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Портфолио жасақтау бойынша туындаған сұрақтармен әдіскерге тікелей хабарласуға болады 

Ескерту: бұл құжаттар файл папкаға салынуы тиіс, алынатын папка түрін әдістеме бөлімнен 

анықтаңыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нұрбергенов Жұмат, Қазақстан   Республикасы,  Маңғыстау облысы, 

Маңғыстау  ауданында  1954 ж дүниеге келді. 1977 ж. «Батыс Қазақстан 

ауылшаруашылық институтын» Инженер-механик мамандығымен бітіріп 

шықты. 1977-2010 ж.ж. аралығында Облыстың ауылшаруашылығы 

саласында, транспорт кәсіпорындарында, мұнай өнеркәсібінде, әкімдіктерде  

басшылық қызметтер атқарды. 1990-1994 ж.ж. Маңғыстау облыстық 

мәслихатының депутаты болып қоғамдық қызмет атқарды. 2002-2008 ж.ж. 

«Ш.Есенов атындағы Ақтау мемлекеттік университетінде» аға оқытушы 

болып жұмыс жасады. 2010  жылдан бері «М.Тынышпаев атындағы Қазақ 

көлік және коммуникациялар акдемиясының Ақтау көлік колледжінде» 

жоғарғы санатты Арнайы пән оқытушысы болып қызмет атқарып келеді. 

2021 жылдан бері «Есенов  колледжі» ЖШС жоғарғы санатты Арнайы 

пән оқытушысы болып қызмет атқарып келеді. 

 Ол өзінің ұстаздық қызметінде білігі мен білімін үнемі жетілдіру 

үстінде. Бірнеше  біліктілік курстарына қатысты. 

 Маңғыстау облыстық білім басқармасы       ұйымдастырып өткізілген 

семинар –кеңестерге қатынасып, баяндама жасады. 

 Аймақтық «Маңғыстау» және «Маңғыстау мұғалімі» газеттерінде 

бірнеше проблемалық мақалалары жарық көрген. Сондай-ақ, «Маңғыстау», 

«Қазақстан-Ақтау» телеарналарында тікелей байланыстарда көпшілікпен 



халықты толғандыратын мәселелер жөнінде талқылауларға қатынасып, пікір 

алысу кештеріне қатынасып отырады. 

Жоғары саналы, білімді студенттерді дайындау ісіне үнемі үлес қосып 

отырады, студенттерінің аймақтық конференцияда жасаған өзекті 

баяндамалары мен бірнеше ұсыныстары нақты іске асырылды. Студенттердің 

аймақтық олимпиадаларында бірнеше студенті жүлделі орындарды иемденді. 

«Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» 

мамандығының оқыту және өндірістік тәжірибелерін ұйымдастыру үрдісіне 

қатысты бірнеше  пәндерден дәрістер, әдістемелік материалдар жинағын 

шығарды, бейнетаспалар түсіріп жариялады. 

Ж.Нұрбергеновтің еңбегі Колледж тарапынан да, жоғарғы органдар 

тарапынан да лайықты бағасын алып келеді. 

 

2020г.ҚР Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы  

2017г.  «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ президентінің Алғыс хаты 

2014г. –Маңғыстау облысы Білім басқармасының Құрмет грамотасы 

2015г.  «Білім жәнек ғылым» республикалық шығармашылық фестивалының 

І дәрежелі дипломы 

2018г. – V республикалық «Мәңгілік ел ұстаздары» атты тәжірибелі, білікті 

білім саласының үздік қызметкерлерінің антология жұмысына белсене 

қатысқаны үшін алғыс хат. 

Колледж әкімшілігі тарапынан бірнеше Алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар 

алды. 

 Отбасында ата-анасы, бала-келіні, немерелерімен тұрады. Жұбайы 

Сабырбаева Ақбике Уәкілқызы –зейнеткер, 50 жыл ұстаз болған, тәлімгер 

әже. Екі ұлы, үш қызының бәрі жоғары білімді, бірнеше мамандық игерген, 

отбасылы, балалы-шағалы.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



«Қошқар ата» қаупі, қалай құтыламыз? 

 

Енді былайша баяндасақ болмас па: «Қошқар ата» көлі емес, « Қошқар 

ата» уланған  су айдыны деп. Шындығында ол зиянды, қауіпті, шешімі 

табылмай, халықты да, билікті де сансыратқан сан сауалдарға арқау болған 

өткен ғасырдың тастанды қасіреті. Осы қасіретті елден, халықтан алыстату 

үшін, аластау үшін не істелмей жатыр десеңші! Бірақ дәл ойлағандай 

оңтайлы шешімі, орайлы әрекет әлі де қолға алынбай, басталса да жеріне 

жеткізілмей келеді. Ал, уақыт болса өтіп жатыр, осы қауіптің арнасында 

бірнеше ұрпақ келіп, өсіп жетіліп келеді. Оның зардабын біз емес, бізден 

кейінгі ұрпақтарымыз шегеді деген байламды естігенде, оның шындығын 

мойындағанда, қайда кіріп кетерімізді білмей, санамыз сансырап, кедеміздегі 

жүрегіміз  жанұшыра дүрсілдейді.  

Иә, осы айдынның қатерін жоюға  байланысты басталған, жасалған, 

қазіргі таңда жасалып жатырған жұмыстардан да хабардармыз. Бәрі де 

сәтінен болсын. Әйтеуір, үкімет те, жергілікті билік те барын салып, қаржы 

бөліп, жұмысқа серпін беріп, қадағалап отыр. Ауқымды шаралар алынуда. 

Баспасөз де қалыс қалмай, тіпті көбінесе бастамашы болуда, азаматтар мен 

мамандар оңтайлы ұсыныстарымен пікірлерін айтып,  істің бітер  жолында 

үнсіз қалмауда. 

Қатерді жою бағытында жасалып жатырған су айдынының бетін қатты 

ерітіндімен толықтай жауып, үстінен топырақ төсеп, оны өсімдіктер егу 

арқылы абаттандыру дегенге мен де қосыламын. Бірақ осы жерде бір 

күмәнімді айтқым келеді. Бұл аймақта топырақтың үстіне болашақта  қалың 

шөп өседі екен. Шөп өскен жерге жануарлар мен жабайы аңдардың барып, 

құнарлы өріске айналатыны сөзсіз, өйткен ондай радиациялы жерге шөптің 

қалың болып, құнарлы болып өсетіні дәлелденген. Өскен шөптің тамыры 

«тасты жарып» анау қатты жабындыдан да өтіп кетеді, сөйтіп төмендегі 

топыраққа сіңген уды тамырымен бойына тартады. Өз кезегінде табиғи 

әсерлердің нәтижесінде қанша қалың жабынды болса да жарылып, тесіліп, 

бетіне демі шығады. Одан жанурлар мен аңдардың қанына, етіне, сүтіне 

сіңген радиацияның әсері болмай қалмайды. Оларды халық тұтынады, сөйтіп 

біздің радиациямен улануымыз өзінің жалғасын таба береді-ау деп 

күмәнданамын. 

Осы тұрғыдан бір ұсыныс ойыма келеді. Айдынның су асты бөлігін 

зерттеу арқылы оның ең терең жерін анықтап, сол тереңдікке таяу жерден, 



жағадан үлкен шұңқыр қазып дайындау қажет. Ол шұңқырға  автономды 

сорғы орнатып, жиналған суды сорып алатындай  мүмкіндік жасалады. 

