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ӨЗІҢНЕН ҰЛЫЛЫҚ ПЕН ДАНАЛЫҚТЫ ҰҚТЫМ 

 

1995 жылдың күзі болатын. Өмірбек Арысланұлы Жолдасбеков Оңтүстік 

өңірінің Қазығұрт, Сарыағаш және Төлеби аудандары арқылы Мәжіліске 

депутаттыққа тіркелген болатын. Сайлау науқанында дайындық қызу жүріп 

кетті. Міне, осы тарихи жағдай мен үшін тәрбиелік маңызы үлкен 

адамгершіліктің, парасаттылықтың, даналық пен шыншылдық академиясы 

болды. 

Ел арасында аңызға айналған академиктердің атасы Өмірбек ағамен осы 

парламенттік тартыста жақынырақ танысып кеттік. Алғашқы күндердің өзінен 

Өмірбек аға мені өзіне жақын тарта бастады. Мен ол кезде Қазақ химия-

технология институтының аға ғылыми қызметкері едім. Сайлау барысында үш 

ауданның барлық ауылды мекендерінде халықпен өткен кездесулерде 

барлығында бірге жүрдім. Өмірбек аға елге танымал абыройлы ел ағасы бола 

тұрса да елмен, халықпен жақынырақ танысайын, мұң-мұқтажын білейін деп 

жасына да, денсаулығына да қарамай, 1,5 ай үш ауданның, барлық елді 

мекендерін түгелімен аралап шықты. Осы сайлау марафонында Өмірбек аға 

барлық кездесулерде мені бірге ертіп жүрді, неге екенін білмеймін өзіне жақын 

тартты, кей жағдайларда баласындай қамқорлық та танытты. Ел арасында 

жүрген соң, қазақтың қонақжайлылығы белгілі ғой, ауыл ақсақалдары 

дастархан жасап дәмге де шақырулар көп болды. Сол жағдайларда да аға ауыл 

ақсақалдарымен қарапайымдылықпен дидарласып, әзілдесіп, жақсы отырып, 

шаршамай, шаршаса да сыр бермей үлкен азаматтық танытты. 

Қараша айының соңы, қара суық болатын. Сарыағаш ауданының елді 

мекендерін аралап бітіп қалған кезіміз. Енді, график бойынша бірнеше ғана елді 

мекен қалған болатын, сонда аудан әкімшілігінің жауапты қызметкері: «Өмеке, 

сіз шаршаған боларсыз, мына графиктен Әлімтау елді мекенін алып тастайық, 

себебі ол ауылда шамасы 60 шаңырақ қана үй бар және оның үстіне аудан 

орталығынан өте алыста орналасқан (120 шақырым)»,-деді. Өмірбек аға 

«сендер шаршасаңдар өздерің біліңдер, сондықтан ертеңгі графикке бірінші сол 

ауылды қойыңдар» деді. Шынында жол алыс екен, оның үстіне жол ұрып 

тастады, бірақ аға сыр бермеді. Әлімтау халқы мал шаруашылығымен 

айналысады екен, тозған, шаршаған ел екен, бірақ бізді үлкен көңіл-күймен 

қарсы алды. Себебі, бұл алыстағы елді мекенге ел ағалары былай тұрсын, аудан 

әкімдерінің өзі келуі үлкен жаңалық екендігі байқалды. Біз кездесу алдында 

осы елдің бірнеше ақсақалын алып Әлімтаудан 8 шақырым жердегі Жабай Ата 

әулие кесенесіне барып құрбандық шалып, құран оқытып, әулиеге тағзым еттік. 
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Елмен кездесіп, сұхбаттасып, әңгіме жасадық. Кездесу ескі, есік-терезелері 

тозған, әйнектері жоқ қаңырап қалған клубта өтті. Міне, сондағы Өмірбек 

ағаның осы алыстағы елге келіп 2-3 сағат өткізген кездесуінің өзі, елге 2-3 

жылға жетерлік күш-қуат беріп кетті, шаршаған ел бір көтеріліп қалды. 

Әлімтаудан қайтар жолда 60 шақырым тастап Жылға ауылына тоқтадық. 

Ол жерде де халық көп жиналған екен, қызықты кездесу болды. Әңгіме барлық 

жердегідей ел экономикасы, ауыл проблемалары сияқты болды. Мұндағы айта 

кететін бір жағдай осы ауылдағы шаруа қожалығының төрағасы кездесу 

соңында Өмірбек ағадан мынадай бата сұрады: «Аға, бүгін менің жанұямда 

үлкен қуанышты жағдай болып тұр, мен немерелі болдым, осыған байланысты 

немереме сіздің есіміңізді берсем деп бата сұрап отырмын», деді. Өмірбек аға 

бұл ұсынысты ерекше сезіммен қабылдап, ақ батасын беріп, дүниеге келген 

сәбиге Өмірбек есімі берілді, ауыл азаматтары жайған дастарханнан дәм татып, 

түн жамыла Сарыағашқа қайттық. 

Барлық кездесулерде халық Өмекеңе үлкен қолдау көрсетіп, ауылдың 

жағдайы туралы маңызды да тартысты қызу әңгімелер айтылды. Өмірбек аға әр 

ауылдың, ауданның проблемаларына қолдан келетін жәрдемін аямайтынын 

айтты. Солардың бірі – Қазығұрт ауданының орталық ауруханасының 

құрылысы аяқталмай қалғандығы болатын. Сонда аудан ақсақалдарының 

өтініші ретінде осы аурухананы бітіруге жәрдем берсеңіз деген әңгіме айтылды. 

Жаңа сайлау заңына байланысты болашақ депутаттар мұндай тапсырмамен 

жүктелмеу керек болатын. Өмекеңнің сонда айтқаны: «Мен депутат болайын, 

болмайын менің ел алдындағы азаматтық борышым» - дегені әлі есімде. 

Сөйтіп, сайлау да өтті, Жолдасбеков Өмірбек Арысланұлы халықтың 

үлкен қолдауын тауып. Мәжіліске депутат болып сайланды. Содан депутат 

ағамыз Оңтүстікке жол түссе міндетті түрде аудан басшыларымен жолығып, 

аудан ақсақалдарымен дидарласуды, мүмкіндігінше сайлаушылармен 

кездескенді жөн көретін. 

1997 жылы күзде Өмірбек ағаның Оңтүстікке жолы түсіп келген 

сапарында мынадай даналық қасиетіне ой тоқтатқым келіп отыр. Ол мынада 

еді: Өмекеңе деген елдің құрметі өте жоғары екендігі белгілі, соған байланысты 

ел ағаларының, басшыларының дастарханнан дәм татқызуы той-домалаққа 

шақыру деген ұсыныстарының барлығына Өмірбек аға былай деп жауап 

қайтарды: «Ниеттеріңе үлкен рахмет, мен елге той тойлауға келгенім жоқ, 

депутат ретінде жұмыстармен келдім. Менің осы қысқа сапарымда мынадай екі 

жұмысым бар, ол біріншіден, үш аудандағы сайлаушылардың активтерімен 

кездесу және Қазығұрттағы аурухана құрылысының жұмыс барысын көріп 
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кету, ал содан кейінгі мәселе, менің осында Сарығаш ауданының Жылға 

аулындағы Өмірбек атты бала екі жасқа келіп қалды, соған барып қайту» - деді. 

Міне, осы жерде, ағайын, кішкене ой тоқтатсаңыз бұл қандай ұлылық, даналық 

десеңізші. Осыдан екі жыл бұрынғы сайлау барысында бата беріп, өз есімімен 

атап кеткен Өмірбекке барып, сәлем беріп қайту осы заман тұрғысында 

қарағанда данышпандық емес пе, ағайындар. 

Осы сапарда да бірге болдым, сонау Шымкенттен 180 шақырым жердегі 

Жылға ауылындағы екі жасар Өмірбекке де сәлем беріп қайттық. Ел 

ағаларымен, ақсақалдарымен дидарластық. 

Өмекеңнің бойындағы тағы бір үлкен даналығы  ол кісі ешқашан біреуге, 

ренжу, өкпелеу, кектеу дегенді білмейтін, қайта: «Қойыңдаршы, оны уақыт өте 

түсінер, түсінбесе өзі білер, менің оларға өкпелеуге уақытым жоқ» -дейді.  

Міне, асқар тау ағамыздан да айрылдық, өзі өмірден өтсе де ағамыздың 

бейнесі мәңгі есте, өшпес мәңгі терең із қалдырды. Оның ғұлама ғылыми 

еңбектері, дайындаған докторлары мен кандидаттары, «Механика және 

машинатану» институы, Инженерлік академиясы, КазГУград қалашығы, 

барлығы артына қалдырылған естелік емес пе?! 

Айналайын аға, жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын, жарқын 

бейнең мәңгі жүректе. 

 

«Академик ЖОЛДАСБЕКОВ» (екінші басылым),  

Алматы қаласы, «Шартарап» баспасы, 2001 жыл. 
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ӨМІРБЕК АҒАНЫҢ ӨНЕГЕСІ 

 

Әлі есімде, еліміз тәуелсіздік байрағын көтергелі көп бола қоймаған 

кезең. Ұмытпасам, 1994 жылдың күзі еді. Ел болып еңсемізді көтеруге әрекет 

етіп жүрген шақ. Елбасы Н.Ә.Назарбаев Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы 

кезеңіне арналған стратегиялық жоспарларын жасап, оны жүзеге асыру 

жолдарын саралау, елордамызды Ақмолаға көшіру сияқты бағдарламаларды 

қолға алған кезең. Ал осы іс-шаралардың құқықтық негізін қалаушы үлкен күш 

– Парламенттің жаңа құрамын сайлау алғашқы шаралардың бірі еді. Мәжілістің 

сайлауы 1994 жылдың желтоқсанына белгіленген. Депутаттыққа үміткерлердің 

тіркеу мерзімі де таяп қалған болатын. Осы шақта ҚР Ұлттық ғылым 

академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, профессор, 

ҚазМУ қалашығы сәулетшісі, 16 жыл осы білім мен ғылымның қара 

шаңырағына басшылық жасаған Өмірбек Арысланұлы Жолдасбековтің ат 

басын Оңтүстікке бұруы бекер емес-ті. Елбасымыздың ел ағаларына жас 

мемлекетіміздің арқасүйер тұлғалары ретінде «тәуелсіздігіміздің осы бір 

жауапты кезеңінде, мәжілістің құрамында сіздердің болғандарыңыз өте қажет» 

дегендей ой тастағандығы туралы Өмекеңнің айтқаны әлі де есімде. Иә, ол да 

болса Елбасымыздың аға буынға артқан сенімі – арқалатқан жүгі болса керек. 

Сонымен, Өмірбек аға Төлеби, Сарыағаш және Қазығұрт аудандарынан 

берілетін бір мандатқа үміткер ретінде тіркелді де кетті. Артынша үгіт-насихат 

жұмыстары басталды. Қиын кезең болса да, сол қазақтың қонақжайлылығы – ақ 

дастарқаны, дарқан көңілі толастар емес. Әрине, елдің әртүрлі деңгейдегі 

үлкенді-кішілі мәселелері де әрбір жерде айтылып жатты. Бірі талап ретінде, 

бірі өтініш ретінде, ал бірі тапсырыс ретінде... Міне, сол бір ауқымды 

мәселелердің бірі, Қазығұрт ауданындағы Кеңестер заманында басталып, 

бітпей қалған орталық аурухана еді. 

Өмірбек аға баз біреулер сияқты ел алдында құрғақ уәде берумен 

шектелмейтін, кез келген міндеттемені өз мойнына алып, оны жүзеге асыру 

үшін бар күш-жігерін жұмсайтын. Ел аманатын орындау барысында жанын да, 

абыройын да аямайтын. 

Алғашында Қазығұрт ауданындағы құрылысы тоқтап қалған аурухана 

мәселесін Өмірбек Арысланұлы тиісті министрлерге телефон шалып-ақ оңай 

шешеміз деген ойда болды. Кейінірек министрлермен алма-кезек пікір алмасу 

барысында мәселелердің түйіні мынада екендігі анықталды: қаржы министрі 

де, экономика министрі де бұл тапсырманы орындай алмайтындығын, яғни 

бітпеген құрылысқа бюджеттен қаржы бөлінбеуі туралы қаулыға байланысты 
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бұл тапсырманы орындау мүмкін еместігін Өмекеңе жеткізе келе, бұл мәселені 

шешу тек Үкімет басшысының құзырында екендігін ескертсе керек. Өмекең де 

алған бетінен қайтпай, тиісті протокол тәртібін сақтай отырып, сол кездегі 

Үкімет басшысына кіргендігі жайлы әңгімесі әлі күнге құлағымда. Жазған 

хатыма да (бірі – Алматыға, екіншісі – Қазығұртқа қатысты) резолюциясын 

қойып беріп: «Өмірбек Арысланұлы, мен сізге қандай жақсылық жасай 

аламын?» дегені. Мен де ойын түсіндім, жекешелендірудің қайнап жатқан 

кезеңі еді ғой... Маған арнайы білдірген көңіліне ризашылығымды айттым да: 

«Көңіліңе, ниетіңе рақмет. Маған еңбекпен келмеген байлықтың қажеті жоқ. 

Құдайға шүкір, менің бақытым да, байлығым да – ұл-қыздарым, немерелерім, 

құдаларым, ағайын-достарым, шәкірттерім! Осыдан артық байлық бар ма? 

Менің саған келгендегі өтінішім – маған депутат ретінде сенім артқан елдің 

аманаты еді» дегенім сол екен, ауруханаға байланысты хатты қайта беруімді 

өтінді. Хатты кері алды да, алдыңғы жазған резолюциясын шабыттана отырып 

қайта түзетті: «А.Павлову, У.Шукееву! Исполнить и доложить» деп туралап, 

нақты адамдарға бұйрық берді...» деп Өмірбек Арысланұлының ерекше әсермен 

айтқан әңгімесі де, риза көңілді бейнесі де көз алдымда. 

Сонымен, артынша осы мақсатта 50 млн теңге келіп түсті де, құрылыс 

жұмыстары қарқын алып, ақшаны жыл соңына дейін игеру мақсатында 

жұмыстар үш кезеңмен жүріп те кетті. 

Өмекең Оңтүстікке ат басын бұра қалса, міндетті түрде өзі мұрындық 

болған құрылыс алаңына бармай кетпеуші еді. Сондағы алғаш барғанында 

құрылысшыларға айтқаны: «Айналайындар, бұл қаржы оңайшылықпен келген 

дүние емес, әрбір тиын тиісті мақсатқа жұмсалып, өз орнына қалансын, 

пендешілік іс-әрекеттерден аулақ болыңдар, елдің игілігіне жасап жатқан 

еңбектерің жемісті болсын...» деп құрылысшыларға тілегін айтып, батасын 

берген еді. Ең өкініштісі сол, Өмірбек ағаға осы аурухананың салтанатты 

ашылуын көруді Алла Тағала жазбаған екен. Кенеттен кезіккен ауру ұзақ 

тұзақтап, абзал аға өмірден ұзап та кетті. Алайда Өмірбек Арысланұлы 

Жолдасбековтей ел азаматының артында қалдырған ізі ұмыт қалмас... 

Бірде киелі Қазығұрттың бір асуынан асып Шақпақ, Алтынтөбе елді 

мекендеріндегі кездесулерден автокөлікпен қайтып келе жатқанымызда колхоз-

совхоз тарағаннан кейінгі ауылдың күйзелісін көріп, Өмекеңе: «Өмірбек аға, 

қараңызшы, мына шашылып жатқан ауылшаруашылық техникаларды, әнебір 

доңғалағы жоқ комбайнды тауықхана жасап қойыпты... Ауылдың болашағы 

қалай болар екен?..» дегенімде: «Е-е, Талжан, мен бір нәрсені анық білемін: 

енді 10 жылдан кейін (1994 жылдың күзі) Елбасымызға елді басқару қиындай 
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түседі. Себебі айналасында таза адамдар дефицит болады, сонда сендер қажет 

боларсыңдар» дегені. Сол мезетте «мен не деп тұрмын, Өмекең не айтып отыр 

өзі...» дегендей ойда болдым. Кейін келе бұл жауаптың маңыздылығын, 

философиясын түсіндім. 

Жемқорлық  - қоғам дерті онымен ел болып күресу әрбір саналы да, текті 

азаматтың міндеті. Әрине, бұл жолдың бүгінгі таңда, өкінішке қарай, 

абыройсыз болып тұрғандығы рас. Осындайда Өмекеңнің тау тұлғасы көз 

алдыма елестейді, айтқан даналық ойлары ойыма оралады. «Аруағыңнан 

айналайын аға!»-деймін. 

 

«АЙҚЫН» қоғамдық-саяси газеті,  

35(1216), 28 ақпан, 2009 жыл, сенбі. 
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Б.Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің 

І Құрылтайында бірлестік төрағасы Т.П.Раимбердиевтің жасаған 

баяндамасы (17.10.2005 ж.) 

 

Қадірменді қонақтар және Құрылтай делегаттары!  

Сіздер мен біздер бүгін киелі Түркістан топырағында көкірегінде Намысы 

оянған жастарымыздың нағыз шабыттану жағдайының куәсі болып отырмыз.  

Тәуелсіз Қазақстанның болашағы – Жастар десек, онда болашағымыздың 

Бәйтерегіне нәр беретін тек Намысшыл қазақ жастары екендігіне сенімім мол. 

Ал жастардың намысын ояту және дұрыс бағыт беру, зерделі де зиялы аға 

буынның ең негізгі міндеттерінің бірі.  

Дегенмен, дәл бүгінгі күні, өкінішке орай, қазақпын деген жастың 

барлығы ұлттық рухымыздың күш-қуатына өз үлесін қосады дей алмаймын. 

Әрине, бұл өкініштің негізгі себебі, Кеңестер одағы идеясының жемісі деп қол 

қусырып отыру, бұл болашақ ұрпақ алдындағы қылмыс деп түсінемін. 

Сондықтан, бүгінгі күннің ең өзекті проблемаларының бірі – ұлттық идеяны 

қалыптастыру. Ол үшін біз троиболизм дертінен арылып, рушылдық-тайпалық 

идеядан ұлтшылдық идеяға көшіп, бірігуіміз керек.  

Идеялас делегаттар және қонақтар, ұлтшылдық деген ұғымды біз дұрыс 

қабылдауымыз керек, яғни, қазақ ұлтының ұлтшылдығы дегеніміз – ол өз 

елінде, өз жерінде тұрып жатқан ұлттың тілі мен дініне, мәдениеті мен 

тарихына деген патриоттық сезімі деп білуіміз керек. Ал тәуелсіз Қазақстан 

Республикасының ұлттық идеясы – қазақ жерінде қоныстанған ұлттар мен 

ұлыстардың негізгі идеясына айналуы керек. Бүгінгі таңда біз халықтар 

достығын сақтай отырып, бірінші кезектегі мәселе өз ұлтымыздың, яғни 

қазақпын деген әрбір азаматтың бойындағы ұлттық ар-намысты ояту болып 

табылады.  

Бүгінде ұлттық рухтың мәртебесін өсіруге күш қайратын аянбай салып 

жүрген зиялы ағаларымыз да жоқ емес. Сол ағаларымызға игі істері үшін 

Жастар атынан және өз атымнан шексіз алғысымды білдіргім келеді.  

Ал, ағалар ісін болашақта жетелеуші және ұлттық идеяның қозғаушы 

күші Жастар екендігін мойындай келе, бүгінгі қазақ жастарының көпшілігі ана 

тілін толыққанды меңгермегендігін, бір бөлігі мүлдем білмейтінін ескеретін 

болсақ, онда біздің тіліміз бен мәдениетіміздің бүгінінен ертеңі қиын жағдайда 

қалуы әбден мүмкін, яғни біздің ұлттық рухымыздың потенциалды қарсыласы 

мен жауы өз ішімізде екендігін мойындауымыз керек.  

Сондықтан, қадірменді Намысшыл азаматтар! Қазақ жастары арасында 

кең көлемде ана тілін арындай қастерлеуге, ар-намысын ояту мақсатында 

тәрбиелік іс-шараларды қолға алуымыз керек. ¦лттық идея аясында, әуелі өзді- 

өзімізді тәрбиелемей, басқа ұлт өкілдеріне ауқымды түрде қуаттаушы 

идеологиялық күш бере алмайтынымыз – бүгінгі өмір заңдылығы. Баяғы 

тоталитарлық режимнің заңдары немесе күштеп идеология қалыптастыру 

бүгінгі демократиялық қоғамның принциптеріне қайшы екендігін түсінетін 31  
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болсақ, онда қазақ жастарының тәрбиесіне айрықша және жедел түрде көңіл 

бөлуіміз керек.  

Ана сүтімен келген тілін қастерлемейтін қазақ жастары ұлтымыздың 

жанашыры бола алмайды!  

Міне, осыдан 26 күн бұрын тіркеуден өткен Бекзат Саттарханов атындағы 

“НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің өмірге келу себебі де осында. Егер 

бірлестіктің құрылу жағдайлары “арнайы тапсырыс” немесе “бір компаниялық 

құбылыс туындысы” деп ойлаушылар болса, онда олар өте қателескен болар 

еді.  

Рухы биік жастардың бұл “бірлесу идеясы” төменнен жоғары қарай 

қалыптасқан құбылыс екендігін бүгінгі құрылтайға жиналған 

делегаттарымыздың жүрек қалауымен бас қосуы дәлел емес пе?!  

Бірлестік құру туралы ой жастар арасында 2004 жылдың қараша айынан бастап 

айтылып жүргендігіне көпшілік куә. Идея – жастар арасында көп қайнады. 

Әрине, өзім Жастармен біте қайнасып жүргендіктен мұндай ой мені де мазалап 

жүрді. Жасыратын несі бар, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің Шымкент 

институты базасында құрылған “Бәйтерек” Жастар ұйымын Түркістанға көшіру 

де ойда болғаны рас.  

Бірақ Түркістандағы жастарымыздың өз ойын білдіретін уақыт та келер 

деп жүрдім. Сондағы белсенді жастарымыздың ¦лттық намысына әсер етуші 

алғашқы серпіліс күші – Тараз қаласында өткен Қазақстан студенттері 

Альянсының алғашқы құрылтайында болды. Содан кейінгісі осы жылдың 

шілде айында өткен студенттер Альянсы семинарынан белсенділеріміздің 

“Намыстану серпілісі” шешуші жағдайға әкелді.  

Нәтижесінде шілде айының орталарында Елбасы жолдауы барысында 

құрылған “Жасыл ел” және “Құрылыс отрядтары” мүшелерінен құрылған 

ынталы топ Жарғыны дайындап, талқылап, ОҚО әділет басқармасына 

құжаттарды өткізіп, тіркеуден 21 қыркүйекте өтті.  

Аз ғана уақыт болса да, мүшелікке өтініш білдіруші азаматтарымыздың саны 

күннен-күнге өсуде. Бүгінгі күнге дейінгі мәлімет бойынша бірлестікке 2020 

мүше тіркелді.  

Құрылымға бастауыш ұйымдар мен филиалдар тіркелді, оның ішінде 

Бекзат Саттархановтың оқыған Түркістан қаласындағы Ж.Жабаев атындағы 

мектебі де бар. Бірлестік аясына тек жоғарғы, арнаулы оқу орындарындағы 

жастарды ғана біріктіру емес, мектеп жасындағы жоғарғы сынып оқушыларын 

да (14 жастан) мүшелікке тартпақпыз. Бірлестік Жастар ұйымы болғанымен, 

зиялы ағаларымыз бен апаларымызға да есігіміз ашық. Оның дәлелі ретінде – 

Кеңестер Одағының батыры Расул Есетовтің бірлестікке мүше болғанын айта 

аламыз.  

Қадамын тәй-тәй басқан Бірлестік мүшелерінің Жарғыдағы мақсаттарын 

орындау барысында жеткен жетістіктерін үлкен мақтаныш сезіммен айта 

аламын:  
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1. Қыркүйек айының басында Бірлестік белсендісі Алпамыс Алтынбеков 

“Хизбут-Тахрир” ұйымының мүшелерінің арандату іс-шаралары барысында 

құқық қорғау қызметкерлеріне тікелей көмегін беріп, екі “Хизбут” мүшесін 

ұстап, құқық қорғау қызметкерлеріне тапсырғандығы осында отырған 

жастардың көпшілігіне аян. Осы орайда ОҚО ¦ҚК бастығы генерал-майор 

Накисбаевтың атынан студент Алпамыс Алтынбековке Алғыс хат тапсыруға 

рұқсат етіңіздер.  

 

2. Қыркүйек айының 19-20 жұлдыздарында Астанада өткен Қазақстан 

Жастарының IV Конгресіне Бірлестік атынан үш мүшеміз қатысып қайтты. 

Сондағы Жастар Конгресі мен Студенттер Альянсының жұмысты ұйымдастыру 

регламентіне, яғни қазақ тілінің орны мен заңдылығын талап ете отырып, 

көңілдері толмай сынға алған жастарымыздың жан айқайының арқасында, 

әсіресе, осы мәселе бойынша Мырзахан Байболовтың “Астана” телеарнасына 

берген сұхбатында Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі 

Жастар және ішкі саясат департаментін сынға алу барысында, келесі күні өткен 

жиында қазақ тілінің мәртебесіне орын берілген. Міне, мұның өзін Намысшыл 

Жастарымыздың Ұлттық рухымызға қосып жатқан зор үлесі деп білгеніміз 

жөн.  

3. Ал 20-27 қыркүйек аралығындағы Жастар Парламенті сайлауының 

нәтижесі бойынша Жастарымыздың жоғары ұйымдастырушылық дәрежесінің 

арқасында, яғни бір тәулікке жетпейтін мерзімде, Түркістаннан ұсынылған 

Айдос Абпазовқа 16 мың дауыс жиналды. Осы ұйымдастыру іс-шаралары 

нәтижесінде біздің депутатымыз облыстық жастар Маслихатын басқару 

құқығына ие болып отыр.  

Сөзімді қорытындылай келе, жоғарыда айтылғандар ұлттық идеологияны 

жасаушы саясаткерлер екендігін яғни “саясатпен біз айналыспасақ, саясат 

бізбен айналысады” демекші, қоғамдық бірлестік аясында біздің 4 желтоқсанда 

өтетін ҚР Президенті сайлауына байланысты өз саяси платформамызды 

анықтауымыз керек. Сондықтан, біздің бүгінгі күн тәртібімізде осыған қатысты 

арнайы сұрақ та бар. Саясаттағы әрекетсіздіктің – қымбатқа түсетінін 

ұмытпағанымыз жөн, ағайындар!  

Қадірменді қонақтар! Мен бүгінгі “НАМЫС” туының астына бірлескен 

жастарымызға үлкен үмітпен қарай отырып, олар Қазақстанның болашағы үшін 

саяси және идеологиялық майданда аянбай тер төгіп, қызмет атқаратынына 

өзімнің сенімімді білдіремін.  

Б.Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің 

болашақта Республикалық деңгейдегі бірден-бір беделді жастар ұйымына 

айналатынына сенімім мол. 

«НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ» жинағы,  

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,  

«Тұран» баспасы, 2009 жыл. 
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Бірлестік мүшелерінің ҚР Президенттігіне үміткер Н.Ә.Назарбаевтың 

кандидатурасын халыққа насихаттау митингілері мен пикеттерінде 

сөйлеген сөздерінен: (2005 жыл, қазан-қараша) 

 

Т.П.РАИМБЕРДИЕВ, Бірлестік төрағасы:  

Құрметті киелі Түркістанның азаматтары! Құрметті қауым!  

Өзімді бақытты азаматпын деп айта аламын. Өйткені өмірі қызыққа толы 

осындай керемет жастардың ортасында жүргеніме мен, әрине, бақыттымын. 

Елдің тірегі болатын жастардың болашағынан үлкен үміт күтемін. Көпшілік 

түсінбейді, бүгінгі алдарыңызда тұрған өрімдей жастарды  “тапсырыс”  арқылы 

жинады деп ойлаған адамдар болса қателеседі. Дәл қазір өздеріңіздің 

алдарыңызда сексен жасқа келген анамыз бата берді. Біз ол кісіні арнайы 

шақыртқан жоқпыз ғой. Жастардың осындай іс-шара өткізіп жатқандарын көріп 

келіп отыр. Шын жүрекпен қалап келген анамыз Елбасымызға деген ақ батасын 

берді.  

Қадірменді Түркістандықтар, жеке кәсіпкерлер, бизнес жолын таңдаған 

азаматтар! Бүкіл Қазақстан жұртшылығына, әсіресе, қазақ халқына зор сын 

сағат, үлкен емтихан келіп тұр... Бізге қантөгіс керек пе? Жоқ! Бұрынғы 

басымызға туған қиыншылық заман, тар күндеріміз қажет пе? Жоқ! Олай болса, 

неге Елбасымыздың жетістіктерін жалғастыруды айтпаймыз? Неге біздің үлкен, 

саналы азаматтарымыз даналық пікір айтпайды? Мен арзан ойға беріліп, 

Жастарды адастырумен жүрген азаматтарға қайран қаламын-дағы, көкейімнен 

“Неге?” деген сауал кетпей қояды.   

 Отбасы дегеніміздің өзі бір мемлекет. Демократия ұғымы отбасында 

қалыптасады. Отбасын мемлекет десек, балалар әке-шешелерінің жағасынан 

алып қатты-қатты сөз айтса, бұл демократия ма?! Неге біз осыған 

салыстырмалы түрде қарамаймыз? Біздің сана сезіміміз оянуы қажет!  

Коррупциямен күресу формуласын ешқандай ел ойлап тапқан жоқ. Әрине, 

Америкада, Англияда, Германияда да коррупциямен күресу формуласы 

табылған жоқ. Елбасымыз коррупциямен күресу үшін әрекет жасап жатыр. 

Бірақ өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, Елбасымыздың тәрбиесін алған, ауқатты 

азаматтарымыздың біразы қайда жүр, олардың бала-шағасы қарапайым 

мектепке бара ма? Олар қарапайым оқу орнында оқи ма? Қарапайым үйде 

тұрып жатыр ма? Неге біз осы сұрақты сол азаматтарға бермейміз? Коррупция 

бар, коррупциямен барлығымыз бірлесе отырып күресуіміз керек. Ол заман 

түзеле, уақыт өте түзеледі. Коррупциясыз ел жоқ. Жүз, екі жүз жыл өмір сүрген 

демократиялы американ, ағылшын мемлекеттерінде жеткілікті дәрежеде 

дамыған.  

Неге біз өз сайлауымызды әділ өткізуге, таза өткізуге ат салыспаймыз?  

Мына украин, грузин халқының сайлауын өздеріңіз көрдіңіздер. Біз 

болашағымызды ойлайтын болсақ, дұрыс таңдау, жүрекпен таңдау жасауымыз 

керек. Сайлау әділ, таза өтуі үшін бәріміз сайлауға жүз пайыз барып дауыс 

беруіміз керек.   Барлық елге дәлелдеуіміз керек. Сайлауға аз адам барса мына 
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Грузия, Украинадағыдай жағдай бізде де туындайды. “Сайлау әділ өтпеді...” 

деп алаңға шығарады.  

Елбасының бізді жарқын болашаққа алып баратынына кәміл сенемін.  

Уақыт өте Астанадан кейінгі қала Түркістан болады. Құдай қаласа бес 

жылдан кейін Түркістанда зәулім сарайлар салынып, жердің әрбір шаршы метрі 

Астанадағыдай қымбат болады. Түркістан түрік халықтарының астанасына 

айналады.  

Сондықтан, қадірменді киелі Түркістанның азаматтары! Ертеңгі сайлауға 

жүз пайыз қатысайық! Елдің бірлігі мен тұрақтылығы үшін, бүгінімізден 

ертеңіміз жарқын болуы үшін тұңғыш президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 

кандидатурасын қолдайық! Сайлаудың әділ өтуіне бір кісідей ат салысайық!  

 

«НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ» жинағы,  

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,  

«Тұран» баспасы, 2009 жыл. 
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ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ ТЕМІРҚАЗЫҒЫ – ЖАСТАР! 
(Б.Саттарханов атындағы «Намыс» жастар қоғамдық бірлестігінің 

іс-шараларынан) Қазақстан Республикасының Үкіметі 

 жанындағы Азаматтарға патриоттық тәрбие  

беру жөніндегі республикалық кеңестегі баяндамадан 

(06.12.2007 ж.) 

 

Қазақ халқының сан ғасырлардан аңсаған тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен 

соң, ел тізгінін ұстаған азаматтардың жауапкершілігі бірнеше есеге өсті деуге 

әбден болады. Себебі, еркін елдің бүгінгі жастарын егемендіктің асқақ 

патриоттық рухында тәрбиелеу, біздердің міндетіміз.  

Сондықтан да жастардың басын бір арнаға тоғыстыруда қоғамдық 

бірлестіктердің де рөлі ерекше екендігін нақты айта аламыз.  

Егер өткен шақ – осы шаққа баспалдақ, осы шақ – келер шаққа табалдырық 

десек, жастарға патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыты – жас буынды кешегі 

тарихымыздың құндылықтары мен бүгінгі игіліктеріміздің шын мұрагерлері 

ретінде баулудың озық үлгілері республикамыздың барлық аймақтарында бар 

екендігіне күмән жоқ, ал сол толымды тәжірибелердің бір орталыққа топтасып, 

барынша пайдаға асуына Азаматтарға патриоттық тәрбие беру жөніндегі 

республикалық кеңестің мүмкіндік тудырарына сеніміміз мол. 

Жастар қоғамдық бірлестіктерінің жастарға патриоттық тәрбие берудегі 

рөлін нақтылы баяндауды Түркістанда 2005 жылы дүниеге келген Бекзат 

Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігінің бірнеше 

атқарған жұмыстарын тілге тиек етумен сабақтастырсам, қозғап отырған 

тақырыбым сіздерге кеңінен түсінікті болады деп ойлаймын. 

Сонда да, “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі жөнінде сөз қозғамастан 

алдын, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің Шымкент институтындағы студент 

жастардың негізінде 2003 жылы “Бәйтерек” жастар қоғамдық бірлестігінің 

құрылғанын атап өту орынды шығар. Себебі бүгінгі қоғамның жастарымен 

олардың тілінде сөйлесу кезеңінің алғашқы баспалдағы осы “Бәйтеректен” 

басталған еді. 

Сондағы жастардың көкейіне кіршіксіз пейіл, ағалық қамқорлықпен қарап, 

ішкі ойларын маздата білсеңіз оның зор да игілікті қуат көзіне айналатынына өз 

басым “Бәйтеректегі”, “НАМЫС”-тағы жастармен етене араласа жүріп, 

түсіндім және де үлкен тәжірибе жинадым.  

Естеріңізде болса, 2005 жылдың сәуір айының 14-15 жұлдыздарында Тараз 

қаласында Студенттердің Республикалық І слеті өтіп, жиын барысында 

Қазақстан Студенттер Альянсы құрылған болатын.  
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Жасыратын несі бар, сонда мен слетке қатысқан жас шәкірттерімнің 

еңсесінің төмен түскенін аңдадым. Неге дейсіздер, әрине, сол жолы біз 

республиканың түкпір-түкпірінен жиналған жастардың әлі де ортақ идеяға бас 

біріктіруі болғанымен қандастарымыздың өз ана тілін меңгеру деңгейіндегі ала-

құлалық айқын аңғарылған болатын. 

