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2СұхбатСұхбат
БІРЛІК ПЕН БЕРЕКЕНІҢ ҰЙТҚЫСЫ БІРЛІК ПЕН БЕРЕКЕНІҢ ҰЙТҚЫСЫ 

БОЛАРЛЫҚ ҰЖЫМ БАРБОЛАРЛЫҚ ҰЖЫМ БАР
- Ерлан Мұхтарұлы, алдымен бүгінгі 

«қазақстандық білім» туралы айтар 
қорғасындай ойларыңыз болса, бізбен 
бөліссеңіз...

- Өте дұрыс сауал қойып отырсыз. Неге 
десеңіз бүгінде Қазақстандық білім деп ауыз 
толтырып айтатын білім жүйесі қалыптасып 
үлгерді. Бұрын Кеңестік білім жүйесі негізінде 
қаланған білім беру процесі өзінің миссия-
сын орындап бітті.
Өзіңіз білесіз, сол кезде бəрін біріктіретін 

орыс тілі болды. Яғни, балабақшадағы тəлім-
тəрбие, орта мектеп, техникум, институттар 
мен университеттерде білім-ғылымды иге-
ру тек орыс тілінде жүргізілді.  Екіншіден, 
Кеңес заманында ағартушылық жұмыспен 
білімсіздікті жою ұраны негізгі міндетті 
атқарды. Ол кезде бүкіл зауыттар мен совхоз-
колхоздарда кəсіби білім алған мамандармен 
қамтамасыз ету білім жүйесінің негізгі мақсат-
міндеті болды. Мұны кеңестік білім жүйесі 
толығымен орындады деп айта аламыз. 

Қазақстандық білім жүйесінің ерек шелік-
теріне келер болсақ, біріншіден, бүгінгі 
қазақстандық білім функциялары жалпы 
ұлттық мүдделерге бағытталған. Қазақ 
мектептерінің саны артып, қазақ тілінде 
білім алатын тəлімгерлер қатары өсті. Оған 
тəубə дейміз! Сондықтан да, «қазақстандық 
білім» сөзін «қазақ білімі» деп айтуға да 
болады. Екіншіден, кезінде Қазақстанда 
2 университет, қалғаны институттар мен 
техникумдар негізінде қалыптасқан білім 
саласы болатын. Ал бүгінде еліміздің əр 
өңірінде қалыптасқан ірі-ірі университеттері 
бар. Одан бөлек еліміздегі бірқатар ұлттық 
университеттермен жаһан алдына мақтана 
алатын жағдайға жеттік. Мəселен, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті-
Елбасы Н.Ə. Назарбаев қолдауымен 
Астана төрінде халықаралық Назарбаев 
университеті талапты студенттерге ғылым 
мен білімді меңгерте бастады. Заманауи 
ғылыми зерттеу орталықтары жəне лабо-
раториялармен жабдықталған, əлемнің 
танымал ғалымдары дəріс беретін аталған 
білім ордасы қазақ ғылымы мен біліміне зор 
серпіліс беретініне сеніміміз мол. Сонымен 
қатар, отанымызда уақыт талабына сай жау-
ап беретін басқа да халықаралық универси-
теттер де студенттерге білім беруде.

 Қазақстандық білім беру саласындағы 
жоғары оқу орындары доктор PhD, маги-
стратура, бакалаврлық білімді кредиттік 
білім беру жүйесі негізінде ілім беруде. Де-
мек, Боллондық хартия процесінің жүйесіне 
негізделген десе де болады. Бұл қазіргі 
қазақстандық білім саласының ең басты 
ерекшелігі деуге болады. 
Меніңше, қазақ білімі асқар шыңға 

жақындап қалды. Мəселен, біздің Ата 
заңымызда орта білім туралы сөз бол-
ғанда білім міндетті түрде тегін берілуі тиіс. 
Міне, осындай бір Конституциялық нор-
ма қалыптасқан. Бірақ, өзіңіз айты ңызшы, 
орта біліммен ХХІ ғасырда адам өмір сүре 
ала ма? Əрине жоқ. Орта білім тек адамның 
ойлау жүйесін ғана қалыптастыра алады. 
Адам өмір сүруі үшін міндетті түрде кəсіби 
білім алуы қажет. Алған кəсіби білімі арқылы 
қызмет жасап, шаңырағындағы отбасын 
асырауы тиіс. 
Жалпы адам өміріндегі кəсіби білімнің ор-

ны ерекше. Сондықтан да, қазақстандық бі-
лім дегенде орта білімнің миссиясына 
ешкім таласа алмайды. Бірақ та, адам 
өмірінде кəсіби білімнің рөлі жоғары 
екенін мойындауымыз керек. Осыған орай 
бізде Ата заңымызға өзгерістер енгізуге 
жарарлық ұсыныстар бар. Оның формула-
сы Қазақстанда əрбір адам міндетті түрде, 
орта біліммен қоса кəсіби білім алуы шарт 
болуы тиіс. Ол мысалы кəсіби лицей, кол-
ледж, ЖОО болсын міндетті түрде кəсіби 
білімін меңгерсе. Яғни, отанымыздағы əр 
адам мамандық иесі болса нұр үстіне нұр 
болар еді. Ол инженер немесе құрылысшы, 
не жүргізуші болсын əйтеуір бір мамандық 
болуы тиіс. Бірақ, күн өткен сайын біз осы 
міндеттерді орындауға жақындап қалдық. 
Жоғарыда қазақ білімі асқар шың басы-
на жақындап қалды деуімнің мəні осын-
да. Бұл біздің Тəуелсіздіктің 20 жылдығы 
қарсаңындағы үлкен жеңісіміздің бірі.

 Негізінен Боллондық хартия процесі 
қазақстандық білімге оң əсер ететін тұстары 
өте көп. Неге десеңіз, мəселен, Еуропадағы 
жоғарғы білім саласының қалыптасқан 
тарихы 8 ғасыр, ал бізде ол 1 ғасырға да 
жетпейді. 
Ең қызығы өткен ғасырдың орта ширегінде 

жапондарда университет түгілі институт 
болған жоқ еді. Ал қазір бəрі жапондарға там-

сана қарайды. Жапондықтар шын мəнінде 
үлкен бір жаңалық ашқан жоқ. Олар тек ең 
үздік деген үрдістердің қанқасын көшіріп, 
ішкі рухын жапондық менталитетке биімдеді. 
Америкада (АҚШ) солай жасады. Ең мықты 
ғалымдарды өздеріне тартып, жағдайларын 
жасады. Нəтижесінде бүкіл əлемге қуатты 
держава ретінде АҚШ дирижер болып отыр.
Қазір бізге еуропалық стандарттың пайда-

сы өте көп. Мысалы, мен бас қа рып отырған 
университет жақында Гер маниядағы үлкен 
халықаралық ак кре дитациялық орталықтан 
(AGUIN) 8 мамандық бойынша өтті. Бұл 
жақсы емес пе? Жақсы дейтінім, енді біздің 
университеттің (осы 8 мамандық бойынша 
білім алған) студенттері диплом алғаннан 
кейін Еуропаның кез-келген елінде қызмет 
жасай алады. Біз мұнымен шектеліп 
қалмаймыз. Алдағы 5 жыл ішінде 40-50 
мамандық бойынша білім сапасын көтере 
отырып, аккредитациядан өткізуді жоспар-
лап отырмыз. Демек, алдағы бірнеше жыл-
да университетіміздегі əрбір мамандық иесі 
Кəрі Құрлық елдерінде жұмыс жасай алатын 
болады. Осы қойған мақсаттарға жету үшін 
біз жұмыс жасаудамыз.
Жүсіп Баласағұн: «Ақыл – шырақ, қара 

түнді ашатын, Білім – жарық, нұрын саған 
шашатын», – деп білімнің, ғылымның 
қадір-қасиетін дəл айтқан. Яки, білімсіз 
алдың тұманды деген сөз. Қазақстандық 
білімде дəл солай. Оған басқа көзқараспен 
қарасаңыз білім тек қана бір қатып қалған 
мəліметтер үйретумен ғана шұғылданбай, 
рухани байлығы кемел маман даярлау, 
яғни, қалыптасқан тұлға дайындау деген 
ұғым бар. Осы маман дайындау да, тұлға 
даярлауда да білім арқылы қалыптасады. 
Бірақ, əлемнің екінші ұстазы Əл-Фараби 
айтқандай: «Тəрбиесіз білім алу мүмкін 
емес». Сондықтан, меніңше орта білімнің 
философиясы тəлім-тəрбие арқылы 
берілуі керек. Ал жоғары білімнің филосо-
фиясы, парадигмасы білім ғылым арқылы 
беріледі. Осы мəселеге үлкен көзқараспен 
қарап, мектепте орта білім арқылы тұлға 
қалыптастыруға ерекше мəн беретін кез 
келді. Осы мəселелерді толығымен шешілді 
деп айта алмаймыз. Яғни бұлда шешімін 
табу керек мəселе. 
Дана халқымыз, «тəрбие адамгершілік тің 

қайнар көзі», – демей ме? Ал, қазіргі кезде 
жастарды пəндік олимпиадаға дайындай-
мыз, ҰБТ жоғары балл жинау керек деп 
тəрбиеге мəн бермей кеттік. Міне, осылар 
бүгінгі таңның үлкен проблемасына айна-
лып отыр. Осы екі мəселені біріктіру керек. 
Тұлға қалыптастыру, маман дайындау деген 
нəрселерді бір арнаға тоғыстырып, бір жер-
де ұстауымыз керек. Мен бұл жерде білім 
жəне ғылым арқылы берілетін парадигманы 
атап кеткім келеді. 
Білім жəне ғылым туралы заңдарға 

енгізілген соңғы өзгерістерде қуанарлық 
жаңалықтар көп. Солардың бірі «ғылыми 
университет» деген ұғым қалыптасты. 
Қандай тамаша?! Өзіңіз қарап көріңіз 
университеттердегі студенттер мен 
мектептегі оқушылардың айырмашылығы 
неде? Мысалы, мектепте сынып, бізде ау-
дитория, мектепте сабақ, бізде лекция, 
оларда факультатив, бізде арнайы курс, 
міне, айырмашылық тек қана атауларында 
ғана. Олай болмауы керек. Бізде білім беру 
жүйесі мүлдем басқа болуы керек. Студент-
тер – аудиторияда емес, лабораторияда 
тəжірибелік білімін шыңдау қажет. Студент-
тер – оқулықпен емес монография, ғылыми 
еңбектермен дайындалуы тиіс. Студенттер 
– өндіріс ошақтарындағы, ауыл шаруашылық 
кешендердегі жұмыс тарды оқу ордасын 

бітірмей тұрып кəсіби түрде меңгерулері ке-
рек. Осындай оқу процесінен кейін ғана сту-
дент нағыз маман болып қалыптасады. 

- С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің ректоры 
қызметіне келгелі бері университеттің 
тыныс-тіршілігіне қандай өзгерістер 
əкелдіңіз?

- Кезінде Қасым Аманжолов «Өзге емес 
өзім айтам өз жайымды», – деп осындай-
дан айтса керек-ті. Мен осы университетте 
11 жылдай ректор қызметін атқарудамын. 
Əрине, бұл жылдар мен үшін халық 
алдындағы үлкен азаматтық сын сияқты 
көрінді. Сондай-ақ, мен өзімді əке жолын 
қуған бақытты перзентпін деп есептеймін. 
Сондықтан болар, маған бұл қызмет өте 
ыстық, һəм жауапкершілігі зор болып 
көрінеді. 
Ақиқатында осы жылдар ішінде өз ге-

рістер өте көп болды. Ол – менің ректорлық 
қызметіме байланысты ғана емес. Ол 
– Отандық білім саласындағы тамаша 
жаңашыл реформалар мен бет бұрыстар 
орайына байланысты дер едім. Отанымыз-
да жаңашыл реформалар болып жатса білім 
саласы да дəл сондай өзгерістерге толы. 
Осы оң бетбұрыстардан шет қалмай өзінің 
ұстанған принциптерін орындап, көшпен 
бірге біздің қара шаңырағымызда келе жа-
тыр. 
Менің үлкен бір мақтанышпен айтатыным 

ол біздің университетте ғылыми ортасы мен 
зиялы тұлғалары бар ұжым қалыптасты.  
Қай жағынан алып қарасаңыз да бірлік пен 
берекенің ұйтқысы боларлық ұжым бар. Мен 
соған қуанам...
Университет басынан əр түрлі кезеңдік 

өзгерістер өткізді. Біріншіден, өзіңіз білесіз 
алғашында индустриялдық университет 
ретінде студенттерге білім берсе, қазір 
көпсалалы білім жүйесіне көшіп, жаңа 
мамандықтар аштық. Екіншіден, материал-
дық базамызға байланысты бізде бірнеше 
корпус салынды, заманауи зерттеу зертхана-
лары ашылды. Бүгінде университетті заманға 
сай техникалық жабдықтармен қамтамасыз 
етудеміз. Керек десеңіз университеттің кіре 
берісі қандай болуы тиіс болса, соған сай 
жабдықтадық. Мұны айтпай кетуге де бол-
мас. Үшіншіден, ең маңыздысы оқу процесі 
қатты өзгерді. Профессорлар бұрынғыдай 
сарғайған қағаздарына жазылған дəрістерін 
немесе кітаптан оқып тұрып сабақ бермейді. 
Қазір оқытушы профессорларда, студент-
тер де өзгерді. Жай ғана жүгіріп келіп мен 
экономист, не заңгер, инжинер болам деп 
қалтаға дипломын салып кететін кезден 
өттік. Ол кезді біз бастан өткіздік. Қазір тəубе, 
студенттеріміз нағыз кəсіби маман болып 
қалыптасқан, өз ісін білетін білікті мамандар. 
Тағы да бір үлкен мақтанышымыз ол бізде 

оқитын студенттердің 71 пайызы мемлекет-
тік грантта оқиды. 
Алғаш мен осында ректор болып келгенде 

2400-дей студент болған. Ал қазір олардың 
саны 12 000-ға жетті. 90-жылдардың басын-
да бірнеше ғылым докторлары бар болса, 
қазір университет қабырғасында 60-тан 
астам ғылым докторы бар. Оған қаншама 
кандидаттарды қосыңыз. Осының бəрі үлкен 
бір нəтиже, үлкен жетістік. 
Университетімізде магистратура, доктор 

PhD жүйесі толығымен қалыптасты. Жыл 
өткен сайын магистратурада, докторанту-
рада оқып жатқан жас ғалымдар саны өсіп 
келеді.
Жəне де осы жылдар ішінде біздің 

ғылыми журналдарымыз шетелде жоғары 
бағаланып, халықаралық сертификаттар-
дан өтті. Сонымен қатар, инновациялық 

ғылыми жаңалықтардың жаршысы болып 
отырған халықаралық Нанотехнология-
лық ғылыми орталығы, Биотехнология лық 
ғылыми-практикалық зерттеу орталығы 
жəне қазақ руханиятына тамаша кітаптар 
тарту етіп жүрген «Мəшһүртану» ғылыми 
практикалық орталығы, Е. Бекмаханов 
атындағы тарих жəне этнография ғылыми-
практикалық орталығы, Ж.Аймауытов 
атындағы «Этнопедагогика жəне білімдегі 
инновациялық технологиялар» ғылыми-
практикалық орталықтары жұмыс жасау-
да. Ондағы мақсат студенттер ғылыммен 
көбірек айналысса, ертең ғалым болмаса 
да ғылыми принциптерді түсінетін жақсы 
маман болып шығады деген ой. Біз тек 
қана білім-ғылыммен ғана шектеліп қалмай 
мəдениет, спорт салаларын қолдауда да 
атқарып жатқан еңбектеріміз сүбелі екенін 
айтқым келеді. Университеттегі филар-
мония жастардың өнерлік қабілеттерін 
шыңдауға ат салысса, Естай атындағы 
ұлттық оркестрімен ерекше мақтануға бо-
лады. Осы шағын шығармашылық ұжымда 8 
мəдениет қайраткері жұмыс жасайды. 
Ал спорт жайлы айтар əңгіме көп. Тек ең 

бастысына тоқталсам. Олимпиада ойын-
дары, əлем чемпионаттарына универ-
ситет спортшылары Қазақстан намысын 
қорғап, көк байрағымызды желбіретіп жүр. 
Мəселен, Астана мен Алматыда өткен 
Азиядаға 6 спортшымыз ел намысын қорғап, 
жүлделі орындар алды. Осының бəрі біздің 
университетіміздің үлкен бір белесі. 
Отандық университеттер арасындағы 

рейтингте С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университеті 5-6 орында 
үнемі тұрақтайды. Алдымызда Əл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық университеті, 
Л.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлттық 
университеті секілділер. Мұны да зор нəтиже 
деуге болады. 
Елбасы Н.Ə. Назарбаев: «Халықаралық 

деңгейдегі рейтингтерде жоғары көрінуіміз 
керек», – деп тапсырма беріп отыр ғой! 
Біз осы міндеттерді орындау мақсатында 
Шанхай таймс рейтингіне тапсырыс бердік. 
Алдағы уақытта үздік  500 университеттер 
қатарынан көрінетін шығармыз деп ойлай-
мын. 

ҰБТ КОРРУПЦИЯНЫ ЖОЮҒА ҰБТ КОРРУПЦИЯНЫ ЖОЮҒА 
БАҒЫТТАЛҒАНБАҒЫТТАЛҒАН

- Бірнеше жоғары лауазымды қыз мет-
тер атқарғаныңызды жақсы білеміз. Сол 
кездегі сіз атқарған биіктерден қарағанда, 
жоғарғы оқу орындарының кемшіліктері 
мен артықшылықтары қан дай? Жалпы, 
университеттегі оқу-білім стандарттары-
на көңіліңіз тола ма?

- Хакім Абай «Бес нəрседен қашық бол, 
бес нəрсеге асық бол», – деген ұлағатын 
жастайымыздан санамызға сіңіріп «Ағын – 
ақ, қарасын – қара» деп айту қасиетін бойға 
дарыттық.
Енді кемшіліктерінен бастасам.
Бірінші кемшілік – еліміздегі көптеген 

ЖОО уақыт талабына сай ілесе алмай отыр. 
Ал, екіншіден, жоғары білім беретін оқу 
ордаларындағы материалдық база заман 
талабына сай жабдықталмауы қынжылтады. 
Сол материалдық техни ка лық базасы зама-
науи талаптарға сəйкес жабдықталмауынан 
жас мамандар ЖОО тəмамдағаннан кейін 
жұмысқа белсене араласа алмай жүр. Бұл 
жерде техникалық база дегеніміз корпу-
стар ғана емес, ғылыми-зерттеу зертха-
налары екенін ескерген жөн. Шетелдерге 
барып жүргенде қабырғалары сап-сары 
университеттерді көресіз. Бірақ, жоғары мек-

ТӘРБИЕСІЗ БІЛІМ АЛУ МҮМКІН ЕМЕСТӘРБИЕСІЗ БІЛІМ АЛУ МҮМКІН ЕМЕС
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теп ішіндегі зертханалар қымбат қаражатқа 
алынған материалдық техни калық база-
лармен қамтамасыз етілген. Оны көргенде 
қызығасыз. Неге мұндай техникалық база-
лар бізде жоқ деп өз-өзіңе сауал қоясың. 
Үшінші кемшілік – академиялық бостандықты 
кеңейтуіміз керек. Онсыз жоғары білім 
саласының дамуын елестетудің өзі қиын. 
Сонда жоғары мектептер де əр түрлі болып 
шығады. Бізде қазір институт та көп, уни-
верситет, академия да баршылық. Бірақ, 
айырмашылығы тек қана атында. Оның за-
тын өзгертуіміз керек. Ол дегеніңіз ғылыми 
зертханалар арқылы ғылымды кіргізу. 
Ең бастысы ЖОО беріліп жатқан білімдер 

адамға өмірлік азық болуы тиіс. Олай бол-
маса жоғары мектептің не керегі бар?
Енді жетістіктеріне келер болсақ. Əсіресе, 

соңғы жылдарда мені қатты қуантатын 
біріншіден, ғылыми техникалық парктердің 
пайда бола бастауы. Яғни, инновациялық 
жұмыстарға көп мəн бере бастады. 
Екіншіден, біздің ЖОО ештеңеден қорықпай 
тың жаңалықтарды, үрдістерді енгізіп жа-
тыр. Біз сияқты Кеңес үкіметінің құрсауында 
болған мемлекеттер мұндай тəуекелге 
барған жоқ. Мұны да жетістік деп бағалауға 
əсте болады. 
Жақында Білім жəне ғылым министрі 

Бақытжан Тұрсынұлының  көптен бері 
шешімін таппай келе жатқан мəселелерді 
бір жөнге салып, «ұлттық ғылыми универ-
ситет», «ғылыми-зерттеу университеті» де-
ген ұғым кіргізді. Міне, осы жерден білімге 
ғылымсыз жол жоқ деген проблемалы 
мəселенің шешімі табатын болады. Ол да 
артықшылық болып есептелмей ме? Қазір 
3-4 ЖОО осындай атақтар алады. Соған 
қарап бəріміз де талпынамыз. Кім біледі 
мүмкін мен басқарып отырған университет-
те осындай атаққа ие болатын шығар. Біз де 
осы ортаның қатарында қосылғымыз келеді, 
сол себепті біз конкурсқа қатысып отыр-
мыз. Бұл өз кезегінде Отандық ЖОО ашық 
бəсекеге түсуге ықпал жасайды. 
Қазір біз магистранттарымызды ақша 

төлеп академиялық ұтқырлық бойынша 
ізденсе, жақында ғана қол жеткізген келісім 
бойынша біздің 10 студентіміз бен 10 ма-
гистрантымыз Əл-Фараби атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінде жазғы се-
местрде оқиды. Сондай-ақ, ғылыми білігін 
арттыру мақсатында менің 15 əріптесім 
Еуропаның үздік білім ордаларында ғылыми 
тəжірибелерін шыңдамақ.

