пікірталас болып еді. Кейбіреулер 
«халыққа таратып берейік, әр 
балаға шағайық» деген ұсы ныс-
тар да айтқан. Алайда Тұңғыш 
Президентіміз оған «болашақтың 
қоры» деп қарап, «қол тигізбеді». 
Қажет кезде қолдау ретінде 
мемлекеттің игілігіне жұмсауға 
пәрмен беріп отырды.

Ең негізгі мәселе халықтың 
әл-ауқаты, экономиканы жетіл-
діру болғанымен, оны кедергісіз 
да мыту үшін осы саяси, ұлт ара-
лық, дінаралық жағдайларды 
реттеу қажеттілігі туындады. Осы 
ретте Тұңғыш Президент басқа 
ел дерге қарағанда ұлттық құ-
рамы әртекті елді бейбітшілік пен 
тыныштықта ұстап, азаматтық 
соғыссыз елімізді бүгінгі жетіс-
тік терге алып келді. 

Франция Республикасының 
экс-президенті Жак Ширактың: 
«Мен Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қабілеті мен қасиетіне, көре ген-
дігіне тәнтімін. Ол қандай да бір 
мәселенің шешімін қарас-
тырғанда оның сол сәттік ахуалға 
емес, болашаққа тигізер әсерін 
ойдан шығармайды. Үнемі бол-
жам жасап отырады. Еге мендікке 
қол жеткізгеннен бастап, Қазақ-
станның даму жолында көптеген 
кедергілер тұрды. Бірақ мемлекет, 
үкімет ол кедергілерге төтеп бере 
алды. Бүгінде Қазақстанның дү-
ние ге берері де, алары да мол», 
– деген сөзі ойымызды толық-
тыра түседі.

Шындығында, Елбасы және 
хал қымыз тағ дыр-талайына жа-
зылған жаңа мемлекет құру мис-
сиясын то лық тай жүзеге асырды. 

Тарих тұң ғиығына батып кетпей, 
жа сам паздық жолында жаңа мін-
деттер арқалады. Өзгелерден оза 
шауып, әлемдік қауымдастықта 
дараланды. 

Америкалық саясаттанушы, 
жур налист, Ресей – Еуразия, Шы-
ғыс Еуропа, Таяу Шығыс өңір ле-
рінің қауіпсіздік пен энергетика 
саласындағы халықаралық қаты-
нас тар жөніндегі маманы Ариэль 
Коэн «Жақсы серіктікте: Нұрсұл-
тан Назарбаев ұлт негізін салу-
шы лардың арасында» деген 
баян дамасында: «Нұрсұлтан На-
зар баевтың сындарлы басқаруы-
ның арқасында Қазақстан қазіргі 
жетістіктерге жетіп отыр. Қа зақ-
стан ортадан жоғары кіріс дең-
гейіне жиырма жылға жетпей 
жетті. Сондай-ақ ол әлемдік аре-
надағы Қазақстан беделін кө те-
руге және экономиканың әлемдік 
қауымдастықпен бірігуіне күш-
жігерін жұмсады», – деп жазған 
еді. 

Елбасы мақаласында: «Мен 
отыз жыл бойы халқымды қанат-
ты ға қақтырмай, тұмсықтыға 
шо қыт тырмай, қайраңға қал-
дыр май, әлемдік өркениеттің 
ал   дыңғы шебіне, дүниедегі ең 
да мыған 40 елдің қатарына қос-
тым. Осы жылдар ішінде әлемдік 
ғылым мен мәдениеттің ең үздік 
жетістіктерін меңгерген жаңа 
ұрпақ қалыптасты. Жаңа елор да-
мыз салынды. Ең үлкен табысым 
да, ең үлкен бақытым да осы деп 
санаймын», – деп ағынан жа ры-
лады. 

Бәрімізді бақытқа жетелеген 
баянды таңдаудың бірі – Арқа 
төсіндегі астана тұрғызу шешімі 
болды. Нұр-Сұлтан қаласы бой 
көтергенде Елбасы ұлан-байтақ 
елдің кіндігінде халық тағдыры 
үшін өмірлік маңызы бар ше шім-
дер қабылданатынын жеткізген. 
«Отанымыздың жүрегі енді осы 
жерде соғады. Осы жерден Қазақ-
стан үшінші мыңжылдықтың 
табал дырығында өзінің тарихи 

Биыл еліміз Тәуелсіздіктің 30 жылдық белесіне 
көтеріліп, дамудың жаңа дәуіріне аяқ басты. Қайта 
жаңғырған Қазақ мемлекеті ғасырдың үштен бірін 
бағындырып, елдік тойын сән-салтанатымен атап 
өтуге кірісті. 

Мереке қарсаңында Ұлт Көшбасшысы 
егемендігіміздің 30 жылдық кезеңіне талдау жасап, 
өткенге ой жүгіртіп, келешегімізге жауапты 
міндеттер жүктеген «Тәуелсіздік тағылымы» атты 
тәлімі мол, мазмұны терең мақала жариялады.

Елбасы жаңа мемлекет құру 
миссиясын толық орындады

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры
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Жиын барысында ректор 
биыл білім ошағында ат қа рыл-
ған ауқымды жұмыстар мен 
жеткен жетістіктер, әлемдік 
дең гейдегі маңызды шаралар 
туралы баяндады. «Жақында 
біз дің университетке Түркия 
Рес публикасының экс-пре-
зиденті Абдулла Гүл келді. Жұ-
мыс сапары барысында мәр те-
белі мейман студенттерге 
көш басшылық дәріс оқып, өзі-
нің саяси саладағы көпжылдық 

Кездесуде оқу орнының 
басшысы фармацевтика сала-
сын да жаңалық ашып, зор та-
быстарға жеткен ғалымдар 
еңбегін ерекше атап өтті. 
ҚазҰУ-дың биология және 
био технология факультетінің 
доценті м.а. Гүлнар Дауыт бай-
қызына «Ғылым мен техника 
саласындағы аса мәртебелі 
марапатқа ие болуыңыз – 
сіздің терең ізденістеріңіз бен 
ғылыми жетістіктеріңіздің 
жемісті нәтижесі», – дей келе, 
әрдайым отандық ғылымды 
да мытуда биік белестерді ба-
ғындыра беруді тіледі. Со ны-
мен қатар Әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ-дың «Ерен еңбегі 
үшін» медалін табыстады. 

Мемлекеттік сыйлықты же-
ңіп алған ғылыми жұмыс «Ро-
зео фунгин-АС» жаңа отан дық 
бірегей дәрілік пре па ратын 
әзірлеу және өндіруді ұйым-
дастыру» деп аталады. Оған 
Микробиология және виру со-
логия ғылыми-өнді ріс тік 
орталығының бас дирек то ры, 
биология ғылымының док то-
ры, профессор, ҚР ҰҒА ака де-
мигі Аманкелді Саданов же тек-
шілік етті. 

Қазақстандық ғалым дар-
дың көпжылдық зерттеуі мен 
тәжірибелік әзірлемелері зеңге 
қарсы белсенді кең спектрлі 

Ректор университетте ғы-
лымды дамытуға серпін беріп, 
оның ішінде инновациялық 
жобаларға ерекше назар ау-
дару қажеттігін жеткізді. «Біз 
ғы лыми зерттеулерге ба сым-
дық беріп, жаңа тех но ло гия-
ларға қол жеткізуіміз керек. Ол 
үшін білікті мамандар қажет. 
Сіздер де тәжірибелі, білімді 
ғалымдар мен оқытушыларды 
шақырыңыздар», – деді уни-
вер ситет ректоры.

Кездесу ашық диалог 
форматында өтті. Ақсақалдар 
кеңесінің мүшелері сұрақтар 
қойып, жоғары оқу орнының 
имиджін көтеруге қатысты 
идеяларын ортаға салды.

Нұрсұлтан БАЗАРБАЙҰЛЫ

отандық «Розеофунгин» ан ти-
 биотигімен байланысты. 
Оның негізінде адамдарда әр-
түрлі саңырауқұлақ инфек-
ция сын емдеуге арналған 
жоғары тиімді «Розеофунгин-
АС» препараты алынды. Ми-
кро биология және виру со-
ло гия ғылыми-өндірістік 
ор      та лығы осы препараттың 
жасалуын аяқтап қана қоймай, 
оны өндіріске шығару үшін 
толық дайындап шықты. 

Ауқымды жоба аясында 
институттың Азотты бекітетін 
микроорганизмдер био ло гия-
сы зертханасының мең ге ру-
шісі, биология ғылымының 
кандидаты Гүлнар Ұлтанбекова 
белсенді зерттеу жүргізді. 
Ғылыми қызметінің негізгі 
бағыты түйнекті микроор г а-
низм дердің азотты бекітетін 

тағдырын айқындайтын болады», 
– деп, батыл қадам, байыпты 
бастама жасаған. 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жо март Кемелұлы Тоқаевтың 
«Елор дамыз – Нұр-Сұлтан қаласы 
Қазақстанның жарқын жетіс тік-
терін айшықтайды. Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан Әбіш-
ұлы Назарбаевтың астананы кө-
шіру туралы бірегей шешімі 
халқымыз үшін аса маңызды 
тарихи оқиға болды» деген сөзін 
халық жүрегінің айнасы деп 
қабылдаймыз. Мұның барлығы 
қоғам дамуы, ұрпақ болашағы 
үшін атқарылған игі істер. 

