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«ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
ҰРПАҚТАРЫ»

Қазақ технология және бизнес университетінде, 
«Жастар жылы» аясында, студенттерді рухани 
құндылыққа баулу үшін, әнші-композитор Кентау 
Назарбектің бастамасымен «Жүздесу» әдеби-
танымдық клубы құрылған болатын.  Елге танымал 
зиялы қауым өкілдерімен кездесу, жас буынның 
арасындағы ұрпақ сабақтастығын жалғастырып, 
отансүйгіштік пен еңбекқорлыққа бағыт-бағдар 
беретін аға буынның құнарлы әңгімесі, қазіргі 
нарықтық жаһандану қоғамының жастарына тап-
тырмас дүние екені белгілі.

 Университет қызметкерлері мен студенттері 

үшін  елеулі күн «Жүздесу» әдеби-танымдық 
клубының алғашқы қонағы болып, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, ақын Несіпбек Айтұлымен 
кездесу болды. 

Шығарма өміршең болуы үшін, өмірден алын-
бауы керек екені бесенеден белгілі. Талай-талай 
будақ жырдың бурасы, қара өлеңнің корифейі, 
мүйізі қарағайдай Несіпбек ағамыздың төрімізге 
келіп, бізбен қауышуы, асыға күткен оқырман 
жастарды дүр сілкіндірді. Шәкіртсіз ұстаз - тұл 
демекші, ақын ағамыз соңынан ерген шәкірттерін 
де бірге ерте келіп, кездесудің ажарын аша түсті. 

Ақын Несіпбек Айтұлымен  
«Жүздесу»  әдеби-танымдық клубындағы кездесу кеші 

Ой түбінде жатқан сөз шер толқытса шығады, - де-
гендей абыз ақын, қоғамның дертін өз дертіндей 
қабылдап, ішкі шерін ақтарып бір мұңайса, жалын-
ды жастардың қызықты сұрақтарына жауап беріп 
бір желпініп қанаттанып алды. 

- Алғашқы махаббатыңыз есіңізде ме? - де-
ген сұраққа бір жымиған ақын ағамыз ақ бантик 
таққан жәудір көз, ақ көйлек киген бозбала шақты 
еске алып, парталас отырған қызға қиығынан 
қарап, сезімге толы  талай өлеңнің кейіпкері сол 
қыз болғанын да жайып салды. Үйдегі жеңгелерің 
білмейтін бір өлеңді оқып берейін, - деп бала ма-
хаббаттан құралған  жырын оқып, қызыққа қарық 
қылды.  

Адуын мінез, айбыны асқақ ақын туған тілін 
білмесе, туған ұлым жат маған топтамасына 
терең тоқталып, жас буынға ана тілге құрметпен 
қарау керек екенін қадап айтты.  Тағылымы терең 
әңгімемен, өлеңнен құралған кездесуге белгілі 
ақындар: Дәулеткерей Кәпұлы, Әсем Ереже, 
Бауыржан Қарағызұлы да қатысып, ағамыздың 
шашбауын көтеріп, қызықты сәттерімен бөлісті. 
Шәкірті Арман Шеризат ақынның «Отан» өлеңін 
оқып, дәстүрлі әнші  Сырым Мұхаметжанов 
пен Гүлзира Бөкейхан   ақын ағамыздың сөзіне 
жазылған әндерді шырқады. Өткір өлең, ұшқыр 
ойымен оқырман қауымын баурап алған жүздесу 
ақынға деген үлкен сый-құрметпен аяқталды.

Ия, әр кезде заманаға ой тастайтын да, 
бұқараға сөз қозғайтын да зиялы қауым өкілдері 
екені сөзсіз. Бұндай кездесулер шығармашыл 
жастарға өз шуағын төгері анық. Жаңа жылды 
жаңа бастамамен бастап, университетімізде осын-
дай іс-шаралардың  қолға алынуы, ауыз толтырып 
айтарлық дүние. 

«Жүздесу» әдеби-танымдық клубының 
мақсаты да  қазақ поэзиясының жастар 
тәрбиесіне әсерін арттыру еді. Қиюы кеткен 
қисынсыз кезеңдерде елдік, ұлттық, мемлекеттік 
мәселелерді еркін көтере алатын жастарды дұрыс 
тәрбиелеу барлығымыздың басты парызымыз. 
Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
да жастардың жан азығына айналып, «Мен 
жастарға сенемін», - деп Мағжанша айтқанда, 
жігерлі жастардың сенімін оятты. 

Ақын Несіпбек Айтұлының шығармашылығына 
арналған әдеби-танымдық кездесу кешіне 
қатысушылар ақынның өзіндік философиясы-
на бойлап, шығармаларынан рухани азық алды. 
Қаламгердің өнегесін көңілдеріне тоқып, ұлағатын 
сіңірген студенттер ұлт мүддесіне қызмет етуге 
шабыттанды, әдебиеттің қоғам өміріндегі орны 
мен қару ретіндегі құдіретін таныды.

Ә. Камитов
Тәрбие ісі және әлеуметтік сұрақтар

бөлімінің жетекшісі
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«Сән әлемі» дизайн және технология» Ғылыми 
зерттеу институтының алғашқы ғылыми кеңесі

15.01.2019 жылы Қазақ 
технология және бизнес 
университетінің екінші қабатында 
орналасқан Республиқалық «Сән 
әлемі» дизайн және технология» 
ғылыми зерттеу институтының 
(РҒЗИ) алғашқы ғылыми кеңесі 
өтті. 

Кеңес мүшелеріне т.ғ.к., про-
фессор Мынбаев М.Т. бастаған  
ҚазТБУ президент-ректоры Ураз-
баев Ж. З., профессор Умралие-
ва Б.И., профессор Мерзадинова 
Г.Т., профессор Бишимов К.Е., 
профессор Батанов А.С., про-
фессор Шауенова С.Б., профес-
сор Айбульдинов Е.К., профессор 
Баубеков С.Д., профессор Нурка-
дилова К.З., профессор Сапар 
Н.С., профессор Башеев А.Ш., 
профессор Абишев К.З., доцент 
Жумабекова Д. И., профессор 
Джанахметов О.К., профессор 
Дарибаева А.А., профессор Нур-
мухамбетова Б.Т., профессор 
Қазанғап Т.М., профессор Боран-
кулов Е.К., профессор Джусупо-
ва-Парфилькина И. М., профес-
сор Мынбаев Д.Т. аталаған аса 
лауазымды тұлғалар енді. 

Ел аузында жүрген зиялы 
қауым мүшелері де шақырылған 
қонақтар қатарынан көрінді, атап 
өтсек, Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Қазақстан Республикасындағы 

Көмек қауымдастығының 
төрағасы, профессор Қалиұлы 
Жекен,  профессор Турсунов 
С.Т., профессор Байназаров Г.Б., 
спорт және мәдениет министры, 
профессор  Мухамедиулы А., 
Президент әкімшілігінің жауапты 
қызметкері, профессор Омирба-
ев Э.С., Қазақстан Республикасы 
Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау вице-министрі Жакыпо-
ва С.К., Қазақстанның еңбек 
сіңірген әртісі, Парасат және 
Құрмет ордендерінің иегері, әнші, 
продюссер Ильясова М., Аста-
на қаласы Байтерек ауданының 
әкімі, профессор Каналимов Е.Е., 
Қазақ Елі қоғамдық қозғалысының 
төрағасы, профессор Нугман Б.Р. 
Қазақстан Республикасының Ха-
лал индустрия Ассоциасының 
төрағасы, профессор Сарсенбаев 
М.А., Астана қаласы әкімшілігінің 
мәдениет басқармасының бас-
шысы, профессор Мажагулов 
Б.Б., Астана қаласының нөмірі 
80 орта мектеп директоры Жар-
менова Г.С., Жасыл экономика 
қауымдастығының президен-
ті, профессор  Рахимбекова 
С.Т., ҚазГЗУ ректоры, профес-
сор Нарикбаев Т.М., Экология 
комитетінің төрағасы, профессор 
Дуамбеков М.С., ЕҰУ профессо-
ры Керимкулов С.Е., белгілі ди-

кәсіпорындары бір-бірімен емес, 
халықаралық деңгейде бәсекеге 
дайын болу үшін өзара бірігуі ке-
рек екендігі атап өтілді. Соның 
бірі  танымал дизайнер Девятко 
Аккенже Кажбаевнаның ерлер 
киіміне арналған гигиеналық 
жағаларды өндіру бизнес жос-
пары талқыланып, «Bench Mark 
Consulting» бас директоры Баше-
ев Аскер Шариязданович идеяны 
қолдап, бірлесе жұмыс істеуге 
шақырды. 

Басты сұрақтардың бірі «Сән 
әлемі» дизайн және технология» 
ғылыми зерттеу институтының 
даму стратегиясы, 2019 календар 
жылына жұмыс жоспары бекітіл-
ді. Жеңіл өнеркәсіп саласына 
ат салған белсенділеріне «Сән 
әлемі» дизайн және технология» 
РҒЗИ шеңберінде Ғылыми кеңесі 

қабылданған шешім бойын-
ша профессор құрметті ғылым 
атағы берілді. Кеңес соңында 
Ғылыми институттың бас ди-
ректоры Мұрат мырзаны 63 
жасқа толуымен құттықтап кел-
ген Қазақстанның еңбек сіңірген 
әртісі, Парасат және Құрмет 

ордендерінің иегері, әнші, про-
дюссер Майра Илиясова іс-шара-
ны көркейте түсті. Сонымен қатар 
Мұрат Тайкелтіұлымен қоса, 
өткен жылдың соңында 60 жасқа 
толған Умралиева Бэла ханымды 
«ПИК Ютария LTD» иновациялық 
тігін өнеркәсібінің бас директоры 
Шауенова Сауле ханым мерей 
той иелерінің жеңіл өнеркәсіп са-
ласына қосқан еңбек жолдарын 
атап өтіп, сыйлықтарын ұсынды. 

Мұрат мырзаны ҚазТБУ 
«Жеңіл өнеркәсіп технологиясы 
және дизайн» кафедрасының 
меңгерушісі Нурмухамбетова Б.Т. 
және кафедра профессорлары 
Джакпарова Р.С., Казанғап Т.М. 
құттықтап сөз сөйледі. Кейін іскер-
лік түскі ас үстінде келісім шарт-
тар, алдыға қойған мақсаттар 
бойынша серіктес қонақтармен 

талқылау шарасы жалғасын тап-
ты.

БАйжАновА ж.Б. 
«жеңіл өнеркәсіп 

технологиясы және ди-
зайн» кафедрасының 

қауымдастырылған профессо-
ры (доцент), т.ғ.к. 

зайнерлер, профессор Ханым А. 
мен профессор Девятко А.К. 

Кеңестің күн тәртібінде 
Қазақстан Республикасының 
жеңіл өнеркәсіптерін дамы-
ту, жетілдіру жолындағы аса 
маңызды сұрақтар ортаға салы-
нып, еліміздегі жеңіл өнеркәсіп 

Үздіктер анықталды
Студенттердің ғылыми-зерттеу жұ-

мыстары жоғары білім берудің негізгі  
бөлігі және маман даярлау сапасын 
арттырудың тиімді тәсілі болып саналады.

Студенттердің ғылыми-зерттеу 
жұмыстары студентте ғылыми-зерттеу 
еңбегінің дағдыларын қалыптастырып, 
қазіргі заманғы маман дайындау тала-
бына сай зерттеуші (ғалым), басқарушы 
(менеджер), практик деңгейінде 
шығармашылық бастамаларын дамы-
тып, ғылыми-техникалық үдеріс жетістік-
терін тәжірибеде қолдануға бағытталуы 
қажет.

