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Түлектері бұл жылдың қандай мықты,
Қарсыласын біліммен әр кез жықты.
Ел мақтаған азамат боламыз деп,
Топ басына к�рініп, бүгін шықты.
Дүниежүзілік тәжірибеде постдокторантура институты жоғары білікті ғылыми кадрларды 

даярлаудың тиімді нысандарының бірі, әрі ғылымның негізгі қозғалтқышы болып табылады. ҚазҰУ-
дың жоғары халықаралық стандарттарға сәйкес келетін постдокторантура бағдарламасы ең алдымен 
ғылыми дәрежесі бар жас мамандардың кәсіби біліктілігін арттырып, олардың жүргізген дербес ғылыми 
зерттеулерін тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелер аясында және жоғары рейтингілі ғылыми басы-
лымдарында жариялау арқылы �зектілігін арттыру мүмкіндігін береді. 

Қазақстандағы постдокторантура бағдарламасын алғаш ашқан жоғары оқу орны ретінде ҚазҰУ 
талантты жас ғалымдарды қолдау үрдісін айқындап, университеттің индустриялық-инновациялық және 
білімге негізделген экономиканың орталығы ретінде қалыптасуының келесі кезеңін жүзеге асыруда. 

Бұл жаңашылдық Қазақстан үшін қажетті ғылыми кадрларды даярлауға қатысты маңызды 
мәселелерді шешуге, жастарды «жылыстаудан» «тартуға» және «ғұламалардың айналымына» 
жұмылдыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама, сондай-ақ, ҚазҰУ-дың ғылыми-зерттеу және инновациялық 
қызметіне тек қазакстандық қана емес, сонымен бірге бүкіл әлемнің ғалымдарын тартуға септігін тигі-
зетін болады және де отандық ғылымның әлемдік ғылыми-білім беру кеңістігіне ары қарай интеграция-
лануына мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда университет жоспарлы түрде алға жылжып, беделді әлемдік рейтингілердегі �з по-
зицияларын нығайтуда, сондай-ақ заманауи ғылыми-инновациялық инфрақұрылымы бар ірі зияткерлік 
корпорация болып табылады.

Молдабаева Гүлбану Дарибайқызы, Курмангалиева Венера Оразхановна

АЛУАН ТАҚЫРЫП

К��ілді болсын, к�ші �лкен серіні�!
�згеге емес, �зі�е болсын сенімі�!
Жа	сы с�збенен жаны�а шуа	 шаша біл,
Жар	ырап т�рсын, ж�ректе г�лдей сезімі�!
 Ма	аламды осы бір �ле� шума	тарымен бастауды ж�н к�рдім. Жалпы, адам 

т�л�а болып 	алыптасуы �шін не н�рсе 	ажет? Мінекей, б�л ма�ызы бар с�ра	. 
Себебі, егер адам елін с�ймесе, оны 	адірлеп, 	астер т�тпаса, онда ол 	анша жерден 
т�л�а болу�а тырысса да, ол бола алмайды ж�не оны� �згелер алдында 	адірі де 
болмайды. �аза	 елі ке� байта	 жерімен белгілі. Біра	 сол жерге аталарымыз 
білекті� к�шімен жеткенін есімізден шы�арма�ан ж�н. 

 Ал, б�гінгі та�да�ы м�селе 	айсы? �аза	 еліне, жеріне деген патриотты	 сезімін 
	оя т�р�анда, тіпті, �з тілінде с�йлей алмайтын д�режеге жетті. Б�ны� б�рі заман 
талабы дейміз бе? Жо	, б�ны� б�рі сананы� осы жа		а б�рылуында. �аза	 тілінде 
білмеу �ят емес, 	аза	 жерінде т�рып, орыс тілінде білмеу �ят, мінекей, осындай 
жа�дай�а келдік. рине, б�ны� б�рі 	арынды аштыртады. Біра	, амал не, к�ш ж�ре 
т�зеледі демекші, е� алдымен, 	андастарымызды� барлы�ына, елін, жерін, Отанын 
с�юді �йрете білсек, олардан на�ыз патриот шы�ары аны	.  Б��ан бізді� 	осар 
�лесіміз, �зімізді� 	ара ша�ыра	 �аза	 �лтты	 Университетімізді� студенттерін 
осы жолда, патриотты	 сезімге т�рбиелеу, еліне, жеріне деген с�йіспеншілігін 
арттыру. С�зімді 	орыта келе, мына бір �ле� жолдарымен ая	та�ым келеді.

