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•  ...КІСІСӨЙЛЕСКЕНШЕ

Қазақтың білімі жүрегінде
Ка »актын басынан ағылшыя, я франиузлаи ка- 

лыс калатын дәуір өггі. Сойтсе ле, казақ бүгінгі 
үрнагын калай тарбиелеп жатыр? Бу.і -  баршамыз- 
аы алашіататыи жағлай. кямкжасіарыиыи эама- 
пауи біліч жүйесіп мсш ср> үдерісінбі.іу макса гынла 
С.Торайгыров атынлагы ГІавло.іар чсчлекетгік 
уннверситегінін ректоры, экономика гылымла- 
рыitыи ликторы, академик Ерлан АРЫ Н ГА хабар- 
ласып көрін едік. Ол: «Каіактын бі.іімі гілінде че, 
жүрегіиле ме?*, -  леіен үрымта.і coj айіып каллы. 
Mine соиы біз такырынка иіыгарып, әіігімечізді әрі 
карай жалғастырлык.

-  Ерлан ara, алдымен бүгіягі «ка іакстанлык 
білім» хакынлагы ойларынызды ортага салсаиыз 
дсісіі о гіиііпімі J бар.

-  Бүгін Каіақстандык білім леи ауыз тол- 
тырып айтатын білім жүйесі калыптасып үлгерді. 
Бүрын кеиесіік білім жүйесі негіэінде каланган 
білім беру проиесі өзінін миссиисмн орындаи 
бітті. Ол ксздс бөрін біріктіретінорыс тілі болды. 
Балабакшадан бастаи ортамектеп, техникум, 
институттар мен университеттерде б іл ім - іы  
лымды иіеру тск орыс тілінле журі ізіллі. Екін- 
шіден, ағартушылык жүмыс Кеңсс іаманында 
білімсіэлікті жою үраньЖЫЦ негіиі міндсгін ат- 
карлы Бүкіл зауыттар мен совхоз-колхоздарды 
кэсіби білім алган мамандармен камтамасыз ету 
білім жүйссінін нсгізгі максат-мінлеііне айнал- 
ды. М үны  кснест ік  білім жүйссі голыгымен

орындады лсп айта аламыз.
Бүгіндері казакстандык білім өзін ін жүйесін 

калыптастырды. Ол үшін шын журектсн куана- 
мы). әрмнс. Дссс ле, олкылыктарбар. Бірак, мүн- 
дайда казак «-Кош жүре түзеледі* демей ме?..

Казакстандык білім жүйесін ін  басты ерек- 
шеліп үлтгык мүддеге бағытталган. Казак мск-

тептерінін саны артып. казақ тілінде білім ала- 
тын тәлімгерлер катары өсті. Оған гәубә дейміз! 
Сондыктан да, «казакстандык б іл імді* *казак 
б іл ім і* дсп айтуга толык. н е т  бар. Екінш іден. 
кезінде Ка шкстанда 2 университет, калганы инс
титуттар мен техникумдар негізінде калыптаскан 
білім саласы болса, казір сліміздін эр енірінде 
ірі-ірі университсттер бар.

Менінше, казакбіліміаскар шынға жакынлаи 
калды. Мәселен, біздін Ата занымызда орта білім 
туралы сөз болганда, білім міндетті түрде тегін 
берілуітиісдеген Констнтуииялык норма калып
таскан. Бірак, өзіціз айгыиызшы, орта біліммен 
XXI ғасырла адам өмір сүре ала ма? Әрине жок. 
Орта білім тек адамнын ойлау жүйесін ғана ка- 
лыптастырады. Адам омір сүруі үш ін м ндетт і 
түрдс кәсіби б іл ім  алуы кажсг. Жа іпы  адам 
оміріндегі кэсіби біл імнін орны ерекше. Сондык
тан да, казакстандык білім легенде орта біл імнін 
миссиясына еш кім  таласа алмайды. Кәсіби 
б іл ш н ін  рөлі адам оміріиде маньпды скендігін 
мойындауымызкажет. ОсыорайдаКонституцняга 
өзісрістер енгізу іе  жарарлык үсыныстар бар. 
Онын формуласы: елімізде әрбірадам орта білім 
мен коса міндетті түрде кисіПи білім алуы шарт. 
Сапалыбілім -б ізд інТэуел ид ікт ін  20жылдыгы 
карсанынлагы үлкен жеи сімізлін бірі.

(ЖААҒАСЫ 6-БЕТТЕ).



Қазақтың білімі
Ж ҮРЕПНДЕ

КІСІ СӨЙЛЕСКЕНШЕ...
(Басы 1-бетте).

Боллондық Хартия процесінің қазақс- 
гандық білімге қатысты ағымды түстары 
көп. Неге десеңіз, Еуропадағы жоғарғы білім 
саласының тарихы 8 f асырға тиесілі болса, 
бізде ол 1 ғасырға да жетпейді. Ең қызығы 
өткен ғасырдың орта ширегінде жапондарда 
университет тугіл і институт болған жоқ еді. 
Ал қазір барі жапондарға тамсана қарайды. 
Олар шын мәнінде үлкен бір жаңалык ашқан 
жоқ. Тек ең үздік деген үрдістердің қанқасын 
көшіріп, ішкі рухын жапондық менталигегке 
бейімдеді. Америка да (АҚШ) солай жасады. 
Ең мықты ғалымдарды өздеріне тартып, 
жағдайларын қарастырды. Нәтижесінде 
бүкіл әлемге қуатты держава ретінде АҚШ 
дирижер болып отыр.