ҒЗЖ-ға қатысу студентті кәсіби 
пәнді терең меңгеруге, олардың 
ғылыми, техникалық және әлеуметтік 
дүниетанымын кеңейтуге, жаңа иде-
яларды өз бетінше игеруге, ғылыми 
ақпараттар тасқынында жедел әрі тиімді 
бағыт ұстануға бейімдейді.

Дәстүрлі Қазақстан Республикасының 
жоғары оқу орындары студенттерінің 
үздік ғылыми-зерттеу жұмыстарына 
арналған республикалық конкурсында 
«Мейрамхана ісі және мейманхана биз-
несі» мамандығы бойынша Қазақ тех-
нология және бизнес университетінің 

студенттері  Әлібек Данель, Захарова 
Анастасия, Нурканова Дина, Пак Юлия 
қатысты. 

Осы білім сайысындағы біздің сту-
денттеріміз көш басынан көрінді. Екінші 
дәрежелі дипломмен марапатталды. 
Сөйтіп бәрінің де мерейлері үстем бол-
ды.

Қадамдарыңа гүл бітсін, жеңімпаз-
дар!

«Менеджмент және туризм» ка-
федрасы

жакупов А.А.
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Стажировка по повышению квалификации 
профессорско-преподавательского состава КазУТБ в 

Ташкентском химико-технологическом институте

Сотрудники Казахс-
кого университета техно-
логии и бизнеса  во главе 
с проректором по науке, 
инновационным техноло-
гиям и внешним связям 
Айбульдиновым Е.К. в 
начале января 2019 года 
прошла повышение ква-
лификации в Отраслевом 
центре Повышения  ква-
лификации и переподго-
товки  педагогических 
кадров при Ташкентском 
химико-технологическом 
институте. 

В рамках стажиров-
ки Центром повышения 
квалификации подготов-
лена для слушателей об-
ширная обучающая про-
грамма по следующим 
направлениям: «Инновационные 
технологии перерабатывающих пи-
щевых производств», «Евразийс-
кая интеграция в сфере стандарти-
зации, сертификации, метрологии 
и аккредитации», «Инновационные  
технологии в пищевой биоиндуст-
рии», «Инновационные технологии 
новых органических веществ». 

Согласно учебно-тематическо-
го плана Центром, в формате обу-
чающего тренинга были проведены 
следующие занятия: «Современ-
ное состояние и направления раз-
вития инновационных технологий  
на зерноперерабатывающих пред-
приятиях», «Инновационные тех-
нологии мукомольных предприятий 
Республики Узбекистан», «Иннова-
ционные технологии кондитерских 
фабрик Республики Узбекистан», 
«Инновационные технологии ис-
пользования ферментов при про-
изводстве пищевых продуктов», 
«Биологические макромолекулы 
как объект пищевой биоиндуст-
рии», «Роль белков, ферментов, 
рибонуклеиновых кислот в совре-
менной пищевой биотехнологии», 
«Производство винил хлорида 
комбинированным методом», «Ме-
тоды выделения белков из состава 
пищевых продуктов» и др.

Мастер-классы по тематикам 
обучения проводились на инно-
вационных предприятиях города 
Ташкент. 

Преподавателям была предо-
ставлена возможность посетить 
Мукомольный завод «МO'TABAR», 
который на данный момент являет-
ся лидером по производству муки 
на узбекистанском рынке.

Мукомольный завод 
«МO'TABAR»

«На данный момент изготов-
ление муки остаётся прибыльным 
бизнесом для тех, кто идёт в ногу 
со временем, попутно обновляя 

технологическое оборудование, ка-
чественно обучая персонал и регу-
лируя цены на продукцию. Сырьем 
для производства муки является 
пшеница из Казахстана, которая 
соответствует всем требованиям 
по качеству зерна. На производстве 
функционирует современное обо-
рудование, производительность, 
которой составляет  600 тонн в сут-
ки. Инновационные технологии на 
данном производстве сочетаются с 
традиционными способами выпеч-
ки хлеба для сотрудников завода» - 
сетует генеральный директор ООО 
«BESHEFAR BIZNES» Махмадами-
нов Бекзод Адилович. 

Крупнейший производитель 
кондитерских изделий в Средней 
Азии – кондитерскую фабрику 
«Crafers»

В сопровождении заместителя 
генерального директора Абдува-
лиева Насруллы Абдувалиевича 
делегация Казахского университе-
та технологии и бизнеса посетила 
современную кондитерскую фаб-
рику СRAFFERS.

СRAFFERS – высокотехноло-

гичная, современная фабрика, ко-
торая занимается производством 
мучных и сахаристых кондитерс-
ких изделий. Фабрика оснащена 
современным оборудованием для 
производства кондитерских изде-
лий, таких как: 

HAAS, Австрия – линия произ-
водства вафельных крекеров;

TFT - Tanis Food Tec, Германия 
- линия аэрированных продуктов;

Winkler, Германия – линия для 
отливки шоколадных изделий; 

Aasted, Дания – экструзионная 
линия для сложных конфет;

Polin, Италия – линия произ-
водства отсадного печенья;

Hebenstreit, Германия – про-
изводство различных вафельных 

изделий;
Buhler, Швейцария 

– линия для приготовле-
ния шоколадных масс по 
швейцарской технологи;

 Chocotech, Германия 
– линия для изготовления 
шоколадных конфет фро-
зен шелл.

Наличие такого обо-
рудования позволяет про-
изводить качественную и 
вкусную продукцию.

Территория фабрики 
20 гектар, производствен-
ная часть составляет 35 
000 м2. Фабрика спроек-
тирована в соответствии 
всех современных норм 
и стандартов. Строитель-
ство, монтаж и руководс-
тво над лабораторными 
испытаниями ведут спе-

циалисты компании «Мосса Инжи-
ниринг» из Санкт-Петербурга.

Ассортимент выпускаемой про-
дукции достаточно широк, на пер-
вом этапе планируется выпускать 
более 256 наименований конди-
терских изделий, производствен-
ная мощность в год, которых будет 
составлять более 46 000 тонн. Но 
даже и не объем имеет первосте-
пенное значение, а качество про-
дукции, которому уделяется особое 
внимание. В связи с чем и сырье и 
материалы, используемые в про-
изводстве, соответствуют нормам 
безопасности пищевой продукции. 
Сотрудники проводят тщательную 
работу с поставщиками сырья, 
отбирая лучшие и качественные 
компоненты для производимой 
продукции.

«Центр передовых технологий» 
Министерства инновационного раз-
вития Республики Узбекистан

Также делегация КазУТБ посе-
тила несколько научный организа-
ций Ташкента: «Центр передовых 
технологий» Министерства инно-

вационного развития Республики 
Узбекистан, «Институт биоорга-
нической химии Академии наук 
Республики Узбекистан». Центр 
служит технологической площад-
кой Министерства, которая пре-
доставляет возможности ученым, 
инноваторам и предпринимателям 
выработать совместные решения, 
экономически выгодные для всех 
участников и Республики Узбекис-
тан в целом.

Принципиально новый подход 
к коммерциализации и трансфер-
ту наукоемких технологий являет-
ся главной особенностью центра. 
Задачами центра является со-
действие в формировании перс-
пективных идей и инновационных 
разработок, а также  всесторонняя 
поддержка высокотехнологичных 
производств на основе совмест-
ного использования оборудования 
и инфраструктуры. Центр ставит 
своей целью стать лидером в при-
менении высоких стандартов при 
проведении научных исследований 
и инновационных разработок. Слу-
жить технологической площадкой 
в обеспечении развития инноваци-
онной экосистемы страны и подго-
товке нового поколения «иннова-
ционно мыслящей» молодежи, в 
том числе поддержке гендерного 
равенства в науке.

«Двери Центра всегда открыты 
как для опытных ученых, так и для 
молодых исследователей и разра-
ботчиков, для которых наука явля-
ется неотъемлемой частью жизни» 
- сказал директор по коммерциа-
лизации, д.б.н. Абдуллаев Алишер 
Абдумавлянович.

«Институт биоорганической 
химии Академии наук Республики 
Узбекистан»

Данный институт занимается 
научно-исследовательскими рабо-
тами, связанными с проблемами 
животноводческих, растениевод-
ческих хозяйств Республики Узбе-
кистан.

Направления научных иссле-
дований — исследование молеку-
лярных основ жизнедеятельности 
живых организмов и механизмов 
функционирования биологически 
активных соединений в животном и 
растительном организмах, поиск и 
создание высокоэффективных пре-
паратов и технологий их получения 
для здравоохранения, сельского 
хозяйства и пищевой отрасли.

Основные направления иссле-
дований:

— исследование структу-
ры и функции биологически-актив-
ных соединений природного проис-
хождения;

— исследование биохимичес-

ких, биофизических и молекуляр-
но-генетических механизмов фун-
кционирования живых существ в 
норме и при различных патологи-
ях;

— изучение механизмов дейс-
твия биологически активных со-
единений на клеточном и молеку-
лярном уровнях и выявление  пер-
спективных мишеней их действия;

— разработка тест-систем для 
диагностики и оценки биобезопас-
ности лекарственных препаратов, 
пищевых продуктов, химических 
средств защиты растений и созда-
ние сельхозпродуктов с улучшен-
ными показателями методами био-
технологии;

— разработка оригинальных 
препаратов и их готовых лекарс-
твенных форм на основе местного 
растительного и  животного сырья;

— создание экологически безо-
пасных средств защиты растений и 
сельхоз продукции;

— разработка и освоение нау-
коемких технологий переработки 
вторичных продуктов из животного 
и растительного сырья;

— создание новых сортов се-
менного картофеля высоких элит-
ных классов на основе клеточных 
технологий.

В рамках прохождения повыше-
ния квалификации был подписан 
Меморандум о взаимном сотрудни-
честве между Казахским универси-
тетом технологии и бизнеса и Таш-
кентским химико-технологическим 
институтом.

Меморандум предусматривает 
широкое развитие международно-
го сотрудничества в сфере обра-
зования и научных исследований, 
академическую мобильность обу-
чающихся и профессорско-препо-
давательского состава, оказание 
взаимной помощи в области по-
вышения квалификации. Стороны 
готовы реализовывать совместные 
научные проекты по различным на-
правлениям обучения и в различ-
ных отраслях экономики.

Ректором Ташкентского хими-
ко-технологического института, 
DSc. Муталовым Шухратом Ахмад-
жоновичем организовано торжест-
венное подписание Меморандума 
с привлечением средств массовой 
информации, по окончании которо-
го ректор собственноручно вручил 
сертификаты каждому из казахс-
танской делегации.  

Ануарбекова А.С. 
Старший преподаватель ка-

федры «Технология и стандар-
тизация»
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ЦИКЛ ЗАМЕТОК О ВЕЛИКИХ ФИЛОСОФАХ
ПЛАТОН – основатель Академии

ПЛАТОН Афинский (427-347 
гг. до н. э.) – древнегреческий 
философ (настоящее имя Арис-
токл). Он был выходцем из арис-
тократической семьи. Платон 
описывается как крепкий мужчи-
на, который, по всей видимости, 
еще и являлся участником не-
скольких поздних битв в Пело-
понесской войне. Судьбой ему 
была предначертана политичес-
кая карьера, но казнь учителя и 
верного друга Сократа, обуслов-
ленная намерениями предста-
вителей власти возрожденной 
демократии, привела к тому, что 
Платон стал подозрительно и на-
стороженно относиться к полити-
кам.

В юности Платон становится 
учеником Сократа и питал к нему 
глубокую любовь и уважение. Он 
был на суде Сократа и старался 
склонить его к замене смертной 
казни значительным штрафом. 
Платон даже был готов лично уп-
латить штраф за Сократа. После 

смерти Сократа Платон много 
путешествовал, учился у других 
философов, в конечном итоге он 
возвратился в Афины. 

