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Құрметті ардагер ұстаздар!
Қадірменді білім саласының
қызметкерлері
 
Ұстаз есімі – әрқашан ұлағатты да 

өнеге боларлық есім. Халқымыз ол 
туралы «Ұс таз сыз шәкірт тұл» деп өз 
ұрпағына өсиет қалдырған.

Қазіргі кезеңге дейін ұрпақтан-ұр-
паққа сабақтасқан осындай өсиетті 
сөз дер атадан балаға озып, жалғасын 
табуда. Еркін елдің ертеңі – бүгінгі жас 
ұрпаққа кемел білім мен кенен ғылым 
нәрін сусындатқан сіздерді төл мереке-
леріңізбен құттықтаймын!

Дүниедегі мамандық атаулының төресі 
ұстаздық екені бәрімізге белгілі. Соны мен 
қатар мұғалім – барлық мамандық иесін 
тәр биелейтін, оқытып үйрететін мейірімді 
де абзал жандар. 

Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған 
ба тыр да, тілінен бал тамған ақын да, 
тегеу ріні темір балқытқан жұмысшы да, 
егін сал ған диқан да, мал бағып, терін 
төккен шопан да, көк күмбезінен әрі асқан 
ғарышкер де, бәрі-бәрі ұстаздан тәлім-
тәрбие алған.

Сондықтан ұлағатты ұстаздарға бар-
ша адам баласы құрметпен бас иеді. 

Елімізде ұстаздардың кәсіби шеберлік-
те рін нығайтуға, біліктіліктерін арттыруға 
тұ рақты жағдай жасалып келеді. 

Жалпы білім беруді қолдау мәселесі 
жоғары деңгейде жүзеге асырылуда. 

Педагогтардың шығармашылығын 
арт  ты  ру мақсатында түрлі кәсіби байқау-
лар да жетістікке жеткен ұстаздар өздерін 
облыстық, республикалық деңгейде 
танытуда.  

Егемен еліміздің болашағына байыпты 
бағ дар берудегі ұланғайыр еңбектеріңіз 
үшін сіздерге алғыс айта отырып, өмір ле-
ріңіз ұзақ, өздеріңіз тәрбиелеген жеткін-
шек теріңіздің қызығын көре беріңіздер 
деген ыс тық ықылас білдіргім келеді.

Ізгі құрметпен, Жалағаш ауданының 
әкімі Асқарбек Есжанов

Құттықтау

Шәкірт шамшырағы

«Адамның адамшылығы – жақсы 
ұстаздан» деп ұлы Абай айт қандай, 
мұғалім тәрбиесі мен берген білімі 
– оқушының болашақ өмір бойы 
азығы. Жақсы ұстазға кезігіп, тәлім-
тәрбие алған шәкірт өмір майданында 
мойымай күресіп, болашақ жолдарда 

бағытынан тай масы анық. Халқымызда 
«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» 
деген дана сөз бар. Өмірге бағдар беру, 
болашаққа нық сенімді қа дам жасайтын 
азамат тәрбиелеу – ұстаз парызы. 
Осындай ұлағатты ұстаздың бірі – 
мектеп табалдырығын енді ғана аттаған 

бүлдіршіндерге әріп үйреткен бастауыш 
сынып мұғалімі Шара Садуанова.

– Менің ойымша, кез келген адам 
ұстаздық ете алмайды. Себебі ұстаздық 
ету – күрделі өнер. Ал өнерлі болу кез 
келген адамның қолынан келе бермейді. 
Олай болса, шын ұстаз болу үшін 

Ұстаз талантты болса, 
оқушы да талапты
Ұстаз... Қандай қадірлі сөз. Әр адамның жүрегіне ерекше жылулық нұрын себетін аяулы тұлға бейнесі 

көзімізге келеді. Әлемде қаншама мамандық иесі бар болса, сол мамандықтардың төресі – әрине ұстаздық 
ету. Ұстаздың әр маман иесін тәрбиелеп, білім беріп, білікті маман ретінде қалыптасуына ықпал ететіні 
айтпаса да белгілі. «Ұстаз – әлемдегі барлық мамандықтың анасы» деп бекер айтпаған болар. Данышпан 
да, ғалым да, батыр да, егін еккен диқан да, аспан әлемін зерттеген ғарышкер де осы қасиетті маман 
иесінен білім нәрін алған. Сондықтан қай заманда болсын ұстаздарға құрмет өте жоғары болды. Бүгіннен 
немесе кешеден ғана ұлы мамандық иелеріне құрмет көрсетіліп жатқан жоқ, ықылым заманнан бері 
ұстаздықтың шоқтығы биік тұр. Әрине ұстазды мадақтау, мақтау, еңбегін бағалауға адамзаттың сөзі 
жетпейтіні рас. Біз де, шығармашылық топ ұстаз  дар мерекесінде осы мамандық иесінің жұмысымен таны 
сып, кәсіби мерекесімен құт тық  тау мақсатында №31 мек теп гимназиясына ат басын бұр дық. 

Ал биылғы жаңа оқу жылында 7 128 
оқушыны мектептері құшақ жая қарсы алса, 
соның ішінде 682 бүлдіршін 1 сыныпқа 
қабылданды. Аудан мектептері биылғы 
жаңа оқу жылына да жоспарға сәйкес үлкен 
дайындықпен кірісті. Атап айтсақ, аудан 
бойынша 20 мектеп, 1 кешкі мектеп, 37 
мектепке дейінгі ұйым, яғни 10 мемлекеттік, 
21 жеке балабақша, 6 шағын орталық), 
3 қосымша білім беру ұйымы, 2 арнаулы 
білім беру ұйымы ұрпақтың санасына білім 
сіңіріп, бойына тәрбие дарыту бағытында 
жұмыс істеп келеді. 

Бүгінгінің талабы – балаға зама науи 
сапалы білім беру. Ал ол білімнің алғы-
шарттары балабақшадан бастап негізін 
қалайды. Сондықтан мемлекет балабақша 
ғимарттарының стандартқа сәйкес бо-
луы на, материалдық базасына және он-
дағы бала тәрбиесімен айналысатын ма-
ман  дардың педагогикалық біліктілігіне 
баса назар аударып отыр. Аудандық бі-
лім бөлімінің мәліметіне сүйенсек, ау-
дан бойынша мектепке дейінгі бі лім бе ру 

ұйымдарында 2 334 бала тәрбиеле  нуде. 
Яғни 3-6 жастағы балалар 100 пайыз 
балабақшамен қамтамасыз етіл ген. Бала-
бақ шаларда барлығы 297 пе  да гог бар. 
Оның 137-сі «Мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқыту» мамандары және олардың жартысы 
жоғары және І санатты педагогтар. Демек, 
бұл – ауда нымыз мектепке дейінгі тәрбие 
беру ұйымдарына қойылатын талап үде-
сінен шығып отыр деген сөз. Сондай-ақ 
жыл басынан мемлекеттік балабақшалар 
жан басына шаққандағы қаржыландыру 
әдіс   темесіне көшірілген. Биылға ба ла -
бақшаларға мемлекеттік тапсырыс ор на-
ластыруға 1 млрд 468 млн теңге қаржы 
қаралған. Тәжірибе көрсеткендей, мек теп 
та балдырығынан аттайтын баланың бала-
бақшадан тәрбие алғаны жөн. Өйткені 
қазіргі бүлдіршіндердің мектепке дейін-ақ 
ақыл-ойы дамып, танымы кеңейіп, көп-
шілікпен қарым-қатынасы қа лып тасуы тиіс. 

Биылғы жаңа оқу жылында біршама 
ерекшеліктер де бар екен. Мәселен, қазақ 
тілінде жүргізілетін мектептерде орыс тілі 

пәні 2 сыныптан  бастап оқытылады, шет 
тілі пәні 3 сыныптан оқытылады, «Көркем 
еңбек» пәні 1-9 сыныптар екі пәнге  бө-
лінген: «Еңбекке баулу» 1-4 сыныптар, 
«Бейнелеу өнері» 1-6 сыныптар және 
«Тех нология» 5-9 сыныптар пәні. Соны-
мен бірге «Өзін-өзі тану» пәні  үлгілік оқу 
жоспарының инвариантты компонентінен 
алынып тасталады. «Тірек мектебі-магнит ті 
мектептер» пилоттық жобасы енгізі леді.

Бұрын ата-аналар балаларының кейбір 
пәндер бойынша оқулықтарын сатып 
алатынын айтатын. Биыл ондай мәселе 
болмайды деп сенеміз. Өйткені оқулықтар 
мен оқу-әдістемелік кешендерін сатып 
алуға облыстық бюджеттен жеткілікті қаржы 
бөлініпті. Сонымен бірге «Оқуға құштар 
мектеп» жобасы аясында қажетті көркем 
әдебиеттер қатары толыққан. 

Сонымен қатар мемлекеттік бағдар лама 
қолдауымен Жалағаш кентінен құны 420 млн 
теңгені құрайтын 200 орын дық Оқушылар үйі 
мен 50 орындық Өнер мектебі пайдалануға 
берілді. Жаңа ғимаратта жаңаша бағытта 

Көрсеткіш көңіл көншітеді    
Қай елде де білім саласы – жетекші сала, қоғамның локомативі. Бұл аталған саланы тиісті министрлік қана емес, 

қоғам болып қадағалап отыр. Өйткені еліміздің өркендеуі білім беру ісінің ілгерілеуіне немесе кенжелеуіне тікелей 
байланысты. Ауданымыздың білім саласы бірнеше жылдар бойы облыс бойынша жоғары көр сеткішке ие болып 
келеді. Былтыр да ау данымыз оқу жылын жақсы қорытын дылады. Аудан бойынша 358 оқушы мек теп бітірсе, оның 
312сі ҰБТға қатысты. Орташа балл – 81,2. Ал 239 түлек мемлекеттік грант иегері атанды. Әрине бұл бір аудан үшін 
төмен көрсеткіш емес. 

жұмыс бас таған Оқушылар үйі мен Өнер 
мектебі білім саласындағы олқылықтардың 
орнын толтырып, жетістіктерді еселей түсуде 
өз септігін тигізері сөзсіз. 

Бүгінгі басты талап – білім саласын 
толық сандық жүйеге көшіру. Аудан бойынша 
мектептердің барлығы интернет желісіне 
қосылып, компьютерлер  паркі 100 пайыз 
жаңартылыпты. Барлық мек тептер «Bilim-
Land» электронды плат фор масына қосылған. 
12 мектепте ро   бо то техника кабинеті бар 
және 57 ин терактивті кабинетпен, 96 жинал-
ма лы интерактивті кабинетпен, 22 линга-
фон дық мультимедиялық кабинетпен жаб-
дықталған. Сонымен бірге 2 инновациялық 
мектеп бар. Оқушылары «STEM» класс 
платфомасымен, 1 мектеп цифрлы «3D STE-
REO» кешенімен жұмыс жасауда. Алдағы 
уақытта білім-ғылымның шырағын жаққан 
оқушылар шығады деп күтілуде.

Әрине балаларға білім беруден бұрын 
олардың өмірі мен денсаулығы және 
қауіпсіздігі аса маңызды. Осы орайда аудан-
дағы барлық мектепке  толық бейнебақылау 
камерасы орнатылғанын айта кеткеніміз жөн.

Бүгінде аудан бойынша 1 275 педагог 
жұ мыс жасайды. Жаңа форматтағы 
аттес тациядан 796 педагог өткен. Оның 
264-і – зерттеуші, 314-і – сарапшы, 218-
і – модератор. Егер еліміздің келешегін 
мұғалімнің білім са пасымен безбендер 
болсақ, осы көрсет кіштің өзі көңіл тоғайтады. 

