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Ғылым жүйелі білім мен ғылыми тәжірибені меңзесе, ал, арнайы 
мағынада ғылыми әдістер арқылы жинақталған логикалық білім жүйесін 
көрсетеді. Яғни, ғылым ғылыми білімдерді ғана емес, сол білімдерге қол 
жеткізудің барлық жолдары мен әдістерін түгел қамтитын біртұтас ке-
шенді жүйе.

Қара шаңырақ ҚазҰУ-дың физика және техникалық факультетінің 
теориялық және ядролық физика кафедрасы жайлы сөз қозғасақ. 
Кафедрада 1955 жылдан Ғ.Ж.Мырзағалиев, ал 1959 жылдан бастап 
Т.М.Кучина жұмыс істей бастады, 1962 жылы оқытушылар құрамы 
З.А.Гольдбергпен толықтырылды. Оның келуімен кафедрада жаңа 
ғылыми бағыт – бейсызықты акустика ғылым пайда болды. Басқа, 
Ядролық тақырыппен байланысты ғылыми бағыт, кафедраға 1969 жыл-
дан бастап М.Ә.Жүсіповтің және Т.Ә.Қожамқұловтың келуімен дами ба-
стады.

1970 жылы теориялық физика кафедрасының меңгерушісі бо-
лып М.М.Әбділдин тағайындалды. Оның жетекшілігімен жалпы 
салыстырмалылық теориясы және гравитация ғылымыи бығыты табы-
сты дамыды.

1982 жылдың желтоқсан айында КСРО ЖБ Министрлігінің 
бұйрығымен С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті 
жалпы салыстырмалық теориясы бойынша алғашқы оқу орыны болып 
тағайындалды.

1981 – 1986 жылдары кафедраны есімі кванттық хромодинамика 
ғылыми бағытының пайда болуымен тығыз байланысты Т.Ә.Қожамқұлов 
басқарды. 80-ші жылдарында кафедраның ғылыми потенциалы 
одан әрі күшейді: М.М.Әбділдин (1985 ж.), Т.Ә.Қожамқұлов (1986 ж.) 
теориялық физика бойынша докторлық диссертацияларын қорғады, 
кафедра түлектері, жас ғылым кандидаттары, М.С.Омаров, Н.А.Буркова, 
О.И.Имамбеков, Т.Д.Каипов, К.А.Жақсыбекова оқытушылық қызметтерін 
бастады, 1985 жылы кафедрада өрістер теориясы бойынша мамандар 
М.С.Имашев және А.М.Кусаинов жұмыс істей бастады. 2002 – 2006 жыл-
дар аралығында профессор В.И.Руськин кафедрада «өрістердің 
кванттық теориясынан» дәріс оқыды. 2003 жылы М.М.Әбділдин ҚР ҰҒА 
академигі болып сайланды. Профессор Т.Ә.Қожамқұлов 1994 жылы 
Халықаралық жоғарғы мектеп ғылымдар академиясының академигі, 
2008 жылы ҚР ҰҒА академигі болып сайланды, 2001 – 2008 жылы әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры болды. 2007 жылы К.А.Жақсыбекова 
және Н.А.Буркова докторлық диссертацияларын қорғады. 2008 жылы 
кафедраның меңгерушісі ф.-м.ғ.к. М.Е. Абишев тағайындалды. Ол 
2009 жылы докторлық диссертациясын қорғады.

Кафедраның алғашқы PhD докторы Т.Мырзақұл диссертация-
сын қорғады. 2009 жылы А.Бошкаев және Ж.Н.Бришева, 2010 жылы 
А.М.Жусупов, 2011 жылы А.С.Таукенова PhD диссертацияларын қорғады. 
2011 жылы оқытушы Г.С.Нұрбақова «Теориялық физика» мамандығы 
бойынша кандидаттық диссертация қорғады.