Осы орайда “Жастардың тілдік, ділдік, әлеуметтік ала-құлалығы 

мемлекеттің қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін” - деген Бекболат 

Тілеуханның пікірін келтіре кету маңызды да шығар.  

Міне осындай тілге деген ала-құлалықтың әсері жастардың намысына 

ерекше серпіліс берсе керек, жастардың рухани қуаттылығының арқасында 

Б.Саттарханов атындағы “НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестігі 2005 жылдың 

тамыз айында Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ қабырғасында дүниеге келді...  

Бірлестіктің Бекзат Саттархановтың есімімен аталуы да заңдылық, себебі 

Түркістанның түлегі жиырма жастағы жалынды жас ер Бекзатқа еліктеуші 

мыңдаған жастың тілегіне сай Бекзат атын асқақтату, сол ардақты есім арқылы 

жастарды патриоттық отаншылдық сезімге баулу мәселесі де алдымызда тұрды. 

“Өлі разы болмай, тірі байымайды” - деген халқымыз. Ең алғашқы іс-

шарамызды 3-қазан күні Бекзаттың қабірі аумағында тазалық акциясын өткізіп, 

құран бағыштап, университеттің Мәдениет орталығында еске алумен бастадық.         

Көп ұзамай 17-қазан күні бірлестігіміздің тұңғыш құрылтайын өткіздік. Ол 

күн жастардың көкейінде әлі күнге жаңғырып тұр. Өздеріңіз слайдттан көріп 

отырғандарыңыздай, жастар қолдарына лозунгтер ұстап, Шәмші ағамыздың 

Менің Қазақстаным әнін айбарлана шырқап, құрылтай өтетін Мәдениет 

орталығының үлкен залына кіргенде сарай ішін кернеп жібергендей әсер берді. 

Тіптен, ерекше патриоттық қуаттанған кейбір жастарымыздың, 800 кісілік 

залдан орын жетпестен баспалдақтарға газет төсеп отырғандығын көргенімде 

мен өз басым жастардың рухына айрықша тәнті болдым. Себебі, студент 

жастардың қоғамдық бірлестігінің бұл құрылтайына университеттің басшылық 

құрылым мен факультет декандары тек қонақ ретінде шақырылды, бірақ 

осының өзінде де олардың санаулысы ғана уақыт таба алғандығы өмір 

заңдылығы, яғни ұстаз бен студент арасындағы қалыптасқан дәстүрлі 

арақашықтықтың әсері болғандығы, бұл іс-шара жоғарының тапсырмасымен 

емес төменнен қалыптасқандығы болса керек және де мұндай патриоттық 

рухтың шынайы қуатталатынына сенімсіздік басым болғандығы да аян. 

Бірлестікті алғашқылардың бірі болып қызу қолдағандардың сапында 

осыдан бір ай бұрын өмірден өткен марқұм, қазақ театр өнерінің хас шебері 

Райымбек Ноғайбайұлы Сейтметов бар еді. Бүгін бұл бірлестіктің қоғамның 
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даму заңдылығына байланысты дүниеге келуін уақыт дәлелдеуде. 

Құрылтайдың күн тәртібінде бірлестіктің жарғысын, таңбасын, туын, әнұранын 

бекітумен қатар, Ант қабылдау рәсімдері негізгі мәселе ретінде қаралды. 

Сонымен қатар, 4-желтоқсандағы ҚР Президентін сайлауына байланысты біздің 

өз позициямызды нақтылау да күн тәртібінде болды. Бірауыздан 

Н.Ә.Назарбаевтың кандидатурасы мақұлданды. 

Ал енді сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарын ұйымдастыру үшін 

Республикалық штабтың келісімін алу да оңайға түспеді... 

Кешікпей, 25-қазан Республика күніне және де ел президенттігіне 

кандидаттардың үгіт-насихат жұмыстарының басталуының құрметіне жастар   

5 шақырым қашықтықты шерумен жүріп өтті. “Есім хан” алаңындағы үлкен 

жиынға өз үлестерін қосудан бастап, 2-желтоқсан аралығындағы уақытты 

бірлестік мүшелері тұтастай президенттікке үміткер Нұрсұлтан Назарбаевтың 

кандидатурасын қолдауға халықты жұмылдыру мақсатында пикеттер мен 

кездесулерге арнады.  

Осы кезеңді жастар ерекше патриоттық қарқында өткізді. Сайлау күні 65 

сайлау учаскелерінде бақылау жасалды. 

Нұрсұлтан Әбішұлының жеңісіне шын жанкүйер болған жастардың 

мақсаттары шынайы жүзеге асқан кездегі жүздеріндегі қуанышты 

құбылыстарды сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. 

Бүгінгі таңда бірлестігіміздің Құрметті мүшелерінің саны 71 кісіге жетті. 

Жас буынға аға буынның ақыл, өнегесі қашан да ауадай қажеттілігін ескерсек, 

бірлестігіміздің Құрметті мүшелерінің басында Елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаевтың болуы және де Сенаторлар мен мәжіліс депутаттары, ҚР Халық 

артистері мен ақын-жазушылар, академиктер мен ғылым докторлары, облыс, 

қала, аудан деңгейіндегі басшылар, белгілі спортшылар мен өнер 

қайраткерлерінің болуы заңдылық деп білеміз. 

Ендігі кезекте бірлестік атқарған тағы бір ауқымды шараның жастарға 

патриоттық әсерін баяндасам деймін. Бұл ауқымды іс 2006 жылдың 3-9-шілде 

аралығында “Елу елдің бірі болу – мүддеміз, елі сүйген Елбасымен біргеміз!” 

тақырыбын ту етіп, Түркістан-Астана-Көкшетау бағытында жүріп өтілген 

керуен сапары.  

70 кісіден тұратын “Бәйтерек” және “НАМЫС” қоғамдық бірлестіктерінің 

мүшелері Елбасымыздың елулікке ену стратегиясын қолдау мақсатын ұстанған 

керуен сапары 3-шілдеде Түркістаннан жолға шығып, Шымкентте, Таразда, 

Балқашта, Қарағандыда, Астанада, Бурабайда халықпен кездесулер болды. 



15 

 

Елбасымыз бен Елордамыздың туылған күнінің бірінші рет бірлікте 

тойлануының куәсі болған жастардың еліміздің жасампаздығын паш ете, 

Ақорданың көгіне шаншыла жарқыраған отшашуларды тамашалау сәтіндегі 

тебіреністері тілмен сипаттап жеткізгісіз.   

Шілденің жетінші таңын Бурабайда атырған жастар, “Оқжетпес” 

шипажайында демалып жатқан халқымыздың екі ардақты перзенттері 

Ф.Оңғарсынова мен М.Шахановпен кездескенде, онсыз да үлкен сапардың өн 

бойында ерекше толқыныста болса, бұл жолы шаттықтың шыңына шықты.  

“Мың рет естігенше, бір рет көзбен көр”, - деген сөз бар. Мемлекетіміздің 

Н.Назарбаевтың басшылығымен аз жылда ұлы жеңістерге жетіп, зор игіліктерге 

кенелгенін БАҚ құралдары арқылы білетін жастар, керуен құрамында жүріп 

өткенде, байтақ республикамызда атқарылған өміршең, шапағаты ғұмырлық 

істерді тікелей көзбен көріп, көкейлеріне тоқи отырып, Отанына деген, 

Президентіне деген патриоттық сезімі ұмытылмас әсерлерге кенелді. 

Бірлестікке облыс және қала деңгейінде тиісті қолдаулар да беріліп 

отырды, соның бірі тендер арқылы 300 мың теңге қаржы бөлінуі, біз үшін игілі 

іске демеу болды. 

Атап айтқанда, сол қаржыға 1-қазан мен 18-қараша аралығында “Құтты 

білік” зияткерлік-интеллектуалдық сайысынан мектеп оқушылары арасында 

Түркістан қалалық біріншілігі өткізілді. Аталған сайыстың оқушы жастарға 

берген тағлымы өте зор болды. Жеңімпаз команда мүшелері сыйлықтармен 

марапатталып, ОҚО Отырар, Түркістан өңіріндегі тарихи ескерткіштер мен 

археологиялық зерттеулер жүріп жатқан тарих құндылықтарымен танысты. 

“Құтты білік” сайысына қатысқан жастардың тарихи танымдарының артып, 

патриоттық рухтарының еселенгендеріне күмән жоқ.  

Бірлестік міндеттерінің бір бағыты діни экстремизм ағымдарынан 

сақтандыру болса, бұл бағытта да біраз іс-шаралар атқарылып, нәтижесінде 

бірлестік белсенділерінің бірі Алпамыс Алтынбеков ОҚО Ұлттық қауіпсіздік 

департаментінің Алғыс хатымен марапатталса, үстіміздегі жылдың 7-сәуірінде 

діни экстремизм мен халықаралық лаңкестікке қарсы 10 мың адам қатынасқан 

акцияға да бірлестігіміздің мүшелері белсенді ат салысты.  

Тәрбиенің саналы ісі – ол қайырымдылық екендігі сіздерге де аян. Атап 

айтқанда, “Халық денсаулығы – мемлекет байлығы!” Өткен 2006 жылдың 

қыркүйегінде Оңтүстік Қазақстан облысында сәбилердің ғасыр індеті СПИД-ке 

шалдығып, оның салдары қандай жағдайға әкеп тірегені баршаңызға белгілі. 

Аузын ашқан тажалмен күресуге елдің әрбір саналы азаматтары өзіндік 

үлестерін қосты. Біздің бірлестік індеттің зардабын жоюға аз да болса үлес 
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қосты. Яғни эстраданың жас жұлдызы Қайрат Түнтековты арнайы шақыру 

арқылы Түркістанда 30-31 қазан күндері “ХХІ ғасыр індеті – СПИД-ке жол 

жоқ!” атты акция ұйымдастырдық. Акцияның нәтижесінде арнайы құрылған 

қорға 80 мың 303 теңге аударылды. 

Осы жылдың 29-қыркүйегінде Түркістан халқы тағы бір тағылымды 

шараның куәсі болды. Қала әкімдігінің үйлестіруімен өткен “Имандылығы 

ұйыған жүз күн балалар үшін!” акциясының аясында балабақша салуға 

арналған арнайы қорға бірлестігіміздің мүшелері 71 мың теңге қаржы жинап, өз 

үлестерін қосты.  

Қорыта келе, жоғарыда аталған “Бәйтерек” және Б.Саттарханов атындағы 

“НАМЫС” жастар қоғамдық бірлестіктерінің тәжірибесінен айтарым, әсіресе 

жастар ұйымдарының құрылуына себеп болатын объективті және субъективті 

факторлардың төменнен басталғаны жұмыстың нақты және жемісті боларына 

мен сенімдімін. Иә, ол үшін сіз бен біздер сол жастардың ортасында, іс-

шараларында, керек болса дискотекаларында, кештерінде қарапайым 

жағдайлардағы қарым-қатынастарда болғанда ғана жастар сіздерге толық 

ашылады, Сіз де оларды идеяға тарта аласыз. Әрине бұл жағдайлар орындалу 

үшін көп күш-қайрат және уақыт керек екендігі түсінікті де.  

Тәрбие саласының экономика, өндіріс салаларындағыдай нақты өлшемі 

жоқ. Тәрбиенің нәтижесі болашақпен өлшенетіндігі баршамызға аян болса, 

онда болашағымыздың темірқазығы – патриоттық рухта тәрбиеленген 

азаматтарда екендігінде. 

Сондықтан әр саладағы тәрбиенің төріндегі азаматтардың қызметтік 

статусы мен міндеттері қалдық принциптермен жоспарланбауы өте маңызды, 

статусы да тиісті дәрежеде болуын ұсынған болар едім. 

Сонымен қатар, жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу жұмыстарын 

Бауыржан Момышұлындай ұлтымыздың абыройы асқан батыр перзенттерінің 

өнегесімен сабақтастыра атқаруымыз қажет деп білемін. Игі мақсатымыз 

әрқашан жемісті жүзеге аса берсін! 

 

 

«НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ» жинағы,  

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,  

«Тұран» баспасы, 2009 жыл. 
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ТУҒАН ТІЛ ҮШІН КҮРЕС – КҮРЕСТЕРДІҢ ҰЛЫСЫ 

 

 -Университеттің Ғылыми және халықаралық қатынастар жөніндегі 

басшысы ретінде қазіргі таңда қолға алып жатқан істеріңіздің бір 

парасына тоқталып өтсеңіз... 

 - Қасиетті Түркістанның тегі бір күллі түркі халықтарының рухын 

асқақтататын руханият орталығы екендігін рухани астанада өткізіліп жатқан 

түрлі жиындар, басқосулар да растай түссе керек. Қ.А.Ясауи атындағы 

халықаралық қазақ-түрік университеті ер түріктің бесігі атанған Түркістандағы 

іргелі оқу орны ретінде көптеген маңызды шаралардың өткізілуіне мұрындық 

болып келе жатқаны белгілі. 

 

Тәжірибе алмасудың тәлімі мол болады 

Жуырда Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, А.Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті мен Кембридж университеті 

жанындағы Орталық Азия форумының мүшелерімен бірлесіп «Ислам өркениеті 

және Қазақстандағы діни мәселелер» атты халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция өткізуді жоспарлап отырмыз. Оған Қазақстан, Ұлыбритания, 

Америка Құрама Штаттары, Дания, Италия, Австралия, Ресей, Малайзия, 

Мысыр, Үндістан, Иран, Түркіменстан, Өзбекстан, Түркия сияқты елдерден 

көптеген танымал ғалымдар қатыспақшы. 

Ұлыбританиядағы Кембридж универсиеті, Кембридж Орталық Азия 

форумының дін мәселесін зерттеп жүрген тәжірибелі жиырма бір ғалымы және 

басқа да қазақстандық теолог-дінтанушы ғалымдар қатысады деп күтілуде. 

Конференцияның өзекті тақырыбы – «Қазақстандағы ислам дінінің келелі 

мәселелері» дейтін болсық, конференция «Сопылық және Қ.А.Ясауи», 

«Қазақстандағы діни білім беру мәселесі: Дінтану пәні», «Ислам өркениеті мен 

тарихы» атты секциялар бойынша жұмыс жасамақ. Конференция еліміздегі 

дінтанудың білім берудегі мәселесінің өзекті тұстарын, Ислам дінінің әлемдегі 

орны мен тарихын, сопылық пен Ясауидің ізгілікті істерін ортаға салып, ХХІ 

ғасыр аясындағы жаңашыл дүниетаным тұрғысынан баяндалумен 

ерекшеленеді. Конференцияға Қазақстан Республикасы ҚР Білім және ғылым 

министрі Ж.Қ.Түймебаев, ХҚТУ Өкілетті Кеңесі төрағасы О.Хораталар арнайы 

қатысады. Діни дүниетанымды кеңейтуге жол ашатын бұл жиыннан 

жұртшылық зор тағылым алары сөзсіз. 

- Түркияда іс-сапарда болғаныңыздан хабардармыз. Бұл сапарыңызды 

университет үшін маңызы бар қандай мәселелер қаралды? 
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- Жалпы, Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті – 

Қазақстан-Түркия мемлекеттерінің ортақ халықаралық оқу ордасы. Бүгінгі 

таңда сапалы маман даярлау өзекті стратегиялық жоспарлардың бірі. Міне, осы 

орайда атқарылып жатқан жұмыстардың бірі Түркия Республикасының 

универсиеттері – Хожатепе және Гази оқу орындарымен жасалған келісім шарт 

негізінегі жоспарлы іс-шара болатын. 

Атап айтқанда, ХҚТУ Өкілетті Кеңес төрағасы О.Хората мен университет 

президенті Л.Тәшімов мырзалардың бастауымен қолға алынып жатқан игі 

істерді орындаудағы жоспарлы іс-сапар болатын. Менеджмент, туризм, 

экономика, медицина салалары бойынша мамандықтарды халықаралық 

стандарттарға көшіру болса, ал медицина бойынша «Кіші болашақ» жобасын 

іске қосу мәселелерінің алғы шарттары жасалды. 

-Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-ті оңтүстік өңірі бойынша тәжірибелі 

медицина мамандарын дайындауды мұрат тұтқан бірден бір оқу орны. 

Адам жанына арашашы болатын дәрігерлер дайындау оңай емес, әрине. 

Осы жолда қандай да бір қиыншылықтар туындап жатқан жоқ па? 

-Елбасымыздың тікелей тапсырмасы бойынша Шымкент қаласындағы 

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік медицина академиясы академия ретінде өз 

жұмысына өзгерістер енгізгені белгілі. Осы жағдайдан кейін академияның 1292 

студенті біздің ХҚТУ-ге өз өтініштеріне сәйкес ауысты. Қазіргі таңда біз 

жоғарғы курс студенттерін облыс орталығында оқытудамыз. Кадр мәселесіне 

келетін болсақ, біз бұрынғы медицина академиясының оқытушыларын арнайы 

комиссия құрып, пікірлесу арқылы қызметке алдық. Айта кету керек, 

жемқорлықты боодырмау және сапа мәселесін басты назарға қойып отырмыз. 

Сонымен қатар Шымкент қаласында дәріс алып жатқан студенттердің екі 

аптаға Түркістанға келіп жабдықталған клиникамен толыққанды танысуына да 

мүмкіндік туғыздық. Қазіргі таңда әр екі апта сайын 40 студент Түркістан 

қаласына келіп циклдық жүйемен дәріс алуда. Сонымен қатар өз еліміздің және 

ТМД елдерінен білікті мамандарды лекция оқуға шақыртуды кең көлемде қолға 

алудамыз. 

- Сөзіңіз аузыңызда ағай, циклдық жүйемен оқып жатқан 

шәкірттерді жатақханамен қамтамасыз ету жағы қалай жүзеге асуда? 

- Егер 40 студентке қатысты болса, олар үшін жатақхана мәселесі 

шешілген. 

Алдағы уақытта мемлекет тарапынан студенттерге арналған жатақхана 

салуға, тағы бір оқу ғимаратын салуға қаржы бөлініп отыр. Мұның бәрі 

болашақта жүзеге асады деген үміттеміз. Осы жоспарлар орындалған жағдайда 
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облыс орталығында оқып жатқан студенттерді осында көшіру мәселесі 

шешіледі. 

-Университеттің ғылыми және халықаралық қатынастар жөніндегі 

мәселелерді сіздің басты назарыңызда екені белгілі. Халықаралық дәрежедегі 

оқу орнында оқып жатқан студенттердің өзге мемлекеттердегі  ЖОО-мен 

тәжірибе алмасу мәселесі қалай жолға қойылған? 

- ХҚТУ-ге тікелей Түркия мемлекетімен тығыз қарым-қатынаста 

болғандықтан, тәжірибе алмасуға мүмкіндігі де мол. Жоғарыда атап 

өткенімдей, қазіргі таңда Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік 

университеті Түркиядағы Гази және Хожатепе атты оқу орындарымен келісім 

шартқа отырды. Енді медицина мамандығы бойынша білім алып жатқан 

студенттеріміз Түркияның жоғарыдағы аталған оқу орындарында 1 семестр оқи 

алады. Дәріс тек ағылшын тілінде жүретіндіктен бүгінгі күні біз болашақ 

медицина мамандарына ағылшын тілін үйретуді жүйелі түрде жүргізудеміз. 

Біраз пәндерден дәріс ағылшын тілінде жүруде. 

Тағы да бір айта кетерлік нәрсе – магистратура және PhD бағдарламалары 

бойынша он бес маман 2009-2010 оқу жылынан бастап Түркияда дәріс алуда. 

Оларға қажетті жағдайдың барлығы дерлік жасалған. Түркия мемлекетінен 

тәжірибе алмасып қайтқан мамандарымыз елге келгенде ауылшаруашылығы, 

текстиль өндірістерінің менеджментін зерттеуді, туризмді дамытуды қолға 

алатын болады. Сонымен қатар оңтүстік өңірінде мақтадан мата шығару жайын 

қолға алу да бүгінде кезек күттірмейтін мәселе. 

Сондай-ақ, археология саласы бойынша Қазақстандағы тарихи орындарға 

түбегейлі зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін де бізге мықты мамандар ауадай 

қажет. Осындай ел экономикасының ілгерілеуіне, тарихымызды жаңғыртуға 

үлес қосатын мамандарды даярлауға ерекше мән беруіміз қажет дейтін. Болсақ, 

халықаралық дәрежеде тәжірибе алмасу мықты мамандар даярлауға ашылған 

даңғыл жол екендігі аян. Осы тұста біз біздің елімізге, шәкірттерімізге беріліп 

тұрған осындай тамаша мүмкіндікті жіберіп алмауымыз қажет деп ойлаймын. 

Сол үшін де біз Түркияның Гази университетімен бірлесе отырып, ортақ 

ғылыми конференциялар өткізуді, оқытушылармен тәжірибе алмасуды, ғылыми 

зерттеу жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отырмыз. 

Жақында Түркия университетінің Түрік тілінде ұзақтан білім беру 

орталығы ұйымдастырған дөңгелек үстелге қатыстым. Жиында білім берудің 

ХХІ ғасырдағы озық үлгілері енгізілген түрлі бағдарламалармен таныстық. 

Бүгінгі университет медицина саласындағы білікті мамандар даярлауды жүйелі 

түрде жолға қойып отырғандықтан оқу орнының 3 қызметкерін Түркияда 
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біліктілігін арттыруға жібердік. Қазіргі таңда Түркия медицинасы дамыған 

алдыңғы қатарлы мемлекеттердің бірі екендігі бәріне аян. Онда біліктілігі 

жетпеген хирургтер операцияға мүлдем қатыстырылмайды. Операцияны тек 

тәжірибелі мамандар ғана жүзеге асырады. Осындай тығыз қарым-қатынас 

жасау арқылы бір-бірімізден үйреніп жатсақ, мұның екі ел үшін де берері мол 

болмақ. 

 

«НАМЫС» БІРЛЕСТІГІНДЕ НАМЫСТЫ ЖАСТАР КӨП... 

 

- Университет жанынан құрылған Б.Саттарханов атындағы 

«Намыс» жастар қоғамдық бірлестігінің белсенді жұмыс жасайтындығын 

білеміз. Бірлестіктің бүгінгі тыныс-тіршілігі туралы оқырмандарымыз біле 

отырса... 

- Б.Саттарханов атындағы «Намыс» жастар қоғамдық бірлестігі қазіргі 

уақытта өзінің жылдық жоспарына сай жұмысын жасауда. Жарық жұлдыздай 

жарқ еткен Б.Саттархановтың туылған күні мен оның Олимпиада жеңімпазы 

атанған күндерін еш ескерусіз қалдырған емеспіз. Бірлестік мүшелері Түркістан 

қаласының «Жас Отан» жастар қанаты, ХҚТУ жастары, қаладағы т.б. 

орындарының студенттерімен және қала жастарымен тығыз қарым-қатынаста. 

Қазіргі таңда жастар тәрбиесі бойынша ауқымды шаруалар атқарылуда. Ана 

тіліміздің Мемлекеттік тіл дәрежесіне ие болғанына 20 жыл толуына орай. 

«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде!» атты мемлекеттік тілді қолдай 

акциясын өткіздік. Жастарға патриоттық тәрбие беруде жастар қоғамдық 

бірлестіктерінің рөлі орасан зор екендігін айта кету керек. Себебі, еркін елдің 

бүгінгі жастарын егемендіктің асқақ патриоттық рухында тәрбиелеу, біздердің 

міндетіміз. Оңтүстік өңірінің ордасы Шымқалада өткен Облыстық жастар 

форумында жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу мақсатында жасалған 

баяндамамыз көпшіліктің көңілінен шықты. Бірлестік мүшелерінің жастар 

тәрбиесі бойынша жасаған ұысыныстары қала әкімдігі мен облыс әкімдіктері 

тарапынан қолдау тапты. Сонымен қатар, бірлестік мүшелері қала деңгейінде 

өткізіліп жүрген бұзақылыққа, нашақорлыққа, жемқорлыққа, діни экстремизмге 

қарсы шараларды өткізу мен салауатты өмір салтын насихаттау сияқты 

шаралардың негізгі ұйытқысы болуда. Мемлекет басшысы, Н.Ә.Назарбаевтың 

халыққа жолдауын жастарға жете түсіндіру мақсатында, жастардың ғылыми 

интеллектуалдық потенциалын көтеруде колледж жастарымен, мектеп 

оқушыларымен кездесулер, лекция-семинар сабақтарын өткізуде. Жасалып 

жатқан жұмыстар аз емес, ал жасалатын жұмыстар аз емес, ал жасалатын 
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жұмыстар одан да көп. Бірлестік өзінің өмір сүру барысында қанатының 

астынан қаншама қарлығаштарды ұшырды. Бүгінгі күні олар қоғамға сіңірген 

еңбегінің нәтижелі жемісін көруде. Бірлестік сапында болған жастарымыздың 

біразы министрліктерде қызмет жасауда. Мемлекеттік қызметте, ғылымда, 

қоғамдық жұмыстарда өздерінің үлестерін қосуда. Мені қуантатын ең басты 

нәрсе бірлестікте мүшелікте болған әрбір азаматтың жүрегінде «ҚАЗАҚ» елінің 

игілігі үшін аянбай қызмет жасаймын деген ниетінің болуы. Елдің болашағына 

немқұрайлы қарамай, шын жанашырлық танытуы, халқымызды басқа 

халықтарға үлгі қылуға тырысатын ұлы мұраттары жүрегімдегі үміт отын 

маздатады. Лайым ниеттеріне нұр жауғай. 

- Ұлттық рухы мықты жастарды тәрбиелеу үшін қандай қадамдар 

жасауымыз керек деп ойлайсыз? 

- Біздің бірлестік мүшелері осы мәселе туралы облыстық шараларда 

өздерінің ұсыныстарын айтып келеді. 

ОҚО бойынша бұл күндері жастардың саны 701135-ке жетіп отыр. Бұл 

дегеніміз салыстырмалы түрде алғанда облысымыздағы жастардың саны 

Ақтөбе облысының жалпы халқының санымен тепе-тең келеді деген сөз. Ал 

Қызылорда, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан, Атырау, Батыс Қазақстан 

облыстарын жеке-жеке алғанда жалпы тұрғындар санынан асып түседі. Бұл бір 

жағынан мақтаныш болса, екінші жағынан жастар тәрбиесі толғандырған әрбір 

азаматқа ауқымды, әрі нәтижелі жұмысты талап ететін жауапкершілікті 

жүктейді. Ал облысымыздағы студент жастар саны 157932-ге жетіп отыр. 

Осылардың барлығын түгелімен қамту қыруар жұмыс қуатын қажет етеді. 

Жастарды қоғамдық өмір қызметінің әр саласына жұмылдыру, олардың заманға 

лайықты ойларын, идеяларын бір ортаға саул кезек күттірмейтін іс. 

Ұлттық рухы мықты жастарды тәрбиелеу үшін жастарды батыстың 

рухани интервенциясы мен діни догмалықтан сақтандыру мақсатында төлтума 

мәдениет туындыларын, Ұлттық рухы мықты Қазақтың қаһармен ұлдарының 

еңбектерін оқуға үгіт-насихат жұмыстарын белсенді жүргізуді іске асыру керек. 

 

«Бірінші кезекті мемлекеттік тілге басымдық берілуі қажет» 

- Талжан ағай, жастардың ортасында жүрген жанның бірі өзіңіз. 

Бүгінгі ХХІ ғасыр жастарына қандай қасиет жетіспейді деп ойлайсыз? 

- Жастардың әрқайсысы әр түрлі. Сондықтан, олардың бәріне күйе жаға 

алмаймын. Бірақ, кейде осы жастардың бойынан кейбір қылықтарды көргенде 

ашынбасқа шараң да қалмайды. Жақында Ақтау қаласындағы шекара бекетінен 

өтіп бара жаттым. Шекарашы қазақ қыздары халыққа қызметті орыс тілінде 
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көрсетіп тұр. Мен жәй ғана «Айналайын, қазақ қызы екенсің, неге өз ана тілінде 

сөйлемейсің? Шекарадан өтіп, Қазақстанға аяқ басқан шетел азаматтарына ең 

бірінші қазақ тілінде қызмет көрсетсеңіздер, олар «ҚАЗАҚСТАН» деген 

мемлекетке келгендігін сезінбейді ме?»-деп өкпе-назымды жеткіздім. Осындай 

кезде ойлаймын, кейбір қазақ жастарына туған тіліне, туған еліне деген 

жанашырлық қасиет жетіспейді ме деп. 

Осы сөзден кейін әлгі қазақ қызы маған «Сіздің жұмысыңыз болмасын. 

Мен қай тілде сөйлейтінімді өзім білемін» (орыс тілінде) – деген жауап 

қайырды. Мен шынында мұндай жауап күтпеп едім. Титтей де ұялып, 

қызаратын шығар, өз ана тілінде сөйлеуге талпынатын шығар деп ойладым. 

Бірақ, олай болмағаны өкінішті. Осындай өзекті мәселелерге Ұлттық 

қауіпсіздік комитетінің баса назар аударғаны жөн болар еді. Ұшаққа міне 

қалсаң да, дәл осындай жағдай. Стюардессалардың бәрі де қызметті тек орыс 

тілінде көрсетеді. 

Туған тілдің тағдыры ең өзекті мәселе. Бірінші кезекте Мемлекеттік тілге 

басымдық беруді жолға қоюымыз қажет. Ана тілін білмейтін қазақ азаматтарын 

мемлекеттік қызметке алмауымыз керек. Мемлекеттік тілдің мәртебесін 

асқақтатпақ түгілі, бірауыз ана тілінде сөйлей алмайтын бауырларымызды 

билік басынан кетуін талап етуіміз қажет. Туған тілдің көсегесін көгертпесек 

ұлт ретінде сақталудың өзі мүмкін емес. «Қазақ тілі» деп шырылдап жүрген 

Шахановты да қолдауға келгенде шорқақтық танытамыз. Неге? Туған тіл үшін 

күрес – күрестердің ұлысы. Сондықтан да, ел боламыз десек, бір жеңнен қол, 

бір жағадан бас шығарып туған тіліміздің тағдыры үшін, болашағы үшін 

қайратты, шынайы жұмыстар жасалуы керек. Дәл осы бағытта, мемлекеттік 

тілге немқұрайлы қарайтын болсақ, уақыт өте келе ұрпағымыз қазақ тілінде 

сөйлеуге жирене ме деп қорқамын. Кейбір жастардың бойынан патриоттықты 

көре алмайсың. Әрбір жас патриот болса екен деймін. Қазақтың қаһарман ұлы – 

Бауыржан Момышұлының кім екенін білмейтін жастар бар арамызда. Сол үшін 

де біз олардың бойына туған елдің тарихын жастайынан сіңіруіміз қажет. 

Әйтпесе, ертең олардан «Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова кім?» деп 

сұрасаң, эстрада әртісі деп тұрмасына кім кепіл?! 

- Жастардың жанашыры ретінде бүгінгі жастардың белсенділігіне 

көңіліңіз тола ма? 

- Кейінгі уақыттарда жастардың қоғамдық өмірге деген белсенділігі өте 

төмендеп барады. Оны мына факторлардан көруге болады. Жастардың дені көбі 

кітап оқуға құлықсыз. Әсіресе, төлтума әдеби шығармаларымыз бен 

ұлтымыздың негізгі мәдени құндылықтарын санаға сіңіріп, игеруге ықылассыз. 
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Керісінше, еңбек етіп тер төкпей, тез байығысы келетін, сауықшыл, 

сәнқойлыққа бейімділік басымдық алып барады. Заманның даму динамикасына 

сәйкес, қылмыстардың жасалу деңгейлері де күннен күнге күрделеніп келеді. 

Осы күндері жасөспірімдер қылмысты абырой санайтын болды. Өкінішке орай 

мектептер мен оқу ордаларында үлкендер кішілерге әлімжеттілік жасап, ақша 

жиып беру сияқты тағы басқа да қылмысты істерге барып жатқаны жастар 

арасында кезедеседі. 

Қазақ даналығындағы «біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіредінің» 

кері келгендей. Масқара болғанда қыздарымыз қара басып, сүйекке таңба 

салуда. О заман да, бұ заман тарихымызда кездеспеген «қыздар топталып 

төбелеседі» деген сұмдықты көзімізбен көріп отырмыз. Бұл тек Оңтүстік 

Қазақстан өңірі ғана емес, барлық аймаққа тән үрдіске айналып отыр. Бұның 

себептерін алыстан іздеудің қажеті жоқ. Қазіргі уақытта теледидар бұқаралық 

сананы қалыптастыратын өте қуатты құралға айналды. Жастарды қылмыстық 

әрекеттерге толы коммерциялық мақсатта түсірілген бейнетаспалар мен жеңіл 

сезімге негізделген мультфильмдер кері тәрбиелеуде. Ал, қазақстандық 

телеарналардағы өнімдердің 70-80 пайызы отандық өнімдер емес. Дәстүрлі 

дүниетанымымызға кереғар батыстық үлгідегі өнімдер болып табылатын – 

бейнефильм, кино, мультфильм, телешоу, жарнамаларды таратудың негізгі 

саясаты, түп мақсаты – қоғамдық санасын немқұрайлылыққа, бейқамдыққа 

бейімдеу екені белгілі болып отыр. Бұл нәрсенің ең үлкен зардабы сол, қоғам 

дамуына қауіпті жамандықты айтып жатса да, немесе оның шешу жолы болып 

табылатын жақсылықты айтып жатса да адамдардың ол нәрсеге немқұрайлы 

қарауы, бейқам болуы. Бірақ, көпке топырақ шашуға болмайды. Мықты жастар 

бар, бірақ аз. Ол заңдылық та шығар. Өйткені халқымыздың даналары «Жүзден 

жүйрік, мыңнан тұлпар» демей ме? Жоғарыда аталған келеңсіздіктерге қарсы 

шығып, ол олқылықтарға қарсы күрес жүргізіп жүрген, оларды жою 

жолдарының механизмдерін жүйелеп жүрген жастардың ортамыздан табылып 

жатқаны бізді қуантады. 

- Әңгімеңізге рахмет! «Намыс» жастар қоғамдық бірлестігінің 

шинелінен шыққан жастың бірі ретінде еңбектеріңізге жеміс тілеймін! 

 

Сұхбаттасқан: Гүлмира САДЫҚОВА. 

«ЖАС ҚАЗАҚ ҮНІ» Республикалық қоғамдық-саяси апталық,  

№42(415) 04.11-11.11.2009 жыл. 
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КЕЛЕШЕКТІ ОЙЛАУ БАРШАМЫЗҒА ПАРЫЗ 

 

 Бүгінде әлем халықтары үшін Қазақстан адамзат игілігі жолындағы аса 

маңызды идеялар орталығы болып танылуда. Бұл ретте Елбасы еңбегінің 

орасан зор екені айтпаса да түсінікті. Кешегі әлемді аузына қаратқан Астана 

Саммитінің өзі қазақ халқының ұлы істердің жаршысы бола алатын жасампаз 

ел екенін төрткүл дүниеге дәлелдеп берді.  