«Біз тәуелсіздікке бейбіт жол-
мен қол жеткізсек те, оған барар 
жолда бабалар қаны аз төгілген 
жоқ. Тәуелсіздік – сол киелі қан-
ның өтеуі еді. Мен мұның бәрін 
біз сенген, тәрбиелеген бүгінгі 
жас ұрпақ білсін, санасына сі-
ңірсін деп әдейі жазып отырмын», 
– дейді Елбасы. 

Сондай-ақ «Тәуелсіздіктің 
мән-мағынасы туралы түрлі 
ғылым өкілдері өзінше тұжырым 
жасайтыны анық. Бірақ бір нәрсе 
ақиқат, ол – ата-бабаларымыздың 
азаттық жо лын  дағы жан алысып, 
жан бе ріс кен сан ғасырлық күре-
сі нің заң ды жалғасы, халық ара-
лық құ жаттармен бекітіліп, мәң-
гілік ке берілген сыйы», – деп ой 
қо рытады.

Еліміздің жаңа тарихындағы, 
бейбіт өміріндегі Елбасымыздың 
30 жылғы еңбегі ұшан-теңіз.

Кеңестік кезеңнен кейін әлеу-
меттік салада, бір ғана білім беру 
жүйесінде орын алған ол қы-
лықтың салдарын жүйелеуге он-
даған жыл уақыт кеткенін бәріміз 
де білеміз.

Тұңғыш Президентіміз ғы-
лым ға, әсіресе инновациялық 
жо  баларға ерекше маңыз берді. 
Осыдан отыз жыл бұрынғы ғы-
лымның жай-күйі мен оның бү-
гін гі ахуалын қазір салыстыра 
алмайсыз. Тәуелсіздігіміздің ар-
қа сында тарихымыз түгенделіп, 
мәдениетіміз өркендеді. Зама на-
уи білім беру, кадрларды даярлау 
мен қайта даярлау жүйесі жа-
ңарды. 

Бұл бағытта Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университеті 
заман талабына сай дамып, 
мемлекет жүктеген міндеттерді 
жүйелі іске асыруда озық тә жі ри-
бе көрсетті. Тәуелсіздіктің ал ғаш-
қы жылдары университе т оқы ту-
шылары Президент Әкімшілігіне, 
Пар ламентке, Үкіметке, түрлі 
минис трліктерге, елшіліктерге 
жұ мысқа шақырылды. Қазір со-
лар дың басым бөлігі егемендіктің 
қалыптасып, дамуына тер төккен 
көрнекті мемлекет, қоғам қай-
рат керлеріне айналды. Мәселен, 
Қазақстан Республикасы Пар-
ламенті Сенатының төрағасы 
Мәу лен Әшімбаев, Қазақстан 
Республикасы Конституциялық 
Ке ңесінің төрағасы Қайрат Мә-
ми, Жоғарғы сот төрағасы Жақып 
Асанов, Қазақстан Республикасы 
Президенті Әкімшілігі бас шы-
сының бірінші орынбасары 
Дәурен Абаев, Қазақстан Прези-
ден тінің көмекшісі – Қауіпсіздік 
ке ңесінің хатшысы Әсет Исе-
кешов, Қазақстан Рес пуб ликасы 
Президентінің жанындағы Адам 
құқықтары жөніндегі комис сия-
ның мүшесі Игорь Рогов, Алматы 
қаласының әкімі Бақытжан Са-
ғынтаев және басқа мемлекеттік 
орган басшылары қарашаңырақ 
түлектері екенін мақтанышпен 
атап өтуге болады. 

Қазіргі оқытушы-про фес-
сор  лар құрамы да ел Тәуел сіз-
дігінің 30 жылдық мерейтойына 
то лайым табыстармен келіп 
отыр. «Отыз жылдыққа – отыз 

ап талық» жобасын жүзеге асы-
рып, еге мен дік тойын мағыналы 
бас та ма лармен өткізуде. 

Атап айтсақ, университет ау-
мағында Елбасы саябағы мен 
Ғалымдар бағы ашылып, онда 
жалпы саны 1000-нан астам алма, 
шие, өрік ағаштары, Қырым 
қарағайы мен Алтай шыршасы, 
«Сиверс» алмасының көшеті 
отырғызылды. Мемлекетіміздің 
дамуына, отандық білім мен 
ғылымның өркендеуіне елеулі 
үлес қосқан түлектеріміздің, та-
ны мал тұлғаларымыздың көш-
бас шылық дәрістерін өткізу оқу 
орнымыздың айнымас дәстүріне 
айналды. Қанат Саудабаев, 
Берлин Иришев, Қайрат Әбу сейі-
тов, Дулат Қуанышев, Гүлжан Қа-
ра ғұсова, Сауытбек Әбдірахманов 
уни верситет ұжымымен кездесіп, 
ой-пікірлерімен бөлісті. 

Жақында Түркия Респуб ли-
касының экс-президенті Абдулла 
Гүл келіп, Қазақстанды да мы ту-
дағы Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев тың ерен еңбегіне жоғары 
баға берді. «Қазақ жері – біздің 
атажұртымыз», – деп ерекше 
ықыласын білдірді.

Биыл түркітілдес халықтарға 
ортақ тұлға – жыр алыбы Жам-
был Жабаевтың 175 жылдығына 
бай ланысты рухани-мәдени ша-
ра лар да Тәуелсіздік тойымен қа-
тар атап өтілуде. Университетте 
Жамбыл апталығы ұйымдас ты-
рылып, танымдық кездесулер, 
кітап, сурет көрмесі, Жамбыл 
ұрпақтарымен жүздесу, «Жамбыл 
және түркі әлемі» тақырыбында 
халықаралық ғылыми кон фе рен-
ция жүзеге асты.

Өткен аптада Тәуел сіз ді гі-
міздің 30 жылдығы және Қазақ-
стан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күніне орай, «Тәуел-
сіздік бәрінен қымбат» онкүндігі 
қолға алынды. Осы онкүндік 
аясында оқытушылар мен сту-
дент теріміз Шамалған ауы лын-
дағы Тұңғыш Президенттің 
«Ата мекен» тарихи-мәдени ор   -
та  лығында болды. Ұлт Көш бас-
шысының «Ұлы дала ұлағаттары», 
Президент Қасым-Жомарт То-
қаев тың «Он делает историю» 
кітап тары талқыланды. «Тәуел-
сіздік толғауы» поэзия сағаты, 
«Тәуелсіздік – 30» флешмобы, 
«Балалық шағымның аспаны» 
кино кеші, «Елім менің», «Кітап 
FEST» танымдық шаралары сту-
денттер көңілінен шықты. Он-
күндік Елбасы мақаласын тал-
дауға арналған «Тәуелсіздік 
та ғылымы» атты қорытынды 
жиын мен өз мәресіне жетті.

Ал 13 желтоқсан күні мем-
лекет және қоғам қай ратк ер ле рі-
нің қатысуымен Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына арналған салта нат т ы 
жиын өтті. Бұл іс-ша ра лардың 
барлығы тәуелсіздігімізді қас тер-
леуге, Елбасының қай рат керлік 
тұлғасын тануға және жас ұр-
пақты отансүйгіштікке тәр бие-
леуге бағытталды.

Елбасы өз мақаласында: 
«Тәуел сіздік те бақыт сияқты – 
бағалаған адамның, аялаған 
қоғамның қолына тұрақтайды. 
Халқы тату, экономикасы қуатты, 
саяси жүйесі тұрақты, мәртебесі 
биік, абыройы асқақ Қазақ-
станның болашағы кешегіден 
кемел, бүгінгіден нұрлы екеніне 
кәміл сенемін», – дей отырып, әр-
дайым алға басуға шақырады.

Ендігі жерде тәуелсіздік та-
рихы және Қазақстанның қа лып-
тасуындағы Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ерен еңбегін ай-
шық тау, тарихи құн ды лық тарды 
қас терлеу – елін, жерін қадір-
лейтін, егемендігін баға лайтын 
әрбір азаматтың парызы бо луы 
тиіс.

тә жірибесімен бөлісті. Сондай-
ақ елге танымал бизнесмендер 
бас қосқан жас кәсіпкерлер 
форумы өтті. Шарада кәсіп кер-
лер білім алушы жастарға 
ақыл-кеңестерін айт ты. Со ны-
мен қатар биыл оқу ғима рат-
тарында күрделі жөндеу 
жұмыстары жүргізілуде. Уни-
вер ситеттегі барлық ма ман-
дар дың жалақысы екі есеге 
өсті», – деді университет бас-
шысы.