- Ауыл жастарының Алматы жəне Аста-
на қалаларында бой көтерген жоғарғы оқу 
орындарына мемлекеттік грант арқылы 
түскендері болмас, ақы лы бөлімде білім 
алуға ата-аналары ның қалталары көтере 
бермейді. Ал сіздерде ауыл шəкірттеріне 
арналған қандай жеңілдіктер бар?

- Жалпы ауылдан түлеп ұшқан талап-
керлерге мемлекет тарапынан көмек аз 
көрсетіліп жатқан жоқ. Гранттық конкурстар 
кезінде қаланың талапкерлеріне қарағанда 
ауыл оқушыларына көп же ңілдіктер бар 
екенін білесіз. Мұны бір деңіз. Екіншіден, əр 
университетте студенттерге көрсетілетін 
жеңілдіктер жүйесі қалыптасқан. Мыса-
лы, біздің университетте егерде семестрді 
үздік жапса 20 пайыз, əлеуметтік жағдайы 
төмен болса немесе білім, өнер саласында 
жəне спорттық жоғары жетістіктері болса 50 
пайыздық жеңілдіктер қарастырылған. 
Тағы бір айта кетерім мəселен ақылы 

бөлімде оқитын студенттердің төлемақысын 
енді біз ай сайын төлеуге мүмкіндік бердік. 
Себебі, бөліп төлеп отыру ата-аналарға 
көп жеңілдік тудырады. Бұл шешімге келуге 
ата-аналармен кездескен кезімде, осындай 
жүйеде ақша төлеу тиімді екендіктерін ата-
аналар айтты. Содан бері ай сайын бөліп 
төлеуді енгіздік. 
Сонымен қоса, үздік оқитын студентерге 

М-Ж. Көпейұлы, С. Торайғыров, Қ. Сəтбаев 
жəне т.б. тарихи тұлғалар атындағы атаулы 
стипендиялар тағайындалады. Дарынды 
студенттер ректордың грантына да ие бола 
алады.
Тағы бір ауыл жастарына жеңілдік – об-

лыс əкімінің, аудан əкімінің, ірі өндіріс 
ошақтарының гранттары да тағайын далады. 
Бұл да үлкен жеңілдік деп айтар едім.

ЕҢ АЛДЫМЕН ӨЗІНІҢ АНА ТІЛІН, ЕҢ АЛДЫМЕН ӨЗІНІҢ АНА ТІЛІН, 
ӘДЕБИЕТІН СҮЮІ ШАРТӘДЕБИЕТІН СҮЮІ ШАРТ

- Тəуелсіздікке қол жеткізгелі бері білім 
саласында көптеген өзгерістер орын 
алды. ЖОО-ға Ұлттық бірыңғай тест тап-
сыру арқылы түсіп жүрміз. Сөйтіп, халық 
арасында: «Бақ шаба ма, бап шаба ма?», - 
деген пікір деп қалыптасып үлгерді. Оның 
үстіне білімі таяз мектеп түлектері «тисе 
терекке, тимесе бұтаққа» деп, əйтеуір, 
сұрақтың кез келген нұсқасын белгілей 
салуды шығарды. Осы туралы не айта-
сыз? Бұл жастардың санасына кері əсер 
етпей ме? 

- Жалпы Ұлттық бірыңғай тестілеуге (осы-
дан кейін ҰБТ) байланысты мынандай бір ой-
мен бастасам. Əрбір механизмнің тууының 

өзіндік себептері болады.  Кезінде бізде 
тестілеу пайдаланылған жоқ. Қолданса да 
басқа формада, басқа жағдайда пайдалан-
ды. ҰБТ-ның енгізілуін бір нəрсемен ғана 
байланыстырамын. Ол – білім саласындағы 
коррупцияны жоюға бағытталған форма де-
уге болады. 
Кезінде талапкердің оқуға түсер кезінде 

объективті бағалау жағы қиын болды. Бұл 
үлкен қоғамдық дерт болатын. Ол кездері 
ЖОО оқуға түсу үшін тамыр-таныс арқылы 
шешіліп, жүзеге асатынын көрдік. Міне, 
ҰБТ осы мəселені шешетін фактор ретінде 
қарастырылды. Бұл үлкен əлеуметтік 
мəселені ҰБТ шешіп те берді. Осы орайда 
ҰБТ-ға рахмет айтуымыз керек (күліп.) 
ҰБТ осымен басталды. Бірақ, əр нəрсенің 

өзінің бір мүмкіндігі, шекарасы бар. ҰБТ өз 
шекарасынан шығып кетті. Бірнеше функци-
яны ҰБТ-ның иығына салып жіберді. Ал оны 
ҰБТ көтере алмады. Мысалы, ҰБТ мектеп 
бітіріп отырған балаларға баға беру ғана 
емес, бір сəтте жоғарғы оқу орынына түсуге 
мүмкіндік беріп отыр. Сондай-ақ, мектеп-
терге, мұғалімдерге, облыстардың бі лім 
басқармаларының рейтингтерін анықтай-
тын формулаға айналды. 
Меніңше адамның білімін тек қана ҰБТ 

арқылы анықтау мүмкін емес. Біреуінің сөз 
саптауын тыңдау керек, ал екіншісінің жазу-
ын көру керек. Консерваторияға түсіп жатқан 
бала тестіні қайтеді?! Консерваторияға 
түсетін талапкердің дауысын, тексеру ке-
рек. Суретші болатын балаға, ақынға не 
журналистке математиканың қажеті қанша? 
Міне, осы мəселелерге ерекше мəн беру 
керек. Мамандықтар əр түрлі. Сондықтан 
барлық мамандыққа бірдей ҰБТ енгізу қате. 
Қосымша түрде енгізу керек. Демек, негізгі 
емтихан еркін формада тапсыру керек те, 
шығармашылық емтихан қосымша болуы 
тиіс. Ал тест қосымша тексеру элементі 
ретінде қолдану керек. 
Осы орайда, ҰБТ-ға байланысты тағыда 

бір нəрсе есіме түсіп отыр. Кезінде əкем 
марқұм: «Балам білім екі түрде болады», - деп 
айтушы еді. Енді осындағы білімнің «бірінші сі 
тілдегі білім, екіншісі жүректегі білім», - деуші 
еді əкем. Сонда көрдіңіз бе? Тілдегі білім 
ол тек қана жаттанды білім. Ал жүректегі 
білім ой-сезім, сана. Жоғарыда атағандай 
маманды тұлға қалыптастыратын міне осы 
жүректегі білім. ҰБТ балаларды, ұстаздарды 
жаттанды білімге салып қойды. Логикалық 
мəселелер ше? Оларға қазір жол жоқ болып 
қалды. Осыған байланысты кемшілік айқара 
көрініп тұр. Негізгі əңгіме осында. Қазір 11 
сынып оқитын оқушылар сабақ оқымайды. 
Сондықтан осы мəселелерді шешу үшін мен 
мыналарды ұсынар едім: біріншіден, ҰБТ 
қосымша білім сапасын анықтайтын форму-
ла ретінде пайдалануымыз керек. Екіншіден, 
мамандықтарға байланысты қарауымыз 
қажет. Шынын айту керек, топырлатып бала-
ларды бір аудиторияларға жинаймыз, сырт-
та топырлап жүрген ата-аналар, милиция-
лар тыныштықты бақылап жүреді. Бұл – ҰБТ 
тапсыратын кездің ортақ сюжеті. 
Меніңше осыған байланысты жалпы 

бір күнде тест тапсыру қате. Балалардың 
дайындығына орай жыл мезгілдеріне 
қарай қойсақ қой. Оны балалардың өздері 
дайындықтарына орай таңдаса жақсы болар 
еді. Міне осы жақында ғана ҰБТ өтті. Ал енді 
шілде айында былтырғы колледж бітірген, 
сол жылы оқуға түсе алмай қалған жастар 
тест тапсырады. Бірақ оларға назар аударып 
жатқан ешкім де жоқ. Ал олар міндетті түрде 
шілде де емес, жылдың ортасында қыста 
болама тапсырып қойса жақсы болар еді. 
Ол үшін тест орталықтарын жеке ашу керек. 
Демек, тест мектептер мен университеттер 
де өтпеуі тиіс. Өйткені, мектепте өтіп жатқан 
ҰБТ-ға ата-аналар араласуға тырысады. 
Оның үстіне төрт сағаттың ішінде бес 

пəннен тапсырып шығу балаларға үлкен 
психологиялық салмақ түсіреді. Одан 
шығатын жол пəндерді жеке-жеке таңдаулы 
уақыттарда тапсырсын. 
Жалпы ҰБТ өз міндетін орындап отыр. 

Бірақ тағы да айтқым келеді бір ҰБТ арқылы 
біз барлық мəселені шеше алмаймыз. Жат-
танды ауыздағы білімге байланысты ҰБТ 
кемшілігі осында. Ол жастарды тек қана 
жаттауға итермелейді. Яғни, фундаментал-
ды білімге жол жоқ деген сөз.

- Мəселен, Еуропада ЖОО-ның 90 пай-
ыздан астамы мемлекеттің игілігінде. 
Аталмыш білім ордалары шəкірттерді 
тек білім гранты арқылы қабылдады. Ал 
онда түсе алмай қалған түлектер, амал-
сыз.

- Меніңше сіз өте дұрыс айтасыз. Жалпы 
əлем бойынша əртүрлі жүйе қалыптасқан. 
Мысалы, Германияда, Францияда мемлекет 
тарапынан өте көп студенттер оқиды. Мен ен-
ді оны 90 пайыз деп айта алмаймын. Ол мүм-
кін емес. Ондай ақшаны мемлекеттер шыға ра 
алмайды. Бірақ, оларда мемлекет тарапынан 
білім алу жүйесі бар. Мұндай гранттар бізде 
де бар. Бірақ, негізгі айырмашылықтарын 
айтайын. Грантқа биыл 345000 теңге 
мемлекет тарапынан қаржы бөлінді. Ал 

қаржы неге жұмсалады, ол мұғалімнің жа-
лақысына, университеттің техникалық база-
сын қамтамасыз етуіне. Былайша айтқан да 
университеттің бар лық шығындарын жабуға. 
Ал шет елде жағ дай мүлде бөлек. Онда 
ақылы бөлімде оқитын студенттің ақысы уни-
верситет шығындарын жабуға жұмсалады. 
Ал ағар тушы ғалымдардың жалақысын мем-
лекет төлейді.  
Мемлекет тарапынан гранттардың 

саны жыл сайын өсіп жатыр. Мəселен, 
мемлекеттік гранттардың саны биыл 22 
375 жетті. Білім жəне ғылым министрлігі-
нің бірінші вице-министрі болып алғаш 
жұмысқа кіріскенде, бізде 12 000 грант бола-
тын. Соңғы 12 жылдың ішінде 3 есеге өсті. 
Осы қаржының бəрі республикалық бюджет 
тарапынан бөлініп отыр. Десе де, гранттар 
саны əлі де аз. Сондықтан да, мен сіздің 
осы сұрағыңызды толығымен қолдаймын. 
Осыған орай мен мыналарды ұсынар едім: 
біріншіден гранттар санын əлі де көбейту 
керек, екіншіден, колледждегі гранттарға 
белгілі бір жүйе де стандарт енгізу керек. 
Мысалы, бір облыста гранттар саны тым көп, 
ал екінші бір облыста осы гранттардың жар-
тысы да жоқ. Үшіншіден, бəрін мемлекеттің 
мойынына артудан арылуымыз керек. Он-
дай көзқарастан кетуіміз қажет. Елімізде ірі 
холдингтер, өндіріс ошақтары, халықаралық 
қорлар көп. Міне, осылар ЖОО гранттар 
қарастыруы қажет. Біздің университетте 
осындай грантпен 400 студент оқиды. Бұл 
деген тамаша ғой. Шетелде бұндай грант-
тар өте көп. Біздегі тағы да бір қайшылықта 
қалған дүние ол гранттардың бəрі де мем-
лекет тарапынан бөлінеді. Ал жергілікті 
бюджеттен ақша бөлу жүйесі қалыптасқан 
жоқ. Біздің облысымызда ғана мұндай жүйе 
бойынша грант бөлу реттелген. Міне, осы 
жылы 1000 грант бойынша біздің студенттер 
білім алып жатыр. Осындай гранттық жүйені 
еліміздің барлық өңірлерінде енгізу керек.
Сонымен қоса, əр аудан əкімгершіліктері 

грант бөлуде. Жыл сайын 220-240 бала 
аудандық бюджет бойынша оқуын жалғас-
тыруда. Қосымша облыста 200 стипендия 
облыс əкімінің тарапынан алады. Міне, осы-
ны бір жүйеге келтіруіміз керек. Алдағы 10 
жылдың ішінде мемлекеттік гранттар емес 
жоғарыда аталған бизнес гранттар көп бо-
луы тиіс. Сонда қоғамның кадр дайындауға 
көзқарасы оң бағытта қалыптасады. 

ЖАСТАРДЫ  ИМАНДЫЛЫҚТА ЖАСТАРДЫ  ИМАНДЫЛЫҚТА 
ТӘРБИЕЛЕСЕК, БОЛАШАҒЫМЫЗ ТӘРБИЕЛЕСЕК, БОЛАШАҒЫМЫЗ 

ЖАРҚЫН БОЛАРЫ СӨЗСІЗЖАРҚЫН БОЛАРЫ СӨЗСІЗ
- Қазіргі жастардың білімі мен білігі 

сіздің ойыңызша қандай дəрежеде? Жа-
стардан күтер үмітіңіз...

- Тамаша сұрақ... Біз кезінде оқығанда он-
дай білім бізде болған жоқ. Қазір қараңызшы 
кіп-кішкентай сəбилеріміз ат құлағында 
ойнағандай компьютерді меңгерген. Үш тілді 
де (қазақ, ағылшын, орыс) қатар алып келе 
жатыр. Ең бастысы біздің жастар білімді 
қазақша алып отыр. Мысалы, мен өзім 
орысша оқыдым. Ал менің өз балаларым 
қазақша оқып жатыр. Мен оған қуанамын. 
Ал енді білігі Аллаға шүкір заманға сай, 
прагматикалық көзқарас пайда болып отыр. 
Ол өте дұрыс. Одан шошымауымыз керек. 
Сонымен қатар мамандықты таңдағанда 
да ойлануымыз керек. Осы орайда Мұхтар 
Əуезов тің «Қазақ мектебіндегі бала келе-
шекте қай мамандыққа барам десе де, ең 
алдымен өзінің ана тілін, əдебиетін сүюі 
шарт. Сол сүюді орта мектеп табалдырығын 
аттаған соң да, мамандық, білім беретін 
жоғары мектепке ауысқанда да асыл 
қасиетіндей сақтауы керек», дегені біздің 
заманға қарата дəл айтылған. Міне, ата-
аналар мен ұстаздарда осы асыл қасиетті 
сақтай отырып, балалардың мамандық 
таңдауына  көп араласуымыз керек.  
Өкінішке орай қазір мынандай бір тенден-

ция бар ол – оқуын бітіргеннен соң дипло-
мын қалтасына салып алып, өз таңдаған 
мамандығы бойынша жұмыс істемейді. 
Сондықтан бұл ретте мен ата-аналардың, 
ұстаздардың белсенді түрде кіріскенін қалар 
едім. Ал жастар тамаша. Қазіргі студент-
терге  қарасаңыз керемет сондай бір рухта-
нып қаласыз. Əсіресе қазақ балалары жан 
жақты ғой. Сөйлеген сөздері нық, кең көсіле 
сөйлеген жастарды көргенде мақтанамын. 
Жастар өмірге ашық көзімен қарап отыр. Біз 
кезінде коммунистік заман салған жолмен 
өстік. Ал, бүгінгі жастар өз елінде, өз жерінде, 
ата бабалар əруағы қолдауымен оқып жатыр. 
Кезінде əкем: «Балам амал жоқ, сендерден 
түк те шықпайды. Профессор боларсың, 
жақсы маман боларсың, бірақ коммунистік 
дүниетаныммен тəрбие лен ген сендердің 
буындарыңнан Мұхтар Əуезов шықпайды 
ғой!», - деп айтушы еді. Осы философиялық 
сөздердің мəнін қазір түсініп отырмын. Əкем 
осы сөздерді тілін, тарихын, дінін, дəстүрін 
білмей қала ма деген қынжылысынан айтқан 
екен ғой! Ал қазір жағдай басқаша. Құдайға 
шүкір, бүгінгі жастар өмірлерінің 80 пайызы өз 
қолында болса, 20 пайызыныкі өмірдегі түрлі 

бетбұрыстарға байланысты болып жатады. 
Ал біздің кезімізде керісінше еді. Меніңше, 
бүгінгі жастардан үлкен үміт күтуге болады.  
Мен енді облыстық маслихаттың депутаты 

ретінде ауылдарға жиі барамын. Сондай бір 
сапарымда мектеп газетіне сұхбат беріңізші 
деді. Сұхбат кезінде қойылған сұрақтарға 
қараңыз: «Өзіңізде жас болдыңыз, қазіргі 
жастармен сіздердің тұстарыңыздағы 
жастар дың айырмашылығы неде?», - де-
ген сұрақ қойды. Ойлап қарасаңыз өзіндік 
философиялық астары терең, мағыналы 
сұрақ. Осы сұраққа мен «кешегі жастар да 
бүгінгі жастар да маған бірдей көрінеді», - 
деп жауап бердім. Бізде жас кезімізде мек-
тепте сабақ тезірек бітсе, далаға футбол 
ойнауға жүгірсек, демалысқа тез шықсақ 
деп армандап жүретінбіз...», деп жауап бер-
ген едім. Осы орайда тағыда бір дүниені 
айта кеткім келеді, біздің жастар өзгерген 
жоқ, ата-аналар өзгерді. Бірақ қараңызшы 
менің əкем біздерге қандай əке болды, ал 
мен балаларыма қандай əке болудамын ай-
ырмасы жер мен көктей. Мен бұны барлық 
ата-аналардың назарына салар едім. 
Жастардан не күтеміз? Əрине, биік-биік 

шындардан көргіміз келеді.
Тəуба, бүгінгі жастар заманауи білім мен 

біліктері бар сауатты ұрпақ. 
Білік білімді пайдалану деген сөз. Ал 

білікті болудың формуласы заман талап етіп 
отырған білімді игеруі, адамгершіліктің ру-
хани қазынасын сіңіріп, отанының патриоты 
болуы тиіс. 
Қазақ жастарына білімді, білікті болыңдар 

деп айтар едім. 
Біздің жастар отанымызды биік шың-

дардан көрсетіп, осыған дейін қазақ елі 
бағындырмаған белестерден көрсететініне 
сенемін.

– Əкеңіздің айтқандары құлақ түрерлік 
дүние екен. Осы орайда, сіз əкеңіз секілді 
бола алмадым дейсіз. Бірақ, сізден 
үлкен адам шықты, 11 жыл бойы сту-
денттермен жұмыс істеп, қу тіршілікте 
көрген тəжірибеңіз аз емес. Олай болса, 
бүгінгі жастардың тəрбиесінде сізді не 
алаңдатады?

– Қызық сауал екен... Негізі əкеден озып 
туған кім бар? 
Осындайда мынандай оқиға еріксіз есіңе 

келеді екен. 
Бірде Жамбыл Жабаев атамыздан 

жазушылардың бірі сұрапты: 
- Сіз қазақтардың арғы-бергі тарихын 

мықты білесіз. Жалпы сіз қазақ тарихындағы 
бірегей қайраткер ретінде кімді танисыз?», – 
деп сұрақ қойыпты. 
Сонда, Жəкең біраз ойланып: 
- Құнанбайдан артығы болмас – депті.
- Қалайша?! – деп таң қалған жазушы: 
- Абайды қайда қоясыз? – дейді. 
Сонда, Жəкең:
- Е, Құнанбай сияқты əкеден Абай секілді 

дана туады да, – депті.
Шынында да, əкеңнен асып тудым деу 

бос сөз. Сондықтан да, əкемдей болу қайда. 
Бірақ, əкеме ұқсап бағуға əрдайым тырыса-
мын, əкем шыққан асқар биікке шығуға тал-
пынамын. Əкемнің азамат ретінде халқына 
жасаған қызметтерін жасауды армандай-
мын. 
Ал бүгінгі жастардың тəрбиесінде 

алаңдататын мəселе біріншісі, ұлттық 
тəрбиенің тым аздығы. Расында да ұлттық 
тəрбиеге толық мəн беріліп отырған жоқ. 
Көшеге шығып Қалибек Қуанышбаев, Күлəш 
Байсейтованы сұрасаңыз жастар білмейді. 
Ал ол кісілер өткен ғасырда ғана қазақ 
мəдениетін өрге сүйреген тұлғалар ғой. 
Осыдан-ақ, ұлттық тəрбие қандай деңгейде 
жүріп жатқанын білесіз.
Екіншіден, жастардың қандай қасиет терін 

тəрбиелеу керек десеңіз, ойлау қабілетін, ой 
санасын тəрбиелеу қажет.
Үшіншіден, мемлекетшіл сананы өсіру 

керек. Бұрындары аталарымыз руды тегін 
білу үшін, ұлт ретінде бірігу үшін, туыс іздеп 
сұраса, ал бүгінде үлкендер жік-жікке, ру-
руға бөліну үшін жастардың руын сұрай-
ды. Жастар тəрбиесінде алаңдататын мə-
селенің бірі осы. Ақиқатында жастарды 
мемлекетшіл, отаншыл санаға көтермей 
ертеңіміз қараңғы.  
Төртіншіден, үлгі боларлықтай тұлға-

ларды əлі дұрыс насихаттай алмай от-
ырмыз. Бала кезімізде бізге «Өскенде кім 
боласың?», - дегенде, «Гагарин боламын, 
космонавт боламын», - деуші едік. Бүгінде 
Ə.Кекілбаев, М.Шаханов, К.Саға диев, ке-
ше гі Абай, Ə.Бөкейханұлы, А.Бай тұр-
сынұлы, Т.Жүргенов, Қ.Сəтбаев, І.Омаров, 
Ө.Жəнібековтер жастарға үлгі боларлықтай 
алыптар. Тек осыны дұрыс жолға қойып на-
сихаттау керек.
Бесіншіден, ислам дінінде ең керемет 

ұғым – имандылық. Имандылық – тəрбие 
негізі. Қазақта имандылық адамгершілік, 
əділеттілік, ізгілік, мейірімділік қасиеттерді 
білдіреді. Сондықтан жастарды иман ды-
лық та тəрбиелесек, болашағымыз жар қын 
болушы еді.

