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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

Наурыз – жаңару мен 
жаңғырудың бастауы

Баршаңызды Түркі әлеміне 
ортақ, халқымыздың ең Ұлық ме-
ре кесі, жыл басы – Наурыз мей ра-
мымен шын жүр ектен құттық-
таймын!

Биылғы Наурыз ортамызға тың 
бастамалар, жағымды жаңалық-
тар мен келіп отыр. Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
«Жаңа Қ а зақ стан: жаңару мен жаң-
ғыру жолы» атты жолдау жариялап, 
ел алдына биік мақсаттар қойды. 

Тәуелсіз мемлекетіміз үлкен 
өзге ріс терге бетбұрыс жасады. Ел 
Пре зиденті халыққа жолдауында: 
«Біз кез келген сын-қатерді бірге 
еңсеріп, Қазақстанымыздың күш-
қуатын бірге арттырамыз деп 
сенемін. Ең бастысы – еліміздің 
егемендігі. Шын мәнінде біз үшін 
Қазақстанның тәуелсіздігі бәрінен 
қымбат. Жаңа Қазақстан – жаңару 
мен жаңғыру жолы, бүгінгі буын-
ның болашақ ұрпаққа аманаты. 
Қастерлі Отанымыздың тұғыры 
мығым, абыройы биік болсын!» – 
деп айрықша атап өтті.

Наурыз – жасампаздық жар-
шысы, жаңару мен жаңғырудың 
бас тауы. Келешегіміздің жарқын 
болуы үшін әрқайсымыз оң өз ге-

Құрметті Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің оқытушы-профессорлары, 

студенттері, магистрант, докторанттары!

рістерді өзімізден бастауымыз 
керек. Заман талабына лайық 
жастарға сапалы білім беріп, озық 
ғылымды игеру – біздің басты 
міндетіміз. Көшбасшы универси-
те ті міздің туын биік көтеріп, аты 
мен беделіне сай адал қызмет 
атқаруға тиіспіз.

Елімізде орын алған қаңтар 
оқи ға сы мен әлемдегі сын-
қатерлер бізді бұрынғыдан да 
сергек қимылдауға шақырады. Біз 
адам баласын ізгілік пен сый лас-
тыққа тәрбиелейтін ізгі құн ды-
лықтарымызды жастары мыздың 
бо йы  на дарытуға, оны өз өмірі-
міздің сал  тына айналдыруға 
міндеттіміз.

Ұлттық келбетіміздің, тамыры 
те рең дәстүр-салтымыз бен азат 
ру хы мыздың нышанына айналған 
Наурыз мере кесі баршамызға мол 
қуаныш, зор бақыт әкелсін.

Ұлыстың ұлы күні құтты бол-
сын!

Құрметпен
Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің
Басқарма Төрағасы – Ректор

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ

ҚазҰУ ректоры II дәрежелі
«Барыс» орденімен марапатталды

Қасым-Жомарт 
Кемелұлы ТОҚАЕВ, 
ҚР Президенті:

– Әл-Фараби атын дағы 
Қазақ ұлттық уни вер сите-
тінің ректоры Жансейіт 
Түй мебаевқа ІІ дәрежелі 
«Барыс» ордені берілді. Ол – 
белгілі мем лекет қайрат-
кері, отан сүй гіш азамат, 

жауапты мемлекеттік қыз-
мет тер ді 30 жыл бойы абы-
роймен атқарып келе жа-
тыр. Бүгінде отандық бі лім 
мен ғылымды да мытуға бел-
сенді түрде атсалысуда.

Жоғары мемлекеттік наг-
радаларға елдің әлеу мет тік-

экономикалық жә не мәдени 
дамуына қос қан елеулі үлесі, 
белсенді қо ғамдық қызметі, 
аза мат  тарды қорғауда және 
құт қаруда көрсеткен жеке 
жанқиярлығы, қоғамдық тәр-
тіпті қамтамасыз етуге көр-
сеткен көмегі үшін елі міздің 
бір топ азаматы ие болды.

Наурыз мерекесі 
қарсаңында Қазақ -
стан Респуб ликасы 
Прези ден тінің 
жарлығымен 
Әл-Фараби атын дағы 
Қазақ ұлттық 
уни вер  ситетінің 
Бас қарма Төрағасы 
– Ректоры Жансейіт 
Қансейітұлы Түйме-
баев II дәрежелі 
«Барыс» орденімен 
марапатталды.

Жаңа қоғамға жүйелі бетбұрыс

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа Қазақстан: жаңару мен жаңғыру 
жолы» атты Қазақстан халқына жолдауын ел азаматтары айрықша күтті. Өйткені бұл шын 
мәнінде әдеттегі жолдаудан мәні айрықша, жаңа Қазақстанды дамытудың алғышарты мен 
саяси реформалардың жаңа бағдарламасы айқындалатын маңызды сәт еді.

Әрине, тәуелсіздіктің 30 жылы 
ішінде Қазақ стан ның қол жеткізген 
табыстарын тарихтан сы зып тастауға 
бол мас. Қа зақ станның Тұңғыш Пре-
зиденті – Елбасы Н.Назар баевтың 
басқаруы мен әлем алдында орнық қан 
мемле кет ке айналдық. Алай да азат ты-
ғымыздан айыры лып қалу бір-ақ сәт-
те мүмкін екеніне көз жет кіздік. Ел 
ба сы на күн ту ғанда Прези ден тіміз 
Қасым-Жомарт Кемел ұлы Тоқаев 
жігерлі шешімдер қабылдап, халқы-
мыз ды тар жол, тайғақ кешуден алып 
шықты.  

Жалғасы 2-бетте

Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры
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Жалғасы. Басы 1-бетте

Қаңтар оқиғасы бар лы ғы мыз 
үшін үлкен сабақ болды. Тәуел сіз-
дігімізді сақ тап, мем лекетімізді 
ны ғайту үшін етек-жеңімізді жи-
нап, өте қырағы болуы мыз ке рек-
тігі кезекті рет айқын білінді. 
Өкінішке қарай, дүрбелең кезінде 
көптеген отандас та ры мыз, оның 
ішінде өрімдей жас та рымыз мерт 
болды. Пре зидент өз жолдауында 
қаңтар құрбандарын еске алып, 
тексеру жұмыстары қарқынды 
жалғасып жат қанына тоқталды. 
Қайғылы оқиғаға кі нәлі адамдар-
дың барлығы қо ғам да қандай 
лауа зым мен беделге ие екеніне 
қара мастан, жа за ла на ты нын 
кесіп айтты.

Тәуелсіздігіміздің талбесігі – 
әсем Алматыны, облыс орта лық-
тарын ойрандағысы келген, 
бейбіт күндердің шырқын бұзып, 
халықтың өмірін қиған бүлік ші-
лер тиісті жазасын аларына сене-
міз. Мемлекет басшысы ендігі 
жер де қаңтар қасіреті қайта лан-
бауы үшін жаңа Қазақстанды 
құру жолында алдымызға биік 
мақсаттар қойды. Президент ол 
үшін қоғам сұранысына сай әзір-
ленген еліміздің саяси жүйесін 
ке шенді жаңғырту бағ дар ла-
масын ұсынды. 

Ең алдымен еліміз супер пре-
зи денттік басқару формасынан 
мықты Парламенті бар прези-
дент тік республикаға көшеді. 
Қасым-Жомарт Кемелұлының 
айуынша, Парламенттің рөлі 
күшейіп, бұл өз кезегінде «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» тұ-
жырымдамасын табысты жүзеге 
асыруға жол ашады. «Күшті Пре-
зидент – ықпалды Парламент – 
есеп беретін Үкімет» қағидаты 
басшылыққа алынады. 

Қоғамның, елдің өзгеруіне 
саяси жүйе бейімделе бастайды. 
Президенттің бірқатар өкілеттігі 
қысқарады. «Қазір бізде барлығы 
Президентке келіп тіреледі. Бұл 
дұрыс емес. Біртіндеп бұдан бас 
тартуымыз қажет. Мен үшін 
мемлекеттің ұзақ мерзімді мүд-
десі биліктің қосымша мүм кін-
дік теріне және уақытша ық па-
лына қарағанда әлдеқайда 
ма ңыздырақ», – деді Президент. 

Мемлекет басшысы Пре зи-
денттің партия мүшесі болуын 
заңды тұрғыдан тоқтатуды ұсын-
ды. Сондай-ақ ол әкімдердің пар-
тия филиалдарын басқаруды 
шектеу керектігін тапсырды. 
«Әкімдер мен олардың орын ба-
сар ларына партия филиал да-
рын да қызмет атқаруға заң жү-
зінде тыйым салу керек. Мұндай 
шешімдер көпполярлы пар тия-
лық жүйені қалыптастыруға мүм-
кін дік береді», – деді Президент.

Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Пре  зи денттің жақын туыс тары-
ның лауазымды басшылыққа та-
ғайын далуына заңмен тыйым 
са лынатынына да тоқталды. 
«Мем лекет басшысы барлық аза-
мат тар үшін мүмкіндіктер тең-
дігінің мызғымас кепілі болуға 
тиіс. Сондықтан Президенттің 
жақын туыстары үшін квази мем-
лекеттік сектордағы саяси 
мемлекеттік қызметшілер мен 
басшылар лауазымдарына орна-
ла суға заңнамалық тыйым ен-
гізілетін болады», – деді.

Ал халықтың сенім ман да ты-
на ие болған депутаттар өз мін-

детіне жауапкершілікпен қарап, 
мемлекетімізді өркендету ісіне 
белсене атсалысады. Бұдан былай 
сайлау алдындағы уәдесін орын-
да маған депутатты кері қайтаруға 
болады. Президент Мәжіліс пен 
мәслихатқа депутаттардың про-
пор ционалды-можаритарлы сай-
лау моделі бойынша сайла на ты-
нын жеткізді. Пропорционалды 
және мажоритарлы жүйе қатар 
қолданылса, саяси партиялардың 
рөлі сақталып, азаматтық қоғам-
ның басты институттарының бірі 
ре тінде қала бермек. Бұл жүйе 
сай лауды әділ өткізуге және 
мемлекетті тиімді басқаруға жол 
ашады. Бұл өз кезегінде аза мат-
тардың саяси белсенділігін арт-
ты рып, елімізді жаңғыру үде-
рісіне жұмылдыра түспек.

Президент тарапынан пар-
тия лық жүйені дамыту мүм кін-
діктерін кеңейту де көзделіп 
отыр. Партияларды тіркеу ере же-
лері жеңілдеп, бастамашыл аза-
мат тар саяси бәсекеге түсе алады. 
Нәтижесінде халықтың сөзін 
сөй  леп, мұңын жоқтайтын жаңа 
пар тиялар қатары көбеймек. 
Сай лау үдерісі жаңарып, үміт кер-
лер ді іріктеу рәсімдері же тіл ді рі-
ле ді.

Президент ұсынып отырған 
реформалардың негізгі өзегі – 
шы найы құқықтық, демо кра-
тиялық мемлекет құру жолында 
қордаланған мәселелердің ше ші-
мін табу. Бүгінде Мемлекет бас-
шы сы осыған дейін уәде еткен 
сая си және құқықтық рефор ма-
лардың кезең-кезеңімен жүзеге 
асырылып жатқанына куә болып 
отырмыз. Ата заң ережелерінің 
мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз 
ететін Конституциялық сот құру 
туралы ұсыныс осы бағытта 
жасалған маңызды қадам болмақ. 
«Бас прокурор мен Адам құқығы 
жөніндегі уәкілге де Конс ти ту-
циялық сотқа жүгіну мүмкіндігін 
берген жөн. Бұл бастамалар әділ 
әрі құқықтық мемлекет құру 
жолындағы маңызды қадам бо ла-
ды деп сенемін. Сондай-ақ инс-
ти туционалдық тұрғыдан тепе-
теңдікті сақтауға ықпал ете ді. 
Оған қоса, азамат та ры мыздың 
конституциялық құ қы ғының 
қор ғалуын жақсарта түседі», – 
деді Президент. 