Платон - основатель Акаде-
мии в Афинах. Всего Академия 
просуществовала 915 лет. Имя 
свое школа получила от того, 
что занятия проходили в залах 
гимнасия в окрестностях Афин, 
называемого Академией; вблизи 
этого гимнасия Платон приобрел 
небольшой участок земли, где 
могли собираться или даже жить 
члены его школы.

По-видимому, члены Акаде-
мии делились на две категории: 
старшие - ученые и преподавате-
ли и младшие - ученики. Самым 
известным учеником Платона 
был Аристотель, который провел 
в Академии двадцать лет, сна-
чала в качестве ученика, затем 
как преподаватель. В античнос-
ти считали знаменательным тот 
факт, что в числе учеников Пла-
тона были и две женщины, Акси-

офея и Ласфения. По рассказам, 
Аксиофея не стыдилась носить 
простой плащ философов, из 
чего можно заключить, что члены 
Академии, как и другие филосо-
фы в те времена, имели особую 
одежду, отличавшую их от прочих 
людей. Судя по более поздним 
традициям школы, помимо об-
суждений, учебных курсов и на-
учных занятий распорядок Ака-
демии предусматривал и общие 
трапезы.

Основное намерение Плато-
на состояло в обучении будущих 
государственных правителей. 
Курс обучения, разработанный 
Платоном, был весьма обшир-
ным. В Академии изучали фило-
софию, математику, астрономию, 
физические науки и риторику. 
Платон полагал, что образован-
ный государственный правитель 
будет рассудительным полити-
ком, способным на бесстрашные 
действия в соответствии со сво-
ими внутренними неизменными 

представлениями о настоящей 
истине. 

С Академией связано подлин-
ное рождение математики. Имен-
но здесь была открыта матема-
тическая аксиоматика, которая 
формулирует исходные посылки 
умозаключений: элементарные 
положения, аксиомы, определе-
ния, постулаты — и выводит одни 
теоремы из других, устанавливая 
между ними строгий порядок. 
Полвека спустя все эти труды 
увенчаются созданием знамени-
тых “Начал” Евклида.

Созданная Платоном Акаде-
мия будет славиться не только в 
его эпоху, но и впоследствии — 
как достоинствами своих членов, 
так и совершенством своей орга-
низации. Память об этом учебном 
заведении, о тех обсуждениях и 
спорах, которые там велись, со-
хранится во всей последующей 
истории философии; платонов-
ская Академия станет образцом 
для подражания. Словом, в пла-

тоновской школе, по выражению 
Л. Бриссона, воспитанников в 
первую очередь “учили жить, как 
подобает философу”, жить, как 
подобает философу, — значит 
посвятить себя интеллектуаль-
ной и духовной жизни, отвра-
титься “всей душой” от мира ста-
новления, т.е. преобразить всю 
свою нравственную жизнь. 

Заведующая кафедрой, 
профессор кафедры Истории 

Казахстана и социально – 
гуманитарных дисциплин, Р.К. 

Баимбетова

FASHION SHOW “SOUND OF AUTUMN IN KAZUTB”
В ноябре 2018 года на кафедре “Химия, химическая 

технология и экология” прошло грандиозное событие 
Fashion show “Sound of autumn in KazUTB”

Мероприятие проходило в рамках кафедры, но отзы-
вы о нем были настолько восторженными, что о нем гово-
рили ещё долгое время в университете. Участницы были 
с разных курсов специальностей кафедры. 

Первый этап конкурса начался с конкурса «Визит-
ная карточка». В течение 5-10 минут необходимо пред-
ставить себя: рассказать о себе, о любимом занятии, 
интересах и т. д. Каждая участница справилась с этим 
заданием просто блестяще, представление интересным 
и познавательным.

Второе задание предназначалось для друга каждой 
участницы из их группы, задания состояла в том, чтобы 
из готовых фруктов создать абсолютно любую фигуру, но 
самое главное, чтобы она была связана с осенью, каж-
дый участник прикладывал все усилия, чтобы именно его 
фигура было красивой, вкусной и креативной.

Третьим заданием была демонстрация платьев, ко-
торые каждая участница создала собственноручно из 
газеты, политиэленовых пакетов и нежной ткани. У каж-
дой участницы были очень красивые, необычные платья, 
можно было увидеть как создавались платья и сколько 
усилий, времени и сил было вложено в них.

Следующим заданием была викторина, каждая учас-
тница очень активно и усердно отвечали на вопросы, не 

смотря на то, что вопросы были не из простых. И это ещё 
раз доказывает, что студентки   не только талантливы, но 
и эрудированны.

На завершающем этапе конкурса участницы показали 
свои творческие способности в пении и танце. Жакенова 
Камила и Аймухамбетова Асель объединились для этого 
задания и показали флешмоб, их танец был очень рит-
мичным и свободным, и можно было увидеть как зрители 
наслаждались выступлением.

Следующая участница Серикхан Диана показала ис-
панский танец, который был наполнен чувственностью 
и талантом участницы. Бердигулова Мадина показала 
современный танец, увидев выступление можно было 
почувствовать всю силу и харизму участницы. 

По итогам конкурса 1 место заняла Бердигулова Ма-
дина, 2 место - Серикхан Диана, 3 место - Аймухамбето-
ва Асель, 4 место - Жакенова Камила.

Благодарим преподавателей кафедры, каждую участ-
ницу и зрителей, которые пришли поддержать всех учас-
тниц, мы надеемся, что этот конкурс оставил у всех толь-
ко приятные и теплые впечатления.

А также благодарим ведущих этого громкого события, 
Малдыбаеву Диану и Каппасулы Алишера. 

  

Диана Малдыбаева, 
студент группы Э-172



тынысы 5тынысы ҚазТБУтынысы
 www.kazutb.kz    19 наурыз 2019 жыл

ҒыЛыМ ЖАңАЛыҒы

A career in tourism and hospitality
industry - your role of a lifetime

The cathedra of management and tourism is one 
of the hugest part of our beloved Kazakh University of 
Technology and Business. Young students choose our 
university in order to get a quality education to achieve 
their cherished dreams and great goals.  

Its been 15 years now for cathedra supporting 
young individuals to shine within hospitality higher 
education and development. In my current role, I have 
the chance to work one-on-one with rising hospitality 
professionals. I would like to share with them some of 
points of benefits working in hospitality. So what makes 
this industry so perfect for the future young leaders?

My 3 top reasons are below.
1. Your LOVE of people is a professional asset 

Its hard to fake a genuine smile! Every single day 
in the hospitality industry you will meet and interact 
with different kinds of people and you absolutely need 
to have a passion for them and their desires. Good 
listening skills, a friendly disposition and a flair for 

detail will get you far in this industry.
2. Each day offers opportunities for a fresh NEW you 

A career in hospitality means you will get the chance 
to reinvent yourself on a daily basis. Adapting to new 
challenges and situations comes with the job in this 
dynamic and rapidly changing industry. Your ability 
to switch hats from one minute to the next will not 
only ensure you never get bored but will be deeply 
appreciated by your employer.

3. Your performance means CREATING 
an unforgettable experience for others 
Each day in hospitality presents an opportunity to help 
create wonderful memories for your guests or clients. 
No one forgets their favorite vacation or wedding day. 
Now imagine playing a central part in the conception of 
that experience! This is a dream job!

Zhanas Nurmaganbet, 
Bolashak scholar, MIB in Hospitality, KazUTB 

university teacher

Қазақстан Республикасының 
2030 жылға дейінгі даму страте-
гиясында Қазақстан 2030 жылға 
дейін ауасы таза және суы 
мөлдір, таза және жасыл желекті 
елге айналуға тиіс екенін айты-
лады. 

Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың жүйесін құру 
осы мақсаттарға қол жеткізу 
құралдарының бірі болып табы-
лады.

Қазақстан Республикасының 
«Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтары туралы» Заңында 
ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар дегеніміз, бұл мемлекет 
арқылы қорғалатын, қамтамасыз 
етілетін, табиғи аумақтарды 
қалпына келтіретін жер, су, ор-
ман обьектілерінің жиынтығын 
айтуға болады делінген.

Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтар бұл өзінің құрамына әр 
түрлі өсімдіктер мен жануарлар 
дүниесін, табиғи байлықтарын, 
орман, су, өзен көлдерді 
жинақтайтын экологияның үлкен 
бір обьектісі. Ал, осы құрамдағы 
табиғи байлықтар және орман-
дар мен қорықтар арқылы жеке 
тұлғалар, азаматтар, мемлекет, 
әкімшілік аумақтық бөліністер 
өздерінің материалдық болсын, 
рухани болсын қажеттіліктерін 
қанағаттандырады.

Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың құқықтық ретте-
луіндегі мәселелер: 

ЕРЕКШЕ ҚОРҒАЛАТыН ТАБИҒИ 
АУМАҚТАРДың ҚҰҚыҚТыҚ РЕТТЕЛУІ

Біріншісі, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтардың 
құрамында көптеген обьектілер 
болғандықтан, осы обьектілердің 
жағдайына байланысты олардың 
құқықтық реттелуі, экологиялық 
күйі жайлы мәселелер болуы 
анық. Ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтардың қаржыландырылуы 
жағынан проблемасын бірінші 
тоқтатуға болады.

Екінші мәселе- бұл 
азаматтардың ерекше 
қорғалатын аймақтарға қатысты 
дұрыс мәдени көзқарасының 
қалыптасуы. Өйткені, азаматтар 
қорықтарда, ұлттық парктерде 
демалған кезде пайдаланған ор-
тасын экологиялық тұрғыдан лас-
тап, әртүрлі қоқыстарды тастап 
кетеді. Экологиялық мәдениеті 
жоғары мемлекеттер деп Еуро-
па мемлекеттерін, Жапония, 
Оңтүстік Корея, Франция және 
Германия сияқты мемлекеттерді 
айтуға болады. Мысалы, Жапо-
нияда балаларды тәрбиелегенде 
қоршаған ортасына зиянын 
тигізбей керісінше оны дамы-
туды, гүлдендіруді талап етіп 
тәрбиелейді.

Бұл жерде ол қандай іс шара-
ларды қамтуы тиіс. Ең алдымен, 
болашақ ұрпақтың санасына 
экологиялық мәдени көзқарас 
қалыптастыру керек. Ол қалай 
жүзеге асады: мектептерде, 

балабақшаларда экологияға бай-
ланысты пәндер оқыту керек, 
студенттерге қоршаған ортаға 
байланысты, ерекше қорғалатын 
аймақтарға қатысты құқықтары 
мен міндеттерін түсіндіру іс ша-
раларын жүргізу керек. Себебі, 
біздің қоғамның көп мүшесі 
экологияға байланысты ерекше 
қорғалатын аймақтарға қатысты 
құқықтарын біле бермейді.  

Үшінші  мәселе – бұл ерек-
ше қорғалатын аймақтардың 
дұрыс күзетілуі. Бұл тұрғыдан 
қарағанда Қазақстан басқа мем-
лекеттерге қарағанда артта келе 
жатыр десекте болады. Өйткені, 
біздің қорық күзетшілерінің пай-
даланатын техникалары ескірген, 
көбінесе Кеңестік кезеңдегі тех-
никаларды, автокөліктерді пай-
далануда мемлекет тарапынан 
үлкен мөлшерде қаржы бөліну 
керек деп есептейміз. Және 
бұл күзетшілердің әлеуметтік 
жағдайы, яғни төленетін еңбек 
ақысына байланысты. Қорық 
күзетшілеріне төленетін еңбек 
ақы 50-60 мың теңге мөлшерінде 
болады. Бұл бұндай жұмыс 
атқаратын қызметшілер үшін өте 
аз және де айлығы аз болған 
сайын олардың жұмысына де-
ген ынтасы жауапкершілігі төмен 
бола береді деп есептейміз. Осы 
ерекше қорғалатын аймақтардың 
күзет мәселелеріне қатысты 

келесіні айта кету керек, маңызды 
мәселе - бұл осындай қызметке 
арнайы мамандар әзірлеу.

