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ҚҰРМЕТТІ ДОСТАР!

алда жазғы демалыс! Бірақ бұл біз асыға күткен әдеттегі демалыстан өзгеше бол-
мақ. Себебі бәріміз білетіндей қазір еліміздің көптеген қалалары әлі карантин 
кезеңінде. Алыс -жақын шет елге қыдыру, еліміздегі туристік орталықтарда дем 
алу сияқты жылдағы жоспарларымыз биылғы жылы аздап ерекшелеу болмақ. 
Біз үшін студенттеріміздің қауіпсіздігі бәрінен де маңызды. Сондықтанда жур-
налымыздың осы санында карантин кезінде қалай дұрыс уақыт өткізуге бола-
тындығы туралы шағын кеңестер беруді қажет деп санадық. Ия, шындығында 

карантин бұл-үлкен мүмкіндік. Егер қазіргі әлемдік экономикадағы эксперттердің статистикасы мен 
мәлімдемелеріне қарасаңыз, негізінен қызметті онлайн түрде ұсынатын Net� ix, Amazon, Alibaba, 
Apple сияқты компаниялардың өнімділігі  артқан да, ал, керісінше адамның физикалық күшіне 
және қатысуына сүйенетін компаниялар үлкен шығынға ұшырап үлгерген. Яғни бұл болашақтағы 
еңбек нарығының қалай өзгеретіндігін көрсетіп отыр. Сондықтан да біз осы санда сіздерге болашақ 
маман ретінде бұл карантин уақыты қаншалықты әсер ететіндігі туралы барынша ақпарат беруге 
тырыстық. Сонымен қатар, онлайн оқудың артықшылықтары туралы, жазғы карантин кезіндегі 
шығармашылықпен айналысудың маңыздылығы жайында және әдеттегідей шығарылымның бас 
кейіпкерімен сұхбаттымызды да оқи аласыздар. Бұл жолғы кейіпкерімізде сіздермен бірге студенттік 
ортақ тілде тілдесетін болады. Ал, біз сіздің келесі кейіпкеріміз болуыңызды асыға күтеміз!

Ізгі тілекпен «UNIQUMsu»!
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Ла-5 — советский одномоторный истребитель, 
созданный ОКБ-21 под руководством 
С. А. Лавочкина в 1942 году в Горьком.
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Ла-5 — советский одномоторный истребитель, 
созданный ОКБ-21 под руководством 
С. А. Лавочкина в 1942 году в Горьком.
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Карантин 
Кезіндегі 
шығармашылық

Адамзат баласы үшін 2020 жылдың аса 
ауыр болатындығын ешкім болжап 
білмеген еді. Дегенмен де, өмірдегі 
сәтсіздіктер мен шарасыздықты 
мүмкіндіктерге айналдыра білетіндер 
үшін мұндай қиын уақыт қайта ойлануға, 
жаңа істерге, жаңа өзгерістерге себеп 
бола алатыны да белгілі.  Егер де 
тарихқа көз жүгіртетін болсақ, адамзат 
мұндай қатерлі кезеңдермен жиі 
кездесіп отырған және ең қызығы ұлы 
шығармалар дәл осындай тарихи ауыр 
кезеңдерде жазылып, ұлы ашылулар 
жасалған екен. 

Мерей Қосын
Журналист



м
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«Зерігіштіліктің ғылымы» (The science of 
Boredom) атты кітаптың авторы Ms Манн 
карантин уақытының ерекшелігі туралы 
былай дейді:

- «Бізді үрейлендіретін карантин 
шындығында адамзат тарихындағы ең 
табысты шығармашылық кезең ретінде 
қалуы мүмкін». 

- «Қазір әлем өзі үшін ең керемет ғылыми 
эксперимент жасау үстінде. Бұндай 
қасіретті жағдайда адам табиғаты 
қашан да позитивті болуға тырысады. 
Және мұндай шарасыз уақыт адамдарды 
одан әрі шабыттандыра түсіп, ұлы 
шығармалардың тууына әкеледі».

- «Өзіңізге зерігуге, жалығуға рұхсат 
етіңіз. Және мұны тамаша жағдай деп 
бағалаңыз. Сіз мұндай сезім күйінде 
көбірек креативті бола түсесіз және 
шедевр шығармаларды дүниеге әкелуге 
әдеттегіден әлдеқайда қабілеттірек 
боласыз».

Тарихи факТ
Атақты ағылшын драматургы 
Уильям Шекспир өзінің «King 
lear» атты пьесасын Еуропада 
оба таралып жатқан уақытта 
жазған болса, Қайта өрлеу 
дәуірінде Ұлы ашылулардың 
басында тұрған ұлы ғалым 
Исаак Ньютон өзінің жердің 
тартылыс күші туралы әйгілі 
теориясын XVII ғасырдағы 
карантин кезінде ойлап тапқан 
екен. Ал орыс халқының ұлы 
ақыны А.С.Пушкин өзінің ең 
тамаша туындыларын 1830 
жылғы  карантин кезінде жазған 
болатын. 
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каранТин кезінде 
біз уақыТТы қалай 
өТкіземіз?
Статистикаға сүйенсек, карантин кезінде Amazon, 
Neftlex, Apple, Alibaba сынды интернет дүкендерінің 
саудасы бірнеше есе артқан. Себебі түсінікті, өйткені 
бүгінде басым көпшілігіміз кітап, кино, музыка сияқты 
қажеттіліктерімізді осы сайттардан сатып аламыз. Және 
қазіргідей үйде отырған уақытта біздің бұл сайттарға 
деген сұранысымыз одан сайын көбейгені анық. Ең 
қызығы – карантин кезінде халықтың интернеттен ең 
көп іздеген фильмдерінің көпшілігі әртүрлі вирустар, 
пандемия, жұқпалы аурулар туралы апокалипсистік 
уақытты көрсететін кинолар, яғни осы тақырыпқа 
деген сұраныс ерекше артқан екен. Бұның мәнісі де 
анық – қазір орын алып жатқан осындай қиын жағдайдың 
ақиқатын жұрт түсінгісі келеді. Тіпті тарихтағы ең ұлы 
шығармалардың бірі ХХ ғасырда жазылған Альбер 
Камюдың «Оба» атты кітабының кітап дүкендеріндегі 
сатылымы әдеттегіден бірнеше есеге артқан. Оның 
үстіне біздің күнделікті жаңалықтардан еститініміз, 
көретініміз – ең алдымен вирустың таралуы туралы 
ақпараттар. Психолог мамандардың кеңесі бойынша, 
карантин кезінде адамдарды одан әрі депрессияға 
түсіріп, үрейін қашыра беретін мұндай фильмдер мен 
ақпараттардан мүмкіндігінше алыс болу керек. Себебі 
физикалық әлемнің қысымымен қоса, виртуальды 
кеңістіктен келіп жатқан мұндай аста-төк жағымсыз 
энергияның соңы адамды әртүрлі психикалық ауруларға 
әкелуі мүмкін. 
 
