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Уақыт ағымы өзгерсе де, адам болмысы-
ның адамгершілік табиғаты өзгермеуге тиіс. 
Қай уақытта болса да, адам жаны имандылық 
пен ізгілік үшін, адалдық пен əділдік үшін, 
білімділік пен рухтың биіктігі үшін ғұмыр кешу 
керек. Бұл Қазақ Елі үшін басты ұстаным. Бүгін-
гі таңда Қазақ Елінің ұрпағының тəрбиесі – от-
басы мен қоғам тəрбиесі деп білуіміз қажет. 
Ата-баба мұрасы мен ұлтымыздың ұлығын 
сақтау үшін бес құндылықты, тағылымды 
тəрбие үшін беру төрт тағанды, рухын биік 
ұстау – үш қуаттылықты білуіміз керек.
Бес құндылық – біріншіден, көрікті ойдан 

көркем сөз тудыратын ана тілде сөйлеу. Тіл 
тазалығы мен тіл мəдениетін сақтау. Екіншіден, 
имандылық ишарасының ұйытқысы – ұлттық 
діннің дұрыс насихаты. Үшіншіден, ұмытылып 
қалған салт-дəстүрімізді дұрыс жаңғырту, 
ұлттық ас-су, зергерлік өнер, құсбегілік, ат-
бегілік, ұлттық-тұрмыстық – қарекетімізді үй-
рету, насихаттау.
Қазақ Елінің ата-баба тарихының дұрыс-

тығы мен бұрыстығын анықтап, айтылмаған, 
жазылмаған ақтандақ тарих беттерін ұрпаққа 
оқыту жəне білу.

ТАҒЫЛЫМДЫ ТƏРБИЕНІҢ ТӨРТ ТАҒАНЫ:ТАҒЫЛЫМДЫ ТƏРБИЕНІҢ ТӨРТ ТАҒАНЫ:
1. Ата-анаға құрмет жасау арқылы – үлкенді 

сыйлау, отбасын сақтау, дұрыс ұрпақ 
өсіруге жетеміз.

2. Жақсының сөзін тыңдау, сұлулықты сезіну, 
өнерді сүю, арқылы көркем əдебиетті оқу, 
ұрпақ – жанын нұрландыра аламыз.

3. Адал еңбек ету, білім мен ғылымға құш-
тарлық, жаңалық жаршысы бола білу – 
қоғам тазалығы мен дара тұлға мазмұнына 
жеткізеді.

4. Білдім демей, білгім келеді деумен өмір 
сүріп, əр уақытта дүние тылсымы мен 
құпиясын білуге құштарлық болу керек.

ҰЛТТЫҚ РУХТЫҢ БИІКТІГІ ҮШІН ҮШ ҚУАТ КӨЗІ:ҰЛТТЫҚ РУХТЫҢ БИІКТІГІ ҮШІН ҮШ ҚУАТ КӨЗІ:
1. Ұлттық ар-намыс əр уақытта ояу, жалынды 

жігерің шоқ болып тұрсын!
2. Ұлт жоқтаушысы бол, ұлттық тектілікті 

сақта!
3. Өркениеттіліктен қалмай, Қазақ Елінің 

ұлттық болмысына қосар еңбегің зор, 
қағидатың анық, білімділігің биік болсын!

Ал ендеше, ұлттық дүниетанымымыздан 
адас пай, Өзімізден бастап, Өзгелерге үлгі бо-
лар игілікті істің басында бас болайық, биік 
болайық!

МӘҢГІЛІК ЕЛ МӘҢГІЛІК ЕЛ 
ҰСТАНЫМЫҰСТАНЫМЫ

А.Ф. Зейнуллина ф.ғ.к., А.Ф. Зейнуллина ф.ғ.к., 
профессорпрофессор

ҚР Білім беру ісінің ҚР Білім беру ісінің 
құрметті қызметкеріқұрметті қызметкері
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Жаңалықтар желісіЖаңалықтар желісі

Қадірлі қонақпен кездесуге уни вер-
ситеттің Ғылыми Кеңес залына ардагер 
ұстаздар, ғылым докторлары мен маги-
странттар жəне журналистер жиналды. 
Шарада сөз алған қара шаңырақтың 
ректоры, экономика ғылымдарының 
докторы, профессор Серік Мəуленұлы 
білім ордасы академиялық еркіндікке 
мүмкіндік беріле бастағанын жəне 
Болондық білім беру жүйесі бойынша 
университетте үш сатылы бакалавр, 
магистратура, доктор PhD бойынша ілім 
берілетінін атап айтты. Сонымен қатар, 
АҚШ жоғары білім беретін мектептерімен 
тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап 
жатқанын да ортаға салды.
Ректор өз кезегінде Елші ге сөз ұсын-

ды.
Елші қонаққа шақырған ұжымға 

алғысын айтып, Америка Құрама 
Штаттарының білім беру саласындағы 
табысты да, қызықты жайттар жай-
лы əңгімеледі. Сондай-ақ, Қазақстан 
мен Америкалық білім беру жүйесінің 
ерекшеліктеріне тоқталды.
Ол: «АҚШ адамдарының бəрі бірдей 

жоғары білімді меңгермесе де, білім-
ғылымға, өнертапқыш ғалымдарға 
құр метпен қарайды. Сонымен қатар, 
ға лымдар арасында академиялық пікір-
талас дебаттары жиі болып тұрады. 
Тіптен, мұндай жағдайлар ғалымдар 
арасында күнделікті болып тұратын 
қалыпты жағдай десек те болады.
Ең бастысы, АҚШ-тың білім беру 

жүйе сінің артықшылығы, білім беретін 
4000-нан астам жоғары мектептері 
академиялық мобильділік бойынша 
білім береді. АҚШ өкіметі мынау уни-
верситет жақсы, мынасы нашар білім 
береді деп айта алмайды. Себебі, 
əр ЖОО өзіндік даму, өркендеу жолы 
қалыптасқан, ғылымда, білім беруде 
өзіндік амал-тəсілі бар.
Сіздерге бір қызықты оқиғаны айта 

кетейін. Студент кезімде университет-
те өсімдіктер саласы лабораториясын-
да қарапайым лаборант қызмет ететін. 

