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СУРЕТ – МЕНІҢ 
ӨМІРЛІК АЗЫҒЫМ...

ЗВЕЗДЫ НА 
ЗВЕЗДНОЙ 
ЗЕМЛЕ

КӨЗЖҮГІРТЕРОТАНДЫҚ БАҚ-ТЫҢ 
БҮГІНГІ КЕЛБЕТІ

Тамыз конференциясыТамыз конференциясы4-54-5
беттебетте

Құрметті студенттер! Құрметті студенттер! 
Айдын теңізге, шалқар білімді білім Айдын теңізге, шалқар білімді білім 
ордасына басқан қадамдарыңыз ордасына басқан қадамдарыңыз 
құтты болсын! Өңіріміздегі та-құтты болсын! Өңіріміздегі та-
рихы бай, ұлағаты мол алып білім рихы бай, ұлағаты мол алып білім 
ордасына терең де,кемел ғылыми ордасына терең де,кемел ғылыми 
білім алып, мемлекет дамуына мен білім алып, мемлекет дамуына мен 
өркендеуіне ат салысады деген өркендеуіне ат салысады деген 
ойдамыз.ойдамыз.

Ізгі тілекпен «Білік» газетінің ұжымы.Ізгі тілекпен «Білік» газетінің ұжымы.
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Ел Тəуелсіздігінің 20 жылдығына 
ар налған шаралар ілегін өңірімізде 
ерекше аталып өткен іс-шаралар, яғни 
алыс жақын шет елден арнайы келген 
журналистердің қатысуымен өткізілген 
медиафорум болып өтті. Бұл шара шарт-
ты түрде аймақтық деп аталғанымен, 
оған республикалық, тіптен шетелдік 
ақпарат құралдарының да өкілдері 
қатысты. Олардың қатарында «Хабар 
агенттігі» АҚ-ның креативті директоры 
Ержан Сүлейменов, республикалық 
«Айқын» газеті директорының орынба-
сары Нұрбол Станов, РФ Новосібір об-
лысы Журналистер одағының төрағасы, 
Сібір федералды округінің «Сибирь: 
момент истины» газетінің бас редакто-
ры Андрей Челноков, АҚШ-тың «Asso-
ciated Press» ақпараттық агенттігінің ар-
найы тілшісі Питер Леонард, «7 арна» 
телеканалы бас директорының кеңес-
шісі Ердос Меңдібаев жəне тағы 
басқалары бар. Сондай-ақ ҚР Байла-
ныс жəне ақпарат министрлігінің БАҚ 
саласы бойынша мемлекеттік саясат 
департаментінің директоры Марат Ап-
сатаров болды. Облыс əкімдігі мен 
облыстық Бас редакторлар клубының 
ұйымдастыруымен өткен аталмыш 
форум барысында қатысушылар Қа-
зақ стан журналистикасының даму 
тенденция лары, оның ішінде аймақтық 
журналистика, сөз бостандығы, жал-
пы бұқаралық ақпарат құралдары 
саласындағы өзекті мəселелер төңi-
регiнде пiкiрлерiмен бөлiсiп, өзiндiк 
көзқарастарын бiлдiрдi. Атап өтерлігі, 
оның арнайы бiр бөлiмi қазақ тiлдi 
баспасөздiң мəселелерiне арналды. 
Медиафорумға тек БАҚ өкілдері ғана 
емес өңіріміздің басқада мемлекет тік 
мекемелерінің жетекшілері ат салы-
сты. 
Аталмыш медиафорум аймағымызда 

алғаш рет ұйымдастырылып отырған 
жоқ. Ол бүгінде игі дəстүрге айналды 
десе де болады. Алайда биыл шараның 
ауқымы кеңейіп, өткізілу формасы да 
өзгерді. Еліміз бен шетелдің журна-
листика саласы майталмандарының 
басын біріктірген бұл жиын оңтайлы 
пікірталас, тəжірибе алмасу алаңына 
айналды. Сондай-ақ биылғы аймақтық 
медиафорумның ерекшелігі оның 
қатардағы, əсіресе аймақтық журнали-
стерге, сондай-ақ, жастарға – журнали-
стика факультеттерінің студенттеріне 
бағытталғандығында. Жиналғандар 
мұндай алаң отандық медианың 
бəсекеге қабілеттілігін дамытуға ықпал 
етеді деп отыр. «Отандық бұқаралық 
ақпарат құралдарының бір кемшілігі, 
телевизия, баспасөз, радио бір сала-
да қызмет еткенімен əрқайсысы өз 
мүдделерін ғана күйттеп келді. Ал шын 
мəнінде барлығымыз ортақ мақсат 
жолында қызмет етіп жүргендігімізді 
ұмытпауымыз тиіс. Сондықтан 
мұндай шаралар біздің бір ортаға 
бірігіп, қандай да бір мəселелерді 
жұмыла шешуімізге себеп болары 
сөзсіз. Форум барысында өзекті про-
блемалар көтеріліп, оларды шешу-
ге бағытталған нақты ұсыныстар 
айтылады деген сенімдемін», - деді 
Қарағанды облыстық «Орталық 
Қазақстан» газетінің бас редакторы, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Мағауия Сембай.
Форумның ресми бөлімі бастал-

мас бұрын аймағымыздағы интернет 
басылымдардың өкілдері өз «өнімде-
рін» қатысушылар назарына ұсынды. 
Бұл ретте, облысымыздың «Аналити-
калық ақпарат орталығы» мемлекеттік 
комму налдық кəсіпорынының «Аймақ 
айнасы» веб-порталы қонақтар тара-
пынан жоғары бағаға ие болғандығын 
атап өткен жөн. Аталмыш электронды 
портал форумның өту барысынан online 
режимінде хабар таратып отырды. 
Шараның пленарлық отырысында сөз 

алған Павлодар облысы əкімінің орын-
басары Əлия Ғалымова жиналғандарды 
ашық əңгімеге, тəжірибе алмасуға 
шақырды. «Мұндай ауқымдағы форум-
ның аймағымызда өтіп жатқандығына 
қуаныштымыз. Бұл біз үшін аса 
маңызды. Журналистика – қоғам да-
муына сүбелі үлес қосып келе жатқан 
сала. Оның маңыздылығын атап 
жатудың өзі артық. Тəуелсіздігіміздің 
20 жылы ішінде ел экономика-
сымен бірге бұқаралық ақпарат 
құралдары да дамып келеді. Бұл сала-
да аймағымызда да ауыз толтырып 
айтарлық жетістіктер бар. Деген-
мен, мəселе де жоқ емес. Ал оларды 
шешу барлығымызға ортақ міндет. 
Сондықтан сіздерді форум барысында 
нəтижелі жұмыс істеуге шақырамын», 
- деді Ə.Ғалымова. 

Мұнан кейінгі сөздер тізбегі 
келген қонақтардың оймақ-
тай ойларымен сабақтасып 
өз жалғасын тауып жатты. 
Мəселен, «Хабар агенттігі» 
АҚ-ның креативті директоры 
Ержан Сүлейменов мырза өз 
ойын былайша өрбітті.

«Біздің БАҚ үлкен 
міндеттерді атқаруда. 
Мұндай кездер көп болуы 
керек. Отандық БАҚ жыл 
санап, сəт сайын өзгеше 
жаңа қарқынмен дамып, 
өсіп келеді. Алайда қазақ 
тілді ғаламторлар əлі 
күнге болса да ақсап тұр. 
Осы мəселелерді шешудің 

жолдарын қарастыруымыз керек. 
Біздің мемлекетімізде барлығы 21 
ЖОО-да журналистер білім ала ала-
ды. Бұл дегеніңіз саны жағынан əрине 
үлкен қуаныш. Алайда сапасы сын 
көтермейтіндері де бар...» 
Əрине бұл тек Ержан Сүлейменовтің 

жеке пікірі. Өзге мемлекеттерден ар-
найы келген қонақтардың да ойлары 
ерек, айтарлары мол болды.  Дөңгелек 
үстел басына жиналған көпшіліктің 
айтқан пікірлерінен кейін барлық 
қатысушыларды қазақы қанымыздағы 
қонақжайлылығымызбен дастархан ба-
сына шақырып, бүгінгі тілмен айтқанда 
кофе-брейктен кейін келген қонақтар 
секцияларға бөлініп жас журналистерге 
өздерінің мол жылдық тəжірибелерімен 
бөлісті.
Еліміздегі бүгінгі ақпарат құрал дары-

ның деңгейі жиырма жыл бұрынғы-
мен салыстыруға келмейді. Алысқа 
бармай-ақ, өз облысымызды алатын 
болсақ, ресми деректерге сүйенсек, 
бүгінде аймағымызда түрлі деңгейдегі 
110 ақпарат құралы тіркелген. Оның 
тек жиырма пайызы ғана мемлекеттік 
болып есептеледі. Əрине, жетістігің 
бар болса қалай айтсаң да жара-
сады. Қазақ елі күрмеуі қиын сонау 
тоқсаныншы жылдардың өзінде БАҚ 
еркіндігі туралы əлеммен бетпе-бет 
сұхбаттасты. Қазақстан өзінің өркендеу 
жолында талай асқарды бағындырып, 

талайды өзіне бас игізді. Бұндай 
жетістік келешекте əлемдік ақпарат 
айдынында да бой көрсететіні даусыз. 
Осы өрелі мақсатқа ұдайы талпына 
отырып, ішкі ақпарат жүйесін одан əрі 
жетілдіру мақсаты күн тəртібінен түспек 
емес. Себебі, қазіргі таңда отандық 
масс-медианың дамуына тұсау бо-
лып отырған бірқатар мəселелер 
бар. Солардың бірі, атқарушы билік 
пен ақпарат құралдарының қарым-
қатынасы. Дəлірек айтқанда, БАҚ-тың 
билікке тəуелділігі. Бұл жөнінде фило-
логия ғылымдарының докторы, про-
фессор, Əл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университеті журналистика 
кафедрасының меңгерушісі Шарван 
Нұрғожина: «Мұндай проблема əсіресе 
аймақтық жерлерде өте өзекті бо-
лып тұр. Облыстық деңгейдегі те-
левидение, баспасөз болсын мұндай 
тəуелділіктен зардап шегіп отыр. 
Бірақ, басқа тұрғыдан қарағанда олар 
билік органдарының қолдауынсыз 
тіршілік ете алмайды. Осы мəселе 
шешімін табуы тиіс», - дейді. 
Форум барысында сөз болған тағы бір 

мəселе – кадр даярлау ісі. Бүгінде еліміз 
бойынша 21 жоғары оқу орны журналист 
мамандар дайындайды. Мамандардың 
айтуына қа ра ған да, оларға берілетін 
білімнің сапасы өте төмен. Сондықтан 
журналистика саласының кадрла-
рын ор та лық тандырылған негізде 
дайындау қажет. Шарада сондай-ақ, 
«Халық тық журналистиканың», интер-
нет-басылымдардың даму мəсе-
лелерін, баспасөздегі жаңа техноло-
гиялар, қазақ тілді журналистиканың 
дамуы, журналистердің құқықтары, 
БАҚ бəсекелестігі жəне тағы басқа 
мəселелер талқыға түсті. 
Пленарлық отырыстан кейін форум 

қатысушылары телевизия, баспасөз, 
интернет журналистика бағыттары бой-
ынша жекелей секцияларда бас қосты. 
Ал бүгін жиынға алыстан ат терлетіп 
жеткен қонақтар форум аясында Бая-
науыл ауданына барып, көрікті өлкенің 
табиғатымен танысып қайтты.

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ.

Ел Тəуелсіздігінің 20 жылдығына

ОТАНДЫҚ БАҚ-ТЫҢ ОТАНДЫҚ БАҚ-ТЫҢ 
БҮГІНГІ КЕЛБЕТІБҮГІНГІ КЕЛБЕТІ

Қоғамның жарқын келбетін айшықтап, бұқараны өмірдің Қоғамның жарқын келбетін айшықтап, бұқараны өмірдің 
шынайы болмысымен байланыстырып тұрған алтын көпір – шынайы болмысымен байланыстырып тұрған алтын көпір – 
ақпараттық құралдар қызметі. Ақпараттық құралдар өкілдері-ақпараттық құралдар қызметі. Ақпараттық құралдар өкілдері-
нің басын бір арнаға тоғыстыра білген Кереку облыстық нің басын бір арнаға тоғыстыра білген Кереку облыстық 
әкімшілігі, бас редакторлар орталығы мен аналитикалық ақпа-әкімшілігі, бас редакторлар орталығы мен аналитикалық ақпа-
рат орталығының ұйымдастыруымен болған дәстүрлі медиа-рат орталығының ұйымдастыруымен болған дәстүрлі медиа-
форум биыл да өз жалғасын өңіріміздегі «Достық үйінен» бастау форум биыл да өз жалғасын өңіріміздегі «Достық үйінен» бастау 
алып, шұрайлы Баян өңірінде жалғасын тапты.алып, шұрайлы Баян өңірінде жалғасын тапты.
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ОТАНДЫҚ БАҚ-ТЫҢ 
БҮГІНГІ КЕЛБЕТІ

Газетіміздің әр санында қа ра-Газетіміздің әр санында қа ра-
ша ңырағымыздағы фа куль-ша ңырағымыздағы фа куль-
тет тер дің тыныс – тір ші-тет тер дің тыныс – тір ші-
лігімен таныстырудамыз. лігімен таныстырудамыз. 
Сол дәстүрді жал ғас тырып Сол дәстүрді жал ғас тырып 
сіз дердің назар ла рыңызға бі-сіз дердің назар ла рыңызға бі-
лім нің биік шың да рынан кө-лім нің биік шың да рынан кө-
рініп жүрген тарих және құ қық рініп жүрген тарих және құ қық 
факультетінің бүгінгі кел-факультетінің бүгінгі кел-
беті жайынан баяндамақпыз. беті жайынан баяндамақпыз. 
Осы мақсатты алға қоя оты-Осы мақсатты алға қоя оты-
рып, факультет деканы, сая-рып, факультет деканы, сая-
си ғылымдарының докторы си ғылымдарының докторы 
Арман Айтмұхамбетұлын әң-Арман Айтмұхамбетұлын әң-
гімеге тартқан едік...гімеге тартқан едік...

– Арман Айтмұхаметұлы, өзіңіз  
басқарып отырған факультеттің 
құрылған жылы, тарихына тоқ-
талсаңыз...

– 2001 жылы Ерлан Мұхтарұлы Арын 
университет басшылығына келген 
кезде университетімізде 5 факультет 
ашылған. Олардың қатарына тарих 
жəне құқық факультеті гуманитарлық 
ғылымдар саласына енгізілген соң 
гуманитарлық факультеті кірді. Уақыт 
өте келе университетіміздің білім беру 
ауқымы кеңейген сайын, ПМУ–дың 
гуманитарлық факультетінің қайта 
құрылуы негізінде, яғни, 2003 жылы 
тарих жəне құқық факультеті жеке 
тарих жəне құқық факультеті болып 
бөлінді. Тарих жəне құқық факультеті 
ашылғаннан бері құрамымызда тарих, 
археология жəне этнология, филосо-
фия жəне мəдениеттану, əлеуметтану 
жəне саясаттану, мемлекет жəне құқық 
тарихы мен теориясы, қылмыстық 
құқық пен криминология кафедралары 
бар. 
Атына қарап біздің факультетті тек та-

рихшылар мен құқықтанушыларды дай-
ындап шығарады деп ойламағанымыз 
жөн. Себебі, бізде бакалавр бойын-

ТАЛПЫНҒАН ЖАСҚА  – ТАЛПЫНҒАН ЖАСҚА  – 
ТОЛЫҚҚАНДЫ БІЛІМТОЛЫҚҚАНДЫ БІЛІМ

– Қай кезде де алған білімді тə-
жірибемен ұштастырып отырған 
ізденуші достарымыз үшін білімнің 
биік белестерін бағындыруға үлкен 
септігін тигізіп отыратыны бел-
гілі. Студенттеріңіз қайдан өз 
білім дерін жетілдіріп тəжірибеден 
өтеді?