Ақсақалдар кеңесімен кездесті

ла мен Қазақстан Рес пуб ли ка-
сының бес инновациялық па-
тен тінің авторы. 2013 жылдан 
бастап Азотты бекітетін ми-
кро  ор ганизмдер биологиясы 
зерт ханасын басқарады. Осы 
уақыт аралығында зертханада 
тоғыз патент алынды, 80-нен 
астам ғылыми жұмыс, екі 
монография жарияланды. 

Атап өтерлігі, «Розеофун-
гин-АС» – бүгінгі таңда мед и-
циналық мақсаттағы алғашқы 
және әзірге жалғыз отандық 
препарат. Сондай-ақ өнімнің 
құны шетелдік аналогтардан 
үш есе төмен. Бұл жоба ға-
лымдардың еліміздің әлеу мет-
тік-экономикалық дамуына 
қос қан сүбелі үлесі болып 
табылады. 

Әйгерім ӘЛІМБЕК

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
Ақсақалдар кеңесінің отырысы өтті. Шараға Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт Түймебаев пен Ақсақалдар кеңесінің 
мүшелері қатысты. Кеңеске қатысушылар ағымдағы 
жылды қорытын дылап, 2022 жылға арналған басым 
міндеттерді айқындады.

Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті Биотехнология 
кафедрасының доценті міндетін атқарушы  Гүлнар 
Ұлтан бекова отандық антибиотикті әзірлеу жөніндегі 
ғылыми жоба үшін авторлар құрамында Әл-Фараби 
атын дағы Мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Білім 
орда сының Басқарма Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаев марапат иесін қабылдап, жоғары 
жетістігімен құттықтады.

Биолог ғалым Мемлекеттік 
сыйлыққа ие болды

қасиеттерін анықтау және 
олар дың негізінде био пре па-
раттар әзірлеу, ризосфералық 
бактериялардың өсуін ынта-
лан дыратын және ан ти фун-
галь ды қасиеттерін зерттеу, 
өсімдік шаруашылығы үшін 
биопрепараттар жасау болып 
табылады. Ол 29 ғылыми ма қа-
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өңі рінің түлегі, жоғары оқу 
орын  дарында басшылық лауа-
зым дар атқарған, Ғылым ака де-
миясының Жанармай, катализ 
және электр химиясы инс ти ту-
тының дирек торы М.Жұрынов 
лайық деп тап ты. Бұл шешімді 
Қазақстан Рес пуб ликасының 
Тұңғыш Пре зи денті – Елбасы 
Н.Ә.Назар баев қолдап, 1991 
жылы Түркістан мемлекеттік 
уни верситетіне  ректорлық қыз-
метке тағайындалды.  

Осы оқиға туралы ғалым бір 
әңгімесінде «Елбасы 1991 жылы 
мені қабылдауға шақырып, 
Түркістанда жаңа оқу орнының 
ашылатынын,  көне шаһардың 
түркі әлеміндегі орнын, сол 
жерде әулие бабамыз Қожа Ахмет 
Ясауидің жатқаны туралы сөз 
қозғады. Үш ғасыр бойы аста на-
мыз болған, тарихи тұлғалар 
жерленген тарихы терең қаланы 
қайта жандандыру туралы ойы 
барын жеткізді. Ол кезде Түр кіс-
танда ғылыми қыз мет тің негізі 
қаланбаған еді. Алайда сенім 
артылған соң Таш кент, Алматы, 
Қарағанды, Шым  кент қала ла ры-
нан ғалым дар ды шақырып, жұ-
мы сымызға кірісіп кеттік. Бар лы-
ғымыз Түркі с танның келешегіне 
се ніп кел дік. Бұл Елбасының Түр-
кістан арқылы бүкіл түркі әлемін 
бірік тіру идеясы еді» деп еске 
алғаны бар.  

Шындығында, арада екі жыл 
өткеннен кейін білім  ордасына 
Қожа Ахмет Ясауи атының бе-
рілуі әрі оның Халықаралық 
қазақ-түрік университеті мәр те-
бесіне ие болуы бүкіл түркі дү-
ние сіндегі тарихи мәні бар үлкен 
құбылыс және еліміз үшін биік 
абырой болды. 

Сол жылдары «Аудандық дең-
гейде халықаралық жоғары оқу 
орнын ашу кімге керек?» деп 
сынағандар да болды. Мұрат 

MEREI

Академик ағамыз жаңадан 
ашылған университетті аяғынан 
тұрғызуға барын салды. Оқу ор-
нының материалдық-техни ка-
лық базасын айтпағанда,  маман-
кадрлар тапшы еді. Сондықтан 
оқытушылардың өзін еліміздің 
түкпір-түкпірінен жинауға тура 
келді. Уақыт өте келе оқу ордасын 
халықаралық деңгейге көтеріп, 
түрік кәсіпкерлерін тарту арқылы 
көпшіліктің көкейіне сенім ұя-
лат ты. 

Қайраткер ғалымның білім 
са ласындағы ерен еңбегі, кәсіби 
білігі ескеріле келе, 1995 жылы 
ҚР Білім министрі болып та-
ғайын далды. Бұл жылдары елі-
міздің әлеуметтік-экономикалық 
ахуалы өте күрделі еді. Мектеп 
ұстаздары, оқу орындарының 
оқы тушылары, небір мүйізі қара-
ғай дай ғалымдарымыз күн кө-
рістің қамымен қарабазар жаға-
лап кеткені аян. Өтпелі кезеңнің 
өліара шағында мойынға түскен 
ауыртпашылықтан елді өз кәсі-
біне адал мамандар алып шықты. 
Солардың бірі де бірегейі Мұрат 
Жұрынұлы екенін тағы да мақ та-
нышпен айта аламыз. Өйткені 
сол тұста елдегі білім сапасының 
құлдырауына жол бермей, ағарту 
саласына үлкен жауапкер ші-
лікпен басшылық жасады.

Ал 2000 жылдардың басында 
Білім және ғылым министрлігіне 
қарасты Д.Сокольский атындағы 
Жанармай, катализ және электр 
химиясы институтының ди рек-
торы қызметін атқара жүріп, 
ғылыми ізденістерін жалғас тыр-
ды. Тың жаңалықтар ашты. Со-
ның бірі – отандық катали за-
торды жасап, оны өндіріске қосу 
мәселесі болатын. Талай басшы-
ның алдына барып, тайсалмай 
ұсыныстарын айтты. Сөйтіп, 
отандық ғалымдардың ғылыми 
еңбектерін жергілікті кәсіп орын-

дарға енгізу мәселесін күн 
тәртібіне қойды. Ішкі нарықта 
шетелдік тауарлардың емес, 
отандық өнімнің  пайдалануына 
мүдделілік танытты. Ғылым ор да-
сының басшысы көтерген бұл 
мәселе күні бүгінге дейін өзек-
тілігін жойған жоқ. 

Әлемде катализді зерттейтін 
санаулы-ақ ғылыми институт 
бар. Соның бірі – көрнекті ғалым 
басқаратын осы Жанармай, ка та-
лиз және электр химиясы инс-
титуты. Ғылыми-зерттеу ме ке-
месі Франция, Жапония, Ресей 
сынды елдердің салалық ма ман-
дарымен иық тірестіре жұмыс 
істеуде. Бұл Мұрат Жұрынұлының 
жылдар бойғы тынымсыз еңбе-
гінің жемісі.  

2003 жылы Қазақстан Респуб-
ли касы Ұлттық ғылым акаде мия-
сының президенті болып сай ла-
нып, бүгінге дейін отандық 
ғы  лымның ақ ордасын абы рой-
мен басқарып келеді. Терең білім, 
мол тәжірибесінің арқасында 
Қазақстан ғылымының қараша-
ңы рағын жаңа даму деңгейіне 
көтерді. Ол академияның әр қыз-
меткеріне, әрбір мүшесіне ерек-
ше ықыласпен қамқор болып, 
үлкен-кіші демей ғалымдардың 
бәріне қолдау көрсетуде. Тағы-
лым ды тұлғаның ғылым жолын-
дағы сүбелі ізденісі мен бүгінге 
дейін қол жеткізген табыстары 
әлемдік ғылыми қауымдастықта 
мойындалып, жоғары бағасын 
алды. Терең ізденістері нәтиже-
сін де бірнеше халықаралық 
академиялардың мүшесі атанды. 