Əлгі кісі: «Мен əлі оқуымды бітірген 
жоқпын», – деп айтушы еді үнемі. 
Міне, сол қарапайым лаборант бүгінде 
əлемде өсімдік саласы бойынша үздік 
ғалымдардың бірі.

АШЫҚ ДИАЛОГАШЫҚ ДИАЛОГ
Ашық диалогты өмірлік ұстаным ет-

кен американдық азамат жиналған 
ғалымдар мен магистранттар жəне 
журналистермен сұхбаттасты.
Арман Айтмұхамбетұлы, саясаттану 

ғылымдарының докторы, профессор:

– Қазақстан Республикасының 
білім беру деңгейі қандай? АҚШ пен 
Қазақстаның білім беру жүйесінің ба-
сты ерекшелігі неде?

– Елші: Қазақстан Республикасында 
үздік əлемдік тəжірибелерге негіздел-
ген білім беру жүйесі қалыптасқан 
деп айта аламын. Бірақ, орталықтан 
басқарылатыны, көптеген тың ғылыми 
идеяларды тұншықтырады деуге бо-
лады. Жаңа, жоғарыда Американдық 
ЖОО өзіндік даму, өркендеу жолы 
қалыптасқан, ғылымға, білім беруге 
өзіндік амал-тəсілі бар дедім. Тіптен, 

Америкада ЖОО қаржыландырып 
отырған компанияларда университеттің 
ішкі жұмысына араласа алмайды. 
Онда: «Бізге жақсы маман, білікті кадр 
дайындап берсең болды», – деген ұғым 
қалыптасқан.
Қазақстандық һəм американдық білім 

беру жүйесінің басты ерекшеліктері 
осында.
Олжас Жұмабекұлы, халықаралық 

ынтымақтастық департаментінің 
маманы:

– Кирилл Дейнекин өліміне бай-
ланысты сұрағым. АҚШ соты оққа 
ұшқан Кириллді кінəлі деген шешім 
шығарды. Демократияны желеу ет-
кен АҚШ-та əділетсіздік орын алғаны 
ма сонда?

– Мен заңгер емеспін. Сондықтан 
бұл процесс қалай болғаны жайлы ха-
барым жоқ. Тіптен, бұл оқиға жайлы 
Қазақстанның АҚШ-тағы елшісі Ерлан 
Ыдырысовтан білдім.
Қазір Қазақстан елшілігі бұл ше шім-

мен келіспей федералдық сот дең-
гейінде оң шешілуіне күш жұмсап жат-
қанын естідім Ерлан мырзадан.
Одан басқа АҚШ-та тəжірибе алма-

су курстарының мерзімін екі аптадан 
бір жылға дейін созу, АҚШ ЖОО-мен 
инновациялық бағдарламалар бой-
ынша əріптестік жасауға байланы-
сты сұрақтарға тұшымды жауаптарын 
алды.
Кездесу университет қабырғасында 

өтуіне жауапты болған халықаралық 
ынтымақтастық департаментінің ди-
ректоры Гүлнəр Зейнелқабиденқызы: 
«Алдағы уақытта АҚШ-та білім алып, 
тəжірибе алмасуды жетілдіретін бо-
ламыз. Бүгінгі кездесу Америка 
университеттерімен ынтымақтастықты 
одан əрі тереңдете түсуге алғышарт 
болмақ», – деді.
Сөз соңы. Демек, алдағы уақытта 

мұхит асып білім алам деушілерге 
тамаша мүмкіндіктер тумақ.

Нұрлат БАЙГЕНЖЕ

В рамках проведения Декады сту-
денческого самоуправления в Пав-
лодарском государственном уни-
верситете состоялся «День против 
курения». В преддверии всемирного 
дня без табака, провозглашенного 
Всемирной организацией здравоох-
ранения в ПГУ им. С. Торайгырова 
состоялись акции «Мы за Здоровый 
образ жизни» и «Конфетка на сига-
ретку». Главная цель акций – привле-
чение внимания студенческой обще-
ственности к проблеме массового 
пристрастия к табаку и его вредному 
воздействию на здоровье человека.
Лучше не начинать – это утвержде-

ние как нельзя лучше подходит к ку-
рению. Установлено, что привыкание 
к никотину устанавливается со вто-
рой выкуренной сигареты, а вот оту-
чить себя от этого вида зависимости 
весьма и весьма сложно. Отказ от ку-
рения должен быть сознательным, а 
это весьма сложное решение. Имен-
но потому в этом деле так важна про-
филактика – чтобы не начинали.

Начни с себя!Начни с себя!
Отказываясь от курения, моло-

дежь отказывается от использования 
одного из самых распространенных 
наркотиков – табака, который уносит 
больше жизней, чем несчастные слу-
чаи на дорогах и даже СПИД. А за-
одно – и от болезней, желтых зубов, 
плохого цвета лица, излишней за-
тратной статьи личного и семейного 
бюджета, зря потраченного на сига-
реты время.
Под знаменем борьбы с курением 

и за здоровый образ жизни в стенах 
Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгырова со-
стоялись специальные мероприятия, 
среди которых – концерты, фестива-
ли, встречи с известными людьми, 
другие культурные мероприятия. В 
этот день десятки учащихся универ-
ситета тем самым продемонстриро-
вали осознанный отказ от вредных 
привычек.

Руфина ТОРПИЩЕВА

АҚШ ЕЛШІСІ К. ФЭЙРФАКС УНИВЕРСИТЕТТЕАҚШ ЕЛШІСІ К. ФЭЙРФАКС УНИВЕРСИТЕТТЕ

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И СОДРУДНИКИ!
Согласно п. 1 статьи 336 Кодекса об административных 

правонарушениях РК за нарушение запрета курения в от-
дельных общественных местах налагается штраф в раз-
мере от 1 МРП до 20 МРП (1 МРП ═ 1618 тнг).
А так же согласно договору возмездного оказания об-

разовательных услуг ПГУ имени С.Торайгырова, в случае 
несоблюдения студентом внутреннего распорядка уни-
верситета, договор может быть расторгнут в односторон-
нем порядке (отчисление).
Сотрудникам и преподавателям – строгий выговор, при 

повторном нарушении – увольнение.
Администрация

Аймағымызға жұмыс сапарымен келген АҚШ-тың Қазақстандағы Аймағымызға жұмыс сапарымен келген АҚШ-тың Қазақстандағы 
төтенше және өкілетті Елшісі Кеннет Фэйрфакс С. Торайғыров төтенше және өкілетті Елшісі Кеннет Фэйрфакс С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне де бас сұқты.атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне де бас сұқты.