 Президентіміз Н.Назарбаев мемлекеттік билікті жетілдіру мен жаңартуда 

көршілес елдерге қарағанда оза қимылдап келеді. Мемлекеттік қызмет, 

сыбайлас жемқорлықпен күрес, ұлттық қауіпсіздік пен қорғаныс, парламенттік 

жүйе, аймақтық билік жүйелерін үйлестірудің құқықтық жүйесін жасауда да 

Қазақстан өз көршілеріне өнеге көрсетуде. 

 Нұрсұлтан Назарбаевтың ішкі, сыртқы саясаттағы бастамалары 

жұртшылық көңілінен шығып келеді. Ел келешігін ойлау – бәрімізге парыз. 

Халқымыздың тарихи тағдырының ең бір тар жол, тайғақ кешу, тауқыметті 

тұсында, тіпті біржолата құрып кету қаупі төнгенде, өсіп-өркендеуге мүмкіндік 

алатын ең соңғы майданға жұмылған тұста, жүрегінің түгі, табанының бүрі, 

көңілінің нұры бар Көшбасшы тап болғанына тәубе дегеніміз жөн. Әйтпесе 

кешегі жиырма жыл бұрынғы Қазақстанға бір мезет көз тастап көріңізші. 

Қандай замандардан өттік? 

 ТМД елдеріндегі бүгінгі болып жатқан саяси жағдайлардың, халықтық 

дүмпулердің барлығы, әрине, ел басқарушының біліктілігіне тікелей 

байланысты жағдайлар. Қазіргі таңда Қазақ елі үшін аса маңызды жағдай – ол 

тыныштық, тұрақтылық. Қандай жағдай болмасын біз еліміздің ішкі саяси 

тұрақтылығы мен халықаралық қатынастардағы тұрақтылығына мүдделіміз. 

Қазақстанда  ғұмыр кешіп жатқан халық үшін баға жетпес қазына ел 

тыныштығы екені ақиқат. Осы себепті жалпы ішкі кемшіліктерді көргенде 

ірікпей, сынап-міней беруге болатын шығар, ал ел намысы, халықтың абыройы, 

мемлекеттің мерейі сынға түсіп тұрған тұста болмашыдан ілік іздеп елдіктің 

берекесін кетірмеуіміз керек. 

 Осы ретте мен Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға 

дейін ұзарту мақсатында бүкілхалықтық референдум өткізу жөніндегі 

бастаманы құптаймын және де халықты осы идея жолында бірге болуға 

шақырамын. Ал Елбасымыздың өз халқының ұсынысын қабыл алатынына 

сенемін. 

«ЕГЕМЕН ҚАЗАҚСТАН » газеті,  

№ 8 қаңтар, 2011 жыл. 
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Тіл тағдыры – ұлт тағдыры 
 

А.Ясауи атындағы ХҚТУ вице-президенті, техника ғылымдарының 

докторы, профессор Т.П. Раимбердиев: 

 

БИЛІКТІҢ ҰЛТЖАНДЫ БОЛҒАНЫ ЖАҚСЫ 
 

Осыдан тура 23 жыл бұрын 22 қыркүйекте ұзақ талас-тартыстан 

кейін Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі тұңғыш Тіл туралы заң қабылдаған 

болатын. Тәуелсіздікке бет түзеудің алғашқы қадамы болған бұл заңның 

тарихи мәні аса зор еді. Оны бекітіп, қабылдатуда ұлт зиялыларына көп 

қолдауын көрсеткен Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін де тіл жанашыры. 

Мұның дәлелі, өткен жолы Астанада «Бейбітшілік және келісім» 

сарайында Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІХ сессиясында сөйлеген 

сөзінде: «Мемлекеттік БАҚ-тардың 70 пайызы қазақ тілінде шығады. 

Қазақ тілінде білім беретін мектептерде оқитындар саны 63 пайызды 

құрады. Біз 2020 жылға қарай барлық қазақстандықтардың 95 пайызы 

мемлекеттік тілді меңгеруі тиіс деген міндет қойып отырмыз» деген 

болатын. Осы орайда республикалық «Мемлекеттік тіл» қоғамдық 

қозғалысының ОҚО бойынша төрағасы, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дің 

ғылым және халықаралық қатынастар жөніндегі вице-президенті Талжан 

РАЙЫМБЕРДИЕВПЕН сұхбаттасқан едік. 

- Тәке, қазақ тілінің қазіргі шынайы күйі қандай? Тәуелсіздік алған 

жылдардан бері тіліміздің мәртебесін шынымен көтере алдық па? 

- Жалпы, мемлекеттік тіл – қазақ тілі мәселесін қолға алу үрдісі соңғы 

жылдары қарқын ала бастады. Оған дейін де талпыныстар жасалды. Алайда, 

қаржының жоқтығынан жоғары деңгейде қолдаулар болмады. Қазақ тілінің 

болашағына келсек, уақытты жіберіп алып жатырмыз. Бүгінде бала-бақша, 

мектептер көп ашылуда, алайда, жоғары жақ тілге жанашырлық танытпаса, 

қазақ тілінің қолдану аясы қазақ қоғамында барынша өріс алмаса, одан 

ешқандай пайда келмейді. 

Мен бұдан бұрын да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы айтқанмын. 

Тағы да қайталамақшымын. Мемлекеттік қызметтегі қазақ тілін білмейтін 

қазақтар ана тілін үйренгісі келмесе, орындарын босатсын дегім келеді. Басқа 

ұлтқа тиіспей-ақ қояйық. Олардың тілді үйренгісі бар. «Ертең бәрібір қазақ тілі 

керек» деген оймен бала-шағасын қазақ мектептеріне беріп жатқандар аз емес. 

Бірақ та қазақ тілін қазақтың өзі өгейсітіп жатқаны өкіндіреді. Жағдай дәл 

бұлай жалғасып кете берсе ұлтымыздың болашағы не болады? 

- 2010 жылы мемлекеттік тілді дамытудың онжылдық бағдарламасы 

қабылданған еді. Соның орындалуы Сіздің ойыңызша қалай жүзеге асып 

жатыр? 

- Бағдарлама сол күйінде қала ма деп қорқамын. Себебі, мұның алдында 

да талай бағдарлама қабылданған. Кім білсін, екі жыл енді өтті, мүмкін алдағы 

уақытта орындалу жағы күшейетін шығар. Десек те, мемлекеттік тіл арнайы 

заңда бекітілмейінше нәтиже өзгермейтін секілді. Өйткені, бағдарламамен 
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қатаң талап қойып, ешкімді жазаға тарта алмаймыз. Елбасының тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдарында мемлекеттік тіл мәселесіне қатысты айтқан сөздері бар 

еді. «Қазақ тілін қазір талап етуіміз дұрыс емес. Бүгін мектепке барған балалар 

он жылдан кейін бітіреді, міне, солардан талап етейік» деген болатын. 

Қазақстан Жазушылар одағының 700-ге жуық мүшесі бар. Солардың тым 

болмаса жетеуі тілге жаны ашып бастама көтерсе қуанар едім. Пендешілік қой 

бәріне кінәлі. Барлығының бала-шағасы бар. Мемлекеттік қызметте дегендей. 

Соларға кесірі тиіп кете ме деп қорқады. Ал, Алаш қайраткерлері кезінде ұлт 

үшін басын бәйгеге тікпеді ме? Сол қайраткерлер, батырлар болмағанда 

Қазақстан қазіргідей ел болар ма еді? Солардан қалған мол мұраны зерделеп, 

жадымызда қайта жаңғыртпасақ болашаққа қадам баса алмаймыз. 

- Былтыр орыс тілінің ресми қолданыс аясын қысқарту туралы бір 

топ зиялы қауым өкілдері баста көтерген болатын. Бұл жөнінде сіздің 

ойыңыз қандай? 

- Бірінші кезекте өзіміздің қазақ тілін дұрыстап қолданысқа бір түсіріп 

алсақ, қалған тілдер соның соңынан ерер еді. Әлбетте, тарихи сабақтас орыс 

тілі, әлемдік ағылшын тілі Қазақстанға қажет. Дегенмен, қазақстандықтарды 

мемлекеттік тілді үйренуге ұмтылдырудың бірден-бір жолы – қазақ тіліне деген 

қажеттілікті арттыру екенін ұмытпайық. Өйткені, бүгінгі таңда мәселен, орыс 

тілін меңгермеймін десең де, ісің түскен соң амал жоқ меңгеруіңе тура келеді. 

Өкінішке қарай, қазақ тіліне деген қажеттілік қоғамда әл-әзір туындамай отыр. 

Ал оны жасайтын мемлекеттің өзі. 

Қазақстандағы танымал әуе компаниясы ұшағының бірімен Астанаға 

ұштым. Салондағы «апатты» сөзінің «апаты» деп қате жазылғанын көзім 

шалып қалды. Қарасам, орыс, ағылшын тілдеріндегі жазуда бірде-бір қате жоқ. 

Дереу стюардессаны шақырып, «Мыналарың не? Шырағым, қазақтың қызы 

емессің бе, дұрыс жазсаңдар қайтеді» деп біраз намысқа тиер сөздер айттым. 

Астанадан бері қарай да сол компанияның ұшағымен ұшып келдім. Ресейдің 

ЯК-42 маркалы ұшағы екен. Онда қазақ тілінде жазылған тіптен бір ауыз сөз 

жоқ. Бұл қазақ тілінің қолданысы Қазақстанда мүлдем төмен екендігінің 

белгісі. Мәселен, Францияда тіл полицейі бар. Олар өздерінің тілін ағылшын, 

испан тілдерінің экспанциясынан қорғау үшін әдейі осылай істеген. Біз де реті 

келіп жатса француздардың тәсілін ендіруіміз қажет. 

- «Орыс тілін алып тастасақ ғылымнан, бүкіл ақпарат көзінен қол 

үзіп қаламыз. Орыс тілі Қазақстанды әлеммен жалғастыратын көпір 

іспетті» деген пікірлер турасында не айтасыз? 

- Айтып отырмын ғой, орыс тілінен түбегейлі ажырауға болмайды. Қазір 

ең бастысы, ана тілімізді жолға қою, ал орысшаны қажетімізге қарай үйрене 

береміз. Орыс тілі БҰҰ-ның тілі. Біздің күнделікті сусындап жатқан 

ақпаратымыздың 80-90 пайызы орыс тілінде. 

Бұрынғы Мәжіліс депутаты Бердіоңғаровтың бір мақаласын оқыдым. 

«Қазақ тілін дамыту үшін қазақ балабақшаларының санын арттыру керек» 

дейді. Артынша, орысша білмейтіндердің ой-өрісі озық болмайды дейді. Рас, 

орысша сауаттылардың таным деңгейі бір саты жоғары болады деген жаңсақ 
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ұғым әлі де бүгінгі қоғамды елестей кезіп жүр. Егер ғылымның атасы 

математика десек, қазақтың белгілі математиктерінің барлығы да ауылда 

оқыған, қазақша білім алған. Мәселен, Мұхтар Өтелбаевты алайық, ол әлемдегі 

ең мықты математиктердің ондығына кіреді. Сол сияқты Тынысбек Кәлменов 

те, Асқар Жұмаділдаев та кезінде мектепте қазақша оқыған. Өзінің бір 

сұхбатында А.Жұмаділдаев Мәскеу мемлекеттік университетіне түсу үшін орыс 

тілі диктантынан екі алып қалып емтиханнан құлағанын айтады. Бойындағы 

ерекше дарынын байқаған сол жердің ұстаздары кейін оқуға түсуге көмектесіп 

жебірген. Қарап отырсақ, ең ақылды адамдар солар емес пе? 

- Сіздің пікіріңізше, тіліміздің көсегесін көгерту үшін не істеуіміз 

керек? 

- Бірінші кезекте заңға өзгеріс енгізу қажет. Ол үшін депутаттар, зиялы 

қайым өкілдері, Жазушылар одағы тіл туралы мәселеде белсенділік танытулары 

керек. Тиісті Заң қабылданбайынша, қанша атойлағанымызбен ешнәрсе өндіре 

алмаймыз. Жиырма жылдан астам уақыт босаңсып келдік. Басқа ұлт өкілдері 

үйренсін деп жағдайға қарадық. Біздей кең халық жоқ шығар. Қазақстан халқы 

Ассамблеясы осы мәселеде бірінші болып үн қатса екен. Қазақтың жақсылығын 

көп көрдік, енді қолдауды біз көрсетейік деп ұран тастаса қанеки. 

Қазақ тілін көркейтудің ең төте жолы – тілге жанашыр азаматтарды 

көбірек мемлекеттік қызметке тартуымыз қажет. Биліктің ұлтжанды болғаны 

жақсы. 

- Әңгімеңізге рахмет. 

Сұхбаттасқан: Әнуар ЖҰМАШБАЕВ. 

«ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН» газеті, 22 қыркүйек, 2012 жыл. 
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: Талжан Раимбердиев, ғылыми және инновациялық істер жөніндегі вице-

президент, техн.ғ.д., профессор: 

 

«Елбасының «ҚАЗАҚ ПЕН ҚАЗАҚ ҚАЗАҚША СӨЙЛЕССІН» деген 

қағидасын қызметтің қызығын көрем деген басшы бұлжытпай орындауы 

қажет» 

 

-Тәуелсіздіктің туы тігілгелі 20 жылдан асты. Содан бері қазақ 

тілінің жағдайы қаншалықты жақсарды? 

- Тәуелсіздік ту тіккен соң қазақ тілінің көсегесін көгертуге бағытталған 

көптеген әрекеттер жасалды. Елбасымыздың өзі қазақ тілінің мәртебесін көтеру 

үшін түрлі бағдарламалар, қаулылар қабылдады. Өкінішке орай, әлі де биліктегі 

лауазымды адамдардың көбісі орыс тілінде сайрап, ана тілдерін жетік білмейді, 

қазақ тілінде сөйлеу қабілеттері төмен адамдар. Олардың бала-шағалары да 

қазақ тілін білмейді. Себебі, үйінде әке-шешесі орысша сөйлейді. Бала бақшаға 

қазақ тілінде тілі шығып барған бала дүбара қазақ балаларының ортасына түсіп, 

олар да ертең орысша сөйлей бастайды. Бұған қалай тосқауыл қою керек? 

Тәуелсіздіктің 20 жылдығын тойласақ та мемлекеттік тілге қырын 

қарайтындарға қандай шара қолдану қажет? Менің ойымша, министр, депутат, 

әкім болсын, өзге ұлт өкілдерін айтпай-ақ қоялық, қазақ бола тұра қазақ тілін 

білмесе, қызметімен қош айтысуы тиіс. Елбасының «Қазақ пен қазақ қазақша 

сөйлессін» деген қағидасын қызметтің қызығын көрем деген басшы бұлжытпай 

орындауы қажет. Олардың орыс тілін, ағылшын тілін қосымша сөйлеуіне ешкім 

қарсы емес. Алайда, биліктегі қазақтарға ана тілдерін білмеу кешірілмейді. 

Елбасымыздың «20 жылда аюды да қазақша сөйлететін уақыт келді» деп 

шырылдап айтып жатқанымен, тапсырманы орындаушылар оны жүзеге асырып 

жатқан жоқ. Осыған дейінгі тіл мәселесіне қатысты бағдарламалардың 

көңілдегідей орындалмау себебі зерттеудің, сараптаманың жоқтығынан. Қағаз 

түрінде қазақ тілді осынша мектеп, осынша бала бақша бар деп Елбасыға 

бұрмаланған ақпарат жеткізеді. Ал, сол бала бақшаларға барып, «қазақ, тілі 

қалай оқытылып жатыр, пәлен жылдан бері неше бала тіл үйренді, қалғандары 

неге үйренбеді?» деген секілді талдаулар жасалмайды. 

- Сонда биліктің біиігінде тапсырманың дұрыс орындалуын 

қадағалайтын, қазақ тіліне жаны ашитын адамдар жоқ па? 

- Жо-жоқ, биліктің биігінде қазақ тілінің мерейін өсіруді қалайтын 

бірқатар азаматтар бар. Айталық, Мемлекеттік хатшы Мұхтар Құл-Мұхаммед, 

Мәдениет және ақпарат министрі Дархан Мыңбай, Астана қаласының әкімі 

Иманғали Тасмағанбетов, тағысын тағылар тіл жанашырлары. Ең үлкен тіл 
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жанашыры Елбасының өзі. «Сын түзелмей мін түзелмейді» демекші, Елбасыға 

шындықты шырылдап айтатын ақиық ақын, көрнекті қоғам қайраткері Мұхтар 

Шаханов сияқты зиялы қауым өкілдерінің аздығы өзара бірлік таныта алмауы 

өте өкінішті-ақ. Көмектің зоры шындықты айту. 

- Соңғы кезде өзге ұлт өкілдері қазақ тіліне көптеп бет бұра бастаған 

тәрізді. 

- Рас, өзге ұлт өкілдері соңғы уақытта қазақ тілін үйренуге ыңғай 

танытуға көшті. Балаларын қазақ бала бақшасына, мектептерге беріп, екі ауыз 

болса да қазақша білсін деп ниет білдіруде. Бетке ұстар тұлғалары да 

Парламентке қазақ тіліне құрмет көрсетіп, тұщымды пікірлер білдіріп жүр. 

Өзге ұлттарға жасалынып жатқан жан-жақты жағдайға байланысты қазақ 

тілінің мәртебесін көтеруге атсалысулары заңды құбылыс. Енді мұның бәрі 

сарабдал саясаткер Президентімізді, қиын қыстау заманда құшағын ашқан қазақ 

халқын сыйлағандықтан деп ойлаймын. 

- Тілді дамыту бағдарламасында көзделгендей, 2020 жылға дейін 

қазақша сөйлейтіндерді 95 пайызға жеткізе аламыз ба? 

- Бағдарлама бойынша 2020 жылға дейін қазақша сөйлейтіндердің саны 

95 пайызға жетеді дегенге күмәнданам. Себебі, ол бағдарламаның ғылыми 

тұжырымдамасы жоқ. Ұлттың тағдырын шешетін бағдарлама болған соң оның 

әрі тармағының орындалуын жіті бақылау қажет еді. Олай болмай тұр. 

Мәселен, бір мектептегі, бала бақшадағы әр баланың қазақ тілін қалай меңгеріп 

жатқандығына зерттеу жүргізу қажет. Қазақ тілін қалай үйретіп жатыр, 

мұғалімі қандай, психологтар қалай жұмыс жасап жатыр? Міне, осыған назар 

аударса деймін. Өйткені, келешекте билік тізгінін қолға алатын сол жас ұрпақ 

емес пе? Мен сізге мынаны айтайын: бес, жеті жасқа дейін қазақша сөйлеп, 

қазақы тәрбие алмаған баланың кейін қалыптасуы өте қиын. Ана тілі бастапқы 

кезде қанына сіңбей қалса, отыз, қырық жаста қазақ тілін үйреніп аламын деген 

бос әурешілік. 

- Үш тұғырлы тіл саясатына байланысты не айтасыз? 

- Үш тұғырлы тіл саясатын өз басым қолдаймын. Жаһандану заманында 

бұл керек үрдіс. Тәуелсіздікпен қатар Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-

түрік университеті де 20 жылдығын тойлады. Өзім осы оқу орнында ғылыми 

және халықаралық қатынастар жөніндегі вице-президенті, техника 

ғылымдарының докторы, профессор, Б.Саттарханов атындағы «Намыс» жастар 

қоғамдық бірлестігінің төрағасымын. Университетте іс-қағаздар 100 пайыз 

қазақ тілінде рәсімделеді. Ал үш тұғырлы тіл саясатына байланысты 

студенттерге тегін тіл оқыту орталықтары ашылған. Мұндай жағдай 
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Қазақстанның бірде бір өзге жоғары оқу орнында жоқ. Үш тұғырлы тіл – ХХІ 

ғасырдың жастарына нағыз лайықты саясат. Қазақ тілі әрдайым бірінші орында 

тұруы керек. 

- Латын әліпбиіне көшу жайлы әңгімелер бүгінде жиі айтылып жүр. 

Қалай ойлайсыз, жаңа әліпбиге көшкен дұрыс па? 

- Латын әліпбиіне көшуге бізге әлі ерте. Ол үшін тіліміздің жойылып 

кетпеуіне 100 пайыз сенімді болып, тілдік мәртебеміз сақталып қалу керек. Ана 

тілінде сөйлейтіндердің пайызын көтеріп барып көшуге болады. Жуық арада 

латын әліпбиіне көшетін болсақ, қиындық көп туындайды. Егер 2020 жылы 

шынымен қазақ тілінде сөйлейтіндерді 95 пайызға жеткізіп алсақ, сонда ғана 

латын әліпбиіне көшуге дайынбыз деген сөз. 

- Сонда қайтсек ана тіліміздің мәртебесін көтере аламыз? 

-  Біріншіден, Үкіметтің айналасындағылар, Президенттің жанында 

жүрген команда нағыз патриот қазақтармен толықтырылса ғанибет болар еді. 

Зиялы қауым, әсіресе, журналистер қоғамдағы келеңсіздіктерді су бетіне 

қалқып шығарғандай ашық көрсетіп тұрғаны дұрыс. Сонда Елбасы, атқарушы 

биліктегілер қоғамдық пікірді ескереді. Міне, осыдан оң нәтижелер шығады. 

Қазақ тілін үйретуді сонау бала бақшаның баспалдағынан бастап жіті қадағалап 

тұрғанда ғана бала қазақша сайрайды. 

Одан кейін мына бір мәселе шешімін табу керек. Елімізге орыс немесе 

басқа тілдерді білетін оралман келсе, оған ешқандай проблема жоқ. Тез жұмыс 

тауып алып, шалқып өмір сүреді. Себебі, ол орыс тілін біледі. Ал қазақ тілін 

білетін оралманның алдынан мың сан кедергілер шығады. Неліктен қазақ еліне 

қазақ тілін меңгерген қазақ келсе, күнкөрісі қиындауы керек. Керісінше болуы 

керек емес пе? Сонда әділдік қайда қалды? Көп елдерде адамдарға сол елдің 

азаматтығын алудан бұрын, тілін де білу керек деген шарт қояды. Бізге де 

сондай заң енгізіп қойса нұр үстіне нұр болар еді. Жиырма жыл халықты 

қантөгіссіз, соғыссыз басқарып, баянды болашаққа жетелеу, әрине, ерлікке 

пара-пар. Бүгінде Елбасымызға оңай болып отырған жоқ. Оған ең алдымен 

қоғам жәрдемші болу керек. Баршамыз жұдырықтай жұмылсақ, қазақ тілінің 

болашағы жарқын болады. 

- Ашық пікір білдіргеніңізге алғыс айтамыз. 

 

 Сұхбаттасқан: Айнұр Оңғарбай. 

«РЕЙТИНГ» газеті,  

№48(196) 15 қараша, 2012 жыл. 
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ЕНДІГІ МІНДЕТ – ОРЫНДАУ 
 

 Елбасымыздың 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы бүгінде жер-жерде 

кеңінен талқылануда. Толеранттылықты ту еткен халқымыз дәстүрлі 

дүниетанымымызға сай қашанда әрбір істің астарынан жақсылықты ниет еткен. 

Халық даналығы «екі дүниең абат, екі тойың қабат болсын» дейді. 

Халқымыздың жақсылық пен жасампаздыққа негізделген тарихи істері көбінесе 

қосарланып келіп жатқан тұстарын, әрине, жақсы ырымға балаймыз. 

Асылында, бұл Жолдаудың ерекше тұстары басым деп айтуға толық негіз бар. 

 Елбасының халыққа арналған Жолдауының XXI ғасырдағы 

Тәуелсіздігіміздің 21 жылдық мерейтойымен, Алашорда үкіметінің 95 жылдық 

мерейтойымен және намысы жығылмаған қазақ жастарының рухани жарылысы 

– Желтоқсан оқиғасының 26 жылдығымен тұспа-тұс келуі Елбасын өр намысты 

алашордашылар мен азат рухты желтоқсаншылар рухы жебегендей. 

 Елбасымыздың осы Жолдауында мына жайттар айқындалды, олар: 

тұңғыш рет мемлекеттік тілдің даму стратегиясы белгіленіп, нақты мерзімдері 

айтылды, яғни қазақ ұлтының жарқын болашағы бар деген сөз; латын әліпбиіне 

көшу туралы түрлі ойлардың қорытындысы шығарылып, нақты мерзімі 

белгіленді, жаһандану кеңістігіндегі қазақ елінің өзіндік орны болады деген сөз; 

ауыл шаруашылығы еліміздің экономикасындағы басым бағыттар қатарына 

енді. Бұл ауылдың көтерілуіне, ауылдағы жұмыссыздықты азайтуға, ауылдағы 

халықтың әл-ауқатын арттыруға тікелей байланысты. Енді осы стратегиялық 

мақсаттарға жетіп жатсақ, Қазақ елінің Азия континентінің барысына ғана емес, 

жолбарысына айналарына күмән жоқ. 

 Жолдауындағы тағы бір өте маңызды мәселе – Қазақстанды мекендеген 

этностардың бірлігі. Елбасы өз Жолдауында жұмсақ қайырған маңыздының 

маңыздысы «ұлттың ішкі бірлігі, тарихтан сабақ алу керектігі». Егер 2050 

жылға дейінгі стратегиялық бағдарлама баянды болсын, нәтижелі болсын 

десек, бірінші кезекте бізге қазіргі қоғамдағы рулық, жүздік, тайпалық санадан 

арылу қажет. Ол үшін бүкіл республикалық ақсақалдар (ардагерлер) кеңесін 

құрып, тиісті жұмыстар белгіленуі керек. Бұл – өте маңызды. 

 Қазақ елінің тәуелсіздік тарихында бұл Жолдаудың айрықша орын 

алатыны ақиқат. Ал ондағы Мемлекет басшысы межелеген мақсаттарға қол 

жеткізу үшін жоспарланған тапсырманы орындау жауапкершілігі ең алдымен 

мемлекеттік қызметкерлердің, атқарушы органдардың іскерлігіне сын. Өйткені, 

Елбасыға жүктелген міндет – жолдау, қарапайым халықтың міндеті – қолдау, 

мемлекеттік қызметкерлердің міндеті – орындау. 

 

www.egemen.kz Бейсенбі, 10 қаңтар 2013 7:20 Шымкент. 

 

http://www.egemen.kz/
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ЕРКІНДІК МӨЛШЕРІ – ТҰРАҚТЫЛЫҚ КЕПІЛІ 

 

Жамандық көрсең нәфрәтлі, 

Суытып көңіл тыйсаңыз. 

Жақсылық көрсең ғибрәтлі, 

Оны ойға жисаңыз... 

(Хакім Абай) 

 

 Саналы азамат өз орнын ғұмыр кешіп жатқан қоғам ортасынан іздері хақ. 

Кез келген тұлға өзін қоғамының толыққанды мүшесі ретінде сезіну үшін 

тұрақтылықтың кепілі ретінде қоғамнан шынайылықты талап ететіні де 

шүбәсіз. Мемлекет тұрақтылықтың кепілі ретінде азаматтар арасында шынайы 

қарым-қатынас орнату мақсатында демократиялық жүйені ұсынғанына тарих 

куә. Демократияның тікелей мағынасы қоғамдық өмірін халықтың өзі 

ұйымдастыруын білдіреді. Бірақ бүгіндері жер бетіндегі бірде-бір елде шынайы 

мағынасындағы демократияның орнамағаны ақиқат. Көптеген елдерде тек қана 

халық билігінің мінсіздігі ұқсастырылып, жақындастырылуы ғана көрініс 

тапқан. Мұнда қоғамдарда әлі күнге дейін қоғамдық өмірді реттей қызметін 

өкілеттік және басқа да билік органдары, яғни мемлекеттік органдар атқаруда. 

Шын мәнінде демократия – халық билігі, теңдік, құқық, әділдік, еркіндік 

ұстанымдарына негізделген мемлекеттік құрылым. 

 Демократия – ол еркіндік, яғни конституция мен заң шеңберіндегі сана 

еркіндігі. Бүгінгі таңда сана еркіндігінің негізгі қозғаушы күштерінің бірі, ол – 

материалды құндылық, билік, дәстүрлі менталитет және басқа да негіздер орын 

алып отыр. Саналы адамды демократиялық қоғамда сана еркіндігінің мөлшері 

болуы керек пе, әлде жоқ па деген сұрақ ойландырары хақ. Адамзаттың даму 

тарихына зер салсақ, демократиялық қоғамның Сана деңгейіне сәйкес еркіндік 

мөлшері болуы тиіс. Ол – тұрақтылық кепілі, тыныштық эталоны. 

 Өткенге шегініс жасап, ғибратлансақ. Егер еркіндік мөлшері тұрақтылық 

мөлшерден асып кетсе, я болмаса кеміп кетсе қоғамның дамуына кері әсерін 

байқаймыз. Мысалы, ұлттық менталитетімізге жақын Өзбекстан мен 

Қырғызстан сынды көрші ұлыстардың тарихи дамуына назар салсақ. 

Алашапанды туыстың еркіндік мөлшерінің тым төмендігінен елдің саяси-

экономикалық және рухани дамуында келеңсіздіктер бой көрсетті. Ал 

айырқалпақтылар ауылында еркіндік мөлшерінің ернеуінен асуы саяси 

дағдарыстарға ұрындырды. Сондықтан демократиялық процестердің, яғни сана 
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еркіндігінің де тиісті мөлшері болуы өте қажет және ол өлшем қоғамның даму, 

яғни сананың тәрбиеленуіне сәйкес өзгеріп отыруы тиіс. 

 Жоғарыда атап өткендей сана менталитетке тәуелді және ол жылдар бойы 

қалыптасқандықтан Америка я болмаса Европа демократиясының түпнұсқасын 

көшіру қоғамымызға пайда бермесі уақыт тұрғысынан дәлелденді. Яғни, 

ғасырлар бойы американдық демократиялық қоғамның сүзгісінен өткен сана 

еркіндігін, қалыптасқан менталитетін көшіріп алып келуге деген талпыныстың 

өзі қоғамымыздың тұрақтылық жағдайының бұзылуына үлкен қауіп. Кейбір 

демократтарымыздың «Халық шешу керек», «Халықтың таңдауы болсын» және 

т.б. сол сияқты халық атын жалау етіп, атойлап ұрандауы сана еркіндігінің 

қалыпты мөлшерінен асып тұрақсыздыққа келтіруі әбден мүмкін. 

 Бүгінгі біздің қоғамда демократиялық сана тәрбиесінің басым бөлігі 

тайпалық, рушылдық түсінік шеңберінде екенін ешкімнен жасыра алмаймыз. 

Сондықтан демократиялық үрдістердің қоғамда дұрыс қалыптаспауы, сана 

еркіндігінің бірте-бірте артуы қоғамның тәрбиелену деңгейіне тікелей 

байланысты болып отыр. 

 Бір сөзбен айтқанда демократиялық  процестерді және сана еркіндігінің 

мөлшерін қалыпты тетігінің қажеттілігі айқын болып тұр. Қарапайым мысал. 

Табиғаттың апатты құбылыстарын (жер сілкінісі, дауыл және т.б.) басқару 

мүмкін еместігі белгілі, нәтижесінде апатты жағдайлар орын алады. Ал 

өндірістегі технологиялық құбылыстарды басқару мүмкіндігі бар, нәтижесі 

өнім. Сол сияқты қазақтың киелі жылқысын тізгіндемесе, жабайыланатыны 

белгілі. Олай болса, қалай айтсақ та әрбір қоғамның даму және тәрбиелену 

деңгейіне сәйкес демократиялық процестерді қалыптастыратын сана 

еркіндігінің деңгейіне сәйкес басқарылуы міндетті және ол қажеттілік. 

 Қазіргі қоғамымыздағы сана еркіндігін басқарып отырған материалдық 

құндылық пен билік, әрине оларға тәуелділіктің кезеңі өтпей, қоғам рухани 

еркіндікке қол жеткізе алмайды. Алайда қазіргі даму кезеңімізге, әсіресе сана 

тәрбиемізге сәйкес бүгінгі қоғамға тиімдісі, әрине билік тетігі. Материалдық  

тетік қоғамды бөлшектеп жіберуі айқын, нәтижесінде мемлекеттің 

қауіпсіздігіне нұқсан келтіруі ықтимал. Сонымен қоғамның тұрақты дамуының, 

әсіресе жас мемлекеттер үшін демократиялық жағдайлардың Қазақстандағы 

деңгейі, қоғамның осы үрдістерге әсері немесе оны қалай қабылдауы туралы ой 

жүгіртетін болсақ қазіргі бағытымыз дұрыс. 

 Осы орайда еліміздегі назарға алынған келесі қадам, ауыл әкімінің 

сайлануы құптарлық жағдай. Әкімдерге дауыс беру мандаты мәслихат 

депутаттары арқылы болуы дадұрыс шығар, бірақ болашақта мәслихат 
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депутаттарының сайлануын партиялық тізіммен болуы нәтижелі жеміс берер 

еді. Себептері ретінде аргументтер келтірсек: 

 Бүгінгі мәслихат депутаттарының басым бөлігі бизнес өкілдері. Яғни, 

сана еркіндігі материалдық құндылыққа тәуелді жағдайда, ол жоғарыда атап 

өткендей демократиялық сана тәрбиесіне нұқсан келтіреді. Мәслихат 

депутаттарының құрамында интеллектуалды топ өкілдері (дәрігер, мұғалім, 

өнер-мәдениет қайраткерлері, жазушы-журналистер, заңгерлер, ғалымдар, 

жастар ұйымдарынан, мемлекеттік емес ұйымдардан және т.б.) жоқтың қасы. 

Бұл топ өкілдері билік пен халық арасындағы алтын көпір. Ел бірлігіне кері 

әсер етуші рушылдық дертінен арылар едік. 

 Ал партиялық тізімді жасақтаушы партиялар, мұндағы билік партиясы 

тізімді жасақтауда үлкен жауапкершілікпен жасауы өте маңызды. Таңдау 

барысында үміткердің рухани тазалығы, қоғамдық жұмыстарымен елге 

танылуы, сол сияқты анкеталық принциптерді алға тарта отырып сараптама 

жасау өте қажет және оның дұрыс ұйымдастыру маңыздының маңыздысы. 

Олай болса сайлау институттары (сенат, мәжіліс, мәслихат) арқылы елдегі 

саналы таза адамдарды, яғни қоғамға пайдасы көп интеллектуалды топ 

өкілдерін билікке жақындату бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселелердің бірі және 

бүгінгі заман талабы. 

 Түйіндей келе, ойымды еліміздің абзал азаматы ҚР ҰҒА академигі 

Өмірбек Жолдасбековтің ғибратты сөзімен сабақтасам. 1996 жылдың күз 

мезгілі. Оңтүстік Қазақстан облысынан мәжіліс депутаттығына үміткер ретінде 

келген. Қазығұрт тауын асып, Алтын төбе ауылындағы кездесуден қайтар 

жолда бір шаруа қорасында Енисей  комбайнының сабан жинақтайтын артқы 

сеткасынан тауықхана жасап қойғанын көрдік. Көпті көрген Өмірбек ағаға: 

«Өмірбек Арысланұлы, осы көрініске орай, ауылдың болашағы қандай 

болмақ?» деп сұрақ салып едім, ол кісі терең күрсініп: «Менің білетінім он 

жылдан кейін елде таза адамдар тапшы болады. Сол кезде Елбасының елді 

басқаруы қиын болады, сонда сендердің қажеттіліктерің керек»-деп ұстаз өзін 

қоршаған шәкірттерінің көңіліне сәуле салып, келер күнніңк игілігі үшін адал 

қызмет етуге үндеп еді... 