– Өте дұрыс айтасыз. Теориямен 
тəжірибе бір арнаға тоғыспай тұрып 
өз саласының мықты маманы бо-
лып шығуы мүмкін емес. Біздің сту-
денттер өз мамандықтары бойын-
ша көптеген жерлерде тəжірибеден 
өтеді. Біздің факультетте бір курстың 
соңында міндетті түрде студенттер 
жылдық оқыған білімдерін нақты түрде 
жетілдіру үшін тəжірибеден өтсе, 
онан кейін археологиялық практика 
бар. Оны студенттер далада, қазба 
жұмыстарының басында өткізеді. 
Яғни, олар нағыз тарихи жерлерде бо-
лып, барлығын іс жүзінде өздері зерт-
теп, көздерімен көреді. Студенттер 

өздерінің алған  білімдерін біздің облы-
сымызда да жетілдіре алады. Себебі 
Кенжекөл, Шідерті, Бозщакөл сын-
ды тарихы қойнауында тұнып тұрған 
өңірлерде жүргізілетін археологиялық 
қазба жұмыстарына да қатысып жүр. 
Сонымен қатар, этнологиялық практи-
ка, қалалық жəне облыстық мұрағатта, 
қалалық жəне облыстық əкімшілікте, 
қалалық жəне облыстық мəслихатта, 
мəдениет департаментінде, ішкі 
істер басқармасында, ішкі істер 
департаментінде, қалалық жəне 
облыстық соттарда, прокуратурада, 
халыққа қызмет көрсету орталығы мен 
əділет басқармасында  біздің студент-
тер өз мамандығы бойынша тəжірибе-
ден өтіп жүр. Студенттеріміз тек қана 
мемлекеттік қызметкер немесе архиолг 
болып кетпейді олардың қатарында 
өз ұстаздарының жолын жалғайтын 
болашақ ұстаздар да бар, сондықтан 
олар аудан, қала, облыс көлеміндегі 
мектептерде тəжірибе жинақтайды. 
Осындай тəжірибиелермен қатар 
ізденуші жастарымыз күнделікті алған 
білімдерін факультеттегі ғылыми–
практикалық орталықтарда жетілдіруге 
де мүмкіндіктері бар. Тарих жəне құқық 
факультетінің құрамында 2001 жылдан 
бастап Ə.Марғұлан атындағы біріккен 
археологиялық ғылыми зерттеу 
орталығы қызмет жасайды. Орталық 
қызметкерлері Павлодар–Ертіс өңірі 
жəне онымен шекаралас аймақтарда 
ғылыми археологиялық зерттеулер 
жүргізіп, оның базасында Тарих (бака-
лавриат) мамандығының студенттері 
археологиялық тəжірибеден өтеді. 
Сондай-ақ, тарих, археология жəне 
этнология кафедрасы жанынан 
2001 жылы «Этнография» ғылыми 
практикалық орталығы құрылды, 
кейіннен ол Е.Бекмаханов атындағы 
«Өлкенің тарихы жəне этнографиясы» 
ғылыми практикалық орталығы болып 
өзгертілді. 2003 жылдың қыркүйегінен 

бастап Х.Арғынбаев атындағы «Этно-
əлеуметтік антропология» ғылыми-
практикалық орталығы қызмет атқарып 
келеді. Аталған ғылыми–практикалық 
орталықтың басты мақсаты Орталық 
Ертіс өңірі сияқты сан қатпарлы тарихы 
бар халқымыздың өркениеттік–мəдени 
дəстүрлерін жəне тарихи этнология 
мəселелерін оқыту. 2005 жылдың 
18 мамырында əлеуметтік зерттеу-
лер орталығы ашылды. Орталықтың 
қызметі аймақты дамытудың ғылыми 
болжамдарын жасауға бағытталған. 
Қоғамдық пікірдің мониторингін жа-
саумен қатар, орталық əлеуметтік 
мəселелерді зерттеп, сараптайды, 
əлеуметтік ортаның жақсаруын жүзеге 
асыратын практикалық ұсыныстар жа-
саумен айналысады. Ал, 2006 жылдың 
5 қазанында «Саяси зерттеулердің 
аймақтық орталығы» ашылды. Осы 
жерлерде біздің студенттеріміз өз  
білімдерін жетілдіріп келеді. 

– Басшылық тарапынан жа-

салып отырған осыншама мол 
мүмкіндіктерден кейін ізде нуші-
лердің биік белестерді бағын-
дыр май қалулары мүмкін емес. 
Қазіргі  күнде факультеттеріңізде 
оқитын студенттер мен олардың 
жеткен жетістіктері жайынан 
баяндасаңыз?

– Біз өз студенттерімізбен мақтана 
аламыз. Себебі, олар əрқашанда «Біз 
– ПМУ студентіміз» деген атқа сай. 
Студенттеріміздің əр  түрлі салада жет-
кен жетістіктері көп. Олар университет 
өміріне, қоғамдық жұмыстарға белсене 
ат салысады. Тарих, археология жəне 
этнология кафедрасының студенттері 
облыстық студенттер олимпиадасын-
да бірінші орынды қанжығаларына 
байласа, құқықтанушылар облыстық, 
республикалық дебаттық сайыстар-
да əркезде жеңіс тұғырларынан 
көрініп келеді жəне де президенттік 
степендияның иегерлері бар екенінде 
мақтанышпен айтамыз. Студенттер 
бірінші курстан бастап ғылыми зерт-
теу жұмыстары саласында қызмет 
атқара жүріп, жыл сайын университет 
қабырғасында ұйымдастырылатын 
жас ғалымдар, студенттер мен оқу-
шыларға арналған дəстүрлі «Сəтбаев 
оқуларына» белсене қатысып əркез-
де жүлделі орындарға ие болып, 
ғылымның биік шыңынан көрініп келеді. 
Сондай-ақ,  жыл сайын студенттік 
зерттеу жұмыстарына 100–ден астам 
студент қатысады. Студенттеріміз тек 
білім шыңдарын ғана  бағындырып 
қоймай, салауатты өмір салтында 
берік ұстанады. Оған олардың спорт 
саласында жетіп жүрген жетістіктері 
дəлел бола алады.

– Əңгімеңізге рахмет, Арман аға! 
Факультеттеріңіз əрқашан да жүз-
ден жүйрік, мыңнан тұлпар болып, 
биік шыңдарға жете берсін!

Сұхбаттасқан: Н. ИСАБЕКОВА.

ша тарих жəне құқықтану салалары-
нан басқа да ғылыми тарих, архео-
логия жəне этнология, философия, 
мəдениеттану, кеден ісі, əлеуметтану, 
саясаттану сынды мамандықтар бар. 
Сонымен қатар, білімдерін жетілдіріп, 
ғылымның биік шыңына жетем деген сту-
дент жастарға арнайы қарастырылған 
магистратура білімі бойынша филосо-
фия, тарих, мəдениеттану, археология 
жəне этнология, əлеуметтану, саясат-
тану  мамандықтарының барын да атап 
өткеніміз жөн.

– Осындай саланы жандарына серік 
еткен, бүгінгі таңда өзіңіз атап 
өткен мамандықтар бойынша сту-
дент жастарды білім нəрімен сусын-
датып жүрген оқытушылар құрамы 
жайымен таныстырып өтсеңіз?

– Өзім басқарып отырған факультеттің 
оқытушылар құрамы өте білікті, өз 
ма мандарының білгірлері дер едім. 
Олар бүгінгі студенттер, ертеңгі жас 
мамандарға сапалы білім беріп, ғылым 

жолына жетелеуден əсте шаршаған
емес. Оқытушылар шəкірттерге тек қана 
бі лім берумен шектелмейді, жастарға 
өмір атты үлкен жолдың соқпақ 
белестерінен асықпай – аптықпай өтіп, 
өмірден өз жолдарын табуға ағалық, 
əпкелік ақыл кеңестерін айтып, көмек 
қолдарын созып отырады. Ал, енді 
оқытушылар құрамына келетін бол-
сам олардың жалпы саны 90-ға жуық. 
Жоғарыда атап өткен 5 кафедра бой-
ынша айтатын болсам тарих, архео-
логия жəне этнология кафедрасында 
тарих ғылымдарының докторлары: 
Р.Ж. Қадысова, Р.М. Таштемханова, сая-
си ғылымдар докторы А.А. Əкішев, тарих 
ғылымдарының кандидаттары: А.Л. За-
харенко, Р.В. Григорьева, С.Н. Мамыто-
ва, Б.Ж. Елмұратова, Б.Н. Абдрахма-
нов, А.С. Молдакəкімова, Л.Қ. Жүсіпова, 
З.Ж. Марданова, Е.Қ. Жүсіпов,  Қ.Қ. Бат-
талов, Е.К. Рахимов жəне 4 магистр 
қызмет атқарады. Ал, Философия 
жə не мəдениеттану кафедрасында 
философия ғылымының докторы, про-
фессор М.С. Сабит, Т.Қ. Айтқазин, 
философия ғылымының докторы, про-
фессор Қ.М. Марданов, Н.Ж. Шахано-
ва, Ж.А. Қабаева. Əлеуметтану жəне 
саясаттану кафедрасында 22 оқытушы 
қызмет етеді, оның ішінде 3 саяси 
ғылымдар докторы, 6 профессор, 8 
ғылымдар кандидаты, 6 аға оқытушы 
бар. Мемлекет жəне құқық тарихы мен 
теориясы кафедрасының кадрлық 
потенциалы: з.ғ.д. Қосанов, з.ғ.к., до-
цент Г.Б. Ахмеджанова, з.ғ.к. С.Т. Ик-
сатова, з.ғ.к. А.С. Бахралинов, з.ғ.к., 
доцент Б.Х. Олжабаев, з.ғ.к.,  доцент 
С.Қ. Жетпісов, з.ғ.к. Е.Б. Смагулов, з.ғ.к. 
Р.М. Дубаев, з.ғ.к. С.К. Бастемиев,  сая-
си ғылымдар кандидаты, аға оқытушы 
Т.Э. Воронова, доценттер Л.С. Дубовиц-
кая, М.Қ. Тасбулатов, Ə.И. Бегімтаев, 
Ж.А. Шалдыбаев жəне тағы басқа білікті 
мамандар қызмет атқарады.
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КУРС НА ИННОВАЦИИКУРС НА ИННОВАЦИИ

В этом году областные секции состо-
ялись также в Институте повышения 
квалификации педагогических кадров, 
в СОШ № 11, № 29, № 35, № 39 г. Пав-
лодара. В ПГУ им. С.Торайгырова раз-
местились 6 секции по таким направле-
ниям, как: казахский язык и литература 
в школах с казахским и русским языком 
обучения, секция учителей русского 
языка и литературы, общественных 
дисциплин, учителей географии,  сек-
ция учителей физики, учителей само-
познания. 
В ходе секционных заседаний были 

проведены актуальные диалоги, дис-
куссии по проблемам преподавания, 
проведения мастер-классов. Также в 
ходе работы участниками были прове-
дены онлайн конференции, педагоги-
ческие мастерские по обмену опытом. 
Участие в конференции приняло око-
ло 1900 учителей с различных школ 

Павлодарской области. С докладами 
на конференции выступило более 50 
учителей. Темы докладов были весь-
ма актуальны и многие из них вызвали 
бурную дискуссию среди публики. Объ-
единившись воедино учителя нашей об-
ласти обсудили немало проблем. Среди 
которых обновление содержания об-
разования, внедрение инновационных 
и информационно-коммуникационных 
технологий в организацию учеб но-вос-
питательного процесса, мониторинг 
оценки качества. 
О своих впечатлениях поделилась 

учитель физики Лариса Афанасьевна.
- В нашей школе ежегодно проводят-

ся различные областные и республи-
канские олимпиады. Говоря о внедре-
нии инноваций в учебный процесс, у 
нас почти каждый кабинет оснащен ин-
терактивными досками. Самое главное, 
ученикам нравится такой подход к изу-

чению предмета. Они с удовольствием 
готовятся к занятиям – придумывают 
презентации, защищают их. Таким об-
разом у них складывается позитивное 
представление о уроке. Ведь главное 
чтобы урок был интересным, а самое 
главное запоминающимся. Сегодня 
на конференции мы обсудили немало 
актуальных вопросов. Среди которых 
- использование современных образо-
вательных технологий при подготовке 
учащихся к ЕНТ. У нас появились но-
вые цели и задачи, которые я думаю, 
мы достигнем в ближайшем будущем. 
Конференция была очень интересна 
и конструктивна. Также обсуждались 
проблемы программы спецкурсов. Это 
еще один из главных компонентов в 
развитии инноваций. 
Учитель истории Баян Екпентаевна 

рассказала как у них проходит урок в 
школе.

- Мы проводим аналог игры « Ли-
дер XXI века». Ученики соревнуются 

друг с другом, демонстрируя свои зна-
ния в разных областях. В частности, 
на уроках истории, мы проводим час 
«История в лицах», на котором за-
крепляется пройденный материал. На 
сегодняшней конференции мы с кол-
легами поделились мнениями о даль-
нейшем развитии образования. К сча-
стью, большинство мнений совпали. 
Мы пришли к тому, что все-таки, ны-
нешняя система образования требует 
модернизации. В частности, нового 
современного средства оценивания, 
диагностику образовательных резуль-
татов. Обсудили главную проблему 
на сегодня – проведение ЕНТ. Теперь 
у нас появилась задача – разработка 
новых технологий к подготовке к тести-
рованию. Появятся новые спецкурсы 
для учеников. Словом, впереди нас 
ждет новый плодотворный, творческий 
учебный год! 

Д.СЮЮМБАЕВА.

