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ҒАЛЫМ БОЛУ ҚИЫН БА? ҒАЛЫМ БОЛУ ҚИЫН БА?   44  беттебетте

Таңертең жұмысқа 
асығамыз. Күн бата 
үйге келіп кешкі асы-
мызды ішеміз де, кө-
гіл дір экранға тел мі-
реміз. Осылайша бір 
күн ді өткізіп ұй қы ға 
ба та мыз. Мі не, XXI 
ға сыр дың, асы  ғыс за-
ман ның əр бір қа за ғы 
осылай күнелтуде. 
Осы жерде бір сау-
ал өзінен-өзі туын-
дайды. Жастарды кім 
тəр бие леуде? Кім жас 
ұр пақ қа тəлім беру-
де? Бұл сұ рақ тың өмір 
тудырған заңды бір-
неше жауабы бар.

Бірінші нұсқа, қазақ болмысына жат батыстық кино 
өндірістерінің жастар тəрбиесіндегі орны ерекше. 
Яғни, Кəрі құрлық пен Латын Америкалық, одан қалса 
корей, түрік кинолары мен көп сериалдары жастар 
санасына əсері айрықша. Олай дейтініміз, жастар 
көзқарасы мен сөйлеу мəнеріне, танымы мен болмы-
сына жат өндірістің əсерін күнделікті өмірде көзбен 
көріп жүрміз. Мəселен, Қабанбай мен Бөгенбайды, 
танымаса да, корейлік Жумонг болғысы келетін жа-
стар жайлы баспа беттерінен талай оқыдық. Керек 
болса тағы бір мысал, батыстық фантастикалық бо-
евиктер сюжетіндегі атыс-шабыс, зұлымдық пен 
қаныпезерліктер əсерінен бой түзеген жастар əрекеті 
жайлы жаңалықтардан адам сенгісіз ақпараттар ести 
бастадық. Демек, асқар əкенің, мейрімді ананың 
тəрбиесін көгілдір экран өнімдері тартып алған жоқ 
па? Бұл жайлы өзіңізде ой жүгіртіп көріңіз.
Екінші нұсқа, тағылымды атаның, тəлімді əженің 

тəрбиесінің орнын балабақшадағы тəрбиеші ба-
сты. Осы жерде белгілі ғалым, қоғам қайраткері 
Е.М. Арынның: «Бұрында əрбір баланың танымы 
мен зердесі өсуіне ата-əжелер қызмет етуші еді. Ал 
бүгінде балабақшадағы тəрбиеші үлесіне тиді. Бір 
тəрбиеші 20 бүлдіршінге ата-əженің тəрбиесін ал-
мастыра алмайды. Өйткені, сол 20 баланың ішінде 
біреуі математик, екіншісі суретші, тағы бірі компо-
зитор болуы мүмкін. Демек, потенциалдық қабілетін 
аша алмайды ғой», – дегені еріксіз ойға орала-
ды. Бүгінде, ардақтар ата-əжелерімізді қарттар 
үйіне, аялар ұрпағымызды өмір тəжірибесі аз 
тəрбиеші қолына ұстатудамыз. Яғни, балаңызды кім 
тəрбиелеуде? Өзіңіз ойланып қараңыз əрбір балаға 
индивидуалды тəлім-тəрбие беретін ата-əженің 
тəрбиесі артық па, əлде, 20 балаға ортақ тəрбие 
беретін жалғыз тəрбиешінің тəлімі артық па?
Үшінші нұсқа, эстрада жұлдыздары мен кино 

əртістерінің əрбір əрекеті де жастар қылығына ықпал 
етуде. Олай деуге негіз бар. Өйткені, жастар түгілі 
қалыптасқан ересектер үлгі тұтар тұлғасын үнемі 
іздейді. Өткен ғасырда ақын-жазушылардың əрбір 
басқан қадамын бағып, соларға еліктеуші еді қоғам. 
Сол уақытта ақын-жазушылардың қоғамға əсері 
ерекше болатын. Себебі, ол буын əдебиет оқитын. Ал 
қазіргі ұрпақ кітап оқымаса да, музыка тыңдап, кино 
көреді. Музыка тыңдағандықтан отандық болсын, 
шет елдік болсын, əншілердің өмір сүру қағидасы 
маңызды-ақ. Сол себепті жартылай жалаңаш, адами 
мəнерде сөйлей алмайтын жұлдыздар жастар сана-
сын елеулі ықпал етуде.
Төртінші нұсқа, барлық жауабы дұрыс. Осы 

жауаптардың қайсысы дұрыс немесе қайсысы 
бұрыстығын өздеріңіз бағамдап көріңіздер. Не десе 
де, рухани бəсекелестікте əке мен ананың қоғамдағы, 
отбасындағы орнынан айырылып қалғандығын мой-
ындаудан басқа шара жоқ.

ТЕРЕҢ ҒЫЛЫМНЫҢ ТЕРЕҢ ҒЫЛЫМНЫҢ 
АСТАРЫНА АСТАРЫНА 
ҮҢІЛГЕН ҒАЛЫМҮҢІЛГЕН ҒАЛЫМ

Қ.М. АЛДАБЕРГЕН: Қ.М. АЛДАБЕРГЕН: 
«ЖАСТАРҒА СЕНЕМІН»«ЖАСТАРҒА СЕНЕМІН»

ЖАС ҰРПАҚТЫ ЖАС ҰРПАҚТЫ 
КІМ ТӘРБИЕЛЕУДЕ?КІМ ТӘРБИЕЛЕУДЕ?
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СӨЗ – ҚҰДІРЕТСӨЗ – ҚҰДІРЕТ
Қуандық Қуандық 

Мәшһүр-Жүсіп Мәшһүр-Жүсіп 
шығармашылығынан»шығармашылығынан»

77 бетте бетте

1010 бетте бетте

99 бетте бетте

ЛУЧШИХ ЛУЧШИХ 
АРХИТЕКТОРОВ АРХИТЕКТОРОВ 
ГОТОВЯТ В ПГУГОТОВЯТ В ПГУ

Р.Ж. Р.Ж. ҚАДЫСОВАҚАДЫСОВА,,
тарих ғылымдарының докторы, профессортарих ғылымдарының докторы, профессор 33 бетте бетте
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Жаңалықтар желісіЖаңалықтар желісі

16 июня в ПГУ им. С. Торайгырова 
состоялся вечер встречи выпускни-
ков 1972 года выпуска, который был 
организован на базе архитектурно-
строительного факультета.
Это радостная и трогательная сце-

на – встреча выпускников после дол-
гих лет разлуки. Минуло без малого 
сорок лет, в которые вместилась це-
лая эпоха, но каждый из выпускников, 
где бы он не находился, с теплотой 
вспоминает о родном вузе, вскормив-
шем его и давшем путевку в жизнь.
Из разных городов Казахстана, Рос-

сии, Германии на встречу выпускни-
ков прибыли: Сейтхазин Б.Т. (началь-
ник техотдела управления строитель-
ства Павлодарской области); Ашим-
жонов Ш.Т. (начальник отдела архи-
тектуры, строительства и градострои-
тельства Железинского района); Чубу-
кин С. Р. (директор ТОО «Телекомрем-
строй»); Куршакова (Кардаш) Т.Н. (на-
чальник отдела основных и вспомо-
гательных материалов треста «Пром-
строй» г. Павлодар); Раимбеков Г.Ж. 
(проектировщик); Григорьева В.К. (на-
чальник СДО ДСК г. Актобе); Бунтов-
ская А.И. (инженер ПТО КЖБИ-2); 
Шпаченко (Пономарева) Н.Ф. (глав-
ный специалист ПТО БСК); Галимова 
(Унгеруг) Л.С. (начальник общего от-

дела АО «Роса»); Крылова Н.Л. (зам. 
главы администрации Центрального 
округа г.Павлодар; с 2010 г. на пенсии); 
Лежнина (Танина) Г.В. (главный спе-
циалист Государственной эксперти-
зы строительных объектов, г. Астана); 
Старкова Е.И. (инженер-технолог ТОО 
«Темиртранс ПВ», г. Павлодар; сейчас 
на пенсии); Васильченко Р.Г. (инженер, 
«Специализированное предприятие 
противопожарных работ», г.Москва); 
Анисимова Л.Н. (аудитор ИНЕУ; сей-
час на пенсии); Бондаренко Л.Л. (пре-
подаватель колледжа института им. 
Ак.Сатпаева, г. Экибастуз); Рудкевич 
(Шатова) Л.Д. (преподаватель тех-
нологии ПЛ №7, г. Алматы); Поляко-
ва (Сидорова) Л.А. (доцент кафедры 

ЭиМ ПГУ им.С.Торайгырова; с 2000 по 
2009 год зам.декана по учебной рабо-
те ФЭФ); Котельников В.К. (прибыл из 
Германии).
Все эти выпускники ПГУ реализо-

вали себя в жизни, каждый из них мо-
жет без ложной скромности сказать: 
«Я приносил и продолжаю приносить 
пользу обществу».
Началась встреча с экскурсии по 

университету. Выпускники посетили 
музеи ПГУ, лекционные аудитории, 
концертный зал, затем в одной из ау-
диторий корпуса состоялся концерт с 
участием студенческой филармонии и 
дуэта Сербиных.

Галина ЯКУБОВСКАЯ,
зам. декана АСФ по ВР

В церемонии открытия приня-
ли участие проректор по науч-
ной работе ПГУ Р.Ж. Кадысова, 
председатель Кемеровского ре-
гионального отделения Россий-
ской Ассоциации лингвистов-
когнитологов М.В. Пименова, за-
меститель директора по науч-
ной работе Института языкоз-
нания им. А.А. Потебни Нацио-
нальной академии наук Украины 
В.М. Брицын, старший научный 
сотрудник Института украинско-
го языка Национальной акаде-
мии наук Украины И.А. Казими-
рова, председатель Ассоциации 
«Украинцы Казахстана» М.С. Па-
рипса.
Данное мероприятие стало 

логическим завершением лет-
него образовательного семе-
стра, в рамках которого веду-
щие ученые-когнитологи Рос-
сии и Украины доктор филологи-
ческих наук, профессор М.В. Пи-
менова, доктор филологических 
наук, профессор В.М. Брицын, 
старший научный сотрудник Ин-

ститута украинского языка НАНУ 
И.А. Казимирова – прочли в ПГУ 
им. С. Торайгырова курс лекций 
для студентов, магистрантов, 
докторантов и преподавателей. 
Отметим, что лекции посещали 
не только работники и учащиеся 
ПГУ, но и представители других 
вузов Павлодарской области.
Такая популярность лекций 

когнитологов объясняется тем, 
что когнитивная лингвистика на 
сегодняшний день является од-
ним из наиболее перспективных 
направлений филологической 
науки, она исследует проблемы 
соотношения языка и сознания, 
а также отражение в языке мыс-
лительных процессов.

«Развитие и популяризация 
новых и перспективных научных 
направлений – одна из главней-
ших стратегических задач наше-
го вуза, проводящего большую 
работу по вхождению в миро-
вое образовательное простран-
ство, – отметила в приветствен-
ной речи проректор по научной 

работе ПГУ им. С. Торайгыро-
ва, Р.Ж. Кадысова. – Исследова-
ния в области филологии также 
являются одним из приоритет-
ных направлений научно-иссле-
довательских работ, проводи-
мых в ПГУ им.С.Торайгырова, по-
скольку основой языковой поли-
тики Казахстана является рав-
ноправное функционирование 
и одинаково бережное отноше-
ние, поддержка всех языков на-
родов, населяющих нашу респу-
блику. Открытие Павлодарско-
го отделения Российской Ассо-
циации лингвистов-когнитологов 
и подписание соглашений о со-
трудничестве с ведущими на-
учными учреждениями Украи-
ны определит новые параме-
тры плодотворного взаимодей-
ствия казахстанских, российских 
и украинских вузов на ближай-
шие годы».
Официально открывая Пав-

лодарское отделение Россий-
ской Ассоциации лингвистов-
когнитологов, председатель Ке-
меровского регионального от-
деления РАЛК, заведующая ка-
федрой исторического языкоз-
нания и славянских языков Ке-
меровского государственно-
го университета М.В. Пименова 
отметила: «Отрадно, что меж-

ду нашими странами происхо-
дит живой научный обмен, кото-
рый, уверена, приведет на Пав-
лодарской земле к новым науч-
ным свершениям. Я убеждена в 
этом потому, что лингвисты Пав-
лодарского государственного 
университета уже не первый год 
показывают высокий научный 
уровень в области когнитивной 
лингвистики».
В завершении речи М.В. Пи-

менова поблагодарила про фес-
сорско-препода вательский со-
став кафедры «Русская филоло-
гия» за инициативу в организа-
ции таких международных науч-
ных проектов, отметив, что в те-
чение двух лет общения с кол-
лективом кафедры она увидела 
слаженную четкую работу на ка-
федре, все преподаватели про-
являют большой интерес к но-
вейшим веяниям науки, имеют 
высокий научный потенциал и 
являются высококвалифициро-
ванными специалистами. Также 
профессор М.В. Пименова выра-
зила свою огромную благодар-
ность за радушный прием и до-
брожелательное отношение со 
стороны всех преподавателей 
кафедры.
Наши гости из Украины отме-

тили высокий уровень органи-

зации научной работы, проводя-
щейся в ПГУ, а также выразили 
уверенность в дальнейшем пло-
дотворном сотрудничестве укра-
инских вузов с Павлодарским го-
сударственным университетом. 
«Буквально вчера в ПГУ начался 
прием абитуриентов. Я им, чест-
но говоря, завидую: они будут 
учиться в прекрасном универ-
ситете, где предоставлены все 
условия для реализации сво-
их лучших качеств, – признался 
В.М. Брицын. – Государственная 
поддержка очень важна для раз-
вития науки в университетах. Я 
рад, что мы будем сотрудничать 
с таким интересным вузом».
Старший научный сотруд-

ник Института украинского язы-
ка НАНУ И.А. Казимирова до-
бавила: «Спасибо гостеприим-
ной Павлодарской земле, спаси-
бо вашему вузу за теплый при-
ем. Радует, что ученые братских 
стран продолжают объединять-
ся, осознавая, что они делают 
одно дело».
Завершилась церемония от-

крытия филиала Ассоциации 
подписанием ПГУ им. С. Торай-
гырова договора о долгосроч-
ном сотрудничестве с украин-
ской стороной.

Дмитрий ЛАРИОНОВ

О перспективах О перспективах 
энергосбережения – в ПГУэнергосбережения – в ПГУ

22 июня на базе Павлодарского государствен-
ного университета им. С. Торайгырова состоялся 
семинар «Эффективность и энергосбережение», 
в котором приняли участие представители АО 
«Казахэнергоэкспертиза», акимы районов Павло-
дарской области, представители производства, 
специалисты энергетического факультета ПГУ.

Данное мероприятие состоялось с целью разъясне-
ния законов «Об энергосбережении и повышении энер-
гоэффективности», «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты РК по вопро-
сам энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности».
По словам президента АО «Казахэнергоэкспертиза» 

С. К. Есимханова, целью введения данных законов яв-
ляется итоговое снижение энергоемкости по стране на 
10 %. Для решения этой задачи на промышленных пред-
приятиях (потребляющих, к слову, 70 % электроэнергии 
в стране) будет введен мониторинг потребления элек-
троэнергии. Также будет введен запрет на запуск объ-
ектов, не оснащенных приборами учета. «Законы боль-
ше обязывающие, нежели стимулирующие, но это – на-
сущная проблема нашего государства, – отметил Глава 
АО «Казахэнергоэкспертиза». – В Республике энергос-
бережение и повышение энергоэффективности на се-
годняшний день является приоритетной задачей. При-
зываю руководителей производства Павлодарской об-
ласти объединиться ради общего дела».
Специалист АО «Казахэнергоэкспертиза» раскрыл 

особенности «Комплексного плана энергоэффективно-
сти». Главными условиями успешной реализации пла-
на являются создание фонда энергосбережений, кадро-
вое обеспечение, активная пропаганда, осуществление 
нормативно-технического энергосбережения, энергоау-
дит предприятий малого и среднего бизнеса. Основные 
мероприятия в рамках плана: поддержка и внедрение 
ИСО 50001, ускоренная амортизация, снижение КПН, 
когенерация, пересмотр предельных тарифов, государ-
ственные закупы.
Декан энергетического факультета ПГУ им. С. Торай-

гырова кандидат технических наук, профессор А. П. 
Кислов в своем выступлении указал на необходимость 
тесного взаимодействия образования, науки и произ-
водства. Он отметил, что Павлодарский государствен-
ный университет и Павлодарское представительство 
АО «Казахэнергоэкспертиза» плодотворно сотруднича-
ют. «ПГУ способствует развитию научной базы для Пав-
лодарского представительства, они, в свою очередь, 
предоставляют нам базу для исследований, – сказал 
А.П.Кислов. – Это двунаправленный процесс, в резуль-
тате которого ПГУ им.С.Торайгырова активно разраба-
тывает программу энергоэффективности, вносит свою 
лепту в благосостояние государства. Поэтому, с це-
лью решения комплекса энергетических, экологических 
и экономических проблем Павлодарской области, ПГУ 
жизненно необходимо и в дальнейшем развивать пар-
тнерские отношения с региональными предприятиями».

Дмитрий ЛАРИОНОВ

В Павлодарском государствен-
ном университете им. С. Торайгы-
рова в рамках государственной про-
граммы «С дипломом в село» со-
стоялась масштабная встреча вы-
пускников 2012 года с представите-
лями районных акиматов и учреж-
дений сельского хозяйства, управ-
ления образования и внутренней 
политики Павлодарской области.
В мероприятии приняли участие 

будущие выпускники педагогиче-
ских и сельскохозяйственных спе-
циальностей, а также выпускники 
медицинского колледжа.
Специалисты районов области 

провели презентацию своих регио-
нов, рассказали о перспективах их 
развития.
Выпускников прежде всего ин-

тересовали условия жизни в селе. 
Специалистам, решившимся пое-
хать работать в село, сегодня пре-

доставляются льготы, которые осо-
бенно значимы для молодых се-
мей. Из республиканского бюдже-
та выделяются подъемные и креди-
ты с минимальной процентной став-
кой сроком до 15 лет – этого впол-
не хватает для того, чтобы купить в 
селе дом, обзавестись хозяйством 
и начать самостоятельную жизнь

«В этом году в сельские школы 
направляются 487 выпускников пав-
лодарских вузов, – отметил заме-
ститель Акима области по вопро-
сам сельского хозяйства Нуржан 
Ашимбетов. – Все они получат су-
щественные льготы. Это 25 процен-
тов надбавки к окладу, так называ-
емые «сельские», подъемные – 70 
МРП, к которым местные бюджеты 
добавляют от 100 до 500 тыс. тенге, 
беспроцентные кредиты на жилье».
Сельские школы испытывают де-

фицит в математиках, филологах, 

биологах, готовых поднимать сель-
ское образование на принципиаль-
но новый уровень.
Программа, утвержденная Пре-

зидентом РК Н. А. Назарбаевым в 
2007 году, направлена на повыше-
ние уровня жизни в сельской мест-
ности, на привлечение в аулы ква-
лифицированных кадров.
По словам главного эксперта ми-

нистерства сельского хозяйства 
Нуржана Мырзабекова, проект «С 
дипломом – в село!» является хоро-
шим стартом для начала карьеры. 
Для молодых специалистов созда-
ются комфортные условия, что от-
крывает перед ними большие пер-
спективы. По его мнению, работа в 
ауле – это хорошая школа жизни. 
Именно в сельской школе можно 
многому научиться, набраться опы-
та у своих старших коллег».

