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3 Құрметті 

оқырман!
2023 жылдың бірінші 

жартыжылдығына
«Сыр медиа» ЖШС-на қарасты 
газеттерге жазылу жүргізілуде.

Қапы қалмаңыз!

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 

жекелер үшін: 6 айға – 
3500 теңге.

Мекемелер үшін: 6 айға – 
4500 теңге.

Мерекелік 
құрмет

Шашыңды жайма, 
қарағым!

Sb
Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»

Мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша 

бейсенбі күні ҚР Мемлекеттік 
кеңесшісі Ерлан Қарин 

Қызылорда облысына жұмыс 
сапарымен келіп, аймақтың 

барлық деңгейдегі мәслихат 
депутаттарының жиналысына 

қатысты.

Айту керек, ҚР Конституция
сының 87бабына және ҚР Прези
дентінің 2022 жылғы 8 маусымдағы 
«Облыс аумағында орналасқан 
мәслихаттар немесе республикалық 
маңызы бар қалалар және астана 
мәслихаттары депутаттарының 
облыс, республикалық маңызы бар 
қала және астана әкімін лауазымға 
тағайындауға келісім беруі қағи
даларын бекіту туралы» №912 
Жарлығына сәйкес, облыс әкiмi 
лауазымына тағайындауға келісім 
облыс аумағында орналасқан мәс
ли хаттар депутаттарының жина лы
сында берiледi.

Ерлан Қарин депутаттарға 
ҚР Президентінің Қызылорда 
облысының әкімі лауазымына екі 
кандидатты қарауға енгізу туралы 
хатын оқып берді.

Жиынға қатысқан 135 депутат өз 
таңдауын жасады. Ашық дауыс беру 
нәтижесі бойынша депутаттардың 
81,5 пайызы Нұрлыбек Нәлібаевты 
жақтап дауыс берді.

Жиыннан кейін облыс активінің 
отырысы өтті. Жиында сөз алған 
ҚР Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан 
Қарин ҚР Президенті Қасым
Жомарт Тоқаевтың Қызылорда 
облы сының әкімі лауазымына 
Нұрлыбек Нәлібаевты тағайындау 
туралы Жарлығын таныстырды.

Ерлан Тынымбайұлы өңірді 
әлеу  меттікэкономикалық тұрғыдан 
дамыту, халықтың әлауқатын кө
теру басты міндет екенін айтып, 

жаңа басшының қызметіне сәттілік 
тіледі.

– Қашанда сындарлы сәттерде 
сыр білдірмеген қасиетті де киелі 
Сыр өңірі жұртшылығы Мемлекет 
басшысының бастамаларына қол
дау білдіріп, мызғымас бірлік пен 
татулықтың үлгісін көрсетіп келеді.

Әрі қарай да осы дәстүрлі 
жолымызды жалғап, ел дамуы 
жолында аянбай қызмет ететін 
боламыз, – деді Н.Нәлібаев. 

Нұрлыбек Нәлібаев 1976 жылы 
дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік 

аграр лық университетін экономист
ме нед жер мамандығы бойынша 
бітірген.

Еңбек жолын 1997 жылы «Казах
ойлкоммерция» ЖШС мұнай және 
мұнай өндірісінің сарапшысы 
болып бастаған.

19982005 жылдары аралығында 
түрлі жеке бизнес құрылымдарында 
басшылық қызметтер атқарған.

20052007 жылдары Қызылорда 
қаласы әкімінің орынбасары, бі
рін ші орын басары. 20072008 жыл
дары – Қы зылорда облысы әкімі 

аппара тының басшысы, 20082013 
жыл дары Қызылорда облысы 
Шиелі ау данының әкімі, 20132021 
жылдары Қызылорда қаласының 
әкімі болды. 2021 жылдан 2022 
жылдың сәуіріне дейін Қазақстан 
Республикасы Премьерминистрі 
Кеңсесінің Өңірлік даму бөлімінің 
меңгерушісі қызметін атқарды.

2022 жылдың 7 сәуірінен осы 
кезге дейін Қызылорда облысының 
әкімі қызметін атқарды.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

ОБЛЫС ӘКІМІ ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

АЖЫРАСУ АРТЫНДА 
ҰРПАҚ ТАҒДЫРЫ ТҰР

АРАЛ 
ӨҢІРІНДЕ 
КҮН-ЭЛЕКТР 
СТАНЦИЯСЫ 
САЛЫНАДЫ

Географиялық орналасуы мен 
климаттық жағдайы бойынша Қызылорда 
облысының күн энергиясын өндіруде 
әлеуеті жоғары. Есептеулерге қарағанда 
күн сәулесінің ұзақтығы жылына 2000
3000 сағатты құрайды екен. 

Бұл артықшылықты ескере отырып, 
өңірде аталған энергия көзін пайдалануға 
айрықша көңіл бөлінуде. Бүгінгі күні 
облыста жиынтық қуаты 89 Мвтны 
құрайтын 9 күнэлектр станциясы жұмыс 
жасайды.  

«Күн электр станциясының құрылысы 
өңірге инвестиция тартуға, жұмыс орын
дарын ашуға, электр энергиясы тапшы
лығы ның бір бөлігін жабуға, сондай
ақ атмос фераға шығарылатын CO2 
шығарындыларын азайтуға мүмкіндік 
берді» деп атап өтті «KAZAKH INVEST» 
ҰК» АҚның өңірлік директоры Мұрат 
Балабаев.

Еліміз өндірілетін электр энергия
сының жалпы көлемінде жаңартылатын 
энергия көздерінің (ЖЭК) үлесін 2030 
жылы 10%ға дейін, ал 2050 жылға қарай 
баламалы электр энергиясын 50%ға 
дейін жеткізу туралы міндет қойды. Бұл 
жоспарды орындау мақсатында озық 
халықаралық тәжірибені ескере отырып, 
ЖЭКнің ең тиімді жобаларын іріктеу 
бойынша аукциондық саудасаттық тетігі 
енгізілді.

Қазіргі таңда республикада жиынтық 
қуаты 2388 МВт болатын ЖЭКнің 130 
нысаны жұмыс істеп тұр. Биылғы жылдың 
9 айында ЖЭК объектілерімен өндірілген 
электр энергиясының көлемі 3,9 млрд 
кВтсағатты құрап, өткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 21%ға артқан. 

«KAZAKH INVEST» ұлттық ком
паниясы «жасыл» энергетика бойынша 
жоба ларды іске асырушы инвесторларға 
оқыту вебинарларын ұйымдастыру ар
қылы аукциондық саудасаттыққа қа ты
суға, инвестициялық келісімшарт жа
са суға және жобаларды сүйемелдеуге 
қол дау көрсетуде.

«СБ» ақпарат

Биыл 10 қарашада 
қуаттылығы 20 Мвт күн-

электр станциясы жобасын 
іріктеу бойынша аукциондық 

сауда-саттық өтті. 
Аукцион қорытындысымен 

қазақстандық «Тесис» ЖШС 
компаниясы жеңімпаз болып 

анықталды. Жобаны Арал 
ауданында 50 гектар аумақта 

орналастыру жоспарланып 
отыр.  Келісім-шарт бойынша 

жобаны іске қосу мерзімі – 
2024 жыл.

«Пәленшенің келіні кетіп қа
лыпты», «Түгеншенің қызы қайтып 
келіпті» деген сөздер қазіргі қазақ 
отбасында жиі айтылатыны, яғни, 
көп еститініміз соншалық, таңғалу 
былай тұрсын, әдеттегі жағдай 
секілді елеусіз қабылдайтын халге 
жеттік. Мәселен, мамандардың 
мәлі  метінше,  елімізде әр сағат 
сайын алты неке бұзылатын 
көрінеді. Ажырасу жөнінен әлемде 
ал дың ғы ондықтамыз. Ұлттық ста
тистика бюросының деректері не
гізінде Ranking.kz мамандары да

йындаған есепке сүйенсек, 2020 
жылы Қазақстанда 128,8 мың неке 
қиылған, бұл 2019 жылмен са лыс
тырғанда 7,6 пайызға аз. Сондай
ақ, 2020 жылы ажырасқан отба
сылар саны 22,5 мыңға жеткен. Ал 
2019 жылы елімізде 59,8 мың неке 
бұзылған. Осыны алға тартқан са
рапшылар пандемия елдегі ажы
расулар санын айтарлықтай азайт
ты деп отыр. Десе де, кейінгі 
он жылдықтың көрсеткіштері көңіл 
көншітпейді. 

Бүгінгі қоғамда алаңдататын мәселенің бірі – ажырасу. 
«Үйлену оңай, үй болу қиын» деген ата-бабалар сөзінің 

жыл өткен сайын өзектілігі артып келеді, тіпті, күйіп тұрған 
тақырып десек, артық емес.

Мемлекет басшысы  Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
Жарлығымен 2020 жылы «Саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия» 
жұмысын бастады. Бұл бағытта қызылордалық тарихшы 

ғалымдар да екі жылдан астам уақыттан бері жүйелі 
жұмыс жүргізуде. Көптеген архивтік құжаттарға зер 

салып, маңызды деректерді іздеп табуға көңіл бөлді. 
Осының жай-жапсары Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

университетінің «Шоқайтану» ғылыми орталығында 
өткен «Сыр өңіріндегі саяси қуғын-сүргін: зерттелуі және 
мәселелері» атты республикалық ғылыми-практикалық 

конференцияда кеңінен талқыланды. 

САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІННІҢ 
ІШКЕ БҮККЕН СЫРЫ КӨП

ТАРИХИ БІЛІМ ОРДАСЫ 
ДАМУДЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІНДЕ

«Тарих – өткеннің куәсі, бүгіннің 
үлгісі мен өнегесі, болашағымыздың 

асыл қазынасы» деп бекер айтылмаса 
керек. Бастауын өткен ғасырдың 30-
шы жылдарынан алатын Қорқыт ата 

атындағы Қызылорда университетіне 
биыл 85 жыл толып отыр. Ұжымымыздың 

бүгінгі жетістіктері осы жылдары жас 
ұрпақты білім нәрімен сусындатып, ізгілікті де білікті 

маман даярлау ісінде аянбай тер төккен ұстаздар мен 
қызметкерлеріміздің ерен еңбегінің нәтижесі екені 

даусыз.

Бүгін, 3 желтоқсанда футболдан Әлем чемпионатында 
1/8 финал ойындары басталады. Жарыстың аталған 

сатысына қазірге дейін Франция, Австралия, Бразилия, 
Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, АҚШ, 

Аргентина, Польша, Марокко, Хорватия, Жапония, Испания 
құрамалары жолдама алды. 2 желтоқсандағы топтық кезең 

ойындарында олардың қатарына тағы екеуі қосылады.

ҮЗДІКТЕР 
ПЛЕЙ-
ОФФҚА 
ШЫҒА 
АЛМАДЫ

Маған бұйырған 
бір бақыт



Sb№183-184 (20457-20458) 3 желтоқсан, сенбі 2022 жыл2 www.facebоok.com/syrboyi.kz/ https://twitter.com/syrboyi www.instagram.com/syrboyi_kz

Аймақ

Sb
Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»

ҚЫЗЫЛОРДА

АРАЛ

ҚАЗАЛЫ

ҚАРМАҚШЫ

ЖАЛАҒАШ

СЫРДАРИЯ

ШИЕЛІ

ЖАҢАҚОРҒАН

«Достық үйінде» өткен сал
танатты ісшарада аймақ бас
шысы алдымен, президенттік 
сайлау науқанында белсенділік 
та нықтан жерлестеріне алғыс 
білдіріп, сырбойылықтардың 
ауыз   біршілігі арқасында Қы
зыл орда облысы үздіктер қата
рынан көрінгенін атап өтті.

– 20 қараша күні жылдың ең 
ауқымды әрі ең маңызды саяси 
оқиғасының бірі – Қазақстан 
Рес публикасы Президентін ке
зек тен тыс сайлауы өтті. Қа
шанда ауызбіршілігі мен ын
ты мағы жарасқан Сыр халқы 
елдің болашағы айқындалатын 
сын дарлы сәтте ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаевқа зор сенім 
артып, дауыс берді. Мыз ғы
мас бірлігіміздің, татутәтті 
тір лі гіміздің, қазақы бол мы
сы мыз бен жарқын бола шақ
қа деген халықтың зор се
ні  мінің арқасында сайлауға 
қа ты сушылардың саны 81,07 
пайызды құрап, аймағымыз 
үз дік тер қатарынан көрініп, 
республика бойынша екінші 
орынға тұрақтады.

Ел жаңғыруының бастамасы 
ретінде маусым айында Ата 
Заңы мыз – Конституцияға өз
ге ріс  тер енгізу бойынша өт
кізіл  ген республикалық ре   фе 
рен  думда да Сыр жұрт шы   лығы 
ауызбіршіліктің үлгі  сін көр
сетіп, Қызылорда облы сы үз
дік өңірлер қата рынан кө рін
ген болатын. Бұ ның бар лы ғы 
да – аймақ тұрғын дары ның 
Мемлекет басшысына де ген 
сенімі, стратегиялық рефор  ма

ларын қолдауының нәтижесі, – 
деді Н.Нәлібаев. 

Облыс әкімі сындарлы ке
зеңде азаматтық белсенділігі 
және ұйымдастырушылық қа
біле  тімен көзге түскен азамат
тарды Қазақстан Республикасы 
Президентінің арнайы «Алғыс 
хатымен» марапаттады.

Сондайақ, аймақ басшысы 
ел Президенті ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың бас тама
сымен қолға алынған қоғамда 
экологиялық құндылықтарды 
орнықтыруға үндейтін «Birge: 
Taza Qazaqstan» акциясын жо
ғары деңгейде өткізуге атса
лысқан сырбойылықтарға алғыс 
білдірді және алдағы уақытта 
да тазалық пен көркейтукөгал

дандыру шараларына бел сене 
қатысуға шақырды.

Күннің ыстығы мен суығын
да желдің өтінде тынбай еңбек 
етіп жүрген қарапайым еңбек 
аза   маттарына «Көкшетау», 
«Мер ке», «Сары ағаш» және 
«Жаңа    қор ған» емдіксауықтыру 
шипа жайларына 30 жолдама та
быс талды. Одан бөлек, акция нә 
ти же сімен үздік  атанған 7 ауыл   
дық округке су сорғысы беріл ді.

Ал келесі жылдан бастап 
конкурс арқылы «Үздік аудан 
орталығы», «Үздік ауыл» және 
қала ішіндегі «Үздік ша ғын 
аудан» анықталып, жеңім паз
дарды қоғамдық ұйым өкілдері, 
экобелсенділер мен еріктілерден 

құралған тәуелсіз комиссия 
таңдайтын болады. 

«Үздік аудан орталығы» 
номинациясы бойынша І орынға 
арнайы жол тазалағыш КамАЗ 
және қалдық тасымалдаушы 
МАЗ автокөлігі, ассенизатор 
мен кранманипулятор берілсе, 
ІІ орынға қалдық тасымалдаушы 
көлік, ассенизатор және жол та
залаушы трактор, ал, ІІІ орынға 
ассенизатор мен жол тазалаушы 
трактор сыйға берілмек.

«Үздік ауыл» номинациясын 
иеленген үш ауылға да бағалы 
сыйлықтар табысталады. І 
орын алған ауылға жер қазатын 
трактор мен самосвал ЗИЛ 
автокөлігі, ІІ жер қазатын трак
тор мен тіркеме, ал ІІІ орынға 
жер қазатын трактор беріледі.

«Үздік шағын аудан» номи
нациясы бойынша І орынға 
сквер, спорттық алаңмен жа
рық  тандыру жұмыстары жүр
гізіледі. ІІ орынға абаттан дыру 
мен спорттық ойын алаңы 
салынса, ІІІ орынға абаттандыру 
жобалары сыйға берілмек.

Келесі жылы елді мекендерде 
тазалық, көркейту және абат
тандыру жұмыстарымен айна
лысатын арнайы мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорындарды 
құрып, оларға облыстық бюд
жеттен материалдықтехни ка
лық базасын нығайтуға қажетті 
техникалар сатып алынады. 

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі

ШЫНАЙЫ 
ЕҢБЕККЕ
ШИПАЖАЙҒА 
ЖОЛДАМА
ТАЗАЛЫҚҚА ДЕН 
ҚОЙҒАНДАР ҚОЛДАУДАН 
КЕНДЕ БОЛМАЙДЫ

Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев «Birge: Taza 
Qazaqstan» республикалық эконауқанға белсенді түрде 

қатысқан азаматтарды марапаттады. Тазалыққа жете 
мән беріп, туған жеріне жанашырлықпен қарайтын 

азаматтарға еліміздегі танымал шипажайларға жолдама 
табысталса, алдағы уақытта тазалығы бойынша үздік 

атанған ауылдарға жаңа саябақ, ойын алаңы салынып, 
бағалы сыйлықтар берілмек.

МЕРЕКЕЛІК 
СЫЙ ТАРТУ ЕТІЛДІ

Қала әкімінің орынбасары 
Ақзира Қасымова Халықаралық мүгедектер 

күніне орай «Қазақ саңыраулар қоғамы» 
облыстық филиалында өткен мерекелік 

шараға қатысты. Жылы лебізін жеткізіп, қоғам 
мүшелеріне мерекелік сый тарту етті.

Облыстық филиалға 163 естуі бойынша мүгедектігі 
бар адам тіркелген. Филиал мүшелеріне 17 ымдау 
тілінің кәсіби маманы қызмет көрсетсе, 7 адам тұрақты 
жұмыспен және 20 адам ақылы қоғамдық жұмыспен 
қамтылған.

ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ 
ЖАЙЫ ҚАРАЛДЫ

Аудан әкімі Серік Сермағамбетовтың 
төрағалығымен жиын өтіп, жаңа жұмыс 

орындарын құру жайы қаралды. 

Мемлекет басшысының жаңа жұмыс орындарын 
құру тапсырмасы ауданда толығымен орындалған. Жыл 
басынан бері 1200ден аса адам жұмыспен қамтылған.

Аудан әкімі Серік Сағитжанұлы тиісті бағыттағы 
жұмыстарды алдағы уақытта да жүйелі түрде жал
ғастыруды тапсырды.

ЖАСӨСПІРІМДЕР
ҚАУІПСІЗДІГІ НАЗАРДА

Аудан әкімінің орынбасары Дәурен 
Тлеумбетовтің төрағалығымен кәмелетке 

толмағандардың істері және олардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның 

отырысы өтті. 

Жиында ювеналды полиция тобының өкілдері, 
комиссия мүшелері мен білім беру ұйымдарының 
жауапты қызметкерлері баяндама жасады.

Соңында Д.Тлеумбетов берілген тапсырмалардың 
орындалуын бақылауға алып, әрбір мәселе назарда 
болуын тапсырды.

ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУ 
«AMANAT» партиясы Байқоңыр 

филиалының қоғамдық қабылдау бөлмесінде 
аудандық мәслихаттың «AMANAT» партиясы 
фракциясының мүшесі Шолпан Дәуленбаева 

қоғамдық қабылдау өткізді. 

Қабылдауға келген қала тұрғындары жұмысқа 
орналасу жөнінде көмек жолдарын сұрады.

Өз кезегінде Шолпан Дәуленбаева тұрғындардың 
мәселелері бақылауға алынып, тиісті жұмыстар 
жүргізілетінін жеткізді.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
КЕШІ

Қ.Қазантаев атындағы мәдениет үйінде 
ҚР мәдениет қайраткері, Жалағаш 

ауданының құрметті азаматы Бейбітбек 
Бүркітбайұлының 70 жас мерейтойына 

арналған «Жүрегім туған жерге ғашық әлі» атты 
шығармашылық кеш өтті. Мерейтой иесін аудан 

әкімі Асқарбек Есжанов құттықтап, 
құрмет көрсетті.