Конференция өз жұмысын 
секция отырысынан бастады. 
Барлық секцияға жиналған 
ертеңгі ел тірегін дайындай-
тын ұстаздар арасында бүгінгі  
қоғамдағы білімнің өзектілігі, 
білім беру саласындағы кем-
шіліктер жайынан кеңінен сөз 
қозғалып, конференцияға жи-
нал ған ұстаздар қауымы өз 
араларында пікір алмаса оты-
рып, өзара шеберліктерін наси-

хаттау мен тəжірибелер алма-
суларды көздеді. Əр секцияда 
өзекті мəселелер қозғалып, оны 
шешу жолында барлығының 
да аянып қалмайтындары  сөз 
арасында тілге тиек етілді. 
Еліміздің өркендеп дамуы, 

болашақта еңсесі биік елдер-
мен терезесі тең дəрежеде 
білімнің көкжиегінде қанат 
қағуымыз үшін əрине, ең ал-
дымен берілетін білімнің 

сапалылығы мен ұстаздардың 
шəкірттерімен бірлесе жұмыс 
жасауы деп білер едік. 
Сондықтан конференцияға 
қатысушы ұстаздардың пікірін 
білу мақсатында сөзге тартқан 
болатынбыз. 
Г. Құрманова БАИ əдіскері:Г. Құрманова БАИ əдіскері:

«Ең бірінші, осы конферен-
ция барысында əріптестеріміз 
өздерінің жыл бойына жасаған 
еңбектерін қорытындылады. 
Мұнда негізінде мектеп 
оқушыларының олимпиада, 
ғылыми жұмыстар жəне ҰБТ-
да көрсеткен көрсеткіштері 
негізге алына отырып, барлық 
мектептермен ұстаздардың, 
оқушылардың бағындырған 
белестері жайында сөз бол-
ды. Биылғы ҰБТ-да көрсеткен 
сапа жаман емес. Алайда 
Павлодар қаласы осы уақытқа 
дейін екінші орында болса, 
биыл өкінішке орай өзінің 
тұрақтылығын сақтай ал-
май өзінің өткен жылдардағы 
көрсеткішінен төмендеп қалды. 
Бір қызығы қаланың алдына 
аудан мектептері озып шықты. 
Олар: Железинка жəне Баянау-
ыл ауданының орта мектептері 
екенін де атап кеткен жөн. 
Бірақ, жалпы есепте қала жəне 
аудан мектептерінің ҰБТ-дағы 
сапа көрсеткіштері жақсарып 
келеді. Ал, бүгінгі өткізіліп 
жатқан көнференцияның ұс-
таз дарға, соның ішінде жас 
маман дарға тигізер маңызы 
зор болмақ. Себебі, бұл кон-
ференцияда оқу үрдісінде 
жүр гізілетін барлық əдіс, 
амал – тəсілдер ортаға салы-
нып, пікір алмасады. Мен өзім 

қатысқан «тарих» секциясын-
да да көптеген мəселелер ай-
тылды. Мысалға, қазақстандық 
патриотизмге тəрбиелеу, 
тарих пəнін оқытудың қыр-
сырлары көрсетіліп, мектепте 
оқытылатын дінтану пəні жай-
лыда мəселелер қозғалды. 
Конференция тақырыбына 
байланысты дінтану пəнін 
электронды оқулық, электрон-
ды жұмыс дəптері, ақпараттық 
технологияларды пайдала-
нып оқыту жайлы айтылып, 
ұстаздар өзара еркін пікір ал-
масты». 
А. Абушахманова мұғалім:А. Абушахманова мұғалім:

«Биылғы өткізіліп отырған 
кон фе ренцияның тақырыбы, 
мақсаты, маңы зының жаңа ғы-
лыми-технологиялық, ақпа рат-
тық қоғамда берері көп. Бұл 
конференция жас ұстаздарға 
бағыт-бағдар беруші болып та-
былады. Біз еліміздің ертеңін 
даярлаймыз, сондықтан олар-
дың жаңа технологиялармен 
білім алуына жағдай жасауы-
мыз керек. Жаңа технология-
ларды игеру оқушыларға ғана 
емес, бүгінгі ұстаздарға да 
пайдалы. Бізде жаңа техно-
логияны жастар ғана игереді 
деген түсінік қалыптасқан, 
бірақ қазіргі қоғам, қазіргі 
қажеттіліктер ондайды қанағат 
тұтпайды. Сондықтан жаңа 
технологияларды игеріп, білім 
беру жүйесіне толықтай енгізу 
керек деп ойлаймын».
К. Сұлтанғазин мұғалім:К. Сұлтанғазин мұғалім:

«Бүгінгі конференцияда өт-
кен еңбек теріміздің жемісін 
қорытын дыладық. Осы аса ізгі 
жəне өте қиын кəсіп ұстаздан өз 

өмірін оқу- тəрбие ісіне арнаған 
тұрақты шығармашылықты та-
лап етеді. Осыған байланысты 
біз бүгінгі конференцияда са бақ 
беру барысы бойынша тəжіри-
бе алмасып, тəжрибесі бар аға-
апаларымыздың сабақ беру 
үлгісімен таныстық.  Мұғалімнің 
сыртқы келбет мəдениеті, 
өзін-өзі басқару шеберлігі, 
мұғалімнің моральдық қасиет-
теріне қойылатын талап-
тар оқу-тəрбие жұмысының 
табиғатына қарай күн сайын 
жаңарып, жаңа сипатқа ие 
болуда. Мұның өзі қоғамның 
үздіксіз дамуынан, ғылым 
мен техниканың өркендеуінен 
туындап отыр. Ахмет Бай-
тұрсынов: «Ең əуелі мектеп-
ке керегі - білімді, педагогика 
əдістемесінен хабары мол, 
оқыта білетін мұғалім», - деген 
болатын. Осындай тəжірибе 
алмасуда жас  ұстаздар өз 
ісінің əрбір қыр-сырын жетік 
игеру жолында кəсіптік сапа-
ларды толық меңгерсе, бүгінгі 
қоғамымызды байытатын, да-
мытатын, жаңартатын адам 
тəрбиелеуге мол мүмкіндік 
ашылатыны күмəнсіз».

Иə, білімді ұрпақ тəрбиелеп, 
білікті маман етіп шығару 
үшін төгілетін тер мен жаса-
латын еңбектер тізбегі ұшан 
теңіз.  Алайда бəрінің өтеуі 
ел сенімін ақтар жас ұрпақтар 
легі білімнің биік шыңдарын 
бағындырып, ел мəртебесін 
асқақтатқанда болмақ. 

Н. ИСАБЕКОВА.

24 августа в ПГУ им. С. Торайгырова состоялась ежегодная авгу-24 августа в ПГУ им. С. Торайгырова состоялась ежегодная авгу-
стовская конференция для учителей общеобразовательных школ. стовская конференция для учителей общеобразовательных школ. 
Тема конференции «Стратегия обновления образования и внедрения Тема конференции «Стратегия обновления образования и внедрения 
инновационных педагогических технологий в учебный процесс на инновационных педагогических технологий в учебный процесс на 
этапе модернизации системы образования». Проведение августов-этапе модернизации системы образования». Проведение августов-
ских конференций стало традицией в преддверии нового учебного ских конференций стало традицией в преддверии нового учебного 
года. В рамках конференции проводились секции по различным на-года. В рамках конференции проводились секции по различным на-
правлениям. правлениям. 

«БІЛІМДІ АЗАМАТ – «БІЛІМДІ АЗАМАТ – 
      ЕЛ ЕРТЕҢІ»      ЕЛ ЕРТЕҢІ»

C. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде C. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 
Павлодар облысының білім беру басқармасы және Павлодар педагог Павлодар облысының білім беру басқармасы және Павлодар педагог 
кадрлардың біліктілігін арттыру институтының бастамасымен жал-кадрлардың біліктілігін арттыру институтының бастамасымен жал-
пы білім беретін мектеп мұғалімдерінің тамыз конференциясы болды. пы білім беретін мектеп мұғалімдерінің тамыз конференциясы болды. 
Аталмыш конференция «Білім беру жүйесін модернизациялау кезеңінде Аталмыш конференция «Білім беру жүйесін модернизациялау кезеңінде 
білім мазмұнын жаңарту стратегиясы және оқу үрдісіне инновациялық білім мазмұнын жаңарту стратегиясы және оқу үрдісіне инновациялық 
педагогикалық технологияларды енгізу» атты тақырыпта өтті.педагогикалық технологияларды енгізу» атты тақырыпта өтті.
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Жылдағы Тамыз кеңесі - об-
лыс педагогтарының басын 
қосып, атқарылған істерге баға 
беретін, қорытынды жасайтын, 
сондай-ақ, білім берудегі өзекті 
мəселелерді талқыға салып, 
алдағы жұмыстардың ретін 
белгілейтін маңызды мəжіліс. 
Өңірдің түкпір-түкпірінен кел-
ген мəртебелі ұстаздар үшін 
аталмыш шараның мəні аса 
зор. Өйткені, Тамыз кеңесіне 
жыл бойында жоғары жетістікке 
жеткен тек үздік делінген 
мұғалімдер ғана шақырылады.  
Конференцияны ашық деп 

жариялағаннан кейін сөз алған 
облыс білім беру бас қар ма сы-
ның бастығы Б.М. Бексейіто ва 
биылғы бас қосудың ерекше 
екеніне тоқ талды. Өйткені, 
ол ел тəуел сіз дігінің 20 жыл-
дығы қарсаңында жəне Қазақ-
стан Республикасының Білім 
беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мем-
лекеттік бағдарламасын іске 
асырудың бірінші сатысында 
өткізіліп отыр. 
Барша ұстаздар қауымын 

жаңа оқу жылымен құттықтай 
келе Б.М. Бексейітова, конфе-
рен цияға арқау болған «От-
басы, мектеп жəне қоғамның 
игілікті болашақ жолындағы 
өзара ынтымақтастығы» тақы-
ры бының маңыздылығын атап 
өтіп, бүгінгі күні мектептің са-
палы білім ғана емес, сəулелі 
сана, нұрлы ақыл, отансүйгіштік 
қасиет дарытатын «екінші ұя», 
тəрбие орны болу керектігін 
айтты. Ұстаздың бала тəрбие-
сіндегі рөлін арттыру бүгінгі 
қоғамның басты міндеті еке-
нін түсіндірді. Осыдан кейін 
облыстың білім беру жүйесі не, 
мектепке дейінгі тəрбие мен 
оқыту мəселесіне тоқталды. 
Басқарма бастығының дерегі-
не сүйенсек, өткен оқу жы-
лында облыс көлемінде 14 
балабақша ашылып оның 8-і 
Павлодар қаласында орын теп-
кен. Бүгінде 34 мың бүлдіршін 
мектепке дейінгі оқытумен 
қамтылған, оның 8 мыңы ауыл 
балалары. Ағымдағы жылдың 
соңына дейін мектепке дейінгі 
мекемелердің санын 17-ге 
жеткізу көзделіп отыр.  
Ал қазақ мектептері мəсе-

ле сінде сəл ілгерілеушілік 
бар. Мəселен, өткен жылмен 
салыстырғанда, ана тілін де 
оқитын балалардың саны 1044 
балаға артып, жалпы қазақ 
тілінде оқитын балалардың 
саны 37445-ке жеткен бұл 
ұлты қазақ балалардың 68,3 
пайызын құрайды. Алайда, 
жаныңды жабырқататыны сол 
– бүгінгі күні əлі де ұлты қазақ 
17339 бала орыс тілінде білім 

алуда. Б.М. Бексейітованың 
айтуынша, 2011 жылы облыс 
бойынша үздік 10 мектептің 
қатарына жеті қазақ мектебі 
енген. Олардың ішінде Ұлттық 
Бірыңғай тестілеуде орташа 
115 балл жинаған дарынды 
балаларға арналған «Жас да-
рын», «Зерде» мектептері бар. 
Алайда, ҰБТ-да орташа балл 
жинаудан орыс мектептерінің 
бəсі биік тұр. 2010 жылы Ұлт-
тық Бірыңғай тестілеуде орыс 
мектептерімен салыстырғанда 
қазақ мектебінің орташа 
балы 4,64 төмен болса, биыл 
ол 1,17 балды құрады, яғни 
алшақтық 4 есеге азайды де-
ген сөз. Демек, ілгерілеушілік 
бар. Бұл қазақ мектептеріндегі 
пəндерді тереңдетіп оқытатын 
жəне гимназия мен лицей 
сыныптарының ашылуы нəти-
же сінде қол жеткен табыс. Атап 
айтқанда, өткен жылы облыс 
бойынша лицей мен гимназия 
сыныптарын ашқан 16 ауылдық 
мектептердің 9-ы қазақ мек-
тептері. Алдағы уақыттың 
басты міндеттерінің бірі де 
қазақ тілінде білім беретін 
мектептердің үлес салмағын 
арттыру болмақ.
Сонымен қатар Б.М. Бек-

сейітова биылғы жылдың аса 
табысты болғанын атап өтті. 
Облыс бойынша биылғы ҰБТ-
ның орташа балы 91,27 бал-
ды құрады. Бұл көрсеткіш 
бойынша Павлодар өңірі ре-
спублика көлемінде екін ші 
орынға тұрақтады. Халы қа-
ра лық, республикалық бі лім 
бəсекелерінде біздің оқу шы-
лар тек биіктен көрініп, намы-
сты қолдан бермеді. Басқа да 
маңызды жоспарлар жүйелі 
орындалып келеді. Жаңа оқу 
жылына мектептер толықтай 
дайын деді. Өз сөзін қорытын-
ды лай келе Б. Бексейітова 
барлық мұғалімдер қауымына 
жаңа оқу жылында мол табыс, 
сəттілік жəне ұстаздық бақыт 
тілейтінін айтты. 
Келесі сөз кезегін алған Пав-

лодар мемлекеттік педагогика-
лық итститутының ректоры 
Н.Р. Аршабеков мұғалімдер 
дайындайтын өңіріміздің басты 
оқу ордасындағы білім бе ру-
дің мазмұнына инновация ның 
енгізілгендігін жеткізді. Олар – 
электронды оқыту мен қа шық-
тықтан оқыту технологияла-
рын қолдану, 12 жылдық бі лім 
беруге көшудің бағдарламасы, 
көп тілді меңгерген мұғалім-
дерді, ғылыми зерттеу жұ-
мыс тарын жүргізетін мұға-
лімдерді, азжинақты ауыл 
мектептері мұғалімдерін жəне 
профильді мектептерге ма-
гистранттарды дайындаудың 

бағдарламалары. Бұлар қазіргі 
білім беру саласындағы басты 
бағыттар болып табылады. Ал 
оқу ордасының негізгі мақсаты 
мен міндеті – сапалы педагог 
кадрларын дайындау болып 
табылады деді ол. 
Жарыссөзде келесі болып 

сөз алғандар – Ақтоғай ау-
даны №26 кəсіптік лицейінің 
дирек торы Д.К. Қарагужинов, 
Железин ауданы №2 ЖОМ ди-
ректоры Ш.Қ. Қаңтарбаева, 
Павлодар қаласы №9 бала-
бақша директоры А.К. Кə рім-
жа нова, Екібастұз қаласы 
«Үміт» балалар үйінің директо-
ры Н.А. Əбдірахманова, Ақсу 
қа ласы Үштерек ауылы ОМ 
əлеуметтік педагогы С.С. Шан-
шарова, Екібастұз қаласы №1 
мектеп лицей директорының 
тəрбие жұмысы жөніндегі 
орынбасары Н.В. Лозинская өз 
баяндамаларын оқыды.
Білім жəне Ғылым министр-

лігінің өкілі А.М. Садықова бол-
са, Павлодар облысының білім 
беру саласындағы барлық 
көрсеткіштерінің жоғары екенін 
жеткізді. 
Ал мəжілісті қорытындыла-

ған облыс əкімі Бақытжан 
Сағынтаев өз сөзінде, ең алды-
мен, жиналған қауымды барша 
мұсылманның ізгі айы, қасиетті 
Рамазанмен құттықтап, Павло-
дар өңірінің білім беру саласын 

өрге сүйреп, тау табыстарға қол 
жеткізіп жүрген мұғалімдерге 
алғысын білдірді.   