Қазақ əдебиет газетінен.
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ТЕМІРХАН:ТЕМІРХАН:
- Сіз басшылық етіп отырған уни-

верситетте бір отбасынан 2 неме-
се одан да көп студент ақылы топ-
та білім алған жағдайда қандай да 
бір жеңілдіктер қарастырылған ба? 

- Осы университетте ақылы білім ала-
тын студенттер үшін бірнеше жеңілдік 
түрі бар. Мəселен, сіз айтқандай, бір 
отбасынан екі бала қатар білім алатын 
болса, оның біреуі 50 пайыз жеңілдікпен 
оқиды. Сондай-ақ, үздік оқитын 
студенттерімізге де 50 пайыз жеңілдік 
қарастырылған. Ең дұрысы, студенттер 
өздері оқитын кафедраларына келіп, 
университет ұсынған мүмкіндіктер ту-
ралы біліп тұрғандары жөн. 
МƏДИ:МƏДИ:

- С.Торайғыров атындағы ПМУ-
дың журналистика факультетіне 
грантқа түсу үшін ұлттық бірыңғай 
тестілеуден шамамен неше балл 
алу керек жəне республикалық, об-
лыстық пəн олимпиадаларындағы 
жетістіктердің оқуға түсуге көмегі 
тие ме?

- Өткен жылы журналистика маман-
дығына қалалық талапкерлер 100, ал 
ауыл балалары 98 балмен оқуға түсті. 
Негізінен, Қазақстан тарихы мен қазақ 
тілі пəнінен алған балдар есептеледі. 
Сонымен қатар, оған қосымша екі 
шығармашылық емтихан бар, яғни қазақ 
тілінен сөйлем талдау жəне шығарма 
жазу. Осы екі емтиханның əрқайсысынан 
25 балдан 50 балл алуға болады. Ал 
республикалық жəне облыстық олим-
пиадалардан жетістіктері бар түлектер 
жазбаша емтиханнан босатылады. Тағы 
бір айта кетерлігі, əке-шешесі жоқ не-
месе аз қамтамасыз етілген отбасының 
балалары үшін аудан əкімдерінің тара-
пынан грант бөлінуі мүмкін. 
Білімге құштар жастардың оқуға 

түсіп, алға қойған биік мақсаттарына 
жетулеріне тілектеспін. 
НҰРБОЛАТ:НҰРБОЛАТ:

- Бірыңғай ұлттық тестілеуден 
89 балл жинадым. Таңдау бойын-
ша алынған пəнім – физика. Грант 
иегері атануыма мүмкіндік бар ма? 
Егер, бар болса, қандай мамандықты 
таңдағаным жөн? 

- Нұрболат, сен таңдаған физика пəні 
техникалық мамандықтарға түсуіңе негіз 
болады. Əрине, бəрін конкурс нəтижесі 
шешеді. Бірақ, мемлекеттік білім гран-
тына қол жеткізе алмаған жағдайда 
ақылы білім алуыңа болады. Сөз ба-
сында айтып кеткендей, біздің универ-
ситетте ақылы білім алатын студент-
терге көп жеңілдіктер қарастырылған. 
Тіпті, 2 курстан кейін грантқа ауысып 
кетіп жататын үлгілі жастарымыз да 
баршылық. 
НҰРСҰЛУ:НҰРСҰЛУ:

- Мен жуырда Алматы қала сын-
дағы бір жоғары оқу орнын бітіріп, 
«Информатика» мамандығы бой-
ынша диплом алдым. Өзім Павло-
дар қаласында туып өскендіктен, 
енді сонда магистратураға оқуға 
түскім келеді. Алайда, бұл жақта 
«өз» түлектеріне бүйрегі бұрылып 
кете ме деген күмəнім де жоқ емес. 
Десе де, бағымды сынап көруге бел 
байладым. Сол үшін құжаттарды 
қашан тапсыру керек жəне мұнда оқу 
мен жұмысты қатар алып жүруге 
мүмкіндік бола ма?

- Бірден айта кетерлігі, біздің универ-
ситетте студенттер мен талапкерлерді 

тұрғылықты жеріне, бітірген оқу орнына 
қарап алалау, кемсіту деген жоқ. Емти-
хан кезінде арнайы мемлекеттік комис-
сия жұмыс істейді əрі республикадағы 
ешбір жоғары оқу орны магистрату-
ра гранттарын үлестіру ісіне қатыса 
алмайды. Сондықтан, бұл жағынан 
ешқандай кедергілер болмайды. Əрине, 
білімді жастардың біздің университетте 
оқығанын қолдаймыз, қуанамыз. Оқу 
орны – барша студентке ортақ орда. 
Ал магистратураны сырттай оқуға бол-
майтындықтан, магистранттарға жұмыс 
істеуге рұқсат бермейміз. Нұрсұлуға 
айтарым, алдағы он күннің ішінде 
құжаттарыңды əкеп, тапсыра бер. Біздің 
университеттің магистранты атануыңа 
тілектеспін!
НАРТАЙ:НАРТАЙ:

- Ерлан Мұхтарұлы мен сізге өз 
жерлестерімнің атынан шексіз ал-
ғыс айтқым келеді. Жуырда ғана 
ауылға барып, Исабек хазіреттің 
кесенесінің құрылысы салынып 
жатқанын көр дім. Ол осы құрметке 
лайық, қасиетті адам еді. Өзіңіз бас 
болып қолға алған ісіңіз сауаптан 
болсын!

- Рахмет! Исабек Ишан хазіреттің 
кесенесі Мəшһүр атамыздікі секілді 
аймағымыздағы киелі де көркем 
нысандардың бірі болады деп сенемін. 
Қазір құрылыс жұмыстары қарқын алу-
да. Бұл қайырымды істің жүзеге асуы-
на Мұхит Омаров,  Əбілқақ Түгелбаев, 
Жұмабек Қамзин сынды облысымыз-
дың беткеұстар абзал азаматтарының 
да зор үлес қосқанын атап өткім келеді. 
Сонымен қатар, өзімнің ұжымымдағы 
барлық педогогтарға, қызметкерлер 
мен студенттерге алғыс айтамын. Олар 
да қолдау көрсетуден аянған жоқ. 
МАРАТ:МАРАТ:

- Мен облыстық мəслихаттың 
депутаты ретінде ой тастағым 
келеді. Кезінде Майқайың жері алтын 
шығаратын өлке еді. Өзім де сонда он 
шақты жыл еңбек еттім. Алайда, ел 
мақтанышы болған осы кентіміздің 
бүгінгі жайы алаңдатады. Меніңше, 
мұнда жаңа мектеп салатын уақыт 
жеткен сияқты...

- Майқайыңда жаңа мектеп салу 
ісі жоспарда бар. Облысымызда 5 
білім ордасы құрылысының жобалық-
сметалық құжаттарын дайындауға рес-
публикалық бюджеттен 84 миллион 
теңге бөлінді. Сондықтан, алаңдамаңыз, 
амандық болса, бір-екі жылдың ішінде 
майқайыңдық балалар жаңа мектепте 
білім алатын болады.
ОЛЬГА:ОЛЬГА:

- Бір кездері С.Торайғыров атында-
ғы ПМУ-да қытай тілін оқытатын 
курс болған екен. Болашақта қай-
тадан осындай курс ашыла ма 
жəне магистратураға түскісі келетін 
студенттерді мемлекеттік тілде дай-
ындайтын арнайы курстар бар ма? 

- Біз осы жылдың қараша айында Кон-
фуций институтының қытай тілін оқыту 
орталығын ашуды жоспарлап отырмыз. 
Ал магистратура мен докторантураға 
түсетін үміткерлер үшін мемлекеттік 
жəне шет тілдерін оқытатын курс бар. 
Бұл жөнінде толығырақ мағлұмат алу 
үшін университет ішіндегі №253-ші каби-
нетке барып, хабарласуыңызға болады.
АЖАР:АЖАР:

- Мен 2009 жылы бухгалтерлік есеп 
негіздері мамандығы бойынша ба-

калавр бітіргемін. Қазір колледжде 
жұмыс істеймін. Магистратураға 
грантқа тусуіме бола ма, егер болса 
қандай талаптар қойылады?

- Сіз 6М050600-Экономика, 6М050700-
Менеджмент, 6М051100-Маркетинг, 
6М050900-Қаржы мамандықтары бой-
ынша магистратурада оқуға құқығыңыз 
бар. Магистратураға түсу үшін түлектер 
екі емтихан тапсырады: шет тілі жəне 
таңдаған мамандығы бойынша. Біріншi 
емтиханды, яғни шет тілін міндетті түрде 
мемлекеттік комиссия қабылдайды. 
Сондай-ақ, барлық кезеңде қабылдау 
ережелері қатаң сақталынады. Емтихан 
нəтижелерімен бірге дипломның орташа 
балы мен ғылыми еңбектер есепке алы-
нады.
ЖАНИЯ:ЖАНИЯ:

- Ұлттық бірыңғай тестілеу ша-
расынан орыс тілін қоспағанда 64 
балл ғана алдым. Сіздің ойыңызша, 
грантқа үміткерлік мүмкіндігінен 
айрылып қалған жоқпын ба? Сондай-
ақ, ауылдық түлектердің жоғары 
оқу орындарына түсуіне жеңілдік 
бар ма? 

- Қазақстан Республикасының түлек-
терді жоғары оқу орындарына қабылдау 
ережелеріне сəйкес, ең төменгі көр сет-
кіш 50 балл болып табылады. Се нің 
грантты ұтып алуың таңдаған маман-
дыңа байланысты. Негізінен, жыл-
дан-жылға грант саны өсуде. Бəл кім, 
бағың жанып кетер, үмітіңді үзбе. Егер, 
ауыл мектебінің түлегі болсаң міндетті 
түрде 30 пайыз квотаға ие боласың. 
Бұл ретте барша ауылдық түлектерге 
конкурсқа құжат тапсырған кезде ко-
миссия мүшелеріне ауыл мек тебін 
бітіргендіктеріңді ескертуді ұмытпаңдар 
дегім келеді. 
РАМИЯ:РАМИЯ:

- Мен Шығыс Қазақстан мемлекет-
тік университетінің студентімін. 
Бірақ, қазір отбасылық жағдайыма 
байланысты Павлодар облысына 
келдім. Сіз басқарып отырған уни-
верситетте білімімді жалғас тыр-
сам ба деймін. Ол үшін не істеуім ке-
рек? Қандай да бір шекттеу бар ма?

- Біз басқа университеттерден кел-
ген студенттерге ешқандай шектеу 
қоймаймыз. Тек қана сіздің маман-
дығыңыз осы оқу орнында болса 
болды, əрдайым есігіміз ашық. Ал 
мұнда ауысу үшін өзіңіз білім алған 
университеттің ректорының қолы қой-
ылған құжаттарыңызды алып келіңіз, 
бірден қабылдаймыз.
ЕРКЕГҮЛ:ЕРКЕГҮЛ:

- Мен үш бала тəрбиелеп отырған 
жалғызбасты анамын əрі оралман-
мын. Басымда баспанам да, тұрақты 
жұмысым да жоқ. 
Қызым биыл 11-ші сынып бітіріп, 

ҰБТ-дан 84 балл алды. С.Торайғыров 
атындағы ПМУ-дың журналистика 
мамандығына құжаттарын тап-
сырды. Ал шығармашылық емтиха-
ны ның нəтижесі əлі шыққан жоқ. 
Бұл мамандыққа конкурсттың 
жоғары екенін естідім. Егер, қызым 
грантқа іліне алмай қалса, сіздің 
тарапыңыздан көмек бола ма? 
Оралман жастардың білім алуына 
үнемі қолдау көрсетіп жүргеніңізді 
білемін. Жақсылығыңыз Алладан 
қайтсын!

- Мұндай балаларға қолымыздан 

келгенше көмектесеміз. Əсіресе, орал-
мандарға деген көзқарасымыз оң, тіпті, 
университет тарапынан бірнеше оқу 
грантын да бөлгеміз. Сондықтан, бұл 
талапкер грантқа түсе алмай қалса, 20 
тамыз күні тікелей менің қабылдауыма 
келсін, үш баланы жалғыз тəрбиелеп 
отырған ананың өтінішін аяқ асты-
на қалдырмаймыз. Тағы бір айта 
кетерлігі, мемлекеттік тапсырыста 
оралмандарға арналған жеке грант-
тар қарастырылған. Оралман жаста-
рымыз осы мүмкіндіктерді жіберіп 
алмағандары жөн. Бірақ, конкурсқа 
қатысуға міндетті.
РУСЛАН:РУСЛАН:

- Интернеттен елдегі жоғары оқу 
орындарының саны қысқартылуы 
мүмкін деген ақпарат оқыдым. Шы-
нымен де солай болып жатса, біз 
білім алып жатқан университеттің, 
яғни С.Торайғыров атындағы ПМУ-
дың жағдайы қандай болады? 

- Əрине, лицензиялық талаптарға 
сəйкес келмейтін əрі білім беру 
саласындағы заңнамаларды сақта-
майтын оқу орындары жабылуы мүмкін. 
Осы орайда, Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрлігінің қатаң 
талап қойып отырғаны өте орынды. Ал 
біздің университетте барлық талап-
тар сақталған əрі елдегі беткеұстар 
беделді жоғары оқу орындарының бірі 
болғандықтан ешқандай да қауіп жоқ.
ЖАНАР:ЖАНАР:

- Мен Б.Ахметов атындағы Пав-
лодар педагогикалық колледжінің 
түлегімін. Биыл С.Торайғыров 
атындағы ПМУ-дың сырттай оқу 
бөліміне түсіп, жоғары білім алғым 
келеді. Алайда, келесі жылы сырт-
тай оқу бөлімдері жабылады деп 
естідім. Бұл шындық па?

- Қазіргі уақытта қолданыста жүр-
ген ережелерге сəйкес, кейбір ма-
мандықтар бойынша сырттай жоғары 
білім алуға тыйым салынған. Бірақ, сіз 
педагогикалық мамандықтың иегері 
болғандықтан, орта кəсіби біліміңізді 
жоғарылату мақсатында сырттай бө-
лімге оқуға түсуге құқығыңыз бар.
НАГУЛА:НАГУЛА:

- Мемлекеттік оқу гранты бой-
ынша конкурсқа өтініш қабылдау 
науқаны қашан басталады?

- Мемлекеттік грант бойынша кон-
курс қа қатысатын талапкерлердің өті-
ніштерін осы жылдың 23-31 шілдесі 
аралығында қабылдаймыз.    
ТҮЙІН:ТҮЙІН:
Интернет-конференция барысында 

оқырмандардан 50-ге жуық сауал келіп 
түсті. С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің ректо-
ры Ерлан Арын барлық сауалға толық 
əрі қанағаттанарлық жауап берді.
Атап өтерлігі, веб-порталдағы «Та-

лапкер-2011» тақырыбындағы интер-
нет-конференцияның аңдатпасы жария-
лан ған бөлімге бір аптаның ішінде 
4500-ге тарта оқырман кірген екен. 
Олардың қатарында Қазақстаннан-
3722, Ресейден-258, Германиядан-
34, Үндістаннан-36, Америка құрама 
штатынан-10 адам бар. Демек, ин-
тернет пайдаланушылардың ара-
сында осы мəселеге қызығушылық 
танытқандардың көп екендігі бай-
қалады. 

БІЛІМГЕ ҚҰШТАР ЖАСТАР ҮШІН БІЛІМГЕ ҚҰШТАР ЖАСТАР ҮШІН 
МҮМКІНДІК МОЛМҮМКІНДІК МОЛ

Үсті міздегі жылдың 7 шілдесі күні Павлодар облысы ішкі саясат бас-Үсті міздегі жылдың 7 шілдесі күні Павлодар облысы ішкі саясат бас-
қармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы Аналитикалық ақпарат қармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы Аналитикалық ақпарат 
орталығына қарасты «Сарыарқа самалы» және «Звезда Прииртышья» орталығына қарасты «Сарыарқа самалы» және «Звезда Прииртышья» 
облыстық газеттерінің қатысуымен «Аймақ айнасы» (aimak-ainasy.облыстық газеттерінің қатысуымен «Аймақ айнасы» (aimak-ainasy.
kz) ақпараттық порталында «Талапкер-2011» деген тақырыпта kz) ақпараттық порталында «Талапкер-2011» деген тақырыпта 
интернет-конференция өтті. интернет-конференция өтті. 
Оған С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Оған С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 
ректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор, облыстық ректоры, экономика ғылымдарының докторы, профессор, облыстық 
мәслихат депутаты Ерлан Мұхтарұлы Арын қатысып, оқырмандар мәслихат депутаты Ерлан Мұхтарұлы Арын қатысып, оқырмандар 
сауалына онлайн режимінде жауап берді. сауалына онлайн режимінде жауап берді. 
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- Я с детства увлекаюсь радиоде-
лом. Посоветуйте специальность, 
связанную с моим хобби, которую 
смог бы получить в ПГУ.

- В Павлодарском государственном 
университете имени С. Торайгырова 
есть специальность радиотехника, 
электроника и телекоммуникации. Я 
считаю, что это - одна из перспектив-
ных профессий, по которой можно ра-
ботать и на крупном предприятии. Со-
ветую вам зайти на интернет-портал 
любого вуза, в том числе нашего, где 
даны конкретные разъяснения о прави-
лах поступления в университет по этой 
специальности. Гранты на обучение по 
ней есть.

- Для нас самая большая проблема 
при поступлении в вуз - отсутствие 
жилья. Мы обе - из неполных семей, 
из сельской местности. Предостав-
ляется ли место в общежитии сту-
дентам ПГУ?

- Места в студенческих общежитиях 
- большая проблема для всего Казах-
стана. Но сегодня в нашем общежитии 
места для иногородних студентов есть. 
Мы предоставляем их в первую очередь 
ребятам из социально уязвимых семей 
и тем, кто имеет особые потребности, в 
том числе по состоянию здоровья. Вы 
можете обратиться в департамент по 
социальным вопросам нашего универ-
ситета, формирующий списки прожи-
вающих в общежитии ПГУ. У нас очень 
низкие цены на проживание там. Дети, 
не имеющие родителей, живут в обще-
житии бесплатно.

- Я имею учёную степень кандида-
та наук, защищалась три года назад в 
Екатеринбурге. Хочу заниматься пре-
подавательской деятельностью в 
ПГУ имени С. Торайгырова. Куда мне 
обратиться?

- Жаль, что вы не назвали свою спе-
циальность, но скажу сразу, что в вы-
сококвалифицированных коллегах мы 
нуждаемся, поэтому предлагаю вам об-
ратиться в наш департамент по науке, 
где вам дадут полную информацию о 
вакантных местах, проводимых конкур-
сах по занятию должностей (порядок 
сегодня таков), и мы сможем учесть 
ваши интересы. Но предварительно, 
если вы защитили свою диссертацию 
в России, вам нужно будет подать до-
кументы на предмет признания вашей 
кандидатской степени в Казахстане – 
тогда вы сможете участвовать в конкур-
се на занятие должности и заниматься 
преподавательской деятельностью.

- Хотел перевестись на заочную 
форму обучения: в связи с матери-
альными затруднениями вынужден 
работать. Но платный семестр я уже 
оплатил. Можно ли перевестись с оч-
ного на заочное отделение, имея за-
долженность, с условием закрыть её  
уже после перевода?

- Перевод с очной на заочную форму 
обучения возможен. Но с задолженно-
стью по оплате перевод на другую фор-
му обучения не допускается. Это поря-
док, который утверждается на уровне 
республики, а именно: Министерством 
образования и науки Казахстана, и мы 
не имеем права его нарушать. Мой со-
вет - постараться в летнее время по-
гасить задолженность, а потом срочно 
подать заявление о переводе на заоч-
ное отделение. Если вы учитесь в ПГУ 
имени С. Торайгырова, обратитесь в 
свой деканат.

- Я воспитываю двоих детей одна, 
и наша семья, соответственно, име-
ет скромный достаток. Платное выс-
шее образование вряд ли потяну, но 
мы решили с дочерью, что если она 
не получит грант, сначала отучится в 
колледже. Что бы вы посоветовали 
таким семьям, как наша?

- Плата за обучение в колледже, ко-
нечно, ниже, чем в университете. Если 
вы не уверены, что получите образова-
тельный грант, советую вам поступать 
в колледж. К тому же там есть свои 
гранты, которые тоже доступны. Пока 
не поздно, определяйтесь со специаль-
ностью и выбирайте учебное заведе-
ние. В ПГУ есть свой большой колледж 
с приличным пулом специальностей. 
Кстати, выпускники колледжа ПГУ име-
ют значительные скидки при оплате 
уже высшего образования, если они по-
ступают учиться в наш же вуз.