Руфина ТОРПИЩЕВА

Казахстан – Россия – Украина: братство филологовКазахстан – Россия – Украина: братство филологов
21 июня наш вуз предпринял очередной шаг на пути укрепления международных на-21 июня наш вуз предпринял очередной шаг на пути укрепления международных на-
учных связей: в пресс-центре ПГУ им.С.Торайгырова состоялось торжественное откры-учных связей: в пресс-центре ПГУ им.С.Торайгырова состоялось торжественное откры-
тие Павлодарского отделения Российской Ассоциации лингвистов-когнитологов; также тие Павлодарского отделения Российской Ассоциации лингвистов-когнитологов; также 
в ходе мероприятия были подписаны соглашения о научном сотрудничестве с Институ-в ходе мероприятия были подписаны соглашения о научном сотрудничестве с Институ-
том языковедения им. А.А.Потебни Национальной академии наук Украины и Институтом том языковедения им. А.А.Потебни Национальной академии наук Украины и Институтом 
украинского языка Национальной академии наук Украины.украинского языка Национальной академии наук Украины.
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Сәтбаев салған сара жолдың тұтқасын Сәтбаев салған сара жолдың тұтқасын 
берік ұстап, қазақ ғылымының бүгінгі әулие-берік ұстап, қазақ ғылымының бүгінгі әулие-
тін танытып жүрген ғалымдар арасын-тін танытып жүрген ғалымдар арасын-
да Қ.Қ.Ахметовтің орны ерекше. Кабинетте да Қ.Қ.Ахметовтің орны ерекше. Кабинетте 
немесе кітапханада отырып ғылыми диссер-немесе кітапханада отырып ғылыми диссер-
тация қорғаумен бас ауыртпай, үнемі ізденіс тация қорғаумен бас ауыртпай, үнемі ізденіс 
үстінде жүретін ғалым Қанат Қамбарұлымен үстінде жүретін ғалым Қанат Қамбарұлымен 
әңгіме-дүкен құрған едік.әңгіме-дүкен құрған едік.

– Қанат Қамбарұлы, Сізді ғалым ретінде тани-
мыз. Дегенмен де, сіз дің балалық шағыңыз, өмір 
жолы ңыз жайлы білетініміз аз…

– Мен Қашыр ауданының Барқы ауылында дүние 
келдім. Ол ауыл қазір жоқ. Тек мазарлары ғана мұнда 
бұрында ауыл болған деген белгі беретіндей. Сонда 
жыл сайын əкем мен анамды нағашы əжемнің басына 
алып барып, құран бағыштап тұрамыз.
Балалық балдəурен шақты сол ауылда өткіздім.
Бала кезімізде ауылдың шетінде төбелер болу-

шы еді. Соған ауыл ақсақалдары жиналып, кешкісін 
келелі əңгіме-дүкен құратын. Үлкендердің мəні зор, 
мағынасы терең əңгімелері жастарға тəлімді тəрбие, 
өрелі өнеге беретін. Қазақы əңгіме мектебін сол жер-
ден естіп, қазақы рух пен болмысты сол жерден бойға 
сіңірдік.
Сол ауылда бастауыш сыныпта оқыдым. Біраз 

уақыт арасында қа ла дағы №9 орта мектепте білімімді 
жал ғастырдым. Одан кейін 10 сыныпты Қашыр ау-
даны Песчанный ауылындағы №2 орта мектепте 
бітірдім.

1978-80 жж. монтаждау техникумында білім алып, 
құрылысшы-техник мамандығын игердім.
Ал, 1980 жылы педагогикалық инсти тутқа биология 

мамандығы бойынша оқуға түсіп, 1985 жылы оқуды 
үздік бітіріп шықтым. Тіптен, институтта оқыған жыл-
дары Ленин атындағы стипендияның иегері болдым.

– Ғылымға қалай келдіңіз?
– Бала кезімнен «босқа уақыт өткіз бей кітап оқу, 

іздену керек», деген қағиданы ұстаушы едім. Сол 
себепті көп оқуға, өзімше ізденуге тырысатынмын.
Екінші курста оқып жүргенде «ғылыммен 

айналысқым келеді, мені тегін жұмысқа 
алыңыздаршы», – деген мазмұнда жазылған хат-
тарды ғылыми институттарға үнемі жолдап 
тұратынмын. Сондай хаттардың бірін Зоология 
институтының палеозоология лабораториясына 
жазған едім. Хатта ең бастысы мені «ақы төленбейтін 
жұмысшы», ретінде алуды сұрадым. Хатты палео-
зоология лабораториясының меңгерушісі, биоло-
гия ғылымдарының кандидаты Б.Қожамқұлов жақсы 
қабылдап, экспедицияға шақырды. Экспедиция-
ны биология ғылымдарының кандидаты, мықты бо-
таник Г.Раюшкина басқарды. Экспедиция Алматы 
облысы, Жаркент ауданы, Ақтау деген жерде бол-
ды. Əлі есімде, барар жерімізге түнде барып, дема-
лып қалдық. Таңертең тұрып қарасақ, балшықтан 
құрылған көздің жауын алатын түрлі-түсті тауларды 
көрдік. Сол маңдағы шөл далада 5-6 жылда бір рет 
жауын жауады екен. Экспедиция барысында б.э.д. 
20-30 млн. жыл бұрынғы өсімдіктердің таңбасын та-
уып, зерттедік. Сонымен қатар, жер бетінде болған 
ең алып сүтқоректі жануар индрикотерий сол далада 
өмір сүргенін анықтадық.
Одан кейін, екінші экспедиция Сауыр жотасын-

да болды. Ол жерде қытай мүйізтұмсығын тауып, 
зерттедік.
Міне, осылайша шынайы ғылымға экспедициялар-

да қызықты фактілерді көзбен көріп, ғылымға деген 
ықылас оянды.
Институт бітірген жылы бүгінде елі мізге танымал 

ғалым Ж.Қ. Шаймарданов гельминттер морфология-
сына, биологиясы мен эволюциясына ғылым жолын 
арнаған ғалым, биология ғылымдарының докторы, 

профессор В.Я. Панинмен таныстырды. Сол кезде 
Виктор Яковлевич Қазақстан Ғылым Академиясының 
Зоология институтында лаборатория меңгерушісі 
қызметтерін атқаратын. Осы лабораторияда 
ғылымның түрлі қиындықтарын бағындырып, ілімді 
шыңдадық. Шын дығында осы жерде пістік, ғалым бо-
лып қалыптастық.

ЗИЯНКЕСТЕРМЕН КҮРЕСУШІ ҒАЛЫМЗИЯНКЕСТЕРМЕН КҮРЕСУШІ ҒАЛЫМ
– Бүгінде Сізді көпшілік «қансо рғыштармен 

күресуші ғалым» ретінде таниды…
– 90 жылдардың аяғы мен 2002 жылға дейін Пав-

лодар қаласында маса, шыбын-шіркейлердің көп-
тігінен да ла ға шығу мүмкін болмайтын. Сол кез де-
гі облыс басшылығы қансор ғыштарға қарсы шара 
қолдануға көшті. Сол кезде облыс əкімі: «Ғалымдар 
бар деп мақтанасыңдар. Егерде шын ғалымдар 
бар болса, қансорғыштармен күресуде бір амал 
табатын шығар», – деп жоғары оқу орындары-
на тапсырма берді. Сол кезде жоғары мектеп бас-
шылары мені ұсынды. Сол уақыттан бастап сани-
тарлық-эпидемиология басқар масының өкіл де рі мен 
бірге əкімшіліктің жиналысына баратын болдым. 

Қызы ғы сол, шіркей секілді зиянкестермен күресуге 
тиісті өкілетті басқарма мамандары шарасыз тұғын. 
Ал зиянкестермен күрес тек олардың биологиясын 
анықтаған жағдайда ғана нəтижелі болатын.
Сондықтан біз ең бірінші кезекте қансорғыштардың 

ұрықтарының шоғырланған жерлерін анықтауға кі ріс-
тік. Зиянкестердің биологиясын зерттей келе олар 
Ертіс өзе нін де шоғырланғанын анықтадық. Қансор-
ғыштар 1 м² дециметр негізінде 3 мың шіркей дернəсілі 
орналасқанын білдік. Бір жағынан Алланың жаратқан 
сан мыңдаған мақұлығын қолмен жою мүмкін еместігі 
белгілі. Енді не істеу керек? Қандай шара атқару 
қажет? Ертіске химиялық препараттар шаш сақ, өзен 
суын тұтынып отырмыз. Ал, ұшақтармен шашылатын 
препараттар ұшып шыққан шіркейлер саны азаюына 
əсері аз болды.
Осы кезде екі ұсыныс ұсындым. Біріншісі, өзенге 

бөгет қою, екіншісі, өзендегі өсімдіктерді жою. Себебі, 
шіркей дернəсілдері өсімдіктерде шоғырланған бо-
латын. Негізінен өзенге бөгет қою мүмкін еместігі 
түсінікті-ақ. Сондықтан, өзен өсімдіктерін ору əдісінің 
тиімділігіне көзі жеткен облыс əкімі рұқсат берді. 
Есімде осы əдісті қолданған жылы қаламызда алғаш 
рет мектеп түлектерінің баллы өтіп, Елбасы өңірге іс-
сапармен келді.

2001 жылдан бастап Степногорск қаласында дай-
ындалатын «бактолярвоцид» препаратын қолдандық. 
Бірақ, препарат əсері тіпті болмады.
Одан кейін АҚШ-та дайындалған «вектобакты» 

қолданып жақсы нəтиже лерге жеткіздік.
Дегенмен де, зиянкестер ұрықтарын шашқан кез-

де препаратты дұрыс пайдаланбасақ нəтижесі ша-
малы болады. Сондықтан да, препарат шашатын 
дəл уақытты ғалымдар ғана анықтай алады. Біз суға 
қосатын препараттың санын (массасын) анықтауға 
арналған формула арқылы санап отырамыз. Ол 
Ертіс суының мөлшеріне байланысты өзгеріп оты-
рады. Сол себепті препарат дəл уақытында, нақты 
мөлшерінде шашылмаса миллиондаған қаржы суға 
кетеді.

2009 жылдан бастап мен басқарған ғалымдар тобы 
жа ңа биологиялық препарат технологиясын қолдану 
жолын ұсындық. Бұл препарат «бактицид» деп атала-
ды.

– Алдағы уақыттағы жоспары ңыз дан хабар-
дар етсеңіз…

– Алда жоспар көп.
Мəселен, биология ғылымының докторы, профес-

сор Е.Жұмабековпен бірлесе жұмыс жасауды ойла-
стырудамын. Ермек Жұмабеков биотех нологиялық 
əдіспен бір жылда 3 жылдық қылқан жапырақты ағаш 
өсіру жолдарын біледі.
Сонымен қатар, Білім жəне ғылым министрлігінің 

жобасын жеңіп алып, Новосібір, Алматы қала-
ларының ға лым дарымен бірлесе туберкулезге қарсы 
биологиялық препарат шы ға руды қолға алудамыз. 
Препаратты мал туберкулезіне арналып жасауда-
мыз. Егерде кеселдің дауасын тапсақ, үл кен ғылыми 
жетістік болмақ.
Сонымен қоса, Ресей ауыл шаруашылық акаде-

миясының Сібір бөлімшесі МҰБ төрағасы, академик, 
в.ғ.д. профессор А.С. Денченкомен бірге жұмыс жаса-
удамыз.
Жалпы соңғы уақытта электрондық микроскопия-

мен жабдықталған үлкен лаборатория ашуға күш 
жұмсаудамыз. Қазір кабинетімде халықаралық жоба-
лар аясында сатып алынған лабораторияға қажетті 
заманауи қымбат құрал-жабдықтар бар. Ал оларды 
орналастыратын лайықты лаборатория жоқ. Десе де, 
болашақта болады деген үміттеміз.

– Əркез есіңізге алып тұратын, жастық шағы-
ңызда болған қызық ты оқиға болған шығар?

– Қаладағы темір жол вокзалы қа сынан өткен сай-
ын монтаждау техникумында студенттік күндерім 
көз алдыма келеді. Техникумде оқып жүрген кезімде 
ең жас, əрі белсенді, үлгерімі жақсы студент ретінде 
алғаш рет сайлауға қатысып, сөз алдым. Баяндама-
да техникум басшыларының тапсырмасы бойынша 
қалаға жаңадан темір жол вокзалы керектігі жайлы 
айттым. Көпшілік жиналғандар, компартия басшы-
лары ілтипатпен жақсы қабылдады. Бəлкім бұл сту-
дент Қанаттың əсері ме, əлде қаланың жоспарын-
да тұрған болу керек, бүгінгі жаңа вокзалымыз бой 
көтерді.

– Биологиядан басқа қандай салада қолтаңба, 
ізгі істер қалдырғыңыз келеді?

– Мені ғылымның көптеген саласы қызықтырады. 
Егер мүмкіндік болғанда бəрінде зерттеп, не бол-
маса бəріне қатынасар едім. Биология саласында 
электрондық микроскопия, экология, палеонтология 
жəне т.б. еліктіреді. Сонымен бірге, тарих пен өнер 
саласы да қызықтырады.
Сонымен қатар, Алтай тауларының түкпір-түкпірін 

аралап, сол жерлердің өсімдіктер дүниесі, жан-
жануарлар əлемімен жəне тарихымен танысу хоббиім 
десем де болады.
Дəстүрлі қазақ əндері мен тарихы тереңді 

мазмұндайтын күйлердің байыбына баруға да ты-
рысамын. Кей кездері қолыма домбыра алып əн 
салғанды да ұнатамын.

– Мазмұнды сұхбатыңызға рахмет! Алланың 
ғылымда жасыр ған сырларын аша беруіңізге 
тілек теспін!

Нұрлат БАЙГЕНЖЕ

ТЕРЕҢ ҒЫЛЫМНЫҢ ТЕРЕҢ ҒЫЛЫМНЫҢ 
АСТАРЫНА ҮҢІЛГЕН АСТАРЫНА ҮҢІЛГЕН 

ҒАЛЫМҒАЛЫМ

  Ол – «Гельминттердің функциональдік морфологиясы», «Ертістің Павлодар өңіріндегі Ол – «Гельминттердің функциональдік морфологиясы», «Ертістің Павлодар өңіріндегі 
екі қанатты қансорғыштар, олардың санын биологиялық бақылау» биологиялық екі қанатты қансорғыштар, олардың санын биологиялық бақылау» биологиялық 
мамандықтың арнайы курсының оқу жоспарын жасап, енгізді.мамандықтың арнайы курсының оқу жоспарын жасап, енгізді.
  Ол – «Қаздардың келуі жəне қайтуы» палеонтологиялық ескерткішді сақтау жəне кеңінен Ол – «Қаздардың келуі жəне қайтуы» палеонтологиялық ескерткішді сақтау жəне кеңінен 
таныстыру жөніндегі жұмысты жүргізеді.таныстыру жөніндегі жұмысты жүргізеді.
  Ол – 2008 жылдан бастап «Орманды сақтау жəне ормандандыру» бағдарламасы бойынша Ол – 2008 жылдан бастап «Орманды сақтау жəне ормандандыру» бағдарламасы бойынша 
Əлемдік Банк пен ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің жобасына жетекшілік жасауда.Əлемдік Банк пен ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің жобасына жетекшілік жасауда.
  Ол – 2009 жылы лярвальділардың санын (өзен жағдайларындағы шіркейлердің дернəсілдік Ол – 2009 жылы лярвальділардың санын (өзен жағдайларындағы шіркейлердің дернəсілдік 
кезеңі) қысқарту үшін «Симбиофарм» АҚ (Новосибирск, Берцк) шығаратын «Бактицид» кезеңі) қысқарту үшін «Симбиофарм» АҚ (Новосибирск, Берцк) шығаратын «Бактицид» 
бактериялық құралдың қолдану технологиясын құрастырды.бактериялық құралдың қолдану технологиясын құрастырды.
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�АЛЫМ БОЛУ 
ИЫН БА?�АЛЫМ БОЛУ 
ИЫН БА?

Интеллектуалды алаңИнтеллектуалды алаң

�АЛЫМ БОЛУ 
ИЫН БА?�АЛЫМ БОЛУ 
ИЫН БА?
ҒАЛЫМ БЕЙНЕСІН, ҒЫЛЫМ КӨКЖИЕГІН ДАНА 

АБАЙ ДӘЛ АЙТҚАН. ХАКІМ СӨЗІМЕН АЙТАР БОЛСАҚ, 
ҒАДІЛЕТ, МАХАББАТ СЕЗІМ КІМДЕ КӨП БОЛСА, ОЛ 
КІСІ – ҒАЛЫМ, СОЛ ҒАҚИЛ. БІЗ ЖАНЫМЫЗДАН 
ҒЫЛЫМ ШЫҒАРА АЛМАЙМЫЗ: ЖАРАЛЫП, ЖАСАЛЫП 
ҚОЙҒАН НӘРСЕЛЕРДІ СЕЗБЕКПІЗ, КӨЗБЕН КӨРІП, АҚЫЛ 
МЕН БІЛІП АЛАМЫЗ – ДЕП ТОЛҒАНЫСҚА ТҮСЕДІ. 
МҰНДА АБАЙ ТАБИҒАТ ПЕН ҚОҒАМ БОЛМЫСЫНДАҒЫ 
МӘҢГІ БІРГЕ ЖАСАСЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН ОБЪЕКТИВТІ 
ЗАҢДЫЛЫҚТАРДЫҢ МӘН-МАҒЫНАСЫ АДАМ САНА-
СЫНДА СӘУЛЕЛЕНУІ АРҚЫЛЫ СЫРЫ АШЫЛЫП, 
МӘНІ ТАНЫЛҒАН ҚҰБЫЛЫСТАРДЫ «ЖАРАСЫП, ЖА-
САЛЫП ҚОЙҒАН НӘРСЕЛЕР» ДЕП ӨТЕ ЖАҚСЫ ПАЙ-
ЫМДАЙДЫ. ҒЫЛЫМ, АБАЙ ПІКІРІНШЕ, ҒАЙЫПТАН 
ПАЙДА БОЛАТЫН КЕЗДЕЙСОҚ ҚҰБЫЛЫС ЕМЕС, ОЛ 

ШЫН ДҮНИЕНІҢ БОЙЫНДАҒЫ ОБЪЕКТИВТІ ШЫҢ-
ДЫҚТАРДЫҢ БІРТІН ДЕП АШЫЛЫП ТАНЫЛУЫ 
АРҚЫЛЫ ЖИНАЛЫП БІРТЕ-БІРТЕ ҚОРЛАНАТЫН РУ-
ХАНИ ҚАЗЫНА. МҰНЫҢ ИЕСІ – ҒАЛЫМ. КІМДЕ-КІМ 
ТАЛМАЙ ЕҢБЕКТЕНІП, САРЫЛА ІЗДЕНІП САНАСЫН 
МӘНІ АШЫЛҒАН ШЫНДЫҚТАРМЕН ТОЛЫҚТЫРЫП, 
ҚОРЛАНДЫРЫП ОТЫРСА, ҒЫЛЫМНЫҢ БІР САЛА-
СЫН ЖЕТЕ МЕҢГЕРГЕН ҒАЛЫМ БОЛУЫ ҚИЫН ЕМЕС. 
ҒАЛЫМ БОЛУ ӘРБІР АДАМНЫҢ ӨЗІНЕ ТІКЕЛЕЙ БАЙ-
ЛАНЫСТЫ ҚҰБЫЛЫС.
ДАНАНЫҢ ТҮСІНДІРМЕК БОЛҒАНЫ ҒАЛЫМ БОЛУ 

ӘРБІР АДАМНЫҢ ӨЗІНЕ ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ 
ДЕГЕНІ ОРЫНДЫ. ДЕСЕ ДЕ, БҮГІНДЕ АТЫ БАР ЗАТЫ 
ЖОҚ ОҚЫМЫСТЫЛАР ТОБЫРЫ КӨП. ОСЫНЫҢ АРА 
ЖІГІН АЖЫРАТЫП КӨРСЕК.

Айнұр КƏРІПЖАНОВА, Айнұр КƏРІПЖАНОВА, 
филология ғылымдарының филология ғылымдарының 
кандидаты, кандидаты, 
доцент.доцент.