С. Торайғыров атындағы Павлодар С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде та-мемлекеттік университетінде та-
мырын тереңнен алатын дәстүрлі мырын тереңнен алатын дәстүрлі 
ғылыми-мәдени шаралар аз емес. ғылыми-мәдени шаралар аз емес. 
Солардың ішінде Мұражай кешені Солардың ішінде Мұражай кешені 
ұйымдастыратын «Тіл шебері» ұйымдастыратын «Тіл шебері» 
сайысының орны ерекше.сайысының орны ерекше.
Осымен сегізінші рет студенттік өзін-

өзі басқару он күндігі аясында өткізіліп 
отырған конкурс жылдағыдан тарты-
сты һəм қызықты өтті. Оның себебі 
де жоқ емес. Əр жылдары бір факуль-
тет студенттері мен педагогикалық 
оқытушы құрамы сайысқа түсетін.
Ал биыл есепке жүйрік экономика 

жəне қаржы факультеті мен физика, 
математика жəне информатика ұжымы 
арасында өткен тіл сайысы тартысқа 
толы болды.
Қаһарман Баукеңнің «Анамыздың ақ 

сүтімен бойымызға дарыған ана ті лі-
мізді ұмыту – бүкіл ата-бабамызды, бар 
тарихымызды ұмыту», – деген қа натты 
сөзін ұран еткен командалар сайысты 
өздерін таныстыру бөлімінен бастады.
Конкурсқа қатысқан тіл жанашырла-

рын «тіл байлығы», «жүйрік ой», «сөз 
маржан» секілді тапсырмалармен сы-
нап, сынақтан өткізді.

Əсіресе, тілге қатысты фразеоло-
гизм дердің мағынасын табу, Абайдың 
өлеңін жалғастырып өздері жазу, 
сөзден сөз жасау, мақал-мəтел айтып 
жарысу секілді сайыстарда команда-
лар белсенділік танытты.
Сайыс барысын тамашалап отырған 

жанға қазақтың көне өлшем бірліктерін 
толығарақ біліп, тарихи тұлғалармен 
сырласып жəне ұлт тарихына сая-
хат жасағандай күй кешеді екен. Со-
нымен қатар, конкурста ХХІ ғасыр 
элементтеріне сай тапсырмалар да 
орын алды.

3 кезең 15 тапсырмадан тұрған кон-
курста ой жүйріктігі мен өнерпаздығы, 
білімділігі мен алғырлығы жағынан 
басым түскен қаржы жəне экономи-
ка факультетінің «Парыз» командасы 
жеңімпаз атанды.
Айта кететін жайт, Айман Фай зол-

лақызы мен Төлеген Хаметұлының та-
маша сөз саптап, ұшқыр оймен, келісті 
əзіл-қалжыңмен жүргізген сайыстан 
көрермен де тамаша əсер алды.
Міне, осылайша тілді ұлықтаған 

мəдени шара өз межесіне жетті.

Айдана АЙТУҒАН

Мир без сигаретТіл шеберіТіл шебері Мир без сигаретМир без сигарет
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КонференцияКонференция

20012001 жылы Академик Сəт-
баевты ұлық тайтын 

ғылыми шара басталды. Алғаш 
өткізілген кон фе рен цияға 135 
қатысушы қа ты сады. Конфе-
ренция жинағы 2 том болып 
жарыққа шығады.

20042004 жылы Қ.И.Сəт баев-
тың 105 жылдығы на 

арналған оқушылар, студент-
тер мен жас ғалымдар дың 
«Сəтбаев оқулары» атты ха-
лы қаралық ғылыми кон фе рен-
ция сының ауқымы ке ңейеді. 
Сол жылғы ғылыми шараға 
132 оқушы, 145 студент, 207 
жас ғалымдар, барлығы – 
484 қатысушы қатысып, 
университетімізге қонақ бола-
ды.

20052005 жылы – 158 оқушы, 276 
студент, 357 жас ғалым-

дар аталмыш конференцияға қа-
тысқан.

20062006 жылы – 307 оқушы, 478 
студент, 444 жас ғалым 

қатысып бақ сынасады.

20072007 жылы – 1247 білімпаздар 
С.Торайғыров атын да ғы 

Павлодар мемлекеттік универ си те-
тінде ғылыми мақалаларын орта ға 
салады.

20082008 жылы жоғарғы дəрежеге 
жетіп, 300 оқушы, 717 

студент, 750 жас ғалымдар кон-
ференцияға қатысады. 1748 ғы-
лым жолында жүрген іздемпаздар 
қатысқан конференция жинағы 20 
том болып жарық көрді.

20092009 жылы əлемдік қаржылық 
дағдарысқа қарамастан, 

310 оқушы, 577 студент, 867 
жас ғалымдардың басын қосты. 
Нəтижесінде 20 том жинақ 34 кітапқа 
топтастырылып 500 данамен «Кере-
ку» баспасынан шықты.

20112011 жылы 1700 қатысушы жи-
налды. Білімділер бə-

секесіне ғылым жолында жүрген 361 
оқушы, 726 студент жəне 613 жас 
ғалым университет қабырғасында 
түрлі тақырыптар бойынша өзекті 
ғылыми жаңалықтарын ортаға сала-
ды.
Конференцияға əр жылдары 

Чита, Новосібір, Томбы, Омбы, 
Махачкала, Бішкек, Ташкент, Со-
фия, Баку секілді қалалардан 
жас ғалымдар қатысады. Бұл 
да Сəтбаевқа арналған ғылыми 
шараның маңызын көрсетсе ке-
рек.
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Қазақ ғылымына өлшеусіз үлес 
қосқан Қаныш Имантайұлының асқар 
бейнесі, тұлғалық қасиеті жыл өткен 
сайын асқақтап, абыройы артуда. Керек 
десеңіз, академиктің есімімен байла-
нысты кез-келген бастаманың маңызы 
мен мəні артып, өміршеңдігімен таң 
қалдыруда. Сондай шараның бірі- 
дəстүрлі түрде өтетін «Сəтбаев оқуы» 
атты ғылыми конференция. Сəтбаевтың 
есімімен байланысты С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситеті қабырғасында өтетін ғылыми 
шараның тарихы бай. Бастауын 2001 
жылдан алатын ғылыми конференция 
əр жылы алыс-жақын шет елдерден, 
Отанымыздың түкпір-түкпірінен ғылым 
жолына түскен ізденімпаз жастарды 
жинайды.
Биыл 12 сəуірде өткен «ХІІ Сəтбаев 