Салтанатты шарада кент ардагерлері құттықтау 
сөз сөйлеп, автордың «Зәнжілді зар», «Алаңжар» 
кітаптарының тұсауы кесіліп, өз оқырмандарына жол 
тартты.

МЕРЕЙТОЙЛЫҚ ЫҚЫЛАС
Аудан әкімі Мұрат Ергешбаев қаржы 

саласының ардагері Құралай Әбілхайырованы 
арнайы қабылдап, 70 жасқа толған 

мерейтойымен құттықтады.

Қабылдауда зиялы қауым өкілдері ауданның қаржы 
саласының өсіпөркендеуінде Құралай Әбілхайырованың 
сүбелі үлес қосқанын атап, құттықтау лебіздерін жеткізді. 
Өз кезегінде мерейтой иесі арнайы құрмет көрсеткен 
жандарға шынайы ризашылығын білдірді.

БАЛАБАҚША ӨКІЛДЕРІ 
БАС ҚОСТЫ

Аудан әкімінің орынбасары Ерсұлтан 
Апетов және білім бөлімі басшысының міндетін 

атқарушы Қанат Әмзенің қатысуымен жиын өтті. 
Онда 75 жеке және 18 мемлекеттік балабақша 
өкілдеріне мемлекеттік білім беру тапсырысын 

орналастыру тәртібіндегі өзгерістер түсіндірілді.

Атап айтсақ, балабақшада төтенше жағдайларды 
хабарлау жүйесінің болуы, алғашқы медициналық 
көмек көрсету үшін жағдайлар жасау секілді талаптар 
көрсетілген. Оларды орындап, қажетті құжаттарды 
ұсынған балабақшалар ғана өз жұмысын жүргізе алады.

АШЫҚ БІРІНШІЛІК
Үстел теннисінен 10-14 жастағы

ұл-қыздар арасында ашық біріншілік өтті. 
Тартысты додада облыстық №4 олимпиадалық 

резерві мектебінің құрама командасы І орын 
алды. ІІ орын Жаңақорған ауданының құрама 

командасына, ІІІ орын Төменарық ауылдық 
округіне бұйырды.

Сондайақ, облыстың құрама командасының 
бапкері Ернар Ибрай «Үздік жаттықтырушы», кейбір 
жеке ойыншылар «Ең жас ойыншы», «Үздік ойыншы» 
номинациясында марапатталды. Жарыста жүлделі 
орынға ие болған 7 үздік ойыншы Алматыда өтетін 
турнирге жолдама алды.

«СБ» ақпарат

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
КОМИССИЯ 
ОТЫРЫСЫ

«AMANAT» 
партиясының төрағасы 

Ерлан Қошановтың 
жетекшілігімен партия 

жанындағы «Жер 
аманаты» республикалық 
комиссиясының отырысы 

өтті. Күн тәртібінде 
комиссияның кейінгі 

5 айда атқарған 
жұмысы тыңдалып, алдағы 

жоспарлар талқыланды. 

Аталған жиынға партияның 
облыстық филиалының ат қа
рушы хатшысы Ләйлә Төрешова 
мен жауапты сала бас шылары 
бейнеконференция арқылы 
қатысты.

Республикалық жиын аймақ
тық комиссияның жұмысшы 
тобы отырысымен жалғасып, 
сала бойынша өңірдегі өзекті 
мәселелер талқыланды. Алдағы 
уақытта аймақтық комис  сияның 
арнайы отырысы өткізіліп, бұл 
бағытта аудандарда атқарылған 
жұмыстарға талдау жасалады. 

ҚАБЫЛДАУЛАР 
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ

Тұрғындар өтініштерін 
тыңдап, оларды шешу 

мәселесі күн тәртібінен 
түскен емес. 

Қоғамдық қабылдау бөлме
сінде бекітілген кестеге сәйкес 
облыстық ветеринарлық бақылау 
және қадағалау аумақтық инс
пекциясы басшысының орын
басары Есенгелді Сыздықов, 
Мемлекеттік кірістер депар
таменті басшысының орын
басары Әділбек Бекішев, Қар жы 
нарығын реттеу және да мыту 
агенттігінің Қызылорда қа
ласындағы Өңірлік өкілдер бас
қармасының бастығы Ләззат 
Темірова, Медициналық және 
фар мацевтикалық қызметті ба
қылау комитеті облыс бо йынша 
департаментінің бас  шысы 
Ғалия Байменова, облыс  тық 
қоғамдық даму бас қар   ма сының 

басшысы Мира Қазбекова 
және облыстық мәсли хат
тағы «AMANAT» партиясы 
депутаттық фракциясының мү
шесі Манат Алмашова қа былдау 
өткізіп, азаматтарға тү сін дірме 
жұмыстарын жүргізді.

КЕҢЕС ҚҰРАМЫ 
ПЫСЫҚТАЛДЫ 

«AMANAT» партиясы 
облыстық филиалы 

жанындағы мемлекеттік 
басқаруды дамыту және 
сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл жөніндегі 
қоғамдық кеңестің 

отырысы өтті.

Отырысты аймақтық қо ғам  
дық кеңес төрағасы Мақсұт Нә
лібаев жүргізіп, күн тәр ті бін дегі 
мәселелерге кеңінен тоқ талды.

Жиында қоғамдық кеңестің 
өткен 11 айда атқарған жұмыс
тары қаралып, кеңес құрамы 
пысықталды.

ТАҚЫРЫПТЫҚ 
ҚАБЫЛДАУ 
ӨТКІЗДІ

Партияның 
облыстық филиалының 

қоғамдық қабылдау 
бөлмесінде Түркістан, 

Қызылорда облыстары 
бойынша өңіраралық 
заң консультанттары 

палатасының заң кеңесшісі 
Балжан Қайырбекова 

тұрғындарға арналған 
заңгерлік көмек бағытында 

тақырыптық қабылдау 
өткізді. 

Қабылдауда қала тұрғындары 
тарапынан онлайн несие, али
мент өндіру және мұрагерлік 
жайында туындаған қиындықтар 
бойынша сұрақтар болды. 

***
Жалпы апта ішінде об

лыс тық және аудандық, қа ла 
лық филиалдар мен БПҰда 
кездесулер, тақырыптық қа  был
даулар, партиялық бақылау және 
басқа да түрлі форматтағы 
71 қоғамдықсаяси ісшара 
ұйымдастырылды.

АПТА АҒЫМЫНДА

Ісшарада облыс әкімінің 
орынбасары Нұрымбет Сақ та
ғанов құттықтау сөз сөй леді. 
Ол өз сөзінде ерекше қажет
тіліктері бар адамдардың 
әлеуметтік ахуалын арттыруда 
аймақта жүр гізіліп жатқан 
жұмыстарға тоқталып өтті. 

– Ерекше адамдар, оның 
ішінде жастар үшін кедергісіз 
жағдайлар жасау, оларды жұ
мысқа орналастыруға көмек
тесу және белсенді өмір сүруге 
жәрдемдесу, жанжақты қолдау 
– біздің ортақ парызымыз. 
Егер адамдардың жүрегінде 
жылу пайда болса, өмірге де
ген құштарлық оянып, үміт 
қайта жанданады. Ал біз 
оны одан әрі шыңдай түссек, 
мақсатымыздың орын далғаны 
деуге болады, – деді ол.

Шарада үкіметтік емес 
ұйымдар және жыл бойы әр
түрлі салаларда жетіс тікке жет
кен мүгедектігі бар азаматтар 
мара пат талды. Олар «Үздік 
белсенді», «Үздік спортшы», 
«Үздік шы ғар машылық», «Мү

гедек бала  лармен табысты 
жұ мыс іс теген үкіметтік емес 
ұйым» номинациялары бо
йынша ма ра патталды. Сон
дайақ, он жеңімпазға 100 
мың теңгеден ақшалай серти
фикаттар табыс етілді. Бұ
дан бөлек, белсен ділерге 
облыс әкімінің Алғыс хаты 
табысталып, құрмет көрсетілді.

– Мүгедектігі бар адамдарға 
қоғамдық өмірге белсенді 
қатысуға мүмкіндік беретін 
мұндай ісшаралар өте қажет. 
Олардың арасында талантты 
адамдар көп. Оларға осылай 
назар бөлгенде ғана жігерленіп, 
болашақ үшін күресіп, алға 
қарап өмір сүреді, өздерін 
қоғамға қажет сезінеді, – деді 
«Қызылорда облысының мүге
дектер қоғамы» қоғамдық 
бірлес тігінің төрағасы Сағатбек 
Сиюов. 

Ісшара соңында облыстық 
мүгедектер қоғамының мүше
лері өнер көрсетіп, кеш мере
келік концертке ұласты.

МЕРЕКЕЛІК 
ҚҰРМЕТ

Күні кеше А.Тоқмағанбетов атындағы мәдениет 
үйінде халықаралық мүгедектер күніне орай 
салтанатты іс-шара өтті. Еске сала кетейік, 

1992 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы Халықаралық 
мүгедектер күнін жыл сайын 3 желтоқсанда 

тойланады деп белгілеген болатын. Сол жылы 
ассамблея барлық мемлекеттер мен халықаралық 

ұйымдарды осы күнді атап өтуде 
ынтымақтасуға шақырды.
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Бүгінде университет – еліміз дегі 
жоғары білім беру жүйе сінде өзіндік 
орны бар, уақыт талабына сай білікті 
мамандар даярлайтын оқу орны. Сексен 
бес жылдық тарихында талай тағ дырлы 
кезеңдердің, әлеу мет тік-экономикалық 
өзгеріс тер дің куәсі болды. Бүгінде 
халық ара лық байланыстары нығайған 
университет әлемдік білім кеңіс тігінен 
өз орнын айқындап, елі міз дегі жоғары 
оқу орындары арасында көшбасшылық 
межені сақтап келеді.

Университет өз бастауын елі-
міздегі алғашқы жоғары оқу орын-
дарының ондығына кіретін Қызылорда 
педагогикалық инс титутынан алады. 
Институт іргетасы КСРО Халық Комис-
сарлары Кеңесінің 1937 жылғы 21 
тамыздағы аса құпия қаулысы бойынша 
Қиыр Шығыстан Қызыл ордаға корей 
ұлтымен бірге қоныс аударған Корей 
педагогикалық институтының негізінде 
қаланды.

Міне, содан бергі 85 жылда 
бүгінгі университет қалыптасу мен 
дамудың өнегелі жолынан өтті. Өңірдің 
инновациялық өрісіне өлшеусіз үлесі 
бар білім ордасы еліміздің сұранысына 
сай кәсіби мамандар даярлаудың жоғары 
мектебіне айналды.

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 
1941-1945 жылдары Қызылорда педа-
гогикалық инсти туты базасында эва-
куация ланған Мәскеудің ауыл шаруа-
шылығын механикаландыру және 
электр лендіру институты, Симферополь 
медицина институты, Киев және Харьков 
университеттері орналасып, бірге жұмыс 
істеді. 1952 жылдың наурыз айында 
Қызылорда педагогикалық инсти тутына 
Н.В. Гоголь есімі берілсе, 1992 жылы ұлы 
дала ойшылы Қорқыт ата есімімен қайта 
аталды.

Бүгінгі университеттің бас тауында 
тұрған тағы бір жоғары оқу орны – 1976 
жылы ашылған Жамбыл гидро мелио-
ративтік-құрылыс институтының Қы -
зыл орда филиалы. Филиал 1990 жылғы 
15 қарашада Қызыл орда агро өнеркәсіп 
өндірісі инже нер лері инс титуты болып 
қайта құрылып, оған 1992 жылы атақ-
ты күрішші, Мемлекеттік сыйлық тың 
лауреаты, екі дүркін Социалистік Еңбек 
Ері Ыбырай Жақаев тың есімі берілді. 1998 
жылы Қорқыт ата атындағы Қызыл орда 
гуманитарлық универ ситеті мен Ы.Жақаев 
атын  дағы политехникалық инсти-
тут біріктіріліп, Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік университеті 
болып қайта құрылды.

Бүгінде университет, шын мәнінде, 
Сыр өңірінің әлеуметтік-экономикалық, 
ғылыми-инновациялық дамуының бірегей 
орталығына айналып отыр.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың отандық ғылым мен жоғары 
білім жүйесін бәсекеге қабілетті дамыту 
ісіне барынша көңіл бөліп, ерекше 
назарында ұстап отырғаны баршамызға 
аян. Жаңа реформалар аясында жоғары 
оқу орнының басқарушылық, білім 
беру мен ғылыми қызметінің барлық 
құрылымдық және мазмұндық құрамын 
қайта жаңғыртуға бағытталған кешенді 
шаралар жүзеге асырылды. 2020 жылғы 
1 шілдеден бастап Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда университеті коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы ретінде қайта 
құрылды. Осынау бетбұрыс кезеңінде, 
2020 жылдың қаңтар айында Алаштың 
анасы атанған Сыр өңіріндегі тарихы 
терең, бірлігі бекем, дәстүрі кенен 

Қорқыт ата университетін басқару ісі 
маған сеніп тапсырылды.

Әлемдік бәсекеге төтеп берудің басты 
шарты – күшті рух пен білім. Мемлекет 
басшысының жүргізіп отырған сындарлы 
саясатының арқасында, білім саласында 
көптеген реформалар жүзеге асып, тың 
идеяларға дем беріп, жаңаша бетбұрыс 
жолына түсті. Бүгінде жаңа жүйе өз 
жемісін беруде. 2020 жылы университет 
қызметкерлерінің еңбекақысы 25-40%-
ға, өткен жылы профессор-оқытушылар 
құрамының еңбекақысы тағы 60-90%-ға 
артты. Кейінгі үш жылда университет 
бюджеті екі есе өсті.

Биылғы оқу жылында университет 
бағындырған тағы бір жетістік – Азия 
университеттері арасында жүргізілген ең 
жоғары рейтинг – Asian University Rankings 
– 2023 қорытындысы бойынша әлемнің 23 
елінен қатысқан 760 университет ішінен 
үздіктер қатарына кірді. 

Жоғары оқу орны ғылыми зерт теу-
лермен белсенді айналысатын, жаңа 
идея ларды қалыптастыратын баста-
машыл, креативті азаматтар үшін тар-
тымды жұмыс орнына айналуда. Кадр-
ларды даярлау 5 институт базасында 
115 білім беру бағдарламасы бойынша 
жүзеге асырылады. Профессор-оқыту-
шылар құрамының 50%-ның ғы лыми 
атақ-дәрежесі бар. Штаттық кестеге 
«Про фессор-зерттеуші» және «Оқытушы-
зерт теуші» жаңа лауазым дары енгізіліп, 
оқытушы моделі нарық талабына сай 
жаңа құзыреттіліктермен толықтырылды. 
Оқу үдерісіне облыс кәсіп орындары мен 
мекемелерінен же тек ші практик-мамандар 
көптеп тартылуда.

Жүйелі жұмыс нәтижесінде бака-
лавриат, магистратура, докторан тура-
ның жалпы контингенті 1,7 есеге, үш 
жыл бұрынғы 5195 адамнан 2022-2023 
оқу жылында 9014 адамға дейін ұлғайды. 
Мемлекеттік тапсырыс негізінде оқи-
тындар саны да артып, биыл 3159 адамға 
дейін ұлғайды. Контингент өсуіне 2020 
жылы ашылған рекрутинг орталығының 
жүйелі жұмысы да ықпал етті.

Облыстың білім беру саласын жаңа 
формациядағы кадрлармен қамтамасыз 
ету үшін педагог-модератор, педагог-
сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-
шебер біліктілік санаттары бар кадрлар 
үлесін арттыруға, киберпедагогика және 
қашықтықтан оқыту әдіснамасы бойынша 

оқытуға ықпал етудеміз. Бүгінде жергілікті 
атқарушы органдар гранты негізінде 322 
студент білім алуда. Соңғы үш жылда 
өндірісте кафедралардың 94 филиалы 
ашылып, практика базаларымен 646 
шарт жасалды. Бекітілген жаңа кәсіптік 
стандарттар мен жұмыс берушілердің 
сұраныстары негізінде даярлаудың бар-
лық деңгейлері бойынша 95 білім беру 
бағдарламасы жаңартылды. 163 пән 
бойынша 38 білім беру бағдарламасына 
дуалды оқыту элементтері енгізілді.

Көп тілде білім беру бағдарламаларын 
жетілдіру және ағылшын тілінде білім 
беру бағдарламаларын әзірлеу, әлем-
нің жетекші университеттерімен қос 
дипломды және бірлескен білім беру 
бағ дарламалары іске қосылуда. Өткен 
оқу жылында үш жаңа білім беру бағ-
дарламасы, Ресей Федерациясының 
Томск политехникалық университетімен 
бір лескен магистратура бойынша үш 
қосдипломды бағдарлама ашылса, Ново-
сібір мемлекеттік университетінің ме-
ханика-математикалық факультетінің фи-
лиа лын ашу мәселесі күн тәртібінде тұр.

Профессор-оқытушылар құрамы мен 
білім алушылардың сыртқы және ішкі 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
да ойдағыдай жүзеге асырылуда. Өткен 
оқу жылында шетелден 22 оқытушы 
шақыртылып, біздің 16 оқытушымыз 
еліміздің жоғары оқу орындарында дәріс 
берді. Шетел жоғары оқу орындарында 
25, еліміздің жоғары оқу орындарында 
74 студентіміз оқып жатыр. Сондай-ақ, 
22 шетелдік студент университетте білім 
алуда.

Соңғы кезеңде ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын қаржыландырудың жалпы 
сомасы екі еседей артты. WoS және Sco-
pus халықаралық деректер қорына кіретін 
басылымдарда жарияланған ғылыми 
мақалалар саны бір жарым есеге өсті. 
Университет тарихында тұңғыш рет 
2021 жылы жас ғалымдардың ғылыми 
зерттеулерін қолдау үшін арнайы гранттар 
бөліне бастады. Жастарды ізденіске 
жігерлендірген жағымды үрдіс жыл сайын 
жалғасын таба бермек.

Үлкен жетістіктеріміз қатарына 
жататын Португалиядағы Жаңа Лиссабон 
университетінің үйлестіруімен Мария 
Складовская-Кюридің Еуропалық 
одақтың «Horizont – 2020» бағдарламасы 
бойынша «Альцгеймер және Паркинсон 

ауруларының профилактикасына арнал-
ған инновациялық суда еритін фито-
материалдар-ингибиторлар» ғылыми жо-
басы орындалуда.

Сыр өңіріндегі ортағасырлық қала-
шықтар мен ескерткіштерге жүргізілген 
археологиялық зерттеулер халықаралық 
бағдарламалар Қызылорда облыстық 
бюджетінен бөлінген қаржы негізінде 
жалғасын табуда. Соның бір дәлелі – 
Германия зерттеу қоры 2018-2020 және 
2022 жылдары қаржыландырған «Ұлы 
Жібек жолы бойында көшпенділер мем-
лекетінің қалыптасуы және урбандалуы: 
ертеортағасырлық Жанкент қаласы» атты 
халықаралық жобасы. Биыл жазғы қазба 
жұмыстарына Тюбинген университетінің 
археолог ғалымдары, Ресей Жоғары 
экономика мектебінің магистранттары мен 
аспиранттары, М.В.Ломоносов атындағы 
Мәскеу мемлекеттік университетінің 
археология мамандығында оқитын ерікті 
студенттер қатысты.