Сосын сол шұңқырды айдынмен қоссақ, оның барлық суы өздігінен 

шұңқырға келіп құйылады.  Бұл осы кезге дейін айдынға жиналған лас 

қалдық су болмақ, ол суды арнайы ыдысты автокөлікпен тасымалдап, анау 

Баяндының арғы бетіндегі бұрынғы уран карьерінің шұңқырына апарып 

төгеміз. Суы кеткен жерлер бірте-бірте құрғап, қатаңдыққа айналады.Осы екі 

араға құбыр тартып, суды сол арқылы тасымалдау да ыңғайлы болмақ, 

өйткені ол бір уақытша шара емес, болашақта үнемі үздіксіз жасалып 

тұратын шара болады. Себебі айдын үлкен ойпатта орналасқандықтан, 

өндірістік қалдықтар болмаса да, қардың, жаңбырдың суларымен толығып 

тұратыны анық. Оның бергі жағында қауіпті қосындылардың судағы 

ерітінділері де тасымалданып әкетіледі. Қысқасы, айдын біршама тазарады. 

Енді суы кетіп құрғаған айдынның бетін қажетті қалыңдықта қатты 

жабындымен жабады. Айдын бетінің жабындысын бір шетінен екінші шетіне 

қарай, немесе екі шетінен ортасына қарай көлбеу етіп төсеу керек. Көлбеудің 

арнасы алдыңғы қазылған шұңқырға дейін қосылады.Сонда оның бетіндегі  

жиналған су тағы да келіп осы шұңқырға құйылады да, одан әрі бұрынғыша 

тасымалданып әкетіледі.  Сөйтіп айдынды үнемі судан және сумен еріп 

келетін барлық қалдықтардан,  үнемі таза ұстаудың мүмкіндігі болады. 

Айдынның бетіне астынан шыққан радиация да сумен шайылып кетеді. 

Енді бұл жерде қатты жабындының үстінен топырақ төсеудің қажеттігі 

жоқ, солай қала берсін. Тақыр жер болып қала бере ме, оны бір қажетке 

жаратпаймыз ба деп ойлауымыз мүмкін. Біздің аймақта шөп өспеген тақыр 

жер де, сор да, тұзды көлдер де жетіп артылады. Бұл да сондай аумақ болады, 

одан ешқандай кемшілік келмейді. Тіпті, болашақтың еншісінде оны 

игерудің де жолы табылар.  

Осы тазартылған аймақты толықтай мал да, адам да өтпейтін жағдайда 

қоршап тастаймыз, жан жағынан ескерту тақтайшаларын қоямыз. Осылайша 

табиғаттан емес, қолдан жасалған бір қауіптің алдын аламыз. 

Енді, топырақ төгіп, екпе шөптермен абаттандырып, мықтап қоршасақ 

болмай ма деген сұрақ тууы мүмкін. Қоршау адам мен үй жануарларынан  

қорғайды, бірақ жабайы аңдарға бөгет болмайды. Ол қоршаудан өтіп, улы 

шөппен қоректенген жабайы аңдар қоршаудан шығып, өзге аңдармен табиғи 

байланысқа шығады, ал адал аңдарды адамдар асқа пайдаланбай ма, 

осылайша қауіпті қайталап алмаймыз ба. Тіпті, табиғи жыртқыштардың 



мутанты өсіп шығып, қауіп төндірмей ме. Сондықтан «Қошқар ата» 

қаумалдығы деп ерекше қорғауға алу қажет. 

Әрине, бұл жұмыстардың біршама шығындары, артық жұмыстары, 

салмағы болады, оған күмән жоқ. Бірақ, біз болашағымызды қауіпті кеселден 

арашалайтындай алаңсыз боламыз.  

Бұл менің жеке ойым, тұспалым, Оған пікір қосылып, орамды ойлар 

айтылып, оңтайлы шешімдер алынып  жатырса жақсы болар еді. Менің 

ұсынысыма  дәлелді түсінік беріп, дұрыс-бұрыстығына да ой қосқан 

азаматтарға алдын ала рахмет айтамын. 

 

Жұмат Жары тегі 

Ақтау қаласы 

«Маңғыстау» газеті. № 51-52. 13 мамыр, 2021ж. 

 

Мамандық таңдау- маңызды қадам, ортақ міндет 

 Орта мектепті бітіріп, жоғарғы оқу орнында оқып, инженер-механик 

мамандығын алып, ауылға келіп ұзақ жылдар бойы мамандығым бойынша 

жұмыс істедім. Осы жұмыс жасаған кезде аталған сала бойынша кейбір 

салаларда кәсіптік мамандардың, қарапайым жұмысшы мамандықтарының 

тапшылық жағдайы қатты байқалатын еді. Әсіресе, кәсіби оқу орнын бітіріп, 

кәсібін меңгерген мамандар, атап айтқанда-электрдәнекерлеуші, токарь, 

газбен дәнекерлеуші, ағаш ұсталары, автоэлектрик, т.б көптеген салаларда. 

Жүргізушілер мен тракторшылар бар болғанымен, олардың категориялары 

жоқ болды. Осылардың бәрі, шаруашылыққа қажетті мамандар 

тапшылығына соқтырып,  кейбір өндірістік жұмыстарды орындауға қиындық 

келтірді. Мысалы, тракторшы бар, бульдозерші, эксваторшы жоқ, жүргізуші 

бар, бірақ «С,Д» категориялы жоқ, дәнекерші бар, бірақ газбен дәнекерлеуші 

жоқ. т.с.с. 

 Жалпы жұмыстың кілті арнайы дайындықтан өткен маманның қолында 

екені белгілі. Осындай қиындықтан қалай шығуға болады. Әрине сол кездегі 

мүмкіндіктердің бәрін пайдалануға тура келді. Мамандарды өзіміздің 

күштерімізбен дайындауға кірістік. Оған қажетті алғышарттар да болды. 

Токарь мамандығына қысқаша курстан өткізіп, маман дайындадық. Газбен 

дәнекелеушіні осылай еттік. Автомобиль қозғалтқышын жөндеуші слесарьді 



де таңдаулы механизаторлар қатарынан алдық. Осылай-осылай үнемі 

мамандар қатарын толықтырумен болдық. Сол мамандарымыз, біздің берген 

дипломдарымызбен кейіннен өндіріске жұмысқа тұрып кетті. 

 Әрине, ауылда жүргізуші мамандығына тапшылық болған жоқ. Бірақ, 

заманның ағымы, болашақ бағдарды пайымдап қарасақ, осы мамандықты 

игеріп алуға ынталы адамдар жеткілікті екен. Ал адамдардың ауылдан тыс 

барып оқу мүмкіндігі жоқ, біз осыны қолға алдық. Ақтаудағы оқу 

комбинатымен жолығып, ауылдан «В» категориялы жүргізушілік курсын 

аштық. Бізге ешкім ондай міндет те қойған жоқ, арнайы жалақы да белгілеп, 

жұмысқа да алған жоқ. Бірақ осыған бізді өзіміздің кәсіби біліміміз бен 

ынтамыз итермеледі. Әрине, қоғам алдындағы жауапкершілік пен 

патриотизм алып келді десем тым асыра айтқандық болар, бірақ бітер істің 

нәтижесі мен қызығушылықтың болғаны рас. Мысалы, тракторшылардың 

көбінің, кеңсе қызметкерлерінің, мұғалімдердің т.б. жүргізушілік куәлігі жоқ. 