үлкен ізденіс пен ерен еңбек ұштасуы 
шарт. «Шәкіртсіз ұстаз тұл» деген тегін 
айтылмаса керек. Себебі шәкірт өнер, 
білім, тәрбие, кәсіп үйреткен адамының 
алдында өзін өмір бойы қарыздармын 
деп санайды. Ал біз, ұстаздар осындай 
үлкен жауапкершілікті сезініп, әр қа-
шан өзіміздің біліктілігімізді артты руға 
үздіксіз жұмыс жасаймыз. Өмір бір 
орнында тұрмайды, үнемі алға жылжып 
отырады, осыған орай жаңа заманның 
жаңа адамын тәр бие леу, оқыту үшін 
үнемі ізде ніп, білімді, біліктілікті артты-
рамыз. Мемлекеттен де үлкен қол дау 
бар. Себебі қазіргі уақытта бі лік тілігімді 
арттырамын деген кез келген мұғалімге 
жол ашық – дейді оқытушы.

Шара Садуанованың киелі білім ор-
дасына мұғалім болып жұмысқа ор на  -
лас қанына сегіз жыл болыпты. Ұс таздық 
еткен жылдарында талай бүл діршінді 
алғашқы әліппемен таныс  тырып, оқу-
жазуды үйреткен. Сон   дай-ақ білім 
берумен қоса, мек тептің танымдық-
шығар ма шылық өмі ріне де белсене 
арала сады. Әрине мұға лім тек білім 
беріп қана қой май, оқу шыға барлық 
қырынан үлгі болуы керек. 

Кейіпкеріміз бен шәкірттері респуб-
ликалық, облыстық, аудандық білім-
өнер додаларында жүлделі орын дарды 
ие леніп, білім ордасының абыройын 
асқақ татып жүр. Атап айтсақ, ҚР Тәуел-
сіздігінің – 30 жылдығына бай ланысты 
өткен «Жұлдызай» бай қауы нан «Сурет» 
номинациясы бойын ша 1 орын, ерекше 
білім беру қа жет  тіліктері бар балалар 
ара  сында өт  кен спартакиадада жүл делі 
орын, «Зер де» конкурсының «Био логия» 
сек ция сы бойынша 2 орын және ғылыми-
олимпиадалық жарыс тар да жүлделі 
орындар, сон дай-ақ ау  дан әкімінің 
«Құрмет» гра мо тасымен марапатталған. 

Біз де білім ордасына сапар ба ры -
сында осындай жан-жақты, білім ді, бі-
лікті, өнерлі ұстаздардың жұмы сымен та-
нысып, болашақ аудан оқушы лары   ның 
бәсекеге қабілетті боларына сеніммен 
қарадық.

– Қазіргі таңда мақсатым анық. 
Жан-жақты ақпараттық материалдар-
ды, көрнекі құралдар мен ұтым ды тех-
нологияларды, тиімді әдіс-тәсілдерді 
пайдалана отырып, шә кірт терге сапа-
лы білім беру. Ұстаз талантты болса, 
шәкірті талапты болады. Шәкірт тәр-
биелеген ұстаз атына кір келтірмеу – деп 
түйді сөзін Шара Махамбетжанқызы.

Жандос ЖАзкЕн

Аңдатпа

Біздің ұғымдағы 
мұғалім мәртебесі  

Бір әріп үйреткен ұстазға өмір 
бойы тағзым ет. Шынында ұстаз 
– сондай құрметке лайық тұлға. 
Тек шәкірті ғана емес, бір адамға 
өнер, білім үйреткен ұстазға қоғам 
болып тағзым етуге тиіспіз. Бірде 
өзім қатарлас жігітке көшеде жасы 
алпыстан асқан бір кісі арнайы 
бұрылып келіп, дауысын әуездеп 
созып сәлем берді. Шыны керек, 
өзінің баласымен қатар жігіттің 
алдында жаны қалмай жалпылдап 
халжағдайын  сұрағаны маған 
ерсі көрінді. Сөйтсем әлгі ағамыз 
інісінің шәкірті екен. Менің таңырқап 
тұрғанымды сезіп «Бұл кісі – маған 
әліп үйретіп, намазға жыққан 
ұстазым. Сондықтан көшеде 
кездессем, алдынан кесіп өте 
алмаймын» дейді. 
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Үздік оқушы

Бәрекелді!

білім

Негізгі ойымыз осында ардагер ұстаз, ақын, қолөнер 
шебері Әбілқайыр ақсақалдың әзірлеген бұйымдары 
қойыл ған көрме жұмысымен танысу болған. Жалпы руха-
ният тақырыбына қайта оралатын болсақ, бұл білім оша-
ғында жазатын дүние көп. 

Не керек, кейіпкерімізбен сұхбат аяқталысымен төменгі 
қабатта орналасқан кітап ханаға да кезек келді. Алдымыздан 
орта жастағы кітапханашы апай шығып, мейлінше мұндағы 
балалардың жұмысына кедергі болмауымызды сұрады. 
Қазір үзілістің уақыты, залда бастауыш сынып оқушылары 
болмаса, жоғары сыныптың балалары көп көзге түспеді. 
Бір сөзбен айтқанда, мұндағы балалар кітапханамен жұмыс 
жасауға машықтаныпты. 

Сөре толы кітапқа қарап білмесең, жалпы бұл кабинеттің 
кітапхана екенін айыру қиын. Тура сабақ өтіп жатқан бір 
сынып бөлмесі іспетті. Іші оқушыларға лық толы, ешкімнің 
ешкімде шаруасы жоқ. Әрқайсысы өз жұмыстарымен 
зердесіне білім тоқуда. Кітапханашы апайды әңгімеге 
тартсақ, балалар күн сайын осы руханият ордасын 
төңіректейтінін айтады. Бұл жақсы емес пе, бәсекеге 
қабілетті ұрпақ қалыптастыруды мақсат еткен мұндағы 
ұлағатты ұстаздарға риза болдық. Балаларды кітапханамен 
тығыз байланыста жұмыс жасауға дағдыландырған.

Қоңырау соғылысымен оқушылардың бірқатары сабақ-
тарына тартты. Түскі уақыт, руханият ордасында екі-
ақ оқушы қалды. Дәл осы сәтті пайдаланып, оның бірін 
әңгімеге тарттық. 

Партаның бетіне картаны жайып, жер-су атауларына, 
оның тарихына қатысты бірнеше кітапты алдына алған 
Ескендір Садықов деген азамат екен. Баланың зеректігі 
бізге байқалып тұр. Бар зейіні білімге ауған. Ара-тұра 
әңгімеге тарту мақсатында бір-екі сауал жолдағанбыз. 
Қысқа әрі нұсқа жауап қайырады. Үстін-үстін сұрақ 
қоймасақ, екеуара диалог тез тоқтап қалып жатыр. Бір 
жағынан баланың да уақытын алғың келмейді.

Не керек, арада он минут уақыт өткенде кейіпкеріміз 
алдындағы бірқатар оқулықтың жартысынан көбін 
сөмкесіне тоғытты да қалғанын сөредегі өз орындарына 
қойып, «Сіздер қай жақтан келдіңіздер?» деді орнына 
қайта жайғасып. Жиі сұрақтың астына алғасын бала да 
біртүрлі болып қалды-ау шамасы. Тосыннан қойылған 
сұраққа өзімізді таныстыра жауап қайырдық. Осыдан кейін 
оның осы білім ошағындағы үлгілі оқушылардың алды 
екеніне көзіміз жетті.

Ескендір биыл 9 сынып оқиды. Өзінің осындай маң-
дайалды орта мектепте білім алып жатқанын мақтаныш 
санайды. Жалпы бастауыш сыныпта оқитын кезінен оның 
автобиографисына көз жүгіртсек, жетістігі жетіп артылады. 
Әуелден түрлі деңгейдегі байқаулар, олимпиадалар мен 
білім додаларында топ жарып жүрген кейіпкеріміздің 
алдына қойған айқын мақсаты да жоқ емес. 

Биыл жаз айларында елордада арнайы ауыл мектеп-
терінің оқушылары үшін «Iqanat» қоры Қазақстандағы ең 
ауқымды «IQanat» жеке олимпиадасын кезекті рет өткізді. 
Олим пиаданың көмегімен оқушылар арасында Қазақстан 
мен әлемнің үздік университеттеріне түсуге үш жылдық 
тегін дайындыққа финалистер таңдалады. Аталған білім 
додасында былтыр 4 жерлесіміз бақ сынаған болатын. 
Олар дың екеуі осы З.Жарқынбаев атындағы білім оша-
ғынан болса, соның бірі – Ескендір Садықов. 

Ескендір былтыр «Жаратылыстану» бағыты бойынша 
білімін сынаған. География пәні негізінде 3 турдан тұратын 
сайыстан ол сүрінбей өтті. Алғашқы турға еліміз бойынша 
40 мыңға жуық оқушы қатысса, оның 7 500-і келесі турға 
сүрінбей өтеді. Мұнан кейінгі кезеңде 7500 баланың 
750-і үшінші кезеңге жолдама алады. Бір қуаныштысы 
аудан мақтанышы бұл кезеңді де еңсереді. Жарыстың 
қорытындысымен 750 баланың 100-і Қазақстан мен 
әлемнің үздік білім ордаларына түсуге үш жылдық тегін 
дайындыққа жолдама жеңіп алады. Бірақ Ескендір 100 
баланың қатарына қосыла алмады. Алайда оның 40-мыңға 
жуық баланың ішінен ақтық мәреге дейін сүрінбей келуінің 
өзі үлкен жетістік екенін біз жақсы білеміз. 

Сынып жетекшісі Гүлжанат Кеңесбаева шәкіртінің 
барлық сабақтан үздік екенін айтады. Бұйыртса, ол биыл 
«Үздік аттестатқа» үміткер екен. Әзірге баланың сабақ 
үлгерімі жаман емес. Сондықтан Гүлжанат апайы да 
алдағы уақытта оның айқын мақсатқа қол жеткізетініне 
сенеді. Баламен жарты сағат сұхбаттасқан біз де бұған 
күмән келтірмейміз. 

кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ

Білім бәйгесінде 
бәсі биік 

Осыдан бірнеше күн бұрын Дәуімбай 
елді мекенінде орналасқан №202 орта 
мектепке ат басын бұрғанбыз. Әрбір 
білім ордасына, мәдениет үйлеріне 
аялдағанда кітапхананы аттап өтуді 
ерсі көреміз. Оның да өзіндік себебі 
бар. Біріншіден, ондағы кітап қорымен 
танысу керек. келесі кезекте білім ошағы 
жанынан ашылған руханияттың ордасы 
мұндағы өрендердің қажетіне жарап 
жатыр ма, жалпы оқушылардың кітап 
оқуға ынтасы қалай, басты мақсат соған 
көз жеткізу болды. 

Ауданда қазір жұмысы алға 
басқан салалардың қатарында һәм 
алдында осы білім саласы тұрады. 
Сөзімізге тұздық болу үшін әріге 
барудың қажеті жоқ. Соңғы бес 
жылдың қорытындысын сараптаған 
кез келген жан бұған дау айта алмасы 
хақ. Әрине оның артында ұлағатты 
ұстаздардың, зейінді шәкірттердің 
үлкен еңбегі жатқанын аңғара қою 
қиын емес. Бұл жетістікте аудандағы 
білім ошақтарының барлығының 
өзін дік қолтаңбасы бар. Соның бірі 
– Зейнолла Жарқынбаев атындағы 
№202 орта мектеп. 