оқуы» дəстүрінен жаңылмай универси-
тет қабырғасына еліміздің барлық облы-
старымен қатар, Чита, Омбы, Новосібір, 
София, Бішкек, Ташкент қалаларынан 
келген қонақтарды қарсы алды.
Конференцияның ашылу салтана-

тында алғы сөз алған С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
вер ситетінің ғылыми жұмыстар жө нін-
дегі проректоры, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Роза Жұма бай-
қызы: «Қазақтың Сəтбаевы – əлемнің 
Сəтбаевы», – деп бастады өз сөзін.
Сəтбаев оқуы елімізге аты белгілі 

талай мықты ғалымдардың тұсауын 
кескен ғылым додасы. Мысалы бір 
жайтты ғана айта кетейін, «Сəтбаев 
оқуына» қатысып тұсауын кескен Ал-
мас Шынтеміров АҚШ-та доктор PhD 
қорғады.

Сонымен қатар, бізбен əріп-
тестік қатынас жасайтын 
Жапониядан Токо Фуджи-
мото, АҚШ-тан Ален Франк 
жəне т.б. шетелдік ғалымдар 
конфренция ға қатысуға үнемі 
ықылас танытады. Сондай-ақ, 
Р.Ж. Қадысова, халықаралық 
конферен ция ның маңы зы мен 
ерекшелігіне тоқталып өтті. 
Ғылыми шара ның ашылу сал-
танаты Сəтбаев ес керт кішіне 
гүл шоқтарын қою рəсімімен 
жалғасты.
Конференцияның күн тəр ті-

біне сай қатысушылар ашылу 
рəсімінен кейін секциялық оты-
рыстарда білім-біліктерін ор-
таға салды. Биыл 18 секция 30 
подсекциялық жұмыс бойынша 
720 қатысушы білім сайысына 
қатысты.
Сондай секциялардың ба-

рысымен танысу мақсатында 
сек циялық оты рыстарға қатыс-
тық. Секция жұ мыстарының ішін-
де «Академик Қ.И. Сəтбаев жəне оның 
білім беру мен ғылымдағы рөлі» атты 
жұмыс тобы ерекше назар аудартты.
Сəтбаевтану тағылымын насихаттай-

тын секциялық жұмыста Баянауыл ау-
даны, Бірлік ауылынан келген Мақпал 
Бейсенбайқызы: «Медеу Сəрсекенің 
Сəт баевтанудағы еңбегін атап, бүгінде 
Қазақстан тарихы сабағына Сəтбаев 
туралы толығырақ мəлімет керектігін 
жəне Сəтбаевтану сабағын жүргізе тін 
уақыт келгенін атап айтты.
Сондай-ақ, конфренция барысында 

тың ғылы ми жаңалықтармен, тағылым-
ды ой лар ға кенелдік. Мəселен, сту-
денттер арасында өткен бəсекеде 
«Ауылшаруашылық ғылымдары» сек-
циясында Шымкент қа ласындағы Оң-
түстік Қазақстан мемле кеттік фар-
мацевтика академиясының сту денті 
М.Ағабекова «Гидропоникада өсірілген 
жасыл жемді «жаңбыр» əді сімен өсіру 
тиімділі тақырыбында қызықты да өзекті 
мақаласын қорғады. Сонымен бірге, 
Шəкірім атындағы Семей мемлекеттік 
университетінен келген А. Тасжанова 
«Шығыс Қазақстан дағы энергия қуат 

көздерін тиімді пайдаланудың 
аймақтық мəсе лелері» атты 
ғылыми жобасын ортаға салды.
Жалпы конференцияның кез-

келген секциялық, подсек ция-
лық отырыстары тартысты өтті. 
Керек десеңіз, ға лым дардан 
құрылған комиссия мүшеле-
рі не конференцияның жа-
былу салтанатына дейін 
жеңімпаздар мен жүл-
дегерлер шешімін шы-
ға ру қиынға түсті.
Конференцияның жа-

былу салтанатында «Ең 
белсенді ауыл мектебі» но-

минациясы бойынша Ақтоғай ауданы 
Ыдырысов атындағы орта мектебі, «Ең 
белсенді қала мектебі» номинациясы 
бойынша Алматы қаласы № 49 орта 
мектеп ұжымы марапатталды.
Жекелеген номинациялар бойынша: 

«Жаңалық сандығы» номинациясымен 
Мұхтарова Гүлтай, Үздік мақала» но-
минациясын Елубай Нұрсұлтан, «Жас 
ғалым» номинациясымен Мирбеков Ба-
уыржан «Тұрақты баяндамашы» номи-
нациясымен Жақсылық Темірлан мен 
Нургазин Əділ иеленді.
Жалпы конференцияның қорытын-

ды сы бойынша 400 оқушы мен студент 
жастар ғылыми шараның грамоталары 
мен алғыс хаттарымен марапатталды.
Сөз соңы.
Міне, осылайша он екінші рет 

Сəтбаевты ұлықтайтын ғылыми 
шара өз межесіне жетті. Конферен-
ция барысында талай қызықты 
жағдайларға куə болдық. Қалай бол-
са да, ғылыми шара алдағы уақытта 
Сəтбаевтай тұлғаның жетілуіне, 
қалыптасуына түрткі болады деп 
ойлаймыз.

«СӘТБАЕВ ОҚУЫ» - ҚАЗАҚ «СӘТБАЕВ ОҚУЫ» - ҚАЗАҚ 
КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ БРЕНДІКОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ БРЕНДІ
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Биылғы Биылғы 

«ХІІ Сәтбаев оқуы» қалай 
«ХІІ Сәтбаев оқуы» қалай 

өтті? Жылдағы дәстүрінен өзге өтті? Жылдағы дәстүрінен өзге 

несімен ерекшеленд
і?

несімен ерекшеленд
і?