Бұндай қызметке біздің 
қоғамда қызығушылықтың аз 
екендігі рас, бұндай қызметке 
жастар мүлде қызықпайды.  

Сонымен қатар, ерек-
ше қорғалатын аймақтарға 
қатысты шет мемлекеттердің 
тәжірибесімен тәжірибе алмасу, 
мамандарды білім алуға жіберу 
керек.  

Төртінші мәселе – жергілік-
ті жерлерде экотуризмді дамы-
ту, мысалы, Қызылорда облысы 
бойынша ерекше қорғалатын 
аумақтардың ішінде Барсакел-
мес қорығы бар. Бұл Барсакел-
мес қорығы мемлекет қарауында 
және флорасы мен фаунасын 
мемелекет қарауына алынған. 

Арал өңірінде Қамыстыбас 
көлі 2 км батысқа қарай 
орналасқан. Түсі көк жасыл, суы 
6-7 метрге дейін мөлдір, көл суы 
түбіне дейін жылиды. Флора 
мен фаунаға бай суаттар. Көл 
жиегі табиғи жағажай. Суы өте 
мөлдір, жұмсақ, жылдың бес ай 
мамыр мен қыркүйек аралығы 
суға шомуға болады. Жағалауы 5 
метр тереңдікке дейін тас, құмтас 
және құмайт, одан әрі тереңдеген 
сайын көл түбі тегіс сұр лай. 
Қамбаш көлі бірнеше іріктеуден 
кейін еліміздегі туризмді дамыту 

картасына енді. 
Суы денсаулыққа пайдалы, 

дертке шипа. Мамандардың ай-
туынша, тері ауруларына ем. 
Дегенмен көл жағасына келіп 
тынығушылар тазалыққа мән 
бермейді, тазалық сақтамау 
мәселесі туындап тұр. Ешқандай 
мекеме, ешқандай кәсіпкер 
тазалық жөнінде жұмыс істемейді. 
Дәл осылай жалғаса берсе 
аумақтың ластану дәрежесі ар-
тады. Бұрын Камбаш көлі тұнық 
болатын енді қазір лайлануда, ол 
демалушылар жан жағына қоқыс 
тастауынан болып тұр. Қамбаш 
көлі соңғы кезде лайланып бара-
ды. Туристік орталыққа айналды-
ратын жер, экологиялық аймаққа 
ұшырап жатқандай. Сондықтан, 
бұл жерді мемлекет қарауында 
ұстап қорғау, бақылау қажет.

Кең байтақ Қазақстанның 
жері керемет, табиғат байлығына 
толы. Комонердің біз келе-
шек ұрпағымыздан қажетімізді 
қарызға алып отырмыз. Қалай 
алсақ дәл солай, қайтаруымыз 
қажет. Әрине ешқандай қолайсыз 
мәселе туындатпауымыз керек.

 
«Химия, химия технология 

және экология»  кафедрасы
Асс. проф., б.ғ.к.

МУСТАФАЕвА Рабат Муста-
фаевна
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ГОД МОЛОДЁЖИ 
«ТӘУЕЛСІЗДІКТІң ҰРПАҚТАРы»
Назарбаев объявил 2019 год Годом молодёжи 
«Тәуелсіздіктің ұрпақтары». Недавно Министерс-
тво общественного развития презентовало лого-
тип Года молодёжи, который символизирует полёт 
стаи журавлей.

Таким образом, был дан старт реализации 
масштабного плана мероприятий, направленного 
на всестороннюю поддержку и реализацию госу-
дарственной молодежной политики в стране.  Сту-
денты Казахского университета технологии и биз-
неса готовы к новым исследованиям,  открытиям, 
творческим разработкам. Базарбаева Армангуль 
зарядилась энергией и новыми возможностями, 
которые позволят ей и ее сокурсникам в покоре-
нии вершин  знаний и науки! Студенчество - это 
будущее нашей страны!

Использованы материалы с официальных 
сайтов:

1. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/
nazarbaev-dal-start-godu-molodeji-361865/

2. https:/ /www.inform.kz/ru/nursultan-
nazarbaev-dal-start-godu-molodezhi-v-kazahstane_
a3490787 

А.нУРгАлИЕвА, 
Декан экономического факультета                      

БҮГІНГІ ҚАЗАҚСТАН ДИЗАЙНЫ
Қазақстан - өнер туындыларына және әйгілі өнер қайраткерлеріне 

бай ел. Қазақ топырағы өнердің өркен жаюына құнарлы болғандықтан, 
еліміз өзінің мәдени туындыларымен әлемге танымал. Әсіресе, біз 
әңгіме еткелі отырған дизайн өнерінің өрісі көңіл қуантады. 

Дизайын дегеніміз не? 
Бұл төңірегінде әртүрлі пікірлер бар. Бір ғалымдар жоба, біреу-

лері сурет, тағы бірі нобай дейді. Біздің ойымша ол - әсемдік заңына, 
эргономика және бионика заңдарына негізделіп, формаларды 
адамның антропометиясына арнап қалыптастыр философиясы. 
Дизайынның тарихы ХІХ ғасырдың ортасында Лондондағы Дж. 
Пэкстонның арнайы салған шыны ғимаратында өткен І халықаралық 
өнеркәсіп заттарының формаларын сұрыптауға арналған көрме-ден 
басталады. Осы тұста атақты Джон Рескин мен Уильям Морристің 
дизайнға арналған ғылыми теориялық және тәжірибелік еңбектері 
де жарық көрді. Сонымен қатар 1907 жылы дүние жүзінің жартысы-
нан көбін электр құралдарымен қамтамасыз ететін Германия Электр 
ассоциациясы шығаратын заттардың әрленуіне бас-көз болуы үшін 
әйгілі қолөнер шебері, сәулетші Питер Беренс директор болып 
тағайындалып, бірінші дизайн маманы және мамандығы пайда бол-
ды десек, біздің тұжырымның негізі дұрыс болады. Содан кейін 1918 
жылы Германияның әсем өнер қаласы Веймарда атақты «Баухауз» 
атты диайнерлер жоғары мектебі ашылғаннан кейін дизайнерлік 
білім кең өріс алды.

Бірақ, осы өнердің тарихын дүние жүзін елеңдеткен белгілі 
бір кезеңдермен ғана сабақтастырсақ, тағы қателесуіміз мүмкін. 
Себебі, әлемдегі өнер майтал-мандарының туындылары, өнер 
ағымдарының дамуы тарихы және синтездел-ген өнер саласындағы 
шығармалар әліде бір ізге түскен жоқ. Қазақстан дизайнына көңіл 
бөлсек, бүгінгі таңдағы Қазақстан дизайны дүние жүзі қауымдығының 
бір үлкен өкілі болып саналады.

Дизайнның біздің ел топырағына келіп, әрі қара дамуына себепші 
болған Тимур Сулейменов. 1981 жылы Қазақстан түгілі жалпы КСРО-
да дизайн деген сөз ілуде бір естіліп жүргенде, Қазақ елінде Тимур 
Бимашұлы алғашқы болып дизайн шеберханасын ұйымдастырды. 
Кейінірек, бұл шеберхансын Қазақстан Суретшілер одағының жаны-
нан ұйымдастырып, оны өзі басқарды. Тимур Сүлейменовтың бас-
тамасымен 1987 жылы Дизайнерлер одағының құрылғаны белгілі. 
Еліміздегі елеулі азамат күні бүгінге дейін қатарында 400-ден астам 
дизайн майталмандары бар ұжымды басқарып келеді.

Біз дизайнерлер одағының ең негізгі елеулі атқарған 
жұмыстарына тарихи мағұлымат берейік. Қазақстанның тәуелсіздігі 
жарияланған соң елді ел ететін рәміздер мен белгілердің керек 
екендігі айдан анық болды. Сондықтан Қазақстан Дизайнерлер 
одағы осы іске кірісіп кетті. Одақта арнаулы топ құрылып, егемен 
елдің алғашқы теңгесінің макетін өмірге әкелді. Бұл жерде теңге 
тек ақша ретінде ғана емес, Қазақстанның рухани және материал-
ды байлығы-ның келбеті екені еске алына отырып жаса-
лынды. Алғашқы теңгенің дизайнын жасауда тарихи деректермен 
толықтыру, ұлттық нақышта әрлендіру және тарихи тұлғалардың 
бейнесін қолдану жөн деп табылды.

Тимур Сүлейменовтың жетекшілігімен Қазақстан Дизайнерлер 
одағының өкілдері Астана, Алматы, Талдықорған, Ақтау, Мәскеу 
және тағы басқа қала-лардың сәулет дизайының көркеюіне белсе-
не қатысып, Қазақ елінің таңдаулы және маңызды тұлғаларының 
ескерткіштерінің сәулет дизайындарын жасады. Аңырақай 
шайқасында ерлік көрсеткен батырларға арналған ескерткішті, Ас-
тана қаласындағы саяси қуғын-сүргін құрбандарының мемориалдық 
кешенін, Мәскеу қаласындағы Абайға арналған монументті, 
Желтоқсан оқиғасына арналған Алматы қаласындағы «Тәуелсіздік 
таңы» монументін, Талдықорған қаласының орталық алаңын жасап, 
Ақтау қаласының орталық алаңының сәулет дизайнын жобалауда 

Қазақстан Дизайнерлер одағы өкілдерінің еңбегі зор.
Қазіргі таңда біздің мамандарымыз Алматы, Астана және 

басқа да еліміздің қалалары мен елді мекендерде көркейту және 
әрлендіру істеріне күш салып, белсене қатысуда. Онда Қазақстан 
Дизайнерлер одағы мен еліміздің барлық қалаларының дизайнер-
лері өз шығармашылық туындыларын халыққа паш етеді. Сәулет 
дизайны, киім дизайны, өнеркәсіп дизайны және дизайнның басқа да 
түрлерінің туындылары көрсетіледі. Бұл көрмелерде халықаралық 
дизайн көрмелерінде көзге түскен авторлар өздерінің жобаларын 
ұсынады.

Республика Дизайнерлер одағының алдында  тұрған ең бірінші 
міндет – «Қазақстан Республикасының мемлекеттік келбеті» атты 
мемлекеттік бағдарла-маны жүзеге асыру. Дүние жүзінің дамыған 50 
елінің қатарына қосылу талабына сәйкес, біздің мамандар алдында 
үлкен істер жетерлік. Елімізді көркей»туге Қазақстан Дизайнерлер 
одағының өз үлесіне қосуына барлық жағдай жаслған. Қалалардың, 
аймақтардың келбеті әлемнің дамыған елдерінің келбетінен кем 
болмай, өзінің ұлттық нақышымен ерекшеленіп тұруы үшін кемеліне 
жеткен Қазақстан дизайнерлері ортақ іске бар күшін салып жатыр.

Оған айғақ 2009 жылдың сәуір және қазан айларында Ал-
маты қаласындағы президент қорының ғимаратында және осы 
қордың қолдануымен өткен І және ІІ Қазақстан дизайнерлері фес-
тивальдері. Осы фестивальдерде Қазақстанның түпкір-түкпірінен 
100-ден астам дизайнерлер қатысып Қазақстан дизайнының даму 
үрдісін көрсетті. Біріншіден Қазақстан дизайнының өз келбетінің 
қалыптасқаны, екіншіден бізді қоршаған ортаның жанға жайлы эрго-
номикасы және Қазақстан дизайнерлерінің халықаралық дизайнер-
лер қауымдастығында өзінің нық орны бар екндігі дәлелденуі.

