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Апталық 
1948 жылдың 

20 сәуiрiнен шыға 
бастады

ҚазҰУ халықаралық 
байланыстарды дамытуға мүдделі

Қыздардың 
ғарышты 

игеруіне жол 
ашады

UniSat – ЮНИСЕФ ұйымы 

мен Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың бірлескен жобасы. 

Ол наноспутниктер бойынша 

білім беру курсын әзірлеу 

арқылы қыздар арасында 

STEM-білім беруді (Science, 

Technology, Engineering, 

Mathematics) дамытуды 

көздейді.

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универ си-
теті мен Тәуелсіз 
мемлекеттер 
достастығына мүше 
мемлекеттердің 
Парламентаралық 
Ассамблеясы 
кеңесінің хатшы-
лығы арасында 
ынтымақтастық 
туралы келісімге 
қол қойылды.

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлттық универ си те-
ті Samsung 
компаниясымен 
бірлесе отырып 
Stepik білім беру 
платформасында 
қазақ тілінде 
ней рондық желілер 
мен компьютерлік 
көру бойынша тегін 
онлайн-курс 
әзір леді.

Бүгінде ЮНИСЕФ халықаралық 
ұйымы бүкіл әлемдегі жастар арасындағы 
гендерлік саясатқа үлкен көңіл бөледі. 
UniSat осы бағытта ЮНИСЕФ пен Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті арасындағы бірегей 
әріптестік шеңберінде жүзеге асы ры-
луда. Сондықтан Қазақстан, Қырғызстан 
және Өзбекстан елдерінен келген 150-
ден астам қатысушы қыз балалар 21-30 
наурыз аралығында ғарыштық техника 
саласындағы жетекші мамандардан 
білім алады. Оның ішінде 3D-модельдеу, 
бағдарламалық басқару блоктарын 
жобалау, бағдарламалық және аппа рат-
тық қамтамасыз етуді әзірлеу дағдылары, 
Linux-тағы коммуникациялар мен 
бағдарламалау негіздері де толық қам-
тылған. Жобаның соңғы кезеңінде қа-
ты сушылар наноспутникті стра то сфе-
раға ұшырады.

Жалғасы 2-бетте

және ТМД Пар ламентаралық 
Ассам блеясымен қарым-қа-
ты насты нығайтуға мүдделі 
екенін жеткізді. «Біз уни вер-
ситетіміздің QS World Uni-
versity Rankings рейтингінде 
ай тар лықтай жоғары по зи -
цияны – 175-орынды ие лен-

Білім ордасында Басқар-
ма Төрағасы – Ректор Жан-
сейіт Түймебаевтың мем ле-
кеттердің Парламентаралық 
Ассамблеясы кеңесі хатшы-
лы ғының өкілдерімен кез де-
суі өтті, оның нәтижесінде 
та раптар ынтымақтастық 
ту ралы келісімге келді.

Делегация өкілдерін қар-
   сы алған университет бас-
шы сы еліміздің жетекші 
оқу орнының жетіс тік те рі-
не тоқ талып, халық ара лық 
бай   ла ныстарды дамы ту ға 

Техника ғылымдарының 
докторы, профессор, ҚР ҰҒА 
корреспондент-мүшесі Еділ-
хан Әмірғалиев басқарған 
ҚазҰУ ғалымдары мен оқы-

Нейрондық желілерді меңгеруге 
мүмкіндік береді

оқыту әдістерімен компью-
тер лік көру саласын игеруге 
енді ғана қадам басқан 
азаматтарға арналған. Курс 
нейрондық желілердің 
негіз дерінен басталады. Со-
дан кейін нейрондық же лі-
лерді конфи гу ра ция лаудың 
негізгі архи тек туралары 
мен алго ритм дері, кон вуль-
сиялық ней  рондық желілер, 
жүйе леу және қалыпқа 
келтіру әдіс тері оқытылады. 
Тың дау шы лар дәрістерден 
бөлек, сегіз практикалық 
семинар ар қылы білімін 
жетілдіреді. 

Жалғасы 2-бетте

ту шылар тобы Samsung Re-
search Russia мамандарымен 
бірлесіп «Нейрондық желі-
лер және компьютерлік көру» 

бойынша курстың қазақ 
тіліндегі нұсқасын әзірледі.

Жаңа курс барлығына 
қол жетімді. Бұл машинаны 

ге нін және QS Stars Rating 
халықаралық рейтингінде 
үз дік «Бес жұлдызды» алған 
Орталық Азия аймағындағы 
алғашқы және жалғыз уни-
вер ситет екенін мақтан тұта-
мыз. Университет 650-ден 
астам білім беру бағдар ла-

масын жүзеге асырады, оның 
ішінде 120-сы АҚШ, Еуропа, 
Оңтүстік-Шығыс Азия және 
Ресей Федерациясы уни вер-
ситеттерімен бірлескен қос-
дипломдық бағ дар ла ма лар. 

Жалғасы 2-бетте
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Соңы. Басы 1-бетте

Университетіміздің ғылы-
ми-зерттеу әлеуеті зор», – деді 
рек  тор. «Біз халықаралық бай-
ла ныс тарды кеңейтуге, ТМД 
Пар ламентаралық Ассамблеясы 
кеңесінің хатшылығымен бір-
лескен перспективалық жоб а -
лар ды жүзеге асыруға және 
ынтымақтастыққа мүдделіміз».

Өз кезегінде Бас хатшы – ТМД 
Парламентаралық Ассамблеясы 
кеңесі хатшылығының меңгеру-
ші сі Дмитрий Кобицкий ықпалды 
ұйымның қызметін қысқаша 
баяндап берді. «Мемлекеттердің 
Парламентаралық Ассамблеясы 
көптеген мәселелермен айна лы-
сады. Бірінші және ең маңыздысы 

– модельдік заң шығару, соның 
негізінде ТМД елдерінің заңдары 
әзірленеді. Достастық елдері жас-
тары үшін де маңызды жобаларды 
жүзеге асырып жатырмыз. Біз бұл 
бағытта да ынтымақтастық жа-
сай алатынымызға сенімдімін», 
– де ді Бас хатшы.

Кездесу соңында қол қойыл-
ған келісім негізінде тараптар 
үлгі заңнамалық актілерді әзір-
леу, бірлескен ғылыми-тә жі ри-
белік конференциялар, сим по-
зиум дар мен семинарлар өткізу, 
ортақ ғылыми жобаларды қолға 
алу сынды өзара тиімді іс-
қимылдарды жүзеге асыратын 
болады. 

Әйгерім ӘЛІМБЕК

Соңы. Басы 1-бетте

Он да машиналық оқыту және 
компьютерлік көру құралдары, 
негізгі мәселелерді шешу жол-
дары қамтылған. Курс соңында 
тыңдаушылар күрделі прак ти ка-
лық тапсырмаларды орындай 
алады.

2021 жылдың қазан айынан 
бастап ҚазҰУ-дың ақпараттық 
технологиялар факультетінің бір 
топ студенттері ҚазҰУ-дың аға 
оқытушысы Жолдас Бөрібаевтың 
жетекшілігімен «Жасанды интел-
лект» трегінде білім алуда. Қазіргі 

уақытта 20 студент қазақ тіліндегі 
жаңа курсты сәтті аяқтап, ком-
пью терлік көру бойынша қо ры-
тынды жобаны әзірлеуге кірісті.

ҚазҰУ жоғары оқу орын да-
рына арналған «Samsung IT ак а-
демиясы» әлеуметтік-білім беру 
жобасының серіктесі. Соның 
аясында ақпараттық техноло гия-
лар факультетінің студенттеріне 
«Жа санды интеллект» курсы 
қолжетімді бола түсті. Сабақта 
Stepik платформасындағы «Ней-
рон дық желілер және компью-
тер лік көру» онлайн-курсы қо-
сымша оқытылады. 

Шараны журналистика 
факультетінің деканы, фило-
ло гия ғылымының кандидаты 
Сансызбай Мәдиев ашып, бас 
баяндамашы, Қазақстан жазу-
шылар одағы Сатира кеңе сі-
нің төрағасы Ермахан Шай-
хы ұлына сөз кезегін берді.

– Қазақ сатирасының 
өсіп-өркендеп, терең тамыр 
жаюына зор үлес қосқан ға-
лым-ұстаздардың бірі де біре-
гейі – Темірбек Қожакеұлы. 
Ол қазақ сатирасын егжей-
тег жейлі зерттеп, сатиралық 
жанр лар жүйесін жете зер де-
леген һәм теориялық жағынан 
негіз деген ғалым. Бұған дейін 
қазақ әдебиеттану ғылымында 
сатира мен юморды терең 
зерттеп, талдаған ғалым бол-
ған жоқ. Оның қаламынан 
туған ондаған оқулықтар мен 
монографиялар және жүзде-
ген ғылыми еңбектерді жи-
нақ тап тасқа басса, қазақ 
сатирасының энцикло пе дия-
сы секілді толымды дүние әрі 
болашақ оқырмандар мен жас 
зерттеушілер үшін аса құнды 
ғылыми еңбек болары хақ, – 
деді Ермахан Шайхыұлы. 

Соңы. Басы 1-бетте

Наноспутниктер – бұл 
мас  сасы 10 келіден ас пай-
тын ша ғын ғарыш аппарат-
та  ры ның класы. Бүгінде 
нано спут ник тер әлемнің 
көп теген алдыңғы қатарлы 
универ си теттерінде және 
ком  мер ция лық ұйымдарда 
дамыған.

UniSat жобасы нано спут-
никтерді әзірлеу бойынша 
дағдылар мен құзыреттерді 
дамытуға ғана емес, командада 
жұмыс істеу, көпшілік алдында 
сөйлеу, тайм-менеджмент, 
креа тивтілік сияқты және т. б. 
қыздардың бойында икем-

Қыздардың ғарышты игеруіне жол ашады

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың журналистика 
факультетінде Темірбек Қожакеевтің туғанына 95 жыл 
толуына орай, «Темірбек Қожакеевтің сатиралық және 
әдеби мұрасы: таным мен талғам табиғаты» атты 
халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция өтті.