Тарихқа сәл шегініс жасасақ... 
Дәуімбай Елді мекеніндегі бұл білім 
ордасы 2009 жылы ел игілігіне берілген 
болатын. Дәл осы жылы мектеп 
ұжымы жаңа нысандағы жұмысын 
490 оқушымен бастайды. Ал ғимарат 
1200 орынға негізделген. Мұндайда 
«Халық саны аз елді мекенге зәулім 
нысанның қажеті қанша, енді осылай 
бұл ғимараттың басым бөлігі қаңырап 

бос тұра ма?» деген күңкіл көбейеді 
ғой қоғамда. Осылай болуын болды 
да. Бірақ бізді бүгінде жыл сайын дәл 
осы білім ордасының табалдырығын 
аттаған өрендер қатарының көбейіп 
жатқаны қуантып отыр. Ал саладағы 
жетістігі, білім сапасы өз алдына 
бөлек әңгіме. 

Осыдан бірнеше күн бұрын атал-
ған орта мектепке жолымыз түсті. 
Мектеп директоры кабинетінде жоқ 
екен. Хатшысы оның сабақ бары-
сын бақылап жатқанын айтты. 
Қоңы рау шалып еді, директор да 
келе қойды. Мақсатымызды айтып, 
сұхбатты бастап кеттік. Салада 
ұзақ жылдық тәжірибесі бар Гүлнәр 
Бекмолдаеваның сөзіне сүйенсек, 
соңғы жылдары бәсекеге қабілетті 
ұрпақ қалыптастыруда мұндағы ұла-
ғатты ұстаздар тыңғылықты еңбек 
етіп жатыр екен. Оған күмәніміз де 
болмады. Себебі соңғы жылдары 
ата-әжелер мектеп жасына жеткен 
немерелерін, ата-аналар алты жастан 
асқан балаларын осы білім ошағына 
беруді құп көретінін қоғамда жиі 
естиміз. Ата-ана тарапынан мұндай 
көз қарастың, пайымды пікірдің қа-
лып тасуына да бір негіз болуы керек 
қой. Ол осында берілген білімнің 
сапа сына байланысты деп түйдік. Ал 
мектеп директорының оқу ісі жөнін-
дегі орынбасары Жазира Тұрымбе-
това мен сұхбат барысында бұл 
ойымыз дың теріске шықпағанын 
білдік. 

Былтыр Зейнолла Жарқынбаев 
атындағы №202 орта мектеп оқу 
жылын үлкен жетістікпен қорытын-
дылады. Сондай-ақ олар жаңа оқу 
жылын мұнан да жоғары жетістікпен 
тәмамдауға талпынып отыр. Өткен 
оқу жылында білім ордасын 33 түлек 
бітіріпті. Енді мынаған қалай риза 
болмайсыз, сол мектеп бітіруші тү лек-
тердің 21-і ұлттық бірыңғай тестілеуге 

қатысып, барлығы мемлекеттік 
грантпен жо ғары оқу орындарында 
білім игеруге мүмкіндік алады. Ал 
мұның соңында осындағы ұлағатты 
ұстаздардың үл кен еңбегі жатқанын 
аңғару түйсігі бар адамға түк те қиын 
емес деп ойлай мын.

Негізінен ұлттық бірыңғай тесті-
леуге бармаған балалар да арнаулы 
оқу орындарында бүгінде білім алып 
жатыр. Демек, Дәуімбайдағы мектепті 
бітірген түлектер 100 пайыз оқуға 
түскен. Бұл да түсінген адамға үлкен 
жетістік. 

Жазира Ұзаққызының бұл салада 
қажырлы еңбек етіп жатқанына 18 
жыл болыпты. Білікті маманның 
аудандағы бірқатар білім ордасында 
еңбек еткен жылдарына шегініс 
жаса сақ, жетістіктен көз ашпай, ауы-
зыңа «бәрекелдіден» басқа сөз 
түспейді. Міне, мұнда осындай білікті 
кадрлар тобы қалыптасқан. Жыл 
сайын салада серпін қалыптастыруға 
қосқан үлесінің артуына мұның да 

сеп болғанын аңғарамыз. Ұлағатты 
ұстаз әр сауалымызға жауап берер 
алдында Ахаңның бір даналық 
сөзінен мысал келтіреді. Алдыңғы 
зиялы қауымның тағылымынсыз іс 
бастамайтын бұл ұжымның жұмысы 
алға баспағанда қайтеді?.   

– Мен үшін білікті педагог бәрінен 
қымбат. Ыбырай Алтынсарин атамыз-
дың әрбір тағылымға толы сөзі бізді 
шабыттандырады. Рас, мемлекет қазір 
біздің саладан қолдауын аямайды. 
Ал біздің тараптан оның өтеуі болуы 
керек қой. Ол бәсекеге қабілетті ұрпақ 
қалыптастыру деп ойлаймын. Оны 
білімсіз жүзеге асырамын деу бос 
әуре. «Қазір білектінің емес, білімдінің 
заманы» деген нақыл осыдан бірнеше 
ғасыр бұрын айтылды. Мұны ешкім 
жоққа шығара алмайды да. Білім 

болмаса, ештеңе де болмайды. 
Президентіміз егемен елдің ертеңін 
бәсекеге қабілетті өскелең ұрпақ пен 
байланыстырады. Ал оны қалып-
тастыру бізге жүктелген міндет деп 
ойлаймын. Осы жолда мұндағы 
ұлағатты ұстаздар аянбай еңбек 
ете береді. Жалпы жұмысымызда 
нәтиже бар. Бірақ оған тоқмейілсуден 
аулақпыз. Керісінше алдағы жылдары 
одан да жоғары жетістікке жетуге қам 
қыламыз. Осы жолдағы жұмысымызға 
сәттілік болсын, – дейді мектеп 
директоры Гүлнар Кәриқызы.

Айта кетейік, бізді соңғы 5-6 
жылдағы мұнда білім сапасының 
артуы қуантады. Былтырдың өзінде 
ҰБТ-ға қатысқан түлектер 100 пайыз 
мемлекеттік грантпен еліміздегі 
маңдайалды ЖОО-да білім жиюға 
мүмкіндік алғаны неге тұрады. Мұнан 
бөлек дәл осы жылы білім ошағындағы 
түлектердің төртеуі «Алтын белгі», 
бесеуі «Үздік аттестат» иегері атанды. 

Биыл жаңа оқу жылын Дәуімбай-
дағы білім ордасы 700-ге жуық 
оқушымен бастады. Жазира Ұзаққызы 
соңғы жылдары мектепте оқушы 
саны айтарлықтай көбейіп жатқанын 
айтады. Ол мұны сондағы халық 
санының артуымен, үйлердің көптеп 
салынуымен байланыстырады. Ал біз 
мұны алтын ұядағы ұстаздар берген 
білімнің сапасымен байланыстырдық. 
Оған негіз де жоқ емес. Үлкен 
қалаларда балаларын қасындағы 
мектепке бермей, шаһардың арғы 
басындағы білім ордаларында оқыға-
нын қалайтын ата-ананың талайын 
көрдік. Неге? Демек онда білім сапасы 
жоғары деген сөз. 

Жаңа оқу жылында мектеп 
табалдырығын 83 бала аттапты. 
Қазір олар 4 сынып бойынша білім 
алып жатыр. Ал биыл білім ошағын 
30-дан астам түлек тәмамдайды. 
Олардың барлығы бүгінде 100 пайыз 
ұлттық бірыңғай тестілеуге баруға 
талап қылып отыр. Директордың оқу 
ісі жөніндегі орынбасары Жазира 
Ұзаққызы түлектрді ҰБТ-ға дайындау 
жұмыстары әлдеқашан басталып 
кеткенін айтады.

– Біз балаларға мейлінше 
сапалы білім беруіміз керек. Басты 
мақсатымыз да сол. Нәтиже жоқ емес. 
ҰБТ бойынша үлкен жетістіктеріміз 
бар. Оның артында үлкен еңбек 
жатқанын жақсы білесіздер. Мәселен, 
біз балаларды ҰБТ-ға дайындауды тек 
11 сыныпқа келгенде бастамаймыз. 
Олардың қалаған мамандығын 
иге руге 2-3 жыл бұрын жағдай 

Салаға серпін берген ұжым
Иә, қазір бабалар айтқандай, білектінің емес, білімдінің заманы. Мемлекеттің де ел 

қазынасының басым бөлігін аталған салаға бағыттауының да мақсаты сол, бәсекеге 
қабілетті ұрпақ қалыптастыру, сол арқылы егемен елдің ертеңін жарқын ету. Жалпы 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдары тоқырау кезеңмен тұспатұс келді десек, қателеспейміз. 
Бұл хақында өткен күндер естелігін айтатын алдыңғы буын ағалардың әңгімесіне құлақ 
түрсек, қазіргі әлеуметтің әлеуетіне шүкір дейсің. Ал біз ес білгелі мемлекет білім саласынан 
қолдауын аяған емес. Оның жемісін көріп те жатырмыз. 

жасай мыз. Себебі 1 жылда мектеп 
бітірушіден мемлекеттік грант иегерін 
қалыптастыру қиынға соғады. Міне, 
сондықтан бұл бағыттағы жұмыстарды 
ерте бастаймыз. Былтыр оқу жылын 
үлкен жетістікпен қорытындыладық. 
Биыл да сол межеге жетеміз деген 
мақсат бар, ал оны жүзеге асыру үшін 
үлкен еңбек керек. Қазір біз осы жолда 
жұмыс жасап жатырмыз, – дейді 
Жазира Тұрымбетова.

Бұл білім ордасында оқушылардың 
тек сабақ оқуына ғана жағдай 
жасалмаған. Мұнда бір жағынан бала-
лардың бойындағы талантын шың-
дауына да мүмкіндік мол. Мәселен, 
мектепте негізгі білім беру жұмыстары 
азаннан түске дейін жүзеге асса, 
түстен кейін қосымша білім бері-
леді. Яғни балалар мұнда түрлі үйір-
мелердің көмегімен бойындағы талан-
тын шыңдауға мүмкіндік алады. Ал 
қосымша білім беру жұмыстары аудан 
бойынша тек осы мектепте жүзеге 
асып жатқанын айта кеткен жөн. 

Зейнолла Жарқынбаев атындағы 
орта мектепте «Ән», «Би», «Дом-
быра», «Сурет» және спорттың екі 
түрі бойынша тағы қос үйірме жұмыс 
жасайды. Нәтиже де жоқ емес. Қазіргі 
таңда аталған үйірмелердің қатысу-
шылары түрлі деңгейдегі жарыстар-
дың бас бәйгесін бермей келеді. 

Айтпақшы бұл мектеп өңірге 
спорт саласында топ жарған өрен-
дерімен де етене таныс. Мәселен, 
осында ұзақ жылдар қажырлы еңбек 
еткен Орныққан Сапанов шәкірт-
терінің алды аймаққа белгілі аяқ-
доп шеберлеріне айналған. Дене 
шынықтыру пәнінің мұғалімі бүгінде 
мектеп қабырғасында білім алып 
жатқан бірқатар шәкірттеріне де үлкен 
сенім артатынын айтады. 