ҒЫЛЫМ ЖАҚСЫ МІНЕЗДІ ҒЫЛЫМ ЖАҚСЫ МІНЕЗДІ 
АДАМҒА ОРНЫҒАДЫАДАМҒА ОРНЫҒАДЫ

Ғылым – адамның табиғат 
пен қоғам туралы білімін 
қалыптастыруға мүмкіндік 
беретін танымының ең жоғары 
пішімі. Ғылым – ол əлеуметтік 
жағдайды жақсартудың құралы 
ғана емес, бұл – жан-жақты 
дамуға апаратын жол.
Ғылым туралы көп айты-

лып, жазылып жатады. Халқымыздың 
ғылым туралы «Ғылым инемен құдық 
қазғандай», «Ғылым гауһар – бағасы 
жоқ, Надандық кесел – дауасы жоқ», 
«Ғылыммен жақын болсаң жетерсің, 
Залыммен жақын болсаң, кетерсің» 
сияқты даналық сөздері баршылық.
Ұлы Абай:

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек.
Жеке-жеке біреуі жарытпайды,
Жол да жоқ жарыместі «жақсы» 

демек…
Біреуінің күні жоқ біреуінсіз,
Ғылым сол үшеуінің жөнін білмек, – деп 
ақылды тереңдететін, адамның қайрат-
жігерін өсіріп, жөніне жұмсауға жол 
көрсететін, оны тасыта түсетін, жүректі 
ізгілікке, адалдыққа, адамдыққа баули-
тын, адам бойындағы осы үш қасиеттің 
басын қосып, оны əлеуметтік ізгі күшке 
айналдыратын ғылым екенін атап 
көрсетеді.
Ғұлама Мəшһүр Жүсіп ғылым туралы 

«Ғылым аспандағы күн секілді жарығы 

зор дүр. Əркімнің терезесіне қарай 
сəулесі түседі. Ғылым – ұшы жоқ ұзын, 
түбі жоқ терең дария. Əркімнің ыды-
сына қарай суы құйылады. Аспандағы 
күннің сəулесі түндігі ашық, терезесі 
үлкен үйге түсетұғын болады. Түндігі 
жабық, терезесі жоқ үйге күллі дүниені 
алып тұрған күннен иненің жасуындай 
сəуле бұйырмайды. Су да түбі бүтін 
ыдысқа толатұғын болады. Ғылым да 
əдепті, жақсы мінезді адамға орнығады. 
Жынды көбелек секілді көрінген отқа 
барып, жалп ете түсетін қулардан не 
алсын? Ондай адам оқыған оқуының 
қайда кетіп қалғанымен жұмысы да 
жоқ. Оқымаған адамнын күні жаман 
болып, тойынған жерінен кете алмай-
тын болған соң жүре береді» дейді. Ол 
ғылымның ең үлкен пайдасы – адам 
мінезін жөндейтін үлкен күш екенін 
жəне адам бойындағы төмендегі 
қасиеттерді жойған кезде ғана білім-
ғылым орнығатынын зерделейді:
– мінез бұзылғанда, ашуланшақ болу-
мен бұзылады;
– мінезді екінші бұзатұғын – күншілдік;
– үшіншісі – қырыс дүние. Дүниеге ма-
хаббаты кеткен адамның көзі соқыр, 
құлағы керең болады;
– мінезді бұзғыштың бірі – тəкап пар-
лық;
– мінез бұзатынның бірі – нəпсі қой лық;
– мінезді бұзғыштың бірі – өтегендік, 
өрлік. Мұндай адамның мінезі адыр-
бұдыр келеді;
– мінез бұзғыштың бірі – кінə сақтап, 
кекшіл болу.
Міне, дала кемеңгерлерінен асы-

рып айту мүмкін емес секілді. Демек, 
ғалым – табиғатынан жаны жақсылыққа 
құмар, ізденуден жалықпайтын, ізгілік 
пен адамгершілікті, имандылықты 

өмірдің мəні санайтын, сана-сезімі 
ояу, рухани деңгейі жоғары, салауатты 
адам деп түсінемін.

Бекзат СМАҒҰЛОВ, Бекзат СМАҒҰЛОВ, 
3 курс студенті3 курс студенті

ҒАЛЫМНЫҢ ХАТЫ ӨЛМЕЙДІҒАЛЫМНЫҢ ХАТЫ ӨЛМЕЙДІ
«Жақсының аты өлмейді, ғалымның 

хаты өлмейді», – деген мақалға 
айналған сөзде көп мағына жатыр. 
Ғалым деген – ғылымда жаңалық 
ашқан, жаратушыны таныған кісіні ай-
тады. Мəселен, қай ғылымның түбін 
қазсаң да шексіздікке үңілесін де 
Тəңірдің жаратылысына таң қаласын. 
Мысалы, француз ғалымы Жак ив Ку-
сто теңіздегі ащы су мен тұщы судың 
қалайша араласпайтынын зерт-
тей келе бұл мəліметтің Құранның 
сөзінде жазылғанына көз жеткізеді. 
Көп білген кісі ғалым емес. Əйтпесе, 
адамның қабілеттерінен де артылатын 
компьютердің мүмкіншілігін айтпаса да 
болады. Ғалым ең бірінші – Адам. Абай 
да өзінің 38- қара сөзінде «Мүмін – 
ғалым- хакім – əулие – Пайғамбар» 
деп жіктей келе Ғалымның бəрі хакім 
емес – хакімнің бəрі ғалым деген 
тоқтамға келеді. Сонда «ғалым» деп 
білімге бас қойған, əр нəрсе танымы-
мен, ақылымен түсінгісі келетін адам-
ды айтады. Құранда да «Мені таныса 
ақылмен танысын» деген екен. Менің 
ойымша ғалым адам – жалаң «пе-
дантизмге» салынбаған, жүрегінде 
білмекке құмарлық оты жалындаған 
кісі болуы керек. Ғалым – адамзатты 
жақсылыққа бастай алатын, жаңалық 
ашқанның өзінде зұлымдыққа бұрмай 
игілікке пайдаланатын болса керек. Ал, 
атом бомбасындай қатерлі қаруды ой-

лап тауып не болмаса адамзатқа пай-
дасыз нəрселерді ойлап тапқан адам 
ғалым емес – зұлым. Шайтанның қай 
адамнан болмасын білімі өте көп деген. 
Сол білімді мақтан үшін сарп етпей, ел 
қамы үшін жұмсағанды нағыз ғалым 
десе болады. Қазіргі заманда, өкінішке 
орай «зұлым ғалымдар» толып жатыр, 
адамның қанын сорып жатыр. «Өмір – 
теңіз, кешіп өтем демеңіз, ізгіліктен 
жасалмаса кемеңіз» дегендей иманы 
мен білімі толық ізгі адамды ғалым деп 
есептеймін.

Батырбек Батырбек УБАЕВУБАЕВ, , 
дінтанушыдінтанушы

ҒАЛЫМ АДАМ ҚАДІРЛІҒАЛЫМ АДАМ ҚАДІРЛІ
Ислам діні ғылымға маңыз бер-

гендіктен ғалымдарды жоғары ба-
ғалайды. Мəселен Құранда білім 
мен ғылымның адам дəрежесін 
көтеретіндігін «Оларға айт, білетіндер 
мен білмейтіндер бірдей бола ма? 
Білетін адам əлбетте қадірлі» (Зүмəр 
сүресі, 9-аят) деп көрсетеді.
Нағыз ғалым бойындағы ғылымның 

нұрлы сəулесін өз айналасына ша-
шып, ел игілігіне еңбек еткен жан бол-
са керек. Алайда өткінші дүниенің 
қызығына алданбай халыққа адал 
қызмет етуі үшін адамның жүрегінде 
құдайдан қорқатын, халқын сүйетін 
иман болуы шарт. Əйтпесе жеке 
мүддесі мен қалтаның қамы үшін зи-
янды қадамға да баруы ғажап емес. 
Құранда «Құлдары арасында Аллаһу 
Тағаладан ең қатты қорқатын 
кісілер – ғалымдар» (Фатр сүресі, 
28-аят) – деп, Алладан қорқуды 
ғалымдардың басты сипаты ретінде 
көрсетуі бекер болмаса керек.

Олай болса, Ғалым деген кім? Ғалым қандай болу қажет?Олай болса, Ғалым деген кім? Ғалым қандай болу қажет?
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ТұлғаТұлға

Əлімхан Əбеуұлы Ермеков 1891 жылы 
25 мамырда осы күнгі Қарағанды об-
лысы, Ақтоғай ауданы, Бөріктас деген 
жерде дəулетті отбасында дүниеге кел-
ген. Əкесі Əбеу халыққа қадірлі, озық 
ойлы, орысша сауаты бар, өз дəуіріндегі 
зиялылардың бірі болған. Болмысы-
нан білімге құштар өспірім 1899 жылы 
Қарқаралыдағы қалалық училище-
ге оқуға түседі. Мектеп қабырғасында 
зейінді, алғыр Əлімхан мектепті үздік 
бітіріп, 1905 жылы Семейдегі ерлер 
гимназиясына білімін жалғастырады. 
Осы оқу орнын 1912 жылы алтын ме-
дальмен бітіріп, Томск технология 
институтының тау-кен факультетіне 
қабылданады. 
Томскте оқып жүріп орыстың озық 

ойлы ойшылдарымен, ғалымдарымен 
танысады. Шоқан Уəлихановтың 
досы Григорий Потанин Əлімханның 
бойындағы білімге деген талпыны-
сты көріп, тəнті болады. Қарт Потанин 
Əлімханға ағалық ақыл беріп, оған 
«Əлімхан сенің білімің – ол қазақтың 
білімі. Сол себепті жақсы оқы жəне 
өзгелерді оқыт», – деп, үлкен үміт 
артқан. Осы сөздерді Əлімхан аға 
өмірлік ұстанымына айналдырып, 
ақтық демі қалғанша ұлтына адал 
қызмет етті. Потанин Ермековке бе-
кер назар аудармағанын уақыт 
дəлелдеді. 
Ə.Ермеков өз қолымен толтырған 

анкеталарда ағылшын, неміс, фран-
цуз, итальян тілдерін білетінін 
көрсеткен. Қайраткердің шəкірті 
болған һəм қызметтес достары жəне 
Əлімханмен өмір жолы тоғысқан 
тұлғалардың барлығы дерлік ол кісі 
жайында тек жақсы естеліктер айта-
ды.

«Алаш» партиясының мүшесі 
Əлімхан Ермековтің тарихи зор 
еңбегінің бірі – Қазақ автономиясының 
шекарасының біртұтастығын 
жанқиярлықпен қорғауы. Ол 1920 
жылы Халық Комиссарлары кеңесінің 
төрағасы В.И.Лениннің қабылдауында 
болып, кеңейтілген мəжілісте – Қырғыз 
(Қазақ) өлкесіндегі жағдай, хал-ахуал, 
əсіресе, шекара мəселесі туралы 
мазмұнды баяндама жасайды. Қазақ 
өлкесіне қатысты мəселені талқылап, 
тиісті шешім қабылдауға бөлінген 
уақыт тым аз болғандықтан, Ермеков 
өте терең, ғылыми, тарихи айғақтарға 
негізделген, бұлтартпайтын мысалдар-

мен сөз сөйлейді. Мəжілістің өте қызу, 
күрделі өткендігі соншалық, жиналыс 
мөлшерленген уақыттан əлдеқайда 
ұзаққа созылады. Сонда, Ермековті 
сыртта тосып жүрген Əлекеңнің 
(Ə.Бөкейханов) «Апырмай, біздің 
Əлімханмен сөз жарыстырып тыңдай 
алатын орыстан да шыққан жан бар 
екен-ау», – деп өзгелерді күлдіретіні.
Ə.Ермеков өз баяндамасын-

да патшалық билік кезінде жергілікті 
халық – қазақтардың ең шұрайлы де-
ген жерлерінен айрылғанын, əсіресе 
Столыпин реформасы кезінде ора-

сан зор зорлық-зомбылықты бастан 
кешкенін нақты деректермен мəлімдеп 
береді. Қазақтардың ғасырлар бойы 
көшпелі өмір салтын күн көрудің 
көзіне айналдырғанын, яғни жер де-
ген ұғымның осынау халықтың бол-
мысында қаншалықты мəнге ие екенін 
жан-жақты дəлелдеп, тілге тиек етеді. 
Орманды, тоғайлы, сулы, нулы де-
ген құнарлы жерлердің, əсіресе, Ка-
спий теңізінің жағалауындағы жетпіс 

шақырымдай жердің (бүгінде мұнай 
секілді қазба байлықтарды бұрғылап 
отырған жерлер. ав.) патшалық 
Ресейдің Астрахань губерниясының 
қарамағына, бүгінгі егінді мол беретін 
Ертістің жағалауындағы, Ертіс, Железин 
жəне т.б. аудандарына қарасты жерлері 
Омбы облысына өтіп кеткенін баян-
дайды. Жалпы, шекара мəселесі, қазақ 
жеріндегі қоныстанушылардың ұлттық 
құрамы, Коростылев даласы деп ата-
лып кеткен өңір, қазіргі Ақмола облысы, 
Шығыс Қазақстан облысы құрамындағы 
қазіргі Семей жері, т.б. Ə.Ермеков баян-
дамасында əрі терең, əрі мазмұнды 
талдауға негіз болды. Ақыры, 
қарсылық білдіргендерге басу ай-
тып, дауысқа салғанда аталған тер-
ритория Қазақстан автономиясына 
беріледі.
Сталиндік зұлмат қызған 

шақта, 1932, 1938, 1948 жылдары 
Ə.Ермековтің тұтқындалуы, Краснояр 
өлкесіндегі Сібір аймағында лагерь-
де ұзақ уақыт саяси сенімсіз адам 
ретінде жазасын өтеуі осынау жан-
ды еш қажыта алмағанын көруге бо-
лады. Иə, 1932 жылы тұтқындалып, 
үш жылға сотталуы, 1938 жылы тағы 
да қамауға алынып, он жылға сот-
талуы, (кейіннен жаза мерзімін 6 
жылға түсірген), 1948 жылы үшінші 
рет тұтқынға алынып, он жыл 
мерзімге бас бостандығынан айры-
луы (Сталиннің өліміне байланысты 
ол 1955 жылы айдаудан босатылған) 
оның жігерін жасыта алмады.
Ол кісі ақталғаннан кейін ұлтына 

барынша аянбай еңбек етті. Мəселен, 
көптеген жоғары оқу орында-
ры мен шаруашылық саласының 
қалыптасуы мен нығаю жолында тер 
төккеніне көз жеткіземіз. Ермеков 
Қарқаралыда мектеп ашады. Ташкент 
пен Алматыдағы жоғары оқу орын-
дарында математикадан білім беріп, 
математик ғалымдар мен ұстаздар 

қалыптасуына ықпал етті. «Ұлы матема-
тика курсы» бірінші бөлімі, «Қазақ тілінің 
математика терминдері» атты оқулық 
кітаптарды жарыққа шығарды. 1935 
жылы қазақ арасында тұңғыш матема-
тика ғылымының профессоры атағын 
алды. 

Жалғасы бар.
Мейрам ХАМИТОВ,

физика-математика ғылымдарының 
кандидаты, профессор 

ПАРАСАТТЫЛЫҒЫМЕН ПАРАСАТТЫЛЫҒЫМЕН 
ӨШПЕС ОРЫН ӨШПЕС ОРЫН 
АЛҒАН ҰСТАЗАЛҒАН ҰСТАЗ

Алланың жазған ажалы 
біреуге ерте, біреуге кеш, əй-
теуір, бір күні келіп кімге 
де болса жетері хақ. Əрине, 
біреудің о дүниелік болғанын 
тілемейміз жəне одан айрылып 
қалғанымызға бірден көніп, 
сенбейміз. Əсіресе, жаныңа 
жақын, өзіңе қымбат адаммен 
қоштасу қатты ауыр тиеді екен.
Осыдан біраз бұрын біздің 

мақтан тұтар ұстазымыз, ақыл-
шымыз, қамқоршымыз Жұ ма-
ғали Мүрсалиұлынан Исимбе-
ковтен айрылып қалдық. Дəл 
қазір шындықты жазып отыр-
сам да, іштей бір «жалған» деген 
сөз естіліп тұрғандай. Өйткені, 
ұстазым біздің жүрегімізден өзінің 
парасаттылығы, қарапайым-
дылығы, ізгі ниетімен, толассыз 
білімі, ұшқыр ойшылдығымен 
мəңгілік өшпес орын алған.
Ұстаздық еткен жалықпас, 

үйре туден балаға, – деген Абай 
атамыздың сөзін өмірлік қағида 
еткен ұстазымыз біз үшін əрдайым 
құрметті де, қымбат. Ұстаз 
бар білген ілімін, тəжірибесін, 
əкелік мейірімін, тəрбиесін беру 
арқылы өз рухани дүниесін бай-
ытып отыратын еді. Ешкімді 
қинап сабаққа шақырмайды, кел-
мегенді сөкпейді. Өйткені, оған 
себеп те жоқ. Ұлағатты ұстаздан 
дəріс алуға барлық шəкірттері 
құштарлықпен келіп, ұйып тыңдап 
отыратын. Ол «…керек жерлерін 
қағазға түртіп отырыңдар, кейін 
көз жүгіртіп еске алу оңай бо-
лады», – дейтін. Бір қағазға 
қарамастан, айтар ойын жүйелі 
түрде тиянақтап, баршаға түсі-
нікті етіп жеткізетіні тағы бар.
Бірнеше ғылыми еңбектердің 

авторы, алаштың ардақты ағасы, 
алдымен өзі білім нəрін шашқан 
шəкірттерінің жүрегінде, өзі игі 
істерімен, ізге ниетімен орын 
алған халық есінде мəңгі тірі. 
Артынан өшпес із қалдырған 
ұстазымыздың «Аты да, жазған 
хаты да өлмейді».
Ардақты ұстаз! Егер Сізбен ен-

ді кездеспейміз десек қате ле се-
міз. Себебі, бізге мұра қал дырған 
баға жетпес құнды дүние леріңізді, 
паразитология саласына қос-
қан ғылыми зерт теулеріңізді 
қолымызға ал ған сайын Сізбен 
жүздесіп отырамыз. Тек Алла 
Тағала жа ны ңызға жəннаттан 
орын бер сін! Жалған өмірде 
жасаған жақсы амалдарыңыздың, 
игілік тері ңіз дің жемісін бақилықта 
да көргейсіз!

Шəкірті Ренат НҰРҒОЖИН

  КӨҢІЛ АЙТУ

Терең білімді, көркем мінезді Терең білімді, көркем мінезді 
қайраткер Әлімханды заманында қайраткер Әлімханды заманында 
Сұлтанмахмұт келесі өлең Сұлтанмахмұт келесі өлең 
жолдарын арнаған екен:жолдарын арнаған екен:

Әлімхан Ермекұлы жас жігіттен,Әлімхан Ермекұлы жас жігіттен,
Келеді екінші болып бұл ретпенен.Келеді екінші болып бұл ретпенен.
Қазақта мұндай жігіт көрмедім, – деп,Қазақта мұндай жігіт көрмедім, – деп,
Ардақты қарт Потанин лепес еткен.Ардақты қарт Потанин лепес еткен.

Томдағы инженерлік сабағында,Томдағы инженерлік сабағында,
Жетеді біл жылдан соң тамамына.Жетеді біл жылдан соң тамамына.
Өткізбекші өмірін ілім үстінде,Өткізбекші өмірін ілім үстінде,
Бір түрлі биіктік бар талабында.Бір түрлі биіктік бар талабында.

Сөйлеп кетсе, қозғалар бойда жаның,Сөйлеп кетсе, қозғалар бойда жаның,
Тас болса да ерітер жүрек қанын.Тас болса да ерітер жүрек қанын.
Шындығы, тереңдігі, әділдігі,Шындығы, тереңдігі, әділдігі,
Тусаң ту осылай, – дегізер жанның бәрін.Тусаң ту осылай, – дегізер жанның бәрін.
Адалдық, ақжүректік, ақтығына,Адалдық, ақжүректік, ақтығына,
Бір ауыз қарсы айта алмай құрыды әлің.Бір ауыз қарсы айта алмай құрыды әлің.

Меніңше Ермеков – деген бала,Меніңше Ермеков – деген бала,
Ұқсайды ұшқыр қыран қаршығаға.Ұқсайды ұшқыр қыран қаршығаға.
Сөз, білімін сынайтын жер ілгері,Сөз, білімін сынайтын жер ілгері,
Әзір адал кісі ғой, жеке дара.Әзір адал кісі ғой, жеке дара.