Сонымен қатар Мемлекет 
бас шысы прокуратура және Адам 
құқығы жөніндегі уәкіл туралы 
конс титуциялық заңдар қа был-
дау қажеттігін айтты. «Барлық 
деңгейдегі соттар шын мәнінде 
тәуелсіз, ашық және кәсіби бол-
ма са, заң үстемдігін қамта ма сыз 
ету мүмкін емес. Мемлекет осы-
ған орай ауқымды жұмыс жүр-
гі зу де», – деді Қасым-Жомарт 
Кемел ұлы.

Жоғарыда айтылған рефор-
ма  лар толыққанды жүзеге асы-
ры лады деуге негіз бар. Себебі 
жолдауда халық пен билік ара-
сында екіжақты тиімді диалог 
ұйым дастыру жолдары қарас ты-
рылған. Бәсекеге қабілетті бұқа-
ра лық ақпарат құралдары мен 
азаматтық қоғам институтта ры-
ның жұмысын жетілдіру соның 
айғағы. Дамыған елдерге тән 
үдеріс саналатын бұл қағидалар 
жаңа Қазақстанды құру үшін аса 
маңызды. Сондықтан Мемлекет 
басшысы: «Бұқаралық ақпарат 
құралдары бәсекеге қабілетті 
және еркін болуы керек. Бұл қа-

ғидат қазір кез келген өрке ниетті 
ел үшін айрықша маңызды. Отан-
дық ақпарат құралдарының Қа-
зақ станда, өңірде және әлемде 
болып жатқан үдерістер туралы 
өз көзқарасы болуға тиіс. Елі міз-
дің ақпараттық қауіпсіздігі, тіпті 
идеологиялық дербестігі осыған 
тікелей байланысты», – деп атап 
өтті.

Осы орайда, Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университеті 
Пре зидент жолдауында қамтыл-
ған мәселелердің іске асуына зор 
үлес қоспақ. Өйткені білім мен 
ғылымның қара шаңырағы са на-
латын ҚазҰУ-дың журна лис тика 
факультетінде болашақ ақ парат 
саласының мамандары даяр ла на-
ды. Факультет шетелдік универ-
си теттермен тығыз бай ла ныс 
ор натқан. Соның арқасында сту-
денттер объективті және опе-
ративті ақпарат тарату заманауи 
тәсіл дерін меңгеріп шығады. 
Сон дықтан ҚазҰУ білікті кадр-
лар даярлау арқылы Мемлекет 
бас шы сы ұсынған ашық ақпа-
раттық кеңістік қалыптас ты-
руға өз үле сін қоспақ. Өйткені 
Қасым-Жо март Кемелұлы айт-
қан дай, «Тәуел сіз әрі жауапкер ші-
лігі жоғары бұқаралық ақпарат 
құралдары болмаса, қоғамды 
одан әрі демократияландыру 
мүм  кін емес. Сондықтан мем ле-
кет  тің мүддесін, қоғамның сұ ра-
нысын және медиасаланың даму 
үрдісін ескере отырып, БАҚ 
туралы заңды қайта қарау керек».

Жолдауда айтылған кешенді 
іс-шаралар кезең-кезеңімен жү-
зеге асырылу арқылы азаматтық 
қоғам қалыптастырудың алғы-
шар тына айналмақ. «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» концеп-
ция сын жүзеге асыру мақсатында 
құрылған Ұлттық кеңес соның 
бір дәлелі. Осы орайда, Мемлекет 
басшысы Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесі өз міндетін табысты ат-
қар ғанын айта келе, енді оның 
ор нына құрамы жағынан ауқым-
ды Ұлттық құрылтай құруды 
ұсын ды. Жаңа құрылым Ұлттық 
кеңестің қызметін жалпы ха лық-
тық деңгейде жалғастырады деп 
ойлаймыз.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың «Жаңа Қазақ-
стан: жаңару мен жаңғыру жолы» 
атты жолдауының ерекше бір 
тұсы әкімшілік-аумақтық құры-
лым ға арналды. Шыны керек, бұл 
өзгерісті қоғам көп күтті. Әу баста 
бюджет қаржысын үнемдеу, елдің 
әлеуметтік-экономикалық әлеуе-
тін жетілдіру бағытында қысқар-
тыл ған аудандар мен облыстар 
уақыт өте келе шығынға бата 
бастады. Бұл жайында кезінде 
БАҚ-та түрлі зерттеу, талдау ма-

қа лалары жарияланды. Күнделікті 
тіршілікте түрлі қиындықтармен 
бетпе-бет келген жергілікті жер-
дің тұрғындары өз өтініштері мен 
ті лектерін әкімдерге, халық 
қалаулыларына жеткізіп жүрді. 
Бұл мәселенің нақты нәтижесі 
Мем лекет басшысының жол-
дауында айқын көрінді. Пре зи-
дент әкімшілік-аумақтық құ ры-
лым өзгерістерінің аса толғақты 
мәселе екеніне тоқтала келе, 
«Семей аймағында Абай облысын 
құруды ұсынамын. Семей қаласы 
жаңа облыстың орталығы бо ла-
ды. Осы мәселені аймақ тұр ғын-
дары көптен бері көтеріп жүр ге-
нін білемін. Қазір өңірде шешімін 
тап паған түйткілдер аз емес. 
Мысалы, аймақтың ішкі инфра-
құ рылымы әбден тозған. Кезінде 
Алаш арыстарының басын қос-
қан Семей қаласының да жағдайы 
мәз емес. Біз әділдікті орнатып, 
ұлыларымыз дүниеге келген 
киелі өңірді қайта жаңғыртуға 
тиіспіз», – деді. 

Шынында да, соңғы жыл-
дары Семей өңірінің әлеуметтік-
эко но микалық жағдайы құлды-
ра ға нын білеміз. Бұл аймақта 
басқа өңірлермен салыс тыр ған-
да жұ мыс сыздық басым, жалақы 
мөл ше рі республикалық көр-
сет кіш тен көп төмен. Ауыл ша  -
руа шылығын, оның ішінде мал 
шаруа шылығы мен астық, көк-
өніс және т.б. салаларды жетіл-
діруге тиімді аумақ болғанымен, 
өңір дің экономикалық әлеуеті 
то лық игерілмегенін бәріміз кө-
ріп отырмыз. Кезінде Семейдің ет 
комбинаттарының, тігін фабри-
ка ларының атағы жер жаратын 
еді. Соларды қайта жаңғырту – 
Үкімет пен жергілікті биліктің 
міндеті. 

Сондай-ақ жолдауда бұрынғы 
Жезқазған облысы аумағында 
Ұлытау облысын құру қажеттігі 
айтылды. «Жезқазған қайтадан 
облыс орталығы болады. Бұл 
өңірде тәуелсіз аймақ құру тек 
экономикалық емес, сонымен 
бірге рухани тұрғыда маңызды 
шешім болмақ», – деді Президент. 

Расында да, Ұлытау – тарихи 
өлке. Ынтымақ пен бірліктің бас-
тауы. Кезінде үш жүздің басын 
қосқан киелі мекен. Қойнауы 
тұнып тұрған шежіре. Отандық 
туризмді дамытып, қосымша 
жұмыс орындарын ашуға мүм кін-
дік бар. Бір ғана мысал, Жезқазған 
мен Қарағанды қалаларының 
ара сы 500 шақырым. Облыс ор-
та лығына қатынау үшін Жез қаз-
ған қаласы маңындағылар осын-
ша ма жер жүріп келеді. Бұл, бір 
жағынан, адамның уақытын алса, 
екінші жағынан, үлкен шығын. 
Үшіншіден, облыстардың қайта-

дан ашылуы өңірдің тыныс-тір-
ші лігіне қан жүгіртеді. Жас тар-
дың жергілікті жерде білім 
алуы  на, жұмысқа орналасуына 
жағ дай туғызады. Кәсіпорындар 
ашылады, шағын және орта биз-
нес қанат жаяды. Сайып келгенде, 
ха лықтың жақсы өмір сүруіне 
мүмкіншілік туады. 

Осы орайда, Президент кезін-
дегі Оңтүстік Қазақстан облысын 
мы салға алды. «Қазір Шымкент 
шаһары республикалық маңызы 
бар қалаға айналды. Ал облыс 
орталығының Түркістан жеріне 
қоныс аударуы дұрыс шешім 
болғанына көзіміз жетті. Өйткені 
бұл бастаманы ең бастысы облыс 
тұрғындары қолдады», – деп 
пайым дады. 

Осы күні халық саны 2 038 
934-ке (2019 жылғы мәлімет) 
жетіп қалған Алматы облысының 
әкімшілік аумағын қайта құру 
бүгінгі күннің өзекті мәселе ле-
рінің бірі еді. Мұны да Мемлекет 
басшысы дер кезінде қолға 
алды. Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев қос палата депутаттары 
алдында: «Алматы облысының 
агломерациясында түйінді мә се-
ле жетіп-артылады. Осы және 
өзге де мәселелерді ескере оты-
рып, Алматы облысын екі аймақ-
қа бөлуді ұсынамын. Бұл өңірде 
Же тісу және Алматы облысы 
құрылады. Алматы облысының 
орталығы Қапшағай қаласына 
шоғырлануы керек. Ал Жетісу 
облысының орталығы Талды қор-
ған қаласында орналасуға тиіс. 
Қапшағай қаласына Д.Қонаевтың 
атын беруді ұсынамын», – деген 
ойын ортаға тастады. 

Облыс аумағында 17 аудан 
жә не Қапшағай, Талдықорған, 
Текелі сынды үш қала барын 
білеміз. Осындай үлкен облысты 
екі әкімшілік аумаққа бөлу өте 
орынды шешім. 

Қалай болғанда да, елдің бо-
ла шағы үшін үлкен қадамдар жа-
салды. Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаев өз сөзінде: «Қазір заман 
басқа, ел-жұртты бос, көлгір сөз-
бен алдай алмайсың. Біз бүгінгі 
аталған реформаларды елге жағу 
үшін жасамаймыз. Елдің бола ша-
ғы үшін, тәуелсіздігіміздің тірегі 
үшін жасаймыз», – деді.

Президент, бұған қоса, жол-
дауда өңірлерді қаржыландыру 
жүйесін түбегейлі қайта қарау 
жөн екенін жеткізді. 

Экономикалық қиындық тар-
дың алдын алу үшін дағдарысқа 
қарсы кезек күттірмейтін шара-
лар қабылдауды күн тәртібіне 
қойды. 

Қорыта айтқанда, биылғы 
нау рыз жолдауы нақты ұсыныс 
пен биік мақсаттар жолдауы бол-
ды. Мемлекет басшысы қоғам 
алдында тұрған басты мәсе ле лер-
ді айқындап берді. Біз өз та ра-
пымыздан елдің келешегі үшін 
қуатты, жаңа Қазақстанды қа-
лып тастырып, жаңғырту мақ са-
тында жастарды сапалы білім 
мен ғылымға тарту жұмыстарын 
жалғастыра береміз. Өйткені 
Президент атап өткендей, «Жаңа 
Қазақстан дегеніміз – егемен елі-
міздің болашақтағы бейнесі. Өз 
елінің ертеңіне сенбеген ха лық 
мықты мемлекет құра ал май ды. 
Біз келешегіміз кемел бо ла рына 
және жарқын бола шақ ты өз қо-
лы мызбен жасай алаты ны мыз ға 
сенеміз». 