Ал қазір аудандағы волейбол 
спортының дамуы хақында әңгіме 
айтылса, міндетті түрде ол жерде 
білікті маман, ұлағатты ұстаз Ләззат 
Әбдіқалықованың есімі қатар жүреді. 
Қазір оны аудан халқы тек дене 
шынықтыру пәнінің мұғалімі деп 
қана емес, білікті бапкер деп біледі. 
Әсіресе оның аталған спорт түрінен 
нәзікжандылар мен ерлер арасында 
команда жасақтап, олардың қимы-
лына қарқын қосуда сіңірген еңбегі 
ерен. Ал жоғарыда айтылған қос ұстаз-
дың жетістігін, алған марапатын айтып 
һәм жазып тауысу қиынның қиыны. 

Міне, бұл білім ордасында 
осындай білікті мамандар еңбек 
етеді. Әрқайсысының алдына қойған 
өз мақсаты бар. Ал шәкірт тәрбие-
леуде, бәсекеге қабілетті ұрпақ 
қалыптастыруда олардың ойы бір 
мақсат, бір мүддеде түйіседі. Ал 
ауызбіршілікпен, ымырамен, айқын 
мақсатпен іс қылған ұжымның жұмысы 
қашанда алға басатыны анық. Соған 
біз тағы бір мәрте көз жеткізіп қайттық. 

кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ
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2022 жылы IV тоқсанда М.Шәменов 
ауылдық округ әкімінің азаматтарды және 
заңды тұлғалардың өкілдерін, оның ішінде 
мемлекеттік мекеме қызметкерлерін жеке 

қабылдау кестесі

Р/с Жеке 
қабылдауды 
жүргізетін 

адамның (тегі, 
аты, әкесінің 

аты)

Жеке 
қабылдауды 
жүргізетін 
адамның 

лауазымы

Жеке 
қабылдау 
күні мен 
уақыты

Мемлекеттік 
органның 

орналасқан 
жері

Байланыс 
телефоны

1 2 3 4 5 6
1 Есжанов 

Галымжан 
Сансызбаевич

Ауылдық 
округ әкімі

Сейсенбі
сағат 9.00-
ден 19.00-
ге дейін

М.Шәменов 
ауылы, 

Мәмбет әулие 
көшесі №2 б

37-3-96

1954 жылы Таң ауылындағы жетіжыл-
дық мектептің есігін  ашқанда әліппеден 
бастап оқытып тәрбиелеген алғашқы мұға-
ліміміз Зейнеш Жақыпова еді. Апайымыз 
төрт жыл бойы бізді білім нәрімен су-
сын датты. «Өскенде ұстаз болсам» деп 
армандаушы едім, арман орындалды. Бар 
өмірін бала тәрбиесіне арнаған апайымның 
жолын қуып, мен де ұстаз болдым. Кейін 
кәсіподақ, кеңес қызметтерін атқардым, 
шаруашылық басқардым. Қашанда, қай 
қызметте жүрсем де алғашқы ұстазымның 
жарқын бейнесі жадымнан өшкен емес. 
Ал анасының ізін жалғаған кенже қызы 
Гүлнар Бекмолдаева қазір Жалағаш кен-
тіндегі Зейнулла Жарқынбаев атындағы 
№202  орта мектептің директоры. Ұрпақ 
сабақтастығы деген осы болса керек.  

1958-1966 жылдары Жалағаш ауданы 
осы күнгі Мөрәлі Шәменов аулындағы 
№34 «Иіркөл» орта мектебінде оқыдым. 
Мектеп аудандағы үлгі-тірек мектебі сана-
лады. Мұғалімдеріміздің басым бөлігі ер 
азаматтар еді.

Білімді де білікті ұстаздар шоғыры 
ірік телген мектепте қазақ тілі мен әде-
биетінен Бибінұр Бөлегенова, орыс тілі 
мен әдебиетінен Кенжебек Байдәулетов, 
математикадан Жақсылық Жылқышиев 
пен Қайырберген Әбдиев, тарихтан Кен -
жебай Қайнарбаев пен Шахыман Елу баев, 
химиядан Жадырасын Күзенов ағайла-
рымыз сабақ берді. Ұлы Отан соғысының 
ардагері, соғысқа дейін ҚАЗМУ-ды бітірген 
Кенжебек Байдаулетов кейін Кентау қала-
сына көшіп, сонда ұстаздық етті. «Халық 
ағарту ісінің озық қызметкері» атағы бар 
Бибінұр Бөлегенова апай аталған мек-
тептен құрметті демалысқа шықты. Жақ-
сы лық Жылқышиев көп ұзамай аудан 
ор талығындағы іргелі мектепке ауысты. 
Қайырберген Әбдиев пен Кенжебай Қай-
нарбаев ағайымыз Жалағаш аудандық 
партия комитетіне қызметке барды. Шах-
ман Елубаев аудандық білім бөліміне 
инспектор болды. Кейін Кенжебай ағай 
Еңбек ауылындағы №232 орта мектепке, 
Қайырберген Әбдиев Таң ауылындағы 
№118 орта мектепке, Шахман Елубаев  өзінің 
туған жері Мырзабай ахун ауылындағы 
№122 орта мектепке директор болғанын 
біле мін. Ал Жадырасын Күзенов 1967 жылы 
Таң кеңшары партия комитетінің хатшысы 
қызметіне тағайындалып, осы қызметте 
табан аудармастан 18 жыл отырды. Біздің  
ұстаздарымыз аудан, қалаберді облысқа  
белгілі тәжірибелі мұғалімдер болатын.

«Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы» 
деген тәмсіл бар. Осы мектептен тиянақты 
білім мен өнегелі тәрбие алған  бірнеше 
түлек кейін әр салада абыройлы қызмет 
етіп, есімдерін ел білді. Бірнешеуін атай 
кетсек, олар: Иран Әміров, Әділхан Бәй-
менов, Мұратбек Бексариев, Сүлеймен 
Тоқсан баев, Көшеней Рүстембеков, Созақ-
бай Садықов, Өтеген Керімов, Айтмұрат 
Шәменов, Елена Әбдіхалықова т.б.       

1964-1965 жылдары №34 «Иіркөл» 
орта мектебінің педагогикалық ұжымы жас 
мамандармен толықты. Олар: ҚАЗМУ-дың 
филология факультетін бітірген Сұлтан 
Пірмағанбетов, Н.В.Гоголь атындағы Қы-
зыл орда мемлекеттік педагогикалық ин-
ститутының орыс тілі мен әдебиеті бөлі-
мін тәмамдаған Аманкелді Шілдебаев, 
фи зика-математиканың жоғары білімді 
ма маны Әлихан Меңлібаев, Тұрмағанбет 
Сығайбаевтар еді. 1965-1966 оқу жылын-
да республика бойынша мектептегі оқу 
үрдісіне жаңалық енді. Мұны Білім минис-
трлігінің эксперименті десе де болады. 
Жеті жаста мектеп есігін ашқан бізді он 
бірінші сыныппен аяқтатты. Соңғы сы-
ныпта трактор мен комбайн курсын оқы-
дық. Сабақ жүргізген арнайы маман әрі 
сынып жетекшіміз Шәмшадин Тайбасаров 
болатын. (Шәмшадин ағай кейін жаңадан 
құрылған Таң күріш кеңшарының бас 
инженер-механигі болып көп жылдар бойы 
абыройлы еңбек етті. Мұнан соң ауылдық 
кеңес төрағасы қызметіне сайланып, зей -
нет  керлікке шыққан еді. Т.Е.) Оқу жы лы-
ның аяғында ауданнан арнайы квали-
фикациялық комиссия келіп емтихан 
ал ды. Нәтижесінде «3-класты тракторист-
ма шинист» деген куәлік алдық. Бізге дейін, 
бізден кейін де мұндай жағдай қайталанған 
жоқ. Сол куәлік көбіміздің кәдемізге асты. 
Оған сәл кейінірек тоқталамын...

Сұлтан ағайдың өте білімді екенін ал-
ғашқы сабаққа келгенде-ақ аңғардық. Ол кісі 
сыныпқа қолына бір ғана газет ұстап кірген. 
Қазақ әдебиетінен өтетін жаңа тақырыпты 
өзіндік әдемі мәнермен жан-жақты тү-
сіндірді. Бірде ағайымыз универ ситетте 
әй гілі жазушы Дүкенбай Досжановпен бірге 
оқы ғанын айтқан. Бұған дейін қазақ тілі мен 
әдебиетінен сабақ берген сүйікті апайым 
Бибінұр Бөлегенованың орнын енді Сұл-
тан ағай ауыстырған. Әдебиетті жақсы 
көр гендіктен болар Сұлтан ағайдың әрбір 
са бағын асыға күтетінмін. Оқулықтан тыс 
айтылатын әдебиет әлемі жайлы әңгімелері  
қызықтыратын.

Әлихан ағай ұқыпты, тіп-тік жүретін 
және артық сөз айтпайтын. Бөлме тазалы-
ғына қатты мән беретін. Теориялық дайын-
дығы мол, талабы да тәртібі де күшті. Еш-
кімді сылт еткізбейді. Бар ынтаны сабаққа 
бұрғызатын. «Жаңа сабақты түсініп алға-
сын үй тапсырмасын орындау қиынға соқ-
пайды» дейтін.  

Аманкелді ағайымыз сырбыз, аспайды, 
саспайды. Шашын үнемі жалтыратып, әде-
мілеп тарап, қайырып қояды. Шамасы шашы 
қатты, сосын шаш май жағатын болса керек. 
Сабақ барысында бірлі-жарым тыныштық 
сақтамай тәртіп бұзғандар болса, көп кө-
зінше емес, оңашада ақылын айтып, 
ескерту жасайтын. Орысшаға шорқақ ауыл 
балаларының аз-кем болса да пәнге деген 
қызығушылығын тудырғанын айтуым керек.

Тұрмағанбет ағай қызу қанды. Бір 
қызығатынымыз шалбарының қыры пышақ-
тың жүзіндей, ешқашан қыртыс түсірмейді. 
Мұны ұқыптылық деп қабылдап, еліктейтін 
де едік. Студент кезінде боксқа қатысқан 
болуы керек, мектептен бокс үйірмесін 
ашты. Біраз баланы сол үйірмеге тартты. 
Енді алдағы жылдарға озсақ...

Сұлтан Пірмағанбетов №34 «Иіркөл» 
орта мектебінде көп жылдар оқу ісінің 
меңгерушісі қызметін абыроймен атқарып, 
Қызылорда қаласына қоныс аударған. 
Қаладағы №10 Ыбырай Алтынсарин 
атындағы орта мектепте ұстаздық етіп, 
бір жылдары облыстық кеңеске депутат 
болып сайланғанын білемін. 2002 жылы 
менің алғашқы «Жақсыларда жаттық жоқ» 
кітабымның тұсаукесер рәсіміне қатысып, 
пікірін айтқан. Бар өмірін жас ұрпақтың 
білімі мен тәрбиесіне  арнаған жан еді, 
жалған дүниеден ертерек озды.

Әлихан Меңлібаев Жалағаш ауданының 
№119, №38, №33 мектептерінде директор 
болды. «Білім беру ісінің озаты» атанды. 
Облыс, республика басшылығынан алған 
мадақтамалары бар. №38 «Шымбөгет» 
орта мектебінде қызмет атқарған жылдары 
мектеп Қызылорда облысы бойынша үлгі-
тірек мектебі атанып, тәжірибелері облыс 
көлеміне таратылды. Әлихан ағамыз алдын 
болжағыш және өте тиянақтылығының 
арқасында №38, сондай-ақ №33 орта 
мектепке басшылық жасаған жылдары 
мектеп ауласына ағаштар отырғыздырып, 
олардың жасыл желекке айналғанын 
көзіміз көрді. Сексен жастағы  Әлихан ағай 
Марияш жеңгей екеуі бүгінде Қызылорда 
қаласында тұрады.