Күндіз жұмыс, кешке курста сабақ, арасында Актаудағы оқу комбинатына 

барамыз, сөйтіп 50-дей адамға мамандық алып бердік.Осыдан кейін 

аймақтық ДОСААФ қоғамы арқылы «В,С» категориялы жүргізушілер 

курсын аштық. Бізде осыны жүзеге асыру үшін қажетті мүмкіндік болды, 

соны пайдаландық. Басты қиыншылық  одақтың тарап, халықтың  қаржы 

жағдайының болмауы еді. Оқу ақысын кім қалай төлемеді десеңші, мал да, 

темір-терсек те, жанар-жағар май да, авторезина да, басқалай материалдар да 

бартер арқылы бағаланып, қажетке асырыла берді, Біреуде бар – біреуде жоқ. 

Әркім аз болсын, көп болсын барымен есептесті. Осылайша, 300-дей адам 

осы курсты бітірді. Олардың ішінде, шопан-бақташылар, тракторшы-

механизаторлар, мұғалімдер, қызметкерлер, көршілес өндіріс орындарында 

жасайтын жұмысшылар, слесарьлер, үй шаруасындағылар. Солардың бүгінгі 

таңда осы мамандықтарының қажетіне жарап, шаруаларын дөңгелетіп 

жүргенін көреміз. 

 Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы тарапына ұсыныс түсіріп,  

алынған рұхсатқа сай тракторшыларды да дайындап шығардық. Олар да 

кейін осы мамандықтың пайдасын көріп жүргенін білеміз. Әрине, бары заңды 

, арнайы аттетаттау комиссиясы құрылады, сынақ алынады, заңды құжат 

беріледі. 

 Мен осы жұмысты азуы алты қарыс мұнай кәсіпшілігінде жұмыс 

жасаған кезде де жалғастыруыма  тура келді. Өйткені, оларда арнайы «С,Д» 

категориялы жүргізушілер тапшы екен. Сөйтіп ол жерден де 50-ден астам 

жүргізуші дайындап, өндірістің қажеттілігін біршама жаптық. 



  Мен мұның бәрін мақтаныш үшін айтып отырғаным жоқ. Қай кезде де 

болмасын, елге қажетті кәсіби маман  адам керек. Мысалы, біздің ата-

бабамыз үнемі сыртқы жаудан қорғану үшін жауынгерлерді арнайы 

дайындаған, оны тарихтан білеміз. Одан беріде, халықты сауаттандыру үшін 

алыс-алыс қалаларға қолы жеткендер балаларын жіберіп мұғалімдер 

дайындаған. Оның да мысалы өз арамызда жеткілікті. Тіпті, жастарының 

келгеніне қарамай, ел асып барып, есепшілік мамандықты оқып келген 

әкелеріміз де естеріңде болар. Содан кейін арнайы оқу орындарын ашып, 

құрылысшы мамандар дайындап, қалалар салған. Осылай-осылай заманның 

қажетіне қарай бейімделіп отырған. 

 Енді осы жайдың бәрін неге айтып отырмын. Дәл осындай мәселе 

бүгінгі таңда да бар деп ойлаймын. Тіпті сол кездегіден де өткір болуы керек. 

Өйткені менің көріп жүргенімдей, кәсіби маман жетіспейді. 

 Қазір жоғарғы оқу орындары көп, бір шағын қаланың өзінде бірнеше 

колледж бар. Тіпті, аудан орталықтары мен үлкен елді мекендер де осы 

колледжді ашып алып, бала оқытады. Сонда кімді оқытады, сол 

студенттердің бәрі кәсіби мамандыққа сәкес білім алып жатыр ма? Олардың 

бітірген мамандықтары қоғамның сұранысына тұра ма? Қаншама адам 

дипломды қалтаға салып алып, босқа жүр, немесе қолынан келген шаруаны 

істеп жүр. Ол оқу орындарының шаруасы түгел, көбі жекешеленген, 

қалтасына қаржы түссе оқыта береді. Біз, қарапайым халық, баламыздың 

әйтеуір оқып жүргеніне мәз болып, оның болашақта сол мамандықты игеріп 

кете алатынын, сол кәсіппен қоғамға да, өзіне де пайда әкелетінін ойлай 

бермейміз. Бәрі мұнайшы, бәрі инженер, бәрі есепші, бәрі заңгер, т.с.с.  

  Бүгінгі таңда барлық жұмыс күштерін сырттан жалдауға мәжбүрміз. 

Кімдер жоқ дейсіздер ғой: үй күтушілері, аспаздар, бала күтушілер, малшы-

бақташылар, жүргізушілер, құрылысшылар, жөндеуші-слесарьлер, т.б. толып 

жатыр.  

 Кезінде осы жұмыстардың бәрін өзіміз жасайтын едік, шеберлігіміз де 

жететін, бәрі қолымыздан келетін. 

 Басқаны қойғанда, ауылдық жерлерде осы кәсіптің мамандары тапшы.  

Адам күші жетеді, бірақ жасайтын адам жоқ. Бәріміз де қол жұмысынан 

қашып, адам жалдауға көштік.  Әрине, бұның бәрін біздің жалқаулығымызға  

итеріп тастауға болмайды. Оның әлеуметтік те, экономикалық та, саяси да 

себептері бар. Арабтың бір ханзадасы айтыпты деген сөз бар: «Бізде бәрі бар, 

бірақ еңбек ететін ұрпақ жоқ» деп. Сол айтқан кеп бізге де жете ме қорқамыз. 



 Шүкір, еліміз тыныш, жеріміз бай, жұмыс та жүріп жатыр, табыс та 

тауып жатырмыз. Бірақ, сол тапқан табысымыз бен бар байлығымызды 

шашудай-ақ шашып жатырмыз. Ел асып, жер асып кетіп жатыр. Сөйте тұра, 

табысымыз аз, зейнетақымыз жетпейді деп ренжиміз. 

 Қазақстанда жұмыссыздық бар деп жыл сайын соның пайыздық 

көрсеткішін жариялап жатыр. Шыны солай ма, жоқ. Бізде жұмыссыздық жоқ, 

жұмыс жасамаушылық бар, қандай жұмыс жасаймын десең де табылады. 

Енді керегі не? 

 «Еңбек етсең емерсің!» 

 Әрбір отбасы, ата-ана, ауыл, тұтқа ұстар азаматтар болып осыны іске 

асыру үшін жұмыстану керек. Ауылда жұмыссыз жүрген бір азаматтың 

болуына төзбейтіндей ақуал туғызу керек, тәрбие керек. Қандай нәрсе болса 

да тәрбиеден басталатыны анық. 

 Сол тәрбиеден кейін адамдарды мамандыққа баулу, оқыту деген мәселе 

туындайды, әрине жоғарыдағы айтқандай, болашағы жоқ, оқып алғасын 

жасайтын жұмысы жоқ мамандыққа емес.Бүгінгі таңда үкіметіміз осы 

жағдайдан шығу үшін көптеген мүмкіндіктер жасап жатыр. Бюджет есебінен 

қаржы бөліп, шәкіртақы төлеп,кәсіпкерлік мамандыққа дайындауды қолға 

алды. Бұл барлық орта буын оқу орындарының базасында іске асырылу 

үстінде. 