«Ке� д�ние, т�сі�ді аш, мен келемін,
Алынба�ан а	ым бар сенде мені�.
Б�йрат 	�мдар - б�йы�ып ш�лдегенім,
Бура б�лттар - бусанып терлегенім.»

Рахымбай Назерке, То�тарбай С�кен

Мүмкіндік жайында әңгіме қозғалса, 
көбіміз қиындықты еске аларымыз анық. 
Бірақ, барлығы өзіміздің ойымыздан бастау 
алары анық емес пе?! Осы тұрғыда, барлық 
жерден дос таба біліп, жақсы дүниелер 
ойлаған абзал:

Өз қалауың, болса егер жан досың,
Түрлі сыйды күте білші, сен тосын.
Жақын адам көп болғаны қолдау ғой,
Әр адамда, болса, бір-бір, Ай-Досың!
 Мен қара шаңырақ әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық Университетінде білім алып жа-
тырмын. Осында келгелі бізге өздерінің білім-
дерін аямай төгіп жатқан, ол біздің ұстаздар 
еді. Жүрегімізден ерекше орын алған сол 
тұлғалар жайында мен біраз әңгімемді 
өрбітпекпін. ҚазҰУ-дың физика-техникалық 
факультетінің теориялық және ядролық фи-
зика кафедрасының ұстаздары бұл орынның 
басын бастамақ. Неге десеңіз? Бізге әр се-
местр сайын осы кафедраның ұстаздары 
бір-бір сабақтан беріп келеді. Ол тұлғалардан 
біліммен қатар, біз бойға өнегені, тәрбиені, 
адамгершілік сынды қасиеттің бәрін аламыз 
десек артық айтқаным болмас. Себебі, алдыға 
қойған мақсат, аңсаған арманға барар жол 
осы ұстаздардың қолдауымен келді десем 

қателескенім емес. Өткенге көз жүгіртіп, 
алдыға қарағанда осындай тұлғалардың 
маған тап болғанын үлкен мақтанышпен 
қазіргі таңда және келешекте айтып жүретін 
боламын. Бұл бізге берілген бақ деп білемін!

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. Уни-
верситет 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 себе-
птен де болар Білім сапасын қамсыздандыру 
тәуелсіз Қазақстандық агенттігі жүргізген 
ЖОО-ның ұлттық рейтингісінде жыл сайын 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бірінші орын-
ды иеленуде. Бұл университеттің ғылым 
саласындағы көшбасшы позициясын 
айқындайды.

Сапарғалиева Ақерке, 
Кушмухамедова  Асима, Аймуратов Ерлан

МҮМКІНДІГІ МОЛ ӨМІР

Елде орын алып жатқан соңғы өзгерістер кімді де болмасын елең еткізгені анық. Деген-
мен де, барлығының уақытша екендігін ұмытпаған жөн. Осы тұста əр істің қайыры бар де-
мекші, əрбіріміз үйде отырып пайдалы ақпарат пен онлайн білімге ден қойып, өз біліміміздің 
арттыруға таптырмас мүмкіндік деп ойлаймын. Осы тұста, өзге оқу орындары секілді біздің 
қара шаңырақта қашықтан оқуды қабылдады. 