«Сәтбаев оқуының» «Сәтбаев оқуының» 
мәні мен маңызы зормәні мен маңызы зор

Токо Фуджимото, Жапо-
ния ның ұлттық этнология 
мұра жайының ғылыми қыз-
меткері, PhD докторы:

«Мен Қазақстандағы көп-
теген жоғары оқу орындарын-
да болдым. Солардың ішінде 

маңызды ғылыми шаралар өткізу жағынан 
жан салмайтын С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің шара-
ларына қатысуға тырысамын. Мен Мəшһүр 
Жүсіп Көпейұлының 150 жылдығына арналған 
халықаралық ғылыми конференциясына тіке-
лей қатыстым. Ғылыми шараның пленарлық от-
ырысында ғылыми баяндама оқыдым. Жалпы 
маған конференция жақсы əсер қалдырды.
Сонымен қатар, сол университетте өтетін 

«Сəтбаев оқуы» атты конференцияның да мəні 
мен маңызы зор деп ойлаймын. Өткен жылы 
ғылыми мақаламды жіберіп конференцияға 
сырттай қатынасқан болатынмын. Биыл да 
он екінші рет өткізіліп отырған халықаралық 
конференцияға қатысу мақсатында ғылыми 
мақала жіберіп отырмын.
Алматыдағы ғалым əріптестерімнің «Сəт-

баев оқуы» жайлы пікірі өте жоғары. Сондық-
тан да, ендігі жылы болатын конференцияға да 
қатысам деген ойдамын.
Сіздердің ұжымдарыңызға сəттілік, шығар-

машылық өрлеу тілеймін», – деп мақаласымен 
бірге алғысын да жолдапты жапониялық 
əріптесіміз.

Аты мәшһүр конфренцияАты мәшһүр конфренция

Асылбек Бекболатұлы Мейір-
ма нов, педагогика ғы лым да ры-
ның кандидаты, ПМУ до цен ті, 
С.Торай ғы ров атын дағы ПМУ 
ғылыми шараларды ұйым-
дастыру бөлімінің бас тығы:
Алғашқы өткен «Сəтбаев оқу ы-

на» өзім де қатысып, бүгінде аты 
мəшһүр бол ған шараны ұйымдастыру жұмыстарына 
жауап беріп жүрмін.
Шындығында студент кезімізде «Сəтбаев 

оқуына» қатысу үлкен абырой болатын. Ол кезде 
үлкен жауапкершілікпен конференцияға дайында-
лушы едік. Қазір де конференцияға қатысушылар 
жанарынан соны байқаймын. Қалай дегенмен əрбір 
секциялық жұмыста ондаған ізденімпаз білімділер 
арасында, комиссия алқасы алдында өзіңнің 
біліміңді дəлелдеуге тырысасың.
Шын мəнінде «Сəтбаев оқуының» маңызы жыл 

өткен сайын артуда. Оны статистика мəліметі рас-
тайды. Мəселен, 2001-2012 жылдар арасында 
өткен конференцияның динамикалық өсу шкаласы 
жер мен көктей.
Сонымен қатар, «Сəтбаев оқуына» қатысып жү-

ріп, ғылым-білім жолындағы тағдырын біздің уни-
верситетпен байланыстырған студент жастар 
көп. Олардың ішінде Оңтүстік Қазақстан жəне 
Шығыс Қазақстан облысы, Алматы мен Көкшетау 
қаласынан келген жастар бар. Бүгінде сол жастар 
конфренцияның қызықты өтуіне атсалысуда.
Бір сөзбен айтқанда «Сəтбаев оқуы» үлкен диа-

лог, зор мүмкіндіктер жаршысы.

«Сәтбаев оқуына» «Сәтбаев оқуына» 
қатысуға тырысамынқатысуға тырысамын

Масенов Қайрат Бағашарұлы, 
С. Сейфуллин атындағы Қазақ аг-
ротехникалық универ си те ті нің 
тəрбие жұмысы депар та мен ті-
нің директоры, техника ғы лым-
дарының кандидаты, доцент:

«Сəтбаев оқуына» қатысуға жыл-
да тырысамыз. Григориан күнтізбесі бойынша жаңа 
жыл басталысымен «Сəтбаев оқуына» қатысуға 
қамданам. Өткен жылы қандай ғылыми мақала жаз-
дым, биыл қандай өзекті мəселені көтеруге болады 
дегенге бас ауыртамын.
Мақаламды жазып болысымен ұйымдастыру 

комитетіне ұсынғаннан кейін жаным тынышталады. 
Иə, шындығында адамда əдет, дағды деген болады 
ғой! Міне, «Сəтбаев оқуына» қатысу қалыпты жағдай 
болды.
Содан болар С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университеті ұйымдастыратын «Сəт баев 
оқуы» атты халықаралық конференцияны жоғары 
бағалаймын. Халықаралық дегеннен шыға ды, бұл 
ғылыми шараның аты затына сай.
Елімізде көптеген халықаралық конфренция-фо-

румдарға қатыстым. Бірақ аты халықаралық бол-
ғанымен өзге мемлекеттерден келген қонақтарды 
байқамайсың.
Ал «Сəтбаев оқуына» қатыссаңыз жағдай мүлде өз-

геше. Жылда 500-ге тарта қатысушысы Ресейден 
болсын, көрші қырғыз бен өзбектен, тіпті Еуропадан 
қатысушылар келіп ғылыми мақаласын қорғап жатады.
Шын мəнінде мен: «Сəтбаев оқуын» қазақ 

конференциясының бренді», – деп ойлаймын.
Бетті дайындаған: Алпысбай ХОНЖ
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ТұлғаТұлға

1926 жылы «Сібірдің жаңа 
Афинасы» атанған – Томск қа-
ласының технология институ-
ты тау-кен факультетінің гео-
логия факультетін үздік бітіріп, 
«Сібір геология мектебінің 
негізін қалаушы» академик 
В.А. Обручевтің лайықты ізба-
сарларының бірі атанған Қа-
ныш мемлекет ұсынған жылы 
орынға құлшынбай (Атбасар 
тресінің Москвадағы кеңсесі) 
Сарыарқаның қиыр шетіндегі 
Ұлытау даласына бет бұрады.
Кезінде Сарыарқа білгірі 