Сан қырлы саяси субъект, сауда кәсіптік, қаржылық, ақпараттық 
және өзара қатынастар, көлемді халықаралық ұйымдардың тұрақты 
мүшелігін қоса, Еуразия континентіндегі жаңа интеграциялық 
процестердің бастаушысы және белсенді қатысушысы ретінде 
қазіргі таңда Қазақстан дүние жүзі қаумдастығы-ның толық мүшесі, 
Қазақстан экономикасының тұрақты және пайдалы өзгеруі бары-
сында Республикада дизайн бағдарларының бар түрінің дамуы 
байқалады. Көптеген дизайнерлік студиялар құрылды. Кәсіпорындар 
мен мемлекеттік мекемелерде дизайн қызметі дамып келеді. Соны-
мен қатар ішкі вал өнімдерінің дамуына дизайнның қосқан үлесі зор. 
Қазіргі уақытта Қазақстанның дизайнерлер Одағы қатарында 400-
ден астам мүшесі және 11 филиалы бар респубикалық бірлестік 
блып отыр. Дизайнерлер Одағының қатарына өту құрметті болып 
есептеледі.

Қазақстан дизайнерлер одағында негізінде 4 топқа бөлінген 
дизайынның бағдары көрсетілген: - графикалық дизайн: фирмалық 
келбет, полиграфия, сыртқы жарнама, веб-дизайн, анимация-көрініс, 
фотография;

-көлемді дизайн: өнеркәсіп дизайны, жиһаз, киім, флористика, 
арт-дизайн; 

кеңестік дизайны: сәулет, экстерьер, интерьер, кіші көлемді фор-
малар, ландшафт, эсподизайн, жарық-сәуле және түс-бояу әрлеуі; 

-ғылыми ізденіс: жарнама әрекеттері, ғылыми және білім, патент 
қызметі, экспертиза және т.б. 

Бүгінгі күні, Қазақстан жаңа әлеуметтік экономикалық 
өзгерістердің жаңа кезеңінде тұрғанда және дүние жүзінің 
бәсекелестік 50 елдер арасынна кіруді жоспарлағанда, дизайнерлер 
одағының қызметі өте маңызды болды. Кейінгі 5 жыл ішінде дизай-
нерлер одағының қолдауымен ұйымдастырылып өткізілген көрмелер 
мен бәйгелі шаралар және жас дизайнерлердің көрмесі, менеджер-
лер мен кәсіпкер дизайнерлер, іскер адамдар үшін фестивальдер 
мен форумдар өткізуге, иновациялық жобалардың тұсау кесу рәсімі, 
кеңестік және кәсіпкерлік дизайн саласындағы жобаларға мемле-

кет тарапынан берілген инвестиция ұлғайды. Дизайн саласында 
күнделікті және жүйелі жұмыс жүргізу үшін; алдыңғы қатарлы дизай-
нерлік идеяларды құжаттандыруды іріктеуге (ноу-хау); дизайнерлік 
әрекеттерді сертификациялау мен лицензиялау; дизайнерлердің 
авторлық құқықтарын қорғау; дизайнерлер одағының іс-шараларын 
жария ету және тарту, бұқаралық байланыстарды ұйымдастыру-
осының бәрі Дизайнерлер одағының күнделікті ісі. Жоғарыда тізім-
делген міндеттерді орындау үшін және мемлекеттік рәміздердің, 
геральдиканың теориясы мен тәжірибесін әлеуметтік жағынан іске 
асыру үшін заңды және мәдениеттану шараларын іске асыру үшін 
дизайн Академиясы құрылды. Сонымен қатар, қазіргі заманның 
талабына сай құралдарымен жабдықталған көрме зал бар және 
дизайн студиясы бар дизайн орталығын құру жоспарланып отыр. 
Бұл көп инвестициялық шығынсыз жоғары сапалы идеяларды іске 
асыруға мүмкіндік берер еді.

Дизайн орталығы көптеген дизайн студияларға кеңес бере оты-
рып солардың дамуына және олардың жұмысын ұйымдастырып, ди-
зайн-жобалардың сапасының жоғарылауына себебін тигізе отырып 
дизайн туралы кезекті деректер қорын құруға мүмкіндік туғызады. 
Бүгін Қазақстандық Дизайнерлер одағы, өзінің құрылғанына 27 жыл 
толғаннан кейін, жаңа даму кезеңінің босағасында тұр. Жоғарыда 
айтылғандай, Қазақстанның Дизайнерлер одағы 1987 жылы дәуір 
өзгерісі кезеңінде, үлкен әлеуметтік сілкініс және барша таршылық 
кезеңінде құрылды. Дәл осы кезеңде «Дизайн» термині Қазақстанда 
көркем-жоба ретіндегі кез келген шараларды ресми тұрғыда іске 
асыруға мүмкіндік берді. Қазақстандық Дизайнерлер одағы дизайн 
саласындағы мамандардың нақтылы бастарын қосты. Ол кезде 
әсіресе өнеркәсіп графикасы, плакат дизайны, және қоршаған орта 
дизайндары даму үстінде болды.Қазақстан тәуелсіздігін алған-
нан соң дизайнерлер одағы жас мемлекеттің деңгейінің жоғары 
көтерілуін қалыптастыратын ұлкен маңызы бар көлемді мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асырды.

Дизайнерлер одағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
кебетінің дизайн-бағдарламасын жасау керектігін дәлелдеді. Бұл 
бағдарлама көлемінде дизайнерлер одағының мамандары мемле-
кеттік таңб-символ элементтік еншілердің негізін іске асырды. Олар: 
бірінші ұлттық валютаның дизайны, мемлекеттік гвардия үшін ди-
зайн-бағдарлама, қорғаныс министірлігінің таңба жүйесі, сот, проку-
ратура және тағы басқалар. Бұл – мемлекет бейнесін білу үшін және 
мемлекеттік негізгі өзіндікті бүкіл ұлттық жүйеде көрсетті.

Полиграфия дизайны – мәдениеттің бір маңызды бөлімі, ортаны 
өзгертетін және әрлендіру құралы. Көне ғасыр бойы дүниеге келсе 
де,жүйелі ғылым ретінде пайда болғанына көп уақыт өткен жоқ. 
Бүгінгі күні дизайынның дамуы – Қазақстанның дамыған дүние жүзі 
елдерінің қатарына енуіндегі маңызды шарт. Қазақстанда дизайнер-
лерді дайындау мәселесі де жақсы жолға қойылған. Қазіргі таңда 
бұл саладағы сапалы, жоғары білімді мамандарды негізінен Қазақ 
бас сәулет құылыс акадеиясы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті, «Қазақ технологи және бизнес университеті» 
Акционерлік қоғамы (Астана қаласы), Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 
мемлекеттік университеті, Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан 
техникалық университеті, Көкшетау университеті, «Сымбат» сән ака-
демиясы, Алматы технология және Е. Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университеттері, Т.Жүргенев атындағы Қазақ ұлттық 
академиясы дайындайды. Заман талабына сай мемлекеттік білім 
беру стандартына сәйкес, «Дизайн бакалавры», «Дизайн магист-
рі» мамандықтары бойынша халықаралық дәрежедегі мамандар 
дайындалады.

ҚАБЫлШАЕв Қ.И., т.ғ.к, профессор
ҚАБДИй н.г., аға оқытушы

23 января 2019 года для студентки экономи-
ческого факультета специальности «Ресторанное 
дело и гостиничный бизнес» Базарбаевой Арман-
гуль  был символичным, так как она приняла учас-
тие в торжественной церемонии открытия Года 
молодёжи, которая состоялась в павильоне «Нур 
Алем» выставочного комплекса ЭКСПО с участи-
ем Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева.

Перед началом мероприятия Глава государс-
тва посетил выставку «Проекты молодых казахс-
танцев», где были представлены такие успешные 
проекты, как «Naimi.kz», «Shoqan suits», «Qazaq 
eli», «Beyond», «Kusto Group».

На церемонии открытия выступили в качестве 
спикеров яркие и креативные представители мо-
лодёжи‚ достигшие успехов в разных сферах. 

Молодёжное движение Ассамблеи народа 
Казахстана «Жангыру жолы» выступило с иници-
ативой посадить этой весной в Астане яблоневый 
сад.

Докторант школы инженерии Назарбаев 
Университета Дамира Пернебаева обратилась 
к Нурсултану Назарбаеву с просьбой объявить 
специальные гранты для топ-100 самых важных, 
инновационных исследований молодых учёных.

«Новое поколение Казахстана, которое я 
вижу, – это самое большое достижение Казахста-
на, моего труда как Главы государства. Молодёжь 
– это ключевой фактор конкурентоспособности 
страны», – отметил Нурсултан Назарбаев.

Президент Республики Казахстан Нурсултан 
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Менің білім ордам-менің 
асыл қазынам

ЖАНЫМЫЗДА ЖҮР 
ЖАҚСЫ АДАМ

Менің әлемім-
менің шабытым

Қазақ технология және бизнес университеті - Астана қаласындағы ең 
беделді, ең көрікті, ең білімді университеттердің бірі болып табылады. Бұл 
университеттімізде 17 мамандық бойынша бакалавриат, 5 мамандық бой-
ынша магистратура оқытылады. Университетімізде Дизайн мамандығы 
бойынша, «Сән сұлуы» - сұлулық бикештер театры бар.Мұндай театр 
Астана қаласы бойынша ешқандай университеттерде жоқ деп айта ала-
мын. Себебі бізде Istituto Europeo di Design-Еуропалық дизайн институ-
ты, Италия қаласымен тікелей келісім шарт бойынша жұмыс жасайды.
Менің университетім жайлы ауыз толтырып айтатындай мақтанарлық 
мақтаныштар өте көп. Олардың бірі

- «I MISS KAZAHKSTAN 2016»-Нұрсейтова Елназ
- «II MISS KAZAHKSTAN 2018»-Күлкешеева Маймуна
- «MISS ASTANA 2018»-Сейфулла Еркеназ
- Жыл сайын студенттердің арасында өткізілетін «Жастар жалыны» 

фестивалында біздің университетіміз толағай табыстарға жеттік.
- «Грация» жайдарманы тобының көптеген маусымашардағы, 

Республикалық жарыстардағы жеңістерін жеке-жеке саралап айтуға бола-
ды.

Біздің жеңістеріміз алған - Универдің алған жеңістері деп есептеймін!!!
Аружан нАҒМЕТ, 

«Қазақ технология және бизнес университеті»
«БТ-161» 3-курс студенті

Өлең жазып жанымның жарасын емдеп жүргеніме 
15 жыл болды. Поэзияның шебері болмасамда, 
өмірімнің ханшайымы бола білдім. Менің арманым поэ-
зия клубымды ашып, дамыту  болып еді. Ол арманым-
ды мен үлкен білім ордама келгенде ашқаныма қатты 
қуанамын. 

Сондықтан болар өмірімнің барлығы өлеңмен 
өрнектелгені. Мен поэзия клубымды 2018 жылдың 
қыркүйек айында аштым. Қазіргі таңда көптеген 
жұмыстар атқарылып жатыр.

Поэзия клубымның аты - «Шабыт» болып атала-
ды. Клубты ашуға себеп болған, менің  туған әпкем. 
Ол маған поэзия клубымды ашуға шабыт берді.Себебі 
әпкем ҚазМЗУ да өзінің поэзия «Сезім» клубын ашты. 
Біздің білім ордаларымыз өте жақын. Әпкем екеуміздің 
де клубтарымыз жарқындап жүруде. Әпкем бітіріп кетсе 
де, поэзия клубы жабылмады. Менде өз «Шабыт»поэзия 
клубымды әрі қарай дамытып, өркендетіп, өсіргім 
келеді.

