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Министр Саясат Нұрбек 2022 жылды 
қорытындылай келе, Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың сайлауалды 
бағдарламасы аясында 2023 жылға арналған 
міндеттерді таныстырды.

«Мемлекет басшысы өзінің сайлауалды 
тұғырнамасы аясында жоғары білім сала-
сын дамыту бойынша бірқатар тапсыр-
малар берді. Біріншіден, студенттердің 
стипендиясын 2025 жылға дейін 2 есеге 
арттыру жоспарланған. Екіншіден, барлық 
студенттерге әлемдік цифрлық 
кітапханаларды тегін пайдалану-
ын қамтамасыз ету. Үшіншіден, 
студенттік жатақханаларда 
орын тапшылығы мәселесін 
шешу. 2023 жылы ЖОО бас-
ш ы л а р ы м ен  б і р ле с і п  о с ы 
міндеттерді іске асыру бойын-
ша жұмыстар басталады және 
жалғастырылады», – деді Саясат 
Нұрбек.

Сондай-ақ, министр өз сөзінде 
министрліктің даму стратегиясына 
негіз болған жоғары білім берудің 
басым міндеттерін атап өтті.

«Жоғары білімнің қолжетімдігі 
үшін гранттарды 2025 жылға 
дей ін  жыл сайын 5000-ға 
ұлғайту көзделген. Шәкіртақы 
мөлшері бойынша да осын-
дай динамика болады. Еңбек 
нарығы қазірдің өзінде сұранысқа ие болу 
үшін тек бір саладағы білімнің жеткіліксіз 
екенін көрсетіп отыр. Ол үшін кадрларды 
даярлауда пәнаралық тәсіл принципі көбірек 
қолданылуда. Студенттер контингентінің 
жыл сайын ұлғаюы жоғары оқу орында-
ры арасында бәсекелестікті арттыра-
ды және білім беру бағдарламаларының 
алуантүрлігіне әкеледі. Еңбек және білім 
нарығын үндестіру үшін біз жоғары оқу 
орындарының ОПҚ арасында форсайт-сес-
сия және өңірлік нарықты талдау негізінде 
кәсіптердің өңірлік карталарын әзірлеу бой-
ынша жұмысты бастадық», – деп атап өтті 

ЕЛІМІЗДЕ «ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ 
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ САЯСАТ» 

ТУРАЛЫ ЗАҢ ҚАБЫЛДАНАДЫ

ЖУЫРДА 
Л.Н.ГУМИЛЕВ 
АТЫНДАҒЫ 

ЕҰУ БАЗАСЫНДА ҚР 
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ 
БІЛІМ МИНИСТРЛІГІНІҢ 
КЕҢЕЙТІЛГЕН АЛҚА 
ОТЫРЫСЫ ӨТТІ. ІС-
ШАРАҒА ҚР ПРЕМЬЕР-
МИНИСТРІНІҢ ОРЫНБА-
САРЫ АЛТАЙ КӨЛГІНОВ,  
ҚР ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ 
ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРІ 
САЯСАТ НҰРБЕК, ҚР 
ПРЕЗИДЕНТІ ӘКІМШІЛІГІ 
ЖӘНЕ ҚР ПАРЛАМЕНТІНІҢ 
ӨКІЛДЕРІ, ЖОО РЕК-
ТОРЛАРЫ, ҒЗИ МЕН 
МИНИСТРЛІКТІҢ 
ВЕДОМСТВОЛЫҚ 
БАҒЫНЫСТЫ 
ҰЙЫМДАРЫНЫҢ БАС-
ШЫЛАРЫ, СОНДАЙ-АҚ 
ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ 
ҚАТЫСТЫ. 

ведомство басшысы.
Баяндамада жоғары оқу орындарының 

сапасын қамтамасыз ету мәселесіне ерек-
ше назар аударылды. Ғылым және жоғары 
білім министрінің айтуынша, қабылданған 
шешімдер үшін аккредиттеу органдарының 
жауапкершілігі күшейтілді. Бұдан былай са-
пасыз ЖОО-ларды аккредиттеген аккредиттеу 
органдары тізімнен шығарылатын болады. 
Бұдан басқа, министрлік педагогикалық білім 
беруді аккредиттеудің мамандандырылған 
стандартын бекітуге бастама жасады. 
Бұл стандарт жоғары оқу орындарында 
мұғалімдерді даярлау сапасын қамтамасыз 

етуде басшылыққа алынады.
Өз сөзінде Саясат Нұрбек Мемлекет 

басшысының тапсырмалары аясында 
жаңадан «Ғылым және технологиялық са-
ясат туралы» ҚР Заңы әзірленетінін, ол 
ғылым саласындағы жаңа бағытқа көшуге 
негіз болатынын және сол арқылы ғылым мен 
технологияның тың моделін енгізу қамтамасыз 
етілетінін атап өтті.

«Қолданбалы ғылымды қаржыландыруды, 
оның ішінде Бизнестің ғылыми зерттеулерді 
бірлесіп қаржыландыруы есебінен кезең-
кезеңмен ұлғайту,  сондай-ақ  жыл 
сайынғы гранттар бөлу арқылы ғылыми 
және ғылыми-техникалық қызмет 
нәтижелерін коммерцияландыру үшін 
жағдай жасау жоспарлануда. Сонымен 
қатар, Президент жетекші жоғары оқу 
орындары мен ірі кәсіпорындардың жаны-
нан мамандандырылған инжинирингтік 
орталықтар мен ғылыми-технологиялық 
парктерді қалыптастыру және дамытуды 
тапсырды. Осы міндетті іске асыру үшін 
ЖОО-лармен бірлесіп ЖОО жанындағы 
эндаумент-қорлардың қызметін жетілдіру, 
мамандандырылған инжинирингтік 
орталықтарды, ғылыми-технологиялық 
парктерді  дамыту,  ПЦФ бойынша 
жаңартылған тетік шеңберінде ғылыми 
жабдықтар сатып алу бойынша жұмыс 
жүргізу қажет», – деді министр.

Сонымен қатар ведомство басшысы 
министрліктің маңызды бағыттарының 
бірі – тіл саясаты бойынша 2022 жылды 
қорытындылады. Министрдің айтуынша, ЖОО 
мен ТжКБ үшін қазақ тіліндегі 20 атаудағы 
оқулық шығарылды. Ахмет Байтұрсынұлының 

150 жылдығына орай 63 іс-шара 
өткізілді. Сонымен қатар, Үкімет 
қаулысымен «Ана тілін дамытуға 
қосқан үлесі үшін», «Ахмет 
Байтұрсынұлы» төсбелгілері 
бекітілді.

«Сайлауалды тұғырнама ая-
сында Мемлекет басшысы тілге 
байланысты кемсітудің кез кел-
ген түріне табанды түрде қарсы 
тұра отырып, мемлекеттік 
тілді одан әрі дамыту мен іс 
жүзінде қолдануды ынталан-
дыру жұмыстарын жүргізуді 
тапсырды. Тіл саясатын жүзеге 
асырудың 2023-2028 жылдарға 
арналған Тұжырымдама жоба-
сы әзірленеді», – деді Саясат 
Нұрбек.

С ө з  с о ң ы н д а  м и н и с т р 
Мемлекет басшысының сай-
лау алдындағы платформа 

шеңберінде көзделген барлық тапсырма-
лары білім беруді дамыту және ғылымды 
дамытудың 2022-2026 жылдарға арналған 
тұжырымдамасында, сондай-ақ министрліктің 
алдағы кезеңге арналған даму жоспарында 
қамтылғанын атап өтті.

Алқа отырысының қорытындысы бойынша 
ҚР Премьер-министрінің орынбасары Алтай 
Көлгінов ғылымды, жоғары білім беруді және 
тіл саясатын дамыту саласында бірқатар 
нақты тапсырмалар берді.

ҚР Ғылым және жоғары білім 
министрлігінің баспасөз қызметі.
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І .  Жансү г і ров  атындағы  Жет і су 
университетінің қызметкерлері Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің депу-
таты,  әлеуметтік-мәдени даму комитетінің 
мүшесі Жұлдыз  Сүлейменовамен кездесті. 

К е з д е с у  б а р ы с ы н д а  ө ң і р л і к 
универсиеттерді дамыту, оқытушы-
ғалымдардың мәртебесін көтеру,  білім 
гранттарын көбейту  сияқты  бірақатар 
әлеуметтік мәселелер талқыланды.

Профессор оқытушылар құрамымен 
жүздесуде депутат  білім саласындағы бас-
тамалар жайлы баян етті.

Қазіргі таңда  «Ғылым және технологиялық 

саясат» туралы заң  жобасы әзірленіп жа-
тыр. Университет  - еңбек нарығына ма-
ман даярлап отырған мемлекетіміздің негізгі 
тұтқасы. Сондықтан қазіргі сайлауалды 
бағдарламаның негізгісі техникалық персо-
нал, кітапханашы,  университет ғалымдары 
мен оқытушыларының айлығын көтеру  деді 
- Жұлдыз  Сүлейменова.

Өз кезегінде Басқарма төрағасы-Ректор 
Қуат Маратұлы Жетісу универсиеті 
ұжымының ұсыныс-тілегі қолдауға ие 
болатынына сенім білдіріп, Жұлдыз 
Досбергенқызына сәттілік тіледі.

Спортклубтың жылдық жоспары бойынша қаңтар 
айының  4-11 аралығында  І.Жансүгіров  атындағы  Жетісу   
университетінің   профессорлық оқытушылар құрамы мен  
қызметкерлері   арасында  дәстүрлі 51-ші спартакиада өтті. 
Онда сайысшылар волейбол, футзал, жүзу, стол теннисі, 
шахмат, тоғызқұмалақ, арқан  тартыс  және  гір көтеру сияқты 
спорт түрінен бақ сынады. 

Спартакиадаға Жаратылыстану, Гуманитарлық ғылымдар, 
Техникалық ғылымдар, Құқық және экономика, Педагогика 
және психология жоғары мектебі, Ректорат командалары 
қатысты.

Жарыс қорытындысы  бойынша  жалпы командалық есепте 
төмендегі командалар университет кәсіподағының ақшалай  
сыйлығымен марапатталды. Жаратылыстану Жоғары мектебі  
-  178 ұпай санымен  I орынның тұғырынан көрініп, 100 000 
теңгелік сертификатқа ие болды. Техникалық ғылымдар 
жоғары мектебі  - 154 ұпаймен 70 000 теңгелік сертификат 
алды. 138 ұпай жинап, III орынды еншілеген Ректорат  коман-
дасына  50 000 теңгелік сертификат табысталды. 