- Я опоздал со сдачей документов 
на творческие экзамены по специ-
альности дизайн. Родители совету-
ют сдавать их на любую другую, что-
бы не потерять год, но я хочу быть 
именно дизайнером. Нет ли исключе-
ний для таких, как я? Могу предста-
вить работы, выполненные в худо-
жественной школе.

- К сожалению, вы опоздали. Но хо-
рошо, что вы так верны выбранной 
специальности. Советую поступать 
по родственной дизайну профессии 
с последующей возможностью пере-
вода на желаемую. А лучше всего, 
чтобы не терять год, надо сдавать 
документы в колледж, после которо-
го можно по ускоренной форме оту-
читься в бакалавриате университета. 
Ведь многие ребята страдают, оттого 
что поступают не по той специально-
сти, которую хотели получить, а по-
том им и работа не по душе, и учёба 
в тягость.

- В своё время в вашем вузе моя се-
стра обучалась на курсах китайского 
языка. Будут ли они возобновлены? 
И есть ли курсы государственного 
языка для подготовки к поступле-
нию в магистратуру?

- В ПГУ будущей осенью планируется 
открытие центра китайского языка Ин-
ститута Конфуция, где будут препода-
вать только наши коллеги из КНР. Что 
касается обучения государственному 
языку, я считаю, в нашем университе-
те работает хороший центр. Есть в об-
ласти и другие организации обучения 
казахскому языку. Для поступления в 
магистратуру времени осталось мало-
вато, но вы для этого можете подойти 
в университет, и наши специалисты с 
вами поработают.

- Я работаю на алюминиевом заво-
де пять лет. Может ли завод оказать 
мне помощь в оплате за обучение?

- Да, может. В области много пред-
приятий, которые финансируют обуче-
ние своих работников: ферросплавный, 
электролизный заводы, «Кастинг» и 
другие. Алюминиевый завод я поставил 
бы в этом смысле на одно из первых 
мест. Обратитесь в департамент и к ку-
ратору по кадрам вашего предприятия, 
они должны вам помочь.

- Если я закончил бакалавриат по 
специальности экономика, могу ли я 
поступить в магистратуру по другой 
специальности, которая не имеет ни-
чего общего с экономикой?

- С нынешнего года – нет. После обу-
чения в бакалавриате можно поступать 
в магистратуру лишь по той же специ-
альности, равно как и в докторантуру. 
Но есть возможность летом или в дру-
гое время сдать дополнительные экза-
мены для того, чтобы перейти на обу-
чение по другой специальности. Такая 
возможность тоже введена недавно и 
называется переквизит.

- Я хочу продолжить обучение в 
магистратуре, но боюсь экзамена по 
иностранному языку, так как за три 
года после вуза английский язык за-
была основательно. Как и где я могу 
«подтянуть» свой иностранный?

- Сейчас в городе есть немало цен-
тров изучения иностранных языков. У 
нас в вузе тоже работают обучающие 
курсы, где желающие могут освоить 
язык вплоть до уровня сдачи экзаменов 
на сертификаты типа «Тойфл» и другие. 
Но вам, если вы претендуете на полу-
чение гранта, опять-таки нужно пото-
ропиться, поскольку для поступления 
в магистратуру остаётся около меся-
ца, при этом и английский нужно будет 
«подтянуть» основательно, ведь это по 
значимости – первый предмет.

- Недавно в прессе промелькнула 
информация о том, что ПГУ создает 
инжиниринг-центр, который будет 
помогать в осуществлении бизнес-
проектов. Принимаете идеи со сто-
роны?

- Благодарю за интерес к этому про-
екту. На базе нашего вуза будет создан 
центр инжиниринга и трансферта тех-
нологий. Цели центра – способство-
вать инновационной деятельности и 
участвовать в реализации проектов, 
которые осуществляются в экономике 
Павлодарского Прииртышья. Научно-
исследовательская деятельность 
будет вестись по следующим направ-
лениям: развитие аграрного секто-
ра, строительная индустрия и произ-
водство строительных материалов, 
развитие металлургии, химической и 
фармацевтической промышленности, 
модернизация и развитие сферы энер-
гетики, развитие транспортной и теле-
коммуникационной инфраструктуры. 
Это будут девять лабораторий и три 
мини-завода с универсальной базой. 
Решать судьбу представленных науч-
ных проектов будет экспертный совет 
из числа ведущих учёных университета 
и первых специалистов различных от-
раслей производства, что, наверняка, 
обеспечит объективность и професси-
онализм при формировании портфеля 
заказов проектов и программ. Так что 
ждём всех, кто «инновационно» мыс-
лит.

- Обучение в вузах с каждым годом 
всё дороже, а количество грантов 
остаётся на прежнем уровне. Кто и из 
каких расчётов его устанавливает?
В соответствии с постановлением 

Правительства республики устанав-
ливается государственный заказ на 
число государственных образователь-
ных грантов. Этот заказ формируется 
Министерством образования и науки, 
но опирается на потребность крупных 
промышленных предприятий в тех или 
иных специалистах. В последние годы 
стало больше выделяться грантов 
по техническим специальностям, так 
как в Казахстане действует програм-
ма форсированного индустриально-
инновационного развития и другие, 
реализация которых невозможна без 
солидного кадрового потенциала. Не 
согласен с тем, что количество гран-
тов остаётся на прежнем уровне – оно 
растёт с каждым годом, причём замет-
но. Увеличивается и размер стипендии 
учащимся: в этом году она составляла 
16000 тенге, а с первого июля была под-
нята до 17800 тенге.
Но в нашем вузе действует немалый 

пакет социальной поддержки учащих-
ся: двадцати- и пятидесятипроцентные 

скидки на обучение, ректорские гранты 
и так далее. Главное – чтобы студент 
хорошо, отлично учился. Наш вуз госу-
дарственный, и он открывался не для 
того, чтобы собирать деньги, а чтобы 
готовить кадры.

- Я окончил профтехлицей № 19 в 
Аксу. На каких условиях могу посту-
пить в ПГУ?

- Вам в срочном порядке нужно сда-
вать документы для комплексного те-
стирования, после которого вы получи-
те шанс обучаться в бакалавриате.

* * *
В ходе конференции Е. Арын ответил 

и на вопрсы журналистов.
- Ерлан Мухтарович, Павлодар-

ский государственный университет 
имени С. Торайгырова не нуждается 
в особом представлении читателям 
«Звезды Прииртышья». Поделитесь, 
пожалуйста, планами вашего кол-
лектива на ближайшее будущее. Не 
готовит ли вуз какой-нибудь подарок 
к двадцатилетию независимости Ка-
захстана?

- Прежде всего мы ставим задачу 
признания международной аккреди-
тации университета: ряд специаль-
ностей уже получил такую аккредита-
цию, и их список расширяется. Кроме 
того, мы намерены дальше укреплять 
материально-техническую базу вуза. 
В следующем году планируется стро-
ительство большого студенческого 
кампуса современного технологиче-
ского парка, в котором будут разра-
батываться инновационные проекты. 
Также планируется открыть три обра-
зовательных центра. Кроме центра Ин-
ститут Конфуция, о котором я уже ска-
зал, это будет казахстано-германский 
- по эмбриональной трансплантологии 
и центр, который будет работать над 
вопросами «зелёной энергетики» и 
энергосбережения совместно с Респу-
бликой Корея. Значительно увеличит-
ся пул иностранных преподавателей, 
которые будут работать в ПГУ имени 
С. Торайгырова. Есть и другие новше-
ства.
Мы планируем развивать парк ин-

тересных проектов студентов и пре-
подавателей ПГУ, в том числе интел-
лектуальных, по информационным 
технологиям, выпускать современные 
книги, открывать лаборатории. Со-
бираемся открыть музей отделения 
журналистики. Думаю, мы дойдём до 
того, что в конце учебного года сту-
денты этой специальности будут по-
лучать в пользование фотоаппараты, 
лэптопы (персональные переносные 
компьютеры) и другую технику, что-
бы уверенно работать с ней. Кроме 
того, есть возможность договориться 
с Московским государственным уни-
верситетом имени М. Ломоносова о 
том, чтобы учащиеся журфака при 
финансировании ПГУ проходили там 
стажировку, бывали в этом знамени-
том российском вузе. Мы также гото-
вы профинансировать деятельность 
ассоциации выпускников факультета 
журналистики ПГУ. В КазНУ имени 
аль-Фараби такая ассоциация уже 
работает. Почему бы не создать её в 
нашем университете?
В честь двадцатилетия независи-

мости Казахстана мы хотим запустить 
программу под названием «Пятью 
двадцать». По этой программе учё-
ный совет, преподаватели, студенты 
будут работать по 20 различным от-
раслевым направлениям, в каждом 
из которых должно быть по пять круп-
ных достижений: кто-то стал доктором 
наук, кто-то выпустил первоклассную 
монографию и так далее. Кроме того, 
мы имеем программы среднесрочного 
и долгосрочного развития на ближай-
шие десять лет и работаем в соответ-
ствии с ними.

М. РАХИМЖАНОВА.

ПГУ: КУРС НА ИННОВАЦИИ
Всего во время интернет-конференции Е. Арын было задано 40 Всего во время интернет-конференции Е. Арын было задано 40 
вопросов, но они продолжали поступать и после этой встречи. вопросов, но они продолжали поступать и после этой встречи. 
Страницу интернет-портала «Аймақ айнасы» с первого по ше-Страницу интернет-портала «Аймақ айнасы» с первого по ше-
стое июля - в период поступления вопросов ректору - посетили стое июля - в период поступления вопросов ректору - посетили 
свыше 4300 человек, в том числе более 3700 казахстанцев. С ходом свыше 4300 человек, в том числе более 3700 казахстанцев. С ходом 
интернет-конференции ознакомились читатели из России, Белару-интернет-конференции ознакомились читатели из России, Белару-
си, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, а также из си, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, а также из 
других стран Европы, Азии и из Северной Америки.других стран Европы, Азии и из Северной Америки.
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САРБАЛАЕВ Жақсыбай 
Тұрсынұлы – филология 

ғылымдарының кандидаты, 
профессор, гуманитарлық-

педагогикалық факультеттің де-
каны. «ҚР мəдениет қайраткері», 

«ҚР жоғары білім беру іссінің 
құрметті қызметкері», «ҚР білім 
жəне ғылым құрмет грамотасы»

Факультет тынысыФакультет тынысы

- Жақсыбай Тұрсынұлы, факуль-
теттің құрылған жылы, тарихына 
қысқаша тоқтала кетсеңіз...

- Біздің факультет 2004 жылы бірінші 
сəуірде Ерлан Мұхтарұлының баста-
масымен, «Филология, журналистика 
жəне өнер факультеті» деген атаумен 
құрылды. Басында қиындықтар бол-
ды əрине. Қазір оның барлығы артта 
қалды. Факультет төрт аяғына тік тұр ды 
деп айта аламын. 2008 жылы факультет 
Шет тілі факультетімен бірікті. Бүгінгі 
таңда факультетте тоғыз кафедра бар. 
Олар: «Қазақ филологиясы», «Орыс 
филологиясы», «Журналистика жəне 
кітапханатану», «Психология жəне пе-
дагогика», «Орындаушылық өнер», 
«Аударма теориясы мен практикасы», 
«Шет тіл де рі нің практикалық курсы», 
«Қа зақ тілі» кафедралары. Штатта 166 
мұғалім жұмыс істейді. Университет-
тегі мұға лімдердің саны жөнінен ең 
үлкен факультет болып табыла-
ды. 2011 жылы факультет атауы 
«Гуманитарлық-педагогикалық фа-
культет» деген атауға өзгертілді. 
Неге десеңіз, жарнамалық сипатқа 
ие болу керек. Бізде «Филология, 
журналистика жəне өнер» деген-
де, педагогикалық маман дықтар 
көрінбей қалады. Сондықтан да 
«гуманитарлық-педагогикалық» 
дегенде, бүкіл мамандықтарды 
қамтиды. Бұл біздің ұжымның 
ынтасымен кө терілді, барлығы 
факультет кеңесінде ақылдасып, 
шешілді.  

- Факультетте қай маман 
түрлерін даярлайсыздар?

- Біздің факультет аты айтып 
тұрғандай гумани тарлық жəне 
педаго ги калық мамандықтар-
ды даяр лайды. Аудармашы, 
журналист, ұстаз, кітапханашы, 
филолог, окытушы сияқты ма-
ман түрлері. 

- Оқытушылар құрамы қандай?
- Біздің факультеттің барлық 

профессор-оқытушылар құ рамы ғы-
лыми зерттеу жұмыс тарымен айна-
лысады. Биыл ғы жылы факультеттің 
профес сор-оқытушылар құрамымен 
8 монография, 18 оқулық, шетелдік 
баспада 24 мақала, Халықаралық, 
Республикалық, аймақтық конфе-
ренцияларда 300 ғылыми басылым-
дар, сонымен бірге алыс жəне жақын 
шетелдердегі білім саласын бақылау 
Комитеті ұсынған ғылыми журнал-
дарда, мəселен, «Білім əлемінде» 
(Алматы), «Ізденіс» (Алматы), «Ұлт 
тағылымы» (Алматы), «ПГУ Хабаршы-
сы» (Павлодар), «Вестник ЕАГИ» (Аста-
на), «НГПУ Хабаршысы» (Новосибирск, 
Ресей),  «Федерация» (Мəскеу), «По-
иск» (Алматы) , «Əл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ Хабаршысы» (Алматы) сынды 
журналдардағы ғылыми мақалаларын 
айтуға болады. 
Біздің профессор-оқытушы лар құ-

рамы жыл сайын өзінің кəсіби, ғылыми 
деңгейін жоғарылатады. Халықаралық 
конференциялар мен семинарлар бары-
сында факультет оқытушылары, аспи-
ранттар, магистранттар жəне студент-
тер арқылы халы қаралық серіктестік 
жүзеге асырылады. Біздің универси-

тет Мəскеудегі А.С.Пушкин атындағы 
мемлекеттік орыс тілі институтымен, 
Ресей мем лекеттік гуманитарлық уни-
вер ситетімен, Германия да ғы Гёте 
атындағы институтымен, Ф.М. До-
стоевский атындағы Омбы мем-
лекеттік педагогикалық уни вер ситеті-
мен тығыз байланыста. Ака демиялық 
серіктестік аясында Франциядағы 
КОНКОР Халықаралық Академиясы-
мен, Чехиядағы Білімді дамытудың 
Халықаралық Ассоциациясымен, Оң-
түстік Каролина универ ситеттерімен 
шарт жасасқан. 
Университет ішіндегі өткен жары-

ста ф.ғ.д., профессор Н.Қ. Жүспов 
«ЖОО үздік оқы тушысы» атанды. Ал 
республикалық оқытушылар жарысын-
да  2010 жылы «ЖОО үздік оқытушысы» 
атанған оқытушылар: т.ғ.д., профессор 
Қ.М. Алдабергенов, ф.ғ.д., профессор 
Н.Қ. Жүсіпов, доцент М.К. Акошева «Ең 
үздік профессор» болып Н.Қ. Жүсіпов 
атанды. 

Университеттің 50-жылдық мерей-
тойына орай факуль теттің профессор-
оқытушылар құрамы С.Торайғыров 
атында ғы Алтын төс белгісімен ма-
рапатталды: Н.Э. Пфейфер, Е.И. Бур-
дина, К.М. Кертаева, Е.Ө. Жұматаева, 
Н.С. Шадрин, Р.К. Ержанова, К.С. Иси-
нова, А.Ф. Зейнулина, Г.К. Кенжебалина, 
Ж.Т. Сарбалаев, К.Н. Булатбаева, А.К. Ка-
ирбаева, Г.Х. Демесинова, Қ.М. Алда-
бергенов жəне тағы басқалары.

2010 жылы білімге қосқан сүбелі 
үлесі үшін А.Ф. Зейнулина «Қазақстан 
Республикасының білім беру ісінің 
құрметті қызметкері» атты марапат-
пен, «Мемлекеттік тілдің əлеу меттік-
коммуникативтік кеңіс тіктегі рөлін 
арттырудағы еңбегі үшін» атты мара-
паттау қағазымен марапатталды.  

2010 жылы «Павлодар облысындағы 
тіл саясаты: аймақтық жүзеге асы-
ру» атты Республикалық ғылыми-
практикалық конференцияда «ҚР 
Мəдениет министрлігі Тіл комитетінің  
мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру 
барысындағы жетістігі үшін» атты ма-
рапаттау қағазымен К.Х. Текжанов ма-
рапатталды. Профессор Жүсіп Қуандық 
Па зылұлы 2010 жылы Астананың 10 
жылдығына орай төс белгі алды. 

- Студенттердің ғылым ға тар-
тылуы қандай дең гейде? 

- Студенттердің оқу процесін 
ғылыммен байланыстырмаса болмай-
ды. Ғылымға бі рін ші курстан бастап тар-
тамыз. Курстық жұмысты жазады, со-
дан ол дипломдық жұмысқа жалғасады. 
Түрлі республикалық, халықаралық 
деңгейдегі ғылыми жарыстарға 
қатыстырамыз.  
Факультетте «Мəшһүртану», «Сөз 

құдіреті», «Жас аудармашы», «Лингва», 
«Мнемотехника», «Непереводимое в пе-
реводе», «Компьютерная машинопись» 
сынды ғылыми үйірмелер өз жұмысын 
атқаруда. Психология жəне педагогика 
кафедрасында «Жеңіс баспалдағы» 
атты студенттік қауымдастығы, 
əлеуметтік жұмыскерлердің «Ақ жүрек» 
атты волонтерлік студенттік қозғалысы 
бар.   

- Факультеттің бүгінгі күнге 
дейінгі жетістіктері?

- Соңғы жылдары біздің факультет 
жақсы көрсеткіштерге қол жеткізіп жүр. 
2010 жылы желтоқсан айында «журнали-

стика» кафедрасында оқып жүрген жур-
301 тобының студенттері «SMS+» редак-
торы Қ.Танабас Ноғайсібір қаласында 
өткен халықаралық «Алтын бұлғын» 
жарысына барып, «Достық көпірі» но-
минациясы бойынша «Алтын бұлғын» 
мүсіншесін жеңіп алды. Биылғы жылдың 
табысы да қомақты. Бəрімізге үлкен 
қуаныш əкелді. Біздің факультетіміздің 
студенттері зор та бысқа қол жеткізді. 
Еліміздің бірқатар қалаларында кезек-
кезек өткі зілген республикалық олим-
пиадада студенттер дүркін-дүркін 
жеңіске жетіп, тек жүлделі орындардан 
көрінді. Мəселен, Елордамыз Астана 
қаласындағы Лев Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінде өткен 
республикалық олимпиада барысында 
біздің орыс филологиясының команда-
сы бірінші орынды жүлделеді. Ал қазақ 
филологиясының студенттері болса, 
академик Е.А. Бөкетов атындағы Қа-
рағанды мемлекеттік универ ситетінде 
өткен олимпиададан екінші орын алды. 
Тап сондай көрсеткішке əлеуметтік 
жұмыс мамандығының студенттері де 
қол жеткізген еді. Абылай хан атындағы 
халықаралық қатынастар жəне əлем 
тілдері университетінде шет тілі фило-
логиясы үшінші орынды жеңіп алды. 
Ал университетіміздің журналистика 
кафедрасының студенттері болса, Əл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
вер ситетінде өткізілген олимпиадада 
үшінші орын алды. Жекелеген сындар-
да «қазақ филологиясы» тобының төр-
тін ші курс студенті А. Абышева бірінші 
орынның, «журналистика» мамандығы 
бойынша төртінші курс сту денті 
А. Мұқышев жеңімпаздар атанды.
Біздің студенттеріміз түрлі рес-

публикалық, халықаралық кон ферен-
цияларға, түрлі медиа мектептерге, 
форумдарға қатысады. «Work and 
travel USA» бағдарламасы аясында 
шетелдерге барып жатады. Сонымен 
бірге студенттеріміз университеттің 
қоғамдық өмі ріне белсене қатысып, 
үздік оқуларымен, ғылыми жобалары-
мен көзге көрініп, Мəшһүр Жүсіп Көпеев, 
А.Бектұров, С.Торайғыров, Əл-Фараби 
атын дағы атаулы стипендияларды, ҚР 
Президентті атындағы стипендиялар-
ды же ңіп алып жүр. Бұл біз үшін, əрине, 
үлкен жетістік.  

- Оқу бітіргендердің жұ мыспен 
қамтылуы қалай?

- Жұмысқа орналасуы жақ сы. 
100 пайыз деуге болады. Біз дің 
мамандықтардың барлығы қазіргі кез-
де сұранысқа ие. Біздің факультетті 
бітірген студенттердің барлығы қазір 
Павлодар облысының білім беру 
ұяларында ұстаз болып, оқушыларға 
дəріс беруде. Аудармашыларымыз бол-
са, ірі фирмаларда, шетелдік компания-
ларда аудармашы болып жұмыс істейді. 
Қазақстанның шетелдермен қатынасы 
күн нен-күнге дамып келе жатыр ғой. 
Қазақстан қазіргі кезде инвестицияға 
дүние жүзіндегі қолайлы ел. Сондықтан 
да қазір əлемнің кəсіпкерлері, 
бизнесмендері фирма, компаниялар 
құрып жатыр. Сонда аудармашылар 
өте қажет. Біздің факультетте «журна-
листиканы» тəмамдаған студенттеріміз 
«Хабар», «31 арна» «Қазақстан» сын-
ды республикалық телеарналарда, 
республикалық, облыстық, қалалық 
газет-журналдарда жұмыс істеп жүр. 
Сұраныс көп. Бүгінгі күнге дейін істеп 
жатқан жерлерінен жақсы лебіздер 
келіп жатыр. Сенім биігінен шыға біледі 
деген ойдамыз.     