Осы жерде бір ғана мысал 
келтіре кетейін, ұлағатты ұстаз 
2019 жылы өзінің шәкірттерімен, 
ғылыми қызметкерлерімен «Ти-
тан ның қышқыл су ері тін ді ле-
ріндегі постэлектролиздік хи-
мия лық еру құ былысы» деген 
дүниежүзілік ғалымдар мойын да-

ған ғылыми жаңалық ашты. 
Титанның нанокристал диоксиді 
күн сәулесінен электр энергия-
сын алу процесін жақсартып, үл-
кен экономикалық тиімділік бе-
реді. Бұл – осыған дейін 
адам  затқа беймәлім болған құ-
былыс, химия саласы бойынша 
Қазақстанда ашылған тұңғыш 
ғылыми жаңалық. Біздің біле ті-
німіз, титан – ең тұрақты метал-
дардың бірі. Қазақстанда оның 
өте көп қоры бар. Титаннан хи-
мия лық реакторлар, тікұшақ, 
ұшақ, кемелердің негізгі бөл шек-
тері жасалады. Оның керемет 
антикоррозиялық артықшылығы 
– теңіз суында 200 жыл жатса да 
шірімейді. Бірақ сол титаннан 
жасалған құралдар тозған кезде 
оны ешқайда қолдана алмаймыз. 
Себебі оны қайтадан балқыту 
қиын, ал еріту мүмкін емес еді. 
Жұрынов бастаған команда оның 
оңай жолмен еріту әдісін тапты. 
Осы жаңалықтың негізінде Қы-
тай дың Шэньси провин ция-
сындағы дүние жүзіндегі ең ірі 
Боацзи титан корпорациясы 3 
млн доллар тұратын шаруашылық 
келісімшарт жасауға ынталы 
болып отыр. Пандемиядан кейін 
шекара ашылған соң бұл мәселе 
бойынша келіссөздер жалғасады 
деген сенімдемін. 

Кезінде Қаныш Сәтбаевтай ірі 
тұлға негізін қалаған қара ша ңы-
рақтың жұмысын Мұрат Жұ рын-
ұлы өзінің беделі мен білігі арқа-
сын да заман талабына сай 
жан  дан ды рып, жаңаша түлетуде. 
Елбасы ғылым мен білім саласына 
үнемі көңіл бөліп, жағдайды 
назардан тыс қалдырмайтынын 
білеміз. Ұлт көшбасшысы Мұрат 
Жұрын ұлы тізгінін ұстап отырған 
ғылым ор дасы туралы: «Қазақ-
стан Ғылым академиясы күрделі 
ке зеңде құрылғанына қарамас-
тан, азғана уақытта елдің ғылыми 

жүрегіне айналып, ғылым әлеуе-
тін ұйыстыра білді. Ғылымның 
негізгі бағытын айқындап, олар-
дың дамуына тың қарқын берді. 
Ең бастысы, жастарды ғылымға 
тартып, интеллектісі жоғары 
ғалымдар шоғырының қалып та-
суына ықпал етті. Академия 
қабыр ғасында еліміздің мақта-
ны шына айналған алыптар тобы 
еңбек етті» деген еді.

Ал 2019 жылы Мұрат Жұрын-
ұлын қабылдаған кезінде ғылым-
ды басқаруды орта лық сыз-
дандыру ісінің өзектілігіне және 
ғылыми зерттеу жұмысын жеке-
леген университеттерде дамыту 
қажеттілігіне тоқталды. «Ғылыми 
әзірлемелерді өндіріске енгізудің 
маңызы зор», – деді ҚР Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назар-
баев. Сол кезде академия басшы-
сы бірлестіктің халықаралық 
дең гейдегі беделінің артуына 
батыстық даму үлгісі септігін 
тигізгенін тілге тиек етіп, «Біздің 
академия – барлық беделді ғы-
лыми бірлестіктердің мүшесі», – 
деген еді зор қуанышпен. 

Мұрат Жұрынұлының тәуел-
сіздік тұсында туыстас түркі хал-
қының басын біріктіруге, түркі 
дүниесінің келешегіне, оның 
ортақ ғылымының дамуына өл-
шеусіз үлес қосқанын атап өт-
кеніміз абзал. Ғалым түркітілдес 
елдердің академиялық одағын 
құру туралы игі бастаманы 
көптен бері көтеріп жүр. «Түбі бір 
түркі елдерінің ғылымы мен 
руханиятында тың көзқараспен 
зерттеп зерделейтін ортақ та-
қырыптар, келелі мәселелер бар. 
Бұған қоса, заманауи ғылымды 
жетілдіру үшін бір-бірімізден үй-
реніп, тәжірибе алмасудың ма-
ңызы зор» деген сөзін қос қолдап 
құптауға болады.

 Өйткені соңғы он жыл ішінде 
түркітілдес елдердің мем лекет-
аралық ынтымақтастығы белгілі 
бір эволюцияны бастан өткізді, 
бүгінгі таңда дамудың сапалы 
жаңа кезеңіне қадам басты. 
Тәуел   сіздігіміз арқылы мемле-
кетіміз жаңа өркениетке бет 
бұрды, еліміздегі әр ұлттың тұтас-
тығы мен бірлігі нығая түсті. Түр-
кілік дүниетанымға негіз делген 
төл тарихымызға жаңа көзқарас 
қалыптастырдық. Ұлттық мә-
дениет пен ғылым тәуелсіз сана 
тұрғысынан зерделенді. Сон дық-
тан түркі мемлекеттері ара сын-
дағы ғылыми интеграцияның 
болашағы зор деп ойлаймыз. 
Келешекте қайраткер ғалым Мұ-
рат Жұрынұлының бұл ойы да 
жүзеге асады деген үлкен үмітіміз 
бар.

Биылғы халыққа арнаған 
Жолдауында Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев: «Ғы лым-
ды дамыту – біздің аса маңызды 
басымдығымыз. Жалпы, еліміздің 
білім беру және ғылым сала сы-
ның алдында кезек күттірмес 
ауқымды міндет тұр. Бұл – уақыт 
талабына сай болумен қатар, әр-
қашан бір адым алда жүріп, тың 
жаңалықтар ұсына білу деген 
сөз», – деді. 

Қайраткер академик індет өте 
белең алып тұрған кезде де 
академия қызметін жаңа арнаға 
бұрып, жергілікті ғалымдар мен 
шетелдік мамандарды ауқымды 
жобаларға, әсіресе COVID-19 ке-
се ліне қарсы вакцина жасауға 
жұ мылдырып, қашықтан тер төк-
ті. Әлі де мемлекет жүктеген мін-
деттерді мінсіз атқарып, қазақ 
ғы лымына тың жаңалықтар қо-
сарына сенеміз.

Саналы ғұмырын ғылым жолына арнап, зерделі 
еңбектерімен халықаралық деңгейдегі ғалымдарды 
мойындатқан Ұлттық ғылым академиясының 
президенті, академик Мұрат Жұрынов 80 жасқа толды. 
Ел зиялысы еңбек жолын қарапайым оқытушылық 
қызметтен бастап, жоғары оқу орнының ректорына 
дейінгі аралықтағы баспалдақтан түгел өтті. Саналы 
ғұмырында қазақ ғылымының көшін алға сүйреп, 
ағарту саласының ауыр жүгін зор жауапкершілікпен 
арқалады. Білім министрлігі, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ғылым академиясының қызметін ұтымды 
ұйымдастырып, химия ғылымының докторы, 
профессор, Мемлекеттік сыйлықтың иегері атанды.

Қазақ  ғылымының 
қамқоршысы

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

Әсіресе еліміз егемендігін 
алып, тәуелсіздігін жарияла ған-
нан кейін отандық ғылымының 
жоқ-жітігін түгендеуге барын 
салды. Тоқсаныншы жылдардың 
басында Түркістанда жаңа уни-
вер ситет ашылып, білім ор да-
сына басшылық етуге кан-
дидатурасы бірден таңдалды. 
Сол уақыттағы Білім министрі 
Ш.Шаяхметов қасиетті Түркістан 

Жұрынұлы бастаған ғалымдар, 
оқытушылар ештеңеге қарамай 
еңбек етті, білім мекемесінің 
дәре жесін көтерді. Бүгінде алдың-
ғы қатарлы озық университетке 
айналған осы білім ордасынан 
қазақ жастары ғана емес, түр кі-
тілдес мемлекеттердің де аза мат-
тары сапалы білім алды. Қазір сол 
студенттер білікті маман атанып, 
әр салада өнімді еңбек етіп жүр.
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да егемендігіміздің 
тари хын насихаттап, жастарды отансүйгіштікке 
баулу мақсатында «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 
онкүндігі өтті. Оған белгілі қоғам қайраткерлері, 
ақын-жазушылар мен талантты жастар белсене 
атсалысты. Айтулы мереке қарсаңында өткізілген 
іс-шараларды назарларыңызға ұсынамыз.

SERPIN

«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» онкүндігі өтті

Тарих жасаған тұлға

Жәрмеңкеде жаңа
туындылар ұсынылды

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тарих жасаған 
тұлға» кітабы бойынша танымдық дәріс ұйымдастырылды. 
Шараны «Болашақ» бағдарламасының түлегі, PhD Думан 
Жекенов жүргізіп, кітаптың ең қызықты және маңызды 
сәттерін айшықтап берді.