Жаңа қоғамға жүйелі бетбұрыс
Жансейіт ТҮЙМЕБАЕВ, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Басқарма Төрағасы – Ректоры
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Шараны Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың философия және 
саясаттану факультеті ҚР Пре зи-
денті жанындағы Қазақ станның 
стратегиялық зерт теу лер инс ти-
тутының Алматы қала сындағы 
өкілдігімен бірлесе ұйым дас-
тырды.

ҚазҰУ-дың философия және 
саясаттану факультетінің деканы 
Бекжан Мейірбаев қатысу шы лар-
ға арнап сөз сөйлеп, белсенділік 
үшін алғыс білдірді.

Жиынға «Альтернатива» 
өзекті зерттеулер орталығының 
директоры А.Чеботарев, «Стра те-
гия» әлеуметтік және саяси 
зерттеулер орталығының прези-
ден ті Г.Ілеуова, Саяси зерттеулер 
қауымдастығының президенті 
Е.Алияров, ЖСДП партиясы төр-
аға сының орынбасары А.Али-
баев, ҚР БҒМ ҒК ФСДИ саяси 
зерт теулер орталығының дирек-
то ры А.Амребаев, саясаттанушы, 
DKU профессоры Р.Бурнашев, 
саясаттанушы, халықаралық 
жур налист, «Мир Евразии» (ҚР) 
қоғамдық қорының президенті 
Э.Полетаев, саясаттанушы, қоғам 
қайраткері, тәуелсіз сарапшы 
М.Шибутов шақырылды.

Спикерлер Президент айтқан 
маңызды өзгерістер қоғамның 
және Қазақстандағы демо кра тия-
лық жаңғыруға ықпал етуі тиіс 
«Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» тұжырымдамасының сұра-
ныстарына қаншалықты жауап 
беретіні туралы пікірлерімен бө-
ліс ті.

Саяси зерттеулер қауым дас-
ты ғының президенті Алияр 
Есенжолов қазіргі уақытта жаңа 
Қазақстанның құрылысы емес, 
оны жаңғырту жүріп жатқанын 
айтты. 

Жолдауды талқылауға қа ты-
су шылар белсенді атсалысып, өз 
ойларын, сыни пікір мен ұсыныс-
тілектерін де жеткізді. Сөз со ңын-
да алдағы реформалар оп ти-
мизмді оятатыны атап өтіліп, 
мем лекеттік машина тетіктері 
қозғалысқа келгені, демек, оң өз-
герістерге үміттене аламыз деген 
қо рытынды жасалды.

Мұ қа нова «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен марапат тал ды.

Сонымен қатар ЮНЕСКО, 
халықаралық журналистика 

Жүздесуге ҚазҰУ-мен ке лі-
сім шартқа қол қойған 19 ҒЗИ 
директорлары қатысты. Негізгі 
мақсат – білім беру мен 
ғылыми әлеуетті нығайту.

Өз кезегінде Жансейіт Қан-
сейітұлы ҚазҰУ-дың ғылыми-
зерттеу институттарымен бір-
ле сіп атқаратын негізгі 
бағыттарына тоқталды.

«Біз сіздермен бір ай бұрын 
білім мен ғылымды инте гра-
циялау мәселелері бойынша 
келісімге қол қойған бола тын-
быз. Алдағы уақытта уни вер-
ситет пен ғылыми инсти тут-
тардың бірлесіп атқаратын 
жұмысы жетерлік. Біздің ынты-
мақ тастығымыз келесі бағыт-
тарда жүзеге асырылатын бо-
лады:

 бакалавриат, магис тра-
тура және докторантурада 
муль тидисциплинарлық білім 
беру бағдарламаларын іске 
асы ру;

 ғылыми мектептерді да-
мыту және интеграциялық 
ғылыми жобаларды іске асыру;

 мемлекеттік дамудың ба-
сым міндеттерін ғылыми сүйе-
мелдеу мақсатында жаңа зерт-
теу топтарын құру;

 әлемдік жетекші ғылы-
ми-зертханалық кешендер 

Әр салада жетістікке жет-
кен, егемен еліміздің дамуына 
елеулі үлес қосқан азаматтар 
қатарында ҚазҰУ-дың Ха-
лық    ара лық құқық кафе дра-
сы ның профессоры, заң ғы-
лымының докторы, G-Global 
орталы ғы ның директоры, 
көрнекті ға лым Кәрімжан 
Шәкіров және журналистика 
факуль тетінің профессоры, 
Қазақстан жур на листер 
ода  ғы ның мүшесі Гүлнәр 

база сында халықаралық 
ұйым  дар дың ғылыми-зерттеу 
жұ  мыстарына қатысу аясын 
кеңейту», – деді оқу ордасының 
басшысы.

Кездесуде онлайн фор-
матта Жоғары және жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім де-
пар таменті директорының 
орынбасары Ержан Әмірбек-
ұлы сөз сөйледі. «Жоғары оқу 
орындары мен ғылыми-
зерттеу институттарының ын-
ты мақтастығы нәтижесінде 
Бі лім және ғылым министрлігі 
500-ден астам білім беру 
бағдарламасын әзірлеуді жос-
пар лап отыр. Бұл ғылыми-
зерт теу нәтижелерін білім беру 

мақсатында ғылыми-зерттеу 
институттарының 300-ден ас-
там ғалымы жоғары оқу орын-
дарында дәріс оқу, сабақ беру, 
ғылыми жұмыстар мен 
диссертацияларға жетекшілік 
етіп, рецензия жазу жұ мыс та-
рына тартылады. Сонымен 
қа тар 100-ден астам Диссер-
та ция лық кеңес құру жос  -
парлануда. Мәселен, бү гінде 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
да осындай 15-тен астам ке-
ңес бар. Осы шаралар сапалы 
маман даярлауға мүмкіндік 
береді», – деді Ержан Әмір-
бекұлы.

Сондай-ақ кездесуде ғы лы-
ми-зерттеу институттарының 

Ғылыми ұйымдармен байланыс артады

Ғалымдарымыз мемлекеттік 
марапатқа ие болды

Ященко ҚазҰУ-да Зоология 
ка федрасын қайта ашу қажет 
екенін жеткізді. «Бізде маман 
жетіспеушілігі байқалады. 
ҚазҰУ-да Зоология кафедрасы 
10 жылдан бері жоқ. Сол себеп-
тен оқу ордасында Зоология 
кафедрасын қайта ашуды 
ұсынамыз. Бұл бастама біздің 
бірлесіп жұмыс істеуімізге 
негіз болады», – деді Роман 
Ященко.

Кездесу соңында Жансейіт 
Түймебаев факультет декан да-
рына білім және ғылым ин тег-
рациясы жобасын жандандыру 
бойынша нақты тапсырмалар 
жүктеді. «Ғылыми-зерттеу инс-
ти туттарына арнайы барып, 
директорлармен өзекті мәсе-
ле лерді талқылау қажет. Сон-
дай-ақ студенттерді ғылыми 
ұйымдарға тәжірибе алмасу 
мақсатында жиі жіберіп отыру 
керек. Кейін олар өз білімдерін 
іс жүзінде қолдана алатын 
болады», – деді ректор.

Кездесуден соң ғылыми-
зерттеу институттарының ди-
рек торлары жаңарған ауди то-
рияларды аралап, ҚазҰУ-дың 
ғылыми инфрақұрылымымен 
танысты.

Әйгерім ӘЛІМБЕК 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
Басқарма Төрағасы – Ректор Жансейіт Түймебаев білім 
және ғылым интеграциясы жобасы аясында ғылыми-
зерттеу институттарының басшыларымен кездесті.

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универ си те-
тінде «Саяси реформалар 
5.0: сарапшылар көз-
қарасы» тақырыбында 
дөң ге лек үстел өтті. Оған 
танымал ға лым дар мен 
сарапшылар, саясат та-
нушылар, оқыту шы-
профессорлар және білім 
алушы жастар қатысып, 
Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың «Жаңа Қа-
зақстан: жаңару мен 
жаңғыру жолы» атты 
жолдауын талқылады.

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универ си те-
тінің бірқатар 
оқытушы-профес-
сор лары Наурыз 
мерекесі қар-
саңында ҚР 
Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевтың 
жарлығымен 
мем лекеттік 
мара  патқа ие 
болды.

бағдарламаларында пайда ла-
нуға мүмкіндік береді. Сондай-
ақ студенттермен соңғы ғы-
лыми жетістіктермен бөлісу 

басшылары сөз сөйлеп, өз ұсы-
ныс-пікірлерін ортаға салды. 
Өз кезегінде Зоология инсти-
ту тының директоры Роман 

және қоғамдық медиа кафе-
дра сының профессоры, та рих 
ғылымының докторы Ләй ла 
Ахметова Қазақстан Пре зи-
ден тінің Алғыс хатын алды. 

Сондай-ақ Әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ-дың меха ни-
ка-математика факультетінің 
4-курс студенті, Жастар ұйым-
да ры комитетінің жетекшісі 
Абзал Әріпов, химия және хи-
мия лық технологиялар фа-
куль тетінің 4-курс студенті 
Наргиза Қуанышбай «Шапағат» 
медаліне ие болды.

Барша марапат иелерін 
шын жүректен құттықтаймыз 
және шығармашылық табыс 
ті лейміз!

Саясаттанушылар 
Президент 
жолдауын 
талқылады
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Дана ЕРСАЙЫНОВА, 
«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» маман-
дығының 3-курс студенті: 

– Доктор Ахмад Гемельдің сабақтары өте қызықты: 
алдымен біз дәріс тыңдаймыз. Дәрістер тың деректерге 
толы және мазмұнды. Содан кейін есептерді (тапсыр-
ма  ларды) шешеміз. Әрбір тапсырма бірегей және доктор 
бізге мәселелерді өз тәсілдерін қолдана отырып шешуді 
үйретеді. Осылайша оңай шешудің жолдарын меңгереміз. 
Мысалдар өмірден алын ғандықтан, математикалық 
модельдеу секілді күрделі пәнді түсіну оңайырақ болмақ. 
Сондай-ақ курс барысында біз болашақта практикалық 
есептерді шешу кезінде қажет болатын AVEVA жүйесінде 
жұмыс істеуді үйренеміз. Онда біз химиялық процестерді 
имитациялай аламыз. Біз мұндай бағдарламалармен 
бірінші рет жұмыс істеп жатырмыз. Доктор Ахмад 
Гемель мен университеттің арқасында бізге осындай 
барлық жаңа нәрсені үйрену мүмкіндігі берілгеніне өте 
қуаныштымыз. 

ТӘЛІМГЕР ТУРАЛЫ ТҮЙІН
сы тіл табысар едім» деп әзілдейді. 
Дегенмен ғалым негізінен меха-
ни ка саласындағы математикалық 
модельдеу және металдардың 
қысымын өңдеу бағыты бойынша 
жұмыс істейді.