Жүсіп Баласағұн: «Ақыл -  шырақ, қара 
тунді ашатын, Білім -  жарық, нурын саған 
шашатын», -  деп білімнің, ғылымның қадір- 
қасиетін дәл айтқан. Яки, білімсіз алдың 
түманды деген сөз. Қазақстандық білім де 
дәл солай. Білім тек қана қатып қалған қағи- 
далар мен теорияны уйретумен шүғылдан- 
байды, ол рухани байлығы кемелденген ма- 
ман иесін дайындайды.

Дана халқымыз, «тәрбие адамгершілік- 
тің қайнары», -  демей ме? Ал, қазіргі кезде 
жастарды пәндік олимпиадаға дайындай- 
мыз, УБТ-дан жоғары бал жинау керек дел 
тәрбиеге мән бермей кеттік. Міне, осылар 
бүгінгі таңның үлкен проблемасына айнал- 
ды. Аталмыш екі мәселені б іріктіру керек. 
Тулға қалыптастыру, маман дайындау деген 
нәрселерді бір арнаға тоғыстырып, бір жер- 
де ұстауымыз қажет.

Білім және ғылым туралы заңдарға 
енгізілген соңғы өзгерістерде қуантарлық 
жаңалықтар көп. Солардың бірі «ғылыми 
университет» деген үғымның қалыптасуы. 
Қандай тамаша?! Өзіңіз қараңызшы, универ- 
ситеттердегі студенттер мен мектептегі 
оқушылардың айырмашылығы неде? Мыса- 
лы, мектепте -  сынып, бізде -  аудитория, 
мектепте -  сабақ, бізде -  лекция, оларда -  
факультатив, бізде -  арнайы курс, міне, 
айырмашылық тек қана атауларында ғана. 
Олай болмауы керек. Студенттер -  аудито- 
рияда емес, лабораторияда тәж ірибелік 
б ілім ін шыңдаулары қажет. Студенттер -  
оқул ы қпен емес монограф ия, ғылыми 
еңбектермен дайындалуы тиіс. Студенттер
-  өндіріс ошақтарындағы, ауыл шаруашы- 
лық кешендеріндегі жүмыстарды оқу орда- 
сын бітірмей турып, кәсіби түрде меңгерулері 
керек. Осындай оқу процесінен кейін ғана 
студент нағыз маман болып қалыптасады.

-  С.Торайғыров атындағы Павлодар 
м ем ленеттік уни ве рси тет ін ің  ректоры  
қы зм етіне келгел і бері университеттің  
ты н ы с -т ір ш іл іг ін е  қандай  өзгер іс ге р  
әкелдіңіз?

-  Кезінде Қасым Амаижолов «Өзге емес 
өзім айтам өз жайымды», -  деп осындайдан 
айтса ксрек-ті. Мси осы уииверситетт* )1  
жылдай ректор қызмётін атқарудамын. Өри-

бұл ретте мен ата-аналардың, үстаздардың 
бвлсенді түрде кір іскен ін қалар едім. Ал 
жастар тамаша. Қ а з ір г і студенттерге 
қарасаңыз рухтанып қаласыз.Өсіресе, қазақ 
балалары жан жақты ғой. Кезінде әкем: 
«Балам амал жоқ, сендерден түк те шықпай- 
ды. Профессор боларсың, жақсы маман 
боларсың.бірақкоммунистікдүниетаныммен 
тәрбиеленген сендердің буындарыңнан 
Мухтар Өуезов шықпайды ғой!», -  деп айту- 
шы еді. Осы философиялық сөздердіц мәнін 
қазір түсін іп отырмын. Әкем осы сөздерді 
тілін, гарихын, дінін, дәсгүрін білмей қала 
ма деген қынжылысынан айтқан екен ғой!

Біз де жас кезімізде мектепте сабақ тезі- 
рек бітсе, далаға футбол ойнауға жүгірсек, 
демалысқа тез шықсақ деп армандап жүре- 
тінб із . Біздің жастар өзгерген жоқ, ата- 
аналар өзгерді. Бірақ қараңызшы менің әкем 
біздерге қандай әке болды, ал мен балала- 
рыма қандай әке болудамын? Айырмасы жер 
мен көктей. Мен 6уны барлық ата-аналардың 
назарына салар едім. Тәуба, бүгінгі жастар 
заманауи білім мен біліктері бар сауатты 
ұрпақ. Білік білімді пайдалану деген сөз. Ал 
б ілікті болудың формуласы заман талап етіп 
отырған білімді игеруі, адамгершіліктің ру
хани қазынасын сіңіріп, отанының патриоты 
болу.

Қазақ жастарына білімді, білікті болың- 
дар деп айтар едім. Біздің жастар Отанымыз- 
ды биік шындардан көрсетіп, осыған дейін 
қа за қ  елі бағындырмаған белестерге 
шығаратынына сенемін.

-  Жастарды ңатты маңтадыңыз. Эри
не, оларға сенгеніңіз жаңсы. Бірақ, мына 
кітап оңымайтын жастар туралы не айта- 
сыз? Бүл «ңүбы лы с» с ізд і алаңдатпай  
ма?

-  Соңғы кезде аға буын өкілдері тарапы- 
нан: «Бүгінгі жастар кітап оқымайтын болып 
барады», -  деген пікірді жиі еститін болдық. 
Демек, қазіргі таңда ең көп көтеріліп жүрген 
мәселелердің бірі -  жастар кітап оқымайды, 
оқығысы келмейді дегендей уәждер. Осыған 
өзіндік ой-пікірлерімді қосып көрейін.