 Мысалы мен жұмыс істейтін Ақтау көлік колледжінде биылғы жылы 

жүзге тарта студентті осылай  қабылдау жоспарланып отыр. Барлық 

аймақтағы оқу орындарын есептегенде бұл қаншама ресурс, осыны халық 

пайдалану керек.Бәріміздің бірдей балаларымыздың инженер, заңгер, есепші 

болу мүмкіндігі жоқ қой, осыны ескерейік. 

 Екіншіден ауылда қаншама өз ісінің, өз мамандығының шынайы  

шеберлері бар. Құрылыстың тілін білетін маман ауыл жастарын осыған 

баулыса, тігінші шебер курс ашып тігінші дайындаса, аспаз болашақ 

отбасының шебер аспаздарын дайындаса, жүргізушілер мен тракторшыларды 

да ауылда оқытсақ, т.с.с. осының мүмкіндіктерін қарастырсақ болмай ма. 

 Көп болып қолға алсақ, бітпейтін шаруа жоқ. Балаларымызды білім 

алады деп, мамандық алады деп қалаға тоғытқаннан да көп ешнәрсе 

ұтпайтын сияқтымыз. Олардың да барған жерлерінде қалай оқып жүр, өз 

мамандығының қас шебері болып шыға ма! Оның жайын да ортасында 

жүрген соң көріп жүрміз.Сабақтан қалып, дәрісті ұғынбай, жазғанын оқымай, 



тәжірибелік сабақтарға қатынаспай, уақытты ұйқымен, қалса, көше кезумен, 

түні бойы интернетпен жағаласып, ертеңгілік кабинетте манаурап отырумен, 

еріксе ауылдарына қашып кетумен уақыт өткізеді де, біз ештеңе үйренген 

жоқпыз, деп шағым айтады. Сосын, қазіргі жастардың той-садақасы көп, 

тіпті құдалық та соларсыз өтпейді-ау деймін. Әйтеуір сылтау көп, 

оқытушыларға да бәрі бірдей шығар деп ата-ана ойламау керек.  Біз сол 

оқушыларды сабаққа қатыстырамыз  деп барымызды саламыз. Әрине сіздер 

мен біздер болып осыларға тиым салуымыздың қажеттігі туындайды. 

 Қала, отбасынан тыс өмір балаға біршама өзгерістер әкеледі, ой-өрісін 

дамытады, ортаға бейімдейді, т.с.с. Алайда, басты нәрсе болашақ өмір сүруге 

қатысты кәсіби шеберлігін шыңдау емес пе?Осы жағы кемшін түсіп 

жатыр.Оның бірінші себебі, баланың мүмкіндігін ескермей, аспалап, жоғары 

білім  алып беруге бәсекелестікке бару, екіншісі, өзінің қолынан келетін 

кәсіпке баулымау, еркіне жіберу.  

 Бәріміздің есімізде болатын бір қағида –ол қазіргі заман жоғары 

технология заманы. Бұрынғыдай техниканың руліне отыра салып, оны 

жүргізіп кете бермейсің. Оның жабдықтары, көрсетулері мен басқарулары 

электроникаға негізделген.Токарь станогының жанына тұра қалып, немесе 

дәнекерлеуші аспаптың тұтқасын ұстай сала өндіріп, сапалы жұмыс жүргізе 

алмайсың. Біріншіден, жасалатын жұмысқа аса жоғары талап қойылады, 

екіншіден ол аспаптар жоғары технологияға негізделген. Оны басқару үшін 

оқу керек, жұмысқа тек қана шебер керек. Біздің балаларымыз осыны 

игергенде ғана жоғары табыс табады, көштен қалмаймыз. 

 Біз, ата-ана, бұрынғыша балаларымыз жоғары білім алады, бастық 

болады деп армандап, аспалай беруіміздің қажеті бар ма? Сол жоғары білімді 

азаматтың жаңағы оқып, кәсібін жете меңгерген азаматтың алдында белгілі 

жұмысқа сұраныс жасап, жалынып жүргенін көріп жүрміз. 

 Біз мемлекетіміздің қабылдаған бағдарламасына сәйкес осыдан үш-

төрт жыл бұрын басталған кәсіби мамандарда арнайы дайындауға арналған 

жобаға назар аударып, соған қосылуымыз керек. Балаларымыз, біріншіден, 

тегін оқиды, екіншіден, шәкіртақы береді, үшіншіден қоғамда сұранысқа ие 

кәсіпті меңгереді. Сол жеткілікті емес пе?! Ал нағыз «бастықтар»  одан әрі 

оқып, осыдан өсіп шығады. Бәріне де уақыт жетеді. Өмір-оқу, ол бүгінгі 

таңда да өзінің мағынасын, маңызын жойған жоқ. 

 Жақында теле бағдарламадан мектеп бітірген балаларды кәсіп таңдауға 

қалай бейімдеу керек деген тақырыпта үлкен талқылау өткізілді. Көп ұсыныс, 



талдау айтылды, бәрі де өте дұрыс және бүгінгі күн талабына сай болды. Ата-

ана мен мектептің атқарар орны жөнінде пікір таластығы ортаға салынды. 

 Бүгінгі таңда жоғарғы оқу орындары мен кәсіптік колледж тарапынан 

жыл аяғында мектеп бітірушілермен мамандық таңдау туралы әңгімелесу, 

талқылау өткізіледі, әрине олардың кейбіреуі асығыс, шала 

ұйымдастырылатыны да бар. Қысқасы, оқушылар да , ата-аналар да толық 

мағұлмат ала алмайтын сияқты, содан барып таңдау барысында 

қобалжушылық туады. Менің ұсынысым мынау: Жоғарғы оқу орындары мен 

кәсіптік колледждің пән мұғалімдері жыл басында жоспар бойынша өзінің 

мамандықтары туралы дәрістік, тәжірибелік материал дайындау керек, 

көлемі мектептегі 3-4 сағаттық сабақтан аспайтын мөлшерде болса болады. 

Мектептің оқыту жоспарына жыл аяғына жеткізбей осы дайындалған 

материал негізінде сабақ өткізуді енгізіп, сосын  келісе отырып осы сабақты 

өткізуді іске асыруына болады, яғни мектеп бітірушілердің оқу жылы 

аяқталмай-ақ ата-аналарымен келісе отырып мамандық таңдауына негіз 

қаланар еді. Осына катерге алайық. Мамандық таңдау- маңызды қадам, ортақ 

міндет. 

Жұмат Нұрбергенов 

Ақтау көлік колледжінің оқытушысы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Есімдерін ескеруге тұрарлық азаматтар 

«Маңғыстау» газетінде жарияланған 

 

   Ж.Ж. Жарытегінің  ұзақ жылғы маңдай терінің жемісі болған 

«Сегіз арыс Адайым» (Астана: Профи Медиа, 2015 ) 9 томдық танымдық-

шежірелік еңбегі көп шаңырақтың төрінде тұрар, көп адамдар іздеп оқитын 

құнды қазынаға айналды. Мен де сол қазынаны көп қарап, танысып отырар 

жайым бар еді. Шамам келгенше есте сақтап, ұрпақтарыма, кейінгі жастарға 

айтып отырсам деп ойлаймын. Жетібай ағамыз жинақтаған шежіресінің 

олқылық кеткен жерлері болса «ағайын түсіністікпен қарап, кемшін тұстарын 

түзетіп, толықтыруға атсалысар, шежіреміздің олқы  тұстары көпшіліктің 

қатыстырылуымен толығар деп ойладық» (1-том, 10-бет) деп, кейінгі естіген-

білгені бар азаматтардың толықтырып, жөндеп отырғанын қалайтынын еске 

салған екен. Сол шежіренің 4-томының 453-бетінде жазылған бір естелікке 

біршама назар аударғым келіп отыр. «Ендігі бір біз таныстырар тұлға, тек 

Адай ұрпақтары ғана емес, «мен-қазақ» баласы мақтаныш етер, қазақ 

халқының батыр ұлдарының бірі Жексембайұлы Шәкір. Ол Өтеғұлдың (ру 

аты) Өмірзақ деген баласының ұрпағы, Өмірзақтан Тілеубергенінің 

Қожырының немересі... «Маңғыстау» энциклопедиясында Шәкір туралы 

былай жазылған: «Жексембаев Шәкір 1901 жылы туған . Қайтыс болған 

уақыты белгісіз. .. Одан әрі шежіреші « біз атақты жерлесіміздің отбасылық 

деректері туралы ештеңе айта алмаймыз. Қанаттың жазбасы бойынша : 

