
– Мемлекет басшысы Қасым 
Жомарт Кемелұлы Тоқаев білім 
және ғылым жүйесін дамыту бо- 
йынша жаңа мақсаттар мен мін-
деттер қойды. Президенттің тап-
сырмалары шеңберінде біз ке-
шенді шараларды әзірлеп, жуырда 
министрліктің алқа отырысында 
талқылау өткіздік. Білім саласының 
негізгі бағыттарына қысқаша тоқ-
талсам, ең алдымен айтарым үш 
жастан 6 жасқа дейінгі балалар-
ды қамту қазіргі кезде 99 пайызға 
жетті. Ендігі кезекте біздің алды-
мызда балабақшалардың бағдар-

ламаларының мазмұны мен оқыту 
әдістемесін жақсарту және оларға 
деген талаптарды күшейтіп, жалпы 
сапасын арттыру міндеттері тұр, – 
деді сөз алған еліміздің бас педа-
гогі. – Ол үшін: біріншіден, мектеп- 
ке дейінгі тәрбие мен оқыту моде- 
лі қабылданды. Оны биылғы іске 
асырамыз. Осыған дейін кішкен- 
тай балаларға мектептегі сияқты 
кестеге сәйкес 20 минуттық сабақ-
тар жүргізіліп келген болса, енді 
жаңа модель бойынша педагог 
оқыту мен тәрбиелеуді баланың 
бақшаға келген тұсынан бастап, 

осы жастағы балалардың физио-
логиялық және психологиялық қа-
жеттіліктері бойынша ойын және 
коммуникациялар арқылы арнайы 
әдістемемен іске асыратын бола- 
ды. Шетелдік тәжірибелердің зерт-
теулері де осы әдістеменің ма- 
ңыздылығын көрсетіп отыр.

Асхат Қанатұлының мәлімде- 
уінше, балабақшалардың сапасын 
қамтамасыз ету үшін оларға деген 
талаптар күшейтіледі. Яғни мате-
риалдық-техникалық база, бейне- 
бақылау жүйесі, педагогтердің бі- 
ліктілігі, санитариялық, өртке қар- 
сы нормаларға сәйкестігі, мемле-
кеттік тапсырысты берудің басты 
талаптары болады.

Білім және ғылым министрінің 
айтуынша, жекеменшік балабақ-
шалардан да балаларға қолай-
лы жағдай жасау талап етіле- 
ді. Үшіншіден, балабақшалардағы 
орындарды бөлу кезіндегі ашық-
тықты қамтамасыз ету үшін, об- 
лыстардағы электронды кезектер- 

дің бәрі енді республика бойын- 
ша бірыңғай базаға еніп, біріктірі-
летін болады. Орта білім деңгейі 
бойынша айтқанда 2016 жылдан 
бастап мектептер жаңартылған 
мазмұнға көшті. Дегенмен, оң өз-
герістермен қатар бағдарламалар- 
дың кейбір тұстары бойынша мұ-
ғалімдерден, қоғам тарапынан бі-
раз орынды сындар айтылды. 

– Сондықтан функционалды 
сауаттылыққа бағытталған басты 
принципті сақтай отырып, негіз- 
гі пәндер бойынша бағдарлама-
ларды жаңартатын боламыз. Бұл 
биылғы жылдың ең маңызды әрі 
ауқымды жұмысы болары сөзсіз. 
Академиялық біліммен бірге оқу-
шыларға өмірлік маңызы зор дағ-
дыларды игертуге бағытталған 
«Жаһандық құзыреттіліктер» таң-
дау курсы ұсынылатын болады. 
Президентіміз техникалық бағытта-
ғы мамандықтарды дамыту бойын-
ша тапсырма берді. Оны орындау 
үшін математикалық білімнің сапа-

сын арттыру қажет. Ол үшін оқу бағ-
дарламаларын, әдістемелік құрал-
дарды, оқулықтарды жаңартамыз, 
математиканы топтарға бөліп оқы-
туды қолға аламыз, – деді салалық 
ведомствоның жетекшісі. – Бала-
ларды еңбекке дайындау үшін ерте 
кәсіптік бағдарлауға баса назар ау-
дарылады, тиісті бағдарламаны өз-
гертіп, оқу-өндірістік комбинаттар-
дың қызметін жаңғыртамыз. Орта 
білім берудің сапасын бағалау үшін 
қорытынды аттестаттау және ба-
қылау қағидалары жетілдірілетін 
болады. «Алтын белгіге» үміткер-
лерге қойылатын талаптар да кү-
шейтіледі. Биылдан бастап білім 
беру сапасына сырттай бағалау 
толығымен енгізіледі. Мемлекет- 
тік аттестаттау рәсімі қайтарылып, 
профилактикалық бақылау түрін-
де балабақша, мектеп, колледж 
деңгейлері үшін өткізіледі. Заңға 
қажетті өзгерістер енгізілді.

(Жалғасы 4-бетте)
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«Қазпошта» АҚ барлық бөлімдерінде «Білімді ел – Образованная страна» газетіне  
2022 жылға кез келген айдан жазылуға болады.

Во всех отделениях АО «Казпочта» можно с любого месяца подписаться на газету 
«Білімді ел – Образованная страна» на 2022 год.
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Білім сапасына сырттай бағалау енгізіледі
ҚР Премьер-Министрі Әлихан СМайыловтың  
төрағалығымен өткен аптаның сейсенбі күні 
ұйымдастырылған Үкімет отырысында отандық 
білім және ғылым жүйесін дамыту бойынша  
кешенді жоспарлар қаралды. Білім және ғылым 
министрлігі қандай реформаларды жүзеге асы-
руды жоспарлап отырғаны туралы Білім және 
ғылым министрі асхат айМаҒаМБЕтов  
баяндама жасаған болатын.