– Бұл сала автомобиль өнер-
кә сібі үшін өте маңызды. Мәселен, 
мен Сауд Арабиясындағы алғаш-
қы автомобиль өнеркәсібі бойын-
ша ұлттық жобада жұмыс істедім. 
Оны Египет пен Сауд Арабиясы 
бірігіп жүзеге асырды. Ондағы 
менің қызметім көлік жасау ба ры-
сындағы математикалық модель-
деу жұмыстары болды. Ал қазіргі 
таңда химия факультетінің сту-
дент теріне химиялық про цес-
терді математикалық мо дель-
деуді үйретемін. Біз жұмыс 
барысында осыған арналған 
AVЕVA бағдар ла масын (Software 
–ред.) қол да намыз. Бұл заманауи 
әдіс, деген мен бағдарламаларды 
пай да ланған кезде теория мен 
тәжірибені қатар ұштастыру аса 
маңызды. Сол себепті студенттер 
Software жай ғана қара жәшік 
емесін түсініп, оның қалай жұмыс 
істейтінін, қалай ойланатынын 
білуі тиіс. Университеттің осы 
бағдар ламаны орнатып, студент-
тер ге үлкен мүмкіндік жасап 
отыр ғаны үшін шексіз алғыс 
айтамын. Өйткені бүгінде кез 
келген зауыттарда және өндіріс 

Қуанышбек Сүлейменұлы 
1968-73 жылдарда бүгінгі Әл-Фа-
раби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің (бұрынғы 
С.М.Ки ров атындағы ҚазМУ – 
авт.) тарих факультетінде оқыды. 
«Тың жерлерді игергені үшін» 
медалімен 1970 жылы марапат-
талған. Қазақстан жоғары және 
орта оқу орындары минис тр-
лігінің жолдамасымен 1973-82 
жылдары В.И.Ленин атындағы 
Қазақ политехникалық институ-
тын да әуелі оқытушы, кейін аға 

түлектер еңбекке араласқанда 
бағдарлама тілін түсінсе, тап-
тырмас маман болатыны сөзсіз, 
– дейді доктор Ахмад Гемель.

Ол алғаш рет Қазақстанға 
2001 жылы келген. Ғалым сол кез-
дегі жиырмаға жуық египеттік 
жастармен бірге оқығанын еске 
алды. «Екі ел арасында студент 
алмасу секілді мемлекеттік бағ-
дар лама арқылы біз осы универ-
си теттің химия, биология, 
механика және математика, соны-
мен бірге физика және техни ка-
лық факультеттерінде оқыдық», 
– дейді мысырлық маман.

Ахмад Гемель 1988 жылы Еги-

оқытушы болып жұмысын жал-
ғас тырған.

Қуанышбек Сүлейменұлы 
1982-90 жыл дары өзі білім алған 
қара шаңырағына қайтып келіп, 
тарих факультетінде еңбек жолын 
жалғастырды. Ғылымдағы және 
қоғамдық жұмыстағы жетіс тік те-
ріне байланысты 1984 ж. универ-
си теттің «Құрмет грамотасымен» 
марапатталған. 1991-93 жылдары 
тарих факультетінің деканы 
қызметін атқарды. 

Бүгінде Қуанышбек ағамыз 
Қа зақстан тарихы кафедрасының 
беделді де құрметті профессоры. 
1991 жылы КСРО-ның ыды рауы-
нан кейін Қазақстан тәуелсіздігі 
жарияланып, Отан тарихындағы 
ақтаңдақтарды жаңаша тұрғыдан 
зерттеу қолға алынды. Қазақ-
станда сталиндік тоталитарлық 
жүйенің орнығу тарихы мен 
оның салдарын зерттеген отан-
дық тарихшылардың бірі про фес-
сор Қуанышбек Қаражан болды. 
Ұстазымыздың көпсалалы, түрлі 

петтегі Ассуат университетін 
«М ашина жасау» мамандығы бо-
йынша тәмамдаған. 2001 жылы 
Айн-Шамс университетінің ма-
гис транты атанып, ал 2005 жылы 
Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің меха ни-
ка-математика факультетінде PhD 
докторы дәрежесіне ие болған. 

– Соңғы рет екі-үш жыл бұрын 
Қазақстанға келген кезімде Еги-
пет тегі институтымыздың бас-
шысы бізге тығыз әріптестік бай-
ланыс орнатуымыз қажет деген 
тапсырма берді. Маған жүктелген 
осы міндетті толық жүзеге асыр-
дым деп сеніммен айта аламын. 
Өйткені ҚазҰУ-дан бөлек, Сәтбаев 
университеті және Қазақстанның 
металлургия институтымен тығыз 
жұмыс істеп келемін. Осыдан екі-
үш ай алдын Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
ректоры Жансейіт Түймебаев 
шет елдік ғалымдармен жүздесіп, 
көптеген ұсыныстар айтылды. 
Сондай-ақ Жансейіт Қансейітұлы 
бізге ҚазҰУ шетелдік универ-
ситеттермен тығыз әріптестік 
орнатуға мүдделі екенін білдірді. 
Мен сол кездесуде Египеттің 
Орталық металлургия ғылыми-
зерттеу институты екіжақты 
байланыс орнатуға әзір екенін 
жеткіздім, – дейді Ахмад Гемель. 

Мысырлық ғалым мұнда 

бағытты қамтып жариялаған 200-
ден аса ғылыми еңбегі бар. Сон-
дай-ақ ол екі монография және 
жоғары оқу орындарының сту-
дент теріне арналған 16 оқу құра-
лының авторы.

Ұстаздық ұлағатымен, туабіт-
ті табиғи талантымен көптеген 
шә кір тінің ғалым болып қалып-
та суы на Қуанышбек Сүлеймен-
ұлы ның сіңірген еңбегі зор. Аға-
 мыз дың жетекшілігімен 14 ғы лым 

кандидаты, бірнеше ғылым док-
торы, екі РһD докторы дайын дал-
ды. Бүгінгі күнде ағамыз тәр бие-
леп, білімге, ғылымға бау лы ған 
көптеген шәкірттері Сырт қы 
істер министрлігінде, Білім және 
ғылым министрлігінде, жо ға ры 
оқу орындарында, ғылыми-
зерттеу институттарында қызмет 
етуде. Оның қайсар мінезі, 
ұқыптылығы мен қарапайым ды-
лы ғы және ғылымға деген ынт ы-
зарлығы жас мамандар үшін үлгі 
боларлық. Еңбек жолында қан ша-
ма қызметтер мен қоғамдық жұ-
мыстар атқара жүріп, еліне еңбегі 
сіңер ізбасарлар тәрбиеледі. 

Бар ғұмырын ғылым мен 
білімге арнаған ғалым бүгінде 75 
жаста. Осы орайда, Қуанышбек 
Сүлейменұлының көпжылдық 
еңбегі бағаланып, ҚазҰУ-ға сіңір-
ген ерен еңбегі үшін «Әл-Фараби» 
Күміс медалімен марапат т алды. 
Құрметті ұстазымызды мерей-
тойы мен және марапатымен 
құттықтап, отбасына бақытты 
ғұмыр тілейміз!

Гүлнар ҚОЗҒАМБАЕВА, 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
доценті,  тарих ғылымының 

кандидаты

Ұлтын ұлықтаған ұстаз

ҚазҰУ түлектері таптырмас маман болары сөзсіз

Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық универ си-
теті республикадағы 
жоғары оқу орында ры-
ның ішінде көшбасшысы, 
ғылым мен білімнің 
ор талығы болып 
табы лады. Осы жоғары 
оқу орнында тарихты 
жаңаша көзқарас 
тұрғысынан зерттеуде 
республика көлемінде 
ғана емес, таяу шетел-
дерге де танымал 
ғалым дардың бірі, тарих 
ғылымының докторы, 
профессор Қуанышбек 
Қаражан.

Қазақстан мен Мысыр елі арасындағы тығыз байланыстың 
нәтижесінде бүгінде ҚазҰУ студенттері заманауи технология 
тәсілдерін халықаралық деңгейдегі ғалымдардан меңгеру 
үстінде. «Білім интеграциясы» айдарының бүгінгі кейіпкері – 
Египеттің Орталық металлургия ғылыми-зерттеу институтының 
ғалымы Ахмад Мұхаммед Бахгат Гемель.

Ахмад Мұхаммед Бахгат ГЕМЕЛЬ:

барлық жағдай жасалған. Лабо ра-
то рияларда жаңа техникалар 
алынып, аудиториялар заманауи 
та лапқа сай жабдықталған. Тағы 
бір мәселе, осында келіп, Бей ба-
рыс Сұлтанның Қазақстаннан 
шыққанын білдім. Оны Египетте 
барлығы таниды, бірақ көпшілігі 
оның Қазақстаннан екенін біле 
бермейді. Сол секілді сіздерде де 

тек Бейбарыс Сұлтан ғана та ны-
мал екен. Әрине, өйткені ол 
империя құра алды. Дегенмен 
одан басқа да Қыпшақ елінен 
шыққан батыр қолбасшыларды 
біле бермейді екенсіздер. Мысалы, 
оның серіктесі әрі ізбасары 
Қалауын сұлтанды айтуға болады. 
Оның бір ерекшелігі – Мысырды 
130 жыл билеген династия құра 
алуында. Себебі Египетте бір 
династияның тұрақты түрде бір 
ғасыр билеуі сирек кездесетін 
құбылыс. Бірақ осындай тұлғаның 
неліктен қазақ жерінде көп та-

ныл мағаны маған түсініксіз. Сон-
дықтан Бейбарыс пен Қа лауын 
секілді сұлтандарды дүние ге 
әкелген мекенде жүргеніме мақ-
танамын және әрі қарай екі ел 
ара сындағы байланысты арттыра 
түсетін көпір болғаныма қуа ныш-
тымын. 

Кәмила ДҮЙСЕН

Доктор Ахмад Гемель ҚазҰУ-
дың химия және химиялық техно-
ло гия факультетінде «Химиялық 
процестерді математикалық мо-
дель деу» пәнінен сабақ береді. Өзі 
«Мен инженер-механик болған-
дық тан, механика-математика 
фа культетіндегі ұстаздармен жақ-

орын дарында заманауи техни ка-
ның тілін білетін мамандар 
сұранысқа ие. Біз студенттерді 
AVЕVA бағдарламасында әртүрлі 
масштабта, оның ішінде зертха-
на лық, пилоттық және өндірістік 
ауқымдағы жұмыс істеуге үйре-
теміз. Өйткені ҚазҰУ-ды бітірген 

Еги пет пен Қазақстан арасындағы 
келісім бойынша Білім және 
ғылым министрлігінің шақыртуы-
мен жұмыс істеуде. «Біз шетелдік 
болғандықтан, бізге қандай мін-
дет жүктесе, солай атқарып шы-
ғу ға міндеттіміз», – деп күлді ол. 

– Мен үшін Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық универ си-
тетінде жұмыс істеу үлкен тә жі ри-
бе болды. Алғаш келгенде химия, 
механика-математика факуль тет-
те рінің қазіргі әсем ғимараттары 
болған жоқ. Қазір барлығы өз гер-
ген. Студенттердің білім алуына 

БЕЙБАРЫС ПЕН 
ҚАЛАУЫН СЕКІЛДІ 

СҰЛТАНДАРДЫ 
ДҮНИЕГЕ ӘКЕЛГЕН 

МЕКЕНДЕ ЖҮРГЕНІМЕ 
МАҚТАНАМЫН 

ЖӘНЕ ӘРІ ҚАРАЙ ЕКІ 
ЕЛ АРАСЫНДАҒЫ 

БАЙЛАНЫСТЫ 
АРТТЫРА ТҮСЕТІН 

КӨПІР БОЛҒАНЫМА 
ҚУАНЫШТЫМЫН.

BILIM INTEGRASIASY
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Біздің елде де өндіріске еніп 
жатқан жобалар бар, дегенмен 
олар некен-саяқ екені жасырын 
емес. Біз «Электроспиннинг әдісі-
мен талшықты композициялық 
ма териалдарды алу және олар-
дың негізінде супер кон ден са тор-
лар үшін электродтар жасау» 
жоба сының жетекшісі Меруерт 
Нәжіп қы зын әңгімеге тарттық.