- Жастардың кітап оқу дағдарысы 
жайында сіздің пікіріңіз?

- Əрине маған əріптестерім ренжімей-
ақ қойсын. Бірақ əр нəрсеге шындық 
көзбен қарау керек. Əр заманның өзінің 
ұраны болды. Мысалы 30-40 жылдары 
қазақ қоғамында теледидар, кинотеат-
рлар деген болған жоқ. Қазір қоғам алға 
дамып бара жатыр ғой. Өнердің де жаңа 
түрлері пайда бола береді. Бізде театр 
ғана өмірлік деп ойлаймын. Өмірлік 
екені рас. Бірақ қазір театр салғанда 
1000-2000 орындық саламыз. Ал Лат-
вия, Эстонияда, Батыс елдерінде те-
атр белгілі бір халыққа ғана салынады. 
Кімнің өзі жақсы көреді. Біз қазір «ана-
ны да 2000-3000 адам көрсін!» деген 
баяғы заманнан өттік деп ойлаймын. 
Сондықтан да болашақ театрлардың 
залы 300-400 орындардан аспау ке-
рек. Кітап оқуды айт сақ, Шыңғыс 
Айтматовтың «əдебиеттің заманы өтті» 
деген сөзі бар. Өйткені қазіргі заман 
ғаламданудың, ғылым мен техниканың 
өрістеген заманы, компьютердің зама-
ны ғой. Өйткені халықтың қазір ұзақ-ұзақ 
романдарды оқып отыратын уақыты да 
жоқ. Сондықтан шетелдің романдарын 
қарасаңыздар, 200 беттен аспайды. 
«Бірінші том, екінші том, үшінші том» 
деген заман өтті деп ойлаймын. Өйткені 
қазір уақыт басқа, заман басқа.   

- Əңгімеңізге рахмет, жемісті 
еңбек тілеймін!

 
Сұхбаттасқан: 

Салтанат НЫСАНБЕКОВА

БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҢ БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҢ 
ТАБЫСЫ ДА ҚОМАҚТЫ
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Газетіміздің кейінгі сандарында оқу ордамыздағы әр факультеттің тыныс тіршілігін оқырман Газетіміздің кейінгі сандарында оқу ордамыздағы әр факультеттің тыныс тіршілігін оқырман 
қауымға таныстырып отыруды алдымызға үлкен мақсаттарымыздың бірі етіп алған болатынбыз. Сол қауымға таныстырып отыруды алдымызға үлкен мақсаттарымыздың бірі етіп алған болатынбыз. Сол 
үрдістің аясында біздің назарымызға түскен студенттерінің білімге деген құлшынысы зор әр кезде биік үрдістің аясында біздің назарымызға түскен студенттерінің білімге деген құлшынысы зор әр кезде биік 
белестерді бағындырып жүрген гуманитарлық-педагогикалық факультетті болды. белестерді бағындырып жүрген гуманитарлық-педагогикалық факультетті болды. 
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С.Торайғыров атындағы ПМУ 
басшылығын мен «Нұр Отан» ХДП-
ның бірлесіп ұйымдастыруымен қара 
шаңырағымыздың студент жастары 
мен оқытушы құрамдарына биыл да 
үлкен сый тағайындалды. Ол киелі 
Шығыс жеріне 2 күндік тегін сапар. 
Ауқымы кең, мағынасы зор, келер 
ұрпаққа берер тəрбиесі үлкен шараның 
басы –қасында болып, «Өлкетану 
-2011» экспедициясын ерекше қызықты 
етіп өткізуге бар мүмкіндігін салған оқу 
ордамыздың мұражай орталығының 
директоры Г.Рақымжанова мен сол 
орталықтың барлық қызметкерлері.  
Жыл сайын студенттерге ата тари-

хын таныстыру жолында, еліміздің 
өзге жерлерінің сырымен қанықтыруға 
бағытталған үлкен жоба биыл да 
өз жалғасын тапты. Осымен 11 рет 
ұйымдастырылып отырған өлкетану 
бағдарламасының ауқымы өзгеріп, 
олардың құрамының басым бөлігін 
оқытушылар мен университеттің 
қызметкерлері құрады.  Шілденің  
4-5 жұлдызы аралығында тарихтың 
сан түрін жотасы мен шыңында, 
тастары мен нуында жасырған 
Абай, Шəкəрім, Мұхтар сында 
алыптардың құт мекені болған Се-
мей жеріне университетімізден 50 
-ге жуық адам экспедицияға жолға 
шықты.  Экспедицияның мақсаты 
қатысушылардың танымына Абайдың 
туған өлкесінің қадір-қасиетін сіңіріп, 
Шығыс Қазақстан облысының та-
рихы, этнологиясы мен мəдениеті 
бойынша білімдерін кеңінен таныта 
отырып, тарихи мəдени мұраларды 
зерттеп қазақстандық патриотизмді 
қалыптастыру. 
Біздің экспананттарға шілденің 

шіліңгір ыстығы мен жолдың ауырлығы  
да кедергі бола алмады. Көтеріңкі 
көңіл күй, білсем, көрсем, тарихына 
тереңінен бойласам, бұл өлкенің мен 
білмейтін қырларына бойласам деген 
ойлары мен мақсаттары əрқайсысының 
жүрегінде жалындап жанарында тарих 
тұнған өлкенің сұлулығы тербелді.

КӨЗБЕН КӨРГЕН ЗОР БАҚЫТКӨЗБЕН КӨРГЕН ЗОР БАҚЫТ
Өзінің алған бағытымен жол таратқан 

жолаушыларды Семей қаласына кіре 
бере университетіміздің мұражай ди-
ректоры Г.Рақымжанова Семей жерінің 
тарихымен қысқаша таныстырып өтті. 
Семей жеріне ерекше құштарлықпен 

асыға жеткен Кереку қонақтарын 
арнайы Семей қаласындағы Абай-
дың мемлекеттік тарихи-мəдени 
жəне əдеби-мемориалдық қорық 
мұражайының қызметкері Жиде-
бай дағы Абай тұрған құт мекенге 
бастап апарды. Жидебайға барар 
жолда орналасқан махаббаттың 
мəңгілік жаршысы, адалдықтың 
қалтқысыз символы «Еңлік –Ке-
бек» ескерткішіне арнайы тоқтап 
тағзым етуді де ұмытпады. 
Ескерткіш басында естелікке су-
ретке түсіп естен кетпес əсерге  
бөленген саяхатшылар Жиде-
бай елді мекенінде орналасқан, 
тарихтың бар сырын өз бойына жа-
сырып жатқан құт мекенге сапарын 
жалғастырды. Құт мекен деуіміздің 
өзіндік үлкен сыры да жоқ емес. 

Себебі ХІХ ғасырдың алыбы, бүгінгі 
қазақ əдебиетінің інжу маржаны, ақын, 
жазушы, қоғам қайраткері, қазіргі қазақ 
жазба əдебиетінің негізін салушы, ли-
бералды білімді исламға таяна оты-
рып, орыс жəне еуропа мəдениетімен 
жақындасу арқылы қазақ мəдениетін 
жаңартуды көздеген дана ойшылымыз 
Абай Құнанбайұлының төртінші əйелі 
Еркежанмен бірге тұрған үйі бүгінде 
ешбір дүниесі өзгеріссіз мұражай бо-
лып сақталған. Міне, біздің сапары-
мыз осы мұражай үйден бастау алды.  
Мұражайдың таныстырушысы Гүлбану 
ханым келген қонақтарды ыстық 
ықыласымен қарсы алып, əрбір жан-
ды өзінің тіл байлығының молдығымен 
əсіресе Абай ата ұстаған əрбір зат-
ты ерекше құрметпен таныстырды. 
Гүлбану ханым өз сөзінің арасында 
«...Сіздер бақытты ұрпақ екенсіздер. 
Себебі Абай атамыз ұстаған əрбір 
заттың тұпнұсқасын өз көздеріңізбен 
көрудесіздер. Бұл заттардың бірнеше 
жылдан соң тек қана көшірмелері ғана 
қалуы мүмкін ғой...» деп сөзін əрі қарай 
сабақтап экскурсияны жалғастыра 
берді. Бəрімізді бірден өзіне тартып 
қызықтырып алған дүние ол Абай 
атамыздың сол кездегі қолданыста 
болған ағаш үтігі. Ағаш үтікті сол кезде 
қалай қолданғанында зор құрметпен 
көрсетіп берді. Ал екінші бір көзімізге 
оттай басылған құндылықтың бірі, əрі 
бірегейі Абай атамыздың «Көзімнің 
қарасы», «Айттым сəлем Қаламқас», 
«Желсіз түнде жарық ай», «Сегіз аяқ» 
сынды құндылықтарының жаршысы 
болған қара домбырасы. Домбыра 
төсекке сүйеулі тұр. Дəл сол бөлмеге 
кірген сəтте, құтты бір Абай ата кіріп 
келетін тəрізді. Сонымен қатар Абай 
Құнанбайұлының ұлттық ойындардан 
тоғызқұмалақ ойынын ерекше ойнай-
тынын əдебиет беттерінен жақсы 
білеміз. Сол тоғызқұмалақ пен  дойбы 
тақтасы да сол қалпында сақталған. 
Айта кететін бір жайт сол заманда 
Еркежанның (Абайдың 4 əйелі) өз 
қолынан тігілген түскиізі де сақталған. 
Бұрын Мұхтар Əуезовтың «Абай жо-
лында» оқып танысқан, Абайдың 
Еркежанға алтынмен аптап, күміспен 
күптеп сыйға тартқан ер тоқымын да 
өз көзімізбен көрдік. 
Мұражайдан алған əсер мен 

бөленген сезімді қара сөзбен айтып 
жеткізу мүмкін емес. Жидебай елді 
мекеннің барша тұрғыны мұражайдағы 

əрбір затты көздерінің қарашығындай 
сақтағанын көріп қатты қуандық. Бəріде 
ХІХ ғасырды тарих беттерінен оқып 
білсе, біздің саяхатшылар сол ғасырға 
тікелей Абай əлемі арқылы шолу жа-
сады. Сондай-ақ олар мұсылман 
баласының парызын орындап, Абай 
мен Шəкəрімнің кесенесіне барып дұға 
бағыштап құран  оқыды. Дəл сол жерде 
орналасқан Еуразиялық континентінің 
орталығының да қызығына қанықты.

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫ 
ТЫЛСЫМ СЫРЛАРТЫЛСЫМ СЫРЛАР
Келесі күнгі саяхат Семей қа ла-

сындағы  Абайдың мемлекеттік та рихи-
мəдени жəне əдеби-мемо риалдық 
қорық мұражайынан басталды. Онда 
да көп қызықтармен сан қилы мағ-
лұматтармен қанықтық. Айта кететін 
бір жайт дəл біз барған күні аталмыш 
мұражайдың демалыс күні екен. Алай-
да арнайы ПМУ-дан келген қонақтар 
үшін демалыс күндері де жұмыстарын 
жасады. Мұражай үйінде орналасқан 
əрбір затқа ерекше мəн беріп, асқан 
ыждағаттылықпен таныстырған та-
ныстырушылар біздің топты өзіне 
бірден баурап алды. Əсіресе атал-
мыш мұражайда сақталған Күлəш 
Байсейтованың бейнесін таудың ақ 
тасынан ойып жасаған ескерткіш 
мүсіні əрбірінің таңдайын қақтырып, 
басын шайқатпай қоймады. Тек ол 
ғана емес жеке бір бөлмені құтты бір 
Абай Құнанбайұлының жазғы жайла-
уы ретінде даярлап қойғаны да көзге 
ерекше көрінді. Табиғи шөптер, гүлдер 
мен өсімдіктер, шилер көздің жауын 
алады. Сұлтанмахмұт Торайғыров 
жырындағы:  

«Алаш туы астында,
Күн сөнгенше сөнбейміз.
Енді Алашты ешкімнің,
Қорлығына бермейміз!» деп бар-

ша алаш баласын бір тудың астына 
біріктірген туда дəл осы музейдегі 
құндылықтардың бірегейі.  Киіз  үйдің 
босағасына ілінген Алаш туын көріп 
«біздің бабалар басын қосқан байрақ» 
деп ерекше атап өтісіп жатты. 
Осындай ерекшеліктер мен құн-

дылық тарға қаныққан экспе дициялық 
топтың келесі бағыты Достоевский 
мұражайы болды.
Мұражайда Достаевскийдің өміріне 

арналған деректі фильм көрсетіліп, 
өмірі, шығармашылық жолы жəне от-
басы тарихын кеңінен таныстыры өтті. 
Тарих қатпарынан сыр шертетін 

қазыналармен танысып, өткен кезеңге 
сапар шегіп кеткен біздің достарды 
Невзоровтардың отбасылық сурет 
мұражай үйінің тылсымына бойлап, 
ғажайып əлемге сапар шекті. Құтты 
бір ертегі əлемі дерсіз. Əрбір суретке 
жақындаған сайын тіл бітіп, өз тарихы-
нан сыр шертердей болып көрінеді. 
Экспедицияның соңы универ-

си тет тің қабырғасында барлық 
қа ты су шылардың арнай пресс-
конференциясымен өз мəресіне жетті. 
Саяхатшылардың барлық жағдайын 

жасап, жыл сайын осындай тамаша 
мүмкіндік беріп отырған С.Торайғыров 
атындағы ПМУ-дың басшылығына 
баршасының айтар алғысы шексіз.  

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ

ӨМІРЛІК ЖОЛЫМДА 
БАҒДАРШАМ БОЛАДЫ
Ең бірінші адам руханиятына кемел 

рухани қазына дарытатын «Өлкетану» 
бағдарламасының инициаторына ай-
тар алғысым зор. Олай дейтінім бағ-
дар лама аясында Отанымыздың түр-
лі өңірлеріндегі тарихи мекендерді 
көру, тану, сезіну адам көзқарасына, 
ғұмырлық бағытына əсері елеулі. 
Жалпы Абай мен Шəкəрім, Мұхтар 

өсіп-кемелденген сахараның жұпар 
ауасымен дем алу бақытына қауыш-
қанымыз жайлы тебіренісіміз жайлы ай-
тып жеткізу қиын. Десе де, жол үстіндегі 
ойлар, Абайдың қыстауындағы көзбен 
көрген көріністер, Абай мен Шəкəрім 
жатқан зəулім мəрмəр күмбез ішіндегі 
толғаныс, Семей қаласындағы Абайдың 
мемлекеттік тарихи-мəдени қорық 
мұражайындағы тамсанудың бəрі-бəрі 
көкейге, жүрек соғысына жағымды 
əсерлер береді екен.
Семей қаласынан түстеніп шыққаннан 

кейін Жидебайға жол тарттық. Абайдың 
қыстауына жеткенен-ақ жанымызды 
ерекше бір сезім биледі. Абай тал ға-
мымен кестеленген, өрнектелген бөл-
мелер, бөлме ішіндегі сол замандағы 
ең озық дүниелер мен жəдігерді көріп 
тамсандық, бас шайқадық. Сапарға 
шыққанның бəрі таңғалып мұражай 
жəдігерлеріне көз салулары жол 
қиындығын бір сəтте ұмыттырып жі-
береді. 
Абайдың қыстауын бірнеше тамаша-

лап болғаннан кейін Абай мен Шəкəрім 
жатқан жерге жол тарттық. Ақтаудың 
Үстіртінен алып келінген ақ тастар-
дан салынған күмбез алыстан елертіп 
кісі тартатындай тамаша салынған. 
Даланың, алаштың даналары басында 
құран бағыштап қайта Семейге жолға 
шықтық.  
Ақиқатында дəл осы сапар менің жү-

регімде ұзақ уақыт бойы сəуле шашып, 
алдағы өмірлік жолымда бағдаршам бо-
лады. Бұл ғанибет емес пе?!

Н. БАЙГЕНЖЕ.

АЙТАР АЛҒЫСЫМ АЙТАР АЛҒЫСЫМ 
ШЕКСІЗШЕКСІЗ

Біздің университетіміздің студенттер 
мен оқытушылардың ынтасын артты-
рып, өмірлері мен қызмет жолдарында 
тың серпіліс жасау үшін  атқарып жатқан 
толайым істері өте көп. Міне, солардың 
бірі жыл сайын ұйымдастырылып келе 
жатқан «Өлкетану» бағдарламасы. 
Биыл ғы өлкетану бағдарламасы негі-
зін де даңқты ақынымыз Абай туған 
өлкеге саяхат жасадық.  Осы экспеди-
ция барысында маған қатты əсер еткені 
Жидебай жеріндегі Абай атамыздың 
төртінші жары Еркежанмен тұрған үйіне 
баруымыз. Қазіргі таңда сол үй қаймағы 
бұзылмаған, қазынасы мол, тарихы 
сан қатпарлы мұражай үйіне айналған. 
Онда Абай атамыздың ұстаған затта-
ры, оқыған кітап құралдары, əсіресе 
бəрімізге белгілі тоғызқұмалағы, қа сиет-
ті қара домбырасы т.т. заттары сақ тал-
ған. Жəне де Абай атамыздың бейнесін 
осы күнге жеткізуге зор септігін тигізген 
2 фотосуреті қалғанын тарихтан білетін 
болсақ, бұл экспедиция барысында сол 
фотоларды да өз көзімізбен көрдік. 
Біз барған əрбір жер өзінше бір 

тарихтың ордасы. Мəселен, Еңлік-
Кебек ескерткіші,  Достаевский атын-
дағы мұражай үйі, Невзаровтардың 
отбасылық өнер мұражайы бəрі-бəрі 
тамаша ұйымдастырылған. Осындай 
тамаша дүниелерді көзімізбен көріп, 
өз санамызда түйіп келуге ерекше 
мүмкіндік берілді. 
Мен алған əсерімді бір ауыз сөзге 

сиғызып жеткізе алмаспын. Себебі 
бəрімізде Абай ата өмір сүрген кезеңге 
сапар шектік.
Бізге осындай тамаша экспедициялық 

сапарды ұйымдастырып берген бас-
шылыққа айтар алғысым шексіз. 

Т.ОМАРОВ,
оқытушы.

н Кереку қонақтарын 
ей қаласындағы Абай-
екеттік тарихи-мəдени 
би-мемориалдық қорық

əрбір затты көздерінің қарашығындай 
сақтағанын көріп қатты қуандық. Бəріде 
ХІХ ғасырды тарих беттерінен оқып 
білсе біздің саяхатшылар сол ғасырға
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Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) пен 
мұсыл мандардың Меккеден Мединеге көшуін 
«һижрат» деп атайды. Осы жылдан бастап 
мұсылмандардың жыл санауы – һижра ба-
сталады. Сол һижраның екінші жылы шағбан 
айының соңғы күнінде Аллаһ Тағаладан 
мұсылмандарға Рамазан айында ораза тұту 
парыз етілді. Сол уақыттан бастап барша 
мұсылман қауымы жыл сайын Рамазанда 30 
күн ораза тұтып келеді. Биыл да жайма шуақ 
тамыз айының бірінші күнінен бастап барлық 
халық қадір тұтатын ораза айы да басталады. 
Бес парыздың  Масұдтан (р.а.) жеткен хадисте: 
«Мүмін пенделер Рамазан айының оразасын 
толық ұстап, айт күні намазға бет алғанда, 
Аллаһ тағала періштелерге: «Ей, періштелерім, 
адамзат бейнет атқарса, ақысын талап етеді. 
Пенделерім Мен парыз еткен оразаны атқарып, 
ақысын алуға мешітке бет алды. Олар Мен 
үшін ораза ұстады, Менің пəрменіммен ауыз 
ашты, енді қуанышқа кенелсін. Сендер куə 
болыңдар, оларды жарылқадым»,– делінген.
Əрбір адам қадір тұтатын ораза айының да 

өз несібесі бар. Оразаны əр адам жай бір ни-

етпен емес, сауап болсын деп жəне 
жан рахаты үшін тұтады. Ауыз бекіту немесе ораза 
ұстау ең бірінші жаман, жат қылықтардан аулақ бо-
лып, адам өзінің басты құндылығын жəне шынайы 
өмір заңдылығын анықтауға мүмкіндік береді. Ис-
лам ғылымхалы кітабында ораза ұстағандарға мына 
нəрселерді жасау сауап, жасамаса күнə болмайды 
деп көрсетілген:

1. Бір жұтым су да болса сəресіде тұрып, ішіп-
жеу. Пайғамбарымыз (с.а.у.) бұл тұрғыда: «Сəресіге 
тұрыңдар. Өйткені, сəренің тамағында бере-
кет бар» (Бухари, Саум, 20). Басқа бір хадисінде: 
«Сəресі тамағы берекет. Бір жұтым су да бол-
са, оны тастамаңдар. Өйткені, Аллаһ сəресіде 
тамақтанғандарға рақымдылық етіп, періштелері 
де олар үшін кешірім тілейді» (Ахмед ибн Ханбəл, 
III, 44), – дейді. Екінші шапақ атқанға дейін сəресіні 
кешіктіру де — мұстахап. Пайғамбарымыз (с.а.у.) 
«Үмбетім ауыз ашарда асығып, сəресіні кешіктірген 
уақытта əрқашан жақсылықта» (Бухари, Саум, 45), – 
деген.

2. Ауызды ақшам намазынан бұрын ашу. Намаз-
да адамның көңілі ауыз ашуға ауып тұратындықтан, 
ауыз ашуға асығу — мұстахап. Бұған жоғарыда 
айтылған хадис куə. Сонымен қатар, ауызды құрма 
немесе сумен ашу – сүннет. Пайғамбарымыз (с.а.у.) 
осылай ашқан.