 

«ЕГЕМЕН ҚАЗАҚСТАН» газеті, 

 сәрсенбі, 30 қаңтар, 2013 жыл. 
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БІЛІМДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕРГЕ МОБИЛЬДІ ТҮРДЕ 

БЕТБҰРЫС ЖАСАУЫМЫЗ КЕРЕК 

 

 Еліміздегі бірқатар оқу орындарының өкілдері білім саласындағы 

әріптестікті нығайту және білім беру жүйесіндегі оқыту сапасын жетілдіру 

бағдарламасы бойынша біліктіліктерін арттыру мақсатында Ұлыбританияға іс-

сапармен барды. Делегация құрамында университетіміздің ғылыми және 

инновациялық істер жөніндегі вице-президенті, техн.ғ.д., профессор Талжан 

Раимбердиев те бар. Біз Талжан Пердешұлымен алған әсері жөнінде ой 

бөліскен едік. 

 - Қазақстан ЖОО делегациясы құрамында Ұлыбританияға барып 

қайттыңыз. Іс-сапарыдың мақсаты қандай болды? 

 - Қазақстандық жоғары білім беру саласының өкілдерінен құралған 

делегация Ұлыбританияға білім беру ісі бойынша іс-сапарға барып қайттық. Іс-

сапардың негізгі мақсаты – жоғары оқу орындары арасында тәжірибе алмасу. 

Делегация құрамында Қазақстандық 5 ректор мен 4 проректор бар. Қаралған 

басты мәселе Боллон үдерісі мен Еуро Одақтың білім жүйесіне ену. Жоғары 

оқу орындарының автономиялық басқару жағдайын қарастыру Елбасымыздың 

Жолдауында айтылды. Осы  бағытта жұмыс жасап жатқан екі университет бар. 

Оның бірі Н.Назарбаев атындағы университет болса, екіншісі өзіміздің 

университет. Біздің оқу орнымызда бұл жүйенің жұмыс жасап жатырғанына 20 

жыл болды. Автономиялы басқару дегеніміз – Өкілетті Кеңес арқылы басқару. 

Ректордың қоғамдық негізде есеп беру кеңесі бар. Тұңғыш қазақстандық 

жоғарғы оқу орындарының автономиялық басқару жүйесі біздің 

университетімізде құрылғанын мақтанышпен айта аламыз. Қазіргі таңда үлкен 

тәжірибесі бар оқу орны саналады. Ғылым мен техника қарыштап дамыған 

қазіргі қоғамда заман талабына сай жұмыс жасауды жолға қою керек. Оқу 

бағдарламалары стандартқа, типтік жоспарларға байланып қалмауы керек. 

Замана ағымына сай техникалық, қоғамдық өзгерістерге мобильді түрде 

бетбұрыс жасауымыз керек. Біздің елде оқу жоспарлары алдын ала бекітіліп 

қояды. Еуропа елдеріндегідей қоғамда болып жатқан өзгерістерді, ғылыми 

жаңалықтардың қазіргі қоғамға маңызын тереңнен қозғауымыз керек. Осыны 

оқу бағдарламасына ендіруіміз қажет. 

 - Делегация Британияның қандай университетінде болды? 

 - Қазақстан ЖОО делегациясы желтоқсан айының 14-21 күндері 

аралығында Ұлыбританияның беделді университеттерінде болды. Іс-сапарды 
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ұйымдастырушысы – Эрасмус+ бағдарламасының Қазақстандағы үйлестірушісі 

Шайзада Тасболатова. Бағдарлама аясында Қазақстандағы ЖОО делегациясы 

Ұлыбританияның белді жоғары оқу орындарында, атап айтсақУоррен Хэмптон 

университетінде, Мидлсекс университетінде, (Middlesex Universitu), Брайтон 

университеті, (Universitu of Brighton), Лондон Империялық колледжінде 

(Imperial College London) білім беру мәселесі төңірегінде тәжірибе алмастық. 

Оқу процесіндегі магистратура, докторантура бағдарламаларының білім 

жүйелері жайлы ой бөлістік. Ол елде биотехнология саласы өте жақсы дамыған. 

Лабораториялары керемет. Бүкіл Еуропаның жаңадан құрастырылған 

автомобильдері осы зертханалардан сынақтан өтіп барып, пайдалануға беріледі. 

 - Ұлыбритания мен біздің білім беру саласының қандай 

айырмашылығы бар екен? 

- Ұлыбританияда біздің елдегідей білім гранттары жоқ. Оқудың бәрі де 

ақылы түрде 6 000 нан 9 000 фунтқа дейін төлемақы белгіленген. Ең қымбат 

төлемақы медицина саласы. Әлеуметтік жағдайы төмен студенттер 

мемлекеттен көмек ретінде төмен пайызбен несие алады. Кейін оқуды бітірген 

соң айлық жалақысының орташа сомасы есептеледі. Егер белгіленген межеге 

жетпесе, қаржы төленбеуі де мүмкін. 

Ол жақта магистранттар мен докторанттар қазіргі қоғамдағы өзекті 

мәселелерді қозғайды. Әлеуметтік ортамен тікелей байланыста болады. Бізде 

өкінішке орай осы жағы ескерілмей бұрын қорғалып қойған тақырыптың 

айналасындағы мәселені қайта дайындап жатқан жайттар да кездесіп жатыр. 

Осыдан аулақ болуымыз керек. Англияда магистранттар мен докторанттардан 

біздегідей импакт факторлы журналдарға мақала жазу талап етілмейді. Тек қана 

іс-тәжірибемен, зерттеулермен көрсетсе болғаны. Студенттер бакалавр 

дәрежесінен магистратураны оқымай-ақ бірден докторантура бағдарламасы 

бойынша білімін жалғастыруға мүмкіндігі бар. Диплом жұмысының балы 

жоғары талапқа сай болса ғылыми кеңес мүшелері қажет деп тапса, 

докторантураға қабылдана алады. Магистранттар 1 жыл, жеке графикпен 2 жыл 

(қосымша жұмыс жасайтындар үшін келісім бойынша) оқу мерзімі белгіленген. 

Тағы бір айта кетер жайт Ұлыбритания университетінде 83 жастағы қарт 

докторантты кездестірдік. Бұл дегеніңіз - өмір бойы білім алу саясаты іске асып 

жатыр деген сөз. Өзімізбен барған қазақстандық делегация құрамындағы 

бірқатар ректорлар мен проректорлар біздің университет туралы жақсы біле 

бермейді екен. Шалғайдағы Түркістан жеріндегі ХҚТУ-нің заман талабына сай 

жабдықталған материалдық базасы, 600 орындық мәдениет орталығы мен 

клиникасының бар екенінен бейхабар екен. Себебі жоғарыда да айтып 
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кеткенімдей, автономиялық басқару жүйесі, Өкілетті кеңес, Сенат біздің 

университетімізде дұрыс жолға қойылған. Мен әріптестерімді тәжірибе 

алмасуға алысқа бармай-ақ өзіміздің оқу ордамызды көруге шақырдым. 

 

Сұқбаттасқан:  Жанар БЕЙСЕНБАЕВА. 

 

«ЯСАУИ УНИВЕРСИТЕТІ» газеті,  

 №7(389), 30 желтоқсан, 2014 жыл. 
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Талжан Раимбердиев, ғылыми және инновациялық істер жөніндегі вице-

президент, техн.ғ.д., профессор: 

 

«ЕЛІМІЗДЕГІ  ӘРІПТЕСТЕРІМІЗ АВТОНОМИЯЛЫ УНИВЕРСИТЕТ 

МӘСЕЛЕСІНДЕ БІЗДЕН ТӘЖІРИБЕ АЛСА БОЛАДЫ» 

 

Университетіміздің Ғылыми және инновациялық істер жөніндегі вице-

президенті, техн.ғ.д., профессор Талжан Пердешұлы Раимбердиевтің 

Ұлыбританияға іс-сапармен барып келгенінен газетіміздің өткен нөміріндегі 

сұхбатынан қанықсыздар.  

Вице-президент Талжан Пердешұлымен жалпы ғылым саласындағы жаңа 

серпін мен леп туралы және өтіп бара жатқан жыл жетістіктері, келер 

жылға арналған жоспарлары төңірегінде әңгіме өрбіткен едік.  

 

АНГЛИЯ ҰСТАЗДАРЫНЫҢ ОҚУШЫЛАРҒА ҚОЙҒАН 

ҚОРЫТЫНДЫ БАҒАЛАРЫ ҮЛКЕН СЕНІМГЕ ИЕ 

 

- Талжан Пердешұлы, сіздің таяуда Ұлыбритания сапарынан 

келгеніңізді білеміз. Бұл жөнінде университет сайтынан және әлеуметтік 

желілерден оқырман хабардар. Осы сапарыңыз турасында өзіңіз кеңірек 

әңгімелеп берсеңіз. 

- Өздеріңізге белгілідей, Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының Жолдауында 

еліміздегі жоғары білім беруді сапалы жасау мақсатында түрлі тапсырмаларды 

үкіметке жүктеді. Сол тапсырмалардың бірінде айтылғандай, еліміздегі ЖОО-н 

еуропалық үлгіге сай жасау және автономияландыру болатын. Біздің осы 

сапарымыз аталған мәселе бойынша тәжірибе алмасу болды. Елімізден беделді 

5 ЖОО ректоры және мен университетіміздің өкілі ретінде Ұлыбританияның 

алдыңғы қатарлы бірнеше университеттерінде және Ұлыбритания кеңесі мен 

консулдықтарында болдық. Олар Мидлсекс университеті, (Middlesex 

University), Брайтон университеті, (University of Brighton), Лондон Империялық 

колледжі (Imperial College London).  

Осы жерде айта кету керек, біздің университетіміз осыдан 20 жыл бұрын бұл 

жүйені бастап қойған.  Автономиялы университет жүйесін енгізудің негізгі 

модельдері, тетіктері Қазақстанда тұңғыш бізде қалыптасқан. Сол себепті біздің 

еліміздегі басқа ЖОО біздің университетімізге келіп, тәжірибе алмасса болады 

деп толық айтуға негіз бар.  
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Біз Еуропалық автономиялы университеттеріне қойылатын талаптарды 

толық атқарып отырмыз деп айтпаймын. Алайда негізгі басқару жүйесіне 

қойылатын жүйелері қалыптасқан. Енді бізге оқу жүйесіндегі оқу 

бағдарламаларының автономиясын қалыптастыру және олардың мобильді 

болуымен қатар бұл процестерді жұмыс берушілермен тығыз байланыста 

орындау. Бұл әрине біз тарапымыздан шешіле қоятын мәселе емес. Бұл түйін 

Білім заңына және тиісті нормативті құжаттарға байланысты шешілетін мәселе. 

Мәселен, бізде жалпыға білім беру стандарты және типтік оқу бағдарламалары 

бекітіледі де, ол тақырыптар да пәндер де бірнеше жыл жаңартылмай 

оқытылады. Мобильділік жоқ, яғни қоғамдағы түрлі эволюциялық процестерге 

орай біз инновациялық пәндерді дер кезінде пысықтап, талдап-таразылай 

алмаймыз. Өтіп кеткен жәйтті тарихтан алып қарастыруға мәжбүрміз. Ең 

күрделі сұрақ осы. Осы мәселенің есебінен Қазақстандық жоғары білім алушы 

түлектер толыққанды заман талабына сәйкес маман бола алмайды, себебі сол 

уақытта болып жатқан құбылыстарға баға бере алмайды. Бұл әрине жүйедегі 

ағаттықтың жемісі дер едім.  

- Шетелдік ғалымдармен әріптестік барысында, ол кісілерден не 

үйренуге болады деп түйдіңіз? 

- Англиядан менің бір байқағаным мектепке үлкен рөл берген. Себебі 

мектеп ұстаздарының оқушылардың білімдеріне қойылған қорытынды 

бағалары үлкен сенімге ие. Осы бағамен оқушы ешбір емтихан тапсырмай-ақ 

студент бола алады. Біздегідей ҰБТ кешенді тест деген түсінік жоқ. Алайда 

біздің еліміз бұл жүйені енгізуге әлі дайын емес. Бұған әлі біраз жыл керек деп 

ойлаймын,ол үшін қоғамның руханияты мен санасы тазару керек. 

Ал, ЖОО ұстаз-ғалымдары үнемі ізденіс үстінде жүреді. Себебі, оларда 

дәріс тақырыбы қатып қалған емес, себебі сарғайған қағаздарды қайта-қайта 

парақтау оларға тән емес, олар әрқашан инновациялық бағыттардағы 

ізденістердің жемістерін білімгерлермен бөлісуге ынталану жағдайында жүреді. 

Сонымен қатар ол жақта жас ғалымдар яғни магистранттар мен докторанттарға 

үлкен ден қойылған. Біздегідей бакалаврларға басым көңіл аударып, ал 

магистранттар мен докторанттарға екінші тарапта ден қойып отырған жоқ. 

Магистранттарға ғылыми ізденістің әлемдік кеңістігіне қалай кіру, анализ 

жасау және әр ғылыми еңбек бойынша қортынды пікірін білдіру сияқты 

әдістемелерге үлкен бере отырып, оларға тақырыпқа сәйкес әртүрлі бағыттағы 

эссе жазу арқылы және оның талаптары аясында жұмыс жасауды үйрету жақсы 

жолға қойған. Яғни әлемдік деңгейдегі соңғы ғылыми мақалалармен жұмыс 

жасауға және олардың қорытындысы негізінде өздеріне мақсат қойып соны 
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шешу жолдарының ізденістеріне түседі. Ал біздегі жағдай мүлде басқаша және 

10-15 жыл бұрынғы «инновация» төңірегінде жүргеніміз,әрине дұрыс заманауи 

зерттеушілеріміз де бар , бірақ өнер аз болып отыр. Қазіргі таңда бізде тіпті 

диссертациялық тақырыптардың өзін жеңіл, қарабайыр, өзектілігі жоқ, ең 

бастысы ескі тақырыптарды ұсынып жатамыз. Әрине бұл баршаға тән емес. 

Дегенмен басым көпшілігі өкінішке орай осы жағдайда. Бүгінгі заман ағымына 

тән саяси, әлеуметтік, экономикалық, индустриялды-инновациялық, өңір 

ахуалына қатысты маңызды мәселелерді қаузайтын тың тақырыптарды көре 

алмай келеміз. Дәл қазіргі таңда айналаға қарасаңыз бізде зерттелмеген 

тақырыптар өте көп. Бір ғана мысал; елде инвесторларға жұмыс жасау үшін 

қандай жағдай жасалғаны туралы тақырыптар алуға да болады. Елбасымыз 

үнемі инвесторларға жеңілдіктер беріп жатқандығы туралы айтып келеді. 

Алайда осы тапсырма орындалып жатыр ма? Осы сұрақтардың жауабын әрине 

жас ғалымдарымыз зерттеуі тиіс.  

Менің бір үйренер тұсым Англиядан осы дер едім, тақырыптарды дәл тану, 

жастарды нақты ғылымға, дұрыс баулу.   

 

БІЗДІҢ ҒАЛЫМДАРЫМЫЗҒА ОЯНУ КЕРЕК 

 

- Қалай ойлайсыз сіз барған шетелдік ЖОО ғалымдарын қазіргі таңда 

қандай тақырыптар қызықтырады екен? 

- Әрине, Ұлыбритания ғылымы орасан қарыштап дамып жатқан мемлекет. 

Барлық тақырыптарда жұмыс жасап жатыр. Бірақ басым көпшілігі медицина , 

фармакалогия , технология мен өндіріске назар аударған секілді. Себебі 

лабораторияларға қаржыны үнемдемейтінін анық байқадым. Бір ғана мысал, 

Мидлсекс университетіне барғанда журналистика мамандарын даярлайтын 

орталықтарына арнайы соқтым, сондағы байқағаным студиялары 

инновациялық , соңғы үлгідегі өте жоғары деңгейде, камералар мен студиялық 

аппараттармен жабдықталған. Яғни бұл аппараттар телеарналардың студиялық 

ретінде енді қолданысқа баратын заманауи қондырғылар екендігі және бітіруші 

маман заман талабына сәйкестігінің көрінісі. Қызығып жабдықтау шығынын 

сұрағанымда 3 млн. фунт деді, ол біздің теңгеге шаққанда 855 млн. теңгеге 

шамалайды екен.  

Әрине ол жабдыққа лайық ғалымдары да бар. Біз таяуда факультеттерге 

ғылыми-зерттеу лабараториялық жабдықтарға ұсыныс жасау туралы хат 

жолдадық. Бірақ біздің кейбір ғалымдарымыз шамамен 50 пайызы, өзінің 

зерттеуі үшін қандай жабдық қажет екенін нақты айта алмайды деген күдігім 
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бар. Айтқанымен жұмыс жасай алу тәжірибесі болмауы мүмкін. Егер 

жағдайымыз осылай болса біз ол жабдықты қолдана алмайтын ғалымнан не 

күтеміз. Не нәтиже ала-аламыз. Кейде ғалымдарымыздың жұмысы неге төмен 

деген сауал тастағанда, біздің алдымызға жұмыс жасайтын лабораториялар жоқ 

деген жауаптарын алдымызға кесе-көлденең қойып жатады. Ал бар 

лабораториялар шаң басып тұрған жағдайлар да кездескен. Бұл нені білдіреді. 

Менің Еуропадан тағы бір түйгенім, ол жақта лабораторияны ғалымдар 

сұрапты деп алып бере салмайды екен. Бірінші сол ғалымдардың еңбегін 

қарайды, сосын ол кісіні өзге ғылыми-зерттеу институттарына сұранып отырған 

тақырыптары бойынша ізденуге жібереді. Егер тақырыптарының негізін 

көрсете алса, сол жабдықтың қажет екендігін дәлелдеп берсе ғана алып береді. 

Бұл керемет жүйе емес пе?  

Қазіргі таңда Елбасымыз ғылымға үлкен жағдай жасап отыр, «Болашақ» 

бағдарламасы арқылы шетелге ғылыми тағылымдамаға барып қайтуға да 

болады. Біз ғалымдарымызға біраздан бері осыны да ұсынып жатырмыз. 

Алайда, тіл білмейтіндіктерін айтып шегіншектейтіндері бар. Бірақ бұл 

бағдарламада тілдің төменгі деңгейіндегілерді қосымша тілді игеруіне 

мүмкіндік береді. Сол себепті қорықпау керек. 

  Тағы бір айта кетер жәйт, министрлік тарапынан еліміздегі 15-ке тарта 

ЖОО өңірлік ғалымдардың қолданысы үшін ортақ лабараториялық зертханалар 

ашып қойды. Бұл мәселені де ғалымдарымызға ұсындық. Өздерінің 

тақырыптары бойынша ізденемін десе біз жағдай жасаймыз.  

 Жалпы айтқанда біздің ғалымдарымызға үлкен серпіліс керек. Ояну 

керек. Ол уақыт келген. Уақыт ешқашан күтпейді. Дәл қазір әлем ғалымдары 

жатпай-тұрмай еңбек етуде. Біз де бұл көштен қалмауымыз керек.  

Осы сұхбат барысында айта кететін тағы бір мәселе бар. Магистранттар 

мен докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы жүйесіздік. 

Магистранттарға шетелде екі апталық тағылымдамадан өтуі қажет. Алайда 

біздің жас ғалымдарымыз Түркияға ғылыми жұмыс емес керісінше «туристік» 

сапарымен барып жүр. Бұл әрине біз үшін ұяларлық жәйт. Менің ойымша бұл 

жердегі кемшілік, жетекшілердің дұрыс бағыт бермегенінен орын алып жатыр. 

Бір жиында әріптестеріміз магистрантарды шетелге жібермей жатыр деген 

сауал қойылды. Әрине бұл істің басында мен тұрған едім. Менің қарсы 

болғаным мемлекеттің қаржысын оңды-солды шашуға бөгет болу еді. Мен дәл 

осы іске қатысты бір жағдайды айтайын. Бір магистрантымыз Түркияға ғылыми 

тағлымдамаға сапар жоспарлаған болатын. Алайда тақырыбы ІІ дүниежүзілік 

соғыс Қазақстандықтарға қатысты болғандықтан мен қарсы болдым. Мен білер 
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болсам бұл тақырып бойынша Мәскеуге сұранғаны жөн болар еді. Ғылыми 

жетекшілердің магистранттардың ғылыми тағылымдама жоспарына салғырт 

қарайтындығы осыдан байқалады. Жоспарға Түркияға барып жетекшіммен 

бірге ғылыми мақала жариялау деген жұмыстар жоспарлайды. Ал оған дәлелді 

жетекшілігімен интернет арқылы алдын-ала хат алмасу арқылы дайындық 

жұмыстары болуы керек,ол жақ. Іс-сапар мақсатына жоспар нақты құрылуы 

қажет. Сол жоспарға сәйкес қажет болған жағдайда шетелге іс-тәжірибеге 

шығуға нақтыланған іс-сапарлары мен ғылыми жобасы белгіленген, қай жерде, 

қандай лабораторияда, кітіпханаларда, архивтерде жұмыс жүргізетіндігі 

көрсетілгені дұрыс. Сосын қазіргі магистранттар мен докторанттар ғылыми 

жетекші мен ғылыми тақырыпты қолғапша ауыстырып жатады. Бұл дұрыс 

емес. Бір тақырып, бір жетекшімен ғана жұмыс жасау керек, әрине шет елдік 

жетекші көп жағдайда формальді түрде қалып отырады. Ал шындап келгенде 

шет елдік жетекшіні де дұрыс таңдап тиімді пайдалану мүмкіншіліктерін 

қалыптастыруымыз қажет-ақ.Асты да бір қазаннан екінші қазанға ауыстыра 

берсең маңызы кетпей ме? Ғылым да ас секілді әбден бір қазанда қайнағанда 

ғана маңызы шығып, жемісін береді. Кеңес үкіметі тұсында ғылыми 

жетекшілері қайтыс болған ізденушілер диссертациясын қорғай алмай қалатын 

, яғни жетекшілік пен тақырып ерекше мән берілетін. Сондықтан мұндай бей-

берекетсіздікке жол бермеуіміз қажет. 

Тарих саласындағы жастар ғылыми тақырыпты алғанда бірінші Отан 

тарихынан бастаса деймін. Себебі бізде зерттелмей жатқан еліміздің зиялы 

тұлғалары көп. Атап айтқанда Алаш зиялыларымен немесе Алаш үкіметімен 

байланысты тұлғаларды зерттесе деген ұсынысымды айтыпта жүрмін, мен міне 

осы тақырыптар бойынша Ресейге, Германияға, Францияға, Түркияға ғылыми 

іс-тәжірибе жоспарласа болады. Алысқа бармай-ақ қасымыздағы Ташкенттегі 

архивтерде тарихымыздың талай беттері зерттелмей жатыр емес пе?! Біз 

кезінде Алаш ардақтыларын зерттей алмадық, коммунистерді зерттеп шықтық. 

Бұл сол кездегі кедергілердің әсері болатын. Ал қазір ешкім кедергі жасай 

алмайды. Қатталған кәрі тарихтың шаң астындағы шындығын ашып, топырақ 

астындағы жауһарларымызды ашып, өз дәрежесіндегі лайық бағасын беретін 

ғалымдар қазір қажет-ақ.   

 - Талжан аға, енді өзімізге оралсақ. Біздің университет ғалымдары түрлі 

салада ғылыми жобалар әзірлеп, ұсынып жатады. Оның нәтижесі де жоқ 

емес. Күні кеше елді индустрияландырудың 5 жылдығында сөйлеген сөзінде 

елбасы Нұрсұлтан Назарбаев инновациялық ғылымды баса айтты. 
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Инноваторларды дайындау, оларға жағдай жасауды қадап айтқан еді. Біз 

Экспо-2017 көрмесіне қандай инновациялық жоба алып барамыз?  

- Елбасымыздың сіз айтып отырған сөзін мен де аса ыждаһаттылықпен 

тыңдадым. Шынында да бұл салмақты айтылған ой. Елбасының жанайқайы дер 

едім. Себебі, Қазақстан екі алып державаның ортасындағы мемлекетпіз. Мына 

жаһандану кезеңінде біздің экономикамыз жұтылып кетуі мүмкін. Осы 

тығырықтан шығар жолда бізді жаңа ашылымдар алып шығады. Әрине қазіргі 

технологиясы дамыған Индонезия, Малайзия, Сингапур, Қытай мемлекеттері 

бүгінгі жетістікке жету жолында көп жыл жұмсады. Алайда, біздің бұл істегі 

даму жылдамдығымыз орасан екендігін Елбасымыз атап өтті. Осы ретте 

Н.Ә.Назарбаев инновацияны дамытуды баса айтты. Инноваторларды 

дайындауды жүктеп жатыр. Шетелдік инновациялық технологиялар әрине бізге 

ең озық үлгісін ұсынбайды, ол заңдылық. Осы ретте өзіміздің 

өнертапқыштарымыз болса бұл еліміз үшін үлкен табыс болар еді. Қазіргі таңда 

бізде өнертапқыштар бар, бірақ олардың идеяларын тез өндіріске не болмаса 

сынақтан өткізу үшін қолдаушылар жоқ. Биліктегі бюрократтық аппараттардың 

мың қағазы инноватордың идеясын ұмыттырып, аяғы тоқтатып тастауына 

мәжбүрлейді. Болмаған күнде шетелден шығаруына итермелейді. Бұл әрине 

өкінішті.  

Ал, енді университетіміздегі инновациялық жетістік не дер болсақ, мен ең 

бірінші Ботаникалық бағымызды айтар едім. Себебі мұнда біздің өлкемізден 

өнбейтін, бұрын соңды жерсінбеген жеміс ағаш сұрыптары өндірілуде. Бұл 

ретте профессор Құлахметов Байжігіт есімін атамасақ болмайды. Сондай-ақ 

университетіміздің Экология ғылыми-зерттеу институты ғалымдарының 

инновациялық жұмыстары ретінде қаламыздағы Ахмет Ясауи кесенесінің 

экологиялық эррозияға қарсы жақтарына арналған зерттеулерін атауға болады, 

мұнан өзге өндіріс қалдықтарымен жұмыстарын атауға да болады. Студентіміз 

Қайсар Еркіннің инновациялық өнімін мақтанышпен айтуға болады, бұл 

баланың бойына біткен тума дарыны бар жас. Оның көп идеялары бар. Алайда, 

елімізден қолдау таба алмағандықтан алғашқы идеясын Қытайдан патент алып, 

сол жақтан шығарып өндіріске енгізді. Қытай бұл жолға әбден түсіп алған. 

Біздің еліміз де алдағы уақытта осы жағына көңіл бөлетін болады деп 

ойлаймыз. Сонымен қатар әріптесіміз Мейірбеков Әбілда деген ғалымымыздың 

есімін мақтанышпен айта аламыз. Ол кісінің де көптеген  патент иегері екені 

белгілі, университетіміздің үздік инноваторы  ретінде айтуға болады 

Дәл осы бағытта біздің медицина саласының ғалымдары енжарлық 

танытып отырған сияқты. Статистика сүйенетін болсақ, әлемде медицина 
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ғылымына жалпы ғылымға жұмсалатын қаражаттың 70 пайызға жуығы 

жұмсалады екен. Бұл дегеніңіз бірінші орында адам денсаулығы маңыздылығы 

өте жоғары. 

   Еліміздің ғылым комитетінің жариялаған ғылыми конкурсына осы жылы 

біздің университет ғалымдары 151 жоба ұсынды, бүгінде оның 3 кезең өтті. 

Осы ретте біздің 128 жұмысымыз қазіргі таңда Ұлттық ғылыми кеңес 

сараптауында. Біз осы конкурстан үлкен үміт күтіп отырмыз. Себебі бұл 

жобалар университет ғалымдарына тың серпіліс береді деп сенемін. Бұл әрине 

университет басшысы Уәлихан Сейділдаұлы Әбдібековтің талабымен нақты 

қадағалауы нәтижесі деп ойлаймын. Ол кісі осы қызметке келген күннен бастап 

университет ғалымдары неге ғылыми конкурстарға қатысу деңгейі төмен, неге 

ғылымнан қаржы табу үлесі төмен деген басты сауалды әрбір жиында қадап 

айтып отырды. Осы леп біздің ғалымдарымызға қозғау салды деп ойлаймын. 

Нәтижесі бұрынғыдан едәуір жоғары болатынына сенім бар. 

 

ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ СТАТУСЫН ӨЗГЕРТУ 

КЕРЕК 

   

- Өзіңіз білесіз, Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өзінің әрбір сөзінде ғылымды 

ауызға алып жүреді. Үкімет те ғылымға қаржы бөліп жатыр. Осыдан кейін 

Қазақстан ғылымында қарқынды даму бар деп ойлайсыз ба? Әлде тағы да 

басқа шешім күтер мәселе бар ма? 

- Қазіргі таңда бізде ғылым әр түрлі министрліктің құзырына бөлініп 

кеткен.  Менің ойымша бұл біздің ғылымымыздың серпінді дамуына кедергі 

келтіретін сияқты. Кейбір ғылыми салалар дамымай отыр, оларға ие болатын 

ешкім қалмады. Мысалы инновация, техника ғылымдарын кім қадағалап 

жатыр? Олар қаржыны яғни ғылыми қаржыны қалай алады? Міне осы бізге 

үлкен бір жаңа ғылыми реформаны қажет ететін сияқты. Ғылыми қаржыны бір 

жерден басқаратын, бір жерден үлестіретін яғни тиімді игеруді қамтамасыз 

ететін ғылыми агенттік, не болмаса орталық қажет сияқты.  

- Сонда, ҚР Ұлттық ғылым Академиясы бұл іске қауқарсыз болғаны ма? 

-  Бұл сұрағыңыз орынды. Қазіргі таңда Ұлттық ғылым Академиясының 

бұрынғы функциясы, құзыреттілігі жоқ. Академия қазір қоғамдық негізде ғана 

жұмыс жасап жатыр. Академияны бұрынғы деңгейіне көтеру үшін статусын 

өзгерту қажет. Сонда ғана  ғылыми қаржыны реттеп, қажетті, маңызды 

ғылымға бөлу құзыретіне ие болар еді.    
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- Университетіміздің ғылыми-зерттеу институттары өз дәрежесінде 

жұмыс көрсетіп жүр. Айтуға лайықты еңбектер де жоқ емес. Осы жылы 

тағы бір институт ашылды. Қалай ойлайсыз, институттар қатары 

алдағы жылы тағы өсе ме? Осы ретте 2014 жылындағы қандай ғылыми 

жетістіктерді айта аламыз?  

- Университетіміздің жанынан ашылып жатқан ғылыми-зерттеу 

институттары өте қажет. Себебі бізде қызмет жасайтын кез-келген ғалым осы 

институтпен байланыста болуы керек. Ғалымдарымыз жыл басында бөлінетін 

сағатқа таласпауы тиіс, ол қосымша табыс көзі болып қалу керек. Ал негізгі 

табысы осы ғылымнан болғаны абзал. Профессор институттағы 

лабораториясында зерттеу-тәжірибесін жүргізіп отырып арасында дәрісін оқып 

келу үшін ғана аудиторияға баруы қажет. Ал, қалған зертханалық, СӨЖ 

тапсырмаларында студенттерді ғылымға тартып, өз зертханаларында – студент, 

ғылым, профессор қайнап жатуы қажет. Мен келешегімізді осылай елестетемін. 

Дамыған елдерде дәл осындай жүйе жұмыс жасайды.  

Енді таяу күндері ғалымдарымыздың ғылыми жобаларынан қаржы ұтып 

жатса, осы институттарымыздың лабораториясында жұмыс жасау тиіс. Жалпы 

ғылым қай жағынан болмасын осы институттармен біте қайнасып жатуы қажет. 

Ол солай болады да. Кафедра бакалаврды дайындаса, ал магистранттар мен 

докторанттар осы институттармен бірге жұмыс жасауы қажет деп ойлаймын. 

Сонда ғана ғылым алға адымдап қадам басады.  

Біздің институттарымыздың қатары алдағы уақытта өсуі әбден мүмкін. 

Энергетика ғылыми-зерттеу институтын ашсақ болады деп ойлаймын. Себебі 

бізде баламалы энергияны зерттеуге табиғатымыз қолайлы. Күн де, жел де бізде 

жеткілікті. Сондай-ақ  Кентауда «Алагеум» трансформатор зауытымен бірлесіп 

қызмет етуге де болады. Бұл зауыт еліміздегі теңдесі жоқ кәсіпорын. Бұл 

жағынан да біздің мүмкіндігіміз зор.  

   Ал, жетістіктерімізге келер болсақ ең алдымен импакт-факторлы 

журналдардағы біздің ғалымдарымыздың ғылыми мақалалар санының өсуі дер 

едім. Алғашқы кезде тіл, тарих, т.б. саладағы ғалымдарымыз «қазақтың тарихы, 

қазақтың тілі, әдебиеті шетелдіктерді қызықтыра қоймайды, қалай мақала 

шығарамыз?»-деген еді, қазір ол кісілер де мақалаларын шығарып жатыр. Дәл 

осы жерде айта кетер едім, қайсы бір мамандықта докторантура бар сол 

мамандықтың оқытушы-профессорларының импакт-факторлы журналдардағы 

мақалаларының үлесі жоғары болып тұр. Бұл нені білдіреді, әрине жас 

ғалымдарымыз тілді меңгерген және интернетпен байланыс орнатуды да жақсы 

біледі, осы себепті олар шетелдік журналдармен байланыс орнатып ғылыми 
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жетекшілерімен бірлікте ғылыми мақалалар жариялауда. Сонымен қазіргі 

статистикалық мәліметті айтайын, факультеттер бойынша Гуманитарлық 

ғылымдар факультеті көшті бастап тұр. Олардың 2014 жылы жариялаған 

мақалаларының саны 24 болса, екінші Жаратылыстану факультеті 15, үшінші 

Әлеуметтік ғылымдар факультеті 11 мақала екен. Жалпы университет бойынша 

2014 жылы 62 мақала импакт-фаторлы журналдарда жария болған болса, 2013 

жылы 55 мақала, 2012 жылы 19 жарияланған болатын. Өткен жылдардағы 

көрсеткіштермен салыстырғанда өсу бар, көрсеткіштер жоғары болып тұр. 

 

«ТҮРКОЛОГИЯ» ЖУРНАЛЫН ИМПАКТ-ФАКТОРЛЫ ЖУРНАЛДАР 

ҚАТАРЫНА ЕНГІЗУ ҚАЖЕТ 

 

- Өзіңізге белгілі 2012 жылдың қаңтарында ҚР Білім және Ғылым 

министрлігінің бұйрығымен ғылыми диссертациялық кеңестер өз 

жұмысын тоқтатты. Дәл осымен қабат Республика бойынша ғылыми 

журналдар ЖАК тізімінен шығарылды. Оның ішінде университетіміздің 

журналдары да бар. Қазіргі күндері университет оқытушы-профессорлары 

ЖАК тізіміне енген өзге университет журналдарын жағалап жүр. Қалай 

ойлайсыз, ғылыми журналдарымызды жақын күндері ЖАК тізіміне енгізу 

ісін қолға алу жоспарыңызда бар ма? 

