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3. Линда Путнам және Анна Мэйден Никотера, 

«Ҧйымның теориясын қҧру: коммуникацияның қҧрылымдық 

рӛлі», Роутледж, Нью-Йорк, 2009.  

 

 

 

«СӚЗ ҚҦРАҒАН» ҚАЗАҚТЫҢ МАТЕМАТИГІ 

 

ЕРТАЙ Сағыныш Нҧртайқызы 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Журналистика және саясаттану факультеті, 

«Журналистика» мамандығының 1-курс магистранты 

 

Мақалада қазақтың белгілі математигі Асқар Жҧмаділдаевтың 

ғылыми бағыты мен еңбегі, қоғамдық мәселелер тӛңірегінде білдірген 

озық ой-пікірлері қарастырылып, тҧлға ретінде жаңаша қырлары 

талқыланады. 

 Тҥйін сӛздер: математик, алгебра, қайраткер, ҧлттық рух, 

технократтық ел, қазақы сапа,  поэзия. 

 Қазақ даласы талай дарынды дҥниеге әкелген қасиетті мекен. Мҧнда 

халқы ҥшін қасық қаны қалғанша кҥрескен батыр да, ӛткір тілімен, асқан 

кемеңгерлігімен даудың басын қайырған шешен де, жҥрек тҥкпіріндегі 

сезімін кӛркем жеткізе білген ақын да жетерлік.  Есімін атап, ҧлықтайтын 

болсақ, лайықты тҧлғалардың санына жете алмасымыз анық. 

«Ӛзіңе ҧнаған кәсібіңмен шҧғылдансаң, ӛз ҧлтыңның туын кӛкке 

кӛтере алсаң, бақыт деген – осы!» [1]. Бҧл –  біз сӛз еткелі отырған 

қазақтан шыққан тағы бір ҥлгілі тҧлғаның ӛмірлік ҧстанымы. Кез келген 

адамның тісі бата бермейтін нақты ғылым саласында биік асуды 

бағындырған Асқар Жҧмаділдаевты танымайтын, онымен мақтанбайтын 

қазақ кемде-кем болар. Ол тіс қаққан талай ғалымдармен қатар тҧрып, бҧл 

салада ӛзінің ҥздік екендігін дәлелдеп, қазақ жҧртын кҥллі әлемге танытты.  

Академик 1972 жылы атақты Мәскеу мемлекеттік университетінің 

механика-математика факультетіне оқуға тҥсті. Ғалым 1981 жылы 

кандидаттық диссертациясын, ал 1988 жылы А.И.Кострикиннің 

жетекшілігімен «Оң характеристикалы Ли алгебраларының 

когомологиялары және оның қолданылулары» тақырыбында  докторлық 

диссертациясын қорғап, 32 жасында «ең жас ғалым» атанды. 

Жалпы, математика басқа ғылымдар секілді тҥрлі салаларға 

жіктеледі. Асқар Жҧмаділдаев қиындығымен қоса қызығы жетерлік 

алгебра саласын таңдаған. Басқаша айтқанда, Асқар Серқҧлҧлы – 

алгебраист.   

Ғалым ҥшін алгебраның шыңы – арабтан шыққан тҧңғыш математик 

Әл-Хорезми. Оның ІХ ғасырда жазған «Әл-джабр уал мукаббала» атты 

кітабы ӛркениет дамуына септігін тигізген қҧнды еңбектердің бірі. «Әл-

джабр» сӛзі арабша «сынықшы» деген мағынаны білдіреді. Яғни, қалыпқа 
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келтіру, тҥзету, толықтыру мәнінде қолданылады. Ал «мукаббала» деген 

«біріктіру» деп аударылады. Демек, алгебраның негізінде керемет идея 

жатыр: қисайған нәрсені тҥзету, бҧзылғанды орнына келтіру және 

топтастыру. Әл-Хорезми кҥллі адамзат кҥні бҥгінге дейін қолданып келе 

жатқан ережелерді, алгоритмді жасақтады. Бір қарағанда, тым қарапайым 

болғанымен, ең кҥрделі деген тҥйіндерді шешуге, жеңілдетуге негіз 

болады. Тіпті, бҥгінгі компьютер мен барлық технологиялардың ӛзі 

алгоритмдерден қҧралған.  