ал психологТар 
қандай кеңес береді? 
Мамандар мұндай ауыр кезеңде өзіңізге жағымсыз әсер 
ететін барлық дүниелерден мүмкіндігінше алыс болуға 
шақырады. Мысалы, жоғарыда атап өткендей, тым 
негативті медиа өнімдерін пайдаланудан аулақ болу 
керектігін ескертеді. Ментальдық балансты сақтау – 
өте маңызды дүние, сондықтан да  психологтардың 
төмендегідей кеңестеріне көңіл бөлгеніміз жөн:

- Өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысыңыз;
- Жаңа аспаптар үйренуге, сурет салуға тырысыңыз;
- Мотивациялық кітаптар мен киноларға әуестеніңіз;
- Жақындарыңызбен көбірек байланыста болыңыз;
- Өткеніңіз туралы қайта ойланып, болашаққа жаңа 
жоспарлар құрыңыз;

- Өзіңізді шабыттандыратын дағдылар, әрекеттер 
іздеңіз;

- Мүмкіндігінше спортты тастамаңыз.
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Во имя науки: встреча молодых ученых

По инициативе директоров Института металлургии и про-
мышленной инженерии и Института химических и био-
логических технологий 13 февраля 2020 года состоялось 
совместное заседание молодых ученых 
Цель встречи – обмен опытом для улучшения качества 
проведения исследований, содействие становлению мо-
лодых ученых, в частности магистрантов и докторантов, 
развитие их динамических способностей, креативности, 
организованности.
С приветственными словами выступили директор Инсти-
тута металлургии и промышленной инженерии Г.С. Ту-
рысбекова и директор Института химических и биологи-
ческих технологий З.К. Туйебахова. 
В своих выступлениях они отметили, что наши молодые 
ученые занимают активную позицию в развитии отече-
ственной науки, принимая участие в международных и ре-
спубликанских конференциях, а также публикуя результа-
ты своих научных работ в отечественных и зарубежных 
изданиях. Вместе с тем, молодые ученые являются руково-

дителями и исполнителями научных исследований.  При-
нимают участие в конкурсах на соискание стипендий, пре-
мий Республики Казахстан в области науки и инноваций 
и становятся их лауреатами.
На совместном заседании приняли участие  профессор-ис-
следователь кафедры «Металлургия и обогащение полез-
ных ископаемых» Е.К. Бектай, заместитель директора Ин-
ститута  металлургии и промышленной инженерии К.Д. 
Айтенов, председатель Совета молодых ученых универ-
ситета, доктор PhD  Г.А. Буршукова, председатель Совета 
молодых ученых Института металлургии и промышлен-
ной инженерии,  доктор PhD  А.Б. Лесбаев и молодые уче-
ные двух институтов.  В ходе встречи магистранты и док-
торанты поделились результатами своих научных работ, 
а также дальнейшими планами в научной деятельности.
В заключение принято решение проводить совместные 
научные семинары для профессионального роста талант-
ливых молодых ученых и улучшения качества работы.
  

Турысбекова Г.С.
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арантин, введенный на вре-
мя пандемии коронавируса 
COVID-19, внес коррективы 
в планы людей, правительств 
стран, всей планеты. Никто не 

предполагал, что 2020 год начнется с таких 
неожиданных событий.
В нашей стране этот год был объявлен Годом 
празднования 1150-летнего юбилея велико-
го ученого и мыслителя Востока Абу Насра 
аль-Фараби.
На кафедре казахского и русского языков 
Института базового  образования имени А. 
Машани в рамках научно-исследователь-
ской работы студентов (НИРС) было заплани-
ровано проведение конкурса мультфильмов 
«О великом мыслителе Востока», посвящен-
ного юбилею аль-Фараби.
Однако, несмотря на внезапный переход на 
дистанционное обучение и период адапта-
ции к нему, конкурс мультфильмов состоялся. 
Мультфильмы (или цифровые истории) были 
созданы при помощи мобильных приложений 
или компьютерных программ студентами ка-
захского отделения, изучающи-ми дисципли-
ны «Русский язык. Базовый уровень» и «Рус-
ский язык. Продвинутый уровень».
В итоге, анимационные работы студентов по-
лучились самыми разными: Агабек Айтуар, 
Даулетбай Бейбіт и Хайрым Айзада каждый 
кадр своих мультфильмов рисовали вруч-
ную. Байбек Касымов и Бекнур Жетписов 
изобразили кадры при помощи программы 
Medibang. Тлепбергенов Жума-гали, Аскар 
Дархан и Нургалык Еділ создали свой муль-
тфильм по мотивам видеоигры. Нуртолкын 
Унар и Байдалы Байжан родились в Китае 

Конкурс мультфильмов 
«О ВелиКОм мыСлителе ВОСтОКа» 

Нургуль Шингисовна Танкиева
Ответственная за НИРС по кафедре казахского и русского языков, сениор-лектор

и только изучают русский язык, поэтому для создания 
своей цифровой истории они использовали китайскую 
программу. Есентаева Данагуль и Саркытбек Арайлым 
за основу своей работы взяли отрывок из романа Ану-
ара Алимжанова «Возвращение учителя». Алдибек Те-
миржан и Байсейит Мейиржан работали с программой 
Adobe Premiere Pro, Арслан Орынбасар и Арай-
лым Тасқара – с мобильными приложениями Inshot 
и Animemaker. Изтурганова Гулайым, Елеусинулы Ма-
дияр, Наурзбай Нуралы, Ожаров Данияр и Бақытбек 
Сабыржан, Алимханов Досхан и Казтаев Султан при-
меняли для своих анимационных фильмов программы 
и приложения Explain Everything, renderforest.com и др. 
Создание мультфильмов – это творческий процесс, раз-
вивает цифровые навыки студентов, стимулирует их 
к освоению новых IT-технологий, заставляя выходить 
из зоны комфорта. Но самое главное, работа над соз-
данием мультфильмов заставила студентов по-новому 
взглянуть на личность их великого предка – мыслителя 
Востока, философа, универсального ученого Абу Насра 
ибн Мухаммеда аль-Фараби. Недаром в одной из циф-
ровых ис-торий задается вопрос: «Как надо прожить 
свою жизнь, чтобы тебя помнили через 1150 лет?».

мультфильмы загружены на Youtube-канал:

Итоги конкурса будут подведены позже, победители 
получат свои за-служенные награды.

К
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«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»

Нургуль Шингисовна Танкиева
Ответственная за НИРС по кафедре казахского и русского языков, сениор-лектор

31 марта студенты 1-го курса казах-
ского отделения Наурзбай Нуралы 
(спец. «Энергетика») и Багдат Мер-
гуль (спец. «Математическое и ком-
пьютерное моделирование»), изуча-
ющие дисциплину «Русский язык. 
Продвинутый уровень», приняли уча-
стие в 1-ой Международной студенче-
ской научно-практической конферен-
ции «Молодежный цифровой форум 
YDF-2020», организованной Между-
народным университетом информа-
ционных технологий (МУИТ). Они 
выступали с докладом «Подкаст: со-
временная инновационная технология 
обучения языкам» в секции «Мир язы-
ка и цифровые технологии в масс-ме-
диа». Для студентов это было первый 
опыт выступления на онлайн-конфе-
ренции. И выступление было блестя-
щим: они заняли 1-е место. 

Шестого апреля студенты 1-го кур-

Научно-исследовательская работа со студентами (НИРС) по кафедре 
казахского и русского языков Института базового образования имени 
А. Машани проводилась по плану, несмотря на неожиданный и быстрый 
переход на дистанционное обучение. 

QR-код видеоподкаста (из серии 
«русский язык глазами казаха»)

са казахского отделения Тлепбергенов 
Жумагали (спец. «Робототехника и ме-
хатроника») и Нургалиева Дана (спец. 
«Геология и разведка месторожде-
ний полезных ископаемых»), изучаю-
щие дисциплину «Русский язык. Про-
двинутый уровень», участвовали в VI 
Международной научной конферен-
ции студентов и молодых ученых «Фа-
раби әлемі», проведенной в КазНУ 
имени аль-Фараби, с докладом «Тех-
нология QR-кодов: современная инно-
вационная технология в образователь-
ном процессе» (секция «Актуальные 
вопросы русской филологии»). Итог – 
2-е место. 
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Нургуль Шингисовна Танкиева
Ответственная за НИРС по кафедре казахского и русского языков, сениор-лектор

Что значит научно-исследовательская работа 
для студентов? Это долгая и утомительная рабо-
та над исследованием, подготовка статьи и до-
клада, выступление на конференции, это вкус 
первой победы. Участвуя в конференциях, сту-
денты приобретают важный опыт творческой 
работы, в них зарождается научный азарт, к ним 
приходит понимание собственной значимости 
и осознание, что «не боги горшки обжигают». 
Хотелось бы научить студентов отдаться люби-
мому делу со всей страстью, чтобы девизом для 
них стали слова великого русского поэта Бори-
са Пастернака: 

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
…
Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
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қашықтықтан 
ОқУ дегеніміз не? 

