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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 

КАЗНУ БЕРЕТ КУРС НА РАЗВИТИЕ 
ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 

ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ 100 КНИГ 

СТУДЕНТТІК ША�

В условиях глобализации духовно-
культурные ценности постепенно нача-
ли отходить на последний план, уступая 
место социально-экономическому бла-
госостоянию. Люди стали забывать, что 
духовность и культура также играют важ-
ную роль в нашей жизни. Эта два основ-
ных кита, которых держится благосостоя-
ние любой нации. Ведь именно культура 
определяет уровень экономического раз-
вития общества. 

В настоящее время перед националь-
ным образованием поставлена высокая и 
важная задача, оно должно стать конку-
рентоспособным, высококачественным. 
И сегодняшняя модель программы обуче-
ние на трёх языках также будет способст-
вовать приобщению студентов к культуре 
и традициям разных народов. Поскольку, 
знание языков всегда было одним из по-
казателей образованности, уровня куль-
туры и духовного развития человека. 

Сегодня в Казахском Национальном 
Университете больше внимания стало 
уделяться формированию духовно-куль-
турной личности студента. Подтвержде-
нием тому служит проект «100 книг», 
который был создан по инициативе рек-

тора университета, академика, доктора 
технических наук, профессора Галымкаи-
ра Мутановича Мутанова. По его инициа-
тиве был составлен список ста книг, куда 
вошли произведения известных русский, 
зарубежных и казахстанских писателей 
и поэтов. Основная цель данного проек-
та – это привитие духовных, нравствен-
ных и культурных ценностей студентам 
Казахского Национального Университе-
та им. аль-Фараби.  Жизнедеятельность 
данного проекта активно поддерживается 
преподавателями и студентами универси-
тета. Особую поддержку данный проект 
получил на кафедре иностранных языков 
под руководством профессора Мулдага-
лиевой А.А. 

В ноябре месяце преподаватели 
английского и немецкого языков прове-
ли два воспитательных мероприятия в 
рамках проекта «100 книг».  Первое ме-
роприятие было посвящено обсуждению 
повести американского писателя Джека 
Лондона: «Белый клык». Повесть о волке, 
который вырос среди людей, очень пон-
равилась студентам. Студенты факульте-
та Химии и Химической Технологии (спе-
циальность: Химия исследовательская, 

казахское отделение, 1 курс: Койшигу-
лова Амина, Кубиева Дильназ, Берадлы 
Аякөз, Куспанова Диляра, Аймурзиева 
Аружан, Кұдайберген Олжас, Сердалы 
Дана, Дильназ Қуанышбекқызы) приняли 
активное участие в дискуссии по данному 
произведению. Дискуссия проводилась 
на английском языке. Повесть «Белый 
клык» была переведена на многие языки 
мира. Несчастная судьба бедного волчон-
ка, у которого люди отняли мать, а затем, 
стали жестоко обращаться с ним, вызва-
ла у студентов сочувствие к главному ге-
рою – волку. 

Второе мероприятие было посвяще-
но обсуждению книги известного англий-
ского писателя Даниэля Дефо: «Робинзон 
Крузо». Мероприятие проходило в виде 
дискуссии, которая также проводилась 
на двух языках: немецком и английском.   
Книга Даниэля Дефо также была переве-
дена на множество языков. После прочте-
ния книги на английском языке студенты 
активно обсуждали ее с преподавателями 
на двух языках немецком и английском.  
Они давали свои толкования таким поня-
тиям как: мужество, отвага и дружба.  

Следует подчеркнуть, что благодаря 

проекту «100 книг» у студентов Казахско-
го Национального Университета появился 
интерес к изучению иностранных языков.  
Участвуя в мероприятиях в рамках про-
екта «100 книг» студенты значительно 
улучшили свои коммуникативные навы-
ки. Данный проект помог им преодолеть 
языковой барьер. И самое главное учас-
тие в этих воспитательный мероприяти-
ях обогатило их внутренний духовный и 
культурный мир. Через призму этих про-
изведений они научились понимать, что 
такое добро и зло. У них сформировалась 
четкая нравственная позиция. 