атанған, белгілі геолог И.С. 
Яговкин ағылшын инженер ле-
рімен бірлесе отырып жүргіз-
ген барлауында Жезқазғанның 
жер астында бар-жоғы 61-62 
мың тонна қара мыс қоры 
бар деп алдын-ала «жана-
за» шығарып қойған бола-
тын. Бірақ, жастайынан алған 
бетінен қайтпайтын жəне «Өз 
көзің алмаз, өзгенікі шыны…» 
дейтін, өзіне тəлім-тəрбие 
берген орыс ғалымының не бір 
саңғақ ғұламалары В.К. Кузне-
цов, В.Я. Мостович, Янышев-
ский, Лаврский, Тове, Урванцев 
сияқты Сібір геологтарының 
тəжірибелеріне сүйенген жас 
инженер Геолком тағайындаған 
ресми сарапшы, есімі əйгілі 
кен іздеуші, профессор В.К. 
Котульскийдің: «Что касается 
вопроса о возможных запасах 
Джезказгана, то они, повиди-
мому, в лучшем случае, могут 
превысить вдвое известные 
сейчас… запасы металла» де-
ген болжамына қарсы ашық 
күреске шығады («Қазақ əде-
биеті» газеті. Ыждағатты ықы-
ласпен» мақаласы, 1988, 28-
қазан).
Осыған орай ол «Қарсақ-

бай ауданы жəне оның 
мүмкіндіктері» атты мақала-
сын да оқырмандарына өз 
ойын: «Ұлытау қиырынан ал-
ғаш естілетін зауыт дауылпа-
зының ғаламат үні кең байтақ 
қазақ даласының əр түкпірі нен 
жаңғырған жауап алары сөз-
сіз. Себебі, бұл «жаңғырықты» 
шексіз күштейтін қуатқа: 1) 
Ұлытаудың тарихи тиімділігі; 
2) оның кіндік ортада орна-
ласқандығы; 3) қазақ халқының 
білуге ынтызарлығы жəне 
4) əн-жыр шығарымпаз та-
биғи қабілеті де… əсер ет-
пек. Əлбетте, бұл сарыннан 
бұрынғыдай қайғы-қасірет, 
азап-мұңы, иə үмітсіздік əуені 
емес, мүлдем басқа саз-
ерлік пен жасампаздық тол-
ғау естілмек. Ол енді жаңа 
да жаңғырған индустриялды 
Қазақстанның асқақ əуенді 
əні болмақ…», – деп жеткізген 

ғалым Жезқазған қазынасының 
көлем-нарқы жүз тоннаға дейін 
көбейгенін мəлімдейді (Алма-
ты, 1968.)
Бұл туралы химия ғылым-

дарының докторы, профес-
сор Алтынбек Нұхұлы өзінің 
«Ғасырымыздың ғұламасы» 
атты мақаласында «Əрине, 
бұл күндері үлкен Жезқазған 
деп аталынатын Орталық 
Қазақстанның күрделі таулы-
қазба кен орындарын апталар 
мен айларда ашу мүмкін емес 
еді. Ол үшін жылдар керек бо-
латын. Себебі, оның таулы 
жыныстарының күрделілігі өз 
алдына бөлек те, Сарыарқаның 
шөлді даласы, жазында ап-
тапты ыстығы, қысында бет 
қаратпас бораны мен үскірік 
аязы өзгеше жəне ең жақын 
деген темір жолдың өзі 400 ки-
лометр қашықтықта болатын. 
Оның үстіне арнайы кəсіби 
мамандардың (барлаушы гео-
логтар, бұрғышылар жəне 
т.б.) саусақпен санағандай аз 
болғандығын қосыңыз. Міне 
осындай қиындықтардың бə-
рін, Томск технология инсти-
туты тау-кен факультетінің 
геология бөлімін үздік бітіріп 
келген қазақтың алғашқы 
кен инженері жеңе білді. Сол 
кездің өзінде-ақ, алғашқы 
барлау жылдарынан кейін, 
өзіне сенімді берік Сəтбаев: 
«Жезқазған дүние жүзіндегі ең 
бай мыс кенінің бірі, алдағы 
жылдарда Американың аты-
шулы мыс ошақтарын басып 
озып, ширегіне де келтірмей 
кетеді», – деген екен. Бұл 
сөздер іс жүзінде кейіннен 
орындалды да, соның алғашқы 
сатысын 1932 жылы жарық 
көреген «Жезқазған мыс-
кен ауданы жəне оның ми-
нералды ресурстары» деген 
монографиялық еңбегінде 
дəлелдей түсіп жəне оны 
тез арада игерудің негізгі 
міндеттерін алға қойып береді. 
Алайда, оны алдан қиындығы 
көп күндер күтіп тұр еді. 1933 
жылы барлау жұмысы енді 
қызған кезде Одақтық Геоло-
гия комитеті қаржы мəселесін 
қысқартып, тоқтатуға дейін 
апарды. 35 жасар Қаныш 
көптеген қиыншылықтарға қа-
рамай, Одақтық Ғылым ака-
демиясының сессиясында: 
«Мыс, көмір, темір-марганец 
рудалары жəне Жезқазған-
Ұлытау ауданының басқа да 
қазба байлықтары» деп ата-
латын баяндамасын жасап, 
орасан зор кен байлығы осы 
аймақта жатқандығын ғылыми 
тұрғыдан дəлелдеп көрсетті. 
Алайда, кен орындары қоры-
ның мол екендігіне Одақтық ге-
ология комитеті онша сенбей, 
күмəн туғызды. Міне, осындай 
Жезқазғанның тағдыры таразы 
талқысына түскенде» теңдесі 

жоқ табандылық танытқан 
Сəтбаев СССР Халық комис-
сары Серго Орджоникидзенің 
қабылдауында болады. Осын-
дай келісімді кездесуден кейін 
ғана Үлкен Жезқазғанның тағ-
дыры шешілгендей болады. 
Осы бір шешімі оң болған сəт 
туралы Қанекеңнен үлкен 
өнеге алған марқұм академик 
Евней Букетов: «Егерде сол 
кезде осы ұлы істің басында 
қажымас қайраты мол Қ.И. 
Сəтбаев болмағанда, Үлкен 
Жезқазған кейініректе ғана 
ашылар ма еді, мүмкін, қазір 
біздер соны игерудің алғашқы 
баспалдағында жүрер ме 
едік», – деген екен – деп орын-
ды пікірлер айтқан.
Осыған орай «Қан ағаның 