Аширбеков Атығай Ғамалұлы, Дьячков Вячеслав Валерьевич 

ЃЫЛЫМЃА
НИЕТ ПЕН ТАЛАП КЕРЕК

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Ежелгі грек мифологиясы бойынша құдайлар 
мекені Олимп тауы болса, қазақ жұрты үшін 
ғылым мен білімде көшбасшы ғалымдар мекені  – 
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық универси-
теті. ҚазҰУ мамандықтарының негізін қалаған 
көшбасшылар мен сол жолды жалғастырушы 
кейінгі буын ғалымдар есімімен бүгінгі ғылымның 
тікелей байланысты болатыны да сондықтан. 
Еліміздің жоғары оқу орындары аталмыш білім ор-
дасына қарап бой түзеп, онымен ынтымақтастық 
байланыс орнатқысы келетін осы білім мен 
ғылымның тартылыс күші. Мұндай беделге универ-
ситет кезеңдермен кемелденіп, тарих толқынымен 
толысып, сындарлы жылдарда шыңдалу арқылы 
жетті.

Білім сапасын бағалайтын QS рейтінгілік агент-
тігінің зерттеу нәтижесінің қорытындысы бойынша 
үздік деп танылған әлемдік 800 университеттің ара-
сынан ҚазҰУ-і 165-орынды иеленіп, әлемдік топ 200 
үздік ЖОО-ның қатарына енді.

Бәсекеге қабілеттіліктің басты өлшемі – білім 
сапасы мен отандық ғылымның даму деңгейі 
арқылы анықталады. Осы өлшемнің биігінен көз 
салсақ әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық уни-
верситеті жеткен жетістіктері мен бағындырған 
белестері арқылы көңілге көп қуаныш ұялатады. 
Ұзақ әрі ұтымды жолды артқа тастаған білім 
ордасының бүгінгі келбеті өзгеше, келешегі тіптен 
нұрлы. Басты бағытын өскелең ұрпаққа нұрлы 
жол көрсетуге арнап келе жатқан университеттің 
жеткен жетістігі молынан еді. Қазіргі күнде ел 
басқарып отырған халық қалаулыларының 
жартысынан көбінің осы қасиетті мекеннен 
түлеп ұшқанын тілге тиек етсек көп сырды сезі-
не түсеміз. Бұл біз сөз еткен нәтиженің бір бөлігі 
ғана. Бүгінде әлемдік стандарттар деңгейінде білім 
беру жүйесіне бағытталған оқу ордасының кеше-
гі тарихы ауыз толтыра айтар табыстарға толы. 
Еліміздің жетекші университеті әлемдік рейтин-
гінде алға ілгерілеуде белсенділік танытып отыр. 
Мұндай маңызды жетістікке ҚазҰУ ұжымы кешен-
ді құрылымдық модернизация жүргізу, факультет-
терді кластерлік негізде дамыту, кафедраларды 
ірілендіру, жүйелік басқаруды енгізу, нәтижеге 
бағытталу жұмыстары арқылы жетіп отыр. 

Халықаралық жетекші сарапшылардың пікірін-
ше, ҚазҰУ қызметтің барлық бағыты бойынша са-
палы көрсеткіштерді барынша арттырып отыр. Уни-

Бүкіл әлемді дүр сілкіндірген коронавирус 
(COVID-19) пандемиясына байланысты жап-
пай карантин шараларының енгізілуі барлық 
деңгейдегі білім беру жүйелерін қашықтықтан 
оқытуға алып келді.  Пандемия салдарынан 
Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының он-
лайн форматқа көшу кезіндегі білім беру сапа-
сы қандай? – деген сұрақтар бүгінгі таңда өзекті 
болып отырғаны анық. Осы мәселеге байла-
нысты Қазақстан жоғарғы оқу орындарының 
Бас рейтингісінің көшбасшысы, ел тарихында 
тұңғыш рет «Сапа саласында жетістіктері үшін» 
ҚР Президенті сыйлығының лауреаты атанған 
әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық универси-
теті және Х. Досмұхамедов атындағы Атырау 
университеті арасында «Пандемия жағдайында 
Республикалық ЖОО білім беру жағдайы» 

ПАНДЕМИЯ ЖАЃДАЙЫНДА РЕСПУБЛИКАЛЫЌ ЖОО 
БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫ ҚАНДАЙ?
атты вебинар өтті. Вебинар 
кезінде қарстырылып отырған 
мәселелер, әсіресе, білім алушы-
лар мен оқытушыларды қатты 
алаңдатын жағдай – білім сапа-
сын төмендетпеу, қашықтықтан 
оқыту технологиясы негізінде 
білім беруде қолданатын плат-

формаларда жұмыс жасаудың методологиялық 
аспектілері кеңінен талқыланды. 