АЛҒАШҚЫ АЛҒАШҚЫ 
ПРОФЕССОР

Алаш қайраткерінің көрнекті өкілі Ә.Ә.Ермековтің бүгінгі тәуелсіздік таңы Алаш қайраткерінің көрнекті өкілі Ә.Ә.Ермековтің бүгінгі тәуелсіздік таңы 
атуына қосқан үлесі алмағайып. Оның жер тұтастығына, ағартушылық атуына қосқан үлесі алмағайып. Оның жер тұтастығына, ағартушылық 
саласындағы еңбектері қазіргі таңда аңызға бергісіз айтылып жүр. Осынау саласындағы еңбектері қазіргі таңда аңызға бергісіз айтылып жүр. Осынау 
алып тұлғамен қызметтес болғаныма әркез шаттанып жүремін. Сондықтан алып тұлғамен қызметтес болғаныма әркез шаттанып жүремін. Сондықтан 
да, қайраткер тұлға, ардақты аға, қадірлі ұстаз жайлы сөз етуді жөн көрдім. да, қайраткер тұлға, ардақты аға, қадірлі ұстаз жайлы сөз етуді жөн көрдім. 
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– Айман Файзоллақызы, 
Омбыдағы «Қазақ тілі мен 
мəдениеті» орталығының 
не қажеті бар деп тү сі-
нетіндер бар…

– Ерлан Мұхтарұлының 
ықпалымен ашылған ор та-
лық дер кезінде жасалған 
игі шара деп ойлаймын. 
Өйткені, жаһандану зама-
нында сырттағы түгелі, елі-
міздегі қазаққа қазақи рух 
бере алмай келеміз. Оны 
өзіңіз де білесіз. Егер осы-
лай бағамдап, саралар 
болсақ өзге елде ашылған 
бұл орталықтың маңызын 
өзіңізде түсінесіз.

– «Қазақ тілі мен мə-
де ниеті» орталығы Ом-
быда қазақи орта қа лып-
тасуына қаншалықты 
əсер етуде? Жалпы жас-
тар арасында қазақи орта 
қа лыптасты ма?

– Омбыда бұрыннан қазақи 
орта бар. Бұрыннан дейті-
нім, аға буын қазақ тілінде 
тілдеседі, ата дəстүрді ұс-

танады. Тек сол елдегі сая-
си ахуал ма, əлде тағы басқа 
себеп бар ма білмедім, жа-
стар орысша тəрбиеленген, 
қазақ тілін ұмыта бастаған.
Орталық ашылғаннан бері 

60 жуық жастар қазақ тілін 
меңгерді. Демек, біз келтірген 
санды орта деуге бола ма? 
Əрине болады.
Ендеше, орталықтың қаза-

қи орта қалыптасуына өзіндік 
əсері бар.

– Демек бетбұрыс бар?
– Əрине бар. Орталықта 

тек қазақтар ғана емес, өзге 
ұлт өкілдері де тіл үйренуде.

– Оқу бағдарламасы, оқу-
əдістемелік құралдар қоры 
қалай шешілуде?

– Ф.М. Достоевский атын-
да ғы Омбы мемлекеттік 
уни верситетінде «Қазақ тілі 
мен мəдениеті» орталығы 
ашыл ғанда университетіміз 
сыйлыққа көп томды əде-
биеттер, энциклопедиялар, 
аудио, видео дəрістер берген 
болатын. Одан бөлек қажет ті 

материалдарды кафедрадан 
барған оқытушылар қам та-
масыз етуде.
Кафедрада əбден пысық-

талып дайындалған оқу бағ-
дарламасын екі университет 
ректоры мақұлдап бе кітеді.

– Сабақ барысы қалай 
жү реді?

– Оқу процесін 2 семестрге 
бөлдік. Оқу барысының сабақ 
кестесіне сай университеттің 
білікті ұстаздары 2-3 апта 
Омбыда жұмыс сапарын-
да болып, тіл үйренем 
деушілерге дəріс береді.
Мəселен, 12-25 наурызда 

Г.Қ. Тілеуберді, Т.Қ. Балкено-
ва, 15-29 сəуір аралығында 
Ə.Қ. Қопаева, Г.Қ. Тілеуберді 
жəне 21-27 мамыр ара лы  ғын-
да М. Қуанайқызы, Т.Қ. Бал-
кенова орталықта са бақ 
беріп қайтты.
Семестр біткенде емтихан 

қабылдап, жақсы тапсырған 
тəлімгерге сертификат табыс 
етіледі.

– Тəлім алып жатқан 
қазақ жастарының ішкі 
рухы мен мені қандай 
дəрежеде?

– Омбыдағы қазақ жаста-
ры өздерін ресейлік азамат-
тар дейді, бірақ қазақпыз 
деп санайды.

– Тарихи отанына көшкісі келетіндер бар шығар 
шəкірттеріңіздің арасында?

– Омбы қазақтары өздерін тарихи ата-бабасының жерінде 
тұрып жатырмыз деп санайды. Сондықтан, біз неге көшеміз 
дейтіндер көп. Дегенмен де, жағдай жасалса елге оралғысы 
келетіндер бар.
Бір жағынан түсінуге болады, аталарының сүйегі жатқан 

жерді қалайша қисын. 
Дегенмен де, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық 

университеті мен С. Сейфуллин атындағы қазақ мемле кеттік 
агротехникалық университетіне жұмыс жасауға шақырыл-
ғандар бар.

– Еліміздегі жастар мен Омбыдағы қазақ жастарының 
белсенділігінде, өмірге көзқарасында айырмашылықтар 
байқаған шығарсыз?

– Ұстаздар қашанда салыстырып, саралап жүретін халық 
қой. Сол себепті, дағдымыз бойынша Омбыдағы жастар 
өмірлік белсенділігі қандай дегенді ойланып қарасам, ондағы 
жастардың белсенділігі, жауапкершілігі жоғары. Ондағы жа-
стар өте еңбекқор. Тапсырма берсеңіз ертеңіне жұмысына тағы 
басқасына қарамастан тақырыпты меңгеріп келуге тырысады.

– Дəріс ақылы ма?
– Омбыдағы «Қазақ тілі мен мəдениеті» орталығы дəрісті 

тегін жүргізеді. Тегін нəрсенің құнын біз дұрыс бағалай алмай-
мыз ғой. Ал, Омбыдағы жастар біліп қалсам, білім алсам деп 
ұмтылады, үнемі сұрап жүреді. 

– Сабақ күннің қай уақытында өтеді?
– Сабақ аптасына үш рет сағат 15.30-17.00, 17.15-19.00 

аралығында өтеді.
– Сіз Омбыдағы қазақ жастарымен араласып жүріп 

арман-тілектерін естіген шығарсыз?
– Орталықтың ашылу сəтінде Е.Арын ондағы жастарға 

Баянауылдың сұлу табиғатын серуендеп, сонда дəрісті 
жалғастыратындарын айтқан екен. Сол күнді асыға күтіп жүр 
Омбылық жастар. «Баянауылға қашан барамыз?», – деп дұғай-
дұғай сəлем айтып жіберді Омбыдағы қазақ жастары.

– Манфред мырза, Павлодарға 
қош келдіңіз! Қаламыздан алған 
əсеріңізбен бөлісе кетсеңіз?

– Кереку қаласында бұрында бір рет 
болып, неміс тілді оқытушылармен 
кездескенім бар еді. Сол кезде уни-
верситеттеріңіздің ректорымен жо-
лық қа ным да, жаңартылған энергети-
ка көздері туралы дəріс оқуым туралы 
ұсы ныс жасаған. Сол ұсыныс бойынша 
екінші рет табан тіреп отырмын. Қа ла-
ларыңыздан алған əсерім керемет.

– Білім ордасындағы студент-
тердің өмірлік белсенділігі, дəріске 
қатынасуы қандай деп ойлайсыз?

– Студенттердің өмірге деген құл-
шы нысы, берген тапсырманы орын-
дауы, ой-пікірлерін ашық айтула-
ры XXI ғасырдың жастары екенін 
дəлелдеп отыр. Олай дейтінім, 
білімге деген құштарлықтары мен 
қызығушылықтары өте жоғары. 
Дəріс барысында қойған сұрақтары, 

олардың бір үлкен дүниені білгілері 
келетінін көрсетіп тұрды.

– «Жаңартылған энергия көз де-
рі» – атты дəрісіңіз неше күнге со-
зылды? Осы уақыт аралығында 
толыққанды мəліметтер бере 
алдыңыз ба?

– Аталмыш тақырып бойынша 
15 сағат дəріс оқыдым. Осы уақыт 
аралығында көңіліме тоқығаным, сту-
денттерге сабақ қанша түсінікті бол-
са да, оларға қазақ немесе орыс 
тілінде беретін оқытушылар керек. 
Өйткені, аударма барысында кейбір 
терминдерді түсіндіру қиыншылық ту-
дырды. Дегенмен, жас мамандардың 
болашақта бұл тақырыпты ашып алып 
кете алатынына сенемін.

– Қазақстанда жел жəне күн стан-
цияларын салу мүмкіндігі қандай?

– Əрине, Қазақстанда табиғи ресур-
стардан энергетика алу мүмкіндігі зор. 
Сіздерде күннің көзі көп, жерлеріңіз 

жетеді, оған үнемі бағыты айқын жел-
де бар.

– Қазақстан энергия өндіргенмен 
ішкі сұранысты қанағаттандыра 
алмай отыр. Ғалым ретінде Қа зақ-
стандағы энергетика сала сы ның 
мəселелерін толық шешу жолдары 
туралы пікіріңізді айта кетсеңіз…

– Бұл саланы дамыту үшін білімді 
де, білікті жас мамандар керек. Жəне 
олар тек қызығушылықпен, ізденіспен 
жұмыс істесе. Сонымен қатар, түрлі 
жобаларға қатысып, өздерінің тəжі-
ри белерін жетілдірсе энергети-
ка саласының дамуына зор əсерін 
тигізер еді. Қазақстанда энергетика 
саласы туралы түрлі заңдар бар, со-
ларды қолданысқа енгізу қажет. Осы 
тұста əкімшілік қол ұшын берсе, əрине 
энергетика саласы жоғарғы деңгейде 
дамиды деп ойлаймын.

– Жоғарыда бір сөзіңізде «Жаңар-
тылған энергия көздері» – тура-

лы дəріс оқуға ұсыныстар түс-
ті деп айтып кеттіңіз. Басқа 
Қазақстанның қандай ЖОО-на 
дəріс оқыдыңыз?

– Иə, ұсыныстар болды, басқа ЖОО-
на дəрісімді де оқыдым. Өзім тұратын 
Алматы қаласында тұрғаннан кейін, 
аталмыш қаланың бірнеше ЖОО дəріс 
оқыдым. Маған Алматы қаласындағы 
университеттерге дəріс оқу жеңіл. 
Өйткені студенттер неміс тілді де, 
орыс тілді де, толығымен меңгерген. 
Аудармасыз неміс тілінде дəріс оқу 
арқылы, жаңартылған энергия көздері 
туралы ақпараттарды толығымен 
жеткізіп, түсіндіре аламын.

– Əңгімеңізге, рахмет!
Сұхбаттасқан Қымбат ШҰҒАЙЫП

Неміс тілінен аударған ф.ғ.к., 
Мергүл КУЛАХМЕТОВА

ОМБЫДА ҚАЗАҚЫ ОМБЫДА ҚАЗАҚЫ 
ОРТА ҚАЛЫПТАСУДАОРТА ҚАЛЫПТАСУДА

ОМБЫ ОМБЫ 
ЖАСТАРЫ ЖАСТАРЫ 
ӨТЕ ӨТЕ 
БЕЛСЕНДІБЕЛСЕНДІ

М.Шмидт:М.Шмидт: «СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМГЕ  «СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМГЕ 

ҚҰШТАРЛЫҚТАРЫ ЖОҒАРЫ»
Университетімізде көптеген шетел ғалымдары дәріс беруде. Сондай дәрістердің біріне қатысып, Университетімізде көптеген шетел ғалымдары дәріс беруде. Сондай дәрістердің біріне қатысып, 
студенттердің пікірін білген едік. Энергетика факультетінің 2 курс студенті М. Қошқарбаева: студенттердің пікірін білген едік. Энергетика факультетінің 2 курс студенті М. Қошқарбаева: 
«Біз бір апта бойы «Жаңартылған энергетика көздері» – деген тақырыпта дәріс тыңдаудамыз. «Біз бір апта бойы «Жаңартылған энергетика көздері» – деген тақырыпта дәріс тыңдаудамыз. 
Дәріс барысында Қазақстанда болашақта жел және күн энергия станцияларын тиімді салу жолда-Дәріс барысында Қазақстанда болашақта жел және күн энергия станцияларын тиімді салу жолда-
ры жайлы маңызды мағлұматтар меңгердік», – деп техника ғылымдарының докторы, профессор ры жайлы маңызды мағлұматтар меңгердік», – деп техника ғылымдарының докторы, профессор 
М.Шмидттің білігі мен білімін тамсана айтты.М.Шмидттің білігі мен білімін тамсана айтты.
Сондықтан да, студенттерге тартымды дәріс беріп жүрген неміс ғалымы М.Шмидтпен сұхбат-Сондықтан да, студенттерге тартымды дәріс беріп жүрген неміс ғалымы М.Шмидтпен сұхбат-
тасуды жөн көрдік.тасуды жөн көрдік.

«Қара шаңырағымыз келер ұрпақ мақтанышпен сөз «Қара шаңырағымыз келер ұрпақ мақтанышпен сөз 
ететін халықшыл істердің өзегі екені даусыз. Ақиқат ететін халықшыл істердің өзегі екені даусыз. Ақиқат 
желкенін керіп, университеттің атқарған игі шарала-желкенін керіп, университеттің атқарған игі шарала-
рын айта беруге болады. Десе де, соңғы тың жаңалықты рын айта беруге болады. Десе де, соңғы тың жаңалықты 
ортаға салсақ. Иә, университетіміз Достоевский ортаға салсақ. Иә, университетіміз Достоевский 
атындағы Омбы мемлекеттік университетінде атындағы Омбы мемлекеттік университетінде 
«Қазақ тілі мен мәдениеті» орталығы ашылуына «Қазақ тілі мен мәдениеті» орталығы ашылуына 
мұрындық болып, Ресейдегі қазақ диаспорасы ұлттық мұрындық болып, Ресейдегі қазақ диаспорасы ұлттық 
болмысынан айырылып қалмауына атсалыспақ», – деп болмысынан айырылып қалмауына атсалыспақ», – деп 
(30.5.2010, №4(114) жар салған едік осыдан екі жыл (30.5.2010, №4(114) жар салған едік осыдан екі жыл 
бұрын.бұрын.
Содан бері талай апталар мен айларды артта Содан бері талай апталар мен айларды артта 
қалдырдық. Енді Омбыдағы «Қазақ тілі мен мәдениеті» қалдырдық. Енді Омбыдағы «Қазақ тілі мен мәдениеті» 
орталығының жұмысы қалай, не бітірілді, не істеу орталығының жұмысы қалай, не бітірілді, не істеу 
керек деген сауалдар түйінің тарқату мақсатында керек деген сауалдар түйінің тарқату мақсатында 
университеттің қазақ тілі кафедрасының университеттің қазақ тілі кафедрасының 
меңгерушісі, филология ғы лым дарының кандидаты, меңгерушісі, филология ғы лым дарының кандидаты, 
профессор А.Ф. Зейнуллина, аға оқытушы Т.Қ. Балкено-профессор А.Ф. Зейнуллина, аға оқытушы Т.Қ. Балкено-
вадан сұраған едік.вадан сұраған едік.

Омбы қазақтарының жайын біліп сұхбаттасқан Айгүл АЙТЖАНҚЫЗЫ
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– Қырықбай Мазанұлы мерей-
тойы ңыз құтты болсын! Сіздің 
өмірде ұстанған қағидаңыз қандай?

– Өмірдің қағидалары көп қой. Менің 
ұстанарым – тек адамгершілік. Ал, 
ғылым саласында шындық. Сонымен 
қатар, жүректе имандылық болуы шарт.

– Жастарға зиялылық деген ұғым-
ды қалай түсіндірер едіңіз?

– Бүгінде дипломы бар, оқыған адам-
ды зиялы деп айта беретін болдық. 
Шын мəнінде зиялылық қағидасы 
басқаша. Ол халықтың қамы үшін терін 
төккен, шығармашылығын тек халқына 
арнаған тұлға. Ақиқатты шырылда-
тып жазатын, өлмейтін артына мұра 
қалдыратын адамдарды ғана зиялы 
деп айта аламыз.
Зиялылық туралы ұғымды Мұстафа 

Шоқай былай түйіндейді: «Ұлттық зиялы 
деп кiмдердi айтамыз? Бiр қарағанда, 
жеңiл көрiнгенiмен, шын мəнiнде бұл 
сауалға дұрыс жауап қайыру оңай 
емес. Оқыған, тəрбие көрген адамның 
бəрiн «зиялы» деп атап, оны сол адам 
өзi тəн болған ұлттың «ұлттық зиялы-
сы» қатарына қоса беруге болады деп 
ойласақ, сөзсiз қателесемiз. Бiздiңше, 
белгiлi бiр мұрат-мақсаттардың со-
ңында жүрген жəне сол белгiлi 
мұрат-мақсаттар төңiрегiне жиналған 
оқымыстыларды ғана зиялы деп айтуға 
болады. Ұлттық зиялылар қатарына тек 
өз халқының саяси, экономикалық жəне 
əлеуметтiк дамуына қалтқысыз қызмет 
ете алатын адамдар ғана кiре алады. 
Зиялылардың мiндетi ұлы да қасиеттi 
болуы себептi өте ауыр. Халықты 
ұлт деңгейiне көтеру, яғни жерi, суы, 
қазынасы, тiлi мен дiнi бар болған халық 
бұқарасын бiрлестiрiп, олардың сана-
сын бiртұтас саяси, əлеуметтiк, ұлттық 
санаға жеткiзуде ұлы тарихи мiндеттiң 
маңызды бiр бөлiгi зиялылардың үстiне 
жүктеледi». Міне, Алаштың ардақты 
ұлы Мұстафаның зиялылыққа берген 
анықтамасы осындай.
Бүгінде қазақ зиялылары баршылық. 

Олар əрқашан халықшыл ісі, тағлымды 
ойымен бөлектеніп, көрініп тұрады.

– Ғалым ұғымын қалай ұғасыз? 
Жалпы ғалым қандай болу қажет?

– Ғылым ізденіс үстінде жүріп, тыл-
сым сырларды ашушы білімпаз. Ғылым 
жолы – инемен құдық қазғандай қиын 
да, қызықты жол. Бүгінде саны бар, са-
пасы жоқ ғалымдар көп. Олар көнеден 
қалған мұрағатпен қалай жұмыс істеу 
керектігін білмей, көп жағдайда өзгенің 
еңбегін көшіріп жатады. Қазіргі қоғамда 
осындай ғалымдар азайса екен. Бұлар 
жеңілдің үстімен, ауырдың астымен 
жүретін жалқаулар.
Демек, ғалым дегеніміз – кітаптан 

үйреніп, онысы жоғалса өзі де 
жоғалатын уақытша пенделер емес. 
Нағыз ғалым дегеніміз – ғылыми 
идеяларыңды түсіндіре алатын, бар 
жетістіктерге өзінің маңдай терімен, 
қажырлылығымен жеткен адам.

– Сізді қазақ руханиятына мол 
мұра салған ғалым ретінде та-

нимыз. Осы уақытқа дейін қанша 
кітабыңыз жарық көрді?

– 23-тен астам туындыларым 
жарық көрді. Атап айтсам «Қа зақ-
тың отарлану тарихы», «Қазақ жур-
на листикасының тарихы», «Алты 
алаштың ардақтылары», «Біртуар 
дара тұлғалар», «Айдабол Сары ба-
тыр», «Баласымын халқымның арт-
қан сенім», «Алаш көсемсөзінің 
жауһарлары», «Тарих жəне баспасөз» 
жəне тағы басқасын атай беруге бола-
ды. Одан бөлек өлең жинақтары мен 
əңгімелерде баспадан жарық көрді.