Тұрмағанбет Сығайбаев кейін Ақсу 
кеңшарына (өзінің туған ауылы. Т.Е.) 
барып, №116 орта мектепте оқу ісінің 
мең герушісі, содан соң көп жылдар бойы 
ауылдық кеңесте қызмет етті. Бүгінде 
Жалағаш кентінде тұрады. Еңбек ардагері, 
ел ағасы. 

Аманкелді Шілдебаев Жалағаш ау-
дан дық партия комитетінде жауапты қыз-
меттер атқарып, кейін аудандағы ең ірі 
шаруашылық Қазақстанның Ленин ком-
сомолы атындағы кеңшар (қазіргі Еңбек 
ауылы) партия ұйымына жетекшілік етті. 
Мұнан соң аудандық статистика бөлімін 
басқарған еді. Өмірден ерте озды.

1964 жылдың күзінде мектепке Қызыл-
орда педагогикалық институтының фило-
логия факультетінде сырттай оқи тын Қал-
махан Нұрғалиев деген жас жігіт қызметке 
келген. Сол жылдары шағын прозалық 
шығармалар жазып көріне бастаған ол 
мектепте «Жас қалам» үйірмесін ашып, 
оған әдебиетке жақын оқушыларды тартты. 
Менің «Кездесу» атты  алғашқы әңгімемді 
қарап, аудандық газетке жібертті. Көп 
ұзамай әңгімем басылып шықты. Осыдан 
бастап жазуға үйірсектеп, жергілікті жерден 
газетке мақалалар жібере бастадым. 
«Жаңадария» (сол кездегі Жалағаш ау-
дан дық газетінің аты. Т.Е.) газетінің Ком-
мунизм кеңшарындағы штаттан тыс 
тіл шісі болғанмын. Жоғары оқу орнын 
бітір гесін Қалекең Ақсу аулындағы №116 
орта мектепте қазақ тілі мен әдебиетінен 
сабақ берді. Әрі қарай аудандық газеттің 
қызметкері ретінде көрінді. Жалағаш 
аудандық білім бөлімінің бас инспекторы, 
аудан орталығындағы Темірбек Жүрге-
нов атындағы №123 орта мектеп дирек-
торы қызметін атқарды. Қалмахан Нұр-
ғалиевтің бірнеше повесті «Жалынның» 
жабық бәйгесінде жүлделі орындарды 
қанжығалаған. Нақтыласақ, «Ақ желкен», 
«Бозторғайдың шырылы», «Мазасыз шақ» 
деп аталады. Қалекең повесть жазудың  
шебері еді. «Екінші көктем» атты алғашқы 
повесі 1971 жылы басылып, әдебиет сүйер 
қауымның ыстық ықыласына бө ленгенін 
айту парыз. Ал жазушының «Көк тем 
шуағы» атты повесі өте әсерлі шы ғарма. 
Оқырмандарына, әсіресе жас буынға 
рухани азық сыйлаған осы повесі Нұр-
ғалиев қаламының қарымды екенін көпке 
мойындатты. Повестің шұрайлы тілі бір 
сәттік сезім толғаныстарын көркем сурет-
тейді. Сөзім жалаң болмас үшін шығар-
мадан кішкене бір эпизодты келтіре кетейін: 
«...Құралай сыртқы есік ауызында тұр екен. 
Қолында ораулы заты бар. Тоңып қалған 
ба, бетінің ұшы нарт қазыл. Етігінің өкшесін 
бір-біріне тық-тық еткізіп соғып қояды. 

– Алмат сені әскер күнімен құттықтағалы 
келдім, – деді ол жарқын жүзбен қолын 
ұсынып. 

«Рахмет» деді бұл кібіртіктеп. Абдырап 
қалды да қыздың ұсынған қолын екі 
қолымен бас салды.... Құралай газеттің 
орауын  жазып, әлі лак иісі кетпеген үшқат-
ты бұған батылсыздау ұсынды. 

– Мынау менен ескерткіш болсын. 
Бірақ көңілінде күдік сауал жылт еткен. 
Анасына ұқсата алдым ба екен? Таныса 
жақсы шыққаны... Ал танымаса, масқара. 
Неге үндемейді өзі... Алматтың бұл кездегі 
көңіл күйі буырқанған теңіздей астаң-
кестең. Әуелі сурет жұмбақ көрінген.Тесіле 
қарап еді, таныс кескін жылыұшырап шыға 
келді.» «Алматым! Көкем! Көкешім!» деп 
еміренгендей таныс үн тап құлағының 
түбінен естілгендей. Алмат бар дауысымен 
«Апа» деп айқайлап жібере жаздады...» 
Міне, суреткерлік шеберлік дегенің осылай 
болса керек.

...Жазуға әуестігім арта берді. Осы 
жолда маған жол көрсеткен тағы бір асыл 
азамат туралы айту парыз. Ол Мырзамұарат 
Ілиясов болатын. Мырзекең аудандық 
газеттің корректорлығынан редакторлық 
қызметке дейінгі журналистік жолдан өткен 
қаламгер еді. Әкесі Ілияс менің нағашы 
атаммен немере болып келеді. 1964 жылы 
Мырзекеңді Қармақшыға, (Ол жылдары 
Қармақшы мен Жалағаш ауданын қосып, 
аудан орталығы Қармақшы болған) ау-
дан дық газеттің редакциясына іздеп бар-
ғанмын. Жазып апарған тырнақалды 
өлең дерімді газетте әдеби қызметкер 
болып істейтін ақын Мағираш Сариковаға 
көрсеткен. Мағираш маған біршама ақыл-
кеңес беріп: «Талабың бар екен, өлеңді 
тастап кетпе, жаза бер» деген. 1965 жылы 
Жалағаш Қармақшыдан бөлініп қайта 
аудан болғанда Мырзамұрат нағашым 
аудандық партия комитеті мен аудандық 
кеңес атқару комитетінің органы болып 
саналатын «Жаңадария» газетіне қызметке 
келді. Мен осы «Жаңадария» газетіне 
мектеп бітіремін дегенше мақалалар, сурет-
темелер, очерктер жазып тұрдым.

1966 жылдың жазында №34 «Иіркөл» 
орта мектебінің он бірінші сыныбын 21 
оқушы бітірдік. Орта білім туралы аттес-
татпен қоса жоғарыда айтып кеткен «3-сы-
ныпты тракторист-машинист» маманды-
ғын қоса алып шыққан біздер облыс 
мек теп бітірушілеріне үндеу тастап, онда: 
«Ауылымыздың экономикасы мен мәде-
ниетін көтеру мақсатында өндірісте қалып, 
еңбек ететініміз» айтылған еді. Үндеу 
біздің суреттерімізбен қоса «Ленин жолы» 
(қазіргі «Сыр бойы» Т.Е.) газетіне басылып 
шыққан. Сөйтіп өндірісте қалғанбыз. Айта 
кету керек, қыздарымыз-Жарылқасын, Ұл-
жай, Орынкүл шынжыр табанды ДТ-54 
тракторын тізгіндеді. Ер балалардан Атым-
тай, Мұрат, Жақсылық, Әлтай және осы 
жолдардың авторы да механизатор бол ды. 
Шаруашылық басшылары оқимын деген-
дерге кедергі жасамады. Жанай, Төлеген 
есімді сыныптасымыз сол жылы жоғары оқу 
орындарына түсіп кетті.

...1967 жылдың басында Коммунизм 
кеңшарынан бөлініп, Таң өз алдына кең-
шар болғанда маған су жаңа МТЗ-80 
тракторы бұйырды. Осы тракторға тіркеме 
тіркеп, ағайындарымызды ауылға көшіріп 
әкелгенім есімде.

Ерте көктемнен егін егу харекетіне 
кіріскенбіз. Трактормен кеңшардың санса-
лалы жұмыстарына араластым, егістікке 
тыңайтқыш тасыдым, бір бригаданың күріш 
тұқымын септім, мал азығын дайындауға 
қатыстым. Тракторымды қимадым, бірақ 
оқу керек еді. Осы жылы Н.В.Гоголь атын-
дағы Қызылорда мемлекеттік педаго ги-
калық институтына түсіп кеттім. Сөйтіп сту-
денттік өмір басталған. Институт ректоры 
Базарбек Өсербаев,  деканымыз Нұрлыбек 
Жүнісов. Кейін білгендей, екеуі де қазақтың 
маңдайына біткен марқасқа тұлғалары екен 
ғой...

Базарбек Өсербаев 1924 жылы Алма-
ты облысы Алакөл ауданының Үшмарал 
ауылында дүниеге келеді. 1941-1945 
жылдары Отан соғысына қатысқан. 1942 
жылы әскери артилерия училищесін же-
дел бітіріп, №47 гвардиялық атқыштар 
дивизиясына келеді. Осында жас офицер 
взвод командирі болады. Соғыста көр-
сеткен ерлігі үшін «Қызыл жұлдыз» 
және 1-ші және 2-ші дәрежелі Ұлы Отан 
соғысы ордендерімен наградталған. Соғыс 
аяқталған соң аға лейтенант Өсербаев 
немістің Бранденбург провинциясына 
коменданттың орынбасары ретінде қалып, 
әскери қызметін жалғастырады. 1946 
жыл дың аяғында әскер қатарынан босап, 
Қызылордаға келіп, облыстық партия 
комитеті бірінші хатшысының көмекшісі 
қызметіне тағайындалған. Алматы заң 
техникумын, Қызылорда педагогикалық 
ин с титутының Тарих факультетін сырт-
тай оқып бітіреді. 1954 жылы Мәскеу 
аспирантурасына түсіп, «Қазақстандағы 
ауыл шаруашылығын ұйымдастырудың 
проблемалары» тақырыбында кандидат-
тық диссертация қорғайды. 1963 жылы 
Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда мемле-
кеттік педагогикалық институтына ректор 
болып тағайындалды. Жеті жыл осы 
институтты басқарған Базекең білімі мен 
тәжірибесін оқу орнының материалдық-
техникалық базасын нығайтуға, білікті 
кадрлар даярлауға, студенттердің білім 
алуына қолайлы жағдай туғызуға арнағанын 
білеміз. Институттың оқу корпустарын қайта 
жаңғыртты. Ғани  Мұратбаев көшесіндегі 
осы күнгі «Бабас» ЖШС иеленіп отырған 
үлкен көпқабатты үйді салдырып, институт 
жатақханасы етті. Бұл жатақханада фи-
зика-математика және жаратылыстану 
фа культеттерінің студенттері тұрды. Инс-
титуттың өнерлі студенттерінен құралып, 
кейін Одаққа белгілі болған «Сыр сұ-
луы» ән-би ансамблі Өсербаевтың ке-
зінде шығармашылық биікке көтерілді. 
Ан самблге қатысқан барлық студентке 
рек тор шәкіртақысын ай сайын тоқтаусыз 
бер гізіп отырды. Емтихандар мен сынақтар 
тапсырғанда оқытушылар тарапынан 
жеңіл дік жасалды. Сол студенттердің бірі 
мен едім... Ең алғаш ұйымдастырылған 
«Жалын» студенттік құрылыс отряды да 
Базарбек ағайдың тікелей басшылығымен 
жасақталып еді. Осы жолдардың авторы 
отрядтың комиссары болған. Ұлағатты 
ұстаз, байыпты басшы, көрнекті ғалым, 
студенттердің қамқоршысы, қайраткер 
тұлға 1970 жылы 46 жасында дүниеден 
озды. Қызылорда қаласында Базарбек 
Өсер баев атындағы көше бар. Тұрған үйіне 
мемориалдық тақта қойылған. 