оқитын студенттер іздейтіні туралы хабарлама 
жариялайды. Осы құжат қашықтықтан оқу тарихының 
басталуының дәлелі ретінде сақталған. Бірақ бұл 
әдістің бүгінгі күнгі формасына ең жақын қалыптасқан 
нұсқасы – 1840 жылы Isaac Pitman деген оқытушының 
бастамасымен дүниеге келді. Кейін  Pitman оқу жүйесі 
деп аталып кеткен бұл әдіс бойынша студенттер мен 
оқытушы почта арқылы хат алмасып оқыған. Осы 
талпыныстан кейін оқудың мұндай әдісі Англияда 
өте танымалдыққа ие бола бастайды. 1873 жылы 
АҚШ-та алғаш рет Society to Encourage studies at 
Home деген қашықтықтан сабақ оқуды жүргізетін 
колледж пайда болды. Ал Ұлыбританияда Wolsey 
Hall, Oxford колледждері осы әдісті пайдаланған ең 
алғашқылардың бірі болып тарихта қалды. Кейіннен 
Лондон университеті өз бағдарламасына қашықтықтан 
оқу кестесін енгізді. Сөйтіп осы қадамдардан кейін 
Еуропаның біраз елдерінде бұл оқу әдісі кеңінен тарай 
бастады. 
 
Қазіргі карантин уақыты оқудың бұл әдісін тарихи 
маңыздылыққа айналдырды. Басында почта арқылы 
жүргізілген бұл оқу әдісі енді жаңа технологиялардың 
арқасында тіптен тиімдірек бола бастады. Қазір 
көпшілігіміз Zoom, Google Classroom, TrueConf, 
Edgenuity сияқты платформаларды қолдану арқылы 
оқуымызды да, жұмысымызды да еш қиындықсыз 
жүргізіп отырмыз. Не десек те, әлеуметтік 
байланыстың адам өмірінде маңыздылығы өте зор. 
Ал бүгінгі виртуальды оқу осыған балама жол ретінде 
қажеттіліктен туып отыр. Енді онлайн оқудың бізге 
берер артықшылықтарына тоқталсақ. 

уақыт пен орын икемділігі. Қашықтықтан оқудың 
немесе жұмыс істеудің қазіргі заманда қажеттілігі 
оның осы бір артықшылығынан туындаған.  Қазір 
барлығы оқып жүріп жұмыс істейді, немесе бір 
уақытта бірнеше оқу не бірнеше жұмысты қатар алып 
жүреді. Мұндай жағдайда, әрине, уақыт пен орынға 
икемділік беретін бұл әдіс көпшілігіміз үшін аса 
қажетті дүние болып отыр. 

Қазір әлемде орын алған төтенше жағдайға 
байланысты барлық оқу орындары 
қашықтықтан оқуға көшкен. Педагогика 
саласындағы көптеген ғалымдар ендігі 
жерде осы оқу әдісінің процесін бақылау 
арқылы мұндай оқудың қаншалықты тиімді 
болатындығы туралы ойлануда. Бір қарағанда, 
осы уақытқа дейін онлайн оқу еш мүмкін 
еместей көрінгенімен, қазір барлық мектептер 
мен университеттердің оқытушылары да, 
оқушылары да бұл жағдайға әбден үйреністі. 
«ХХІ ғасырда төртінші индустриалды 
революция дәуірі бізді күтіп тұр» деп жар 
салған әлемнің үздіктері енді бүгін бір сәтте 
дүние жүзі дамудың осы бір жаңа сатысына 
күтпеген жерден өтіп кеткеніне таңғалумен 
отыр. Не десе де, адам баласының өзі ойлап 
тапқан техникалық құралдары енді, міне, қажет 
жағдайда өзін қорғай да алып отыр. Қазіргі 
жастар онсыз да виртуальды әлемде өмір 
сүруге әбден үйреніп қалғандықтан да, бүгінгі 
онлайн оқу олар үшін соншалықты қиын деп те 
айтуға келмейді. Кейбір эксперттер онлайн оқу 
оффлайн оқуға қарағанда соншалықты тиімді 
бола қоймайды деп сынайды. Бірақ бүгінгі күні 
кез келген университет өз бағдарламасында 
қашықтықтан оқуды қол жетімді етіп жасап 
қойды, оның бір ғана себебі бар, ол – жыл 
сайын артып келе жатқан сұраныс. Енді 
«қашықтықтан оқу» деген терминнің өзі 
қашан, қалай пайда болған дегенге жауап іздеп 
көрсек, әдетте көпшілігіміз онлайн оқудың 
бастауын тек интернет пайда болған уақытпен 
байланыстырып жатамыз. 
 

Тарихи Шолу
Қашықтықтан оқу туралы мәлімет ең алғаш 
рет 1728 жылы  «Boston Gazette» газетінде 
кездеседі.  Газеттің бір санына Caleb Philips 
атты оқытушы өзіне почта арқылы хат алмасып 

Мерей Қосын
Журналист
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Моральдық кедергісіздік, еркіндік. Әдетте оқуда 
немесе жұмыс орындарында болсын әртүрлі 
нәсілдік, жыныстық дискриминациямен жиі 
кездесіп отырамыз. Ал ғалымдардың айтуынша, 
қашықтықтан оқу студенттерді мұндай 
шектетулерге ұшыраудан сақтайды дейді. Ия, 
сіздің қайдан шыққаныңыз, не кигеніңіздің 
әсері онлайн өмірде барынша төменірек болады. 
 
қаржылай қолжетімділік. Ия, онлайн әдісі 
әдеттегіге қарағанда әлдеқайда арзандау 
болады. Оның себебі де түсінікті, әрбір 
студенттің жайлы түрде сапалы білім алуын 
қамтамасыз ететін университет жабдықтарының 
барлығы сіздің оқу ақыңызды көтере береді. 
Әрі онлайн оқу сондай-ақ артық қағаз 
шығындарынан да құтқарады. 

Экологиялық тиімділік. Көптеген ғалымдар 
онлайн оқу экологияға да қатты әсер етеді деп 
есептейді. Әрине, сабақ барысында біз тым 
артық қоқыс шығаруға құмармыз. Әртүрлі 
артық құралдар мен материалдар, шындығында 
да, виртуальды оқу барысында ешқайда қажет 
болмай қалады. 

Қашықтықтан оқудың тиімділігі шексіз, 
сондықтан бұл тізімді әрі қарай жалғастыра 
беруге болады. Дегенмен, адамға денсаулығы 
мен ментальдық балансты сақтауы үшін 
әлеуметтік байланыс бәрібір де қажет. Ал заман 
талап етіп отырған қашықтықтан оқыту әдісінің 
маңыздылығы күн өткен сайын тек артып 
отыратыны анық.  
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Жас ғалымдар диалогы және 
ақпараттық технологиядағы ізденістер

Мерей Қосын
Журналист

Сәтбаев университетінің «Кибернетика 
және ақпараттық технологиялар» инсти-
тутында 5 мамыр күні «Бағдарламалық 
инженерия» кафедрасының ұйымдасты-
руымен «Ақпараттық технологиялар, ме-

неджмент және қоғам» атты халықаралық ғылыми кон-
ференция өзінің он сегізінші жылғы секциясын өткізді. 
Кафедра профессоры Р.И.Мұхамедиевтың тікелей ат-
салысуымен ұйымдастырылған бұл ауқымды іс-шара-
ның негізгі мақсаты – университеттегі PhD студенттері 
мен жас ғалымдардың ақпараттық технология саласын-
дағы зерттеп жүрген жұмыстарын халықаралық ғылы-
ми кеңістікте көрсету және тәжірибе алмасу болды. 
Бұл – конференцияның негізгі ұйымдастырушылары-
ның бірі болып табылатын АСSYRI (Advanced centre 
for PhD students and young researchers in informations) 
орталығының еуропалық Erasmus+ бағдарламасы ая-
сында 2020–2023 жылдарға арналған арнайы жобасы. 
Аталмыш жоба Қазақстан мен еуропалық университет-
тер арасында ақпараттық технология саласында бірігіп, 
ұзақ мерзімді жұмыс жасау мақсатында құрылған және 
жас мамандарға тәжірибе алмасуға мүмкіндік беретін 
халықаралық платформа болып саналады. 

