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ЖАС ТОЛҚЫН

Т¦ЛЃАЛЫЌЌА ЖОЛ 
БАСТАЃАН  –

БҰЛ ЖАСТАР!

ЌАЗАЌСТАН М¦РАТЫ

ƏЛ-ФАРАБИ АТЫНДАЃЫ
ЌАЗ¦У ФЕНОМЕНI

Қазіргі таңда білім беретін қайнар көздері 
көптеп кездеседі. Соның ішінде жан-жақты, 
инновациялы, жаңа технологиялар мен әдістерді 
қолданатын оқу орнын таңдау бітіруші түлектер 
мен ата-аналар алдында тұрған басты мақсат 
болып табылады. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
«Терең білім–тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-ой – 
азаттығымыздың алдаспаны» деген сөздерінен-
ақ білімнің елді алға жетелейтін нысан ретінде 
қарастырып отырғанын байқауға болады. Жоғары 
оқу орны ғылыми әрекетті жүзеге асыра отырып, 
жоғарғы кәсіби білім беретін оқу ордасы. Міне 
соның ішінде  жылдар бойы қалыптасқан тарихы 
бар әл-Фараби атындағы ҚазҰУ болып табылады.  

Еліміздегі үздік университеттердің бірі 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-не жыл сайын 
Қазақстанның түпкір-түпкірінен мыңдаған 
түлектер тапсырады. Бірақ оған: білім деңгейі 
жоғары, шығармашылық қабілеті дамыған, 
талпынысы, ізденісі жоғары, бәсекеге қабілетті 
жастар ғана түсу мүмкіндігіне ие болады. Ол өз 
кезегінде бітіруші түлектердің жұмыс берушілер, 
ірі компаниялар арасында сұранысқа ие болуымен 
тікелей байланысты.

Қазіргі жаһандану заманында университеттер 
интеграцияға бейім болып келеді. Осыған орай 
студенттер мен магистрант, докторанттар 
арасында халықаралық академиялық мобильдік 
қарастырлған. Ол дегеніміз студенттеріміз 
тәжірибе алмасу, білім жинақтау мақсатында 
шетелге барып, білім алуға мүмкіндігі бар. Бұл 
білім ордасын көптеген студенттердің таңдауының 
келесі бір факторы: озық ғылыми кітапхананың 
орналасуы. Жас ізденімпаз барлық қажет 
ақпаратты орталықтандырылған кітапханадан 
таба алады. Қажет оқулықтың бар жоғын білу 
үшін электронды кітапханаға кіріп,  тапсырыс 
берсе болғаны, сол оқулық бөлімшелерге келіп 
түседі. Келесі артықшылығы кітапханада интернет 
желісі орнатылған, демек ақпараттар оқулықтар 
мен шектеліп қоймай, шетелдік журнал-газет 
басылымдарын қолдануға мүмкіндік береді.

ҚазҰУ-дегі оқу ерекшелігі: кең ауқымды ғылыми 
база, жоғары білікті оқытушы құрамы, ғылым мен 
біліммен айналысуға арналған жоғары мүмкіндік 
жасалу және жастар үшін тартымды жағы: белсенді 
де қызықты студенттік өмір. Жастардың белсенді 
студенттік өмірі мәнді де, әмбебап. Олар түрлі 
университет, факультет деңгейіндегі жоспарлар 
мен бағдарламалар негізінде жүзеге асып отырады. 
Студенттердің уақытын шығармашылыққа 
бағыттауы көзқарастарын, өз ой-пікірлерін 
қалыптастырады. Қазіргі күні университет 
қабырғасында көптеген студенттердің өзін-өзі 
басқаратын ұйымдар тіркелген. Оған кез келген 
студент өзінің көшбасшылық қабілетін көрсете 
отырып мүше бола алады. Бұл ұйымдар негізінде 
жастар біліммен қатар, шығармашылық пен 
ұйымдастырушылық, ортамен, қоғаммен қарым- 
қатынас орнатуға үйренеді, көптеген достарға 
кезігеді. 