Таяқтың екі үшы болатындай, бүл жағ- 
дайға да екі түрлі көзқараспен қарайық. 
Көңіліне көпті туйген аға буын пікіріне ку
лак ассақ: «Қазіргі жастар ғаламдық өрмек- 
тің шырмауына еніп, электронды ақпарат- 
тардан бас алмайды. Кітап оқымай, рухани 
жүтаңдыққа салынып барады. Аға буындай 
кітапхана мен кітап дүкендерінің табалды- 
рықтарын тоздырып, кезекке түрмайды», -  
деп дабыл қағуда. Қарқынды дамып келе 
жатқан еліміздің жан-жакды жетілген аза- 
маты болу үшін көп күш-қуат, жігер, саналы 
білім, кәсіби б іл ік пен көп уақыт қажет. 
Оның үстіне жастар ғаламтор ресуртарынан 
өздеріне қажетті барлык, мағлұматтарын ала 
алады. Сондықтан қазіргі «асығыс эаманда» 
жастарымыз кітапханада сарылып отырмай, 
қажег ақпаратын ғаламтордан алып, уақытын 
үнемдейді. Оның орнына тіл курстарына не- 
месе коңіпі ауған сәладзғы үйірмелерге 6р- 
рып, тшті кейбіреулері нарықтың талабына
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жүректегі білім», -  деуші еді. Сонда көрдіңіз 
6е? Тілдегі білім ол тек қана жаттанды білім. 
Ал жүректегі білім -  ой-сезім, сана. Нағыз 
мамандық иесін түлға етіп қалыптастыратын, 
міне, осы жүректегі білім. ҰБТ балаларды, 
үстаздарды жаттанды білімге салып қойды. 
Логикалық мәселелер ше? Оларға қазір жол 
жоқ. Осындағы кемшілік айқара көрініп түр. 
Негізгі әңгіме де осында. Қазір 11 сынып 
оқи ты н  оқуш ы л ар сабақ оқы майды . 
Сондықтан осы мәселелерді шешу үшін мен 
мыналарды үсынар едім: біріншіден, ҰБТ 
қосымша білім сапасын анықтайтын форму
ла ретінде пайдалану. Екіншіден, мамандық 
таңдау жағын ескерейік. Шындығында, ба
лаларды топырлатып бір аудиторияға жи- 
наймыз, сыртта уайымдап жүрген ата-аналар 
мен тыныштықты бақылаушы тәртіп сақшы- 
лары -  ҰБТ тапсыратын уақыттың ортақ 
сюжетіне айналды. Меніңше осыған байла- 
нысты жалпы бір күнде тест тапсыру қате. 
Балалардың дайындығына орай жыл мезгіл- 
деріне қарай қойсақ қой. Оны балалардың 
өздері дайындықтарына орай таңдаса жақсы 
болар еді. Міне, осы жақында ғана ҰБТ өтті. 
Ал енді шілде айында былтырғы колледж 
бітірген, сол жылы оқуға түсе алмай қалған 
жастар тест тапсырады. Бірақ оларға назар 
аударып жатқан ешкім де ж оқ. Міндетті 
түрде шілде де емес, жылдың ортасында 
тапсырып қойса жақсы болар еді. Ол үшін 
тест орталықтарын жеке ашу керек. Демек, 
тест мектептер мен университеттер де өтпеуі 
тиіс. Өйткені, мектепте өтіп жатқан ҰБТ-ға 
ата-аналар араласуға тырысады. Оның 
үстіне төрт сағаттың ішінде бес пәннен тест 
тапсырып шығу балаларға үлкен психо- 
логиялық салмақ тусіреді.

Жаттанды ауыздағы білім -  ҰБТ-ның 
кемшілігі. Ол жастарды тек қана жаттауға 
итермелейді. Яғни, фундаменталды білімге 
жол жоқ деген сөз.

-  Мәселен, Еуропада ЖОО-ның 90

1.07. 2011

Мәселен, өткен жылы қара шаңырағымызда 
«Мемлекеттік тіл» жылын жариялап, сонын 
аясында «Қазақша кітап оқиық» акциясын 
бір жыл бойы күн тәртібіне қойдық. Атал
мыш акция бойынша әр ай сайын қазақтың 
тарихи тұлғаларының туындыларын оқып 
тұрдық. Бұған өзім де ат салысып қаңтар 
айында Абай мен Мәшһүр-Жүсіптің құнды 
рухани қазынасын қолымызға алдық. Ал, 
ақпан айында Шәкәрімнің, наурыз айында 
Мағжан мен Жүсіпбектің еңбектерін және 
т.б. қазақтың көрнекті түлғаларының шы- 
ғармаларын оқып түрдық. Байқағанымдай 
акция барысында жастар көркем әдебиет 
оқуда, түтас мазмұнын талдауда, өздерінше 
сын айтуда белсенділік танытты.

Бесінш іден, қаз ірде той, туған  күн 
секілді жерлерге қонаққа шақырса не сый- 
лаймыз, не сатып аламыз деп сан соғамыз. 
Неге осындай жиындарға рухани азық болар 
кітап сыйламасқа?! Тамаша емес ne? Мәселен, 
мемлекеттік «Мәдени мүра» бағдарламасы 
бойынша жарыққа шыққан «Бабалар сөзі», 
Қызылорда да «Сырдария кітапханасы» се- 
риясымен шыққан 200 томдық қүнарлы 
кітаптарды, Атырауда жарық көрген 28 
томдық қүнды кітаптарды, М-Ж. Көпейұлы 
мен С. Торайғыровтыңтүлғалық энциклопе- 
диясын сыйға тартпасқа?! Сонда ғана 
жастардың кітапқа деген көзқарасы өзгеріп, 
қызығушылығы артар ед і. Мундай іс т і 
дәстүрге айналдыру керек.

Сіздің жоғарыдағы сауалыңызды жас- 
тарға емес, үлкендерге неге жастарды кітап 
оқуға ынталандырмаймыз деп өзгерту ке
рек. Жаһандық заманауи ақпарат көздерінен 
өздеріне қажетті мағлүматтарды меңгеріп 
отырған жастарды тек қолдау керек.