Жобаның негізгі қатысушылары Қазақстан, Франция 
және Польша елдері болғанымен, биылғы жылғы кон-
ференцияға Ресей, Словакия, Латвия сияқты біраз мем-
лекеттер де атсалысты. Бұл халықаралық конферен-
ция Латвия елінде («ISMA university»-де) және біздің 
елімізде (Сәтбаев университетінде) өткізілді. Болашақ 
ғалымдарды даярлауға бағытталған конференция негіз-
гі үш секция бойынша жүргізілді. 
– «Machine learning algorithms» деп аталатын секцияда 
дата, аналитикаға қатысты ғылыми зерттеулер оқылды. 
Бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыздандыру, 
банк, маркетинг саласындағы дата жұмысының зертте-
луі сияқты тақырыптардағы жұмыстар таныстырылды. 
– «Natural language processing/computer vision» атты 

секцияда табиғи тілді өңдеу және компью-
терлендірудің мәселелері, жаңа технология 
саласында, алгаритимдер жүйесінде тілдік 
құрылымдар қалай көшіріледі, сақталынады 
деген сияқты тақырыптар талқыланды. 
– «Software and Hardware» атты бөлімде қол-
данбалы зерттеулердегі деректерді талдау, 
яғни Software және Hardware сияқты ком-
пьютерлік бағдарламалау әдістерін жүзе-
ге асыратын физикалық құралдардың маңыз-
дылығы жайында баяндамалар жасалды. 

«Ақпараттық технологиялар, менеджмент жә-
не қоғам» атты осы конференцияда барлығы 
он тоғыз ғылыми мақала оқылып, талқылан-
ды. Оның қортынды нәтиже бойынша мына 
жұмыстар жоғары бағаланды:
– Some possible directions of improving quality 
of logging data interpretation using machine 
learning, қорғаушы – Я.И.Кучин. 
– Intelligent unmanned aerial vehicle 
technologies, қорғаушы – И.Асанов. 
– Digital pseudo random pulse train hardware 
generator, қорғаушы – Д.Амантай 
– Dynamic topic modelling, қорғаушылар – 
К.Якунин, С.Мырзахметов.
 
Адам капиталын дамытуды басты мақ-
сат еткен «Цифрлы Қазақстан» бағдарлама-
сы аясында еліміздегі IT салысындағы жас 
мамандардың халықаралық деңгейдегі интел-
лектуалдық платформаларда тәжірибе алма-
суы өте маңызды жұмыстардың бірі болып 
есептеледі. Болашақты ақпараттық техноло-
гиясыз елестету мүмкін емес, сондықтан да 
осы саладағы мұндай үлкен іс-шаралар уни-
верситетімізде әлі де өз жалғасын табады де-
ген сенім білдіреміз. 
 

C
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«Болашақта ғылыми жобаларға жетекші 
болу – менің кішкентай ғана арманым»

Карантин кезіндегі студенттік өмір және өзінің жетістіктері туралы 
университетіміздің мақтанышы, үздік студенттердің бірі, сабақтан тыс кезде 
«Рухани жаңғыру» жобалау кеңсесінің мүшесі болып жұмыс істеп жүрген 
«Металлургия» мамандығының 3-курс студенті Игамбердиев Данияр 
Қадыржанұлымен сұхбаттасқан едік. 

Мерей Қосын
Журналист

данияр, сіз біздің университеттің бетке 
ұстар белсенді студенттерінің бірісіз. қазір 
барлық оқу, іс-шаралар толықтай онлайн 
түрге көшкен уақытта сіз өзіңіздің қоғам-
дық жұмыстарыңызды қалай жалғасты-
рудасыз?
– Университет ішінде белсенділік таныту әл-
деқайда оңай болатын, себебі жұмыс жетер-
лік еді. Сабақтан бос уақыттарда әрдайым 
шаруа үстінде боласың. Қазіргі кезде үй-
де болған соң, жұмыстар күрт азайып кет-
ті. Негізгі жасалып жатқан іс-шаралар он-
лайн талқыланып, аз уақыт ішінде шешіліп 
жатыр. «Уатсап» және «Инстаграм» желісін-
де қайырымдылық топтары құрылып, үлкен 
және пайдалы жұмыстар атқарылуда. Соларға 
мейлінше көмек көрсетіп, қоғамға пайда кел-
тіру – барлық азаматтың борышы деп ойлай-
мын.

қашықтықтан оқу сізге қалай әсер ету-
де, жалпы, студенттер бұл жағдайды қа-
лай қабылдап жатыр және болашақ маман 
ретінде қашықтықтан оқыту, онлайн жұ-
мыс сияқты өзгерістерге сіздің көзқара-
сыңыз қалай?
– Бұл жағдайда мен университет басшылығы-
на алғыс айтқым келеді. Барлық студенттерді 
жедел түрде қашықтықтан оқу бағдармала-

сына ауыстыру үшін, керемет күрделі жұ-
мыстар жасалды. Студенттер, әрине, әр-түр-
лі ойда болуы мүмкін, бірақ басым көпшілігі 
бұл әдісті тез меңгеріп, ұнатып жатқаны рас. 
Себебі ерінбей білім беріп жатқан мұғалім-
дердің еңбегін сөзбен айтып жеткізу қиын. 
Берілген материалды барлығына бірдей етіп 
жеткізу оңай шаруа емес, оған қоса студент-
термен жеке-жеке жұмыс жасап, олар үшін 
әртүрлі шараларға барып, түсіндіру жұмыста-
рын жүргізеді. Мысалы, біздің «Металлур-
гия және пайдалы қазбаларды байыту» кафе-
драсы мұғалімдерінің атқарған жұмысы өте 
үлкен. Олардың бізге күн-түн демей беріп 
жатқан білімі үшін орасан зор алғыс айтамыз.
Ал жұмыс жайлы айтар болсақ, онлайн білім 
алу оңай және ыңғайлы шығар, бірақ бола-
шақ мамандар үшін практика жүзінде көзбен 
көріп, қолмен жасап көргені әлдеқайда пай-
далы. Өйткені біздің салада соны талап етеді.  