ҚазҰУ халықаралық 
байланыстарды 
дамытуға мүдделі Қазақ сатирасының сардары

Нейрондық желілерді 
меңгеруге мүмкіндік 

береді

Сондай-ақ Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының 
лауреаты, сатирик Көпен 
Әмірбек пен Толымбек Әлім-
бек, Жазушылар одағы төраға-
сы ның орынбасары, ақын 
Бауыржан Жақып, ф.ғ.к., Қожа 
Ахмет Ясауи атындағы Халық-
ара лық қазақ-түрік уни вер-
ситетінің профессоры Бек жі-
гіт Сердәлі және т.б. бірқатар 
зия лы қауым өкілдері мен 
журналистика факультетінің 
ұстаздары сөз сөйледі. 

Темірбек Қожакеев – қа-
зақ сатирасының тарихы мен 
ерекшеліктерін зерттеп, 

лық очерк, фельетондардың 
ав то ры. Қожакеев өмірінің 
соңына дейін Қазақстан жазу-
шы лар одағы жанындағы 
қазақ сықақшылары қауым-
дас тығының пре зиденті бол-
ды. «Мерейлі Меркі», «Керім-
сал кент» (Е.Сауранбаевпен 
бірге), «Сатира негіздері» 
және т.б. кітаптарын, жеті 
томдық таңдамалы шығар ма-
лары, сондай-ақ журналист 
болсам деп армандаған жас 
өрендерге арнап «Жас тілші-
лер серігін» жазған ғалым-ұс-
таз. Филология ғылымының 
докторы, профессор Темірбек 
Қожакеев Қазақстан Жоғары 
мектебі ҒА тағайындаған 
«Қазақстан Республикасының 
білім беру ісінің құрметті 
қызметкері», Қазақстанның 
еңбек сіңірген қызметкері, 
«Құрмет белгісі» орденімен, 
бірнеше медальмен марапат-
тал ған. Қазақстан журна лис-
тер одағы сыйлығының 
иегері.

Атаулы шара дәстүрлі «Қо-
жакеев оқулары» аясында 
ұйымдастырылып отыр. Кон-
фе ренция соңында бай қау ға 
қатысқан тәлімгерлер үш 
түрлі номинация бойынша 
марапатталды.

негізін қалаған ғалым. Ол 
қазақ әдебиеті мен баспа сө-
зінің тарихы, теориясы жө-
нін дегі 200-ден астам мақала 
мен көркем-пуб ли цис ти ка-

ділік дағдыларын дамытуға 
ба  ғытталған.

ҚазҰУ мен ЮНИСЕФ-тің 
бір лескен жобасы – Қазақ-

стан дағы қыздар үшін STEM 
білім беруді дамытудағы тағы 
бір маңызды қадам. Алғаш рет 
2020-2021 оқу жылдарында 
ұйымдастырылған шара биыл 
да жалғасын тапты. Сон дық-
тан алдағы уақытта дәстүрлі 
жобаға айналады деген се нім-
деміз.

Курс нақты ғарыш ап па-
рат тарын жобалау, 3D-мо-
дель деу, құрастыру, тес тілеу 
және ұшыру, сондай-ақ де-
рек  терді талдау бойынша 
оқу шы лардың қабілеттері 
мен дағ дыларын дамытуға ба-
ғыт талған.

Кәмила ЕРКІНҚЫЗЫ
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Патриотизм – это уважение к 
своим предкам, любовь и прояв-
ле ние терпимости к другим 
национальностям, проживающим 
на данной территории, желание 
помогать им, отучать от всего 
дурного. 

Важнейшим фактором воспи-
та ния патриотизма является язык. 
Без уважения к своему языку, к 
национальным духовным тра ди-
циям невозможно фор миро вание 
духовно богатой личности с 
развитым патриотическим чувст-
вом. Еще один аспект жизни на-
шей страны, это ее мно го на цио-
нальность. В Казахстане в силу 
исторических причин сфор ми-
ровалось многонациональное 
общество, народы которого 
живут в мире и согласии много 

лет. Сформировалось понятие 
«казахстанец», которое незави си-
мо от национальности, иденти-
фи цирует единый народ Казах-
стана. И в этом большое значение 
имеет изучение многона цио-
наль ной культуры народов, про-
живающих на нашей территории, 
воспитание толерантности, при-
ня тие общечеловеческих и этни-
ческих ценностей. И эти цен-
ности тоже воспитывают 
па  трио тизм к стране, которая 
уникальна и отличается от 
многих других стран самобыт-
ностью, яркими красками разных 
культур. 

Важно понять, что патриотизм 
– это не только громкие слова, и 
он проявляется в каждодневных 
поступках, в деятельности каж до-
го человека. Патриотизм исходит 
изначально из любви к своему 
аулу, городу, поднимаясь дальше 
до осознанной любви к своей 
стране. Важно воспитывать моло-
дежь так, чтобы они поняли, что 
патриотизм уже проявляется в 
малом: в желании соблюдать 
чистоту на улицах своего города, 
помогать старшим и нуждаю-
щим ся людям, хорошо учиться в 
школе и в вузе, соблюдая акаде-
ми ческую честность, пополняя 

свои знания всеми доступными 
средствами, используя дополни-
тель ные обучающие курсы, участ-
вуя в научных исследованиях, в 
общественной жизни вуза, чтобы 
стать отличным специалистом, 
который внесет в будущем свой 
посильный вклад в развитие 
своей страны.

В свете последних январских 
событий хочется отметить моло-
дежь, которая была верна прин-
ци пам патриотизма и проявляла 
смелость, преданность и огром-
ное желание помочь своей стране 
в эти тяжелые дни, когда пошат-
ну лись казавшиеся незыблемыми 
ценности нашей страны, как мир 
и единство. Каждый гражданин 
про шел через испытание и от ве-

тил себе на вопрос: «Кто я, на что 
я способен, чтобы вернуть наши 
ценности, защитить народ и 
помочь своей стране восста но-
виться после трагических собы-
тий?» Многим, в том числе и мо-
лодым людям, пришлось делать 
выбор. И с гордостью можно 
отметить достойное поведение 
наших бойцов, которые выполняя 
приказ, защищая мир и спокойст-
вие, рисковали своей жизнью. 

В эти тяжелые дни наши 
волонтеры, которые в основном, 
сос тоят из молодых людей, по мо-
гали с продуктами, готовили еду 
и развозили по больницам, дет-
ским домам и просто нуж даю-
щимся, которые в эти дни ос та-
лись без продуктов. Это 

во лон терские организации, как 
«Я – Алматинец», «Региональный 
фронт – офис волонтеров», Госу-
дар ственный фонд развития 
молодежной политики, Лига 
волонтеров и много других. Они 
также активно помогали насе ле-
нию в период локдауна во время 
пандемии за последние годы. И 
таких примеров героического 
поведения наших граждан, 
которые охраняли жилые 
комплексы, тушили пожары 
своими силами, противостояли 
мародерам, множество. Особенно 
радует, что среди них много 
молодых людей, которые будут 
строить будущее нашей страны, 
которые прошли через серьезное 
испытание, и его достойно 
выдержали. 

Наша обязанность как 
педагогов давать им не только 
знания, но и воспитывать нашу 
молодежь в духе патриотизма, в 
духе единства и взаимопомощи, 
чтобы каждый смог осознать, что 
от его личного вклада в развитие 
нашего общества, будь это 
волонтерская помощь, высокие 
оценки на экзаменах, победы на 
олимпиадах или добросовестный 
труд на своем рабочем месте, 
зависит будущее страны. Біз 
біргеміз!

Сауле АТАБАЕВА,
профессор кафедры 

биотехнологии

Современный патриотизм В современном 
обществе патрио ти-
ческое воспитание 
молодежи приобретает 
особо важное зна че-
ние. Необходим поиск 
новых подходов к 
сис теме патрио ти-
ческого воспитания, 
необходимо фор ми ро-
вание нового, 
ка   зах  станского 
патрио тизма, в 
котором должны 
гар монично сочетаться 
традиции прошлого и 
современности.

Казис Милашюс кандидатскую 
диссертацию защитил в 1980 году 
в университете Тарту (Эстония) 
на тему «Исследование пока за те-
лей энергетического обмена и 
кислотно-щелочного равновесия 
у лыжников-гонщиков под влия-
ни ем различных физических на-
грузок». В 1999 году была защи-
щена диссертация на соискание 
степени габилитированного док-
тора биомедицинских наук в 
Литовском экологическом инс ти-
туте на тему «Адаптация к физи-
чес ким нагрузкам организма 
спорт  сменов, развивающих вы-
нос ливость». В 2001 году ему 
присвоено ученое звание про-
фес сора  на кафедре Методики и 
спорта Литовского эдуколо ги чес-
кого университета. С 2002 по 
2017 год – заведующий этой ка-
фе дры, с 2018 по 2020 год – декан 
факультета Спорта и здоровья. В 
2020 году, после соединения 
Литовского эдукологического 
университета с университетом 
Витаутас Магнус – руководитель 
программы Физическая культура, 
в настоящее время руководитель 
Лаборатории научных 
исследований спорта.