3. Ауыз ашарда мына дұғаны оқу — сүннет: Оқылуы: 
«Аллаһуммə лəкə сумту уə бикə əəмəнту уə ‘алəйкə 
тəуəккəлту уə ‘ала ризқикə əфтарту уə саумəлғади мин 
шəһри Рамадана нəуəйту, фəғфирлии мəə қаддамту 
уə мə аххарту». «Аллаһым! Сенің ризалығың үшін 
ораза ұстадым. Сенің берген ризығыңмен аузымды 
аштым. Саған иман етіп, саған тəуекел жасадым. Ра-
мазан айының ертеңгі күніне де ауыз бекітуге ниет 
еттім. Сен менің өткен жəне келешек күнəларымды 
кешір».

(Ауыз бекітерде айтылатын дұға. Оқылуы: «Нəуəйту 
əн асумə саумə шəһри Рамаданə минəл фəжри илəл 
мағриби халисан лиллəһи  таъалə. Аллаһу акбар!». 
“Таңертеннен кешке дейін Аллаһтың ризалығы үшін 
Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім. Аллаһ 
ұлық!”)

4. Аузы берік жандармен бірге ауыз ашу жəне жоқ-
жітіктер мен кедейлерге қол ұшын беру – мұстахап. 
Пайғамбарымыз (с.а.у.) былай дейді: «Аузы берік 
жанды ауызашарга шақырып тамақ берген — ораза 
ұстаган адамның алатынындай сауап алады. Аузы 
берік адамның сауабынан да еш нəрсе кемімейді» 
(Тирмизи, Саум, 82; Ибн Мажə, Сиям, 48).

5. Таң уақыты кірмей жүніптік, хайыз жəне нифа-
стан тазалану: Мұндағы мақсат – оразаны таза ба-
стау. Бірақ аузы берік тұрып, жуынуға да болатынын 
ескерте кетейік. Мұндай кезде судың тамаққа кетіп 
қалмауын қатты қадағалау керек. Əйелдің хайыз яки 
нифас мерзімі түнде аяқталып, оразаға ниет етсе, 
жəне де жүніп кісі жуынбай ораза ұстаса, оразасы 
жарамды.

6. Аузы берік адамның жақсы сөздер сөйлеуі, бос 
сөз бен орынсыз іс-қимылдардан бойын аулақ ұстап 
байсалдылық танытуы – мұстахап. Пайғамбарымыз 
(с.а.у.) былай дейді: «Жалған сөйлеу мен жалған 
сөздермен əрекет етуді қоймаған адамның ішіп-
жеуді ғана доғаруы Аллаһқа қажет емес» (Ахмед 
ибн Ханбəл, VI, 34). Басқа бір хадисінде: «Небір 
ораза ұстағандар бар. Олардың оразасында шөлдеу 
мен аштықтан басқа ешқандай пайдасы болмай-
ды. Небір түнде тұрып, нəпіл ғибадат еткендер бар. 
Бірақ бұл əрекетінен ұйқысыздықтан басқа ешқандай 
пайда таппайды» (Ибн Мажə, Сиям, 21). Сонымен 
қатар, Рамазанда «Мен оразамын» деу – сүннет. 
Пайғамбарымыз (с.а.у.) былай дейді: «Кімде-кім аузы 
берік болса, жаман сөз сөйлемесін. Дауыс көтеріп, 
айқай шығармасын. Біреу оған тіл тигізсе немесе 
онымен керіскісі келсе оған: «Мен оразамын» десін» 
(Бухари, Саум, 2).

7. Аузы берік адам бос уақыттарын нəпіл 
ғибадаттармен, ғылыммен, Құран оқумен, зікір, са-
лауат айтумен өткізу керек. Пайғамбарымыз (с.а.у.) 

                Рамазанда «Жебірейіл екеуі 
      бір-біріне кезекпе-кезек 
      Құран оқып, тыңдасатын» 
       (Бухари, Бəдул-Уахи, 5).
          8. Жалпы Рамазан айы-
    ның ең соңғы он күнінде 
    иғтиқафқа кіру – сүннет. 
     Пайғамбарымыз (с.а.у.) 
       Рамазанның ең соңғы он 
       күнінде көп ғидабат 
       жасайтын (Муслим, 
        И’тиқад, 8).
         Ораза ұстаған жандар-
      дың оразасы қабыл, жаса-
      ған істері сауаптан бол-
      сын!

 Н. ИСАБЕКОВА.

Павлодар

2011 (хижри 1432) жылы ПАВЛОДАР үшін ОРАЗА КЕСТЕСІ

Апта күндері Имсак Бамдат Күн Бесін Екінді Ақшам Құптан

1 Дүйсенбі 1:24 2:06 5:04 13:12 18:30 20:53 23:41

2 Сейсенбі 1:33 2:12 5:05 13:12 18:29 20:52 23:37

3 Сəрсенбі 1:40 2:17 5:07 13:12 18:28 20:50 23:33

4 Бейсенбі 1:47 2:22 5:08 13:12 18:27 20:48 23:29

5 Жұма 1:53 2:26 5:10 13:12 18:26 20:46 23:25

6 Сенбі 1:58 2:30 5:12 13:11 18:25 20:45 23:21

7 Жексенбі 2:03 2:35 5:13 13:11 18:24 20:43 23:17

8 Дүйсенбі 2:08 2:39 5:15 13:11 18:22 20:41 23:13

9 Сейсенбі 2:13 2:43 5:16 13:11 18:21 20:39 23:10

10 Сəрсенбі 2:18 2:47 5:18 13:11 18:20 20:37 23:06

11 Бейсенбі 2:22 2:50 5:20 13:11 18:19 20:35 23:03

12 Жұма 2:26 2:54 5:21 13:11 18:17 20:33 22:59

13 Сенбі 2:30 2:58 5:23 13:10 18:16 20:32 22:55

14 Жексенбі 2:34 3:01 5:24 13:10 18:15 20:30 22:52

15 Дүйсенбі 2:38 3:04 5:26 13:10 18:13 20:28 22:49

16 Сейсенбі 2:42 3:08 5:28 13:10 18:12 20:26 22:45

17 Сəрсенбі 2:45 3:11 5:29 13:10 18:10 20:23 22:42

18 Бейсенбі 2:49 3:14 5:31 13:09 18:09 20:21 22:38

19 Жұма 2:52 3:17 5:32 13:09 18:07 20:19 22:35

20 Сенбі 2:55 3:20 5:34 13:09 18:06 20:17 22:32

21 Жексенбі 2:59 3:23 5:36 13:09 18:04 20:15 22:29

22 Дүйсенбі 3:02 3:26 5:37 13:09 18:03 20:13 22:25

23 Сейсенбі 3:05 3:29 5:39 13:08 18:01 20:11 22:22

24 Сəрсенбі 3:08 3:32 5:41 13:08 18:00 20:09 22:19

25 Бейсенбі 3:11 3:35 5:42 13:08 17:58 20:07 22:16

26 Жұма 3:14 3:38 5:44 13:07 17:56 20:04 22:13

27 Сенбі 3:17 3:41 5:45 13:07 17:55 20:02 22:09

28 Жексенбі 3:20 3:43 5:47 13:07 17:53 20:00 22:06

29 Дүйсенбі 3:23 3:46 5:49 13:07 17:51 19:58 22:03

Қадір түні: 26 тамыз жұма 27 тамыз сенбі күні арасындағы түн. 
30 тамыз 2011 ж. сейсенбі - Ораза Айт намазы уақыты: 06:51
Ескерту: «Имсак» ауыз бекіту уақытын аңғартады. Кестедегі «Таң» уақыты – 
таң (Бамдат) намазы уақытының басталғанын білдіреді. «Имсак» уақыты берілмеген жəне 
ауыз бекітуді «таң» намазы кіретін уақытқа дейін созған кестелерге алданбаңыз!

Ораза қабыл болсын!Ораза қабыл болсын!

7. Аузы берік адам бос уақыт
ғибадаттармен, ғылыммен, Құран оқу
лауат айтумен өткізу керее ек. Пайғамбар

                   Рамазанда «Ж
     бір-біріне ке
     Құран оқып, 
       (Бухари, Бəд
         8. Жалпы 
     ның ең соңғ
     иғтиқафқа к
        Пайғамбар
        Рамазанның
      күнінде көп 
       жасайтын (М
           И’тиқад, 8).
             Ораза ұст
           дың оразасы
        ған істері сау
           сын!

 Н. 
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9Ғылым - білімҒылым - білім

«Ей, Сарыарқа қалмады 
сенде қызық,

Сандал тау, сары өлкені 
алды  мұжық.

Қолынан келері жоқ, 
өнері жоқ,

Баласы байғұс қазақ қалды 
мыжып», – 

деп, Нарманбет ақын айтқан-
дай, XVIII-ғасырдан бастап 
қазақтарды орысша оқытуды 
ұйымдастыру үшін Орынборда 
профессор Ильминский, Таш-
кентте Остроумов, Омбыда 
профессор Алектров, Семейде 
доцент Кузнецов отырды.

1750-1895 жылдар аралы ғын-
да қа зақтарды орысша сөйлету 
мақ сатындағы жұмыстардан  
онша  нəтиже бермеген соң, 
1896жылы Сырдария губерни-
ясына генерал-губернатор Фон 
Кауфман Перовскінің өзі келді. 
Мектептердің дəрісіне кіріп, 
балалардың орыс тілін жақсы 
оқып жатқанын көріп қуанып қол 
соқты. Бірақ қоңырау соғылып, 
балалардың далаға шығып 
ойнап жүргенде, олардың тек 
қазақ тілінде сөйлегеніне «Неге 
олар өз тілінде сөйлеседі? Неге 
орыс тілінде сөйлеп, ойнамай-
ды?» деп қатты ашуланады. 
Содан қазақтарды ойнаса да 
тек орыс тілінде сөйлету керек 
деген тұжырымға келеді.
Ол үшін не амал қолдану 

керек? Отаршыл генерал əрі 
ойланып, бері ойланып, ақыры 
бір байламға келді. Шешім, 
орыс балалары мен қазақ ба-
лаларын араластырып, ара-
лас мектеп жасап, қосып оқыту 
қажет екен. Сөйтіп орыс тілінде 
сөйлейтін орта қалыптастыру...

Араға бір жыл салып, генерал 
қайта келіп бақыласа, қазақтың 
шошақ бөрік киген қара домалақ 
балалары үзілісте де өзара 
орыс тілінде сөйлесіп жүр. 
Тəжірибесінің жемісін көрген 
генерал асқан ризашылықпен 
осы істі əрі қарай үзбей 
жалғастыруға кеңес беріп ат-
таныпты. Патшалық Ресейдің 
дəл осы істің жалғасы ретінде 
Кеңес Одағы орнаған 
соң, 1938 жылы 10 на-
урызда Бүкілодақтық 
Коммунистік больше-
виктер партиясының 
Орталық комитеті жə-
не КСРО Халық Ко-
миссарлары Кеңесі 
қабылдаған Ұлттық 
республикалар мен 
облыстарда орыс 
тілін міндетті түрде 
оқыту туралы қаулы 
қабылдады.

1954 жылы 4 
ақпанда Қазақ 
елін дегі 700 қазақ 
мектебі бір күнде 
жабылды. Таза қа-
зақ ауылдарында қалған 100-
ге тарта мектеп араласқа ай-
налды. 1968-1969 жылдары 
елімізде аралас мектептің 
саны 1690 болса, 2010жылы 
2090 мектепке жетіпті. Əсіресе 
тəуелсіздік жылдары аралас 
мектептердің саны қаулап өсті. 
Көп жыл білім беру саласында 
қызмет еткен ұстаздар «ара-
лас мектеп дегеніміз - қазақ 
балаларын орыстандырудың 
жымысқы түрі» дейді. Дəл бүгін 
Қазақстанда 1880 таза орыс 
мектебі, 2090 аралас мектеп 

бар екен. Барлығы 3870 мектеп 
орысша оқытып жатыр деген 
сөз. Ал, таза қазақ мектебі 3750 
шамасында. Тəуелсіз Қазақ 
елінде таза қазақ мектебі 50 
пайызға да жетпейді. Елімізде 
80 мектеп – өзбек тілінде, 15 
мектеп ұйғыр тілінде, 5 мек-
теп тəжік тілінде, 3мектеп 
украин тілінде, 2 мектептен 
кəріс армян тілдерінде білім 

алуда, кім көрінгенге мек-

теп ашып бере 
беретін қазақтан басқа дүние 
жүзінде бірде-бір ел жоқ.  Алты 
Алаштың айбыны Астананы 
алып қарайық. Мұндағы 65 
мектептің 20-сы орыс, 20-сы 
қазақ, 25-сы аралас мектеп. 
Аралас мектепті орыс мек-

теп деп санай беріңіз, өйткені 
ол мектептерде бастығынан 
бастап еден жуушыға дейін 
орысша сайрайды, қазақшасы 
шала немесе мүлдем мақұрым. 
Қазақстанның кез келген өңірін 
алсаңыз, қазақ мектептері 

жетіспей жатыр. Мəселен, Шым-
кент қаласының «Самал-3» 
ықша мауда ны ның оқу шы ла ры 
қа зақ мектебі бол ма ғандықтан 
12 шақырым жердегі көрші 
Тельман бө лім шесіндегі №52, 
№56 мек тептерге қа тынап 
оқуға мəж бүр. 
Сынып бөл мелері жетіс пе-

ген діктен кіш кентай бүл дір-
шін дер бір пар таға үшеу ден 
сы ғы лысып, дə ретханада 
«білім нəрімен» сусындау-

да. Дəрет хананың 
қабырғалары ка-
фельденген бөлмені 
жылытудың өзі мұң. 
Бір сыныпқа 25 оқушы 
баратын орынға 38 
оқушыдан отыр. Соны 
естігеніңде жүрегің 
қынжылады. Бұл 
əңгімелер айтылғалы 
қай заман. Бірақ, бұл 
істі ілгерілеушілік еш 
байқалмайды. Төмен-
дегілердің сұра ны-
сын елең етіп жатқан 
билік жоқ. Алайда, 
билік түбегейлі ре-
форманы неден ба-

стау керектігін əлі түсінбеген 
секілді. Реформа былай тұрсын 
мемлекеттік тілде білім алғысы 
келетін ұрпақтың сұранысын 
қанағаттандыруды басты меже 
тұтқан жөн. 
Қазір ЖОО-ларда да дəл 

осындай жағдай орын алған. 
Білім жəне ғылым министрлігі 
бұл мəселелерге көз жұмып 
қана қарап отыр. Бір ғана 
Өскемен қаласына 20 қазақ 
мектебі қажет. Өскеменнің 45 
мектептің 6-ауы ғана қазақша, 

15 мектепте аралас, 24 мек-
теп орыс тілде білім береді 
екен. Орыс мектептері жаңа 
ғимараттарда əрі кең аулада 
орналасқан, жағдайы қазақ 
мектептермен салыстырсаң 
аспан мен жердей парқы бар. 
Методикалық əдістемелеріде 

əлде қайда жақсы. Аралас 
мектептерді таза қазақ мек-
тепке ауыстырса орыстар 
өкпелемейтін шығар. 
Тек түрі қазақ тілі орыс 

ағайындар қарсы шығуы мүмкін. 
Кезінде білім жəне ғылым 
министрі Жақсылық Құлекеев 
келіп 10 жылдық мектепті 11 
жылға Ресейден көріп  ұзартып 
еді, Жансейіт Түймебаев келіп 
12 жылдық етіп ұзатты. Əр ми-
нистр осылай ұзарта берсе, 
қартайғанша мектепте жүре 
бермеске кім кепіл? Одан қайта 
білімнің сапасын көтеруге неге 
ат салыспайды? Қазақстанда 
өмір бақи тұратын орыстардың 
қызынан қазақ тілінен бес деген 
баға алатын бірде атыңыз кім? 
десем, еш түсінбейді, сонда 
оларға сабақта неге үйретеді 
түсініксіз? 
Көрші Ресейде үш мил-

лион қазақтың екі миллоны 
ассимиляцияға ұшырап, қазақ 
болудан қалды, бір милли-
он қазақты тез арада көшіріп 
алмаса, олардан да айыры-
ламыз. Бір миллоннан астам 
қазақ өмір сүруде, емге бір 
қазақ мектебі жоқ. Демократия 
жолын таңдаған Ресейге бұлай 
істеу жарасады! Бізге ше? 
Атамаңыз... ғалам төңкеріліп 
кетуі мүмкін.

Ж. ШƏМШІ, Астана қ.

Бүгінде мүлде жаңа ұрпақ-
тың, елін ойлайтын жастар-

дың еркін ойлы үлкен легі қа-
лыптасқанына ешкім шүбə 
келтірмес. Олар – ХХІ ғасырдың 
жастары. Олар – ағыны қатты 
заманға əбден бейімделген 
қоғамның белсенді бөлігі. Оқуы 
мен жұмысын қатар ұштастыра 
білетін осы аймақтағы жас-
тарымыздың көбі бүгінде еңбек 
отрядтарының қатарына кіріп, 
аянбай еңбек етуде.  

2005 жылы елбасымыз 
Қазақстан Республикасында 
«Жасыл ел» бағдарламасын 
нығайту, облыстық, аймақтық 
студенттік құрылыс отряд-
тарын құру туралы айтқан 
болатын. Сол 2005 жылы 
елімізде екі республикалық 
штаб құрылды. Олар: «Жасыл 
ел» жастар еңбек отрядтары 
жəне студенттік құрылыс отряд 
штабы. Сол жылы біздің об-
лысымызда да осы Павлодар 
облыстық студенттік құрылыс 
жəне «Жасыл ел» еңбек от-
рядтары құрылды. Жыл сайын 
2000-нан астам студенттеріміз 
жұмысқа тартылуда.  

«Мақсатымыз – студенттік 
қауымды жазғытұрым кез-

де уақыттарын бос өткізбей, 
осындай игі істерге қатыстыру 
болып отыр», - дейді студенттік 
құрылыс жəне «Жасыл ел» 
отрядтарының Павлодар об-
лыс тық штабының командирі 
Əбіл шайықов Нариман Бақ ты-
байұлы.
Кешегі кеңес заманында 

да осындай отрядтар болды. 
Бірақ одан айырмашылығын 
айтар болсақ, Кеңес одағы 
кезінде тек қана құрылыс от-
рядтары болған. Ал бүгінгі 
тəуелсіз Қазақстанның сту-
денттік құрылыс отрядтары 
нақты 9 бағыт бойынша жұмыс 
істейді. Олар: студенттік 
құрылыс отрядтары, «Жасыл 
ел» отрядтары, педагогикалық, 
медициналық, археологиялық, 
механикаландырылған жəне 
үгіт насихаттау отряды мен 
қоғамдық тамақтандыру сияқты 
отрядтар. Қазіргі күнде олар 
белсенді түрде жұмыс істеп 
жатыр. 
Маусым айының 30 жұл-

дызында студенттік құрылыс 
отряд тарының жетінші еңбек 
семестрі басталды. Жаз ғы-
тұрым семестрде Павлодар 
облысы бойынша 213 отряд 

құрылып, 2,5 мыңнан астам 
сарбаздар жұмысқа тартылған. 
Олардың ішінде орта білімді 
колледж студенттері мен Пав-
лодар облысының бүкіл ау-
дандары мен қалаларының 
студенттері мен жұмыссыз 
жастары бар. Еңбекақы көлемі 
30-35 мың теңгені құрайды. Со-
нымен қатар, республика бой-
ынша біздің қаламызда ғана 
осы жазғытұрым кезде еңбек 
отрядтарында жұмыс істейтін 
балаларға қоғамдық көлікте 50 
пайыздық мөлшерде жеңілдік 
бар. С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универ-
ситеті тарапынан да көмек 
көрсетіліп, жазғытұрым кезде 
студенттік құрылыс жəне жа-
сыл ел отрядтарында жұмыс 
істеп жүрген сарбаздарға 
жатақханадан орын беріліп 
отыр. 