Ҧлттық Ғылым Академиясының академиктері Тынысбек Қалменов 

пен Бектҧр Байжанов: «Тӛрткен және Тӛртқара алгебралары кӛптеген 

мәселелерді туындатады. Асқар осындай алгебралардың бір мысалын ғана 

ойлап тапты» [2], - деп,  Асқар Серқҧлҧлының ғылымдағы бағындырған 

шыңын бағалап, «Әл джабр» ӛнерінің хас шеберіне айналғанын айтады. Ол 

алгебраның жаңа бағыттарын ойлап тауып, бірқатар жаңалық ашқанын 

білеміз. Солардың ішіндегі тарихы қызық, атауынан қазақы болмыстың 

иісі аңқып тҧрған еңбектің бірі осы – «Тӛрткен-Тӛртқара алгебрасы». 

Асқар Жҧмаділдаев ӛзіндік ойын айқын білдіріп жҥрген, қоғамдағы 

толғағы жеткен мәселелерді қозғап, шешу жолдарын алға тартатын 

қайраткер десек, қателескеніміз емес. Ол елімізде орын алып жатқан 

оқиғаларға қатысты азаматтық пікірін ашық айтатын белсенді азамат. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында математиктің ел басқару ісіне 

қатысқаны жайында кӛбісі біле бермес. Ғалым Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Кеңесінің 12-ші (1991-1993) және 13-ші (1993-1995) 

шақырылымдарының депутаты болды. Математик 12-ші шақырылған 

Жоғарғы Кеңестің Есеп комитетінің тӛрағасы қызметін атқарды. Әлбетте, 

ол кезеңде егемендігін енді ғана алған мемлекет ҥшін жаңа технологиялар 

ертегі секілді кӛрінетін. Тіпті, сайлау барысындағы дауыс беру нәтижелері 

де қолмен есептелген. Асқар Жҧмаділдаевтың осы тҧстағы еңбегі орасан. 

Оның Қазақстан Республикасы Тҧңғыш Президентінің жалақысын 

есептегенін де айта кеткен жӛн. Депутат Қазақстан Тәуелсіздігі 

Декларациясы мен Заңын, Қазақстанның тҧңғыш Конституциясын, тҧңғыш 

мемлекеттік рәміздерді қабылдаған халық қалаулыларының бірі.  

Постиндустриалды қоғам орнаған заманда техникасы дамыған елдің 

ғана болашағы жарқын болмақ. Осы турасында, ғалым білім мен 

ғылымның шын жанашыры ретінде баршаға ой салар пікірін білдірді: «Әр 

ҧлттың мақсаты ӛзінің әдет-ғҧрпын, ӛзінің ҥрдісін заман талабына 

ҧштастыра білу. Мен мҧны былай деп айтамын: Қазақ ел болып қалу ҥшін 

технократтық елге айналу керек. Технократтық елге айналмай қазақ ел 

болмайды. «Ҧлттық намыс, ҧлттық рух» деген сӛзді қазақ кӛп айтады. 

Мҧның барлығы технократтық реформа болмай, бос сӛз болып қалады. Рух 

деген не ӛзі? Рухыңыз ҧйықтамай, мҥлгімей, сергек жҥру ҥшін оның 

артында бір тірек болу керек. Бҧл тірек технократтық. Яғни, қазақты 

ӛзгелерге мойындататын ӛзінің жасайтын бірдеңесі болу керек. Қазақ 

деген ақылды халық. Мінекей, жасаған заттарын қараңыз дегізетіндей» [3], 
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- дейді. Ӛз мақаласында ол дамыған елдерден ҥлгі алуымыз керектігін алға 

тартады. Жапондықтардың ҥлгісі, олардың ҧстанымдары біз ҥшін ең 

оңтайлы әдіс екенін ғалым бҧған дейін де ҥнемі еске салып келген еді.  

«Мысалға, жапондық сапа дейтін ҧғым бар. Ол не? «Тойотаны» 

айтайық. Оны жҧрттың барлығы алады. «Сониді» айтайық. Оған деген 

сҧраныс сҧмдық. Жапон компьютер жасаса, бҥге-шігесіне дейін керемет 

қылып, тҥбін тҥсіре жасап шығады. Сондықтан, жапондық ӛнімге жҧрттың 

барлығы басын иеді. Тағы бір мысал. Жапонның жазушысы мықты дейді. 