Жас ұрпақтың дүниетанымдық көзқа-
растарына аяусыз шабуылдар жасалы-
нуына жол берілгендіктен фонограмма-
мен ән айтып, халқын тонап жүрген 
әншісымақтардың өмірі бүкіл ақпарат 
құралдарында жарияланып, жастарға 
үлгі ретінде ұдайы көрсетілуде
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маусымның 17-сінен 
бастап жарық көреді
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Какие высшие учебные заведения 
страны считаются лучшими, а какие 
вошли в список аутсайдеров?   
Министерство образования и науки 
Республики Казахстан подвело  
итоги рейтинга казахстанских вузов  
за 2021 год 
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«Алматыкітап баспасы» қазіргі кезде оқу-
әдістемелік кешендерді шығаратын қазақс-
тандық үш ірі кәсіпорынның бірі. Балалар 
әдебиетін шығаратын баспалардың көшбас-
шысы ретінде заманауи жаңа оқулықтар мен 
руханият саласындағы таңдаулы кітаптарды 
қазақша дайындауда
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АУДАНБЕК КӨБЕСОВ – 90

Көрнекі фарабитанушы және 
Туғанына 90 жыл 
толып отырған, мұсыл-
ман шығысы ғылым 
тарихы мен педагоги-
касы бойынша көрнекі 
ғалым, белгілі фара-
битанушы, профессор 
Ауданбек Көбесовтың, 
1150 жылдық мерейто-
йы өткен жылы ғана 
атап өтілген кезде, 
бабамыз Әбу Насыр 
әл-Фарабидің философ-
ойшыл, математик, 
жаратылыстанушы, 
педагог екендігінің 
шынайы бейнесін қал-
пына келтіруші екенін 
ата айта отырып, жас 
ұрпақты ұлы ғұла-
ма мұрасы бойынша 
оқытып тәрбие жүргізу 
хақында сөз қозғау 
парыз.
Ауданбек Көбесов 1932 жылдың 

10 ақпанында (Жамбыл облысы, 
Талас ауданында) дүниеге келген. 
Орта мектепті Жамбыл қаласын- 
да 1948 жылы күміс медальге аяқ-
тап, 1952 жылы Абай атындағы 
ҚазПИ-дің физика-математика фа-
культетін математика мамандығы 
бойынша үздік бітірген. Институтты 
тәмәмдаған соң Талас ауданын-
да оқытушы, мектеп директоры 
жұмыстарын атқарып, 1959 жылы 
Абай атындағы ҚазПИ-ге оқыту-
шылық қызметке шақырылды.

1960 жылы Мәскеуге КСРО Ғы-
лым Академиясына «Араб мате-
матикасының тарихы» маманды- 
ғы бойынша аспирантураға түсіп, 
оны 1963 жылы физика-матема- 
тика ғылымдарының кандидаты  
дәрежесіне жазған диссертация-
сын (тақырыбы – «Развитие идей 
Архимеда в работах Насир ад-Ди-
на ат-Тусси») қорғап, сәтті аяқтап  
шықты. 1963-1967 жылдар аралы-
ғында Абай атындағы ҚазПИ-дің 
жоғарғы алгебра және сандар тео-
риясы кафедрасында аға оқыту- 
шы, доцент болып жұмыстар атқа-
рады.

А.Көбесов 1968 жылдың қаң-
тары мен 1977 жылдың ақпаны 
аралығында Қазақ КСР Ғылым 
Академиясында әл-Фараби мұра-
сын зерттеу бойынша құрылған 
топта аға ғылыми қызметкер бо-
лып жұмыс істеп, осы кезде ұлы 
жерлесіміз, ғалым-энциклопед әл-
Фарабидің шығармаларын тәржі-
мелеуде, өңдеуде және зерттеу-
де үлкен еңбектер атқарған. Осы 
кездерде, яғни 1971 жылы, ғалым 
Мәскеуде ХІІІ ғылым мен техника 
тарихы халықаралық конгресінде 
үлкен мазмұнды «Роль аль-Фара- 
би в развитии науки» атты баян- 
дама жасайды.

А.Көбесов осы 1977 жылдан 
өмірінің соңына дейін әл-Фараби 
атындағы ҚазМУ-да жұмыс істеп, 
1977-1986 жылдар аралығында  
математиканы оқытудың әдісте- 
месі кафедрасының меңгерушісі 
қызметін атқарған. 1990 жылы 
Ташкент қаласында әл-Фараби- 
дің ғылыми-педагогикалық мұрасы 
бойынша докторлық диссертация 
қорғады. Жалпы, А.Көбесовтың 
ғалым ретіндегі ғылымға қосқан 
ерекше үлесі негізінен орта ғасыр-
дағы Қазақстан тумасы, ұлы ға- 
лым Әбу Насыр әл-Фарабидің ғы-
лыми еңбектерін зерттеуімен тіке-
лей байланысты.

Ол шығыс математика мама-
ны ретінде 60-жылдары құрыл- 
ған әл-Фараби мұраларын зерттеу 

тобының қызметімен байланыс- 
ты отандық фарабитанудың негі- 
зін қалаушылардың бірі болды. 
Осы топтың құрамында ол 9 жыл 
еңбек етті.