– С казахстанскими вузами я 
сотрудничаю более десяти лет. В 
2011 году был приглашен в Ка-
захстан по договору междуна род-
ного сотрудничества между 
Ли тов  ским эдукологическим 
уни верситетом и Казахским на-
циональным педагогическим 

уни верситетом имени Абая чи-
тать лекции студентам. В течение 
9 лет читал лекции студентам по 
специальности физической куль-
ту ры и спорта по теории спор-
тив ной тренировки, физиологии 
спорта. В настоящее время 
работаю профессором 0,5 ставки 
на кафедре Физической культуры 
и спорта факультета Медицины и 
здравохранения университета 
имени Аль-Фараби. Докторантам 
1-го курса в осеннем семестре 
2021-2022 учебного года читал 
лекции по дисциплинам «Актуаль-
ные проблемы в системе научных 
знаний о физической культуре и 
спорте»; «История и методология 
научных исследований в области 
физической культуры и спорта»; 
«Методы научных исследований»; 
«Академическое письмо». Являюсь 
забурежным научным консуль-
тантом докторанта 3-го курса 
Артура Ниязова и докторанта 1-го 
курса Токтара Гусманова в КазНУ 
имени Аль-Фараби. Кроме них, 
являюсь зарубежным консуль тан-
том докторанта Казахского тех-
нологического университета 
Хусейна Сансербаева, который 
завершил докторантуру, под го-
товил диссертацию к защите 
под руководством профессора 
Ака де мии питания Казахстана 
Ю.А.Синявского, – рассказывает 
ли тов ский профессор Казис 
Милашюс. 

В качестве члена научного 
совета спортивной науки Бал-

тийс ких стран Казис Милашюс 
сотрудничает с Тартуским уни-
вер ситетом (Эстония), с Латвий-
ской академией спорта, с Поль-
ской академией Физической 
куль туры и спорта, с Литовским 
университетом спорта, с Украин-
ским университетом физической 
культуры и спорта, с КазПУ имени 
Абая. Является руководителем 
научного комитета Олимпийской 
академии Литвы, членом научной 
программы подготовки к Олим-
пийским играм спортсменов 
Литвы.

Казис Милашюс мастер спор-
та СССР по лыжным гонкам, 
многократный чемпион Литвы 
по лыжным гонкам, победитель 
многих союзных соревнований в 
1972-1982 годах. Участник зим-
них олимпийских игр в На гано, 
Япония в 1998 г., чем пио натах 
мира по лыжным гонкам. С 2002 
года тренер сборной команды по 
лыжным гонкам, консультант 
подготовки лыжников-гонщиков 
Федерации лыжного спорта 
Литвы.

Научные интересы профес-
сора Казиса Милашюса, отра-
жаю  щееся в научных пуб ли ка-
циях – адаптация организма 
спорт сменов различного спор-
тив ного мастерства к различным 
физическим нагрузкам, генети-
чес кие исследования спорт сме-
нов, эффективность спортсме на-
ми потребляемых биологически 
актив ных пищевых добавок, тео-

уни верситета Аль-Фараби при-
над лежит бывшему заведующему 
кафедры Физической культуры и 
спорта Ермеку Дильмаханбетову. 
На кафедре Физической культуры 
и спорта меня приняли с большой 
теплотой, было приятно сотруд-
ни чить и общаться с заведующей 
кафедры Физического воспи-
тания и спорта А.Д.Искаковой, 
большую поддержку чувствовал 
со стороны декана факультета 
профессора Жанны Калматаевой. 
Несмотря на отдаленный вариант 
обучения между мной, кафедрой 
и докторантами поддерживается 
тесная связь, докторанты проя-
ви ли себя с самой хорошей сто-
роны, успешно выполнили 
прог рамму обучения, – отметил 
про  фессор Казис Милашюс.

В списке его научных пуб ли-
каций начиная с 1978 года на хо-
дится 320 позиций. Среди них 
наибольшее значение имеют 20 
работ опубликованных в жур на-
лах включенных в международные 
базы данных Web of Science, Sco-
pus, а так же много публикации в 
других изданиях, включенных в 
международные базы данных. 
Следует отметить 12 научных 
публикаций, совместно под го-
тов ленных с сотрудниками 
кафедры Физической культуры 
и спорта университета имени 
Аль-Фараби Ж.Сабырбек, Г.Ма-
дие вой, М.Адильжановой, Е.Диль-
маханбетовом, Ж.Калматаевой, 
ко торые были подготовленные 

на основе диссертации Э.Ер жа-
новой и опубликованы в жур на-
лах, индексированных в базах 
данных Web of Science, Scopus и в 
других международных базах, 
отпечатаные в России, Чер но-
гории, Хорватии, Украине, Литве, 
Казахстане. С этим же кол лек ти-
вом подготовлены доклады и 
принято участие во многих 
международных конференциях. 
Общее количество докладов, 
пред ставленных совместно с 
соавторами на различных меж ду-
народных и республиканских 
кон ференциях составляет – 168. 

С Казахстаном сотрудничаю более десяти лет

Профессор Академии просвещения университета 
Витаутас Магнус (Республика Литва), габлитированный 
доктор биомедицинских наук Казис Милашюс с 
казахстанскими вузами сотрудничает с 2011 года. В 2016 
году был приглашен в качестве зарубежного научного 
консультанта докторантки КазНу им. Аль-Фараби Эльданы 
Ержановой, которая в 2020 году успешно защитила 
диссертацию на соискание степени философии (PhD), по 
специальности – Физическая культура и спорт. Профессор 
Казис Милашюс с 2018 года читает лекции магистрантам, 
тренерам курсов повышения квалификации, преподавателям 
Казахского университета имени Аль-Фараби, проводит 
семинары тренерам в Караганде.

Казис МИЛАШЮС, профессор:

Опубликованы 3 монографии – 
«Адаптация к физическим наг-
руз кам организма спорт сме нов, 
раз ви вающих выно сли вость»; 
«Эф фективность биологически 
активных пищевых добавок, 
потребляемых спортсменами»; 
«Основы спортивной трени ров-
ки». Подготовлены учебники «Фи-
зио логия спорта»; «Биохимия 
спор та»; Лыжный спорт»; «Мето-
до логия физиологии спорта», 
различные методические посо-
бия для студентов и магистрантов 
специальности Физическая куль-
тура и спорт.

Профессор Казис Милашюс 
является главным редактором 
журнала «Sport Science», изда вае-
мого Университетом Витаутас 
Магнус и индексируемого в меж-
ду народной базе данных «Coper-
nicus», а также членом редкол ле-
гии журналов «Baltic Journal of 
Sport Science and Health» (Lithua-
nia), «LASE Journal of Sport Science» 
(Latvia), «Ukrainiain Journal of 
Medicine. Biology and Health» 
(Ukraine), «Pedagogy» (Lithuania),  
«Прикладная спортивная наука» 
(Белоруссия); «Актуальные проб-
ле мы физической культуры и 
спорта» (Украина);  «Хабаршы 
вестник Казахского националь-
ного педагогического униве р си-
тета им. Абая».

Каиржан 
ТУРЕЖАНОВ

рия тренировки и методика 
под го товки спортсменов высо-
кого спортивного мастерства. 
Читает лекции бакалаврам по 
дис ци плинам: Физиология 
спорта, Био химия спорта, Тео-
рия спор тив ной тре нировки, 
ведет прак тические занятия по 
зимним видам спорта, Туризму 
и рек реа ции. Магистрантам 
читает курс лекций по Ме-
тодологии физио ло гии спор та, 
Технологии спор тив ной тре-
нировки, Основам методологии 
научной работы.

– Инициатива моего выбора 
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Кәсіби стреске ұшырау, по пу-
ля циялық тұрғыда тыныс алу 
ауруларын зерттеу арқылы 
қоғам дық денсаулық саласында 
қол жеткізген нәтижелер же тер-
лік. Де генмен жекелеген өндіріс 
түр лері мен технологиялық про-
цес тер жүретін жұмыс ай ма-
ғының ауа сапасын талдауға 
басымдық беріледі. Зертхана 
қызметкерлері 2020-21 жылдары 
жұмыс орын да рындағы ауа са-
пасын бағалау және терең ма те-
матикалық тал дауға негізделген 
бірнеше жұ мыс тар жариялады.

Зертхана қызметкерлері ме-
талл конструкциялары зауы тын-
да металл бұйымдарын өндіру 
ке зінде ауадағы РМ

2,5
 бөлшек те-

рінің массалық концен тра ция-
сы на салыстырмалы талдау жа-
саған болатын. Нәтижесінде 
биыл ға лымдардың сарап та-
малық жұ мы сы Occupational 
and Environmental Medicine 
жур налында жа  рия ланды. Ден-
саулық және қоршаған ортаны 
ғылыми-зерт теу зертханасының 
мең ге ру шісі Денис Винниковтың 
ай туын ша, зерттеу нысаны ретін-
де плаз ма лық кесу, станоктарда 
бөл шек тер жасау, металл конс-
трукцияларын дәнекерлеу және 
құрастыру се кіл ді төрт өндірістік 
процесс алын ған. Оның ішінде 
плазмалық кесу кезінде металл 
аэрозолі ең көп бөлінетіні 
дәлелденді. Осы процесте бір 
ми нут тағы макси мал ды кон цен-
трация көрсеткіші – 8,551, ал 
барлық үлгілердің гео ме трия-
лық орташа мәні 1,727 мг/м3 
болды. Металл аэрозолінің 
мұндай жо ғары деңгейі жұмыс-
шы лар ара сындағы тыныс алу 
және жүрек-қантамыр ауру ла-
рына мо  ни торинг жасап оты-
руды қа жет етеді. 

– Бұл жұмыс тағы бір зерт-
теуде жалғасын тапты. ҚазҰУ 
ғалым дары аталмыш өндіріс 
орнындағы азоттың моноок си-
дінің (NO) деңгейін өлшеп, 
спирометрия жүр гізді. Азоттың 
монооксидін қа бынудың маркері 
ретінде қа растыруға болады. Бұл 
маркердің ең үлкен концентра-
циясы плаз ма лық кесу оператор-
ларында емес, дәнекерлеушілерде 
анық тал ған. Демек, қосымша 
зерттеу жүргізуді қажет етеді, – 
дейді зертхана меңгерушісі.