«Шәкірдің туған-тумаластары, жегжат-жұрағаттары сол Орал жағында 

сияқты, сонымен бірге сол жақта Өтеғұлдардан көптеген үй бар дейді, кейбір 



азаматтар барып-келіп те жүр» деп жазады. Ал Светқали ініміз: «Шәкірдің 

әйелі орыс ұлтының  өкілі, Сергей деген жалғыз баласы Москвада тұрады» 

деп дерек береді. 

  Мен 1972-1977 жж. Орал қаласында жоғарғы оқу орнында оқыдым, 

менің Айталиев Ермек Сатпаевич деген курстас жолдасым болды. (Ол 

жөнінде кейінірек қайталаймын.) Осы азаматпен күні бүгінге дейін тығыз 

байланыстамын. Менен де басқа оны танитын Маңғыстаулық азаматтар 

баршылық. Енді сол азаматтың Жоғарыдағы Шәкір атамыздың немере інісі 

екенін қатерге бере отырып, сол азаматтың маған аманат еткен жайларын 

көпшіліктің назарына бергім келеді. Е. С. Айталиев  2016 жылы «Генералы 

қазақтың...» деген моногрфия жазып шығарды. Әрине, ондағы мәліметтер 

мен естеліктер маған бұрыннан да таныс болатын. Бірақ, нақтылыққа жүгіну 

үшін қолдағы еңбекті ұсынып отырмын.  « Шәкір Жексенбайұлы 1901 жылы 

28 ақпанда дүние есігін ашқан. Ол 1988 жылы 23 ақпанда, Қызыл Армия 

құрылған күні көз жұмды. Көзі тірісінде Шәкір аға Ленин, төрт мәрте Әскери 

Қызыл Ту, екі рет бірінші дәрежелі Отан Соғысы,  «Қызыл жұлдыз» 

ордендерімен марапатталған қазақ генералы, Мәскеудегі Кунцево зиратында 

барлық әскери салт-жоралғымен жерленген...» (8-бет). «Біздің арғы атамыз 

Қолөткен осы Маңғыстаудың адайы. Бұл жаққа келуіне себеп болған 1870 

жылғы адайлар көтерілісі.XIX  ғасырдың 30 жылдарынан бастап 

Маңғыстаудағы 20 мың үй Адай елі Россияға бағындырыла бастаған.Россия 

үкіметінің қысымына шыдамаған Адай елі көтеріліске шыққан, бірақ 

қарсыластың күші басым болып бұл көтеріліс басылды. Патша үкіметі 

адайларды әлсірету мақсатымен 6 мың үйді Маңғыстаудан бөліп Орал 

облысына береді.Міне осындай жағдайға байланысты адай руының қаратабан 

кедейі біздің арғы атамыз Қолөткен Маңғыстау шөлейтінен жаяулап-

жалпылап Бөкей жеріне келеді... Қолөткеннің баласы Жексенбай әулеті 1919 

жылы 6 наурызда құрылған «Ақниет» артеліне кіреді. Онда 18 адамы бар үш 

отбасының үлкені 80 жастағы Жексенбай ақсақал, ең кішісі Есболсын 1 

жаста, ал Шәкір 18 де болады... Атамыз Қолөткеннің: Сарбала, Мейірман, 

Сахау, Жексенбай деген ұлдары болған... Қолөткеннің баласы-Жексенбай, 

Жексенбайдың баласы біздің атамыз-Айталы... Біздің ата-әжеміз: Айталы 

мен Жамиланың балалары-Шәкір, Сатпай. Шәкір-қазақтың тұңғыш генерал-

майоры, жолдасы- Нина Ивановна, баласы-Олег, немересі-Марина, Москвада 

тұрады.  Баласы Олег- медицина ғылымының докторы, келіні Вера да –

дәрігер. Әкеміз Сатбайдың жолдасы, анамыз-Ибашов Қартайдың қызы –

Зентай. Руы Төре, балалары: Тайба, Қалима, Ермек, Қания, Ұлмекен. Серік, 

бәріміз жоғары білімдіміз...» (40-бет).  



 Ермек ағамыз 1988 жылы Шәкір атасының жерлеу рәсіміне 

қатынасқан. Шәкір Жексенбаев жөнінде жазылған мақалалар мен еңбектер 

баршылық. Атамыздың «И горек дым войны» деген документальды повесі 

1985 жылы Алматы қаласының «Жалын» баспасынан шыққан. Ол кітаптың 

да толық көшірмесі бар және түпнұсқасын да өз көзіммен көрдім.  

 Сонымен Шәкір атамыз Жексенбайдың немересі, Айталының баласы 

деген нақты мәлімет анықталды. Шежіреде жазылғандай Өтеғұл 

Тілеубергеннің Қожырының немересі болмай шықты. Енді әңгіме шежіре 

туралы болғандықтан атамыздың Адайдың қайсы руының ұрпағы екенін де 

анықтау қажеттігі туады.  Нақтысында Шәкір исі қазаққа ортақ, қала берді 

исі Адай ұлысына ортақ тұлға екені даусыз. Бірақ, шежіре біріншіден 

болашақ ұрпақтары үшін естелік, екіншіден даусыз шындық болашаққа 

айғақталып баруы керек. Біз жоғарыдағы Ермек ағамызбен ұдайы әңгімелесу 

барысында осыны білуге қатты құштар болдық. Оралда оқып жүргенімізде 

Ермек өзінің Адай екенін де айтпайтын, тек бірде ағамыздың «көңілдірек» 

жүрген шағында алдымыздан шығып, «қанына тартып» айқайлап, «Адайлар 

шығыңдар!» деп шу шығарған сәтінде білдік. Бірақ, сырттай құлағымызға 

жететін, өйткені Ермек группада жақсы оқыды, белсенді болды. 

Факультеттің деканы Сергей Шұғаевич Жұбаевтың туысқаны деп еститінбіз. 

Ал С.Ш. Жұбаев болса, белгілі революционер Садық (Сыдиық) Жұбаевтың 

інісі, руы Адай, оның ішінде Қосай. (Бұл ағамыз жөнінде де кейін 

әңгімелейтін боламыз). Осының бәрі Ермектің өзінің Адай екенін айтуға 

кедергі болған болуы керек, Оның үстіне біздің Адай атымызға сол кездің 

өзінде кей аймақтарда үрке қарайтыны жасырын емес-ті, оны біз көріп те, 

сезіп те өстік. Берітін келе Ермек ағамызбен тар шеңберде дастархан басында 

отырып, жоғарыдағы жайды қайталап, руын сұрап қоймағасын: «Әкем бізге 

ру жөнінде көп әңгіме айтпайтын, бірақ біз «Кең шалбар адаймыз» деп 

айтқанын білемін. Біздің тұрған жерімізде осы рудан адайлар біршама болды. 