данияр, сіз осы уақытқа дейін түрлі волон-
терлық жұмыстармен айналысқан екенсіз. 
Тіпті өнер саласында біраз жетістіктерге 
жетіп те үлгеріпсіз. қателеспесем, шетел-
дерде болып, түрлі мәдени шараларға қа-
тыстыңыз. осыған кеңірек тоқталсаңыз. 
– Әйгілі философ, әрі жазушы Карл Марк-
стың «Уақыт – жан-жақты дамудың кілті» 
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дегені бар. Осы ойды негізге алып, өзімді 
көп жерлерде сынап көруге тырыстым. Ең ірі 
жетістіктерге өнер саласында жеткенім рас. 
Бірақ әрбір жеңіс оңайшылықпен келе бермей-
ді. Халықтық дәстүрлі бидің негізгі іріктеу ке-
зеңдерінен өттім. 24 ұл-қыздан топ құрып, 
бір отбасыдай ұзақ уақыт дайындалдық. 2015 
жылы Қазақстан тіл және мадениет фестивалі 
финалында алтын  жүлдені иеленіп, KATEV 
қоғамдық қоры Германияда өтетін халықа-
ралық жарысқа жолдама берді. Тағы 6 айдан 
астам дайындықтан кейін, Еуропа мемлекетіне 
ұшақпен жетіп бардық. Алғашқы күндерден 
бастап біз оннан астам мемлекеттен келген ба-
лалармен белсене араласып, Германия қалала-
рының керемет жерлерінде болдық. Ол жақта 
ең бастысы бірге дайындалып, ойнап және мә-
дениетімізбен бөлісіп, қолда бар уақытты қы-
зықты өткізумен болдық. Шешуші күні Дорт-
мунд қаласында барлық күшімізді салып, 
керемет өнер көрсетіп, қола медальді иелен-
дік. Мұнымен ештеңе біткен жоқ еді. Соңғы 
күндерде өзге ұлттың жастарымен бірігіп, Гер-
мания және Бельгия қалаларының үлкен сах-
наларында өнер көрсеттік. Содан бір айдан 
соң естен кетпес естеліктермен елге орал-
дық. Келген сәттен бастап бар көрген-білген-
дерімізді отандастарымызбен бөлісіп, оларға 
да үйрету мақсат болды. Ал қазір металлургия 
саласында ерінбей білім алып, Әскери кафе-
драны бітіру қарсаңындамын.

университетте ұйымдастырылған біраз 
ғылыми жобалардың басы- қасында жүрсіз, 
студенттерді сабақтан тыс уақытта тәжіри-
белік және ғылыми жұмыстарға тартуға өзін-
дік атсалысып келесіз. болашақта өзіңіздің 
ғылыми-зерттеу жұмыстарыңызбен айна-
лысу ойыңызда бар ма? осы бағытта өзіңізді 
қызықтырып жүрген тақырыптар, мәселе-
лер немесе белгілі бір ойландырып жүрген 
сұрақтар болса, айта кетсеңіз.
– Қазіргі кезде университет көлемінде жаса-
лып жатқан ғылыми жобалар өте көп. Оған 
қатысу үшін студенттер бар ынтасымен атса-
лысуда. Алайда көпшілік студенттердің зерт-
теулер мен ғылымға деген қызығушылықта-
ры өте төмен. Соның шешімі ретінде оқу 
жылының басында Металлургия және өнер-
кәсіптік инженерия институтының директоры 
Тұрысбекова Гаухар Сейтхановнаның қолда-

уымен «Дарынды студенттер ғылыми қауым-
дастығы» (Scientific community of talented 
students) құрылған болатын. Қауымдастық 
орталығына ғылымға деген қызығушылығы 
жоғары студенттер алынып, жеке сұхбаттар 
жүргізілді. Әрбір студенттің таңдаған зертте-
улер бағытына байланысты топ жетекшілері 
тағайындалып, ғылыми жобаларға қостық. 
Барлық студенттер ірі кәсіпорындарда болып, 
практика жүзінде мамандықтарын меңгеруде. 
Оған қоса алдағы уақытта басқа да дамыған 
университеттермен келісіп, білім алмасу жо-
басын іске асырамыз. Ғылым саласында еңбек 
етіп немесе зерттеулер жасағысы келген сту-
денттер кез келген уақытта біздің орталыққа 
жолыға алады. Себебі университет аты ай-
тып тұрғандай, әрбір ғылым саласында білім 
алып жатқан студент зерттеулер жүргізіп, жо-
баларға қатысуы тиіс деп ойлаймын. Өзіме ке-
лер болсақ, әрине, қазіргі уақытта әлі зерттел-
меген дүниелер мен ашылмаған жаңалықтар 
жетіп жатыр. Бірақ алдымен институтта про-
фессор Баимбетов Болотпай Сагынович жә-
не институт директоры, профессор Тұрысбе-
кова Гаухар Сейтхановнаның жетекшілігімен 
екі бағытта ғылыми зерттеулер жүргізіп жаты-
рмын. Карантин басталғалы үйдегі жағдайда 
есептерді шығарып, барлық тапсырмалар бой-
ынша толықтай есеп беріп жүрмін. Бұйыртса, 
жоба аяқталысымен дипломдық жұмысымды 
осы екі бағыттың біреуінде жазуды бастай-
мын. Болашақта ғылыми жобаларға жетекші 
болу – менің кішкентай ғана арманым. 
Тағы да айта кететін жайт – ақпан айын-
да Нұр-Сұлтан қаласында өткен «Болашаққа 
жол өзіңнен басталады» атты семинер-тре-
нингке Сәтбаев университетінің үздік сту-
денттері қатарында қатысқан болатынмын. 
Бүгінгі таңда университеттің «Рухани жаңғы-
ру» жобалау кеңсесінің мүшесі болып жұмыс 
істеймін. Ғылыми жобалардан бөлек басқа 
да аса маңызды жобаларды іске асыру мақса-
тында жан-жақты дамып келемін. Қазір Шер-
зат Шермет Розметұлының (кеңсе басшысы) 
жетекшілігімен және Студенттік мәселелер 
жөніндегі департаменттің директоры Аубаки-
рова Айгерим ханымның қолдауымен біздің 
талантты студенттермен бірге «Сәтбаев уни-
верситетінің 100 жаңа есімі» секілді аса 
маңызды жобаларды іске асыру үшін дайын-
дық үстіндеміз. 
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қашықтықтан оқу барысында сабақтан 
тыс уақытыңызды қалай пайдалан-
дыңыз? оқыған кітаптар, көрген фильм-
деріңіз бар ма?
– Мен Алматы облысында жер үйде тұрып 
жатқандықтан, сабақтан тыс уақытта атқары-
латын жұмыстар өте көп. Соған қарамас-
тан, бос уақыттарда іні-қарындастарыммен 
бір ге тәтті тағамдар дайындап, асыл тастар-
дан сәнді дүниелер жасап үйреніп жатыр-
мын. Кітапқа келер болсақ, мен үшін ол ерек-
ше орында. Сәуір айында «Рухани жаңғыру» 
жобалау кеңсесінің басшысы бастаған «Бір 
аптада – бір кітап» атты челленджге қаты-
сып,  «Құпия», «Екінші болма», «Маленький 
принц», «Вокруг трона», «Миллион» сынды 
бірқатар кітаптарды оқып шықтым,  қазір Ба-
уыржан Момышұлының өмірін керемет си-
паттаған Александр Бектің «Волоколамское 
шоссе» атты шығармасын оқып жатырмын. 
Ал киноны қатты ұнатамын деп айта алмай-
мын, анда-санда интернет желісінде жаңадан 
шығып, танымал болып жатқан қызықтыла-
рын қарап тұрамын. 

