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ЖАС ТОЛҚЫН

БІЛІММЕН 
БИІККЕ САМҒА

Ќаз¦У ЌАЛАШЫЃЫ
«Сен бүгін биікке самға,
Өзіңді жеңіске арна.
Үнемі ізденіп бірге
Көрсеткін қырыңды жаңа», – деп бастай келе, мен бүгін 

білімге қатысты бірер ой қозғасам деймін.
Қазіргі таңда қоғамда болып жатқан өзгерістер қаншама. 

Олардың жақсысы да, жағымсызы да жетерлік. «Сол мәселелерді 
бүгінгі таңда кім орын-орнына қоя алады» деген сұрақ әрбір 
адамның ойында жүрері хақ. Әрине, бұл сұрақтың жауабы сол 
өзіміздің өскелең ұрпақ, жастарымыз емес пе. Бұл тұрғыда 
барлық жауапкершілікті солардың мойнына жүктеу, әрине, қате 
ұғым. Ел үшін, қоғам үшін әрбір тұлғаның рөлі өзінше бөлек. 
Бірақ басым көпшілік күшті сол біздің жастарымыз алмақ. 
Себебі қазіргі ғылым мен білімнің дамыған заманында заман 
ағынымен өсіп келе жатқан, міне, осы жастарымыз емес пе. Сол 
үшін біз сол жастарымызға сенеміз. 

Қазіргі ХХІ ғасыр білімділердің ғасыры. Оны еш күмәнсіз 
айта аламыз. Осы тұрғыда ҚазҰУ студенттері өздерінің тал-
пынысымен адамды қуантуда. Әрине, өзге жастарымыздың да 
жасап жатқан дүниелері жоқ емес. Бірақ көз алдымызда дамып, 
өсіп жатқан студенттеріміз өз бақылауымызда болғандықтан 
олардың орны бөлек болып тұрады екен. Жастардың білімін 
жетілдіру барысында университетіміз ерекше белсенділік та-
нытуда. Жылдан-жылға түрлі бағдарламалар санын көбейтуде. 
Осы тұрғыда физика-техникалық факультетіне қараша айында 
Осака университетінің екі оқытушысы, профессорлары келіп 
жоғарғы білім, яғни, екінші диплом тұрғысынан пікір алмасқан 
болатын. Осака университеті, жалпы, қазіргі таңда әлемдегі білім 
беру жөнінен алдыңғы орында тұрған университеттердің бірі бо-
лып табылады. Келген оқытушылар бізге біраз мәліметтерімен 
бөлісті. Студенттердің міндеті, ол жақта тәжірибе алмасып, елге 
білімдерін одан әрі жетілдіріп оралу. Жалпы, қазіргі заманда 
бәсекеге қабілетті ел боламыз деген мақсат қойылса, соған сай 
бәсекеге қабілетті жастардың болуы міндетті деген оймен осын-
дай біршама жобалар, бағдарламалар қара шаңырағымызда 
орын алуда. 

Жиенбаев А., Такибаев Н.Ж.

Бұл мақаланы бір студенттің оқуға 
түскендегі ойынан бастасам деп отырмын:

«Бұл ҚазҰУ. Армандар мекені. Мұнда 
оқитын адамдарда арман жоқ болар. Керемет 
оқу орны. Сапалы білім. Арманы биік адамдар. 
Барлығы бір-бірімен байланысып тұрғандай».