Спорттың жекелей түрлерінен де жүлделі орындарға 
ие болған профессорлық   оқытушылар  құрамы  мен  
қызметкерлер  Басқарма Төрағасы-Ректордың  мақтау  гра-
моталары және медальдарымен марапатталды. Атап айтқанда 
Тұрсынбаева Күлсім волейболдан, Дамир Дигай футзалдан 
үздік қорғаушы, Есенбек Жұмағали-шахматтан, Жамбыл 

Қанағатов волейболдан үздік ойыншы, Болат Сериев футзалдан, Венера Бурнашева стол теннисінен, Мадина Әлікбаева 
волейболдан үздік ойыншы атанды. Сондай-ақ, Ілияс Есенғабылов гір көтеруден 85 кг дәрежеде I орын алды.

Б. БИТЛЕУОВ,
М. СЕБЕПОВ.

Қаңтар айының 4 күні басталған спартакиада ойындары тек 
11 күні аяқталды. Бұл дәстүрге айналған шара десем, артық 
болмас. Жыл сайын Жетісу   университетінің   профессорлық   
оқытушылар  құрамы  мен  қызметкерлері арасында өткізіледі. 
Жарыстың ұйымдастырушысы, Спортклуб  төрағасы – Берік 
Амантайұлы. 

Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып дегендей бұл 
ойындар, ең алдымен бірлікке үйретеді екен. Бірлік бар 
жерде – тірлік бар деп дана қазағым бекер айтпаса керек. 
Меніңше, бірлікке жету үшін, алдымен адамдардың арасында 
ауызбіршілік пен татулық болуы қажет. Тереңдей берсек, 
рухани байлық пен терең философия жатыр. Ортақ мақсат 
пен міндет жақындастырады екен. Қызметтестеріңнің шынайы 
келбетін, болмысын, мінезін тани бастайсың. Жанымда жақсы 
жандардың жүргенін байқадым. Біздің топ 138 ұпай жинап, 
III-орынды еншіледі. «Ректорат» командасы болып 50 000 
теңгелік сертификат алдық. 

Сайыста Диас Бабаш, Болат Сериев, Ернар Талғатұлы, 
Өмірбай Жандос, Асанбек Бақберген, Айбек Бекқұлов, Мақсат 
Себепов, Біржан Тұлыбаев, Алтай Айдын, Ерғазы Нұрғиса, 
Н. Бейсенғалиев, Беркінбаева Карима, М. Маукебаева, Д. 
Мұқашева, И. Есенғабылов, Д. Мүлік, М. Тоқанов, Н. Серғазы,  
Дәулет Батырбеков, Смағали Ажар, Дамир Дигай, Жохар 
Абдулмуслимов, Бархудар Гусенов, А. Лукьянов сынды кілең 
мықтылар өнер көрсетті.  

Ақшалай сыйақыға, өзара келісіп, «Жетісу облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің «Қамқор» Талдықорған 
арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесіне азық-түлік, керек-жарақ заттарын 
алып беруді жөн көрдік. Күш білекте емес, жүректе. Игі іспен 
жарысайық, ағайын. Ең бастысы, ел аман, жұрт тыныш бол-
сын.  

Әлішер СҮЛЕЙМЕНОВ, 
Үздіксіз білім беру институтының операторы.

ДЕПУТАТПЕН КЕЗДЕСУ

ИГІ ІСПЕН 
ЖАРЫСАЙЫҚ!

СПАРТАКИАДА 
ӨТТІ

Г у м б о л ь д т т ы ң 
тағылымдамадан өту 
бағдарламасы –  бұл 
тәжірибеге негізделген 
пәндік оқытуға арналған 
х а л ы қ а р а л ы қ  қ ы с қ а 
мерзімді бағдарлама. Бұл 
қатысушыларға үш ай 
бойы ғылыми жобалар-
да және университетпен 
байланысты стартаптар-
да командалармен жұмыс 
істеуге мүмкіндік береді. 
Б ұ л  б а ғ д а р л а м а 
бакалаврларға, сондай-ақ 
магистранттар мен PhD 
студенттеріне арналған. 
Ү м і т к е р ле р  ә р т ү р л і 
академиялық салалардағы 
жобалардың бірін таңдай алады, жеке кеңес және ECTS ұпайларын жинай алады. Кейбір 
жобалар онлайн тағылымдамадан өту мүмкіндіктерін ұсынады. Толығырақ ақпарат алу 
үшін халықаралық ынтымақтастық және стратегиялық даму орталығына, 309 кабинетке 
(ішкі 1157) хабарласуыңызға болады.

ГЕРМАНИЯДА 
ТАҒЫЛЫМДАМАДАН 
ӨТУГЕ ӨТІНІМ БЕРУ 

БАСТАЛДЫ
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Сыныптан тыс әдеби-мәдени кештер, 
мерекелік іс-шараларды бүгінгі заман та-
лабына сай ток-шоу әдісімен тартымды 
етіп өткізу мақсатымен мектебімізде алғаш 
рет «Айтуға оңай» кешін ұйымдастырдық.

Алғашқы іс-шарамыз «Қыз өссе – елдің 
көркі» деп аталып, ертеңгі ұлт анасы – 
бүгінгі нәзік те сезімтал қыздар тәрбиесіне 
арналды. 

Қазақ қыздарының әдемі әшекей 
бұйымдар  тағуының  да өз мәнісі бар. 
Әшекей  бұйымдар қыз баланың көркіне, 
әсемдігі мен нәзіктігіне өте жарасымды. 
Қыз баланы сырғаның сылдырын естіртпей, 
ақырын басып жүруге сабырлы, нәзік, өте 
төзімді әрі сыпайы болып өсуіне баулыған. 

Біз бала өміріндегі ата-ананың, ортаның 
әсері туралы не білеміз? Әсіресе, қыз 
баланың тәрбиесіне жеткілікті көңіл бөліп 
жүрміз бе? Иә, қыздар өміріндегі жаңғырық 
бала әлемінде жарылысқа айналады. 
Қыздар өміріндегі толқын,  бала әлемінде 
тасқынға ұласады. Қыздар өміріндегі жер-
ге түскен тас бала әлемінде жер сілкінісін 
тудырады.

Осыны мына біз, ересектер, ескереміз 
бе?

Осындай маңызды сауалдарды қойып, 
түйіндерді  шешу үшін бала тәрбиесімен 
айналысатын арнайы құқық қорғау 
органдарының жауапты мамандарын, 
журналистерді шақырдық.  

Кеш 11-сынып жетекшісі Айша апайдың 
бейнежазбасынан басталды: «Мен  11-сы-
нып жетекшісімін. Сыныбымда 28 оқушы 
бар,  оның 13-і  қыз бала. Сыныптағы  
Айман мен Жанар  айнымас достар еді.  
Жанар екеуі  сабаққа бірге келіп, бірге 
кететін. Сондай-ақ, сабағына да бірге дай-
ындалатын.  Осы оқу жылында  Айманның 
мінезі  өзгерді. Қол ұстасқан достардың  
жұптары ажырай бастады. Айман дөрекі 
сөйлеуді, сабаққа дайындықсыз келуді  
үдетуде. Мен уайымдай бастадым. Бүгін 

МЕКТЕПТЕГІ МЕРЕКЕ

сабаққа келмеген оқушы ертең  аяғын шалыс 
баса ма деп қорқамын. Айманның іс-әрекеті мені  
алаңдатады.  Айманды дұрыс жолға салу үшін 
бірінші қандай әрекеттен бастауым керек?». 

Осылай деп дабыл қаққан Айша ұстазға 
қандай кеңес бересіз?  Айтарыңыз бар 
шығар? Соңғы статистика бойынша мектеп 
жасындағы қанша бала аяғын шалыс басып, 
құқық бұзған? Бұл қылмысты болдырмау  үшін 
жасөспірімдер арасында  алдын ала қандай іс-
шаралар жүргізіледі? Кәмілет  жасқа толмаған 
балалар заң аясында қандай қылмыстық 
жауапкершілікке тартылады?

Алғашқы сұрақтарға Түрксіб аудандық поли-
ция басқармасының КТИЖ ЮПБ бастығы, по-
лиция майоры Назым Ахметқанова толыққанды 
жауап берді. 

Өмірдегі қысылтаяң сәттерден шыққан, 
қ и ы н ды қ т а р ды  ж е ң у г е  к ө м е к т е с к ен, 
мотивациялық  ой тастайтын психолог 
ханымдардың  кеңесіне құлақ салған артық бол-
мас деп, келесі кезекте 14 жылдық тәжірибесі 

бар кәсіби маман, тренер консультант, психо-
лог Ардақ Сарыбаева мен тренер консультант, 
профориентолог, практик психолог   Айжан 
Иманбаеваға сөз берілді.   

Екі бойжеткеннің  аналарымен қарым-
қатынасы біз үшін  күнделікті көрініс сияқты. 
Алайда бала тағдырына қалай ықпал  етеді?  
Айманның  мінезінің өзгеруіне анасының 
әрекеті қаншалықты әсер етті? Мұны  жай бала 
көңіл деп қарасақ ше? Жалпы, қыз баласы-
на қатал талапты неше жастан бастап қоюға 
болады? Ересектердің қателіктерінен қалай 
құтқарамыз?Айман  секілді жасөспірімдердің 
ата-анасына кейде ренжіп қалатыны рас 
қой. Сол кезде жан дүниеміздегі жараны 
қалай жазуға болады? Осы  қарым-қатынас 
төңірегінде шешілмеген мәселерер бар екені 
белгілі.  

«Балаңды бес жасқа дейін патшаңдай күт, 
Бес жастан  он бес жасқа дейін құлыңдай жұмса, 
Он бес жастан асқан соң досыңдай сырлас», 
– деген тәмсілді ата-ана дұрыс түсінбей қалуы 

мүмкін бе?
Жазушыларды адам жанының инженері 

дейміз. Келесі қонағымыз - «Алматы Ақшамы» 
газетінің тілшісі Рая Ескендір ханымға: 
«Кейіпкеріміз Айманға қалай көмек берсек 
болады? Біз кезінде әдебиетпен тәрбиелендік. 
Қазіргі уақытта интернетке қандай шектеу-
лер қойылып жатыр? Сіздің журналистік 
қызметіңізде осындай  жағдайлар кездесіп 
пе еді?»- деген сауал қойылды.   

Сарапшы қонағымыз - Түрксіб ауданы  білім 
бөлімінің  бас маманы  Рауфа Құсайынқызы 
«Қазақ халқы қыз баланы ерекше құрметтеп, 
тәрбиесіне айрықша көңіл бөлген. Сіздер 
бірден қатал талап қоясыздар ма?  Оқушы 
міндеті, оқу әдебі орындалып жата ма?» - деген 
сауалға жауап берді.   