-  Т ү с ін ік т і. Сосын мына. әке ң ізд ің  
айтқандары ңүлаң турерл ік дүние екен. 
Осы орайда, сіз әкеңіз секілді бола алма- 
дым д е й с із . БіраК/ с ізден  үлкен адам 
ш ы қты , 11 ж ыл бойы студенттерм ен  
жүмыс істеп, өмірде көрген тәжірибеңіз  
аз емес. Олай болса, б ү гін г і жастардың  
тәрбиесінде сізд і не алаңдатады?

-  Қызық сауал екен... Негізі әкеден озып 
туған кім бар? Осындайда мынандай оқиға 
ер іксіз  есіңе келеді екен. Бірде Жамбыл 
атамыздан жазушылардың бірі:

-  Сіз қазақтардың арғы-бергі тарихын 
мықты білесіз. Жалпы сіз қазақ тарихындағы 
бірегей қайраткер ретінде кімді танисыз?», 
-  деп сұрақ қойыпты. Сонда, Жәкең біраз 
ойланып:

-  Қүнанбайдан артығы болмас, -  депті.
-  Қалайша?! -  деп таң қалған жазушы:
-  Абайды қайда қоясыз? -  дейді. Сонда, 

Жәкең:
-  Е, Қүнанбай сияқты әкеден Абай секілді 

дана туады да, -  депті.
Шынында да, әкеңнен асып тудым деу 

бос сөз. Сондықтан да, әкемдей болу кайда. 
Бірақ, әкеме үқсап бағуға әрдайым тырыса- 
мын, дкем шыққан асқар би ікке шығуға 
талпынамын. Әкемнің аэамат ретінде хал- 
қьтнб жасагаи қызметтерін аткарслтл’детт- 
апманлайммн. An бугінгі жастаппың тәобие-



жылдай рок I up қызмет^ атмрудамын Эри
не. бул жыддир ней уштн халык алдындаг и 
улкен азамат >ык сын сияқты көрінді. Сондай- 
ақ, мен взімді әнч жопын цуған бакытты
перзенгпін деп «чептеймін. Сондықтйн бо 
лар, таган буя қызмет ете ыстык, Ьам жауап-
керш ілтг і зор. Ак.мцатында осы жылдлр 
ішіиде өігврістер ere квп болды. Ол - менің 
ректорлык кызметтммен гана байланысты
емес. Оп -  Отандык білім саласындагы тама
ша жаңашыл реформалар мен бетбурыстар 
ораиына байланысты дер едім. Отанымызда 
жйңашыл реформалар болып жатса білім 
саласьгд* дэл сондаи өзгерістерге толы. Ось» 
он бетбурь/«эрдаи шет қалмай взтнің устан- 
faH принциптерж орындап, нөшпен бірге біз 
де келе жатырмыі. Бгздг*ч университет 
бағындырган әрбтр белес -  бүніл ужым 
жумысының иәтижелі істері. Университет 
басынан dp 1 урлі кезеңдік өзгерістер e u i.  
Біріншіден. ө іің із  білесіз апгашында индус- 
триялык университет ретінде студенттерге 
білімберсек. казіркепсалалыбілім жүйесіне 
ившіп. мана мэмандыктар аштық. Екіншіден, 
материалдык Ъаэамызга байланысты бізде 
бірнеше корпус салынып, эаманауи jeprrey  
зертханалары ашылды. Бүгінде универси
т е т  заманга сай гехникалык жабдықтармен 
камтамасыз етудеміз. Үшіншіден, ең маңыз- 
дысы. оку процесі қатгы взгерді. Профес- 
сорлар бурынгыдаи саргайган кагаідарына 
жазылгаи дәрістерін немесе кітаптан оқып 
турып сабак бермейді. Қазір окытушы про 
фессорлар да, студенттер де вігерді. Жаи : 
land шүгіріп келіп мен экономист, не заңгер. 
инженер болам деп қалтага дипломын салып 
кететін кезден гік. Қазір, таубе, студент- 
терімтз нагыз касіби ез ісін біпетін білікті 
маман болып калыптаскам.

Т а * ы да б<р үлкен мактанышымыз ол -  
студент тердің 71 пайызы мемлекегпк грант- 
та окиды. Алғаш мен осында ректор болып 
келгеиде 2400-дей студент болган. Ал иазір 
олардың саны 12 ООО-га жетті. 90-жылдар- 
дың басында бтрнеше ғылым докторлары бар 
болса. и,аз(р университет қабырглсында 60- 
таи астам гылым докторы бар. Оган қаншама 
кандидаттарды косыңыз. Осыныңбарт үлкен 
бір натиже, үлкен жетістік. Бтэ тек кана бі- 
лтм-гылыммен іана шектеліп қалмай мәде- 
ниет, спорт салаларын колдауда да атх.арыи 
жаткан еңбектеріміз субелі екенін айтқым 
келед». Унн»ерси7ет7еп филармония жастар 
дың внеряік қабілеттерін шыңдауга ат са- 
лысса. Естай атьждагы ултгык оркестріиен 
ерекше маи,іануга болады. Осы шағын шы- 
гармашылық ужымда 8 мәдеииет қайраткері 
мүмыс жасайды.

Ал спорт жайлы аитар әңгіме көп. Тек ең 
баітыеына ток,іалсам. Олимпиада оиындары, 
алем чемпион<іттарына университет спорт- 
шыпары елім)здін намысыи к орм п, н»н 
байрагымызды желбіретіп жүр. Мэселен, 
Асгана мен Алмагыда өгкен Азиядага б 
спортшымыз ел иамысын қорғап, жүлделі 
орындар алды. Осының бәрі бтздің уни- 
верситепиіздің үлкен бір белесі.