Ғылыми-зерттеу ла бо ра то-
рия  сының қызметкерлері көмір 
жағудан туындайтын аэрозольдің 
кәуап пісірушілерге тигізер зия-
нын зерттеді. Арнаулы сарап-
тамалық жұмыстың нәтижелері 

Journalof Exposure Scienceand 
Environmental Epidemiology ба-
сы  лы мында жарық көрді. Са-
рап тама нәтижесі көрсет кен-
дей, барбекю жасайтын жердегі 
ауа құрамында РМ2,5 бөл шек-
терінің концен тра ция сы өте 
жоғары екені анық тал ған. 
Мамандар бірауыздан кәуап 
дайындайтын аспаздардың ты-
ныс алу және жүрек-қа н та мыр-
лары ауру ла ры на шалдығу мүм-
кіндігі басым деген қо ры тындыға 
ке ліп отыр. 

«Қазгидромет» ұлттық гидро-
ме теорологиялық қызметі – елі-
міз дегі ауа ластануына тұрақты 
мо ни торинг жүргізетін ресми 

Бұл толық картинаны көру үшін 
жеткіліксіз.

Дүниежүзілік денсаулық сақ-
тау ұйымы елімізге қатысты мұн-
дай зерттеулер жүргізбейді. Сол 
себепті Қазақстандағы ең ірі қа-
ла ларда ауаға бөлінетін қал дық-
тардың арасындағы күрделі 
байланыстар ғылыми тұрғыда 
зерт телуі тиіс. Сонымен қатар 
ме тео рология мен атмос фе-
радағы химиялық өзара әре кет-
тесулер де ғалымдардың наза ры-
нан тыс қалмауы қажет.

Д.Винниковтың айтуынша, 
мә ліметтердің жеткіліксіздігі 
қор  шаған ортаның дәл қазіргі 
ахуа лына лайықты баға беріп, 

Экожүйені жақсартудың 
алғашқы қадамы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың медицина және 

денсаулық сақтау факультетінде медицина кадрлары мен 

денсаулық сақтау мамандарын талап ететін жаңа 

формадағы ғылыми бағыт жолға қойылған. Сол ар қылы 

қоғамдық сұраныстарға жауап беру – басты міндет. 

Факультеттегі денсаулық және қоршаған ор таны 

ғылыми-зерттеу зертханасының қызмет кер лері сыртқы 

орта мен жұмыс процесіндегі фактор лар дың адам 

денсаулығына әсерін зерттеумен айна лысады. 

және Нұр-Сұлтан қаласындағы 
PM2.5 бөлшектерін ауаға таратып 
отыр ған негізгі көздері анық та-
лады. Сондай-ақ жобаға сай, ең 
жаңа ғылыми дәлелденген бағыт-
тар, оның ішінде химиялық тал-

дау мен көпайнымалы фак тор-
лық тал дау әдісі (PMF) 
қол  данылады. Аталмыш екі 
қаланы қоса ал ғанда, тұр-
ғылықты азаматтардың са ны 3 
миллионнан асады. Бұл турис-
тер мен қала қонақтарын 
есепке алмағандағы көрсеткіш. 
ҚазҰУ-дың ғылыми-зерттеу ла-
борато рия сындағы жұмыстар 
тек гигие на лық жұмыстармен 
шектеліп қалған жоқ. Өйткені 
жобаға қыз мет етуші мамандар 
Қазақстанда алғаш рет кәсіби 
міндеттерін ат қару барысында 
обструктивті созылмалы өкпе 
ауруларының пай да болу қау пін 
анықтау мақ сатында по пу ля-
циялық зерттеу лер (Internation-
al Journalof COPD ба  сы  лымында 
жарық көрген) жүргізді, – дейді 
ол. 

Сараптама нәтижесінде зерт-
ха на мамандары шаң, бу, газ бен 
түтін бөлінетін орындарда жұмыс 
істеу обструктивті созылмалы 
өкпе ауруларына шалдығу қаупін 
1,71 есеге арттыратынына көз 
жет кіздік. 

– Бұл көрсеткіште темекі 
шегу, физикалық белсенділік, 
адамның жасы мен жынысы және 
әлеу мет тік-экономикалық стату-
сы секілді осы дертті туғызатын 
негізгі фак торлар ескерілмеген. 
Ғылыми-зерттеу лабора тория-
сындағы қыз  меткерлер негізінен 
жұмыс орындарындағы ауаның 
ластануы бағытында көптеген 
жұмыстар атқарады. Дегенмен 
еңбек меди цинасы және тыныс 
алу пато ло гиясы саласында басқа 
да зерт теулері жоқ емес, – дейді 
Денис Винников. 

Мәселен, қазіргі уақытта 
зерт  хана қызметкерлері тө мен-
дегідей ғы лыми жобаларға 
қатысады: Рес пи раторлық ден-
саулық көр сет  кіш терін зерттеу 
мен өрт сөн ді ру шілердің кәсіби 
қыз метімен қа уым дастық; Ал-
маты қаласы тұр ғындары ара-
сын да обструк тив ті созылмалы 
өкпе ауру ла ры ның таралуы мен 
кәсіби міндеттерін атқару себе-
бі нен ауруға шалдығу қаупіне 
попу ля циялық зерттеу жүргізу; 
Еуро па лық респира тор лық қо-
ғамның және торакалды рес пи-
раторлық қоғамның жұмыс 
тобы шең бе рінде респи ра тор-
лық ауру лардың пайда болуы 
үшін кәсіби факторлардан ке-
летін за лалға жүйелі шолу 
жүргізу; Теме кіге тәуелділікті 
емдеуге ар нал ған цитизиннің 
тиімділігі мен қауіп сіздігін 
жүйелі түрде шолу және мета-
талдау; Қатты отынды жағу 
нәтижесінде қыста лас танған 
ауа жағдайында «таза» жұмыс 
орын дарында РМ

10
 қал қы ма 

бөл шек те ріне экспози ция ны 
зерделеу; Ал маты қала сын дағы 
жылыту мау сымымен және 
қатты отынды жағумен бай-
ланысты ауаның РМ2,5 қал-
қыма бөлшектерімен ластануын 
мо ни торингілеу және т.б.

Осылайша Әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ-да жаңа ғылыми 
бағыт – медицина мен денсаулық 
сақтау саласы табысты дамып 
келеді. Сондай-ақ ғылыми-ин но-
вациялық қызметке және қара-
ша ңы рақты зерттеу уни вер си те-
тіне айналдыруға өз үлесін 
қо суда.

Кәмила ДҮЙСЕН

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚ ТАУ 

ҰЙЫМЫ ЕЛІМІЗГЕ 
ҚАТЫСТЫ МҰН-

ДАЙ ЗЕРТТЕУЛЕР 
ЖҮРГІЗБЕЙДІ. 

СОЛ СЕБЕПТІ 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 

ЕҢ ІРІ ҚА ЛА ЛАРДА 
АУАҒА БӨЛІНЕТІН 
ҚАЛ ДЫҚ ТАРДЫҢ 

АРАСЫНДАҒЫ 
КҮРДЕЛІ 

БАЙЛАНЫСТАР 
ҒЫЛЫМИ ТҰРҒЫДА 

ЗЕРТ ТЕЛУІ ТИІС. 
СОНЫМЕН ҚАТАР 

МЕ ТЕО РОЛОГИЯ МЕН 
АТМОС ФЕ РАДАҒЫ 

ХИМИЯЛЫҚ ӨЗАРА 
ӘРЕ КЕТ ТЕСУЛЕР ДЕ 

ҒАЛЫМДАРДЫҢ 
НАЗА РЫ НАН ТЫС 

ҚАЛМАУЫ ҚАЖЕТ.

ұйым. Көптеген жылдар бойы 
«Қазгидромет» ауада кездесетін 
барлық PM бөлшектерінің жалпы 
санын анықтап келді, тек соңғы 
кездері ғана PM2,5 бөлшектеріне 
мониторинг енгізді. Дегенмен 
Ал маты қаласы бойынша ор на-
тылған 16 бекеттің бесеуі ғана 
осы мақсатта жұмыл ды рылған. 

қауіп-қатердің алдын алуға 
бағытталған тиімді бағдарлама 
құруға кедергі болуда. 

– Сондықтан Қазақстандағы 
қалаларға заманауи зерттеу әдіс-
тері мен модельдеу құралдарын 
пай далана отырып ауа құрамына 
кешенді талдау жасалуы қажет. 
Бұл зерттеу жұмысында Алматы 



QAZAQ UNIVERSITETI

  WWW.KAZNU.KZ 5
№8 (1834), 26 НАУРЫЗ,  2022 ЖЫЛ  АПТАЛЫҚ 1948 ЖЫЛДЫҢ 20 СӘУIРIНЕН ШЫҒА БАСТАДЫ

Ол Әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-да «Қаржы» мамандығы бо-
йын ша 2009 жылы бакалавр, 2011 
жылы магистр дәрежесін алды. Ал 
2014 жылы қара шаңырақта 
«Мем лекеттік және жергілікті бас-
қару мамандығы» бойынша PhD 
докторантураны тамамдайды. 
Сондай-ақ 2015 жылы аталмыш 
бағыт бойынша PhD философия 
докторы ғылыми дәрежесіне ие 
болған.

Елдегі инновациялық даму 
проблемалары мен ғылымды қа-
жет сінетін экономиканың қа-
лып   тасуы Әзиза Серікқызының 
ғы лы ми қызығушылығын оятты. 
Өйт  кені ғылымды тірек ететін 
эко номика құру Қазақстанның 

Жас ғалым 1993 жылы Түр кіс-
тан облысының Бәйдібек ауданы 
Ақ бастау ауылдық округінің 
Тұрақты ауылында дүниеге кел-
ген. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
да «Биология» мамандығы бо-
йын  ша білім алып, оқуын 
ма  гис тратура және докто ран ту-
рада жалғастырды. Осылайша 
2021 жылы аталған оқу орнында 
PhD докторы дәрежесіне ие бо-
лып, университеттің жас ғалымы 
марапатын жеңіп алды. Бүгінде 
Бекжан ғылым жолына жаңадан 
қадам басқанына қарамастан, 
Scopus базасында 1-квартильге 
кі ретін төрт халықаралық жур-
нал ға жарияланған мақалалардың 
бірінші және екінші авторы. 