Ауданбек Көбесовтың бұдан ке- 
йінгі зерттеу жұмыстары ұлы жер-
лесіміз әл-Фарабидің ойшыл-ма-
тематик, астрономияның теоретигі 
және тәжірибешісі және басқа жа-
ратылыстану ғылымдарының да 
зерттеушісі ретіндегі шынайы бей-
несін қалпына келтіруге шешуші 
үлес қосты. Әл-Фараби бұған де- 
йін ғылым тарихында негізінен 
философ және музыка теориясын  
жасаушы ретінде белгілі болатын.

Әл-Фарабидің бай ғылыми мұ-
раларын зерттеу тақырыбы бо-
йынша ғалым А.Көбесов ұлы ғұ-
ламаның 200-ден астам ғылыми, 
ғылыми-танымал және басқа да 
еңбектерін, араб тілінен аударма-
ларын жариялады. Олардың ішін-
де кеңінен танымал «Әл-Фараби» 
(1971), «Әл-Фарабидің математи- 
калық мұраcы» (1974), «Әл-Фараби 
еңбектеріндегі астрономия» (1981), 
«Әбу Насыр әл-Фараби» (2004), ға-
лымның араб тіліндегі математика-
лық трактаттарының аудармалары, 
оның ««Алмагестке» түсініктеме- 
сі» және көптеген басқа да моно- 
графиялары, кітаптары бар.

Әл-Фарабидің математика, ма- 
тематикалық жаратылыстану ғы-
лымдары, философиялық, натур-
философиялық еңбектері бойын- 
ша жарияланған және жариялан-
баған қолжазбалары негізіндегі жа-
зылған автордың «Әл-Фарабидің 
математикалық мұрасы» атты мо-
нографиясы оның ойшыл-матема-
тик екендігін көрсетті.

Бұл еңбекте әл-Фарабидің гео-
метрия, тригонометрия, арифме-
тика, әл-Фараби алгебрасы және 
олардың астрономия мен му- 
зыканың математикалық теория-
сында қолданылуы, сондай-ақ, 
ықтималдықтар туралы ілім, т.с.с. 
қарастырылған. А.Көбесов әл-Фа-
рабидің бұл еңбектерінің барлы-
ғын, мүмкіндігінше, одан бұрынғы 
және сол сияқты кейінгі ғалымдар 
буындарының жетістіктерімен ты-
ғыз өзара байланыста қарастыра 
жазған.

Ұлы ғұламаның бүкіл математи-
калық еңбектерін талдауға, зерт-
теуге арналған бұл монографияда 
математикалық мазмұнды А.Көбе-
совтың өзі орысшаға аударып, өң-
деуіне тікелей қатысқан мына тө-
мендегі еңбектері қарастырылған:

1. «Ғылымдар энциклопедия- 
сының» немесе «Ғылымдар тіз-
бегінің» («Ғылымдар классифика- 
циясы» деп те айтады) матема-
тикалық тараулары. Мысыр оқы- 
мыстысы Осман Амин бастырған 
(1949 ж.) арабша нұсқасынан ау- 
дарылды. Басқа тілге де бұрын  
аударылмаған, қазақшасы бар.

2. «Алмагеске қосымша кітабы-
ның» тригонометриялық тараула-
ры. Лондондағы Британ музейінде 
сақтаулы жалғыз арабша қолжаз-
баның фотокөшірмесінен аударыл-
ды. Бұрын ешбір тілге аударылма-
ған, бар-жоғы белгісіз болып келген.

3. «Табиғат сырын геометрия-
лық фигуралар арқылы танытар- 
лық рухани айла-әрекетттер» не-
месе геометриялық трактат. Шве- 
цияның Упсала қаласында уни-
верситет кітапханасында сақтау- 
лы жалғыз арабша қолжазбасы-
ның фотокөшірмесінен аударыл- 
ды. Французшасы А.Көбесовтың 
бірге авторлығымен бар болуы 
мүмкін. Қазақшасы бар.

4. «Евклидтің бірінші және бе- 
сінші кітаптарының кіріспелерінде- 
гі қиын жерлерге түсініктемелер». 
Арабша қолжазбасы сақталмаған, 
ескі еврей тіліндегі нұсқасынан ау-
дарылды.

5. «Жұлдыз бойынша болжау-
лардың қайсысы дұрыс, қайсысы 
теріс». Неміс ғалымы Дитеерич 
бастырған арабша нұсқасынан ау-
дарылды. Басқа тілге аударылма-
ған.

Бұлардан басқа математика-
ға тікелей немесе жанама қатысы 
бар көп деректер ғұламаның «Му-
зыканың ұлы кітабы», «Алмагеске 
түсініктеме» атты, тағы сол сияқты 
үлкен еңбектерінде мол орын ал-
ған.

Бұл монографиядағы алынған 
нәтижелер математиканың тарихи 
даму тұрғысынан қарағанда өте ма-
ңызды еңбек екендігінің өз бағасын 
алған және автордың көптеген бас-
қа жұмыстарынан мазмұны белгі- 
лі болғандықтан, газет ауқымының 
шектеулілігі салдарынан оған тоқ-
талмауға болар деген ойдамыз. Тек 
заманауи білім беру тұрғысынан 
қаншалықты құнды екендігі тура- 
лы мәселе ашық, әлі де зерттеуді 
талап ететіндігін атап өткен жөн.