«Салыстырып қарасақ, басқа 
облыстарға бұл жұмысқа аса 
көңіл бөлінбейді. Біздің об-
лы сымызда тек қана қа ла-
лық қордың қазынасынан 
осы жұ мыстарды атқару мақ-
сатында 80 млн. теңге ақша 
бө лініп отыр», - дейді Нариман 
Бақтыбайұлы. 
Бүгінгі таңдағы басты бағ-

дарлама – «Жасыл ел» 
бағ дар ламасы. Бұл бағ-
дар лама аясында облысы-
мызда 1200-ден астам сарбаз 
жұмыс атқаруда. Павлодар 
қаласының өзінде «Жасыл 
ел» бағдарламасы негізінде 
500-ден астам студент жұмыс 
істеп жатыр. Осы күнге дейін 
сарбаздарымыз қаланы та-
зарту, көгалдандыру, гүл 
отырғызу сияқты игі істерді 
атқарып келді. Мəселен, 
Астана күні қарсаңында Естай 
Беркімбаев атындағы Мəде-
ниет сарайының жанында 1,5 

мың жұпаргүл көшеті отыр-
ғызылды. 
Н.Əбілшайықовтың айтуы 

бойынша, қазіргі кездегі ең 
белсенді əрі жетекші отряд – 
«Жасыл ел» отрядтары. «Олар 
саны жағынан да көп. Ең мықты, 
ең күшті отрядтардың бірі. 
«Жасыл ел» деген мемлекеттік 
бағдарлама. Бұл мемлекеттік 
бағдарламаны жалпы іске 
асыруға елбасымыз жастарды 
тартып отыр. Сондықтан да 
бұл бағдарламаны жастардың 
бағдарламасы деуге болады», 
- дейді Павлодар облыстық 
штабының командирі.
Бүгінгі таңда студенттік құ-

рылыс отрядтарының атқа-
рып жатқан маңызды, көлемді 
деген жұмыстар қатарынан 
«Ертіс орманы» резерватын 
айтуға болады. «Ертіс орма-
ны резерватына жыл сайын 
150 сарбазды жібереміз. Жеті 
жыл жұмыс істесек те, жұмыс 
əлі де жеткілікті. Неге десеңіз, 
өткен бес-алты жылдың ішінде 
үш мыңнан астам гектар тоғай 
жанып кетті. Біз бұның ішінен 
тек қана бір мыңнан астам гек-
тар жерін тазалап отырмыз. 
Бұны біз қазір тазалап отыр-
мыз, келесі жылы тазаланған 
жерге майқарағайдың кіш-
кентай көшеттерін отырғы-
замыз. Сондықтан да мұндай 
жұмыстарды айту керек, қо-
ғам білуі керек», - деп сө зін 
сабақтады Нариман Бақты-
байұлы.
Сонымен бірге, «Жасыл па-

труль», «жасыл өлке» атты 
отрядтар біздің қоршаған 
ортамызға зор үлесін қосып, 
табиғат анамызды қамқорлыққа 
алып отыр. Мəселен, «Жасыл 
патруль» отряды майшабақты 
құтқару жұмыстарын жасауда. 
Аталмыш отряд сарбаздары 

көктем уақытында, су тасқыны 
кезінде су қоймасында қалып 
қойған майшабақтарды теріп, 
өзенге жіберумен айналысады. 
Ал «жасыл өлке» отрядының 
мақсаты – Ертіс бойының оң 
жағалауын тұрмыстық қоқыстан 
тазалау. Ертістің жағалауына 
саяхатқа шыққандардан кейін 
қалған жəне үйде ремонттарын 
жасап, қоқыстарын қалалық 
қоқыс свалкасына апармай 
Ертіс жағалауына төге салған 
тұрмыстық қоқыстың барлығын 
сарбаздар жинап жүр. Біздің 
сарбаздарымыз осындай игі 
істерді жасауда.
Студенттік құрылыс жəне 

«Жасыл ел» отрядтарының 
Павлодар облыстық штабының 
командирі Əбілшайықов На-
риман Бақтыбайұлының ай-
туы бойынша, ақырғы екі-үш 
жылда құрылыс объектілері 
азайғанның себебінен жұ-
мыс көлемі азайып қалды. 
«Шыны керек, 2005-2008 жыл-
дармен салыстырғанда жал-
пы мына құрылыс объекті-
лері азайғаннан біздің 
отряд тарымыздың саны сəлде 
болса азайып отыр. 2005 
жылы Қазақстан эликтролиз 
зауыты, Усолка мөлтек ауда-
ны салынғанда жұмыс көлемі 
көп болған. Біз құрылыс от-
рядтарын құрып жіберетінбіз. 
Бүгінгі таңда, шыны керек, об-
лысымызды алсақ, Павлодар 
қаласында химгородок мөлтек 
ауданында мектеп салынып 
жатыр, оған қосымша екі отряд-
ты Баянауыл кентінде салынып 
жатқан емханаға жіберіп отыр-
мыз. Сол себепті де біз бүгін 
басты назарды «жасыл ел» 
отрядтарына қойып отырмыз»,- 
деп өзінің сөзін түйіндеді штаб 
командирі. 

С. НЫСАНБЕКОВА.

МАҚСАТЫМЫЗ – ИГІ ІСТЕРГЕ ҚАТЫСТЫРУМАҚСАТЫМЫЗ – ИГІ ІСТЕРГЕ ҚАТЫСТЫРУ

АРАЛАС МЕКТЕП ОРЫСТАНДЫРУДЫҢ БІР ТҮРІАРАЛАС МЕКТЕП ОРЫСТАНДЫРУДЫҢ БІР ТҮРІ



№ 7 (129) 
шілде, қоян жылы 2011

) 

10

Елордамыз Астана 6 шілде күні 
өзінің туған кү нін жылдағы үрдіс бой-
ынша атап өтті. 13-ші мүшелге толған 
астананың əр күні тарихи оқиғалардың 
куəсі. Осы мерекені атап өту 4 шілдеден 
бастау алды. 4 шілде күні Астана күніне 
арналған негізгі мерекелік іс-шаралар 
Елбасы Н.Назарбаевтың қатысуымен 
жəне де Мемлекеттік рəміздер алаңында 
Қазақстанның көк байрағын көтеру 
рəсімімен басталды. Осы күннен ба-
стап қала тұрғындары мен қонақтарына, 
барлық қазақстандықтарға  арналған 
бағдарламалардың ауқымы кеңейді. 
Астанада осы күні «Опералия – 2011» 
VI халықаралық музыкалық фестивалі 
италяндық композитор Джакомо 
Пуччинидің «Манон Леско» операсының 
тұсаукесерімен басталды. Одан кейін 
балеттің əлемдік жұлдыздарының 
гала-концерті болып, оған Германия, 
Австрия, Латвия, Куба жəне Дания 
елдерінің өкілдері қатысты. «Əлемдік 
опера жұлдыздарының» гала-концерті 
де болып өтті. Астана күнін атап өту 
аясында осымен төртінші рет өткен 
«Мыңжылдықтар тоғысындағы Аста-
на» көшпелілер өркениетінің фестивалі 
келушілерді биыл да қазақ халқының 
терең мəдениетімен, тұрмысымен таны-
стырды. Биыл фестиваль аясында «Хан 
Шатыр» сауда, ойын-сауық кешенінің 
маңына 50 киіз үй тігілді. Хан шаты-
ры тəрізді пішінде құрылған сахнада 
этникалық музыка мен күй кештері де 
өтті. Ауылға келген қонақтар сондай-ақ, 
көшпенділер өміріне өздері араласып, 
барлық болып жатқан шараларға қатысуға 
мүмкіндік алды. Келушілер сондай-ақ, ат 

құлағында ойнайтын шабандоз 
жігіттердің өнерін, қазақтың 
қыз ұзату, беташар, тұсау 
кесу, шашу, бесікке салу салт-
дəстүрлерін, қазақтың ежелгі 
ұлттық киімдерімен танысты-
ратын театрландырылған 
қойылымдарды, айтысты 
жəне көшпелі цирк өнерін та-
машалай алды.
Сонымен қатар, Астанаға 

тамаша тарту ретінде, «Əн 
жүрегім-Астана» атты гала-концерті 
ұйымдастырылды. Оған Қазақстан əн 
өнерінің жарық жұлдыздары ел аста-
насын мерейтойымен құттықтап, сұлу 
шаһарға авторлық əндерін шырқап, 
халықты бір серпілтіп тастады. Тағы бір 
айта кетерлігі, Астана күні мерекесінде 
өнер сүйер қауым Ресейдің халық əртісі 
Сергей Безруковтың тағы бір туындысын 
тамашалады. 
Астан мерекесін тойлаудың екінші күні, 

яғни, 5 шілдеде асық атудан «Алтын 
сақа» сайысының турнирі өтті. Астанада 
бұл спорт ойынынан жарыстар үшінші 
мəрте өткізіліп отыр. Сайыс нəтижелері 
бойынша жеңімпаздарға бағалы 
сыйлықтар табысталды.

«Астана самалы»  үрлемелі аспап-
тар оркестрлерінің фестивалі Қазақ-
стандық оркестрлер мен танымал 
сахна шеберлерінің орындауындағы 
классикалық əуен мен заманауи 
шығар малары ашық аспан астында 
өтті. «Астана Самалы» көптеген елдің 
өкілдерін бір сахнаға 
жинайтын қайталанбас 
сазды думан. Осы 
күні «Аспазшылардың 
шеберлігі – сүйікті қалаға» 
атты фестивалдің ая-
сында ұзындығы 150 
метрлік «Кимпаб» рол-
лын дайындау бойынша 
əлемдік Гиннес рекор-
ды жаңартылады. Жаңа 
əлемдік рекордты көзбен 
көру үшін Астанаға Гин-
нес рекордтары кітабының 
өкілдері арнайы келді. 

Рекорд қуатталғаннан кейін шеф- 
аспаздың командасы роллды теңдей 
бөліктерге бөліп, астана тұрғындары мен 
қала қонақтарына дəмнен ауыз тигізді. 
Осы күнгі шаралардың бірібарлығын 
таңқалдырған  Лара Фабиан мен Игорь 
Крутой ұсынған «Мадемуазель Живаго» 
шоу-концерті болып табылады.
Мерекелік шаралардың соңы – 6 

шілдеге жоспарланған əнші Сара 
Брайтманның жеке концерті. Ол өз 
шығармашылық кешінде екі музыкалық 
бағытты – өткен ғасырдың классикалық 
музыкасы мен соңғы онжылдықтағы 
«поп» жанрын шебер үйлестіре білді. 
Сонымен қатар, мерекенің көркін жа-
лынды жастар жағы да қыздыра түсті. 
Мұнда экстремалды спорт түрлерінен 
байқау ұйымдастырылды. Бұған дейін 
«брэйк-данс», «рэп», «хип-хоп» бойын-
ша жеке-дара өнер көрсетіп жүрген ел 
жастары алғаш мəрте бір жерде бас 
қосты. Астананың туған күніне арналған 
мерекелік бағдарлама «Қазақ елі» 
монументінің алдындағы алаңда өтетін 
«Астана – бақыт мекен» атты гала-
концерт аяқтады. Шара аяқталған соң 
Қазақстанның бас қаласы құрметіне – 
мерекелік отшашумен ұлысып, ерекше 
атап өтілді.
Туған  күнің құтты болсын, еңсесі биік 

елордам!!!

Астанадан арнайы 
Н. ИСАБЕКОВА  

Ұлт рухыҰлт рухы
ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
ҚАДІРІН ЖЕТЕ 

Жаһан ғалымдарының пі кірі 
мен тұжырымдарына сүйен-
сек бүкіл əлем бойынша 6 
мыңнан астам тіл бар екен. 
Демек, 6 мың халық бар де-
ген сөз. Жақсы Африкадағы, 
Оңтүстік Америка мен Шығыс 
Азия мемлекетеріндегі сансыз 
тайпалардың тілін қысқартып 
тастағанның өзінде 3 мыңдай 
тіл өз тұғырында. Егер осы 3 
мың халық өз алдына мем-
лекет құруға құқылы десек, 
дүние жүзінде 3 мың мем-
лекет болуы керек емес пе? 
Ал, бүгінде өз алдына дербес 
мемлекеттердің саны 200-
ден сəл ғана асады. Оның бірі 
сүйікті Отанымыз – Қазақстан 
Республикасы. Жаратушы жа-
рылқап 20 ғасырдың со ңында 
бізге ең құнды бай лығымыз 
тəуелсіздікті сыйлады. Бір 
ғана Ресейдің өзінде қаншама 
халық ғасырлар бойы еге-
мен ел болуға қолдары жет-
пей келеді. Ең өкініштісі сол 
олардың біразының тілі, діні, 
менталитеті əлдеқашан жой-
ылып, орысқа айналған.
Айтпағым, арамыздағы 

кей бі реулер егеменділіктің 
қа ді рін жүрекпен сезіп, ұғын-
байтын сияқтымыз. Сəл дү-
ние болса сол бір орыстық 
қармағында жіпсіз қылғынып, 
қазақ деген ғажаптығымыздан 
сəл болмағанда жоғалта 
жаздағанымыз естен шығып 
кететін тəрізді. Бірдеңе болса: 
«Шіркін Кеңес үкіметінің кезін 
айтсаңшы. Барлығы тегін еді. 
Жұмыссыздық деген бол-
майтын...» деп шығады. Сол 
қызылдардың халқымызды та-
рих бетінен өшіріп, ұлт ретінде 
жойып жіберуге шақ қалғанын 
есінен шығарып алғандай.
Баянды тəуелсіздігіміз ба-

сымызда тұрғанда өткенді 
неліктен сағынып аңсаймыз. 
Өзге мемлекеттер біздің ел-
дегідей бейбітшілік пен ты-
ныштық, татулық пен бірліктің 
ұйтқысы бола алуда ма? 
Соларға қарап бүгінімізге 
тəубə деуіміз керек. 
Өткенді аңсайтын қоғамда-

ғы кей тұлғалардың жадына 
мынаны сала кетейін. Сіздер 
аңсап отырған сол кеңес зама-
нында 4 миллион қандасымыз 
аштықтан ажал құшқан да, 
асыл арыстарымызды «халық 
жауы» деп қынадай қырған 
да, 1941-1945 жылдары 1 
миллионнан астам азаматы-
мыз соғыста қаза тапқаны да, 
Қазақтардың саны 28 пайызға 
түсуі, Алматыда 1980-ші жыл-
дары жалғыз қазақ мектебінің 
қалғаны, 1986 жылы жел-
тоқсанда қыздарымызды 
көк мұзға отырғызып, жігіт-
терімізді аяусыз тепкілеп 
өлтіріп, соққыға жыққан да сол 
кез емес пе еді…?
Ойланыңыз да, ой түйіңіз!

Қ.ХАШЫМҚЫЗЫ.

құлағында ойнайтын шабандоз 
жігіттердің өнерін, қазақтың 
қыз ұзату, беташар, тұсау 
кесу, шашу, бесікке салу салт-
дəстүрлерін қазақтың ежелгі

Рекорд қуатталғаннан кейін шеф-
аспаздың командасы роллды теңдей
бөліктерге бөліп, астана тұрғындары мен
қала қонақтарына дəмнен ауыз тигізді.
Осы күнгі шаралардың бірібарлығын

ТӘУЕЛСІЗДТӘУЕЛСІЗД
ҚАДІРІН ЖҚАДІРІН ЖБаршаны бас идірген құт Баршаны бас идірген құт 

мекен АСТАНА!мекен АСТАНА!



№ 7 (129) 
шілде, қоян жылы 2011

) 

11ТағылымТағылым
Өлі разы болмай Өлі разы болмай 
тірі байымайды

Қазақтың «қазыналы қарттарым 
аман болсын», «асыл қарттың əр 
күні өлшеусіз байлықпен тең» де-
ген қанатты сөздерінің айтары мен 
білдірер берекеті көп қой. Бұл жолы 
өңіріміздің мақтанышы, ұлтымыздың 
қаһарман қыздарының бірі, қызығы 
мен қиындығы мол журналистика 
саласына алғашқылардың бірі бо-
лып араласқан қазақ қызы Лəзиза 
Серғазина жайлы  жеткен əрбір ақпа-
рат пен өлшеусіз құндылықтарды ты-
нымсыз еңбегімен, өзінің қарттығына 
қарамай жеткізіп жүрген қазыналы 
апамыз Жүсіпова Зейкен Əбдірахман-
қызы жайында болмақ. 
Зейкен апамыз 1942 жылы тамыз 

айының 10 жұлдызында дүниеге кел-
ген. №15 мектепті бітіргеннен кейін ар-
ман қуып Алматы қаласына аттанады. 
Сол жердегі ҚазПИ де оқып, Ақтоғай 
ауданы Шұға ауылында мектепте 3 
жыл, Спартак 25 ауылында ұстаз бо-
лып қызмет атқарғаннан кейін  Педин-
ститутта  7-8 жыл қызмет атқарады. 
Кейіннен С.Торайғыров атындағы ПМУ 
да қызмет атқарып зейнетке шығады. 
Зейнетке шыққаннан кейін қолын 

жылы суға малып қана қарап отыру-
ды жөн көрмеген апамыз туысқаны 
Л.Серғазинаның материалдарын жи-
нап, реттеп, заттарын мұражайға та-
быстап бүгінгі таңға дейін тынымсыз 
еңбек етуде. Данагөй қазақтың «өлі 
разы болмай тірі байымайды» деуінің 
өзінде қаншама сыр жатыр. Міне, 
Лəзиза апамыздың 95-100 жылдық 
мерейтойы кезінде көптеген заттарын 
мұражайларға өткізіп, үлкен шараның 
басы қасында болып қарттығына 
қарамаған Зейкен апа бүгінгі таңда да 
тынымсыз ізденістің соңында жүр. 
Лəзиза Серғазинаның туған жері 

Қызылжар ауылының мектеп ұжы-
мымен де тығыз байланыс орна-
тып əрбір мерейлі жылдарды құр 
өткізбеген. Жасының қарттығына, 
денсаулығына қарамай ат басын тар-
тып мінген арда азаматтар істейтін 
ұлағатты істі өзі тындырып жүр. Осы 
орайда Зейкен апа бірлесіп жұмыс жа-
сап жүрген жан барлық дүниені көзінің 
қарашығындай сақтап, анасының көзі 
болып отырған Райхан Əбуқызы.
Райхан жəне Зейкен апалардың 

көмегімен ПМУ баспасөз орталығы-
ның жанынан қыркүйек айында Лəзиза 
Серғазинаға арналған экспедициялық 
көрме тақтасы да ашылады деп жо-
спарланып отыр. Зекен апамыздың 
көңіліндегі кір шалмаған бір дүние 
туған жері Қызылжар ауылынан 
Лəзиза Серғазинаның есіміне бір көше 
берілсе деген арманы да жоқ емес. 
Тау мүсін, қазыналы қартымыз 

Зейкен апа журналистика 
саласының алғашқы қарлығашы 
Лəзиза апа мыздың атқарған 
істерінің жарқын келбетін, құнды 
дүниелерін бүгінгі жас ұрпақпен 
қауыштырушы абзал ана. Дүниенің 
нұры, өмірдің гүлі, қызықтың 
қызығы – ананың қолында. Ана 
бір қолымен бесік тербетсе, екінші 
қолымен əлемді тербетеді деген 
осы болса керек-ті!

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ

27.09.43 жыл27.09.43 жыл
Кеше Қаскеленде военком жол-

дасты кездестірдім (Тайыр). Қатты 
зерігіп жүрген көрінеді. «Кейде ойла-
сам, творчестволық команда, рыскада 
жүрген сияқтымын» деп күледі.
Мынау Тайырдың бір отырысқа жа-

зып тастаған өлеңі: 
Өмірдің бесігінде тəн шыныққан
Жан доспен бал мінезді жан 

тыныққан.
Сұлудың қуанышты көз жасындай 
Минутын əсем кештің мəңгі ұмытпан.
Тұтуға кеңде кере таң самалын,
Нұр шашқан таң шолпаны аңса-

ғаным.
Өмірдің алтын аймақ кесесінен
Сол үшін көтерем жыр боя шарабын.

13.10.43 жыл13.10.43 жыл
Мынау Түркістан немістер бомба-

лап кеткендей тас-талқан, үйілген шикі 
кірпіш қой. Адамдар солардың арасын-
да тұр.
Бүгін Ходжа Ахмет Яссауидың мешітін 

көрдім.Тамаша-ақ салынған дүние 
екен. Бірақ күтім, күй жоқ. 1940 жылы 
Самарқанттан шеберлер шақырып, 
қалпына келтіре бастаған екен.Соғыс 
басталып кетіп,аяқсыз қалыпты.
Сыры белгісіз əсем нақыштар бояу-

лар көз тартады.Тек, бүлініп барады 
екен.
Мешіттің іші толған қабір тастары – 

бір кезде адам жерленген. Яссауидың 
анық əйелінің қабірі бір бөлмеде. 
Абылайдың қабірі бар.Бір таста 1294  
жыл деген жазу қалып, қалғаны өшкен. 
«Найман Алдабергеннің «Шам Шариф-
тен келген Жолбарыс ханның қабірі» 
деген тастар бар. Бұрын құлақ естіп, ат 
жердің атақты адамдарын осында əкеп 
жерлей беріпті. Қабір мешіттің астын 
кеңлеп, қабырғалары қисайып кетіпті.
Одан шыққан соң Өзбек көшесі 19 

– ға бардым.Редакцияға Бектемірова 
дегеннен арыз түскен.Ол рай.исполком 
председателі Ертаевтың айтқаныма 
көнбейсің деп  қуғынға ұшыратқаны 
айтылған.Өзі де бір өзгеше сұлу 
келіншек екен. Ертаев паспортын тар-
тып алыпты.Осы мəселеге байланысты 
Ертаев өзі де құруға жақын екен.
Түркістан райкомының секретары 

бірде бие, бірде түйе берекесіз адам 
болар.Ертаев екеуі соғыс жылдарының 
кеуделерінен түскен есерлері ғой.
Кеше кешке жас əйелдер жиналысы 

болды.Тұрмыстан азғындау деген күн 
тəртібі бар екен.Сөйлеуге тура келді.
24.11.43 жыл24.11.43 жыл
Өмірдің күн жағынан көлеңке жағы 

басым болып келеді.Қазіргі кез батып 
бара жатқан күннің ақтық сəулесіндей 
ғана.Күннің шуағы қаншалықты əсем 
болса, батуы да соншалықты əдемі бо-
лады деген сөзге қарсы келуі де мүмкін.
Бірақ, өмірдің басталар кезеңінен 
аяқталар кезі қадірлі, əрбір сағат, ми-
нуты қымбат сияқты.Дегенмен бəрі де 
өлшеулі, санаулы.Күн көзінің қоңыр 
салқын тарта бастағаны аяқ басқан 
сайын сезіліп тұр.
Ал, сен өткенді көк сай отырсың.