Мураками дейтін қаламгер бар оларда. Қазақта Дулат Исабеков дейтін 

жазушы бар. Салыстыра тҥссек Дулат ағамыздың таланты Муракамидің 

талантынан асып тҥспесе, еш кем емес. Бірақ, жҧрттың барлығы 

Муракамиді біледі, Дулат ағамызды қазақтан ӛзге ешкім білмейді. Неге 

олай?» [3], - дей келе, ҧлт кемеңгері Абайды негізге алады. «Бҧл жерде 

тағы да Абайға оралуымыз керек. Шәкәрім қажы «Ибраһим мырза хәкім 

еді. Данышпан еді. Әттең тҧрған жері қазақтың іші болғандықтан ҧлылығы 

кӛрінбеді, қадірі азырақ білінді» [3], - деген тҧжырым жасайды. Егер еліміз 

кҥллі әлемді таңқалдыратын дҥние ойлап тауып, озық идеяларды 

ҧсынатын болса, «қазақ ісі, қазақы сапа» деген ҧғымның пайда болатынын 

айтады. Ғалым технократтық болмасақ та қҧрып кетпейміз, алайда әлемге 

тек шикізат кӛзі мен сол ӛнімнің пайдаланушысы ғана болып, ӛзгенің 

жетегінде жҥре беретінімізді ашық жеткізді. 

«Әркімнің менталитеті, сана-сезімі, әдет-ғҧрпы бӛлек болады. 

Анаған-мынаған далақтай берудің де қажеті жоқ. Абайдың сӛзі бар тағы 

да. «Ақсақал айтты, бай айтты. Кім болса мейлі, сол айтты. Ақылменен 

жеңсеңіз» дейді. Мінекей, біз осы сӛзді ҧмытпауға тиіспіз. Сіз ӛзіңіздің 

әніңізді, кҥйіңізді сақтаңыз. Сіз жеті атаңызды білу дәстҥрін дәріптеңіз. 

Осының барлығын сақтай отыра, жаңа заманға бейімделіп, технократтық 

елге айналыңыз. Сонда ғана қазақтың болашағы болады» [3], - деп ойын 

қорытындылайды. Белгілі журналист Нҧртӛре Жҥсіп: «Қазақ баласының 

намысын қайрайтын, рухын жанитын сӛз керек. Қашан да ойы озық 

академик Асқар Жҧмаділдаев дәл осы мақалаға қатысы болмаса да, тосын 

пікір білдіріпті» [4] - деп математиктің ойы 30 дамыған елдің қатарына 

қосылу деген мақсатқа толық сай келетінін әрі Елбасының «Ҧлы даланың 

жеті қыры» атты мақаласына тікелей қолдау бола алатынын айтады.  

Әрбір тҧлғаның ӛзіндік болмысы мен дарыны, ӛзіне тән қарым-

қабілеттері болады. Сол қабілеттерін тоғыстырып, дамытатын болса, 

жетістікке анық жетуге болатынына кӛзіміз жетіп келеді. Алайда, 

математика мен әдебиеттің бір адам бойынан табылуы сирек жағдай. 

Асқар Жҧмаділдаев бала кезінде журалист болуды армандаған. Алайда, 

тағдырдың жазуы мҥлде басқа арнаға алып келгенмен, ол сӛз ӛнерінен 

мҥлде қол ҥзіп қалған жоқ.  

«Біраз жҧрт ӛз мамандығының тӛңірегін шиырлап жҥрсе, Асқар 

математика әлемінен ҧзағанда, қазақ ӛнері мен әдебиетіне ойысып кетеді. 

Тап осы саланы зерттеп жҥрген мамандай тың да тосын ойларды 
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тоғытқанда адам қабілетінің шексіздігіне қайран қаласың» [5], - дейді 

жазушы, журналист Сҥлеймен Мәмет. Расында, математик әр сӛзін 

Абайдың ойымен сабақтастырып отырады. Қазақтың бас ақынының 

мҧрасын ӛмірлік азық еткен ғалым да «ақыл, қайрат, жҥректі бірдей ҧста» 

деп ҧрандайды. 

Асқар Жҧмаділдаев математиканы поэзиямен ҧштастырған ерекше 

тҧлға. «Адам математик болу ҥшін ақын болу керек» [6] дейді ол. 

Жанындағы сан тҥрлі сезімін ӛлеңмен ӛрнектей білетін Асқар 

Серқҧлҧлының ӛлең жазу қабілеті қарымды ақындардікінен кем тҥспейді. 

Сӛз қҧраған қазақтың бірі болам, 

Бала-шаға қамын жеген тірі болам. 

Алла жалғыз, Абай жалғыз, кҥмәнім жоқ, 

Әл-Хорезми жолын қуған ірі болам. 

Ӛлең жазу заңын бҧзмас ешбір қҧқтың, 

Әл-джебрді ҧға алмайды кейбір мықтың. 

Ақылды тірлік қылсаң, бір-ақ нәрсе 

Абай сӛзін ҥстірт емес, дәлдеп ҧқтым [6], – десе, енді бір ӛлеңінде: 

Балық ҥшін таяз судан терең жақсы, 

Ақын ҥшін қара сӛзден ӛлең жақсы. 