В наше время чтение это хорошо 
забыто старое или новомодный тренд? 
Так или иначе, читающий человек всегда 
оставался в центре внимания и всегда 
отличался своим креативным взглядом 
на мир, но прочтение книг – это не только 
незабываемая вовлеченность в богатый 
мир героев, персонажей и ситуаций, это 
различные познания социально-культур-
ных особенностей разных народов и по-
лучение незаменимых знаний. А самое 
интересное, сегодня, благодаря данному 
навыку можно узнать не только что-то 
новое, но и значительно подтянуть свои 
знания в иностранных языках. Только 
представьте какой восторг и наслаждение 
можно получить не только от простого 
прочтения книг, но и от самого результата, 
ведь за одной книгой пойдет другая, а за 
ней еще и еще, а в конце вас будет ждать 
только успех, гора знаний и мотивация об-
учаться иностранным языкам.

МАХМЕТОВА Д.М., ЛУГОВСКАЯ Е.И., 
ИСАБАЕВА Б.,

Старшие преподаватели КазНУ 

 АДАМ ӨМІРІ ЖАРҚЫН ЕСТЕЛІКТЕРДІҢ, ЕСТЕН КЕТПЕС 
СӘТТЕРДІҢ ЖИНАҒЫ ІСПЕТТІ: ӘР КЕЗДІҢ ӨЗІНДІК 
ҒАЖАБЫ, ӨЗІНДІК ҚАЙТАЛАНБАС СӘТІ БОЛАДЫ. 
АЛАЙДА КӨПТЕГЕН АДАМДАРДЫҢ АЙТУЫНША, ЕҢ ТӘТТІ 
ҰМЫТЫЛМАЙТЫН КЕЗЕҢ ОЛ – СТУДЕНТТІК ШАҚ. 

 Студенттік өмір – қиындығы мен қызығы қатар жүретін, 
адамның есте қалар ерекше кезеңі ғой. Алғашқы кезде үлкен 
қалада ата-анаңсыз өзіңнің оқуың, жаңа ортаға үйренісуің, 
сабақтың қиындығы, тамақтың бірде бар бірде болмай қала-
тын кездері қиын болады. Кейінен бәріне бейімделіп, жаңа 
достар тауып, қаламен танысып қызықтар басталады Мен 
үшін «студент» деген ұғымның өзі құпиясы тереңнен ашыл-
май жатқан қазына іспеттес. 

Қазір осы керемет кездің көрінісін мен де тамашалап 
жатырмын. Бүгінде мен әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің ескі және жаңа дәстүрлер мен инновация-
ларды, ғылым мен жарқын студенттік өмірді біріктіретін, бір 
жағынан дәстүрді сақтай отырып, іргелі ғылымның жетістік-
теріне сүйеніп, екінші жағынан – уақыт талаптарынан қалыс 
қалмай, әрдайым алға ұмтылатын, шығыстану ғылымы мен 
тәжірибесіндегі ең жаңа өзгерістерді ұстанатын Шығыстану 
факультетінің студентімін. «Бір тіл білсең - бір адамсың, екі тіл 
білсең - екі адамсың» немесе «жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі 
ілім біл» деп бекер айтылмаса керек. Неғұрлым көп тілді мең-
герсең дүниетанымыңда, білім өрісіңде кеңейе түсетіні анық. 
Мәселен, әл-Фарабидің ғұламалыққа жетуі жетпіске жуық тіл 
білгендігімен тығыз байланысты. Сондықтан да үш тілді ғана 
емес, басқа тілдерді де білген дұрыс деп санап, Шығыс елде-
ріне соның ішінде экономикасымен қарыштап дамып жатқан 

ҚХР тілі – қытай тіліне деген шексіз махаббатым мен бала 
күндегі арманым мені осы жерге жетелеп әкелді.   

 Әр күн сайын біліміміді ұштап, жетілдірумен қатар, уақы-
тымның текке кетпей жатқандығын білу мен үшін маңызды. 
Сол үшін де университетімізде жақсы жағдайлар жасалған, 
соның бірі – әр түрлі бағытта жұмыс атқаратын ұйымдар. 
Бұндай ұйымдардың негізгі мақсаты – ұлтжанды жастардың 
елімізде орын алып жатқан маңызды оқиғаларының мүшесі 
болып , олардың жан-жақты дамып, өзінің жақсы қырларын 
көрсетуіне мүмкіндіктер жасау. Сонымен қатар, ең алғаш рет 
үйіңнен жыраққа кетіп, көңілің құлазып жүргенде, қызықты 
сәттер мен жаңа таныстықтар сыйлайтын да осы ұйымдар 
болып табылады. 