Мектеп жастан бастап, кітап оқуға, билеуге, өлең 

жазуға, ән айтуға, қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласуға құмар болдым. Мектепті қызылмен бітіріп, 
«Жас ғалым-2012» атағына ие болдым.

Санкт-Петербургский университетке түсіп, «Дарын»-
мектеп лицейінің сырттай оқушысы болдым.

Самарада Бүкіләлемдік жарыста «Ең ақылды-
оқушысы» деген атаққа ие болдым.

Ең басты мақтанышым Елбасының «Қазақстанның 
үздік үміткері» деген атақ болып табылады.

Осының барлығы менің өміріме, көңіліме шабыт 
беріп, шыңдады. Сондықтан мен «Шабыт» поэзия 
клубымның шыңы биікте деп айта аламын:

Шапқандай – шабыт,
Тапқандай – бағыт.
Алғандай – сарқыт,
Жүреміз барлық жерді – от қылып жағып!

Аружан нАҒМЕТ, 
«Қазақ технология және бизнес университеті»

«БТ-161» 3-курс студенті

Мен осы мақаламды биология ғылымдарының док-
торы, ҚР Педагогикалық ғылымдар академиясының 
толық мүшесі, университетіміздің технология және 
стандарттау кафедрасының профессоры Нұркен 
Мырзаханұлы Мырзахановқа арнаймын.

Адам болмысының табиғаты жұмбақ екендігі 
баршаға аян. Десек те осы бір тұлғаның еңбек 
майданындағы сүрлеулері мен тағдыр талайының 
өресі кімді де болса қызықтырғандай.

Нұркен Мырзаханұлы Семей зоотехникалық-
малдәрігерлік Институтын Ленин стипендиясының 
иегері болып, қызыл дипломға бітірген соң 
ауыл шаруашылығында мал дәрігері, бөлімше 
меңгерушісі қызметтерінде жүргенде туған инсти-
тутына аспирантураға  шақырылады. Аспиранту-
раны табысты аяқтап, биология ғылымдарының  
кандидаты мәртебесін иемденген соң институттың 
кәсіподағының тараған қызметінде жүргенде 
докторлық диссертациясын орындауға кіріседі де, 
оны 1995 жылы биология ғылымдарының докторы 
дәрежесін алу үшін қорғап шығады. Автордың екі 
ғылыми еңбегінің де ғылыми жетекшісі сол кезде  
Совет Одағына әйгілі профессор Мария Иванқызы 
Коханина болған еді. Бұл ұстаз академик Иван 
Петрұлы Павловтың шәкірті К.М. Быковтың ізбасары 
академик В.Н. Чернишовскийдің оқушысы болған 
екен. Демек, ғылыми генеология тұрғысынан Нұркен 
Мырзаханұлы И.П. Павловқа шөбере болып келеді 
ғой. Осы ұзақ жылдар арасында (бірінші мақаласы 
бірінші курстың студенті кезінде жарық көрген) 
Нұркен Мырзаханұлы 280 мақаланың авторы, 7 
томдық монографиясының, 4 оқулық пен ондаған 
оқу-әдістемелік еңбектерді дүниеге әкелді. Автор 
ашқан лимфа бездері мен тамырларының жиыры-
луы мен реттелісі туралы еңбектері дүние жүзіне 
танылып, авторы АҚШ, Португалия, Кипр, Украи-
на, Ресей елдерінің сертификаттарына иелік еткен. 
Осы еңбектерді бағалай келе Дүниежүзілік «Кәсібім 
– өмірім» Халықаралық сыйлығы табысталса, 
Ұлыбритания ғылыми қауымдастығы Халықаралық 
Сократ сыйлығына ұсынған. Ол сонымен қатар 
Дүниежүзілік Вена университетінің құрметті профес-
соры атағымен марапатталып, өз саласы бойынша 
ХХІ ғасырдың көшбастаушы ғылымы марапатына 
ие болған.

Сонымен қатар Нұркен Мырзаханұлы еліміздегі 
биология саласы бойынша тұңғыш Президент Сти-
пендианты, Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы, 

Менің – білім 
ордам, менің 
мақтанышым!

Мен Нағмет Аружан Ғабитқызы. Туылған жерім 
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кентінде 
1-желтоқсан 1997 жылы дүниеге келдім. Мектепті үздік 
куәлікке, алтын белгімен бітірдім.

Көптеген жетістіктерге жеттім. Айта берсем мақтанған 
сияқты болармын. Бірақ жарық етіп сөнген жұлдыз болған 
өкінішті ауыр күндерім де болған. Мен сол ауыртпалыққа 
қарамай, тек алға ұмтылып, өзімді өзімнің мақсаттарыма 
жетуге бет бұрдым. Ешқашан рухым өлген жоқ.

Универге түсуде маған өте ауыр күндердің бірі болды.
Мен Жас түлек-2015 болсамда. Қазір 3-курс студентімін.
Ештен кеш жақсы. Оқу - ешқашан кеш болмайды адамға.
Соны түсіндім. Тек адам өзі мақсат қойса, соған жетеді.
Менің бұл универге түсуім кешенді тестілеу арқылы шарт-
ты түрде өтті. Бұл университтетті жүрегім қалады.Уни-
верге кеш түссемде, мамандығымнан еш шатаспадым. 
Себебі, биотехнология деген - тірі ағзаларды адамның 
мақсатына сай өндірісте қолдану. Менің мамандығым 
Биотехнология мамандығы. Әлемдегі енді көтеріліп 
жатқан, қарқындап жатқан мамандықтардың бірі болып 
табылады. Қазақ технология және бизнес университетін 
таңдауымның себебі - бұл жерде биотехнология тамақ 
бағытында екен.

Менің ұстанымым - «Саулы тамақ жесең - сау 
адамсың, улы тамақ жесең - улы адамсың» бұл сөздерді 
өзім ойлап таптым. Себебі кішкене кезімнен мен аурушаң 
қыз болып өстім. Сондықтан болар мен қатты ойланып, 
асықпай жүретінім. Ауруды жеңу үшінде - рух керек.
Менің ауруымды жеңетін - менің сүйікті мамандығым. Ол 
- Биотехнология. Мен өзімнің қазіргі білім ордам туралы 
көптеген елеулі жаңалықтарды айта аламын. Олар өте 
көп. Естігеннен гөрі, бір көзбен көріп-сену деген сияқты. 
Қымбатты оқырман! Менің білім ордама «Қазақ техно-
логия және бизнес университетіне» шақырамын. Білім - 
қатты білгіштерде емес, Білім - көп оқығандарда, ақылды 
жандар да болады!!

нағмет Аружан Ғабитқызы
БТ-161  3 курс студенті

«Қазақ технология және бизнес университеті»

ҚР үздік оқытушысы атақтарына иегер, Лениннің 110-
жылдығына  орай арнайы медальмен және оқулықтар 
жазудағы ерен еңбегі үшін А.Байтұрсынов атындағы 
алтын медальмен марапатталған.

Өмірге шын мәнінде ақын болып келген, өмірді 
сүйген адамның түбінде бір философиялық уәжге 
келетіндей ақиқат болса керек. Осыған орай Нұркен 
Мырзаханұлының философиялық-педагогикалық 
толғауы «Адам болмысы – сана болмысы», 
«Экологиялық Эссе» еңбектерін айтуға болады. Ол 
сонымен қатар үш өлеңдер кітабының, үш әннің авто-
ры. Осы мақаламыздың соңында автордың хорға ар-
налып жазылған, 2011 Елім менің VІІІ республикалық  
патриоттық әндер конкурсының дипломанты атағын 
жеңіп алған «Қазақстаным менің» (Жюри мүшелері: 
К. Дүйсекеев, А. Әлтаев) әнінің нотасы мен сөзін 
ұсынбақпын. Автор тағы да екі әннің авторы, таяуда 
«Сағынамын сендерді» өлеңдер жинағын баспаға 
дайындап отыр. Осы бір тамаша патриоттық әнді 
студенттеріміз хормен айтып, үлкен сахналарға  
шығарса нұр үстіне нұр  болар еді.

Нұркен Мырзаханұлының тағы да бір қыры әртүрлі 
аспаптарда – домбырада, балалайкада, мандолина-
да, гитарада бір өнерпаздай ойнайтынын айта кету 
абзал.

Шынында да жақсы адамдар жанымызда  жүр де-
сек ғибадат болар. 

Қазақстаным менің
Жер – ұйық далам, жазира көркем,
Бабамнан қалған, әз өлкем,
Әр басқан қадам арманға шеру
Үмітім нұрлы, ой бекем.

Ұйыған халқым, жайылып даңқы,
Әлемге айғақ, ақ салты.
Игілік, Зерде көтердік туын
Мерейлі Отан, мол нарқы.

Арманды бақта, ардақты елім,
Жайлашы еркін жер-төрін,
Еліме еркін – Мәуелі Отан
Қазақстаным – менің.

Иса ПЕРнЕҚҰл,
Профессор, ТжС кафедрасы
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Технологический факультет
Кафедра «Информационные технологии»

Расширяя горизонты сотрудничества

В соответствии с программой 
Министерства образования и науки 
республики Казахстан по привле-
чению зарубежных специалистов, 
для чтения лекций и проведения 
учебных занятий, на кафедру «Ин-
формационные технологии» был 
приглашен профессор Пензенского 
государственного университета Ко-
чегаров Игорь Иванович с 15 октя-
бря 2018 года. 

Целью визита является освое-
ние новых образовательных мето-
дик применяемых в ведущих зару-
бежных учебных заведениях, обмен  
знаниями и опытом с колегами из 
зарубежных ВУЗов. Также данный 
визит может содействовать обме-
ну опытом и знаниями в области 
педагогических методов, создание 
связей между высшими учебными 
заведениями.

Кроме того это позволя-
ет мотивировать студентов и 
профессорско-преподавательский 
состав к мобильности и поможет 
вдохновить высшие учебные заве-
дения к расширению и обогащению 
содержания курсов, которые они 
предлагают. С практической точки 
зрения это дает возможность при-
обретения опыта преподавания в 
международном контексте, а также 
содействует укреплению межкуль-
турной компетенции всех участвую-
щих сторон.

Профессор Кочегаров Игорь 
Иванович ознакомился со структу-
рой АО «Казахский университет тех-
нологии и бизнеса», с руководством 
ВУЗа и научно-технической базой, 
лабораториями, оборудованием. 
Также была проведена встреча со 

студентами и ППС кафедры «Ин-
формационные технологии». В со-
ответствии с планом профессор Ко-
чегаров Игорь Иванович приступил 
к чтению лекций по дисциплинам 
«IT -инфраструктуры»,  «Техноло-
гия разработки программного обе-
спечения». 

24 октября 2018 года профессор 
Кочегаров Игорь Иванович провел 
круглый стол на тему «Эвристиче-
ские методы проектирования элек-
тронных средств» с участием ППС 
и студентов кафедры «Информаци-
онные технологии». Была представ-
лена презентация после которой 
было обсуждение и получены кон-
сультации по некоторым аспектам.

В период с 22 октября 2018 
года по 02 ноября 2018 года про-
фессор Кочегаров Игорь Ивано-
вич провел семинар-школу по 
актуальной тематике «Разра-
ботка информационной модели 
интеллектуальных систем» для 
профессорско-преподавательского 
состава кафедры «Информацион-
ные технологии». По результатам 
проведенного семинара-школы 
профессорско-преподавательского 
состава кафедры «Информацион-
ные технологии» получили серти-
фикаты.

30 октября 2018 года профес-
сор Кочегаров Игорь Иванович со-
вместно с ППС кафедры провели 

конкурс-викторину «IT-шник 2018 
КазУТБ» среди студентов кафедры 
«Информационные технологии».