Нұрлыбек Жүнісов нағыз марқасқа 
азамат еді. Мен оны 1962 жылдан білетінмін. 
«Жаңа базар» жақтағы Лермонтов тұйық 
көшесінде әкемнің немере інісі Несіпбай 
Оспановтың үйімен іргелес көрші отырды. 
Ол кездері Нұрлыбек аға да, зайыбы Алма 
жеңгеміз де пединститутта сабақ береді 
екен. 1963 жылдың жаңа жылы кіретін күні 
кеште Несіпбай ағаның үйіне Нұрлыбек 
аға мен Алма жеңгеміз келді. Бір-бірімен 
жарасып тұрған жұп сол жылы 15 жасқа 
енді толатын маған үлкен әсер қалдырды. 
Екеуі де сымбатты, оның үстіне қарапайым 
көрінген еді. Дастархан жиналған соң 
күйтабақтан (мұны ол заманда пластинка 
дейді.Т.Е.) төгілген вальске дөңгеленіп 
билеген. «Неткен үйлесім, неткен сұлулық» 
деп іштей таңқалғанмын...

Бірінші курста пәтер жалдап тұруға 
тура келді. Себебі Несіпбай аға қаланың 
Шаңхай жақ бетінде, осы күнгі Сағымбаев 
көшесінің аяғындағы «Қызылжарма» жие-
гінен жаңадан үй салған, ол өте қашық 
және бүгінгідей заулап жатқан автобус жоқ. 
Қалада автобустар небары төрт бағытқа 

ғана қатынайтын. Екінші курстың басында 
деканатқа барып, біраз күтіп отырып, 
Нұрлыбек ағаның қабылдауына кірдім. 
Жағдайымды айттым. Ол кісі орынбасарын 
шақырып алды да: «Мына студентке №1 
жатақханадан бір орын қарастыр, ауылдан 
келіп оқып жатқан малшының баласы» деп 
тапсырма берді. Ертесіне жатақханадан 
орын тиді.

Нұрлыбек Жүнісов 1928 жылы 11 ақ-
панда Сырдария ауданына қарасты «Зің-
кетер» деген жерде дүниеге келген. Әкесі 
Ерназар да ұстаз болыпты. Нұр лы бек 
ағамыз қазіргі «Талсуат» ауы лындағы  жеті-
жылдық мектепті бітіріп, Қызыл ордадағы 
педагогикалық училищеге түседі. Оны бі-
тіргесін «Көліс» мектебінде екі жыл мұға-
лім болады. 1951 жылы Шымкенттегі  мұ-
ға лімдер институтын аяқтаған бойда 
ҚАЗМУ-дың филология факультетіне тү-
седі. 1956 жылы Білім министрінің жол-
дамасымен Н.В.Гоголь атындығы Қы-
зыл  орда мемлекеттік педагогикалық 
ин   ститутына оқытушылық қызметке келе ді. 
1960 жылы аспирантура тәмамдап, «Қа-
рақалпақстанда тұратын қазақтардың тіл 
ерекшеліктері» тақырыбында канди даттық 
диссертация қорғайды. Нұрлыбек ағаның 
көтерілер асуы алда еді, бірақ мейрімсіз 
ажал нар тұлғаны  1984 жылы бұл өмірден 
мезгілсіз алып кетті. Қызылорда қаласында 
Нұрлыбек Жүнісов атындағы көше бер.

Институттың 3-ші курсында «әдебиет 
және музыка» деген сабақ жүрді. Одан 
Ибрагим Мұхамеджанов деген оқытушы 
дәріс оқыды. Өте әңгімешіл кісі екен. Сөйтсек 
Ибрагим ағай жазушы-драматург Қалтай 
Мұхамеджановтың туған інісі болып шықты. 
Бірде Шыңғыс Айтматовтың «Жәмила» 
повесі бойынша сөз қозғап, қырғыз-қа-
заққа мағұлым болған «Даниярдың әні» 
туралы айтқаны бар. Сонда Ибрагим ағай: 
«Даниярдың әуелете салған әні Қырғыз 
Алатауының ана бөктеріне бір соқты, мына 
бөктеріне бір соқты, сөйтіп Жамиланың 
жүрегіне келіп орнықты, әннің құдіреті 
деген осы емес пе» деген. Енді бір сабақта 
қазақтың айтыс өнері әңгіме болды. 
Сырдың бойында  өмір сүрген Ұлбике ақын 
туралы айтқан: «Туматалант, суырыпсалма 
ақын, ойын-тойдың көркі Ұлбике өнерімен 
көпті тәнті еткен. Менің арғы атам Күдері 
қожамен де бірнеше рет сөз қағыстырыпты. 
Шашасына шаң жұқпаған ақынның күйеуі 
қызғаншақ екен, ақыры Ұлбикені ұрып 
өлтірген» деп күрсінген еді. Ибрагим 
ағайдың ағасы Қалтай Мұхамеджанов 
жайлы айтқан мына бір қызықты әңгімесі 
есте қалды: Шындығы мен қалжыңы қатар 
жүретін Қалекең бір күні жолдас жігітімен 
кинотеатрға барған. Екеуінің дәл алдындағы 
орындықта әскери адам және  қос бұрымын 
арқасына бос тастаған бойжеткен отырады. 
Қашанда көргенін қалт жібермейтін Қа-
лағаң: «Мына қос бұрымға буынып өлген 
адамда арман жоқ шығар» деп қойып 
қалған ғой. Жамбасында пистолеті бар 
әскери жігіт аларып артына қарапты... 
«Тағдыр дегенді қойсаңшы, сол бойжеткен 
кейін Қалтай ағама қосылып, менің туған 
жеңгем болды ғой» деп ағайымыз өзіне ғана 
жарасатын кейіппен бір жымиған еді. Сонда 
мен ойлағанмын: «Қалтай Мұхамеджанов 
қандай адам» деп, бірақ арада 23 жыл 
өткенде біздің Таң ауылына ол кісінің 
келетінін және  тұз-дәмдес болатынымды  
әрине, білгенім жоқ.

Ұстаздарымның ізін жалғастырып, са-
налы ғұмырымның 27 жылын мұғалімдік 
қызметке арнаған маған жоғарыда атап 
өткен ғибраты мол ағайлар мен апай-
ларымның есімдері қымбат, сәт сайын 
жадымда жаңғырып тұрады. Ұстаздан 
ұлық кім бар? Бұл сұрақтың жауабын нақ-
ты лай түсу үшін әлемге әйгілі болған ұлы 
тұлғалардың бірнешеуінің ұлағатты сөз-
дерін келтіре кеткім келді. 

Абай Құнанбаев: «Ұстаздық еткен жа-
лықпас, үйретуден балаға»

К.Д.Ушинский: «Мұғалім зор тұлға, ол 
күннің құдіретті сәулесі іспеттес»

Александр Македонский: «Мен ұста-
зыма әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкем-
нен өмір алсам, ал  Аристотельден өмірімді 
жақсы өткізу үшін білім алдым»

Мәлік Ғабдуллин: «Мұғалім өзінің 
білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары 
мінезімен, тіпті сырт пішіні, киген киімімен де 
оқушысына жақсы әсер етеді»

Лев Толстой: «Егер мұғалім өн бойына, 
өз ісіне шәкіртіне деген сүйіспеншілікті 
жинақтаса, ол нағыз ұстаз.»

 Ж.Ж.Руссо: «Ұстаз болу – өз уақытын 
аямау, өзгенің бақытын аялау.» 

УильямУорд: «Жәй мұғалім хабарлайды.
Жақсы мұғалім түсіндіреді.
Керемет мұғалім көрсетеді.
Ұлы мұғалім шабыттандырады»
Ахмет Байтұрсынов: «Алты Алаштың 

азаматтары бас қосса, төр ұстаздікі» дейді.
Адам зердесінен шықпайтын асыл 

сөздер емес пе?! Мән-мағынасы өмір 
бойы ескірмейді десек, қате айтқандық 
емес. Бүгінде мемлекетіміздің үлкен қам-
қорлығына бөленіп, жас ұрпаққа білім мен 
тәрбие беріп жатқан ұстаздар қауымы 
осы даналық сөздерді қаперіне алып 
жүрген болар, өйткені заман «білектінің 
емес, білімдінің заманы» екені даусыз ғой. 
Онда келешектің келбетті болуы сөз жоқ, 
ұстаздардың қолында деп түсінсек керек.      

Темірбек Есжанов,
Қазақстан Республикасы 

білім беру ісінің 
құрметті қызметкері,

Қазақстан Журналистер 
Одағының мүшесі

Ұстаз – ұлағатты ұғым
Ұстаздарымызды еске алсақ, тіл ұшына Әбілахат Еспаевтың ақын 

Аманжол Шамкеновтің сөзіне жазған «Ұстазым» әні түсетіні даусыз. 
«Ұстазым менің, ұстазым,
өзіңмен өткен қыс, жазым.
Қалдырған ізің мәңгілік,
Жадымда тұрар жаңғырып» деп қайырылатын керемет әнді кім 

білмейді?! Тамаша туындыны қазақ радиосынан алғаш орындаған әйгілі 
әнші Жамал Омарова болатын. Өткен ғасырдың ортасынан ауа дүниеге 
келген бұл ән мектеп оқушыларының ғана емес, ұстаз алдын көрген 
әрбір азаматтың гимніне айналып кеткелі қашан?! Әнді ұстаздарға арнап 
шығарған «мәңгілік ескерткіш» десе болады.

 Бөлім басшысының айтуынша, жіті респираторлық 
вирусты инфекциясы (ЖРВИ) мен тұмау – әлемдегі 
ең өзекті медициналық, әлеуметтік, экономикалық 
мәселенің бірі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымының мәліметтеріне сәйкес, жыл сайын 
әлемде 3-5 млн-ға жуық адам тұмаудың ауыр түріне 
шалдығып, 250-500 мың адам көз жұмады екен. 
Індет көбінесе 5 жасқа дейінгі балалар мен егде 
жастағы (65 жастан асқан) азаматтарда тіркеледі. 
Соның ішінде тұмау түрлі вирус салдарынан жоғарғы 
тыныс жолдарының зақымдалуымен және ағзаның 
улануымен сипатталады.

– ЖРВИ мен тұмауды емдеудің өз ерекшеліктері 
бар. Сондықтан уақытылы дәрігерге жүгіну өте қажет.
Екпе жасау тұмаудың алдын алудағы анағұрлым 
тиімді әдіс болып табылады. 

Жыл бойы ағзаны нығайту, әсіресе күз бен қыстағы 
инфекцияның өршу алдында қорғаушы иммундық 
механизмді нығайту керек.

Аурудың алдын алу үшін, ағзаның вирустарға қарсы 
тұруы үшін салауатты өмір салтын ұстану, бетперде 
тағу, қоғамдық орындарға барған соң қолды тазалап 
жуу, жөтел кезінде ауызды жабу, ғимаратты жиі 
тазалау мен желдету сынды санитарлық-гигиеналық 
режімді ұстану жатады. Бетпердені ауырған адам да, 
қасындағы азаматтар да тағуы тиіс. Көкөніс, жеміс-
жидек немесе құрамында жеткілікті дәрумендер 
бар басқа өнімдерді, әсіресе аскорбин қышқылын 
пайдалану керек. Адам көп шоғырланған орындарға 
бармауға, мүмкіндігінше қоғамдық көлікпен емес, 
жаяу жүруге тырысыңыз. Жөтел мен түшкіру кезінде 
вирус 10 метр қашықтықтан да таралатынын  есте  
сақтаңыз, – деді ол. 