АҒАШ ҮГІНДІСІ – АРЗАН 
ШИКІЗАТ

Бұл жоба табиғи ресурстарды, 
оның ішінде су ресурстарын 
тиім ді пайдалану, геология, қайта 
өң деу, жаңа материалдар мен 
технологиялар, қауіпсіз бұйым-
дар мен құрылымдардың басым 
ба ғы ты бола алады. Жобаның 
идеясы – қажетті қасиеті бар 
электро спин нинг әдісі арқылы 
компо зиция лық материалдар 
алу, олар ды суперкон ден са тор-
ларға элек  тродтар ретінде қол-
дану. 

–Біз алдымызға сан алуан 
нано бөлшектері бар қажетті 
ұзын дықтағы, диаметрдегі және 
кеуекті лигнинді талшықты ком-
по зициялық материалдардың 
син тезін дамыту және олардың 
не гізінде суперконденсаторларға 
арнап меншікті сыйымдылығы 
жоғары электродтар жасау мақ-
сатын қойып отырмыз. Сөй тіп, 
ағаш қалдықтарынан лиг нинді 
синтездеу шарттарын зерт тейміз, 
электроспиннинг әдісі мен тал-
шық ты компо зициялық мате-
риал дар синтезін пысықтаймыз. 
Оның ішінде құрылғы жасау, по-
ли мер, еріткіш, электродтар ара-
сын дағы арақашықтықты ай-
қындап, алынатын талшықты 
ком позициялық материалдар 
түрлері мен өлшеміне бай ла-
нысты электрлік кернеу шамасын 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың химия және 
химиялық технология факультеті бүгінгі таңда 
әлемдік инновациялық технология арасынан ойып 
тұрып орын алатындай бірнеше жобаны жүзеге 
асырып жатыр. Осы жобалар бойынша жұмыс істеп 
жатқан жас ғалымдардың белсенділігін, 
құлшынысын көргенде, шыны керек, ішің жылиды. 
Қазақстан ғылымының болашағына сенесің. Кейде 
«дәл осындай зерттеу жұмыстары шетелде 
жүргізілетін болса, онда оның құндылығын, 
тиімділігін, пайдасын байқаған инвесторлар таласа 
қаржы құйып, нарықта коммерциялануына күш 
салар еді-ау» деп те ойлайсың. 

Қарағай мен қараағаш 
қалдығы кәдеге жарайды

таң дау және зерттеу жұмыс та-
рын жүр гізіп жатырмыз», – деді 
Ме руерт Нәжіпқызы бізбен әңгі-
месінде. 

Әлем ғалымдары қазір кез 
келген полимерді қолданып, 
түрлі талшықтар алуда. Олар 
мұндай жұмысқа көбіне дайын 
лигнинді қолданады. Бұл қым-
батқа түседі. «Біз әу баста әр алуан 
қалдықты кәдеге жаратуды 
ойладық. Қазір не көп – ағаш 
үгіндісі көп. Құ ры лыс тан, жиһаз 
өндірісінен шық қан қалдықтың 
бәрі өңделіп, я болмаса қайта 
өңделіп жатыр деп айта ал май-
мыз. Сондықтан ли г нин ді сатып 
алмай, ағаш үгін ділерінен алуды 
ойластырдық. Оған қарағай мен 
қарағаш үгін дісін таңдадық. 
Мысалы, біз өзі міз дікімен құра-
мын, қасиетін са лыс тыру мақ са-
тымен осы жо бамызға пайдалану 
үшін дайын лиг нинге де тап сы-
рыс бердік. Оның құнын да алдын 
ала төлеген едік, 3-4 ай өтті, әлі 
қолымызға түс кен жоқ. Сыртқа 
тапсырыс бер генбіз, Қытайдан 
ба, Еу ро падан ба, келуі керек еді, 
әлі хабар жоқ. Көрдіңіз бе, дайын 
өнімнің өзінің келуі қиын, сон-
дықтан болашақта оны өзіміз 
өндіріп жат сақ, қандай керемет», 
– дейді жас ғалым. 

ЛИГНИН ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

Лигнин – целлюлозадан 
кейін екінші орын алатын, 
күрделі үшөлшемді желілік по ли-
мер. Хи мия лық тұрғыдан лигнин 
сәйкес құ р ылымдағы хош иісті 
по ли мер лердің қоспасы. Ол 
биомасса көздерінен алынады. 
Лиг ниннің құрамы, сапасы, 
формуласы, хи миялық және 
физикалық си пат тамалары био-
масса көзіне тәуелді. Лигниннің 

әді сі мен синтездеу процесі түрлі 
мо дификацияланған және өл-
шемді материалдар алуға мүм кін-
дік береді. Наноталшықтар алу 
үшін әдетте негіз ретінде по ли-
мер-прекурсорлар қолданылады. 
«Біз дің жұмысымызда қымбат 
тұратын полимерді алмас ты-
ратын лигнин жіктелмеген ағаш 
жоң қа ла рынан синтезделеді. 
Талшықты композициялық мате-
риал дар бас тапқы прекурсор-
лар ға түрлі нанобөлшектерді 
енгізу арқылы синтезделеді. Олар 
алынған ма те риалдың одан әрі 
қолдану са ласын анықтайды 
(мысалы, өт кізгіш материал алу 
үшін по л имерлі жіптерге көмір-
текті на нотүтікшелер қосу керек 
және т.б.). Алынған композитті 
ма те риал қажетті жағдайда 
өңдеуге жіберіледі. Мәселен, 
көміртекті немесе бейор га ни ка-
лық нанотал шық тар жағдайында 
күйдіруге жөнелтіледі», – дейді 
Меруерт Нә жіп қызы. 

лы мын болжау жоспарланған. 
Алынған материалдардан тал-
шық ты композициялық мате-
риал дар және қуатты сақтайтын 
құрылғылар құралады. Мәселен, 
олардан конденсаторлар мен 
аккумуляторлар жасауға болады. 
Анығында, лигнинді нано тал-
шықтар мен олардың негізінде 
композиттер алу және талшықты 
композициялық материалдарды 
синтездеу саласында кешенді 
зерттеулер жүргізу энергияны 
сақтайтын құрылғылар, конден-
са торлар мен аккумуляторлар 
жасауға мүмкіндік береді. 

ЖОБАНЫҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Енді осы жұмыстың жаңа лы-
ғына тоқталсақ. Өйткені кез кел-
ген зерттеу жұмысы жаңалы ғы-
мен ерекшеленетіні белгілі. Жас 
ғалымдар алғаш рет элек тро-
спин нинг тәсілі арқылы жік тел-
ме ген ағаш жоңқасынан лигнин 

артықшылығы – эко логиялық 
таза өнім болғандықтан, әрі 
арзан, әрі қолжетімділігі арқа-
сын да мінсіз деуге келеді. 

КОНДЕНСАТОР МЕН 
АККУМУЛЯТОР ЖАСАУ 

МҮМКІНДІГІ

Меруерт Нәжіпқызының ай-
туы на қарағанда, лигнинді тал-
шық  ты композициялық мате-
риал  дарды электроспиннинг 

Бұған қоса, бұл жобада элек-
тро с пиннинг арқылы олардың 
негізіндегі композиттер алу және 
қажетті ұзындықты, диаметрлі, 
кеуекті наноталшықтар синте зі-
нің режимін пысықтау қарас ты-
ры лады. Талшықты компо зи ция-
лық материалдар синтезі аясында 
кешенді зерттеу жүргізген кезде 
олардың физикалық-химиялық, 
яғни механикалық, катали ти ка-
лық, электрлік т.б. қасиеттерін 
айқындап, сонымен бірге құры-

тал шық тарын алуды көздеп отыр. 
Ши кізат ретінде ағаш қалдық-
тары мен жоңқасы пайда ла ны-
лады. Зерттеу жұмысы осы ны-
сымен құнды. Талшықтарды 
алуға әдетте полиакрилонитрил 
(ПАН) қол да нылады. Оның 
бағасы өте қымбат және оны жою 
қосымша ма те риалдық шығынды 
талап етеді. Бұрын жүргізілген 
зерттеулерден принципиалды 
айырмашылығы – лигнин син те-
зін ағаш қалдық та рынан алып, 
олардың негізінде талап етілетін 
физикалық-химия лық қасиет те-
рі бар құры лым дарды қалып тас-
тыру мақсатында элек тро спин-
нинг әдісімен на но тал шықтар 
алуға мұрындық болуда. 

Сондай-ақ жоғары меншікті 
сипаттамалары бар супер кон-
ден саторларға электродтар жа-
сау ісі бойынша тәжірибелер 
жүр гі зіл у де. Жобада органосольв 
әдісі ар қылы жіктелмеген ағаш 
жоң қа ларынан лигнин синтез де-
леді. Син тезделген лигнин нано-
тал шықтар алуға пайдаланылады. 
Лигнинді экстракциялаудың бел-
гілі тәсілдері және арзан элек-
трлік формаланған талшықтарды 
алу тәсіліне қарағанда, лигнинді 
син тездеудің осы әдісі арқылы 
на но өлшемді диаметрі бар үз-
діксіз талшықтар алуға жол ашы-
лады. Демек, бұл әдіс эко но ми-
калық жағынан тиімді әрі 
қа рапайым, оның үстіне көп 
уақытты қажет етпейді. 

ТҮЙІН

Егер жоба жүзеге асатын бол-
са, онда, біріншіден, түрлі функ-
цио налдық мақсаттағы жаңа 
өнім алу үшін электроспиннинг 
әдісі мен талшықты компози ция-
лық материалдарды синтездеу 
әдісі бойынша әлемдік жоғары 
техно логиялық нарыққа шығуға 
жол ашылады. Екіншіден, ел эко-
но микасының бәсекеге қабі лет-
ті лі гін арттыруға алғышарттар 
жа салады. Үшіншіден, зерттеу 
жұ  мысының нәтижесін меха ни-
калық, электрлік, жылуфи зи-
калық қа сиеттері жақсартылған 
жаңа наноматериалдар жасауға 
маман дан ған компаниялар, 
сондай-ақ қуат көзінің элемент-
те рін, нано элек тронды құрылғы, 
био сен сор лар жасаумен айна лы-
сатын компаниялар пайдалана 
алады. 

Биыл Меруерт Нәжіпқызы 
Түр кияның Эскишехир техни ка-
лық университетінде нано тех-
нология саласы бойынша кәсіби 
білігін шыңдап келді. «Мемлекет 
жас ғалымдарды қолдап, бюд жет-
тен миллиондаған қаржы көзін 
бө луде. Шетелге шыққан жастар 
тағылымдамадан терең тәжірибе 
жинап, кәсіби машығын байытып 
қайтуға тиіс. Заманауи озық 
технологиямен танысып, зерттеу 
жұмысыңа қатысты тың жобалар 
мен әзірлемелердің қалай жа са-
лып, қалай жүзеге асып жатқанын 
көру, көңіліңе тоқу зор мүмкіндік 
емес пе? Өзім тәжірибе алмасуға 
бар ғанда бар зейінім мен құл-
шынысымды ілім-білімге, кәсіби 
деңгейімді арттыруға жұмсай-
мын, уақытымды босқа шы ғын-
дағым келмейді. Ел мен жерді тек 
дема лыс күндері аралаймын, 
қалған уа қытта оқу орнының 
ғылыми-зерттеу аумағында бо ла-
мын», – дейді Меруерт Нәжіп-
қызы. 