– Жоғарыда атаған еңбектеріңіз-
дің қай-қайсының да арқалар жүгі 
мол екенің білеміз. Десе де, оқыту-
шылар мен студенттер арасында 
«Алаш көсемсөзінің жауһарлары» 
атты еңбекті жоғары бағалап 
жүр…

– 2011 жылы Алматыдағы «Білім» 
баспасынан «Алаш көсемсөзінің жау-
һарлары» жарық көрген болатын. 
Кітаптан XIX ғасырдың екінші жарты-
сы мен XX басындағы қазақ зия лы-
ларының публицистика саласындағы 
қолтаңбалары жайлы кең мағлұматтар 
алуға болады. Мəселен, қазақ 
публицистикасының іргесін қалаушы 
Ш. Уəлиханов, Ы. Алтынсарин, А. Құ-
нан  баев болса, осы даңғыл жолды 
дамытқан М-Ж. Көпеев, С. Торайғыров, 
Ғ. Қарашев, А. Байтұрсынов, М. Дула-
тов, Ə. Бөкейханов, Ж. Аймауытов, 
М. Сералин, С. Қожанов, Қ. Кемеңгеров, 
Ғ. Мұратбаев, М. Шоқай, Т. Рұсқұлов, 
М. Тынышбаев, С. Сəдуақасов, Х. Дос-
мұ хамедов, Х. Ғаббасов, М. Əуезов сын-
ды тұлғалардың қазақ бас па сө зінде əр 
жылдары жазылған пуб лицистикалық 
еңбектерімен таныса алады. Бұл кітап 
сонысымен бағалы деп ойлаймын.

– Қырықбай Мазанұлы, «Тарих 
жəне баспасөз» деген кітабыңыз 
жайлы да айта кетсеңіз…

– 2010 жылы қазақ мерзімді бас-
пасөзінің тарихына 140 жыл толды. 
Бұл Еуропа елдерінің журналистика-
сымен салыстырғанда онша көп те 
емес. Дегенмен де, осы кезеңдердің 
өзі біздер үшін əлі де болса қыры мен 
сыры толық ашылмаған, құпиясы мол 
қамал болып отыр. Оның себебі көп. 
Ең бастысы ХІХ ғасырдың екінші жар-
тысында шыға бастаған қазақ тіліндегі 
газет-журналдардың тарихы өткен 
20 ғасырдың екінші жартысынан ба-
стап ғана зерттеле басталғандығы 
белгілі. Оның өзінде бұл зерттеу-
лер бір жақты болды. Сонымен қатар, 
аталмыш кітабымның «Қазақ мерзімді 
баспасөзінің зерттелу тарихынан» де-
ген екінші бөлімінде қазақ мерзімді 
баспасөзінің тарихына қатысты 
əр жылдары бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланған зерт-
теу мақалалар жинақталып берілген. 
Кітаптан «Түркістан уəлаяты», «Тор-
ғай», «Қазақ», «Үш жүз», «Кедей еркі» 
газеттері мен «Айқап» журналының 
тарихы жəне баспасөздің қазақ 

қоғамындағы ағартушылық, рухани-
мəдени өміріндегі орны жайлы оқуға 
болады.

– Сіз ғалым ретінде қазақ бас-
пасөзінің тарихымен көп шұғыл-
данып келесіз. Жалпы, қазақ 
баспасөзінің тарихын «Түркістан 
уəлаяты газеті» немесе «Дала 
уəлаятынан» бастаған дұрыс па, 
əлде «Қазақ» газеті немесе «Айқап» 
журналы деген дұрыс па?

– Қазақ баспасөзі тарих жылнама-
сында «Түркістан уəлаяты» газетінен 
басталатынын жақсы білеміз. Га-
зет негізінен екіге бөлінеді. Ол – рес-
ми жəне ресми емес деп. Ресми емес 
нұсқасынан керекті дүниелердің 
бар лығын алуға болады. Мыса-
лы, қазақ халқының құндылығымен 
салт-дəстүрін, сонымен қатар, қо ғам 
қайраткерлерінің еңбектерін. Шын-
ды ғына келсек, «Түркістан уəлаяты» 
газеті отарлау саясатын насихат-
тады. Дегенмен де, газет кезінде 
халықты сауаттандыруға қосқан 
үлесі зор. Сондықтан, менің ойымша 
қазақ баспасөзінің тарихы «Түркістан 
уəлаяты» газетінен басталады.

– Еліміздің ең ірі бірнеше жоғарғы 
оқу орнында журналистикадан 
дəріс оқып, Павлодарда журна-
листика мамандығы ашылуына 
атсалыстыңыз. Жалпы қазақ жур-
налистикасының теория саласын-
да қандай жетістіктер бар?

– Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде студент жастарға жур-
налистика саласы бойынша 25 жыл 
білгенімді үйретіп, ұстаздық еттім. 
Л.Гумилев атындағы Еуразиялық Ұлт-
тық университетінде дəріс оқыдым. Ал, 
қазір С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінде жур-
налистика кафедрасының меңгерушісі 
қызметін атқарып жүрмін.
Иə, ақиқатында қазақ журна листи-

касының теориясы ақсап тұр. Олай 
дейтінім кітаптардың жетіспеушілігі.

– Журналистика саласын зерт-
теуде кемшін түсіп жатқан қандай 
мəселелер бар?

– Журналистика саласының ақсап 
тұрған тұстарын қалпына келтіру үшін, 
теориясы мен практикасын қайта 
зерттеуді қолға алған дұрыс деп ой-
лаймын. Сонымен қатар, журнали-
тикасы саласындағы орыс тілді топ-
тарына кітаптардың жетіспеушілігі 
бар. Олай дейтінім, олар қазақ жур на-
листикасының тарихы мен бүгіні жай-
лы орыс тілінде оқи алуына мімкіндік 
жоқ. Сол себепті көбінде орыс баспа-
сына ауып кетіп жататын жайымыз бар. 
Осы мəселені қолға алуымыз керек. 
Қазақ тілінен орыс тіліне аударамыз 
ба, əлде, сол тілде кітап шығарамыз 
ба? Осының бір шешімін табу қажет. 
Тағы бір айтар ойым Қазақстанда 30-ға 
жуық жоғарғы оқу орындарында жур-
налист мамандығы бойынша жастарға 
білім береді. Бұл тым көп секілді. Бұл 
жоғары мектептердің саны бар сапа-

сы жоқ. Азайтып екі немесе үш жерде 
мамандарды дайындасақ журналисти-
ка мамандығының мəртебесі көтерілер 
еді. Екіншіден, жастар журналистика 
саласын толығымен зерттеп, зерделеп 
жастарымыз үйреніп шығады.

– Өзіңіздің тəрбиелеген қандай 
шəкірттеріңіз бүгінде халыққа мой-
ындалды? Кімдерді атап айтар 
едіңіз?

– «Шəкіртсіз ұстаз тұл», дейді ғой ха-
лық даналығы, əрине шəкірттерім бар. 
Қазіргі таңда шəкірттерім бірнеше ми-
нистрілікте табысты жұмыс атқарып жүр.
Ал, нақты Павлодар қаласына тоқ-

талсақ «Сарыарқа самал» облыс тық 
газетінің редакторы Асыл Əлімжанұлы, 
«Павлодар-Қазақстан» телеарнасының 
директоры Марат Əубəкірұлы сынды 
шəкірттерім өз жұмыстарын жемісті 
атқаруда.

– Журналистиканы көбі практика-
лық қызмет санайды. Оның 
ғылыми-зерттеу нысан ретінде 
айналымға түсуіне ғалымдар қалай 
үлес қоса алды?

– Менің пікірімше практикалық қы-
з мет емес. Ең бірінші, теория мықты 
болу керек. Егер теория жүзінде 
ештеме білмесе, қанша тəжірибе 
жинағанымен білімі жетіспейді. Көп 
жастардың санасында, «Журналисти-
ка мамандығына түссек тек практика 
жүзінде ғана шыңдалу қажет», деген ой 
қалыптасып қалған. Бірақ, шын мəнінде 
теория саласы өте керек. Болашақ жас 
мамандар ізденіп, екеуін бірге алып 
кетсе əрине қуаныш болар еді. Десе 
де, көбі бір жақты болып қалады. Бұл 
дегеніміз ізденістің аздығы шығар.

– Бүгінгі жастармен кешегі жа-
стар арасында айырмашылық бар 
ма?

– Əрине айырмашылық бар. Біздің 
кезімізде жастар кітап оқудан бас ал-
майтын. Көп ізденетін. Ал, қазіргі 
жастардың білімге, ғылымға деген 
көзқарасы мүлдем басқаша. Бүгінгі 
жастардың қоғамдық белсенділігі өте 
төмен. Жастар Тəуелсіздігіміздің қалай 
келгенін түсіне, сезіне білу керек.

– Ертеңгі күнімізге қалай көз жү-
гір тесіз?

– Жастарға сенемін. Мəшһүр Жүсіп 
Көпеевтің 1916-2016 жж. аралығындағы 
болжамы дəлме-дəл келіп отыр. Абыз 
ақынның болжауынша 2016 жылы қазақ 
халқының, əл-ауқаты артып, алдыңғы 
қатарға шығады деген.
Бүгінгі күнімізге қарап отырып, сол 

күн келді деп ойлаймын. Бір жеңнен 
қол, бір жағадан бас шығарып көп бо-
лып, бірлікпен болашақтың мықты 
іргетасын қалаймыз деп ойлаймын. 
Мағжан айтқандай, «Арыстандай ай-
батты, Жолбарыстай қайратты, Қыран 
құсты қанатты, Мен жастарға сенемін!».

– Əңгімеңізге, рахмет! Туған кү-
ніңіз құтты болсын! Еңбегіңізге 
жеміс, жұмысыңызға табыс ті-
лейміз!

Сұхбаттасқан Қымбат ШҰҒАЙЫП

Қ.М. АЛДАБЕРГЕН:Қ.М. АЛДАБЕРГЕН:
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ЖАЗҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ МЕКТЕПЖАЗҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ МЕКТЕП

Физика, математика жəне ақпарат тық 
технологиялар факультеті 2004 жылдан 
бастап жазғы физикалық жəне қысқы 
математикалық мектептер өткізуді 
дəстүрге айналдырды.
Мектептерге дəріс оқуға əр жылда-

ры ҚР ҰҒА академиктері М.М. Əбділдин, 
Ф.Б. Баимбетов, Т.Ш. Кальменов, 
М.Ө. Өтелбаев, Г.У. Уəлиев; физика-
математика ғылымдарының докторы, 
профессор В.И. Денисов (М. Ломоно-
сов атындағы ММУ), С.Е. Кумеков (Қ.И. 
Сатпаев атындағы КазҰТУ), К.М. Мука-
шев (Абай атындағы КазҰПУ), Р.О. Ой-
наров, Қ. Оспан, С.К. Тлеукенов (Л. Гуми-
лев атындағы ЕҰУ), Ф.Ф. Умаров (ҚБТУ) 
дəріс оқыды.
Салыстырмалы теорияның, плазма 

физика сы ның, криптология тео рия сы-
ның, машина жə не механизмдер теори-
ясы ның, квант тық электр динамиканың, 
техникалық физикадағы нанотехно-
ло гиялардың, баяу позитрондар 
физикасының, комплексті айныма-
лы функциясы тео рия сы ның, 
физи ка да  ғы тол қын дық 
про цесс тердің, қат ты де-
не нің беті фи зи касының 
көкейкесті мəселелері 
бойынша қызық та 
құнды дə ріс тер ден 
мектеп оқушылары, 
про фес сорлық-оқыту-
шылар құ ра мы, ма-
гистранттар, студент-
тер мол мағ лұ мат алуға 
мүмкіндік береді.

Баянауыл ауданы, Сабындыкөл жаға-
лауында С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің «Ба-
янтау» демалыс базасын өтетін шараға 
сұраныс жоғары, қызығушылар көп.
Сондықтан да, биылғы университеттің 

жоспарына сəйкес 9-15 шілде аралы ғында 
ҚР ҰҒА, ҚР ҰИА академигі, мем ле кет тік 
сыйлығының лауреаты, жер ле сіміз т.ғ.д., 
профессор Ж.С. Ержа новтың 90 жыл-
ды ғына арналған VI Жаз ғы физикалық 
мектептің өткізілуі жос пар лануда.
Дəріс оқуға ҚР ҰҒА академигі Г.У. 

Уəлиев, ЖҒА академигі, физика-мате-
матика ғылымдарының докторы, про-
фессор С.К. Тлеукенов, ХАА академигі, 
педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор Ж.К. Нұрбекова жəне Гу-
анджоу қаласындағы Онтүстік-Қытай 
мемлекеттік университетінің ғылыми 
қызметкері қатысады.
Мектептің тақырыптары:
1) Механика жəне машинажасаудың 

актуалдық мəселелері;
2) Анизотропты ортадағы толқындық 

процестердің физикасы;
3) ЖОО-дағы (m-lear-
ning) мобил дық оқы ту-
дың басқарылатын вир-
туалды ортасы жоба-
лау;

4) Теориялық фи зи-
каның актуалды мə-
селелері;

5) Кванттық–химия-
лық есеп тер ді ше-
шудің супер ком пью-
тер леді қолдануы.
Нұрлыбек  ИСПУЛОВ

УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА – УЧЕНЫЕ УНИВЕРСИТЕТА – 
ШКОЛЕШКОЛЕ

Недавна в Павлодарском госу-
дарственном университете им. С. 
Торайгырова состоялся научно-
методический семинар, посвящен-
ный современным педагогическим 
и психологическим технологиям в 
старшей школе.
Цель семинара: информирова-

ние психологов и социальных ра-
ботников о ходе реализации госу-
дарственной Программы модер-
низации образования, также вне-
дрение современных технологий в 
учебный процесс.
Семинар организован кафедрой 

педагогики и психологии для пси-
хологов и социальных педагогов 
20 школ города. Активное участие 
в работе семинаре приняли сотруд-
ники городского Дворца школьни-
ков и кризисного центра для жен-
щин.
С приветственным словом к 

участникам семинара выступила 
заведующая кафедрой педагоги-
ки и психологии, д.п.н., профессор 
Елена Бурдина, отметив, что сегод-
ня изменился сам подход к фор-
мированию образовательных про-
грамм: «Мы получаем социальный 
заказ от работодателей и состав-
ляем учебные программы в соот-
ветствии с их требованиями, имен-
но поэтому работа с представите-
лями органов образования и шко-
лами для нас так важна». Елена 

Бурдина также подчеркнула, что 
именно в университете осущест-
вляется трехуровневая подготовка 
кадров, добавив, что согласно тре-
бованиям Госстандарта в старшей 
школе должны преподавать не ме-
нее 10 % магистров.
По словам доцента кафедры, 

к.пс.н. Любови Мальгиной – стрем-
ление обеспечить конкурентоспо-
собными педагогическими кадра-
ми Павлодарскую область – значит 
эффективно поддерживать разви-
тие новой модели казахстанской 
школы, отвечающей лучшим миро-
вым практикам.
В рамках семинара была органи-

зована книжная выставка, на кото-
рой были представлены книги, по-
священные последним достижени-
ям в области педагогики и психоло-
гии. Работа семинара велась по че-
тырем секциям, где обсуждались 
вопросы современных технологий 
работы социального педагога с се-
мьей, современные консультатив-
ные технологии работы с семьей, 
здоровье – сберегающие и педаго-
гические технологии.
Участники семинара выступили 

с рядом предложений по модер-
низации подготовки педагогиче-
ских кадров и обсудили перспек-
тивы дальнейшей совместной ра-
боты, также был заключен договор 
о научно-методическом сотрудни-
честве университета с городским 
дворцом школьников.

Руфина ТОРПИЩЕВА

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ФАКУЛЬТЕТІФАКУЛЬТЕТІ

ГУМАНИТАРЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ФАКУЛЬТЕТІФАКУЛЬТЕТІ

В составе группы были Исаканова 
Светлана, Бектасова Дидар, Машрапо-
ва Зауре, Сакенова Назымгуль, Копа-
ева Асем. Стажировка была организо-
вана на базе научно-образовательного 
центра «Информационное общество», 
где мы прошли обучение по програм-
ме «Перспективы международного би-
блиографического сотрудничества» в 
объеме 56 часов. ЧГАКИ для прохожде-
ния стажировки был выбран не случай-
но. ЧГАКИ признан профессиональным 
сообществом одной из лучших библио-
течных школ России.
Для магистрантов руководителем 

стажировки, кандидатом педагогиче-
ских наук, доцентом Ю.В.Гушул было 
организовано посещение открытых за-
нятий в системе среднего профессио-
нального образования – Челябинском 
колледже культуры, а также для бака-
лавров в ЧГАКИ. Использование инте-
рактивных форм, проверка остаточ-
ных знаний с помощью тестов позволи-
ли нам наблюдать и участвовать в об-
разовательном процессе. Мы присут-
ствовали на интеллектуальной игре, 
посвященной 100-летию Л.Н.Гумилева, 
проводимой в рамках Международного 
фестиваля «Читающая Евразия», ор-
ганизатором и координатором одного 
из конкурсов которого является маги-
странт Исаканова С.
В период стажировки магистран-

ты получили необходимые консульта-
ции по темам исследований, познако-

мились с необходимыми источниками в 
ряде библиотек г. Челябинска, с ресур-
сами электронной библиотеки диссер-
таций РГБ. Появилась возможность по-
работать мемориальном кабинете, по-
священном памяти выдающегося би-
блиографоведа И.Г.Моргенштерна, по 
учебникам которого учится не одно по-
коление библиографов. В настоящее 
время книжное собрание Исаака Гри-
горьевича насчитывает более 3000 эк-
земпляров книг, периодических изда-
ний, архивных материалов и рукописей 
учёного. Коллекция размещается в спе-
циализированном читальном зале ИДК 
и доступна в режиме читального зала. 
Кроме сертификата НОЦ «Информа-
ционное общество» ЧГАКИ после те-
стирования знаний по повышению ин-
формационной грамотности Microsoft 
в зале Новых информационных техно-
логий Челябинской областной универ-
сальной научной библиотеки мы полу-
чили еще один сертификат.
Период пребывания совпал с пре-

зентацией энциклопедии, посвящен-
ной ЧГАКИ. На ее страницах отраже-
на почти полувековая история одно-
го из лучших вузов России, имена вы-
дающихся ученых, деятелей науки и 
искусства, Заслуженных работников 
культуры. Магистранты были ознаом-
лены с новыми формами работы челя-
бинских библиотек по привлечению на-
селения к книге. Не зря Челябинск се-
годня слывет одним из регионов, в ко-
торых успешно реализуется множество 
проектов и программ поддержки чте-
ния, таких, как например проект «Локо-
мотив».
Обучающиеся явились свидетеля-

ми и участниками первой акции, орга-
низованной российскими библиотека-
ми «Ночь в библиотеке». Она проходи-
ла по всей России 20 апреля. Так ори-
гинально и необычно отпразднова-
ла свое 95-летие Центральная библи-
отека им.А.С.Пушкина – «БИБЛИОНО-
ЧЬЮ». Нужно отметить, что библиотека 
расположена в здании жилого дома и 
имеет протяженность 12-ти подъездно-

го дома. Было где развернуться. Вход 
для всех желающих был бесплатный и 
свободный. Оказалось, что бесплатный 
Интернет в библиотеке не только в эту 
ночь, но и каждый день, как бесплатны 
все услуги в муниципальных библиоте-
ках. То есть тем, кто давно не загляды-
вал в библиотеку нужно чаще заходить 
в нее и видеть, что библиотеки не сто-
ят на месте и меняются, как и мир во-
круг. Программа ночи оказалась очень 
насыщенной и учитывала разнообраз-
ные интересы и увлечения читателей и 
нечитателей.
В библиотеке на 12 площадках раз-

ворачивалась феерическая мистерия 
«Ключи мастера», в которой каждый 
мог найти что-то для себя: чистые-
нечистые игры, или сканирование рома-
на М.Булгакова «Мастер и Маргарита»; 
ролевая игра «Дуэль Пушкина и Дан-
теса» и литературная «Мафия», квест 
«Ключи открывают тайны», концерт «У 
старого рояля», киновикторина «Мастер 
и Маргарита», яркая шоу-программа 
«Семь начал света». А также – интел-
лектуальные молодежные игры, книж-
ная ярмарка от «Библиоглобуса», фо-
тосессия в интерьере библиотеки, кон-
сультации стилиста, визажиста и астро-
лога, соревнования по армреслингу, аэ-
роденс и променад с Пушкиным. И еще 
много сюрпризов, загадок, встреч с ми-
стическими персонажами. На праздни-
ке побывал и «Самый сильный человек 
России» Эльбрус Нигматуллин, член 
областной общественной организации 
«Башкирский Курултай».
Для посетителей были предусмотре-

ны и экскурсии в закрытые ранее кни-
гохранилища, и пункт сбора книг от за-
бывчивых читателей «МАССОЛИТ», и 
просто свободный доступ к книжным 
стеллажам (библиотека открывает 
свои фонды для читателей) и выстав-
кам.
Охотно освещали праздник тако-

го масштаба и формата фотографы и 
журналисты, с которыми мы успели по-
делиться своими впечатлениями. Асем 
и Зауре так понравилось мероприятие, 

что они мечтали о том, чтобы такие 
праздники проводились и в наших ка-
захстанских библиотеках. Зажигатель-
ная феерическая мистерия закончи-
лась соответственно – огненным пред-
ставлением Шоу-группы PANDORUM 
на бульваре перед библиотекой. Ду-
маю, что это мероприятие надолго за-
помнится и всем остальным участни-
кам. Назымгуль увезла на память кни-
ги, которые приобрела в «Ночь» в тор-
говом доме «БИБЛИО-ГЛОБУС», а Ди-
дар активно участвовала во всех играх.
Этот праздник получился таким яр-

ким, эффектным и запоминающимся 
(возможно, нетрадиционным для би-
блиотеки) благодаря заведующему Ка-
федрой режиссуры театрализованных 
представлений и праздников ЧГАКИ 
Александру Алексеевичу Мордасову 
и творческим студентам Челябинской 
государственной академии культуры и 
искусств.
Были совершены ознакомительные 

экскурсии по городу, который очень 
красив весной и готовился к чемпиона-
ту по дзюдо. Доброжелательность го-
рожан, широта улиц, множестов скве-
ров и скульптур, особенно на «Киров-
ке»- своеобразном Арбате города, те-
атры и музеи, создают неповторимый 
образ и привлекательный имидж ин-
дустриальному городу Южного Урала. 
Среди объектов культуры города выде-
ляется краеведческий музей, который 
поразил нас не только необычной архи-
тектурой, но и обилием экспонатов, со-
временными технологиями, использу-
емыми для пропаганды знаний о исто-
рии, природе и культуре края.
Наша группа выражает огромную 

благодарность руководству вуза, 
лично ректору ПГУ им.С.Торайгырова 
Серику Мауленовичу Омирбаеву, а 
также директору Центра академиче-
ской мобильности Кундыз Боранба-
евне, специалистам Центра Фаине 
Михайловне и Гульфайруз за органи-
зацию нашей стажировки.