Айта кетерлік нәрсе, еңбекте 
қарастырылған Фарабидің ариф-
метикаға жататын, бірақ музы- 
ка теориясында әртүрлі қолданыс 
табатын сандар қатынастарына 
амалдар қолдану ережелерін та- 
ғайындап, ол амалдарды Фараби 
музыка теориясын жасауға қол-
дануы, оның «Алмагеске түсінік-
темесінің» бірінші кітабында Пто-
ломейдің хордалар таблицасын 
жасау жөніндегі теориясын жаңар-
тып, кемелдендіріп, бір градустың 
хордасы, синусы, косинусын табу 
жөніндегі ілімі, А.Көбесовтың тіке-
лей іздеп, тауып еңбектенуімен біз- 
ге аса маңызды, атақты геометрия-
лық трактаттары – салу есептері, 
тағы сол сияқтылардың бірқатар 
нәтижелерін заманауи білім беру 
жүйесіне енгізуге боларлық дүние-
лер екенін айта кеткен абзал.

Жұртшылыққа, әсіресе, матема-
тиктер қауымына оның осы «Әл-
Фарабидің математикалық мұра-
сы» монографиясы кеңінен мәлім. 
Бұл еңбек шетел әл-Фараби зерт-
теушілерінің жоғары бағасын ал- 
ған және әл-Фарабидің математи-
калық еңбектері жан-жақты жүйелі 
түрде терең зерттелген бірден-бір 
еңбек ретінде маңызы зор.

Оның маңыздылығы бүгінгі күн-
де де одан әрі артпаса, кеміген 
жоқ. А.Көбесовтың осы «Матема-
тическое наследие аль-Фараби» 
(«әл-Фарабидің математикалық 
мұрасы») атты еңбегінің шетелде, 
яғни Американың Мичиган универ-
ситетінің кітапханасында цифр-
ланған көшірмесі жасалып, оған 
осы университеттің иелік жасауы 
(11 шілде 2007 жылы цифрланған, 
барлығы 246 бет) сол маңызды-
лық белгілерінің бірі екендігіне та-
лас жоқ. Бұған қоса жол жөнекей 
айта кетерлік нәрсе, А.Көбесов- 
тың бастамасы бойынша, белсенді 
қатысуымен және ғылыми редак-
торлығымен шыққан әл-Фарабидің 
«Математичекие трактаты» («Мате-
матикалық тракттары») кітабының 
цифрланған көшірмесіне де осы 
Мичиган университетінің (1 ақпан 
2010 жылы цифрланған, барлығы 
523 бет), сол сияқты, «Коммента-
рии к «Альмагесту» Птолемея» 
еңбегінің цифрланған көшірмесіне 
Калифорния университетінің (27 
тамыз 2008 жылы цифрланған, 

барлығы 324 бет) иелік жасауы  
көп нәрсені аңғартса керек.

Атап айтар болсақ, Гарри Дж.Ти 
(Окленд университеті, Жаңа Зелан-
дия) Алеппо қаласында (Сирия) 
ағылшын тілінде шығатын «Араб 
ғылымының тарихы» журналын-
да (мамыр, 1987, №2, т.2) (Journal 
of the History of Arab Science 1978, 
Volume 2, No 1 (1)) жариялаған ма-
қаласының кіріспесінде былай деп 
жазған: «А.Көбесовтың моногра-
фиясы әл-Фарабидің математика-
лық еңбектеріне шолу жасалынған 
алғашқы кітап және әл-Фарабидің 
математикасына қызығушылық та-
нытқандар үшін өте маңызды». Кі-
таптың мазмұнын ары қарай егжей-
тегжейлі сын-пікір бере келе, автор 
қортытындысында, жалпы былай 
деп бағалайды: «Көбесовтың кі-
табы әл-Фараби математикалық 
еңбектерінің керемет дәйектілігі 
мен тереңдігін және оның көпте- 
ген кейінгі авторларға күшті әсерін 
көрсетуімен құнды. Ол әл-Фара-
бидің шығармаларын зерттейтін-
дердің барлығына да пайдалы».

Белгілі ғалым, физика-матема-
тика ғылымдарының докторы, про-
фессор Б.А. Розенфельд (Мәскеу) 
өзінің бұл кітапқа кезінде берген 
сын-пікірінде (Известия АН КазССР, 
1976 ж.): «А.Көбесовтің бұл моно- 
графиясы әл-Фарабидің ғылыми 
шығармашылығының осыған де- 
йін белгісіз тағы бір қырын ашып 
көрсетті және әлемдік ауқымда 
аталып отырған ұлы ойшылдың 
1100-жылдығына лайықты ескерт- 
кіш болып табылады», – деп атап 
айтқан еді. 

А.Көбесовтің фарабитануға қос- 
қан маңызды үлестерінің бірі, ғы-
лым тарихында алғаш рет әл-Фа-
рабиді ортағасырлық Шығыстың 
көрнекті астрономы ретінде көр-
сеткен «Әл-Фараби еңбектеріндегі 
астрономия» монографиясы бо-
лып табылады. Бұған дейін шы-
ғыс ғылымының тарихшылары 

әл-Фарабидің астрономиясы ту-
ралы айтқанда, оның тек «Птоло-
мейдің «Алмагесіне» түсініктеме» 
кітабын жазғандағын және оның 
геоцентрлік болжамды қабылда-
ғанын факт ретінде атаумен ғана 
шектелген болатын. Ал аталмыш 
кітап авторы «Птоломейдің «Алма-
гесіне» түсініктеме» кітабын араб 
тілінен аударып, әл-Фарабидің  
бұл ірі шығармасының мазмұнын 
және басқа да еңбектерін зерт- 
тей отыра, әл-Фарабиді астроном-
теорияшыл және астроном-тәжі-
рибешіл ретінде жаңа қырынан 
танытты.

А.Көбесов өзінің тарихи-астро- 
номиялық зерттеулерінде екі ғұ-
ламаның әл-Фараби мен Самар-
қанның ұлы билеушісі Ұлықбек 
арасында өзара сабақтастық бай-
ланыстың бар екендігін ашты.