Елімнің ертеңгі бар үміттері,
Əр уақытта жақсыдан үміттенді.
«Біргеміз» деп, əрқашан жар салатын
Қазағымның сұлу қыз бен жігіттері!
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің кəсіпқойлар командасы оқытушыларға көмектесу үшін 

бірден екі жаппай ашық онлайн курсын (ЖАОК) бастады: «Қашықтан оқыту!» жəне оның 
орыс тіліндегі аналогы «Обучай дистанционно!». Курстар қашықтықтан оқыту технологи-
яларын түсінуге көмектеседі. ЖАОК əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
оқытушыларына арналған, бірақ біздің ұсыныстарымыз Қазақстанның басқа университет-
теріндегі əріптестерімізге көмектессе, біз қуанышты боламыз. Біз MOODLE қашықтықтан 
оқыту жүйесін қалай қолдану керектігін жəне оқытушыға Univer жүйесінде қашықтықтан 
жұмыс істеуге қандай мүмкіндіктер бар екенін оңай түсіндіруге тырысамыз.

Біз сізге қашықтықтан оқыту технологияларын қолданылған оқу үдерісінде ZOOM, 
Microsoft Teams, Youtube Streaming жəне басқа сыртқы ресурстарды пайдалануды үйретеміз.

Біз дəріс, семинар, практикалық жəне зертханалық форматтарды ұсынамыз. Біз 
ағымдағы жəне қорытынды бақылау түрлерін жасаудамыз. Курс үнемі жаңартылып отырады.

Жұмаділлə Аида Оразханқызы, Имамбеков Онласын

ӨЗГЕГЕ ЕМЕС, ¤ЗIЊЕ БОЛСЫН СЕНIМ!?

ЕЛ ЖАСТАРЫ – БІР ЕЛДІҢ БОЛАШАҒЫ
�азіргі айтылар ой, жас жеткіншекті� арманы, ма	сатына байланысты. Жа-

стар, 	азіргі та�да 	айда барады, 	андай ма	сат 	ой�аны д�рыс? Осы с�ра		а 
	олымыздан келгенше жауап беріп к�рейік. «Б�рын�ы заманнан бері 	аза	 ата-
мыз «Білекті бірді, білімді мы�ды жы�ады» деген с�з 	алдыр�ан. �аза	ты� б�л 
ма	аланы� �зі б�гінгі к�ні айры	ша м�нге ие болып отыр. Б�л заман білекке 
емес, білімге сенетін заман. Заманауи �лемде елді� 	уаты, е� алдымен, білім мен 
�ылымда болатын уа	ыт	а келдік. Сол білімді 	ажетке, т�рмыс игілігіне жара-
та білуімізбен �ана ба�аланады. Инемен 	�ды	 	аз�андай, 	иын к�рделі, орасан 
	ажыр 	айрат пен ерік — жігерді талап ететін білімсіз �мір т�л», — деп атап �тті 
Елбасы.

Арманым �лкен не ша�ын,
Жасты	 ша	 болар от, жалын!
�аз�У-да о	у керемет
Ма	саты б�л бір Айшаны�!
«Жастар-болаша		а апаратын алтын к�пір»,- дейді дана хал	ымыз. рбір 

�скеле� �рпа	 жеке 	абілетіне ж�не к�сіби біліміне сай 	о�амымызда �з орнын 
табуы 	ажет. Бізді� �леуметтік- эканомикалы	 даму жолында�ы 	ар	ынымыз, 
жастарды� 	о�амды	 – саяси �мірдегі �станымына оларды� ерте�гі к�нге деген 
сенімі мен белсенділігіне тікелей байланысты. Ендігі кезекте т�рбие мазм�ны мен 
жастарды т�рбиелеу ісі оларды� д�ниетанымын 	алыптастыру ж�не а	паратты	- 
саяси м�дениетін к�теруге баса к��іл аудару�а тиіспіз.