Студенттеріміз бен магистранттарымыз 
өз баяндамаларында пандемия  және адам-
зат мәселесіне, пандемия салдарынан пайда 

болған қоғамдық резонанс пен оның салда-
рына талдаулар жасап, нағыз білімді жастар 
екенін көрсете алды. Мәселен,  «Пандемия және 
адамзат», «Әлемдік деңгейде адамзат өмірінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін карантин 
режиміне көшу», «Қазақстанның жоғарғы оқу 
орындарының онлайн форматқа көшу кезіндегі 
білім беру сапасы»  тақырыптарында  жасалған 
баяндамалар мазмұнды болды.  

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де 
қашықтықтан оқытуды жүзеге асыру үшін 
қолданыстағы ZOOM, Skype, You Tube Live, 
Microsoft Teams, Google Meet, moocs.kz., 

Cisco WebEX және т.б. платформалар кеңінен 
талқыланып, әсіресе әлемдегі ең үлкен онлайн-
білім беру платформасы болып табылатын, пан-
демия уақытында әлемнің университеттеріне 
көмектесуге арналған жаңа қызмет Coursera 
for Campus жобасының да біздің университетте 
қолданыста болуы аса қызығушылық туғызды.  

Сариева А.К., Бекалай Н.Қ., 
Үсенбекова А.Е.,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің
аға оқытушылары

верситет толығымен халықаралық стандарттарға 
жауап беретін білім бағдарламасына көшкен. Білім 
ордасының ғалымдары белсенді түрде ғылыми-
зерттеулер жүргізеді. Халықаралық деңгейде 
инновациялық жобаларды жүзеге асырады, жаңа 
технологиялар жасалады. 

Жоғары импакт-факторы журналдарда ҚазҰУ 
ғалымдарының жарияланымдары жыл сайын ар-
тып келеді. Университет халықаралық әріптестікті 
кеңейту саласында, академиялық ұтқырлықты 
арттыруда, әлеуметтік серіктестікті дамытуда 
өзгелерден көш ілгері келеді. Жақсылардың 
көзін көріп, данышпандардың дәрісін тыңдаған, 
ұлт қайраткерлерінің ұлағатын бойына сіңіріп, 
санасын байытқан зейінді шәкірттер ҚазҰУ-да 
оқығанын әрқашан мақтан етеді, сол алған білім-
дерін сан мыңдаған өзге де ізденушілердің сана-
сына сәуле етіп құя білді. Ұлттық рухтың алтын 
бесігі болған ұлттық жоғары оқу орны бүгінде 
есімі елге белгілі, еңбегі халқына таныс ғалымдар 
мен профессорлардан кенде емес. Олардың озық 
қатары көбеймесе азаймасы анық. Әл-Фараби 
бабамыздың сөздеріне жүгінсек, оның білім 
мен ғылым жолындағы даналығы, қиссалары, 
пәлсапасының мәңгілік «тәрбиесіз берілген білім – 
адамзаттың қас жауы» екенін естен шығармай, 
білім ордамыздың бүгінде отандық білім беруде-
гі басты назарға қойылатұғын мәселесі – тәртіп 
. Өйткені бұл тек «болар баланы бесіктен» тер-
бетіп қана қоймай, бұғанасы қатпаған ертеңгі 
ел тұтқасының тәрбиесінде игі іс бола біледі. Ал 
біздің бәсекеге қабілетті университетіміз осынау 
қасиетті атты иемденіп жұғысты болсын неме-
се қойылған нысана болсын деп ырымдағаннан 
болар, әлем таныған әл-Фарабиге лайық, бүгінде 
әлем таныған университетке айналды! Cәттілік 
пен жетістіктің мәртебелі биігіне көтерілген 
қарашаңырақтың бүгінгі болмысы барша 
қазақтың мақтануына лайық, кемел келешегі 
бүкіл елдің көшбасшыларын дайындап, дамудың 
даңғыл жолындағы аса жоғары жетістіктері 
арқылы одан сайын асқақтай бермек.

Халенова А.Р., Алиярова Л.М., 
Махажанова Л.М., 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
университеті, шет тілдер кафедрасының аға 

оқытушылары

ӘË-ÔÀÐÀÁÈ ÀÒÛÍÄÀҒÛ ҚÀÇҰÓ – 
МƏҢГІЛІК УНИВЕРСИТЕТ