Қазіргі таңда жас ғалым бак-
териялар мен цианобак териялар 
негізінде сутек және био ты ңайт-
қыш алу салалары бойынша қар-
қынды түрде зерттеу жұмыстарын 
жүр гізуде. Болашақта әлемге та-
ны мал ғалым болуды мақсат етіп 
отыр. 

Бекжан Дүйсенбіұлының ғы-
лы ми жолын әлем картасы дерсің. 
Өйткені жас ғалым өзінің ғылым 
жо лын шетелдерге жасаған 
тағылымдамаларда қалып тасты-
ра ды. Магистратура және док то-
рантура дәрежесін алу барысында 
жас ғалым Ресей, Оңтүстік Корея, 
Жапония, Қытай елдерінде дис-
сер тациялық жұмыс бойынша 
зерттеу жасайды.

МИКРОБАЛДЫРЛАРҒА 
ЖАСАЛҒАН ТӘЖІРИБЕ

Магистр дәрежесін алу үшін 
жас ғалым 2016 жылы М.Ло мо но-
сов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетінің Биофизика ка-
фе драсында тағылымдамадан 
өте  ді. Онда Бекжан микро балдыр-

әлемнің ең дамыған 30 елінің 
қатарына кіру тұжы рым дама-
сындағы басым бағыттардың бірі 
болатын. Себебі бұл ғылыммен 
астасып жатқан өндіріс орында-
ры ның әлеуетін арттыруды талап 
етеді. Мұндай технологиялар 
қазіргі уақытта елдің техно ло-
гиялық кешені мен халықаралық 
жоғары технологиялар нарығы-
ның кірігуіне негіз болмақ. Со-
нымен қатар мемлекеттің бәсе-
кеге қабілеттілігінің кепіліне 
ай налып отыр.

Ғылыми инфрақұрылымды 
нақ ты толық қаржыландырмау 
ғылымға арқа сүйейтін өндіріс-
тер ді дамытуға теріс әсер етеді. 
Осылайша аталған өнеркәсіп 

лар дың клеткаларына ауыр ме-
тал дармен әсер ете отырып, фо-
то синтез професінің активтілігін 
тіркеу жұмыстарын AquaPen ап-
параты арқылы зерттейді. Со ны-
мен қатар зерттеу жұмыстарында 
хлорофил А пигментінің қоректік 
ортадағы өзгерісін зерттеп, фото-
син тездің ауытқуын әртүрлі пара-
ме трлерді зерттеу арқылы тіркеу 
әдістерін меңгерді. Тағылымдама 
соңында Бекжан кафедра про-
фес соры Д.Н.Маториннің оң пі кі-
рін алып, ғылымға деген жігерін 
шыңдап келді. 

ТОПЫРАҚСЫЗ КӨШЕТ 
АЛУ ЖОЛДАРЫ

Жас ғалымның Оңтүстік Ко-
рея   дағы тағылымдамасы 2016-17 
жылдары Данкук универ си те тін-
дегі Биотехнология ла бо ра то рия-
сында өтеді. Бұл жерде Бек жан 
Қосалбаев картоптың вируссыз 
кө шеттерін in vitro (пробиркада 
– авт.) жағдайында өсіру техно-
ло гиясын меңгереді. Лаборато-
рия  лық тұрғыда топырақсыз ор-
тада өсетін алма, құлпынай және 
қы занақтың көшеттерімен жұмыс 
жасап, ірі жылыжайларда бірнеше 
рет зерттеу жұмыстарына қаты са-
ды. 

орындарын қаржыландырудың 
тиімді әдістері мен құралдарын 
зерделеу жас ғалымның бойын-
да ерекше қызығушылық туды-
ра ды.

Әзиза Жұпарова докторан ту-
ра да оқып жүріп, «Қазақстанның 
ин но вациялық қызметінің тиім-

Инновациялық даму проблемаларын зерделеуші
Дүниежүзілік ғылыми қауымдастық алдында Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың мәртебесін биіктетіп, ғылыми 
жобалардың халықаралық деңгейде жүзеге асуына себепкер 
болып жүрген – университетіміздің жас ғалымдары. 
Экономика және бизнес жоғары мектебі Экономика 
кафедрасының доценті міндетін атқарушы Әзиза 
Жұпарованы осы топтың қатарынан көреміз. 

ділігі», TEMPUS «QUEECA» жобасы, 
«Қазақстан Республикасында 
ғылымды қажетсінетін эконо ми-
каны дамыту: теория, әдістеме 
және практика», «Қазақстан өңір-
ле ріндегі жасыл экономиканы 
дамыту: әлеует, үрдістер мен 
перспективалар», «Қазақстандағы 
инновациялық компаниялардың 
әлеуметтік-экономикалық даму 
процесін зерделеу негізінде оқу 
кейс-стадияларын әзірлеу және 
апробациялау» атты ғылыми 
жұмыстарға белсене араласты. 
Әзиза Серікқызы – 2018 жылдың 
ақпан айынан бастап «Қазақ стан-
дағы ғылымды қажет ететін өн-
ді ріс терді қаржыландырудың 
тиім ді әдістерін әзірлеу» та қы  ры-
 бын дағы ғылыми жобаның же-
тек шісі.

Ол сондай-ақ ғылыми-теория-
лық және ғылыми-практикалық 
конференциялардың белсенді 
қатысушысы. Соның нәтижесінде 
соңғы бес жылда республикалық 
және халықаралық конференция 

материалдарында 20-дан астам 
жарияланымдары жарық көрді. 
Осыған дейін ол Малайзия 
халықаралық ислам университеті 
(International Islamic University of 
Malaysia) мен Лейпциг универ си-
тетінде (Германия) ғылыми тағы-
лым дамадан өтті. 2015 жылы 
Нью-Дели университетінде (Үн-
діс тан) жоғары рейтингті жур нал-
дарда ғылыми зерттеулер жүргізу 
және ғылыми жұмыстарды жария-
лау мәселесі бойынша білім алды. 
Сонымен қатар Әзиза Жұпарова 
IELTS сертификатының иесі және 
эконометрика, статистикалық 
талдау мен SPSS және GRETL бағ-
дар ламаларында жұмыс істеу 
бойынша оқыту курсынан өткен. 
Ағылшын тілін жетік меңгерген 
жас ғалымның біліктілікті арт ты-
ру бойынша үнемі жұмыс істей ті-
нін осыдан-ақ байқауға болады. 
Табиғи ғана емес, ғылыми байлы-
ғы мызбен де мақтана алатын 
болашақты құру – басты мақса-
ты мыз.

Шетелдік тағылымдамалар шыңдай түстіХалықаралық 
ғы лым интеграция сы-
на сүбелі үлес қосып 
жүр ген жас ға лым да-
рымыз жетерлік. Қара 
шаңырақ ҚазҰУ-дағы 
тарихи тұлғалардың 
ізін жалғаған сондай 
жан ның бірі – Бекжан 
Қосалбаев. Ол – 
«Биотехнология» 
ма  ман дығы бойынша 
философия ғылы мы-
ның докторы (PhD), 
микробиолог. 

Данкук университетіндегі Биотехнология лабораториясында 
алма көшеттерінің филогенетикалық анализін жасау сәті

БИОСУТЕК ӨНДІРУ
ӘДІСТЕРІ

Жас ғалымның күншығыс елі-
не сапары докторантура тағы-
лым дамасы негізінде жүзеге асты. 
Іссапар 2019 жылы Токио ғылыми 
университетінің Томо лабора то-
риясында жүргізілген еді. Ондағы 
мақсат – цианобактериялардың 

Тағылымдама соңында Бек-
жан Қосалбаев профессор Сан 
Гуг тан барлық әдістерді игергенін 
растайтын оң пікір алып қайтты. 

Синехоцистис модельді цианобактерия дақылының сутек бөлу 
көрсеткіштерін газ хроматограф құрылғысында зерттеу сәті

TIB CAS лабораториясы

Қазақ станның әртүрлі экожүйе-
ле рінен бөліп алып, коллекциялық 
штамдармен қосып, олардың Н2 
бөлу қабілеттіліктерін анықтау 
жұмыстарын жүргізді. Сонымен 
қатар тағылымдама барысында 
жас ғалым екі активті штамды 
таңдап алып, олардың ФС1 ай на-
ласындағы электрондар та сы-
малын анықтап, пигменттік құ ра-
мына толық баға берді. 

Іссапар соңында Бекжан Қо-
сал баев нәтижелерге сүйене оты-
рып, Q1 дәрежесіне кіретін Inter-
national Journal of Hyrogen Energy 
халықаралық журналына қолжаз-
ба ны дайындап, жариялады. Тә-
жірибе алмасу соңында про фес-
сор Томо Татцуя қолынан 
та ғы лымдаманы сәтті аяқтағаны 
туралы сертификат алады. 

ӨНЕРКӘСІПТІК 
СИНТЕТИКАЛЫҚ 

БИОТЕХНОЛОГИЯ

Жас ғалым 2019 жылы Қы тай-
дың Тянь-Зинь қаласы TIB инс ти-
тутына қажетті шарттарын орын-
дап, тағылымдамаға қатысу 
ту  ра лы өтініш жібереді. Нәти-
жесінде әлемнің 150 ғалымының активті штамдары негізінде био-

сутек өндіріп алу жұмыстарын 
жүр гізу. Осы бағытта докторант 
10 цианобактериялық штамдарды 

Тәжірибе соңында ҚазҰУ мен 
ТIB арасында студенттер алмасу 
және дәріс оқушы профессорлар 
тұрғысындағы қарым-қатынас 
жасау туралы меморандумға қол 
қойылып, Жибин Сун про фес-
сордың қолынан курсты аяқта ға-
ны туралы сертификатпен ма ра-
патталады.