қазір металлургия саласында оқып жатқан 
студент даниярдың өмірлік мақсаты не?
 – «Мақсат – діттеген жерге міндетті түр-
де жету емес, ол келесі қадамыңызға де-
ген бастапқы бағыт», – деп Брюс Ли дұрыс 
айтқан. Ең басты мақсатым – болашақта 
мықты маман болып, одан әрі дами беру. Бір 
жерде тоқтап қалмай, мүмкіндігінше өмірлік 
тәжірибені ұлғайту. Бір салада жұмыс жасап 
жүріп, басқа да салалардың белгілі шыңда-
рын бағындыру – негізгі мақсатым деп ой-
лаймын. Әрине, ата-анамыздың арманын 
жүзеге асырып, ойларынан шығу өмірдегі ең 
басты міндет болып қала береді.
Сөз соңында айтарым – осындай жетістік-
терге жетуіме себепкер болған ата-анама, 
қай жерде жүрсем де, ақыл-кеңес беріп, қол-
дау көрсетіп жүрген топ жетекшілеріме, 
университеттің 1-курсынан бастап ғылыми 
тұрғыда, білім беру жағынан ерінбей еңбек 
етіп, маған бағыт-бағдар беріп жүрген апай-
ым Айгүл Ардабекқызына шексіз алғыс біл-
діремін. Осындай қолдаушыларым бар кезде 
биік белестерге жету қиын болмас 
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тоғызқұмалақ

Тельман Нурдаулет Қалқабайулы
Студент 4-го курса Satbayev University 
(специальность электроэнергетик) 

Я родом из Актюбинской области, 
детство прошло в селе Иргыз, это 
центр Иргызского района. В 9-лет-
нем возрасте записался на секцию 
тогузкумалак. Эта национальная 
игра привлекла меня тем, что раз-
вивает смекалку, интеллект и ло-
гику. Стал участвовать в турнирах. 
Сперва школьных, потом районных, 
успешно выступал, получал призо-
вые места. В 2009 году стал побе-
дителем чемпионата Казахстана по 
национальной игре тогузкумалак. 
Победа окрылила меня. 
До 2016 года успешно представлял 
Актобе на соревнованиях самого 
разного масштаба, завоевывал при-
зовые места. 
В 2016 году я поступил в КазНИТУ 
в Алматы и, когда узнал, что есть 
секция тогузкумалак, записался. 
Под руководством тренера Ерме-
ка Уразалиевича Джуашева наша 
команда по тогузкумалаку прини-
мала участие во многих турнирах 
и чемпионатах среди вузов г. Ал-
маты, неоднократно становились 
чемпионами и призерами в личных 
и командных соревнованиях. Наш 
тренер Ермек-агай много сделал для 
развития тогызкумалака в нашем 
университете.
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азақ киносы 
тарихын да ғы 
ең ұлы туынды-
лардың бірі – 
«Қазақфильм» 
кино- студи-
ясында 1966 
жы лы түсіріл-

ген «Атамекен» көркем фильмі. Бұл 
уақыт қазақ киносының негізін қа-
лаушылардың алтын кезеңі еді. Ре-
жиссері қазақ киносының аты аңы-
зға ай налған атасы Шәкен Айманов 
болды. Фильмге сол кездегі көрне-
кті өнер қайраткерлері мен талант-
тары атсалысты. Сондықтан да бұл 
фильм қазақтың ұлттық кинолар қа-
тарына жатқызылады. (Ұлттық киноның жаса-
луы дегеніміз – туындының өндірушілері мен қа-
тысушылары және көрермені сол ұлттың өзінен 
болғанда ғана жүзеге асатын процесс).

Фильмдегі басты кейіпкердің бейнесін бел-
гілі әртіс Е. Өмірзақов сомдады, музыкасын 
Е. Рахмадиев жазса, М. Айманов опе ра торы 
болды. 1967 жылы Германияда өткен халықара-
лық кино фе сти вальда аталмыш кинотуынды 
«Үздік режиссерлық шешімі» үшін әділ қазы-
лар алқасын мойындатса, Орта Азия республи-
калары арасындағы кинофильмдер байқауын-
да «Тау хрусталь» сыйлығымен марапатталды. 
Бұл фильмнің сценарий авторы – атақты 
ақын Олжас Сүлейменов еді.  
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Олжас Сүлейменов

«Атамекен» – қазақ киносының кеңестік ке-
зеңіндегі ең шоқтығы биік фильм. Оқиға кеңес 
үкіметінің соғыс жылдары және оның салда-
рымен ғұмыр кешіп жатқан уақытты бейнелейді. 
Осыған байланысты картинада уақыт қалыпта-
стырған типтік образдар мен олардың ауыр пси-
хологиялық көңіл- күйі суреттеледі. 
Фильмде қартты жұрттың бәрі «Ақсақал» деп 
атайды. Демек, қазақтың ұлттық түсінігінде «Ақ-
сақал» ұғымының қоғамдық өмірдегі атқаратын 
ролі «дәстүрді сақтаушы және жеткізушісі, ұлт 
ұйтқысы» болып қалыптасып қалған бейнелік 
образды бұл фильм модернистік тұрғыдан алып 
келеді. Ата мен немеренің қарым-қатынасы өткен 
мен болашақтың диалогы ретінде жүреді. 

Немересін ертіп Алматыдан Мәскеуге қарай жол 
тартқан Ақсақалдың бар тілегі – соғыста қайтыс 
болған баласының сүйегін өз топырағына әкеліп 
жерлеу. Осы жердегі «туған топырағына жерлеу» 
деген түсінік қазақтың рулық-тайпалық қоғамын-
дағы топырақ пен одан жаратылған адам ұғымда-
рының исламдық және түркілік көзқарастар 
нәтижесінен туған дәстүр еді және сол дәстүр ин-
теграцияланған жаңа қоғамдық-саяси жүйеде де 
терең астарлы түрде көрініс тауып отырады. Осы 
бір контекс фильм желісінің негізгі тірегіне ай-
налады. Бірақ бұл басты идеяға апармай, керісін-
ше, фильмдегі дәстүрлі түсінік шағылады. Мұны 
сюжет желісі бойынша түсіндіруге болады. Оқи-
ға соғыс аяқталғанынан бір жыл өткеннен кейінгі 
кезеңде орын алады. Негізгі кейіпкерлер – Қария 
мен оның не мересі. Екеуі поезға отырып, жолға 
шығады. Оқиғаның бә рі жол үстінде өтеді.
«Жол» – көшпенді халық үшін өте қуатты архе-
типтердің бірі. «Жол» – қозғалыс. Ал көшпенді 
халықтар мәдениеті нің ең басты құндылықтары-
ның қатарына қозғалыс, көш жа тады. Жол үстін-
де олар әртүрлі этнос өкілдерімен және солар дың 
ұлттық-моральдық ерекшеліктерімен таныса-
ды. Мұның бәрі әсіресе кішкентай Баянға қат-
ты әсер қалдырады. Олар археолог-ғалыммен, 
шешен қариясымен, қызыл армиялықпен кезде-
седі. Бұл кездесу лер жүрдек поездың ішіндегі 
әртүрлі ерекшеліктерге ие  мәдени, діни, тіпті эт-
ностық құндылықтармен танысу сияқты көрініс 
береді. Яғни, өркениеттер кездесуі. Бұл – филь-
мнің драматургиясына арқау болған басты идея. 
Археолог батыстың, еуропалық өркениеттің, тех-
никалық модельді әлемнің өкілі. Адамның  бас 
сүйегін  қолына ұстап отырып тарихты баяндаған 
бөтенге немересінің қызығушылық танытқанын 

«Атамекен» киносынан үзінді

басында Қария қолдамайды. Қаңқаны ұстап қойған неме-
ресіне қолын жууға бұйырады, тағы бір көріністе «арам» 
деп есептеген тағамды тураған пышақты да жуып барып 
пайдалануды ескертеді. Осы турасында археологтың айта-
тын мынандай бір сөзі бар: «Біз қанша уақыт бойы бірге 
жүріп келсек те, әлі бір-бірімізді білмейміз», – дейді. Бұл 
жерде екі дүниетаным қақтығысады. Қария үшін ең басты 
нәрсе – дәл қазір жанында жүрген баласының тұяғын, ұр-
пағын таза сақтап қалу. Ал археологтың ойынша, адамдар 
көп сапар шегу керек, жер бетін көбірек, тереңірек зерттеп, 
тану керек.