В состав жюри вошли ведущие 
преподаватели кафедры во главе с 
заведующей кафедрой Абдолдино-
вой Гульсум Толегеновной.

Конкурс-викторина вызвала жи-
вой отклик среди студентов кафе-
дры. В конкурсе принимали участие 
студенты второго и третьего курсов 
и показали высокий уровень зна-
ний по всем изучаемым предметам. 
Были даже небольшие дисскусии 
по ряду вопросов из заданий, вы-
данных профессором Кочегаровми 
Игорем Ивановичем. 

По завершению конкурса-
викторины были определены побе-
дители и по решению жюри были 
названы обладатели дипломов 1, 2 
и 3 степени.

31 октября 2018 года профессор 
Кочегаров Игорь Иванович провел 
круглый стол на тему «Актуальные 
вопросы модернизации высшего 
образования  и информационная 
поддержка учебного процесса»   с 
участием ППС кафедры «Информа-
ционные технологии». Была пред-
ставлена презентация после которой 
было обсуждение и даны рекомен-
дации к применению новых иннова-
ционных методик преподавания.

  
Тулегулов Амандос
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Расширяя горизонты сотрудничества

Прекрасная модель, 
замечательная личность, 
Муза DIOR – Алла Ильчун

БІЛІМ ЖАңАЛыҒы

Приятной неожиданностью оказался наш 
порыв расширить кругозор и углубить позна-
ния об уникальных личностях в мире Высокой 
моды. Мы оказались на историческом собы-
тии  – презентации книги Б. Иришева «Музa 
Dior» – о девушке с казахскими корнями, ко-
торая покорила мир моды. Презентация книги 
состоялась 04.02.2019 г. в конференц-зале 
Национальной библиотеки (г. Астана). 

Автор Берлин Иришев – президент Ассо-
циации казахстанцев во Франции     (АКF) и 
его единомышленники провели и продолжают 
вести огромную работу по сбору докумен-
тальных свидетельств жизни и карьеры Аллы 
Ильчун. Их проект по времени совпал с ро-
дившейся в Казахстане инициативой «Новые 
имена великих людей» и идей «Семь граней 
Великой степи», основанной на возрождении 
истории и культуры наших предков. Впереди у 
поисковой группы в проекте сложные задачи 
документально восстановить загадку слож-
ной судьбы Аллы Ильчун – дочери нашего 
соотечественника из Казахстана. Ведь в мо-
дельной карьере ее называли «маньчжуркой» 
и ее происхождение как «жемчужины вос-
тока» путано объясняли, что отец русский, а 
мать китаянка.

Достоверно то, что Алла Иль-
чун (1926-1989гг.) – легендарная 
парижская модель была музой ве-
ликого кутюрье  Кристиана Диора, 
подарившего миру через ее редкий 
тип манекенщицы по призванию 
новый образ женщины –  изящной 
и элегантной. Имя Диора – синоним 
парижской моды, а все, созданное 
им, отмечалось подлинным вкусом 
и поразительным предчувствием 
будущего. 

И для Диора и для неизвестной 
тогда Аллы судьбоносным оказал-
ся один и тот же год. В феврале 
1947 году Диор открыл свой Дом и 
представил свою коллекцию, кото-
рая ему дала звание изобретате-
ля «нью лук» – нового взгляда на 
моду. В том же 1947г. Алла Ильчун 
была принята в Дом моды Диор. 
Благодаря Кристиану Диору она 
становится звездой Высокой моды, 
его «музой», экзотическая красота 
которой обеспечила великому кутю-
рье международный успех. Но как 
оказалась в Париже эта красавица 
с миндалевидным разрезом глаз и 

47-сантиметровой талией? Что привело ее в 
Дом Диора? Какова история ее восхождения 
на подиум? Как складывалась судьба полука-
зашки по линии отца и полурусской по линии 
матери, чья модельная карьера продлилась 
около 20 лет, чье имя вписано в историю Вы-
сокой моды? Почему никто не пытался вос-
становить историю Восточной жемчужины?

На эти и многие другие вопросы, порой 
загадочные, дает ответы уникальная книга 
Берлина Иришева, в которой раскрываются 
многие тайны сложной судьбы Аллы Ильчун 
– дочери нашего соотечественника Куантхана 
Елшына. Работа энтузиастов-патриотов за-
служивает восхищения. При чтении каждой 
страницы книги, иногда строки, дух захваты-
вает, мистическая аура ее красоты заворажи-
вает и вдохновляет. Видимо, величавая Алла 
теперь и у нас, на казахской земле, проявляет 
«эффект присутствия» своей бессмертной 
красоты. АМИНЬ!

 оБ АвТоРЕ
 Берлин Иришев – ученый экономист, ди-

пломат, автор 9 монографий по различным 
вопросам экономики, банковской системы и 
монетарной политики. С 1996 по 2002 годы 

Советник – Посланник при 
Посольстве РК во Франции.        

Президент Ассоциа-
ции казахстанцев во Фран-
ции (АКF), созданной им в                                                                                                                
Париже в 2010 году. В рам-
ках этой Ассоциации органи-
зует проведение интересных 
встреч, конференций и кон-
цертов с участием мастеров 
искусства, проживающих в 
Европе.

Проживая в Париже, 
увлекается изучением исто-
рии и биографий неизвест-
ных личностей, достойных 
гордости Казахстана. Летом 
2018 года в Государствен-
ном музее искусств им. 
А.Кастеева по его инициа-
тиве проведена экспозиция 
неизвестного портрета Музы 
К.Диора Аллы Ильчун, кото-
рый он приобрел в Париже.

С глубокой благодарно-
стью к энтузиазму и настой-
чивому поиску участников 
замечательного проекта. Спасибо за возмож-
ность приобщения к истории мирового мо-
дельного бизнеса, в которой девушка с казах-
скими корнями и непростой судьбой покоряла 
мир моды.

Пусть мир узнает Аллу и вас, кто возвы-
сил ее имя!

С нетерпение будем ждать документаль-
ного фильма и раскрытия неразгаданных 
тайн.

Джакпарова Р.С.,
профессор кафедры 

«Технология легкой промышленности 
и дизайн»
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Білімді жастар - Мәңгілік елдің ертеңі
Бүгінгі күні еліміз қоғам дамуының 

жаңа жолына түсті, бұғанасын бекітті, 
керегесін кеңейтті, Тәуелсіз Қазақстан 
шаңырағын биіктетті,  Елтаңбасын 
дүниенің төрт бұрышына жұлдыздай 
жарқыратты, Әнұранын әлем төрінде 
әуендетті, көк байрағын көкте желбіретті. 
Ендігіде еліміздің одан әрмен көркейіп, 
өсуі, өркендеуі, дамыған отыз елдің 
қатарына енуі, ширек ғасырда ши-
рап, аз ғана уақытта алдыға қарыштап 
дамыған Қазақстанның болашағы кімнің 
қолында? 

2019 жыл «Жастар жылы». Жа-
стар жылының мақсаты – жастардың 
жан-жақты дамуына ықпал жасап, 
болашағына қызмет етуін, халқына пай-
дасы тиер азамат болуы. Бізге жүктелген 
ендігі міндет те салмақты. Ел эконо-
микасын жақсарту үшін жаңа жобалар 
ұйымдастырып, дамыту, азаматтық 
қоғамды қалыптастыру, жаңа жоспар-
ларды қолға алып, жүзеге асыра білу, 
елді жаңа қырынан таныстыру  – біздің 
қолда, бізге жүктелген міндет.  Бізге 

жүктелген міндетті орындауымыз үшін, 
қысқа уақытта жүзеге асыруымыз үшін 
бізге ең қажет дүние - білім. XXI ғасыр 
– жаһандық жаңалықтар ғасыры ғана 
емес, сонымен қатар білімнің дәуірлеу 
ғасыры. Неге десеңіз, бүгінгі күнде кез 
келген мемлекеттің тұрақты қарқындап 
дамуында, халықтың өмір сүру сапасы 
мен деңгейін көтеруде, елдің әлемдік 
деңгейдегі орнын айқындауда маңызды 
рөл атқарады. Бүгінгі жастардың 
бақытына орай, бізде тегін білім алып, 
ғылыммен шұғылданып, жаңалық 
ашуға, идея бөлісіп, оны жүзеге асыруға 
толық мүмкіндік жасалған. Егеменді 
еліміз оқу-ағарту ісіне, білім сапасын 
көтеру мәселесіне, білім жүйесіне жаңа 
бағыттар енгізіп, білім ордаларының 
материалдық-техникалық базасын 
жақсартуға ерекше мән беруде. Осы 
мүмкіндіктерді оңтайлы пайдалана 
отырып, ел сенімін, ақтау - әр қазақ 
жастарының басты мақсаты болу қажет. 

Қорыта келгенде, «Ел боламын десең, 
бесігіңді түзе» деп қазақ атам айтқандай, 

еңсесін енді ғана көтеріп, қысқа уақыт 
ішінде қарқындап дамып жатқан еліміз 
үшін дарынды, білімді, жігерлі, белсенді 
жас өскелең ұрпақтың орны бөлек. 
Бүгінгі ұрпақ – Қазақстанның келешектегі 
жарқын бейнесі.  Барлық жігер де, қайрат 
та, белсенділік те жастардың қолында 
екені хақ. Осы мемлекетті биік белес-
терден көрсету - білімді жастардың 
қолында. Нұрлы болашақтың даңғыл 
жолында шабысы қатты тұлпардай 
жүйткіген Қазақстанның жастары текті 
ұлттың ұрпақтары екеніне келер күн мен 
атқан таң бірден-бір куәгері болмақ! Мен 
елімнің жас буыны ретінде бұл жылдың 
біз үшін сәтті боларына нық сенімдімін! 
Жастар жылы құтты болсын, білімді 
ұрпақ! 

КУлБАЕвА К.Ө.
жастар ісі жөніндегі комитет 

жетекшісі,
Менеджмент мамандығының 

4-курс студенті.

«Жүздесу» клубының кезекті қонағы 
әнші Досымжан  Таңатаров

Біз дамыған елдер 
қатарының алды бо-
луымыз үшін салт-

дәстүрмен мәдениетімізді да-
мытуымыз керек. Өзіне тән 
қадір-қасиеті, жөн-жоралғысы 
сақталған еліміздің төл 
руханиятының дәні үзілмей, 
сабағының өскелең ұрпаққа 
асыл мұра болып жетуіне қазақ 
ән өнерінің қосатын үлесі өте 
зор. Талай нәубет заманды ба-
сынан кешірсе де Әміренің  әсем  
дауысы, Жәнібектің жүрек тер-
бер әндері халық қазынасының 
қайнар көзі іспеттес. 

Әннің де естісімен есері 
бар демекші, қазіргі жарна-
ма қуып, жаһанданған заман-
да сахна мәдениетініңде мәні 
кете бастағандай. Осындайда  
мәдениеттің ішіндегі мәдениетті 
өнерпаздарға  құмар боласың. 
Солардың бірі  тіпті бірегейі, 
қазақи үнді, қоңыр дауысты 
талғампаз әнші Досымжан 
Таңатаров университетімізге 
келіп «Жүздесу» клубының 
қадірлі қонағы болды. Жас іні-
қарындастарының қызықты 
сұрақтарына тосылмай жауап 
берген Досымжанның сөзге 

шешендігіне де тәнті болдық. 
Жақсымен өткен бір күнің жаман-
мен өткен жылға тең демекші, 
айналдырған аз уақытымыз 
астарлы әзіл, әуелеген 
әнмен жалғасты. Уақытының 
тығыздығына қарамай алтын 
уақытын сарп еткен әншіге 
университет басшылығы да 
өз алғысын білдіріп, естелік 

сыйлығын табыс етті. Жиналған 
көрермен әншінің орындаған 
әндерін тыңдап, естелік сурет-
терге түсіп, жылы қоштасты. 