ҚазҰУ-дың «Керемет» студенттерге қызмет көрсету 
орталығында «Кітап fest» жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Оған 
университет оқытушы ла ры және білім алушы жастар, қала 
тұрғын да ры мен қонақтар қатысты. 

«Мыңжылдықтар тоғысында 
Ұлы даланың жүрегінде жаңа 
мемлекет пайда болды. Аты аңыз-
ға айналған Алаш ұрпағы – қазақ 
халқы үшін бұл жоғалған құн-
дылықтарды жаңғыртуға, ө т-
кеніміздің үзілген шежіресін қал-
пына келтіруге мүмкіндік берді. 
Әлемнің ірі мем ле кет терінің 
ондығына кіретін, табиғи бай-
лық тары мол және арсеналында 
Кеңес Одағынан қалған ядролық 
қаруы бар елдің кең-байтақ 
кеңістігінде осы даңқты мис сия-
ны орындау өз халқының дара 
ұлы, мемлекет негізін қалаушы, 
Тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевқа арналған 
тағдыр болды», – деп атап өтті 
Қасым-Жомарт Тоқаев   өз кі та-
бында.

Думан Құрманғазыұлы дәріс-

Жәрмеңкеде жастардың кітап 
оқуға деген қызығушылығын 
ояту мақсатында «Қазақ уни вер-
ситеті», «Qazyna», «Kitapal», «MAR-
FU Press» баспалары мен кітап 
дү кендері оқырмандарға көп-
теген жаңа туындылар ұсынды.

«Qazyna» кітап үйінің маманы 
Гүлзира Әлиева жәрмеңкеге оқы-
тушылар мен жастар сұранысын 
ес кере келе, ең таңдаулы кітап-
тарды әкелгенін жеткізді. 

Жиынның шымылдығын бі-
лім ордасы ректорының кеңес-
шісі, жазушы-аудармашы Мәлік 
Отарбаев ашып, көпшілікті ел 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығымен 
құт тықтады.

Арнайы шақырылған ақын-
дар қауымы ашық аспан астында 
көпшілікті азаттықтың ақ таңы 
жайлы жырларымен сусындатты. 
Ақындар шеруін белгілі ақын 
Дәулетбек Байтұрсынұлы «Сенің 
арқаң...» өлеңімен бастаса, та-
лант ты қырғыз қызы Перизат 
Алмасова бауырлас қазақ жұр ты-
на ағынан жарыла «Қазағым» 
атты жыр жолдарын арнады. Қа-

Оқу орнының өнерпаздары 
«Елім менің» әнін әуелете шырқай 
отырып, қазақтың ұлттық биімен 
флешмобтың шымылдығын аш-
ты. Жастар би барысында Қа зақ-
стан Туы мен университет жа-
лауын биік көтеріп, туған жер 
мен елге деген сүйіспеншілігін 
білдірді.

Студент жастар өз заман-
дас тарына Қазақстанның бо-
ла  ша ғы бі лімді әрі белсенді 
жас тардың қо лында екенін, 
сапалы білім алудың маңызын 
еске салу және Тәуелсіздік то-

те кітап туралы өз әсерімен бө лі-
сіп, тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы ең қиын кезеңдер 
туралы әңгімеледі.

Дәрісте атап өтілгендей, 
1991-2000 жылдар еліміздің бар-
лық азаматтары үшін ең қиын 
кезең болды. Қазақстан Пре зи-
дентінің «Тарих жасаған тұлға» 
кітабында келтірілген тәуелсіздік 
қалыптасуының елеулі кезеңдері 
жайында құнды әрі маңызды 
деректер оқулықтарда кездесе 
бермейді. Туынды ел тәуелсіздігін 
нығайтып, сақтап қалуы тиіс 
болашақ ұрпақ үшін тарихи жа-
ғы нан аса пайдалы кітаптардың 
біріне айналды. Қорытындылай 
келе, дәріскер студент жастардың 
сұрақтарына жауап беріп, оларды 
ел мен жерді бағалайтын, туған 
халқының патриоттары болуға 
шақырды.

Сонымен қатар келушілер Әл-
Фараби кітапханасының ҚР Тә-
уел сіздігінің 30 жылдығына ар-
налған «Елін сүйген, елі сүйген 
Ел басы», «Тәуелсіздік және Тұң-
ғыш Президент», «Билік са бақ-
тастығы», «Тәуелсіздіктің бей біт 
күндері», «Тәуелсіздік жыл да-
рындағы сыртқы саясат», 
«Тәуел сіздік шежіресі» тақы ры-
бындағы танымдық кітап көр ме-
сімен  танысты.

Елбасының тұлға ретінде қа-
лып тасуын баяндайтын көр кем 
фильмді жастарға көрсетудегі 
мақсат – отбасылық, рухани-
адамгершілік құндылықтарды 
дәріптей отырып, Ұлт Көш бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
мем лекет қалыптастырудағы 
рөлін насихаттау және жас 

Елбасына арналған 
көркем фильм көрсетілді

Азаттықтың ақ таңын жырлады

Мерекеде 30 таңбасы бейнеленді

Оқу ордасында «Балалық шағымның аспаны» атты кино 
кеші өтті. Студент жастар ҚР Тұңғыш Президентінің балалық 
және жастық шағы жайында түсірілген алғашқы көркем 
фильмді тағы бір рет тамашалап, рухани жігерлене түсті.

ҚазҰУ қалашы-
ғындағы «Мәңгілік ел» 
сағат-стелласы 
алаңында алғаш рет 
«Тәуелсіздік толғауы» 
атты поэзия сағаты 
өткізілді.

Студенттер 
Қазақстан 
Республикасы 
Тәуелсіздігінің 30 
жылдық мерейтойына 
арналған патриоттық 
флешмоб өткізіп, 30 
таңбасын көркем 
бейнеледі. 

ұрпақты отансүйгіштікке, елге 
адал қызмет етуге тәрбиелеу.

Фильм Елбасының шынайы 
өмір жолын баяндайтын «Әді лет-
тің ақ жо лы», «Ғасырлар тоғы-
сында», «Еуразия жүрегінде» шы-
ғар маларының желісі негізінде 
түсірілген.

Бала кезінен Сұлтан деген 
есім ге ие болған Нұрсұлтан Әбіш-
ұлы ұшқыш болуды ар ман даған 
екен. Мектепті бітірген ша ғында 
Киевтегі азаматтық авиа ция 
институтына оқуға түсуге 
мүмкіндік алады. Алайда тағдыр 
оны мүлдем басқа арнаға бұрады. 
Туындыда Елбасының өмірге 
шыр етіп келген сәтінен бастап, 
17 жастағы бозбала шағына 
дейінгі өмірі қамтылған.

Көркем картинада басты 
кейіпкерді әр кезеңде үш актер 
– Елжас Әлпиев, Әбілмансұр 
Серік ов, Нұрлан Әлімжанов сом-
даған. Басқа рөлдерді Бибігүл 
Төле генова, Нұржұман Ықтым-
баев, Наталья Арынбасарова, Ал-
ма гүл Әлішева, Ержан Жарыл-
қасынов ойнаған.

Дара тұлғаның жалындаған 
жүрек оты мен арманға толы жан 
дүниесімен қауышқан жастар 
фильмнен мол әсер алды. 

зақ жерін құтты мекен, иран 
баққа теңеген ақын қыз Алаш 
жұр тын Тәуелсіздіктің ұлы тойы-
мен құттықтап, тілеулес ниетін 
жет кізді. Мінбеге көтерілген 
ақын Қайырбек Шағыр «Үміт» 
өлеңінде тәуелсіздік жолында 

қыршынынан қиылған боздақ-
тар мен құрбандарды жырға қос-
ты.

Оқу ордасының оқытушысы, 
ақын Бекжан Әшірбаев өз сөзінде 
тәуелсіздіктің бойтұмар екенін 
атай отырып, елімізде Ата заң – 
Конституция күніне де ерекше 
мән беру керектігін атап өтті. 
«Конституция күні мен Тәуел-
сіздік күнінен асқан мереке жоқ. 
Оның қадірін білейік, құн ды-
лығын саралайық. Бүгінгідей 
шаралар патриоттық сезімімізді, 
ұлтқа деген сезімімізді арт ты-
рады», – дей келе, «Отанды сүю» 
атты өлеңін оқып берді.

Сонымен қатар басқосуда 
Әлі бек Шегебай, Есей Жеңісұлы, 
Саят Қамшыгер, Бауыржан Әлі-
қо жа, Жақсылық Қазымұратұлы, 
Асылан Тілеген, Нұрбек Нұржан 
сынды ақындар жырдан шашу 
шашып, туған ел мен жерге деген 
сүйіспеншілігін жеткізді.