Осылайша, Қария образы арқылы сол кездегі өкі метті, өмір 
сүру салтын алғаш қабылдау сәтінде қазақтың барлық жат 
қылықтардан тітіркену сезімінің жинақталған ортақ түй-
іні беріледі. Қарияның өзі былай дейді: «Сен адамсың ба? 
Тікенек! Қаңбақ! Адам өзінің туған және жанын тапсыра-
тын жерін, ошағын, елін оқып үйренуі керек». Дәл осын-
дай өркениеттер диалогы Андрей Тарковскийдің «Соля-
рис» (1972) фильмінде көрініс табады. Ол жерде де екі 
дүниетаным бір нүктеде кездеседі. Батыстық өркениет-
тің өкілі Сарториус пен шығыстық өрке ниет өкілі Гибарян. 
Неміс философы, доктор Снауттың «Адамға адам керек» 
деген сөзі өркениеттер қақтығысындағы ең өткір концеп-
цияға айналды. Бірақ сюжет желісі одан әрі басқа арнаға 
бұрыла бастайды да, кейіпкерлердің тілдесуі жүреді. Шал 
археологтың өте кішіпейіл, бауы рмашыл келінімен сөйле-
седі. Енді ол дәл өз деріндей соғыстан азап шеккен, жақын-
дарын жоғалтқан бейкүнә тірі жандарды көре, түсіне бас-
тайды. Осы кезден бастап оның көзқара сы өз гереді. Оны 
өзгерткен ортақ үйдегі ортақ трагедия еді. 
Ал Баян образы – өз уақытына икемшіл, жаңа шыл тұлға. 
Ол жылауды ұят, еркекке жат қылық деп есептейді жә-
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не жырдағыдай «Ер Баянға» ұқсауды өзіне мақ-
сат етеді. Оның бойында аталық руханият пен 
болмыс терең тамыр тартқан, бірақ соған қа-
рамастан, айналасына жаңа әрі ізденгіш көзқа-
распен қарайды. Баян Софьяға өзінің аты тура-
лы былай дейді: «Адам аты өмірінде оған екі рет 
қойылады. Алғаш рет адам туғанда, оған ата-а-
насы берген аты, өсе келе, өзіңнің алғашқы қада-
мыңды жасағаннан кейін, олар саған «Ер» деген 
екінші атыңды береді, яғни жігіт, еркек деген-
ді білдіреді. Ал егер біз әкемнің сүйегін әкеле ал-
сақ, біз өз борышымызды өтеген боламыз. Бұл 
жаңағы айтқан алғашқы қадам, әрекетіміз. Мі-
не, сол кезде мен «Ер» деген екінші есімді иеле-
немін. Сосын өмір бойы Ер Баян боламын. Біздің 
көшеде ешқандай баланың ондай аты жоқ. Сон-
дықтан мен алғашқы боламын».
Мифологиялық пландағы бұл шешім фильмде 
Баян атасынан ажырап қалып, жалғыз өзі қалған 
тұсында орындалады. Яғни, Баян алғашқы өз 
қадамын жасайды. Одан бұрын Қария мен не-
мересі археологпен де, Соня апаймен де қо-
штасып, сапарларын әрі қарай жалғастырған 
болатын. Сюжет желісі бойынша бір уақытта 
атасынан ажырап қалған бала жаңа ғана өзі ай-
тқан алғашқы қадамын жасайды. Бөтен жер, бө-
тен елде, жанында сүйеніші атасы да болмаған 
сәтте ол өзі айтқан ердің әрекетін жасайды. «Но-
сатино» станциясына келеді де, бейіттер орна-
ласқан жаққа қарай жалғыз өзі бет алады. Мәске-
удің бір шетіндегі әкесі жерленген ауылға келеді. 
Ол әкесінің бейітін және сол сияқты жетім 
қалған балалардың аға-әкелерінің де осында бір-
ге жатқанын, яғни бұл қиыншылық тек өзінің ба-
сында ғана тұрмағанын түсінеді. Біраздан соң 
атасымен қайта қауышқаннан кейін ғана жер 
бетінде өзінің жалғыз еместігін, жетім еместігін 
түсінеді. 
 
Баян бұл жерде де өзімен тағдырлас жандарды 
кездестіреді. Осы тұста айта кететін бір жайт – 
фильм соғыстан кейінгі халықтың демографи-
ялық хал-күйін тамаша суреттейді. Баласынан 
айырылған археолог, күйеуінен айырылған Соня, 
әкесінен айырылған бала, тағы да күйеуінен ай-
ырылған әйел. Фильмдегі кейіпкерлер галереясы 
түгелдей дерлік соғыстың салдарынан жапа шек-
кен, қайғылары да, жұбанышы да, тілектері де 
ортақ адамдар, яғни бүтіндей бір жаралы ұрпақ 
бейнеленеді. Баян ақырында әкесі жатқан бей-
ітті табады. Әкесінің есімін оқиды. Жанындағы 
досының да, басқалардың да әкелері мен балала-

ры осында жатыр деп түсінген ол бұл осылай болуға тиіс 
деп, оны бәріне ортақ тағдыр ретінде мойындайды. Жоғал-
тып алған атасымен қауышады. Ауылдан шыққалы бері не-
шетүрлі жағдайдағы адамдармен кездескеннен кейін, олар-
дың бастапқы ойлары өзгереді. Ортақ үйдің ортақ жеңісі 
үшін құрбан болғандардың сүйегі қайта жатса да, олардың 
есімдері өлмейтінін және олар жатқан топырақ та бәріне 
ортақ екенін түсінеді. Фильмнің мазмұндық-шешімдік тұ-
сы осылайша сол кездегі кеңестік интеграциялық идеяға 
алып келеді. 

Фильмдегі назарға ерекше ілінетін кейіпкерлердің бірі – ар-
хеологтың келіні Софья. Түркі факультетін бітіргендіктен, 
ол қазақша жақсы сөйлей алады. Дәл осы қыз текетіресте 
тұрған әртүрлі мәдениеттер өкілі археолог пен ақсақалдың 
арасында елшілік қызметін атқаруға бірден-бір лайық адам 
болды. Ал Егор жауынгер қазақша сөйлей алмайды, бірақ 
ең соңында Баянмен қоштасқанда қазақшалап: «Мен сені 
жақсы көремін!» деп айқайлайды. Жол бойы ол баладан 
«мен ақымақ», яғни «я дурак» деген сөзді үйренеді және 
жақында өзінің баласы туылатынын, оған Баян есімін бе-
ретінін айтады. Вагондағы жолаушылар оған солай ұсыныс 
жасайды. Осы жерде «Баян» деген түркі сөзінің этимоло-
гиясына талдау жасап көреді. Бұл есімнің әр жерде әртүр-
лі қолданылуы туралы ойға қалады: «Баян сұлу», «Баян 
ауыл», «Баян – аспап, яғни зат».

Драматургиялық жағынан қарағанда, фильм ар қылы Ол-
жас Сүлейменов көрермендерге біраз тереңдіктің тұтқасын 
ұстатқанын байқаймыз. Образ тұрғысынан айтқанда, қа-
зақ әдебиетінде, қазақ киносында қазірге дейін келе жатқан 
ескілік пен жаңалық архетиптері кездеседі. Бірақ фильмде 
ескілік кейпіндегі Шал образы консервативті деңгейге жет-
пейді, өзгеріс байқалады. Ал жаңашылдық образы Баян – 
өзге тілдегі, өзге діндегі, өзге көзқарастағы адамдармен ер-
кін диалог құра алатын жинақталған тип. Жалпы алғанда, 
фильм мотивациясы бірігуге шақырады. Фильм кеңестік 
патриотизм идеясына көтере отырып, «Атамекен» ұғымын 
философиялық және психологиялық негізде іздейді.
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Peaky Blinders 
True Story: How Much Really Happened

Created by Steven 
Knight, Peaky Blinders is 
based on a true story but 
also heavily fictionalized 
for dramatic purposes. 
Here's what really 
happened.
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Created by Steven Knight, Peaky Blinders is 
technically based on a true story but has also been 
heavily fictionalized for dramatic purposes. The 
BBC-Netflix crime drama focuses primarily on the 
Shelby family, a gang of outlaws who infiltrate high 
society in 1920s Birmingham, England. But the 
original Peaky Blinders roamed about Birmingham 
during an entirely different time frame.