Ал Өтеғұл деген руды мен есім білгелі естіген емеспін. Маңғыстаулық Қанат 

ағамызға да кезінде осы жөнінде жазып жібергенмін... Иә, біздің деканымыз 

С. Ш. Жұбаев бізбен туысқан болды, әкелерімізбен қатты араласты. Екі-үш 

жылда келіп кететін. Менің әкем мектеп директоры болды, сосын кеңшар 

директоры да адай еді, үшеуі оңаша жиналып, тойлайтын еді» деді. Осы 

мәліметтерді бере отырып, атамыз Шәкір Айталыұлы Жексенбаевтың 

Адайдың Қосай руынан екенін нақты дәлелдедім деп ойлаймын. Бір 

өкініштісі жоғарыдағы Қолөткен деген атамыздың кімнің баласы екені 

анықталмай отыр, оны білетін адамдар жоқ, бары да қазбалап айта алмады. 

Енді бір жай, осы айтылғандарды мен кезінде, шежіре шықпай тұрғанда, 



бірнеше жыл бұрын да Қосай руының белгілі адамдарына айтып, жазбаша да 

берген едім. Өкініштісі, ескерілмепті. 

 Ендігі ұрпақтары болып атамыздың есімін есте қалдыру шараларын 

қолға алсақ, осы мақсатта Еліміздің әскери жоғары оқу орындарының біріне 

генерал Ш. Жексенбаевтың есімі берілсе деген тілек бар. Өйткені бұл атамыз 

сонау КСРО-ның кезінде, бөгде ұлт өкілдеріне тиісті атақ-дәрежені қимайтын 

кезде өмір сүрді. Москвадағы белгілі әскери оқу орындарында ұзақ жылдар 

бойы декан, кафедра меңгерушісі, аға оқытушы болып қызмет атқарған.   

 Енді, жоғарыда атын атап өткен, Ш. Жексенбаевтің інісі Сатпайдың 

баласы  Ермек Сатпайұлы Айталиев жөнінде мәлімет берейін. Техника 

ғылымдарының докторы, профессор Айталиев Ермек Сатпайұлы 22 

желтоқсан, 1951 жылы Бөкейорда ауданының Орда шаһарында дүниеге 

келген. 1968 жылы осы аудандағы Бисен Жәнекешов атындағы қазақ орта 

мектебін бітіріп, ауылдағы машина-трактор шеберханасында жұмысшы 

болып еңбек жолын бастап, Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы 

институтының академиялық қалашығын салуда екі жыл құрылысшы болып 

қызмет атқарды. 1970-1972 жылдары Қарулы Күштер құрамында азаматтық 

борышын өтеп, 1972-1977 жылдары Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы 

институтының ауыл шаруашылығын механикаландыру факультетінде оқып, 

инженер-механик квалификациясын алды. 1977 жылы мал шаруашылығын 

механикаландыру кафедрасының ассистенті; 1982 жылдан 1984 жылға дейін 

Ленинград қаласында аспирантурада оқыды. Аспирантурадан кейін 

жоғарыдағы оқу орнында ассистент, аға оқытушы, доцент қызметтерін 

атқарды.  

 1991-1993 жылдары Санкт-Петербург мемелекеттік аграрлық 

университетінің күндізгі бөлімінде докторантурада оқыды. 1994-2000 

жылдары Батыс Қазақстан аграрлық университетінде доцент, кафедра 

меңгерішісі қызметтерін атқарды. 

2000-2004 жылдары Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік 

университетінің инженер-техникалық факультетінің деканы, 2004 жылы 

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық университетінде 

политехникалық факультетінің деканы, 2005 жылдан М. Өтемісов атындағы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік  университетінің сырттай және қашықтан 

оқыту институтының директоры қызметін атқаруда. 

 Кандидаттық және докторлық (1995 ж.) диссертацияларын Санкт-

Петербург мемелекеттік аграрлық университетінде қорғады. 



 1986 жылғы Алматыдағы, және 1991 жылығы қыркүйек айындағы 

Оралдағы саяси қозғалыстар Е.С. Айталиевтің өмірлік позициясына ықпалын 

тигізбей қоймады. Техникалық жоғары оқу орындарын мемлекеттік тілге 

көшіруге көп үлесін қосты. Мемлекеттік тілдегі алғашқы курстық және 

дипломдық жобаларға жетекшілік жасады. 

 Профессор Е.С.Айталиев жүзге тарта ғылми еңбектердің, техникалық 

шешімдерге, жаңалықтарға берілген Қазақстан Республикасының және 

Кеңестер Одағының патенттерінің, авторлық куәліктерінің, алдан-ала 

патенттерінің авторы. Оның жетекшілігімен 6 инженер-механик техника 

ғылымдарының кандидаты атағына диссертация қорғады; К14.50.02 

диссертациялық кеңестің төрағасы; кандидаттық және докторлық 

диссертациялардың ресми оппоненті болды. 

 Профессор Е.С.Айталиев «Қазақстан Республикасының жоғары оқу 

орындарының жетекші ғалымдары» тізіміне енген (Астана, шілде-2005ж.) 

және «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының 

иегері (Астана, қаңтар-2006ж.). 

 Бұл азамат жөніндегі мәліметтерді мен бүгінгі қолда бар танымдық-

шежірелік топтамаға енбегендіктен, болашақта ескерілер деген мақсатпен 

беріп отырмын. 

 

 «Сегіз арыс Адайым» (Астана: Профи Медиа, 2015 ) 9 томдық 

танымдық-шежірелік еңбегіне енгізілмеген тағы да бір белгілі тұлға жөнінде 

де мәлімет қосуды парызым деп санадым. Ол- Сергей Шұғайұлы Жұбаев 

(1939-2014 жж.) Мен Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институтында 

оқып жүргенімде ол факультет деканы болды, мен оның жектекшілігімен 

дипломды «үздік» деген бағаға  қорғадым. Ол азаматтың Адай тегінен екенін 

сырттай естіп білсек те, сол кездегі дағдыға байланысты етене араласа қойған 

жоқпыз. Алдымен айтарым С. Ш. Жұбаев белгілі революциенер Садық 

(Сыдиық) Жұбаевтың інісі екендігі. Ал, С. Жұбаетың есімі көпшілігімізге 

таныс, ол  жөніндегі мәліметтер Маңғыстау өңірінде жеткілікті (менде де 

толық мәлімет бар).  

  2009 жылы С.Ш. Жұбаевтың 70 жасқа шығуына байланысты «Жайық 

ұстазы» танымдық, ақпараттық және әдістемелік басылымның 8 беттік № 3 

қосымшасы шығарылған екен. Осы қосымшаның мәліметтеріне сүйене 

отырып қажетті деген жайттарды оқырманға, болашақ ұрпақтарға беруді 

дұрыс деп есептедім. Газетте келтірілгені:  « Ата тегіміз: 1. Адай-1610ж. 2. 



Құдайке (түрікпен адай) -1635 ж. 3. Қосай-1665 ж. 4.Байбол-1695ж. 5. 

Мамбетқұл -1725 ж. 6. Тоқтамыс-1755ж. 7. Өгіз-1780 ж. 8. Сазанбай-1810 ж. 