Бүгінгі күні ҚазҰУ еліміздің ғана емес, Орталық 
Азия аймағындағы халықаралық деңгейдегі білім 
беру ордасы болып отыр. Әлемдік білім жүйесінде 
де өз ұстанымы бар білім ордасы ретінде дамып 
келеді. Университет қабырғасында ғылыми 
ізденіске бағытталған жастардың ойлау қабілетін 
дамытуға, ақпарат пен білім алуына, студенттердің 
өзін кемелдендіруіне қажетті жағдай мен жеке 
қасиеттерін қалыптастыру үшін барлық жағдайлар 
жасалған. Сол себептен де болар Білім сапасын 
қамсыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігі 
жүргізген ЖОО-ның ұлттық рейтингісінде жыл 
сайын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бірінші орынды 
иеленуде. Бұл университеттің ғылым саласындағы 
көшбасшы позициясын айқындайды.

Худайбергенова Гаухар, Тоқтарбай Сәкен

«Бұрынғы заманнан бері қазақ атамыз 
„Білекті бірді, білімді мыңды жығады“ деген 
сөз қалдырған. Қазақтың бұл мақаланың өзі 
бүгінгі күні айрықша мәнге ие болып отыр. Бұл 
заман білекке емес, білімге сенетін заман. Зама-
науи әлемде елдің қуаты, ең алдымен, білім мен 
ғылымда болатын уақытқа келдік. Сол білімді 
қажетке, тұрмыс игілігіне жарата білуімізбен 
ғана бағаланады. Инемен құдық қазғандай, қиын 
күрделі, орасан қажыр қайрат пен ерік — жігер-
ді талап ететін білімсіз өмір тұл», — деп атап өтті 
Елбасы.

«Жастар-болашаққа апаратын алтын көпір»,- 
дейді дана халқымыз. Әрбір өскелең ұрпақ жеке 
қабілетіне және кәсіби біліміне сай қоғамымызда 
өз орнын табуы қажет. Біздің әлеуметтік- 
эканомикалық даму жолындағы қарқынымыз, 
жастардың қоғамдық – саяси өмірдегі 
ұстанымына олардың ертеңгі күнге деген сенімі 
мен белсенділігіне тікелей байланысты. Ендігі 
кезекте тәрбие мазмұны мен жастарды тәрбиелеу 
ісі олардың дүниетанымын қалыптастыру және 
ақпараттық- саяси мәдениетін көтеруге баса көңіл 
аударуға тиіспіз.

Әрбір қазақ жастары өздерін  ұлтжандымын 
деп ұғынып,өн бойларында ұлттық намысын 

жоғары қою керек. Еліміздің  бейбітшілік  ас-
панында  қазақ жастары  тәуелсіз елдің  айқын  
мақсаттарымен  жігерленіп, тек қана алға 
ұмтылуға жұмыс жасаймыз. Ел сенімін, үмітін 
ақтау-жастардың  қолында.

Жастарға патриоттық тәрбие берудің 
бағдарлы идеяларын Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Қазақстан — 2030 " атты еңбегінің «Қазақстан 
мұраты» деп аталатын бөлімінде: «…біздің ба-
лаларымыз бен немерелеріміз… бабаларының 
игі дәстүрін сақтай отырып қазіргі заманғы 
нарықтық экономика жағдайында жұмыс істе-
уге даяр болады. Қашан да, болашағын алыстан 
бағамдайтын қазақ «қыстың қамын жаз ойла» 
демеуші ме еді… Ендеше, Қазақстанның жарқын 
болашағы үшін қандай да бір іс тыңдыруға міндет-
ті екенімізді естен шығармайық! Сонымен қоса, 
тағы бір айта кетерлік жағдай бүгінгі таңда қара 
шаңырақ ҚазҰУ студенттерінен өзіміздің күтер 
үмітіміз орасан зор. Себебі, олардың бойындағы 
қайсарлықты, шабытты, ұмтылысты көргенде, 
осы жастар біразды таңқалдырар адам болады 
дейміз.