-  Бірнеше жоғары лауазымды ңыэ- 
меттер аткарганыңызды жаксм б ілемһ. 
Сол кездегі сіз атқарған биіктерден Кара
ганда. ж о fapfb i очу орымдарының немші- 
л іктер і мен артыңшылыктары кандай? 
Жалпы, универсмтеттегі оку-б іл ім  c t jh -  
дарттарыиа квң іл ің із тола ма?

'  Абайдыц: «бес нарседен кашық бол, 
бес нәрсеге асык, бол», -  деген улағатын

. *  *• t  V :

жагтайым»,мдан санамызға cfnJpm «Afw« - 
я к ,қярасын - қара* деп аиту к.асиет»н бойга 
дарыгтық.

Енді немшіліктерінен бастасам.
Біртнші кемиііяік -  еліміздегт көптеіен 

Ж00 уацыт талабына сай ілесе алмай отыр. 
Ал, екіншіден, жоғары білім беретін оқу  
ордзларыидзгы млтерналдык база заман 
талаЬына сай жабдыкталмауы цынжылтады. 
Сол магериалдык гехникалық 6азасы зама- 
науи талаптарга сайкес жабдықталмауынан 
жас мамандар Ж00 тамамдағаинан кейіи • 
жумысқа белсене араласа алмай жүр. Бүл 
жерде техникалык, база дегеніміз корпус тар : 
гана емес, гылыми-зерттеу зертханалары 
екеніи е«.кертен жөн. Шетелге барып жүр 
генде қайы ргалары  сал-сары универ  
смтеттерді квресіз. Бірақ, жо*ары мектеп 
іш індегі зертханллар қымбат қаражатқа  
алыиған материалдык, техникалық базалар- 
мен қамтамасыз етілген. Оны квргенде  
кызыгасыз. ҮшіншІ кемшілік -  академиялық 
бостандықты кецейту ім із керек. Онсыз 
жогары білім саласының дамуын елестетудің 
өзі қиын. Сонда жогары мектептер де ар 
турлі бояып шыгады. Ьізде чалр институт та 
квп, университет, академия да баршылык,. 
Бірак, айырмашылыгы тек к,ана агында.

. Оның іатын өзгертуіміз керек. Ол детеніңіт 
♦ ылыми зертханалар арқылы гылымды 
кіргізу.

Енді жетістіктеріне келер болсақ. Бірін- 
шіден, соңғы жылдары гылыми-техникалық 
парктер пайда болды. Ягни, инновациялык 
жумыстарга квп мзн бер»ле басіады. Екінші- 
ден, бпдің  Ж00 ештеңеден корыкпай тың 
жаиалықгарды. үрдістердіенгізіп жатыр. Біі 
сиякты Кеңес үкіметінің курсауында болган 
мемлекеттер мундай тдуекелге барган жок 
Мүны да жегіст ік  деп баталаута болады. 
Жакында Білім жане гылым министрі Бакыт
жан Түрсынулынын кептен бері шешімін 
таппай келе жаткан маселелерді бір жвніе 
са/іып, «улттык ғылымн университет», *гы- 
лыми-зерттеу универсиіеті»  деген угым 
кірг (і д і . Міне, осы жерде «біліиге f  ылымсыз 
жол жок» Деген проблемалы м»селе шешімін 
табатын болады. Ол да артыкшылык болып 
еселтелмей ме? Қазір 3-4 Ж00 осындай 
атамар а лады. Соған карап бәріміз де тал- 
пынамыз. Кім біледі, мумкін мен баскарып 
отыргаи университет те осындай атакка ие 
болагын шы/ар.

-  Ауыл жастарыиың Алматы және Ас
тана калаларында бой квгерген жогаргы  
о ку  о р ы н д а р ы и а  м е м л е к е т г ік  грант  
аркьілы тускендері болмаса, аңылы бе- 
лімде білім алум  ата-аиаларыныи қал-  
талары квтере берм еид і. Ал с іздерде  
ауыл ш а к ір т т е р іи е  арналган  канд ай  
жеңілдіктер бар?

-  Жалпы ауылдан тулеп ушкам талап- 
керлерге мемлекет тарапынан көмек аз

• кврсепліп жагқам жоқ. Конкурсгар (грант) 
кезінде каланың талапкерлеріне К а р а га н д а  
ауыл окушыларына көп жеңтлдікгер Ьар 
екенін білесіз. Муныбірдеңі). Екіншіден.әр - 
университетте студенттерге көрсетілетін

' жеңтлдіктер жуйесі қалыптаскан. Мысалы, 
б ізд ің  университетте студент семестрді 
шуудін» багамен тамамдаса 20 лайыз. 
алеумегтік жагдайы томен немесе білім,

• өнер, спирт салаларында жогары жеттстік- 
терге жетсе ~ ЬО пайыздык жеңілдіктер

қарлаырыпган  Га*ы бір айта кететін масе 
ле акылы бвмімде окитын студенттердЦ 
гөл<>млкыгын енді б һ  j*t саЛын төлеуге мум- 
кіндік бердік. Себебі бвліп івлеу ата дна- 
napfa көп жең ілд ік тудырады. Сонымен 
катар үздік окитын студенттерге М-Ж. Ке 
пеиулы, С. Торайгыров, Қ. Сатбаев жэне т.б 
тарихи тулгалар атындагы атаулы стипен- 
дияпар тагайындалады. Дарынды студент- 
тер ректордыц грангьжэ да ие бола алады. 
Тагы бір ауыл жастарына жеңілдік облыс 
акімінтң, аудан акімінің, ірг ендір іс ошақ- 
тарынын гранттары да карастырылган.