Бұдан соң Айша апай мамандардың 
кеңесінен түйген ойын ортаға салып, Айман 
сынды шәкірттерімен алдағы қарым-қатынас 
бағытын айқындағанын жеткізді.  Ия, орта-
мызда  кейіпкерге ұқсас талай бойжеткен өсіп 
келеді. Ересек болу – бойдағы жауапкершілік. 
Айтуға  ғана оңай шаруа. 

«Мен қазақ қыздарына қайран қалам» әні  
қазақ қызының болмысы мен келбетін тама-
ша жеткізген. Кеш көрермендері осы әуеннің 
ырғағымен мектебіміздің мың бұралған 
қыздарынан құралған «Арулар» би ансамблінің 
өнерін тамашалады. 

Қазақ қызы көз тамсандырар көркімен, 
байыпты, байсалды мінезімен ғана емес, 
батырлығымен, өнерімен, шешендігімен  
қазақ қызы деген атқа лайық бола білген. 
Мектеб ім ізде  поэзия өнер іне  жақын 
қыздарымыз қаншама. Ақын қызымыз, 9-сы-
нып оқушысы Абзалқызы Аяулым, «Ана» 
тақырыбындағы туындысын мәнерлеп оқып 
берді. 

Жоғары сыныптың оқушы қыздары үлкен 
әсер алған тәлімді кешті мектеп директоры  
Нұрдәулет Немертов қорытындылап, бүгінгі 
шараға уақыт бөліп келген қонақтарға алғысын 
білдірді. 

Лаиля НЫСАНОВА,  
№142 жалпы білім беретін мектептің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Мектеп жасына дейінгі балалардың 
қоршаған орта туралы білімін 
қалыптастыру аса маңызды. Себебі 
мектепке дейінгі кезеңде қоршаған 
орта, табиғат жайында қарапайым 
ақпарат беру арқылы баланың 
дүниетанымын қалыптастыра аламыз. 
Мектеп жасына дейінгі балалардың 
ой-өрісін айналадағы қоршаған орта-
мен табиғат құбылыстарын бақылату, 
ондағы кездесетін заттардың сапалары 
мен қасиеттерін сипап сезу арқылы 
кеңейтеміз. Назарларыңызға ортаңғы 
«Қуаныш» тобынының ұйымдастырған 
оқу қызметінің жоспарын ұсынамын.

Білім саласы: Әлеуметтік  орта.  
Қоршаған ортамен таныстыру

Тақырыбы: «Сиқырлы құм»
Мақсаты: Заттардың сапалары мен 

қасиеттерін сипап сезу арқылы тануды 
қалыптастыру.

Әрекет кезеңі.
Тәрбиешінің іс-әрекеті.
Балалардың іс-әрекеті.
Мотивациялық-қозғаушылық.
Шаттық шеңбері:
Табиғат біздің анамыз
Табиғатқа баламыз
Иіліп сәлем береміз
Біз әдепті баламыз!
(Балалар бірігіп айтады.)
Ұйымдастырушылық ізденіс. Балаларға 

жұмбақ жасыру.
Жер бетінде жатады.
Онымен ойнайсың.
Әр түрлі мүсін жасайсың  (Құм)
1. Ашық сұрақтар
2. Құм туралы мәлімет  беру (Құмды 

тақтаға апару)
3. Топқа бөлу (медальонмен)
4. Педагог жетекшілігімен ойын.
І-топ  құмға сурет салса, ІІ-топ құмнан 

мүсіндер жасайды.
5. Галлерея әдісімен өз жұмыстарын та-

ныстырады
Сергіту  сәті:
Орнымыздан тұрайық

"СИҚЫРЛЫ ҚҰМ" 
ТАНЫМДЫҚ САБАҒЫ

Алақанды соғайық
Онға қарай бұрылып
Солға қарай бұрылып
Бір отырып, бір тұрып
Орнымызды табайық.
6. Құрылымдалған ойын (Шеңбермен 

ойын)
І-топ құрғақ құм ілу
ІІ-топ  құрғақ құмда мекендейтін жануар, 

құрттарды ілу
7. Еркін ойындар:
Сиқырлы түрлі-түсті құмнан берілген дай-

ын суреттерді безендіреді.
Нәтижесінде түрлі-түсті құмнан жасалған 

әр түрлі сурет шығады.
8. Қорытынды:  Кері байланыс жасап, 

бағалау.
Гүлмира  БАЙМҰХАНБЕТОВА,

балабақша тәрбиешісі.

Қоғамға және жеке адамға қатысты 
материалдық игіліктер мен руха-
ни құндылықтарды білдіретін ұғым 
— ол байлық. Байлық рухани және 
материалдық болып ажыратылады. 
Рухани байлық ұғымы әлемде не-
месе белгілі бір елде жасалған ру-
хани қазыналардың жиынтығын, сол 
қазыналарды игеруді мұрат тұтқан жеке 
адам басындағы сезім, ақыл, парасат, 
өнер, білім қабілеттерін қамтиды. Ал, 
материалдық байлық ұғымы адам-
зат қауымына, жеке мемлекетке не 
адамға тиесілі материалдық игіліктерді 
білдіреді. Сондықтан адамдар қарым-
қатынасындағы билік, әділдік ұғымдарын 
қарастырып, адамзат қоғамында 
үйлесімділікке жету жолдарын іздеген 
ойшылдар байлық ұғымын айна-
лып өте алмаған. Кез келген қоғамда 
адамдардың рухани және материалдық 
байлыққа қол жеткізуіне жағдай 
туғызылғанда ғана сол қоғамның дамуы 
орнықты болады. Мұндай қоғамдағы 
мүмкіндікті ақылмен пайдаланып, 
қажымай күш-жігер жұмсағандар бай бо-
лады. Сондықтан, еліміздің туын биікке 
көтерер білімді, білікті, адамгершілігі 
жоғары, рухани қуатты ұрпақ тәрбиелеу 
біздің алдымыздағы ең басты міндет. 
Бүгінде балаларын жетілген азамат етіп 
тәрбиелеу отбасының жауапкершілігіне 
байланысты. Себебі, өмірге келген 
күннен бастап баланың жан дүниесіне 
(жағымды немесе жағымсыз қылықтар) 
отбасынан сінеді.

Кейіннен мектеп, қоршаған орта 
және қоғамдағы болып жатқан әртүрлі 
жағдайлардың әсерімен қалыптасады. 
Сондықтан, балалардың жақсы не-
месе жаман болып қалыптасуына ең 
бірінші отбасындағы ата-ананың неме-
се сол отбасындағы үлкендердің әсері 
аса маңызды екенін баса айтып, соған 
көбірек көңіл бөлмекшіміз. Өмірге кел-
ген жас нәресте өзін қоршаған ортамен 
ең алдымен өз отбасында танысады. 
Мәртебелі адам – оның ата-анасы. 
Ал, ең әдемі, жарық үй оның туған үйі. 
Сондықтан жас баланың дамуында 
ата-ананың орны ерекше. Балалардың 
қабілетті, өнегелі, саналы, денсаулығы 
мықты, іскер, елін сүйетін, Отанына адал 
болып өсуі қоғам үшін маңызды.

Балаларды жас кезінен бастап 
тазалыққа, жинақылыққа, ұқыптылыққа, 
еңбекті сүюге және оның қадір-қасиетін 
түсінуге, үлкендерді, соның ішінде жасы 
үлкен қарттарды құрметтеуге және 

оларға мейіріммен қарауға, ал өзінен 
кішілерге қамқор болуға үйрету ежел-
ден келе жатқан тәрбие құндылықтары 
болып саналады.

Кейбір ата-аналар өз перзенттерін 
шектен тыс еркелетіп, баланың бетінен 
қақпай, көңіліне қарап тәрбиелейді 
немесе отбасындағы өнегелі тәрбие 
мөлшеріне немқұрайлы қарайды. Ал 
мұндай көріністер баланың бойында 
кері қасиеттің пайда болуына тікелей 
себеп болады.

Отбасындағы жалпы қарым-қатынас, 
үйдегілердің бір-біріне деген сый-құрметі 
немесе басқалармен болған байланы-
сы, сөз шеберліктері немесе жағымсыз 
қылықтары жас баланың қалыптасуына 
үлкен әсер етеді. (ата-аналардың 
ажырасып кетуі, қарияларды, жасы 
үлкендерді құрмет ету, ер адамды ұлық 
тұту, ананы «ана» деп құрметтесе)

Қазіргі мектептегі міндеттердің бірі – 
кез келген жасөспірімге білімді меңгерту 
ғана емес, оның рухани-адамгершілік 
қасиеттерін танып, ішкі жан-дүниесіне 
әсер ету. Жас ұрпақтың өзін-өзі дамы-
туына жол көрсету үшін дінтану пәндері 
енгізілді. Ал рухани-адамгершілікке 
тәрбиелеу дегеніміз – оқушы өміріндегі 
орнын, жауапкершілігін түсініп, қоршаған 
адамдар мен кез келген затқа, жан-
жануарларға және табиғатқа жақсылық 
тілеп, қайырылымдылық жасауға 
тәрбиелеу болып табылады. 

Одан басқа, адам қадір-құрметке адал 
еңбек арқылы жететінін оқушылардың 
сана сезімдеріне жеткізу. Ата-аналар 
балаларын жастайынан-ақ еңбек етуге 
қандай қиыншылықтар болса да төзіп, 
оны жеңуге үйрету керек. Олар жұмыс 
істегенде перзенттерін жанына алып, 
үйретіп отырса, балалар жұмысты 
тиянақты орындайды.

Сондықтан, бүгінде жастарды әдепті 
де саналы етіп тәрбиелеу үшін ең 
алдымен тәрбие ережелеріне сүйене 
отырып, ұлттық дәстүрімізді, әдет-
ғұрыптарымызды, дінімізді балалардың 
бойына, санасына сіңіре білу - ата-
ананың басты міндеті.

Құқық және экономика жоғары 
мектебінің қаржы және қызмет 
көрсету салалары бойынша БББ 
оқытушы-дәріскерлері: 

Р.ТУРЫСБЕКОВА, 
Н.СЫЗДЫҚБАЕВА,
С.АБДЫҚАЛЫҚ.

РУ
ХА

НИ
 Б

АЙ
ЛЫ

ҒЫ
МЫ

ЗҒ
А 

БЕ
РІ

К 
БО

ЛА
ЙЫ

Қ



RADIODAN SÁLEM4 №1 (226) 
27 qańtar, 

2023 jyl

Gazeta.zhgu@mail.ru   tel.:12-00

— Дулат мырза, қош келдіңіз! Көңіл-
күйіңіз қалай? 

— Қайырлы күн, Жетісу жұртшылығы! Елеп-
ескеріп шақырғандарыңызға рақмет! Көңіл-
күй өте керемет.