БОЛАШАҚ 
ЭНЕРГИЯСЫ

2017 жылы «Болашақ энер гия-
сы» тақырыбына арналған Ас та-
на дағы EXPO-2017 шеңберінде 
«Биодизель алу мақсатында фото-
био реакторларда микро бал дыр-
лар ды жаппай өсіру және мо-
ниторингілеу» жобасына Ұлттық 
ғылым академиясының академигі, 
профессор Болатхан Заяданның 
басқаруымен қатысты. Ол жерде 
микробалдырлардың көптік био-
мас сасын дақылдау жұмыс та рын 
жасады.

Кәмила ДҮЙСЕН

арасынан жеңіп шығып, осы 
курсқа жолдама алғаны туралы 
ха барлама алады. Барлық шы ғын-
ды шақыртушы жақ қамтамасыз 
еткен. Оқу курсында өнеркәсіптік 
синтетикалық биотех но ло гия-
ның теориясы, практикасы және 
қолдану мәселелері қарас ты ры л-
ды.

SERPIN
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Everyone, who is 

directly involved in 

teaching, knows that it is 

a rather diffi cult task to 

implement a program 

where the language of 

instructions is the English 

language only. 

BILIM

I was interested in the culture 
and the people here

Once I was 
lucky to be a 

student of “spets 
grouppy” at 

Physics faculty

These processes are rarely going 
smoothly and without major com-
promises between the quality of 
education and the readability of 
materials. Most often, the students 
and teachers are falling behind al-
most all foreign language require-
ments in teaching and start using 
their native languages to clarify and 
confi rm questions about class and 
teaching materials, and understand 
instructions for everyday tasks and 
exams.

One of the academic alternatives 
to this situation was the program 
which once existed during the So-
viet period at Physics faculty. The 
program was called “spets grouppa” 
with extended hours of teaching 
English.  I can defi nitely say that I 
was happy, together with the other 
selected students, to be admitted to 
this program based on my highest 
grades for entrance exams. The 
program was one year longer than 
the regular 4 years, and instead of 
teaching us all physics classes in 
English, we were given the extra 
classes of English.

We were lucky to have the best 
mentors and English teachers in 
our students' lives as well the other 
professionals in physics, math, his-
tory, philosophy, et cetera, who 
were doing the best jobs they can 
do while complimenting each oth-
er. Many of these teachers are still 
working in our department and are 
very productive in teaching and 
administrative work. Under their 
supervision and initiative two years 
ago was created the offi cial TOEFL 
test center for our students, teach-
ers, and everyone else from our 
country and abroad who is required 
to pass this exam. 

As a result, we were prepared for 
many challenges of professional life 
with deep and sound knowledge of 
English and Physics.  In the light of 
the current development in educa-
tional programs, it may be benefi -
cial to return to such practice.

Arman KUSSAINOV,
PhD, candidate of technical 

sciences, 
Senior lecturer, Physics and 

Technology Department

Holding students’conferences 
is always benefi cial. The confer-
ence serves as a platform for the 
exchange of ideas and scientifi c 
developments between research-
ers from different fi elds of sci-
ence. The main goals and objec-
tives of the conference are to 
stimulate the research and edu-
cational activities of students, to 
attract students and young scien-
tists to solve scientifi c problems, 
to develop the creative abilities 
of the most talented and gifted 
students and to promote the for-
mation of the intellectual poten-
tial of young people.

This year it was decided to 
give the conference an interna-
tional scope. Due to some restric-
tive measures still in place to 
prevent the spread of COVID-19 
the conference was held in on-
line regime. The conference par-

Master's Conference -2022
"Current trends in interdisciplinary issues"

I was given this great oppor-
tunity to visit this country just 
after I’ve read an article on a news 
site, about how Kazakh people 
care for their younger genera-
tion’s education. So, I thought, 
“Maybe I will have a great time 
studying there!” and I applied for 
a government scholarship, and 
luckily enough I got it. 

This is my fi rst time ever in 
Kazakhstan and I am enjoying 
every part of it. Like, the weather 
is just perfect for me and the 

Prepared by 
Аizhan MULDAGALIEVA

ticipants were happy to welcome 
Professors Patricia Gilman, Paul 
I. Minnis (Oklahoma University, 
USA), Christopher Korten (MGI-
MO,  Russian Federation), Kur-
shat Jesur (University of 
Canakkale Onsekiz March, Tur-
key) and guests from Kirgizia.

The plenary session of the 
conference was solemnly opened 
by the Dean of the Faculty of Phi-
lology, Doctor of Philology, Pro-
fessor B.U. Dzholdasbekova, Can-
didate of Philological Sciences, 
Associate Professor of the De-
partment of Foreign Languages   
A.A. Muldagaliyeva and head of 
the Department of Foreign Lan-
guages   D.D. Dosmagambetova, 
who wished the conference fruit-
ful work and constructive scien-
tifi c dialogue and discussion.

After the plenary session, the 
conference continued its work in 
three sections by branches of sci-
ence: physics and technical sci-

ences and technologies, natural 
sciences, social sciences and hu-
manities, where the conference 
participants presented their re-
search fi ndings, shared their ideas 
and opinions, exchanged views 
and discussed topical issues .

      A distinctive feature of this 
conference was that most of the 
speakers presented the results of 
their work in English.

Following the results of the 
breakout sessions, the modera-
tors noted the reports of the par-
ticipants who distinguished 
themselves not only by their ex-
cellent command of the English 
language, but also by the most 
fully revealing the essence of 
their research and clearly pre-
senting the results of their re-
search to a wide audience.

Thus, the reports of the fol-
lowing master course students 
and young scientists aroused par-
ticular interest among the audi-

ence and the speakers managed 
to successfully convey the es-
sence of very complex issues un-
der study:

 Arystanova Nurai “Sociolin-
guistic analysis of Kazakh kinship 
terms”, Mammadgasanova 
Gamyar “Peculiarities of aggres-
sion in adolescence”, Khasibulla 
Mohammadi “Ensuring and pro-
tecting human rights, civil rights 
and freedom in Islamic legal doc-
trine”, Mukhtarova Azhar, Zayn-
olda Nesibeli “Case study: A Com-
parison of Kazakh and Japanese 
Etiquette", Tolepbergen Arsen 
"Calculation of the concentra-
tion distribution for a three com-
ponent gas mixture in a diffusion 
channel with different thermo-
dynamic parameters", Embergen 
Magzhan "Impact of Physics 
Olympiad on education", 
Mukhamedali Bekzat "Game de-
velopment and its relation to 
Kazakhstan”, Tokhtarova Madina 
“Modeling and Development of 
the Implementation of SMM Mar-
keting in the work of the com-
pany”, Vaidman Nadezhda “The 
study of the star SDSS J150722.30 
+ 523039.8”.

We would like to thank all the 
participants of the conference 
and express hope that this event 
will give a fresh impulse to fur-
ther achievements in their scien-
tifi c research activities.

G.K. KULZHANBEKOVA,
Department of Foreign 

Languages

“Greetings! My 
name is Tsendragchaa 
Myanganbayar and I’m 
from Ulaanbaatar, 
Mongolia. I grew up in a 
loving family with 3 
siblings and two caring 
parents. I am a 
graduate of “New Era 
International School”.  I 
am a freshman in 
Chemistry and 
Chemical Technology 
faculty majoring in 
Chemical Engineering.

Every year in 
mid-March, the 
Department of Foreign 
Languages   of al-Farabi 
Kazakh National 
University holds a 
scientifi c and method-
ological conference of 
fl edgling scientists and 
master course and 
doctorate students. The 
very name of the 
conference "Current 
trends in interdisciplin-
ary issues" suggests 
the interdisciplinarity 
of scientifi c results.

people here are also very nice. All 
the staff from the faculties are 
also very sociable and caring, al-
ways ready to help whenever I am 
in need for one. Also, the city is 
really big, like the people’s heart. 

My professors and classmates 
are all lovely people. The one 
thing I really love about KazNU, 
specially in my faculty is that the 
community here is very welcom-
ing.

I have known Tsen-
dragchaa for several months 
now and he has been a good 
friend since then. He excels in 
his academic performance. 
Beyond his academic excel-
lence, he is a talented person. 
Tsendragchaa can play gui-
tar, piano and is a good sing-
er. Moreover, he is a very con-
siderate person and has good 
manners. Whenever you need 
help, you can always reach 
out to him and he does his 
best to help you. We get to 
communicate with him in 
English because he cannot 
speak in either Kazakh or 
Russian. That’s why he is huge 
help to improve our spoken 
English. He deserves more 
kind words about him and we 
all appreciate that he is our 
groupmate.

Nuray ARYSTANOVA,
101 English group student,

Faculty of Chemistry and 
Chemical Technology

A lot of people asked me why 
I chose KazNU or Kazakhstan to 
do my bachelor’s. Well, I don’t 
have a very grandiose reason for 
it. I just like how Mongolia and 
Kazakhstan are similar and I 
wanted to see it for myself. Basi-
cally, I was interested in the cul-
ture and the people here. 

The one thing I am strug-
gling with is the language bar-
rier, so I will do my very best to 

learn the language as soon as 
possible. 

I am really looking forward to 
studying here and making many 
new friends.

Tsendragchaa 
MYANGANBAYAR

P.S

SOME LIFE QUOTES:
 «Life isn't about fi nding yourself. Life is about creating yourself.» George Bernard Shaw
 «Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they  

 gave up.»  Thomas A. Edison
 «If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.» – Albert Einstein
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Иә, мен көрмедім.
Көрмегем Лондонның жауынын,
Монреаль дауылын.
Тіпті мен Мәскеуде болмағам.
Тоңбағам Фрейзердің түнінде,
Күнінде Рионың жанбағам.
Көрмедім Париждің шамдарын,
Алқызыл таңдарын.
Болмағам соншалық жырақта,
Бірақ та, көрдім мен...
Ақ басты Алатау бөктерін,
Көктемін ғажайып Көкшенің,
Толқыған Балқаштың балығын,
Толқыды жүрегім,
Жағасын көргенде Іленің,
Қызылжар даласын,
Жайлауын Жидебай жақтардың, 

Жемісін жайқалған бақтардың,
Тараздың тымырсық түндерін,
Торғайдың жел ескен күндерін,
Бөкендер жататын жаралы
Шер тұнған шежірелі даланы,
Қаланы құшатын ерке Есіл,
Әсеттің ән салған өлкесін,
Ер Түрік бесігін,
Елімнің шығысқа шығатын есігін,
Алматы ақшамын,
Бау менен бақшаның ордасын,
Көргенмін, жолдасым.
 