Эркинова  Шахноза, Абишев Медеу

Бізге алдағы мақсаттарымыздың орындалуы 
үшін деніміздің саулығы ең басты рөл атқарады. Сол 
үшін денсаулықты күту басты өмір талабы. Осыған 
байланысты елімізде Вегетариандық өмір салтын 
ұстанушылар күн санап көбеюді. Соның бірі Қазақ 
Ұлттық Университетіміздің түлегі Мұстафин Дастан біз-
ге мысал бола алады. Ол екі жылдан бері ешқандай ет 
өнімдерін қолданбайды. Соның ішінде, балық еті, тауық 
еті, қызыл етті мүлдем қолданбайды. Дастанның сөзіне 
сенсек, ет қолданбағаннан бастап, оның денсаулығы 
жақсарған, күнделікті өзін өте жақсы сезінеді, шарша-
майды, спортпен шұғылданады және бәріңізді сала-
уатты өмір салтын қолдануға шақырады. Дастан тек 
спортпен емес, сонымен қоса екі аптада бір қанын 

донор болып өткізіп тұрады. Бұл әрине, қуантарлық 
жағдай. Және де, бұндай денсаулыққа мән беріп, өнерін 
де дамытып жатқан адамдар қаншама?!

Өнерлі өрге жүзер дейді жұртым,
Өнерлілер болар ма, ол бір сылқым.
Бойына дарын берсе өте жақсы
Сыйлығы табиғаттың бұл бір тылсым.
Құлақтан кіріп, демалдырар адамды,
Өлең айтсаң біле білгін шамаңды.
Бір ғажайып көрсем егер құбылыс
Байқамай мен алып қоям қаламды.

Ділдан Асель, Курмангалиева В.

Әлемдік жоғары білім беру тарихында бұрын-соңды болмаған қарқынды дамуды көрсете отырып, 9 жыл 
ішінде университет шамамен 500 орынға алға жылжыды. Әлемдік рейтингте қысқа уақыт ішіндегі бұндай 
бірегей ілгерілеу «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ феномені» деп аталып шетелдік сарапшылар назарын өзіне 
аудартты. Қазақстандық жоғары оқу орны қарқынды дамуының жарқын үлгісі халықаралық академиялық 
ортада белсенді түрде талқылануда. Көптеген шетелдік жоғары оқу орындары ҚазҰУ-дың оң тәжірибесін 
қолданысқа енгізуде.

Әлемдік рейтингте жеткен биік жетістікте университет ректоры, академик Ғалым Мұтановтың 
басшылығымен ҚазҰУ-дың жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша университет ұжымы 
атқарған қыруар жұмыстар тұр. Кластерлік тұрғыдан кешенді құрылымдық модернизациялау жүзеге 
асырылып, нәтижеге бағытталған басқару жүйесі енгізілді. Алдыңғы қатарлы шетелдік университеттермен 
бірлесе қос диплом бағдарламасы және ағылшын тілінде білім беру бағдарламалары жүзеге асырылуда, 
соның нәтижесінде Қазақстан бойынша ең көп шетелдік студенттер ҚазҰУ-да білім алуда. Тек соңғы 
жылдың өзінде олардың саны 15 есеге өсті.

«Майкрософт» компаниясы ҚазҰУ цифрлық моделін ең озық тәжірибелердің бірі ретінде таныды. 
Университетте «ғылыми идеядан бастап оны коммерциализациялауға дейінгі» технологиялық дәліз 
құрылған. Оны тиімді пайдалану арқасында университетте 5 жыл ішінде ғылыми жобалар көлемі 2,5 
есеге артты. Халықаралық рейтингі жоғарғы жур-налдардағы қазақстандық авторлардың әрбір бесінші 
жарияланымы – ҚазҰУ ғалымдарының үлесі. Соңғы 5 жылда университет инфрақұрылымның жалпы 
аумағы 50% пайызға дейін өсті.

БҰҰ-ның тұрақты даму жөніндегі «Академиялық ықпал» бағдарламасының Жаһандық хабы ретінде 
ҚазҰУ жаңа буын университетінің «Университет 4.0» моделін жа-сап енгізді. Нью-Йорктегі БҰҰ-ның 
штаб-пәтерінде таныстырылған «Университет 4.0» мо-делі халықарылық деңгейде кеңінен таратуға 
ұсынылды. ҚазҰУ әлемнің 12 елінде әл-Фараби орталықтарын ашты.

Аспандьяров Куаныш Кайратович, Адаев Сабыржан Мухтарович, Нурбакова Г.
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