— Тамаша.  Олай  болса  б із  де 
әңгімемізді көңілді нотамен бастасақ. 
«Қазақы комедия» қойылымын жақында 
ғана жұртшылық назарына алғаш рет 
ұсындыңыздар. Өнерсүйер қауым қалай 
қабылдады?

— Ия, қараша айының 11 күні театрда 
премьерасы өтті. Аталмыш спектакль Дулат 
Исабеков шығармасының желісінде қойылды. 
«Бонапарттың үйленуі». Алайда, шетелдік 
туындымен шатастырмасын деген ниетпен 
атауын «Қазақы комедия» деп өзгерттік. 
Режиссері – Астана қаласындағы 
Қ. Қуанышбаев атындағы театр 
актері Болат Ұзақов. Жалпы, өзіме 
ұнады. Жоғары деңгейде қойылды. 
Өйткені, зал лық толы болды. Тіпті, 
сыймай, қайтып жатқан халықты 
да көрдік. Осыдан-ақ жақсы ту-
ынды екенін байқауға болады. 
Көрерменнің ыстық ықыласы мен 
қошеметіне дән ризамыз.

— Иә, басты сыншының 
жүрегін жаулап алу бір сәттік, 
оңай іс емес. Жалпы, өнер 
атты ұзақ сапарыңызды ба-
яндап берсеңіз. 

— Мен өнерге, әрине, бір 
күнде Һәм бір күнге келгенім 
жоқ. Расыменде, қиындығы мен 
қуанышы қатар алмасқан ауыр 
да алыс жол болды. Алдымен, 
Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академия-
сында музыкалық драма әртісі мамандығын 
тәмамдадым. Атағы алты алашқа мәлім, 
қазақ вальсінің королі, атақты композитор, 
музыкант Шәмші Қалдаяқов атамыз секілді 
мен де оқуға бірнеше мәрте тапсырдым. 
Өкінішке қарай, түсе алмадым. Актердің 
болашағы қалай болар, өнер адамының 
еңбегі еленбейді ғой деп әжем бір жағы уай-
ымдап, бір жағынан қарсылығын білдірген 

Ілияс Жансүгірұлы 
айтқандай, қазақ 
театрының жазғы 
сахнасы жақсы. 
«Жасатқаны абиыр 
болған. Тек мына 
қыста сол сахнаны 
шірітпеудің ама-
лын істеу керек. Ал 
қысқы үйінің қысаң 
екені байқалады. 
Оған сыймай жатқан 
халқымыз да шамалы. 
Бірақ түбінде театр 
көркейеді. Көруші 
жұрты көбейеді. 
Түбінде тарлық 
қылады да, өр тістер 
айналып-үйіріліп, 
киініп-жасанып жа-
татын бөлек-бөлек 
бөлме, келген көп 
рахаттанып демалып, 
сусындап, тамақтанып, 
өзді-өзіне мейманда-
сып жататын зал-
дар болса, әрине, 
жақсы болар еді 
ғой. Қарсылығымыз 
жоқ», — дейді ақын 
өз мақаласында. Бұл 
сөздің түбінде ащы 
шындық, орынды 
сын бар. Өйткені, 
Ілияс Жансүгіров өз 
уақытында аса жоғары 
тарихшы да, қара 
сөздің хас шебері 
прозаик те, публицист 
те бола білді. Көпшілік 
біле бермейтін 
құнды ақпарат – үш 
бәйтеректің бірі, 
тума дарын иесі 
актер болып, киноға 
түскен. Мәселен, 
Қазақ Кеңестік 
республикасының 
құрылғанына 10 
жыл толуына орай 
түсірілген «Дала 
жыры» фильмінде 
қарапайым қазақтың 
рөлін сомдады. Ал 
1930 жылы «Еңбекші 
қазақ» газетінде І. 
Жансүгіровтың «Ұлы 
мылқау сөйлей бастай-
ды» атты мақаласы 
жарияланған. 
Алғашқы қазақ тілді 
авторлардың бірі бо-
лып қоғам қайраткері 
өзін кинотанушы 
ретінде де танытты. 
Оның тіпті «Кинода» 
деген өлеңі бар. 

Міне, нағыз өнерге 
жақын, жанашыр 
тұлғаның жан айқайы 
осындай. Бұрынғының 
болжамы да дұрыс 
еді. Қазақ өнерінің әлі 
де дамып, болашақта 
биік белестерді 
бағындырарына 
күмәнсіз сенген. 
Алайда, арасында 
«Талант бар, талап 
жоқ. Ыңырану бар, 
ынта жоқ. Істің көзін 
тауып, соңына түсу 
жоқ», — деп жалын-
ды жастарды қайрап 
алатыны да рас. 

Бетті дайындаған 
Алтынай 

ҚҰРМАНҒАЗЫҚЫЗЫ.
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ӨМІР - ТЕАТР

Ұ лттық рухтың жаршы-
сы – театр. Халықтың 
өткені мен бүгінін, сан 

қатпарлы тарихын, жалпы адам-
зат мәселесін жырлау – драма-
тургия мен театрдың негізгі 
міндеті. «Кез келген халықтың 
мәдени-рухани саладағы бас-
ты байлықтарының бірі – те-
атр өнері. Бұл бүгінгі тәуелсіз 
Қазақстандағы театрларға да 
тікелей қатысты. Өткен ғасырдың 
жиырмасыншы жылдарынан бас-
тау алатын қазақ ұлттық те-
атр өнері содан бергі кезеңде 
қалыптасу мен дамудың ұзақ жо-
лынан өтіп, өркениетті елдердегі 
сахна саңлақтарымен терезесі 
тең тұратындай дәрежеге 
жетті. Театрларымыздың мұндай 
биікке көтерілуіне ұлттық дра-
матургия өкілдерінің, яғни қазақ 
қаламгерлерінің қосқан үлесі ұшан-
теңіз. Бұл ретте Мұхтар Әуезов, 
Ғабит Мүсірепов сынды ұлы 
тұлғалардың есімі бірінші кезекте 
ойға оралады. Қазақ театр өнері 
осы қаламгерлеріміздің көркемдік 
дәрежесі жоғары драматургиялық 
шығармаларының арқасында 
ғана шеберлік шыңына көтеріліп, 
көрермен қауымның ризашылығына 
бөленді...», – дейді белгілі драма-
тург Сұлтанәлі Балғабаев. 

Ж а қ ы н д а  І .  Ж а н с ү г і р о в 
атындағы Жетісу университеті 
Журналистика және ақпарат БББ-
ның оқу радиостудиясы ашылды. 
Бикен Римова атындағы дра-
ма театрының актері Дулат 
Жарбасов «Қонақпен жүздесу» 
бағдарламасына арнайы келді. 
Жас актердің өмірі мен театр 
сахнасындағы жетістіктері ту-
ралы сұқбатты оқи отырыңыздар.

болатын. Ол кісінің көңілі деп жаным 
қаламаған мамандыққа түстім. Түсуін түсіп, 
өзімді іштей жедім, ұят та болса айтайын, 
жігіт басыммен сабақтан келген соң күнде 
жылайтын едім. Өйткені жаным мен тәнім тек 
сахнаны аңсайтын. Сол жылдары ұстазым, 
қазіргі таңда Б. Римова атындағы драма 
театр директорының орынбасары Ғалия 
Темірбаева І. Жансүгіров атындағы Жетісу 
университетінде ашылған бірнеше жылдық 
тарихы бар «Жас түлек» студенттік театрына 
актер қылып алды. Ешқандай ақша төленбесе 
де, жан дүниемнің тыныштығы үшін келдім. 
Студенттік театрда жүріп көптеген адамдар-
мен таныстық. Қателеспесем, 2014 жылы 
Республикалық студенттік театрлар арасында 
фестиваль өтті. Сонда 18 қаланың ішінен 
жүлделі үшінші орын алып келдік. Ол да уни-
верситет үшін үлкен бір жетістік. Академияда 
білім алып жүргенімде осы Талдықорған 
қаласындағы Б. Римова театрында қызмет 
етуді мақсат тұтып ем. Аллаға шүкір, оқуды 
аяқтап, Жетісудың төрінде орналасқан киелі 
өнер ордасына жұмысқа тұрдым. 

Сырт көзге оңай көрінгенімен, әр істің 
астында еңбек пен тер жатыр. Негізі, ма-
усым басталғалы комедияда басты рөлді 
сомдаймын деп алдыма таудай талап 
қойғаным рас. Ең алғашқы кездесуде, бәлкім, 
режиссер жанардағы жалынды байқаған 
шығар.  Әйтеуір, басты рөлге мені бекітті. 
ҚР-ның мәдениет қайраткері Абай Нұғманов, 
Сандуғаш Мұңайтпасова, Аян Қожбанова 
сынды талантты тарландармен бір сахна-
да өнер көрсету мен үшін үлкен мәртебе 
әрі асқан жауапкершілік. Артылған үмітті 
ақтадым деп ойлаймын. Ал әділ бағасын 
халық өзі бере жатар.

— Нағыз қызық сахна сыртында 
шығар...

— Қойылым алдында барлық актерлік 
құрам сценарий бойынша дайындалады ғой. 
Дайындықтың екінші күні-ақ аға-әпкелеріміз 
сөзін жаттап алған. Бізді бірден сахнаға 
шығарды. Оларға қарап қобалжып жүрміз. 
Содан не керек, көштен қалмайық деп өзімізді 
қамшыладық...

Қызық оқиға деуге келе ме, келмей ме, 

білмеймін. Бірақ бір елең еткізген жайт 
болды. Осыдан 15 жыл бұрын менің кіндік 
қаным тамған жер – Сарыөзек ауылына спек-
такль қоюға ҚР Мәдениет қайраткері Абай 
Нұғманов келген болатын. Арбаға таңылған 
мүгедек баланың рөлін сомдады. Басқа ак-
терлер жайына қалды. Ол кісіден көз алмай 
мен отырдым. Түр десе түр, дауыс десе да-
уыс – бәрі бір-бірімен үйлесіп тұр. Өнерге 
шын ғашық болу деген осы шығар. Қойылым 
соңында далаға шықсам, Абай аға шетте тұр 
екен. Қасына келіп, амандастым. Өзімді таны-
стырып, сөз арасында театр сахнасында бірге 
ойнау арманым екенін жеткіздім. Мені бірден 
жақын тартты. Ол кезде небәрі жетінші сынып 
оқушысы ем. Қазір қарап тұрсам, бала күнгі 
арманым орындалған екен. Өйткені, «Қазақы 
комедияда» Абай Мылханұлы әкемді сом-
дады. Мен үшін ең қызық та тылсым дүние 
осы болды. 

— Өз болмысыңызға қандай рөл 
жақын?