Гүлзат 
НҰРМОЛДАҚЫЗЫ
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– Мирболат Бақытжан-
ұлы, сіз біраз жылдан бері 
студенттерге актуарлық 
математикадан сабақ беріп, 
жаңа мамандыққа 
дайындап жүрсіз. Осы 
саланың қызметі туралы 
түсіндіріп берсеңіз.

– Актуарий – бұл тәуекелдерді 
алдын ала болжайтын, олардан 
келетін шығындарды бағалайтын 
маман. Өкінішке қарай, соңғы 
кездерде тәуекелдердің түрлері 
(мүлікті жоғалту, денсаулыққа 
зиян келтіретін сын-қатерлер, 
ипо тека бойынша дефолт және 
т.б.) көбейіп кетті. Оларды бақы-
лап, бағалап қана қоймай, бас қа-
ру керек. Ол қалай басқарылуы 
тиіс? Бұл үшін білікті мамандар 
қажет. Біріншіден, сол тәуекел-
дер ді бұрынғы деректердің негі-
зін де нәтижелері арқылы қада-
ғалап, талдап, олардың алдын алу 
жағын қарастыру керек. Оларды 
мүлде болдырмау мүмкін емес, 
мысалы, жол-көлік оқиғаларын 
болдырмаймыз деп айта алмай-
мыз. Бірақ соларды сараптай 
отырып себеп-салдарын азайту 
бағытында жұмыс істеуге болады. 

Жалпы, қаржы нарығында, 
банк саласында тәуекелдерді ба-
ға лау, оны басқару бүгінде әлем 
бойынша үлкен мәселеге айна-
лып отыр және осы салаларда 
ак туа рий қарқынды дамуда. Дағ-
да рыс кезіндегі қаржы институт-
тарының басты ұраны: тәуекелге 
негізделген басқару. «Актуарий» 
мамандығы біздің елімізге қара-
ғанда шетелде әлдеқайда ықпал-
ды. Мысалы, АҚШ-та бұл жұмыс 
ең беделді және құрметті ма ман-
дықтар рейтингін бастап тұр. 
Актуа рий жоғары жалақы төле-
не тін мамандықтардың бірі бо-
лып табылады. Қазір қоғамның 
қай саласын алып қарасаңыз да, 
бұл мәселе өте маңызды орын 
алады. Осыған байланысты Қа-
зақ станда актуарийларды тек 
арнайы ашылған курстарда ғана 
емес, жоғары оқу орындары база-
сында даярлау мәселесі туындады. 

– Актуарий мамандарын 
даярлау елімізде қашан 
басталды?

– Қазақстанда актуарий инс-
ти тутын құру туралы шешім 2000 

Қазақстанда 2000 жылдан бастап заман талабына байланысты жаңадан «Актуарий» 
мамандығы пайда болды. Актуарийлар – математика, статистика, экономика, 
демография, ықтималдық теориясы мен қаржы нарығында теориялық және 
қолданбалы дағдыларды меңгерген, дайындықтан өткен аналитиктер, жан-жақты 
мамандар. Бұл аналитикалық және практикалық білімдер кездейсоқ әлеуметтік 
факторларды ескере отырып, қаржылық модельдеу үшін қолданылады. Ол ұжымдық 
қаржы институттарының экономикалық және әлеуметтік проблемаларын 
болдырмауға, алдын алуға және шешуге мүмкіндік береді. Жиналған статистика 
негізінде компьютерде бағдарламаланған математикалық модельдердің көмегімен 
актуарийлар тәуекелді басқару әдістерін кеңінен қолдана отырып, таяу және ұзақ 
мерзімдік қаржылық болжамдар жасайды. Басқаша айтқанда, актуарийлар топ-
менеджерлерге алдағы уақытта болуы мүмкін тәуекелдердің салдарына 
аналитикалық негіздемелер мен баға береді. Кейбір жобалар сәтсіздікке ұшыраған 
жағдайда актуарийлар ол проблемадан неғұрлым аз шығынмен құтылудың 
практикалық шешімін ұсынады.

 Қазақстанда «Актуарлық математика» мамандығы бойынша студенттер мен 
магистранттарды даярлау Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың механика-математика 
факультеті базасында 2018 жылдан басталды. Осы факультеттегі Іргелі математика 
кафедрасының профессоры міндетін атқарушы, еліміздегі актуарлық курстарды 
ұйымдастырушылардың бірі, физика-математика ғылымдарының докторы Мирболат 
Сиховпен кездесіп, жаңа мамандық туралы әңгімелескен едік. 

Актуарийларды біздің 
университет қана даярлайды

жылдардың басында қабылданды. 
Актуарийлардың рөлі Қазақстан 
Республикасының сақтандыру 
қызметі туралы заңда жазылған. 
Актуарийларды оқытудың ең 
төменгі міндетті бағдарламасы 
Ұлттық банк басқармасының сол 
жылғы №151 қаулысымен бекі-
тілді. Елімізде алғаш актуарлық 
курстарға қабылдау жарияланған 
кезде негізінен экономистер мен 
қар жыгерлерді жинады, ал мате-
матиктерді екінші кезекте қабыл-
да ды. Курстарды ҚР Ұлттық банкі 
және АҚШ Халықаралық даму 
агенттігі (USAID) ұйымдастырды. 
Курс ағылшын тілінде өтті, сон-
дықтан тіл білу басты шарт бол-
ды. Нәтижесінде курсты бітірген 
50 тыңдаушының ішінен тек 12-
13 адам ғана емтихан тапсырды 
және олардың барлығы дерлік 
ма те матиктер немесе мате ма-
тикалық білім базасы бар 
мамандар болды. 

Кейінірек біз өзіміз актуарлық 
курстарды өткізе бастағанда не-
гізі нен математиктерді таң дай-
тынбыз. Мұның себебі түсінікті, 
актуарлық болжамдар мате ма-
тикалық модельдеуді талап етеді. 
Экономикалық мамандықтары 
бар барлық университеттердің 
әл сіз жағы – олар, өкінішке қа-
рай, математикадағы ықти мал-
дық теориясы, матстатистика, 
матанализді оқытпайды. Сондық-
тан олардың көптеген түлек те-
ріне актуарий даярлайтын курс-
тарда оқу қиынырақ. Ал жақсы 
ак туарий болу үшін мықты мате-
ма тик, сарапшы және зерттеуші 
болу шарт. 

Қазір сақтандыру нарығында 
лицензияланған актуарийлардың 
көпшілігі математика факультет-
те рінің түлектері. 2000 жыл дар-
дың басында қабылданған ҚР 
Ұлттық банкінің актуарийларды 
даярлаудың минималды бағдар-
ла  масы алты курс, оны бітірген-
дер 10 емтихан тапсырады. Оның 
ішінде алғашқы екі курсы база-
лық, қалған курстардың бағдар-
ла малары математикалық білімді 
та лап етеді. Барлық пәндер ак-
туар лық есептеулермен байла-
ныс ты, олардың барлығы таза 
ма тематикалық есептеулерге – 
ықтималдық теориясына және 

матстатистикаға негізделген.
– Мирболат Бақыт жан-

ұлы, жалпы, өзіңіздің еңбек 
жолыңыз туралы айта 
кетсеңіз.

 – Мен Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
фи зика-математика факультетін 
1982 жылы бітіріп, 1985-88 жыл-
дары аспирантурада оқыдым. 
Сол жылы кандидаттық диссерта-
ция қорғадым. 1988 жылдың 
қазан айынан бастап ҚазМУ-дың 
Математикалық талдау, функцио-
нал дық талдау және ықтимал-
дық тар теориясы кафедрасының 
ассистенті, аға мұғалімі, доценті 
болдым. 2012 жылдан бастап 
Іргелі математика кафедрасының 
профессоры міндетін атқарушы 
болып істеймін. Докторлық дис-
сер тациямды 2010 жылы «Әр-
түрлі метрикадағы көпөлшем ді 
жуықтау теориясының кейбір 
есептері» тақырыбында Қазан 
(При волжье) федералдық уни-
вер ситетінің диссертациялық 
кеңесінде қорғадым. «Сақтан ды-
ру тәуекелдер бағалау жүйесін 
экономикалық-математикалық 
үлгілеу» тақырыбы бойынша 
2013-15 жылдардағы және «Кол-
мо горовтың алғы көлденең 
қимасы» тақырыбы бойынша 
2012-14 жылдардағы гранттық 
ғылыми-зерттеу жобаларының 
ғылыми жетекшісімін. «Матема-
тика», «Математикалық-компью-
тер лік модельдеу», «Ақпараттық 
жүйелер» мамандықтарына «Ма-
тема тикалық талдау», «Актуарлық 
математика» пәнінен орыс және 
қазақ тілдерінде лекция оқимын, 
магистратура, PhD докторантура 
бағдарламалары бойынша ар-
найы курстар өткіземін.

Ал актуарий саласындағы 
жұмысымды Қазақстанда алғаш 
құрылған актуарлық орталықтан 
бастадым. Одан бергі уақытта 
актуарлық мамандығы бойынша 
көптеген компанияларда істедім. 
Соңғы жылдары, қазірге дейін 
Лондон – Алматы сақтандыру 
ком паниясында актуарлық бөлім 
бастығы қызметін атқарамын. 
Мен бұл курстарды Қазақстанда 
ғана емес, Қырғыз Респуб ли-
касында, Әзірбайжанда ұйым дас-
тыруға қатыстым. Қазір ЖОО-да 

математика бойынша болашақ 
мамандарды даярлаймын, соны-
мен қатар ҚазҰУ-дың мехмат 
базасында актуарий пәні бойын-
ша жұмыстарды жүргіземін. Екі 
базалық актуарлық курсты біз 
студент-математиктерге «Актуар-
лық математика» траекториясы 
бойынша бакалавриатта оқыта-
мыз. Магистратураны аштық, 
оның шеңберінде актуарлық ғы-
лымды тереңдетіп оқытамыз, 
Phd-докторантурасын ашу жос-
па рымызда бар. Қазір мехматтың 
көптеген студенттері актуарлық 
мамандығының болашағын тү-
сіне бастады, сондықтан алда ғы 
уақытта мехмат базасында 
«Актуарий» мамандығын ашамыз.

– Актуарий мамандарын 
даярлау университетте 
қашан басталды? 

– ҚР БҒМ 2017 жылғы 16 қаң-
тардағы «Білім беру бағдар ла-
маларын әзірлеу туралы» бұй ры-
ғына сәйкес, 2017 жылы 
ҚазҰУ-дың механика-математи-
ка факультетінің Іргелі математи-
ка кафедрасында «Математика» 
ма ман дығы бойынша ағылшын 
ті лінде бағдарлама әзірлейтін жұ-
мыс тобы құрылып, грант бөлінді. 
Осы топтың жетекшісі болдым. 
Бағдарлама аясында университет 
басшылығының қолдауымен біз 
«Актуарлық математика» маман-
ды ғы бойынша бакалавриат пен 
магистратураға арналған ағыл-
шын тіліндегі бағдарламаны 
ұсын  дық. Ондағы мақсатымыз 
– келе шекте актуарлық бағытта 
жұмыс істейтін, қоғамға өте қа-
жет мамандыққа студенттерді 
тар ту. Бұл жағынан біз уни вер си-
тет басшылығы тарапынан үлкен 
қолдау таптық. Бағдарлама жал-
пы курстар және таңдау курс та-
ры түрінде бакалавриат және 
магис тра тура бағдарламалары 
бо йын ша Қазақстандағы ак-
туарий лар ды оқытудың ми ни-
мал ды бағ  дар ламасы негізінде 
дайын далады. Бағдарламаны 
әзір  леу үшін бөлінген грантты 
пайдалана отырып, оны әзірлеуге 
шетелдік жоғары оқу орындары 
мен ҚР ҰБ, ҚР сақтандыру сек-
торының өкілдерін орындау-
шылар және сарапшылар ретінде 
тарттық. Осы бағдарлама не-

гізінде «Актуарлық математи ка» 
мамандығы ҚР БҒМ мемлекеттік 
тізіліміне енгізілді және ЖОО-
лар осы мамандық бойынша бо-
лашақ актуарийларды даярлай 
бастадық. 