«Білім саласына арналған 
мемлекеттік жəне өңірлік 
бағдарламалар, мақсат, мін-
дет тер ойдағыдай іске асуда. 
Ал оның бəрінде шыдамды 
да ұлағатты, мəртебелі де 
аяулы ұстаздардың маң дай 
тері, ел болашағына деген 
жанашырлығы мен жауап-
кершілігі жатыр. Сіздердің 
тəуелсіз Қазақстанды алға 
бастыратын білімді ұрпақ 
тəрбиелеу жолындағы қиын 
да күрделі, мəртебелі де жау-
апты еңбектеріңізге толағай 
табыстар, мықты денсаулық, 
отбасылық береке мен бақыт 
тілеймін» - деді Бақытжан 
Сағынтаев. 
Тамыз конференциясында 

аймақ басшысы, Павлодар 
облысы əкімінің шəкіртақысы 
50 пайызға артатынын 
мəлімдеді. Облыс əкімінің 
шəкіртақысын ЖОО-дың  149 
студенті мен арнайы білім 
беретін мекемелердің 47 
студенті алады.Бұрын универ-
ситет студенттері үшін əкімнің  
шəкіртақысы 5000 теңге, ал ар-
найы орта білім беретін мекеме 
студентінің шəкіртақысы 3300 
теңге болатын.
Облыс əкімінің сөзінен соң 

марапаттау рəсімі бастал-
ды. Бі лім берудегі жоға ры 
же тіс тіктерге жеткен мұға-
лім дер бағалы сыйлық тарға 
ие болды. Павлодар облысы 
мек теп терінің үш мұғаліміне 

аймақ басшысы Бақытжан 
Сағынтаев «Дэо-Нексия» жеңіл 
автокөліктерінің кілтін табыс 
етті.
Ұстаздар мен ата-аналар 

арасында павлодарлық №8 
дарынды балаларға арналған 
мектеп-лицейі физика пəнінің 
мұғалімі А. Билиданың аты 
кеңінен танымал. Анатолий 
Николоевичтың 27 жыл бойы 
өңделіп келген авторлық əдіс-
темесі жоғары нəтижелер 
көрсетуде. Оның оқушылары 
ең беделді халықаралық олим-
пиадалардан жеңіспен оралу-
да. Көптеген зияткерлік сайыс-
тарының жеңімпазы, үсті міздегі 
жылдың түлегі Жасұлан Ба-
раисов осы жылы Тайландтағы 
физика пəнінен өткен халы-
қаралық олимпиаданың жеңім-
пазы атанды.
Сондай-ақ облыс əкімінің 

арнайы сыйлығына ие болған  
Баянауыл ауданы Ш.Айманов 
атындағы гимназияның қазақ 
тілі мен əдебиеті пəнінің мұ-
ға лімі Тұрсынай Жакина мен 
павлодарлық дарынды бала-
ларға арналған №3 гимназия-
сы француз тілінің мұға лі мі 
Қымбат Батаеваларды өңі рі-
міз де өз кəсібі мен еңбегі не 
шығармашылықпен қараудың 
мысалы деп есептейді.
Тамыз мəжілісі мұғалімдер 

қауымына арналған мерекелік 
концертпен аяқталды. 

Қ. ТАНАБАС.
Суреттерді түсірген 

Е. ҚАСКЕЙҰЛЫ.

ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ 
БӘРІМІЗГЕ ОРТАҚБӘРІМІЗГЕ ОРТАҚ

Тамыз конференциясы Тамыз конференциясы 
қаты су шы ларының ортақ ойы осықаты су шы ларының ортақ ойы осы

17 тамыз күні Естай атындағы қалалық Мәдениет са-17 тамыз күні Естай атындағы қалалық Мәдениет са-
райында Павлодар облысы білім беру қызметкерлерінің райында Павлодар облысы білім беру қызметкерлерінің 
Тамыз конференциясы өтті. Дәстүрлі жиын биыл «От-Тамыз конференциясы өтті. Дәстүрлі жиын биыл «От-
басы, мектеп және қоғамның игілікті болашақ жолын-басы, мектеп және қоғамның игілікті болашақ жолын-
дағы өзара ынтымақтастығы» тақырыбында жүргізі-дағы өзара ынтымақтастығы» тақырыбында жүргізі-
ліп, оған облыс әкімі Бақытжан Сағынтаев қатысты.ліп, оған облыс әкімі Бақытжан Сағынтаев қатысты.
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Павлодарская земля всегда слави-
лась талантливыми людьми, одним из 
которых стал знаменитый режиссер, 
один из основопологателей казахской 
кинематографии Шакен Айманов. Про-
славляя свою малую родину когда-то, 
сейчас на родной земле в его честь был 
организован  первый ретро-фестиваль 
под названием «Жұлдызды Жасыбай», 
участниками которого были звезды ка-
захстанской эстрады.
Впервые в Павлодарской области 

на берегу озера Жасыбай в  начале 
текущего месяца прошел I ретро-
фестиваль имени Шакена Айманова 
«Жұлдызды Жасыбай». Основной те-
мой фестиваля являются песни  из 
кинофильмов известного режиссера, 
уроженца Баянаульского района, на-
шего земляка Шакена Айманова – 

«Алдар Косе», «Наш милый доктор», 
«Ангел в тюбетейке», « Песня зовет». 
Участниками данного мероприятия 
были метры казахстанской эстра-
ды Нурлан Абдуллин, Талгат Муса-
баев, Дильназ Ахмадиева, группы 
«KeshYou», «Дауыс International», дуэт 
«Арнау», финалисты телевизионно-
го конкурса   Х-Фактор – «ДиКри», а 
также  многие начинающие молодые 
звезды павлодарского прииртышья. 
Прекрасные песни, ставшие шля-

герами тех годов, которые вызывают 
ностальгию у ровестников этих про-
изведении и  подарившие отличное 
настроение, несомненно произвел 
фурор на курортной зоне Баянаул. 
Это можно было заметить по несмол-
кающим апплодисментам, восторгаю-
щихся возгласов  туристов и по числу 

зрителей, достигших до десяти тысяч 
человек. Благодаря сценарию фести-
валя можно было увидеть и вспомнить 
краткие содержания тех самых леген-
дарных фильмов, которые трансли-
ровались на LCD-мониторе. Звезды 
мероприятия дали новое дыхание 
старым картинам, исполняя их на но-
вый лад в театральной постановке. 
Надо отметить, что весь концерт был 
под аккомпониментом Павлодарского 
симфонического оркестра и  с участи-
ем актеров Павлодарского област-
ного Казахского музыкально- драма-
тического театра им. Ж.Аймауытова, 
а так же под сопровождением ретро 
танцев. Особый «вкус» дали зрителям 
краткие видеоролики, о том с какими 
приключениями  добирался до фести-
валя Талгат Мусабаев, о Алдаре Косе, 

в роли которого снялся ведущий ме-
роприятия  Бахытжан Альпеисов. По 
видимому республиканские звезды 
потрудились на славу, так как по со-
держанию видеоматериалов можно 
было заметить то, что сняты они были 
сразу по их приезду. 
Ретро-фестиваль «Жұлдызды Жа-

сыбай» прошел на одном из лучших 
казахстанских туристических центров 
Баянаул, что, несомненно, покорило 
звезд эстрады и гостей своей необык-
новенной красотой.
Мероприятие завершилось прекрас-

ным салютом на ночном, звездном 
небе, который завораживал дух тури-
стов и подавал надежду на последую-
щий долгожданный ретро-фестиваль 
«Жұлдызды Жасыбай».

Н. АНИСОВА.

«ЖАСЫЛ ЕЛ» - болашақ үшін 
жасалған игі істер шоғырыжасалған игі істер шоғыры
Жаз мезгілінің соңы өңірімізде 

жасалған істерді қорытындылайтын 
кезең болып табылады. Соның бірі 
Студенттік құрылыс жəне жастар еңбек 
отрядына жүктелген көп жұмыстардың 
өз мəресіне жетуі.
Облысымыздағы студенттік еңбек 

отрядтары 9 бағыт бойынша жұмыс 
жасап, онда 2,5-мыңнан астам сарбаз 
жұмыс атқарды.

Осы жасалған жұмыстарды жеке – 
жеке қорытындылап, атқарылған істер 
тізбегімен танысуды жөн санадық. 
Биылғы құрылыс отрядының сарбазда-
ры еліміздің гүлденуіне елеулі үлестерін 
қосып, құрылыс жұмыстарының жедел 
аяқталуына өзіндік септіктерін тигізе 
отырып, қолдарынан келгенін аяп 
қалмады. Құрылыс отряды Екібастұз 
өңірінде жұмыс жасап, аталмыш өңірде 

орналасқан Атығай елді мекенінде 
дəрігерлік кешен жұмыстарына 
қатысты. «Екибастузспецстрой» ЖШС 
құрылыс отрядындағы жастарды жа-
тар орын жəне күнделікті тамақтанумен 
қамтамасыз етті. 

«Ең басында барлық құрылыс 
отрядының еңбеккерлері қауіпсіздік 
ережелерінен өтті. Тамыз айының 25 
күні уақытынан бұрын Атығай елді 
мекенінде дəрігерлік кешен халыққа 
қызмет көрсетуге берілді. Біз бұған 
барлығымыз қуанышты болдық» – дейді 
құрылыс отрядының командирі Данияр 
Айтышев.
Ал механикалық отряд облысымыз 

бойынша 500-ден аса жұмыс орнын-
да ауылшаруашылық өнімдерін жинау 
жұмыстарына ат салысты. Атап айтсақ 
бау-бақша өнімдері, дəнді-дақылдар-
ды жинау, шөп шабу жұмыстарына 
белсене қатысқан. Мамандардың пікірі 
бойынша жұмыс жоғары деңгейде 
жүргізіліп алдыға қойған мақсаттарына 
жете отырып, сапалы əрі нəтижелі бол-
ды.

«Жасыл ел» отряды қаламызды 
көркейтуде. Жаз мезгілінде даламызға 
сəн беретін гүлдер шоғырын отырғыза 
жүріп, сондай–ақ көгалдандыру жұмыс-
тарымен де айналысты. Осы орайда 
қаланы көгалдандыруда өзіндік үлесін 
қосқан «жасыл ел» қатысушысы Нұрсая 
Жандос атқарған істері жайында бы-
лайша сөз тарқатты: «Мен, осы еңбек 
отрядына биыл бірінші рет қатысып от-

ырмын. Өмірлік ұстанымыма сай мен де 
елімнің, жерімнің, қаламның гүлденуіне 
өз үлесімді қоссам деймін. Мен осы 
еңбек отрядына келіп жаңа достар тау-
ып, жұмыс барысында көгалдандыру 
жұмыстарының қыр-сырымен таны-
сып, өмірге, қоғамға деген көзқарасым 
да өзгерді. Мен өзімнің жасап жатқан 
жұмысымды мақтан тұтамын! Біздің 
жасап жатқан жұмысымыздың қоры-
тындысын бүгінгі жастар бағалай 
білсе деймін!». Осы ойды əрмен қарай 
сабақтаған Ерғанат Əлібеков: «Мен, 
«Жасыл ел» еңбек отрядында екінші 
жыл жұмыс жасадым. Адам баласы 
қолдағы бардың қадірін білмейді... Мен 
де осы өмірде көп нəрсені түсінбедім. 
Осы отрядқа жұмыс істеуге келген 
уақыттан бастап қоғамға, қоршаған 
ортаға деген көзқарасым өзгерді. Жазғы 
еңбек семестрі игі істердің бастамасы», 
- дейді. 
Студент жастарға жазғы еңбек се-

местрі қосымша қаржы табуға қол-
ғабыс болса, екіншіден, жастардың 
жазғы демалыстарын белсенді 
өткізуге əрі қоғамға пайдалы еңбек 
етуге тікелей мұрындық бола-
ды. Сондықтан да бү гін гі таңда 
еңбек отрядында жұмыс жасаймын 
деушілердің жыл сайын саны артуда. 
Бұның өзі жастарға күдікпен қарайтын 
уақыттан өтіп, сенім мен үміт артатын 
кезге жеттік деуге болады.

Н. ИСАБЕКОВА.

Павлодарская земля всегда слави-
лась талантливыми людьми, одним из
которых стал знаменитый режиссер,
один из основопологателей казахской
кинематографии Шакен Айманов. Про-
славляя свою малую родину когда то

«Алдар Косе», «Наш милый доктор», 
«Ангел в тюбетейке», « Песня зовет». 
Участниками данного мероприятия 
были метры казахстанской эстра-
ды Нурлан Абдуллин, Талгат Муса-
баев Дильназ Ахмадиева группы

зрителей, достигших до десяти тысяч 
человек. Благодаря сценарию фести-
валя можно было увидеть и вспомнить 
краткие содержания тех самых леген-
дарных фильмов, которые трансли-
ровались на LCD мониторе Звезды

в роли которого снялся ведущий ме-
роприятия  Бахытжан Альпеисов. По 
видимому республиканские звезды 
потрудились на славу, так как по со-
держанию видеоматериалов можно 
было заметить то что сняты они были

Звезды на звездной землеЗвезды на звездной земле

Дильназ АХМАДИЕВА, певица:Дильназ АХМАДИЕВА, певица:
- На Баянаульской земле я впервые, и эта природа покорила меня до 

глубины души! Очень гостеприимный народ!  Я горжусь тем, что буду 
выступать на этой святой земле. Сегодня я буду петь песню, которая 
называется «Мама» и которую в свое время исполняла Бибигуль Толе-
генова, для меня это тоже огромная честь. Надеюсь сегодня у нас все 
получится! И хотелось бы, чтобы это мероприятие было ежегодным, 
на котором мы все исполняли песни Шакена Айманова!

Нурлан АБДУЛЛИН, певец:Нурлан АБДУЛЛИН, певец:
 - Когда года два-три назад я попал сюда  на Жасыбай, и увидел эти 

девственные места, я подумал о том, как бы хорошо было бы здесь 
провести какой-нибудь фестиваль. И когда Бахытжан Абдирович при-
гласил  поучаствовать на этом фестивале, я с радостью согласился. 
Я очень счастлив ,что сегодня я здесь и очень надеюсь, что это меро-
приятие будет привлекать все больше зрителей, туристов и в ближай-
шее будущее оно станет международным.
Многие зрители и актеры не раз упоминали в своих словах о том ,что 

надеяться поучаствовать в ретро-фестивале «Жұлдызды Жасыбай» 
еще раз, и тем самым прославлять имя знаменитого, талантливейшего 
режиссера Шакена Айманова.

Бахытжан АЛЬПЕИСОВ актер:Бахытжан АЛЬПЕИСОВ актер:
- Местность Жасыбая очень тесно связана с именем  Шакена Айма-

нова. Многие свои произведения он снимал именно здесь. И воспевая 
его песни они никогда не устареют. Думаю эти песни еще не мало лет 
будет петь наше будущее поколение! 



№ 8 (130) 
тамыз, қоян жылы 2011

7Өнерім-өмірім

Звезды на звездной земле
- Майса апай, əңгімеміздің басын 

сіз туып-өскен ортадан бастасақ...
- Туып өскен ортам жайында үлкен 

мақтанышпен айта аламын. Себебі 
мен тəлім-тəрбие алған орта-ұстаздар 
ортасы. Əкем Қамысбай кезінде мек-
теп директоры болған, қазақ тілі 
мен əдебиеті пəндерінен сабақ бер-
ген ұлағатты ұстаз. Ал, інілерімнің 
бəрі де ұстаздық қызметінде. Мен 
көбіне өнерге, соның ішінде сурет 
жағына кеттім. Бірақ қанда бар дүние 
жібермейді ғой, айналып мен де сол 
ата-ана жолын қуып ұстаздық қызметке 
оралдым. Менің ұстаз болуымның ба-
сты себебі-өзімнің бойымдағы өнерді 
өзгелерге үйретіп сурет өнерінің құді-
ретін кейінгі ұрпақ жадына сіңіру. Су-
рет ол менің өмірлік азығым, ал одан 
кейінгі толқын ұрпақтың бəрі болмаса 
да ішінен бірлі жарымы шығып мен 
үйреткен дүниеден саналарына бір 
дүниені тоқтатып қалса мен үшін бұл – 
үлкен бақыт. 

- Сөз арасында айтып қалдыңыз, 
«сурет – менің өмірлік азығым» 
деп. Ал сол өнеріңіз сізге кімнен да-
рыды?