— Жалпы өзімді Шыңғыс Айтматовтың 
туындылары бойынша қойылған спектакль-
дерден көргім келеді. Әсіресе, «Ақ кеме» 
шығармасындағы баланың рөлін сомдасам 
деген арманым бар. Батырға оң мен солдың 
бәрі бір демей ме дана қазақ. Комедия, мейлі 
драма болсын, таңдамаймын. Актер сегіз 
қырлы болу керек. Кез-келген рөлді абырой-
мен алып шығуға міндетті. 

— Болашаққа жоспар қандай?
— Қазір Талдықорған жұртшылығының 

мәдениетке, оның ішінде театрға деген 
қызуғышылығы күн санап артып келеді. 
Себебі бұрын билетті қинап сатып, театр 
залы толмай қалатын болса, қазір лық 
толы.  Билеттер бірден сатылып кетеді. 

Аудан, ауылдардан Талдықорған 
қаласына жету қиын болғандықтан 
комедия, не болмаса басқа да 
қойылымдармен гастрольдік 
сапарға шығу жоспарымызда 
бар. Басшылық тарапынан да 
ұсыныстар болған.

— Университетімізде те-
атр және актерлық салаға 
қ ы з ы ғ а т ы н  с т у д ен т -
тер аз емес. Ақыл-кеңес, 
тәжірибеңізбен бөліссеңіз.

— Болашақ жас мамандарға 
айтарым – қандай жағдай болса 
да, үлкен жетістікке жету үшін 
ниеттің түзулігі қажет. Іштегі 
қайтпас қайсарлық, табандылық, 
шыдамдылық – маңызды. «Өзіңе 
сен, өзіңді алып шығар – еңбегің 
мен ақылың екі жақтап», – деп 

Абай атамыз айтқандай, әр адам баласы 
тек өзіне сенуі керек. 

— Дулат мырза, алтын уақытыңызды 
бөліп, сүбелі сұхбат бергеніңізге алғыс 
білдіреміз! Ісіңізге сәттілік.

— Рақмет. Сіздерге де шығармашылық 
табыс тілеймін. 

Сұқбаттасқан Мақпал Әділханқызы, 
ЖҚ-211.

Дулат ЖАРБАС, 
актер.
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Кітап оқу – қай заманда да мәдениеттің ең жоғары үлгісі саналған. 
«Мен бойымдағы жақсы қасиеттер үшін кітапқа қарыздармын» 
– депті атақты  жазушы Максим Горький.  Соңғы зерттеу-

лер нәтижесі бойынша, кітап оқу  ми (альцгеймер) ауруының алдын 
алуға көмектеседі екен. Себебі, оқу кезінде мидың белсенділігі арта 

түседі деседі. Ал бұл оның жағдайына жақсы әсер етсе керек. 
ХХІ ғасыр технологиялық мәдениет дәуірі болғанымен түрлі фильмдер, 

толассыз ақпараттар ағыны бір кітаптың орнын баса алмайды. Кітап 
оқу – сөздік қорды байытып, сауаттылық деңгейін арттырады. Сауатты 
сөйлеп, ойды көркем жеткізу қашанда сәнді әрі құнды. Сондықтан жа-

стар әсіресе студенттер арасында  кітап оқу имиджін қалыптастыру аса 
қажет. Осы орайда,  өзі оқыған кітаптан алған рухани әсерімен бөлісу үшін 
студенттер мен оқытушыларға «Мен оқыған бір кітап» айдарын ұсынамыз. 

Редакция. 

Мен Шерхан Мұртазаны бала кезімнен 
жақсы білетінмін. 

«Танимын» деп  емес, «білемін» деп 
айтуымның себебі, «Оян, Тұрар!» -  деп ба-
сталатын «Қызыл жебе» романынан бастап,  
«Әлтай нанға тоймаушы еді» - деген жол-
дармен өрілетін «Интернат наны» әңгімесін 
мектеп жасында оқымаған бала жоқ шығар. 
Біз де  оқыдық.  Қызықтық. Жазушы  туралы 
білдік.

Кейін университетт ің  филология 
факультетіне оқуға түскенде  жазушының 
«Ай мен Айша» романы алғаш рет қолыма 
тиді. Оқып шықтым. Үлкен әсер қалдырды. 
Мен енді жазушыны шын таныдым.

Роман –  жазушының  өз өмірінен сыр 
шертетін шығарма болғасын ба, өте шы-
найы екен. Оқырманды бірден өзіне баурап 
алады. Жазушының өзі айтқандай балалық 
шақтың нәрінен,  балауса балғын шақтың 
әсерінен туған шығарма екені көрініп-ақ тұр. 
Мінсіз. Мөп-мөлдір. 

Филология мамандығында оқығандықтан 
оқытушыларымыз бізге   «Мына кітапты 
міндетті түрде оқыңдар», «Бұл – әрбір  
қазақ оқуы тиіс шығарма» деп көптеген 
кітаптарды міндеттейтін еді. Оның ішінде 
көркем шығармалар да болатын. 

Сондықтан мен кітаптарды «міндеттелген 
кітап» және өзімнің ішкі  қалауым бойынша 
іздеп оқитын кітаптар деп екіге бөлетінмін. 
Бірінші санаттағы кітаптарды, әйтеуір, 
өміріңде бір рет оқып шығуың мүмкін. Кейін 
ол ұмытылып қалуы да ғажап емес. Ал екінші 
санаттағы кітапты қайталап қанша қайыра 
оқысаң да, жалықпайсың.  Араға уақыт са-
лып қайта парақтағың келіп тұрады. Тіпті  
қайталап оқымаған күннің өзінде кейбір эпи-
зодтар, ондағы қанатты сөздер, айшықты 
теңеулер  жадыңда жатталып қалады.

Сөйтіп, «Ай мен Айша» менің сүйсініп, 
қалап  оқитын шығармаларымның біріне 
айналды. 

«Қандай кітап оқуға кеңес берер едің?»  
–  деп біреу сұрай қалса, тізбелей жөнелетін 
сүйікті кітаптарымның ішіне міндетті түрде 
«Ай мен Айшаны» қосатын болдым.

Мен бұл  мақаланы жазарда кітапты қайта 
қарап шықпадым. Есімде қалған,  өзіме әсер 
еткен тұстарын  жазғым келді. 

Қадірлі оқырман!

ТАУДАЙ ТҰЛҒАНЫҢ ТАРЫДАЙ 
КІШІЛІГІНЕ ТӘНТІ БОЛДЫМ

Сондай тұстың бірі – жазушының 
анасы Шерханға аяғы ауыр кезінде 
құланның етіне жерік болған екен. 
Ашаршылық қысқан заманда құланның 
еті қайдан табылсын? Содан жабайы 
жуа жеген  екен. 

 «Жұрт маған қаталсың дейді. 
Қатал болмай қайтейін,  мен анамның 
құрсағында жатып-ақ өмірдің ащысын 
сезінгенмін» –  деп сай-сүйегіне жеткізе 
жазады жазушы. 

Сол сәт, қабағы түксиген Шераға 
бейнесі мен Жуалы жерінің боз дала-
сы бірден көз алдымызға  келе қалады. 

Романның алғашқы сәтінде «Халық 
жазушысы» атандым. Жазғанымның 
бәрі алтын дей алмаймын –  дейді  
сұңғыла қаламгер. 

Ал керек болса! 
Дәуірдің Қызыл Жебесі Тұрар 

Рысқұловқа сырлы сөзден құламастай 
етіп   ескерткіш соққан  һас  шебер жа-
зушы өзіне осылай сыни баға береді 
деп кім ойлаған? 

Қолына қалам ұстағанның бәрі «жа-
зушымын», әу дегеннің бәрі «ақынмын» 
–  деп көкірек керген заманда қазақ 
әдебиетіне кесек туындылар қалдырған 
бірегей тұлғаның, «Лениншіл жас» газеті,  
«Жұлдыз» журналы секілді ірі басы-
лымдарды  ұзақ жылдар басқарған 
шебер тілді публицистің бұл сөздері 
нені аңғартады? 

«Жазғанымның бәрі алтын дей алмай-
мын» –  деу, шындықтың шырақшысы 
атанған Шераға болмаса, екінің бірінің 
айтуға аузы бармайтын сөз ғой. 

Мен  бұл сөздерден өз-өзіне сыни 
көзбен қарайтын кемел адамға тән ірілікті, 
қасиетті, жазуға деген кіршіксіз адалдықты 
көріп қызықтым. Таудай тұлғаның тарыдай 
кішірейе сөйлеген сөзіне тәнті болдым.

«Өсе келе, көпті көрдім, дүниенің шар-
тарабын араладым. Бірақ соның бәрі мені 
балалық шағымдай байыта алмады» – деуі 
барлық тәрбие мен ілім, білімнің бастауы 
балалық екенін көрсетеді. 

Парижде болдым - Париж түсіме кірмеді. 
Мысырда болдым - Мысыр түсіме кірмеді. 
Қытай, Моңғолия, Үндістан, Пәкстан, 

Иранға бардым.
Мұхиттың арғы бетіндегі Техаста, 

Чикагода, Нью-Йоркте болдым – олар да 
түсіме кірмеді. Баяғыда Мәскеуде бес жыл 
оқыдым - оны да түсімде көрмедім. Түсімде 
ылғи балалық шағымды көрдім. Түсіме 

күн сайын Мыңбұлақ кіреді. Түсімде Ақсу-
Жабағылыны көремін. Түсімде ылғи туған 
үйімді көремін» – деген жолдарды тебіренбей 
оқу мүмкін емес.

Себебі қанша алысқа қанат қақсақ та, 
бәріміздің де түсімізде көретініміз сол –  
аядай ғана ауылымыз ғой.  Қайтып келмес 
балалық шағымызға қол бұлғап шақырып 
тұрғандай жиі түсімізге енетіні жасырын емес.

Міне, жазушы Туған жерге деген  ыстық 
махаббат пен зор сезімін, сабасынан асқан 
сағынышын «Қасиетті Туған жер!» деп, тау-
тасын, сай-саласын суреттемей-ақ, осы бір 
жолдармен шебер жеткізеді. 

Тілдерді дамыту жөніндегі басқармада 
қызмет етіп жүргенімде жұмысымызға бір 
топ қазақ жазушыларының кітаптарын сатып 
алдық. Ішінде, «Абай жолы», «Көшпенділер», 
«Қан  мен тер» сияқты кесек туындылар да 

бар. Уақыт тапшы, жұмыс қауырт 
заманда том-том роман оқып отыру 
екінің бірінің қолынан келе бермейтін 
іс.  

Қазір таңдап, талғап оқитын заман. 
Қайдағы бір жоқ дүниеге уақытын зая 
кетіргісі келмейтін оқырман тек  жұрт 
жабыла мақтаған кітаптарды сатып 
алады.