Ауданның бас санитарының мәліметінше, 
тұмаудың өршуі кезінде вирустан қорғанудың 
маңызды компоненттерін, атап айтқанда, дәруменге 
бай азық-түлікті пайдалану, қажетті мөлшерде су 
ішу мен тынығу қажет екен. Дәрігердің кеңесіне құлақ 
ассақ, тұмаудан сақтану  салқын тигеннен болатын 
аурудың алдын алу мезгілдік тұмау індеті кезінде ғана 
емес, азаматтар әрқашан өз денсаулығына күтіммен 
қараған уақытта ғана нәтижелі жүзеге асатынын 
қаперге салды. Сонымен қатар тиімді тамақтану, 
саламатты өмір салтын ұстану, ағзаны шынықтыру 
мен спортпен айналысу – ағзаның иммундық 
дәрежесін көтеретіні айтылды. Жиын соңында 
журналистердің сауалына жауап берген бөлім 
басшысы өз сөзін «Өз өміріңізді, денсаулығыңызды 
және жақындарыңыздың денсаулығын бағалаңыз! 
Дәрігердің нұсқауынсыз дәрі-дәр мектерді қолдануға 
асықпаңыз! Денсаулығыңызға жауапкершілікпен  
қараңыз» деп қорытындылады.

Г. АСҚАРҚЫзЫ

Жуырда Жалағаш аудандық 
санитарлықэпидемиологиялық 
басқармасының басшысы 
Оразғали Аханов бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдерімен 
баспасөз конференциясын 
өткізді. Онда қазіргі кезеңде белең 
алып тұрған жіті респираторлық 
вирусты инфекциясының түрлері, 
одан қалай қорғану, яғни алдын 
алу шаралары жайлы кеңінен  
айтылды.

Тұмаумен ойнауға
болмайды



№79 (9862) 04/10/2022 www.zhalagash-zharshysy.kz

ДиДар4

Газет Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат 
комитетінде 16 сәуір 2019 жылы қайта тіркеліп, №17662-Г куәлігі берілген.

“Жалағаш жаршысы” аудандық газеті ҚР CT ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) “Сапа менеджменті 
жүйелері” талаптарына сәйкес KZ.4310318.07.03.01178 нөмірімен сертификатталған.

сейсенбі,

Бас редактор
Кенжетай ҚАЙРАҚБАЕВ

Жарнама мазмұнына жарнама беруші жауапты.

Мекен-жайымыз: 120200, Қызылорда облысы, Жалағаш кенті, Абай көшесі №68.  E-mail: zhal_jarsh@mail.ru

3075 1654

Кезекші редактор: Қуат АХЕТОВ

Газет редакцияның компьютер орталығында 
теріліп, беттеліп, «ASU» баспа үйі» ЖШС  
сенімгерлік басқаруындағы «Сыр медиа» ЖШС 
баспаханасында басылды.
Тел:. 8/7242/ 40-06-68.
Газеттің таралымы бойынша 
31-5-75 немесе 8 (7242) 70-14-08 
телефон нөміріне хабарласуға болады.

Өнеге

Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Жанар Қанатқызы – бүгінде 
ширек ғасырға жуық ұстаз болған білікті жан. Оның өмір 
жолына зер салсақ, 1977 жылдың 16 маусымында Қызылорда 
облысы Сырдария ауданы Ақжарма кеңшарында дүниеге 
келген, ұстаз 1984-1994 жылдары №130 Абай атындағы 
орта мектепте оқыған. Орта мектепті бітіре сала  Қызылорда 
педагогикалық институтына түсіп, оны 1999 жылы «Бас тауыш 
класс мұғалімі» мамандығы бойынша бітіріп шығады. Жоғары 
оқу орнын тәмамдаған бойда сол жылы З.Жарқынбаев 
атындағы №202 орта мектепке бастауыш сынып мұғалімі 
болып орналасады. Содан бері үздіксіз білім мен тәжірибенің 
арқасында ұстаздан білім алған көптеген оқушы жоғары бе-
лестерді бағындырып, ұстаздың мәртебесі мен мерейін ғана 
емес, білім ұясының да құрметке бөленуіне себепкер болды. 

Айта кету керек, республикалық «Ақбота» марафонынан 
оқушылары Айзере Молдабек, Асылхан Саттар екінші орын,  
Маржан Қанат, Еркеназ Ерғазы үшінші орынды еншілесе,  
«Баршаға арналған Кенгуру – математика»  халықаралық 
ойын сайысынан Маржан Қанат үшінші орынды місе тұтса, 
Дарын  Ерғазы  жарыста оза шауып, сертификат иемденді. 

Сонымен қатар республикалық «Бастау» матема ти-
калық турнирінің аудандық кезеңінде Маржан Қанат екінші 
орын, Зере Досым үшінші орынға табан тіреген.  2-7 сынып 
оқушыларының зерттеу жобалары мен шығармашылық 
жұмыстары «Зерде» республикалық конкурсында Айбибі 
Демес аудандық кезеңде бірінші, облыстан екінші орынға 
лайық деп танылып,  Айбибі  «Үй жағдайында әтір жасау» 
тақырыбы бойынша жоба қорғаған. Тіпті білікті ұстаздың 
шәкірттері ұлттық «BilGen» олимпиадасына қаты сып,  
жүлделі орындарға қол жеткізіп, алғыс хаттармен мара-
патталған. Озат оқушысы Маржан Қанат – халықаралық  
«Пони» байқауының жеңімпазы. Шерхан Адистің мақа-
лалары аудандық «Жалағаш жаршысы» газетінде жарық 
көріп тұрады. 

Бұл оқушылардың жетістіктерінде ұстаздың маңдай 
тері, ерен еңбегі мен үздіксіз ізденісі және ұзақ жылғы жи-
наған тәжірибесі жатыр. Жанар Ажарбаева – бүгінде өзі-
нің білім  саласы бойынша білгір де, білімді педагог. Жас 
ұстаздарға тәжірибе ретінде берген сабақ үлгілерін көп-
шілікке насихаттап, педагогикалық газет-журналдарға мақа-
лалар жариялап тұрады. Оның «Бастауыш сыныптарда ма-
тематикадан дидактикалық материалдармен жұмыс ж а сау» 
тақырыбындағы әдістемелік көмекші құралы жарық көрді. 
Ал өз пәні бойынша көптеген жарыстарға қатысып, жеңім-
паз атанды. Аудандық «Үздік бастауыш сынып мұға лімі 
– 2019» байқауында «Жаңашыл мұғалім» номинациясын 
иемденді. Сондай-ақ бастауыш сынып мұғалімдеріне ар-
налған республикалық қашықтық олимпиадасынан 3 орынды 
еншіледі. «Білім бойтұмары» республикалық ғы лыми-
әдістемелік журналының үздік жариялыным үшін дипломына 
қол жеткізіп, бірнеше мақаласы мен сабақ жоспары журналда 
жарияланған. 

Ұстаздықтың ұлы жолын таңдаған Ж.Ажарбаеваның 
еңбегі үшін алған марапаттары да жетерлік. Ол Қызылорда  
облысы бойынша педогог қызметкерлердің біліктілігін арт-
тыру институтының алғыс хатымен марапатталып, Абай  
Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы қарсаңында өт-
кен «Абай оқулары» атты республикалық өнер байқауына 
шәкірт дайындағаны үшін алғыстан алқа тақты. Кезінде 
өзін білім нәрімен сусындатқан Қорқыт Ата атындағы Қы-
зылорда мемлекеттік университетінің алғыс хатымен, “Ал тын 
белгі” иегерін дайындаудағы қажырлы еңбегі үшін  Ас та на 
қаласына және  «Біркөлік»  шипажайына жолдама алды.

Иә, бүгінде ұстаздарға мемлекет тарапынан жасалып 
жатқан қолдау ұланғайыр. Алайда ұстаз мәртебесі үздік 
шәкірттерінің білім-білігімен өлшенеді. Ұстаздар өздерінің 
бейнесімен-ақ ұлылықтың белгісін паш етіп тұр. «Ұстаз – ұлық 
емес, ұлы қызмет» деген екен даңқты қолбасшы Бауыржан 
Момышұлы. Олай болса, бастауыш сынып мұғалімі Жанар 
Ажарбаева – ұлы қызмет иесі. 

Гауһар ҚОЖАХМЕТОВА

Ұлы қызмет
иесі

Мектеп ауласындағы адамға шуақ пен 
мейірім сыйлап,  жайнап, жұпар шашып 
тұратын алқызыл гүлдерге қараса, ең алғаш 
ұстаз деген ардақты атты иемденіп, мектеп 
табалдырығын аттаған сәті есіне түседі. 
Ұстаз пен шәкірттің арасындағы құдіретті 
байланысты қауыз ашқан гүлдерге қарап 
байқауға болады. Алғаш ұстаз болғанда  
Жанардың ойлағаны тарыдай болып кірген 
жас шәкірттерді гүлді мәпелеген бағбан 
сияқты қарап, бойын, ойын түзеп, алғашқы 
әріптен бастап санасына сіңіру өте қиын, 
жауапкершілігі мол жұмыс екенін бар жан 
жүрегімен сезіне білді. Сезіну оңай,  ұстаз 
болған соң ұстамдылық, қайсарлық, 
жанжақты білімділік ауадай қажет екені 
даусыз.  Әсіресе мектепті имене аттаған 
жас бүлдіршінмен тіл табысу үшін шебер 
психологтық қасиетті де меңгеру керек. 
Сонда ғана жұмысың алға басады. Осындай 
игі қадаммен, болашаққа үмітпен қараған 
жас ұстаз жылдар өткен сайын тәжірибесі 
толысып, бастауыш сыныптың  үздік 
ұстаздарының қатарын толықтырды. 

Ұстаздың қасиеті де осында екен 
ғой. Алтын тақтағы хан да, қарашаның 
ішіндегі қара да, данышпан да, ғұлама 
да ұстаз көрген. Олар жасына, білім 
деңгейіне, қызметтік лауазымына 
қарамай, ұстазының алдында баяғы 
шәкірт қалпына түседі екен. 

Мен үшін мектеп қабырғасында 
сабақ берген ұстаздардың барлығы да 
құрметті. Білімнен бөлек үлгі-өнегесін 
алдық, тәрбиесін көрдік. Ол кісілер 
бүкіл болмысымен ұстаз еді. Жүріс-
тұрысы, қимыл-қозғалысы, сөйлеу мә-
нері, әрбір іс-әрекеті оларды басқа 
әлемнен келгендей бөлектеп тұра тын. 
Мектепте, сыныпта күнделікті өздеріне 
ғана тән қызмет формасымен жүретін 
мұғалімдерімізді сабақтан тыс уақытта 
үйінен, ауласынан көріп қалып жатсақ, 
«мына кісілер де біз қатарлы адам екен 
ғой» деп таңғалушы едік. «Мұғалім 
мәртебесі» деген сол шығар.   