- Суретшілік өнер маған анамнан 
дарыды деп айтар едім. Себебі, анам 
он саусағынан өнер тамған адам. 
Үйдегі барлық заттарды өз қолымен 
жасап шығарған. Сырмақ, кесте 
сияқты қолөнерлермен шұғылданған. 
Кішкентайымнан анамның қасында 
барлығын көріп өскендіктен болар, 
менің де суретшіліктен алыстай ал-
мауым. 

- Жалпы суретшілер суретті 
көбінесе белгілі бір табиғи құ-
былысқа, иə болмаса бір заттың 
негізінде салып жатады. Ал сіздің 
өз шығармашылығыңызды поэзи-
ямен ұштастыруыңызға, соның 
ішінде Мұқағали Мақатаевтың по-
эзиясымен ұштастыруыңызға не 
себеп болды?  

- Мен өзім Алматыда телевидениеде 
қызмет атқарған жылдарда бірінші рет 
«Табиғат жүрек» атты телефильмнің 
шығуына қатыстым. Астанада «Мұқа-
ғали» атты қойылым қойылды. Соған 
орай сонда салынған суреттерді 
əрі қарай ұштастырып алып кетуге, 
негізі менің поэзияға сурет салуы-
ма себепкер болды десем, екіншіден 
Мұқағали əлемі кім-кімді де өзіне тарт-
пай қоймайды. Жалпы поэзияға сурет 
салу өте қиын өнердің түрі. Өмірдің 
өзі осыған алып келді ғой. Қойылған 
қойылымдар, спектакльдер бəрі де 
мені осы жолға итермелегендей. 
Əрине поэзияға сурет салу өте қиын, 
бірақ бəрінде жан дүниеңмен сезіне 
білуің керек қой. Міне, осы сезіммен 
сүйіспеншіліктің арқасында менің поэ-
зиямен суретті ұштастыра білуім.

- Өз өнеріңізден өзіңіз жалығып 
шаршаған кездеріңізде осыны 
қояйыншы деген кездеріңіз болды 
ма?

- Адамның жан дүниесі теңіз сияқты. 
Бірде алай, бірде дүлей. Енді мен 
жүрген сала тым қиындау, əсіресе 
сөз өнері мен сурет өнерін өзіңіз 
айтқандай бір арнаға тоғыстыру үшін  

əуелі кіршіксіз сезім мен үлкен махаб-
бат керек. Енді бұл өмір. Əрине шар-
шайтын кездерім болады. Бірақ мен 
сөз басында айттым ғой сурет менің 
өмірлік азығым деп. Қанша шаршап 
– шалдықсам да мен оны тастамақ 
емеспін. Өмірдің өзіндік қиындықтарын 
жеңе білу өзіміздің қолымызда. Ал 
менің жан дүниемнің емі поэзия мен 
менің салатын суреттерім. Яғни өне-
рім...

- Сізден басқа дəл осылай екі 
шығармашылықтың басын бір 
арнаға тоғыстырып жүрген əріп-
тестеріңіз бар ма?

- Поэзияға сурет салатын адам-
дар саны аз. Мысалы, Сейдуллин де-
ген суретшіміз болды. Ол кісі Сəкен 
Сейфуллиннің өлеңдеріне сурет-
тер салған. Поэзияға сурет салатын 
адамның ішкі дүниесі үнемі қозғалыста 
жүруі керек. Бір поэзияға сурет салу 
үшін ұзақ уақытты қажет етеді. Кейбір 
кездері өмірдің талабы бойынша 
басқа салада да сурет салуыңа тура 
келеді. Себебі отбасы ошақ қасы деген 
сияқты. Өмір талабы ғой... Тапсырыс 
алып салуымыз мүмкін. Ал енді поэ-
зия – менің рухани азығым. Ол адамға 

қанат бітіріп, өнер мен өмір көгінде 
қалықтатады. Сіз айтқандай екі өнерді 
бірге алып жүретін əріптестеріміз жыл 
сайын молая түседі деген сенімдемін. 
Ол уақыт еншісінде.

- «Ат тұяғын тай басар» деп 
жатамыз. Кез-келген өнер иесіне 
шəкіртіңіз бар ма деген сауалды 
қою дəстүрге айналды десек те 
болады.  Дəл кəзір сол дəстүр бой-
ынша мен де сізге шəкіртіңіз бар 
ма деген сауалды қойғым келіп 
отыр...

- Ұстаз болудың өзі бақыт дер едім. 
Сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Менің де 
тəрбиелеп өзіммен бірге сурет салып, 
поэзия мен суретті ұштастырып жүрген 
шəкірттерім бар. Бірақ енді олар жас 
қой. Болашақта осы бағытпен кете ме, 
жоқ əлде өздерінше жаңа бір бағыт 
ұстай ма, енді ол жағы əрине уақыт 
еншісінде. Бірақ жанына қыл қаламды 
серік еткен шəкірттерім бар. 

- Поэзияға сурет салмақ түгілі, 
оны оқып отырып түсіне де ал-
май қалатын сəттеріміз бола-
ды. Сіз салған суреттерге қарап 
отырсам, кейде поэзиядан біз 
көріп, сезе бермейтін дүниелерді 
қылқаламның құдіретімен аша біл-
генсіз. Оның сыры неде?

- Поэзия кез – келген адамның жан 
серігі бола алатын құдірет қой. Ол ма-
хаббат дейсіз бе, өмірдегі бір сəттік 
сəтсіздіктер дейсіз бе, қуаныш бəрі-
бəрін ақын бір ауыз сөзбен өлеңге сый-
дырып жатса, біз оны бейнемен беруге 
тырысамыз. Енді сіз айтып отырған 
дүниенің сыры жүрек қылының өнер 
деп соғып, поэзия мен суретті бір 
арнаға тоғыстыра білуімде шығар. 
Поэзияны жан-тəніммен сүйіп оқимын. 
Əйтеуір мені өрге жетелеп келе жатқан 
осы қос өнер. Суретшінің жүрек қылы 
тым нəзік. Ол сол нəзіктігімен ерекше-
лене отырып, өзге көрмес дүниені көре 
алады. Біз сонымен ерекшеміз. 
Əңгімелесуге уақыт тауып, 

сы рыңызбен, өнеріңіздің құпия-
сымен бөліскеніңізге алғысы мыз-
ды білдіреміз. Өнердің де өмірдің 
де биік белестерін бағындыра 
беруіңізге шын жүректен тілек-
теспіз.

Əңгімелескен: Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ.

Қарашаңырағымыздағы өнерлі тұлғалардың өнерімен өз Қарашаңырағымыздағы өнерлі тұлғалардың өнерімен өз 
оқырмандарымызды таныстырып отыруды мақсат еткен оқырмандарымызды таныстырып отыруды мақсат еткен 
біздің ұжымның бұл жолғы қонағы, ПМУ-дың колледжінде қызмет біздің ұжымның бұл жолғы қонағы, ПМУ-дың колледжінде қызмет 
атқарып жүрген Ықыласова Майса Қамысбайқызы.атқарып жүрген Ықыласова Майса Қамысбайқызы.
Майса Қамысбайқызы Мұқағали жырларына сурет салған Майса Қамысбайқызы Мұқағали жырларына сурет салған 
алғашқы қыл қалам иегері. Бұған дейін салған суреттерінен алғашқы қыл қалам иегері. Бұған дейін салған суреттерінен 
үлкенді-кішілі көрмелерін республикамыздың әр жерінде  ұйым-үлкенді-кішілі көрмелерін республикамыздың әр жерінде  ұйым-
дастырып үлгерді. Өнерін өміріне серік еткен қылқалам иесі дастырып үлгерді. Өнерін өміріне серік еткен қылқалам иесі 
бүгінгі күніне мың тәубе етеді...бүгінгі күніне мың тәубе етеді...

СУРЕТ – МЕНІҢ СУРЕТ – МЕНІҢ 
  ӨМІРЛІК   ӨМІРЛІК 

АЗЫҒЫМ...АЗЫҒЫМ...
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УНИВЕРСИТЕТ ТЫНЫСЫ
ЕУРОПАЛЫҚ САПАДАҒЫ БІЛІМЕУРОПАЛЫҚ САПАДАҒЫ БІЛІМ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті – Оксфордтық Саммит  лауре-
аты атанып, еуропалық стандарттарға сəйкес білім сапасына талпынысы үшін халықаралық 
«EUROPE QUALITY» («Еуропалық сапа») атағына лайықты деп танылды.  
Еуропалық интеграциясының дамуына қосқан зор үлесі үшін университет ректоры 

Е.М.Арын «THE UNITED EUROPE» («Біріккен Еуропа») халықаралық марапатына ие 
болды.

«РУССКИЙ РЕГИСТР» - ИНТЕГРАЦИЯҒА ҚАДАМ«РУССКИЙ РЕГИСТР» - ИНТЕГРАЦИЯҒА ҚАДАМ
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Русский регистр» 

сертификациясы бойынша Ассоциацияның сертификациялық аудитінен өтіп, IQNet 
(Сертификация бойынша халықаралық жүйе) халықаралық деңгейдегі сертификатын 
иеленді.
Аталмыш сертификат ресейлік алдыңғы қатарлы университеттермен интеграцияға 

жол ашады. 

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің ішіндегі аке-
демик С.Бейсембаев атындағы Ғылыми 
кітапханасы облыс бойынша ең ірі білім 
кітапханаларының бірі болып табылады. 
Ол былтыр өзінің 50 жылдық мерейтой-
ын атап өтті.
Кітапхана университеттегі ғылым, 

білім жəне тəрбиелік кезеңдерді қалып-
тасытыратын сапалы, ақпараттық ре-
сурстармен жабдықталған. Қазіргі 
таңда кітапхана қорында бір миллион-
нан аса кітап бар. Жыл сайын кітапхана 
50 мыңнан астам жаңа басылымдар-
мен, 400-ден астам журналдар мен 
газеттердің жаңа топтамаларымен 
толығып отырады. Олардың қатарында 
шетелдік əдебиеттердің түпнұсқалары 
мен арнайы оқырмандар үшін универ-
сиет қаржысына сатып алынған жəне 
қоғамдық ұйымдардан сый ретінде келген 
топтамалар бар. Құнды басылымдардың 
ішінде 22 томдық энциклопедия, «World 
Book», белгілі «The millennium» əлемдік 
мəдениеттің 250 дана шығармалар кол-
лекциясы бар.  
Сондай-ақ, «Нобелевские лекции-

100 лет» сериясының 60 томдық басы-
лымы да біздің кітапхана сөрелерінен 
орын алуда. Орыс тілді оқырман үшін 
əлемдік Ғылым мен мəдени мұра 

ретінде інжу маржан болып табылатын 
нобель дəрістері осы күнге дейін қол 
жетімді болған жоқ. Себебі, бұған дейін 
жеке мақала ретінде шығып, нобель 
лауреаттарының тезистері, баяндамала-
ры, ғылыми эсселері біртұтас басылым 
негізінде  аударылып жинақталмаған. 
Нобель энциклопедиясы осы кемшілікті 
тұтастай жойды деуге негіз бар. Коллек-
ция уникалдығы осы күнге дейін бір де 
бір əлемдік тілде толықтай басылмаған.
Басылымда Нобель сыйлығының 

лауреаттарының 1901 жыл мен 2000 
жылдар аралығындағы, нақтырақ айтсақ 
физика, химия, физиология, медицина, 
əдебиет жəне экономика салалары бой-
ынша жарқын ғылыми жаңалықтармен 
қоғамдық еңбектер қамтылған. 
Энциклопедияның əрбір томы белгілі бір 
салаға бағытталған. 
Ресей Ғылым Академиясының вице-

президенті, нобель лауреаты Жорес 
Алферовтың айтуынша, кітапхана қор-
ларында уникалды энциклопедияның 
болуы жастардың білім сапасының 
жоғарлауына, ғылыми серпілістің пайда 
болуына, ғылыми негіздегі зерттеулерге 
қатысуға себепші болса керек.  

2008 жылы Қазақстанның Ұлттық 
Ғылыми Академиясына сыйға тартылған 
Нобель энциклопедиясының 50 томы 
Қазақстандағы кітапханалар қорына 
жеткен алғашқы топтама. Ал екінші топ-
тамасы Қазақстан Республикасының 
ұлттық кітапханасына сыйға тартылған 
болатын. 
Мұндай энциклопедия С.Торайғыров 

атындағы ПМУ-дың Ғылыми кітап-
ханасының қорында сақтаулы. Алайда, 
біздің оқырмандар Новель дəрістерін тек 
қана орыс тілінде оқуға мүмкіндік алып 
отыр. 
Егерде аталмыш басылымды оқуға 

ынтызар болсаңыз, оны универси-
тет кітапханасының оқытушылар-про-
фессорлар құрамына арналған оқу залы-
нан таба аласыз. С.Бейсенбаев атындағы 
Ғылыми кітапхана – білім, мəдениет, ру-
хани байланысты дамытудың заманауи 
орталығы.  

А. АНАРБЕКОВА.

БІЗДІҢ ШЕТЕЛДЕГІ ДОСТАРБІЗДІҢ ШЕТЕЛДЕГІ ДОСТАР
Университет халықаралық ұйымдардың, 

ассоциациялардың тұрақты мүшесі болып табылады:

- Студенттер мен техникалық 
тəжірибе жинақтаушыларды 
(IAESTE) алмастыру бойынша 
Халықаралық ассоциация;
- Батыс Сібірдегі «Батыс Сібірдің 
Ашық университетінің» біліми 
жəне Ғылыми орталығының асо-
циациясы;
- КАМАН менеджментін дамыту-
дың Азиялық-Орталық фонды;
- Ресей Федерациясының элек-
тро тех никалық Ғылыми Акаде-
миясы;
- Тараз Декларациясы;
- Университеттердің Ұлы Хар-
тиясы;
- Университеттердің Халықара-
лық Асоциациясы;
- Қазақстанның Ғылым жəне 
Бі лім тұтынушыларының ком-
пьютер лік жүйе асоциациясы;
- Академиялық мобильділікті 
дамыту мақсатында универ-
ситетте бірқатар халықаралық 
білім гранты, стипендиялық 
бағдарламалар іске асып отыр. 
Студенттер, оқытушы-про-
фес сор лар құрамы жəне қыз-
меткерлер жыл сайын келесі 
бағ дар ламаларға қатысады:
- ҚР Президентінің Халықаралық 
«Болашақ» стипендиясы;
- Айрекс: Глобал Юград бағ-
дарламасы;
- Эдмунд Маски стипендиясы-

ның бағдарламасы;
- Студенттер мен техникалық 
тəжірибе жинақтаушыларды 
(IAESTE) алмастыру бойынша 
халықаралық ассоциация;
- Чивнинг стипендиялық бағдар-
ламасы;
- Кембридж университетінің 
Гейтс стипендиясы;
- Орталық Азия мен Кавказ 
аймағы үшін ашық қоғамның 
ғылыми зерттеу саласындағы 
стипендиялық бағдарламасы;
- Болгария Ғылыми Академиясы-
ның шетелдік ғылымдарға ар-
нал ған стипендиялық бағдарла-
малары;
- Фулбрайт бағдарламасы;
- Индия Үкіметінің стипендиясы;
- Лэйн Киркланд атындағы сти-
пендиялық бағдарлама;
- Қазақстан мен Өзбекстанның 
жоғарғы оқу орындарының оқы-
тушыларының білім сапасын 
жоғарылату бағдарламасы;
- Еуропалық-Орталық Универси-
тет стипендиясы;
- Берлин парламент депутат-
тарының қорының стипендиясы;
- Конрада Аденауэр атындағы 
фондының гранты;
- Германия парламентінің сти-
пендиясы;
- DAAD.