йы на тарту ретінде осы бас-
таманы жүзеге асырды. Ұлт тық 
нақыштағы флеш мобтың би 
ырғағы көз сүйсіндіріп, көр ген 

жанға ерек ше әсер сый лады.
Флешмоб соңында жастар 

Әл-Фараби кітапханасының ала-
ңын да 30 санын бейнеледі.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Баспасөз қызметі
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Тәуелсіздігіміздің алғашқы 
жылдары факультет тарих шысы, 
Қазақстан тарихы кафедра сы-
ның профессоры Н.Масановтың 
«Кочевая цивилизация казахов» 
атты (1992) монографиясы 
жарық көріп, бұл еңбек қазақ 
халқының дәстүрлі шаруа шы-
лығы – көш пелі мал шаруа шы-
лығының табиғатын, қа лып тасуы 
мен дамуына арналған тек 
отандық тарих ғылымындағы 
ғана емес, әлемдік тарих ғы лы-
мын дағы ең сүбелі еңбектер қа-
тарына жатты. Автор өз еңбегінде 
көшпелі мал шаруашылығының 
қоршаған ортамен байланысын, 
табиғи-климаттық ерек ше лік-
тер мен өзара қаты на сын, төрт 
түлік малдың маусымдық жайы-
лым дарда өмір сүруін, жайылым-
дар дың түрлерін, олардың ерек-
шеліктерін те рең қарас ты рады. 
Автор бұл еңбегінде көш пелі мал 
шаруашылығына қатысты және 
оның өмір сүруінің маңызды 
ерекшелігі ретінде дисперсиялық 
заңдылықты негіз деп береді. 
Сондай-ақ көшпелі қоғамдағы 
саяси жүйенің қалыптасуы мен 
өмір сүру жағдайларын, ерек-
ше лігін түсіндіреді. Қоры та 
айт қанда, факультет өкілі Н.Ма-
са  нов  тың бұл еңбегі но ма д оло-
гиядағы сол жыл дарда жарық 
көрген ең маңызды еңбектер 
қатарына жатты.

Өткен ғасырдың 90-жыл да-
ры ның басын да отандық тарих 
ғылымында таптық прин циптен 
бас тартудың басталғанын кө ре-
міз. Дегенмен бұл үдеріс бірден 
қар  қынды жүріп, жаңа ұста ным-
дар бірден ор ныға қойған жоқ. 
Ел тәуелсіздігінің алғашқы жыл-
да ры тарихшыларымыз диалек-
ти каның «терістеуді терістеу» 
атты заңына сәйкес, кеңестік ке-
зеңде жасалған тұжырымдарға 
жаңа көзқарастар тұрғысынан 
қарап, олар ды сынға алып, тари-
хы мыздағы «ақтаң дақ тардың» 
беттерін ақтарып, ақиқатын аша 
бастады. Соның нәтижесінде 
1992-94 жыл дары, тәуелсіз ді гі-
міздің алғашқы жылдары кө лемі 
жағынан кішірек болса да, сал-
мағы мен маңызы жағынан ауыр 
әрі құнды еңбек тер жарық көре 
бастады. М.Қозыбаевтың «Ақ таң-
дақтар ақиқаты» (1992), тарих 
факуль тетінің сол кездегі жас 
зерттеушілері, та рих ғылымының 
кандидаттары М.Қой гелдиев пен 

Т.Омарбековтің бірлесе жазған 
«Тарих тағылымы не дейді?» 
(1993), М.Қозыбаевтың «Жауды 
шаптым ту байлап» (1994) атты 
еңбектері шығып, сол тұстағы 
тәуелсіз елдің жаңа сұра ныс та-
рына жауап бере бастады. Негі зі-
нен, бұл көрсетілген еңбектерде 
тарихшылар тәуелсіздік кезеңі не 
дейін отандық тарихтың мүлде 
зерт тел меген немесе аз зерт тел-
ген, тіпті зерттеуге билік тара пы-
нан тыйым салынған, сондай-ақ 
бұрынғы таптық ұстаным бо-
йынша әдейі бұрмаланған тари-
хы мыздың ең өзекті мәселелерін 
қарастырады.

1996 жылы Қазақстанның 
ежелгі және орта ғасырлардағы 
тарихы кафедрасының доценті 
Ә.Хасеновтің «Қазақ тарихының 
бес мыңжылдық баяны» атты 
монографиясы жарық көріп, бұл 
монография сол жылдары отан-
дық тарих ғылымындағы зор сен-
сация болып саналды. 

1997 жылы тарих факуль те-
тінің өкілі, Ежел гі және орта ға-
сыр лардағы Қазақ стан тари хы 
кафедрасының профессоры 
С.Жол  дасбаевтың «Жетісу тари-
хы» (Қазақ тар дың XV-XVII 
ғасырлардағы жартылай оты-
рық шы мәдениеті) атты моно-
гра фиясы жарыққа шығып, ол 
еңбек өзінің ғылыми ерек ше-
лігімен айрықша бағаланды. 
Автор ұзақ жылдар бойы Жетісу 
өңіріндегі тұр ғын дардың қыстау-
ла ры мен қоныстарына жүр гіз-
ген археологиялық қазба жұмыс-
та  рының нәтижелері мен жазба 
дерек мате риал дарына негіздеп, 
Жетісу өңірінде өмір сүрген 
қазақ халқының тарихын, шаруа-
шы лығын зерттеген. Автордың 
бұл еңбегі де отандық тарих 
ғылымындағы зор жетіс тіктер 
қатарына жатты.

Ел тәуелсіздігінің алғашқы 
он жылдығын да Қазақстан Рес-
пуб ликасының Президенті мен 
Қазақстан Республикасының Үкі-
меті халықтың тарихи санасын 
ны ғайтуға ар налған бірнеше 
жарлық пен арнайы қау лылар 
қабылдады. Олардың алғашқысы 
ҚР Үкіметінің 1993 жылғы «Ор-
бұлақ шайқа сы ның 350 жыл ды-
ғын атап өту туралы» қау лысы 
және 1998 жылды «Ұлттық тарих 
және халық бірлігі» деп атау 
туралы президент қол қойған 
жарлық болатын. Оқу орда сы-

ның тарихшыларына жүктелген 
міндеттерді жүзеге асыру үшін 
көптеген мақалалар жарияланып, 
іс-шаралар ұйымдастырылды. 

Тәуелсіздігіміздің екінші 
онжылдығында тарих факуль те-
тінің ғалымдары отандық тарих-
тың мәселелерін зерттеуде өте 
ма  ңыз ды табыстарға қол жет-
кізіп, тіпті бұ рын-соңды сара лан-
баған тақырыптарды қолға алды. 
Мәселен, соның бірі – қазақ ру-
тайпаларының тарихын зерттеу. 
2003 жылы Ежелгі және орта 
ғасырлардағы Қазақ стан тарихы 
кафедрасының меңгеру шісі, та-
рих ғылымының докторы, про-
фес  сор Т.Омарбековтің ғылыми 
жетекшілігімен «Алаш» ғылыми-
зерттеу орталығы құрылды. 
Мұнда А.Қалыш, Г.Хабижанова, 
Т.Қартаева, М.Ноғайбаева, М.Бай-
дәулетова секілді тарих шы-
лармен бірге ғылыми ізденістерді 
жүзеге асырдық. 2010 жылға 
дейін жұмыс істеген бұл орталық 
үш ай сайын оқырманға жол 
тартатын «Алаш» ғылыми жур на-
лын жариялап тұрды. Ең бастысы, 
26 томнан тұратын ру-тайпалар 
тарихын баспадан шығарды. 

Жалпы алғанда, факультет 
ғалымдары аталған жобаны 
жүзеге асыру барысында мы на-
дай кітаптарды жазып шықты. 
Олар: «Тама» – үш том, «Табын» 
– екі том, «Жағал бай лы» – екі 
том, «Телеу» – бір том, «Керейт» 

– бір том, «Кердері» – бір том, 
«Ра мадан» – бір том – барлығы 
Же тіру тайпалық ода ғына енетін 
жеті тайпаның тарихы 11 томды 
құрады.

Одан басқа, «Арғын» – үш том, 
«Найман» – үш том, «Қаңлы» – бір 
том, «Дулат» – екі том, «Жалайыр» 
– екі том, «Қаракесек тай палық 
бірлестігі немесе алты ата Әлім» 
төрт том болып жарық көрді. 
Барлығы 26 том болатын қазақ 
ру-тайпаларының тарихы жа-
зыл ды.

Тәуелсіздігіміздің үшінші он-
жыл дығында ғалымдарымыз 
Қазақстан тарихының этно-
саяси, саяси-экономикалық, мә-
де ни-рухани бағыттағы зерт теу-
лерін одан әрі жалғастырып, 
көп теген жетістіктерге қол жет-
кізді. Мәселен, 2014-15 жылдары 
«Қазақ хандығының құрылу та-
ри хы» атты ұзақ жылғы зерттеу 
жұ мыстарымның нәти же сін бас-
падан шығардық. Бұл Елбасымыз 
Н.Назарбаевтың 2015 жылды 
«Қазақ ханды ғы ның құрыл ға-
нына – 550 жыл» деп жария лауы-
мен тұспа-тұс келді. 