Алдыңда бұдан да күңгірт күн бар. 
Ақ бетіңе бұдан да күңгірт күн бар. Ақ 
бетіңе бұдан да  терең əжімдер түседі, 
көзіңнен нұр кетеді, бойыңнан əл 
кетеді. Бəрінің соңынан қазылған жер, 
қараңғы көр де жетеді.Бұлардың бəрі 

де өз кезегімен келіп сені тауып отыра-
ды.Бұдан ешкім қашып құтылмақ емес.
Ал құтыла алмадық!Сонда өмірде 

қалған не із бар? Не белгі бар. Өмірдің 
үлкен керуен жолымен көшіп, бірде 
аяңдай, бірде желіп, бірде шар-
шап, бірде  тынығып өтеміз – жалпы 
сарындағы өте шығу.Бұл көп жерген, 
топ жүрген соқпақ. Бұл соқпаққа із 
қалдыру екенін бірінің қолынан келе 
бермейді.Сол қолынан түк келмегеннің, 
ұйықтап өткеннің бірісің...
11.03.44 жыл11.03.44 жыл
Бүгін кешке 8-ден 1-ге дейін Ə. мен 

əңгімелестім ішкі сырларын біраз 
ақтара сөйледі. Сондай саналы адам-
дар. Əйелдердің өмірі көбіне-ақ осын-
дай болады. Білімі, дүниеге көз қарасы, 
мəселені түсінуі осы күні əйелдерді 
қойып, еркектерді біразынан жоғары. 
Ал, үй тұрмыстарында əлу кіммен 
мақтанып, етегінен тартқызып отыр. 
Əйелдік жұмсақтық, аналық 

мейірімнен туатын аяғыштық, сыртқы 
пікірмен санасқыштық əйелдің жараты-
лысына біткен мінез ғой. Қаншалықты 
білімді, самостоятельный болса да 
орта билей береді деген рас болар. 
А-дан кейінгі адамы қате болғаннан өзі 
біледі. Бірақ шегінер хал жоқ.
10.05.44 жыл10.05.44 жыл
Ұйықтамағаныма 21 сағат. Түні бойы 

осы редакцияда болып, баспасөз 
күніне деген көрмені əзірледік. Түсінен 
шошыған адамдай қылқа мойынға 
тақағанды Əбігер болатын жылдағы 
əулетіміз. 
Редактор жолдас, таңқала автор-

лардың ішін Ғабеңді қосуға қарсы 
болмаған. Артынан келіп «Ғабитті 
жоғары қоюға болмайды, төмен қою ке-
рек дейді».

«Ғабит сезікті, еңбегі жоқ адам бол-
са, алып тастау керек, ал қалатын 
болса Ғабеңнің орны сол, бұлардың 
ішінде Ғабиттан артығы жоқ» деп едім. 
«Ондайды қою керек қой!» деген ашу 
білдірді. 

Жақсымызды қадірлей білмей, ілгері 
бастырмай, көңілін өсірмей құртатын 
қазаққа тəн əдетіміз қалмайды. 
Əйтпесе, Ғабит пен Мұхтардан артық 
кіміміз бар!

* * *
30 апрельге қараған түн еді. Май 

жақын. Халыққа Мерекенің əсері 
бар. Майдандағы ірі табыстар, жеңіс 
күні жақындағанын сенім, берілген 
құрбандық, төгілген қан босқа кетпегені 
ел көңіліне ерекше көтеріңкілік беруде.
Кезекті дежурствоның бірі. Қайнаған 

жұмыс. Қайта-қайта телефон шы-
рылдайды. Майды қарсы алу кешінің 
қызығына батып кеткен жолдастар: 
«таң атқанша бір жетсең болды. 
Сыбағаң сақтаулы»,- деп қақсайды. 
Байып алғанға ұқсайды. Теңіздің суы 
тізелерінен келер емес.  
Сағат 4-ке 15 м. қалғанда «Өкпені 

қолға алып біз де жеттік. Думан қызып 
тұр екен. Бірақ ұзақ отырар мұрша 
жоқ. Таңғы 5-тен асып барады. Газетті 
«Жарыққа шығаруға» қол қою үшін кері 
жүргізуге тура келді. 
Ата бастаған таң сəулесімен 

бəсекелескендей тізілген шамдар 
жарқырап тұр. Мереке құрметі ме, əлде 
үлкен адамдар келген соң ба.
13.07.44 жыл13.07.44 жыл
Ойда жоқ жерде Жарма ауданы-

нан келіп шықтым. Аудандағы саяси 
көпшілік жұмысын, жайын байқауға ЦК-
ның бригадасы болып үш кісі келдік. 
Сталин атындағы колхозға барысы-

мен ІІ бригадаға барып үгіт жұмысының 
жайымен танысып қайттым. Үгітші 
жігіт жаман емес, тек оған жол сілтеп 
көмектесуші жоқ». «Кеңес беруші жоқ. 
Сіз сияқты ешкім бізбен əңгімелеспейді. 
Өткізіп жатырмын десең, «жарайды» 
деп кете береді. Шынында да жеке кол-
хозшымен, үгітшімен сөйлесуші жоқ. 
Мал фермасына барған едім, онда да 
осы жағдай.
Аудандағы 39 колхоздан 24 таза қазақ 

колхоздары, 5-уі аралас, орыс кол-
хозы – 10 ғана. Солай бола тұрса да, 
аудандағы жауапты қызметкерлердің 
бірі орыс жолдастар. Бір ауыз орыс 
тілін білмейтін қазақ колхоздарының 
қатынас орысша барады. Сондықтан 
да үгіт жұмысының аты бар да ісі жоқ.

«Бірлік» колхозында райкомың кадр 
жөніндегі секретары Ақшанов қаулыны 
орыс газетінен оқыт, адам түсінбейтін 
тілмен қазақшылап отыр. Қаулы 
қазақ газеттерінде де бар. Орысша 
білетіндігін көрсетпек пе!

«70 жыл өмір сүрген адамның əз 
жылы ұйқыға, 13 жылы сөйлеуге, 6 жыл 
тамақ ішуге, 1,5 жылы жуынуға кетеді.
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- Балам, шашың өсіп кетіпті, балам 
тырнағың өсіп кетіпті, балам ана жерің 
өсіп кеттіпті, балам, мына жерің өсіп 
кетіпті деп, қысқарта бастайды (сүндет 
той, əліппе той бəрі бірге кетеді).
Жаз бойы су тимеген желкең мен 

құлағыңды щеткалайды шыңғыртып. 
Общем ремонттан шығасың. Инженер 
мамаң. Мектепке басқы 3 күн жадырап 
күн боп барасың, содан кейін жалбыр-
жалбыр жүн боласың! 
Мен өзім физиканы 5-ке бітірдім, Қым-

бат артқы партада отыратын. Матема-
тиканы 3 ке бітірдім, Жамал соңғы пар-
тада отыратын, енді онымен қатынас, 
қағаз сомолет арқылы тілдесетінмін. 
Кейде ұшағымыз пленға түсіп, кейде 
қону аэропортынан қателесіп, кейде 
снайпер-мұғалімнің оғынан қаза та-
батын! О, кез қағаз ұшақтың заманы 
ғой, құлағыңның түбінен зу-зу, бю-
бю,-деп өтіп жатады. Географиядан 
2-мен шықтым, Сəния сабақты көп 
босатындықтан. Бізде əр оқушы бір-бір 
сабақтың отаны болатын. Мен – қазақ 
əдебиеті мемлекеті болатынмын!

О, кездегі махаббатты айтсаңшы! 
Алдыңғы партада Айгүл деген қыз 
отырады, сол Айгүл ғой. Ақырын екі 
бұрымның шашының оң жағын тар-
тып қаласың, (бұл мен сені ұнатамын 
дегенім) Айгүл: аһ,-дейді екі рет – бұл 
менде ұнатам дегені. Айгүл: ай,-десе 
«ұнатпайтыны», Айгүл: ой,-десе ойла-
нам дегені. Қыздың даусын шатастыр-
мау керек. Айгүл артына бұрылып, 
«қазақ əдебиеті» кітабымен бастан 
гүрс еткізеді. Бұл – баяғыдан бері қайда 
жүрсің, көп күттім ғой жаным, дегені. 
Соққыдан кейін көздерің күдү гүдік-күдү 
күдік деп орнында он рет айналады. 
Сондада қоймайсың, бұл өзі үнсі махаб-
бат болатта. Енді екі құлағынан бірдей 
тартып қаласың, Айгүл: аһ, мұғалім 
айтыңызшы,-дейді, бірақ «мұғалім» де-
ген сөзін ақырын жəй айтады. Бұл сөзі 
Айгүлдің: немене сүйетініме сенбейсің 
бе?,- дегені, ендеше бүгінен бастап 
жүреміз, деп басыңнан тағы екі рет 
гүрс-гүрс еткізеді. Егер гүрс-гүрс-гүрс 
3 рет болса – онда жігітім бар əуре бол-
ма дейтін еді. Басыңа баклажан өсіп 

шығады махаббаттың. Бітті екеуміздің 
махаббатымыз басталады. Ім кете 
береді! Енді басқа қыздарға тиісуге бол-
майды – онда Айгүлден парта орындық-
морындығымен ұшады. Сөйтіп есейе 
келе ойындарда күрделене береді. 
«Мысық пен тышқан» ойнайсың, «қыран 
бүркіт», сосын барып «домик», содан 
кейін барып «Менің отбасым» ойыны 
кетеді!
Балдаурен қызық. Қыс одан да 

қызық. Қар жауады. «Қыз қуу» дейді 
ондай ойынды. Жігіттер біз битіп, 
өз  бетімізбен тұрамыз, Айгүл келет 
та, бетіңе қармен бір ұрады. Онысы 
қумайсың ба?-дегені. Қыздар қашады, 
жігіттер қуады. Ұстап алған соң бір ғана 
точка ғой- кеуде қуысына көбірек, мой-
нына азырақ тығасың қарды. Айгүл аһ, 
оңбаған,-деп ұялып қалады. Онысы 
нағыз жігіт екеніңе сендім дегені. 
Біз өстіп ойнап жүріп оныншы сы нып-

қа барғанда, бірақ білдік алданғаны-
мызды. Ол кезде кеш болады. Трамвай 
кетіп қалған баяғыда. Өйтсек қыздар 
сол 6-сынып кезінде 10,11-ші сыныптың 
ересек жігіттерімен махаббат хикая-
сын бастап кеткен екен. Біздің қыздар 
анда-санда мына жүгермектерге осы 
да жетеді дегендей шыға бере қармен 
ұрып-ұрып алатын. Есейе келе сан 
соғып қалдық. Өз қыздарымыз өзімізге 
татымай кетті.  Бізге кім қалды, төмен 
қарап пойыз күтіп отырасың аузың 
ашылып. Сен 9-10 сыныпқа барғанда 
ғана алыстан қараңдап көптен күткен 
пойызың келе жатады. Қуанбасаң да 
ренжімейсің. Пойыз ішінде майда-

майда 1,2 сыныптың қыздары келе жа-
тады. Атаңа нəлет осындай боларын 
білгенде баяғыда-ақ балабақшадағы 
Балжанға балмұздақ əперетін едім ғой 
деп қаласың!
Содан бері қыздарға қарсы ашық 

соғысып келеміз. Əлі бітпеді. Бітпейді 
де. Солай жігіттер қыздармен атыс əлі 
жалғасып келеді: мектепте бормен-
кітаппен, далада қармен-бұтақпен,  
студент кезіңде агентпен таңертен, 
кешке сөзіңмен, көзіңмен; бойдақ боп 
гүлмен; үйленсең: қыз-ұлмен, кухня-
да қасықпен, аулада тас пен асықпен, 
жататын бөлмеде көрпе-жастықпен, 
қонақ бөлмеде пультпен, коридорда 
кілтпен, Қызып алсаң құлақтан ұрып 
атысасың, ол балконда сен жерде 
тұрып атысасың... Алламыз сол аты-
сты ұзағынан қылсын деп тілейік...

Ə. БОЛАТХАНҰЛЫ.

Жуырда С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың концерттік 
залында  «ЫРЖИ» жəне Павлодар облысы бойын-
ша көңілді тапқырлар клубының мүшелері бақилық 
болған, марқұм Ғазиз Сарсенбаевты еске алу кешін 
өткізді. Кеш барысында Ғазиздың өмірбаяны, ата–
ана, туған–туыстары, достарының ыстық естеліктері  
айтылды.  
Ғазиз Сүйіндікұлы Сарсенбаев 1991 жылдың 20 

қазанында Баянауыл ауданы, Жаңажол ауылында 
дүниеге келген. Жастайынан өмірге құштар Ғазиз 1996 
жылы шілде айында ата-анасымен Павлодар қаласы, 
Усолка мөлтек ауданына қоныс аударып, сол жылы 
№126 балалар бақшасына барады. Бала кезінен ын-
талы Ғазиз 1998 жылы Павлодар қаласындағы №42 
Мұхтар Əуезов атындағы орта білім беру мектебінің 
табалдырығын аттап, 2006 жылы сол мектепте орта 
мектепті жақсы бітіргені туралы куəлікпен бітіреді. 
2007 жылдың күзінде Ғазиз С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің колледжіне 
оқуға түсіп, БТ-23 тобының студенті атанады. Əр адам 
өмірге келгеннен кейін күн сайын жаңа қылықтар жа-
сап, қызықты да қиын өмірдің куəгері болады. Адам 
болып дүниеде келген соң, өмірдің əр кезенің сəтті 
өткізген жөн. Сонда ғана қоршаған ортаның қуанышы 
мен тірегіне, мақтанышына айналады. Өмірден қол 
үзген Ғазизда кез келген ортада өзгелерден ерекше 
болатын. Мектеп табалдырығын аттаған шақтан ба-
стап жақсы оқумен көзге түсіп, ұстаздарының мақтан 
ететін оқушыларының бірі еді. Сыныптастарының 
арасында үлкен мəртебесі бар, бəрін қорғай ала-
тын батыр жігіттердің бірі болған. Ал, колледж да 
оқып жүрген Ғазиз бірінші күннен бастап қаншама 
қыздардың жүрегін жаралап, алғыр, белсенді, тапқыр, 
ұшқыр ойлы, талантты, талапты студент ретінде көзге 

түстіп, достарының арқа сүйер асқар тауы болды. 
Жалпы алғанда «Ғазиз» деген есім Аллах Тағаланың 
есімдерінің бірі, қасиетті деген мағына береді. 
Жарқын жүзді Ғазиз жора-жолдастарының арасында 
да ең қымбат, қадірлі, үлкенді құрметтеп, кішіге ізет 
көрсете білетін жарқын жүзді жайдарман жандардың 
бірі еді. «Жақсаның аты өлмейді» демекші Ғазиз өзі нің 

қысқа өмірінде үзік оқушы, «Нұр Отан» партиясының 
«Жас Отан» жастар қанатының белсенді мүшесі, 
қоғамдық өмірге белсене араласып, салауатты өмір 
салтын қолдаған жастардың алды болып қана қой-
май, сонымен қатар спортта да көзге түскен. 12 жасы-
нан бастап спортпенайналысып, 16 жасынан «Скиф» 
клубында бокспен шұғылданған. Ғазиз өзінің қысқы 
ғұмырында «ЫРЖИ» КТК құрамасында ойнап, барша 
қауымға күлкі сыйлап, чемпион болып та үлгерді. 

«Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың тынысы 
бар» дегендей Ғазиз жайлы бірге жүрген ағалары, 
жанында жүрген жақын достары бір үзік сыр айтып, 
естеліктерімен бөліседі...  
Əділ Жүмекенов, Қазақ КВН директоры, ПОФ «Жас Əділ Жүмекенов, Қазақ КВН директоры, ПОФ «Жас 
Отан» жастар қанатының көшбасшысы:Отан» жастар қанатының көшбасшысы:

– Барлығымыз Ғазизды еске алғанда тек қана 
көңілді тапқырлар клубының мүшесі емес,салауатты 
өмір салтын қолданған, қоғамдық өмірге белсене 
араласқан, «Жас Отан» жастар қа натының бір мүшесі 
ретінде танып бі леміз. Біз, Ғазиз жайлы не айта ала-
мыз?! Мен Ғазизбен танысқанда Ғазиздың көңілді 
тапқырлар клубына алғаш келген кезі еді. Олардың 
ойын алдында билерін тексердім, сол кезде «ЫРЖИ» 
құрамасының бəрі тегіс билеп тұрды, бірақ, іштерінде 
бір бала ерекшеленді. Ол – Ғазиз еді. Мен Ғазизға 
қарап оның спортшы екенін аңғардым да, уақыт өте 
келе өзінен сұрадым. Ғазиз менің ойымды растады. 
Сол кезден бастап біз Ғазизбен жақсы араластық. 
Онымен бірге Павлодар облысын, Астана, Алматы, 
Семей қалаларын да араладық. Ғазиз - өмірге құштар, 
мақсаттары биік, талабы таудай, жарқын жүзді жан 
еді. Ол барлығымыздың жүрегімізде мəңгілік. Мен 
онымен таныс болғаныма мақтанамын!

Олжас пен Ілияс Қоңыратбаевтар:Олжас пен Ілияс Қоңыратбаевтар:
– Біз, Ғазизды колледж қабырғасына келгеннен бері 

білемін. 2 жыл ішінде жақсы араласып, ең жақын дос 
болдық. Ғазиз мені «томпағым, пупсик» деп еркелетіп, 
қамқоршы, аға орнына аға,іні орнына іні болды. Ғазизбен 
бірге көп қызықты күндерді бастан кешірдік. Ғазиз қысқы 
өмір сүрсе де, артынан өшпестей із қалдырды. 

Алмаз Шорманов:
– Менің өмірімде Ғазиздың орны ерекше. Ғазиз 

əрқашанда өмірге риза, күліп жүретін, бірақ, ұрсып 
алатын кездері де болатын. Жарқын жүзді күлкісі 
біріміздің есімізде. 2 жыл 2 айдай болып өткен күндерге 
көз жүгіртетін болсам, көптеген естеліктер айтуға бо-
лады.Ғазиз маған тек қана жақын дос қана емес, аға 
да бола білді. Кейбір күндері таңертең сабаққа кел-
генде көңілсіз келетінбіз. Сонда Ғазиз түрімізге қарап, 
бар күшімен соғып қалып «əрқашанда күліп жүріңдер, 
еңселерің түспесін» - деп ақылын айтатын. 
Нұрсұлтан Ниет:Нұрсұлтан Ниет:

– Ғазиз... Ғазиз... Менің, бəріміздің жүрегімізде 
сақталған, алтын əріп термен жазылған есім. Ең 
бірінші, Ғазиз тек КТК ойыншысы емес, керемет 
спортшы, боксер болды. Əрқашанда жүзінен күлкі 
кетпейтін, жан жағын өз күлкісімен жарқыратып жүрге 
жан жолдасымыз еді. Ешқашанда ешкімді ренжітпей, 
əр істі ұқып ты, өз орнымен жасайтын. Ғазиз біздің 
жүрегімізде мəңгілік!
«Тұлпары болатын шынар елдің, 

жұлдыздайын жарығы бұл əлемнің,
Тағдыр бізді айырды досымыздан, 

сүрінгені қиын ғой құлагердің.
Досымызды сағынып жыр еткенде, 

жеткендейміз өмірде бір өткелге,
Жарқын жүзді Ғазиздың қылықтары, 

мəңгілікке сақталады жүректерде» - 
деп жарқын жүзді Ғазизды достары осылай еске ала-
ды.

Н. ИСАБЕКОВА.

шығады махаббаттың. Бітті екеуміздің 
махаббатымыз басталады. Ім кете 
береді! Енді басқа қыздарға тиісуге бол-
майды – онда Айгүлден парта орындық-

МЕКТЕПТЕГІ ХИКАЯМЕКТЕПТЕГІ ХИКАЯ
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Мектеп – тарыдай болып кіресің, таудай болып шыға сың! Мектеп – тарыдай болып кіресің, таудай болып шыға сың! 
Жоқ боп барып, тоқ боп қайтасың. О, бәрін табасың: махаб-Жоқ боп барып, тоқ боп қайтасың. О, бәрін табасың: махаб-
бат, білім, ДОС, күлкі, әзіл, кино, әже, апа, аға, іні-қарындас, бат, білім, ДОС, күлкі, әзіл, кино, әже, апа, аға, іні-қарындас, 
тіпті халықта сонда. Үйде істемегенді мектепте істейсің. тіпті халықта сонда. Үйде істемегенді мектепте істейсің. 
Біз не істеуші едік? Ә, Балапан кезім. Алты қауырсыным Біз не істеуші едік? Ә, Балапан кезім. Алты қауырсыным 
шыққан алтыншы сыныптағы бала қоразбын ғой. Бірінші шыққан алтыншы сыныптағы бала қоразбын ғой. Бірінші 
қыркүйек! Айналаң гүл ғой, қыздар құлпырып, жігіттер қыркүйек! Айналаң гүл ғой, қыздар құлпырып, жігіттер 
жалаң-жалаң жұтынып тұрады. Ауылдағы барлық мамалар жалаң-жалаң жұтынып тұрады. Ауылдағы барлық мамалар 
зоопарктегі біздерді бөліп алып үйрете бастайды. зоопарктегі біздерді бөліп алып үйрете бастайды. 

Жуырда С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың концерттік 
залында  «ЫРЖИ» жəне Павлодар облысы бойын-
ша көңілді тапқырлар клубының мүшелері бақилық 

бірі еді. «Жақсаның аты өлмейді» демекші Ғазиз өзі нің 

қысқа өмірінде үзік оқушы, «Нұр Отан» партиясының 
«Жас Отан» жастар қанатының белсенді мүшесі, 
қоғамдық өмірге белсене араласып салауатты өмір

өмір сүрсе де, артынан өшпестей із қалдырды. 

Алмаз Шор анов:Алмаз Шорманов:Алмаз Шорманов:
– Менің өмірімде Ғазиздың орны ерекше Ғазиз

ЖАРҚЫН БЕЙНЕСІ ЖАДЫМЫЗДА!ЖАРҚЫН БЕЙНЕСІ ЖАДЫМЫЗДА!