Сен маған көрмедің демегін,
Көрмедің демегін, себебі –
Елімнің әр тасын танымай
Картасын алмаймын қолыма 

шетелдің,
Қазақтың өз жерін аралап 

болғасын,
Кетермін қыдырып, жолдасым...

Әнел АЯНҚЫЗЫ, 
журналистика факультетінің 

3-курс студенті

Журналистика факуль-
те тінің 3-курс студенті 
Әнел Аянқызының өлеңдері 
ерек ше иірімдерге толы. Өзге 
сүрлеуде, соны бояуда жыр-
лай тын жас ақын бо ла ша-
ғынан зор үміт күттіреді. 
Ли рикалық тақырыпты 
өлең  ге қосқан бөгенайы бө-
лек жас шайырдың өлеңдері 
оқырман көңілінен орын та-
бады деген ойдамын. «Те-
ңіздің дәмі – тамшыдан» бі-
лінетіні анық, демек, көңілге 
қонған осы бір өлең жолдары 
арқылы өзге жырлары да 
жоғары деңгейде жазыл ға-
ны на сенім ұялайды. Әрине, 
поэзия тұтастықпен өл ше-
неді. Сондықтан жас ақын 
талмай, жалықпай іздене 
беруі тиіс. Сәт-сапар ті лей-
мін!

Бауыржан ӘЛІҚОЖА,
ақын, Т.Айбергенов 

атындағы сыйлықтың 
иегері, Халықаралық 

«Шабыт» фестивалінің, 
Қазақстан жастар одағы 

«Серпер» сыйлығының 
лауреаты

Кейіпкеріміздің бала күн-
нен бергі көп тіл үйренуге 
деген мақсат-мұраты ҚазҰУ-
ға, Шетел филологиясы және 
ау дарма ісі кафедрасына оқуға 
түсуіне себепші болды. Бүгінде 
ол қазақ, орыс тілдерінен бө-
лек, ағылшын, поляк тілдерін 
же тік меңгерген.

– ҚазҰУ-ға оқуға түскен 
ал ғашқы курстың соңында 
ке ле сі жылға «Академиялық 
ұт қыр лық» бағдарламасымен 
құ  жат тар тапсыруға бел бай-
ла дым. Менде IELTS деңгейі – 
7.5 және GPA жақсы деңгейде 
болатын. Бұл ҚР БҒМ грантын 
алу үшін әрі шетелде 120 күн 
тағылымдамадан өтуге жеткі-
лік ті көрсеткіш болды. ҚазҰУ-
дың шетелдік серіктес жоғары 
оқу орындары арасынан Вар-
шава университетін таңдадым. 
Себебі аталмыш оқу ордасы-
ның білімі сапалы және тағы-
лым дамадан өту мерзімі ең 
ұзақ болды. Сонымен қатар 
Польшадағы күнкөріс қамы 
Батыс Еуропаға қарағанда 
әлде қайда арзан және мә де-
ниеті мені бұрыннан қызық-
ты ратын, – дей келе, ол Вар-
ша вада өткен оқу семестрі 
туралы пікірін де айтып өтті. 
Студенттер арасындағы бәсе-
ке лестік пен шынайы қы зы-
ғушылық атмосферасы сезіл-
ге нін тілге тиек етті. Варшава 

Халықаралық ынтымақтастық аясында Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті «Академиялық 
ұтқырлық» бағдарламасын сәтті жүзеге асыруда. ҚазҰУ 
– халықаралық стандарттарға сәйкес жоғары білімнің 
сапасын қамтамасыз етіп, бәсекеге қабілеттілігін 
арттырып жатқан бірден-бір оқу ордасы. Шетелдік 
серіктес жоғары оқу орындарында университетіміздің 
студенттері тағылымдамадан өту арқылы білім алуда 
және ғылыми іс-шараларын жүзеге асырып жатыр. Осы 
орайда, филология факультеті Шетел филологиясы 
және аударма ісі кафедрасының 4-курс студенті Нұрсұлу 
Сағымбаева өз тәжірибесімен бөлісті. 

Төрт тілді тең меңгерген

Ақжарқын Күнтуғанқызы – Моңғолия мемлекетінің 
азаматшасы, Баян-Өлгей қаласының тумасы. Қазіргі 
таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасының 
1-курс магистранты.

Жетістіктер бастауы – Ұлттық университет

– Әл-Фараби атындағы Қа-
зақ ұлттық университетіне 
оқу ға түсу әрбір жастың ар-
ман-мұраты. Бәрінің басына 
қона бермейтін мұндай бақ 
менің өміріме үлкен өзгеріс 
алып келді. Университет 
табалдырығын аттаған күннен 
бас тап «Білімді студент – білік-
ті маман» деген қағиданы ұста-
нып, талмай ізденіс үстінде 
жүрдім. Барлық сабаққа ынта-
ықыласпен қатысып, оқы ту-
шы лардың үмітін ақтауға 
тырыстым. Уни верси те тіміз-
де өткізілетін мәдени іс-ша-
ра  лар ға белсенді қатысу мен 
үшін таптырмас рухани бай-
лық болды. ЖОО-лар ара-
сын да және университе ті-
міздегі әр бір жобаға қатысу 
ба ры сында көптеген тәжіри-
бе жи нақтадым, – дейді фи-
ло логия факультетінің ма-
гис транты. 

Ол білім ордасында білім 
ғана алып қоймай, жан-жақты 
байқауларға қатысып, уни вер-
ситет намысын қорғап жүр. 

Өткен жылы қандас студент-
тер дің арасында білімді, та-
лант ты және үздіктерді анық-
тау мақсатында жүргізілген 
«Үз дік қандас студент» жо-
басына қатысып, бас бәйгені 
иелену бақыты бұйырған. 
Сон дай-ақ Елбасы Н.Назар-
баев тың қолдауымен жүр гі-
зілетін шетелдегі қандастарға 
арналған «Қазақстан – ата-
жұр тым, қасиетім – ана тілім» 
тақырыбындағы «Дарын» ха-
лық аралық олимпиадасының 
үш дүркін жеңімпазы. Былтыр 
Нұр-Сұлтан қаласында өткен 
«Bilim-orkenieti» және Үздік 
студенттер академиясының 
ұйым дастыруымен өткізілген 
«ТМД-ның үздік түлегі» атты 
халықаралық жобасының үз-
дігі атанды. «Bilim-orkenieti» 
ұлт тық инновациялық ғы лы-
ми зерттеу орталығының 
ұйым дастыруымен түркі мем-
лекеттері арасында өткізілген 
«Түркі әлемінің үздік сту ден-
ті-2021» халықаралық бай-
қауы ның жеңімпазы. Ол өзінің 

Жауқазын жыр
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осындай жетістіктерге жетуіне 
бірден-бір себепші ілім алып 
жатқан білім ошағы екенін 
жеткізді. 

– ҚазҰУ білім саласында 
көптеген жетістіктерге жетуі-
ме, жасырын қабілеттерімнің 
көрінуіне септігін тигізді. Оқу 
ордасында спортқа да қызы-
ғу шылығым оянды. Мәселен, 
шахмат, дойбы ойнау сүйікті 
істерімнің біріне айналды. 
Сту денттік өмірім мағыналы 
әрі қызықты жалғасуда. Бос 
уақытымды кітап оқуға, әдеби, 
мәдени іс-шараларға қатысуға, 

театрға баруға, тауға шығуға, 
киім тігуге арнаймын. Осы 
іспетті хоббиларым менің тұл-
ға ретінде қалыптасуыма се п-
тігін тигізіп жатыр. Білім мен 
тәрбиесін ұштастыра берген 
университетіміздің ұстаз да-
рына алғысымды білдіремін. 
Мен үшін «ұстаз» деген ұлы 
есімді алу – үлкен бақыт. 
Әсіресе қазақ тілі мен қазақ 
әдебиеті пәнінің ұстазы атану 
– мендегі рухани байлықты 
одан әрі дамыта түсері анық. 
Себебі әдебиет саласы – те-
ңіз ге шашылған меруерт-
мар жан дай. Жарқ-жұрқ еткен 
ме руерт-маржан теңіздің 
түп  сіз-терең, тұңғиығында 
жат  са да, оған «әркімнің-ақ 
бар таласы» (Абай). Дәл сол 
меруерт-маржандай әдебиет 
саласының асыл мұрасын 
әрбір жан баласы зерттеп, 
ұлттық құндылықты бойына 
сіңіріп, үлгі-өнеге алуды көз-
дейді. Мен де сол білімнің 
жақұтын барынша бойыма 
сіңіріп, келер ұрпақпен бөліс-
сем деймін. Бұл менің болашақ 
педагогтік борышым, – деп 
қандасымыз сөзін қорытын-
дылады.  

университетінде ол өзіне ког-
ни тивті лингвистика, ана ли-
ти калық философия, тіл және 
халықаралық қатынастар 
сияқ ты пәндер ұнағанын айт-
ты. Оқудан басқа уақытта 
Нұрсұлу Нұрланқызы пікі р та-
ластарға белсенді қатысып, 
шетел азаматтарымен таны-
сып, саяхаттап, поляк тілін те-
рең меңгеруге уақыт жұмсаған. 