(қазақ жұмысшылары оны со-
лай атаған) ұйымдастырушы-
лық қабілетіне тоқтай кетелік. 
Ал ғашқы бесжылдықтар, 
яғни, өнеркəсіпті индустрия-
ландыру жылдарында КСРО-
ның халық шаруашылығы 
Кеңесі жердегі түсті метал 
өндірістерінің күш-қуатын 
арттыру үшін қомақты қаржы 
қорын бөледі. Сондықтан, 
Атбасар тресінің Москвада-
ғы басқармасы таратылып, 
Қарсақбай мен Спасск мыс 
комбинаттары дербес ұжым 
аталып, комбинаттың бас 
геологы əрі бөлім меңгеру-
шісі Қ.И. Сəтбаев бөлінген 
қаржының бір бөлігін барлау 
жұмыстарына жұмсайды.
Осындай шаралардың нəти-

жесінде алғашқы кезеңде Ре-
сей мен Украинадан жалдап 
əкелетін бұрғышылардың ор-
нын енді қазақ жұмысшылары 
басады. Бұл туралы қазақтың 
белгілі жазушысы, Сəтбаев 
танушы Медеу Сəрсеке өзі-
нің «Ғасыр перзенті» атты 
еңбегінде «Дер кезінде жа-
саған дайындықтың арқа-
сында, бұл болса «Саужой» 
(«Сауатсыздықты жою») мек-
теп тері ғана емес, қыс қа мер-
зімді түрліше курстар ашып, 
əмбе соны əрбір бұрғылау 
станогының басында, химия 
лабораториясында, кендер 
қой масында, шеберханалар 
алаңында, тіпті кəнігі авто-
мобиль жүргізушінің қасына 
жолсерік болып ере жүріп, күні 
түні һəм айлар, жылдар бойы 
тынбай үйретудің соңында 
кешегі кіреші, түйеші, сушы, 
май тасушы арбакештер орта-
сына Баку мен Свердловтан 
арнайы шақырылған бұрғы-
лау шеберлерінен титтей де 
кем түспейтін, қайта олар-
дан гөрі шөл даланың аптап 
ыстығы мен қысқы боранында 
да станок құлағын ұстаудан 
жаңылмаған кəнігі мамандар 
шығады…», – деп жазған.
Бір сөзбен айтқанда, осын-

дай жанкешті жұмыстардың 

арқасында бұл Геологиялық 
іздеу мекемесінде (ГРК) 1933 
жылы 500 жұмысшы болады. 
Олардың 90 пайызы жергілікті 
тұрғындардан құрылған. Бірақ, 
мұның екінші жағы да болды. 
Орталық көп уақыт бойы бұл 
игі іске қарсылық жасап бақты. 
Мəселен, кезінде жоғарыда 
айтқан Геолкомнің шовинистік 
бағыттағы эксперттерінің бірі 
В.П. Симонов: «Сəтбаев жол-
дас түйе мінген қазақтан ше-
бер бұрғылаушы əзірлеймін 
деген бопса қиялмен бекер 
малданып жүр, ал онысы – 
бос əурешілік, ешқашанда 
орындалмайтын, болмайтын 
қияли жоба!.», – деп сəуегейлік 
танытқан.
Бірақ, қазақ инженері осының 

барлығын бос сандырақ еке нін 
ісімен дəлелдеп берді. Бұл ту-
ралы Медеу Сəрсекенің «Ға-
сыр перзенті» деген еңбегін-
де: «... Тоқ етерін айтқанда, 
тəжі рибесі аз, есімі беймəлім, 
бұрын-соңды іздеп тапқан кен 
орны жоқ деп жүрген қазақ гео-
логы басқарған ГРК 1931-1932 
жылдардың соцжарысының 
қо рытындылауда Түсті ме-
талл басқармасы жүйесінде 
бі рінші орынға шығып, қаржы 
игеру мен бұрғылау көлемі 
жөнінде алдына ешбір ұжым 
шығармаған озық контораға 
айналды», – деп жазды.

1932 жылы Қ.И. Сəтбаевтың 
Москвадағы «Цветметиздат» 
баспасынан «Жезқазған ауда-
нының мыс кені жəне оның 
минералдық қорлары» атты 
алғашқы ғылыми ізденістерге 
толы жеке еңбегі кітап бо-
лып шыққан. Мұнда автор 
Жезқазған кенінің қажеттілігі 
мен болашағы туралы мы-
надай нақты тұжырымдар 
жасаған: «Жезқазғанмен қоры 
жөнінен тең түсер Кеңес одағы 
көлемінде тап қазір де бірде-
бір мыс кені жоқ; əмбе ол қазуға 
өте тиімді жəне өзі құрылыптас 
кеніштерде кездеспейтін эко-
но микалық, технологиялық өз-
геше сипаттарға ие; сонымен 
қатар Жезқазған ауданы темір, 
марганец күкірт колчеданы, 
көмір, қорғасын, асбест, отқа 
төзімді саз, фарфор, фосфорит, 
шыны, барит тəрізді аса пайда-
лы қазба байлықтарға, құ ры-
лыс материалдарына ерекше 
бай. Демек, оның осыншама 
зор мүмкіндікте рін ха лық ша-
руа шы лы ғының ділгір қаже ті не 
тезірек пайдалану үшін мына-
дай игі шараларды жүзеге асы-
ру қажет: а) Жезқазғанды Атасу 
темір кендері арқылы сенімді 
отын – Қарағанды көмірімен 
темір жолмен жалғастыру; б) 
Үлкен Жезқазған комбинатын 
салуға жедел кірісу; в) бұл 
төңіректегі геологиялық бар-
лау жұмыстарын одан əрі жан-
жақты дамыта беру – оның 

қазба байлығын əлі де көптеп 
ашуға себепші болмақ; г) екінші 
бесжылдықтың жоспарын-
да Жезқазғанда қара металл 
жəне ферромарганец өндіретін 
ірі комбинаттар тұрғызуды жо-
балау…».
Осының нəтижесі ретінде 