ҚазҰУ менің мекенім,
Мақсатыма жетемін.
Бір өзіңмен әрқашан
Болашаққа сенемін.
ҚазҰУ-і еліміздегі шоқтығы биік, 

мәртебесі өзгеше, атағы жер жаратын білім 
ордасы. Бұл бір күндік жетістік емес. Тамы-
ры тереңге жайылған бұл білім ордасының 
іргетасы қаланған күннен бастап бүгінгі 
күнге дейін қалыптасуы мен дамуы, көптеген 
білімді ұстаздарымыздың қажырлы еңбектері 
мен жалынды жастардың білім мен ғылымға 
деген құштарлықтарының арқасында бүгінде 
еліміздің алдыңғы қатарлы білім ошағына ай-
налып отыр. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ  Ұлттық уни-
верситеті. Атауының өзінде бір сиқырлы күш 
бар секілді. Білім ошағының атауын айтқанда: 
“Міне, менің оқу орным!”, “Міне, менің білім 
ошағым” деп мақтанып қалатынымыз ешкім-
ге жасырын емесі анық. ҚазҰУ-де талантты 
да білімді жастар үшін өздерін танытуға зор 
мүмкіндіктер жыл сайын көбейіп, түрленуде. 
Жыл сайынғы байқаулар, өздерін көрсетуге 
мүмкіндік беретін ұйымдар, әртүрлі білім 
саласындағы жарыстар өткізілуде. 

Қазақ Ұлттық университетін кей кездерде 

“ҚазҰУ қалашығы” деп айтып жатқандарын 
естіп қалатынымыз да бар еді. Шыныменде, 
атауы білдей бір әлемнің екінші ұстазының 
құрметіне қойылған бұл білім ордасы бүгінде 
кішкентай, өзінің мыңдаған тұрғындары бар, 
бірінен кейін бірі қатар тізілген факультеттер, 
студенттер жатақханасы, Ө.А.Жолдасбеков 
атындағы Студенттер сарайы орналасқан, ар-
найы жастар үшін салынған кішігірім саябағы 
бар қалашыққа айналып отыр. Сонымен қоса, 
әлемдік рейтингте ҚазҰУ биылғы жылы үздік 
200 ЖОО тізіміне енгенін айтпасқа болмас. 

Білім ордамыздың символына айналған, 
әлемнің екінші ұстазы атанған, шығыстың 
сөнбес жұлдызы Әбу Насыр әл-Фарабидің 
1150 жылдығын айтпай кету мүмкін емес. 
Әл-Фараби  – көрнекті ойшыл, ұстаз, өз 
замандастарының алды бола білген фи-
лософ, шығыс аристотелизмнің ірі өкілі. 
Атаулы ғұламаның өзінен кейін қалдырған 
өшпес нақыл сөздері мен тәрбиелік мәні бар 
еңбектері бүгінгі ұрпақтарға мол азық беретін 
халық мұрасы ретінде қала бермек. 

Сыйластық пен шынайы махаббаттың 
мекеніне айналған, талантты да дарын-
ды студенттердің басын біріктірген, адам 
баласының тұлға болып қалыптасуына ықпал 
ететін, достық пен білімнің қатар жүруіне 
себепші болған, ғашықтардың мекеніне 
айналған ҚазҰУ-дің тұғыры мәңгі биік болсын 
деп тілейміз!

Алиева Фариза, Темиралиев А.Т.

Білім қазіргі таңда ең керек құралдың 
бірі. Неге десеңіз, кез келген салаға білім 
қажет. Білім деп көп жағдайда бір оқуды 
оқып алып, диплом алып білімді боламыз 
деп жататындары бар. Олай емес. Өзің 
қалаған салада еңбек етіп, сол салада үнемі 
даму, ол-білім. 

Қазіргі таңда білім беретін қайнар 
көздері көптеп кездеседі. Соның ішінде 
жан-жақты, инновациялы, жаңа техноло-
гиялар мен әдістерді қолданатын оқу ор-
нын таңдау бітіруші түлектер мен ата-ана-
лар алдында тұрған басты мақсат болып 
табылады. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 
«Терең білім–тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-
ой – азаттығымыздың алдаспаны» деген 
сөздерінен-ақ білімнің елді алға жетелей-
тін 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 та-
былады.  