Философия докторы (PhD) дәрежесін 
беру бойынша 2019-2021 жылдар ара-
лығында 7 диссертациялық кеңес жұмыс 
істеп, 18 диссертация қорғалды. Биыл 
жаңа дан педагогика және психология, 
қа зақ тілі мен әдебиеті, құрылыс және 
құ ры лыс материалдарын, бұйымдарын 
және құрастырылымдарын өндіру бағыт-
тары бойынша диссер тациялық кеңестер 
ашылды.

Жоспарлы жұмыстар нәтижесінде 
«Қорқыт ата атындағы Қызылорда уни-
вер ситетінің Хабаршысы» журна лының 
«Ауыл шаруашылығы ғылым дары» 
бағыты ғылыми еңбектің негізгі нәти-
желерін жариялау үшін ҚР ҒЖБМ Ғылым 
және жоғары білім саласында cапаны 
қамтамасыз ету комитеті ұсы на тын 
ғылыми басылымдар тізбесіне енгізілді.

«Болашақ» бағдарламасы бойынша 
7 ғалымымыз АҚШ, Германия, РФ, 
Беларусь ел дерінің жетекші ғылыми 
орталық тарында тағылымдамадан өтуде. 
Халық аралық шарттардың саны соңғы үш 
жылда 20%-ға артып, 180-ге жетті. Оның 
ішінде QS университеттерінің әлемдік 
рейтингінің ТОП-500-ге кіретін жетекші 
шетелдік жоғары оқу орындарымен 8 
шарт жасалды. «Қауымдастырылған 
серіктестердің жаһандық желісі» 
компаниясының келісімі бойынша 2020 
жылдың қазан айында ашылған TOE-
FL аймақтық тестілеу орталығы ниет 
білдірушілердің ағылшын тілі деңгейін 
ресми растауға жақсы мүмкіндік беруде.

АҚШ Елшілігінің гранты негізінде 
«Қазақстан университеттерінде экология 
мен қоршаған орта ғылымдары бойынша 
тіректі оқу бағдарламаларын ілгерілету» 
жобасын жүзеге асыруға атсалыстық. Жо-
баның үйлестірушісі – АҚШ-тың Мичиган 
университеті. Грант иеленуші ретінде 
университет 2022 жылы маусым айында 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Қ.Жұбанов 
атындағы АӨУ, М.Әуезов атындағы ОҚУ, 
І.Жансүгіров атындағы ЖУ, М.Х.Дулати 
атындағы ТарУ және АҚШ, Нигерия, 
Моңғолия ЖОО-ның жас ғалымдарын 
біріктірген жұмыс алаңына айналды.

Тағы бір ақжолтай жаңалық, Корея 
Рес публикасының Білім министрлігі 
Корея мен Қазақстан арасындағы жо-
ғары білім саласындағы екіжақты ынты-
мақ тастықты ілгерілету үшін 2023 жылы 
халықаралық ынтымақтастық бойын ша 
жетекші университет жобасын баста-
мақ. Қорқыт ата университеті мен Сеул 
ұлттық ғылым және технологиялар уни-
верситетінің информатика және инжи-
ниринг департаменті бірле сіп, «Жасанды 
интеллект және инфор матиканың жаңа 

мектебін және бизнес-инкубациялық орта-
лықты құру» жоба сын әзірледі. Бірне ше 
жылға арналған жоба еліміздің эконо-
микалық және цифрлық дамуына септігін 
тигізбек.

Университет қабырғасында студент-
терді ғылыми қызметке баулу үшін қажетті 
жағдайлар жасалған. Соның бір дәлелі 
– инновациялық идеяларды қолдаудың 
«Кәсіпкерлік орталығы» арқылы өткен 
оқу жылында студенттер тарапынан 46 
стартап жоба орындалып, 14,3 млн теңге 
инвестиция тартылды.

Еліміздің жоғары оқу орындары 
арасында соңғы екі жылда респуб ликалық 
ғылыми-зерттеу жұмыстары конкурсында 
19 студент жүлдегер атанды. Биылғы 
XIV республикалық студенттік пәндік 
олимпиадаға университеттен 21 білім 
беру бағдарламасы бойынша командалар 
қатысып, барлығы да жүлделі орындарды 
иеленді. Тағы бір маңызды бағыт – мектеп 
оқушыларын ғылымға баулу. Соңғы үш 
жылда ғалымдарымыздың жетекшілігімен 
125 оқушы халықаралық, республикалық 
ғылыми жұмыстар конкурсы мен пәндік 
олимпиадалардың жүлдегері атанды.

Цифрландыру жұмыстарының қар-
қыны да ерекше. Алдағы мақсат – 
2025 жылға дейін онлайн университет 
деңгейіне шығу. Заманауи цифрлық 
инфрақұрылым арқасында халықаралық 
аренада позициямыз нығая түсетіні сөзсіз.

Инфрақұрылымды дамытуға 
бөлінген қаражат жылдан-жылға артып 
келеді. Университет тарихында алғаш 
рет ғылыми кітапхананың Студенттер 
сарайындағы қызмет көрсету бөлімі 
модернизациядан өтті. Жаңа үлгідегі 
кітапхана 16 қыркүйекте іске қосылды. 
Тұрғын үйге мұқтаж барлық студенттер 
жатақханамен қамтылған. Олар үшін 
оқу ақысы, қоғамдық көлікте жол жүру, 
тамақтану жеңілдіктері бар.

Бедел биігіндегі білім ордасы 
құрылғалы бері қоғам мүддесі үшін 70 
мыңдай кәсіби маман даярланса, соңғы 
5 жылдың өзінде 7036 бакалавр, 1034 
магистр түлеп ұшты.

ҚР Ғылым және жоғары білім министрі 
Саясат Нұрбек еліміздегі жоғары оқу 
орындарының алдына жаңа міндеттер 
қойды. Бұл қатарда өңірлік жоғары оқу 
орнын өңірдегі инновациялық, ғылыми-
технологиялық, кадрлық және өндірістік 
белсенділіктің орталығына айналдыру 
ұжымның ең басты мақсаты болып қала 
бермек.

Өзінің 85 жылдық белесіне универси-
тет мамандар даярлауда өзіндік дәстүрі 
бар, ұрпақтар сабақтастығын берік 
ұстанған іргелі оқу ордасы ретінде жетіп 
отыр. Бұл университеттің ғана емес, соны-
мен қатар Сыр өңірінің жоғары білім беру 
жүйесінің биік көрсеткіші деп білеміз.

Мерейтойлық жыл маңызды оқи-
ғаларға толы. Түрлі бағыттағы форум-
дар, кездесулер, ғылыми конфе ренциялар, 
тағы басқа іс-шаралар ұйым дас тырылды.

Қорқыт ата атындағы Қызыл орда 
университеті оқытушы-профес сор-
ларын, студенттері мен барша түлек-
терін бүгінгі 85 жылдық мерей тойымен 
құт тықтаймын! Ұжымның шығар ма-
шы лық табыстары, батыл бастамалары 
мен кәсіби жетістіктері Жаңа Қазақстан 
құруға өз үлесін қоса отырып, ынты мақты 
бірлігіміздің арқасында жаңа белестерді 
бағындыратынымызға сенім білдіремін.

Бейбіткүл КӘРІМОВА, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

университетінің Басқарма 
Төрағасы-ректоры

ТАРИХИ БІЛІМ ОРДАСЫ
ДАМУДЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІНДЕ

– Аманкелді Құрбанұлы 
өзі білім алған қарашаңырақ 
Қорқыт ата атындағы Қы-
зылорда университетінің 
өр кендеп-дамуына зор үлес 
қосып келеді. Оның ішін-
де бірлескен ғылыми жо-
баларды жүзеге асыру, 
ғылыми кадрлар даярлау, 
уни вер ситетіміздің оқы тушы-
профес сорларын тағылым-
дамадан өткізу, сондай-ақ 
«Микро  биологиялық ғылы-
ми-зерттеу орта лығын» жаб-
дық тап, өскелең ұрпақтың 
са палы білім алуы үшін 
қажырлы еңбек етуде, – деді 
Бейбіткүл Кәрімова.

Аманкелді Садановтың 
ғылыми-зерттеу нәтижелері 
бойынша 1036 еңбегі жа-
рық көрген. Оның ішінде 
620 ғылыми мақала, 24 моно-

графия, жоғары оқу орын-
дарына арналған 39 әдіс-
темелік құралы мен оқулығы 
даярланып, 155 авторлық 
куәлік пен патент, тауар 
белгілері алынды. Ғалымның 
жетекшілігімен 40 ғы лым 
кандидаты және 17 ғылым 
докторы дайын далып, бүгінде 
шәкірт тері алыс-жақын ше-
тел дерде, еліміздің түк  пір-
түкпірінде қызмет етуде.

Сондай-ақ, ҚР Білім беру 
ісінің құр метті қыз меткері, 
профессор, педагогика ғы-
лым  да рының кандидаты Күл-
барам Сәдуақасқызы атын-
дағы химиялық білім беру 
ғылыми-әдістемелік орта-
лығы ашылды.

Ашылу салтанатында 
Бейбіткүл Кәрімова ғалымның 
білім мен ғылым саласына 

қосқан еңбегін атап, Күлбарам 
Сәдуақасқызының қызы 
Ләззат Жарткеткенованы 
уни верситеттің стратегиялық 
да муына қосқан үлесі үшін 
«Қорқыт ата атындағы Алтын 
медальмен» марапаттады.

Күлбарам Сәдуақасқызы 
1997 жылдан бастап Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда 
университетінің «Хи мия-
ны оқыту әдістемесі», 
«Химия және экология», 
«Био логия, география және 
химия» кафедраларында аға 
оқытушы, доцент, профессор 
қызметтерін атқарған. 2018 
жылы Қорқыт ата атындағы 
Қызылорда мемлекеттік уни-
верситетінің Құрметті про-
фессоры атағы берілді.

Профессордың 110 ма-
қаласы, халықаралық және 
республикалық кон фе-
рен  циялардан 41  ма те-
риалы мен тезисі,  2 па-
тенті, білім алушылар мен 
мұ ғалімдерге арналған 21 
оқу-әдістемелік құралы, ав-
тор лық құқық берілген 2  
электрондық  оқулығы және 3 
монографиясы жарық көрген.

«СБ» ақпарат

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ 
ОРТАЛЫҚТАРЫ АШЫЛДЫ Еліміздегі байырғы оқу 

ордасының бірі – Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда 

университетінің құрылғанына 
85 жыл толды. Тарихқа үңілсек, 

Қызылорда педагогикалық 
институтының іргетасы сонау 

1937 жылы қаланған.

Құрылғаннан бері Қазақстанның 
әлеуметтік-саяси өміріне және 
экономикасына зор үлес қосып келеді. 
Бүгінде бұл білім ошағы халықаралық 
ғылым және білім беру кеңістігінде 
өзінің лайықты орнын алып, елімізде 
жоғары білім саласындағы көшбасшы 
университеттің біріне айналды.

Университет тарихы еліміздің 
маңызды кезеңдерімен тығыз 
байланысты. Оның құрылуы ұлттық 
кадрларды даярлау мәселесін шешуге 
бағытталған болатын. Осы міндеттерді 
жүзеге асыруда университеттің 
бүгінге дейінгі ректорлары елеулі рөл 
атқарды. 

Университет құрамына енген 
бұрынғы Ы.Жақаев атындағы инже-
нерлік институттың да орны ерекше. 
Жамбылдың гидро мелиоративтік-
құрылыс институтының Қызылорда 
филиалынан бастау алатын бұл оқу 
орнының тарихы академик Уәлихан 
Бишімбаевтың есімімен байланысты. 
У.Бишімбаев филиалдың оқу базасына 
ғана емес, ғылыми-техникалық әлеуе-
тіне ерекше назар аударып, профессор-
оқытушылар Одақтың ғылыми 
кеңестерінде докторлық, кандидаттық 
диссертацияларын қорғады. Үкіметтің 
1998 жылғы қау лысымен Қорқыт ата 
атындағы Қы зылорда гуманитарлық 
уни верситеті мен Ы.Жақаев атындағы 
политехникалық институты бірігіп, 
университет атанды.

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университеті республиканың өн діріс-
тік-эко номи калық және әлеуметтік-
гуманитарлық салаларына жоғары 
білікті кадрлар даярлаудың жетекші 
орталығының біріне айналды. Әсіресе, 
тәуелсіздіктен кейінгі жылдарда 
университетті басқарған техника 
ғылымдарының докторы, профессор, 
Ұлттық ғылым академиясының 
ака демигі Қылышбай Бисенов  

университеттің білім беру бағыты мен 
ғылыми-зерттеу саласын жетілдіруде 
айрықша қызмет атқарды. Осы тұста 
кафедралар жан-жақты дами түсті. 

Нақты кезеңде университетте 
5 институт, 24 кафедра, 5 ғылыми 
орталық қызмет етеді. Олардың 
қатарында біздің «Сәулет және 
құрылыс өндірісі» кафедрасы да бар. 
Аталған кафедраның тарихы 1978 
жылы Жамбыл гидромелиоративтік-
құрылыс институты Қызылорда 
филиалы құрамында «Арнайы пәндер» 
кафедрасынан бастау алады. Сонан 
беріде кафедра атауы бірнеше мәрте 
өзгеріске ұшырады. Бүгінге дейін 
«Құрылыс технологиясы және оны 
ұйымдастыру», «Архитектура және 
құрылыс өндірісі», «Өнеркәсіптік 
және азаматтық құрылыс», «Құрылыс 
конструкциялары және құрылыс 
өндірісі технологиясы» кафедрасы 
аталған. Бірқатар құрылымдық өз-
герістер нәтижесінде құрылыс сала-
сында мамандар даярлау 1999 жылдан 
бастап екі кафедра негізінде ашылған 
«Сәулет және құрылыс өндірісі» 
кафедрасына жүктелді.

Осы аралықта кафедраны Серікбай 
Қошқаров, Мәлік Сапарғалиев, 
Бақытбек Құлтанов, Камалбек 
Байтасов, Ләззат Аруова, Сәкен 
Үдербаев, Гүлназ Жақапбаева, Наргүл 
Сақтағанова, Айгүл Бодықова, Абзал 
Шегенбаев сияқты беделді ғалымдар 
басқарды. Олардың университет 
аудиторияларында лекция оқығанын 
бүгінде мақтанышпен айтамыз. Ұйым-
дастырушылық қабілеттері нәти-
жесінде біздің кафедраның әлеуеті 
артты. Ал соның барлығы уни-
верситеттің алға жылжуына там шыдай 
болсын үлес қосты десек, артық емес 
шығар.

Жалпы құрылыс материалдары-
ның тиімді технологиясын жасау, 
үйлер мен ғимараттарды жобалау 
және оның элементтерін есептеу, 
зерттеуді басты бағыт еткен кафедрада 
қазір ауқымды істер атқарылуда. 
Халықаралық байланыстар бойынша 
жұмыстар да қарқынды жүргізілуде. 
Оның ішінде республикадағы, 
ТМД мемлекеттеріндегі және алыс 
шет елдердегі ғылыми-зерттеу 

орталықтарымен, институттарымен 
және университеттерімен тығыз 
қарым-қатынас орнатылған. Сыртқы 
және ішкі академиялық ұтқырлықты 
дамыту, жоғары оқу орындары 
арасында білім беру бағдарламалары 
бойынша білім алушылар мен 
профессор-оқытушылар құрамының 
тәжірибе алмасуын жүзеге асыру 
мақсатында Ресейдің Новосібір 
мем лекеттік сәулет-құрылыс уни-
верситеті, Самара мемлекеттік 
сәулет-құрылыс университеті, Мәс-
кеу мемлекеттік құрылыс инсти-
тутына, отандық жетекші жоғары оқу 
орындары мен ғылыми ұйымдарға 
жіберу ұйымдастырылады. Мұның 
өзі ғасырға жуық тарихы бар 
университеттегі жастардың жаңа 
бағыттарды игеруіне, үйренгенін 
болашақ ел мүддесіне жұмсауына 
ықпал етері анық. Заманның дамыған 
тұсында әр салада білікті маман 
қалыптастыру – университеттің 
негізгі мақсаты. Ал бұл талапқа біздің 
университет толықтай қауқарлы 
деп ойлаймын. Оның дәлелі ретінде 
атқарылып жатқан осы жұмыстар 
мен кешенді шараларды айтсақ та 
жеткілікті.

Бұдан бөлек, қазіргі уақыттағы 
университеттің басқарма төрағасы 
– ректоры, Қызылорда қалалық 
мәслихат депутаты Бейбіткүл 
Кәрімованың басшылығымен біздің 
қарашаңырағымыз жаңа белестерге 
көтеріліп, үздіктер қатарына енді. 
Ұжымның бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығарып біріккен жұмысы 
нәтижесінде 2020-2022 жылдары 
университет QS компаниясы өткізген 
Азия университеттері рейтингісінің 
(QS Asia University Rankings-2023) 
нәтижесі бойынша Азияның 
үздік-551-600 қатарына, аккредиттеу 
және рейтингтің тәуелсіз агенттігі 
(АРТА) жасақтайтын ҚР-да сұранысқа 
ие ЖОО-ның ұлттық рейтингінің үздік 
ондық құрамына тұрақты орнықты. Ал 
биыл 1+6 білім беру бағдарламасында 
(БББ) үздік үштікке енді. 

Ғалымжан ҚАРШЫҒА,
«Сәулет және құрылыс өндірісі» 

кафедрасының меңгерушісі

Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің 85 жылдық мерейтойы аясында 

биология ғылымының докторы, профессор, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, екі 

мәрте Мемлекеттік сыйлық иегері Амангелді 
Саданов атындағы микробиологиялық ғылыми-

зерттеу орталығы ашылды. Салтанатты шарада 
университеттің Басқарма Төрағасы – ректор 

Бейбіткүл Кәрімова ғалымның ғылым мен білім 
саласына қосқан еңбегіне тоқталды.

ҚАБЫРҒАЛЫ ҚАРАШАҢЫРАҚ
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Білім барлық жағынан тұрақты 
дамудың қуатты қозғалтқышы сана-
лады. Ол әлеуметтік-экономикалық 

өсуді қамтамасыз етуде өте маңызды 
рөл атқарады. Дамыған және даму-
шы елдер білім беру жүйесін қайта 

қарауға және өзгертуге көп көңіл 
бөледі. Өйткені білім беру – азаматтар 

мен қоғамды болашаққа дайындауға 
бағытталған маңызды басымдықтардың 

бірі. Сондықтан жоғары білім берудегі 
реформалар жаңа талаптар бойынша 
даму мақсаттарына жету үшін қажет.

Бiлiм беру жүйесiнiң жоғары оқу 
орындарының бiлiктi түлек терiн дайындау 
мүмкiндiгi – кез келген мемлекеттің алдын-
да тұр ған басты мiндеттердiң бiрi. Отандық 
білім беруді дамытудың стратегиялық мін
деттері жоғары кәсіби және бәсекеге қабілетті 
мамандар корпусын қалып тастыруды ғана 
емес, оның үздіксіз дамуын қамтамасыз ететін 
жүйені құруды да талап етеді. Білім еліміздің 
тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізудің ең 
маңызды тетігі екендігі баршамызға аян. Білім – 
болашақтың өзегі, ал оқыту – жаңа маман пайда 
болатын жол. Тұрақты даму үшін білім беруді 
жүзеге асырудағы әдіснамалық қиын дықтардың 
бірі оның озық, болжамды сипатымен байланыс
ты. Осы себептерге байланысты болашақта 
білім беруді жобалау кезінде форсайт техноло-
гияларына жүгіну дұрыс сияқты.