Светлана ИСАКАНОВА, 
магистрант ПГУ

Ночь в библиотекеНочь в библиотеке
Недавно в рамках договора, заключенного  между вузами, группа магистрантов специальности «Библио-Недавно в рамках договора, заключенного  между вузами, группа магистрантов специальности «Библио-
течное дело» прошла стажировку  в Челябинской академии культуры и искусств (ЧГАКИ).  течное дело» прошла стажировку  в Челябинской академии культуры и искусств (ЧГАКИ).  
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«Ба я нтау 
демалыс ке ше-

нін де гі өте тін Жаз-
ғы физикалық мек теп тің 
мə ні зор екенін айту қа жет. 
Осындай мек теп тердің қа быр-
ға ла рында жаңа ой, тың пікір 
туады, біліктіліктің дамуына 
жағдай жасалады...»

ф-м.ғ.к., профессор 
М.Х. Хамитов 
«Сарыарқа 

самалы»
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Архитектура – одна из немногих 
специальностей, для овладения 
которой необходим особый взгляд 
на мир, эстетическое дарование. 
Архитектор делает прекрасным 
окружающий мир: от проектирова-
ния городов и организации ланд-
шафта до дизайна мебели и ку-
хонной утвари.
Рост экономического благососто-

яния нашей страны в течение по-
следних 10 лет сделал проблему 
строительства актуальной. В то же 
время возросли требования и к са-
мой архитектуре строящихся зда-
ний, причем не только в плане на-
дежности и долговечности, но и в 
плане эстетического содержания.
Поэтому главной ценностью 

высшего профессионального об-
разования является его со циаль-
но-воспитывающая функция, ори-
ентированная на подготовку не 
равнодушного ремесленника, а 
высококомпетентного специали-
ста, одухотворенного идеей сози-
дания, понимающего перспективы 
развития общества.
Ярким показателем уровня об-

разования являются международ-
ные достижения обучающихся в 
ПГУ будущих архитекторов.
Студенты группы А-502 кафе-

дры «Архитектура и дизайн» ПГУ 
им. С. Торайгырова Зяблов А., 
Исенов А. под руководством до-
цента кафедры Булыга Л. Л. были 

награждены дипломом за инно-
вационный проект на междуна-
родном конкурсе «Студенческий 
Work-Shop».
Работа Мади Абдикова, студен-

та группы А-502, была удостое-
на гран-при в программе CAVIAR 
ROUGE в рамках международно-
го фестиваля «International Design 
Festival», прошедшего в г. Астана. 
Также Мади стал первым в IV Ре-
спубликанском конкурсе молодых 
дизайнеров «ДизKAZ 2011 Образ 
Казахстана – 20 лет государствен-
ности».
Под эгидой Международно-

го форума «Талантам покоряют-
ся века» большой фурор произве-
ли творческие работы студентов 
нашего университета: Оспанбе-
ковой А., Дюсенахметовой А., Ах-
метовой А., Попошева Р., Свеш-
никовой А., Ивановой М., Глазин-
ской Д., Ибрагимова Р., Гужеленко 
Д., их труды были отмечены сер-
тификатами международного об-
разца.
Современное образование стре-

мится сформировать такую лич-
ность, которая смогла бы реа-
лизовать себя в самостоятель-
ной профессиональной деятель-
ности, занималась бы вопросами 
дальнейшего саморазвития; лич-
ность, способную решать актуаль-
ные социально-культурные зада-
чи, обладающую целостным виде-

нием научной картины мира, пони-
мающую перспективы развития об-
щества. Такая тенденция на сегод-
няшний день является актуальной 
для всех сфер образования, осо-
бенно для тех, где понятие «твор-
чество» составляет неотъемлемую 
часть самого учебного процесса.
В текущем году ПГУ им. С. То-

райгырова готовит девятый вы-
пуск архитекторов высшей ква-
лификации. Жизнь показала, что 
выпускники-архитекторы добива-
ются реальных успехов в трудо-
вой деятельности и востребован-
ность на предприятиях области и 
республики.
Сегодня с уверенностью мож-

но констатировать, что в ПГУ 
им. С. Торайгырова сложилась 
сильная архитектурно-строи-
тель ная научная школа. Еще 
одно свидетельство этому побе-
да студентов-архитекторов ПГУ 
им. С. Торайгырова в Междуна-
родном смо тре-кон кур се выпуск-
ных квалификационных проек-
тов в КАЗГАЗСА, г. Алматы, где 
они были награждены диплома-
ми 1-ой, 2-ой и 3-ей степени. На-
учное руководство осуществляли 
признанные мастера своего дела, 
талантливые ученые М.К. Куде-
рин, З.Н. Дахно, К.К. Каскирбаев, 
П.В. Корниенко, Д.Н. Сейтмолди-
нова, Г.Н. Старкова.

Руфина ТОРПИЩЕВА

В мае 2012 года студенты ПГУ 
им. С. Торайгырова стали лауре-
атами республиканского конкурса 
на лучшую научную работу.
Под эгидой Фонда Первого Пре-

зидента Республики Казахстан – 
Лидера Нации при поддержке 
межгосударственного фонда гу-
манитарного сотрудничества госу-
дарств – участников Содружества 
Независимых Государств (МФГС) 
проведен V «Международный фо-
рум молодых ученых стран СНГ 
«Молодежь в науке 2012».
Целью Форума является со-

действие научным контактам мо-
лодых ученых стран Содруже-
ства, поддержка развития но-
вых идей и проектов, расшире-
ние информационного простран-
ства, системное и долгосроч-
ное сотрудничество, укрепле-
ние взаимодействия и установ-
ление взаимовыгодного сотруд-
ничества между молодыми уче-
ными научно-исследовательских 
учреждений и вузов стран СНГ.
В рамках этого Форума прове-

ден ряд мероприятий, направлен-
ных на поддержку молодых иссле-
дователей в сфере науки и обра-
зования, увеличение числа моло-
дежных инновационных проектов, 
формирование эффективной си-
стемы использования научных раз-
работок и их широкого внедрения в 
производство, в том числе научно-

практические конференции, вы-
ставки достижений молодых уче-
ных, дискуссионные площадки.
В работе Форума приняли уча-

стие ведущие ученые, представи-
тели Мажилиса Парламента РК, 
докторанты PhD, магистранты и 
студенты высших учебных заве-
дений РК, а также молодые уче-
ные стран СНГ. На Форум приеха-
ли 37 молодых ученых из России, 
Белоруссии, Украины, Армении, 
Узбекистана, Кыргызстана.
Также в рамках Форума прошла 

Церемония награждения лауре-
атов V Республиканского конкур-
са на лучшую научную работу сту-
дентов по естественным, техниче-
ским и гуманитарным наукам. Для 
участия в конкурсе были пред-
ставлены 519 научных работ сту-
дентов из всех основных вузов Ка-
захстана.
Лауреатами конкурса признаны 

20 студенческих научных работ из 
16 вузов Астаны, Алматы, Жезказ-
гана, Караганды, Кокшетау, Коста-
ная, Петропавловска, Павлодара, 
Рудного и Шымкента.
По итогам V Республиканского 

конкурса на лучшую научную ра-
боту студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным нау-
кам изданы сборники статей.
От имени Фонда Первого Прези-

дента Республики Казахстан по-
бедители конкурса награждены 

памятными медалями и диплома-
ми.
Павлодарский государствен-

ный университет им. С. Торайгы-
рова представляли студенты аг-
ротехнологического факультета 
Дубовицкий Виталий и Кайниде-
нов Нурсултан, занявшие первое 
место в секции 04 – «Науки о зем-
ле, экология и сельскохозяйствен-
ные науки». Тема совместной на-
учной работы – «Повышение про-
дуктивности казахских лошадей 
путем прилития крови новоалтай-
ской породы». Отрадно, что са-
мый молодой факультет нашего 
вуза показывает столь весомые 
результаты. Научные руководите-
ли – д.с/х.н., профессор Т. К. Бек-
сеитов, а также к.с/х.н., доцент ка-
федры зоотехнологии, генетики и 
селекции Т. Ш. Асанбаев отмеча-
ют, что этот проект предоставля-
ет реальную возможность повы-
сить эффективность поголовья 
скота и качество мяса, поскольку 
продовольственная безопасность 
для Казахстана была и остает-
ся одной из важнейших задач, на-
прямую связанных с экономиче-
ской, социальной, демографиче-
ской стратегией развития.
Этот успех студентов Павлодар-

ского государственного универси-
тета им. С. Торайгырова – уверен-
ный шаг к большой науке.

Дмитрий ЛАРИОНОВ

Потенциальный Потенциальный 
работодатель – работодатель – 
звено учебного звено учебного 

процессапроцесса
Финансисты и социальные работники ПГУ Финансисты и социальные работники ПГУ 
им. С. Торайгырова представили свои ди-им. С. Торайгырова представили свои ди-
пломные работы потенциальным работо-пломные работы потенциальным работо-
дателям.дателям.
Сегодня изменился сам подход к формированию 

кадрового потенциала. Вуз получает социальный 
заказ от работодателей, которые принимают актив-
ное и постоянное участие в процессе подготовки 
специалистов. Давно уже ставшие нормой лабора-
торные занятия на предприятиях, профессиональ-
ные практики, совместная разработка тематик кур-
совых и дипломных работ и, наконец, процедура за-
щиты выпускных квалификационных работ на про-
изводстве на наших глазах превращаются в добрую 
традицию.

14 июня студенты кафедры психологии и педаго-
гики специальности 050905 «Социальная работа» 
Павлодарского госуниверситета прошли процеду-
ру защиты выпускных квалификационных работ на 
базе филиала кафедры в ГУ «Департамент по за-
щите прав детей по Павлодарской области».
По словам заведующей кафедрой, доктора педа-

гогических наук Елены Ивановны Бурдиной, высо-
кий уровень конкуренции на рынке труда в насто-
ящее время позволяет работодателям предъяв-
лять особые требования к соискателям какой-либо 
должности, поэтому современные требования к 
профессиональной подготовке студентов в высшем 
учебном заведении не должны ограничиваться изу-
чением учебных дисциплин и прохождением прак-
тик. Образовательные программы должны быть 
ориентированы на требования и пожелания потре-
бителей «продукции» вузов, то есть потенциальных 
работодателей наших выпускников. Для этого необ-
ходимо постоянно налаживать и поддерживать свя-
зи с ними для определения направленности подго-
товки наших студентов.
В ходе встречи работодатели ознакомились с 

уровнем подготовки выпускников, сформирова-
ли кадровый резерв для своего предприятия, а вы-
пускники получили подробную информацию о тре-
бованиях работодателей к молодым специалистам.
Как отметила директор Департамента по защи-

те прав детей по Павлодарской области Гульбарам 
Науразбаева, подобные совместные проекты по-
зволяют совмещать в учебном процессе и теорети-
ческую, и практическую подготовку, а также явля-
ются уникальной возможностью для студентов об-
судить направления обучения.
В свою очередь студенты кафедры «Финан-

сы» ПГУ им. С.Торайгырова защищали диплом-
ные работы в учебном центре ПОФ АО «Народный 
Банк Казахстана». Необходимость для студента-
финансиста представления своих знаний потенци-
альному работодателю обусловлена рядом причин.
Во-первых, профессия финансиста востребова-

на как на малых, так и на крупных предприятиях в 
любой отрасли. Поэтому в процессе выбора персо-
нала подчас сложно выявить специалистов, кото-
рые будут точно соответствовать требованиям ор-
ганизации и достойно справятся с возложенной на 
них работой. Ведь от этих специалистов может за-
висеть доход и стабильность работы учреждения.
Во-вторых, без помощи финансиста не обходит-

ся ни один руководитель. Не имея в штате специа-
листа этого профиля, практически невозможно раз-
работать качественные стратегии инвестирования, 
правильно и выгодно для предприятия управлять 
денежными потоками, глубоко анализировать со-
стояние компании и оценивать ее финансовый по-
тенциал.
В-третьих, широкий спектр знаний, которыми дол-

жен владеть финансист: он занимается финан-
совыми операциями разных типов и масштабов, 
управлением денежными средствами предприятия 
или организации, кредитными и депозитными вкла-
дами и т.д.
Все эти факторы и обусловливают необходи-

мость для студента-финансиста демонстрации 
своих знаний потенциальным работодателям, что 
позволяет ему стать полноправным звеном учеб-
ного процесса. Тем самым ПГУ реализует Государ-
ственную программу развития образования Респу-
блики Казахстан 2011-2020, основной целью кото-
рой является повышение конкурентоспособности 
образования, развитие человеческого капитала пу-
тем обеспечения доступности качественного обра-
зования для устойчивого роста экономики.

Светлана ҚАБИДЕН

Медали Фонда Первого Медали Фонда Первого 
Президента едут в ПавлодарПрезидента едут в Павлодар

Лучших архитекторов готовят вЛучших архитекторов готовят в

Кузница зодчих ПГУ им. С. Торай-Кузница зодчих ПГУ им. С. Торай-
гырова в нынешнем году проявила гырова в нынешнем году проявила 
себя на Международных фестивалях себя на Международных фестивалях 
архитектурно-строительных и ди-архитектурно-строительных и ди-
зайнерских школ Евразии.зайнерских школ Евразии.

ПГУПГУ
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Сөз – құдіретСөз – құдірет

Беттерін суық сорып 
алырған, көздері күлім 
қаққан Балкүміс пен Күлəн 
сырт киімдерін шешпе-
стен жарыса əңгірлесті:

– Қыздар, біз бір жігітпен 
танысып келдік!

– Ой, өзін сөзбен 
қатырдық!

– Рас, өзі ұялшақ жігіт 
екен, абдырай береді.

– Иə, айтсаңдаршы 
толық: Кім екен, қандай 
жігіт? – деді бойы да 

тəпелтек, салмақты қыз Сəбира.
– Ұзын бойлы, – деп Балкүміс 

қыңқ етті.
– Аты
– Мұрат, – деп тақылдады 

Күлəн.
– Сендер-ақ таныса кетеді 

екенсіңдер.
– Танысқың келсе, бізбен бірге 

жүр.
Арада он шақты күн өткенде, 

қыздардың бірі:
– Балкүміс, сол жігітпен 

қыдыруды жиілетіп кеттің – ау 
сен,-деп сылқ-сылқ күлді.

– Жоға, жай шығып жүрмін 
де, – деді Балкүміс жымия түсіп.

– Сол жігіттің өзі бір түрлі, – 
деді Күлəн Балкүміске тіктеп 
қарап, алғаш танысқаннан тым 
сызылымпаз еді, сонысы жасан-
ды ма деп қалам.
Балкүміс қабақ түйе шаңқ етті:
– Сен қызықсың, қайдағы жа-

санды?! Тіптен олай емес!
– Ал, ал қойдым.
Ертеңінде Күлəн көрген 

киносының көңілсіз екенін 
мəлімдегенде, Балкүміс реніш 
білдірді:

– Қайдағы көңілсіз, үңіле білу 
керек!
Келесі күні киноға Күлəн бар-

май қалды. Балкүміс, Мұрат 
екеуі кетті. Содан бастап Күлəн 
кеш сайын бөлмеден шықпайтын 

болды. Сабағын əзірлегеннен 
кейін, романдар оқуды əдет 
қылды. Теледидар көруге де 
ынтасы жоқ, қауқиған кітапты 
құшақтап отырды да қойды.

– Балкүміспен дүрдараз бо-
лып қалғансың-ау! – деді бір қыз.

– Қайдағы дүрдараз?! – деп, 
Күлəн күрсінді.

– Онда неге көңілсізсің?
– Өзім де таңмын, басқа 

біреумен жі беруге қимайтын 
тəріздімін. Балкүміс тек менімен 
қатар жүруге тиісті көрінген-ау 
деймін. Мұрат қолтықтап кет-
кенде, біртүрлі құлазып, үрпиіп 
қалам.

– Міне, қызық, ол өмірдің 
заңы емес пе? – деп, сылқ-
сылқ күлді ол.

– Досыңды «Кəрі қыз» 
атандырып, қасы ңа 
байлағың келіп тұр ма?!

– Солайы солай ғой, 
бірақ біртүрлі – деді 
Күлəн, төмен қарап 
күмілжіп.
Қыздар ұйықтап қал-

ған. Қараңғыда еппен 
басып кіріп, үн-түн-
сіз шешінуге кіріскен 
Балкүміске оянып кет-
кен қыз дардың бірі:

– Бағана жуан терек 
түбінде тұрдың дар 
ма? – деді сыбырлап.

– Иə, тұрдық.
Қыз басын 

жастықтан жұлып 
алды. Қалың көрпеден 
шыға келген ыстық қол 
суық білекті жылылығымен дір 
еткізе шап берді.

– Шыныңды айтшы, жақсы ма?
– Нені сұрайсың?
– Сүйіскен жақсы ма?
Балкүміс қыздың уылжыған 

жағын сипалай түсіп, ақырын 
шырт еткізді:

– Ой, ұятсыз.

– Айтшы, жақсы ма? – Қыз көр-
песін сырып тастады.

– Өзің көрерсің кезінде.
Қыз қайта жатты. Басқа ешкім 

үн қатқан жоқ. Күлəн басын 
көрпемен тұмшалап, домаланып 
алыпты.

23 февраль күні таянды. Бал-
күміс Күлəнға сырын айтты.

– Не сый аламыз?
Күлəн жайнаңдап, орнынан 

атып тұрып:
– Мұратқа ғой, ə? Сақал қыр-

ғыш ал. Мен кеше көрдім дүкен-
нен. Ой, сəн! – деп дабдырлады.

– Құттықтауды қалай жазды-
рамын? Соңынан өз есімімді 
көрсетейін бе?

– Кіргіз.
– Кім деп?
– «Балкүміс» – деп, есіміңді 

өр нектесең болды да.
– Жоқ, сенің атыңды алдымен, 

сосын менікін кіргізейікші!

