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ШАРАЙНА Үш қоңыр

Қазақстанның тәуелсіз мемлекетке айналуы 
көптеген жаңартуларды талап етті, оның 
ішінде ғылым мен білімнің орны ерекше 
болды. Өйткені қоғамды, мемлекетті білім, 
ғылым арқылы ғана дамытып, өркендете 
аламыз. Ғылым мен білімнің дамуы арнайы 
қаржыны талап етеді. Кезінде қалдықты 
принциппен бөлінетін қаржы артта қалып, 
арнайы үлеске ие болды, мұның өзі үлкен 
жетістік! Қазақстан тәуелсіз ел ретінде 
мойындалып, дүниежүзіне танымал болды. 
Бұл өз кезегінде жаңа жауапкершілікті 
туындатты. Сондықтан маман даярлауда 
басты талаптың бірі бәсекеге қабілеттілік 
болды. Ғылыми зерттеулердің негізгі 
көздері, бағыттарын белгілеу ғалымдардың 
қатысуымен жүзеге асырылды. Өзіміз 
білетіндей XX ғасырдың 90-жылдарындағы 
республика ғылымының өрісі, оның 
жаңа технологиялармен жабдықталуы 
бүгінгі күн талабына жауап бере алмады, 
сондықтан да Қазақстан Республикасының 
Ғылым және жаңа технология министрлігі 
ұйымдастырылып, нақтылы жұмыстар қолға 
алынды. Мысалы, 1992 жылы Қазақстан 
Республикасының алғашқы Президентінің 
«Ғылымды жетілдіру және республиканың 
ғылыми-техникалық потенциалын дамыту 
туралы» Жарлыққа қол қоюы көптеген 
мәселені шешуге жол тапты. 

Іргетасы бұрыннан қаланған ғылым салалары 
көпшілік жағдайда өзінің дәрежесін сақтап қалды, 
алайда нарықпен алмастырған ғалымдар, маман
дар ғылымнан алшақтағаны да болды. Тәуелсіздіктің 
бастапқы кезінде білім, ғылым саласы мүшкіл жағдайда 
болды десек те болады, елімізде күнкөрістік жағдай 
орын алды. Бұл мәселелерді шешуге байланысты 1994 
жылы Ғылым және жаңа технология министрлігі жаны
нан Ғылымитехникалық бағдарламалар мен жобалар
ды мемлекеттік сараптау бөлімі құрылса, 1996 жылы ҚР 
Президентінің «Қазақстан Республикасында ғылымды 
басқарудың мемлекеттік жүйесін жетілдіру шаралары 
туралы» Жарлығы шықты. Мұның бәрі ғылымды, білімді 
жетілдіруге бағытталған ісшаралар болды. Елімізде 
ғылым мен білімді дамытуға бағытталған бірқатар 
заңдар, заңнамалар, нормативтік құжаттар даярлан
ды. Ғылым, білім туралы заңдар базасын жетілдіруге 
арналған жұмыстар атқарылды. «Ғылым туралы», «Білім 
туралы», «Жоғары білім туралы» заңдар, Қазақстан 
Республикасының жалпы орта білім беру және жоғары 
білім берудің мемлекеттік стандарттары, білім беру 
саласындағы мемлекеттік саясат тұжырымдамасы, 
«Болашақ» бағдарламалары, «Дарын», т.б. жүзеге асы
рылды. Сонымен қатар ғылымды дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасында ғылым саласын одан әрі жаңартудың 
2007–2012 жылдарға арналған стратегиясы белгіленіп, 
ҚР білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. 