Peaky Blinders stars Cillian Murphy as Thomas 
Shelby, a war hero who uses his outsider status and 
intelligence to orchestrate major power moves in 
Birmingham and beyond. Like The Godfather’s 
fictional crime boss Michael Corleone, Tommy is 
stylish and calculating; he’s willing to kill enemies 
for revenge or power. The character is motivated 
by haunting memories, both from World War I and 
the death of his wife, Grace (Annabelle Wallis). 
Tommy is the face of Peaky Blinders and embodies 
the appearance and basic philosophies of the real-
life gang. However, it’s the character’s paranoia 
and vulnerability that drives the fictional narrative, 
and infuses his gang members with more depth and 
world experience than the original Peaky Blinders.

Once upon a time, the Peaky Blinders did indeed 
make news headlines in Birmingham, and were 
known for their unique style. In fact, Knight told 
History Extra created the series based on his 
father’s stories about men who were “immaculately 
dressed, wearing caps and with guns in their 
pockets.” Here’s the Peaky Blinders true story that 
morphed into the television series.
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The Real Peaky 
Blinders Gang 
Explained
In the 1890s, a subculture emerged within 
Birmingham, the result of an economic recession. 
Overseas, various groups of dispossessed people 
turned to organized crime in New York City, and 
the same concept applied to the Peaky Blinders’ 
home city. In this case, the criminals were mostly 
young men who gambled and robbed to get by, all 
the while using violence to ensure a certain amount 
of power. The Peaky Blinders true story dates 
back to the 1870s. According to historian Barbara 
Weinberger, the gang first emerged because anti-
Irish sentiments “offered a focus and a target for the 
frustrations of inner city youths which… became 
institutionalized in gang warfare.” By the 1890s, the 
subculture became associated with a specific style: 
bowler-style felt hats, pointed and pulled down over 
the forehead. Some locals were apparently blinded 
by the criminals’ charisma, while some have made 
the case that the gang couldn’t see too well because 
of their covered eyes. Whatever the case, the 
Peaky Blinders made an impression; a concept that 
translates to Knight’s series.

Because the Peaky Blinders were known as working 
gentlemen from the lower class, their distinct style 

betrays what they should have been wearing, at 
least in theory. In addition, the Peaky Blinders 
consisted of various gangs, and were anything but 
one single family of outlaws. Criminals like Thomas 
Gilbert ran with a specific crew, thus making the 
name «Peaky Blinders» more prominent within 
Birmingham culture. They were a crime family 
by association - not by blood or a united code of 
«omertà», like the Italian-American mafia.

Over time, the so-called Peaky Blinders began 
referring to themselves as “sloggers,» the product of 

“poverty, squalor and slum environment,” according 
to Birmingham manufacturer Arthur Matthison. 
During the early 20th century, the gang of youths 
maintained the same look and criminal lifestyle, 
but mostly out of necessity rather than a grand 
scheme to gain immense power within Birmingham. 
The Peaky Blinders slowly dissipated because of 
athletics, movies, and other activities that kept 
young men busy. In short, life became easier for 
some - they didn’t have to rely on low-level crime 
to make ends meet. The Peaky Blinders grew up and 
faded away. And that’s when Peaky Blinders, the 
television series, begins. 
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What Events & 
Characters Were 
Real?
Peaky Blinders’ Shelby family isn’t based on real 
historical figures, but the world they inhabit mirrors 
real-life Birmingham society of the 1920s. For 
example, movie star Charlie Chaplin (pictured 
above) makes an appearance in Peaky Blinders 
season 2, which makes sense because he was indeed 
a Birmingham native with a Gypsy upbringing. In 
actuality, however, the real Chaplin would’ve been 
fully aware that the Peaky Blinders reached their 
prime decades before. For the series, Chaplin adds 
a glamorous twist, as the Shelby’s influence reaches 
all the way to Hollywood.

Tommy’s foes in Peaky Blinders are real historical 
figures. The leader of the Birmingham Boys, Billy 
Kimber, was a real-life gangster, along with Charles 

“Darby” Sabini - a London criminal who controlled 
racehorse rackets in southern England. Kimber and 
Sabini were actual rivals who fought for control, and 
they’re both prominently featured in Peaky Blinders’ 
storyline. The wildcard is Tommy Shelby, a fictional 
Peaky Blinder foil.

In Peaky Blinders season 5, Tommy is forced 
into a partnership with Oswald Mosley, a real-life 
politician who led the British Union of Fascists in 
the 1930s. Of course, many Peaky Blinders fans in 

Billy Kimber and the «Birmingham gang»

the UK are certainly familiar with Winston Churchill, 
who was the United Kingdom’s Prime Minister from 
1951 to 1955. Peaky Blinders takes place over two 
decades before Churchill’s major political ascent, 
thus foreshadowing the future while simultaneously 
establishing Tommy’s inner circle. Peaky Blinders 
season 5 also introduces drug runner Brilliant Chang, 
who makes an opium distribution deal with Tommy. 
In real life, Chang ran a Chinese restaurant in 
Birmingham, and was publicly identified in the news 
as a “dope king»; he was a drug distribution kingpin.

Even if the Peaky Blinders weren’t a major influence 
on Birmingham society in the 1920s, the television 
series offers some intriguing revisionist history, and 
theorizes what might’ve happened if a Peaky Blinder 
from the 1890s had served in World War I and later 
conversed with real historical figures like Chaplin, 
Kimber, Sabini, Mosley, Churchill, and Chang.
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What 
Peaky Blinders 
Changes
The BBC-Netflix series retains the spirit of the 
original Peaky Blinders gang but changes who they 
were, how they operated, and their motivations. In 
the 1890s, Chaplin would’ve been a toddler, and 
the filmmaking career of cinema pioneer Georges 
Méliès had barely commenced. Plus, World War I 
wouldn’t begin for approximately 20 years, so the 
Peaky Blinders would’ve been mostly focused on 
surviving in Birmingham.

Most historians, if not all, agree that the original 
Peaky Blinders didn’t hide razors in their clothing, 
primarily because of financial reasons. And many 
have pointed out that Knight and company don’t 
quite get the Romani language right, not to mention 
that Peaky Blinders could be as young as 13 and 
were mostly young men - not grown adults. While 
the gang members did dress well - or at least 
differently than typical street criminals - their 
tactics were practical. The Peaky Blinders also 
focused on easy targets. For the television series, 
Knights plucks the Birmingham gang from the 
late 19th century and drops them into a more sexy 

Griffin pub
headquarters of the Sabini gang

Birmingham bookmaker Horace Bottrell 
(in a bowler hat) 
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Birmingham society. Now, they’re a close-knit family, led 
by a war hero (Tommy) who is unafraid of real-life figures 
such as Kimber and Sabini. For dramatic purposes, Tommy 
murders Kimber in 1919, thus establishing the Peaky 
Blinders as a rival to both the Birmingham Boys and the 
Sabini Gang. In real life, Kimber died in 1942 at a nursing 
home.

As of now, Peaky Blinders is about to enter the 1930s. The 
fifth season references the 1929 stock market crash and 
concludes with Tommy’s failed attempt to murder Oswald 
Mosley, who ultimately lived to be 84 years old. Of course, 
anything can happen in the Peaky Blinders universe. 
Knight’s BBC series may not be 100 percent historically 
accurate, but the Peaky Blinders are indeed symbolic of so 
many historical social outcasts who attempted to improve 
their lives way back when, all the while staying cognizant 
about political and cultural trends, certainly within 
Birmingham. The original gang members were street-smart; 
the Peaky Blinders TV characters are similarly in-the-know 
but also see the bigger picture, if only because they’ve 
experienced the world a bit more.
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