Әл-Фарабидің физика-филосо- 
фиялық көзқарастарын зерттей 
отырып, А.Көбесов онда табиғат-
ты зерттеудің эксперименталды-
теориялық әдісінің бар екендігін, 
оның көмегімен вакуумның (бос 
кеңістіктің) болмайтындығы дә-
лелденетіндігін, сондай-ақ астро- 
логиялық болжамдардың, алхи-
миялық наным-сенімдердің ғы-
лыми негіздерін анықтағандығын 
айқындады. Автор әл-Фарабидің 
бұрын қарастырылмаған «Жара-
тылыстану негіздері жайлы» трак-
татын зерттеу негізінде онда қан-
дай да бір космогоникалық және 
космологиялық тұжырымдама бар 
болған және ол бойынша қоршаған 
Әлем негізінде материалдық суб-
станция (Ұлы Алланың қалауымен 
жасалынған, нұр) жатыр; ол бүкіл 
Ғаламды қозғалыста, үзіліссіз, эво-
люциялық дамуда қарастырады 
деген қорытындыға келеді.

А.Көбесовтың өз аспиранты 
Е.Жәнібековпен бірге жүргізген 
зерттеулері ғалымның өз зама- 
нындағы көрнекті физик болғанын 
көрсетті. Фараби, ең әуелі, физика- 
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ның философиялық мәселелері-
мен көп шұғылданған: ол физика 
ғылымының пәнін анықтайды, ма-
терия және форма, кеңістік және 
уақыт, қозғалыс және тыныштық, 
күш, т.б. түбегейлі ұғымдар жөнін- 
де кұнды-құнды пікірлер айтқан.

Осы бірге жүргізілген зерт- 
теулерде әл-Фарабидің, әсіресе, 
физиканың музыкалық акустика 
саласы бойынша ірі жаңалықтар 
ашқандығы және оның, мәселен, 
музыканың физикалық негіздері, 
тәжірибе мен бақылаудың музы- 
ка теориясын жасауда рөлі, та- 
биғи-музыкалық қабылдау, т.б. 
мәселелерді терең зерттегендігі 
ашып көрсетілген. 

Сонымен қатар әл-Фарабидің 
физикалық көзқарастары оның 
«Музыканың ұлы кiтaбы», «Ва-
куум туралы трактат», «Ғылым-
дар энциклопедиясы», «Физика 
негіздері», «Мәселелердің түп 
мазмұны», «Астрологиялық трак-
тат», «Аристотельдің физикасына 
түсініктеме» және басқа еңбек-
терінде қамтылғандығына тоқта-
ла келе, осының ішіндегі белгілісі 
«Вакуум туралы трактатқа» тал-
дау жасай отыра, оның физика-
сын тарихи тұрғыдан зерттеуші-
лер Фараби және оның шәкірттері 
Аристотельдің ізін қуып, ешқандай 
ваккумның жоқтығы жайлы ілім  
жасаған деген қорытындыға келеді.

А.Көбесовтың айтуынша, Фа-
рабидің медицина, биология ғы- 
лымдарымен шұғылданғаны мә- 
лім болып отыр. Ол, әсіресе, бұл 
ғылымдардың теориялық мәсе-
лелеріне көп мән берген. Ол бұл 
жөнінде «Адам ағзалары жайлы», 
«Жануарлар ағзалары жайлы», 
«Темпераменттер туралы», т.б. 
еңбектер жазған. Олардың басым 
бөлігі әлі аударылмай, зерттел- 
мей жатыр.

Фарабидің кейінгі кезге дейін 
белгісіз осындай медициналық 
трактаты мәлім болып отыр. Ме-
дицина (тәуіптік) мәселелеріне 
арналған бұл еңбектің толық аты 
«Адам ағзалары жөнінде Аристо-
тельмен алшақтығы туралы Га-
ленге қарсы жазылған трактат». 
Гален Клавдий – біздің заманы-
мыздың 130-200 жылдары шама-
сында өмір сүрген Рим дәрігері 
және табиғат зерттеушісі. Одан 
бізге жеткен азын-аулақ еңбек-
тердің өзі Галеннің атақты Гип-
пократтан кейінгі ерте дүние ме-
дицинасындағы ең үлкен ғалым 
дәрігер болғанын көрсетеді. Га- 
лен орта ғасырлар заманында  
өте үлкен, талассыз беделге ие 
болған, медицина, биология ғы- 
лымының кемеңгері болған.

Ал Аристотель болса, жалпы 
ғылымның, оның ішінде, медици-
на мен жаратылыстану ғылымда-
рының да «пайғамбары» болғаны 
мәлім. Фараби ескі дүние медици-
насының екі алыбы жайлы трактат 
жазып, олардың ұстаған ғылыми 
принциптерін, әдістерің саралап, 
араларын ашып беруді көзде-
ген, төрелік айтқан. Бұдан Фара-
бидің медицина, биология жөнін-
дегі өзінің көзқарасын айқындау 
мүмкіндігі туып отырғандықтан, 
осы аталмыш ғылым салаларын 
зерттеуші ретінде төрелікті ол 
өзінің ғылымды жасау әдісіне сү- 
йене отырып айтқан.

Атақты дәрігер ибн Сина Фара-
бидің осы еңбекте және басқа ме-
дициналық трактаттарында баян-
далған теориялық принциптері мен 
нұсқауларына сүйене отырып, әйгі- 
лі медициналық жүйесін жасаған.