9. Жұбай -1840 ж. 10. Арен -1871 ж. 11. Шұғай -1914 ж. 12. Сергей -1939 ж. 

13. Асқар -1969 ж. 14. Айдар-1996 ж.» (С.Ш. Жұбаевтың өзінің берген 

мәліметі бойынша басылған). 

 Сергейдің әкесі Шұғай Аренұлы Ұлы Отан Соғысына бастан аяқ 

қатынасқан, І және ІІ дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, Қызыл Жұлдыз 

орденімен, көптеген медальдармен марапатталған. 1945 жылдың тамыз 

айында соғыстан оралып, 30 жылдай аудандық қаржы блімінің бастығы 

болып жұмыс жасап, «Ерен еңбегі үшін» ,т.б. медальдармен марапатталған. 

Анасы Нежават Хайдарқызы Мұхитова, 1915 жылы Астрахань облысында 

қарапайым балықшының отбасында дүниеге келген.  

 С.Ш. Жұбаев 1939 жылы 23 ақпанда Астрахан облысы Марфински 

ауданы Козлово-Разбугорье селосында дүниеге келіп, қазақ мектебін бітіріп, 

(селода тек бір ғана орыс отбасы болған, тұрғындары негізінен қазақтар) 

1957-1962 жж. -Саратов ауыл шаруашылығын механикаландыру институтын 

үздік дипломмен бітіріп, өзі туған селосындағы «Марфинский» совхозында 

бас инженер болып жасады. 1964-1967 жылдары  аталған институттың  

аспирантурасын бітіріп, техника ғылымдарының кандидаты деген дәреже 

алады. Сол жылы КСРО ауыл шаруашылығы министрлігінің жолдамасымен 

Орал қаласына келіп Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығ институтына 

жұмысқа орналасады. Одан әрі қарайғы еңбек жолдары: 1968 ж.- аталған 

институттың доценті; 1972-1978 жж.- Осы институттың ауыл 

шаруашылығын механикаландыру факультетінің деканы; 1978-1989 жж.- 

ректордың оқу ісі жөніндегі проректоры; 1989-2000 жж. – Батыс Қазақстан 

аграрлық университетінің ректоры. 1981 ж. -  «Құрмет белгісі» ордені, 1988 

ж.- «Еңбек ардагері» медалі, КСРО ауыл шаруашылығы министрлігінің, ҚР 

ауыл шаруашылығы министрлігінің, ҚР білім және ғылым министрлігінің 

Құрмет грамоталарымен бірнеше рет марапатталған.  Бірнеше рет аудандық, 

облыстық кеңестің депутаты болып сайланған.  1989 ж.- «КСРО халыққа 

білім беру ісінің үздігі», «Каз ССР жоғары метебінің еңбек сіңірген 

қызметкері», 1991 ж.- профессор, 1994 ж. ҚР инженерлік академиясының 

мүше-корреспонденті, 1995 ж.-  ҚР ЖҒА академигі. Осы жылдар аралығында 

5 ғылым кандидатының ғылми жұмыстарына жетекшілік жасаған. 

Жұмат Жарытегі Нұрбергенов 

Ақтау қаласы,  наурыз, 2020 ж. 



Ақшұқырда су бар, «ауа жоқ!» 

 Ақтау қаласынан 15-20 километр қашықта орналасқан Ақшұқыр 

ауылында мекен еткенімізге он жылдан асып барады. Таза, көшелері кең, 

жылдан жылға көркейіп келе жатырған ауыл. Алыс-жақын көршілер мен қала 

тұрғындарының соңғы жылдары көші-қоны да өсіп, ауыл аймағы біршама 

кеңейді. Әлі де біраз аймаққа қанат жаяды деп күтілуде. Ауылдың үлкейіп, 

тұрғындар санының артуына байланысты шешімін күткен мәселелер де 

көбейетіні сөзсіз. Бәрін бір күнде бола қалмады деп өкпе айтудың орны жоқ. 

Суымыз, жарығымыз, газымыз үздіксіз келіп тұр. Сәл нәрседен кілтипан 

іздеп даурығуға болмайды. Жасымыз алпыстан асты, бала кезімізде жаңбыр 

жауып, тастаққа су түскенде соны күрешкемен шелекке құйып алып ауызға 

ішкенді көрдік. Қалың қар жауғанда жыра-жықпылға қарды жентектеп 

жинап, үстін қалың шөппен бітеп, оның үстінен топырақпен көміп, сонау 

маусым айына дейін сол қарды қазып алып, ерітіп те ішкенді білеміз. Жақын 

жердегі суы тұщы құдықтан шелекпен тасып ішкенімізді де ұмытып кеттік. 

Оны бүгінгі ұрпақ көрген жоқ, көрмей-ақ қойсын.Қазір Ақшұқырдың 

тұрғындарына жазда ауыз су жетпейді, арызданушы көп. Әрине 

жоғарыдағыдай әдістерді бізге қолданудың орны жоқ, ыңғайы да келмейді, 

заманымыз түзелді. Бірақ, «аштықта жеген құйқаның дәмі кетпейді» 

дегендей, қанағатшылық, үнемшілдікті жастарға айтып отыру міндетіміз. Су 

қайдан жетеді, ауламызға ағаш егіп оны суарсақ, құрылыс салып балшықты 

ауыз суға илеп отырсақ. Ақшұқырда тұщы жер асты суы бар, оның игілігін 

көріп отырғандардың бірі менмін. Үлкен су сақталатын қоймаға құйып алып, 

содан таратып, қажетімізге жаратамыз. Ал түтікпен келетін ауыз суды, 

ақшасынан қашып емес, барынша үнемдеп пайдаланамыз.Осы жер асты 

тұщы суын ауызға ішуден басқа мақсаттардың бәріне пайдалануға болады. 

Әрине,оны қаздырып шығарудың біршама қиындығы бар, бағасы қымбат. 

Міне, халыққа осы тұстан қаржылай қолдау, көмек керек. Жер асты суын 

пайдаланып отырған ауыл тұрғындарына электр қуатының шығынына да 

жеңілдіктер берудің мүмкіндігі болса деген тілегіміз де бар. Қалай болғанда 

да халықты осыған икемделетіндей әдістер жасап, мәселені біршама шешуге 

болады. 

 Енді негізгі ойыма оралайын. Ойлап қарасақ Ақшұқырда ауа ерекше 

таза болуы керек, өиткені қаладан алыс, қоқыс төгілген жер де біршама 

жырақта. Таңғы сағат 6-7- ден бастап екі сағат бойы, кешке 10-11 ден бастап 

ауаны бір жағымсыз иіс тұмшалап алады. Бұл жағдай жел шығыстан 

тұрғанда ерекше байқалады, ал біздің аймақта негізінен шығыстың желінің 

басымдығының бар екені табиғи жағдай. Көршілеріміз қалдықтарын өртеп 



жатыр ма екен деп жан-жағыма бой салып та қараймын, бірақ ештеме 

байқалмайды. Әрине, таза ауа бәріне керек, сондықтан осындай әрекетке 

тұрғындар барады-ау деп күдіктенуімнің өзі орынсыз. Бір айта кетерлігі, екі 

жылдан бері осы Ақшұқырда қатты тұрмыстық қалдықтарды шығарудың 

жайы шешілмей келе жатыр,мүмкін, тұрғындар амалсыз өртеп жатыр ма 

екен. Бұл да қадағалауды, тез арада әрбір тұрғын үйге қоқыс салатын жәшік 

қойдырып, оны арнайы көлікпен үздіксіз шығартып отырудың қажеттігін 

көрсетеді. Ауыл тұрғындарынан қоқыстарыңызды қолдан жаға көрмеңіздер 

деп өтініш айтқым келеді! Мен осыны жазып отырған 13 тамыз күні түнгі 

сағат он  бір жарымнан бастап түнгі 04-00 ге дейін  осы иістен тұншығып, 

дем ала алмай, үйге кіріп кеттім. Бұл бір күннің оқиғасы, ал ол жаз бойы 

қаншама рет қайталанып отыр. 