- Оқу орнымыздың ғылыми журналдары ретінде «Хабаршы» мен 

«Түркология» журналдарын айтуға болады. «Хабаршы» журналы 2014 жылдың 

қыркүйек айына дейін құрылым бойынша бізде болған жоқ. Біздің құрылымға 

енген күннен бастап бұл іспен айналысудамыз. ЖАК-тың қазіргі талаптары мен 

ережелеріне орай құжаттары рәсімделуде. Дейтұрғанмен қазіргі таңда 

журналдарды ЖАК-қа тіркеу бұрынғы уақыттағыдай соншалықты өзекті емес. 

Диссертациялық кеңестің жұмыс істеп тұрған тұсында бұл маңызды еді. 

Алайда, қазіргі талап импакт-факторлы журналдарды сұрап отыр. Біз мұнымен 

журналды үзілді-кесілді ЖАК тізіміне енгізу жұмысын тоқтатамыз демейміз. 

Мұндағы басты мәселе жарияланатын ғылыми мақалалардың сапасын арттыру 

қажет. Талаптарды күшейту керек.      

Ал, «Түркология» журналы туралы айтар болсақ, біраздан бері бұл 

журналды импакт-факторлы журналдардың деңгейіне көтеруді айтып келеміз. 

Бұл журнал Францияда тіркелген. Біздің университетіміз түркология 

ғылымының орталығы болуы тиіс. Біз осы жағынан журналымызды импакт-

факторлы журнал жасауымызға мүмкіндігіміз бар. Ол үшін біраз уақыт пен 

жұмыстар жасалуы қажет. Екі жылда бір ретТүркология конгресі өтіп тұрады, 
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осы конгрес материалдарын осы журналда шығарсақ, сонымен қатар шетелдік 

ғалымдардың мақалаларын ағылшын, орыс, түрік тілдерінде жарияласа журнал 

деңгейі көтерілер еді. Сондай-ақ журналға жеке ғаламтордан арнайы сайт 

ашып, сол жерге журналдың электронды нұсқасын енгізіп отырса. Ал, сайтты 

барлық импакт-фаторлы журналдардың базасы саналатын «Elsever» базасына 

енгізіп қойсақ, біздің журналымыздағы ғалымдардың еңбектеріне шетел 

ғалымдары сілтеме жасаған сайын журналдың рейтингі көтеріліп ұпай жинаған 

болар еді,яғни индексі артар еді. Университетіміздің Туркияда  басылатын 

«Білік» журналымыз да осы жолдардан өтіп бүгінгі таңда «Томсон Рейтер» 

базасындағы ғылыми журнал ретінде тіркелген. 

- Университетіміздің ғылым саласы өтіп бара жатқан жылда үлкен 

шаралардың өтуіне ұйытқы болды. Алдағы жылға қандай ірі жобалар 

жоспарлап отырсыздар? 

-  Мен айтар едім келер жылы қазақ хандығының 550 жылдығына арналған 

үлкен конференциядан артық шара жоқ шығар сірә деп. Себебі, бұл жыл біз 

үшін өзіміздің тарихымызды, хандарымызды, батырларымызды, халықаралық 

байланыстарымызды жан-жақты зерттейтін әрі шетелге танытатын қайталанбас 

мүмкіндік болайын деп отыр. Елбасымыздың даналығы, «темірді қызған 

кезінде соқ» дегендей осы жылды «Қазақ хандығының 550 жылдығын» атап 

өтуді жария ету. Нұрсұлтан Әбішұлы тойла деп отырған жоқ, тарихты қопарып 

біздің мемлекеттілігімзіді, ержүрек һәм ұлы ойшыл бабалардың ұрпағы ретінде 

өзімізді мойындатудың сәті келгенін айтып отыр деп түсінемін. Мұнан соң, 

кезекті Түркология конгресін өткіземіз, осы секілді ірілі-ұсақты шаралар бар.  

Енді біздің университет тарихында алғаш рет ғылымға қомақты қаржы келіп 

құйылады деп күтіп отырмыз. Сол қаржылар келсе ғалымдарымыз өздерінің 

көңілдерін демеп, жаңа серпінмен жұмыс жасайды деп ойлаймын. 

  - Талжан Пердешұлы риясыз, ашық әңгімеңізге көп рахмет. 

 

 Әңгімелескен: 

Асқат КЕҢЕСҰЛЫ, университет баспасөз хатшысы. 

«ЯСАУИ УНИВЕРСИТЕТІ» газеті,  

 №8(390), 15 қаңтар, 2015 жыл. 

 

 

 

 

 



48 

 

Біздің сұхбат 

 

 

ЖАСАНДЫ ПАТРИОТ ЖАСТАРДАН САҚТАНУ КЕРЕК 

 

- Сіздің оқу орнында басшылық қызметте жүргеніңізге аз уақыт 

өткен жоқ. Десек те, көп басшылардың бірі емес, үнемі жастардың 

арасынан табылуыңызбен ерекшеленіп жүресіз. Кезінде «Бәйтерек» 

жастар ұйымын аяқтандырдыңыз. Қазір Б.Саттарханов атындағы 

«Намыс» жастар қоғамдық бірлестігінің жұмысына ұйытқы болып жүрсіз. 

Мұның себебі неде? 

- Қазір адамдардың арасында ар-ұят, намыс деген қасиетті ұғымдар 

ұмытылып тұрған заман ғой. Десек те, әлі де рухы таза, әділетке жақын, ойы 

бұзылмаған жандарды осы жастардың арасынан табуға болады. Көпшілігінің 

көңілінде жасырын ештеңе жоқ, жүрегі таза болғандықтан олардың арасында 

көкейде жүрген мәселелерді айтысып, шер тарқасатын достарым да көп. 

Сондықтан да болар, қашан да жүрегім сол жастарға бұрып, олардың арасында 

кездесіп отырған мәселелердің оң шешім табуына араласқым келіп тұрады. 

Мен, Қ.А.Ясуаи атындағы ХҚТУ ШИ-де директордың міндетін атқардым. 

Директордың оқу, білім ісі жөніндегі орынбасары болдым. Яғни, оқу орны 

басшылығының барлық бөлмелерінде отырып көрдім. Кейін тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасарлығына тағайындалдым. Бұл қызметке келгеннен кейін 

кабинетте отырып ойлап қарасам, алдымда студенттерді тек сенбілікке, 

акцияларға шығару, концерттерге билет сату, күштеп жиналыстарға жинау 

сияқты жұмыстар тұрды. Кеңес Одағының кезіндегідей емес, бүгінде тәрбиенің 

жұмысы көзге көрінбейді. Еңбегің бағаланбайды. Алайда, мен бұл шеңбердің 

ішінде шектегім келмеді. Көп ойланып, жастардың арасына барайын, оларды не 

қызықтырады екен, пікірлерін білейін деген шешім қабылдадым. Содан үлкен 

жиналыс өткіздік. Әрине, оған декандар жастарды міндеттеп алып келді. Сол 

жерде мен жастарға алдымен: «Бұл жерге не үшін келдіңіздер, кім сіздерді 

міндеттеп алып келді»,-деген сұрақ қойдым. Көпшілігі «Круаторымыз алып 

келді, не үшін кедгенімізді білмейміз» деп жатты. Әрине, жастардың арасында 

міндеттеумен дұрыс жұмыс жүрмейтінін жақсы білемін. Сонда оларға: 

«Барлығыңыз 18-20 жасар азаматсыздар. Сіздерді куратор бала бақшадағыдай 

жетелеп жүруі керек пе? Университеттің, жалпы қоғамның тыныс-тіршілігі 

сіздердің қолдарыңызда болуы керек қой»-дегенді айтып, ой салдым. Әрі 

оларды бүгін қандай мәселе алаңдатынын сұрадым. Сол-ақ екен студенттер 
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жан-жақтан бас көтеріп, мәселелерін айта бастады. Өткір пікірлерін ортаға 

салды. Сөйтіп, сол жерде жастар өздерінің лидерлерін сайлады. Мен сондай 

шынайы белсенді жастарды көріп тәрбие саласына келгеніме қуандым. 

Сөйтіп, ұйықтап жүрген жастарымыз оянды. Қоғамдық жұмыстарға 

өздігінен белсене араласты. Ал алдында көзбояушылықпен, жағымпаздықпен 

жүрген жасанды көшбасшылар ысырылып қалды. 

Кейін осы белсенді жастардың басын біріктіріп, «Бәйтерек» жастар 

ұйымын құрдық. Өйткені, жастар оқу орнының студенті ретінде сөйлесе, 

университет басшылары мен басқаларға ұнамауы мүмкін еді. Оларды 

демократиялық қоғамға тәрбиелеу үшін, ойларын жалтақтамай ашық айту үшін 

өздеріне мінбер керек болды. Ол мінбер «Бәйтерек» жастар ұйымы болды. 

Кейін Түркістан қаласындағы Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-ға президенттің 

оқу, әдістеме және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары болып ауыстым. Мұнда да 

жастардың басын біріктіру мақсатында  Б.Саттарханов атындағы «Намыс» 

жастар қоғамдық бірлестігін құрдық. Бұл ұйым болашақта еліміздің патриот 

жастарының басын қосып, республикалық деңгейде жұмыс істейді деп 

жоспарладық. Ұлттық құндылықтарымызды, тіліміздің сақталып, өкренлеуіне 

үлес қосуды мақсат тұттық. Тіл шұбарланған елді енді діни тұрғыда бөлінуіне 

жол бермейік деген ұстанымымыз да болды.  

- Қоғамдық бірлестік құрылғалы бері 5 жылдай уақыт өтті. 

Республикалық деңгейде жұмыс істеу мақсаттарымыздың орындалмай 

отырғанына не кедергі? 

- Мемлекеттік тілді қолдап, ұлттық құндылықтарымызды насихаттау 

бағытында республикалық деңгейде бірқатар шаралар өткіздік. Десек те,  әр 

облыстарда филиалдар ашып, шараларды тұрақты өткізу үшін алдымен қаржы 

керек. Қазір студенттердің қала ішінде жүріп-тұруына ақшасы жоқ. Бизнес 

саласында жүргендердің ішінде ұлтқа жаны ашитын, мемлекеттік тілді 

қолдайтындары өте аз. М.Шахановтың «Мемлекеттік тіл қозғалысының» өзіне 

әр облыстарда филиалдарын ашуға қаржы жетіспей отыр. Партияға, қоғамдық 

ұйымдарға мемлекет тарапынан қаржы бөлу жағы да түпкілікті шешім таппай 

отыр. Тендер мәселесінде де шикіліктер, бармақбасиылық кездеседі. 

Басшылықта отырған азаматтарымыздың көпшілігі, ел қамын емес, қалта 

қамын ойлайды. Яғни, рухы биік, ұлт қамын алдыңғы кезекке қоятын азаматтар 

азайып бара жатыр. 

- Ал сол аға буынның орнын басатын жастардың бойындағы 

патриоттық, елшілдік қасиеттерді қай деңгейде көресіз? 
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- Бұл тұрғыдан алғанда жастар екіге бөлініп тұр. Шахановша айтқанда тек 

қарын қамын ойлайтын басшының көлеңкесінде жағымпазданып жүріп, өсуді 

ойлайтын жастар көбейіп барады. Мәселен, мен университеттің тәрбие саласын 

басқарып жүрген кезімде белсенді болып көрініп жүрген кейбір жастар басқа 

қызметке ауысқанымда бет пердесін шешіп, шынайы келбетін көрсетті. Ұлттық 

қауіпсіздік комитетіне, әкімдіктерге мен «қазақ ұлтының жауы» деп көрсетуге 

тырысты. Мен оқу орнында жемқорлықтың жолын кесу үшін шашымды 

ағартып еңбек еттім. Алайда, мұны көре алмағандар, парадан қағылғандар 

менің үстімнен арыз жазды. Әрине, бұл жерде ұйымдастырушы аға буын ғой. 

Десек те, жастардың қарын мүддесі үшін арсыздыққа барғаны қатты 

қынжылтты. Десек те, мен күресіп жүріп-ақ екенімді дәлелдедім. 

- Өкінішке  қарай сондай бөркін заманына қарай киетін және 

басшылардың көңіл-күйіне қарай өңін өзгертіп отыратын жастардың 

қызметте өсіп, әділетшіл, шынайы патриот жастар көбіне тасада қалып 

қояды... 

- 2005-2006 жылдары Б.Саттарханов атындағы «Намыс» жастар қоғамдық 

бірлестігінің белсенділері қанша қызыл кеңірдек болып айтса да, Қазақстан 

Жастарының конгресі мен Қазақстан студенттерінің Альянсын қазақша сөйлете 

алмай қойды. Президент те сайлауға түскенде қазақ тілінен тест тапсырады. 

Бұл ұйымның басшылары да мемлекеттік тілде тест тапсырсын деген талап та 

қойдық. Бірақ аталған ұйымдардың белсенділері мұны қолдамады. Дәл сол 

уақытта Елбасы бір жиында үстелді ұрып, «Аюды да қазақша сөйлететін кез 

болды» деген еді. Көп өтпей теледидарды қарасам, Жастар конгресінің өмірі 

қазақша сөйлемейтін белсенділері мемлекеттік тілдің мүддесі туралы дөңгелек 

үстел өткізіп отыр. Таң қалдым. Бұл қандай патриотизм?! Өзіңіз саралап 

көріңізші, барып тұрған жасандылық қой. Мұндай екіжүзділерден сақтануымыз 

керек. Қалай да билікке жетуді көздейтін мұндай жастар еліміз үшін ең қауіпті 

адамдар. Ал, шынайы патриоттар, ой-өрісі салмақтылары қазанның түбінде 

қайнап жатыр. Оларды біз көрмей жатырмыз. Мүмкін, көргіміз келмейді. 

- Бұл осылай жалғаса бере ме? Жастардың бетін шынайы 

патриоттыққа бұру үшін не істеуіміз керек? 

- Алдымен аға буын әділ болуы керек. Сонда жастар да шынайылыққа 

қалыптасады. Сондай-ақ, жастар саясатын жүзеге асыратын мамандар көбеюі 

тиіс. Бұрын Шымкент қаласында 7 мың студент болған. Олармен жұмыс 

істейтін комсомол комитетінің қызметкерлері әкімшілік ғимаратының 

жартысын алып отыратын. Қазір облыс орталығында жүз мыңнан астам студент 

бар. Ал олардың арасында жастар саясатын жүзеге асыратын мамандар ары 
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кетсе 5-6 адам. Айырмашылығы жер мен көктей. Ал, жастар ұйымдарының 

ахуалы белгілі. Жұмыс істеп жатқандары аз. Көпшілігі науқан кезінде бір 

мезеттік шара үшін құрыла салған. Енді біреулерінің құрылуындағы мақсат, 

тендер ұтып, соның ақшасын жеу ғана. 

- Айналып келгенде мәселелердің шешім таппауы жастардың 

өздерінің белсенділігіне байланысты сияқты. Олар көбіне дөңгелек үстел, 

форум сықылды шараларға аға буын ұйымдастырса ғана қатысып, 

өздіктерінен ештеңеге ұйытқы болмайтын сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? 

- Жастарда жоғарыдағыларға қарап жалтақтау әлі де бар. Бұл мәселені 

жастардың өздеріне билікті беру арқылы ғана шешуге болады. Мәселен, біздің 

университетте студенттік ректорат құрылған кезде оларға бірқатар билікті 

бердік. 31 студентке тегін оқуға университет квотасын іріктеп беру мәселесін 

осы студенттік ректоратқа тапсырдық. Яғни, қай студентке 500 мың теңгеден 

беретінін белсенді студенттердің өздері шешті. Міне, осы сықылды бірқатар 

мәселелерді студенттердің өздеріне сеніп тапсырсақ, олардың да 

жауапкершілігі артып, өздерінің қоғамның маңызды бөліктері екенін сезінетін 

еді. 

- «Қазақстандық ұлт» мәселесіне не айтасыз? 

- Бұған қарсымын. Жарайды, «Қазақстандық ұлтты» қолданысқа 

енгізейік. Бірақ, тіліміздің, ұлттық құндылығымыздың сақталып қалатынына 

ешкім кепілдік беріп отырған жоқ қой. Егер Үкіметіміздің ең болмаса 50 

пайызы қазақша сөйлесе, тілді үйренуге деген ілгерілеушіліктер көрініп тұрса, 

«Қазақстандық ұлттың» болашақта қазақша сөйлейтініне сенім болар еді. Бірақ, 

біз үмітке арқау болар жайды көрмей тұрмыз ғой. Бұл мәселеде зиялылар да 

ауызбіршілік танытпай отыр. Өйткені, оларға ұлт мүддесінен гөрі, баласының 

қызметі, болашағы қымбат сияқты. Менің ойымша, біз осылай кете берсек, алда 

орыс тілі қазақ тілімен қатар мемлекеттік тіл мәртебесін иеленуі мүмкін. Оны 

басқа емес, орыс тілді қазақтар көтеруі ғажап емес. 

- Мұхтар Шахановтың «Мемлекеттік тіл» қоғамдық қозғалысының 

облыстағы бөлімшесінің төрағасы болып сіз сайландыңыз. Бұл 

құрылымның жұмысы қазір қалай жүріп жатыр? 

- Облыста филиал ретінде мемлекеттік тіркеуге құжат тапсырғанбыз. Әлі 

тіркелген жоқ. Жалпы филиалды ашудағы мақсатымыз заң аясында, оның 

орындалуын яғни, мекемелердің атының дұрыс жазылуына, ондағы 

мемлекеттік тілдің қолданыс деңгейінің артуына ықпал ету болды. Сондай-ақ, 

тілімізге немқұрайлы қараған басшыларды газет беттеріне шығарып, өзгелерге 
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ой салу болатын. Тілдерді дамыту басқармасымен бірлесіп жұмыс істеуді де 

жоспарлағанбыз. 

- Бүгінде ұлт қамын ойлап жүрген жандардың бірісіз. Десек те, 1986 

жылғы көтеріліс кезінде, одан кейінгі Тәуелсіздік үшін күрес жылдары 

қайда болдыңыз? 

- Мен 1984-89 жылдары Ленинградта аспирантурада оқыдым. Желтоқсан 

оқиғасын естігенде менің алғаш рет қан қысымым көтерілді. «Бұл қалай?» деп 

көңілім астаң-кестең болды. «Орыстарға, орыстануға ең жақын халық біз едік 

қой. Оны орыстарға қарсы, ұлтшыл деп айыптауы қалай? Деп таңдандым. 

Колбин бірінші басшы болған кезде қаным басыма шауып, қолымда мылтық 

болса, сол кездегі биліктігелірдің бәрін атардай күй кештім. Екі күннен кейін 

Саха жігіттер радиодан қазақтар көтеріліске шығып жатыр дегенді есітіп: 

«Жарайсыңдар, қазақтар» деп маған жүгіріп келіпті. Мен қуандым. Барлық 

ақпарат құралдары қазақ жастарын табалап жатты. Ленинградта қазақтар аз 

болды. Соның өзінде орыстар бізге алакөздене қарады. Қантөгіс болғанын кейін 

естідік қой. 

- Рахмет. 

А.Дадабаев. 

Жастар дауысы 
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Барыс-келіс 

 

ҰЛЫБРИТАНИЯДАН ҮЙРЕНЕРІМІЗ КӨП 

 

 Елбасы Нұрсұлтан Назардаев таяудағы Жолдауында жоғары білім бері 

сапасын көтеру мақсатында Үкіметке түрлі тапсырмалар жүктегені белгілі. Сол 

тапсырмалардың бірегейі – жоғары оқу орындарының басқарылу механизмін 

еуропалық үлгіге сай жасау және автономияландыру болатын. Осыған орай 

еліміздегі беделді бес бірдей жоғары оқу орны ректорларымен бірге Қожа 

Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ-дің өкілі ретінде Ұлыбританияға іссапармен 

барып қайттық. Іссапардың мақсаты аталған мәселе бойынша тәжірибе алмасу 

еді. Сапар барысында Ұлыбританияның алдыңғы қатарлы білім ордалары – 

Мидлсекс университеті (Middlesex University), Брайтон университеті (University 

of Brighton), Лондон Империялық колледжі (Imperial College London) және 

Ұлыбритания кеңесі мен консулдығында болдық. 

 Қуаныштысы, университетіміз осыдан 20 жыл бұрын бұл жүйені 

тәжірибеге енгізген болатын. Автономиялы университет жүйесін енгізудің 

негізгі модельдері, тетіктері Қазақстанда тұңғыш рет бізде қалыптасқан. Сол 

себепті еліміздегі басқа жоғары оқу орындары  университетімізге келіп, 

тәжірибе алмасуына болады. Оқу ордамыз Еуропаның автономиялы 

университеттеріне қойылатын талаптарын толықтай атқарып отыр дей 

алмаймын. Дегенмен, автономиялы университеттің негізгі басқару жүйесіне 

қойылатын талаптары қалыптасқан. Университеттердің автономиялық басқару 

жүйесінің толыққанды моделі - Өкілетті кеңес, Сенат, басқару кеңесі оқу 

орнының жарғысы мен қызметтік регламент ережелеріне сәйкес жұмыстарын 

толыққанды атқаруда. Мұндағы негізгі ерекшелік, университет ректорының 

ректор өкілінің (Түркия Республикасы тарапынан тағайындалған 

орынбасардың) өкілетті кеңес алдында жылына екі рет есеп беруі, яғни 

стратегиялық даму жоспарының бекітілуінде. Сол жоспардың орындалу 

динамикасы бойынша есеп тыңдалады. Өкілетті кеңес 10 мүшеден 

(Қазақстаннан – 5, Түркиядан - 5) тұрады. Кеңес мүшелеріне жалақы 

төленбейді. Ал, Сенат – типтік университеттердегі ғылыми кеңес болса, 

басқару кеңесі – ректорат формасындағы құрылым. Бұл жүйе оқу ордамызда 

Университеттер автономиясының басқару моделінің еуропалық жүйесі 

толыққанды қалыптасқандығын білдіреді.  

 Автономия бойынша біздегі негізгі мәселенің бірі – мамандық 

дайындаудағы оқу стандарттары мен типтік бағдарламалар бойынша 
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толыққанды шешімінің жоқтығы. Яғни, оқу бағдарламаларының бүгінгі күн 

мен ертеңгінің инновацияларына байланысты мобильділігінің болмауы, сапалы 

маман даярлаудағы басты проблеманың бірі. Ендігі жерде бізге оқу жүйесіндегі 

оқу бағдарламаларының автономиясын қалыптастыру және олардың мобильді 

болуымен қатар бұл процестерді жұмыс берушілермен тығыз байланыста 

орындау маңызды. Бұл әрине, біздің тараптан шешіле салатын мәселе емес. Бұл 

түйін Білім заңына және тиісті нормативті құжаттарға байланысты шешіледі. 

Мәселен, бізде жалпыға білім беру стандарты және типтік оқу бағдарламалары 

бекітіледі. Ондағы тақырыптар да, пәндер де бірнеше жыл жаңартылмайды, 

мобильділік жоқ. Қоғамдағы түрлі эволюциялық процестерге орай біз 

инновациялық пәндерді, материалдарды дер кезінде талдап-таразылап енгізе 

алмаймыз. Яғни, қоғамдағы күні өткен технологиялар мен инновацияларды 

қарастыруға мәжбүрміз. Ең күрделі мәселе де осы. Осының салдарынан жоғары 

білім алған қазақстандық түлектердің көпшілігі заман талабына сай 

толыққанды маман бола алмауда. Бітіруші түлектердің көпшілігі сол уақытта 

болып жатқан құбылыстарға нақты әрі дәл баға бере алмайды. Бұл, әрине, білім 

беру жүйесіндегі олқылықтардың салдарынан болып отыр. 

 Сондай-ақ, Үкіметтің индустриалды-инновациялық бағдарламасы 

аясында ЖОО-ларда инженерлік бағыттағы мамандар даярлаудың нақты 

стратегиялық жоспары болуы қажет. Яғни, болашақ инженер маманның ең 

соңғы үлгідегі технологиялық құрал-жабдықтарды меңгеру жағдайының 

қарастырылуы және бұл еліміздің индустриалды-инновациялық 

бағдарламасының басымдық берілетін мамандықтарға міндеттелуі өте қажет-

ақ. 

 Англияда мектепке басымдық беріледі екен. Себебі, ұстаздың оқушы 

біліміне қойылатын қорытынды бағасы үлкен сенімге ие. Осы бағамен оқушы 

ешбір емтихан тапсырмай-ақ студент атана алады. Біздегідей ҰБТ, кешенді тест 

деген түсінік жоқ. Өкініштісі, еліміз бұл жүйені енгізуге әлі дайын емес. 

Англияда ЖОО ұстаз-ғалымдары үнемі ізденісте жүреді. Себебі, олардың дәріс 

тақырыбы біздегідей қасаң емес. Олар қашан да инновациялық бағыттағы 

ізденістердің жемісін білімгерлермен бөлісуге ынталы. Сондай-ақ, шетелде 

магистранттар мен докторанттарға аса көңіл бөлінеді. Біздегідей бакалаврларға 

басымдық беріп, магистранттар мен докторанттарға екінші кезекте деп қойып 

отырған жоқ. 

 Магистранттарға ғылыми ізденістен әлемдік кеңістігіне қалай кіру, 

анализ жасау және әрбір ғылыми еңбек бойынша қорытынды пікірін білдіру 

сияқты әдістемелерге мән беріледі. Сондай-ақ, тақырыпқа сәйкес әртүрлі 
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бағытта эссе жазу арқылы және оның талаптары аясында жұмыс жасауды 

үйрету жолға қойылған. Яғни, әлемдік деңгейдегі соңғы ғылыми мақалалармен 

жұмыс істеуге және олардың қорытындысы негізінде өздеріне мақсат қойып, 

соны шешу жолдарын ізденеді. Ал, біздегі жағдай мүлдем басқаша. 10-15 жыл 

бұрынғы «инновация» төңірегінде жүрміз. Әрине, дұрыс заманауи 

зерттеушілеріміз  

 Англиядан үйренетін нәрсе – диссертациялық тақырыптарды дәл тану, 

жастарды нақты ғылымға бағыттау, бағдар беру, дұрыс баулу. Жасыратыны 

жоқ, бізде ара-тұра диссертациялық жұмысқа жеңіл, қарабайыр, өзектілігі жоқ, 

ескі тақырыптарды ұсыну кездеседі. Уақыт талабына сай саяси, әлеуметтік, 

экономикалық, индустриалды-инновациялық, өңір ахуалына қатысты маңызды 

мәселелерді қаузайтын тың тақырыптар жоққа тән. Әйтпесе бізде зерттелмеген 

тақырыптар өте көп. Бір ғана мысал – инвесторлардың елде жұмыс істеуі үшін 

қандай жағдай жасалғаны туралы тақырып өте өзекті. Елбасымыз үнемі 

инвесторларға жеңілдіктер беріп жатқандығы туралы айтып келеді. Осы 

сұрақтардың жауабын жас ғалымдарымыз зерттеуі тиіс. 

 Ұлыбритания – ғылыми қарыштап дамып отырған мемлекет. Олардың 

ғалымдары медицина, фармакология, технология мен өндіріске баса назар 

аударады. Лабораторияларға қаржыны үнемдейтіні байқалды. Мәселен, 

Мидлсекс университетінде болғанымызда журналист мамандарын даярлайтын 

орталыққа арнайы бардым. Студияларды инновациялық, соңғы үлгідегі 

заманауи аппаратурамен жабдықталған. Бұл аппаратулар біздің отандық 

телеарналарда әлі қолданысқа енбеген. Бұл дегеніміз бітіруші маманды заман 

талабына сәйкестіндірудің көрінісі. Жабдықтау шығынының 3 млн. Фунт 

екенін сұрап білдім. Біздің теңгеге шаққанда 855 млн.теңге! 

 Қазіргі таңда Елбасы ғылымның дамуына үлкен қолдау ілдіріп отыр. 

Ғалымдарымызға «Болашақ» бағдарламасы бойынша шетелге ғылыми 

тағылымдамаға барып қайтуға кеңес берсек, тіл білмейтіндіктерін айтып 

шегіншектейді. Министрлік тарапынан еліміздегі 15-ке тарта ЖОО өңірлік 

ғалымдардың қолданысы үшін ортақ лабораториялық зертханалар ашып қойды. 

Ғалымдар тақырыптары бойынша ізденемін десе жағдай жасаймыз. Жалпы, 

біздің ғалымдарымызға үлкен серпіліс, ояну керек. Уақыт жүйрік, ол ешкімді 

күтпейді. Дәл қазір әлем ғалымдары жатпай-тұрмай еңбек етуде. Біз де бұл 

көштен қалмауға тиіспіз. 

 Университетіміздегі инновациялық жетістік деп бірінші кезекте 

Ботаникалық бақты айтар едім. Себебі, мұнда біздің өлкемізде өнбейтін, бұрын-
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соңды жерсінбеген жеміс ағаштарының сұрыптар өндірілуде. Бұл ретте 

профессор Байжігіт Құлахметовтің есімін атаған жөн. 

 Еліміздің ғылым комитетінің жариялаған ғылыми конкурсына осы жылы 

біздің университет ғалымдары 151 жоба ұсынды, бүгінде оның 3 кезеңі өтті. 

Осы ретте біздің 128 жұмысымыз қазіргі таңда Ұлттық ғылыми кеңес 

сараптауында. Біз осы конкурстан үлкен үміт күтіп отырмыз. Себебі, бұл 

жобалар университет ғалымдарына тың серпіліс береді деп сенемін. 

 Университетіміздің жанынан ашылып жатқан ғылыми-зерттеу 

институттары өте қажет. Өйткені, бізде қызмет жасайтын кез келген ғалым осы 

институтпен байланыста болуы керек. Ғалымдарымыз жыл басында бөлінетін 

сағатқа таласпауы тиіс, ол қосымша табыс көзі болып қалу керек. Ал, негізгі 

табысы осы ғылымнан болған абзал. Профессор институттағы 

лабораториясында зерттеу-тәжірибесін жүргізіп отырып арасында дәрісін 

өткізіп келу үшін ғана аудиторияға баруы қажет. Ал, қалған зертханалық, СӨЖ 

тапсырмаларында білімгерлерді ғылымға тартып, өз зертханаларында – 

білімгер, ғылым профессор қайнап жатуы қажет. Мен келешегімізді осылай 

елестетемін. Дамыған елдерде дәл осындай жүйе жұмыс жасайды. 

 

«ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН»  

облыстық қоғамдық-саяси газеті,  

№10-11 сенбі, 24 қаңтар, 2015 жыл. 
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 G-global – ӘЛЕМДІК ЖОБАНЫҢ БАСТАМАШЫСЫ 

 

 2012 жылдың 4-тоқсанында ел Президентінің Астана экономикалық 

форумында «G-global» жобасын құруды ұсынғаннан елдің хабары бар. 

Н.Назарбаевтың бұл идеясы әлемдік қоғамдастық тарапынан бірден үлкен 

қолдауға ие болды. 

 Аталған жоба әлемге танымал ғалымдар арасында жоғары бағаланды. 

Соңғы жылдары Презеидентіміздің қаржы дағдарысына байланысты 

бастамасын әлемге танымал тұлғалар қолдап келеді. 

Осыдан жиырма жыл бұрын Қазақстанды біреу білсе, біреу білмейтін. Ал 

бүгінде бұл идея күн санап әлем елдеріне кеңінен танылып келеді, сол арқылы 

еліміз төрткүл дүниеге танылуда. Әрине, Қазақстан Президенті Н.Назарбаевтың 

ерен еңбегінің арқасы. Мұны ешкім жоққа шығармайды. 

«G-global» ғаламдық жобасының мақсаты: ғаламдағы өмірді жақсартатын 

нақты идеяларды ұсынуға, жаһандық проблемаларды шешетін сәйкес шаралар 

қабылдауға, маңызды және антидолларизация идеясы аясында әлеуметтік-

экономикалық мәселелерді мемлекетаралық деңгейде талқылау. 

Бұл жоба осыдан бес-алты жыл бұрын басталып, бүгінде Еуропаны 

есеңгіретіп, Азияны алаңдатып тұрған қаржы дағдарысын еңсерудің тиімді 

механизмдерін қарастыруда. G20 және G8 форматтары дағдарыс алдында 

нәтижесіз болып, ғаламдық дағдарысқа қарсы шаралар жоспарын ешкім ұсына 

алмай отырғанда, Қазақстан Президенті жаһандық дағдарысқа қарсы 

шешімдерді қабылдаушылар шеңберін кеңейтуді ұсынып, G-global алаңының 

дағдарыстан шығуға мүмкіндік беретініне көз жеткізе білді. Осының арқасында 

Қазақстан Президенті өзін әлемде болып жатқан жаһандық үрдістерді толық 

және терең бағалай алатын санаулы саясаткерлердің бірі екендігін тағы бір рет 

дәлелдеді. 

Сарапшылар G-global бастамасын жиырма бірінші ғасырдағы әлемді 

реттеудің маңызды қағидалары және болашақ әлемнің идеяларын 

топтастырушы құрал ретінде қарастыру керектігін айтады. 

G-global – бұл әлемді реформалау және әділ, қауіпсіз әлемдік тәртіпті 

құруға мүдделі барлық елдердің, әлемдік желінің миллиондаған 

пайдаланушыларына бағдарланған, ақпараттық дәуірдің өркениетті идеясы. Ол 

әлемдік қоғамға ХХI ғасырдағы дүниежүзілік  өзара қарым-қатынастың 

қызықты әрі тиімді моделін ұсынып отыр. Яғни, ғаламдық дағдарыс 

жағдайында әлемдік экономиканы рецессиондық тоқыраудан мемлекеттердің 

біріккен барлық қоғамдық институттарының көмегімен шығаруға болатын 
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жоба. «Кез келген тұлғаның қатысу мүмкіндігі мол әлемдік парламентке ұқсас 

үлкен ашық форум - G-global халықаралық жобасы барлық азаматтар үшін 

тиімді деуге болады. 

Оның бүгінгі жағдайда маңызы артпаса, кеміген жоқ. Әсіресе, Ресей мен 

АҚШ арасындағы қырғиқабақ теке тірестің жаңа кезеңінің еліміз үшін де 

салқын ызғарының болары анық. 

Құрлықтағы осындай алмағайып сәтте Қазақстан халқы ассамблеясының 

Президент сайлауын өткізу туралы ұсынысы уақыт талабына сай сұранып 

тұрған идея еді. Өйткені, әлемдегі саяси және экономикалық дағдарыстың 

ашық көрініс беріп келе жатқаны уақытпен санаспайтын құбылыс. Сондықтан 

ойлануға уақыт жоқ, тек алға деумен Көшбасшымызға ел болып ақ бата беріп, 

іске кірісуі қажет-ақ. Және ендігі таңдауда да Алаш жұртының қалауы G-global 

идеясының авторы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың болатынына күмән жоқ. 