Бүгінгі таңда шетелде білім алудың түрлі бағдарла
малары жүзеге асырылуда, соның бірі – академиялық ұт
қырлық. Болон процесінің құжаттарында «ұтқырлықты» 
«қоз ғалу, қоршаған ортада жылдам шарлау қабілеті» 
деген түсінік берілген. Энциклопедиялық сөздікте 
ұтқырлықты «жылдам өзгеру, түрлену, әрекет ету және 
өзара әрекеттесу қабілеті» ретінде анықтайды. Өзіміз 
көріп отырғандай, ұтқырлық – білім алушылардың жыл
дам қарымқатынас жасау арқылы жаңа өзгерістерге қол 
жеткізуі. Ұтқырлықтың негізгі мақсаты – білім алушыға 
таңдаған оқу бағыты бойынша әртараптандырылған 
еуропалық білім алуға мүмкіндік беру, жетекші ғылыми 
мектептер дәстүрлі түрде қалыптасып танылған білім 
орталықтарына қолжетімділікті қамтамасыз ету. 

Білім беруді ұлттық экономика мен қоғамның 
әлеуметтік сұраныстары талаптарына сай дамыту керек. 
Осы орайда жоғары мектепте мамандар алдымен бака
лавриат, одан кейін магистратура, PhD докторантурада 
(ғылымипедагогикалық, бейіндік) сатылы даярлануда. 

Қазіргі таңда 2020–2025 жылдарға арналған 
Қазақстан Республикасының білімі мен ғылымын 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы қабылданып 
отыр. Ол қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру, жалпыадамзаттық 
құндылықтарға негізделген жеке тұлғаны тәрбиелеу 

мен оқыту, ғылымның үлесін арттыру елдің әлеуметтік
экономикалық дамуына үлес қосу мақсатын көздейді. 

ХХІ ғасыр – ғылым мен техниканың, білім мен 
экономиканың ғарыштап дамыған алтын ғасыры десек 
болады. Өркениеттік даму үдерісінде мемлекет бәсекеге 
қабілетті болуы керек, бұл мамандардың бәсекеге 
қабілеттілігін талап етеді. 

Халқымыз ұрпақтанұрпаққа жалғасып келе 
жатқан дәстүріне сай ескісін жаңғыртып, жинаған 
тәжірибелерін болашақ ел иелеріне шашу ретінде 
тартуда. Бұл бірнеше бағдарлама, жобалар арқылы 
жүзеге асырылуда. Мәселен, «Мәдени мұра», «Рухани 
жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» т.б. 

Университеттер, ЖОО қоғам сұраныстарына жауап 
беретін, әлемдік талаптарға сай жаңаша міндеттерді алға 
қоюда. Соның бір көрінісі ретінде университетіміздегі 
жаңа білім беру бағдарламалары, қос дипломды және 
бірлескен бағдарламаларды атап өтуге болады. Әл
Фараби атындағы ҚазҰУ философия және саясатта
ну факультеті құрамындағы педагогика және білім 
беру менеджменті кафедрасындағы жаңа білім беру 
бағдарламаларына да тоқтала кетейін. Айталық, биыл 
– «Педагогика және психология» мен – «Әлеуметтік пе
дагогика және өзінөзі тану» мамандықтары бойынша 
Minor (Минор): «Инклюзивті білім берудегі тютор» білім 
беру бағдарламасы ұсынылуда. Магистратура саты
сында «Педагогика және психология» Ресей Халықтар 
Достығы мен Б.Н. Ельцин атындағы Орал федеративті 
университетімен қос дипломды бағдарламалармен 
қатар, С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУмен 
бірлескен «Инклюзивті білім беруді медициналық
педагогикалық сүйемелдеу» бағдарламасының орны 
ерекше. Сонымен қатар білім саласына басшыларды да
ярлау мақсатындағы «Білім берудегі менеджмент» жаңа 
бағдарламасы да сұранысқа ие. 

Ғылыми әрекетке белсендендіру бағытында 
елімізде мектеп мұғалімдері үшін «Үздік мұғалім», 
жоғары мектеп оқытушылары үшін «Үздік оқытушысы» 
арнайы байқаулары жүзеге асырылады. Биыл «Үздік 
оқытушысы» байқауына ұқсас 50 үздік ғылыми 
қызметкерге 5 млн теңге көлемінде сыйақы тағайын
да латындығы көзделіп отыр. Өзіміз көріп отырғандай, 
білім мен ғылымды дамытуға дараланған жол салынуда. 