Ұлы ұстаздың география (жағ-
рафия) ғылымына жетік болғанын 
көрсетететін деректер де баршы-
лық деп жазады А.Көбесов. Оның 
кезінде география мәселелері 
астрономиялық мағлұматтармен 
тығыз байланыста қарастырыла-
тын. «Математикалық астроно-
мияның бір тарауында, – Фараби 
бұл туралы «Ғылымдар энцикло-
педиясында» былай дейді, – Жер 
мекенделген және мекенделмеген 
тұрғысынан зерттеледі, мекендел-
ген бөлігінің шамасы анықталады, 
үлкен бөліктер – климаттардың 
(территория) саны көрсетіледі, 
сол климаттарға сәйкес мекенді 
пункттер тізімі келтіріледі, олар-
дың орны мен реті сипатталады, 
әлемнің (аспанның) айналуы сал-
дарынан әрбір климатта және ме-
кенді пунктте болмай қоймайтын 
құбылыстар баяндалады, бұлар: 
күн мен түннің ауысуы, шығу және 
бату құбылыстары, күн мен түннің 
ұзақтығы және олардың өзгеруі».

Фараби «Алхимия өнерінің қа-
жеттілігі туралы» деп аталатын 
арнайы еңбек жазып, алхимия 
өнерінде не дұрыс және не теріс 
екендігін ашып беруге тырысқан. 
Фараби алхимияны бүтіндей жоқ-
қа, бекерге шығарушыларға да, 
осы сияқты оны түгелдей ешбір 
күмәнсіз қабылдаушыларға да 
қарсы болады. Оның пікірінше,  
алхимияны ғажайып әулиелік құ-
ралы емес, өзінің зерттеу пәні, 
белгілі бір мақсаты бар жараты-
лыстану ғылымының бір саласы 
деп қарау керек. Фарабидің алхи-
мия, химия туралы дұрыс көзқара-
сы, қағидасы кейінгі ғасырлардың 
ибн Сина, Омар Хайям, Леонардо 
да Винчи тағы басқа алдыңғы қа-
тарлы оқымыстылар тарапынан 
қолдау тапқан деп тұжырымдайды 
А.Көбесов өз зерттеулерінде.

«Фараби бөлуі бойынша жара-
тылыстану ғылымы сегіз бөлімнен 
тұрады. Олар: прогностика, яғни 
алдын ала болжау ғылымы, меди-
цина, физиканың нигромантия ғы- 
лымы, навигация, яғни кеме жүргі-
зу ғылымы, заттарды басқа түр- 
ге айналдыру амалын көздейтін 
алхимия және айналар жөніндегі  
ғылым», – деп айта келе «Әбу На-
сыр әл-Фараби» атты (Алматы:  
Қазақ университеті, 2004., – 176 
бет.) кітабында: «Бұдан кейін Фа- 
раби жоғарыда келтірілген ғылым-
дарды оқып үйрену үшін қажет 
болатын ғылымдарға тоқталады. 
Мұнда ол тіл ғылымын жоғары  
қояды, содан кейін грамматика,  
логика, поэтика келеді», – дейді.

Бұл жерде, Фарабидің «Ғы-
лымдар энциклопедиясынан» кел- 
тіріле айтылғандарды педагог 
А.Көбесовтың жаратылыстану ғы-
лымдары мен гуманитар бағытта-
ғы ғылымдардың Фарабише өзара 
сабақтастығына білім беру бары-
сында көңіл аударудың қажеттігіне 
мән бергендігінің мысалы ретінде 
түсінуге болады. Мұндай пәндік 
сабақтастықтарды білім беруде, 
әсіресе, білім беруді ақпараттан-
дыру мен цифрландыру жағда-
йында ескерген жөн. А.Көбесов 
өзінің зерттеу жұмыстарын орта- 
ғасырлық ғалымның шығарма-
ларын зерттеумен жалғастырды, 
ол жаңа «Әл-Фарабидің жараты-
лыстану-математикалық мұрасы» 
(1997) және «Әл-Фарабидің ашыл-
маған әлемі» (2002) кітаптарын 
жариялады.

Фарабидің педагогикалық жү-
йесін мазмұндауды А.Көбесовтың 
өз сөзімен келтірсек, қысқаша бы-

лай келтіруге болады: «Әуелі Фа-
раби педагогика ғылымының пәні 
мен мақсаттары туралы; екінші, 
ғұламаның жалпы педагогика-
лық идеялары, тәрбиенің мазмұ-
ны, түрлері мен әдістері туралы 
көзқарастары; үшінші, Фараби 
еңбектеріндегі дидактика пробле-
малары; төртінші, Фарабидің пе-
дагогикалық идеяларының оның 
математикалық және жаратылыс-
тану ғылыми еңбектерінде қол-
данылуы және жүзеге асырылуы; 
бесінші, Фарабидің педагогикалық 
көзқарастарының кейінгі ғасыр-
лардағы Шығыс, Батыс педагоги-
касына тигізген әсер-ықпалы».

Фарабидің педагогикалық тео-
риясында оқыту мен тәрбие өте 
тығыз да біртұтас байланыста 
болғанымен, олардың педагоги-
калық құрал ретінде ерекше әр-
қайсысына ғана тән жақтары да 
ажарытылады. Мысалы, адам- 
дардың, әсіресе, жастарды тәр-
биелеу жүйесінде Фараби бірінші 
орынға шынайы бақытқа жету-
ге кепіл болатын мінез-құлық 
тәрбиесін қояды. Кең мағынада  
алып қарасақ, ғұлама бұл тәрбие 
ауқымына еңбек, эстетика, дене, 
гуманистік, патриоттық тағы басқа 
тәрбиелер түрлерін енгізіп, сый- 
ғызып қараған сияқты.