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев тың еліміздің 
тарихшыларына жеті томдық 
Қазақстан тарихын жазу туралы 
тапсырмасына факультет тарих-
шы лары белсене араласуда. Көп-
том дықтың 1-ші томы негізінен 
археологиялық дәуірді қам тыса, 

Тәуелсіздік рухынан қуат алған университеттің тарих факультеті ғалымдары өткен 
отыз жылда отандық тарихтың барлық кезеңдеріне, оның ішінде ежелгі және 
ортағасырлық Қазақстан тарихының өзекті мәселелерін жаңаша көзқарас тұрғысынан 
қарастырып, ондағы ең өзекті проблемаларға қатысты бірнеше жүздеген ғылыми 
мақала жазып, ондаған монографиялық зерттеу ең бек терін жариялады. Д.Дулатова, 
Ә.Хасенов, С.Жолдасбаев, М.Қойгелдиев, Т.Омарбеков, Н.Масанов, М.Елеуов, 
Ә.Төлеу баев, Ж.Құндақбаева, Б.Сайлан,  Н.Нұртазина, Г.Хабижанова секілді 
тарихшыларымызбен бірге осы мақсатта жұмыла еңбек еттік. Бұл ел тарихын жаңаша 
тұрғыда танып-білуге мүмкіндік берді. Нақтырақ айтсақ, профессорлар М.Қойгелдиев 
пен Т.Омарбеков алғаш рет отандық тарихнамада бұрын тыйым салынған мәселелер – 
Алаш қозғалысы мәселесі мен XX ғасырдың 20-30 жылдарындағы аграрлық 
реформалар мен оның қорытындысы – қазақ жеріндегі аштық пен оның салдарларын 
зерттеп, монографияларын жариялады.

Ел тарихын жаңаша 
тани бастадық

Берекет КӘРІБАЕВ, 
тарих ғылымының докторы, ҚР ҰҒА академигі

MAŊYZDY MEZET

оны орындауға факультеттегі 
Архео ло гия және этнология ка-
фе драсының ғалым дары атса-
лы сып жатыр. Жеті том дықтың 
екінші және үшінші томдарын 
орындауға Б.Көмеков, Н.Нұр та-
зина, Г.Хаби жа нова, А.Жұмаділ, 
ал маған Қазақстан тарихы ка-
фе драсының меңгерушісі, та-
рих ғылымының докторы ре-
тінде 4-ші томды орындау 
мін деті жүктелді. Осы томның 
негізгі та рауларына М.Ноғай-
баева, Т.Қар та ева, А.Жұмаділ, 
Н.Тасилова, Э.Телеуова секілді 
о қ ы т у ш ы - п р о  ф е с  с о р л а р 
құрамымен бірге атсалысатын 
боламыз.

2004-13 жылдар аралығында 
ҚР Прези денті Н.Назарбаевтың 
бастамасымен жүзеге асырылған 
«Мәдени мұра» бағдарламасына 
да тарих факультетінің маман да-
ры белсене қатысты. Бұл мем-
лекеттік бағдарламаның бір 
құрамдас бөлігі – археологиялық 
зерт теулер. Бұл жұмыстарды 
факультет архео логтары – У.Шә-
ле кенов, Ә.Төлебаев, М.Елеу ов, 
Ғ.Омаров және олардың шәкірт-
тері бірігіп атқаруда.

2016 жылы «Қазақ ханды ғы-
ның күшеюі», «Қазақ хандары» 
(қазақ, орыс, ағылшын тілде рін-
де) атты еңбектерім жарық көрді. 
Ал 2019-21 жылдар аралығында 
менің авторлығыммен «Қазақ 
хан дары туралы зерттеулер», 
«Қазақ хандығының басқару инс-
титуттары» (авторлармен бірге) 
атты монографиялар жа рық 
көреді. Тәуелсізді гіміз дің үшін ші 
онжылдығы ішінде Тұң ғыш 
Президентіміздің «Мәңгілік ел», 
«Рухани жаңғыру» бағдар ла ма-
ларын жүзеге асыра тын 
мемлекеттік комиссия құра мын-
да еңбек еттім.

Сонымен бірге Қазақстан 
Рес публика сы ның 25 жылдық 
мерекесіне арналған «Тәуел сіз-
діктің 25 аса маңызды оқиғалары» 
(2016 жыл), «Тәуелсіздіктің 30 
ай шықты оқиғасы» (2021 жыл) 
атты қоғамдық-саяси жанрдағы 
кітаптарым оқырманға жол 
тартты. 

Жалпы, қорыта келе, Әл-Фа-
ра би атын дағы Қазақ ұлттық 
университетінің та рих фа куль-
тетіндегі Қазақстан тарихы ка фе-
 дра  сы ның ғалымдары ұлттық 
са  на ның орны ғуы мен дамуына 
өз үлес терін қосуда.
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Шараның басында Әл-Фа ра-
би атындағы ҚазҰУ-дың Бас қар-
ма Төрағасы – Ректоры Жансейіт 
Түймебаев жиналғандарды фо-
рум ның ашылуымен құттықтап, 
маңыздылығына тоқталды. Өз 
сөзінде университет басшысы 
жас буынды кәсіпкерлікке баулу 
ел экономикасын дамыту үшін 
өзекті екенін жеткізді.

– Тұңғыш Президентіміз – 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
қыз метіне кіріскен алғашқы 
жыл дары «алдымен – экономика, 
содан соң – саясат» қағидасын 
ұс танды. Бұл өз кезегінде елі-
міздің нарықтық экономикаға 
көшуіне, кәсіпкерлікті дамытуға, 
ел еңсесін көтеруге жол ашты. 
Қазақстан экономикасының 
тәуел  сіздік жылдары бағын дыр-
ған белес, алған асуында кәсіп-
кер ліктің үлесі зор. Қазіргі таңда 
біздің елімізде жас бизнес мен-
дерге жан-жақты қолдау көр се-

тіліп келеді. Мәселен, ҚазҰУ-да 
Эко номика және бизнес жоғары 
мектебі жұмыс істейді. Жыл 
сайын осы жерден 500 бакалавр, 
магистр және PhD докторлары 
оқу ларын тамамдап шығады. 
Бүгінгі өтіп жатқан форумның 
жас мамандар үшін берері мол 
деп есептеймін, – деп атап өтті 
Жан сейіт Түймебаев.

 Форум аясында сөз сөйлеген 
кәсіпкерлердің көпшілігі Қазақ 
ұлттық университетінің түлек-
тері. Солардың бірі – Muzzone 
музыкалық телеарнасының және 
«TAN Media Group» ЖШС бас-
шысы, Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ Директорлар кеңесінің 
мү шесі Арманжан Байтасов. Ол 
университет қабырғасында оқып 
жүріп-ақ кәсіпкерлікпен ай на-
лыс қанын айтады.

– ҚазҰУ – біздің альма ма те-
ріміз. Бүгінгі жиынға қаты су шы-
лардың көбі студент кезінде бі-

лім мен бизнесті қатар алып 
жүр  ген дер. 90-жылдары өте 
қиын болды. Соған қарамастан, 
бизнеске де ген қызығушы лы ғы-
мыз дың арқа сында осындай 
жетіс тікке жеттік. Ал қазіргі жас-
тардың кәсіппен айналысуына 
барлық мүмкін дік тер қарас ты-

рылған. Тек кітап оқып, ой-өріс-
терін жетілдіруі қажет, – дейді 
университет түлегі.

Сондай-ақ форумда сөз сөй-
ле ген қазақстандық бизнесмен 
және қоғам қайраткері, RG Brands 
және Resmi Group негізін қалау-
шы Қайрат Мәжібаев сапалы 

білім берудің маңыздылығына 
тоқ талды. Ол өз кезегінде білімді 
кәсіпкер мол табысқа жететінін 
айтты. Сол себептен ол жастарды 
бизнес бастауда қорықпауға ша-
қырды.

Спикерлер пайдалы ақпарат-
пен бөлісіп қана қоймай, қа ты-
су шылардың сұрақтарына жауап 
берді. Іс-шара барысында Әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ мен 
«TAN Media Group» ЖШС ынты-
мақ тастық туралы меморандумға 
қол қойды.

Сонымен қатар форум ая сын-
да екі апта бұрын ұйым дас-
тырылған «Media café» байқауы-
ның қорытындысы жарияланды. 
Сайыста үш адамнан құралған 
топ, яғни Нұрсұлтан Оңдасынов, 
Әсем Ерланова, Дінаман Серікқан 
өздерінің креативті жобаларын 
ұсынып, бір жыл кофехананы 
басқару грантын жеңіп алды. 
Форум ұйымдастырушылары 
уни верситет аумағында кофе ха-
наның құрылуын толық қар жы-
ландырады. Оған барлық қажетті 
жабдықтармен қамтамасыз ету, 
оқыту кіреді.

Осылайша университет қа-
быр ғасында алғаш рет өткен фо-
румға қатыса отырып, студенттер 
пай далы ақпарат алды.