С. НЫСАНБЕКОВА.

ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАМЫЗДА ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАМЫЗДА 
НОВЕЛЬ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ БАРНОВЕЛЬ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ БАР
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С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университеті 
басшылығының ұйымдастыруымен 
2002 жылдан бері «Павлодар Ертіс 
өңірінің Этномəдени зерттеулері» 
бағдарламасы аясында, сондай-ақ, 
2004 жылдан бастап «Мəдени мұра» 
бағдарламасының негізінде 11 жыл 
бойы «Өлкетану» экспедициясы 
үздіксіз ұйымдастырылып келеді. 
Біздің университет республикадағы 
өзге жоғары оқу орындарынан оқ 
бойы озық шығып, экспедицияның 
барлық шығындарын өз мойнына 
алып отырған бірден бір білім ор-
дасы. Экспедицияға қатысушылар 
құ ра мын университеттің оқытушы-
лары мен студенттері құрайды. Осы 
жылдар ішінде экспедициялық топ 
Қазақстанның көне қалалары мен 
тарихтың сыры тұнған мекендерді 
аралап шықты. Мəселен, Абай, 

Шəкəрім, Мұхтар сынды алыптардың 
мекені болған Шығыс Қазақстан об-
лысында, Ақмола облысындағы Бу-
рабайда, Алашахан, Жошыхан, Асан 
қайғы есімдерімен тығыз байланы-
сты  Қарағанды облысы бойынша 
тарихи ескерткіштермен танысып 
қайтқан.

«Өлкетану» экспедициясы бойын-
ша 2006 жылы Түркістанға шеккен 
сапарды ерекше атап өтуге болады. 
Оңтүстік Қазақстанда 10 күнге жуық 
болған саяхатшылар Қожа Ахмет 
Яссауи, Сұлтан Бегім Раббы, Ба-
баджа – Хатун, Айша-бибі, Қарахан 
мазар Есімхан кесенелеріне барып 
құран бағыштап дұға оқыса, қазақ 
тарихында ескі қалалар деген ат-
пен қалған Отырар, Күлтөбе, Тараз 
шаһарларын аралады. Одан кейінгі 
бағытта Алматы облысы Қордай 
шатқалына ат басын бұрған. 

Ал 2008 жылы экспедиция 
өзіміздің туған өлкеміз Павлодар 
облысының Ақтоғай ауданында 
болды. Онда этно-археологиялық 
мекен Ақкөл-Жайылма жерінде 
жəне Ишан Хазірет кесенесінде 
болған. Бұл үрдіс кейінгі жылдар-
да да жалғасып экспедициялық топ 
тарихтың тамырлы өлкесі Баянау-
ыл жеріндегі Сабындыкөлде болып 
университетіміздің «Баянтау» дема-
лыс үйінде демалып келді.

«Өлкетану -2011» экспедициясы 
тарих пен мəдениеттің тұнығын бой-
ына жасырған киелі мекен Семей 
қаласында болды.  Экспедициялық 
топтың алғашқы сапары Абай мен 
Шəкəрімнің кесенесі орыналасқан 
Жидебай жерінен басталды. Оған 
барғандар ата-баба аруағына 
дұға бағыштап, сол елді мекендегі 
«Еуразиялық орталық континенті» 

ескерткіші мен «Еңлік –Кебек» 
ескерткіштеріне естелікке суретке 
түсті. Келесі күні Семей қаласын-
дағы «Абайдың əдеби-мəдени 
жəне тарихи мемориалдық қорық» 
мұражайында болып, кейіннен 
Достаевский атындағы əдеби 
мемориалдық мұражайында жəне 
соңғы сапарлары Невзоровтардың 
отбасылық өнер мұражайының тыл-
сымына бойлаумен аяқталған. 

«Өлкетану» өзінің салтын үзбей 
алдағы жылдарда да еліміздің 
көптеген белгісіз жерлерінің тари-
хымен университет студенттерін 
жəне оқытушыларын таныстырып 
отыруды өзіне үлкен мəртебе санай-
ды. Сол арқылы жастардың бойына 
еліне, жеріне, тарихына, салты мен 
дəстүріне, ең бастысы тіліне деген 
патриотизмді арттыру болмақ.  

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінде студенттердің 
жан-жақты білім алуы үшін барлық мүмкіндік 
жасалған.
Университет 2009 жылдың 17 қыркүйегінде 

университеттердің Ұлы Хартиясына қол қойды 
(Италия, Болонья қ.). Университетіміз Шан-
хай ынтымақтастық ұйымы мен профильдік 
мамандандырылған университеттердің қата-
рында. ШЫҰУ дайындау мəдени, ғылым, 
білім, экономика саласында («энергетика», 
«экология», «өлкетану», «ІТ-технология», 
«Нанотехнология») осы ұйымға мүше елдер 
арасында жүргізіледі. Бұл жұмыстардың 
нəтижесінде С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университеті энергетика са-
ласында ерекше базалы жоғарғы оқу орнына 
айналды.
Жобаны жүзеге асыру барысында С.То-

райғыров атындағы Павлодар мем лекеттік 
университетінің магистранттары 2001 
жылы Мəскеу энергетикалық институтында 
семестрлік оқу оқып келді. 2001-2012 жылғы 
оқу жылында ПМУ-дың бірнеше магистрантын 
Ресейдегі Новосібір мемлекеттік техникалық 
университетіне академиялық оқыту 
жоспарланған. Ты ғыз ынтымақтастықтың 
арқасында екі жақты жүйелерге сай 
университетіміз оқу бағдарламаларын жасауға 
мүмкіндік алды.Олар:

1. МВА магистрлік бағдарламасымен 
қатар НОВА заманауи бизнес академия-
сы (РФ, Новосібір қаласы) жəне MANCOSA 
(ЮАР, Дурбан қаласы) екі жақты диплом 
бағдардамасымен оқытады.

2. Recognition (бухгалтерлік учет, бағалау, 
банктік жұмыс, сақтандыру, қаржы жүйесі, 
бизнесті бағдарлау, персоналді басқару, 
финанстік менеджмент, маркетинг) пен НОВА 
заманауи бизнес академиясы (РФ, Новосібір 
қаласы) жəне  Regent Business School (ОАР, 
Дурбан қаласы).

3. «Саясаттану» мамандығы бойын-
ша Collegium Civitas бірлесіп магистрлік 
бағдарламамен екі жақты дипломы.

4. «Аударма ісі» мамандығы  бойынша 
Ресей Халықтар достығы университетімен 
(РФ,Мəскеу қ.) екі жақты дипломы.
Осы бағдарламаларды жүзеге асырудың 

басты мақсаты шетелде жəне Халықаралық 
білім жүйесінде университеттің студенттері 
мен профессор-оқытушыларының академия-
лық мобильділік бойынша ауысын қамтама-
сыз ету; С.Торайғыров атындағы ПМУ ди-
пломын европалық ұйымдарда білімді етіп 
көрсету. 
Білім жүйесіндегі Халықаралық стан-

дарттарға сай қазақстандағы білім беріп Бо-
лон жүйесіндегі шарттардың орындалуы ба-
рысында С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті оқу жүйесіндегі 
бағдарламар бойынша халықаралық аккре-
дитациядан өтті. Соның нəтижесінде уни-
верситет Германиядағы ASIIN жəне ACQUIN 
Халықаралық аккредитация келіссөздерін 
жүргізді.
Университеттен кейінгі біліктілікті жоғарла-

ту барысында жəне Қазақстан Республика-
сы ның Білім жəне Ғылым министрлігінің тап-
сырысы бойынша жыл сайын Халықаралық 
ынтымақтастық департаменті С.Торайғыров 
атындағы ПМУ-дың магистранаттырының ғы-
лыми тəжірибеден өтуіне жағдай жасайды.
Осы жылдың мамыр айының бірінші жарты-

сында 27 магистрантымыз Чехия Республи-
касы Прага қаласында ғылыми тəжірбиеден 
өтті. Шақыру Халықаралық білімді дамыту ас-
социацмясынан келіп, магистранттар Банков 
университетінде лекция тыңдады. Кейіннен 
«Чехия Ұлттық Кітапханасын» аралап, 
құнды материалдарымен танысты. Ғылыми 
тəжірбиеден өту барысында магистранттар 
көптеген материалдар жинап, білімдерін 
шыңдай түсті.
Университеттің жүргізген келісімшарты 

көптеген мүмкіндіктерге жол ашады. Өз 
мүмкіндігінді жіберіп алма, құрметті талап-
кер! Университеттің шарықтау шегі əрдайым 
биікте!

А. АНАРБЕКОВА.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті 80-нен аса келісімшарттарға қол қойған. 
Оның ішінде 52 жақын шетелдермен (РФ, Қырғыз ре-
спубликасы, Беларусия, Латвия, Украина) болса, 18 
алыс шетелдермен (Монғолия, Болгария, АҚШ, Кана-
да, Ұлыбритания, Польша, Чехия, Германия) жəне де 12 
республикалық деңгейдегі келісімшарттар бар.
С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың серіктестері: 

М.В.Ломоносов атындағы Мəскеу мемлекеттік 
университеті (РФ), University of Sheffi eld (Ұлыбритания), 
University of Stirling (Ұлыбритания), Charles universiti 
in Prague (Чехия), Н.Э.Бауман атындағы Мəскеу 
мемлекеттік техникалық университеті (РФ), Рижск 
техникалық университеті (Латвия), Санкт-Петербург 
мемлекеттік техникалық унмверситеті (РФ), Чунжу 
қаласының мемлекеттік университеті (Оңтүстік ко-
рея), Томск мемлекеттік университеті (РФ), Collegium 
Civitas (Польша), Зелена Гура қаласындағы универси-
тет (Польша), Монғол мемлекеттік ауылшаруашылығы 
университеті (Монғолия), ASA Institute (АҚШ). Осы 
серіктестердің арқасында университетіміздің 
студенттері мен оқытушылары ғылыми тəжірбиелерден 
өтуге мүмкіндік алады.

Н. ИСАБЕКОВА.

Баянауыл өңіріне демалушылардың на-
зарын өзіне аударатын ғажайып орын-
Сабындыкөл. 
Сабындыкөл айналасын қоршаған тау суы-

нан нəр алады. Осы суда шомылу адам ба-
ласы үшін естен кетпес сəт. Сабындыкөлдің 
жағасында тамаша жағажай бар. Қармақ са-
лып балық аулағысы келгендер үшін де бар-
дық мүмкіндіктер жасалған. Сабындыкөлдің 
жағасында  С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің «Баянтау» 
демалыс үйі орналасқан.

«Баянтау» демалыс үйі 2004 жылдың 19 
маусымы күні ашылып, өзінің алғашқы де-
малушыларына қызмет көрсетті. Қонақжай 
үйлердегі демалушылардың уақыттарын 
қызықты жəне есте қаларлықтай етіп өткізуге 
барлық жағдайлар жасалған. «Баянтау» де-
малыс үйі спутниктік телевизия қамтамасыз 
етілген. Сонымен қатар, кітапхана, денсаулық 

пункті, спорттық жəне балық аулаушылар 
үшін жалға беру орындары жəне де тағы 
басқа халыққа қызмет көрсету орталықтары 
жұмыс жасайды. Демалушыларға 4 мезгіл 
тамақтану, жағымды демалыс, серуендер 
мен көптеген қызықты саяхаттар, спорттық 
жəне жалпы мəдени шаралар легін ұсынады. 
Кешкі уақытта демалушыларға ашық аспан 
астында би кешіне барып, жағажайда серу-
ендеуге, алау жанында əңгіме-дүкен құруға 
мүмкіндіктер қарастырылған.

«Баянтау» демалыс орнының бағасы 
барлығына қолайлы. Демалушыларға жата-
тын орны мен тамақтануға кіретін жолдама 
беріледі. Айта кетерлігі, университетімізде 
10 жылдан аса жұмыс жасаған адам үшін 35 
пайыз мөлшерде жеңілдіктер бар. «Баянтау» 
демалыс орны барлықтарыңызды құшақ жая 
қарсы алады.

Д.КУРГАНОВА.

Соңғы жылдары сту-
денттік құрылыс отряд-
тары ның қайта құ ры луы 
еліміз үшін маңызды 
фактілердің бірі болып 
табылады. 2002 жыл-
дан бастап универси-
тетте мұндай құрылыс 
отрядтары үздіксіз қыз-
мет көрсетуде. Өткен 
жылы олар университет 
өткізген барлық жөндеу 
жұмыстарына белсене 
қатысты.
ЖОО-ның барлық от-

рядтарынан Қазақ стан-
ның электролиз зауытын-
да жəне «Кастинг» ЖШС 
кəсіпорнында жұмыс 
істте ген отрядтарды ерек-
ше атап өтуге болады. 

УНИВЕРСИТЕТ ТЫНЫСЫ

«ӨЛКЕТАНУ» ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫҢ ЖАСТАР ҮШІН БЕРЕРІ МОЛ«ӨЛКЕТАНУ» ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫҢ ЖАСТАР ҮШІН БЕРЕРІ МОЛ

Студенттік жастар еңбек Студенттік жастар еңбек 
отрядтары – ел тірегіотрядтары – ел тірегі

Шет елде Шет елде 
оқу шынайы!оқу шынайы!

Баянауылдың маржаны - Баянауылдың маржаны - 
«Баянтау» демалыс үйі«Баянтау» демалыс үйі

ӨЗ МҮМКІНДІГІҢДІ ЖІБЕРМЕ!ӨЗ МҮМКІНДІГІҢДІ ЖІБЕРМЕ!
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 Арыстар  Арыстар 
қанықаны

Дүние дүбірінен 
таңған ба еді?! 

Қалып кетті, бір ғасыр 
қан-қан жеңі. 

Арыстардың сүйегін 
арқалап ап, 

Бүгіледі садақтай, 
талған белі.

Тап, айылын тоқымның ағытатын, 
Өксіп тұрып өлеңмен қағытатын. 
«Сталиндік алапат» деп қойдық қой,
Талай ұлы тасталған табыт атын.

Кімге дерек, жан алғыш жасанды өлім,
Жас қан жуып, жау болып жасалды өңім. 
Бірер жылда қара жер жұтқан нұрды, 
Түлер жырға өзек қып, шашар көгім.

Қай түкпірде қалмады, қазақтан бас?! 
Сенделеді сал қоғам, мазақтан мас. 
Тəуелсіз боп кетсе де қазақ бүгін, 
Түз тағысы сендердей азат болмас.

Шын азаттар - рухы арыстардың, 
Жатса да ұлып, қарыны қабысқан мұң. 
Жалғыз оқтан жалпақ жер жастануға,
Сен мен үшін сол кезде-ақ  намыстандың.

Күл бетінде жалын боп жарқыраған, 
Жайып жатыр жайыңды жаршы ғалам. 
Менің миым шыдамас сұмдықтарға, 
Қайран арыс, сендегі жан шыдаған. 
Тоқтат енді, өтінем, жаршы ғалам!

Күмбір ескен кеуденді көтеріп ең, 
Жүрегіме ызғары жетеді үрген. 
Керуен уақыт адасқан өлі жылдар,
 Боздап, сыздар үзілген жетегінен.

Зарлап мұңын айтады ертеңіне,
Ертеңі тұр егіліп, жер тебіне. 
Қанды жолақ желбіреп көрінеді, 
«Тағзым» атты кеменің желкенінде.