-  Тауелсіздікие нол ж етк іэ гел і бері 
б іл ім  саласында квпте ге н  өэгер істер  
орыи алды. ЖОО-ға Ұлттык 6ірың»ай тесі 
тапсыру арчылы тусіп ж урм із . Свйтіп, 
халық арасында: «Бақ шаба ма, бап шаба 
ma?», -  д е ге н  п іи тр  де н а л ы п та сы п  
үлгерді. Оның үстіне б іл ім і таяз мектеп 
түлемтсрі «тисе терекке, гимесе бугакпа» 
деп, эйтеуір, сураңтың кез келген нуска- 
сын белг ілей салуды шығарды. Осы тура- 
лы не айтасыз? Бул жастардың санасына 
кері асер етпей ме?

-  Жалпы Үлттык бірыңгай тестілеугр 
(осыдан кеиін ҮБТ) байланысты мыиандаи 
бір ой 6аста< ■ім. àpôip мехами ін н щ  j ууынын 
взіндтн себептерт болады. Кезінде 6і.*де 
тестілеу пайдаламылмн жок- Қолданса да 
баска формада. баска жагдайда. ҮБТ ның 
енг ізілуін бір илрсемен гана байланыстыра- 
мын. Ол -  білім саласындаіы коррупцияны 
жоюга багытталіан фирма. Кеіінде талап- 
кердің о к у м  тусер кеэінде объектив»і ба 
галау жагы киын болды. Бул үлкен когамдык 
дерг еді. On ке ідері Ж00 икуға тусу үшін 
тамыр-таныс аркылы шешіліп, жүзеге асаіы- 
н» ч көрдік. Мніе, ҮБГ осы мәселені шешетін 
ф.ішир ретінде кэрас'ырылды. Бул үлкен 
алеуметтік м^сглені ҮЬТ шешіп ге берді. Осы 
орайда ҮБТ-іа рахмет айтуымыз керек 
(күліп.)

ҮБТ осымі>н басталды. Бірак. ар идрсенщ 
езінщ иүмкіндіп, шенарасы бар. ҮБІ өз ше 
карасынан шыгып н е т .  Ьцшеше функцияны 
ҮБТ ныңиыгыиасалып жібердік. Алоны ҮБТ 
мвтере алмады. Мысалы, ҮБГ мектеп бітіріп 
отырган балаларга оаіа беру іана емес, 6>р 
сатте жогаргы оку орынына түсуге мумкіндік 
беріп отыр. Сондай-ак, мектептерге. муга- 
ліидерге, облыстардың бшім баскарма- 
ларының рейтинггерін амықіаитым  фор- 
мулага аиналды.

Ментңше, адамның білімін гек кана ҮБІ 
аркылы анықтау мумюи емес. Біреуінің сез 
саптауын тыңдау керек, ал екіншісінің жазу- 
ын кору керек. Консерваториям  т ус in 
жатқан бала тестіні кайтеді?! Консерва 
торияга тусетін талапкердің дауысын тенсе 
ру керек. Ал суретші немесе журналистика 
мамандыгына гусетін 6алага наіетатиканық 
қажеті канша? Міне, осы маселелерте ерек 
ше мән берген жөн. Сондыктан барлык 
мамандыкка бірдей ҮЫ енгізу кате. Демек. 
негізгт емтиханды еркін түрде тапсыру керек 
те. шыгармашылык емтихан косымша болуы 
тиіс. Ал тест қосымша тексеру элеиенті 
ретінде колданылу керен.

Осы орайда, ҮБТ га байланысты тағы да 
6 ір нэрсе есіме түсіп отыр. Кеіінде акем 
маркум: «Балам білімиің екі түрі болады».

деп айтушы едт. Енді осындагы білімніц 
«б ір інш іс ін  -  т ілдегі білім, ек інш іс ін  -



пайызға ж уы ғы  мемленеттің м ел іг інд*. 
Аталмыш білім ордалары шакірттерді тек 
б іл ім  гранты  арңы лы қабы пдайдьі. Ал 
онда тусе алмай ңалғаи түлектер, амал 
сыз ақылы ЖОО-ға туседі (оның вз і еа- 
наулы ). Қазақстанда м е м л е ке тт ігЫ е и  
repi мемлекеттік емесі басым. Бул тура- 
сында не айтар едіңіз?

- Меніңше сіз дүрыс айтасыз. Жалпы 
алем бойынша артурлі жуйе калыптаскан. 
Мысалы, Германияда. Францияда мемлекет 
тарапынан 6впінген  каржыға оқитын сту- 
денттер вте көп. Мен емді оны 90 пайыз дел 
айта алмаймын. Ол мүмкін емес. Ондай 
лқшаны мемлекет шығара алмайды. Бірақ, 
оларда мемлекет тарапынан білім алу жүйесі 
бар. Мундаи гранттар бізде де бар. Бірақ, 
иегізгі айырмашылықтарын аитайын. Мем- 
леяет таралынан биыл 345 ООО тенте каржы 
грантка бөлінді. Ал қаржы неге жумсалады, 
ол «уғалімнің жалакысыьа. уииверситеттің 
техникалык базасын камтамасыз етуіне. 
Былайша айткандэ ун^аерситеттің барлық 
шығындарын жабуга. Ал шег елде жағдай 
мүлде белек. Онда акылы бөлімде оқитын 
студенттің ақысы университет шығындарын 
жабуға жүмгалады Ал лғартушы ғалымдар- 
дың мапақысын м/>млекет телейді.