 Қазіргі кезде университетімізде бірнеше ұйымдар бар, 
олар: «Көмек» Қоғамдық Қоры, «Сұңқар» студенттер мен ма-
гистранттар кәсіподағы, «Саналы Ұрпақ», «Студенттік Кеңес», 
«Сенат» және т.б. Бұлардың әрқайсысының атқаратын өз 
жұмыстары бар, мәселен, «Көмек» Қоғамдық Қорын алатын 
болсақ, олардың басты қызметі әртүрлі мұқтаж жандарға кө-
мектесу, қол ұшын беру болса, «Студенттік Кеңес» ұйымының 
оның мүшелері жатақхананың тазалығы мен тәртібіне баса 
назар аударады. Жаңадан келген студент өз ыңғайы мен ике-
міне қарай ұйымдарды таңдай алады. Ал мен 2-жыл қатары-
нан «Сұңқар» студенттер мен магистранттар кәсіподағының 
мүшесімін. 

 Біздің басты мақсат университетіміздің студенттеріне 
қолдан келгенше бар жағдайды жасау. Соның ішінде, сту-
денттік жол карта «Оңайды» әзірлеу, әлеуметтік жағдайы 
төмен, көпбалалы отбасынан шыққан және т.б. жағдайдағы 
студенттерге ақшалай көмек беру. Бұдан тыс, студенттердің 
ағылшын деңгейін көтеру мақсатында «Movie Club», қазақ 
қыздарын барынша жетілдіру мақсатында «Томирис» қыз-
дар клубы, «ҚазҰУ студиясында» атты танымал тұлғалармен 
кездесу өткізетін тағылымы мол бағдарлама, студенттердің 
білімімі мен ауызбіршіліктерін тексеру мақсатында «Ең үздік 
студенттік топ», өнерпаз жандардың басын біріктіретін «Ша-
быт» ақын-жазушылар клубы, Тапқыр жастарды бір арнаға 
тоғыстыратын «Smart Student Project» жобасы, мұқтаж жан-
дарға көмектесу мақсатында қалалық деңгейде өтетін «Сен 
жалғыз емессің» жобасы және т.б. әртүрлі бағыттағы жоба-
лар ұйымдастырылады. 

  Осы орайда, көптеген студенттерді қызықтыратын сұрақ 
бар. Ол – бұл ұйымдардан қандай пайда бар? Уақытыңды 
ұйымдарға жұмсамай сабақ оқу керек деген сияқты сұрақ-
тар. Менің ойымша ең бірінші адам өзін-өзі жан-жақты жетіл-
діріп, өзіне тәжірибе жинақтау және бұл келешек өміріне де 
үлкен пайдасын тигізеді. Мысалы, ұйымдастыру шараларын 
алатын болсақ, кішкентай жобалардың қасында жүріп, олар-
ды ұйымдастыра білген жан келешекте үлкен жобаларды 
да, өз жұмысындағы әр түрлі жағдайларды да сенімді түрде 
алып кете алады. Екіншіден, адам жаңа қырынан ашылады. 
Мысалы: жаңа ортаға келген адам уақыт өте келе өз бойы-
нан бұрын-соңды болмаған жақсы қасиеттерін ашуы мүмкін 
және бұған басты көмекші ол айналасындағы орта. Үшінші-
ден, бұл ең бастысы, серік болар көп дос кезігеді. Олардың 
ішінде өмірлік дос болып кететін жандар да болады. 

Төртіншіден, осы ұйымдарда жұмыс істеп, уақытты дұрыс 
жоспарлау, әр берілген іске жауапкершілікпен қарау, сыйлас-
тық, жаңашылдыққа ұмтылу сияқты қасиеттерді меңгересің.

Дегенмен де, студент университет қабырғасында жүруін-
дегі ең басты мақсатын ұмытпау керек, яғни, оқуын жақсы 
тәмәмдап, еліне қызмет етер жақсы маман иесі атану. Десек 
те, уақытын сарп етпей,  үнемдей білген жан білімін де шың-
дап, өзін де жетілдіріп, студенттік шағын да есте қаларлықтай 
етіп өткізе алады деп ойлаймын. 

Гүлмира ҚАТБАЕВА, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Шығыстану факультетінің аға оқытушысы,
Жұпар ҚАЛЕКЕНОВА, 

2 курс студенті