Бәріміз «Қай кітап жақсы?» - деп 
бір-бірімізден кеңес сұрап жатырмыз. 

Кенет менің көзім тысы көк «Ай мен 
Айшаға»  түсті. 

«Мына кітапты оқымаған болсаңыз, 
міндетті түрде оқыңыз?» - дедім  су 
жаңа кітапты әріптесіме ұсынып жа-
тып. Мамандығы заңгер әріптесім 
оқымаса керек, –  Жақсы кітап па,  не 
жайлы?  –  деп сұрап жатыр.

Бір кезде кітапты қолына алды да  
аннотациясын оқи жөнелді. 

«Романда ашаршылық жайлаған 
зұлмат жылдарда дүниеге келіп, қазақ 
зиялылары репрессияға ұшыраған 
жылдарда әкесінен айырылып, одан 
кейін Ұлы Отан соғысының тауқыметін 
бастан өткеріп қанша қиыншылық 
көрсе де, еңсесі түсіп езілмей, 
ағынға қарсы жүзе білген Барысхан 
деген баланың өмірі және сол балаға 
өшпестей үміт сыйлап, өмірлік шам-
шырағы, қайсар қаһарманы болған 
анасы Айша жайында баяндалған» 
– деп көрсетіпті.

–  Жақсы кітап па? –   деп қайыра 
сұрады менен.

Мен: «Бұл кітапта – бала Шерханнан 
бастап жазушы Шерханға дейінгі жазушының 
тұтас өмірі суреттелген. Айша образы арқылы 
сол кездегі соғыс азабын тартқан  күллі қазақ 
әйелдерінің  қиын тағдырын көруге болады» 
– деп  әдемі тілмен жеткізсем болатын еді. 
Бірақ шынайы шықпайтынын білдім.

Содан соң қайтадан:
–  Жоқ, үйіңізге алып барып, дұрыстап 

оқыңыз. Сізге ұнайды! –  дедім. 
Өйткені оқырманын баурап алып жібермей 

қоятын кітаптың сиқырына, жазушы сөзінің 
құдіретіне сендім. 

Сөзбен айтып жеткізе алмайтын әсер деген 
осы шығар. 

Ақиқаттың алдаспанындай болған әсерлі 
де өміршең шығармаларыңыз үшін рақмет 
Сізге, Шераға!

Әйгерім ИЕБЕКОВА.
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«Үлкен елдің баласына ұсақ болу жа-
распас, іні тартса ағасына, көпке неге 
қараспас» деген халық даналығының 
мағынасы «Ел ағасы» жасына жеткен 
жандарға арналғандай. Жомарт Жапарұлы 
ел ағасы – елу жасында  жоғары оқу ор-
нына ректор болды. Қашан көрсең де 
мейірімді жүзбен қабылдайтын, жарқыраған  
ақ маңдайы ашық өңіне жарасып тұратын, 
орта бойлы, атына заты сай азамат еді. Ол 
кісімен өз басым араласпасам да, жақын 
тартып тұратынмын. 

Еңбек жолым Талдықорған педагогикалық 
институтының физика факультетінің лабо-
ранты қызметінен басталды.

1977 жылы эстетика пәнінің оқытушысы 
Стелла Тохтабулатовамен бірлесе 
І.Жансүгіров мұражайына қоғамдық 
негізде материал жинап жүрген кезімізде 
кафедра меңгерушісі Б.К. Дамитовпен ол 
кісіні жиі көретінмін. Жолдасы Омарова 
Раиса Серікбайқызы мектепке дейінгі пе-
дагогика факультетінде неміс тілінен сабақ 
берді. Жүгіре басып, сабағына келіп, ты-
ным таппай жүретін. Ең қызығы дәлізде 
студенттердің ортасында олармен немісше 
амандасып, шәкірттерін сол тілде сұхбатқа 
тартып,  әрдайым сабағын пысықтайтыны 
байқалатын. Аспирантураға емтиханға 
дайындық кезінде қатарластарымызға 
ол кісінің көмегі көп тиді. Олар отбасы-
мен жоғары оқу орнына қызмет етуге 
жаралғандай еді.  

1988 жылы Мәскеуден аспирантураны  
бітіріп, институтқа ғылыми лауазыммен 
келген тұстасымыз Айтпай Жапарұлының 
еңбек жолы да осыны  дәлелдейді. 

Тегі, мықтылық - адамның ұстанған 
ұстанымынан, айналасындағылармен 
риясыз таза көңілді қарым-қатынасынан 
және өзі үшін ғана емес, қоғам үшін, 
өзгелердің қамы үшін еңбек ететін адам-
нан байқалатынын мен осы ағайынды 
азаматтардан байқадым. Бір отбасынан 
екі ғалымның шығуы, олардың шекара 
асып, физика-математика бағытындағы 
білім нәрімен сусындап, өз елінде физика-
техникалық зертханалардың негізін қалауға 
атсалысулары қазіргі университетіміздің 
ғылыми әлеміне орнаған бақ. 

Жомарт Жапарұлы декандық қызмет 

ЖАРҚЫН ЖҮЗІ ЖАДЫМЫЗДА

1992 жыл. Халықаралық ғылыми іс-тәжірибелік 
конференциядан кейінгі сұхбаттасу. Баяндама 
жасаған педагогтер ұжымы. Ортада Омарова 
Раиса Серікбайқызы

атқарып жүрген жылдары оқуын қызыл 
аттестатқа тәмамдап келген Әлипа деген 
немере сіңлім математика мамандығына 
құжаттарын өткізді. Ол кезде талай олим-
пиадада жүлделі орынға ие болған, кілең 
беспен келгендердің  жетістіктері ескеріліп, 
ректорат шешіміне сәйкес институтқа бір 
емтиханмен қабылданатын. Бақылау 
жұмысын декан өзі тексеріп, тиісті жоғары 
бағасын қойғаннан соң, оның фамили-
ясынан менің туысым екендігін біледі. 
Сіңлімді топ старостасы етіп сайлайды. 
Бірақ, отбасылық жағдайға байланысты 
сіңлім екінші курстан соң, Павлодардың 
педагогикалық институтына ауысуға 
мәжбүр болды. 

Нағашы апасы бола тұра, сіңлімнің 
болашағына жол ашпағанымды, бір  
өтініммен деканның алдына барғанда 
түсіндім.

1990-жылдары күндізгі топпен сырттай 
оқушылардың саны теңбе-тең болатын. 
Сырттай оқитын 50 студенттің арасында 
басынан ақ шытын тастамайтын мосқалдау 
студент апай сабақтан қалмайтын. Дәріс 
кезінде, ара-тұра маған сұрақтар жауды-
ратын. Бала тәрбиесіне, бүлдіршіннің тіліне 
қатысты түрлі  тақырыптарда өз пікірін 
білдіретін үлкен кісі ректордың апайы 
екен. Бірде мен ол кісіні  сөзге тартып, 
жақында қорғауға шығатынымды, олардың 
диплом алғандарын көре алмайтыным-
ды айттым. Сонда ол кісінің күлімсіреп, 
«інім сіз туралы жақсы көзқараста, мен 
сабақтан қалмағаныма қуанамын. Енді 
бетім ашық, жоғары білімді мамандықпен 
зейнеткерлікке шығамын» деген еді. Сонда 
ғылымға деген ұмтылыс жасқа, жағдайға 
да қарамайтынына көз жеткіздім. Қайдан 
болсын, қашан болсын оқуға тек мақсат 
пен құлшыныс керек екен.

Уақыт жағынан уағдаласқандай 
педагогтік өміріміздегі бір жайттар - Жомарт 
Жапарұлының 1980-89 жылы институттың 
ғылыми жұмыстар жөніндегі проректоры, 
1989 жылдың желтоқсан айынан ректоры 
болу кезеңдерінде институтта әдістемелік 
зерттеулердің басталуынан байқалады. 
Институтқа 1976 жылы келген мен 1989 
жылы Ы.Алтынсарин атындағы ғылыми-
зерттеу институтының аспирантурасы-

на түстім, 1993 жылы қазақ тілін оқыту 
әдістемесінен кандидаттық диссертация 
қорғадым.  1992 жылы 1-маусымда мек-
тепке дейінгі педагогика факультетінің он 
жылдық мерейтойына орай халықаралық 
конференция ұйымдастырылды. Ленинград, 
Новосибирск, Мәскеу қалаларынан қаншама 
ғалымдар тәжірибе алмасты. Теориялық 
аспектіде ғана емес, пандемия жылы 
ортамыздан кеткен Қанабек Намазбаев 
ағамыз Жомарт Жапарұлы ректорлық 
еткен жылдары  ғылыми-әдістемелік 
аспектіде өзінің ұзақ жылдар физиканы  
оқыту әдістемесінен лабораториялық 
зерттеулерінің нәтижесін Мәскеуде 
дәлелдеп, қорғады.  Академиялық про-
фессор лауазымында талай шәкірттер осы 
мығым физика-математика факультетінен 
білім алып, еліміздің түкпір-түкпірінде 
қызмет етіп жүр. Музыка факультетінің 
әдіскер маманы Тайбулдинова Жұматай 
Шонкенқызы ғылыми тақырыбының 
эксперименттік зерттеулерін бастауыш 
мектепте, ал мен орыстілді балабақшада 
өткізе жүріп, ара-тұра нәтижелерін қалай 
талдау, жинақтау туралы ақылдасатынбыз. 
Нарық қысқандығына қарамай, Алматы 
мен екі арада шапқылағанда жолсапарға 
ғылым жөніндегі проректорымыз қаражат 
бөліп тұратын.

Университеттің алғашқы ректоры болу 
Жомарт Жапарұлына бұйырды. 1995 
жылдан қазақ тілін орыстілді аймақтарда 
оқыту әдістемесіне ерекше ден қойылуына 
орай, мені де туған ел топырағы тартып 
тұрғанын айтып, иманжүзді ректоры-
ма арнайы өтінішпен келдім. Алдымен 
сіңлімнің қызыл дипломға қол жеткізгенін, 
енді соғыс ардагері ағайымның өтінішімен 
елге қайтқым келгенін айттым. Ақырын 
ғана жымиып: «Жоқ, сізді босата алмай-
мын. Екі рет Мәскеуге тәжірибе алмасуға 
жібердік. Осы институтқа ғылыми әрі 
қоғамдық негізде еңбегіңіз сіңді» деп мені 
жылы сөзбен шығарып салды. Әрі қарай 
беттей алмадым. Кейін ПМПИ-дің ректоры 
математик ғалым Шаяхметов Тасболат 
Хасенұлының телефон шалғанын айтып, 
еңбек кіташама алғыс сөзін хаттамалап, 
маған ақжол тілегені мәңгі есімде қалып 
қойды. 