Қазіргі Қазақстан - әлемдік деңгейде өзгелер тамсана қарайтын бейбіт 

мемлекет. Осындай қоғамда өмір сүріп жатқан сіз бен біз бақытты 

ұрпақтармыз. Еліміздің ертеңі бүгінгі жастарға байланысты. Ал мен болсам, 

егемен елімнің болмысында, намыс найзағайы жарқылдаған, өр рухты жастар 

дағдарыстың қандай түрін болса да еңсеруге дайын деп білемін. 

Халқымыздың маңдайына біткен жарық жұлдыздардың бірі Мағжан 

Жұмабаев: «Мен жастарға сенемін!» десе, Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 

Әбішұлы: 

«Мәңгілік ел ұлттық идеясы – нағыз креативті жастар үшін» дейді. 

Бүгінгі жас болашақ Қазақстанның жанды бейнесі. Жастарды білім 

жолына салып, түзу жолдан тайдырмай, санаға сәуле шашар оқу-білімнің 

тізгінін ұстату мемлекет пен қоғамның міндеті саналады. Қандай мықты 

мемлекет бомасын жастардың білімі мен оқу-ағарту ісіне көп көңіл бөледі. Ал 

қазіргі таңда Елбасымыз әрбір жастың алаңсыз, білім нәрімен сусындауына 

барынша жағдай жасап отыр. 

Елбасы бір сөзінде: «Мен сіздер, бүгінгі жастар, ерекше ұрпақ 

екендеріңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер тәуелсіз Қазақстанда өмірге 

келдіңіздер және сонда ержетіп келесіздер. Сіздердің жастық шақтарыңыздың 

уақыты – біздің еліміздің көтерілу және гүлдену уақыты. Сіздер осы 

жетістіктер рухын және табысқа деген ұмтылушылықты бойларыңызға 

сіңірдіңіздер» дейді. Қай кезеңде болмасын елдің өркендеп дамуында 

жастардың өзіндік орны бөлек. 
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Ал біз алдағы уақытта нұрлы болашақтың даңғыл жолында шабысы 

қатты тұлпардай жүйткіген қазақ жастарының бірлігінің көрінісіне, текті 

атаның ұлдары екеніне келер күн мен атқан таң куәгер болатынына сенеміз. 

 

«АЙҚЫН» Республикалық қоғамдық-саяси газет, 

 02.03.2015. 20:34 
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Талжан РАИМБЕРДИЕВ, директор Туркестанского института 

естествознания и медицины МКТУ им.А.Ясави. д.т.н., профессор: 

 

ВУЗОВ ЗАСЛУЖИВАЮТ ТОЛЬКО ДОСТОЙНЫЕ 

 

- Этот проект можно поддерживать, но с некоторыми условиями. Они 

касаются ментальности нашего населения, для котрой первичен диплом, а не 

профессиональные знания. 

Чтобы искоренить это, потребуетсы время. А пока родители будут всеми 

силами стремиться дать высшее образование своим детям. Неважно, какое, в 

каком учебном заведении. Их не останавливает даже то, что деньги потрачены 

впустую – так велико обольщение вузом. И армия безработных продолжает 

поплняться дипломированными молодыми специалистами, если только это 

понятие уместно в отношении очень многих выпускников. 

Потому я абсолютно поддерживаю установку, что высшего образования 

заслуживают только достойные, только свеми силами стремящиеся к учебе 

молодые люди. 

Им надо дать возможность учиться бесплатно. Но в политике 

распределения образовательных грантов надо кое-что скорректировать в пользу 

незащищенных слоев населения. Остальными путь в высшее образование не 

заказан, но не посредством бесконтрольного платного обучения. А платные 

отделения действительно надо закрывать. Но повторюсь, не разом, а поэтапно, 

чтобы не спровоцировать недовольство среди народа. Потому следует усилить 

профориентационную работу, мониторить рынок, делать гласными результаты 

этого мониторинга, чтобы выпускники школ и родители были хорошо 

ориентированы, куда лучше пойти, чтобы в будущем на оказаться без работы. 

 

Страницу подготовила З.САВИНА. 
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Таныс та бейтаныс бейне 

 

Бүгінгі кейіпкеріміз – техника ғылымдарының докторы, профессор, 

университет президентінің оқу-әдістемелік және тәрбие істері жөніндегі 

вице-президенті Талжан Пердешұлы Райымбердиев. 

Қай кезде болмасын жастардың жанынан табылып, қат-қабат жұмыс 

басында жүретін Талжан ағайдың шебер футболшы екенін және әуелетіп 

ән салатын өнерінің бар екенін біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. 

Талжан ағаймен осы қырлары жөнінде сөз қозғағанымызда... 

- «Спорт – денсаулық кепілі» демекші бала күнімнен жаныма серік еткен 

спортты әлі тастаған емеспін. Әр жылдарда футболмен, жеңіл атлетикамен, 

қазақша күреспен айналыстым. 

Спорттық ойындардың ішінде ең сүйіп ойнайтыным – футбол. Аптасына 

екі рет алаңға барып, доп тебу – менің әдетіме айналған. 

Ал, «әу демейтін қазақ жоқ» - дегендей, достарымның арасында, кішігірім 

басқосуларда аздап ән салатыным бар. Әсіресе, Шәмшінің әндері жүрегіме 

жақын. Бірақ, сахнада шырқайтын кәдуілгі әншімін деп айта алмаймын, - деді. 

«Жігітке жеті өнер де аз» демекші, Талжан ағайдың біз білмейтін 

осындай қырлары бар екен. 

 

«ЯСАУИ УНИВЕРСИТЕТІ»  газеті,  

«АРАЙ» қосымшасы 
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«ҰЛТ ЖОСПАРЫ»  - ҰЛТТЫҚ ДАМУДЫҢ БАС 

РЕФОРМАСЫ 

 

 Президент Н.Ә.Назарбаев бұл жоспарды «Ұлт жоспары» деп атап «100 

қадам» - бұл біздің жаһандық және ішкі сын-қатерлерге, сонымен бір мезгілде 

жаңа тарихи жағдайларда 30 дамыған мемлекеттің қатарына ену жөніндегі 

жоспарымыз»,-деді. Алдағы 10-15 жылда орындалатын «нөмірі бірінші» 

тапсырма деп баса айтты. Сондай-ақ, жоғары білім асяындағы жаңа 

мүмкіндіктер мен оның болашағын осы реформалар контексінде жүзеге асыру 

бағыттарын айқындады.  

 Реформаның 78-қадамында (Академиялық және асқарушылық 

автономиясын Назарбаев университеті тәжірибесі есебінен сатылы кеңеюі. 

Коммерциялық емес ұйымдарға халықаралық практикаға сәйкес жеке 

университеттің трансформациясы) көрсетілген жоспарға А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетінде басты назарға алынып отыр. 

Қазақстан және Түркия Республикаларының Үкіметімен бекітілген 

университеттің Үкіметаралық Өкілетті Кеңесі жұмыс жасайды. Үкіметаралық 

Өкілетті Кеңес университеттің Өкіміне сәйкес 10 мүшеден тұрады. Қазақстан 

Республикасы тарапынан 5 мүше, Түркия Республикасы тарапынан 5 мүше 

сайланады. 

 Ахмет Ясауи университетінде сондай-ақ, Академиялық басқарушылық 

автономияны кеңейту мақсатында түрлі деңгейдегі шаралар ұйымдастырылып 

келеді. Білім беру бағдарламалары халықаралық стандарттарға 

сәйкестендірілді. 2015-2016 оқу жылында білім алмасудың Халықаралық 

бағдарламалары бойынша университетіміздің 400 студенті Еуропа, Түркия 

және ТМД елдерінде бір семестрге білім алу үшін жіберілуде. Сондай-ақ, алыс 

шетелдердегі Жоғары оқу орындарынан 100 алдыңғы қатардағы визитинг-

профессорлардың шақырылуы жоспарланған. 

 Ахмет Ясауи университетінің ұжымы Елбасымыздың сарабдал саясатын 

әрдайым қолдап, білім және ғылым саласындағы реформаларын іске асыру 

бағытында белсене қызмет етуде. Осы орайда қазан айының басында 

Анталияда өткен университеттің Өкілетті Кеңесі отырысында 

Н.Ә.Назарбаевтың «Қалыптасқан жағдай өзара экономикалық ықпалдастықты 

жандандыру қажеттігін көрсетіп отыр. Ғылым мен білім саласындағы 

ынтымақтастық аясын кеңейту де аса маңызды. Түркі әлемінің білім кеңістігін 
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қалыптастыруды жеделдету үшін Түркістандағы Ясауи атындағы халықаралық 

қазақ-түрік университетін түркі әлемінің ортақ оқу орнына айналдырған жөн» 

деп айтқан сөзін қолдау мақсатында тиісті іс-шаралар жоспары айқындалды. 

Түркия тарапынан түркі елдері мен қауымдастықтарына берілетін грант саны 

200-ден 400-ге артты. 

 

«ҚАЗАҚ ҮНІ» газеті,  

№43(607), 27 қазан, 2015жыл. 
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Талжан Раимбердиев, Қ.А.Яссауи атындағы Халқаралық қазақ-түрік 

университетінің ғылым және инновациялық істер жөніндегі вице-президенті, 

техника ғылымдарының докторы, профессор:  

 

ЕЛІМІЗДІҢ БОЛАШАҒЫ – ТАЗА АДАМДАРДЫҢ 

ҚОЛЫНДА 

 

ТАЗА АДАМДАР ТАПШЫЛЫҚҚА АЙНАЛҒАНЫ МА? 

 

- Астанада өткен елеулі бір жиында Елбасымыз Н.Назарбаев 

«Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетін – түрік 

халықтарының ортақ оқу орнына айналдыру керек» деді. Өзіңіз 14 жылдан 

бері қызмет етіп келе жатқан білім ошағын кеңірек таныстыра кетсеңіз.  

- Келесі жылы Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің құрылғанына 25 жыл толады. Оқу ордасы 1991 жылы ашылған 

кезде «Казахстанская правда» газеті «Аудан орталығындағы университеттің 

болашағы бар ма?» дегендей мақала жазған еді. Керісінше, бұл білім ордасы 

Елбасының жаһандану майданында түрік әлемі бір болуында Түркістан 

қаласының орны ерекше екенін бағалаған шешімінен туған болатын.   

Кейінгі жылдары кейбір әріптестеріміздің өздері Түркістанға келсе, «ой, 

мына дүниелер Астанада да жоқ қой, Алматыда да жоқ қой» деп, 

таңқалыстарын жасыра алмай жатады. Уәлихан Сейділдәұлы ректор болып 

келгелі университетті елге, сырт жұртқа таныту жолында көп істі қолға алып, 

жүзеге асыруда.  

Елбасының жоғарыдағы сөзіне келетін болсақ, бүгінгі күнге дейін 

қаржыны Қазақстан мен Түркия бөліп отыр. Әр жыл сайын дәл солай болмаса 

да, шамамен 50 де 50. Түрік халықтары ұландарының бас қосып, білім алып 

жатқан түркінің қара шаңырағында орналасқан жалғыз оқу орнына Әзірбайжан, 

Өзбекстан, Қырғызстан, Түркіменстан, тағы басқалары да гранттық орындар 

бөлсе жарасар еді. 400 грант еді, түрік жағы Елбасымыздың аталмыш сөзінен 

кейін тағы да 200 гранттық қосымша орын бөлініп отыр. Мысалы, қырғыз, 

өзбек, әзірбайжан, түркімен бауырларымызға 40 орынға дейін көбейді.  

-Енді өзіңіз жайлы, еңбек жолыңыз жайлы да айта кетсеңіз. 

-Алты жасымда Ұлы отан соғысының ардагері әкеміз өмірден өтті. 

Әкенің орнын ертерек басуға тырыстық. Балалық шақта шаршағаннан 

қырманда қонып қалған кезіміз де аз емес... Шымкенттегі Қазақ химия-



65 

 

технология институтының механика факультетін бітірдім. Деканымыз, 

дипломдық жетекшім болған профессор Вячеслав Порошиннің ұсынысымен 

студент біткеннің зәресі ұшатын «сопромат» кафедрасында оқытушылық 

қызметке қалдым. Ленинградта 1988 жылы 27 желтоқсанда кандидаттық 

диссертациямды, 1998 жылы 30 маусымда атақты академик Өмірбек 

Арысланұлы Жолдасбековтің жетекшілігімен докторлық диссертациямды 

ойдағыдай қорғап шықтым. Мен ол кісінің докторлық қорғаған соңғы 25-ші 

шәкірті болдым. Өмекеңнің өмірі, ісінің бйрі өнеге еді ғой. Мен кейде ғылыми 

мақаламның астына ол кісінің фамилиясын жазып барсам, Өмекең сызып 

тастайтын: «Менің бұл мақала еңбегім сіңген жоқ». Ал, қазір мақалаға 

фамилиясын өзі қосып қоятын арсыз ғалымдарды да көріп жүрміз емес пе? 

Өмекең Жоғарғы Кеңес депутаты ретінде Қазығұрт кентіндегі аудандық 

аурухананыңа кеңес кезінен бітпей қалған құрылысын «аяқтаймын» деп, 

сайлаушыларының алдында берген уәдесін орындау мақсатында сол кездегі 

премьер-министр Ә.Қажыгелдинге кіреді. Ә.Қажыгелдин дайындап әкелген 

қағазға қол қойып береді де, Өмекеңе қарап: «Аға, жекшелендірудің келесі 

кезеңі бастау алды, сіз де Алматыдан өзіңіз отырған институттың ғимаратын 

(Фурманов-Абай көшелері қиылысында болатын) жекешелендіріп алмайсыз 

ба» дегенінде: «Айналайын, Әкежан, ниетіңе рахмет! Менің байлығым – бала-

шағам, шәкірттерім, ғылыми мұрам, ал еңбексіз келген дүниенің ертең сұрауы 

болады» депті. Әкежан кішкене кібіртіктеп барып, Өмекеңнен өзі қол қойып 

берген хатты қайта алыпты да, бұрынғы жазған «А Павлову, О.Шукееву! 

(біріншісі, Қаржы министрі, екіншісі, Экономика минстрі ғой). Для 

рассмотрения!» деген сөзді сызып, «А Павлову, О.Шукееву! Исполнить и 

доложить!» деп түзетіп жазыпты... Сөйтсе, кеңес кезінен қалған құрылыстарға 

қаржы бөлмеу жайлы үкіметтің қаулысы бар екен, Өмекеңнің адалдығына, 

тазалығына ырза болған премьер-министр өзі қол қойған қаулыны өзі бұзуға 

барған екен. Өтініштің алғашқы күйінде кетсе орындалмайтынын, қолын 

қойғаны жай сыпайылық екенін Қажыгелдин өзі біліп отыр ғой. Үлкен адамның 

әруағын тербеп жатырмыз, осы жерде Өмекеңдей қазақтың арысының аузынан 

шыққан бір өнегелі сөзді еске алмай кетуімізге болмас.  

1996 жылғы сайлауда Қазығұрттың Алтынтөбе, Шақпақ деген 

елдімекендерінде сайлаушылармен кездесуден қайтып келеміз. Ауыл арасынан 

өтіп бара жатсақ, бір үйдің ауласында жарамсыз комбайн тұр, оның торынан 

тауықхана жасап қойыпты... Бұл көрініс маған қатты әсер етті. Колхоз-совхоз 

тарап, жұрт мемлекет мүлкін пышақ үстінен бөліп алып жатқан кез ғой. Мынау 

үйдегі шаруаға тигені ескі комбайн болған-дағы. Мен Өмекеңе қарап: 
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«Қараңызшы, комбайнның доңғалақтары жоқ. Артқы торынан тауықхана 

жасапты. Бұл елдің тозуы емес пе? Сонда ауылдың болашағы қандай болмақ?»-

дедім. Ағамыз ойланып қалды. Сосын терең бір күрсініп алды да: 

-Е-е, Талжан, мен бір ғана нәрсені анық білемін - енді 10 жылдан соң 

Президентімізге ел басқару қиынға соғады. Себебі ол кезде елде таза 

адамдар тапшылыққа айналады. Сендер сол замандарда керек боласыңдар, -  

дегені. 

Шынын айтсам, мен бұл жауапқа онша қанағаттана қоймадым. Оның 

көріпкелдік сөз екенін кейінірек барып ұғындым ғой. Және оның өміршеңдігі, 

өткірлігі бүгінгі таңда  күн санап күшейе түспесе, кеміген жоқ. 

Мен 2002 жылы ХҚТУ-нің сол кездегі ректоры О.Сәбденовтің 

шақыруымен университеттің Шымкенттегі филиалына механика кафедрасының 

меңгерушісі болып ауыстым. Кейінірек филиал директорының ғылым 

жөніндегі, сосын оқу-әдістеме жұмысы, ең соңында тәрбие жұмысы бойынша 

орынбасары болып қызметтер атқардым, арасында үш ай директордың да 

міндетін атқардым. 2003 жылы университетке С.Пірәлиев басшылыққа келді. 

Бір жылдан кейін мен Түркістанға университеттің оқу-әдістеме және тәрбие 

жұмысы жөніндегі вице-президенті болып ауыстым. Содан бері, міне 12-ші 

жыл Түркістанда қызмет етіп келемін. 

2008 жылы ректорлыққа Лесбек Ташимовтың келуінен бастап 

университетте ғылыми жұмыстар жөніндегі вице-президент қызметін атқарып 

келемін. Бізде 2010 жылдың аяғына дейін педагогика, медицина және 

экономикадан докторлық кеңестері жұмыс істеді. Мен осы орынға келгенде 

университеттің ғылыми бағыттары жайлы бір де бір нақты құжаттық ережелер 

мен нормативтердің жоқ екенін көріп таңқалдым. Жүйе жасалмаған екен. Кейін 

41 бағыт бойынша, оның ішінде мемлекеттік бюджеттік бағыттарды 

нақтыладық, оларды талапқа сай мемлекеттік реестрде тіркеттік, шифрлерін 

белгіледік. 

 

«БІЗДІҢ ҒАЛЫМДАР  ӨЗ ЕРКІНЕН ТЫС ШЕТЕЛ ҒЫЛЫМЫН 

ДАМЫТУҒА МӘЖБҮР...» 

 

- Университетте ғылыми-зерттеу институттары да бар емес пе? 

- Иә, Археология, Экология және Түркология ғылыми-зерттеу 

институттары бар. Олар ертеректе ашылған. Сондай-ақ ғылым орталығы деген 

болған. Жақында Евразия, Медицина және Жаратылыстану ҒЗИ-ры ашылды. 

Олардан бөлек университеттің өзінде жұмыс істеп жүрген 500-ден астам ғылым 
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кандидаты мен ғылым докторлары бар емес пе, міне, осы жұмыс жүйеленбеген. 

Әр кафедраның өзінің бірнеше ғылыми бағыты болуымен, бірге, әр ғалымның 

өзінің тұрақты түрдегі зерттеу бағыты болуы тиіс қой. Ғылыми кеңестер 

Қазақстанда 2010 жылы жабылды. Бакалавриат, магистратура және РҺ докторы 

деген еуропалық жаңа жүйе енгізілді. Мұның өзінің де артық және кем жақтары 

да бар. Кеңес өкіметі құлағаннан кейін көне жүйенің жағымсыз жағы күшейіп 

кетті, жалған ғалымдар саны еселеп өсті, ол жалпылама сипат алды. Бұрын 

ғылым инемен құдық қазатындардың ісі болса, кейін ол көзбояушылыққа 

айналды. Ресейде қорғалған диссертацияны алады да, қазақшаға аударып, 

қорғай салатын болды. Әсіресе, гуманитарлық бағытта. Мен медицина саласы 

тазалау шығар деп ойлаушы едім, сөйтсем оларда да көзбояушылық жеткілікті 

екен. Мысалы, медицинаның «Гигиена» саласы бойынша. Мақтаға пестицид 

сеуіп кетті дейік. Ал енді сол мақтаны жинауға шыққан жүкті әйел сағат 11-де 

40 минут, сағат 17-де 40 минут демалуы керек екен. Жаңалығы сол! 

Баяндамашыдан «неге нақ осы сағаттарда демалу керек екенін қалай 

таптыңыз?» деп сұрасам, «ойдан қоя салдым» дейді. Қарға қарғаның көзін 

шұқымайды ғой, сондай жұмыстар қорғалып та, бекітіліп те жатты.  

Сондай-ақ, магистрант түскен ммандығы бойынша тақырып алады. 

Жаңалық табуға тырысады. Оны қорғайды. Юірақ, «ғылыми процеске кіру» 

деген мәселе ақсап тұр. Кафедра өзі тақырып береді, өзінде қорғатады. 

Сарапшы да өздері, бағалаушы да өздері. 

- Бұрынғы жүйеде 3 жыл аспираниурада оқыған адам қалай болғанда 

да ғылымға, жаңағы сіз айтқандай, бойлай енетін еді. Бүгінгі магистратура 

– 2 жыл. Қалай қорғалатынын айттыңыз... 

-Бүгінгі РҺD докторы дегеніміз бұрынғы ғылым кандидатының деңгейі. 3 

жыл докторантурада оқиды. Бұл жердегі ең үлкен қисынсыз мәселе - 

болашақ ғалымның магистратурадағы және докторантурадағы ғылыми 

тақырыбы арасындағы міндетті түрдегі сабақтастық деген жоқ! Демек, 

докторантураға түскен адам оған мүлде дайындықсыз келеді деген сөз. Ол 

тақырыпқа бойлап кіремін деп жүргенде, үш жылдың жартысы өтіп кетеді. 

Мұндай жағдайда сапа туралы сөз қозғаудың өзі артық. Ешқандай ережеде бұл 

мәселе анықталып көрсетілмеген. Докторантура көп жоғары оқу орнында жоқ. 

Студенттің, магистранттың бітірген мамандығы заңгерлік болса, 

докторантураға экономика мамандығына түсіп кетуі мүмкін. Немесе керісінше. 

- Бұл кемшілікті түзетудің жолы қандай? 

- Ол үшін тек сәйкес мамандық бойынша докторантураға түсетін болса 

ғана пән айырмасына рұқсат берілсе және бір жыл бұрын барар мамандығы 
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пәндерін ақылы түрде оқып, емтихан тапсырып, академиялық анықтама алуы 

тиіс деп ойлаймын. Сондай-ақ оның зерттеу тақырыбына сәйкес ғылыми 

мақалалары жарық көрген болса.  

-Кеңес кезінде кандидаттық қорғау үшін аспирантураны күндіз 

бітіргеннің өзінде, 5-6 жыл уақыт кететін. Ал, «ғылым докторы» атану 

арыстанның аузынан, түрікпеннің төрінен олжа алып қайтқанмен пара-

пар еді.  Бүгін қалай? 

-Докторантурада 3 жыл оқу деген мерзім – өте аз уақыт. Және ол адам 

докторантурада оқып жүріп, өзіне жетекші таңдайды. Жетекшінің бағыты мен 

докторанттың таңдаған бағыты сәйкес келмесе ше? Кеңес кезінде жетекшісі 

қайтыс болып кеткен адам қайтадан басқа тақырып алуға мәжбүр болатын 

немесе мүлде қорғай алмай кететін. Қазіргі уақытта тақырыпты да, жетекшіні 

де бірнеше рет ауыстыруды көріп те жүрміз. 

Содан соң салалық министрліктермен байланысып, олардың мұң-

мұқтаждығын ескере отырып, ғылыми кеңестерде бекітілген өміршең, 

маңызды ғылыми бағыттарды, оның ішінде тақырыптарды 

орталықтандырып электрондық базаға жинап қойса. Ол тақырыптардың 

жетекшілерінің аты-жөні, ғылыми еңбегі жазылып тұрса. Ізденушілер соның 

ішінен алдын-ала таңдап алып, ғылымға үлкен дайындықпен баратын болса. 

-Диссертантқа бұрын кандидат автореферат жазу, докторант 

монография жазу секілді талаптар қойылатын еді. Бүгінгі талаптардың 

сипаты қандай? 

-Қазір әлемдік деңгейдегі ғылыми журналдарда «импакт-факторлы» деп 

аталатын мақалаңыз басылуы тиіс. Сол мақалаң шыққан кезде ғана қорғауға 

жіберілесің. Біздің  қазекеңдер ондай журналдарға шығарудың да жолын 

тауып алған. Соның  салдарынан SCOPUS базасындағы біраз журналдар 

жабылып та жатыр...  

-Түркияның докторантуралық жүйесі жақсы жолға қойылған. Ондағы 

зерттеудің негіздемесі әлемдік деңгейдегі зерттеулерге сүйене отырып 

айқындалады, яғни мақала жазсаңыз «халықаралық рейтингті журналдар 

тіркелген «Элсивердің» базасындағы ғалымдардың еңбегіне сілтеме жасап 

жазасыз» деген талап қойылады. Сол арқылы шәкірттер әлемдік деңгейдегі 

ғылыми мәселе көтеріп жатқан мақалалармен, әдістемелермен танысады. Ал, 

бізде, біріншіден, жетекшілеріміздің біразы тіл білмейді, екіншіден, өздері ол 

деңгейге жете алмай отыр. Бізде докторанттарға екі жетекішінің бірі шетелдік 

ғалым болуы тиіс деген шарт қойылған. Бірақ, бұл шарттың өзі шартты түрде, 
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қағаз жүзінде ғана. Екі елден бір бағыттағы зерттеулерді істейтін екі ғалымның 

басын қосу қиын. Бұл енді докторанттардың кінәсі емес... 

-Жаңа жүйенің кіргеніне 5 жыл болды. Ол енді қанша жылда жолға 

қойылып болады? 

- Жаңа жүйе жолға қойылу үшін Білім және ғылым министрлігі, оның 

комитеттері мен департаменттері талап түрлеріне реформа жасауы қажет. 

Сонымен қатар көптеген министрліктерде де ғылым саласы бар. Оларда да 

ғылымға деп қаражат бөлінеді. Бірақ, оларда ғылыми орта жоқ.  

Премьер-министр жанында ғылым бойынша Ұлттық ғылыми кеңес бар. 

Оның мүшесі - әрі ғылыми тақырып жетекшісі, әрі осы бағыттың сарапшысы. 

Өзін-өзі тексереді, бұл қалай? Ғылымға бөлінетін қаржы корифей 

ақсақалдарымыздың айналасындағылардан, Алматы мен Астанадан шықпай 

отыр. Әйтпесе, ғылымы дамыған университеттер өзге өңірлерде де бар. 

Мысалы, Қарағанды, Өскемен, Шымкент және т.б. Өңірлік оқу орындарына да 

тиісті дәрежеде қолдау беру қажет. 

-2000-2014 жылдар арасындағы бір де бір жылда біздің ғылымға бөлген 

қаржымыз ЖІӨ-нің ең болмаса 0,3 пайызына жеткен емес. Ал, ол 

көрсеткіш 3 пайыздан асса ғана мемлекет дами алады деп саналады.  

- Бізде қаржыны Америкадағыдай етіп бөлсе де, біз ғылымды дамытуға 

нақты дайын емеспіз. Себебі, бар нәрсенің өзін дұрыс жұмсауды үйренген 

жоқпыз. Біздің университет былтыр үш жылдық грантқа 155 жоба ұсынды. Әр 

жоба шетелдік 3 сарапшыға жіберілді. Олар баға қойды. Ең жоғары балл 

Қазақстан бойынша 35 балл болды. 155 жобамыздың 127-сі шетелдіктерден оң 

баға алса да, соның 12-сі ғана грант иеленді. 9,4 пайызы! Жалпы 12 жобаға 

қаржы бар-жоғы 67 млн.теңге. 

- Шетелдіктер біз секілді өз жобаларын өзге елдердің сараптауына 

ұсына ма? 

-Біз ішкі сарапшыларымызға деген сеніміміз төмен болғандықтан 

шетелдерге жібереміз. Ал, оларда өздерінің тазалығына, әділдігіне деген сенім 

жоғары болғандықтан, олар өз арасындағы сараптамаға жіберумен шектелуі 

мүмкін. 

-Бұл үрдістің екінші жағы бар – олар сенің жылт еткен жақсы 

идеяңды өздеріне алып алады ғой. Өйткені, кез келген ғылыми жобада ең 

бастысы - оның идеясы емес пе? 

-Бұл жайлы ғалымдар талай рет өз пікірлерін білдірген. Оларға «идеяңды 

ашып көрсетпе» деген жауап айтылуда. 
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-Кешіріңіз, бұл – нағыз нонсенс! Ғалым өз идеясын ашуға мәжбүр, себебі 

біз олардан идеяның жаңалық деңгейіне баға беруін талап етіп отырмыз, сол 

үшін ақша төлеп отырмыз. 

-Сарапшыларымыздың жақсы идеяны өзінің айналасындағыларға 

таратып беріп қоюынан сақтанған түріміз ғой бұл біздің. 

-Яғни, «шетелдіктер ұрласа ұрлай берсін, ең бастысы өз 

аулымыздағыларға бұйырмаса болды» деген сөз ғой бұл! Олар бір-бірінен 

идеяны «өнеркәсіптік шпионаж» арқылы ұрласа, біз оларға өзіміз тегін 

апарып беріп жатырмыз десеңізші. Тіпті, тегін де емес, идеямызды ұрлап 

алып қалғаны үшін ақша да төлеп отыр екенбіз ғой! Масқара-ай!  

-Және ол аз ақша емес, мыңдаған доллар қомақты қаржы ғой. Ұрлатумен 

де шектеліп жатқанымыз жоқ – олар оң баға бергендерінің өзін жолын 

бәрібір кесудеміз. Біздің 127 жоба – соның айғағы. Түптеп келгенде Ұлттық 

ғылыми кеңес не шешті – сол болады. Профессор А.Ақбасова деген 

ғалымымыздың Яссауи кесенесіне орай берген 31 балл алған жобасын ҰҒК 

өткізбей тастады! 

-Нағыз профанация деп осыны айтса керек! Бәрін өзіміз шешсек, онда 

шетелге жобалар жіберіп, қыруар қаржы төлеп неге әуре боламыз? 

-Міне, міне, осы сұрақты Білім және ғылым министрлігіне, оның 

Ғылым комитетінің басшыларына қою керек! Ұлттық кеңестен сұрау 

керек. Кеңес – қоғамдық ұйым, ұйымдастырушы мемлекеттік мекеме  - ҚР 

БҒМ-нің Ғылым комитеті. Менің өзім ұсынған, Санкт-Петербургтық 

ғалымдармен тізе қосып жасап, біріккен зерттеу ретінде ұсынған  жобам - 

«Энергетика және құбырлар объектілеріндегі қуаттылығы жоғары жекелеген 

тораптардың беріктігі мен жарамдылық мерзімдеріне эксперименттер мен 

есептеу  әдістемелері негізінде сараптама жасау» - 25 балл алды. Атом 

стансаларына да қатысы бар жоба. Себебі, бізде 2 АЭС салыну жоспарланып 

жатыр емес пе... ҰҒК-тің қаржыландырмауға негіздеме ретінде берген 

жауабы: «Бұл жобада коммерциализация жоқ». Мен оны сатуға шығарып, 

пайда табуым керек екен. Және: «Әлеуметтік маңызы жоқ» дейді. Бұл 

дегеніміз – барып тұрған топастық. Осылай деп хат та жазғым келді, бірақ, 

қазақы әдеп жібермей қалды. Мұны жазған адам өмірінде Чернобыль апатын 

естімеген біреу шығар, сірә. Мен оларды «түсінемін», ана жерде ақша бөлісу 

қызу жүріп жатыр... Атом стансасының қауіпсіздігінен маңызды қандай 

әлеуметтік мәселе болуы мүмкін?! Мұндай жобада коммерциализация туралы 

айтудың өзі күпірлік, қорлаушылық қой.  
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Мен диссертацияларды бақылау комитетінде механика саласы бойынша 

сараптамалық кеңестің мүшесі, біраз уақыт төрағасы болдым. Кейін оны 

қойдым, себебі айына екі рет Астанаға бару, онда 2-3 күн болып 

диссерацияларды кеңестен өткізу, оны президиумда қорғау, тек ұшақпен жүру 

бюджетке ауыр, темір жолмен тәуліктен көп жүру көп уақытты талап етті. 

-Мемлекетті қанша айтқанмен дамытатын, әсіресе кәзіргі кезеңде, 

гуманитарлық ғылым емес, техника мен технология ғой. Осы тұрғыдағы 

ойыңыз? 

-Дұрыс айтасыз. Менің ойымша бірінші кезекте қай саланы 

қаржыландырамыз, екінші кезекте, үшінші кезекте қайсысын деп, мемлекет 

басымдылықты айқындап алуы тиіс. Бізде қазір ең күйіп тұрған мәселе – 

технология мен техника саласын 1-кезекке қою керек. Бізде Құдайға шүкір, 

мықты математиктер бар. Дегенмен, олар шешкен математика есебін қолдану 

мерзімі 50 немесе 100 жылдан кейін келуі мүмкін, технология болса, күте 

алмайды. Сондықтан, барлық ғылым мен ғалымдардың басын біріктіретін 

Ғылым агенттігін құру керек деп есептеймін. 

- Мұнымыз кешегі әріптес республикалардың 14-інде сол күйінше 

сақталған, тек біз өзіміз ғана «Сыраны сүйетіндер клубы» қоғамының 

деңгейіне түсірген Ғылым академиясын қайта тірілтіп, мемлекеттік 

деңгейге көтеру болмай ма? 

- Ғылым академиясын бұрынғы күйінде қайта тірілтуден кетіп қалдық қой 

деймін... Ғылыми мектептер арасындағы байланыстар үзіліп қалды, ғылымның 

мүлде жаңа бағыттары қолға алынып жатыр. Ал, Ұлттық ғылым академиясы 

сараптамалық орталық қызметін атқарсын. Жаңа технологиялық идеяларға 

ақшаны аямау керек. Тәуекелшілдікке қорықпай барған дұрыс. 

-Сөзіңізді тірілтейін. Шетелде венчурлық, яғни тәуекелшіл фирмалар 

өте жақсы дамыған. Олар он жаңа идеяны батыл түрде зерттейді, 

эксперимент жүргізеді, жаңа машина мен қондырғыны жасап, сынақтан 

өткізеді. Сосын барып жаппай өндіріске енгізу үшін өнеркәсіп ошақтарына 

сатады. Дайын өнімді аналар қуана-қуана, байқау арқылы сатып алады. Он 

идеяның әдетте тоғызы жарамсыз болып шығады. Бірақ, өндіріске енген бір 

жоба қалған тоғызына кеткен шығынды он есе жабады. Бізде осы жағы да 

ақсап жатыр. 

-Менің тәуекелге қорықпай бару керек деп отырғаным да сол. Ел ішінде 

фанатик ғалымдар жеткілікті. Біз солардың идеяларын іске асыру тетігін 

жасауымыз қажет. Біздің университетте 100 гектар жерге орналасқан, 

өсімдіктің 130 түрін тұзды, сортаңды топыраққа бейімдеумен айналысатын 
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жап-жақсы ботаникалық бақ барын білесіз. Соның ғылыми мәселесіне 

мемлекеттен бір теңге қаржы ала алмай отырмыз, түрік бауырларымыздың 

қаржысымен ұстап келеміз. Бұл жоба экологиялық апатты Арал-Сырдария 

өңіріне «Жасыл ел» жасыл ел бағдарламасын іске асырудағы бірден бір жоба. 