Қазіргі заманғы форсайт – әлеуметтік 
болашақты талдау, сараптау, бағалау, жобалау 
және іске асырудың, осы жобаларды рефлексивті 
сүйемелдеудің кешенді әдісі. Форсайт 
жаһандану жағдайында болжау және басқару 
үшін арнайы әзірленеді. Форсайт әдіс те месінің 
бірқатар ар тықшылықтары бар, олар мыналарды 
қамтиды: ке шенді пәнаралық тәсілді, білім беру 
жүйесіне барлық қатысушылардың зияткерлік 
әлеуетін белсенді пайдалану мүмкіндігі; 
қолданыстағы және қалыптасып келе жатқан 
экономикалық, әлеуметтік және технологиялық 
тренд тер ді назарға алу; белгілі бір ұйымға 
жататындығына қара мастан мүдделі акторлар-

ды тарту, мақсатты нұсқауларды қалып тастыру 
арқылы болашаққа бағдарлау, тіпті болашақты 
құру; нақты кәсіптік және сабақтас салалардағы 
зерттеу пәнінде қолданылатын әдістер мен 
желілерді құру әлеуетінің үйлесімі; өзгерістерге 
да йын дықты қалыптастыру, метакәсіби 
құзыреттерге ал дын ала бейімделу. Форсайт 
әдістері болашақ құзырет тіліктерді болжау үшін 
де қол данылады. Осылайша, құзы реттілік фор-
сайты тех нологиялық өзгерістер мен иннова-
циялар контекстіндегі құзыреттілікке болашақ 
қажеттіліктерді болжай алады.

Білім беру ұйымдары аймақтық және 
респуб ликалық деңгейдегі фор сайттық зерт-
теулерге бел сенді түрде қатысып қана қоймай, 
оның әдістемелерін өз даму қажеттіліктеріне 
бейімдегенін дұрыс санаймыз. Жоғары оқу 
орындары өз форсайттарына бі лімі, тәжірибесі, 
көзқарасы мен тәсілдері жанжақты қаты су
шыларды тарта алады. Күрделі әлеуметтік
экономикалық ахуал, жаңа демографиялық, тех
ноло гия лық, қаржылық жағдайлар, білім беру 
қызметтері на ры ғындағы өзгерістер көрі нісі 
жаңа ойыншыларды, жаңаша ойлайтын білім 
беру ұйымдарын көруге мүм кіндік береді. Бұл 
тұста форсайт болашақтың жалпы бейнесін, 
жеке адамдар мен ұйымдардың келісілген 

әрекеттерін қалып тас тыру құралына айналуы 
мүмкін.

Білім беру форсайтының мәніне метапәндік, 
сала ара лық жаңа технологияларды зерттеу 
және қолдану жата ды. Әлемдік білім беру 
қауымдастығында ла йықты орын алу үшін са-
ланы дамытудың басым ба ғыттарын тиянақты 
және сауатты белгілеп, бәсекеге қабілеттілікті 
арттыру қа жет. Ол үшін келешегі зор жоба-
лар, инновациялық бағ дарламалар, тех ноло
гия  лық жаңа енгізілімдер маңызды. Қазіргі 
уақытта форсайт технологиялары көп теген 
шет елдерде даму дың негізгі құралына айнал-
ды. Оларды жоғары оқу орындарында қолдану 
студенттерді оқытудың ілгерілеуіне, олар дың 
жаңа әдістемелерді игеруін ынталандыруға, 
заманауи құрал дарды мамандық мақсатына 
бейімдеуге ықпал етеді.

Осылайша, білім беру форсайты қияли 
болжамдармен емес, трансформациялық 
өзгерістермен тікелей байланысты. Білім 
берудегі форсайт білім беру ұйымының даму-
ына кедергі келтіретін қиын дықтарды түсіну, 
оқу орын дарының болашақ  дамуын  болжау, 
болашақта сұранысқа ие білім беру қызметтерін 
айқындау үшін қажет.

Мәселенің қисынын анық тайтын теориялық 
зерттеуші және оңтайлылықты бел гі лейтін 
практиктер объек тілер арасындағы өзара 
тәуел діліктің жалпы сипатын нақты түсінуі 
үшін жү йе лік инновациялық құ бы лыстарды 
форсайт тех ноло гияларын пайдалана отырып 
дәйектегені орын ды. Сондықтан ең ма ңызды 
құбылыстар мен процес тердің форсайт техно-
логияларын анықтау үшін терең талдау мен 
болжауды пайдаланады. Бұл жағдайда білім 
берудің негізінде жат қан алғышарттардың, 
фак торлардың, қасиеттердің тұрақ тылығы мен 
өзгерісін бақылап отыру қажет. Осы негізде 
стратегиялық даму дың болжамын анықтап, 
білім беруді тұрақты дамыту тұжырымдамасын 
енгізу арқылы білім беру жүйе сіндегі жасырын 
заңдылықтар айқындалады.

Қайрат БАҚБЕРГЕН, 
«Болашақ» университетінің 

ректоры

Форсайт: кешенді әдіс 
нені меңзейді?

– Мемлекет басшысының тап-
сырмасымен аталған бағытта 
еліміздің барлық өңірінде комис-
сиялар құрылды. Нәтижесінде 
мақсатты түрде 11 бағытта тиісті 
ісшаралар қолға алынды. Сая си 
қуғынсүргін құрбандарын ақтау 
ғылыми ізденісті қажет етеді. 
Қаншама архивтің құжаттары 
ақтарылуы қажет. Осы мәселеге 
байланысты Қызылорда мен Түр
кістан облыстары арасында өте 
тығыз байланыс бар. Өйткені, 1936 
жылға дейін аталған аумақтарда 
Сырдария округі болды. Ол Қазалы 
мен Әулиеата аралығын қамтыды. 
Сол уақыттағы кәмпеске, күштеп 
ұжымдастыру, адамдардың өзге 
елдерге үдере көшуі секілді 
жағдайларға байланысты мәлі
меттер сол аймақтағы архив 
мекемелерінен табылады. Қазір 
осы мақсатта тиісті жұмыстар жа-
салуда. Биыл Қызылорда және 
Түркістан облыстық комисси я
сының жұмыс тобы Жаңақорған 
ауданында тәжірибе алмас ты. 
Бірлескен экспедициялар жүр
гізді. Түркістан облыстық комис-
сиясы шығарған жинақтың ішінде 
Қызылорда облысына қатысты 
деректер аз емес. Саяси қуғын
сүргін құрбандарын ақтау биылғы 
жылмен шектелмейді. Алдағы 
уақытта аталған жұмыстарды тал-
дау, сараптау, таразылау шара лары 
жүргізіледі, – деді Қожа Ахмет Яса-
уи атындағы Халық аралық қазақ
түрік универ сите тінің профессоры, 
тарих ғы лым дарының докторы, 

саяси қуғынсүргін құрбандарын 
ақтау жөніндегі Түркістан облыс
тық комиссиясының мүшесі 
Хазірет әлі Тұрсын.

Ал онлайн байланыс арқылы 
пікір білдірген А.Байтұрсынов 
атындағы Қостанай өңірлік 
университетінің «Қазақстан тари-
хы» кафедрасының меңгерушісі, 
философия докторы Рауан Бай-
далы сол жылдарда жазықсыз 
жазаланған адамдардың тағдыры 
жөнінде ой қозғап, пікірін 
біл дірді. Оның айтуынша, 
архивтік құжаттарды қарағанда 
түркімен, өзбек және қарақалпақ 
жерлерінде дәл  Қазақстан секілді 
ұжымдастыру жүрмегенін айтуға 
болады. 

– Қостанай облысы архивін 
қараған кезде ол жерден үдере 
көшкен адамдардың Сыр өңіріне 
кеткені жөнінде құжаттар 
кездеседі. Сондайақ, Қызылорда 
облысы архивінде жұмыс жасаған 
қос та найлық ғалымдар көптеген 
ма ңызды құжаттарға кезікті. Олар
дың арасында екі өңірге қатысты 
нақты мәліметтер қолға түсті, – 
деді Рауан Байдалы.

Қорқыт ата атындағы Қы
зылорда университетінің гу
мани тарлықпедагогикалық инс
титутының директоры, тарих 
ғыдымдарының кандидаты Сағат 
Тайманның айтуынша, өңір де 
қуғынсүргін құрбандарын ақ
тауға байланысты көптеген іс
шаралар жүзеге асты. Әрине, 
ғалымдар әрбір құжатқа мән беріп, 
саяси зобалаң зардабын тартқан 

азаматтардың істерін нақтылауға 
тырысты.

– Біз қараған протоколдың 
барлығының шынайылығына көз 
жеткізу мүмкін емес. Олардың 
барлығы бірбіріне өте ұқсас. 
Сондықтан ол жөнінде нақты 
шешім қабылдау қиын. Жазықсыз 
жазаға ұшырағандар арасында 
күзетші, етікші, мақташы, молда 
болған адамдар бар. Сондықтан 
уақыт ағымының өзгеруіне байла-
нысты оларға орай қабылданған 
қателіктерге мұқият назар 
аударғанымыз артық емес. Та-
рихымызды таразылай отырып, 
өткен ғасырдың 2040жылдар 
аралығында саяси жазаға тартылған 
адамдардың көбісінің кінәсі жоқ 
деуге негіз бар. Сондықтан оларды 
ақтап алуға ұсынуға болады, – деді 
Сағат Тайман. 

Кейбір дерек көздеріне сүйен
сек, өткен ғасырдың 2040жылда-
рында жергілікті ұлт өкілдерінің 
облыс халқы санына байла-
нысты үлес салмағы біршама 
төмендегенін байқау қиын емес. 

–  Бұл репрессия жылдарында, 
соғысқа дейінгі және кейінгі жыл-
дарда өзге ұлт өкілдерінің түрлі 
себеппен облысқа көшірілуі сал-
дарынан болды. Бұл қазақтардың 
үлес салмағының азаюына алып 
келді. 1939 жылғы санақта өңірде 
югослав, португал, итальян 
секілді ұлттардың да бар болғаны 
анықталды. Дегенмен зерттеу 
жұмыстарын жүргізу барысында 
көптеген қиындықтар туындады. 
Кейбір мәліметтерді жергілікті ар-

хивтен кездестіре алған жоқпыз. 
Оларды өзге өңірлердегі архив-
терден нақтыладық. Бұл тарихты 
толық ашуға жеткіліксіз, – деді 
тарих ғылымдарының кандидаты 
Айтжан Оразбақов.

Көптеген мәліметтер жинақ
талып, ғылыми айналымға түсті. 
Зобалаң жылдарда «Шетелге 
көш кен адамдардың барлығы 
кеңес үкіметіне  қарсы, олардың 
барлығы – бай адамдар. Олар – 
Отанын сатқан халық жаулары» 
деген теріс түсінік болды. 

Конференцияда облыстық қо
ғамдық даму басқармасының бас-
шысы Мира Қазбекова «Кез кел-
ген ел  үшін  бастық  құндылық 
– ұлттық бірлік, ынтымақ және 
тұтастық. ХХ ғасыр басында осы 
құндылықтарды ту еткен ұлт 
зиялыларының үлкен шоғыры 
қалыптасты. Олардың  есімін  
ұлық тау – кейінгі ұрпақтың пары-
зы» деп атап өтті. 

Ғалымдар саяси қуғын
сүргіннің жазықсыз құрбаны 
болған, сотсыз немесе тергеусіз 
атылған, аштық кезінде елден ке-
туге мәжбүр болған бос қындар 
және тарихымыздың басқа да 
ашылмаған ақтаңдақ беттеріне 
жүргізілген зерттеу жұмыс тары
ның нәтижесінде анық талған де-
ректер негізінде баяндамалар жа-
сады. 

Конференция  барысын да об 
лыстық жұмысшы тобы ның 
атқар ған жұмыстары қоры тын
ды ланып, алдағы мін деттері пы
сықталды. 

Саяси қуғын-сүргіннің 
ішке бүккен сыры көп

Сәрсенбі күні облыстық жастар 
ресурстық орталығында мемлекеттік 

тілдің қолданыс аясын кеңейту, 
ісқағаздар мен көрнекі ақпараттарды 

мемлекеттік тілде қолдану 
қағидаттарын сақтауға бағытталған 

«Мемлекеттік тіл және аударма 
мәселелері» атты семинар өтті.

Жиынға облыстық қоғамдық даму басқар
масы басшысының орынбасары  Артур 
 Қам баров, облыстық басқармалар мен 
аумақтық департаменттердің жауапты маман-
дары, «Халық аралық «Қазақ тілі» қоғамы» 
қоғамдық бірлестігі облыстық филиалының 
өкілдері, жарнама агент тіктері мен тіл жана-
шырлары қатысты.

Семинарда облыстық қоғамдық даму 
бас қармасы басшысының орынбасары 
Артур Қамбаров қазақ тілі ұлттық сана 
қалыптастыруда басты құрал екенін ай-
тып, мемлекеттік тілдің қолданысына барша 
азаматтардың жауапты екенін тілге тиек етті. Со-
нымен қатар, осы басқарманың тілдерді дамы-
ту және ономастика бөлімінің басшысы Ләззат 
Есімова «Мемлекеттік тілдің қолданылуы» 
тақырыбында, Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің оқытушығалымдары Аман 
Абасилов «Тағам атауларының мемлекеттік 
тілдегі базасын қалыптастыру» мәселелері, 
Алдажар Әбілов «Аударма және балама 
мәселелері» тақырыбында баяндама жасады.

– Ас мәзірлерін мемлекеттік тілде ұсыну – 
жер иесі, ел иесінің құзырындағы жауапты іс. 
Өйткені кез келген шетелдік қазақ топырағына 
табаны тиісімен көрнекі ақпараттарға, 
жарнамаларға, ас мәзіріне назар салады. Осы-
дан келіп ел туралы пікір қалыптаса бас
тайды. Сондықтан мұны қоғамдықсаяси, 
әлеуметтікэкономикалық жағдайға әсер ететін 
аса маңызды фактор ретінде қарауымыз ке-
рек. Қазақ тілінде сөз жасау, термин жасаудың 
осы айтылған тәсілдері мен оң бағыттағы 
қағидаттарын негізге ала отырып, тамақ 
атауларының мемлекеттік тілдегі базасын 
қалыптастыруға болады. Ол үшін арнайы 
ғылыми жоба жұмысы аясында зерттеулер 
жүргізуіміз қажет. Қазір жаңа жоба ұсынып 
отырмыз. Жобаның мақсаты – қоғамдық 
тамақтандыру орындарындағы ас мәзірлерінің 
мемлекеттік тілдегі  лингвистикалық база-
сын  қалыптастыру, – деді  профессор Аман 
Мәделханұлы.

Иә, мұндай база жасау – еліміздегі тіл сая-
сатын жүзеге асырудың 20202025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламаның бір 
бағыты. Айта кетерлігі, бұл бағытта бұрын
соңды мұндай зерттеу лер қолға алынбаған. 

Профессордың айтуынша, жоба аясын-
да елімізде барлық қоғамдық тамақтану 
орындарында ас мәзірін мемлекеттік тілде 
ұсынуды қалыптастыруға жол ашылып, меке-
ме иелері ас мәзірін мемлекеттік тілде ұсынуға 
дағдыланады. Ал келушілер үшін ас атаулары 
мен әр ұлт ас мәзірлерінің ерекшеліктері жай-
лы мемлекеттік тілде ақпарат алуға мүмкіндік 
туады. Сондайақ, ас атауларын  қазақ тілінде 
ұсыну арқылы ел мәртебесін биіктетуге, ұлттық  
салтдәстүрді дамытуға қол жеткізуге болады.

– Мемлекеттік тіл мәртебесін алған қазақ 
тілі бүгінде ұлттық руханиятымыздың өзегіне 
айналды. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде 
қызмет етуінің алғышарттарының бірі – оның 
қоғамдық өмірдің әр саласында қызмет етуі және 
соған орай ісқағаздарының қазақша  жүргізілуі. 
Биыл  тоғыз  айдың  қорытындысымен шығыс 
құжат айналамындағы мемлекеттік тілдің үлесі 
жергілікті атқарушы органдар бойынша 99,8 
пайызды құрады. Өздеріңізге белгілі, 2001 
жылы республикада облысымыз алғашқы бо-
лып іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуге 
көшкен. Алайда 97 пайызын қазақ ұлты 
құрайтын Сыр өңірінде құжат айналымындағы 
мемлекеттік тілдің үлесін әлі күнге 100 па
йыз ға жеткізе алмай отырмыз. Бұл облыстың 
рейтингіне де нұқсан келтіретіні сөзсіз. Аталған 
көрсеткішті діттеген межеге жеткізу біздің 
ортақ мақсатымызға айналуы тиіс. Жалпы, 
іс қағаздарын қазақша жүргізу – мемлекеттік 
тілдің жүзеге асуының нақты көрсеткіші, – деді 
Л.Есімова.

Семинарда баяндамашылар мемлекеттік 
тілдің қолданыс аясын кеңейту туралы өзге 
де ойларын ортаға салып, қазіргі мәтіндердегі 
аударма мәселелерін кеңінен талқылады. Күн 
тәртібіндегі мәселелер толық қамтылғаннан 
кейін жиынға қатысушылар өздерінің ұсыныс
пікірлерін жеткізді.

Мәзірді 
қазақшалауда 
мән бар

Ақтілек БІТІМБАЙ,
«Сыр бойы»Sb

1-бет
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Бүгінгі ЖОО оқытушысы – ол тью тор, 
кеңесші, модератор, фасилитатор, тәлімгер, 
мотиватор, жаттықтырушы. Біз Сыр 
өңірінің жоғары білімі мен ғы лымына үлес 
қосып келе жатқан әріп тесіміз, аға буын 
өкілі, техника ғы лымдарының кандидаты, 
белгілі ғалым Әнипа Сейдалықызы 
Тапалова туралы айтпақпыз. 

Ол 1952 жылы 5 желтоқ санда Қы
зылорда қаласында дүниеге келген. 
Ғ.Мұратбаев атындағы №171 орта 
мектепті ал тын медальмен бітіріп, С.Ки 
ров атындағы Қазақ мемле кет тік уни
верситетінің химия факультетіне түс кен. 
«Химик. Химия оқытушысы» ма ман ды ғы 
бойынша университет бі тірген. 

Қызылорда медицина учи лищесінде 
оқытушылық қыз мет атқарған. 1990 
жылдан Қор қыт ата атындағы Қызы лорда 
мемлекеттік универси тетінде аға оқытушы, 
доцент, 2008 жылдан бүгінгі күнге 
дейін «Жаратылыстану инс ти  ту  тының» 
«Биология, гео  гра  фия және химия» кафед
ра сы ның про фессоры қызме тінде. А.Бек
тұров атындағы Хи мия инсти тутында 
«Болаттың кор ро зиясын тежегіш құра
мында мырышы бар силикопо лифосфат
тарды алудың технологиялық негіздерін 
жасау» атты тақырыпта кандидаттық дис
сертация қорғап, техника ғылымдарының 
кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. «Хи
мия лық технология» мамандығы бойын ша 
доцент ғылыми атағы бар.