Ал енді осы иіс анау алыстан, қаланың шығыс бетіндегі өндірістік 

аймақтан келіп жатырған жоқ па екен, оны қалай зерттеп білуге болады. 

Болмаса,  ауылдың шығыс бетіндегі «Қошқар ата» қалдықтар қоймасының 

ауаға шығарып жатырған улы газының иісі ме екен? Қыс болып, түтіндетіп 

көмір жағып, үй жылытып жатырғанымыз жоқ қой. Қалай болғанда да, назар 

аударып, зерделеуге сұранып тұр, бұл ауылдың халқының жер ауып көшетін 

есебі жоқ, қаладағы қамашаудан қашып келгенде, ауадан тарлық көрмек пе! 

Менің Ақшұқырда «ауа жоқ» деп тақырып қоюымның да мәні осында. Таза 

ауаның тапшылығының судың тапшылығынан да көкейкестілігі артығырақ 

болады. Суды жоқ болса сатып аласың, мүмкіндігі бар ғой, ал таза ауаны 

қайдан аласың, бары да кімге жетеді. Бұл жерде фантастикаға берілудің жолы 

жоқ.Таза ауа денсаулықтың басты кепілі, ол әлемдік проблема емес пе? Соны 

шешуге ауыл болып, биліктегі азаматтар болып, біржолата кірісейік деп 

ұсыныс жасағым келеді. 

 

Жұмат Жары тегі Нұрбергенов 

2021 ж. Ақшұқыр ауылы 

«Маңғыстау» газеті 

 

 

 

 



Ш. Есенов атындағы КМТЖиУ өткізілген «Болашақ ойлан 

жүгіңді» атты кітап оқушылар конференциясында сөйлеген сөз 

Ардагер ұстаз Ордалы Қосайдың «Болашақ ойлан жүгіңді» деген жаңа 

кітабы қолымызғы тиді. Әрине, кітап жазу үшін «кітап» жазатындар да бар, 

оның оңай жолы ерінбесең болды, аздаған көрген-білгенің мен жиған-

тергеніңді жинақтап, ақшасын төлеп, баспаға ұсынсаң шығарып бере салады. 

Оны осы қалай деген жақын-жуыққа, жолдастарына таратып береді, 

ерінбегені түгел оқиды, еріккені ашып қарап танысады. Ал енді тоғыз 

толғанып, он ойланып барып шығармашылыққа бет бұратындар бар. 

Олардың кітап жазуына біршама жігер, біршама қиналыс, біршама қолдау да 

керек. Ордалы осыдан бұрын да екі кітап шығарған болатын. Оның екіншісі 

«Кешені көрсін бүгінгі» деп аталады. Осы кітапқа белгілі қоғам 

қайраткерлері, ғалымдар Оразалы Сәбден, Мырзакелді Кемел, көптеген 

замандастары пікір жазды, қолдады. Осының бәрі Ордалыны өзінің 

кемелденуіне, қоғамда болып жатырған өзгерістер мен жаңалықтарды 

талдауға, ықпал ете алатындай ой-пікірлері мен ұсыныстарын жеткізуге 

итермеледі. Оның жолы –шығармашылық деп түйіндеді. Сондықтан ол 

өзімен ой жарыстыра алатын, пікірлерін бөлісе алатын серіктестерімен 

ақылдаса отырып осы қадамға барды. Ойлап қалмайық, кітаптың жазылу 

барысында Ордалы жазу столынан бас көтермей отырып алып жаза берді де, 

соңында баспадан барып шығарта қойды деп. Ол барлық жазғандарын 

міндетті түрде сол адамдармен талқыға салумен болды, жинақтаған 

материалдарын алдын ала сараптамадан өткізіп, дұрысын ғана кітапқа 

енгізді. Мысалы, осы кітаптың алғы сөзін жазған ф.ғ.д. профессор Тұрсын 

Жұртбай, сенатор, Маңғыстау облысының бұрынғы әкімі С.Ө. Трұмов кітап 

жазылып, бірақ  басылмастан бұрын танысып оң бағасын бергендігі көрініп 

тұр, әйтпесе олар кітапқа енбей де қалар еді. Шығарманың 6- тарауына 

енгізілген «Ұлттық код» 2018 жылы авторлық құқық алған танымдық 

туынды.  1- таруға енгізілген «Сыр-сұқбат» ұжымдық еңбек деуге болады, 

яғни бірнеше адамның ой-талқысының негізінде жазылып шықты. 



Ал, 5-тарау «Табиғатты сақта, ол сені сақтайды» тақырыбымен  енгізілген 

құжаттар мен ойлар менің талқылауымда бір жылдан астам болып барып, 

ұсынылды. Сондай-ақ, ол өзінің замандастарының, шәкірттерінің, елге 

белгілі азаматтардың да санасын сарсылтқан толғаныстарын ерінбей 

жинақтап, кітапқа енгізген. Оны осы кітаппен танысу барысында көз 

жеткізуге болады.  

 Әлемдік кесел басталып, пандемия орын алғанда, барлық мектептер 

онлайын сабаққа көшкенде Ордалымен ой бөлістік. Сонда ол осы жайға 

қатты қиналып отырғанын, өзінің ары мен жанының бір бөлшегіндей болған 

математика пәнін оқушылардың игеруі қиын болды-ау деп қиналып, 

«Онлайн сабақтар» бастап кеткенін айтқан болатын. Әйтпесе, өзінің көптеген 

әріптестері сияқты, зейнетақысын алып, тыныш жата бермей ме. Ол кітаптың 

9-тарауына енгізілді. 

 Кітаптың «Өскен орта тағылымы» және «Білгенің дұрыс» тараулары 

халықтың аузында болғанмен, санасында сақталмай қалады-ау деген 

қызықты және танымдық әңгімелермен толықтырылған. Оның бәрі 

Ордалының зердесі мен есте ұстау қабілетінің нәтижесінде қорытылып, 

басылымға енгізілді. 

Бұл кітапта Ордалының өзінің «мені» жоқ, бірқатар азаматтар таяз 

ойлап, өзін көрсету үшін, мақтан үшін жазды деп ойлауы мүмкін, ондай оғаш 

сөздерді естіп қалып та жүрміз. Кім не айтса, не жазса сол адамның атымен 

берілген, оған ортақтасқан жоқ. Осы кітаптың жинақталуы, жазылуы, 

баспадан шығарылуы барысында көріп (естіп емес) бажайылаған 

жағдайларымызбен бөлісіп отырмын. Сондықтан есті оқырманға жол тартқан 

бұл туынды кеңінен талқылауға, көпшілікпен таныстырылуға, бағалауға 

тұратын еңбек деп есептеймін. Ақ жол тілеймін! 

Аталмыш басылымның ғылыми редакторы Нұрбергенұлы Жұмат. 

Ақтау қаласы, маусым,2022 жыл. 
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