рбір 	аза	 жастары �здерін  �лтжандымын деп ��ынып,�н бойларында 
�лтты	 намысын жо�ары 	ою керек. Елімізді�  бейбітшілік  аспанында  	аза	 жа-
стары  т�уелсіз елді�  ай	ын  ма	саттарымен  жігерленіп, тек 	ана ал�а �мтылу�а 
ж�мыс жасаймыз. Ел сенімін, �мітін а	тау-жастарды�  	олында.

Башар Н
рт	ре Ерлан
лы, Саутбеков Сейл Сейтенович

 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың әр 
факультетінде «Рухани жаңғыру» жобасы  
аясында «Абай – қазақ халқының ұлы ба-
ласы» атты тәрбиелік іс-шаралар өткізіліп 
тұрады. Ондағы мақсат Абай өмірін жастарға 
үлгі ете отырып, таныстыру, жастардың 
мақсатын нықтап, алға жетелеу. Бұл ша-
раларда Абайдың ата-анасымен карым-
қатынасы, жанына шәкірттер топтастыруы, 
орыстың классикалық әдебиетінің әсері, 
Батыс жазушылары мен ойшылдарын оқып 
үйренуі ақынға арналған басқа еңбектерінің 
үлгісінде жазылған. Абайдың үш ақындық 
мектебі: тіл әдебиеті, Шығыс үлгісі, орыс, Ба-
тыс классикасының әсері тарата талданған. 
Мақалада зар-заман әдебиетінің өкілдері 
Шортанбай, Мурат, Әбубәкіржайында да 
айтыпған. Оларға консервативті ақыңдар 
деп баға беруі сол кездегі идеологиялық та-
пагттардан туған. Абайдың шығыстық фило-
соф, тарихшы, ақындарды білуі, ақындық ше-
берлігі, аудармалары жайында қысқа, нақты 
ойлар айтқан. Қазақ тіліндегі басылымдарға 
жазған алғы сөздеріне карағанда, Абайға 
«революциялык рухты» көбірек танған. 
Шығармашылығының әлеуметтік жақтарын 
талдау басым. Сонымен қатар абайтану 
саласындағы кемшіліктер де айтылып өтілді. 

 Осы тұрғыда Абайдың өміріне қысқаша 
шолу жасап өтсек, Абай (Ибраһим) Құнанбаев 

(1845-1904) — ақын, ағартушы, жазба қазақ 
әдебиетінің, қазақ әдеби тілінің негізін 
қалаушы, философ, композитор, аудармашы, 
саяси қайраткер, либералды көзқарасын 
исламға таяна отырып, орыс және еуропа 
мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ 
мәдениетін жаңартуды көздеген реформа-
тор. Абай ақындық шығармаларында қазақ 
халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық 
мәселелерін арқау еткен. 

 Абайдың көркемдік, әлеуметтік гума-
нистік және дінге көзқарастары терең білін-
ген еңбегі - қара сөздері. Абайдың қара 
сөздері (Ғақлия) - ұлы ақынның сөз өнеріндегі 
көркемдік қуатын, философиядағы 
даналық дүниетанымын даралап көрсететін 
классикалық стильде жазылған прозалық 
шығармасы. Жалпы саны қырық бес 
бөлек шығармадан тұратын Абайдың қара 
сөздері тақырыбы жағынан бір бағытта 
жазылмаған, әр алуан. Оның алты-жеті үлгісі 
қысқа болса, қайсыбіреуі мазмұн, тақырып 
жағынан өзгешелеу, ауқымды болып келеді. 
Абай өзінің қара сөздерінде шығарманың 
ажарына ғана назар аударып қоймай, оның 
тереңдігіне, логикалық мәніне зор салған.

Кушекбаева Айнұр Жетируовна, 
Бөлегенова Сымбат Алихановна

БIЗ БIРГЕМIЗ ƏРЌАШАН

БIЛIМ – ӨÌІÐ ØÛÐÀҒÛ

АБАЙ – ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛЫ БАЛАСЫ


