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Во Дворце студентов 
состоялось открытие 
портретной выставки 
студентки 1 курса  
по специальности  
«Дизайн» Айи  
СПАМБЕТОВОЙ. 
Презентация работ 
художницы приуроче-
на к объявленному в 
стране Году молодежи.
На выставке представлены 60 

работ, среди которых портреты  
первых педагогов Айи, видных 
деятелей Республики Казахстан, 
ректора университета, хоккеистов 
клуба «Актобе», а также друзей и 
близких молодой художницы. 

С приветственным словом 
выступил ректор университета  
Бауыржан Ердембеков. «Сегод-
ня мы вновь стали свидетелями  
прекрасного события, которое  
происходит в университете Жуба-
нова. Такие радостные моменты 
дарят нам  хорошие жизненные 
впечатления. Когда мы впервые 
увидели работы Айи, предложи-
ли получить высшее образование 
в нашем вузе. На сегодняшний 

день она является одним из самых 
активных студентов университе-
та. Прежде всего, выражаю ис-
креннюю благодарность Айе и ее  
маме, которая всячески поддер-
живает молодого художника», 
– сказал руководитель вуза. Ре-
шением Ученого совета ректор 
университета вручил Айе серти-

фикат о специальной стипендии 
Кудайбергена Жубанова и медаль 
«Үздік студент».

Талантливую художницу пришла 
поздравить президент Ассоциации 
НПО Айгул Дуйсенова. «В первую 
очередь, поздравляю маму Айи и 
хочу поблагодарить ее за сильный 
дух и характер, которые позволили 

найти себя и достигать успехов», – 
обратилась она к маме художницы, 
Сандугаш Спамбетовой.

На выставке присутствовали 
школьные учителя и педагоги Двор-
ца школьников. Они поздравили 
девушку с таким знаменательным 
днем и пожелали ей творческих 
успехов. Также Айе была вручена 

грамота от имени директора Двор-
ца школьников Нургуль Мусабеко-
вой. 

Среди гостей выставки были 
представители хоккейного клуба 
«Актобе». «От имени всего нашего 
клуба мы желаем Айе крепкого здо-
ровья и поздравляем с открытием 
ее первой выставки», – сказал за-
щитник команды Даниил Алякин. 

Подытоживая торжественную 
часть выставки, слова благодар-
ности руководству вуза выразили 
мама и бабушка Айи Спамбетовой.

Большой интерес посетителей 
выставки вызвали портреты из-
вестных личностей Казахстана, 
таких как Денис Тен, Димаш Кудай-
бергенов, Геннадий Головкин и др.  
В своих работах художница изо- 
бразила не только внешность геро-
ев, но и их характер.

Своим примером студентка 
1 курса доказывает, что жела-
ние творить сильнее жизненных  
невзгод.

Салтанат КУСТАНОВА, 
специалист отдела 

пресс-службы 
АРГУ им. К.Жубанова

Творить – значит жить
Год молодежи

Қаныш Имантайұлы 1899 
жылдың 12 сәуірі күні 
Павлодар облысының Ба-
янауыл ауданында туған. 
Ол жастайынан тілге ше-
шен, елінің көне тарихын, 
әдет-ғұрпын, өлең-жыр- 
ларын жақсы білетін 
әкесінің шапағатты өне-
гесін алып өскен. Сауатын 
ауыл молдасынан ашқан 
болашақ ғалым Павло-
дардағы орыс-қазақ мек-
тебінде, Семей мұғалімдер 
семинариясында, Томск 
технология институтының 
тау-кен факультетінде 
білім алған.

Ибатолла АРЫСТАН,
ҚарМТУ профессоры,
«Парасат» орденінің иегері

Қаныш Имантайұлы – жеріміздің қазы-
на байлығын терең зерттеп, ел игілігіне 
жаратуға бар өмірін сарп еткен ұлы гео-
лог – барлаушы, Қазақстан геологтары 
ғылыми мектебінің, қазақстандық метал-
логения ғылымының негізін салушы, Қа-
зақстан Ғылым академиясының тұңғыш 
президенті, КСРО және Қазақстан Ғылым 
академияларының академигі, геология- 
минералогия ғылымдарының докторы, 
профессор, Тәжікстан Ғылым академия-
сының құрметті мүшесі, КСРО Мемлекет-
тік және Лениндік сыйлықтарының лау- 
реаты.