Мақалаға қойған тақырып атындай 
жарқын жүзді басшымыздың қамқорлығы 
талай жанның  жанына дәру болғанына 
куәгер бірнеше ардагерлер бар. Солардың 
бірі – 1977 жылдан осы оқу орнында му-
зыка факультетінде білім мен тәжірибені 
қатар жаңғыртудан таймаған, педагоги-
ка ғылымдарының кандидаты, доцент 
Таубалдиева Жұматай Шонкенқызы. 
Өнердегі жетістіктермен қатар ғылым 
жолында жүрген әріптесіміздің басы-
на 1991 жылдың желтоқсанында ауыр 
күн туған болатын. Жалғыз  ұлы әскери 
қызметте қаза болғанын естіген Жомарт 
Жапарұлы мен жары Раиса апай универ-
ситет ұжымыменен үйіне келіп көңіл ай-
тып, ауыр қайғыны бөліскенін Жұматай 
құрбымыз ризашылықпен еске алып отыра-
ды. Қайғыдан қан жұтып отырған Жұматай 
Таубалдиева  осындай кісілердің рух беріп, 
жол сілтеуінің арқасында басын көтеріп, 
2003 жылы кандидаттық диссертациясын 
қорғайды. Бұл текті жандардың  қашанда  
қиналғанның жанынан табылып, қанатымен 
су сепкен қарлығаштай көрсеткен сара 
жолдарының үлгісі. 

Жан жары Раиса Серікбайқызының 
жастарға деген  аналық мейірімі, білім 
жетілдіруде шет тілден ізденушілерге бер-
ген көмегі де қаншама. «Диссертациямды 

қорғап, диплом алып келгенде,  қалтамда   
нан алатын ақша болмаған кезде, қолыма 
қомақты қаражат ұстатып, көмек бергенін 
еш ұмыта алмаймын. Осы уақытқа дейін 
хал сұрасып тек жақсылық тілеп отыратын 
апайымыз ауырмай-сырқамай, ұзақ өмір 
сүрсе екен.  Балалары, ұрпақтары бақытты 
болуын  тілеймін». 

Міне, университет қабырғасында 45 жыл 
үздіксіз білім беріп келе жатқан құрметті 
профессор, ардагер ұстаз Жұмекеңнің 
жүрекжарды ақ тілеуі осындай.

Иә, табаны күректей 35 жыл бойы 
қазіргі І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
университетінің кафедра, деканат, ректо-
рат ұжымын ұйымдастырып, ел құрметіне 
бөлене білген аяулы азамат, педагогтар 
мен профессорлық  ұжымның қымбатты 
әріптесі,  Ел ағасы  ердің жасы – 53-інде 
дүниеден өтіпті. Тірі болғанда биыл торқалы 
80 жылдығы тойланар еді. Амал қанша. 
Адал еңбегін, әділ шешімдерін, адамияттық 
қасиеттерін көзбен көргендерге, жарқын 
естеліктерді еске алғаннан басқа шара жоқ. 
Әдіскерлік ғылыми атақ ғалымдарға ұзақ 
жылдар жинаған тәжірибенің нәтижесінде 
келді. Оқушы балалар мен бүлдіршіндерді 
оқытып-тәрбиелеудің әдістемесін зерт-
теп, әдіскер зерттеуші атану оңай іс емес. 
А.Байтұрсынов бұны «Әдістеме аңысын 
аңдағанша..» деген. Жылдар жылжыған 
сайын білімденудің жолдары, оқыту тех-
нологиялары дамып жатыр.  

Өлшеулі ғұмырын ғылымға сарп етіп, 
қыруар іс тындырып кеткен тұлғалардың 
орны әрдайым ойсырап  тұрмақ .  
Жадымызда жауапкершілікпен атқарған 
еңбектері мен жаныңа дәру болған сөздері 
қалды. Сексеннің сеңгіріне шығуға жазбаса 
да, ғасырлық іс тындырған басшы тұлғасы 
әрдайым есте сақталады. Бізге жақсы ниеті 
дәру болған Жомарт Жапарұлы Жаппар 
иеміздің рақыма бөленуде деп ойлаймыз. 
Адам ұрпағымен мың жасайды демекші,  
соңдарыңыздан ерген ұрпақтарыңызбен 
мың жасаңыздар.

Алтын БАКРАДЕНОВА,
І.Жансүгіров  атындағы ЖУ-

дың қауымдастырылған про-
фессоры, п.ғ.к, доцент.
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Бескрайний и великий Казахстан, 
Красив, могуч твой чудный стан.
Щедрот твоих не счесть вовек 
И знает это каждый человек! 

Озер, морей и рек бесчисленная 
нить,

Мне так легко дышать, тобою 
жить. 

Люблю тебя, ценю и уважаю.
С тобой есть будущее – точно 

знаю! 

Ты дорог мне мой милый край,
Здесь благодать, здесь чудный рай,
Ты даришь нам плоды земли и вод.
За это благодарен твой народ. 

Мой Казахстан, расти и процветай,
Высоких целей смело достигай! 
И пусть о нас узнают во всем мире,
Держава наша есть в ориентире. 

В стране есть поросль младая,
Средь молодежи нет лентяев.
Ведь будущее – это ты и мы,
Воспитаны, достойны и умны! 

               Асель БУРИНА, 
                           РЯЛ-324.

Богатство то, что мы имеем –
Родной язык, родную речь
Потомкам передать сумеем.
Его клянемся уберечь!

Родной язык, родная речь,
С тобою связаны веками.
Залог спокойствия страны,
И в горе, в радости ты с нами!

Прекрасен наш язык казахский
Его должны мы уважать,
Хранить и внукам передать.
В веках он будет процветать!
Ганджина Бозорова, 
                      АК-210.

— Акбота, расскажите, пожалуйста, 
как все началось? 

— Давно была подписана в инстаграме 
на @xfactorkz. Помню, как 30 и 31 июля они 

объявили предкастинг. 
К большому сожалению, 
на тот момент я сильно 
заболела. Голос был 
очень хриплым, всё 
время кашляла, что 
заставляла меня еще 
больше волноваться. Но 
унывать было некогда и 
мы решили ехать. Когда 
обычно говорят: делай 
что должен и будь что 
будет. Надеялась на 
лучшее, но готовилась 
к худшему. С таким го-
лосом, маловероятно, 
что меня пригласят на 
первый тур. Но до это-
го времени я подлечила 
горло и ринулась к за-
ветной цели. 

— Твоей целью был 
именно этот проект? 

— Связать  свою 
жизнь с музыкой – это 
и есть моя большая 
цель. Благодаря ЖУ 
в дальнейшем я смогу 
стать хорошим пре-
подавателем в этой 
сфере. Сейчас я умею 
играть на фортепиано и 
домбре, хотя до посту-
пления в вуз ни разу не 
держала в руках такой 
инструмент. Это уже по-
казатель бескрайнего 
труда и высокого уровня 

преподавания наших педагогов. Ведь каж-
дый день, находясь в стенах университета, 
ты погружаешься в необычайную атмосфе-
ру: видишь как студенты упорно стараются 
достичь своей мечты, как днями и ночами 
учатся, чтобы не упустить ни одну секунды 
драгоценного времени. Наблюдая, ты полу-
чаешь огромный прилив мотивации, хочешь 
стать частью всего этого. А главное – найти 
себя во всём этом.

— И получив этот огромный прилив 
мотивации, ты ждешь свой долгождан-
ный ответ?

— Да. Спустя неделю мне написали орга-
низаторы и сказали, что я прошла на первый 
тур, где мы будем петь перед жюри. 

— Волновалась?
— Конечно. Без этого никак, думаю. Даже и 

подумать не могла, что заберу собой три «Да». 
Почувствовала всю палитру эмоций сразу: 
волнение, восторг, а ближе к концу – кураж. 
Словами не описать. 

— А кто твой наставник?

Мой 
Казахстан

Родная речь

покорила X-Factor

Акбота 
Сабыржанова, студентка 3 курса 
высшей школы физической культуры и искусства Жетысуского университета им. И. Жансугурова, является финалисткой нашумевшего телевизионного проекта X-Factor. Конкурс ориентирован на поиск талантливых исполнителей со всего Казахстана. 

Первый тур начался 29 октября. Сейчас 7 финалистов, и впереди несколько прямых эфиров. Путём голосования на сле-дующие этапы будут проходить самые сильные голоса страны. «Первый канал Евразия» регулярно предоставляет зрителям эксклюзивную возможность следить за событиями конкурса. 

Звездочка ЖУ

— Музыкальный эксперт Нурберген 
Махамбетов. Он мастер, профессионал своего 
дела. Помогает нам в выборе материала и 
старается доводить композицию до ума, что-
бы она звучала красиво, четко и ясно. 

В этом проекте самое бесценное это – опыт. 
Каждый раз я беру для себя что-то новое. Так 
как все участники сильные, я стараюсь не рас-
слабляться и готовиться усерднее. X-Factor 
для меня новое начало к чему-то большому. 
С каждым этапом мне хочется раскрывать 
свои возможности с новой стороны, попро-
бовать себя в разных стилях, в разных жанрах 
и образах.

— Какой жанр близок душе? 
— Раньше пела более спокойные песни, 

лирику. А сейчас очень люблю такие жанры, 
как джаз, блюз и R&B.

— Профессионально занимаешься во-
калом? 

— Я всегда была самоучкой, но теперь есть 
люди, которые могут раскрыть мои возмож-
ности. Интересно, что я всё ещё изучаю свой 
голос.

— Ты прекрасно справляешься, даже 
будучи самоучкой. Удивительно!

— Спасибо. Я скажу больше, мне неве-
роятно крупно повезло. В семье у нас все 
музыканты. Ведь именно они помогали мне, 
направляли и поддерживали с самого нача-
ла. Ни в чём не упрекают. Знают, что я живу 
музыкой. За что безгранично благодарна им. 

— За твоим успехом стоит семья. Как 
это трогательно!

— Не только  родные и  близкие . 
Университет уделяет немалое внимание до-
полнительным кружкам и занятиям, чтобы мы 
могли раскрепоститься, раскрыть себя с раз-
ных сторон и узнать свой потенциал, о котором 
даже и не задумывались. Я с уверенностью и 
гордостью могу сказать, что Жетысуский уни-
верситет – самое лучшее учебное заведение! 
Наряду с образованием молодежи высшая 
школа физической культуры и искусства в 
определенной степени готовит спортсме-
нов, дизайнеров, художников, музыкан-
тов, педагогов художественного труда, 
учителей начальной военной подготовки 
и компетентных, конкурентоспособных 
специалистов, реализующих страновые 
интересы и цели. 