Қазақстандық университеттер ғылым мен техни
каның, экономика мен мәдениеттің барлық саласы үшін 
жоғары білікті кадрларды даярлауда мақсатты түрде 
көптеген жұмыс атқарып келе жатқанын көруге болады. 
Мұндай дара жол еліміздің табысты дамуының кепілі 
бола алады деген сенімдеміз.

Нұрсұлу ӘЛҚОЖАЕВА,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

педагогика және білім беру 
менеджменті

кафедрасының меңгерушісі, 
профессор

Менің әкем Шорман МОЛДАСАНОВ елге сыйлы, 
ақкөңіл, қолынан өнері тамған зергер, адал жан 
еді. Балалары бізді де солай тәрбиеледі. Әкемнің 
мамандығы инженер-электрик болатын. 

1978 жылы жұмыс орны әкеме жаңа үй беріп, біз 
сол үйге көштік. Онда мәресәре болып көшіп барғанда, 
алғаш көргеніміз сол жаңа үйге Қарлығаш ұя салған 
екен. Папам қуанып: «Бұл үй құтты шаңырақ болады!» 
– деген болатын, айтқанындайақ жаңа баспанамыз 
құтты үй болды. Қасиетті құс деп қарлығашқа әкем 
өз қолымен ұя жасап, олардың ұясын сыртқа көшірді. 
Жылда сол ұяға қарлығаш күн жылынғанда ұшып 
келетін. Неге екенін қайдам, кейде қарлығаштар папам
ды айнала ұшатын, бірақ бала көңіл мен ештеңеге назар 
аудармаған екенмін. Сол 1980 жылдан бастап мен де өз 
ұямнан ұшып кеттім. Себебі онжылдық мектепті ағамның 
қолында басқа ауылда бітіріп, институтта оқыдым, ары 
қарай тұрмысқа шықтым. Қос қарлығаш есімнен шығып 
кеткен еді, оны папам есіме түсірді. Сол көктемде 
Алматыға балаларына келген әкемнің қабағы салыңқы 
еді, маған бір нәрсеге алаңдап тұрғандай көрінді. Қас
қабағына жаутаңдай қарап: «Папа, биыл 70ке тола
сыз, үлкен той жасап береміз», – дедім. Әкем: «Балам, 

оны уақыт көрсетеді», – деді көңілсіз самарқау ғана. 
«Неге?» деп сұрап едім, «Биыл қарлығаштар келмеді», 
– деді. Жүрегім бір сұмдықты сезгендей болды, бірақ 
сонда да «Әлі жаз болған жоқ, келетін шығар», – дедім. 
Әкем: «Жоқ, уақытынан асып кетті», – деді. Ойымызда 
ешнәрсе жоқ, папамды ауылға шығарып салдық. Тағдыры 
қарлығаштың қанатына ілініп тұрғандай, екі күннен кейін 
әкем өмірден өтті… Үйге барғанда қарлығаштың ұясын 
қарадым, ұя бос тұрды. Қарлығаштар әкемнің өмірден 
өтерін сезді ме, кім білсін, олар да әкемді жоқтап келмей 
қалғандай болды... 

Қарлығашты қасиетті құс деген рас екен. Себебі 
папамның жылын беріп жатқанда қос қарлығаш қайта 
келді. Әкеміз алыс сапардан келгендей боп балалары 
қуандық. Қазір қарлығаштарға інім қарап жүреді. Өмір 
жалғасып жатыр. Сіз ғана жоқсыз, әке. Балаларыңыз, 
немелеріңіз – бәрі өсті, сіздің бойыңыздағы жақсы 
қасиеттің бәрін әр балаңыз өз перзентінен іздейді, 
өзімізше сізге ұқсатамыз. Жатқан жеріңіз жайлы болсын, 
папа! Қызыңның қолынан келгені осы ғана...