Ғалымның негізгі ғылыми еңбектері 
кентасты кендер геологиясы мен Қа-
зақстанның минералды ресурстарына 
арналған. Жезқазған кенін зерттеу және 

Орталық Қазақстанның (Сарыарқаның) 
металлогендік және болжам картасын 
жасауда көп еңбек сіңірген. Ол ғылымға 
формациялық металлогендік анализ-
дің кешендік әдісін енгізген. 1926-1929 
жылдары кені мардымсыз өңір болып 
саналған Жезқазғанды ірі мыс кентасты 
аудан қатарына көтеруде Қ.Сәтбаев-
тың еңбегі өте зор болды. Минералдық 
шикізаттарға бай Сарыарқа, Кенді Алтай 
және басқа да аймақтарды ерекше назар 
аударып зерттеген, ғылыми маңызды ең-
бектер жариялаған. Оның геологиядан 
басқа ғылымдарда, мәдениет саласында, 
тарихта қалдырған қолтаңбасы жетерлік.

Ұлы Отан соғысы жылдарында танк 
бронын құюға қажет марганец тапшылығы 
туған кезде Қаныштың жетекшілік етуімен 
өте қысқа мерзімде жезді аумағындағы 
марганец кені барланып, іске қосылған. 
Ғылыми кадрлар дайындау ісіне үлкен жа- 
уапкершілікпен қараған, ғылыми зерттеу- 
лердің өзекті мәселелерін халық шаруа- 
шылығының мүддесіне бағыттап, шаруа- 
шылық және мәдени құрылыстың басты 
мәселелерін шешуге белсене қатысқан.

Өңірлердің өндіргіш күштерін зерт-
теу мақсатында академияның көшпелі 
сессияларын өткізу сол тұста еліміздің 
ірі аймақтарында жүйелі түрде ұйымдас- 
тырылып тұратын. 1958 жылы қараша 
айының 17-22 күндері аралығында осын-
дай мақсатпен шахтерлар шаһарында 
Қазақ ССР Ғылым Академиясы Орталық 
Қазақстанның өндіргіш күштерін дамыту 
проблемаларына арналған біріккен ғылы-
ми сессиясын өткізген болатын. Мен ол 
кезде Қарағанды политехникалық инс- 
титутының 3-курс студенті болатынмын. 
А.Попов, Ш.Чокин, В.Михайлов, И.Бок, 
Г.Кушев, А.Машанов, А.Сағынов сынды 
бір топ атышулы академик әріптестерін 
бастап танымал тұлға келді өндірістік ай-
маққа. Олар жергілікті жоғарғы оқу орны 
ұжымымен кездесу өткізді. Шалғайда ор-
наласқан институттың студенттері мен 
оқытушыларына ғұламалардың терең 
мазмұнды баяндамалары үлкен әсер 
қалдырған еді. Қанекеңмен сол кездесу-
дегі ұмытылмас сәттерден шырайлы көз 
жанары, аққұба жүзі, мінберді толтырып 
тұрған тау тұлғасы, толқын бұйра шашы, 
құлаққа жағымды әдемі қоңыр даусы, тіл-
ге шешендігі, бізді бір үлкен сезімге бөлеп, 
жадымызда мәңгілік сақталып қалыпты. 
Сөйлейтін сөзін үлкен сайысқа түсетін 
сәйгүліктей баяу қарқынмен бастаған қа-

зақтың қарапайым жігіті біртіндеп ширата 
келе ұлттық ғылымның өткені мен болмы-
сын, алда тұрған мақсаттарын нақтылы 
мәліметтер негізінде жиналғандарға жет-
кізіп бергені елдің есінде. Айтар ойын қо-
рытындылай келе, жаңадан ашылатын 
ғылым жетістіктерді өндіріске енгізуде 
болашақ кәсіби мамандардың қандай 
мол мүмкіндіктері барына болжам жасап, 
зерттеушілік ісденістерге бейімі бар та-
лапты жастардың зор сенім жүктегені бар. 