Мемлекет тарапынан гранттардың саны 
мыл сайыи всіп жатыр. Соңғы 12 жылдың 
ішіиде 3 есеге өсті. Осы каржының барі рес- 
пубпикалык, бюджет тарапынан бвл ін іп  
отыр. Десе де, гранттар саны алі де аз. Сон 
дықтан да. мен с ізд ің  осы сурағыңызды  
тояығымен колдаймын. Мысалы. бір облыстэ 
іранттарсаны тым көп.алекінші біроблыста 
осы гранттардың жартысы да жоқ. іп ім ізце  
ірі холдинпер. өндіріс ошактары. халық- 
аралык қорлар квп. Міне, осылар Ж00 грант
тар карастыруы кажет. Біздіңуниверситетте 
осыидай грангпен 400 студент оқиды. Ше- 
телде бундай гранттар өте көп. Сосын, жер- 
гілімті бюджеттен ақша бөлу жүйесі калып- 
тасқлн жоч- Ь ізд ін  облысымызда гама 
муидай жуйе бойынша грант белу реттелген. 
Міне. осы жылы 1000 грант бойынша біздің 
(іуденттер білім алып жатыр. Осындай 
граиттык. жүйені елім іздің барлык. вңір- 
яержде енгізу кажет.

Сонымеи катар әр аудан әкімгершіліктері 
грант бөлуде. Жыл сайын 220-240 бала 
аудандык бюджет бойынша окуын жалғас- 
гыруда. Қосымшз обпыста 200 стипендий 
облыс әкімінің тарапынан алады. Міне, осы- 
ны бір жүйеге келтірген жвн.

-  Қазіргі жастардың біл ім і мен білігт 
сіід іңойыңызша кандай дарежеде? Жас- 
тардан күтер үм іт ің із ...

Бодің кезде бүтінті мүмкіндіктердің 
бірталзйы болмады. Қазір каранызшы кіп- 
кішкентай «'дбилеріміз ат кулағында ойна- 
пндам комньютерді иеңгерген. Үш тілді де 
(каіак. ағылшын. орыс) катар алып келе жа 
тыр. In  бастысы б ізд ің  жастар б іл ім д і 
казакша алып отыр. Мысалы, мен өзім орыс- 
ша окыдым. Ал менің балаларым каіакша  
оқып жатыр. Мен оган куанамын. Ал енді 
б ія іп  жағынаи, Аллаға шүкір заманга сай, 
прагматихалык квзқарас ланда болды. Одан 
шошымауымыз керек.

Өкінішпе орай казір мынандай бір тен
денция бар. Ол -  окуь»н бітірген соң диплом
ам чалтасына салып койып, өз таңдаган ма- 
мандығы бойынша жүмыс істемеу. Сондыктан

^̂ 9ШЩЯШШШШШ9ЩЩЩЁЁЁЁВ̂ ШЯЁЯЁЁШЁЁЯЯЁЁІЁЖ с.ай косымша жумыс к т е п  т« жүр. Д*мрк.
нарықтың бет аписы мен b a rыты осыған
мәжбүрлеп отыр.

Ата-аиа. ага буын жастарға кітал окуға 
байланысты дурыс багыт-бағдар беріп  
жатпағанын ескерсек, жастарды да жнәяай 
беруге болмайды. Муны ата-аналардың тәр- 
биелік функциясын толык орындаматаны- 
нан көруге болады. Here десеңтз. каз ір г і 
ата-ама, ara толқын жастар қызығып окитын 
кітапты  усына апман отыр. Міне, мәсепе 
кайда жатыр. Кезінде әкем: «Айналайын 
балам, мына кітапты окышы деп. Генрих 
Шлиманнын «Жизнь замечательных людей», 
Мухамеджан Тынышбаевтың «Қазак-кырғыз

- халкының тарихы», -  деген кітаптарын  
Колыма устатып, рухани сусындауыма жағ- 
дэй жасаған болатын. Осылайшә акем ялас- 
сикалык адеби туындыларды оқуымды унемі 
бақылауында усгаушы еді. Содан кей ін  
Абайдың қара свздерінің мәнін уғып, өлең- 
дертмен сырласып өстік. Одан бөлек әкем 

: күнде кешкісін отбасымызды жинап Мухтар 
Зуезовтің  «Абай жолын», Ж үсіпбек пен

• Ахметтің туындыларын, Мағжан мен Султан- 
махмуттың поззиясын дауыстап окып беруші 
ед». Керек десеңіз Гетенің неиіс тіліндегт 
туындыларын дауыстап окы п. артынша 
мазмүнын аударып түсіндіретін. Содан кейін 

і біз бала кезімізден кітап окуға үйір болдык. 
Бауырым Нурлан екеуміз классикалык көр- 
кем әдебиеттер окып жарысатынбыз. Демек, 
ең бірінші ата-ана бала колына өмірлік азык 
болатым. кунды кітаптарды устатыл, оңыға* 
нын бакылауы тиіс. Бул әкенің. ананың мін- 
дегі. Осы міндет өз дентейінде агкарылма- 
таннан кей ін  бала қалайша кітап окуға  
әуестенеді?

Екіншідеи. муғалімдер мен профессор- 
лар окушылар йен студенттерді кітап оқы- 
туға байланысты міндетін адал аткара алмай 
отыр. Оқытушы профессорлардыңжастардың 
и ) ran оқуыиа жасайтын ықпалы өз деңгеиінде 

: емес.
Үшіншідек, көпгеген үйлерде отбасылык 

кітапхана. кітап жинаудәстүрі жоктыңкасы. 
Мен Паөлодарда талай үйлерде конакта  
болдым. Бірак. кітапка лык толы кітап сөре- 
лерін байкамадым. Негізінен. Алматыдағы 
зиялылардың отбасыларында мундай иітал- 
хана коры длі жалғасын табуда. Осы үйдегі 
ниапхана к оры да бапапардың нітап оқуына 
өзіндін асері бар. Кеэінде үйдегі кітап сөре- 
лерінен Алаш кайраткерлррінің еңбектерін 
окуды жаным жаксы көретін.