Бізге мектепте физика пәнінен са-
бақ берген апайымыз болды. Оқу-
шыға дауыс та көтермейді, қол да кө-
термейді. Бірақ сөйте тұра әлгі кісі ден 
барлығымыз ығатынбыз. Әдемі әл-
петінде ұстазға тән мейірім де, сұс та 
бар болатын. Оқушылардың сабаққа 
деген ынтасына қарай жүзі күндей 
күлімдеп немесе бұлттай түнеріп тұ ра-
тын. Ер мұғалімдердің де орыны ерек ше 
еді. Жүрегімен білім беріп, қа бағымен 
тәрбиеледі. 

Жастаймыздан санамызда «мұғалім 
бәрін біледі» деген түсінік қалыптасты. 
Содан ба, сыныптағы оқушылардың 
көбі келешек мамандығын ұстаздық 
қыз  метпен байланыстыратын және 
соны зор мақтанышпен айтып отыра-
тын. Әлі күнге аталған мамандық иеле-

ріне деген құрметім зор. Тіпті қазіргі 
кейбір ұстаздардың атына айтылып 
жа татын сынның өзін қабылдағым 
келмейді. Бір мұғалімге көзқарасымды 
өзгертсем, маған білім берген барша 
ұстаздарымның абыройына күйе жаға-
тындай болып тұрамын. Сондықтан 
мен үшін ұстаз атаулының болмысы бір 
қалыппен құйылған, мәртебесі де биік. 

Мұғалім – мектептің жүрегі. Рас 
қой. Алайда, мұғалімді мектептің ғана 
емес, тұтас қоғамның жүрегі десек 
де артық болмас еді. Өйткені қоғам-
ның дамуы білім беру саласының қыз-
меткерлеріне тікелей байланысты. Сол 
қоғамда қызмет етіп жүрген кез келген 
мамандық иелерін мұғалім оқытады. 
Сондықтан Алты алаштың баласы бас 
қосса, төр – мұғалімдікі. 

Бізге әке-шешеміз «мұғалім – екінші 
ата-анаң» деп үйретті. Сондықтан кей-
бір ұстаздарымыздың сабаққа де ген 
ын тамызды ояту үшін немесе тәрті-
бімізді түзеу үшін қолданған «жазасын» 
үйімізге айтып келмеуші едік. Айтып 
келсең, жазаң одан бетер ауырлайтын. 
Өйткені араша сұраған ата-анаң мұ-
ға лімді емес, өзіңді кінәлі қылып 
шығаратын. 

Ұстаздың әрбір әрекеті атына 
лайық. Ел баласына білім береді 
және тәрбиелейді. Айтуға оңай болға-
нымен, өз балаңа білім беріп, тәрбиесін 
қадағалау қиынның қиыны. Ал мұғалім 

үйде де, түзде де бірдей ұстанымда. 
Міндеті – ұрпақ тәрбиелеу. Бір сынып-
тағы мінез-құлықтары әртүрлі жиырма 
бес баламен «жиырма бес тілде» 
сөйлесу оңай емес. Ендеше үйде – әке-
ана, ал мектепте – ел баласына білім 
үйретіп, ата-аналарын ретінде тәрбие 
ісімен айналысып жүрген ұстаздарды 
әлі де төрге оздыруға тиіспіз және 
соған күш салуымыз керек. Мұғалімнің 
мәртебесі сонда ғана көтеріледі. 

Мұғалімнің оқушыға деген реніші 
оның жүрек шуағын көлеңкелемейді. 
Өйткені ұстаз үшін шәкірт – қашанда  
бала. Ал баланың көңіліне кірбің 
түсірмеу, оның жан-жақты қабілетін 
ашып, тұлға қылып қалыптастыру – ұс-
таздың міндеті, тіпті арманы. 

Бірде сабақ үстінде бір оқушының 
сағаты жоғалады. Мұғалім сабақты 
тоқ татып, барынша жай сөйлеп, оқу-
шылардан рұқсатсыз алған затты еге-
сіне қайтарып беруін өтінеді. Бірақ 
сағат табылмайды. Сабақ қайта жал-
ғасады. Үзіліс уақытында мұғалім бар-
лық оқушыны сыныпқа алып қалып, 
көздерін байлайды. Сосын асықпай 
қалталарын қарап шығады. Жоғалған 
сағат бір оқушының қалтасынан табы-
лады және егесіне қайтарылады. Бір 
жақсысы, сағатты ұрлаған баланы көз-
дері байлаулы оқушылар да көрмейді, 
оны мұғалім де айтпайды, жылы 
қоштасып, сыныптан шығып кетеді.

Сол оқиғадан кейін арада бірнеше 
жыл өтеді. Қоғамдық көлікте бір жігіт 
қарт кісіге амандасып, өзін таныстырып, 
бірнеше жыл бұрын сыныпта болған 
ыңғайсыз жағдайды есіне салады және 
сол кезде сағатты ұрлаған өзі еке-
нін айтып, кешірім сұрайды. Сонда 
қарт ұстаз да балаға мейірлене қарап 
«Ә, сағатты алған сен бе едің?! Мен 
сағатты кім алғанын білмеймін. Әйтеуір 
бір оқушының қалтасынан шықты. 
Оның түрін де көргенім жоқ» дейді 
күлімсіреген күйі. «Қалайша білмейсіз? 
Қалтамызды қараған сіз емессіз бе?» 
дейді әлгі жігіт таңырқап. Сонда қарт 
ұстаз «Иә, қалталарыңды мен қарап 
шықтым. Бірақ ол кезде менің де көзім 
байлаулы болатын. Мен сендердің 
аналарыңдай болып кеткен адаммын. 
Сондықтан сағатты ұрлаған баланы 
басқа оқушылар мазақтамасын деп 
сендердің көздеріңді байладым және 
ұрлық жасаған қай шәкіртім екенін 
көріп, оған деген ұстаздық көңілім 
суып кетпесін деп өзімнің де көзімді 
байладым» деп жауап береді...

Осы тәмсіл мұғалімнің бар болмы-
сын ашып, ұстаз атаулының шәкірттің 
алдындағы міндетін, мәртебесін ай-
шықтап тұр.  

                                                                                                                                 
Қуат АДИС

    

Біздің ұғымдағы мұғалім мәртебесі  
Бір әріп үйреткен ұстазға 

өмір бойы тағзым ет. Шынында 
ұстаз – сондай құрметке лайық 
тұлға. Тек шәкірті ғана емес, 
бір адамға өнер, білім үйреткен 
ұстазға қоғам болып тағзым 
етуге тиіспіз. Бірде өзім қатарлас 
жігітке көшеде жасы алпыстан 
асқан бір кісі арнайы бұрылып 
келіп, дауысын әуездеп 
созып сәлем берді. Шыны 
керек, өзінің баласымен қатар 
жігіттің алдында жаны қалмай 
жалпылдап халжағдайын  
сұрағаны маған ерсі көрінді. 
Сөйтсем әлгі ағамыз інісінің 
шәкірті екен. Менің таңырқап 
тұрғанымды сезіп «Бұл кісі 
– маған әліп үйретіп, намазға 
жыққан ұстазым. Сондықтан 
көшеде кездессем, алдынан 
кесіп өте алмаймын» дейді.

Иә, осынау жарық дүниеге келгенде 
анаңның аялы алақанында болсаң, мұнан 
соң білім ұясының табалдырығынан 
аттағанда анаңнан кейін  ұлы тұлға ұстаздың 
жылы шуағына бөленіп, жаңа өмірге қанат 
қағасың.  Ұстаз екінші анаңдай мәпелеп, 
саған беймәлім өмірдің сырын танытып, 
көзқарасыңды қалыптастырып, ғылымның әр 
саласынан дәріс беріп, таңғажайып дүниенің 
сырын ашып, қоғамдық ой-санаңды бекітіп, 
жаңа өмірге баулиды. 

Ойшыл, ғалым Жүсіп Баласағұн «Білім 
– адам баласының ортақ қазынасы» деп, 
ұстаздың шеберлігі мен жетістігі, білімі мен 
ұлағатты тәрбиесі тәрбиелеген шәкіртімен 
өлшенетінін баса айтқан. Қазіргі кезең – 
ғылым мен техниканың, мәдениеттің өте 

Ұрпақты ұстаз тәрбиелейді

“Жанарыңнан от көрем лапылдаған,
Жан дүниеңде сырлар көп ашылмаған.
Айналайын, ұстаздар ұлағатты,
Алтыннан да ардақты басың маған.
Бүкіл халық мойындап сенім артқан,
Халқы мақтан етеді, елі мақтан.
Өздеріңе тапсырып болашағын,
Ұшырған ұл мен қызын шаңырақтан.
Ғажапсыңдар, байсыңдар, ірісіңдер,
Әрбірің отбасының гүлісіңдер.
Білімменен көгінен нұр төгетін,
Шәкірттің жарқыраған күнісіздер” деген жыр жолдары 

ұстаздың ғажап бейнесін паш етіп тұр емес пе?! 

шарықтап өркендеген шағы. Ол адам-
нан үлкен білімділікті, іскерлікті, жан-жақ-
тылықты  талап етеді. XXI ғасырда өмір дің 
барлық салаларында табысты болу үшін, 
қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұға лім-
дер тынымсыз еңбектену керек. 

Әрине ұстаз жүгі – ауыр жүк. Бала бойына 
ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адам гершілік, 
әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана-сезімді де 
сіңіруші ұстаздар. Өз ісіне шы найы берілген, 
жаңалықты жатсынбай қа былдайтын, 
шәкірттің жанына нұр құйып, өмірде өзі 
де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа 
жеткізсем деп жүретін жандар. Өнегелі 
ұстаздан өрелі шәкірт шығады. Ұстаздар 
жайында халқымыздың батыр ұлы, жазушы  
Бауыржан Момышұлы  «Ұстаздық – ұлы 
керемет. Себебі ұрпақты ұстаз тәрбиелейді. 
Болашақтың басшысын да, данасын да, 
ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін 
де ұстаз өсіреді…. Өмірге ұрпақ берген 
аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты 
тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай 
ардақтауға міндеттіміз» деген. Өте тамаша  
айтылған сөз емес пе? Егер адамның 
жүрегінде ізгілік, мейірімділік сәулесі болса, 
ол – мұғалімнің еңбегі. Сол нұрды әрбір 
жеткіншекке жеткізіп, жүрегіне сіңіру үшін 
қаншама тер төгеді десеңізші! Адамды 
тәрбиелеп, оны азамат атандырудың өзі 
бір үлкен күш емес пе? Сондықтан да 
ұстаздардың еңбегі – ғажап еңбек. Озық 
білім мен кенен ғылымды ұштастыра білген, 
білім атты асыл құндылықты халық игілігіне 
жаратуға тікелей атсалысушы аяулы 
ұстаздарға ел алғыс айтады.

Адамзат баласы үшін асыл мұра қал-
дырған ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин: 
«Маған жақсы мұғалім бәрінен қымбат, 
өйткені жақсы мұғалім – мектептің жүрегі» 
деген болатын.

Сол ұлы ағартушы дәріптеген ұстазға 
мемлекет жыл сайын ерекше қамқорлық 
жасап, қолдау білдіруде. Жылдан-жылға 
олар дың қоғам алдындағы беделі мен 
мәртебесі көтерілуде.  Топ бастаған көсем 
де, сөз бастаған шешен де қарапайым ұс-
тазға қарыздар екенін ескерсек, күллі адам-
зат  баласы ұстаз деген парасатты тұлғаға  
бас иіп құрметтеуі заңды. Құрмет төріндегі 
аяулы ұстаздар, төл мерекелеріңіз құтты 
болсын!

Г.АСҚАРҚЫзЫ