Әнипа Сейдалықызы Қорқыт ата 
атындағы университеттегі 30 жыл дан 
астам ғылымипедагоги калық қыз ме тінде 
«Химия» пәні мұғалім дерін даяр лауда 
ерен еңбек етіп келеді. 1курс студенттері 
ғалымнан алғашқы химия лық дәрісті, іргелі 
химия ғылы мының бастауын «Бейорга
никалық химияның теориялық негіздері», 
«Элементтер хи миясы» пәндерінен тәлім 
алып келеді. Ол «Жаратылыстану» инс
ти ту тындағы «бакалавриатма  гистра  тура
докто рантура» дең гей  ле рінде те рең, жү йелі 
білімге және оларды қол дана білу қа  білетін 
дамытуға, жеке тұлға мә  дениеті мен 
ғылыми ойлауын қа лып тастыруға аса мән 
береді. Бола шақ «Химия» пәні мұғалімдері 
үшін маңызды «Бейорганикалық химия», 
«Ана литикалық химия», «Химия пә
ні нен күрделілігі жоғары есептер шы
ғару әдістері», «Заттар құрылысы» ір ге лі 
пәндерін оқытуда инновациялық әдістерді 
– проблемалық оқыту, оқы  тудың зерттеуге 
негізделген 5Е моде лі, контекстегі химия 
әдістерін пайда ланады. 

Сонымен қатар, Әнипа Сейдалықызы 
магистранттар мен докторанттарға «Хи
миялық білім берудің экологиялық ас
пектілері», «Бейорганикалық химияның 
заманауи концепциялары», «Дарынды 
балаларды химиялық олимпиадаға даяр
лау», «Күрделігі жоғары химия есеп
терін шығару» курстарында зама науи 
химияның бүгіні мен болашағы, химиялық 
білім берудің әлемдік тен денциялары 
мен бағыттары туралы дәріс беріп, 
үздіксіз химиялық білім берудегі кәсіби 
құзіреттіліктің қалыптасуына үлес қосып 
келеді. Өзінің ғылымипе дагогикалық 
қызметінде қажырлы ең бекті қажет ететін 
оқулықтар мен оқуәдістемелік құралдарды 
жазу мен ай налысуда. «Сандық анализ 
практи кумы», «Бейорганикалық химия. 
Есеп тер мен жаттығулар», «Жалпы және 
бей ор ганикалық химия практикумы», 
«Эле менттер химиясы. Есептер мен жат
тығулар» атты оқу құралдары мен «Бей
ор ганикалық химияның теориялық 
не гіз дері», «Элементтер химиясы», «Ана 
лити калық химия», «Минералды ши  кізат
тарды өңдеу технологиясы», «Хи  миядан 
есептер шығару әдістемесі», т.б. оқуәдіс
темелік кешендерінің авто ры. 

Университеттегі жоғары оқу орнынан 
кейінгі ғылымипедагогикалық кадрлар 

даярлау ісіне де өзіндік үлес қосып 
келеді. Магистранттардың магистрлік 
диссертациясына ғылыми жетекші, док
торанттардың диссертациялық жұмыс
тарына ғылыми кеңесші болды. Облыс 
мектептерімен ғылымиәдістемелік бай
ланыс, мұғалімдердің біліктілігін арт
тыру, мектеп оқушыларының ғылы
ми жобаларына жетекшілік жасау 
сияқ ты жұмыстарда табысты еңбек ат
қа рады. Ол жетекшілік жасаған 30
дан аса студент пен мектеп оқушысы 
облыстық, республикалық, халық ара лық 
олимпиадалар мен жоба конкурс тарының 
жеңімпаздары атанды. Аме рика, Бразилия, 
Грекия, Ресейде өткен мектеп оқушылары 
арасындағы ғылыми жобалар байқауында 
10 алтын, 3 күміс, 2 қола медальмен 
марапатталып, Қазақ станның көк байрағын 
жоғары көтерген. 

Әнипа Сейдалықызының химикға
лым ретіндегі ғылымизерттеу жұмыс
тарының негізгі бағыттары мұнайлы 
аймақтардың химиялық экологиясын 
зерттеуге, орта мектептегі және жоғары оқу 
орындарындағы химиялық білім берудің 
өзекті проблемаларын зерттеуге арналған. 
Нәтижесінде 120дан астам мақала, 
ғылыми және оқуәдістемелік еңбек жарық 
көрді. ЖОО білім алу шылары мен мектеп 
мұғалімдеріне ар налған «Бейорганикалық 
химия. Есеп тер мен жаттығулар» оқулығы, 
6 оқу құралы, 5 оқуәдістемелік құрал мен 
ке шен оқу процесінде пайдаланылуда. 
БҒМ Білім және ғылым саласындағы 
сапаны қамтамасыз ету комитеті  бе
кіткен журналдарда, жақын шетелдік 
ғылыми басылымдарда, Web of Science, 
Scopus базасындағы жоғары рейтингілі 
журналдарда мақалалары жарияланған. 

Ғалымұстаздың ұзақ жылдардағы 
ғылымипедагогикалық еңбектері еле
ніп, ҚР «Үздік оқытушысы» грант иегері 
атанса, «Қазақстан Республи касының 
білім беру ісінің құрметті қызметкері» 
медалімен, «Ы.Алтынсарин» төсбелгісімен 
ма рапатталды. Жас ұрпақты оқыту және 
тәр биелеу ісіндегі елеулі табыстары үшін 
көптеген марапат иеленген.

Әнипа Сейдалықызы ғылымипе да
го  гикалық қызметінде алыс және жа қын 
шетел жоғары оқу орындарының ға  лым
дарымен ғылыми байланыста жұ мыс 
жүр гізуге аса мән береді. 2009 жылы Ха
лықаралық педагогикалық ғы лым ака
демиясының корреспондентмү шесі болып 
сайланса, (МАНПО Ресей, Мәскеу), биыл 
Америка Химиялық одағының (ACS) мү
шесі атанды. Білім мен ғылым үй рен
ген, тәлімтәрбие алған талай шәкірті 
об лыс, республика орта мектептерінде мұ
ға лімдік қызметтерін атқарса, бірқатары 
Қа зақстанның ЖООларында оқытушылық 
қызмет жасайды. 

Әнипа Сейдалықызы – ғалымұстаз
ды ғымен қатар, ұжымда беделі зор, аға 
буын өкілі ретінде әріптестеріне ақыл
шыпедагог, арқасүйер тағылымды тұл
ға. Өмірлік жары облысқа белгілі азамат, 
өндіріс басшысы болған Нұр ділда Сыз
дықов екеуінен тараған ұрпақ бүгінгі күні 
ел игілігі үшін қызмет атқаруда. 

Әнипа Сейдалықызын мерейлі 70 жа
сымен құттықтай отырып, зор ден сау лық, 
отбасына амандық, бақбереке тілейміз!  

Самалбек ҚОСАНОВ,
 Қорқыт ата атындағы Қызылорда 

университеті «Жаратылыстану» 
институтының директоры, 

ауылшаруашылық ғылымдарының 
кандидаты, 

Гүлмира АБЫЗБЕКОВА,
 Т.Қуанышбаев атындағы ғылыми-
білім беру орталығының жетекшісі, 
химия ғылымдарының кандидаты 

ХХІ ғасырға арналған 
жоғары білім туралы 

Дүниежүзілік декларацияда 
заманауи ғылыми-

зерттеу мекемелерінсіз, 
білікті және білімді 

адамдарсыз бірде-бір ел 
тұрақты экономикалық 

дамуды қамтамасыз ете 
алмайды деп көрсетілген. 
Өзгермелі әлемдегі білім 

беру жүйесі жаһандық 
тенденциялар мен 

эволюциялық әлеуметтік 
өзгерістер әсерінен 

трансформациялануда. 
Жоғары оқу орындарында 

білім алушыларды 
тиісті оқу пәні бойынша, 

жалпы кәсіби даярлау 
сапасы әрбір профессор-

оқытушының кәсіби 
және психологиялық-

педагогикалық құзыреттілік 
деңгейіне, біліміне, 

шығармашылық қызметіне, психологиялық қырағылығына және 
командада тиімді жұмыс істеу қабілетіне байланысты. 

 – Алдажар ағай, жақын-
да ғұмыржасыңыздың 65-інші 
беле сіне шықтыңыз. Сіздің өмі-
рі ңіз бен біте қайнасқан уни вер-
си тетке 85 жыл толып отыр. 
Қа бат келген қос тойы ңыз 
құтты болсын.

Осы білім қарашаңыра ғына 
келгенге дейінгі кезең дерді бір 
сәт еске түсіріңізші.

– Мен 1982 жылы С.Ки ров 
атындағы Қазақ мемле кет тік уни  
вер ситетін бітірдім. Ол кез де осы
лай аталады, қысқаша – «КазГУ». 
Университет маған Арқа лық 
пед   институтына жол дама бер
ді. Алай да, сол екі ор тада инс
титут бітіріп тұрған біраз 
офи церді әскери дайын  дық
қа алып кетті.

– Офицерсіз бе?
– Университетте әс

ке ри ка федра болды, 
сол арқылы мен лейте
нант шенін алып шық 
қанмын. Қордай поли
го нына алып барды, 
тау лы жерлердегі соғыс 
тәсілдерін үйретті. Со
дан 7қараша қарсаңында бір
ақ босатты. Жолдамамды алып 
Арқалыққа бардым. Ол жақ та 
мұ ғалім маман тапшы екен, қо
сымша облыстық оқу бөлі мінде 
де жұмыс істейсің деді. Бөтен 
жер, күн де суық екен, қарашаның 
басындаақ арқабасымды аяз қа
рып тастады. Содан үндеместен 
Алматы қай да сың деп тартып 
кеттім.

«Құланды» жылқы зауытында 
іс  тейтін Сейтмағанбет Жанә лиев 
деген нағашым бар еді. Өзі бел 
гі лі кісі, Отан соғысының арда
гері, Социалистік Еңбек Ері. На
ға шыма арқа сүйейтін кез келді 
дедім. Сөйт тім де сол кісінің 
аты нан Қазақ ССР Оқуағарту 
министрі Қажахмет Ба лахметовке 
арыз жаздым. Маз мұны белгілі, 
Әбіловті Қы зылор даға жіберуге 
көмектес деген. Оны өз қолыммен 
ми нистрлікке апа рып беріп, қай
тақайта сол жерді төңірек теп 
жүрдім. Үшінші күн деген де 
министрдің қабылдау бөлме сіне 
барған едім, хатшы қыз «министр 
сізді кірсін деп жатыр» деді. 

Министр қалың қабақты, ты
ғыршықтай қараторы кісі екен. 
Ме нің жазған арызым алдында 
жатыр. Жағдайымды түсіндіріп 
айттым.

Министр дереу телефо нын 
көте ріп, Арқалық пединс ти
тутының рек торын қосыңыз деді. 
Арғы жақтан дауыс естілгенде:

– Барған кадрға неге еге бол
майсың? – деп қаққан те рідей дүңк 
ете қалды. Басқа еш теме демеді, 
тіпті жауап та күтпестен теле
фон құлағын қоя салды. Сосын 
қызмет керіне ме ні тапсырып: 
«Қы зылорда пед институтына 
жол  дама жазып бе ріңіз» деді.

– Сонымен, бірден Қызы-
лорда пединститутына келіп, 
ұстаздық іске кірісіп кеттіңіз 
бе?

– Жоқ, кірісе алмадым. Бұл 
– 1982 жыл, пединститут маған 
1991 жылы, тоғыз жылдан соң 
ғана есік ашты.

– Неге қабылдамады?
– Бірден ректор Оралхан Ка

мар диновке кіргенмін. «Кеш ке
ліп тұр сың, жұмыс жоқ» деді. 
Бірақ, да лада қалмай ты нымды 
айтты. Об  лыстық оқу бөліміне 
жіберді. Олар маған облыстық 
партия коми тетіне барып көр деді. 
«Обком дағы» барған кісім – үгіт
насихат бө лімі меңгерушісінің 
орын ба сары Әбдіжәлел Бәкіров. 
Әбе кең мені облыстық музейге 
жі берді. Осы лайша, ақыры пед
институтқа бармасымды бі ліп, 
обкомға жолда мамды қал дырып 
кете бардым.

Музей директоры Көмекбай 
Қа ра көзов аға ғылыми қызмет кер 
қылып жұмысқа алды.

– Еңбек жолыңыз осылай 
бас талды ма?

– Иә. Музей қазіргі орыс шір
кеуінде орналасқан екен. Мемле
кет тарапынан дін атау лыға көңіл 
бөлінбейтін заман. Қала орталы
ғындағы «Айтбай» мешітінің есі
гін де қара құлып тұратын.

Мен барған кезде шіркеу дегі 
музейдің біраз экспонатын осы 
кездегі музей үйіне та сып жатты. 
Ол бұрын қонақ үй болған. Жа
ңа қонақ үй са лынған соң оны 
музейге бер ген. Сол көшіру жұ
мысына кірі сіп кеттім. Келесі 
жылы музей түгел көшіп болды. 
Мені басшылар Қармақшы ауда
ны нан жәдігер жинау жұмы сына 
бекітіп қойды. Қолы мызда ақ
ша бар, музейге керек зат болса, 
сатып аламыз.

Бүгінде музейде тұрған Ке
ңес одағының батыры Тәйім
бет Кө мек баевтың оқ тескен 
ши нелін, Зайыр Рахатовтың 
сол дат кәтәлөгін мен алып кел
генмін. Бұл түңке кәтәлөктің 
сыр  тына Гитлерді боқтаған сөз 
жазылған. Бір кісілер мұндай 
зат  ты неге музейге қоясыңдар 
деп кер  тартпалады. Шынында, 
оның тарихы қызық. Немістер 
ке ңес солдаттарының көшпелі 
ас ханасын үнемі зеңбірекпен 
атып, жоқ қылып жібереді екен. 
Қанша жасырып бақса да, неміс 
зеңбірегінің оғы дәл көшпелі 
асхананың үстіне түседі дейді. 
Содан солдаттар аштан бұ ралып, 
ас құятын кә тәлөктері қақ сып, 
бас көте ре алмай қалған. Мұндай 
жағ дайда олар Гитлердің атына 
қандай сөз айту керек? Ал енді 
бүгін бұл тарих емес пе?

Бір үйден Темірбек Жүрге
новтің кемер белдігін кезік тір
дік. Соны үш мың жеті жүз сомға 
бермеді. Бір кісінің қо лынан 
алтын жіппен тігілген кебіс те 
көрдік. Ол да сонша ақшаға сат
пады. Сол заманда айлық жа лақы 
жүз сомнан сәлақ асады. Сон да 
біз айтқан әлгі ақшаның нар қы 
қанша? Де генмен, атадан қал
ған бұйымды ақшадан қым бат 
са найтын аға йынға риза болған
мын.

– Кейін қайта сұрап барма-
дыңыз ба? Ондай мұралар му-
зейде тұрса, халық қазына сына 
айналар еді ғой.

– Музейде көп жүрген жоқ пын. 
Облыстық комсомол ко митетіне 
қызметке бардым. Осы жерде бі
раз жүріп, туған ауы лыма, Арал 
ау даны «Арал» совхозына кеттім. 
Атаанамның қасында болғым 
келді. Әкем – мал дәрігері, шешем 
–  от  басы шаруасындағы адам. 
Көп балалы отбасымыз. Оларға 
тап қан нанымды жегізбесем, пер
зенттік па рызым қайда қал мақ? 
Ауылда екі жыл жұмыс істедім, 
сосын аудан дық партия комитеті 
қызметке ша қырды. 

Айтпақшы, маған әлгі жәді
гер лердің тағдыры белгісіз күй де 
қалды.

– Әр нәрсенің бір себебі бо-
лады емес пе, пединс ти тут қа 
қалай кел діңіз?

– 1987 жылы облыстық пар
тия комитетінің бірінші хат шысы 
Еркін Әуелбеков об комның ісқа
ғаздарының ара сынан баяғы ми
нистрліктен ме нің атыма пединс
ти тутқа бе рілген жолдаманы 
көріп қалады. Ол кісі Әбілов де
ген фа ми лия ның аудандық пар
тия коми тетінде жүргенін сұра
майақ біле ді. «Бұл жігіт неге 
ма мандығы бо йынша қызмет 
жа самай жүр?», – деп сұрайды 
сосын. Әуелбеков кадр мәсе
лесіне өте қатты қарайтын.

Облыс басшысының сол сұ
рағы менің Аралдағы №13 орта 
мектеп директорының орын
ба сары болып шыға келуі ме 

тіке лей әсер етіпті. Оны айта
сыз, мені пединститут қа был
дау комиссиясына шақы ратын 
болды. Сөйтіп үш жыл мемле
кеттік емтихан қабылдау комис
сиясының мүшесі бол дым.

Бұл күні аты көпке бел гілі ға
лым, профессор Өтеубай Қожақов 
екеуміз бұрын му зей де бірге жұ
мыс істеген біз. Сондықтан екеу
міз бірбі рімізді іздеп тұра мыз. 
Сол уақытта Өтеубай пединс
титутта жүрген. Соған барсам, 

инс ти тут оқытушысы Медеуәлі 
Би мағанбетов ағай бір ісқа ғаз ды 
қиялап отыр екен. Сәлем бер
дім, шамасы орысша дан ау даруға 
сәл қиналың қыра ған дай. «Маған 
беріңізші» деп тез аударып бер
дім. Институтта диплом жұмы
сым аударма та қы рыбы болған, 
орысшаға же тікпін.

Риза болған ағай қолымнан 
же тектеді де, қарсылығыма қа

рамастан бірден ректор Дос
манбетовке алып 

кір ді. «Мына жі гіт 
біз ге керек, жақсы 
маман, аудар ма
шы» деді. Ректор 
да Бимағанбетовтің 
түп кі ойын бірден 
түсінді білем, бұй
рық берді де жібер
ді.

– Содан бастап 
осы білім қа  ра ша-

ңырағында келе жа-
тыр сыз. Біз – студент 

кезі мізде сіздің ал  -
дыңыздан дә  ріс алған 
шә  кірт піз. Сіз жа  саған 
еңбек тер дің біра зын 

білеміз. «Сыр тү легі» 
атты оқу орны газетінің ал -
ғашқы ре  дакторы бол дыңыз. 
Қа зақ тілі нің мәртебесі үшін 
көп еңбек   тендіңіз. Оқы тушы-
лы ғы ңыз  ға  тікелей қа тысты 
бол  маса да, сірескен орыс ті лін 
қолдануды оңай көретін біраз 
ме кемелерде қазақ тілді бас-
пасөз қызметінің ашы  луына 
септігіңіз тиді.  Осын дай қыз-
меттеріңізді бір сара лап өтсе-
ңіз...

– Алғашқы кезде оқытушы
лықпен бірге кадр бөліміндегі 
ісқағаздарды аудару жұмыс та
рымен айналыстым. 

Кейін диплом жұмысымды ке
ңейтіп, «Әбілмәжін Жұма баевтың 
көркем аудармадағы шеберлігі» 
де ген тақырыппен кандидаттық 
дис сертация қор ғадым. 

19981999 жылдары факуль
тет деканының орынбасары, 
19992004 жылдары «Қазақ тілі 
мен әдебиеті және журна лис
тика» кафедрасының мең ге ру
шісі болдым. 20042006 жыл   
дары ғылымизерттеу жұ мы  сыма 
бай ланысты аға ғы лыми қыз 
мет керлікке ауыс тым. 2000
2015 жыл дары ҚР Ішкі істер 
ми нистр лі гінің учи ли щесінде 
оқы  тушы, ОІІД мем лекеттік тіл 
және ақпарат бө  лімінің редак
торы, 20052012 жыл дары  Қы
зыл орда Қа зақҚы тай уни вер
ситетінде ғылыми жұмыстар 
жө  ніндегі про ректор қыз  меттерін 
қоса ат қардым. 2006 жылдан осы 
кез ге дейін «Қазақ тілі мен әде
биеті және журналистика» ка
федрасының доценті қызметін 
атқарып келемін. Тілдерді да
мы ту өңірлік орталығы ғылы ми
әдісте мелік кеңесінің мү ше сімін.