Жарқынбек Амантайұлы

Тәуелсіздік 
таңы таңы 

Көкжиектен қызара 
қымсынып Күн, 

Қыл мойыны қылтиды 
қылша үміттің. 

Тіршіліктің толқыны 
жарға соқты,

Құрдымында құлдық-
тың тұншығып түн.

Бола алмаған кезеңде 
кеңдік пана,

Еңіреді-ау егіліп Еңлік дала. 
Бодандықтың шынжырын үзе алатын 
Аймаңдайлы тарланкөк елдік қана.
Саясында қайыңның сезім ықтап, 
Қылығыма жымиды, көз іліп бақ. 
Шарайна Күн шытынап сынды бірақ, 
Қара бұлтқа қапыда кезігіп қап.
Жыртық желкен кеме өмір ескегімен,
Күңірене көк дауыл кешкенімен,
Белін үзбей кұлады құба жоннан 
«Қазақ» дейтін қаралы көш-керуен.
Дүбір қосқан күмбірлі күй-əуенге 
Тұлпарлардың тұтанды тұяғы өрде.
Бостандықты тілеген бодан халық
 Шалып еді бозқасқа қия белде.
Жырып өтіп дүбірлі қыр көмбесін, 
Түндік бұлтты ысыра түргенде шың, 
Күнбатыстан мұзбалақ Мұстафалар 
Кетіп еді тілгілеп түн кеудесін.
Мына жарық əлемге құлшынып тым,
Гүлдеп жатыр бүршігі жыр шыбықтың.
Тəуелсіздік таңы атты, 
Содан бері
Көкжиекте тұрады қымсынып Күн
Жанарындай мəңгілік тіршіліктің.

Серікболсын Дүйсенбай

Қазақ Қазақ 
болсаң...болсаң...

Бермейді маза, 
бермейді бір сəт 

ой тыным, 
Естимін неге 
доңыздың долы 

қорсылын!
Өліара мұңға 

батсамда тілім 
амал не,

Кереқабында тұншығып жатыр 
қойшының?!

Қазақтың тілі қомында келген түйенің
Қорқыттың жеткен қобызы болып 

киелі үн
Сақтардан қалған асылдан-асыл 

сүйегім,
Сондықтан мен де анамның тілін 

сүйемін!

Дұшпанын кеткен алқызыл қанға 
бөктіріп,

Көк Тəңір  ием, деп білген бабам 
- Көк Түрік.

Анамнын сүті, бабамның рухы сыйлаған,
Тегімде бар ед тектіден қалған тектілік.

Күлуші ем кейде қазақтың 
қара шалына,

Тал- шыбық мінген бал ғұмыр 
бала шағымда,

Деуші еді əкем көз жұмып күнім, 
қарама,

Буынсыз тілдің бұлынғыр бола шағына!

Сол сөзді қазір  санамда 
жүрмін саралап,

Таппай тұр жаным тағдырдан 
мынау саябақ.

Қазақтың тілі-азаттық үні айбынды,
Кешегі кештен, ертеңгі таңға аманат! 

Алпысбай Хонж
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Тәуелсіздік 
толғауытолғауы

Тұманды тарих таң 
құлаштатқан,

Сарыны сүргін əнді 
бастатқан.

Желтоқсан десе 
қалың қазақтың,

Кірпіктеріне қанды 
жас қатқан.

Бодандығымыз бұзылғаныменен,
Күнің өзгерді құзырлы əнменен.
Жазым боп кеткен жастарды ойласам,
Аппақ қарыңнан қызыл қан көрем.

Сырбаз сезімді сынама бүгін,
Сүрініп тасқа құлаған ұлың.
Желтоқсан желі ескенде естимін,
Жас нəрестенің жылаған үнін.

Баланың хаты сыр кернегені,
Ананың жасы сүртер денені.
Бұрқанса боран көзім алдында,
Қоңыраулы бесік құр тербеледі.

Өткенді сыйлап келер елдігің,
Кең болса жұртым керегең бүгін.
Жан пида болған жастармен келді,
Қайран қазағым егемендігің.

Қазбек Сағидолда
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Алаш алдында ақтарылу  Алаш алдында ақтарылу  
Жə, жетеді…
Таусылды тағат бүгін
Бұрқасының бастасын балақты ұлың 
Қыршып алғың қыршаңқы тілімнен бұл 
Аңғарылса, ей, баба, ағаттығым
Кешіре гөр, сен бізді
Күнəміз көп.
(күнəсі көп қалыңда Құлабыз жоқ)
Біз –Алаштың баласы емеспіз-ау
Алаш қаласын ұрпаққа ұлы аңыз боп
Қапаланба!
Ей, баба, таста бізді…
Тарих болып қал-дағы тастағы ізгі.

Алты Алашты ардақтар арда тұтып
Бүгінгі ұрпақ- иманға аш тəрізді.

Қара, міне,
Қасірет қашау да адам
Қарасына көзімнің жасаураған.
Қара жерді қақ бөліп сатуда олар
Бір кездері бабамның басы аунаған.

Бүгінгі ұрпақ, 
Кеше гөр, кенде үміттен
(Қайыр емес Құдайдан теңге күткен).
Қол қусырап айналды қайыршыға,
Қу құлқынның құлы боп пенде біткен.

Кешір, бабам,
Мұңым көп мазаны алар,
Қияметте тартса екен жазаны олар:
Ар-иманды жоғалтып, тəн сатса егер
Əлиханды туатын əз аналар.

Кешір, бабам,
Кеше гөр, күнəміз көп
(Күнəсі көп қалыңда Құлабыз жоқ)
Біз – Алаштың баласы емеспіз-ау
Алаш қалсын, ұрпаққа ұлы аңыз боп.

…Аяқасты болғалы датым, кілең
Күрсінемін бұл сөзім ақырғы деп.
Созып қайтем сорымды созылмалы,
Ауыр тиіп жаныңа жатыр, білем.
Кешір, бабам…

Алтынбек Мұқышев

Əзірлеген: С. НЫСАНБЕКОВА.
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Құрметті Құрметті 
студенттер мен студенттер мен 

университет табалдырығын университет табалдырығын 
аттаған қауымы! Өңіріміздегі ең аттаған қауымы! Өңіріміздегі ең 

көне де, іргелі оқу ордасы С. Торайғыров көне де, іргелі оқу ордасы С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік атындағы Павлодар мемлекеттік 

университетінің тарихы терең, рухани – университетінің тарихы терең, рухани – 
мәдени, ғылыми таң қаларлықтай мәдени, ғылыми таң қаларлықтай 

орталықтары бар. Осыған орай сіздерге орталықтары бар. Осыған орай сіздерге 
университетіміздің тарихы, мәдени университетіміздің тарихы, мәдени 
байлығын таныстыруды зор байлығын таныстыруды зор 

мәртебе санаймыз.мәртебе санаймыз.

Қазақ этнографиясы тари-Қазақ этнографиясы тари-
хы мен техника тарихының хы мен техника тарихының 

мұражайларымұражайлары
2002 жылдың сәуір айында қазақ 2002 жылдың сәуір айында қазақ 

этнографиясы тарихы мен техни-этнографиясы тарихы мен техни-
ка тарихының мұражайлары ашыл-ка тарихының мұражайлары ашыл-
ды. Техника тарихы мұражайында ды. Техника тарихы мұражайында 
радио, фото, бейне техникаларының, радио, фото, бейне техникаларының, 
күнделікті тұрмыстағы техника мен күнделікті тұрмыстағы техника мен 
компьютерлік техниканың даму тари-компьютерлік техниканың даму тари-
хы көрсетілген. Бұл мұражай «Б» кор-хы көрсетілген. Бұл мұражай «Б» кор-
пусында орналасқан. пусында орналасқан. 

Павлодар облысы ғылымы ның Павлодар облысы ғылымы ның 
тарихи мұражайытарихи мұражайы

Ең бірінші 2001 жылы қыркүйек ай-Ең бірінші 2001 жылы қыркүйек ай-
ында Павлодар облысы ғылымы ның ында Павлодар облысы ғылымы ның 
тарихи мұражайы ашылды. Мұражайда тарихи мұражайы ашылды. Мұражайда 
Әлем Ғылымына өлшеусіз үлес Әлем Ғылымына өлшеусіз үлес 
қосқан Қ.И. Сәтбаевтың, Ш. Шө киннің, қосқан Қ.И. Сәтбаевтың, Ш. Шө киннің, 
Е. Бекмахановтың, А. Сағынов тың, Е. Бекмахановтың, А. Сағынов тың, 
А. Бектұровтың, С. Бей сембаев сынды А. Бектұровтың, С. Бей сембаев сынды 
қоғам қайраткерлерінің жеке заттары мен қоғам қайраткерлерінің жеке заттары мен 
қолжазбалары сақталған. «Павлодар қолжазбалары сақталған. «Павлодар 
облысының ғылым тарихы» мұражайы облысының ғылым тарихы» мұражайы 
мәжіліс залының қасында орналасқан.мәжіліс залының қасында орналасқан.

Этнографиялық Этнографиялық 
мұражайымұражайы

Этнографиялық мұражайда қа-Этнографиялық мұражайда қа-
зақтың халықтық қолөнер туын-зақтың халықтық қолөнер туын-
дылары қойылған. Сіздер – 18-19 ғ. дылары қойылған. Сіздер – 18-19 ғ. 
алтын бұйымдары, өрнектеліп алтын бұйымдары, өрнектеліп 
тігілген кілемдер, үй заттары, ұлттық тігілген кілемдер, үй заттары, ұлттық 
киім, қазақтың ұлттық музыкалық киім, қазақтың ұлттық музыкалық 
аспаптарының толық жиынтығын аспаптарының толық жиынтығын 
көруге асықсаңыздар аталмыш көрме көруге асықсаңыздар аталмыш көрме 
мұражайынан ке ліп көрулеріңізге мұражайынан ке ліп көрулеріңізге 
мүмкіндіктеріңіз бар.  мүмкіндіктеріңіз бар.  

Музей нумизматикиМузей нумизматики
Экспозиция музея нумизматики Экспозиция музея нумизматики 

была открыта 24 апреля 2008 года. была открыта 24 апреля 2008 года. 
Музей расположен в аудитории 550 Музей расположен в аудитории 550 
финансово-экономического факуль-финансово-экономического факуль-
тета. Формирование коллекции  мо-тета. Формирование коллекции  мо-
нет и денежных бумажных знаков нет и денежных бумажных знаков 
началось задолго до открытия экс-началось задолго до открытия экс-
позиции. В 2004 году были приоб-позиции. В 2004 году были приоб-
ретены первые монеты – дирхемы ретены первые монеты – дирхемы 
государства Караханидов, затем в государства Караханидов, затем в 
течение четырех лет для музея были течение четырех лет для музея были 
приобретены монеты средневековья приобретены монеты средневековья 
-  Отрара (XII в.), монгольского перио--  Отрара (XII в.), монгольского перио-
да, тимуридов (XIV в.), первые совет-да, тимуридов (XIV в.), первые совет-
ские рубли в номинале, денежные ские рубли в номинале, денежные 
знаки стран Азии и Европы, образцы знаки стран Азии и Европы, образцы 
денег независимого Казахстана.денег независимого Казахстана.

Музей агробиотехнологийМузей агробиотехнологий
В августе 2010 года была откры-В августе 2010 года была откры-

та экспозиция, в которой представ-та экспозиция, в которой представ-
лены образцы агробиотехнологии лены образцы агробиотехнологии 
– образцы зерновых культур, сель-– образцы зерновых культур, сель-
скохозяйственные сырьё и продукция скохозяйственные сырьё и продукция 
предприятий.В залах музейного ком-предприятий.В залах музейного ком-
плекса ПГУ им. С.Торайгырова посто-плекса ПГУ им. С.Торайгырова посто-
янно проводятся учебные экскурсии, янно проводятся учебные экскурсии, 
лекции и интересные встречи для сту-лекции и интересные встречи для сту-
дентов г. Павлодара, учащихся лицеев дентов г. Павлодара, учащихся лицеев 
и колледжей города. Все чаще нашими и колледжей города. Все чаще нашими 
посетителями становятся школьники посетителями становятся школьники 
и гости из сельских регионов, Экиба-и гости из сельских регионов, Экиба-
стуза и Аксу. Посетителями музейного стуза и Аксу. Посетителями музейного 
комплекса являются иностранные де-комплекса являются иностранные де-
легации, гости из ближнего и дальне-легации, гости из ближнего и дальне-
го зарубежья.го зарубежья.

Музей «Дос-Мукасан»Музей «Дос-Мукасан»
Открытие музея, посвященного Открытие музея, посвященного 

творчеству ВИА «Дос-Мукасан», со-творчеству ВИА «Дос-Мукасан», со-
стоялось 28 сентября 2008 года и было стоялось 28 сентября 2008 года и было 
приурочено к ежегодному III республи-приурочено к ежегодному III республи-
канскому фестивалю «Дос Star» (Пес-канскому фестивалю «Дос Star» (Пес-
ни ансамбля «Дос-Мукасан»). Впервые ни ансамбля «Дос-Мукасан»). Впервые 
в Казахстане открыт музей, представ-в Казахстане открыт музей, представ-
ляющий историю и творчество леген-ляющий историю и творчество леген-
дарного ансамбля, начавшего свою дарного ансамбля, начавшего свою 
концертную  деятельность в Павло-концертную  деятельность в Павло-
дарской области. В экспозиции пред-дарской области. В экспозиции пред-
ставлены более 600 фотоматериалов, ставлены более 600 фотоматериалов, 
отражающих творческий процесс ан-отражающих творческий процесс ан-
самбля, музыкальные инструменты самбля, музыкальные инструменты 
и концертные костюмы участников. и концертные костюмы участников. 
Основной целью открытия музея яв-Основной целью открытия музея яв-
ляется формирование у студентов ак-ляется формирование у студентов ак-
тивной гражданской позиции и чувства тивной гражданской позиции и чувства 
патриотизма.патриотизма. Əзірлеген:Əзірлеген:

Н. ИСАБЕКОВА, Д. СЮЮМБАЕВА.Н. ИСАБЕКОВА, Д. СЮЮМБАЕВА.
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Ең алғашқы дүниетаным, қоршаған 
орта, əлем кеңістігі жөніндегі түсініктер 
мен болжамдар, зерттеулер діни мен болжамдар, зерттеулер діни 
кітаптарда жазылған. Олардың кітаптарда жазылған. Олардың 
ғасырлар бойы дамуы нəтижесінде ғасырлар бойы дамуы нəтижесінде 
түрлі ғылым салалары пайда болды. түрлі ғылым салалары пайда болды. 
Дінді ғылымнан тыс қалдырған өткен Дінді ғылымнан тыс қалдырған өткен 
дəуірде қаншама құндылықтарымызды дəуірде қаншама құндылықтарымызды 
жоғалтқанымызды 90 жылдардағы жоғалтқанымызды 90 жылдардағы 
демократия жəне діни наным сенім демократия жəне діни наным сенім 
бостандығынан кейін түсіне бастадық. бостандығынан кейін түсіне бастадық. 
Кеңес империясы дін дегенді халықты Кеңес империясы дін дегенді халықты 
алдайтын жəне сананы уландыра-алдайтын жəне сананы уландыра-
тын қатерлі зат түрінде насихатта-тын қатерлі зат түрінде насихатта-
ды. Нəтижесінде дінсіз қоғам пайда ды. Нəтижесінде дінсіз қоғам пайда 
болып, бүкіл дүниеде идеалист жəне болып, бүкіл дүниеде идеалист жəне 
материалист деген қарама қарсы материалист деген қарама қарсы 
дүниетанымдар орын алды. Социа-дүниетанымдар орын алды. Социа-
лизм деп аталған біз тəрбиеленген лизм деп аталған біз тəрбиеленген 
дəуірде ғылымның барлық саласы ма-дəуірде ғылымның барлық саласы ма-
териалдық негізде түсіндірілді. Яғни териалдық негізде түсіндірілді. Яғни 
құбылыстар мен өзгерістердің жəне құбылыстар мен өзгерістердің жəне 
дамудың алғашқы бастамасы өздігінен дамудың алғашқы бастамасы өздігінен 
пайда болған материалдық дене деген пайда болған материалдық дене деген 
санаға негізделді. Басқаша айтқанда санаға негізделді. Басқаша айтқанда 
дүние, əлем  жоқтан емес, бардан пай-дүние, əлем  жоқтан емес, бардан пай-
да болды. Бүгінгі тіршілік пен адам да болды. Бүгінгі тіршілік пен адам 
таби ғат пен əлемнің көп жылғы өзге-таби ғат пен əлемнің көп жылғы өзге-
рісте рінің туындысы деп түсіндірді.рісте рінің туындысы деп түсіндірді.
Алайда бір ғасырға жетпейтін уақыт-Алайда бір ғасырға жетпейтін уақыт-