             Қуаныш ШОРМАНҚЫЗЫ.
Алматы облысы, Райымбек ауданы, 

Қарасаз ауылы

Осы күндері балалық шағымды есіме алсам, 
көз алдыма ....көктемгі күні бет-жүзі күнге 
күйген, үсті-басын шаң басқан, ал құшағы 
қып-қызыл қызғалдақтарға толы әкемнің 
үйге кіріп келе жатқан бейнесі келеді..., 
өмірінің соңғы сәтіне дейін адалдық пен 
абыройдан аттамаған, әркез біздерге қамқор 
болған менің сүйікті әкем. 

Әкем, Бисен ЕРКНАЛИЕВ 1923 жылы 5 қараша 
күні Орал (казіргі Батыс Қазақстан) облысы, Жәнібек 
ауданы, Ақоба ауылында қарапайым шаруа отбасын-
да дүниеге келген. Оның балалық шағы Қазақстандағы 
ресми түрде 19321933жж деп көрсетілетін ашаршылық 
кезімен тұспатұс келеді, алайда ауылдық жерлерде 
шаруалар ашаршылық дәмін ерте тартты. 6 жасында 
анасынан айырылды, бала кезімнен көп қайғы көрдім: 
үнемі жоқшылық, қайыршылық  менің өмірлік серігіме 
айналғандай деп жазды ол өзінің естелігінде. 1932 
1938 жылдары ауылдық жетіжылдық мектепте оқып, 
оны үздік аяқтады. Содан кейін, оқуын аудандық орта 
мектепте 1940 жылдың аяғына дейін жалғастырды. 
1941жылдың қаңтар айынан бастап оқу ақылы болды, 
жылына 150 сом. жарты жылға 75 сом. Мұндай қаражат 
болмағандықтан колхозға қайта оралды, бірақ кол
хоз басқармасы әкеміздің еңбексүйгіштігі мен сабақ 
үлгірімінің жақсы екенін бағалап, оны Орал қаласына 6 
айлық колхоз есепшісі курсына оқуға жібереді. Соғыс 
басталғанда әкем Орал қаласында еді, оқуы жедел түрде 
қысқартылды. 1941 жылдың 30 маусымында әкем ауылға 
оралып, алғашқы еңбек жолын есепшінің көмекшісі 
ретінде бастады. Соғыстың алғашқы күндерінен ол 
майданға сұранды, газеттен Саратовтағы авиациялық 
училищеге оқуға шақыруды көрген сәттеақ, арызын 
жазды. Ал 1941 жылдың желтоқсан айында училищеден 
шақырту алды. Бірақ аудандық әскери комитет әкемді 
жібермеді, өйткені ауданда соғыс жағдайына жұмылдыру 
жақын еді. 1942 жылдың 28 наурызы күні алғашқылардың 
бірі болып әскерге алынды да 18 сәуір де ауылдастары
мен бірге тауар вагонымен Сталинградқа барып, 37ші ар
мия құрамына енді. Соғыс Оңтүстік және оңтүстікбатыс 
майдандарының түйіскен жерінде басталды. Майданға 
барғаннан кейін 15 күннен соң барлаушылар тобының 
құрамында жау тілін ұстау операциясына қатысып, өзінің 
18 жасында әкем жаумен бетпебет келді. Соғыстың 4 
жылында ол Оңтүстік, СолтүстікКавказ, Украин майдан
дарында, Кавказда ұрыстарға қатысты. Таман түбегіндегі 