Еліміздегі үздік университеттердің бірі 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-не жыл сайын 
Қазақстанның түкпір-түкпірінен 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 универ-
ситеттер интеграцияға бейім болып ке-
леді. Осыған орай студенттер мен маги-
странт, докторанттар арасында халықаралық 
академиялық мобильдік қатынастар 

қарастырлған. Ол дегеніміз студент-
теріміз тәжірибе алмасу, білім жинақтау 
мақсатында шетелге барып, білім алуға 
мүмкіндігі бар. Бұл білім ордасын көптеген 
студенттердің таңдауының келесі бір факто-
ры: озық ғылыми кітапхананың орналасуы. 
Жас ізденімпаз барлық қажет ақпаратты 
орталықтандырылған кітапханадан таба ала-
ды. Қажет оқулықтың бар жоғын білу үшін 
электронды кітапханаға кіріп,  тапсырыс бер-
се болғаны, сол оқулық бөлімшелерге келіп 
түседі. Келесі артықшылығы кітапханада ин-
тернет желісі орнатылған, демек ақпараттар 
оқулықтар мен шектеліп қоймай, шетел-
дік 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 белсен-
ді 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 негізін-
де жастар біліммен қатар, шығармашылық 
пен ұйымдастырушылық, ортамен, қоғаммен 
қарым- қатынас орнатуға үйренеді, көптеген 
достарға кезігеді. 

     
Турсумбеков А.Ш., Зазулин Д.М.

БІЛІМДІНІЅ КЇНІ ЖАРЫЌ

Шәкіртке сапалы білім беру үшін, педагогтың алар орны ерекше. 
Осы тұрғыда тәжірибелі ұстаздың болуы бізге өте қажет деп санаймын. 

Ұстазым менің,
Қамқоршым едің,
Баулыған асыл өнерге.
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті кафедраларында 

түрлі бағытта ғылыми үйірмелер мен шығармашылық топтар 
жұмыс істейді. Ғылыми үйірмелер мен шығармашылық топтардың 
жетекшілері – ЖОО-ның тәжірибелі педагогтары. Бұндай үйірмелерге 
сол салада қызығушылық танытқан әр оқытушы, магистрант, студент 
мүше бола алады. 

Сондай үйірмелердің бірі теориялық және ядролық физика 
кафедрасында ашылған «Астрофизика» үйірмесі. Ғылыми үйірменің 
негізгі мақсаты – астрофизика және ядролық астрофизика 
саласындағы заманауи проблемаларды, ғылыми мақалалар жазудағы 
қиыншылықтар мен басты назар аударатын мәселелерді қарастыру,  
сондай-ақ, студенттердің ғылымға деген қызығушылықтарын 
қалыптастыру. Үйірмеге студенттермен қатар, жас зерттеушілер, 
PhD докторанттар да қатысып, өз зерттеу салаларына байланысты 
небір қызықты материалдармен, қазіргі ғылым саласындағы 
жаңалықтарымен бөліседі.  

Әр студент үйірмеде өзін еркін ұстауды үйренеді. Себебі, 
мұнда келетін студенттердің көбісі ғылымға ден қойған, өздерін 
болашақта жас ғалым деп санайтындар. Студенттердің ғылыми-
зерттеу үйірмелеріне қатысуы олардың зерттеу тақырыптарын дұрыс 
таңдауына, зерттеу дағдыларын дамытуға, ғылыми проблемаларды 
талдауға, ғылыми проблемаларды қоя білуіне және негізделген 
қорытынды жасауларына көмектеседі. 

Университетімізде осындай үйірмелерге ерекше қызығушылықтың 
болуы студенттер тарапынан да қолдау тауып отыр. Жылдан жылға 
үйірмелер мен үйірмелерге қатысатын студенттер саны көбейіп келе 
жатыр. Әрине, мұны студенттердің ғылымға деген қызығушылықтарын 
арттыру жолында университеттің бірден бір жетістігі деп білеміз. 

Алдаш Е., Абишев М.Е.

ПЕДАГОГТЫЊ
МІНДЕТІ ҚАЙСЫ?