– Бұл мамандық 
негізінен экономика 
саласына бағытталған ғой. 
Актуарийларды басқа 
қандай ЖОО-лар 
даярлайды?

– Соңғы жылдарда елімізде 
актуарий мамандарын даярлау 
мүлде тоқтатылды деуге болады. 
Сол себепті бүгінгі күні сақтан-
дыру нарығында кадрлардың 
жетіспеушілігі қатты сезіледі. 
Өкі нішке қарай, сақтандыру ком-
паниялары үшін актуарий ма-
мандарын Қазақстанда бірде-бір 
жоғары оқу орны мақсатты түрде 
даярламайды. Жоғары оқу орын-
дарында осындай пәнді енгізу 
үшін тиісті теориялық оқу база-
сын, оқытушыларды дайындау 
ке рек, ал ол ұзақ уақытты талап 
ететін, бірнеше жылға созылатын 
кезең. Сондықтан қазір болашақ 
актуарийларға жоғары оқу орын-
дарында базалық математикалық 
білім алып, қосымша актуарлық 
курстарда оқыту тиімді. Бүгінде 
бұл мамандыққа тек ҚазҰУ ғана 
даярлайды. «Актуарлық матема-
тика» мамандығы бойынша сту-
дент терді басқа елдерде уни-
вер си теттердің математика 
фа куль теттері базасында даяр-
лайды. Мысалы, Ресейде «Актуар-
лық математика» мамандығы бо-
йынша студенттерді Ломоносов 
атындағы Мәскеу универ си-
тетінің механика-математика 
фа куль теті оқытады.  

– Актуарий мамандығын 
толық меңгеріп, жақсы 
жұмысқа тұру үшін студент-
терге нені үйрену керек? 

– Актуарий маманның бо-
йын да математикалық есеп терді 
шығару, жүйелі ойлау қабілеті, 
аналитикалық ой-өрісі болуы 
шарт, сондай-ақ сандық ақ па рат-
тың өте көлемді ағынымен жұмыс 
істей білуі қажет. Мықты актуа-
рий болу үшін алдымен жақсы 
ма те матик болу керек. Сту дент-
терге айтарым, оқуға үнемі ын-
та ланып, өз деңгейін көтеріп 
отыру керек. Егер жұмысқа ор на-
ласу проблема болса, онда бірін-
ші кезекте адамның өзі кінәлі. 
Жақсы жалақы алғың келсе – 
соған сәйкес білікті болуың ке-
рек, ұдайы оқу керек. Қазіргі әлем 
үнемі өзгеріп отырады, оның 
талаптары мен қажетті ліктеріне 
адам бейімделіп отыруы өте ма-
ңызды. 

– Әңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан 
Қайыржан ТӨРЕЖАНОВ

Мирболат СИХОВ, физика-математика ғылымдарының докторы: 

KEMEL
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Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Кеме ле в-
ич Токаев неоднократно 
го ворил: «В настоящее 
время существует мно-
жест во вызовов, которые 
могут поставить под 
угрозу межнациональную 
солидарность. В этих 
усло виях мы должны 
укре плять обще нацио-
наль ное единство».

Большую работу по 
фор мированию меж куль-
тур ной коммуникации 
проводят преподаватели 
кафедры языковой и 
общеобразовательной 
подготовки иностранцев 
КазНУ им. Аль-Фараби. 
Иностранные студенты 
из разных стран, которые 
учатся на факультете до-
ву зовского образования 
КазНУ, попадают в среду 
казахстанского общества. 
Они изучают казахский и 
русский языки, знако мят-
ся и общаются с казах-
станскими студентами, 
преподавателями и дру-
ги ми людьми. Чтобы по-
ни мать жизнь людей в 
Ка захстане, адекватно 
вос принимать проис хо-
дя щие события, сту ден-
ты-иностранцы изучают 
историю Казахстана, зна-
ко мятся с достижениями 
страны, её духовными и 
культурными ценнос тя-
ми, узнают самобытность 
казахов, их отношения с 
другими народами.

В современном ми ре 
проис ходят кон флик ты, 
не допони ма ние, разоб-
щен ность. Не  давние 
ян вар ские события – 
тер ро рис ти чес кие выс-
   тупления – требуют тща-
тель ного ана   лиза не 
толь  ко поли ти ков, но и 
всего об щест ва. Препо да-
ватели дол ж ны воспи ты-
вать у сту   ден тов стрем ле-
ние к миру, добру, 
спра вед ли вос ти и согла-
сию. Меж куль турная ком-
муни ка ция, качествен ное 
об  ра зование, чтение 
клас сической литературы 
формируют у студентов 
правильное отношение к 
мировым реалиям. Пре-
по  даватели объясняют 
сту  дентам, что только 
взаи моуважение, взаимо-
по нимание выстраивают 
гармонию и стабильность 
в обществе, не только 
вну три страны, но и в 
отно шениях с другими 
странами.

Преподаватели кафе-
дры языковой и обще об-
ра зовательной подго тов-
ки иностранцев проводят 
большую воспитательной 
работу: организуют кон-
фе ренции, олимпиады, 
кураторские часы, встре-
чи с известными людьми, 
концерты. Все эти виды 
деятельности помогают 
студентам лучше узнать 
друг друга, понять и 
осознать парадигму об-
ще человеческих ценнос-
тей, которые являются 
основой мира и добра. 
Студенты-иностранцы 
приезжают в Казахстан с 
большим желанием уз-
нать страну, познако-
мить ся с разными людь-
ми, получить 
качествен ное высшее 
образование. Многие 
студенты-инос тран цы, 
окончив уни вер ситет, 
продолжают жить в 
Казахстане, работают на 
разных предприятиях. 

Богатая культурная 
жизнь Казахстана: теа-
тры, музеи, художест вен-
ные галереи – развивает 
студентов духовно. Меж-
куль турная ком муни ка-
ция раскрепощает моло-
дых людей, способствует 
взаимоуважению и взаи-
мо  пониманию. Инос-
тран цы встречаются с 
казахстанскими студен-
та ми, общаются, обмен и-
ваются знаниями, рас ска-
зы вают о своих странах. 
Хорошая воспитательной 
работа преподавателей: 
их контакты со студен та-
ми, терпение, увле ка тель-
ные беседы, совместные 
обсуждения новостей, 
книг, фильмов - приносит 
свои плоды. Студенты 
учат ся с большим жела-
нием, обогащаются ду-
хов  но и культурно, ста-
новятся провод никами 
мира, добра, толерант-
нос ти.

Хочется пожелать 
пре подавателям кафедры 
дальнейшей успешной 
работы, а Казахстану – 
счастья и процветания!

 Е.ИГНАТОВА, 
к.ф.н., доцент

кафедры языковой и 
общеобразовательной 

подготовки  
иностранцев 
факультета 
довузовского 
образования

В современном мире межэтническое и 
межконфессиональное согласие является 
основой стабильности и мира. За тридцать лет 
своей независимости Казахстан прошёл очень 
большой путь. 

Национальное духовное 
возрождение – основа 

взаимопонимания и мира

SERPIN

UNISEC является международ-
ной некоммерческой неправи-
тель ственной организацией, 
которая зани мается содействием 
и продви жением практической 
косми чес кой деятельности на 
универ си тет ском уровне, такой 
как про ек тирование, разработка, 
произ водство, запуск и эксплуа-

Группа ученых кафе дры 
механики по направлению 
«Косми чес кая техника и 
техно логии» под руко вод-
ством профессора 
Раки шевой Зауре Бая-
новны приняли участ ие на 
семинаре локального 
отделения UNISEC.

Создается локальное отделение 
UNISEC-Kazakhstan

тация микро/нано/пикоспутников 
и ракет, включая полезные наг-
рузки. В данную организацию 
входят университеты, универ си-
тетские группы, академические и 
образовательные организации.

Цель данного семинара заклю-
чалась в создании ресурса для всех 
локальных отделений по всему 
миру, ознакомление с историей 
UNISEC-Japan, принципами управ-
ле ния и примерами того, как прод-
вигать деятельность отделений. 
Про фессор Токийского Универ си-
тета Шиничи Накасука рассказал 
про создание и развитие орга ни-
зации UNISEC в Японии. Также выс-
ту пил профессор Университета 
Технологии Кюсю Джордж Маеда с 

докладом о создании косми чес кого 
потенциала в Японии одним уни-
вер ситетом. Кроме того, рас сма-
тривается возможность соз дания 
локального отделения UNISEC-Ka-
zakhstan и координатором данной 
программы была назначена Раки-
ше ва З.Б. Создание локального от-
де ления позволяет развивать ин же-
нерное направление и по вы сит 
уро  вень подготовки высо ко ква ли-
фи цированных инже нер ных ка-
дров. 

На семинаре приняли участие 
(онлайн) 68 участников из Японии, 
Казахстана, Турции, Кореии, Тай-
ваня, Чили и Кении. 

Каиржан ТУРЕЖАНОВ 

«Опора динамического общества» – так описал молодежь 
немецкий социолог Карл Мангейм, и не ошибся. Молодежь – это 
не только ресурс конкурентоспособности и развития любого 
государства, но и показатель его процветания и значимости на 
мировой арене. В 2021-м году численность молодежи в 
Республике Казахстан составила 20,4% от общего населения или 
около 4-х миллионов человек в числовом эквиваленте. 
Поколение, родившееся и выросшее в эпицентре серьезных 
политических, социальных и экономических изменений, сегодня 
является основной движущей силой и законодателем тенденций 
современного общества. У этих молодых людей свой взгляд на 
все, они способны фильтровать информацию, критически 
мыслить, имеют собственные непоколебимые позиции и 
ценности, они амбициозны, талантливы и независимы. 

Культ знаний, самореализация и свобода

Современная казахстанская мо-
ло дежь в процессе своего развития 
всецело отходит от закостенелых, 
«правильных» жизненных шабло-
нов что в вопросе общения, что в 
во просе пунктов самореализации. 
Наиболее ярко это раскрывается в 
сфере образования и трудоус-
тройст ва. Молодые казахстанцы 
ото шли от принципа «одна про-
фес сия на всю жизнь». Они не 
ограничивают себя, стремясь к 
новым знаниям и навыкам, чему 
способствовало развитие интер не-
та и открытого доступа к инфор-
ма ции. Увеличение инвестиций в 
самого себя стало одной из ве ду-
щих ценностей современной мо-
лодежи Казахстана. Они больше не 
хотят обеспечивать себя исклю чи-
тельно посредством тяжелого 
труда, а выбор творческих профес-
сий и занятие творчеством в целом 
постепенно перестает быть чем-то 
несерьезным. Стереотип, касаю-
щийся необходимости поиска 
«нормальной работы» постепенно 
изживает в себя: молодые парни и 
девушки все больше стремятся к 
популярности посредством со-
циаль ных сетей, желают войти в 
число инфлюенсеров и иметь 
влияние, что станет для них источ-
ни ком финансового благополучия. 
Как уже было сказано ранее, мо-
лодежь не ограничивается званием 
дипломированного спе циа листа в 
какой-либо одной области: не 
менее четверти юношей и девушек 
получают дополнительное образо-
ва ние, как посещая высшие учеб-
ные заведения и образовательные 
цен тры, так и пользуясь преиму-
щест вами цифровой эпохи, обре-
тая новые знания посредством ин-
тернет-ресурсов. Параллельно 
рас  тет число молодых иссле до ва-
те лей, ученых, вносящих большой 
вклад в развитие Казахстана. Кроме 
того, они расширяют свои гори-
зон ты, продвигая страну уже на за-
ру бежном рынке. 