Бұл жерде тағы да бір айтар ой, ол біз көрші Ресей, әсіресе жағдайлары күрт 

төмендеп кеткен Украин ғалымдарын ортақ ғылыми жобаларға тартуды жедел 

қолға алуымыз қажет-ақ. 

-2008 жылдан бергі тәжірибеңіз не айтады – біздің ғылымды алға 

апару ісіміздің тағы қай тұстары ақсап жатыр? 

- Университеттің бірінші миссиясы – түркология ғылымын дамыту. Бірақ, 

түркология институты бар ғой деген оймен тоқмейілсу пайда болды ма, бұл 

сала сәл кенжелеп қалды. Қазір ол институт басшылығына жазушы-ғалым 

жағымды ғылыми фанатиктігі бар Құлбек Ергөбек ағамыз келді. Ол кісі 

Башқұртстан, Татарстан, Түркіменстан, Өзбекстан мен Қырғызстаннан белгілі 

ғалымдарды зерттеу жұмыстарына тартуда. Олар зерттеуді өз елдерінде 

атқаруда. Қашықтықтан жұмыс істеуге бүгінгі таңда мүмкіндік өте мол ғой, 

неге соны пайдаланбасқа. 

Жалпы, университетте ғылымды дамыту ісі кадрлар, мамандар мәселесіне 

тіреліп тұрған жағдайы бар. Ғылым докторлары мен кандидаттары сан жағынан 

жеткілікті болмағанымен, сапа жағы ойландырады. Докторлар саны 50-ден 

асты, бірақ, олардың ішінде ғылыми мектеп қалыптастыра алмағандары көптеп 

кездеседі. Ақиқатын айтсақ, нағыз ғалымға деген сұранысымыз әлі де болса 

жеткілікті. 

Түркия тарапынан келетін ғалымдардың басым бөлігі түрік тілі мен 

тарихы мамандары. Мен жаратылыстану саласының ғалымдары, деңгейі биік 

ғалымдар көбірек келсе деген тілегімді үнемі айтып келемін. Бірақ, ол әлі 

шешімін таба алмай тұр. Клиникамызға жақсы дәрігер-ғалымдарды тартайық 

десек, олардың Түркиядағы жалақысы 10-15 мың доллар шамасында. Оны 

университеттің қалтасы көтермейді. 

Университетімізге түрік ағайындардың қаржысы есебінен мектепке 

мұғалім дайындайтын мамандықтардан арылатын кез жетті. Бұл мәселе 

елімізде шешілген. Шешілмегені – күн мен жел сияқты жаңғыртылатын, әрі 

экологиялық таза энергия көздерінің, сол сияқты неше түрлі жаңа сала 

мамандарының ауадай қажеттігі. Жаңа мамандықтар арқылы Түркиядан жаңа 

технология да келер еді. Ал, біз болсақ сондай қажетті инновациялық 

мамандықтарға жұмсар қаржыны мектеп мұғалімдерін дайындауға жұмсап 
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отырмыз. Оның үстіне мұғалімдікке гранттар тек педагогика институттарына 

ғана берілетіні тағы бар. 

- Ол мамандықтарды жауып тастасаңыздар, университеттің талай 

оқытушысы жұмыссыз қалады ғой? 

- Қасымыздағы Кентаудағы, Түркістанның өзіндегі университет 

ғимараттарын пайдаланып, Мемлекеттік педагогикалық институт ашуды 

Үкіметке ұсынуымыз керек. Біздің облыс – еліміздегі мектеп саны ең көп 

облыс. Әрі бұл қадам Кентау секілді моноқаланың дамуына үлкен септігін 

тигізер еді, әрі балланстан құтылған университет те жаңа, ғылыми 

сыйымдықтары жоғары мамандықтар ашу арқылы жаңа сатыға көтерілер еді, 

әрі педагогикалық бағыттағы оқытушы-профессор құрамының әлеуметтік 

мәселелері өз шешімін табар еді. Себебі, ғимарат та оқытушы-профессор 

құрамы да, тиісті студенттер де бар. Мен осы ойымды екі жылдан бері айтып 

келемін, бірақ, әлі нәтиже жоқ...  

 

АКАДЕМИК МҰХТАРБАЙ ӨТЕЛБАЕВ АҒАНЫҢ АРМАНЫ... 

 

-Университетті дамыту туралы тағы қандай нақты тың ой, 

идеяларыңыз бар? 

-Түркістан, Отырар, Созақ, Бәйдібек аудандары, көрші Қызылорда 

облысының көп жері мал шаруашылығы үшін өте қолайлы. Жалпы Қазақстан 

жайлы айтпағанның өзінде. Түркістан, Отырар аудандарында жерасты ыстық су 

көздері көп. Сол су көздері жанынан жылыжай салуға сұранып тұрған аймақ. 

Біз де, Отырар, Созақ, Бәйдібек, Түлкібас аудандары да желдің өтіндеміз...  

-1970-жылдарға дейін Түркістандағы әрбір үйде желдиірмен тұрушы 

еді ғой. 

-Иә. Жылына 330 күн ашық аспан аясындамыз. Осы сала мамандарын біз 

дайындамасақ кім дайындайды? Біз болсақ алға ұмтылудың орнына бір 

орнымызда тұрып қалдық. Осыдан бірнеше жыл бұрын Елбасымыз 

Н.Назарбаев оқу ордамызға келгенінде: «Сендер әлемдік аренаға шыға ма 

десем, облыстық деңгейде қалып қойыпсыңдар ғой» деп ренжіген де 

болатын. 

Бүгінгі таңда ғылымға бөлінген қаржы көлемін 390 млн. теңгеге 

жеткіздік. Биылғы оқу жылында оны 450 млн. теңгеге көтеруді көздеп 

отырмыз. Мұндағы қаржының басым бөлігі түрік бауырларымыздың есебінен 

болып отырғандығын айтуымыз керек. 
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Біз оқу ғимараттарын саламыз, ал олардың ішінде зертханалары жоқ. 

Екінші жағынан, зертханаға керекті озық құрал-жабдық алдық дейік. Бірақ, 

ертең ол құрал-жабдықтың жұмыс істеуінен істемеу ықтималдығы жоғары. 

Неге? Әлі де ғылыми әлеуеті төмен ғалымдар, көп.  Олар озық қондырғымен 

қалай жұмыс істей алады? Бұл жапылама проблема. Себебі бізде соңғы 10-15 

жыл бойында орта буын ғалымдар легі келді және олардың бірқатары жасанды 

ғалымдар болып отыр емес пе, ал талапты жастарға біз жағдай жасамадық, олар 

бизнеске кетті. 

Осы орайда біздің оқу ордамызға келсек, мүмкіндік жеткілікті. Бірінші 

кезекте жоғарыда айтып өткендей мектеп мұғалімдерін дайындауға жұмсап 

жатқан қыруар қаржыны инновациялық технологияларға бағыттап, қаржы 

жұмсауды оңтайландырсақ, 5 мың, 10 мың доллар жалақы сұрайтын, жоғары 

деңгейдегі ғалымдарды да тартуға болар еді. Мысалы, академик Мұхтарбай 

Өтелбаев атты әлем мойындаған, қазақ математиктерінің көшбасшысы ағамыз 

бар. Сол кісі сыйақысы 1 млн.долларлық «мыңжылдықтың 7 есебінің» біреуін 

шешіп, кәзір ол шешім математиктер арасында талқыланып жатқаны белгілі. 

Сол кісі: «1 млн. доллар сыйақыңызды алсаңыз неге жұмсар едіңіз?» деген 

сұраққа: «Мен Түркістанда түркі дүниесі математиктерінің мұражайын 

салар едім» деп жауап берген болатын. Міне, рухы қандай биік адам! 

Мұхаң былтыр Жаңақорғанға өтіп бара жатып, бізге соқты. Мен ол кісіні 

Түркиялық ректор өкілі, профессор М.Куталмышқа алып кірдім. Ректор өкілі 

«Сіз Евразия университетінде қанша жалақы аласыз?» деп сұрады. «Грантты 

қоссам 600 000 тенге. «Біз одан көп берсек жұмысқа келесіз бе?» «Көп бермей-

ақ қойыңыздар, сол жалақыны берсеңіздер де келемін!» Ол кісі бізбен әңгімеде 

тек келу ғана емес «осы жерде қалсам, сүйегім Түркістанда жерленсе, мен 

тұрған үй түрік математиктерінің мұражайы болса» деген тілегін де 

білдірген еді. Мұхаң математиканың барлық саласынан мықты ғалым ғой. 

Еуразия университетінің рейтінгін көтеріп отырған бірден-бір ғалым. 

-2000-жылдардың басындағы жұмысқа шақыру жайлы 

хабарландыруларда «ХҚТУ-ды бітіргендер керек емес» деген арнайы 

ескертпелер жасалатын. Мен соны алғаш рет көргенімде, кейін көзім үйренді 

ғой, қатты намыстандым. Қазақ болғандықтан. Университетте істемесем 

де... ХҚТУ бүгін беделді университетке айналып үлгерді ме? 

-«ХҚТУ дипломымен қабылдамау» кезеңі артта қалды деп ойлаймын. 

Себебі, бүгінгі таңда Яссауи университетінің материалдық базасы көп артып 

отыр, заманауи оқу ғимараттары, клиника-диагностикалық орталық, еуропалық 

үлгідегі арнайы салынған кітапхана ғимараты, жатақханалар, облыс 
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орталықтарында жоқ Мәдениет үйі бар. Осы орайда оқу ордамызға білімді 

мектеп түлектері тартыла бастады. Оның үстіне сапалы білімге деген бетбұрыс 

жылдан жылға артуда. Сонымен қатар білім бағдарламаларын халықаралық 

стандарттарға сәйкестендіру арқылы тек биылдың өзінде 400 студент Түркияға 

барып, «Маулана» бағдарламасы бойынша бір семестр оқып қайтады.  

- Талжан мырза, осы 11 жылда «Түркістан қаласының құрметті 

азаматы» атану секілді еңбектің еленуі мен бірге кедергі, аяқтан шалу да 

кездескен болар?  

-Әрине, онсыз бола ма? Дәл осы заманда тазалықпен жүру және әділдік 

үшін күресу - азаптың жол. Әрине, мен өзімді бір періштемін деп айта 

алмаймын, бірақ сонда да шындық пен туралық жолында жүйкем тозады. Қалай 

тозбайды, құрамында 6 факультет бар институтты басқаруға берген кез 

(2007ж.) болатын.  2005 жылдан кредиттік оқу жүйесіне өту туралы министрдің 

бұйрығы болған, ал бірақ мен қабылдаған институт құрылымында әлі бір түйір 

жұмыс жасалмаған, келесі 2008-де аттестация күтіп тұр. Амал жоқ, коллективті 

күні-түні жұмысқа жұмылдырып, тиісті деңгейге жетіп, кредиттік оқу жүйесін 

енгіздім. Ол жүйенің бір ерекшелігі - емтиханнан екілік алған студенттің қайта 

оқып барып, ақылы түрде емтихан тапсыруы. Міне, сол жағдайды өз ыңғайына 

үйлестіріп арызданушылар: «Президентіміз Н.Ә.Назарбаев кредитті ақысыз 

грантқа ауыстырып еді, Т.П.Раимбердиев ақша алуда» деген сияқты хатты 

ҰҚК-не, олар прокуратураға, олар қаржы полициясына жібереді. Бұл жағдай 

ертеректе орын алса, қазір атқарып жатқан қызметімді тартып алғысы 

келетіндер де шығып жүр. Аяқтан шалуды ойластыратындар қай жерде жоқ 

дейсіз... Біз бәрінен бұрын кеңес кезіндегідей «инемен құдық қазған» нағыз 

ғалымдарға жағдай жасағанымыз дұрыс қой. Ал, бұл - биліктің құзіретінде 

екендігі белгілі. 

-Тәке, еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз!   

 

Сұхбаттасқан: Өмірзақ АҚЖІГІТ.   
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ЕЛ ЕҢСЕСІН КӨТЕРГЕН КЕМЕЛ ОРДА 

Жастарға сапалы білім беріп, қоғамға қажет кәсіби маман тәрбиелеу – 

еліміздің іргелі оқу ордаларына жүктелген басты міндет. Мұндай жауапты 

қызметті мойнына алған мекемелердің саны аз емес. Алайда, біздің міндет 

олардың санын емес, сапасын анықтау болып табылады. Осы орайда бауырлас 

мемлекеттер арасындағы білім көпіріне айналған бірегей оқу орны Қожа Ахмет 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіне тоқталмақпыз. Ел 

ішінде ерекше білім ошағына айналған мекемеде қазіргі таңда Қазақстан және 

Түркиядан, сондай-ақ, әлемнің 17 мемлекетінен студенттер келіп оқиды. 

Ендеше, аталған университеттің ғылыми және инновациялық істер жөніндегі 

вице-президенті Раимбердиев Талжан Пердешұлымен болған сұхбатымызды 

ұсынамыз. 

АНЫҚТАМА 

Туған күні: 13.04.1958 жыл. 

Туған жері: Оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы 

Мамандығы: мұғалім 

Ғылыми дәрежесі: техника ғылымдарының докторы, профессор 

Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары: Ресей 

Федерациясының жаратылыстану академиясының шешімімен «Білім және 

ғылым саласының үздік қызметкері», «Қазақстан Республикасы білім 

саласының үздік қызметкері», «Түркістан қаласының құрметті азаматы», 

«Сауап», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» медальдері, 

Қазақстан  Республикасы Президентінің алғыс хаты. 

Өмірлік ұстаздары: М.Оңалбай, П.В.Владимирович, А.А.Аркадьевич, 

Ө.А.Жолдасбеков. 

Өмірлік ұстанымы: Туралық пен шындықты алға тарта отырып шешім 

қабылдау. 

 

- Талжан Пердешұлы, Сіз қызмет атқарып жүрген Қ.А.Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті қашаннан бері жұмыс 

істеп келеді? Қысқаша тарихына тоқталып өтсеңіз. 

Біздің университет білім мен мәдениет ордасы саналатын Түркістан 

қаласында 1991 жылы ашылды. Алғашқыда «Қожа Ахмет Ясауи атындағы 

Түркістан мемлекеттік университеті» болып құрылған еді. Кейіннен 1992 жылы 

31 қазанда Түркия және Қазақстан Республикасы Үкіметтері арасында 

бекітілген келісім негізінде «Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-

түрік университеті» деген атауға ие болып, Түркия мен Қазақстанға ортақ 
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мемлекетаралық оқу орнына айналды. Осыған орай Түркия Республикасының 

Президенті Реджеп Тайып Ердоған: «Қазақстанда біз  өзімізді қонақтан гөрі 

өзінің бабаларының Отанына оралған адамдай сезінеміз. Біз – бауырлас 

халықпыз. Сондықтан да кез келген саладағы ынтымақтастық біздер үшін зор 

қуаныш» деген ыстық лебізін білдіріп, универсиетке Қожа Ахмет Ясауидің 

есімінің берілуі қаншалықты абырой әкелсе, мұндағы атқарылатын міндеттің де 

соншалықты жанқиярлықты талап ететіндігін атап өткен болатын. Қазіргі таңда 

әлемде мемлекетаралық дәрежеге ие университеттер санаулы екенін атап өткен 

жөн. Трансшекаралық жоғары білім беру жүйесі, негізінен, жекеменшік жоғары 

оқу орындары тарапынан жүргізіледі. Мұндай мекемелер халықаралық жоғары 

оқу орындары орналасқан елдердің ұлттық заңнамалары аясында білім береді. 

Ал, мемлекеттердің екі жақты өзара келісімі бойынша ашылған 

«мемлекетаралық университеттер» халықаралық құқық пен арнайы келісім 

шеңберінде қызмет атқаратын дербес мекеме болып саналады. 

- Мекемелеріңіздің бәсекеге қабілеттілік деңгейі қандай? 

Мүмкіндіктері мен артықшылықтарына тоқталып өтсеңіз? 

Бүгінде Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университеті мамандықтардың кең ауқымын ұсынып отырған үлкен ғылыми 

білім беру кешені болып саналады. Мұндағы білім беру жүйесі мен оқу 

бағдарламалары Болон үдерісіне және әлемнің алдыңғы қатарлы 

универсиеттерінің оқыту жүйелеріне негізделген. Университет қабырғасында 

әлемнің 17 мемлекетінен келген ұлт өкілдері білім алып жатыр. Жалпы саны 9 

факультет бойынша 54 бакалавриат, 30 магистратура, 11 докторантура және 3 

резидентура мамандарын даярлаймыз. Білім ордасында медицина, 

жаратылыстану, филология, гуманитарлық, әлеуметтік, инженерлік және 

ақпараттық технологиялар салаларына аса мән беріледі. Университетіміздің 

артықшылықтарына келер босам, 76 шетелдік жоғары оқу орындарымен екі 

жақты ынтымақтастық келісімдер жасалған. Академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы негізінде жыл сайын 400-ге жуық білім алушы І, ІІ семестрге 

Түркияның және Еуропа мемлекеттерінің алдыңғы қатарлы университеттерінде 

жоғары білімді дамыту мүмкіндіктеріне ие бола алады. Студенттерді сапалы 

біліммен қамту мақсатында университеттің 9 факультеті мен Түркиялық 

университеттердің арасында білім беру бағдарламасы, оқыту методикасы, 

бағалау технологиясы, білім алушылар және профессорлар алмасу 

бағдарламасы секілді түрлі келісімдер жүзеге асырылып келеді. Солардың бірі 

– «Визитинг профессор» бағдарламасы. Аталмыш жоба негізінде 

студенттерімізге 20 пайыз шетелдік профессорлар дәріс береді. Олар АҚШ, 
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Канада, Ресей және Түркия елдерінің алдыңғы қатарлы университеттерінен 

келген. Өзіміздің оқытушы-профессорлар құрамы үшін де университет 

Жарғысына сәйкес Түркия университеттерімен жасалған екі жақты келісім 

негізінде біліктіліктерін жетілдіру мүмкіндіктері барынша қарастырылған. Сол 

секілді студенттердің алаңсыз білім алып, ізденуіне де барлық жағдай жасалып 

отыр. Атап айтсам, Түркияның алдыңғы қатарлы университеттерімен Мәулана 

академиялық ауысу Халықаралық бағдарламасы аясында университет білім 

алушылары бір академиялық кезеңге және оқытушы-профессорлар құрамы 2-4 

аптаға Түркияға және Түркиялық универсиеттерден Қ.А.Ясауи атындағы 

Халықаралық қазақ-түрік университетіне жіберіледі. Білім ордасында 

түркология, экология, археология, жаратылыстану, медицина, еуразия сынды 6 

ғылыми-зерттеу институты жұмыс істейді. Кітап қоры миллионға жететін 

кітапхана қызметі де қазіргі заман талаптарына сай толықтай қамтылған. 

Студенттеріміздің бос уақытын пайдалы өткізіп, салауатты өмір салтын 

ұстануы үшін де қолайлы жағдайлар барынша қарастырылған. Мысалы, 

университет қалашығы ішінде спорт залдар, футбол алаңдары, теннис корттары 

ашық, волейбол және баскетбол алаңдары, жабық жүзу бассейндері бар. 

Қолжетімді бағада 7 студенттік жатақхана қызмет көрсетеді. Сондықтан 

студенттеріміз толық жатақханамен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар бір 

мезгілде 400 адам тамақтана алатын және күніне 1500 адамдық асхана жұмыс 

жасайды.  

- Осы уақытқа дейін білім ошағынан талай студент түлеп ұшқаны 

анық. Университет қызметінің негізгі көрсеткіші болатын түлектер 

туралы білсек? 

- Біздің университет қабырғасынан түлеп ұшқан көптеген студенттер 

мақтануға тұрарлық тұлғаларға айналды десем қателеспеймін. Себебі, олар 

өндірісте, ғылымда, бизнесте жалпы қызметтің барлық салаларында жетекші 

рөлге ие болып отыр. Кез келген білім ордасы үшін түлектерінің  жұмыс 

берушілер тарапынан кәсіби құзыреттілігі тұрғысында жоғары бағаға ие болуы 

аса маңызды. Олардың жетістігі университет қызметінің негізгі көрсеткіші 

болып саналады. Ал, Халықаралық деңгейдегі үлкен университет үшін мұндай 

көрсеткіштің бағалануы бірінші орында болуы тиіс. Сондықтан университет 

сапалы кәсіби мамандарды дайындауда бар күшін салып жатыр. Жалпы 

университетіміз өз қызметін бастаған сәттен бүгінгі таңға дейін 70 мыңға жуық 

түлек тәрбиелеп шықты. Олардың қатарында Республикамыздың басты 

органдарында атқаратын мамандар саны баршылық. Атап айтсам, ҚР Әділет 

вице-министрі Эльвира Азимова, ҚР Ипотекалық компаниясының басқарма 
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төрағасы Азамат Ибадуллаев, Батыс Қазақстан облысының әкімі Алтай 

Көлгінов, «Қаржы орталығы» акционерлік қоғамының директоры Рамазан 

Әлімқұлов, Макроэконмикалық зерттеулер орталығңының диеркторы Олжас 

Құдайбергенов, «Самрұқ-Қазына» акционерлік қоғамының құқықтық 

сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директоры Ғани Битенов, 

«Kaz Media Holding» ЖШС-нің бас директоры Еркін Жақыпов, ҚР жас 

кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы Мақсат Қожамбек, ҚР МСМ Дін істері 

комитеті Дін мәселелерін зерттеу және талдау орталығының директоры Айнұр 

Әбдірәсілқызы, Республикалық «Қазақстан» РТРК Шалқар радиосының бас 

редакторы, ақын Серік Сейітман, Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік 

академиялық драма театрының әртісі Ержан Нұрымбет, «Хабар» агенттігінде 

жаңалықтар жүргізушісі Ғани Жапишев, айтыскер ақын Бекарыс Шойбеков, 

әнші Алтынай Жорабаева, спорт саласының саңлағы Бекзат Саттарханов, 

Мұхтархан Ділдәбеков, Ақжүрек Таңатаров, Біржан Жақыпов, Хамза Дидар, 

Ғалымжан Өсербаевтар біздің білім ордамыздан шыққан республикамыздың 

абыройлы азаматтары. 

- Талжан Пердешұлы сұхбат барысын өзіңізге бұрсақ. Тәжірибеге 

толы еңбек жолыңыз жайында баяндап берсеңіз. 

- 1975 жылы Черноводск селосында С.Орджоникидзе атындағы мектепті 

үздік бітіріп, еңбек жолымды «Чимкентпромстрой» трестінің «Промстрой» 

қоғамдық бірлестігінде қарапайым жұмысшы, тас қалаушы қызметінен 

бастадым. Кейіннен 1976 жылы Қазақ химия-технологиялық институтына оқуға 

түсіп, оны үздік тәмамдап, еңбек жолымды сол институт қабырғасының 

«Материалдар кедергісі» кафедрасында оқытушы болып жалғастырдым. 1984-

1988 жылдар аралығында М.И.Калинин атындағы Ленинград политехникалық 

институтының стажер-ізденушісі, күндізгі бөлім аспиранты болдым. 1988 

жылы техника ғылымдарының докторы, профессор П.А.Павловтың 

жетекшілігімен М.И.Калинин атындағы ЛПИ-дің мамандандырылған кеңесінде 

техника ғылымдарының кандидаты дәрежесіне диссертация қорғап, ҚазХТИ-

дің «Теориялық механика және материалдар кедергісі» кафедрасында 

оқытушы, аға оқытушы, доцент, аға ғылыми қызметкер болып еңбек еттім. Ал 

1998 жылы техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның 

академигі Ө.А.Жолдасбековтің жетекшілігімен «Машиналардың аспаптары мен 

аппаратуралардың динамикасы, беріктігі» мамандығы бойынша ИМАШ-та 

докторлық диссертациямды сәтті қорғап шықтым. Нәтижесінде 2001 жылдан 

М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясының 

дканы, М.Әуезов атындағы ОҚМУ-де ғылыми зерттеу орталығының жетекшісі, 
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Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дің Шымкент филиалында кафедра меңгерушісі, 

директордың ғылыми-әдістеме, оқу-әдістеме және оқу-тәрбие жұмыстары 

жөніндегі орынбасары қызметтерін атқардым. 2004 жылдан Қ.А.Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Түркістан орталығында 

оқу-әдістеме және тәрбие жұмыстары жөніндегі вице-президенті, құрамында 5 

факультеті бар Түркістан Гуманитарлық ғылымдар және бизнес институтының 

директоры, құрамында 4 факультеті бар Түркістан Жаратылыстану және 

медицина институтының директоры секілді лауазымдарға ие болдым. Сонымен 

қатар 2008 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің Ғылым және халықаралық қатынастар жөніндегі вице-

президенті болып, 2013 жылдың қыркүйек айынан бастап Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-түрік универсиетінің Ғылыми және 

инновациялық істер жөніндегі вице-президенті қызметін атқарып келемін. 

 

Мөлдір МОЛДАҒАЛИЕВА 

 «НАЧАЛЬНИК+7» республикалық қоғамдық-ақпараттық журнал,  

№6 (6) август, 2016. 
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Ой бөлісе отырайық... 

 

КОМАНДАЛЫҚ БАСҚАРУ ҰСТАНЫМЫНА ҚАЛАЙ 

ҚАРАЙСЫЗ? 

 

Тәуелсіздігімізге ширек ғасыр толды! Елбасымыздың сөзімен айтсақ, 

екінші жиырма бес жылдығымыздың жаңа беттері басталды. Бұл уақыт жаңа 

форматтағы мемлекет үшін көп емес десек те бүгінгі жетістіктеріміз мерзімінен 

көшілгері болып тұрғаны белгілі және біз оны мақтанышпен айтып та жүрміз. 

Әрине, бұл жетістіктер үлкен еңбектің арқасында келіп отыр және осыған 

көшбасы болған президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың стратегиялық үлесі орасан 

зор екендігін мойындауымыз керек. 

Бүгінгі таңдағы дамудың стратегиялық мақсаттарының бірі - 

демократиялық институттарды дамыта отырып, қоғамды басқарудың 

менеджментін арттыру. Бұл дегеніміз басқарудың тиімділігін арттыру, яғни 

басқарудың дұрыс жүйесін құрау және қалыптастыру, яғни өз мүддесінен ел 

мүддесін жоғары қоя білетін менеджерлер институтын қалыптастыру екендігін 

жасыра алмаймыз және ол туралы Елбасы да көптеген жиындарда ескертіп жүр. 

Мысалы: «Мемлекет тиімді басқарушыларды тәрбиелеп шығару үшін көп 

уақыт пен қаражат шығындайды. Ал олар сыбайлас жемқорлық көріністеріне 

жол берсе, жұмсалған сол барлық күш-жігер мен шығын босқа кеткен болып 

шығады. Халық осыны түсініп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірлескен 

ымырасыз күреске мүдделі болғаны жөн. Қазақстандықтар арасында бұл 

мәселеге немқұрайлы қарайтындар болмауы тиіс. Ең бастысы, жұртшылық 

жемқорлық көріністеріне төзбей, ол жөнінде хабарлап, сол бойынша ілкімді 

шаралар қабылдануы керек»,-деген еді Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің бас 

прокуроры мен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл агенттігінің төрағасын қабылдаған кезінде. 

Осы орайда, мемлекеттік қызметкерлер институтының да бірқатар 

реформалық іс-әрекеттері бар, заңдарға өзгерістер де енгізілуде, жалпы бұл істі 

жақсарту бағытында біршама жұмыстар жүргізілуде. Дегенмен, мемлекеттік 

қызметкерлер институты жұмыстарының елді толыққанды қанағаттандыру 

бағытындағы іс-әрекеттеріне қатысты өз ойларыммен бөліскім келіп отыр. 

Меніңше, қоғамның даму сатысының бүгінгі межелерінде мемлекеттік 

басқару жүйесінің командалық принципінен бас тарту жағдайы бүгінгі 

қоғамның психологиялық әлеуетіне орай қайта қарастыруды қажет ететін 
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сияқты. Ал қоғамда «командалық принцип - жемқорлықтың көзі» деген пікір 

қалыптасты да бұл жүйені мүлдем теріске шығарып тастадық. Шын мәнісінде, 

біз, керісінше, сол командалық жүйені дамыту принциптерін қайта құруымыз 

қажет секілді. Егер қателеспесем, командалық жүйені сынақтан өткізе келе, өзі 

соның құрбаны болған, кезінде еліміздегі салық жүйесін басқарған Н.Рахметов 

мырза болды. Міне содан кейін бірте-бірте командалық жүйе - жемқорлықтың 

күретамыры дегендей ой қалыптасып қана қойған жоқ, бұл заңдылыққа 

айналып кетті және де бұған үлкен үлес қосқан ақпарат құралдары болды десек, 

дұрыс болар. Нәтижесінде қоғамдық пікір де біржақты қалыптасты. Негізінде,  

бұл мәселе терең зерттеулерді талап етеді. Сондықтан, меніңше, демократиялық 

институттарды қалыптастыру, ғалымдардың ортақ зерделеулері негізінде тиісті 

шешімдер қабылданғаны дұрыс болар еді. Жас мемлекет болсақ та кешегіден 

бүгінгі жағдайымыз көш ілгері, нәтижесінде қоғам да, адам да өзгеруде, кешегі 

әкім мен  бүгінгі әкімнің өзі де сол сияқты өзгеруде, сондықтан кешегі ойларды 

бүгінгі жағдайларға тікелей көшіріп алып келу дұрыс емес деп ойлаймын. 

Бүгінгі басшы менеджерлердің көпшілігі мемлекеттік басқару 

институттарының сараптауынан өткендер болса және біздің таңдауымыз дұрыс 

десек, неге оларға толыққанды сенім артпасқа, жасақтасын өз командасын өзі, 

сонда ғана жұмыстың тиімділігі артады деп ойлаймын. 

Ал қазіргі таңда «командалық» принциптен бас тартуымыздың әсері 

мемлекетіміздің экономикасының дамуына тежеуші күш болып қана қоймай, ел 

сенімін абыройлы атқарушы басқарушыларға зиянын тигізіп жатқандары да 

баршылық. Ең бастысы мемлекеттік қызметкерлерге деген ел сенімінің 

әлсіреуі, нәтижесінде билікке деген сенімсіздік те арта түсуде. Бұл қаншалықты 

дұрыс немесе бұрыс? Осы жөніндегі ойымның негізі төмендегі пікірлерден 

туындап отыр. Олар: 

Еліміздің білім және ғылым саласының білікіті ұйымдастырушысы, ҚР 

ҰҒА академигі, қоғам қайраткері, ұстазым Өмірбек Арсланұлы 

Жолдасбековтың 90-шы жылдардың аяғында «...он жылдан кейін Елбасымызға 

елді басқару қиындай түседі, себебі елде дұрыс адамдар тапшылығы арта 

түседі» деген пікір айтқан еді. Сол сөз күні бүгінге дейін ойымнан шығар емес. 

Расында да солай ма деп қаласың? Ал 2010 жылы Ресейдің сол кездегі 

президенті Д.Медведев елдегі модернизациялау бағдарламаларындағы 

кемшіліктерді сынай отырып, экономикадағы инновациялық бағыттардың 

үлесін айқындау мақсатында АҚШ-қа өзінің аппаратының 1-ші орынбасары 

В.Сурковтың басшылығымен үкімет басшысының 1-ші орынбасары 

И.Шуваловты, қаржы министрі А.Кудринді, экономикалық даму министрі 
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Э.Габиулинаны, РФ «Сбербанк» президенті Г.Грефты, Роснаноның бас 

директоры А.Чубайсты және бірқатар лауазымды тұлғалардан тұратын 

делегацияны іс-сапарға жіберді. Іс-сапар нәтижесінде А.Чубайс пен Г.Грефтің 

пікірі: «Ресейлік экономиканың инновациялық рельске өтуіне кедергі 

келтіретін ең үлкен мәселе ол - дұрыс адамдардың тапшылығы... Сондай-ақ 

жетістік формуласы – дұрыс адамдарды таңдауда, Ресей құрамында бұл үлкен 

проблема екендігі жасырын емес. Ал осындай жағдайда модернизацияның 

сапалы жүзеге асырылуы екіталай емес пе?!» дегенге саяды. Сонымен қатар, 

Ресейдің бірқатар ғалымдары нарықтық демократиялық дамуға көшкен 

кезеңнің бастапқы жылдарында жетекші құрамда дұрыс адамдардың азаюы 

туралы ойды айта келе, оның себебін қоғамдағы әрбір азаматтың генетикалық 

тектілігіндегі ар-ұят нормаларының қоғамның өзгеруіне орай қалыпты немесе 

қалыпсыз болуымен байланыстырады.  

Міне, осы орайда, біз басқарушы органдардың жетекшілерін 

(министрлер, әкімдер...) дұрыс таңдадық делік, яғни жоғарыдағы ойларға 

сәйкес  «дұрыс адамды» таңдадық. Ал енді бүгінгі қоғамда жоғарыдағы 

пікірлермен келісетін болсақ, дұрыс кадрлардың тапшылығы орын алып 

отырғандығы анық. Яғни мемлекеттік қызметкерлердің басым бөлігінің өз 

мүддесін ел мүддесінен жоғары қойып отырғандар құрап отырғандығы тағы 

шындық. Әрине, олармен қарқынды күрес жүргізілуде. Дегенмен, барлық 

салада орын алып отырған мұндай келеңсіздіктер жиілеп кеткендей. Оны 

күнделікті өмірімізде көріп, естіп отырмыз. Олай болса, дұрыс таңдау 

барысында тағайындалушы жетекші менеджеріміздің (министр, әкім және 

т.с.с.) командасыз баратын ортасы бүгінгі таңда «дұрыс еместердің» 

басымдылығына ие орта болып отыр емес пе деген ой қылаң береді. Осы 

орайда «дұрыс» басшының тиімді басқару мүмкіндігін біз қолдан шектеп 

отырған жоқпыз ба деп ойлаймын кейде мен. Себебі олардың белгілі бір 

мекемеге (ұйымға) командасыз баруын талап етіп отырмыз. Бұл қаншалықты 

дұрыс?! Сонда біздің таңдау жасаған «дұрыс» басшымыздың барған ортасына 

тәуелді болуының ықтималдығы жоғары болып отырған жоқ па? Нәтижесінде 

біз «дұрыс» деген кадрларымыз дұрыс ортаға түссе жақсы, ал бүгінгі қоғамдағы 

ықтималдығы жоғары «дұрыс емес» ортаға барған болса, онда дұрыс 

кадрларымыздың сапалы жұмыстар атқару ықтималдығы төмен болатынын 

өмірдің өзі көрсетіп отырған секілді. Бұл жағдайда қанша дұрыс адам болса да 

бұрыс жүріске ықтималдығы жоғары «машинаның құрбанына» айналуы мүмкін 

немесе жемқорлыққа иек артып, амалы жоқтан бұрыс кадрлар қатарынан 

табылып жатыр демеске лажың жоқ. Немесе бұл сыннан оннан бірі ғана 
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жүйкесін тоздырып барып өтуде. Олардың өзі тәжірибесі мол Елбасы сынына 

шыныққандар ғана және олар арамызда өте аз, бірақ белгілі де сенімді тұлғалар. 