та социализм құлдырауға ұшырап та социализм құлдырауға ұшырап 
сол замандағы толып жатқан ғылыми сол замандағы толып жатқан ғылыми 
еңбектер құндылығын жоғалтты. еңбектер құндылығын жоғалтты. 
Көптеген ғалымдар ғылым мен Көптеген ғалымдар ғылым мен 

болып жатқан барлық өзгерістер мен болып жатқан барлық өзгерістер мен 
құбылыстар ұлы жаратушымыздың құбылыстар ұлы жаратушымыздың 
құзырында. Оған бір мысал келтірсек, құзырында. Оған бір мысал келтірсек, 
кəзіргі күні зерттелген күн жүйесіндегі кəзіргі күні зерттелген күн жүйесіндегі 
ғаламшарлар мен оның серіктері ғаламшарлар мен оның серіктері 
миллиондаған жыл бойы өз заңдылығы миллиондаған жыл бойы өз заңдылығы 
бойынша қозғалыс жасайды. Ал ақыл бойынша қозғалыс жасайды. Ал ақыл 
иесі адам қолымен өндіріліп, оның иесі адам қолымен өндіріліп, оның 
басқаруымен жүріліп жатқан маши-басқаруымен жүріліп жатқан маши-
налар қозғалысында бір тəуліктің налар қозғалысында бір тəуліктің 
өзінде қаншама қайғылы оқиғалар өзінде қаншама қайғылы оқиғалар 
тіркелетіндігін сезініңіз. Ғылымды тіркелетіндігін сезініңіз. Ғылымды 
дамытатын адам. Бүгінгі адамдар-дамытатын адам. Бүгінгі адамдар-
ды тəрбиелеп жатқан педагогика ды тəрбиелеп жатқан педагогика 
ғылымының өзі алғашқыда діни негізде ғылымының өзі алғашқыда діни негізде 
қаланып, кейін бұрмаланғандығын қаланып, кейін бұрмаланғандығын 
ешкім жоққа шығара алмайды. Ғасыр ешкім жоққа шығара алмайды. Ғасыр 
басында ғұмыр кешкен біздің ойшыл басында ғұмыр кешкен біздің ойшыл 
даналарымыз Абай, Шəкəрім, Ахмет, даналарымыз Абай, Шəкəрім, Ахмет, 
Ыбы райлар ұлы жаратушы кітаптарын Ыбы райлар ұлы жаратушы кітаптарын 
ал ға ұстап, ғылым мен білімді жəне ал ға ұстап, ғылым мен білімді жəне 
тəрбие ісін дамытуды бастағандығын тəрбие ісін дамытуды бастағандығын 
кейін қайта жаңартылған шығарма-кейін қайта жаңартылған шығарма-
лардан оқып жатырмыз.лардан оқып жатырмыз.
Діндердің ішіндегі ең озығы жəне Діндердің ішіндегі ең озығы жəне 

соңғысы ата бабаларымыз ғасырлар соңғысы ата бабаларымыз ғасырлар 
бойы ұстанып келген ислам діні екенін бойы ұстанып келген ислам діні екенін 
білеміз. Ислам дінінің құндылықтарын білеміз. Ислам дінінің құндылықтарын 
жаңғырту арқылы бүгінгі қазақ жаңғырту арқылы бүгінгі қазақ 
ұлтының тəрбиесіндегі олқылықтарды ұлтының тəрбиесіндегі олқылықтарды 
жоюға болады. Ғылым мен өркениетті жоюға болады. Ғылым мен өркениетті 
дамытуға қанша ұмтылғанымыз бен дамытуға қанша ұмтылғанымыз бен 

рыс пайдаланбауынан қоғамымыз да рыс пайдаланбауынан қоғамымыз да 
орны толмас келеңсіздіктер орын алып орны толмас келеңсіздіктер орын алып 
отыр. Жалпылай ғаламдық байланыс отыр. Жалпылай ғаламдық байланыс 
пен компьютерлік техника, ақпараттың пен компьютерлік техника, ақпараттың 
тасқыны бүгінгі ұрпақтың тəрбие-білім тасқыны бүгінгі ұрпақтың тəрбие-білім 
ошағына айналғанын көріп отырмыз. ошағына айналғанын көріп отырмыз. 
Нəтижесінде ата-ана мен ұстазды Нəтижесінде ата-ана мен ұстазды 
тыңдамайтын кітап бітін ашпайтын, тыңдамайтын кітап бітін ашпайтын, 
есеп шығара алмайтын оқушы (сту-есеп шығара алмайтын оқушы (сту-
дент), ой санасы дайын ақпаратқа дент), ой санасы дайын ақпаратқа 
машықталған жəне білімділерді түрлі машықталған жəне білімділерді түрлі 
тəсілдермен басып озуға бейімделген тəсілдермен басып озуға бейімделген 
жеткіншектер  өсіп келеді. Бүгінгі жеткіншектер  өсіп келеді. Бүгінгі 
өмірдегі əлімжеттік, өз-өзіне қол өмірдегі əлімжеттік, өз-өзіне қол 
жұмсау, атыс шабыс, кісі өлтіру, жұмсау, атыс шабыс, кісі өлтіру, 
ұрлық пен тонау, маскүнемдікке са-ұрлық пен тонау, маскүнемдікке са-
лыну т.б жан түршігерлік оқиғалардың лыну т.б жан түршігерлік оқиғалардың 
қоғамымызда дендеп келе жатқаны қоғамымызда дендеп келе жатқаны 
бүгінгі тəрбиенің əлсіздігінен бүгінгі тəрбиенің əлсіздігінен 
болмақ. Бүкіл ғаламды шарпыған болмақ. Бүкіл ғаламды шарпыған 
жайсыз əрекеттерден ұлтымызды, жайсыз əрекеттерден ұлтымызды, 
ұрпағымызды қорғау баршамыздың ұрпағымызды қорғау баршамыздың 
борышымыз əрі міндетіміз. Олай болса борышымыз əрі міндетіміз. Олай болса 
бүгінгі озық үлгідегі техниканы əсіресе бүгінгі озық үлгідегі техниканы əсіресе 
байланыс ақпараттық құралдарды байланыс ақпараттық құралдарды 
тиімді істерге қолданудың ғылыми тиімді істерге қолданудың ғылыми 
тəрбиелік негіздерін жан-жақты үйрету тəрбиелік негіздерін жан-жақты үйрету 
жəне қадағалау жұмыстары мемлекет, жəне қадағалау жұмыстары мемлекет, 
мекеме, оқу орындары, ата-аналар мекеме, оқу орындары, ата-аналар 
тарапынан тұрақты жүргізілсе, пайда-тарапынан тұрақты жүргізілсе, пайда-
лану ережелері мен зиянды əсерлері лану ережелері мен зиянды əсерлері 
кеңінен насхатталса, тəрбие жөніндегі кеңінен насхатталса, тəрбие жөніндегі 

Рухани құндылықтарымыз бен 
дінімізді, салт-дəстүрімізді қалпына 
келтіру шаралары тəуелсіздіктің келтіру шаралары тəуелсіздіктің 
бастапқы жылдарына қолға алынса бастапқы жылдарына қолға алынса 
да, мектептің бастауыш сыныпта-да, мектептің бастауыш сыныпта-
рында араб графикасы, ислам діні рында араб графикасы, ислам діні 
негіздері, салт-дəстүр бойынша əдеп негіздері, салт-дəстүр бойынша əдеп 
сабақтары жүргізілгенімен түрлі се-сабақтары жүргізілгенімен түрлі се-
бептермен жалғасын таппады. Алай-бептермен жалғасын таппады. Алай-
да Елбасымыздың бастамасымен да Елбасымыздың бастамасымен 
қоғамдағы ислам дінінің ықпалы қоғамдағы ислам дінінің ықпалы 
мен маңыздылығы ескеріліп, мешіт мен маңыздылығы ескеріліп, мешіт 
медіреселер мен діни орталықтар са-медіреселер мен діни орталықтар са-
лынды. Елордада əлемдік  дəстүрлі лынды. Елордада əлемдік  дəстүрлі 
дін өкілдерінің өзара түсінушілік пен дін өкілдерінің өзара түсінушілік пен 
ынтымақтастық тақырыбындағы ынтымақтастық тақырыбындағы 
жиындардың өткізілуі ислам дінінің жиындардың өткізілуі ислам дінінің 
абыройын көтерді. Мешіттерде на-абыройын көтерді. Мешіттерде на-
маз оқитын медіреселерде дəріс ала-маз оқитын медіреселерде дəріс ала-
тын, ғылым мен білімді жəне өнер мен тын, ғылым мен білімді жəне өнер мен 
кəсіпкерлікті діни тұрғыда түсінетін кəсіпкерлікті діни тұрғыда түсінетін 
жастардың көбейгені қуантады. Бұл жастардың көбейгені қуантады. Бұл 
бағытта мектеп жəне дін тəрбиесін бағытта мектеп жəне дін тəрбиесін 
бірдей ұстанған қайырымдылық бірдей ұстанған қайырымдылық 
пансионаттарының үлгісін айтуға бо-пансионаттарының үлгісін айтуға бо-
лады. Осындай пансионаттар мен лады. Осындай пансионаттар мен 
медіріселерді рухани жəне қаржылай медіріселерді рухани жəне қаржылай 
демеушілерге ризамыз. Əлдеқашан демеушілерге ризамыз. Əлдеқашан 
бітірген пансионат түлектерінің өзі бітірген пансионат түлектерінің өзі 
жолыққанда ата салт бойынша алы-жолыққанда ата салт бойынша алы-
стан сəлем беріп, жəрдем беруге ниет стан сəлем беріп, жəрдем беруге ниет 
танытатына қуанасыз.танытатына қуанасыз.

Ш. Ш. ТƏКІБАЙҰЛЫТƏКІБАЙҰЛЫ. . 
ПМУ. аға оқытушы. ПМУ. аға оқытушы. 

По Конституции Республика 
Казахстан утверждает себя 
демократическим, светским, 
правовым и социальным госу-
дарством, высшими ценностя-
ми которого являются человек, 
его жизнь, права и свободы. 
Основополагающими прин-
ципами деятельности Респу-
блики являются: обществен-
ное согласие и политическая 
стабильность, экономическое 
развитие на благо всего наро-
да, казахстанский патриотизм, 
решение наиболее важных 
вопросов государственной 
жизни демократическими ме-
тодами, включая голосование 
на республиканском референ-
думе или в Парламенте. 

Конституция как результат 
социально-экономического, 
духовного и правового разви-
тия общества на определен-
ном этапе является докумен-
том, фиксирующим уровень 
развития демократии, от-
ражающим права и свободы 
личности в данном обществе, 
закрепляющим отношение 
к собственности и формам 
хозяйствования, характери-
зующим общественную актив-
ность народа и политическую 
систему, определяющим роль 
государства в экономической 
и социальной жизни. 
Конституция страны га-

рантирует  конституционные 
права и свободы граждан,  а 

также обеспечивает защи-
той  каждого гражданина. По 
Конституции каждый имеет 
свободу совести, свободу вы-
бора, свободу слова. Благода-
ря Основному Закону каждый 
гражданин страны может чув-
ствовать себя защищенным и 
неприкосновенным. 
Сегодня, пожалуй, мало 

найдется тех, кто будет оспа-
ривать тот факт, что Конститу-
ция Республики Казахстан за 
прошедшие годы выполнила 
свою главную миссию, спо-
собствуя становлению неза-
висимой государственности, 
внутренней и внешней ста-
бильности страны, процессу 
постепенной интеграции в ци-
вилизованный мир.
Наша Конституция и зако-

ны активизируют творческую 

и созидательную энергию 
человека, стимулируют его 
предпринимательскую ини-
циативу. Каждый гражданин 
республики уверенно живет, 
учится, трудится, свободно 
передвигается, не боясь быть 
ущемленным в правах или 
свободах. Он знает, что его 
безопасность обеспечена и 
гарантирована Конституцией. 
В Казахстане никто не мо-

жет подвергнуться какой-либо 
дискриминации по расовой, 
национальной, половой, рели-
гиозной принадлежности. Об 
этом свидетельствует мирное 
и вполне взаимосвязанное со-
существование представите-
лей разных национальностей 
и религиозных концессий. 
Свободно созданы и функци-
онируют культурные центры 

национальных меньшинств, 
общины, которые наравне со 
всеми развивают свой язык, 
культуру и быт.
Благодаря Конституции, Ка-

захстан стал полноправным 
членом мирового сообще-
ства. На мировой арене нашу 
страну воспринимают как со-
лидного и предсказуемого де-
лового партнера. Мы открыты 
для всех государств, строим 
со всеми странами мира кон-
структивные отношения.
Наша Конституция оценена 

мировым сообществом как до-
кумент, обеспечивающий де-
мократический путь развития 
страны на основе рыночной 
экономики, утверждения всех 
институтов гражданского об-
щества, и прошедшие 16 лет 
подтвердили эти оценки.
Основной Закон стал фун-

даментом демократического 
законотворческого процесса 
в нашем государстве. От всей 
души Поздравляем всех казах-
станцев с Днем Конституции, 
желаем  крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в каж-
дой семье, мира и согласия, 
дальнейшего процветания 
нашему общему дому- Респу-
блике Казахстан! 

Д.СЮЮМБАЕВА.

национальных меньшинств,
общины, которые наравне со
всеми развивают свой язык,

р б

Основной закон – Основной закон – 
гарантия стабильностигарантия стабильности
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ҰЛТ БОЛАШАҒЫ, ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІҰЛТ БОЛАШАҒЫ, ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ

Шестнадцать лет назад 30 августа в день принятия дей-Шестнадцать лет назад 30 августа в день принятия дей-
ствующей Конституции страны народ Казахстана сделал ствующей Конституции страны народ Казахстана сделал 
свой исторический выбор, подтвердив приверженность свой исторический выбор, подтвердив приверженность 
начатым преобразованиям и стремление по дальнейшему начатым преобразованиям и стремление по дальнейшему 
совершенствованию общества.  Казахстанский народ  совершенствованию общества.  Казахстанский народ  
принял Основной закон страны. Конституция РК была принял Основной закон страны. Конституция РК была 
принята на всенародном референдуме 30 августа принята на всенародном референдуме 30 августа 

1995 года. Конституция Казахстана является га-1995 года. Конституция Казахстана является га-
рантом стабильности и суверенности страны. рантом стабильности и суверенности страны. 