– Варшава университетінде 
«Лингвистикадағы зерттеу 
әдістері» (Text Mining) және 
«Прагматикаға кіріспе» (Social 
Media Mining) т.б. пәндерді 
таңдадым. Мен шетел профес-
сор ларымен барынша көбірек 

ақылдасып, кеңестім. Солар-
дың бірі, лингвистикадағы 
зерт теу әдістері пәнінің же-
текшісі Каролина Кулиговска 
өзімен бірге компьютерлік 
лингвистика тақырыбында 
зерт теу жазуды және оны ақ-
па раттық қауіпсіздікте қолда-
ну ды ұсынды. Ұстазымның 
ұсынысын қабыл ала отырып, 
зерттеуді бірге сәтті жазып 
шықтық. Шетелден еліме білім 
қорын жинап, тіл үйреніп, 
әсерлі эмоцияларға толы күй-

де оралдым, – дейді студент 
өзінің шетелде алған тәжіри-
бе сі туралы ойын ортаға са-
лып. Ол өзінің болашақта қай 
саланы жалғастыратыны тура-
лы бүгінге дейін көп тол ған-
ғанын айтты. Мәселен, оның 
қызығушылығын оятқан – 
когнитивтік ғылымдар, ма ши-
налық оқыту, data science және 
компьютерлік лингвис ти ка 
салалары. Нәтижесінде ол 
ком пьютерлік лингвис тикаға 
тоқталып, осы бағытта ма-
гистратураға түсуге шешім қа-
былдағаны жөнінде сөз қоз-
ғады.

– Компьютерлік лингвис-
ти ка тілдік және техникалық 
білімді қажет етеді. Машинаны 
сөйлеуге, түсінуге үйрету өте 
қиын. Компьютерлік лингвис-
тер – дауыстық көмекшілер, 
чатботтар, машиналық аудар-
ма технологиялары, мәтіндер-
ді автоматты талдау және т.б. 
сияқты міндеттерді орындай 
алады. Талаптарға сай әрекет 
етіп әрі тақырыпты көбірек 
түсіну үшін мен статистика, 
бағдарламалау, жоғары мате-
ма тикаға қатысты онлайн 
курс тарға қатыса бастадым. 
Компьютерлік лингвистика 
бойынша магистратураға түсу 
үшін маған кейбір тақырыптар 
бойынша академиялық тә-
жіри бе жетіспейтінін түсіндім. 
Сол үшін тағы да Варшава уни-
верситетінен академиялық 
ұтқырлық арқылы тағы лым-
дамадан өтуге ниеттімін. Өйт-
кені компьютерлік лингвис ти-
ка өте қызықты, күрделі және 
үнемі дамып келе жатқан сала, 
– деген Нұрсұлу Нұрланқызы 
«Академиялық ұтқырлық» бағ-
дар ламасымен шетелден тағы-
лымдамадан өтуіне мүмкіндік 
сыйлаған Әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ басшылығына, ұс-
таздарына алғысын білдірді. 
Ол шетелден білім мен тәжі ри-
бе жинақтау арқылы бола шақ-
та еліне қызмет ету басты бо-
ры шы екенін де жасырмады. 

Нұрбек НҰРЖАНҰЛЫ

ALMA MАTER
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«Әл-Фараби-2022» 
халықаралық олимпиадасы

ҚазҰУ колледжі Әз Наурызды қарсы алды

Шара Қазақстан Респуб-
ли касының Білім және ғылым 
министрлігі мен «Дарын» рес-
публикалық ғылыми-тәжі ри-
белік орталығының қол дауы-
мен жүзеге асады.

Олимпиада жеңімпаздары 
ҚР БҒМ І, II және III дәрежелі 
дипломдарымен мара пат та-
лып, білім беру саласындағы 
қол даныстағы заңнамалық 
актілерге сәйкес, ЖОО-ға тү-
су кезінде басым құқыққа ие 
болады. Сонымен қатар жүз-
ден жүйрік шыққан же ңім-
паздарға ҚазҰУ гранты та-
бысталады.

Олимпиада үш кезең-
нен тұрады: 1-ші және 
2-ші ке зең дер on-line түрде 
w w w.kaznu .k z са й т ын да 
http://online-test .kaznu.kz 
сілтемесі арқылы өтеді.

Олимпиада келесі пәндер 
бойынша өткізіледі: ағылшын 
тілі, биология, дүниежүзі та-
рихы, география, инфор ма-
тика, Қазақстан тарихы, қа-
зақ тілі және әдебиеті, 

Айтулы шараға жоғары 
оқу орнына дейінгі білім беру 
факультеті деканының  оқу-
әдістемелік және тәрбие 
жұмысы жөніндегі орын ба-
сары Марат Әмірханов пен 
колледж директоры  Райхан 
Нұрқанова білім алушыларды  
асыға күткен Наурыз мей ра-
мымен  құттықтап, іс-шараны 
ашып берді. 

– Наурыз – «жаңа күн» де-
ген сөз. «Ұлыстың ұлы күні» 
деп аталған Наурызда ден сау-

балл алған қатысушылар өте-
ді.

 Қазақстандық оқушылар 
үшін 3-кезең 5-6 мамыр күн-
дері офлайн форматта уни-
верситет базасында өтеді. 
Олимпиаданың жараты лыс-
тану-математикалық бағыты 
бойынша 3-кезеңінің тап-
сыр малары теориялық және 
практикалық есептер түрінде 
болса, ал жалпы гума ни-
тарлық бағытта эссе жазу 
және университеттің зерт ха-
налық кешендерінде жүр-
гізілген жұмыстардың нәти-
жесі бойынша теориялық 
сұ рақтарға жауап беруден 
тұрады.

 Шетелдік оқушылар үшін 
3-кезең мамыр айының 5-і 
күні (Нұр-Сұлтан уақытымен 
сағат 15:00-17:00 аралығында) 
скайп арқылы онлайн түрде 
өтеді.

Байланыс телефоны:
377-33-30; 377-33-33; 

ішкі нөмір 33-66

ма тематика, неміс тілі, орыс 
тілі және әдебиеті, физика, 
фран цуз тілі, химия.

Олимпиадаға тіркелу 
25 нау рыз бен 15 сәуір ара лы-
ғында http://online-test.kaznu.
kz сілтеме арқылы онлайн 
түрде жүргізілетінін мәлім-
дей міз.

Қазақстандық оқушылар 
үшін 1-кезең 15-16 сәуірде (са-
ғат 10:00-ден 15:00-ге дейін), 
2-кезең 26 сәуірде (сағат 
11:00-ден 12:00-ге дейін Нұр-
Сұлтан уақыты бойынша) 
онлайн режимде өткізіледі.

ТМД елдерінен, сондай-
ақ жақын және алыс шетел-
дер ден қатысатын білім бе-
ру ұйы м дарының түлек тері 
үшін 1-кезең 18 сәуірде (сағат 
15:00-ден 16:00-ге дейін Нұр-
Сұлтан уақыты бойынша), 
2-кезең 26 сәуірде (сағат 
15:00-ден 16:00-ге дейін Нұр-
Сұлтан уақыты бойынша) 
онлайн режимде өткізіледі.

Екінші және үшінші ке-
зең ге 23 және одан жоғары 

ҚҰРМЕТТІ ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ 
ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ОҚЫТУШЫЛАРЫ 

МЕН СТУДЕНТТЕРІ!

 Бұдан былай газетіміз республика көлемінде 
тара ты лады. Енді газетке шыққан әрбір мақала, 
сұхбат, ғылыми жаңалықтар мен білім сала сын-
дағы тың ақпаратпен еліміздің түкпір-түк пі рін дегі 
оқырмандар да таныса алады. 

  Ендеше мүмкіндіктен құр қалмаңыз. Сіз де 
біздің га зет ке жазылып, өз мақалаңызды ұсына 
аласыз. Сонымен қатар газетке оқытушылар мен 
студенттер де ма те риалдарын жариялай алады.

ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ 
ЖЫЛ БОЙЫ ЖАЛҒАСАДЫ

Газетке жазылу индексі: 64787

««QQAZAQAZAQ
UNIVERSITETI»
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 Аудан/ауыл  Қала 

6 айға  1251,42 теңге 1363,14 теңге

12 айға  2502,84 теңге 2726,28 теңге

«ҚАЗПОШТА» АРҚЫЛЫ ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ:

Әл-Фараби 
атындағы Қазақ 
ұлт тық университеті 
дарынды оқу шы лар-
ға қолдау көрсету 
мақсатында 
Қа зақстан және 
ТМД елдерінің, 
сонымен қатар таяу 
және алыс шетел 
білім беру ұйым да-
рының 11-сынып 
оқушыларына 
ар налған жыл 
са йынғы «Әл-Фа ра-
би» халықаралық 
олимпиадасын 
өткізеді.

Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ 
колледжі жер 
жаңарып, бүкіл 
тіршілік иесі қайта 
түлейтін шақтағы 
Ұлыстың ұлы күні – 
Наурыз мейрамын 
атап өтті.

лықтарының мықты, тілеген 
тілектерінің қабыл болып,  
келіп жеткен жаңа жылмен 
бірге еліміздің, жаңа Қазақ-
стан ның болашағы – сіз-
дерсіздер, – деп, әрі қарай 
білім дерін жетілдіре беруге 
тілек білдірді.  

Бұдан кейінгі кезекте 
1-курстың аудармашылар то-
бы Наурыз тойына ән мен 

жыр дан шашу шашып, өнер-
лерін көрсетті. Колледж сту-
денті Бекенай Дінмұхамед 
Нау рыз тойына арнап шығар-
ған жүрекжарды жырымен 
там сантты. Сондай-ақ тә лім-
герлеріміз «Амал келді – жыл 
келді» атты  қойылымын 
көрермен назарына ұсынды. 
Он дағы мақсат – «Көрісу кү-
ні» туралы түсінік беру, қазақ 
хал қының салт-дәстүрімен 
таныстыру. Ал қыз бен жігіт 
айтысы жұртшылықтың көз-
айы мына айналды.

Жиналған қауым шара 
соңында қазақтың ұлттық 
тағамдары – қымыз-шұбат, 
құрт-ірімшік, бауырсағынан 
дәм татты. 

А.ӘСЕМБАЕВА,
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің оқытушысы