Сондықтан «дұрыс» басшы таңдасақ, сенімділікті де арттыру мақсатында тиісті 

дәрежедегі командасын өзі жасақтау құқығы берілуі өте маңызды деп 

ойлаймын және бұл бүгінгі инновациялы заманның талабы десек, артық 

болмас. Міне, сонда ғана біз тиімді басқаруға сенімділік арттыру арқылы 

тиімділікті арттырамыз және дұрыс емес ортаны ауыздықтауға мүмкіндік артар 

еді.  

Жалпы болашақта қоғамның тәрбиеленуінің негізінде дұрыс субъектілер 

басым болғанда ғана командалық жүйеден бас тартармыз, яғни басқару 

жүйесінің форматын бүгінгі «командасыз» жүйеге өткізуге болар еді деймін. 

Сондықтан өзімнің жеке пікірім ретінде көпшілікке басқарудың командалық 

принципін қолдау қажет екендігін айтқым келіп отыр. 

Елде дұрыс адамдар жеткілікті, әсіресе қарапайым ортада, яғни дұрыс 

адамдарды таңдау – жарқын болашағымыздың демократиялық үдерістеріне 

үдемелі жол ашады. Осы орайда, ойымды жоғарыдағы орыс саясаткерлерінің: 

«жетістік формуласы – дұрыс адамдарды таңдауда» деген сөздерімен аяқтай 

келе, өз кезегінде дұрыс адамдарды таңдаудың ықтималдылығы жоғары орта – 

ол мемлекеттік деңгейдегі марапатқа аз ие болған адамдар дер едім.  

Иә, бұл менің жеке пікірім. Соныменен, командалық басқару принципіне 

сіз қалай қарайсыз?! Ой бөлісе отырсаңыз... 

 

«ҚАЗАҚ ҮНІ» газеті,  

 27 қаңтар , 2017 жыл. 
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ҒЫЛЫМНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ – ЗАМАН 

ТАЛАБЫ 

Қазіргі таңда заманауи жоғары оқу орындарының Халықаралық 

деңгейдегі ғылыми әлеуетін анықтайтын көрсеткіштері ретінде әлемдік 

рейтингтік ғылыми журналдардағы  импакт-факторлы жарияланымдар, ҚР БжҒМ 

Ғылым комитеті мен Халықаралық гранттық қаржыландыру бойынша ғылыми 

жобалар, Өнертабыстық патент және авторлық куәліктер ғылымның инновациялық 

дамуы мен талабының негізіне айналып отырғаны белгілі. 

Осы орайда университетіміздің ғылыми әлеуетін талқылау мақсатында 

қаңтар айының 16-27 күндері аралығында Ғылым және инновация 

департаментінің ұйымдастыруымен 2016-жылғы ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

Стратегиялық жоспарға сәйкес орындалуы, сапасы, проблемалары мен шешу 

жолдарына арналған кеңейтілген Ғылыми-техникалық кеңестің мәжілістері 

өткізілді.   

Бұл шара университеттің Ғылыми-техникалық кеңес төрағасының 

басшылығымен және кеңес мүшелерінің, құрылымдық бөлім басшыларының, 

оқытушы-профессорлар құрамының толық қатысуымен күн тәртібіне сәйкес 

жүргізілді. 

Университеттің барлық ОПҚ зерттеу жұмыстарын  әр түрлі сала бойынша 

12 ғылыми бағыттың негізінде бекітілген тақырыптар бойынша жүргізеді. Осыған 

сәйкес факультет декандары мен ғылыми-зерттеу институттарының басшылары 

есеп беру барысында 2016-күнтізбелік жылында оқытушы-профессорлардың 

белгіленген бағыттар мен тақырыптар негізінде жасаған республикалық және 

халықаралық гранттық қаржыландыру бойынша жобалары, әлемдік рейтингтік 

ғылыми журналдардағы жарияланымдардың саны, Өкілетті Кеңес тарапынан 

қаржыландыратын ғылыми жобалары, Өнертабыстық патент пен авторлық 

куәліктер туралы мәліметтермен таныстырып, SWOT-талдауда факультеттің 

ғылыми бағыттағы жұмыстарының мықты жақтары мен әлсіз жақтары, 

мүмкіндіктері мен қауіптері жайында толығымен баяндады. Баяндамалардағы 

сандар көрсеткіші факультеттер мен ҒЗИ-ның ғылыми әлеуетінің қаншалықты 

дәрежеде екендігін анықтай түсті. 

Жалпы мәжілістерде тыңдалған есеп нәтижелері бойынша Жаратылыстану 

факультеті рейтингісінің университет бойынша жоғары болғандығы нақтыланды. 

Декан Н.Ажиханов факультет  ғалымдарының қатарынан әлемдік деңгейдегі 

зерттеу жұмыстары жақсы нәтижелер мен жетістіктерге жеткен ХИРШ индексі (H-

INDEX) бар У.Абдибеков, Б.Турметов, Б.Калимбетов,  Т.Тұрмамбеков, 
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А.Курбаниязов, А.Курмантаев, М.Мұратбекова, Г.Баканов, Б.Сарсенов және 

Ш.Раманкулов сынды ғалымдардың есімдерін ерекше атап өтті. 

Күн тәртібіне сәйкес кезекті мәжілістерде тыңдалған Инженерия 

факультетінің есебі бойынша импакт-фактор коэффициенті бар рейтингтік 

журналдар да - 4 мақала, 1 монография жарық көріп, Өнертабыстық патент пен 

авторлық  3 куәлік алынса, Өкілетті Кеңес тарапынан қаржыландырылатын 3 

ғылыми жоба жасалған. 

Стратегиялық жоспар бойынша индикативті көрсеткіштерді орындауда 

төмен нәтиже көрсеткен Әлеуметтік ғылымдар мен Филология факультетіне 

сын- ескертпелер айтылды. Мәселен, Әлеуметтік ғылымдар факультетінің 2017 

жылғы жоспарда регресс байқалды, сондықтан жоспарды қайта қарау керек. 

Сонымен қатар есеп беруші факультет деканының орынбасары 

А.Абубакированың ғылымдағы менеджерлік деңгейінің өте төмендігін сынға 

алуға болады.  Шет елдік ғалымдардың импакт-фактор коэффициенті бар 

рейтингтік журналдар да мақала жариялау көрсеткішінің төмендігін байқадық. 

Ал Филология факультетінің дайындаған баяндамасында мәліметтерге талдау 

жасалмағандығы дауыс беру нәтижесінде ескерілді.  

Кезекті Өнер факультетінің есебінде импакт-факторлы жарияланымдар 

да  – 10 мақала жарияланса, ал 2 оқытушы ҚРБжҒМ «ЖОО үздік оқытушысы» 

атағын алған.   

Ал, Медицина факультетінде гранттық қаржыландыру бойынша 4 ғылыми 

жоба, 4 Инновациялық патент, 2 авторлық куәлік алынған. Ал, имфакт-фактор 

коэффициенті бар журналдарға 19 мақала жарияланған. 

Гуманитарлық ғылымдар факультетінде 4 ғылыми жоба, 3 монография, 

2 авторлық куәлік, 11 импакт-факторлы жарияланым жүзеге асырылған. 

Шымкент медицина институтында 3 авторлық куәлік алынып, 5 импакт-

факторлы мақала жарияланған. 

Жалпы факультеттер есебі бойынша университетіміздің ғылыми 

әлеуетін арттыруға атсалысып жүрген белсенді ғалымдар Т.Қойшиев, 

А.Темирбеков, А.Ақбасова, Р.Нұрділлаева, Ә.Төлеп, А.Мейрбеков, Н.Рустамов,  

У.Жұмабаев,  Ш.Сейдинов, А.Қуандықова, Ү.Байзақ, Р.Бектұрғанов, 

Н.Түзелбаев, Ш.Жанадилов, С.Ташимова, Б.Мырзалиев, К.Беркімбаев, 

Қ.Атемова, М.Жаздықбаева, З.Жандарбек, Ж.Торыбаева, М.Мырзабеков, 

Б.Омаров, Р.Сыдықова есімдері мақтанышпен атауға лайықты. 

Баяндамаларды тыңдау барысында мен төраға ретінде сын-

ескертпелермен қатар тың идеяларды ортаға салдым. Мәселен, Медицина 

факультетінің ғылымдағы мүмкіндігі жоғары екендігі, бірақ тиімділік пен 
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нәтиженің аздығы есеп барысында нақты байқалды.  Осы орайда алдағы 

уақытта Медицина саласындағы ғалымдарға Республикалық және шетелдік 

ЖОО-мен және медициналық орталықтарымен бірігіп зерттеу жұмыстарын 

жүргізуді, ғалымдардың практикалық медицинамен байланысын арттыруды 

ұсыныс ретінде алға тарттым.  

Жасалған баяндамалар бойынша кеңес мүшелері тарапынан сауалдар 

қойылып, пікірлер айтылып, қызу талқыға түсті. Инженерия, Өнер, Медицина, 

Гуманитарлық ғылымдар факультеті мен Шымкент медицина институтының 

жылдық есептерін бір ауыздан қанағаттанарлық деп бағаладық.  

Түркология ғылыми-зерттеу институтының есебін тыңдау барысында 

мәжіліс төрағасы ретінде «Түркология» журналын импакт-факторлы журналдар 

қатарына қосып, Scopus базасына кіргізу мүмкіндігінің бар екендігін, түрік 

тілдес елдердің ғалымдарымен байланысты дамыту керектігін баса айтуым 

керек.  

Археология ғылыми-зерттеу орталығы «Үлкен Қаратаудың тасқа 

салынған суреттері» атты ғылыми жобаның толық есебімен таныстырды. 

Орталықтың ғылыми  әлеуетін арттыруға үлес қосып жүрген С.Жолдасбаев, 

С.Мұрғабаев сынды ғылыми қызметкерлердің еңбектері институт есебінде 

ерекше аталды.  

Жаратылыстану және Медицина ғылыми-зерттеу институттарының 

басшылары жылдық есебінде жоспарға қатысты атқарылған біраз ауқымды 

істерді баяндады. Әлсіз жақтарында қаржы тапшылығына байланысты көптеген 

ойға алған тың идеялардың іске аспай жатқандығын да айта кетті. Кеңес 

мүшелері аталмыш институттардың жүргізген нәтижелі жұмыстарын шартты 

түрде қанағаттанарлық деп бағалады. 

Кезікті мәжілісте тыңдалған Экология институтының жылдық есебінің 

нәтижесінен көптеген ауқымды жұмыстардың жасалғандығын байқадық. 2016 

жылы 2 шетелдік өнертабыстық патент пен 7 авторлық куәлік алынған. 

Университетке қатысты өте ауқымды жұмыстарды жүзеге асырып,  мәселен, су 

көздеріне (әр 10 күн сайын) химиялық, бактериологиялық және радонға талдау 

жасау, жаңадан салынған  құрылыс алаңдары мен жөндеуден өткен 

ғимараттардың радиоактивті фонын, микроклиматын анықтау, барлық 

өндірістік нысандарға экологиялық мониторинг жасау арқылы университет 

қоржынынан 20,1 млн. теңгені құрайтын қаржы көлемін үнемдеуге үлес қосқан. 

Жалпы институт басшысының жасаған есебіне бірауыздан кеңес мүшелерімен 

бірге өте жақсы деп баға берілді. 
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Бас қосуда төраға ретінде ғылыми-зерттеу институттарына алдағы 

уақытта   түркі тілдес мемлекеттердің ғалымдарымен тығыз байланыс орнатып, 

ортақ ғылыми-инновациялық жобалар дайындап, «ТИКА-ға» ұсынуды қолға 

алу керектігін баса айттым. 

Ғылыми-инновациялық жобаларды жүзеге асырып, өндіріске енгізу заман 

талабы. Университетіміздің ғалымдарының кез-келген жобаларды жүзеге 

асыруда ғылыми әлеуетінің толық жететіндігіне сенемін. Алдағы 2017-жылғы 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының Стратегиялық жоспарға сәйкес орындалуын 

жүйелі түрде жүзеге асыруға профессор-ғалымдарымыздың бірауыздан 

атсалысатынына сенім білдіремін.  

 

«Ясауи университеті» газеті,  

№3(430), 15 ақпан 2017 жыл. 
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Біз де жас болғанбыз...  

«СЕЗIМIМДI АҚ ПАРАҚҚА ТҮСIРЕ АЛМАДЫМ» 

 

Талжан РАЙЫМБЕРДИЕВ, Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дiң ғылыми 

және инновациялық iстер жөнiндегi вице-президентi: «Сезiмiмдi ақ 

параққа түсiре алмадым». 

 

 

- Мектеп қабырғасында жүргенiмде орыс сыныбында оқитын бiр 

қызға ғашық болдым. Ол кезде сезiмдi бүгiнгiдей жариялау жоқ. Iшiңе 

бүгiп жүресiң. Дегенмен, оны жаныңда жүрген достарың айтпай-ақ 

байқайды. Мектептен қайтар жолда олар алға қарай тез-тез жүрiп, бiздi 

оңаша қалдыратын. Тәрбиемiз солай болды ма, бiлмеймiн. Оған деген 

сезiмiмдi ақ параққа да түсiре алмадым. Осы бiр ұяңдығым шығар, «Мен 

сенi жақсы көремiн» деген сөз де жүрек түкпiрiне жасырынып қала бердi. 

  

Ол Мәскеуге оқуға кеттi. Мен елде қалдым. Әкем дүниеден ерте өттi. 

Анама бауырларымды жеткiзуге жәрдемдесуiм керек болды. Мен де 

қатарымнан қалмай жоғары оқу орнының табалдырығын аттадым. Жатақханада 

жаттым. Екеумiз екi жақта жүрсек те сезiм отын өшiрiп алмауға тырыстық. 

Мен оған орыс тiлiнде хат жазатынмын. Оны орыс тобында оқитын 

достарыма көрсетiп, қатесiн түзетiп алатынмын. Хатта не жазды дерсiз? 

Маңызды ештеңе де жоқ. «Ол жақтың ауа райы қалай? Бiзде күн салқын» 
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немесе «Күн күркiреп, жаңбыр жауып тұр» деген сөздермен ғана 

шектелетiнмiн. Келесi хатыма жауап жазбай қояр ма екен деп оған деген 

сезiмiм жайлы ауыз ашуға қорқатынмын. 

Үнсiз ғана сезiм бiлдiрiп, үнсiз ғана серт байластық. Мiне, сол адалдық араға 25 

жыл салып, алғашқы махаббаттардың басын қосты. 

Студент кезiмде қоғамдық жұмыстарға белсене араластым. Қандай шара 

ұйымдастырылса да соның бас-қасында жүретiнмiн. Оқу орнын бiтiрер 

шағымда факультеттiң деканы менен университетте қалуымды өтiндi. 

Сөйтiп еңбек жолымды оқу орнынан бастадым. Мен негiзiнен жастармен 

жұмыс iстегендi жақсы көремiн. Олардың жаны таза. Көңiлдерiне кiрбiң 

түспеген. Ойларында саясат та, басқа да жоқ. Қазiр кейбiр шәкiрттерiммен 

туған-туыстардай жақын араласамын. 

Мектепте қазақ сыныбында оқысам да, жиналыстарда орысша сөйлеуiм керек 

болды. Кiшкентай болсам да осы бiр қағида менiң жаныма қатты бататын. 

Тәуелсiздiк алғаннан кейiн ана тiлiмiздiң беделi асқақтап, ойымызды қай жерде 

болсын өз тiлiмiзде еркiн жеткiзетiндей жағдайға жеттiк. Қазiргi жастар, мiне, 

сондықтан да бақытты дер едiм. 

«Оңтүстік Қазақстан» газеті, 

ЖАС ДӘУРЕН 

№52-53 Сенбі, 01 Сәуір 2017 
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ЖАС ҒАЛЫМДАР СЕМИНАРЫ ӘУЕЛЕТІМІЗДІ  

АЙҚЫНДАП БЕРДІ 
Т.П.Раимбердиев техн.ғ.д., профессор 

Ахмет Ясауи университетінің Ғылыми және инновациялық 

істер жөніндегі проректор 

Университеттің ғылыми потенциалын арттыру негізінде  ғылыми-зерттеу 

жұмысының тиімділігін және білім берудің сапасын арттыру үшін Ұлттық 

мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығында бекітілген он екі 

ғылыми бағыт бойынша жұмыстар жүргізілді. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламасы 

аясында және Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары Ректорлар Кеңесі 

қарарларына орай ғылыми семинарларды жандандыру мақсатында университет 

басшысы У.С.Әбдібековтың 2017 жылғы 25 қараша күнгі №207 бұйрығына 

сәйкес 40 жасқа дейінгі жас ғалымдардың ғылыми семинары өтті. Бүгінгі таңда 

59 жас ғалымымыз толық есеп беріп бітті. 

Жалпы, семинар барысында байқағанымыз, олардың ғылым әлеміндегі 

бүгінгі жағдайы көңіл көншітпейді. Атап өтсек, олардың 8,4%-ы (5) ғана өз 

салаларында бәсекелестіктің төрінде, олар: Т.Әбдірәсілов (дінтану), 

Б.Сыздықов, М.Гурсой (археология), М.Сейсенбаева, А.Ахметов (хирургиялық 

аурулар), 25,4%-ы (15) өз бағыттарын терең зерделенген; болашақта жақсы 

ғалым болатындарына үміт артып отырған жастарымыз, олар: А.Құралбаева 

(білім технологиялары кафедрасының меңгерушісі), Д.Келесбаев (менеджмент 

және туризм), Л.Тайжанов, С.Баймағанбетов (экономика және қаржы), 

Ж.Нурматов (дінтану) А.Әмірбек, М.Аңламасова, Қ.Ыдырыс (халықаралық 

қатынастар), Е.Керімбеков (компьютерлік инженерия), С.Абжалов 

(гуманитарлық ғылымдар факультетінің деканы), Қ.Қалдыбай (қоғамдық 

ғылымдар), М.Жунисова (арнайы клиникалық пәндер), Ш.Раманкулов (физика), 

Г.Файзулла, Д.Сердар (түрік филологиясы). Орта деңгейлі жас ғалымдарымыз 

13,5%-ды (8) құрайды. Өкініштісі төменгі деңгейдегі жастарымыз 52,7%-ды 

(31) құрап отырғандығы, яғни диссертация қорғалғаннан кейінгі мерзімдердегі 

нақты зерттеулермен шұғылданбағандығы немесе дәлірек айтсақ, диссертация 

жаңалықтарындағы зерттеулерін ғалым ретінде бүгінгі сұраныстарға үйлестіру 

жағдайының төмен болуы. Бұл әрине ренжітпей қоймайтын жағдай. 

Сонымен қатар мына жайттарға да назар салуымыз маңызды деп 

ойлаймын, ол - сапалық көрсеткіштер. Атап айтқанда, 59 жас ғалымның 29-ы 

(49,2%) университетте, 15-і (25,4%) Түркияда және 15-і (25,4%) басқа ЖОО-да 

дайындалған. Ал солардың сапалық деңгейіне тоқталсақ, өзіміздегі 29 жас 

ғалымның 19-ының (65,6%-ы) ғылыми қабілеттері, өкінішке орай төмен, ал 

Түркияда ғылымға қадам жасаған түлектеріміздің керісінше 60%-ның (9) 

ғылымға қабілеттілігі айқындалған, зерттеу методологиясын игерген жас 

ғалымдарымыздан болашақта жақсы нәтижелер күтуге тұрарлық екендігін, дәл 

осындай жағдайдағы университеттің 5 (17,2%) түлегін де мақтанышпен айта 

аламыз. 

 Әрине, деңгейлері төмен жас ғалымдарымыздың бұл жағдайлары 
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көбінесе жетекшілеріне де байланысты екендігі даусыз. Бұған жас 

ғалымдарымыздың да ғылымды шыңдаудан бұрын, қорғауды, нәтижесінде 

дипломға ие болуды бірінші кезектегі мақсат ретінде қою жағдайы да әсер етуі 

әбден мүмкін. Мұндай пікірдің қалыптасуына менталитет те, тиісті 

нормативтер де ыңғайлы болып тұрған сияқты.  

 

2017 жылғы 20 қараша мен 22 желтоқсан  аралығында университетімізде 

ұйымдастырылған 40 жасқа дейінгі жас ғалымдардың ғылыми 

семинарының көрсеткіші 

 
Жалпы деңгейлік 

көрсеткіші 

ХҚТУ 

түлегі 

Басқа 

ЖОО 

Түркия Докто- 

рантқа 

жетекшіл

ік 

Маги- 

странтқа 

жетекшілі

к 

саны % сан

ы 

% сан

ы 

% сан

ы 

% саны % 

Жалпы 

саны 

59 сан

ы 

% 29/3/

12 

49,

2 

15/0

/4 

25,

4 

15/1

/3 

25,4 4 6,8 19 32,

2 

Сапа- 

лық 

көрсет- 

кіші 

Өте 

жақ

сы  

5 8,4 1 3,4 2 13,

3 

2 13,4     

 Жақ

сы  

15 25,4 5/0/5 17,

2 

3/0/

3 

20 7/1/

0 

46,6 1 25 8 42,

1 

 орта

ша 

8 13,5 4,1/2 13,

8 

1/0/

0 

6,7 3/0/

0 

20 1 25 2 15,

8 

 Төм

ен  

31 52,7 19/2/

5 

65,

6 

9/0/

1 

60 3/0/

3 

20 2 50 9 42,

1 

 

 Мысалы, біздің алдыңғы қатарлы ғалымдарымыздың қатарындағы п.ғ.д., 

профессор К.Беркімбаев 11 докторантқа жетекші болған, соның 9-ының, 

А.Ж.Ақбасованың жетекшілігіндегі: Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-нің түлектері 

- 2 докторанттың 1-уінің, ал Б.Мырзалиевтің 3 шәкіртінің 2-уінің ғылым жолын 

болашақта еселей алады деу қиын. Осы тұрғыдан қарағанда білікті 

ғалымдарымызға да кінә арту қиын, біріншіден, мемлекеттік грант иегерлерін 

мерзімінде қорғату міндеттері қойылса, екіншіден, ол үш жылда (оның жарты 

жылы тақырып және жетекші таңдауларына кететіні жасырын емес) ғылыми 

тақырыбының фундаменті қалыптаспаған жастарға ҚР БжҒМ Ережелерінің 

мүмкіндік ашып беруі, яғни ол көп жағдайда магистрлік зерттеулерінің PhD-

дағы зерттеу бағыттарынан мүлдем алшақ болуы докторантурадағы 

зерттеулерінің сапалы болуына кері әсер берері анық. Сонымен қатар бұған 

себеп болатын нәрсе диссертациялық кеңес жанында қорғау алды сараптамалық 

семинарлардың Ережеде қарастырылмағаны, кафедра деңгейіндегі формальді 

семинарлардың орын алуы, салааралық ғылыми семинарларда принципиальды 

көзқарастың қалыптаспауы деп білемін. Яғни мұны қалыптасқан менталитетке 

сәйкес, абыройлы жетекшісіне құрмет ретінде және ғылымы «піспеген» болса 

да, жастың ынтасына бөгет болмайын деген қолдаудан туындаған кешенді 
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кемшіліктер нәтижесі деп айтуға да болады. 

 Ғалымдарымыздың басым бөлігі тың зерттеулерсіз ғылыми мақала 

шығаратындары да белгілі болып отыр және оның әртүрлі жолдарына да 

бейімделген сияқты, бірақ бұл жол ұзаққа бармас және ол уақытша адасу деп 

түсінемін. 

Жас ғалымдарымыздың 47,5%-ы (28) қызбалалар екен және олар осы 

кезеңдерде 82 ұрпақ өмірге алып келіп, демографиялық жағдайымызға үлкен 

үлес қосулары жүрек жылытады, ананың (әйелдің) қоғамдағы, отбасы 

тіршіліктеріндегі үлестерінің ерекше екендігі белгілі, әсіресе Оңтүстік өңірде. 

Сонда да болса олардың ғылым жолын кәсіп етіп таңдаған соң, ғалым 

болып қалыптасуды мақсат ету және осы жолда жемісті нәтижелерге жету 

міндет екенін де ұмытпаған абзал деп ойлаймын. 

Сондықтан адам ресурсының сапасы бүгінгі таңда өте маңызды екендігін 

Елбасымыз әрқашан ескертіп те жүр және «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында да бұған ерекше мән берген. ЖОО үшін ол ОПҚ-

ның ғылыми потенциалын арттыруға негізделген мәселелер екендігі белгілі. 

Осы орайда жас ғалымдардың ғылыми әлеуетін сараптауды жалғастыру  

мақсатында тұрақты ғылыми семинарларға қолдау жасауымыз керек.  

Бір айға жалғасқан бұл семинардың жас ғалымдарымызға елеулі ықпал 

еткені анық. Қорғағаннан кейін ғылыми қозғалысқа қадам баспаған 

оқытушыларымыздың бар екендігі жасырын емес, десек те, өзінің жастық 

жалынымен ғылымға үлес қосып келе жатқан ғалымдарымызды да 

анықтағандай болдық. 

Түркия Республикасы университеттерінде магистратура, докторантура 

бітіріп келген түлектеріміздің біршамасы осы семинар барысында өз 

ғылымдарын қалыптастыруы өзгелерден оқ бойы озық тұрғаны байқалды. 

Әсіресе бүгінгі талап бойынша Халықаралық базалар арқылы зерттеу 

тақырыптарын айқындауда және әлемдік деңгейдегі ғылымды 

интеграциялаудың методологиясын меңгергендігі көңіл қуантады, нәтижесі - 

олардың ғылым әлеміндегі инновациялық зерттеулерге ұмтылу жағдайы басым 

болып тұр. Университетіміздің ғылыми әлеуетін көтеру мақсатында өткен  бұл 

семинардың атқарар рөлі аз емес.  

Сондықтан университеттің жарқын болашағы ғылымда болсын десек, 

осыдан ой түйістіріп, оқу ордамыздың инновациялық деңгейінің жоғары 

болуына принципиальдық тұрғыдан қарауымыз керек, әрі бұл әрбіріміздің 

міндетіміз де. 

 

«Ясауи университеті» газеті, 

16 қаңтар  2018 жыл.  
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ІЗДЕНГЕННЕН ІЗ ҚАЛАДЫ 

 

 ...Пердеш пен Пернекүлдің шаңырағына кешігіңкіреп келген үйелмелі-

сүйелмелі қос қыздың соңынан Талжан есімді ұл дүние есігін ашты. Отбасының 

сол күнгі қуанышында шек жоқ еді. Қазақ шіркін қашанда «отанымның иесі, 

ұрпағымның жалғасы» деп ұлды ерекше құрмет тұтқан ғой. Сол қазақи 

болмыспен нәрестенің шілдеханасын бірнеше күн қатарынан тойлаған әкесі 

баланың туу туралы куәлігін де кеш алған. 

 -Наурыздың үшінде «шыр» етіп жөргекке түссем, ер баланы ұзақ күткен 

сағынышын әкем сол күндері ел-жұртымен етене бөлісіп, «метрикені» сәуірдің 

13-інде бір-ақ алыпты,- деп еске алады Талжан Пердешұлы,-құжат бойынша 

туған күнім осылай жазылған.  

Иә, асқар таудай әкесі текке қуанбапты. Талжаннан кейін тағы екі ұл 

келді өмірге. Бес ұл-қыздың әкесі атанып, шаттанып жүрген шағында сұм 

соғыстан жарақат алып келген Пердеш бала-шағасын Пернекүл анаға аманат 

етіп, көз жұмып кете барды. Ол кезде Талжан небәрі 6 жаста болыпты.  

Келесі жылы-ақ Шымкенттегі Қазақ химия-технология институтына 

оқуға түсіп, білімін шыңдай түскенде, оның бәрінің өткінші өкпе екеніне көзі 

жетті. Институт қабырғасында да жақсы оқыған Талжан Пердешұлы өз 

факультетінің деканы, т.ғ.к., профессор В.В.Порошиннің жетекшілігімен 

дипломдық жұмысын ойдағыдай қорғап шықты. 1981 жылы еңбек жолын 

ЖОО-ның оқытушысы ретінде Шымкент қаласындағы ҚазХТИ-дың 

«Материалдар кедергісі» кафедрасынан бастады. В.В.Порошиннің жол 

көрсетуіменен 1985-1988 жылдары М.И.Калинин атындағы Ленинград 

политехникалық институтының күндізгі бөлім аспиранты атанды. Ресейдің 

әсем қаласында уақытының басым бөлігін қоры бай кітапханада өткізген ол сол 

кездегі кафедра меңгерушісі, т.ғ.д., профессор П.А.Павловтың жетекшілік 

етуіменен диссертациялық жұмысын аяқтап, ғылым кандидаты дәрежесін 

иеленді.  

-Ұстаздарымның орны ерекше. Білімді ғана емес, сонымен бірге өмірлік 

ұстанымдары да байсалды кісілер еді олар. Ғылыми дәрежесімен қатар қоғам 

қайраткері ретінде де танылған олардың ел үшін атқарған еңбегі ұшан-теңіз. 

В.В.Порошин де, П.А.Павлов та қиын да күрделі ғылым жолында өнегелі 

істерімен көпке үлгі болған абзал азаматтар. Ал енді қазақ білімінің қара 

шаңырағы – Қазақ ұлттық университетін көп жылдар бойы басқарған ҚР ҰҒА 

академигі Өмірбек Жолдасбековтің есімі мен үшін тым биікте тұр, - дейді 

Т.Пердешұлы. - Докторлық диссертациямды сол кісінің жетекшілігімен қорғап 

едім. Ақыл-парасатына сай қайсарлығы да басым ұлы ұстаздың мектебінен 

өткеніме өзім дән ризамын.  

Өткен өмірінің әр кезеңінде Ұлыбритания, Израиль, Қытай, Біріккен Араб 

Әмірлігі, Түркия, Ресей секілді алып мемлекеттерде біліктілігін арттырған 

Т.Пердешұлының басшылық қызметте жүргеніне де жиырма жылға жуықтап 

қалыпты. Оны кезең-кезеңімен келтірер болсақ, 2002-2004 жылдар аралығында 

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-і Шымкент филиалының оқу-әдістемелік, ғылым 
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және тәрбие ісі салалары бойынша проректоры, 2004-2006 жылдар Қ.А.Ясауи 

атындағы ХҚТУ-нің оқу-әдістеме және тәрбие жұмыстары жөніндегі вице-

президенті, 2006-2007 жылдары осы оқу орынының Түркістан Гуманитарлық 

ғылымдар және бизнес институтының директоры; 2007-2008 жылдары осы 

университеттің Түркістан Жаратылыстану және медицина институтының 

директоры; 2008 жылынан бүгінгі күнге дейін осы оқу орнының Ғылыми және 

инновациялық істер жөніндегі вице-президенті қызметтерін абыроймен 

атқарып келеді.  

Бұл әрине, еңбек кітапшасында жазылған қызметтері десек, Талжан 

Пердешұлының қоғамдық негізде атқарып келе жатқан еңбегі де аз емес. 

Мәселен, ҚР БҒМ Ғылым саласын қадағалау және аттестаттау Комитеті 

«Механика және машинатану» секциясы эксперттік Кеңес мүшесі, кейін 

эксперттік Кеңес төрағасы  (2004-2009 ж.) болды. ҚР Ұлттық теориялық және 

Қолданбалы механика комитеті мүшесі (2006 жылдан), Д.14.23.01 докторлық 

диссертациялық Кеңес мүшесі (2000-2010 ж.), «Асар»  партиясы Шымкент 

қалалық филиалының төрағасы (2004-2006 ж.), Бекзат Саттарханов атындағы 

«Намыс» жастар қоғамдық бірлестігінің төрағасы (2005-2017 ж.), 

университеттегі «Қоғамдық келісім кеңесінің» төрағасы (2017 ж.) ретінде сан 

алуан жұмыстардың бел ортасында жүр. 

Университеттің қалыптасуы мен дамуына айтарлықтай елеулі үлесі бар 

Талжан Пердешұлының ашық, талапшыл, шыншыл, білімді және принципшіл 

мінезді бірден-бір сала басшысы ретінде атқарған маңызды жұмыстары ауыз 

толтырып айтуға тұрарлық. Мәселен, 2001-2006 жылдары жас мемлекеттіміздің 

аяққа тұру жағдайындағы ой-өрісі нарықтық-демократиялық қоғамға еліктеген 

жастардың еліне, халқына және президентіне деген патриоттық сезімін ояту 

арқылы, қоғамдағы «арзан ұрандар» мен «жеңіл ақпараттардан» сақтандыру 

мақсатында университетте Мемлекеттік емес жастар ұйымдарын құру арқылы 

2003 жылы Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дің Шымкент филиалында «Бәйтерек» 

жастар қоғамдық бірлестігі, Түркістанда 2005 жылы Б.Саттарханов атындағы 

«Намыс» жастар қоғамдық бірлестігі жастардың патриоттық сезімін ояту мен 

тәрбиелеуде ерекше серпіліс берілді. Т.П.Раимбердиев осы ұйымдардың негізін 

қалаушы бола білді. 

Оқу-әдістемелік бағыт бойынша 2004-2005 жылдары Сапа менеджменті 

Жүйесін ендіруге басшылық жасаса, 2005-2007 жылдары Қазақстанда 

алғашқылардың бірі болып қашықтықтан білім беру жүйесінің Европалық 

моделін (ТурТЕП бағдарламасы) дайындауда және енгізуде жауапты сала 

басшысы ретінде танылды. 2005-2007 жылдары ЖОО-ның оқытудың кредиттік 

технологиясы жүйесіне өту жағдайында университет деңгейінде осы жүйеге 

көшуге тікелей жетекшілік жасады. 

Талжан Пердешұлының өзінің ғылым-білім саласында 175-тен астам 

еңбегі жарық көрді, оның ішінде 1 әлемдік ашылым, 17 патент, 7 Халықаралық 

базада индекстелген мақала, 60 шетелдік жарияланым, 2 монография, 3 оқулық 

бар. 
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2007 жылы «Түркістан қаласының құрметті азаматы» атанған Талжан 

Пердешұлы ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Алғыс хатымен» бірнеше рет  

марапатталған. Сондай-ақ, Днепродзержинск Мемлекеттік техникалық 

университетінің «Құрметті профессоры» атанған ол әр жылдары ҚР ҰИА-ның 

«Ө.А.Жолдасбековтің 75 жылдығы», ҚР БжҒМ-нің «Білім беру ісінің құрметті 

қызметкері», РФ Жаратылыстану Академиясының «Білім және ғылымға еңбегі 

сіңген қайраткері», «Қазақ хандығының 550 жылдығы», «Оңтүстік Қазақстан 

облысына еңбек сіңіргені үшін» төсбелгілерін иеленді. Мұның барлығының да 

артында жігерлі басшының маңдай тері тұрғаны анық.  

Г.Әбілдаева, 

Түркістан қаласы. 

«Айқын» №23 (3291) 10 ақпан, 2018 ж. сенбі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