Мен ҥшін синусты косинуспен қуалатып, 

Интегралмен есептейтін кӛлем жақсы [6], – деп ойын сабақтайды.  

 Елден жырақта жҥргенде ғалым туған жерді, отбасын сағынып, жиі 

қолға қалам алатынын айтады. Сол сағыныштың әсерінен ешбір нотаны 

меңгермеген ол математикалық қабілетінің арқасында бірқатар кҥйді 

ҥйреніп алған.  

Косинус синустардан сәлем сҧрар.  

Синустың шекесінде сәлем тҧрар. 

Осылай домбырамен кездескенде, 

Синустар Тәттімбетке сәлем қылар [7], – деген жолдар Асқар 

Жҧмаділдаевтың математиканы поэзиямен, ӛнермен шебер байланыстыра 

білетінін айғақтап тҧр. «Мәскеудегі домбыра» деп аталатын бҧл ӛлеңде 

«синус, косинус» атты ерекше функциялардың гармоникалық тербеліс, 

яғни толқын екенін қарапайым халыққа жеткізгісі келгенін байқауға 

болады. Ғылыми тҧрғыдан алғанда, дыбыстың толқындар арқылы 

таралатыны белгілі. Демек, математиктің осы әдісін алдағы уақытта тиімді 

пайдалануға әбден болатынын айтқымыз келеді. 

 Тҧшымды ойлар, нақты фактілер мен мысалдарға негізделген 

жауаптар, ӛткірлік пен боямасыз шынайылық. Бҧл – нақты ғылым 

саласының білікті маманы Асқар Жҧмаділдаевтың ӛзіндік болмысы.  

   

 

Әдебиеттер: 

 

1. https://massaget.kz/mangilik_el/tup_tamyir/asyil_soz?&page=9 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software
.c

om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Қазақ спорт журналистикасы: кеше, бҥгін, ертең 

176 
 

2. Қалменов Т., Байжанов Б. Алгебрадағы Асқар асуы: // Егемен 

Қазақстан.- 2016.- 24 ақпан (№ 36).- 14 б. 

3. Жҧмаділдаев А. Технократтық елге айналмай, қазақ ел 

болмайды: // Abai.kz.- 2018.- 27 қараша 

4. Жҥсіп Н. Ҧлтты дәріптеу – ҧлағатты іс: // Айқын.- 2018.- 27 

қараша (№180).- 1 б. 

5. Мәмет С. Асқар десе Асқар: // Егемен Қазақстан.- 2003.- 13 

тамыз (№ 204).- 4 б. 

6. https://www.youtube.com/watch?v=RDeWpQh2t9c 

7. https://www.youtube.com/watch?v=dx-ECX_uW0I 

 

 

КАК DIGITAL-МАРКЕТИНГ И PR ВЛИЯЮТ НА РАЗВИТИЕ 

FASHION-БИЗНЕСА? 

 

МЕКЕБАЕВА Мадина Булатовна 
Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева, Факультет 

Журналистики и Политологии, Кафедра телерадио и связей с общественностью 

 

Стремление красиво одеваться было во все времена, но мода как 

индустрия - это уникальное явление нашего столетия, где все зависит от 

восприятия новых трендов и от того, что на данный момент «в 

стиле».  Вещь, которая в течение одного месяца была популярна, на 

следующий уже станет анти-трендом. Видеть предстоящие тенденции и 

всегда оставаться актуальными-это главная задача всех домов моды.  Они 

должны анализировать, как те или иные новинки влияют на клиента, 

стимулировать его на приобретение товара, тем самым создавая спрос на 

продукцию. Сегодня, как и любой другой бизнес, модные бренды 

ответственны за создание шумихи вокруг своего имени и продвижение 

линии. 

Когда конкуренция слишком высока, является ли Public Relations – 

идеальным инструментом для продвижения fashion-бизнеса и достижения 

успеха? Или же стоит фокусировать свои усилия только на маркетинге? 

Короткий ответ: важно и то и другое.  

Огромное количество модных брендов уверены, что необходимо 

сосредоточиться лишь на одном канале продвижения. Но здесь важно 

понять одну закономерность: (особенно в индустрии моды) маркетинг и 

общественные отношения лучше всего работают при взаимодействии друг 

с другом. Считайте, что вам повезло, если вы являетесь частью компании, 

которая может использовать несколько мощных стратегий роста 

одновременно.  

По мере того как потребительское ожидание и уровень образования 

изменились, модные бренды стали (и продолжают быть) более 

образованными в маркетинговых стремлениях, используя социальные сети, 
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