Фарабидің ілімі бойынша адам-
ның рухани бет-пердесі, мінезі 
мен жүріс-тұрысы қоғамдық орта, 
тәрбие әсері, адамның еркі, ауру 
сияқты көптеген объективтік және 
субъективтік себептердің әсері-
мен қалыптасады, өзгереді. Оның 
пікірінше, тәрбиеге көнбейтін, 
жөндеуге, түзетуге болмайтын 
жас болмайды. Тек ретін тауып 
үйретуден, баулудан жалықпау 
керек. «Жаман қылық – ол жан 
ауруы. Бұл ауруды кетіру үшін тән 
ауруын емдеуші дәрігерге ұқсауы-
мыз керек», – дейді ғұлама. Фара-
бидің «Бақытқа жету жолы» атты 
трактатында жастарды батырлық, 
қайырымдылық, қанағаттылық, 
шешендік, дос пейілділік, т.б. қа-
сиеттерді қалай тәрбиелеу қа-
жеттігі жайлы нақты баяндайды.

Ғұламаның ғылыми-педагоги-
калық шығармаларында әдемілік, 
әсемдік пен үйлесімдік, гармония 
сезімдерін тәрбиелеуге ерекше 
мән берілген. Олар эстетика-эти-
камен, қылықтылықпен тығыз бай-
ланыста. Фараби педагогикасында 
музыкалық тәрбие көп орын ала- 
ды. Ол денсаулық үшін де пайда-
лы, себебі тән азап шеккенде, жан 
да ауырады, тән азап шеккенде 
жан да күйзеледі. Сондықтан да 
жағымды дыбыс көңілді көтеріп, 
жанды жадыратады, субстанция-
ға «асылына» лайықты күш туды- 
рып, тәнді кеселден арылтады. 
Ғұламаның музыкалық білім бе- 
ру, тәрбие туралы ойлары мен 
жинаған қорытындылары «Музы- 
каның ұлы кітабында» жүзеге  
асырылған. Мұнымен қоса ғұлама 
басқа адамгершілік қасиеттермен 
бірге шәкірттерде гуманистік және 
патриоттық сезімдерідің күшті бо-
луына үлкен мән береді, ол өзінің 
халқын сүйіп, беріліп, оның абзал 
дәстүрлерін дамытып, жоғын жоқ-
тап, мұңын мұңдап отыруы қажет.

Педагогиканың мақсаты, мұ-
раты туралы Фараби ұсынған 
адамгершілік (гуманистік) идеялар 
мен қорытындылар адам өмірінің 
қазіргі адам өмірінің қазіргі кезе- 
ңінде де ағартушылықтың маңыз- 
ды тіректерінің бірі болып отыр.

Бір қызық жайт, ұлы бабадан 
мың жыл өткізіп барып данышпан 

Абай дәл осындай гуманистік ұлы 
қағиданы жаңғыртып, қайталап, 
қуаттай түсетіндігін А.Көбесов 
«Әл-Фараби мен Абайды қатар 
оқығанда» (Алматы: Қазақ ун-ті, 
2006) атты өз еңбегінде ықылас-
пен атап өтеді. Одан ары: «Ғұла-
маның ізгі адамдарға лайық асыл 
қасиеттерді бұлайша мұқият сы-
нап, тәптіштеп талдауы Абайдың 
өлең-шығармаларындағы адам-
гершілікке, келісті кемеңгерлікке 
тән және оған жат кереағар, қар-
сы мінез-құлықтарды тізбектеген 
тұстарды еріксіз еске түсіреді. Бір 
топырақтан, ел-жұрттан тараған 
екі данышпанның педагогикалық 
идеялары мен түйгендерінің ас- 
тасып, ұқсап жатқанына тағы да 
куә боламыз», – дейді ғалым пе-
дагог А.Көбесов.

Ғұламаның педагогикалық жү-
йесінде салмақты орын дидак-
тикаға берілген. Фараби жазған 
«Ғылымдар энциклопедиясы» ең- 
бегі педагогика тарихында ғылы-
ми-дидактикалық шығармалар-
дың алғашқыларының бірі болып 
табылады. Өйткені, А.Көбесовтың 
айтуынша, бұл трактат «Ғылым-
дар энциклопедиясы», «Ғылым-
дар тізбегі», тағы басқа да аттар-
мен Шығыс пен Батыс елдерінде 
ұзақ уақыт барлық ғылым баста- 
малары жөнінен негізігі бағдар- 
ламалық жетекші құрал болған.

Бұл еңбек – жан-жақты білімді, 
тәлім-тәрбиелі, шын бақытқа же-
туді көздеген адам меңгеруге 
тиісті барлық ғылым тарауларын 
және оны оқып-үйрену реті мен 
мазмұнын қысқаша тезис ретінде 
баяндап, талдап беруді көздеген 
бірегей дидактикалық шығарма-
ның үлгісі деуге болады.

Фараби өзінің жинақтаған пе-
дагогикалық, дидактикалық, әдіс-
намалық идеяларын, қорытынды-
лары мен қағидаларын көптеген 
ғылыми трактаттарын жазу ба- 
рысында нақтылай түсіп, оларды 
жүзеге асырып отырған.

