
Түлектер тіл қатуда !!! 

 
Желіні жарған қимастық, сағыныш сезімі менің де оқушы кезімді, 

студенттік қимас сәттерімді еске салды. Неткен құдірет десеңізші, мектепті 

қимай жүргенде университетті де аяқтауға аз қалыппыз-ау... Үлкен өмірге 

қадам басатыныма сене алмаймын, бұған ешқашан дайын болмағандаймын. 

Уақыттың өз дегенін жасайтындығына тағы да көз жеткендей.  

Талпынған жетер мұратқа демекші, мен де ерте білімге талпындым. 

Менің мектепте оқып жүргеннен  алдыма қойған мақсатым ҰБТ - дан жоғары 

балл жинап, Алматы қаласына оқуға түсу ғана болды.  ҰБТ-дан 125-тің 118-

ін алып, мектепті «Алтын белгімен» аяқтадым. 

ҚазҰУге түсем деген үш ұйықтасамда түсіме кірмепті. Ең алғаш 

ҚазҰУды көрген кезде ерекше әсерге бөлендім.Оның алдында көріп,танысып 

келген университеттерге  қолымды бір сілтедім. Сол күннен бастап бар 

арманым, бар ойым тек ҚазҰУдың студенті атану болды. Арманым 

орындалды шүкір. Химия және химиялық технологиялар факультетінің 

студенті атандым. Грант иегері атанып, ҚазҰУ-дың студенті болған кез. 

Таныс түгілі, туыс жоқ, бұрын көріп-білмеген  үлкен қаланың осыншалықты 

ыстық болып кетерін ол кезде білді дейсіз бе?! Шынымен ҚазҰУ-ға түскен 

студенттердің қалашық ішінде адаспағаны және "ректораттың қай этажында 

оқиды екенмін" деп ойламағандары жоқ шығар. Факультет ішінде топпен 

бірге жүру, группадағылардың есімдері мен түрлерін шатастыру және де 

диалект барлығының басынан өтті. 

Басында студенттермен танысып, ҚазҰУдың сұлулығына тамсанып 

жүре бердік, бірақ қиял-ғажайып ертегі артта қалды. ҚазҰУ-дың студенті 

болу оңай емес екен. Үй жұмысын тапсырамыз деп күнде факультеттен 

шықпай жүрген кездеріміз, оқытушының көзіне қарауға қорқып дір-дір етіп 

әрең тапсыратын сабақтар. Кей кездері жылап та алатын кездер артта қалуда. 

Бірақ бұл факультетке түскеніме ешқашан өкінген емеспін. Сабақтың қиын 

болғаны, оқытушылардың өз сабағына жауапкершілікпен қарауы, бір 

тақырыпты қорғау үшін кітаптың жарты бөлігін оқып шығуымыз 

қаншалықты оңайға соқпасада бұл маған ұнайтын. Уақытыңды үнемді 

пайдалануға, тек жоспармен жүруге көп септігін тигізетін еді.  

Университетке аяқ басқалы бері өзімді нағыз телегей теңіз білім 

ордасына, жалынды жастардың қатарына енгеніме өте қатты қуанамын. Бұл 

менің университетімді асыра мақтағаным емес, бұның барлығы 

шынайылықпен, махаббатпен жазылған шын дүние. Менің осы 

университетте алған білімім кейінгі болашақтағы орнымды ойып тұрып 

табуға, биік шыңға жетелейтініне үлкен сеніммен қараймын. 

Осы жүрекжарды сезімін әлеуметтік желіде жариялаған ҚазҰУнің 

химия және химиялық технологиялар факультетінің 4 курс студенті 

Сеилханова Динараның жазбасы мені бей-жай қалдырмады, газетке 

жариялауға тұрады деп шештім. Ал Динараның өзіне келер болсам, үнемі 

ізденіспен жүретін студент болды дер едім. Тек қана кәсіби білім алумен 



шектелмей, бірде ғылыми конференцияда жүлделі орынға ие болып жатады, 

бірде өзі сабақ беріп мектеп түлектерін химияның құпия әлеміне тартып 

жетелейді, оған Динараның қабілеті жеткілікті болды. Қолы қалт еткен сәтте 

оны     әдеби шығармамен көрсең, енді бірде театрға кетіп барады. Осындай 

етіп қыз тәрбиелеген ата-анасына, мектеп мұғалімдеріне алғыс айта отырып, 

біздің сенімді де ақтайтынына шүбәм жоқ, жолың болсын жас түлек, алға 

қойған бар арман-тілектерің орындалсын деп тілеймін! 
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