Ә. КАМИТов,
Тәрбие ісі және әлеуметтік 

сұрақтар
бөлімінің жетекшісі
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Колледж тынысы

Білімді жастар - Мәңгілік елдің ертеңі

29.01.2019 Ж. «Туризм 
менеджменті және қонақ үй 
бизнесі» кластерін жүзеге асыру 
аясында «Қонақ үй индустриясының 
Астана қаласындағы дамуы» 
тақырыбындағы  шебер-сынып 

Оқытушының аты-жөні: Жетенова 
Гульнур Сериковна 

Мақсаты: Қонақ үй кәсіпорны 
ұсынатын қызмет жиынтығының 
ерекшеліктерін көрсету арқылы 
қонақ үй индустриясының Астана 
қаласындағы дамуымен таныстыру.

Қатысқан қонақтар: «Туризм 
менеджменті және қонақ үй бизнесі» 
кластерінің жетекшісі- Қозыбаев 
М.С., Көпбейінді колледжі арнайы 
пәндер оқытушысы - Отарбаева Б.К.,  
Политехникалық колледжі арнайы 
пәндер оқытушысы - Абдрахманова 
А.М. және техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдарының 
оқытушылары.

Шебер-сыныптың практикалық 
бөлімін ұйымдастыру кезінде қонақ 
үй сервисінің түрлерін көрсетті:

22.01.2019 ж. «Жас сарбаздар» жасөспірімдер әскери-
патриоттық қозғалысы»  Республикалық қоғамдық 
бірлестігінің Астана қаласындағы  филиалының 
қызметіне Қазақ технология және бизнес университетінің 
коллледжінің «Қырандар» әскери патриоттық клубының 
қатысуы расталып, сертификат алды.

24.01.2019 ж. «ПРАВО» Қоғамдық қорының заңгері 
Саратов О.В. «Нашақорлықты алдын алу» тақырыбында 
1-2 курс студенттерімен семинар- тренинг өткізді.

26.01.2019 ж Елбасы Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты бағдарламалық мақаласын кеңінен 
насихаттау мақсатында республикалық білім беру 
ұйымдарының педагогтары мен білім алушылары арасында 
өткен «Ұлы даланың даналары» атты республикалық 
байқауына қатысқаны үшін ИС-101 тобының студенті 
Құмарбек Алтынбек және жетекшісі Қасымов Мамыр 
марапатталды.

Колледж директорының Оқу-өндірістік ісі жөніндегі орынбасары 
Сұрағанов Құрманғазы Құдайбергенұлына 

әкесі Құдайберген жаппарұлының 
қайтыс болуына байланысты көңіл айтады.

Қазақ технология және бизнес университеті мен колледжінің ұжымы
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Құрылтайшысы: Кулажанов Т.К.
Меншік иесі:  «Қазақ технология 
және бизнес университеті» акцио-
нерлік қоғамы 

> Газет айына екі рет шығады
> Редакция оқырман хаттарына жауап бермейді, хаттар мен 

қолжазба қайтарылмайды
> Автор мақалалары редакция көзқарасын білдірмейді
> Деректердің дәлдігі үшін автор жауапты 

Газет Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар 
министрлігі, ақпарат комитеті куәлік № 17470-Г 24 қаңтар 2019 
жылы тіркелді.

Мекен-жайымыз:
«Қазақ технология және бизнес университеті» Акцио-

нерлік қоғамы
Қазақстан Республикасы

010000 Астана қ.,  Қайым Мұхамедханов көшесі, 37 А
Тел: +7(7172) 279-230

e-mail: muka_ak@mail.ru

Таралымы 
500 дана
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Специальности бакалавриата
Шифр наименование специальности

5В042100 Дизайн
5В050600 Экономика
5В050700 Менеджмент
5В050800 Учет и аудит
5В050900 Финансы

5В051000 Государственное и местное 
управление

5В060800 Экология
5В070100 Биотехнология
5В070300 Информационные системы

5В072100 Химическая технология 
органических веществ

5В072600 Технология и конструирование 
изделий легкой промышленности

5В072700 Технология продовольственных 
продуктов

5В072800 Технология перерабатывающих 
производств (по отраслям)

5В073100 Безопасность жизнедеятельности 
и защита окружающей среды

5В073200 Стандартизация и сертификация 
(по отраслям)

5В090200 Туризм

5В091200 Ресторанное дело и гостиничный 
бизнес

Специальности магистратуры
Шифр наименование специальности

6М050600 Экономика

6М050700 Менеджмент

6М051000 Государственное и местное 
управление

6М070300 Информационные системы

6М072100
Химическая технология 
органических веществ (в области 
переработки нефти, газа, угля)

Специальности колледжа
Шифр наименование специальности

0103023 Физическая культура и спорт

0201013 Правоведение

0202013 Правоохранительная деятельность

0402000 Дизайн (по профилю)

0507000 Организация обслуживания 
гостиничных хозяйств

0511000 Туризм (по отраслям)

0516000 Финансы (по отраслям)

0601000 Стандартизация, метрология и 
сертификация (по отраслям)

0819000 Технология переработки нефти и газа

1211000 Швейное производство и 
моделирование

1226000
Технология и организация 
производства продукции предприятий 
питания

1305000 Информационные системы (по 
областям применения)

1418000 Архитектура

Ақылов Даулет Оспанұлы
Айкенова Айжан Жаркыновна
Ахбай Ахмарал 
Артықбаев Жолдасбек  Серікұлы 
Балкунова Нина Петровна
Бекмагамбетова Гульмира Кенжигазиевна 
Байжанова Жазира Болатбековна
Байтасова Сауле Серикбаевна
Ермеков Нурмухамбет Турлынович
Жакупов Алтынбек Аманжолович
Жаппасова Райса Бакытбековна 
Заукарнаева Айгуль Калисовна 
Канатова Сауле Канатовна
Кабди Лаура 
Құсыман Қарлығаш 

Қонысбаева Сауле Нұрмаханқызы 
Медетбекова Жансая Ибрагимовна 
Мұсабек Фариза Құрманбекқызы
Мынбаев Мурат Тайкельтирович 
Омарова Лаззат Зейтхановна 
Разахова Айжамал Сапарбековна 
Сейсекулова Гульнар Калдыбековна
Ситникова Ираида Александровна
Татибеков  Бауыржан Нурланович 
Турдакынова Акерке Багдатовна
Тохаева Айнур Ордабековна
Талгат Амангуль
Талгат Гулжайна
Тұрсынтай Балнұр Дәулетқанқызы
Уразбаев Жуматай Зейноллаевич 

ҚұттыҚтаулар!

Каз УТБ осуществляет подготовку кадров по следующим направлениям

Қашықтықтан оқыту факультетінің 
«Органикалық заттардың химиялық тех-
нологиясы» мамандығы 2 курс студенті 
Наумова Динара Рустамқызы «Life+» 
жобасымен Қазақстан Республика-
сы Білім және ғылым министрлігінің 
Стартап «Болашақ - Менің арманым» 
байқауының жеңімпаздарының бірі бол-
ды. Жобаның басты мақсаттарының 
бірі мүмкіндігі шектеулі адамдардың 
әлеуметтік және физикалық бейімделуі 
болып табылады. 

Байқау 2018 жылы 5 кезең бойынша 
өткізіліп, оған 10 000-нан астам жоба 
ұсынылды. Іріктеу барысында супер-
финалға тек 10 жұмыс қатысып, инве-
стицияларды тартуға мүмкіндік алды.

Жобаның тұсаукесер форматы аук-
цион түрінде өткізіліп, өз жобасын 3 ми-
нутта таныстыру керек болды, сондай-
ақ қазылар алқасы мен инвесторлардың 
сұрақтарына жауап беру үшін 5 минут 
уақыт берілді. Содан кейін бұл жобаны 
«сатып алу» немесе «сатып алмау» 
үшін дауыс беру шарасы өткізілді.

Астана қаласында өткен байқаудың 
супер-финалының қорытындысы бой-
ынша Наумова Динаранын жобасы 3 

орынға ие болды.
Жобаға қызығушылық танытқан 10 

инвесторлардың ішінде АҚШ инвестор-
лары да бар болды. Қазіргі таңда Нау-
мова Динара осы жобаны жүзеге асы-
румен айналысып, жақын арада Ақмола 
облысы Қабанбай батыр ауылында 
физикалық денсаулық орталығын ашу-
ды жоспарлап отыр.

Университет ректоры Ж. Оразбаев 
және ҚазТБУ ұжымы Динараны лайықты 
жеңісімен құттықтап, оған өмірге деген 
сарқылмас көзқарас, өз күшіне сенім, 
зор денсаулық пен табысқа жетуін 
тілейді!

Поздравляем Бекмагамбетову 
Гульмиру Кенжегазиевну с получе-
нием диплома доктора делового 
администрирования (DBA) Цен-

тральный Богемский Университет, 
Чешская Республика (Прага).

Желаем Гульмире Кенжегазиев-
не неугасаемого энтузиазма и 

постоянного стремления к успеху 
в своей деятельности, высоких до-
стижений и наград, неиссякаемого 
потока сил и интереса к своей ра-

боте и увлечению, светлых надежд 
и уверенных действий в жизни, 

грандиозных планов и обязатель-
ной их реализации!

Коллектив КазУТБ

Абдолдинова Гулсим Тулегеновна
Алдамжаров Артур Нұрланұлы 
Байдаирова Клара Божековна
Бекзат Айкүміс Бөріханқызы 
Бектенов Мухтасиф 
Бирликов Сапабек Муратович
Бокенчин Казбек Куандыкович
Джакпарова Раиса Саткуловна
Джусупова-Парфилькина Ирина Маратовна 
Жайлаубаев Ерболат Нурахметович
Жатканбаев Ерлан Ержанович
Калиева Заура Мажитовна 
Камитов Адильхан Олжабаевич 

Кашкинбекова Шынар  
Колпек Айнагүл
Курманкулова Нуржамал Жумагазовна
Муканова Меруерт Жанбырбаевна 
Мырзаханов Нуркен 
Нурмагамбетов Мереке Шайзадинович
Нурушев Мурат Жусыпбекович 
Нұртай Жадыра Тастанбекқызы
Ордашев Талант Хамитович 
Сартов Утеген Куттугужинович
Сафуани Жанар Есенқұлқызы
Увальчинов Уразке Хайдарович 
Шайхымежденов Жанибек Гинаятович 

Абдрахманова Айгуль Уалиевна
Абдыкаримова Сафира Зайтбековна 
Абжанова Калдыкуль Салимовна 
Ақбалаева  Сұңқар 
Баимбетова Рабига Кабдуловна
Бипенова Салтанат Таргыновна 
Дугалова Гульнар Нажмиденовна  
Әбдиев Кеңесхан Мұратқалиұлы 
Жоламанова Маржан Жанатовна
Жубаев Сапарбай Дусжанович
Жунусова Гулзат Скендирова
Ибраева Айымгуль
Икматова Эльмира Балтаевна
Искакова Жанар Бактыбаевна 
Кабдий  Нұржанар Ғанибалқызы

Кенжибулатова Майра Сулейменовна
Кожабергенова Каламкуль 
Кокетаев Аскарбек Ильясович 
Колтай Алма
Куантайұлы Кентау 
Мәлік Олжас Жанатұлы 
Раимкулова Нурсулу Аятовна 
Садыков Құмарбек Укубаевич  
Сыдыков Жасулан Бектасович
Тасанова Гульвира Доскалиевна
Тлеубаева Арайлым Орынбайқызы
Уайсова Макпал Сагитбековна 
Шайкенова Турсын Кентаевна
Шәріп Ақерке Жүрсінқызы

Март

Январь

Февраль