– Университеттің дамуы мен 
кең қанат жаюына кім дердің 
үле сі болды деп бі лесіз?

– Сөз жоқ, осы жайлы ай тыл
ғанда Бақберген Досман бетов 
пен Қылышбай Бисенов тің есімі 
ал дымен аталады. Бұл екі кісінің 
білімділігі, іс кер лігі, қарапа
йым дылығы, көп шілдігі әркімге 
үлгі. Әрине, «бір басшыға – мың 
қосшы» де  гендей, оқу ошағының 
бү гінгі күнге жетуіне ғалымоқы
тушы лар дың, қызмет керлердің 
қосқан қо мақты үлесі бар. 

Біздің университеттің білім 
са пасын арттыруда, маман дайын
дау да алысжақын шетелдердегі 
әріп тестерінің арасында беделі 
жо ғары. Университеттің АҚШ, 
Еги пет, Корея, Канада, Ресей, 
Түркия, тағы басқа да елдер мен 
ғылыми және мәдени ынты мақ
тастығы орна тылған. Халық ара
лық білім кеңіс тігіндегі орны 
айқын.

Маған осындай білім қараша
ңы рағында еңбек ету бақыты 
бұйырды.

– Әңгімеңізге рахмет.

Сұхбаттасқан
Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,

«Сыр бойы» 

Маған бұйырған 
бір бақыт
(Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің оқытушысы, 

филология ғылымдарының кандидаты, ҚР Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері Алдажар Әбіловпен сұхбат)

Химияның
қыр-сырына
қанықтырған
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БҰҰның Қазақстандағы ха
лықтың қоныстануы саласын
дағы қорының қолдауымен 
(ЮНФПА) жүргізілген зерттеу 
қорытындысына сүйенсек, 2000
2018 жылдар аралығында Қа
зақстанда ажырасқандар саны 
орта есеппен екі есе көбейген. 
Елдің барлық өңірінде, тіпті 
қа зақы тәрбиенің қаймағы бұ
зылмаған ауылдардың өзінде 
шайқалған шаңырақтар саны 
ар та түскен. Мәселен, неке 
бұзу деректерінің саны Шығыс 
Қа зақстан облысында 1,3 есе, 
Ал маты облысында 2,8 есе кө
бейіпті. 

«Егер 2000 жылы елдегі 
ажы расулар саны барлық неке 
са нының 30 пайызы болса, 
2018 жылы бұл көрсеткіш 40 
па йызға дейін көтерілді. Мұн
дай ди намика сақталса, алдағы 
уақытта әрбір үшінші неке ажы
расумен аяқталады», – делінген 
зерттеуде.

Ұлттық статистика бюросы
ның дерегінше, алдыңғы жы
лы шаңырақ шаттығы жиі 
бұ зылған өңірлер арасында 
Ал маты қаласы көш бастаған 
(3 мың), одан кейінгі орында – 
Алматы облысы (2,5 мың) және 
Қарағанды облысы (2,2 мың). 
Бір жыл ішінде некеге тұру са
нының айтарлықтай төмендеуі 
Шымкентте (17 пайызға азай
ған), сондайақ Солтүстік Қа
зақ станда (14,9 пайыз) және 
Қос танай облысында (14 пайыз) 
байқалды. Неке құрған жұптар 
саны тек Қызылорда облысында 
өскен, оның өзінде 1 пайызға 
ғана. 

Біздің өңірдегі ахуал да кө
ңіл қуантарлықтай емес. Мәсе
лен, Қызылорда қалалық соты
ның мәліметіне сүйенсек, 
би ыл   ғы 10 айда өндіріске неке 
бұ зу бойынша 1351 талап түс
кен. 1044 азаматтық іс аяқ та
лып, 633 шешім шыға рыл ған. 
Соның ішінде 620сы қана ғат 
тан ды рылған. Был тыр есеп
ті кезеңде қалалық сотқа не ке 
бұ зуға байла ныс ты 1432 та лап 
түсіп, 752сі қанағат тан ды рыл
ған. Ал облыстық статис тика 
басқармасы берген деректе об
лыс бойынша АХАЖ бөлімі 
арқылы биылғы 9 айда 274 неке 
бұзылса, былтыр бұл көрсеткіш 
319ды құраған. Басқарма ма

ман дарының айтуынша, АХАЖ 
бөлімі арқылы ажыраса тындар 
– ортақ баласы, мүлкі жоқ ерлі
зайыптылар. Ал ортақ бала не
месе мүлік болған жағдайда 
неке сот арқылы бұзылады. Сон
дықтан  олардағы бар мәлімет 
осы екен. Солайақ болсын. 

Сонда бір кезде сүйіпкүйіп 
қосылған жастардың бірбірінен 
оңай жерінетіндей не болды 
екен? Жастарды жаңа өмірге 
бейімдей алмаған атаана кінәлі 
ме әлде қоғам ба? Мүмкін әлеу
меттік жағдайдың  әсері шығар? 
Бәлкім, отбасындағы тәрбиенің 
осалдығы болар? Қалай десек 
те, өмірдің ащытұщысын бірге 
татып, қуанышта да, қайғыда 
да бірге болуға серттескен жұ
байлардың екі жарылуы, тіпті 
бірбірін көрместей болып ке
тісуі жақсылықтың нышаны 
емес. Олай болса кінә кімде, 
кем  шілік неде?

Үй бола 
алмағандар 
неге көбейді?
Дәстүрлі қазақ отбасында 

ажырасу деген мүлде жат ұғым  
болған. Этнографтардың сө
зінше, бұл үрдістің бұзылуына 
түрлі тарихи оқиғалармен қатар 
әлеуметтік жағдай әсер етті. 
Атаана мен отбасы алдын да
ғы жауапкершілікті сезінсін 
де ген мақсатпен баласының 
құ ла ғына «Он үште отау иесі» 
деген аталы сөзді құйып өсірген 
қазақ ұлын ерте үйлен дірген. 
Алайда қалыңмал беріп, қыз 
айт тыру дәстүрі 1925 жылы 
«Қа лыңмал алуды жою туралы» 
декреттен соң сирей бастады. 
Сонымен қатар бұл үрдістің 
бұзылуына өткен ғасырдың 
20жылдарындағы ұжым дас ты
ру, ашаршылық, қуғынсүргін 
мен соғыстың ықпалы зор бол
ды. Ал қалыңын беріп, қызын 
алған қазақ құдасымен байланыс 

орнатып, жастарды жаңа отба
сылық өмірге дайындап, керек 
болса ақылдарын айтып, ұрыс
керіс шықса бақылап, екі жақ
ты жарастырып отырған. Жас
тар ауыл ақсақалдары мен 
үл  кендердің сөзінен аспаған. 
Тен тегін тезге салып, ақылын 
ай татын ақсақалдардың, отба
сын  дағы жөнсіз ұрыскерісті 
бол дырмай, үй ішіндегі бере
кенің ұйытқысы болатын дана 

кейуаналардың арқасында қа
зақ отбасында ажырасу деген 
тү сінік болмаған. Отбасы және 
неке мәселесін зерттеп жүрген 
этнограф Аманжол Қалыштың 
айтуынша, ажырасу өткен ға
сырдың 4050жылдары кең етек 
жая бастады.

«Егер 1950 жылдары әрбір 
жүзінші отбасы ажырасса, 
1980 жылдары әрбір төр тінші, 
1990 жылдары әрбір үшінші 
отбасында ерлізайыпты лар дың 
жолдары екі айы рылатын болған. 
2000 жылдары тіркелген 90873 
некенің 27391і бұзылған. Ал 
он бір жыл араға салып қарасақ, 
2011 жылы үйленген 160517 
жұптың 44 928і ажырасқан. Бұл, 
әсіресе Қарағанды, Павлодар 
мен солтүстікте, шығыс және 
орталық аймақтарда қатты бе лең 
алған» дейді маман.

Алайда, жоғарыда айтып 
өткеніміздей, бүгінде ажырасу 
елдің барлық өңірінде белең 
алып отырғаны белгілі.  Психо 
лог тардың сөзінше, жол дары 
екіге айырылған ерлізайып ты
лар дың саны қаншалықты көп 
болса, олардың ажырасуына 
түрткі болған себеп те сон ша 
лықты көп. Отбасылардың ой
ран болуына көбіне тұрмыс тық 
зор лықзомбылық, әлеу мет тік 
жағдайдың қиындығы, жұ бай 
лардың бірінің есірткіге, ішім
дікке тәуелділігі, опасыз дық, 
сондайақ ерлізайыптының 
ұзақ уақыт бала сүйе алмауы се
беп болады.

Расында, әр отбасы белгілі 
бір даму кезеңдерінен өтеді, әр 
кезеңде түрлі түйткілдерге тап 
болып, бұрынсоңды мойынға 
артып көрмеген міндеттер пай 
да болады. Мысалы, бірінші 
баланың дүниеге келуі. Өйт кені 
мамандардың пікірін ше, көп
те ген неке осы уақытта бұзы
лады екен. Сондайақ, балалар 
есей ген кезде ерлізайып тылар 
өзде рін баладан басқа ештеңе 
бай  ланыстыр майтынын ұғады. 
Арагідік болса да, ондаған жыл 
бір шаңырақ астында өмір сү

ріп келген отбасылардың екіге 
бөлініп жатқанын естіген де таң
ғалатынымыз рас. Мұндай да 
халқымыз «араға шайтан кірген» 
деп жатады. Міне, психо лог тар
дың айтып отырғаны  осы болса 
керек. 

Ал Қызылорда қалалық со
тының судьясы Нұрлан Төлеш 
қазіргі кезде ажырасудың белең 
алу себептерін материалдық 
жағ   даймен, жұмыссыздық, әсі

ре  се, ер азаматтың тұрақты та 
бы  сы ның болмауымен, отбасы 
алдындағы жа уап  кершілікті 
се  зінбеуімен, сон дайақ, ерлі
зайыптылардың екіге жа ры луы
на екі жақтың атаанасы, туған
дарының араласуы секілді түрлі 
жайттар мен байла нысты рады. 
Сонымен қатар мем лекеттен 

көмек алу үшін қа ғаз жүзінде 
ажы расу лардың кө бейгенін де 
алға тартады.

– Қазіргі кезде ажырасуға 
не гізінен материалдық жағдай, 
жұ мыссыздық, ер азаматтың 
от басылық жауапкершілікті се
зінбеуі себеп болуда. Көбіне 
от басында баласы үшін ата
ана сы жауапкершілік арқалап, 
өз баласын өсіріпбаққаны аз
дай, солардың баласын, яғни, 
не ме ре лерінің бар жүгін де өз 
мойын дарына жүктеп алады. 
Сондайақ, қазір мемлекеттік 
жәр демақы алу үшін қағаз 
жүзінде ажы расулар көбейді. 
Мәсе лен, көпбалалы немесе 
жал ғызбасты ана ретінде жәр
дем ақы, баспана алу үшін айы
рылысып жатады. Бірақ ке йін гі 

кезде баспана кезегіне тұ рып, 
жеңілдікпен үй алуда жал ғыз
басты ана категориясы деп бө
лінбейтін болды, яғни, оларға 
мемлекет тарапынан қандай да 
бір артықшылық берілмейді. 
Бұл да өз кезегінде ажырасудың 
азаюына оң әсерін тигізеді деп 
ойлаймыз, – дейді Нұржан Жұ
мабекұлы. 

Судьяның сөзін Қазақ стан
дық қоғамдық даму институ
тының Facebook әлеуметтік 
же   лісінде жариялаған мына 
дерек те толықтыра түскендей.  
Олар отбасылық өмірге жағым
сыз әсер ететін факторлар рей
тингін шығарған екен. Қазақ
стандықтардың пікірінше, 
от   басылық өмірге мынадай жа
ғым  сыз факторлар әсер етеді: 
бірінші – материалдық қиын
дықтар (50,5%), екінші – мінез
дердің үйлесімсіздігі (40,4%), 
үшінші – махаббаттың болмауы 
(35,9%), төртінші –  арада ба
ланың болмауы (25,4%), бесінші 
– жеке тұрғын үйдің жоқтығы 
(23,8%). 

«Кестеде көрсетілген жеті 
фактордың төртеуі 2020 жылғы 
сауалнама нәтижелері бойынша 
да алдыңғы қатарларда болды. 
2021 жылы «материалдық қиын
дықтар» 5,2%ға көп дауыс 
жи нады. Сондай ақ, тағы бір 
әлеуметтік экономикалық себеп  
–  «жеке тұрғын үйдің жоқтығы» 
«зиянды әдеттерді» алмастырып, 

себептердің алғашқы бестігіне 
кірді. Екінші жыл қатарынан 
респонденттердің бестен бір 
бөлігі жағымсыз фактор ретінде 
туыстарының отбасылық өмірге 
араласуын атап өтті» деп жазыл
ған жазбада. 

Cауалнама 14 облыс пен 
рес публикалық маңызы бар 3 
қалада жүргізілген және оған 
қатысқан респонденттер саны 
1200 адам.

Тұрмыстық  зорлықзомбы
лық та ажырасудың артуына 
себеп болып отыр. Дүниежүзілік 
Денсаулық сақтау ұйымының 
жуырда жарияланған есебіне 
сүйенсек, әлемдегі әйелдердің 
үштен бірі ер адамдар тарапынан 
физикалық немесе жыныстық 
зорлықзомбылық көрген. Ал 

Қа зақстанда 1875 жас ара
лы ғын дағы әйелдердің 17 па
йызы өз өмірінде бірнеше рет 
физикалық немесе жыныстық 
зорлықзом былықты, тіпті еке
уін бір дей бастан кешірген.

Пандемияға байланысты 
жа   рияланған карантин бүкіл 
әлемде, оның ішінде қазақ қо
ғамында да зорлықзомбылық
тың өршуіне әкеліп соқты. Рес
ми деректерге сүйенсек, 2020 
жылдың алғашқы 8 айын да 
елі  мізде 130 мыңнан аса отба
сындағы зорлықзомбылық фак
тісі тіркеліпті. 2019 жылы қа
зақстандық 2480 қызкеліншек 
зорлыққа ұшыраған, 742 нәзік
жанды өзіне қол жұмсаған.  

«Балалы үй – базар, баласыз 
үй – қу мазар» демекші, жұп
тардың екіге жарылуына бас
ты себептің бірі – сәби сүю ба
қы тының бұйырмауы. Мұны 
жоғарыда келтірдік.  

Жұбайларды 
жарастыруға 
соттар да мүдделі
Қазақ отбасылары арасын

дағы ажырасу  мәселесі мемлекет 
басындағыларды, психологтар 
мен репродуктологтарды ғана 
емес, заң қызметкерлерін де 
алаңдатады. Екі бөлек кетуге 
түбегейлі бел буған ерлізайып
тылардың сотқа жүгінетіні бел

гілі. Судья Нұржан Төлештің 
айтуынша, ажырасуға арыз жаза 
келген жұбайларды сот та ә де
геннен ажырата салмайды. 

– Талап арыз түскен соң та
раптармен 10 күн көлемінде 
ме диаторлар жұмыс істейді. 
Егер татуласпаған жағдайда 
ав то матты түрде судьяға жібе
ріледі.  Мұндай жағдайда сот 
ерлізайып тылардың өзара түсі
нісуіне, асығыс шешім қабыл
дамауына, мәселені ақылмен, 
ба йыппен шешуіне ықпал етіп, 
арнайы уақыт беріп жатады. 
Кейбір жұптар осы берілген 
уақыт ішінде татуласып, отба
сын сақтауға екі жақтан тыры
сады. Ал кейбір жұптарға қан
ша уақыт берсең де шешімін 
өзгерте қоймайды. Сот процесі 
кезінде екі тараптың жағдайы 

байқалады. Екіүш жыл некелік 
қатынасы ажыраған, бір шаңы
рақ астында тұрмайтын ерлі
зайыптылар болады. Олардың 
не кесі берілген уақыттан кейін 
екі жақтың келісімімен бұзы
лады. Ал жараспай жүргеніне 
бірекі ай ғана болған,  баласы 
бар жұптарға тиісті татуласу 
мер зімі екі айдан алты айға 
дейін белгіленеді. Не гі зінен ор
тақ балалары бар ерлізайып
ты лардың қара баста ры ның қа
мын ғана ойламай, бірбіріне 
кешіріммен қарауы ма ңызды. 
Өйткені, бірінші ке зекте ажыра
судың бала психо логиясы үшін 
зардабы өте ауыр, – дейді судья. 

Сабыр мен 
сыйластық бәрін 
жеңбек
Материалды дайындауда 

көп балалы ананың да пікі
рін сұраған едік. Ол кісі отба
сын дағы ұлттық тәрбиенің өз 
деңгейінде жүргізілмей жат қа
нын, жаһандық үрдістерге елік
теудің абырой әпермейтінін, ең 
бастысы сабыр мен сыйластық 
деген ұғымнан ажырап бара 
жатқанымызды алға тартты. 

– Қазіргі жастардың үйлен
бей жатып ажырасуына бірінші
ден отбасындағы тәрбиенің 
ро лі көп.  Себебі, халқымызда 
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» деген тамаша тәмсіл 
бар. Ұл болсын, қыз болсын 
атаанасынан көргенін бойына 
сіңіреді. Отбасында әкешеше
сінің жанжалын, ұрыскерісін 
көріп өскен ұлқыз өзі шаңырақ 
көтергенде де соны қайталайды. 
Бала үшін атаанадан артық 
үлгі, атаанадан асқан биік тұлға 
жоқ. Бірақ соны үлкендер жағы 
естен шығарып алады. Әсіресе, 
әйелге көп нәрсе байланысты. 
Өмір болған соң қиындығы 
мен қуанышы қатар жүреді. 
Сондайда ер азаматына сүйеу 
болып, барға қанағат, жоққа 
тәубе ете білу әйелдің ақыл
парасатын, өнегесін көрсетеді. 
Бүгінгі қоғамда өкінішке қарай, 
ер азаматының бетінен алып, 
төсіне шабатын шайпау әйел, 
әкені әке, ағаны аға ретінде 
сый ламайтын көкбет қыз көп
теп кездеседі. Қазіргі кезде 
әйел дерге ерікті бергеніміз сон
ша, оларды қайтара алмай тын 
күйге жеттік. Мұның бәрі ұлт
тық тәрбие тінінен ажыра ғаны
мыздың көрінісі деп біле мін. 

Сабыр деген қасиет бар 
адамда. «Сабыр – иманның 
жар тысы» деп жатады ғой. Қа
зіргі адамның бойында сол же
тіспейтін секілді. Сабыр, ұят, 
обал деген ұғымдарды жас тар
дың санасына сіңіріп өсір мей 
болмайды. Өмірден еш тәжі
рибесі жоқ, жастық жалыны 
бой ларында тасып тұрған жұп 
біріненбірі жеңілгісі келмейді, 
біріне бірі кішіреюді кемшілік 
көретіні белгілі. Осы орайда ер 
азаматты сыйлауды санасына 
сіңіріп өскен қыз болса дер ке
зінде тоқтайды, ал білмесе қиын.  

Екіншіден, ажырасудың бе
лең алуына әлеуметтік желі
лердегі қызылдыжасылды 
жар қы раған дүниелер, жердегі 
«жұл дыз дардың» астатөк, мол
шылық өмірі әсер етуде деп 
ойлаймын. Еліктегіш жастар 
солардай бол мадық, күйеуім 
шетелге қы дыртпады, мол ақ
ша таппады, қымбат көлік мін
гізбеді, зәулім үйде тұр ғызбады 
деп өкпесі қара қа зандай болады. 
Сонан барып күйеуінің тапқан 
табысын місе тұтпайды, арты 
ұрыскеріс ке ұласады. Ал оның 
арты ажы расуға тіреледі. 