— Я знаю, о планах лучше не говорить, 
но все же...

— После того, как окончу универси-
тет, хотелось бы продолжить обуче-
ние, дабы расти, набираться опы-
та и узнавать больше. Я не хочу 
стоять на одном месте. Я человек 
движения. По другому просто не умею. 

— Мы и не сомневаемся в тебе. 
Сильная девочка, иди и побеждай! 

— Спасибо всем огромное! Мне 
важна каждая поддержка и ваши 
голоса, особенно. Мои любимые 
зрители, вы можете проголосовать за 

меня, позвонив на номер 8 727 345 44 44. 
Мой номер «5». Как говорится, дайте пять!

Напомним, что X-Factor – популярное шоу 
талантов, основанное в 2004 году английским 
ведущим, продюсером Саймоном Коуэллом. 
Проект снискал славу самого популярного 
телевизионного шоу. Победители и участ-
ники данного конкурса являются значимыми 
фигурами в шоу-бизнесе в своих странах. 
Практически сразу X-Factor завоевал милли-
оны поклонников сначала в Великобритании, 
а затем и по всему миру. Каждый год тыся-
чи человек борются за право называться 
«Х» фактором. Попробовать себя на сцене 
крупнейшего проекта смогли исполнители 
из более чем 30 стран. В 2010 году X-Factor 
пришел и в Казахстан, исполнительным про-
дюсером которого на сегодняшний день яв-
ляется Ляззат Бигалиева. Ведущий – Арнур 
Истыбаев. А мы желаем всем удачи. Пусть 
победит сильнейший.
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В вузе уже давно действуют такие во-
лонтерские группы, как «Rise Up», «Үздік», 
«Аяла», «Жас Қыран», «Асар», «Ерлік», 
«Muzbalaq». И сейчас нам хочется расска-
зать о каждом из них. 

Волонтерская группа «Rise Up» была 
основана 18 октября 2018 года студенткой 
Гуманитарного факультета Шенгелбаевой 
Акерке. Цель данной группы является пре-
подавание английского языка детям-сиротам, 
полусиротам, детям из малообеспеченных и 
многодетных семей, а также неуспевающим 
в обучении детям из школ – безвозмездно. 
При руководстве А. Шенгелбаевой волонте-
ры «Rise Up» преподавали английский язык 
в здании Нұр-Отан, а также в детском доме 
«Айналайын» в г. Талдыкорган. Во время пан-
демии данная группа продолжала свою дея-
тельность в онлайн режиме, преподаватели-
волонтеры поддерживали связь с учащимися 
с помощью приложений WhatsApp и Zoom. 
Во время карантина в нашем городе, как и в 
других городах Казахстана, была открыта во-
лонтерская сеть «Лига Волонтеров», в которой 
группа «Rise Up» активно принимала участие 
во всех 8 направлениях «Лиги Волонтеров». 

В 2021 году А. Шенгелбаева передала свое 
руководство студентке 3 курса Шайковой 
Маржан. В группе сейчас работают 30 сту-
дентов-волонтеров в Центре Обслуживания 
Молодежи, которые также преподают англий-
ский язык. На данный момент группа «Rise 
Up» работает над проектом ООН UNICEF 
Казахстан, который направлен на развитие 
детей с особыми потребностями. Волонтеры 
«Rise Up» посещают 7 семей с особыми дет-
ками и проводят свое драгоценное свободное 
время вместе с ними, играя и развивая речь 
и подвижность детей. 

В наш университет приезжали многочис-
ленные иностранцы с разных стран. А студен-
ты-волонтеры переводили речь и всячески 
помогали иностранцам, устраивали экскурсии 
по городу, проводили вместе с ними многочис-

ВОЛОНТЕРСТВО – ЭТО АКТУ-
АЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
БЕСКОРЫСТНАЯ, БЕЗВОЗ-
МЕЗДНАЯ И ДОБРОВОЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ ОКРУЖАЮЩИМ.  

В 2020 ГОДУ В ЖЕТЫСУСКОМ 
У Н И В Е Р С И Т Е Т Е  И М Е Н И 
И.ЖАНСУГУРОВА БЫЛ ПРО-
ВЕДЕН «ФОРУМ ВОЛОНТЕ-
РОВ», ГДЕ СПИКЕРОМ ВЫ-
СТУПИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОФ 
«ЛИГА ВОЛОНТЕРОВ» АЙСУЛУ 
ЕРНИЯЗОВА. СЛОВА, КОТОРЫЕ 
ОНА ПРОИЗНЕСЛА, ЗАПОМНИ-
ЛИСЬ СТУДЕНТАМ НАВСЕГДА, 
ТАК КАК В НИХ БЫЛ ГЛУБОКИЙ 
СМЫСЛ. ОНА СКАЗАЛА, ЧТО ВО-
ЛОНТЕР ЖИВЕТ В КАЖДОМ ИЗ 
НИХ, В КАЖДОЙ ЖИВОЙ ДУШЕ:

«ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ СО-
БИРАЕТЕСЬ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ДО-
РОГУ И ВИДИТЕ РЯДОМ СТОЯЩЕ-
ГО ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. ВЫ 
НАЧИНАЕТЕ ИДТИ МЕДЛЕННЕЕ, 
ВМЕСТЕ С НИМ, ЧТОБЫ ОН В 
СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОШЕЛ ДАН-
НЫЙ ПЕРЕХОД БЛАГОПОЛУЧНО. 
ИЛИ КАК ВЫ ВЫКИДЫВАЕТЕ МУ-
СОР ПРЯМО В МУСОРНОЕ ВЕ-
ДРО, УСТУПАЕТЕ МЕСТО ЛЮДЯМ 
ПОСТАРШЕ ВАС, МОЖЕТ ДАЖЕ 
СОВСЕМ МАЛЕНЬКИМ ГРАЖДА-
НАМ ГОРОДА». ТАКИМ ОБРАЗОМ 
АЙСУЛУ ЕРНИЯЗОВА ЗАТРОНУ-
ЛА СТРУНЫ ДУШИ МНОГИХ СТУ-
ДЕНТОВ, ПРИВОДЯ ПРОСТЫЕ, 
НО ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИ-
МЕРЫ. 

ТВОРИ ДОБРО
ленные мероприятия. Некоторые волонтеры, 
которые были за границей во время акаде-
мической мобильности, находили там волон-
терские сети и принимали активное участие 
в волонтерской деятельности за рубежом. 

«Rise Up» никогда не стоит на месте. Всегда 
идет только вперед и старается помочь каж-
дому. Участвует в таких разных волонтер-
ских проектах и сетях, как Лига Волонтеров 
(8 направлений), ООН UNICEF Казахстан 
(«Карантин с пользой», «Права детей», 
«Инклюзивное общество», «Школьный клуб 
волонтерства»), «Nobel Fest», «Центрально-

Азиатский Форум волонтеров» в г. Туркестан 
2022 г., «Благотворительный бал-маскарад», 
«Эко-волонтерство» (г. Талдыкорган, г. 
Балхаш), «Эко-плоггинг» в г. Туркестан, 
«Жастар шыңы», «Қазақстан жастарының 
Алтын кітабы», «Жасыл ел», а также в разных 
полезных тренингах.

Вторая волонтерская группа нашего универ-
ситета называется «Үздік». Данная группа ра-
ботает под руководством Сабины Токмырзы. 
Она же студентка 2 курса. Здесь действуют 
80 волонтеров. Это активисты нашего уни-
верситета, которые организовывают массо-
вые мероприятия. Они помогают музыканту 

расставлять все инструменты по полочкам, 
качественно проводить концерты, направ-
ляя каждого гостя в зал, а также заранее под-
сказывают звездам за кулисами, кто за кем 
выступает на сцене. Активно поддерживают 
настрой и настроение зрителей. Благодаря 
этим ребятам все проходит организованно и 
без происшествий. А в конце они ставят все 
по своим местам. 

В последние годы все большую популяр-
ность набирают эко-волонтерские движения, 
призванные не только привлечь внимание 
общественности к вопросам охраны окружаю-

щей среды, но и способствовать повышению 
осведомленности, образованию, просвещению 
и мотивации подрастающего поколения. Так и 
в нашем университете существует волонтер-
ская группа «Аяла», в которой насчитывается 
более 45 студентов. 

Четвертая по счету волонтерская группа 
называется «Жас Қыран», которая была ос-
нована в 2019 году. Это студенческий отряд, 
который помогает полицейским. То есть они 
выходят вместе с ними в рейды, оповещая и 

информируя жителей о новостях или же как 
обезопасить себя и своих близких. Каждую 
среду выходят на улицы города и раздают 
полезные брошюрки. Сейчас данную группу 
курирует студент 3 курса Сапар Султан, кото-
рый также руководит волонтерской группой 
«Асар». 

Цель данного клуба – оказание консуль-
тационных юридических услуг, оказание со-
действия в реализации антикоррупционной 
политики. В составе клуба 12 студентов.

Есть военно-патриотический волонтер-
ский клуб – «Ерлік», в составе которого 20 
студентов. Они оказывают помощь воинам 
Афганистана и ветеранам ВОВ. Студенты 
планируют провести мероприятие в честь 
ветеранов Афганистана, а 15 февраля устроят 
встречу с ветеранами ВОВ. А также готовят 
театрализованный, культурно-патриотический 
вечер «Қайсар рух келбеті» ко Дню защитника 
Отечества и 9 мая ко Дню Победы. Лидером 
данного волонтерского клуба является сту-
дент 4 курса – Арнай Ериков. 

Литературный клуб поэтов «Muzbalaq». Так 
как она основана 1 ноября 2022 года, счита-

ется самой молодой группой среди вышепе-
речисленных, основателем которого является 
студент 3 курса – Мейрамбек Манарбекулы. 
Клуб направлен на повышение энтузиазма мо-
лодежи к искусству, увлеченной литературой. 
В данном творческом клубе насчитывается 
22 волонтера. 

Итак, в нашем Жетысуском университете 
усердно работают 7 волонтерских групп, ко-
торые активно проявляют свою деятельность. 
Ребята со всех клубов дружат между собой, 
помогая друг другу. Если и Вы хотите стать 
волонтером и проявить свое внутреннее «я», 

то смело можете обратиться к любому из 
студентов-лидеров, которые помогут и на-
правят Вас на правильный путь. Они будут 
рады, что именно Вы хотите сделать этот 
мир чуточку добрее, ведь внутри у каждого 
волонтера присутствует доброта, честность 
и справедливость. 

Твори добро на всей Земле,
Твори добро другим во благо
Не за красивое «спасибо»
Услышавшего тебя рядом.

7-8 стр. подготовлены Алтынай МАХИМОВОЙ.