Форум мақсаты – кәсіпкерлікке баулу
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 

жас кәсіпкерлер форумы өтті. Спикер ретінде Нұрлан 
Смағұлов, Арманжан Байтасов, Асылбек Қожахметов, 
Қайрат Мәжібаев, Гауһар Қаппарова, Нұржан 
Жаңабеков және басқа да көптеген танымал 
кәсіпкерлер сөз сөйледі. ҚазҰУ мен TAN Media Group 
ұйымдастырған форум Тәуелсіздіктің 30 жылдығы мен 
ҚР Тұңғыш Президенті күніне орай ұйымдастырылды.

–ҚазҰУ-да алған хрестома-
тия лық білімім, жаңа танымға 
де ген құштарлық өмірлік тәжі ри-
бемнің қалыптасуына себепкер 
бол ды. Маған 90-жылдары негізгі 
мамандығым мен кәсіпкерлік 
жолдың бірін таңдауға тура келді. 
Мен екіншісін таңдадым. Уни вер-
ситетті бітіргеннен соң, екі жыл-
дан кейін Astana Motors ком па-
ниясын құрдым. Келесі жылы 
компанияның 30 жылдығын атап 
өтеміз. Сөзіме сенсеңіз, универ-
си тетте алған білімім маған дұ-
рыс шешім шығару, жағдайды 
саралау және дұрыс жолды таңдау 
барысында үлкен базис берді. 
Биыл – Тәуелсіздіктің 30 жылдық 
мерейтойы. Біз жас елміз. Де ген-

мен барлығы қалауы мыз дай бола 
бермейді. Бірақ 30 жыл мемлекет 
үшін тым қысқа мерзім. Жас сә-
бидің аурушаң болатыны секілді 
біз дің қоғамның да дерті же тер-
лік. Оны бірге емдеуіміз қажет. 
Мен көптеген жастардың Қазақ-
стан нан кеткісі келетінін білемін, 
бұл мені қатты қынжылтады. 
Өйт кені өз туған жеріңде бола-
ша ғы зор және қуатты елді қа-
лып  тастыруға үлес қосуың керек. 
Өз еліңізде өмір сүру және оған 
пайдалы болу өте маңызды. Сон-
дықтан баршаңызды елден кет-
пеуге, ең жақсы идеялар мен жос-
парларды жүзеге асыруға, 
жа    сам паз болып, заманауи Қа-
зақ  станды құруға шақырамын!

– Бизнес бастау қазіргі буын-
мен салыстырғанда бізге әлде-
қай да қиын болды. Кәсіпкерлікке 
келгенде 90-жылдардағы іскер 
адамдарға тән қателіктерді біз де 
жасадық, бір-бірімізден үйрендік. 
Өйткені біз жетістікке жетер жол-
да барлық қиындықты бастан 
өт кердік. Себебі ол кезде кәсіп-
кер лікке арналған әдебиеттер, 
биз  нес туралы білім болмады. 
Мұ ның бәрі кейіннен пайда бол-

ды. Мен бір қателікке көп назар 
аударатын едім. Бұл – кадрлармен 
жұмыс тәжірибесінің болмауы. 
Қайталап айтамын, бізде бизнесті 
қалай дұрыс құру керектігі 
туралы білім қолжетімсіз еді. 
Тіпті HR сияқты ұғым бар екенін 
де біл медік. Сондықтан ең қиыны 
кадрлық қателіктер болды. Бұл 
бизнес тұрғысынан ғана емес, 
адами тұрғыдан алып қарағанда 
да оңай болған жоқ. 

– Кеңес өкіметі кезінде бала-
бақ шаның тегін болғаны, мектеп 
пен университетте тегін білім 
алған, мемлекет міндетті түрде 
сені жұмысқа орналастырғаны, 
жақсы зейнетақы төлегені кере-
мет деп ойладым. Бірақ қазіргі 
ойым мүлде бөлек. Меніңше, 

– Мен үшін үлкен стра те гия-
лық қателіктерге жол бермеу 
маңызды. Бірақ мен өзімнің және 
қызметкерлерімнің қателескенін 
құптаймын. Бастысы – қателікті 
бірге жасау қажет. Өйткені қа те-
ліктер – бұл саған зират емес. 
Биз нес өмірге өте ұқсайды. Сон-
дықтан қателессең де, күн сайын 
тұрып, ары қарай өмір сүру, өз 
міндеттерің мен мақсаттарыңа 
сену керек. Міне, ең бастысы – 

Нұрлан СМАҒҰЛОВ, 
Astana Group компаниясының 
негізін қалаушы әрі президенті:

Қайрат МӘЖІБАЕВ, 
RG Brands и Resmi Group 
компанияларының негізін 
қалаушы:

Арманжан БАЙТАСОВ, TAN медиахолдингінің президенті:

УНИВЕРСИТЕТТЕ 
АЛҒАН БІЛІМІМ 
ҮЛКЕН БАЗИС 

БЕРДІ

БИЗНЕС 
ӨМІРГЕ 

ӨТЕ ҰҚСАЙДЫ

ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТЕР ЖОЛДА 
ҚИЫНДЫҚТАР КӨП БОЛДЫ

адамдар екі түрге бөлінеді: бі реу-
дің асырауындағы адам және 
кәсіп кер. Бірінші типтегі адам-
дар ға барлығы міндетті, мем ле-
кеттен бастап, ата-анасы, бас ты-
ғы және т.б. Ал кәсіпкер бәрін өзі 
жасайды, тек өзіне сенеді. Мұндай 
адамдардың мемлекетке бір ғана 
өтініші бар: «Маған көмегің қажет 
емес, тек кедергі келтірмесең 
бол ғаны». Кәсіпкер өз өміріне, 
отбасына, тіпті мемлекетіне өзі 
ғана жауапты екенін біледі. Біздің 
қоғамда осы өзгерістер сәтті жү-

осы. Бірақ бір нәрсеге ешқашан 
жол беруге болмайды: ол – бед е-
ліңе нұқсан келтіретін қателіктер. 
Моральдық және кәсіби міндет-
те ріңді әрдайым өз деңгейінде 
орындаған дұрыс. Мұның со ңын-
да әрқашан сенің клиенттерің, 
серік тестерің, тіпті бәсекелес тер-
дің тарапынан саған деген сенім 
мәселесі тұрады. Себебі абырой 
ең үлкен әрі ұзақ инвестицияны 
қажет етеді.

зеге асырылды деген ойдамын. 
Сондай-ақ бізде білім барлық 
азаматқа бірдей қолжетімді бо-
луы керек деп есептеймін. Кәсіп-
кер лерге айтарым – қыз мет-
кер дің жеке мәселесіне де 
алаң  дау шылық танытқан ма-
ңызды. Меніңше, кәсіпкер деге-
ні міз – бизнесмендер ғана 
емес, ғалымдарды, білікті ма-
ман дарды да кәсіпкер деуге 
болады. Яғни идеясы бар және 
соны жүзеге асыруды мақсат 
тұтқан адамдар. 

Асылбек ҚОЖАХМЕТОВ, ALMAU президенті:

Нұрсұлтан ЖЕКСЕНБАЕВ, Кәмила ЕРКІНҚЫЗЫ

КӘСІПКЕР БӘРІН ӨЗІ ЖАСАЙДЫ

SERPIN
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Бағасы келiсiм бойынша.

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.
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Қазақ ұлттық университетi

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

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

Электронды мекенжай:
kaznugazeta@gmail.com

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

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің

Басқарма Төрағасы – Ректоры 
Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ

SOŊĞY BET
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Тәуелсіздік мерекесі тойланды
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни вер-

ситетінде Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 
сал танатты жиын өтті. Мерекелік шараға 
мемлекет және қоғам қайраткерлері, зиялы 
қауым мен БАҚ өкілдері, оқытушы-профессорлар, 
білім алушы жастар қатысты.

Мерейлі жылды қорытындылаған жиынды 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Басқарма 
Төрағасы – Ректоры Жансейіт Түймебаев ашып 
берді. Сондай-ақ салтанатты шара қонақ та-
рын Тәуел сіз діктің 30 жылдығымен құт тық та-
ды.

Мерекелік жиында оқытушы-профессорлар 
мен үздік қызметкерлер «Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-ға сіңірген ерен еңбегі үшін» үлкен Алтын 
және Күміс медалімен, «EREN ENBEGI USHIN» 
медалімен, Қазақстан халқы Ассамблеясының 
«Бірлік» алтын медалімен және Әл-Фараби 
атын  дағы ҚазҰУ-дың Басқарма Төрағасы – Рек-
то ры ның Құрмет грамотасымен мара пат-
талды.

Салтанатты шара танымал қазақ 
эстрадасы жұлдыздары мен университеттің 
талантты сту денттері дайындаған мерекелік 
концерттік бағ дарламамен жалғасты. 
Жиын соңында қа ты су шылар «Мен қазақ пын!» 
па триот тық әнін хормен бірге шырқады.
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