Мұндай жағ дай ларды жан
жағымыздан  жиі көріп жүрміз. 
Бұл – өте қауіпті құбылыс. Жа
һандық үрдіс деп, әркімнің әр
нәрсесін өмір сал тымызға ен гізе 
беру, соларға елік теу абырой 
әкел мейді, – дей ді көп балалы 
ана, Күміс алқа ие гері Алтынкүл 
Тоқ тар бай қызы.  

Ардагер ана сөзінің жаны 
бар. Қалай болғанда да қазір 
қоғамдағы ажырасу алаңдатып 
тұр. Мәселенің шешімі ажырасу 
деп түсінетін жастар қатары 
күн өткен сайын артпаса, азай
май отыр. Осы орайда ұлт тық 
тәрбиені ұлықтап, оны наси
хаттаудың маңызы зор екені 
белгілі. Жуырда қалада «Анаға 
тағзым» орталығының кірпіші 
қаланды. Оған облыс әкімінің өзі 
қатысты. Орталықтың мақсаты 
– отбасылық құндылықтарды 
дәріптеу, қыз балалардың бойы
на ұлттық тәрбиені сіңіріп, ақыл
дыпарасатты, сымбатты бой
жеткен, әйел, ана болуға баулу, 
үлгілі көпбалалы аналардың өмір 
тәжірибесін жастарға өнеге ету. 
Орталық құрылысы келер жылы 
аяқталып, пайдалануға беріледі 
деп жоспарланған.  Әрбір қазақ 
шаңырағы болып, тұтас ел бо
лып отбасы құндылықтарын  на
сихаттап, жастарға жұбайлық 
өмірдің қырсыры жайында 
жанжақты дәріптелсе, ажырасу 
да азаяр ма еді. 

Ұлттық статистика бюросы ның дерегінше, алдыңғы 
жы лы шаңырақ шаттығы жиі бұ зылған өңірлер 
арасында Ал маты қаласы көш бастаған (3 мың), 

одан кейінгі орында – Алматы облысы (2,5 мың) және 
Қарағанды облысы (2,2 мың). Бір жыл ішінде некеге 

тұру са нының айтарлықтай төмендеуі Шымкентте 
(17 пайызға азай ған), сондай-ақ Солтүстік Қазақ станда 

(14,9 пайыз) және Қос танай облысында (14 пайыз) 
байқалды. Неке құрған жұптар саны тек Қызылорда 

облысында өскен, оның өзінде 1 пайызға ғана. 

«

– Қазіргі кезде ажырасуға не гізінен материалдық 
жағдай, жұ мыссыздық, ер азаматтың от басылық 
жауапкершілікті се зінбеуі себеп болуда. Көбіне от-

басында баласы үшін ата-ана сы жауапкершілік 
арқалап, өз баласын өсіріп-баққаны аз дай, солардың 
баласын, яғни, не ме ре лерінің бар жүгін де өз мойын-

дарына жүктеп алады. Сондай-ақ, қазір мемлекеттік 
жәр демақы алу үшін қағаз жүзінде ажы расулар көбейді. 

Мәсе лен, көпбалалы немесе жал ғызбасты ана ретінде 
жәр дем ақы, баспана алу үшін айы рылысып жатады. 

Бірақ ке йін гі кезде баспана кезегіне тұ рып, жеңілдікпен 
үй алуда жал ғыз басты ана категориясы деп бө лінбейтін 

болды, яғни, оларға мемлекет тарапынан қандай 
да бір артықшылық берілмейді. Бұл да өз кезегінде 

ажырасудың азаюына оң әсерін тигізеді деп ойлаймыз, – 
дейді Нұржан Жұ мабекұлы. 

«

Ажырасу артында
ұрпақ тағдыры тұр

1-бет
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Биыл қыркүйектен бастап 
бизнесін дамытуға 500 мың тең
геден жоғары сома рәсім деген 
KMF клиенттері нау қанға қатысты. 
Компания 100 смартфон, саяхатқа 
арнал ған 1 миллион теңгеден 2 
сер тификат пен автокөлік ой нат
ты. Басты ұтыс ойынында Ал маты 
облысы Ұйғыр ауданы, Шонжы 
ауылының тұр ғы ны Саидам 
Алимжановна мен Же тісу облысы 
Ескелді ауда ны, Қарабұлақ 
ауылының тұр ғыны Айқын Ахат 
саяхатқа сертификат ұтып алды. 
Ал ав токөлік Жетісу облысы Көксу 
ауданы Балпық би ауылының 
тұрғыны Сәуле Қанашқа бұйырды.

2019 жылдан бері KMFтің 
тұрақты клиенті болып келе 
жатқан ол бизнесіне қаражат 
керек болып, науқан кезінде мик
рокредит рәсімдеген. Ба ла лар 
киімдерін сатумен айна лысатын 
ол автокөлік ұтып ал ғанына сене 
алмағанын айтады. 

«Дүкен ашу бұрыннан ар
маным болатын. Бастапқыда 

базарда сауда жасадым, кейін нен 
сауда үйінен жалға орын алып, 
кәсібімді жүргіздім. Ша ғын ғана 
ісімді әрі қарай дамыту үшін қаржы 
керек болды. Сөй тіп, KMF қол 
созды. Бұл компанияға ризамын, 
алғысым шексіз. Ұтыс ойынында 
басты сыйлықты ұтып аламын 
деген ой үш ұйықтасам түсіме 
кір мейтін шығар. Жалпы, сыйлық 
ұтып алдың деп алдап, қоңырау 
шалатындар аз емес. Автокөлік 
ұттыңыз деп хабарласқан кез де 
де телефонды қойғанша асық
тым. Кейін жеке менед же рім 
хабарласып құттық та ған да, бірақ 
сендім. Қуаны шым ды сөзбен 
жеткізу мүм кін емес! Көлігіміз 
жоқ еді, жұмысымызға да аса қа
жет болатын, сондықтан ба қыт 
тан айтарға сөзім жоқ. Кә сі бім нің 
дамуына үлес қо сып қана қоймай, 
осындай құн ды сый лықтарды 
ойнатып, қуа ныш сый лаған KMF
ке тек жақ сы лық тілеймін», – деді 
жеңімпаз.

KMF сыйлықтары мұнымен 

таусылмайды. 21қарашадан бас
тап «1 000 000ға тур!» жаңа 
науқаны басталды. Ол 2023 
жылдың 31қаңтарына дейін жал 
ғасады. Оған қатысу үшін кез 
келген мақсатқа 500 000 теңгеден 
жоғары сомаға микро кредит 
рәсімдеу керек. Жүлде қоры – 
саяхатқа арналған әр қайсының 
номиналы 1 000 000 теңге болатын 
14 сертификат!

Жеңімпаздар 2023 жылдың 
10ақпанында KMFтің Insta
gram желісіндегі @kmf_kz па рақ
шасында өтетін тікелей эфирде 
анықталады.

Айта кетейік, биыл KMF 
компаниясы 25 жылдық мерей
тойын атап өтуде. Компанияға 
сенім артқан 250 мыңнан аса 
клиенті бар және KMFтің елі
міз бойынша 14 филиалы мен 116 
бөлімшесі жұмыс істейді. 

KMF – Орталық Азия мен 
Қазақстандағы ең ірі микро
қаржы ұйымы. Нарыққа ши рек 
ғасыр бұрын келген ком па нияның 
микрокредит өнімдері туралы 
толығырақ kmf.kz сай тынан немесе 
ұялы теле фоннан тегін қоңырау 
шалуға болатын 7474 байланыс 
орталығынан білуге болады.

Балпық би ауылының 
тұрғыны автокөлік ұтып алды

KMF компаниясының 25 жылдығына орай өткен 
«Айхай 25!» науқаны аяқталды. 30 мыңнан аса адам 

қатысқан науқанның басты ұтыс ойыны тікелей эфирде 
өтіп, басты сыйлықтардың иелері анықталды.

Микроқаржылық қызметті жүзеге асыру құқығын беретін ҚНРДА-ның 26.02.2021 жылғы №02.21.0003.M лицензиясы

«Сырдария1» КС» ЖШС 
құрылтайшыларының кезектен 
тыс жалпы жиналысын 2022 
жылдың  15  желтоқсан күні са
ғат 10:00де мына мекенжайда 
өткізетінін хабарлайды: Қызыл 
орда қаласы, Қонаев көшесі, 
№33.  

Күн тәртібінде:
1. Серіктестіктің қаты

су  шы  лары үлестерін азайту/
кө  бейту, жаңадан қабылдау/
шы ғару,  несие лимитін бөлу, 
Жар ғылық капиталын бекіту 
және осы өзгерістерді серік
тестіктің Жарғысына, Құрыл
тай шартына енгізу, уәкілетті 
органға тіркеу туралы.

2. Серіктестіктің 2022 жы
лы өткізілген Басқарма жина
лысы қорытындысымен қаты
су шылар үлестерін  азайту/

кө бейту, жаңадан қабылдау/
шы ғару, өзгерістерін Жалпы 
жиналыста қайта бекітуді, Жар
ғыға, Құрылтай шартына енгізу 
туралы.

3. Серіктестіктің 2023 жыл
дың 1 қаңтарынан бастап бюд
жет пен штат кестесіне өз
ге рістер мен толықтырулар 
ен гі зуді бекіту туралы.

4. «АНК» АҚ  арқылы не
сие рәсімдеу шарты мен ереже
лерін, серіктестіктің жарғылық 
қорынан берілетін несие шарты 
мен ережелерін, басқарма 
тәртібін, сонымен қатар оларға 
өзгерістер мен толықтыруларын 
бекіту туралы. 

5. ЖК «Жалмурзаева» Жал
мурзаева А.Н. және «Игі лік» 
Әзбергенова Р.Қ. микро қар
жысы проблемалық қарыздар 

бол ғандықтан баланстан тыс 
шығару. 

6. Кредиттік серіктесті гінің 
Шиелі аудандық филиалын  жа
бу туралы.

7. Кредиттік серіктестіктің 
Басқарма мүшелері мен Кре
диттік комитет құрамына өзге
рістер енгізу туралы.

Сонымен қатар құрылтай
шыларға күн тәртібіне қосатын 
ұсыныспікірлеріңіз бар болса, 
жиналыс ашылғанға дейін 3 
күн ішінде серіктестікке ұсы
нуларыңызды, жиналыс қа мін
детті түрде қатысулары ңызды 
сұраймыз.

«Сырдария-1» КС» 
ЖШС  әкімшілігі 

(БИН: 040 540 001 348)

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У

– Совет Кеңесұлы, бү гін-
де мүмкіндігі шектеулі жан-
дардың тыныс-тіршілігі, 
жай-күйі қалай? Қанша адам 
тір келген?

– Мүгедектерді жеке оңалту 
бағдарламасына байланысты 
әлеуметтік қорғау, әлеуметтік 
көмек көрсету, медициналық, 
әлеуметтік және кәсіптік оңал
ту, білім беру және олар дың 
қоғам өміріне басқа аза мат
тармен бірдей белсене қа ты
суына мүмкіндіктер жасау 
сын ды істер күн тәртібінен 
түс кен емес. 

Аудан көлемінде бүгінгі 
күнге мүгедектігі бойынша 
мем лекеттік әлеуметтік жәр
дем ақы алушылар саны 3229. 
Оның ішінде I топта 263, II 
топта 1203, III топта 1300 жан 
бар.

Ал 7 жасқа дейінгі балалар 
130ға жеткен. Сонымен қатар 
718 жас аралығында I топта 
45 бала, 718 жас бойынша II 
топта 45 бала, 718 жас ара
лығындағы III топтағы 243 
бала тіркеуде тұр.

– Оларға бөлім тарапы-
нан қандай қолдаулар жаса-
лып келеді?

– Өткен 10 айда Қызылорда 
қа ласының «Талсуат» елді ме
кенінде орналасқан мүгедек
терге арналған оңалту орталы
ғына жеке оңалту парағы 
бо йынша жолдамамен 50 адам 
жіберілді. 

Жеке оңалту бағдарлама сы
мен санаторийкурорттық қыз
мет көрсетуші мекемені өзде
рінің электрондық цифрлық 
қолтаңбалары арқылы таңдап, 
115 мүмкіндігі шектеулі адам 
демалуға жіберілді. Протезді
ортопедиялық құрылғылар 363 
адамға, тифлотехникалық құ
рылғылар 171 адамға, арнаулы 
жүріптұру құралдары 71 адам
ға, сурдотехникалық құралдар 

37 адамға жеткізіп берушілер 
төлем жасап, аудандық пошта 
байланыс торабы арқылы үй
леріне апарылды.

Басқа да көптеген көмек 
пен жеңілдік қарастырылған. 
Солардың бірі – «Инватакси» 
қызметі. Бұл қызмет бойынша 
тұрақты түрде мүмкіндігі шек
теулі жандарға қызмет көр
сетілуде. Қазір бірнеше азамат 
осы тасымал түрімен күнтіз бе
сіне сай қамтамасыз етілген.

Сонымен бірге «Шапағат» 
мүгедек балаларға арналған 
күндізгі жартылай стационар
лық оңалту орталығының есігі 
де арнайы қызметті қажет 
ету ші жандарға айқара ашық. 
Жүріптұруы қиын І топтағы 
мүгедектер үшін жеке көмек
шінің қызметі, ымдау тілі бо
йын ша арнайы мамандар қыз
мет жа сайды. 

«Мүгедектерді оңалту» 
бағдарламасына сәйкес жеке 
оңалту парағы берілген 120 
мүгедек балаға 8 түрлі қызмет, 
яғни әлеуметтіктұрмыстық, 
әлеу меттікпедагогикалық, 
әлеу меттікмеди циналық, 
әлеу мет тікпси хологиялық, 
әлеу меттікмә дени, әлеу мет
тікэко номикалық, әлеу мет
тікқұ  қықтық сынды үйден 
арнау лы әлеу меттік қызмет те 
қарас тырылған.

– Көп жағдайда мүмкіндігі 
шектеулі жандар қоғамның 
ар найы көмегін қалайды, 
өзін дік ортаны қажет етеді. 
Жалпы мүгедек жандар ме-
рекелерді қа лай қарсы ала-
ды? Атқарушы билік тара-
пынан бұл бағыт та қандай 
шаралар ұйымдасты ры ла-
ды?

– Мүмкіндігі шектеулі жан
дарға арналып, жыл басында 8 
Наурыз – Халықаралық әйел
дер күні мерекесіне орай «Кө
рікті көктем арулары» атты 

ісшара өткізілді. Ісшарада 
олар мен бірге әлеуметтік қыз
меткерлер сән үлгісін жасап, 
қолөнермен қоса көрініс қой
ды. Би билеп, өлең айтып, өз 
өнерлерін көрсетті. «Спорт – 
біздің серігіміз» атты кресло
арбадағы қызмет көрсетілетін 
балалар мен атааналары, әлеу
меттік қызметкерлер арасында 
ісшара өткізілді. 

«Балалар жылына» орай 
«Же ңіс» паркінде «Бақытты 
ба лалық шақ» атты тақырыпта 
сурет салудан жарыс ұйымдас
тырылды. Шараның мақсаты 
– отбасы рөлінің маңызын 
ұғындыру, баланың тұлға ре
тінде қалыптасуына ықпал 
ету. Сонымен бірге Халық ара
лық балаларды қорғау күніне 
орай жеке кәсіпкер С.Ысқақов 
«Бар мейірімі міз – балаларға» 
атты қайырымдылық шарасын 
өткізді. Онда аудан әкімі 
М.Оразбаев құттықтау сөз сөй
леп, бүлдіршіндерге және ата
аналарға лебізін білдіріп, сый
лықтар таратты.

Сонымен қатар әлеуметтік
мәдени қызмет бойынша 
мүм кіндігі шектеулі үйден 
ар наулы әлеуметтік қызмет 
алу шы балаларға арналған 
ісша ра  ларды ұйым дастыру 
жұ  мыс тары атау лы күндерге 
бай ланысты тұ рақты түрде 
жүр гізі леді.

Бүгінде 4890 аз қамтамасыз 
етілген тұрмысы төмен отбасы 
мен мүгедектерге қаржылай 
және азықтүлік, қатты отын 
беру, баспасөзге жазу және кә
сіпкерлердің демеушілігімен 
қайырымдылық көмек көрсеті
ліп келеді.

– Әңгімеңізге рахмет!

Әңгімелескен
Жұмабек ТАБЫНБАЕВ. 

Қазалы ауданы

Мүмкіндігі шектеулі жандар – адамды  
басты құндылық ретінде қадірлейтін 

қоғамда еш қиындық көрмейді. Қазалы 
ауданында сала бойынша атқарылып 

жатқан жұмыстарды білмек болып, аудандық 
жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар 

және азаматтық хал актілерін тіркеу 
бөлімінің басшысы Совет Бабанаевпен 

сұхбаттасуды жөн көрген едік.

Қоғам қолдауы
қанаттандырады

Шараны ауыл өнерпаздары
нан құ ралған «Салтанат» би
шілер тобы сахналық қойы
лым мен ашты.

Мұнан соң ауылдық округ 
әкімі Дәулет Әпжапбаров сөз 
алып, бас ақын ның атын есте 
қалдыру үшін алдағы кезеңде 
де мәдени шаралар атқарыла 
беретінін жеткізіп, сөз дүлдүл
деріне сәттілік тіледі.

Ақынның сан қырлы өнерін, 
шы ғармашылығын,  мол мұра
сын насихаттауды мақсат ет
кен байқауға қатысушылар 
негі зінен жасынан айтысқа 
шығып, Маханбетқали ақынды 
ұстаз тұтқан өнерпаздар болды. 
Олар байқау шарты бойын ша 
ше жірелі Шиелі өңірінің та
рихы мен Маханбетқали ақын
ды бай ланыстыра оты рып, 
өз жа нынан шығарған ар нау 
өлең  дерін домбырамен өз дері 
сү йе мел деп айтты.

Қазақстан Жазушылар 
ода  ғы ның мү шелері Н.Елтай, 
Д.Аяш ұлы, ҚР Мә дениет сала

сының үздігі К.Жүсіп қазы
лық жасаған байқау қорытын
дысында қызы лордалық 
өнер паз Жұма бай Шер нияз бас 
бәйгені иемденді.

1орынды шиелілік ақын 
Талғат Күзембаев олжалады. 
2орын Арал ау данынан келген 
ақын Қайрат Құле кешевке, 
3орын қармақшылық Тұ рар 
Бекмұрзаевқа бұйырды. Қаты 
су  шы лардың бәрі де ақшалай 
сый  лықпен және арнайы дип
ломмен мара пат талды.

Сондайақ, М.Тұрсановтың 
ұлқыз дары өздерінің атынан 
жеңімпаз дарға қосымша сый
лықтар тағайындап, иықтарына 
шапан жапты.

«Маханбетқали ақынмен 
қатар жү ріп, қазына кенінен 
сыбаға алған едік. Бүгінде бас 
ақынның ортамыздағы орны 
ойсырап тұр» деген жазушы
журналист Нұрмахан Елтай 
да екі қа тысушыға өз атынан 
ақшалай сыйлық берді.