– Неге?
– Ұяламын.
– Қалайша?
– Туыстардан біреу-міреу көріп 

қойса, ұят емес пе?
– Ұяласың ба, онымен 

қыдырма. Ұнаттың ба, ендеше 
ешкімнен қаймықпа.

8-март күні келді. Екі қыздың 
қолына екі сағат тиді.

– Маған сондай ыңғайсыз, – 
деді, Күлəн өзіне сыйға берілген 
сағатқа жапақтап қарап.

– Тіпті ыңғайсыз емес – десті 
бөлме де гілер.
Балкүміс əлсін-əлсін сағаттың 
сырт жағындағы жазуға 
сүзілумен болды.

– «Бағи»-деп жазыпты – 
деді бір кезде екі беті 
қызылдана түсіп.

– Е, ол еміреніп 
үздігуден ғой!

– Ол сондай жақ сы 
билейді – деді Бал-
күміс.

– Мен қақсамап па 
ем басында-ақ! – деп 
өзеуреді қыз дардың 
бірі.

– Сырғақсып кел-
ген Күлəн ғой – деді 
екіншісі мыс қыл дап.

– Мен бе? – деп, 
қызарақтады Кү-
лəн.

– Сақ та най-
ық, біраз сы най-

ық дегенім рас. 
Əйтпесе неге жақ-
тырмайын?!

* * *
Үсті-басы қар-қар боп, Бал-

күміс кіріп келді де, жалма-жан 
сумкасын аша бастады.

– Қыздар, кешіріңдер, – деді 
ол діріл ара ласқан дауыспен.

– Нені?
– Міне!…
– Балкүміс бір топ текше қа-

ғазды қыз дардың алдына жайып 
тастады.
Сəбира жұлып алып, жанұя 

құру тойына шақыру билеті еке-
нін абайлап, көзі бағжаң етті:

– Балкүміс-ау, бұл!.
Екінші бір қыз килікті:
– Неге бұрыннан ескертпедің?
– Бүгін, міне, орайын келтірдім 

ғой!
– Жарайды, қайырлы болсын!
– Құттықтаймын!
Қыздар Балкүмісті құшақтай 

сүйіп жатты. Бөлмеде Күлəн жоқ 
екен.

– Күлəн маған өкпелейтін 
болды-деді Балкүміс күрсініп.

– Шын дос бүгін тыржиса, 
ертең-ақ қайтады.

– Күлəнмен де ақылдаспап па 
едің?

– Жоқ.
– Тым асыққан екенсің?
– Иə, асықтым, Күлəн қыс-

тығатын шығар. Сөз жоқ, 
булығады, – дей берді Балкүміс.
Досының жанұя құру тойы ха-

барын естігенде, Күлəн бажы-
райып тұрып қалды. Біраздан 
соң Балкүмісті қапсыра құшақтай 
алып, еңіреп қоя берді. Балкүміс 
те жас төкті. Түйіскен екі иық дір-
дір етті. Қыздар кірісіп, екі жаққа 
бөліп əкетті.

– Сендердің бұларың не?
– Рас, маған не болған? – деді 

Күлəн.
– Тіпті біртүрлі қимаймын. 

Бірақ, ұстап отыра да алмаймын 
ғой. Ертең өзім де кетем.
Балкүміс те, Күлəн да екі 

күн сабаққа барған жоқ. Тойда 
киілетін арнайы көйлек те дай-
ын болды. Ақ туфли болмай, оны 
іздеп, Күлəн бір поселкаға ав-
тобуспен барып, тауып əкелді. 
Балкүмістің қалада тұратын 
ағайындарына шақыру билетін 
таратуға да Күлəн шықты.

Жалғасы келесі санында.

Әбіш Кекілбаев: «Жазушының дүние-
дегі ең жақын бауыры оқырман. Бар 
жан сырын тек оған сеніп айтады», – 
деген екен. Иә, ақын-жазушылар 
үшін оқырмандар досы, сыншы-
сы һәм жанашыры екені даусыз. 
Олай болса, қаламды жанына серік 
еткен шығармашыл жандарды 
газетіміздің «Сөз – құдірет» ай-
дарында шығарып тұруды жөн 
көрдік. 

«Сөз – құдіреттің» алғашқы «Сөз – құдіреттің» алғашқы 
қонағы Қазақстан Жазушылар ода-
ғы ның мүшесі, филология ғы лым да-
рының докторы, профессор Қуандық 
Мәшһүр-Жүсіп.

Бір Аллаға құл болып,
Босаға атта, жар-жар!
Мұхаммедке үмбеттік,
Жолын баста, жар-жар!
Ата-ананың сенімін
Ақтаңыздар, жар-жар!
Ислам дінін ешқашан
Сатпаңыздар, жар-жар!
Ақиқатқа талабың,
Берік болсын, жар-жар!
Бес уақытлы намазың
Серік болсын, жар-жар!
Арақ деген пəлені
Аластаңдар, жар-жар!
Пара деген пəлені
Жолатпаңдар, жар-жар!
Күншілдікті бұғаулап,
Қамаңыздар, жар-жар!
Өтірікті шынжырлап,
Қадаңыздар, жар-жар!
Алла берген сəбиді
Кім таппайды, жар-жар!
Азамат қып, ал оны
Кім баптайды, жар-жар?!

Сеніп жиған байлығың
Сор болмасын, жар-жар!
Кітап ашпай жалғызың
Қор болмасын, жар-жар!
Еңбек етпей, уақыты
Бос кетпесін, жар-жар!
Темекі мен арақты
Дос етпесін, жар-жар!
Алла берген иманды
Адал сақта, жар-жар!
Пара алғызып, ұжданын
Арамдатпа, жар-жар!
«Ұлтың сат!» – деп, 

берсе алтын, 
Алмас болсын, жар-жар!
«Жерің сат!» – деп, 

берсе алтын,
Бармас болсын, 

жар-жар!
Ұлтын сатар малғұнды
Таппай-ақ қой, жар-жар!
Үйтіп ата-енеңе
Жақпай-ақ қой, 

жар-жар! 

ШШәкіірттеріімеШШәкіірттерііме
Мəшһүр Жүсіп босқа дастан жазбаған,
Пайғамбарға елші кепті Алладан:
«Не үмбетпен, не ұлымен болсын!» – деп,
– Айтылғанда, ол тек үмбетін таңдаған.
«Екі қылыш сыймас – деген – бір қынға»,
Таңда бірін: көп тілекке ұмтылма!
Мұхаммед те жалғыз ұлын қиған ғой,
Сезе білсе, ақтай алса, сол – тұлға!
Таза жолмен тапсаң егер шайлықты,
Қанағат ет – сол аздаған айлықты!
Мақсат етпе – арам жолмен жалтылдап,
Апаратын тек тозаққа байлықты!
Мен тілеймін: «Шəкірттерім болсын!» – деп,
«Тер төгумен асыл өнім орсын!» – деп.
Мен тілеймін: «Шəкіртімнің үйіне
Жиһаз емес, қасиет қана толсын!» – деп.
Тоймадың ба жалған көлгір ұраннан?!
Ақиқаттан шын ғалымдар сыр алған.
Ғылым ашқан бүгінгі не жаңалық
Табылғанын білесің бе Құраннан?!
Бір ыдысқа су, сүт құйсаң, не болар?
Араласар, ажырамас аралар.
Ал, теңіздер қанша қатар болса да,
Бір-біріне суы ауыспай тұра алар!
Көп ғалымдар шындық іздеп шабылған,
Тылсым сыры көп бейнетпен табылған!
Біле берсең, мың жарымдай жыл бұрын,
Соның бəрі Құранда нақ жазылған!
Мың жарым жыл аз ба осы аралық,
Бүгін тапса, ғылым шу ғып жаңалық,
Соның бəрі бар боп шықса Құранда,
Есептей бер – қайда жатыр даналық?!
Мақтанба сен: «Ғарышқа ұшып келдім!» – деп,
«Фото қылып, мен дəлелдеп бердім!» – деп.
Сен көрмейтін, құбылыстар аз ба екен,
Тұрсаң-дағы тек көзіңе сеңгің кеп.
Дүрсіме сен: «Бəрін естіп тұрмын!» – деп,
«Ғарышқа да антеннаны ілдім!» – деп.
Сен естімес дыбыстар көп сан алуан,
Босқа жүрсің, сен далаңдап, құр гулеп.
Шалқайма сен: «Бəрін ұстап, сезем!» – деп,
«Ұшақтармен емін-еркін кезем!» – деп,
Ұстатпайтын, сезілмейтін тəндер көп,
Жүз қолменен қармасаң да өзеуреп.
«Құдай жоқ» – деп, даурыққанға малданба,
Алла асықпас –кеуде керсең жалғанда!
Ақиқатты бұрмалаған оңа ма
СеСеСеСенн ненене а а айтйтасасасыңыңыңң А Аллллаа а алалалдыдыдыд нанана б ббарарарррғағағандндндда?а?а !!

АААзаматтар бар бііздеАААзаматтар бар біізде
Азаматтар бар бізде – бізге таныс тұрағы,
«Мен халықты сүйем!» – деп, кеудесін де ұрады.
Билік тисе қолына, не бір өнер бастайды,
Дарынсызды тауып ап, қомпитып-ақ шығады.
Сөз жүзінде халықты жарылқап-ақ тастайды,
Іс жүзінде құлқынға құл болудан аспайды.
Тарих үшін кейінгі жасырам деп қылмысын
Əрбір сөзін қайтсын ол: «Ел – жұртым!» – деп бастайды.
Шеттен келген бейбаққа мақтатады ол өзін,
Ішке бүгіп маңайдың күйзелуі себебін.
Шаруаны да ақсатып, ғылымды да шөмейтіп,
Қампитады өтірік цифрлардың көлемін.
Жағымпаздар солуды «жаңғыру» – деп мақтайды,
Іші шірік қуысты алтынмен-ақ аптайды.
Ойламайды: «Кейінгі не деп баға берер» – деп,
Ашса біреу кемшілік, аузын буып тастайды.
Алдап кəмпит бере бер аңқау, бейқам балаға,
Алданушы ертең де сол қалпында қала ма?!
«Жыртық жамау ұзаққа шыдайды» – деп жүргенде,
Қалып жүрме шашылып бір далаға?!
Азаматтар бар бізде – көпке таныс тұрағы,
«Əділеттік, қамқорлық» – бəрінің де ұраны.
Елін емес, тек өзін тойдырғандар ескерсін:
Түптің түбі ақиқат үстемдігін құрады!

6.6.0303.2.2000000 ж.ж.
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Сіз білесіз бе?Сіз білесіз бе?

Хакім Абайдың өмірден түйген Хакім Абайдың өмірден түйген 
орамды ойларыорамды ойлары

Үш-ақ нəрсе адамның қасиеті: ыстық 
қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.

Ақыл – тапқыр ой, түбі – жүрек.

Əділеттілік, арлылық пен махаббат – 
қабірден əрі өткендегі үш жолдасың 
осылар.

Тегінде адам баласы адам бала-
сынан ақыл, ғылым, ар, мінез де-
ген нəрселермен озады. Одан басқа 
нəрсемен оздым ғой демектің бəрі де – 
ақымақшылық.

Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез 
деген сауыт болады.

Жаман дос – көлеңке: басыңды күн шал-
са – қашып құтыла алмайсың, басыңды 
бұлт алса – іздеп таба алмайсың.

Жақсы əйел – ері ұялар іс қылмайды.

Өзің үшін еңбек қылсаң – өзі үшін 
оттаған хайуанның бірі боласың; 
адамшылықтың қарызы үшін еңбек 
қылсаң – Алланың сүйген құлының бірі 
боласың.

Еңбек қылмай тапқан мал дəулет болмас,
Қардың суы секілді тез суалар.

Еңбек ет, өзіңді, отбасыңды асыра, 
бала-шағаңның қамын ойла – өзіңе де 
жақсы, үкіметке де жақсы.

Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың 
бір тоқтаусыз кеткені ме?! Иман – па-
рыз.

Иман сақтауға – қорықпас жүрек, айны-
мас көңіл, босамас буын керек.

Ауруды жаратқан құдай, бірақ ауыртқан 
құдай емес.

Сүйсінбесең – сүйме.

Тірі адамның жүректен аяулы жері бар 
ма? Рақымдылық. Мейірбандылық, əр 
түрлі істе адам баласын өз бауырым 
деп, өзіне ойлағандай оларға да болса 
игі еді демек – бұлар жүрек ісі. Асықтық 
та – жүрек ісі.

Адам ақылсыздығынан азбайды, 
ақыл ды ның сөзін ұғып аларлық жү-
рек те жігер, қайрат, байлаулылық жоқ-
тығынан азады.

Көрсеқызарлықпен, жеңілтектікпен, я 
біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез кел-
ген қызыққа шайқалып қала берсең, 
мінездің беріктігі бұзылады.

Күллі адам баласын қор қылатын үш 
нəрсе бар: олар – надандық, еріншектік, 
залымдық.

Еріншектік – күллі дүниедегі өнер дің 
дұшпаны. Талапсыздық жігер сіз дік, 
ұятсыздық, кедейлік – бə рі содан шы-
ғады. Бұрынғы ата-ба ба лары мыз дың 
бұл заман да ғылардан артық екі мінезі 
бар екен: ел басы, топ басыларына тоқ-
тай білетіндігі мен намысқойлығы.

Қазаққа ақыл берем, түзеймін деп қам 
жеген адамға екі түрлі нəрсе керек: 
біріншісі – зор билік, екіншісі – есепсіз 
байлық.

Адам баласының ең жаманы – талап-
сыз. Қайратсыз, қорқақ кісі – мақтаншақ 
келеді. Жинақылықтың түбі – кеніш. 
Уайым-қайғының ішіне кіріп алып, 
шығар есін таба алмай қамалып қалу – 
антұрғандық.

Бірлік малға сатылса – антұрғандықтың 
басы осы.

Өзі жат елде қайыршылық құрып жүріп, 
елін бай деп мақтайтындар – Құдай 
қарғағандар.

Қулық та – бір дерт.
adebiet.kz
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АҚШ Орталық 
барлау қыз-

ме ті нің басшы-
сы Эллен Дальлес 
адам зат қа қарсы 
жа ңа доктри-
на қа был дай-
ды. Аса құ пия 
түрде дайын-

дал ған доктрина-
да: «Ерте ме 
кешпе екінші 
дү  ние  жү  з і  лік 
соғыс аяқ та-
ла ды. Бар лы ғы 
рет  те ле ді, етек 
же ңін жинай-
ды. Біз қолда 
бар бүкіл ал-
тынымызды , 
ма  те  риал  дық 

қуа ты мыз ды адамдарды дү бə ра ету-
ге жұм сай мыз. Хаос тың ұры ғын сеуіп, 
олар дың құн ды лық та ры ның орны-
на жал ған жасанды құн ды лық тар жа-
сап, со ған сенуге мəж бүр қы ла мыз. 
Біз олар дың арасынан өз жа сақ та-
ры мыз ды бен көмекшілерімізді та-
бамыз. Жер бетіндегі тұғыры биік 
халықтарды бірінен соң бірін ұлы 
трагедияға ұшыратып, санасын 
біржолата өшіреміз. Əдебиет пен 
өнердің əлеуметтік мəніне баса на-
зар аударып, əдебиетшілер мен 
суретшілерді халықтың жүрегінің 
түбінде болып жатқан процестерді 
зерделеу мүмкіндігінен айырамыз.
Əдебиет, театр, кино – барлығы 

адам ның бойындағы алдамшы се зім-
дерді мадақтап жарнамалайтын бола-
ды. Біз секс, зорлық-зомбылық, садизм 
сияқты арсыз дүниелерді мəдениетке 
сіңіретін жəне енгізетін суретке қолдау 
көрсетіп, оларды дəріптейміз.
Ұятсыздық пен ар сыз дықты, өтірік 

пен екі жүзділікті, алкоголизм мен 
наша қор лықты аса шебер лікпен, еп-
пен насихаттаймыз.
Тек ғана азғантай адамдар, өте аз-

ған тай адам дар ғана айналасын-
да болып жат қан бас сыз дық тар дың 
шығу се бе бі мен төр  кі нін тү сі ніп ұға-
ды. Алайда, ондай адамдарды дəр -
мен  сіз  дік ке ұшы  ра  тып, күл  кі  ге айнал-
дырамыз, оларды өсек ке қал ды ру дың 
жə  не қо ғам ның қо қыс жə ші гіне лақ-
тыру дың əдіс-тə сіл дерін табамыз…
Біз осылайша ұр па қтар ды бі рі нен 

соң бірін аздырамыз… Балалар мен 
жа  сөс  пі  рім дер ді өз жа ғы мыз ға тарту 
үшін кү ре се міз. Жас тарды баса назар-
да ұс тап, оларды бұ зық тық қа, аз ғын-

дық қа же те лей міз. Олар дың кос мо-
по лит тер ді жасап шығарамыз», – деп 
адамзатты шайтани жолмен бағын-
дырудың ұзақ мерзімді стратегия лық 
бағ дарламасын қабылдапты. Екінші 
дүние жүзілік майдан бітпес бұрын 
дайындалған құжат мазмұнды түрде 
əлемге өз індетін жұқтырды. Бұдан 
біздің қоғамда тыс қалмады.
Енді жоғарыда айтылған доктрина 

біздің қоғамда қалайша тұншықтырып 
отырғанын сараптап, саралап көрсек.
Э. Дальлестің: «Біз олардың ара-

сынан өз жасақтарымыз бен көмек-
шілерімізді табамыз. Жер бетіндегі 
тұғыры биік халықтарды бірінен соң 
бірін ұлы трагедияға ұшыратып, са-
насын біржолата өшіреміз», – деген 
ойына тоқталсақ.
Ақиқатында арамызда батыстық 

кез-келген үдерістерді өзіне жақын 
қабылдап, бабадан қалған аманат 
құнды мұраларды жат санайтын-
дар көп. Бұл «олардың арасында өз 
жақтастарымыз бен көмекшілерімізді 
табамыз», – деген жоспарына дəл 
келмей ме?
Ары қарай талдар болсақ: «Əде-

биет пен өнердің əлеуметтік мəніне 
баса назар аударып, əде биет шілер 
мен суретшілерді халықтың жүрегінің 
түбінде болып жатқан процестерді 
зерделеу мүмкіндігінен айырамыз.
Əдебиет, театр, кино – барлығы 

адамның бойында ғы алдамшы се-
зім дер ді мадақтап жарнамалайтын 
болады. Біз секс, зорлық-зом былық, 
садизм сияқ ты арсыз дүниелерді 
мəде ниет ке сіңіретін жə не енгізетін 
суретке қолдау көрсетіп, оларды 
дəріп тейміз», – дегені дəл келуде.
Кеше ғана тұшымды ой, тағлымды 

сөз саптайтын өнер, мəдениет, қо ғам 
қайраткерлерінің сөзіне бүгінде құлақ 
асатын жан бар ма? Тіптен, сен жазу-
шысын немесе ұлт үшін шырылдап 
жүрсін ғой деп қарайтын жастар қа-
тары азайып барады.
Ал көгілдір экранда шығатын те-

левидение де атыс-шабыс, зор-
лық-зомбылық, сек суал дық сезім 
қатар, адами қасиеттерге мүл дем 
жад өнімдерді насихаттаудан ал-
дына жар салмаймыз. Жасыраты-
на жоқ кейінгі кездері телеарналар 
қазақ тілінде тамаша бағдарламалар 
шығарамыз деп күлкі ге айналып 
жүр. Тарихтан тағылым беретін не-
месе жастарға ұлттық тəр бие 
беретін бағдарламаларға қа ра-
ғанда еш мағынасы жоқ əзіл шоулар-
ды шығара бастады. Мəселен, «Ай-
налайын», «Наша казаша» се кіл ді 

бағдармаларды айта беруге болады.
Эллен жоспарлағандай: «Ұят сыз-

дық пен арсыздықты, өтірік пен екі 
жүзділікті, алкоголизм мен на ша-
қорлықты аса шеберлікпен, еппен на-
сихаттаймыз», – дегені жүзеге асып 
жатқанын жүрекпен сезудеміз.