арнайы операцияға қатысып, Кубан ,Украинның 
оңтүстігін, Молдавия елдерінде соғысты. . Еркналиев 
Бисен Кисловодск, Есентуки, Армавир, Краснодар, Мели
тополь, Николаев, Одесса, Кишинев қалаларын жаудан 
тазартқандар қатарында болды. 1944 жылдың қазан 
айында 5ші соққы армиясының құрамында Бірінші Бе
лорусс майданына Висла өзеніне, атақты Мангушевский 
плацдармына келді, Варшава және Берлин қалаларын 
жаудан азат етуге қатысты. Әкем, Еркналиев Бисен 
соғыста көрсеткен табандылығы мен ерліктері үшін 
бірінші дәрежелі Отан согысы орденімен, «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За освобождение Кавказа», «За осво
бождение Варшавы», «За освобождение Берлина», « За 
освобождение Германии в Великой Отечественной Во
йне 19411945 годы», «За трудовую доблесть» медалда
рымен марапатталды. Неміс фашист басқыншыларына 
қарсы соғыс кезінде әкембірнеше рет жарақаттар алды. 
Ұлы Отан соғысы 1945 жылы аяқталғанымен, әкем 1948 
жылға дейін Германияда оккупациялық күштер тобын
да әскери қызмет етті. Соғыстан кейін де әкем КСРО 
Қарулы Күштері қатарында қызметін жалғастырды. 
1952 жылы әскери қызметтен босатылды. Осы жылы 
Саратов мемлекеттік ауылшаруашылық институтының 
«Агрономия» факультетінің сырттай бөліміне оқуға 
түсіп, бұл оқуды 1969 жылы үздік тамамдады. 1953 
жылдың мамыр айынан бастап әртүрлі кеңестік, партия 
ұйымдарында қызмет жасай отырып, соғыстан кейінгі 
халық шаруашылығын қалпына келтіру жұмыстарына 
белсене атсалысты. Аудандық атқару комитетінде, 
аудандық әлеуметтік қамту бөлімдерінде, аудандық 
финанс басқармасында жауапты қызметтерде болып, 
ауданның қаржыэкономикалық саласының дамуы
на үлкен еңбек сіңірді. 1963 жылы аудандағы ең қиын 
аграрлық сектор болып саналатын «Талов» совхозына 
жұмысқа жіберілді, мұнда әкем ұзақ жылдар бас агро
ном, бас экономист болып қызмет жасады. Осы жылдар 
ішінде совхоз республика көлеміне ғана емес, өзге ел
дерге танымал болатындай жетістіктерге жетіп, миллио
нер совхоз атанды. 

Әкем әркез не нәрсе болса да адал еңбекпен келуі 
керек деген ұстанымымен, ешкімге қиянат жаса-
майтын адалдығымен, ерекшеленетін. Ол еңбек 
ұжымдары мен партия ұйымы қатарында қоғамдық 
өмірге белсене араласты, еңбек адамдары мен жас 
жеткіншектер тәрбиесіне қатысты, ауылдық, аудандық 
КСРО халықтық депутаттар Кеңесіне депутаттыққа сайлан
ды. Әкемнің өмірлік ережесі – адамдарға деген сенім, жас 
ұрпаққа деген сенім. Әкем, Бисен Еркналиев және жұбайы 
Жұпар екеуі отбасында 9 бала тәрбиелеп, өсірді. Балалары 
оның мақтанышы, жетістігі еді. Балаларының барлығы да 
жақсы білім алып, өз ортасында құрметке лайық мамандар 
атанды. Әкем мен анам өздерінің бүкіл өмірінде адамдарға 
деген тамаша қарымқатынастарымен балаларына, 
біздерге өмірлік нұсқау болатындай сабақ беріп кетті. 
Бала тәрбиесіне дегенде олар күштерін де уақыттарын 
да аямады. Балаларының қызығушылығын әркез қолдап, 
қиналған сәттерінде оларды әркез демеп, қуаныштарын 
да жетістіктерін де біздермен бөлісті. 1993 жылы әкем 
өмірден өтті, алайда қанша жылдар өтсе де әкешешеміз 
әрқашан біздің жүрегімізде жылы естелікпен сақталып, 
әркез біздің қорғаушы, қолдаушымыз болып қала береді. 

Әр кез біздер әкемізді балалары мен немерелерінің 
бейбіт өмірі, шат күлкісі үшін соғыстың 
барлық ауырт палығын көтерген солдат 
ретінде есімізге аламыз. 
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