А.Көбесов әл-Фарабидің пе-
дагогикалық мұрасының ірі зерт-
теушісі бола отыра, әл-Фарабидің 
белгілі еңбектері мен оның ғылы-
ми мұрасы бойынша жарияланған 
зерттеулері негізінде ойшылды 
ұлы әдіснамашы және әдіскер 
екендігін жаңа қырынан көрсет- 
ті. Сонымен қатар әл-Фарабидің 
«Музыканың ұлы кітабы», ««Ал-
магеске» түсінікітеме», ««Ал-
магеске» қосымшалар кітабы», 
«Аристотельдің «Физикасына» тү- 
сініктеме», «Жұлдыздар үкімінде 
не дұрыс, не теріс», «Алхимия 
өнерінің қажеттігі туралы», «Га-
ленге қарсы жазу», «Ғылымның 
пайда болуы туралы», «Вакуум ту-
ралы», геометриялық трактаттар 
және т.б. көптеген шығармалары 
алғашқы рет тарихи-педагогика-
лық тұрғыдан зерттеуден толық 
өткізілді. Ол әл-Фараби педаго-
гикасының философиялық және 
әлеуметтік-этикалық алғышартта-
рын, әл-Фарабидің жалпы педаго-
гикалық ойларын, әл-Фарабида-
ғы дидактика мәселелерін; оның 
математикалық еңбектеріне әл-
Фарабидің жалпыпедагогикалық 
ойларын қолданып, жүзеге асыру-
ды зерттеді. Әл-Фарабидің басты 
жетістіктерін айқындай отырып, 
оның мұсылман мемлекеттері мен 
ортағасырлық Еуропа ғалымда-
рының педагогикалық ойларының 
қалыптасуына және дамуына әл-
Фарабидің педагогикалық шығар-
машылығының әсері туралы мә-
селелерді қарастырған.

Фарабидің бүкіл педагогикалық 
жүйесін ашып беру оңай нәрсе 
емес екенін, ол туралы арнайы 
зерттеулер жүргізіліп, кітаптар 
жазылуға тиіс деген ойларға мең-
зейді өз зерттеулерінде белгілі  
педагог ғалым А.Көбесов.

Өмірінің соңғы жылдарында ға-
лым әл-Фарабидің ғылыми-әдісте-
мелік, математикалық жетістіктері 
мен заманауи ғылыми білім ара-
сындағы байланысқа баса назар 
аударған, ал бұны куәландыратын 
оның жарияланбаған мына еңбек-
тері: «Жоғары математика тарихы 
алдындағы әл-Фарабидің сіңір-
ген еңбегі» (монографиясы) және  
«Әл-Фараби және қолданбалы ма-
тематика мәселелері» (мақала). 
Бұл бағыт қазіргі кезде әдістеме- 
лік ғылым саласында одан әрі 
зерттеулер жүргізу үшін келешегі 
бар іс болып табылады.

Профессор А.Көбесовтың ғы-
лыми-әдістемелік шығармашылы-
ғында жоғарғы оқу орындарының 
студенттеріне арналған әл-Фа-
раби шығармашылығы бойынша 
оқулық және оқу құралдарын жа-
зып, солар бойынша көп жылдар 
бойы университет студенттері 
үшін дәрістер оқып, тәжірибелік 
сабақтар жүргізу үлкен орын ала-
ды. Оның үстіне, оның көрнекті 
ғалым ретінде әл-Фарабидің өзі 
туралы және оның ғылыми шы-
ғармашылығы мен ғұлама жайлы 
біліми мағлұматтарды халық ор- 
тасына кеңінен таратуда көп ең- 
бек еткендігі баршаға мәлім. 

Айта кетерлік нәрсе, А.Көбесов 
ағамыз өз еңбектерін, көбінесе, 
ана тілімізде жазған, оның себебін 
ол өзінің «Әбу Насыр әл-Фара-
би» кітабының (Алматы, 2004 ж.) 
алғысөзінде: «Фарабидің төл ең-
бектерінің халық арасында көп 
белгісіз болып отырғанын ескеріп, 
бiз оның ғылым мен өнер туралы 
мұраларына арналған тараулар- 
да, көбінесе, ғалымды ана тіліміз- 
де сөйлетуге көп көңіл бөлдік. Бұл 
ұлы ғалымның өзінің ой-параса-
тын, ойлау, пайымдау, баяндау 
жүйесін ғана емес, сол заманда-
ғы рухани мәдениеттің жай-жап-
сарларын, ерекшеліктерін дұрыс 
аңғаруға, түсінуге қолайлы болар 
деп ойлаймыз», – деп түсіндіреді.

Бұл игілікті істі университе- 
тіміздің информатика және білім- 
ді ақпараттандыру кафедрасында 
(профессор Е.Ы. Бидайбековтың 
жетекшілігімен) іске асырылуда. 
Жоба бойынша әл-Фарабидің ма- 
тематикалық мұрасын тек гео-
метриялық салу есептері бойын-
ша ғана емес, тригонометриясы, 
арифметикасы мен музыка тео-
риясы бойынша да, мектеп ма-
тематикасының мазмұнымен са-
бақтастыра, заманауи ақпараттық 
технологияларды тиімді қолдана 
отырып, оларды білім беру жү-
йесінде оқытудың жолдарын зерт-
теп, іске асыруда.

Ал «Әлемнің екінші ұстазы» 
атанған ғұлама ғалым Әбу Насыр 
әл-Фараби бабамыздың Ауданбек 
ағамыз қалпына келтірген осы шы-
найы бейнесі негізінде оның мұра-
сын өзекті ғылыми зерттеулерде  
және инновациялық білім беру 
үдерістерінде кеңінен қолдану мақ-
сатында жас ұрпақты әл-Фараби 
еңбектері, мұрасы бойынша оқы-
тып, тәрбие жүргізуді Республи- 
калық білім беру жүйесінде қолға 
алу біздің бұлтартпас парызымыз.

Есен БИДАЙБЕКОВ, 
профессор

заманауи білім мен тәрбие
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