Дауылпаз ақын Бұдабай, 

исі қа зақ таныған Иманжүсіп, 
даусын көк ке созған әнші Нар
тай сынды саңлақ тардың ізін 
жалғаған Маханбетқали Тұр
санов сонау 1979 жылғы об
лыстық бірінші ақындар айты
сынан бастап, 2006 жылғы «Ақ 
бата» сайысына дейінгі отыз 
жылға жуық уақыт бойы облыс 
көлемінде де, облыстан тыс 
жерлердің бәрінде де жеңімпаз 
атанып, бірінші тұғырдан 
түспеген. Міне, оның дәл осы 
жетістігі мен сөз сайысындағы 
Сыр елінің намысын жоғары 
ұстаған ерлікке тән еңбегі ел 
есінен ешқашан шықпауы тиіс.

Сондықтан келешекте ау
дан орта лығындағы көшеге не 
мә дениет үйіне ақынның аты 
бе ріліп, ол жөнінде көр кем 
кітап тардың жарық көретіні 
кәміл.  

Бұл шара осы жолдағы ал
ғашқы қадамдардың біріндей 
болды.

«СБ» ақпарат

Арнау айтушылар 
ақын атын асқақтатты

Шиелі ауданының «Бәйгеқұм» ауылдық клубында «Облыстың 
бас ақыны» атанған Маханбетқали Тұрсановтың туғанына 85 жыл 

толу құрметіне арналып, «Айтыстың ақиығы, ақберені» атты арнау 
айтушылардың облыстық байқауы өтті.

СҰХБАТ

Салтанатты рәсімде  облыс
тық денсаулық сақтау бас
қармасының басшысы Сәбит  
Пазылов, «Мансап» мекте бі
нің директоры София Абду
разақова  жиылған қауымды 
орталықтың ашылуымен құт
тықтап, жылы лебізін біл
дірді. Одан соң онкология 
ор талығының бас дәрігері Нұр
жамал  Мырзағалиева  ерек ше 
бөлмедегі көрсетілетін қыз мет 
түрлерін  таныстырып,  ем де

лушілерге сыйлықтар үлес тір
ді, дәмнен ауыз тигізді. 

Бұл бөлмеде  қатерлі ісікке 
шалдыққан пациенттерге пси
хологиялық көмек көрсетумен 
қатар, түрлі ойындар ойна ты
лып, сурет салу, бояу бет тері 
бұрышы, арттерапия, музы
ка терапия сынды демалыс 
орын дары қызмет көрсетеді. 
Сонымен бірге емделушілерге 
түрлі табиғи шай ішуге де 
жағдай жасалатын болады. 

Қыс қаша айтқанда, науқас
тар дың күйзеліске түспей, ем 
алуына көп көмегін тигізеді 
деп күтілуде.  Алдағы уақытта 
орталықтан оңалту бөлімін 
ашу жоспарлануда.

Жалпы өңірімізде онколо
гия лық ауруларды емдеу, 
ал дын алу, ерте сатысында 
анық тау сияқты жұмыстар 
қар қынды жүргізілуде. Атап 
айт сақ, биылдың өзінде орта
лықтан 3368 науқас ем алса, 
оның ішінде тәулік бойғы ста
ционарда 2724, күндізгі ста
ционарда 644 науқас емделіп 
шыққан. 

 «СБ» ақпарат

Психологиялық қолдау  
бөлмесі ашылды

Облыстық онкология орталығында  
«Пациенттерге психологиялық қолдау көрсету 

бөлмесі» ашылды. 

«Сыр бойы», «Кызылординские вести», «Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» және ауданның барлық басылымдарына 
хабарландыру орналастырғыңыз келсе: 70-00-52  телефон ы 
арқылы байланысуға болады. E-maіl: smjarnama@mail.ru
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Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
ко ми теті мемлекеттік көр сетілетін 
қызметтерді автоматтандыру бойын-
ша жүр гізіліп жатқан жұмыс шең
берінде 2022 жылғы 5 жел тоқсаннан 
бастап экс порт тықимпорттық опе-

рациялар бойынша «Бірыңғай терезе» 
АЖда зияткерлік меншік объектілерін 
кедендік тізілімге енгізу модулін іске 
қосатынын хабарлайды.

Қызылорда облысы бойынша 
Мемлекеттік кірістер департаменті

2023 жылғы 1 қаңтардан бас
тап Қазақстанда жалпыға бірдей 
декларациялаудың екін ші кезеңі бас
талады, ол мемлекеттік меке ме лер дің 
қызметкерлері мен квази мемлекеттік 
сектор субъек тілеріне, сондайақ 
олардың жұбайларына қатысты 
болады. Бастапқы декларацияда 
Қазақстаннан тыс жерлердегі мүлік 
пен активтерден басқа заңды тұлғаның 
жарғылық капиталына қатысу үлесі, 
инвестициялық алтын, бағалы 
қағаздар және т.б. көрсетіледі. Сондай
ақ, қолмақол ақша көрсетіледі, онда 
АЕК мөлшерінің 10 000 еселенген 
шегінен аспайтын сома көрсетіледі 
(2023 жылға – 34 500 000 теңге). Бұл 
ретте заңнамада 10 000 АЕКтен астам 
қолмақол ақшаны сақтауға тыйым 

салу көзделмеген. Азаматтар ақшаны 
сақтау мәселелерін: қолмақол не-
месе электронды нысанда, сондай
ақ олардың сомасын дербес шешуге 
құқылы. Декларация ны ұсыну үшін екі 
мерзім көзделген: қағаз жеткізгіште 
– 15 шілдеден кешіктірмей және 
электрондық түрде – 15 қыркүйектен 
кешіктірмей. Декларацияны cabinet.
salyk.kz – «салық төлеуші кабинеті», 
egov.kz  – «электрондық үкімет» пор-
талдары, сондайақ «eSalyq Azamat» 
мобильді қосымшасы арқылы 
тапсыруға болады. Егер Сізге қағаз 
тасығышта ыңғайлы болса, онда 
мемлекеттік кірістер органдарына 
жеке келу немесе оны пошта арқылы 
тапсырыс хатпен жіберу қажет.

Мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері мен квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің назарына!

Салық кодексінде ішкі тұтыну 
үшін шығарудың кедендік рәсімімен 
орналастырылатын тауарларды им-
порттау кезінде есепке жатқызу 
әдісімен қосылған құн салығын 
төлеу көзделген. Бұл тізбеге өндірісі 
Қазақстан Республикасының ау
ма ғында жоқ тауарлар немесе өн
дірісі Қазақстан Республикасының 
қажеттіліктерін өтемейтін кейбір 
та уарлар  енгізіледі. Қосылған құн 
салығы есепке жатқызу әдісімен 
төленетін импортталатын тауарлардың 
тізбесі Қазақстан Респуб ликасы Ұлт
тық экономика министрінің м.а. 
2018 жыл ғы 21 ақпандағы №67 бұй
рығымен бекітілген.

Қазақстан Республика сы Ұлттық 
экономика ми нистрінің 2022 жылғы 
21 қазандағы №74 бұйрығымен 

№67 бұйрыққа өзгерістер енгізілді. 
Көрсетілген №74 бұйрықпен тауар-
лар тізбесіне өзгерістер енгізілді. Бұл 
ретте қосылған құн салығы есепке 
жатқызу әдісімен төленетін импорт-
талатын тауарлардың тізбесі №74 
бұйрыққа №1 және №2 екі қосымшаға 
сәйкес жаңа редакцияда жазылды. 

1қосымша бойынша тізбедегі 
тауарларға қа тысты №74 бұйрықтың 
күші 2022 жылғы 1 қаң тар дан бастап 
туындаған құ қықтық қатынастарға 
қол данылатынына және 2022 жылғы 1 
сәуірге дейін қол да нылатынына назар 
аудару қажет.

№2 қосымшада көр се тілген 
тауарларға қатысты №74 бұйрық 2022 
жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың назарына!

Зияткерлік меншік объектілерін кедендік тізілімге енгізу бойынша 
мемлекеттік қызмет автоматтандырылды

Оған  Қорқыт ата атын
дағы Қызылорда универ
ситетінің профессороқы
тушылары, саяси ғылымдар 
докторы, профессор Ә.Бәкір, 
экономика ғылымдарының 
кан дидаты, профессор  
Қ.Құдай  бергенов, «Пара
сат» ор денінің иегері, эко
логжа  зушы С.Жұба тыр ұлы, 
фи лософия ғылымдарының 
докторы, профессор Бай-
мырза Қожамберлиев және 
М.Ықсанов атындағы кол
ледж студенттері мен оқы
тушылары қатысты.

Кеш қонақтары Молдах-
мет Қаназдың  ағартушылық 
қызметі жайлы және көп 

жылдар бойы «Жалын» 
баспасының редакторы, ре-
дакция меңгерушісі, 1992 
жылдан «Денсаулық» жур
на лының бас редакторы 
қызметін атқарғанын, кей бір 
шығармаларының грузин, 
орыс, өзбек тілдеріне ауда
рылғанын және болгар жа-
зушысы Е.Пелиннің, орыс 
жазушысы В.Карповтың, 
И.Мелеевтің шығармаларын 
қазақ тіліне аударғанын 
атап көрсетті. 

Сондайақ жазушының 
қарапайымдылық қасиеті, 
еңбек қорлығы сөз болды.

«СБ» ақпарат

Жазушы 
еңбегі 
насихатталды

Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханада Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 

Халықаралық «Алаш» сыйлығының лауреаты, 
жазушы Молдахмет Қаназдың 80 жылдығына орай, 
өскелең ұрпаққа өмір жолы мен шығармашылығын 

насихаттау мақсатында «Алаш азаматы» атты әдеби 
кеш ұйымдастырылды. 

Жарайды, жасөспірім қыз ба-
лалар еліктеуге бейім келеді ғой, 
ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін 
де бажайлай бермейді. Бірақ, ақыл 
тоқтатқан, көзқарасы орныққан 
жас әріптестерім шаштарын жа
йып жүргенін көргенде күрсінісің 
тереңдей түседі. Осы мәселені 
студент қыздардың санасына 
сіңірем деп жүріп, жинағаным 
біршама болып қапты, соны га-
зет оқырмандарымен де бөлісе 
кетейін деп, қолға қалам алдым. 
Бәлкім осыны оқыған айналып 
қана кетейін, бірекі қаракөз 
қарындасыма ой салар, содан соң 
шашын жинар деген дәме ғой.

Славянарий ведаларында 
«Шашты кеспе, денсаулық пен 
даналықтан айырыласың» деген 
сөз бар екен. Сондықтан славян-
дар шаш кеспеген. Тек «көз ти-
ген» адамдар ғана шашын кескен. 
Жаман аурудан, жаман энерге-
тикадан құтылу үшін, күнәсін 
 жуыпшаю үшін солай жасаған. 
Егер тағдырдың қиындығына 
төтеп берсеңіз, шашыңызды 
қиып, жаңа өмір бастауға болады 
деп түсінген.

Бауыржан Момышұлы айт-
ты деген бір сөз бар: «Өткен 
замандағы күнәһар әйелге 
берілетін ауыр жаза – бұрым 
шашын көпшілік алдында кесу 
болған. Қазіргі кездегі қазақ 
әйелдері мен қыздары өзөздерін 
өлім жазасына кесіп келеді». Ра-

сымен халықтың қылмыстық 
заңында шаш туралы бірнеше бап 
болған. Тентектер әйелдің шашын 
кессе, ол дене мүшесін кескенімен 
бірдей жазаланады, үлкен айып 
төлейді. Демек, әйелдерге тән 
шаш бағасы мен құнын халқымыз 
ерте білген. Естеріңізде бол-
са, Жанкент билеушісі Санжар 
хан жалаға сеніп, Бегім сұлудың 
бұрымын кесіп, зынданға тастау-
шы еді ғой... 

Осы күні шашты қысқарту 
сәннен қалған ба, қайбір жыл
дардағыдай емес, шашы шол
таңдағандарды  көзіміз  сирек 
шалатын болды. Оған да шүкір. 
Алайда, сол бір аяулы қолаң 
шашты  жайып  жіберіп жүру 
белең алған. Жайылған шаш күш
қуатты бекер ысырап ету екені 
санасына кіріпшықпайды. Оны-
сымен қоймай, ертеде  шашты 
жаю өрескел әдепсіздік екенімен 
шаруалары жоқ, яғни, әйелдер 
үшін бұрымды шешудің өзі ерек-
ше маңызды болыпты. Өрілген 
шашты шешу өте күрделі жұмыс 
болған. Оған асықпай, мұқият 
қараған. Шашын шешкен қыз 
жинақталған энергияны босатып 
жатыр деп есептелген.

Егер қыз бала жігітті ұнатып 
қалса, өрілген шашын соны ойлап 
отырып шешуі керек деген түсінік 
болған. Сосын жайылған шашын 
көрсетсе, жігіт ғашық боп қалуы 
мүмкін. Жігіттің көзіне түсу үшін 

қыз шашын саусағына орап отыр-
са да жеткілікті. Сонда ойын өзіне 
байлап алған болып есептеледі.

Оқыған кітаптарымызда, ер
тегілерде жайылған шашпен тек 
мыстан кемпірлер жүретін. Қазір 
айналаға көз тастаған сайын «шы-
нымен де ертегідегідей өмір сүріп 
жүр екенбізау» деп қалам! 

Ежелден адамдар әйелдің 
қаруы шаш екенін жақсы білген. 
Шаш тәндегі күшқуатты 
сақтаушы құрал болған. Ұзын 
бұрым – көрік пен күш. Ертедегі 
әйелдер шашты ұзын етіп өсірген. 
Бұрым қылып өріп қоятын болған. 
Әйел үшін бұрым аккумулятор 
сияқты рөл атқарған. Шаш ұзын 
болған са йын, оның иесі ақылды, 
көреген, күшқуаты көп болған. 
Оның адамгершілігі мол, мейірім 
мен нәзіктігі басым болып тұрған.

Қыздың арқасына түсетін ұзын 
бұрым ерекше күшқуат беріп, 
тәні мен рухын мықты қылған. 
Тұрмысқа шыққан әйелдің шашы 
екіге жарылып, қос бұрым болып 
өрілген. Мұнысы, сірә, «жұбым 
бар» дегендегісі болса керек. Нет
кен бекзат қағида дерсің! Әрине, 
тұрмысқа шықпаған қыздар да 
қос бұрыммен жүре алады, бірақ 
олар тұрмыстағы әйелдер сияқты 
екі бұрымның ұштарын бір
біріне жалғамай, еркін қоятын 
еді. Ал жас әйелдердің шашын 

маңдайдан айырып, екі бұрым 
етіп өрген соң, оның арасын бір 
сүйемдей етіп ұшынан бірбіріне 
жалғап қоятыны – «Жұбымыз 
жазылмасын» деген ақ тілектің 
белгісі болған.

Өзімнен бір сынып төмен 
оқыған қарындасым бар. Мек-
тепте оқып жүргенімізде марқұм 
әжеміз таң ертесімен от жағып 
отырып қатар істейтін бір жұмысы 
бар еді: ол – қарындасымның ша-
шын өру. Бір тал шашынан шашау 
шығармай бантик қосып өретін. 
Қандай жарасымды еді! Қазір де 
мектептің оқушы қыздары бантик 
тағады, бірақ шашқа қосып өретін 
емес, жай ғана қыстыра салатын 
«бантиктер». Жоғары сыныптың 
қыздары мұны тағуды тіптен ұят 
санап, арланып та жүретіндерін 
білем. Бантик тағуды кешегі 
кеңестік кезеңнің коммунистері 
ойлап тапты ғой деймін, бұрынғы 
әжелеріміз бойжеткен күнінде 
бантик таққандарына күмәнім 
бар. Шашпаушолпыларын сың
ғырлатып жүрді ғой! Міне, осы 
жерде өзөзінен бір идея келе 
қалады. Мектепте жоғары сынып 
оқушыларына, колледж оқитын 
бойжеткендерге шашбау, шолпы 
тағуды міндеттеп, ережеге енгізіп 
қойса құбақұп болар еді.

Ғабит КӘДІРБАЙ

Шашыңды 
жайма, 
қарағым!

Дәрісханаға кірген сайын кәдуілгі әдетпен студенттерді, 
соның ішінде, қыздарды мұқият шолып шығамын. Қайдан 

келген сән екенін түсінбеймін, шаштарын жайып отыру үрдіс 
болған. Дереу жинаттырамын. Күн сайын осы жағдай. Олар да 
шаштарын жайып жүруді қоймайды, мен де жинап отыруларын 

талап етуді тоқтатпаймын. Әртүрлі дәлелдер айтып, түсіндіруге 
тырысам. Кейде жай, кейде қаттырақ айтуға тура келеді. 

Осыларға әйел жаратылысының шашы туралы әпсананы 
түсіндіру үшін, бұл тақырыпта індетіп іздене де бастадым.

Месси секілді үздіктер ойын көрсететін 
Аргентина 1/8 финалға жолдамаға әрең қол 
жеткізді. Үшінші турда олар Польшаны 
2:0 есебімен жеңіп, жарысты жалғастыруға 
мүмкіндік алды. Бұл топтағы екінші жолдама 
поляк жігіттеріне бұйырды. 

D тобында Данияның төртінші орын алуы 
сенсациялық жағдай деп бағалап жатқандар 
бар. Солай санауға негіз бар. 1992 жылы 
Еуропа чемпионы атанған құрама биыл да 
жоғары жетістікті бағындырамыз деген ниет 
танытқан еді. Өкінішке орай, олар небәрі 
бір ғана ұпайды місе тұтып, еліне ертерек 
қайтуына мәжбүр болды. Аталған топта 
Франция мен Австралия жарыстың келесі са-
тысына шықты. 

Жапония құрамасы екі мәрте сенсация жа-
сады. Алдымен Германияны сүріндірген олар 
одан кейін Испанияның да осал тұсын тап-
ты. Осылайша E тобында бірінші орын алды. 
Екінші орын испаниялық футболшыларға 
бұйырды.

Сондайақ, F тобында Марокко құ ра
масы Хорватия және Бельгия секілді азу-
лы қарсыластарымен сынға түскеніне 
қарамастан өздерінің мықты екенін дәлелдей 
білді. Рас, Африка құрлығы өкілдерінің 
құрамында еуропалық белді клубтарда ойын 
көрсетіп жүрген футболшылар саны басым. 
Сондықтан жанкүйерлер олардың жеңісіне 
көбірек үміт артты. Олар Әлем чемпионаты-
на  биыл алтыншы мәрте қатысып отыр. 1986 
жылы олар 1/8 финалға дейін жетті. Енді 36 
жылдан кейін сол жетістігін жаңалай ала ма? 
Екінші орынға Хорватия футболшылары қол 
жеткізді. 

Өз тобында үшінші орынды місе тұтқан 
Бельгия құрамасының бас бапкері Робер-
то Мартинес қызметінен кетті. Ол ұлттық 
құрама тізгінін 2016 жылы ұстады. 2018 
жылы оның басшылығымен бельгиялық фут-
болшылар қола жүлдегер атанды.

Аталған құраманың 30 жастағы қақ
пашысы Тибо Куртуа өзінің ұлттық құрама 
сапындағы 100ойынын өткізді. Ол 2011 
жылдың қараша айында ұлттық құрама са-
пында алғашқы ойынын өткізген еді. Содан 
бері ол өз құрамасымен бірге 72 мәрте жеңіске 
жетіп, 13 мәрте тең ойнады. Ал 14 кездесу-
де қарсыласына есе жіберді. Бельгиялық 
қақпашы өзі өткізген 100 ойынның 50інде 
қақпасына гол жіберген жоқ.

Үздіктер 
плей-оффқа 
шыға 
алмады
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