Жезқазған кен-металлургия комбина-
тын, Қарағанды мен Балқаштағы қорыту 
зауыттарын, Ертіс-Қарағанды арнасының 
салынуын, Маңғыстау мен Мұғаджар, 
және Торғай өңірлерінің табиғи байлықта-
рын анықтау жөнінде зерттеу жұмыста-
рының ұйымдастырылу жайы кеңінен 
қозғалғанын ұмыту мүмкін емес. Және 
республикамыздың ірі минералдық шикі-
зат қорлары туралы тың мәліметтерді 
ортаға салды. Алтай кені мен Қаратау 
фосфоритін, Қостанай және Ұлытау өңір-
леріндегі темірге қоса марганец сынды 
басқа да жаңа қазына қорын игеру сияқты 
алда тұрған міндеттер еліміздің өрлеу са-
тылары мен жарқын болашағына серпін 
сыйлайтынын сол сәтте санамызға құйып 
тастағандай еді. Кездесу барысында қа-
зақ қоғамындағы осындай ұлы жаңарту-
лардың белсенді орындаушылары болуға 
тиісті біздерге үлкен үміт артатынын жет-
кізе келе: «Сендер қандай бақытты жан-
дар едіңдер», – деген баталы сөзін біздер 
патриоттық сезімдерімізді шыңдауға ар-
налған аманатындай қабылдап, өмірлік 
ұстанымызға айналдырған едік.

Үстіміздегі жылы 120 жылдық мерей-
тойы аталып жатқан кемеңгер ағартушы, 
теңдесі жоқ ғалым, көрнекті қоғам және 
мемлекет қайраткері, жиырмасыншы ға-
сырдың жаңа дәуірінде өзінің қажырлы 
еңбегі, табанды ізденістерімен отандық 
ғылымға даңғыл жол салып, артында 
өшпестей із, мол ғылыми мұра қалдырған 
қазақ ғылымының мақтанышы – Қаныш 
Имантайұлы Сәтбаев тарихи қайталан-
бас біртуар ірі тұлға.

Қанекең өмірден тым ерте өтті. Бұл 
күнде республиканың қалалары мен 
ауылдарында ғұлама ғалымның есімімен 
аталатын жүздеген көше, 40-тан астам 
мектеп және көптеген ғалымның ескерт-
кіштері бар. Осындай әлемдік деңгейдегі 
ұлы тұлғаларды туғызып жатқан қазақ 
елінің болашағы жарқын, тұғыры мәңгілік 
болсын.

В Усть-Ка-
меногорске 
прошел тра-
диционный 
чемпионат 
Skills for geeks, 
в котором дети 
состязались в 
робототехни-
ке, 3D-моде-
лировании и 
программиро-
вании.
246 детей двух воз-

растных категорий (10+ 
и 14+) продемонстри-
ровали свои талан-
ты в моделировании 
трехмерных объектов 
при помощи компью-
терных программ «PTC 
Creo Parametric 3.0» 
и «Blender», решали 
сложные задачи в про-
граммировании и спор-
тивной робототехнике 
по направлениям «Гон-
ка по линии», «Сумо» и 
«Кегельринг».

Благодаря проекту 
«Менің мектебім», запу-
щенному по инициативе 
акима области Даниала 
Ахметова, в полноком-
плектных школах были 
открыты 277 IT-классов, 
совмещенных с клас-
сами робототехники. В 
2019 году были открыты 

еще 378 IT-классов, но 
теперь в малокомплект-
ных школах. И сегодня 
во всех 655 средних 
учебных учреждениях 
Восточно-Казахстан-
ской области проводит-
ся обучение учащихся 
по таким направлени-
ям, как робототехника, 
программирование и 
основы веб-дизайна, 
3D-моделирование, ме-
хатроника и програм-
мирование логических 
контроллеров. 

Заместитель акима 
области Асем Нусупо-
ва отметила, что до 1 
июля 2019 года в школы 
региона будут постав-
лены еще 2869 новых 
компьютеров, около 
500 актив-панелей. На 
эти цели из областно-
го бюджета выделены 
899,4 млн тенге.

Чемпионат прошел 
в рамках государствен-
ной программы «Циф-
ровой Казахстан» и про-
екта партии «Nur Otan» 
«Бесплатные IT-классы 
для детей» при под-
держке акимата Вос-
точно-Казахстанской 
области. 

Андрей КРАТЕНКО
Усть-Каменогорск

Қазақ ғылымының мерейлі мақтанышы С роботами 
на короткой ноге 

ҚАНЫШ СӘТБАеВ – 120 жЫл «цифроВой кАзАхСТАН»