«Ұятсыздық пен арсыздық» де-
мек ші қазіргі таңда көшеде тыр жа-
ла ңаш қыз кетіп бара жатса таң 
қалмаймыз. Иə, Қызылжарлық екі 
қыз бəстесіп, іш киіммен көше кезіп 
жүргенің жаңалықтардан көрдік емес 
ме?! Ал, бүгінде ұяттан денесіндегі 
əуретті жерлерін жабынған қызды 
көрсек ерсі көрінетін жағдайға жеттік. 
Тағыда біздің бабаларымызда ора-
мал тағу болмаған, қыздардың, жас 
келіншектердің орамал тағуы дұрыс 
емес деген қоғамдық ойдың кезіп 
жүргеніне біраз болды. (Сонда біздің 
бабаларымызда тыр жалаңаш жүру 
дəстүрі болған ба екен? Н.Б.)
Адамзаттың асылы хазіреті Мұ-

хаммет (с.ғ.с.) «Мен ол кезенді 
көрмеймін. Ол уақытта əйел заты 
киім киеді, бірақ, киімдерінен барлық 
денесі көрініп тұрады. Міне, солар 
сөзсіз тозақтықтар», – деп ескерт-
се де, оған зейін, назар салар 
сылқымдарымыз жоқ.
Өтірік айту, екі жүзділікті жəне ал-

коголизм мен нашақорлық жайлы 
сөз қозғаудың өзі артық болар. Оны 
күнделікті өмірімізде көзімізбен көріп 
жүрміз ғой!
Жоғарыда «Тек ғана азғантай адам-

дар, өте азғантай адамдар ғана 
айналасында болып жатқан бас-
сыз дықтардың шығу себебі мен 
төркінін түсініп ұғады» – дегені 
шын дық. Бірақ, осы аз ғана ұлт 
жанашырларының (ақын-жазушылар, 
қоғам қайраткерлері, журналисттер) 
сөзіне, үніне, ойына жүгінетін, сөзге 
тоқтайтын қазақ азайып барады.
Демек, осыдан ғасыр бұрын 

жоспарланған доктрина бүгін біздің 
қоғамды толығымен бағындырып 
отырғанын көріп отырсыздар.
Ол – ащы болса да ақиқат.
Енді бұдан шығар түзу даңғыл 

жол қандай? Шығар жол тек қайта 
ұлттық менталитетімізге, қазақтық 
қасиеттерімізге қайта оралу. Одан 
басқа жол мүлде жоқ.
Ал бұл жолды таңдамай, дəл 

бүгінгідей батыстық бағытпен азғын-
дауымызды тоқтатпасақ ертең-ақ са-
насы мен зейіні жоқ мақұлыққа айна-
ларымыз əбден мүмкін.
Ендеше таңдар жол біреу ғана…

Нұрлат БАЙГЕНЖЕ
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ҚАЗАҚТЫҚ ҚАСИЕТТІ ҚАЗАҚТЫҚ ҚАСИЕТТІ 
САҚТАУ УАҚЫТ СЫНЫСАҚТАУ УАҚЫТ СЫНЫ

Маусым айының 23 күні С. То-Маусым айының 23 күні С. То-
рай ғыров атындағы Павлодар рай ғыров атындағы Павлодар 
Мем лекеттік Университетінің Мем лекеттік Университетінің 
«Алашорда аудиториясында» «Алашорда аудиториясында» 
облыс  тық «Мәшһүр Жүсіп» облыс  тық «Мәшһүр Жүсіп» 
ор та лық ме  ші  тінен қала, ор та лық ме  ші  тінен қала, 
аудан имамдары арасына ұйым-аудан имамдары арасына ұйым-
дас ты рылған «Білікті имам – дас ты рылған «Білікті имам – 
Ел қорғаны» атты пікірсайыс Ел қорғаны» атты пікірсайыс 
үшін ші мәрте жүрілді. Бұл жол-үшін ші мәрте жүрілді. Бұл жол-
ғы пікірсайыстың тақырыбы ғы пікірсайыстың тақырыбы 
«Бала тәрбиесі».«Бала тәрбиесі».

Пікірсайысқа Екібастұз ауданының 
бас имамы Ахметов Мəди, Қашыр 
ауданының бас имамы Ғабдуллин 
Найзабек, Ақсу ауданының бас има-
мы Ғалыбек Сабырбекұлы, Шарбақты 
ауданының бас имамы Əділ Райын-
бек, қалалық «Ақмешіт» мешітінің 
бас имамы Омаров Əбдулмутали, 
«Бижан» мешітінің бас има-
мы Айтқазыұлы Абдуссаматтар 
«Нығмет» жəне «Игілік» атты екі 
топқа бөлініп қатысты.
Қасиетті Құран Кəрімде «Мал – 

дүние мен бала-шаға дүние 

тіршілігінің ғана сəні…» (Кəһф сү-
ре сі, 46 – аят) дейді. Ал ардақты 
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) бір ха-
ди сінде амал дəптерлері жабыл-
май қиямет күніне дейін жалғасатын 
адамдардың біреуі «Өзінің артына 
дұға тілейтін игі перзент қалдырған 
кісі» екені айтылады.
Отбасын құрып, отау тіккеннен 

соң жұбайлардың сүйеніші, мақ та-
нышы, қуанышы – сəбиі, яғни, ба-
ласы. Ата – ана үшін бала өмірдің 
сəні, көзқуаныш, ізін басар ұрпақ 
жалғастығы, артта қалар мұрагері. 
Сондықтан кез келген ата- ана Алла 
Тағаладан перзент тілейді.
Пайғамбарымыз (с.ғ.с) бір хади-

сін де «Балаңызды өз заманы-
нан қалдырмаңыз» деген. Жақсы 
тəрбиеден гөрі материалдық же-
тістікті алға қойған бүгінгі таңда бала-
ны қатарынан қалдырмай жан-жақты 
қамтамасыз ету оңай шаруа емес.
Имамдар дəл осы мəселені 

əр қырынан талқылай келе бала 
тəрбиесінің ұстанымы нақтыланбаған 
мына қоғамда біздің негізгі ұстанатын 

тəрбиенің қайнар көз – рухани, ис-
лами негіздегі қазақи тəрбие деген 
тоқтамға келді.
Пікірсайыста С.Торайғыров атын-

дағы Павлодар Мемлекеттік универ-
ситетінің оқытушысы Н. Күлімжанов, 
университет қабырғасындағы этнос 
жəне конфессияаралық үрдістерді 
зерттеудің аймақтық ғылыми-прак-
тикалық орталығының директоры, 
филология ғылымдарының кандида-
ты М.Ж.Қожамжарова тал қыланған 
тақырып аясында жарыс сөздерге 
шықты.

«Мəшһүр Жүсіп» мешітінің наиб 
имамы, дінтанушы Н.Ш. Күзембаев 
қорытынды сөзінде ай сайын тұрақты 
жүріліп тұрған бұл пікірсайыстың 
мақсаты мен мүддесі, оның қоғамға, 
ортаға тигізер əсері, берер пайдасы 
туралы айта келіп, бұл сайыс алдағы 
уақыттарда мазмұны мен формасын 
жаңалап жалғасын таба береді деді.
Соңында белсенді қатысқан көрер-

мендер мен имамдарға алғысын біл-
дірді.

Амантай ТОЙШЫБАЙҰЛЫ

ДҮНИЕ ТІРШІЛІГІНІҢ СӘНІДҮНИЕ ТІРШІЛІГІНІҢ СӘНІ
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АНДАЙ МАМАНДЫ
 
ТА�ДАДЫ�?ТА�ДАДЫ�?

Соңғы бет

Қожа Қожа 
бұл бұл болып сайрайдыбұл бұл болып сайрайды

Қожа біреудің бақшасына түседі де, ағаштың Қожа біреудің бақшасына түседі де, ағаштың 
басына шығып, өрік жеп отыра береді. Бақшаның иесі басына шығып, өрік жеп отыра береді. Бақшаның иесі 

келіп:келіп:
– Ағаштың басында не істеп отырсың? – деп сұрайды.– Ағаштың басында не істеп отырсың? – деп сұрайды.

– мен бұлбұлмын, сайрап отырмын – дейді Қожа.– мен бұлбұлмын, сайрап отырмын – дейді Қожа.
– Жарайды, солай-ақ болсын, сайрай ғой тыңдайық.– Жарайды, солай-ақ болсын, сайрай ғой тыңдайық.

Қожаның дауысын тыңдап болған соң, бақша иесі жымиып күліп:Қожаның дауысын тыңдап болған соң, бақша иесі жымиып күліп:
– Бұлбұл осылай сайрай ма екен? – десе керек.– Бұлбұл осылай сайрай ма екен? – десе керек.

Сонда Қожа:Сонда Қожа:
– Мен балапан бұлбұлмын, əлі жаспын, жақсылап сайрай алмаймын, – депті.– Мен балапан бұлбұлмын, əлі жаспын, жақсылап сайрай алмаймын, – депті.

Әйтеуір, айды аспанға шығардым ғойӘйтеуір, айды аспанға шығардым ғой
Бір күні Қожа ымырт түскен кезде құдықтан су алып жатып құдықтың түбінде жатқан айды Бір күні Қожа ымырт түскен кезде құдықтан су алып жатып құдықтың түбінде жатқан айды 

көреді. Дереу Айды тартып шығармақ болып арқанға ілмек темір байлап, құдыққа тастай-көреді. Дереу Айды тартып шығармақ болып арқанға ілмек темір байлап, құдыққа тастай-
ды. Ілмек темір барып тастың арасына қыстырылып қалса керек. Қожа бар күшін салып шірене ды. Ілмек темір барып тастың арасына қыстырылып қалса керек. Қожа бар күшін салып шірене 
тартқанда, ілмек темір шығып кетіпе, Қожа шалқасынан түседі. Көзін ашып жоғары қараса, Айдың тартқанда, ілмек темір шығып кетіпе, Қожа шалқасынан түседі. Көзін ашып жоғары қараса, Айдың 
көкте тұрғанын көреді.көкте тұрғанын көреді.
Сонда Қожа:Сонда Қожа:
– Бəрекелді, машақатым да аз болған жоқ, бірақ Айды, əйтеуір, аспанға бір шығардым ғой, – – Бəрекелді, машақатым да аз болған жоқ, бірақ Айды, əйтеуір, аспанға бір шығардым ғой, – 

депті.депті.
Қожаның куәлігіҚожаның куәлігі

Қожаның көршісінің құмырасын біреу ұрлап əкетеді. Ол құмырасын ұрлаған кісіні ұстап Қожаның көршісінің құмырасын біреу ұрлап əкетеді. Ол құмырасын ұрлаған кісіні ұстап 
қазыға апарып, Қожаны куəлікке тартады.қазыға апарып, Қожаны куəлікке тартады.

– Бұл құмыра сенің көршіңдікі екенін қайдан білесің? – деп сұрай ды қазы Қожадан.– Бұл құмыра сенің көршіңдікі екенін қайдан білесің? – деп сұрай ды қазы Қожадан.
Сонда Қожа:Сонда Қожа:
– Бұл құмыраны мен баяғыдан білемін, бір кезде кіп-кішкентай шөлмек бо-– Бұл құмыраны мен баяғыдан білемін, бір кезде кіп-кішкентай шөлмек бо-
латын, мұны аялап, өсіріп, құмыра еткен-көршім – депті.латын, мұны аялап, өсіріп, құмыра еткен-көршім – депті.

Жүзге келген адамның әйелі бала таба ма?Жүзге келген адамның әйелі бала таба ма?
Қожан жұрт:Қожан жұрт:

– Жүзге келген адамның əйелі бала таба ма? – – Жүзге келген адамның əйелі бала таба ма? – 
деп сұраса керек.деп сұраса керек.

Сонда Қожа:Сонда Қожа:
– Егер жас көршілері болса, əрине, – Егер жас көршілері болса, əрине, 
табады – депті.табады – депті.
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Көркем мінез, сабырлылық, терең ойлылығы 
мен сөз шешендігі секілді бойындағы қа-
сиеттерімен ерекшеленетін Қуатқа қызығасыз. 
Қызыққаны сол, үнемі ізденіс үстінде, əрдайым 
зерттеу нысанын көздеп жүретін ғалымның 
еңбекқорлығының арқасында талай істер 
атқарылды.

2007-2008 жылдарға арналған облыстық 
«Тілдерді қолдану жəне дамыту бағдарламасы» 
шеңберінде Қ.Т. Сапаров Павлодар облысы, 
Ақсу, Екібастұз қалаларының əкімшілігіне қа-
рас ты аумақтар мен Ақтоғай, Баянауыл, Epтic, 
Железин аудандарының карталарын алғаш 
рет қазақ тілінде (масштабы 1:300.000 жəне 
1:3000.000 болатын) жарыққа шығарды.
Сонымен қатар, ғалым жыл сайын Павло-

дар облыстық мұғалімдер біліктілігін арттыру 
институтында география пəні бойынша дəріс 
оқып, ұстаздардың білігін арттыруға атсалы-
сады. Одан бөлек, география пəні бойынша 
өтетін облыстық олимпиаданы ұйымдастыруға, 
өткізуге де қол ұшын үнемі береді. Ғалымның 
алдын көріп, білім алған оқушылар облыстық, 
республикалық, халықаралық ғылыми олимпи-
ада мен ғылыми жоба сайыстарында жүлделі 
орындарға ие болып жүр. Бұл да: «Қуат 
Табылдыұлының жас буынға қамқорлықпен 
қарап, «жас Қаныштар» шығуға еңбектеніп 
жүр», – деп түсінемін.
Ғалым докторының бір қырын Павлодар 

облысы ономастика мəселелерін оңтайлы 
шешілуіне қосып жүргендігінен көруге болады. 
Ол бұқаралық ақпарат құралдарында өңіріміздің 
тарихи жер-су жəне елді мекендер атауларын 
ғылыми негізделген тұжырымдары мен ой-пікірін 
айтып, жұртшылыққа насихат жұмыстарын 
жүргізуде. Ғалым Павлодар облысы топоними-
касы жəне экологиясы мəселелері бойынша 
бірнеше ғылыми еңбектер жазды. Бұл туын-
дылар бүгінде үлкен сұранысқа ие, бағдаршам 
қызметін атқарып тұр десек шындыққа саяды.
Қуат Табылдыұлы еңбекқорлығы мен 

іздемпаздығы қабілетінің арқасын талай-талай 
мəртебелі марапаттауларға да ие болды. Ол 
университет қабырғасында дəстүрлі өтетін «Тіл 
шебері» байқауының жеңімпазы (2006), «Үздік 
доцент» (2007), «Жылдың ең үздік ғалымы» 
байқауының екі мəрте жеңімпазы (2007, 2009), 
2007 жылы Қазақстан Республикасы «Жоғары 
оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік 
грантының иeгepi атанды. Оған қоса, 2008 жылы 
«Ғылымдар одағы» республикалық қоғамдық 
бірлестігі тағайындаған «Ғылым сардары» 
сыйлығының иегері атанды.
Демек, Қуат Табылдыұлыны ағартушысы 

ұстаз, еңбекқор ғалым, қоғамдық жұмыстарға 
белсенді қатысатын қайраткер ретінде тұлғалық 
образын шығаруға болады.
Елге, халыққа қызмет көрсетудің сара жо-

лын таңдаған ғалымға шын жүректен алдағы 
уақытта шəкірттерге тəлімді тəрбие, ғұмырлық 
білім беріп кемеңгер тарихтан келелі орын ала 
бер дегім келеді. Сондай-ақ, бойынан зор қуат 
пен тасқынды шығармашылық шабыт кетпесін 
деп тілеймін!

Улан АЛЬМИШЕВ,
ауылшаруашылық ғылымдарының докторы, 

профессор

Кеңес Үкiметi тұсында ауыл-
дан келген жастар мұғалiм мен 
мал технигi, мал дəрiгерi даяр-
лайтын жоғары мектептердің 
табалдырығын тоздыратын. 
Ал, қазiргі жастар заңгерлер мен 
ке ден шiлер, экономистер дай-
ындайтын оқу орындарының 
есiгiн жағалап, дарбазасын керiп 
тұрады.
Иə, бүгінгі жоғары оқу орындарын 

бiтiргендердің 4,3 бөлiгi заңгер, эко-
номист, кеденшi мамандықтарын 
құрайды. Жастардың ойын-
ша сол кəсіп иелерінің болашағы 
зор. Жоққа шығаруға болмай-
ды, ол мамандықтардың табар 
табысы басқаларға қарағанда 
көптеу. Десе де, қазіргі таңда нақ 
осы мамандықтар бойынша оқу 
бітіргендердің жұмыс тауып, бір 
жерге сіңісіп кетуі екіталай. Соның 
салдарынан бүгінде көптеген жа-
старымыз дипломдарын құшақтап, 
құрылыста, базарда немесе көлік 
жуу стансаларында жұмыс жасап 
жатқандары ақиқат.
Сондықта да, мамандық таңдау 

барысында талапкер де, ата-ана да 
жақсылап ойланғаны дұрыс.
ХХІ ғасырда əр адам өз 

маманының шебері болуы керек. 
Өйткені, бүгінгі түсінік, ұғым мүлде 
басқа. Баяғыда: «дипломы бар», – 
деп жұмысқа қабылдай беретін. 
Ал қазір қолыңнан іс келмесе 
дипломның бар-жоғы шамалы. Ал 
мамандығыңды жақсы меңгерсең 
қызметте табасын.
Əйтсе де, жақсы маман болғанға 

не жетсін!? Бірақ, уақыт талап етіп 
отырған мамандықтарды таңдай 
білудің артықшылығы көп. Сонымен 
қатар, жастар өздерінің болашағын 
байланыстырған облыс немесе 
аудан орталықтары қажет ететін 
мамандықтарды дұрыс таңдаса. 
Мəселен, Маңғыстау облысында 
мұнай өндірісі дамығандықтан, көп 
жастар мұнайшы немесе сол салаға 
жанама қатысы бар мамандықтарды 
таңдайды. Теміртау қаласында 
қызмет еткісі келетіндер қара ме-
таллургия саласының маманы бо-
луды қалайды. Ал, Екібастұз, Ақсу 
секілді ірі өндірістік аудандардағы 
кəсіпорындар талап ететін ма ман-
дықтарды меңгерген дұрыс. Ертіс, 
Қашыр, Железин секілді аудандар-
да ауылшаруашылық мамандар-
ға сұраныс өте жоғары. Себебі, 
бүгінде маман аз, ал сұраныс көп 
ең алдымен агроном маманда-
ры аз. Сондай-ақ, мал дəрігері ма-
мандарына да сұраныс бар. Демек, 
мамандық таңдауда ойлану қажет.
Сонымен қоса, ойланған талап-

керлер заңгер болудан гөрі биотех-
нология, бухгалтерлік, техникалық 
мамандықтарды таңдаса да өкін-
бейді. Мəселен, жарнамалық 
газеттерді ашсаңыз +1С бухгал-
тер мамандығына бухгалтер іздеп 
жатқан фирма, кəсіпорындар 
көп. Тұңғыш Президент – Елбасы 
Н.Ə.Назарбаев нанотехнологиялық 
орталықтар мен зерттеу институт-
тарын қалай болғанда да дамыту 
керектігін баса айтып жүр. Қазіргі 
дамыған елдердің соңына түсіп 

жүре берсек, оларды қуып жете ал-
маймыз. Сондықтан олармен бірге 
жүру үшін нанотехнология сала-
сын дамыту керек. Бұл сала дамы-
са, өзімен бірге химиялық биология, 
биотехнология сынды ғылымның 
тармақтарын да қоса алып жүруге 
түрткі болады. Себебі, олар бір-
бірімен тығыз байланысты.
Химиялық тамақ өнеркəсібінің 

болашағы да өте зор. Себебі бұл 
мамандықтарды меңгерген əрбір 
азаматтың келешекте өзінің жеке 
өнеркəсібін ашуға мүмкіндіктері 
мол болмақ. Сондықтан, қазіргі мек-
теп бітірген түлектер мамандықты 
дұрыс таңдаса екен.
Дегенмен де, жастар қандай 

мамандықты таңдасаңда кəсіби 
деңгейде меңгеруге тырысу керек.
Олай болмаса, талапкерлер-

ге мамандық таңдауда сəттілік 
тілейміз!

Абай АЙТЖАН
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