В число ценностей современной 
молодежи Казахстана также вошел 
здоровый образ жизни. Заниматься 
спортом стало модно: больше по-

ловины делают это система ти чес-
ки, а около 9% из них практикуют 
и тем самым популяризируют на-
цио  нальные виды спорта. Моло-
дежь не напугала даже пандемия. 
Мастерски подстроившись под 
изменившиеся жизненные условия, 
профессионалы и просто люби те-
ли реализовали ряд идей – домаш-
ние тренировки, тренировки на 
открытом воздухе и всевозможные 
марафоны. 

Открытость и смелость самовы-
ра жения – это еще одна ценность 
современной казахстанской моло-
де жи. Она хочет замечать и быть 
замеченной. Это стало возможным 
посредством социальных сетей: 
молодые люди стремятся создавать 
интересный контент, быть в курсе 
и на связи, переквалифи циро вав-
шись из наблюдателей в деятели. 
Тем не менее, такие понятия как 
семья и дети, также остаются важ-
ными для молодых казахстанцев. 
Но и здесь уже принципиально 
дру гой подход – отношени и брак, 
ос нованный на любви и желании 
быть вместе, воспитание детей с 
позиции немного друга, немного 
родителя и немного наставника, но 
никак не «карателя». В этой связи 
также укрепляется любовь к нацио-
нальной культуре и языку, осоз на-
ние себя ее частью, возрас тает 
желание войти в число продол жа-
телей истории, формируется па-
трио тизм. 

Современная казахстанская мо-
лодежь более терпима, менее 
склон на к дискриминации и стиг-
ме. Юноши и девушки уважают и 
ценят личность, принимая во 
внимание достоинства и не 
зацикливаясь на недостатках. Они 
уважают личные границы, не 
стремятся осмеять, открыты к диа-
логу и готовы помочь, что пред-
став ляет собой отличный пример 
для старших поколений. Кроме 
того, молодые казахстанцы прила-
гают ряд усилий для уничтожения 

гендерных стереотипов, что нема-
ло важно в условиях транс фор-
мирующейся реальности. Они 
понимают, что это будет непросто, 
но не отступают, что еще больше 
укрепляет их позиции в качестве 
значимых членов постин дус три-
аль ного общества.

Так или иначе, несмотря на тер-
нистый путь к самореализации и 
совершенству, современная казах-
станская молодежь не отс ту пает от 
намеченных целей. Они до вольны 
своей жизнью и демонстрируют 
положительный настрой на буду-
щее, проявляя к нему неиссякаемый 
интерес. Молодые казахстанцы 
верят в свои возможности и знают, 
что им нужно для того, чтобы быть 
полезными, нужными обществу и 
своей стране в целом. Они – 
носители перемен, генераторы 
новых идей со своей 
непревзойденной программой, 
социальными и экономическими 
нововведениями, свободой и 
бесстрашием в отношении вопроса 
влияния и самовыражения. Они 
готовы идти вперед и преодолевать 
невозможное, что несомненно 
внесет значимый вклад в развитие 
Казахстана.

Анеля РЫМХАНОВА, 
докторант 3 курса

факультета философии и 
политологии 

кафедра социологии и 
социальной работы 
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Апталық аясында «Наурыз: 
дәстүр және жаңғыру» атты ғы-
лыми-тәжірибелік конфе рен-
ция өтті. Шараға отандық та-
рих шы, этнолог, археолог, 
му зей танушы ғалымдар, мем ле-
кеттік және қоғамдық ұйым 
өкілдері мен білім алушы жастар 
қатысты.

Жиылған көпшілік алдымен 
қазақ халқының дәстүрлі тұр-
мыс-салтын насихаттайтын көр-
ме жұмысымен танысып, дәс түр-
лі тағамдар жәрмеңкесінде 
на у рыз кө жеден дәм татты. С о-
нымен қа тар мерекелік іс-шара 
қонақ тарына зергерлік өне-

Университетте «Студенттік 
көк тем-2022» шығармашыл жас-
тар фестивалі өз мәресіне жетті. 
Жыл сайынғы дәстүрлі сайыста 
ең креативті, жарқын және та-
лантты қатысушылар анықталып, 
қорытындысы шығарылды.

Биылғы фестивальде студент-
тер заманауи күрделі музыкалық-
сахналық жанр – мюзикл бойын-
ша өздерінің вокалдық, театрлық 
және хореографиялық өнерлерін 
көрсетті. «Менің мамандығым – 
менің болашағым!» шығарма шы-
лық тақырыбы қатысушыларға 
ша быт сыйлады.

Ө.Жолдасбеков атындағы 
Сту  денттер сарайында өткен 
шарада жеңіс үшін күресте бар 
ынтасы мен жігерін салуға жи-
налған финалист жастар декан-
дар дың, студенттердің, куратор-
эдвайзерлердің басшылығымен 
барлық іріктеу кезеңдерінен сәт-
ті өтті. Би, вокал және эстрада, 
аспаптық музыка, театр көрініс-
те рі, музыкалық өнердің барлық 

Наурыз апталығы ая сы нда 
ЖОО-ға дейінгі білім беру фа-
культеті Бейіндік мектебінің 
ұйым дастыруымен «Қош келдің, 
Әз Наурыз!» атты мерекелік шара 
өтті.

Салтанатты жиын дәстүрлі 
Қыдыр ата батасымен басталды. 
Мектеп өнерпаздары «Той бас-
тар», «Қара жорға» биін билеп, 
ұлттық салт-дәстүрлерді ұлық та-
ған көріністер көрсетті.

Шарада мектеп директоры 
Ботагөз Күлжанова құттықтау сөз 
сөйлеп, Наурыздың елге, әрбір 
отбасыға құт-береке әкелуіне 
тілектестік білдірді.

Мерекелік шарада ұлттық 
ойын  дар жарысы ұйымдас ты-

Ұлттық университетте Наурыз апталығы өтті
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ұжымы Наурыз апталығы 

аясында бірқатар іс-шаралар ұйымдастырды. Көрісу 
күні нен басталған ұлық мереке әрі қарай әдемі жалғасын 
тапты. Шежіре күнінде Әл-Фараби кітапханасында 
«Наурыз: дәстүр және жаңғыру» атты ғылыми-тәжірибелік 
кон фе рен ция мен Этнографиялық көрме өтті. Ал 
«Студенттік көктем» байқауы жастарды жігерлендіріп, бар 
өнерін көпшілік ал дында паш етуге үлкен мүмкіндік 
тудырды. Осылайша әрбір атаулы күн өз деңгейінде 
жоғары деңгейде атап өтілді. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті көктемнің 
келуіне орай, Наурыз мейрамына 
тән Көрісу күнін сән-салтанатпен 
ұйымдастырды.

Ел арасында «Амал мерекесі» 
деп аталатын Көрісу күні бүгінде 
ұлттық салт-дәстүрді жаңғырта 
отырып, жаңарған сипатта атап 
өтілуде. Осы күні қазақ даласында 
мал басы түгенделіп, ел-жұрт бір-
бірін жылы, жақсы күндердің бас-
талуымен құттықтаған. Бұл күні 
ағайын-туыс, дос-бауыр қол алы-
сып, құшақтасып, «Бір жасың құт-
ты болсын!» деп көрісіп, аман дас-
қан.

Осынау айтулы күнде адамдар 
бір-біріне жылы шырай танытып, 
реніштерін кешіріп, мерекелік 
киім киіп, дастархан жайып, сый-
лық беруді дәстүрге айналдырған.

Ата-баба дәстүрін жалғап, 
дәріп теу мақсатында қара ша ңы-
рақ ҚазҰУ-да Наурыз апталығы 
ая сында мерекелік іс-шаралар 
өт ті. Көрісу күнін мерекелеу сал-
та натында театрландырылған 
қо йылым көрсетіліп, жиналған 
қауымға Қыдыр ата бата беріп, 
денсаулық, бейбітшілік пен жақ-
сылық тіледі.

Апталық көрісуден басталды

Құндылықтар зерделенді

«Студенттік көктем-2022»

Бейінді мектеп балалары мерекеге атсалысты

ҚазҰУ-дың талантты жастары 
концерттік бағдарлама ұсынып, 
ұлттық нақыштағы ән-күйді әуе-
лет ті.

Мерекелік кеш тұсаукесер рә-
сі мінен басталды. Одан әрі ме-
рекеге қатысушылар «Қосал қа» 
биін орындаған «Бақыт» студент-
тік шоу-балетінің өнерін тама ша-
лады. «Фараби сазы» халық ас-
пап тар ансамблі Дәулет ке рейдің 
«Көроғлы» және Құр ман ғазының 
«Адай» күйлерін орындады.

Вокалды таланттармен кө-
рер мендерді филология факуль-
те тінің 3-курс студенті Ғанибет 
Есетова, АРТ-орталықтың орын-
дау шылары және география және 
табиғатты пайдалану факуль те-
тінің 3-курс студенті Әсел Шопан 
қуантты. Қобызшылар дуэті 
«Іңкәрім-ай» шығармасын орын-
дады. ҚазҰУ қалашығы мерекелік 
көңіл күйге бөленді.

Мерекенің жалғасы ретінде 
қонақтар «Жастар ауылы» киіз 
үйіне бас сұғып, наурызкөже мен 
өзге де ұлттық тағамдардан дәм 
татты. Жастар «Қара жорға» биі-
нен флешмоб өткізіп, тоғыз құ-
ма лақ, қол күресінен жарысқа 
түсті.

бағыттары 10 минуттық қо йы-
лым  да қамтылуы тиіс.

Командалардың өнерін бе-
дел ді қазылар алқасы бағалады.

Кеш соңында фестиваль же-
ңім паздарын марапаттау рәсімі 
болды. Барлық командалар жар-
қырап, өзіндік ерекшелігін, 
креа тив тілігі мен күш-қуатын 
өнер мен лайықты көрсетті.  Нә-
тижесінде фестивальдің бас жүл-
де сіне механика-математика 
факультетінің командасы ие 

болды, 1-орынды география жә-
не табиғатты пайдалану факуль-
те ті, 2-орынды филология фа-
куль теті, 3-орынды химия және 
химиялық технологиялар фа-
куль теті иеленді. «Студенттік көк-
тем-2022» фестивалінің жеңім-
паздары бағалы сыйлықтар мен 
дипломдарға ие болды. Ең бас-
тысы – өмірге деген махаббат 
пен алға деген ұмтылыс.

Жеңімпаздарды құттық тай-
мыз!

рылып, «Наурыз ауылы» киіз үй-
лер байқауы өтті. Мәдени құн-
дылықтарымызды ұлықтаған киіз 
үйді безендіру, үздік дәстүр, ұлт-
тық тағамдар мен киімдер бай-

қауы да көптің көңілінен шықты.
Жиылған көпшілік наурыз кө-

жеден дәм татып, мереке мектеп 
оқушыларының ән шашуына 
ұласты.

рінен ше берлік сағаты өткізілді.  
Конференцияны ҚазҰУ-дың 

тарих факультетінің деканы 

Мең дігүл Ноғайбаева ашып, 
Нау рыз мейрамының мәні мен 
маңызына тоқталды. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Баспасөз қызметі