Есіме қызықты окиға түсіп отыр. Ай сай
ын алатын шәкіртакыма унемі кітап алып, 
взімнің жеке кттапхана корымды һайытып 
журетінмін. Бірде аиеи: «Балам, арине сенің 
шәкіртакыңа кітап сатып алатының куанта- 
ды. Бірак. нітап сатып алсаң вміріңде бір- 

: неше рет колыца алып оқитын кітап ал. Ал 
калғанын кітапханадан табасың». -  дегені 
кунды да күнарлы кітаптар жинауыма жол 

; сілтеді. Бүгінде отбасылык кітапхана корын> 
да кыздарым таңдап журіп оқитын 5 000 
кітап бар. Міне, осы кітаптар бүгінде кызда- 
рым иүндепікті азықган. ын рухани казына 
болғанына куаны ш тымын. Яғни. арбір  
отбасындағы кітап коры жастардың кітап 
оку мәдениетінің калыптасуына себеп.

Төртіншід .-н. жастардың кітап оку  мэ- 
селесіне ат усті карайтын болдык. Испания, 
АҚШ секілді елдерде «Бір ел • бір кітап» се- 
кілді экциялар дэстурлт турде өтмізіледі.

«ірмвидаймын. кп  бүгімп жаг t лрдыц Тврбив- 
сінде аяаңдататын маселе біріншісі. үлттык 
тэрбменің тым аздығы. Расында да улттык 
тарбиеге толык ман беріліп отырған жок. 
Көшеге шығып Қалибек Қуанышбаев, Күләш 
Бәисейітованы сурзсацыз, ж а оа р  білмейд». 
Ал ол к іс ілер  өтнен ғасырда ғана казак  
мадениеггн өрг« суйреген түлғалар ғой. 
Осыдан-ак. улттық тәрбие кандай деңгейде 
жүріп жатканын білесіз.

Екіншіден, жастардың ойлау кабілеттн, 
ой санасын тарбиелеу қажет.

Ушіншіден, мемлекетшіл саианы өсіру 
керек. Бурындары аталарымыз руды тегін 
білу ушін, улт ретінде б>ртгу мен туыс іздел 
сураса, бүгінде үлкендер жік-жінке. ру-руға 
бөлтну үшін, жастардын руын сурайды. Жас- 

: тар тәрбиесінде алаңдататын мәселенің бірі 
: осы. Акикатында жастарды мемлекетшіл, от- 

аншыл санаға квтермей ертеңіміз карацғы.
Төрттишіден, улгі боларлыктай тулғалар- 

ды әлі дурыс насихаттай алмай отырмыз. 
Бала кезімізде бізге «Өскенде кім боласың?». 
-  дегенде, «Гагарин бопамын. гарышнер 

: боламын», -  деуші едік. Кешегі Абай, Э.Бө- 
кейханүлы, А.Байтурсынулы, Т.Жүргенов, 
Қ.Сатбаев. I . Омаров. Ө .Ж ан ібековтер , 
бугінде Ө.Кекілбаев, К.Сагадиев, жастарға 

; үлгт боларлыктай алыптар емес пе? Тек осы- 
ны дурыс жолға койып. насихаттау қажет.

Бесіншіден, ислам дінінде ең керемет 
; уғым -  имандылық болса. осы имандылық -  
' тарбие негіз і. Қазақта нмандылық адам- 

гершілік, әділетттлік, ізгілтк. мейірімділік 
касиеттерді білдіредт. Сондыктан жастарды 
имандылыкка тәрбиелесек, болашағымыз 
жаркын болмак.

-  Мына, Павлодар -  киел і, ңасиетті 
вңір ғой. Ерекше топырағынан Буңар ж ы -  
рау, М аш һур-Ж ус іл  К елеиул ы , Ңаныш  
Сәтпаев, Иса Байзақов сынды қазаңты ң  
біртуар азамагтары ш ы қты. Осындай гул- 
ғаларды  дүниеге  а ке л ге н  бул в ң ір д ің  
табиғаты бүгтндері демалып ж аты р ма? 
Аты Алашқа. һам барша ка за к  ж урты на  
малім тулгалар кв р іи іп  жүр ме?

-  Қазак ғылымының калыптасуына. да- 
муына атсалыскан Қаңекеңнің елінен. жазба 
казак әдебиетінтң негізін к апасқан Жусіп- 
б е к т ің  ж ер інен .  Жаяу Мусадай дулділ  
шыккан гопырақтан бүгінде әдебиет май- 
талманы Музафар Өлімб музыка, өнер 
саласының кайраткері Шахимардандбіловті 
атауға болады. Одан бөлек, Елбасының от- 
аншыл істеріне демеу * олған Даниял Ахме- 
товты және Дуйсенбай Дуйсенов, Серін 
Алигужиновты тл ,сак. ғалымдардың сара 
жолын куған іпкен гапымдарымыз Ғарифол- 
ла F'-U, Зайролла Дуйсенбеков, Ғакып Уа- 
пиев, Жабайхан және Мейірханвбділдиндер, 
Мухтар Бакенов. Қабдырахман Дүйсенбин. 
Есен Бектуров, Малік Қайыпов жәме т.б. 
атауға болады. Букар салған, Мәшһур^Жусіп 
қалаған, Султанмахмут шыңға шығарған 
адебиет саласында Олжас Сулейменов, 
Қалмуқан Исабаев, Мүбарәк Жаманбалинов, 
Ахат Жаксыбай. Арман Қани секілді тулғалар 
бар. Осы кутты  мекенде кө з і  ашылған  
булакгын кайнары бітіп, таусылып калған 
жоқ ,  кайта үлкен арналы ө зе н -те ң із гс  
уласып улғайды. Бул касиетті топырактуң

: тумалары алі Отанымыздың гулденуіне, 
өркендеуіне атсалысады.

Әңгімелескен  
Зарина БҮЙЕНБАЙ.