Бү кілодақтық Халық шаруа-
шы лық кеңесінің арнайы қа ра-
рымен 1932 жылдың соңын да 
Үлкен Жезқазған зауытын салу 
туралы шешім қабылданады. 
Бірақ, өкінішке орай, бұл пай-
далы іс екі жыл бойы кертарт-
па шенеуніктердің кесірінен 
жүзеге аспай тұрып қалды. Тек 
ұлы ғалымның жігерімен, өз 
ісіне сенімділігінің арқасында 
ғана 1934 жылы КСРО ҒА-ның 
қараша айында шақырылған 
кезекті ғылыми сессиясын-
да қаралып, Қ.И. Сəтбаевтың 
бес рет қатар жасаған баян-
дамасының арқасында бүкіл-
халықтық қолдауға ие болып, 
қазіргі Жезқазған қаласының 
орны салынып, темір жолдар 
жүргізіліп, соғыс басталған 
уақытта өндіріс орындарының 
тамыры соға бастаған бола-
тын.
Кезінде ұлы ғалым өзінің бұл 

басты мақсаттарын жүзеге 
асыру үшін баспасөз беттеріне 
жүгінгендігі анық. Енді осы 
қаламгерлік қырына назар 
аударатын болсақ, онда Қ.И. 
Сəтбаев жоғарыда атап кет-
кен еңбектерінен басқа, 1928 
жылы «Қызыл Қазақстан» жур-
налында «Қарағанды, Спасск 
зауыттарының қазіргі күйі мен 
келешегі», «Тұрлан кендерінің 
шамасы мен келешегі» атты 
бірнеше проблемалық ма-
қа лаларын жазып, заман та-
лабына сай, күн тəртібінде 
тұр ған өткір мəселелерге үн 
қос қан. Осы мақалаларға 
орай профессор Т. Қожакеев 
«Егемен Қазақстан» газетінің 
бетіне «Білім мен балға» деген 
мақала жариялап, ғалымның 
публицистикалық еңбектеріне 
төмендегідей үлкен баға 
береді.

«Біріншіден, Сəтбаевтың 
пуб ли цистикасы ғылыми, та-
ным дық сипатта жазылады. 
Бұл оның кен орындарының 
табылу, зерттелу, іске қосылу 
тарихына шолу жасауынан 
байқалады. Мəселен, «Нілді 
мыс кенін 1847 жылы орыс 
көпесі Ушаков тапқан да, 1858 
жылы айналасындағы 22 
шаршы шақырым жерді қазақ 
иелерінен 86 сом күміске са-
тып алған. Ал, Тұрландағы 
қорғасын кені орыстарға 1800 
жылдан белгілі болған. 1870 
жылы жасалған Түркістан бас 
штабының картасында ол 
«Көпес Петрушин зауыты» деп 
көрсеткен.

(Жалғасы 10-бетте)

Қ.М. Қ.М. АЛДАБЕРГЕНОВ АЛДАБЕРГЕНОВ 
т.ғ.д., профессор, ҚР әлеуметтік ғылымдар академиясының академигіт.ғ.д., профессор, ҚР әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі
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Ғылым-білімҒылым-білім

«Еуразиялық жоба: əлеу мет-
тік-эко но микалық жəне гу ма-
нитарлық өл шем» атты халы-
қара лық ғылыми-прак ти ка  лық 
конференциясына Қа зақ стан 
мен Ресейдің бел гілі қоғам 
қайраткерлері, ғалымдары мен 
саясаттанушылары қатысты. 
Атап айтқанда, Павлодар об-
лысы əкімінің орынбасары 
А.А. Орысариев, М.Ломоносов 
атындағы Мəс кеу мемлекеттік 
университетінің посткеңестік 
зерттеулер орталығының дирек-
торы А.В. Власов, «Нұр Отан» 
ХДП жанындағы парламента-
ризм Инсти ту тының зерттеулер 
орталығының же  тек  ші сарап-
шысы, тарих ғы лым да рының 
докторы, профессор Қ.Ж. Нуг-
манова, «Союз» журналының 
бас редакторы Л.Ф. Адилова, 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің 
Мемлекеттік-құқықтық зерттеу-
лер институтының директоры, 
заң ғылымдарының докторы, 
профессор Б.Ж. Əбдірайым, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
ғылыми-сарап тамалық ке ңе сі-
нің ғылыми хатшысы, ҚР Пре-
зи ден ті Əкім шілігінің ҚХА хат-
шылық инспекторы, саясаттану 
ғылымдарының докторы Н.П. 
Калашникова, «Еуразиялық – 
жаңа толқын» қорының бас 
директоры Ю.Ф. Ануфриев, 
ТМД жəне Балтық елдері бас 
Дирекциясының директор 
орынбасары Э.Б. Таранова, 
«Сол түс тік-оңтүстік» саяси 
орта лы ғы ның Вице-президенті 
Ю.В. Якушека кон ференцияның 
жо ғары деңгейде өтуіне атса-
лысты.

Ғылыми шарада алғы сөз 
ал ған экономика ғы лым да ры-
ның докторы, профессор Серік 
Мəуленұлы, конференция ның 
уақыт өлшемімен саралағанда 
ма ңы зы мен мəніне тоқтала 
өтіп, сөз ке зе гін Павлодар об-
лысы əкімінің орынбасары 
Арын Амангелдіұлына ұсынды.
Облыс əкімінің орынбасары 

А.А. Орысариев бүгінгі кон-
ференцияға қыр күйек айында 
өтетін Қа зақ стан Республикасы 
мен Ресей Фе де ра ция сы ның 
Пре зидент те рінің қатысуымен 
өтетін аймақаралық ынтымақ-
тастығының ІХ Форумына 
дайындалу мен оны өт кі зуге 
байланысты іс-шаралар се-
рия сының маңызды қадамы. 
Сондай-ақ, əкім орынбасары 
Павлодар облысы Қазақстан 
мен Ресей арасындағы бай-
ланысты тереңдетуші рөл 
атқырып отырған өңірдің бірі 
екенін атап айтты.
Конференцияда сөз алған 

ғалымдар арасында қаты су-
шы лар назарын өзі не ерек-
ше аудартқан Бақытжан 
Əб ді райым: «Ең алдымен 
Еура зиялық ұғымды бір жүйе-
ге келтіру қажет. Себе бі, бү гін гі 
конференцияда отырғандар да 
«Еуразиялық жоба» ұғымын əр 
түрлі түсінеді. Оны Мəскеуде-
гі ғалымдар да, Минсктегі 
əріптестер де өздерінше пай-
ымдайды. Сондықтан да, ор-
тақ түсінік, ортақ көзқарас 
беретіндей ұғым ету уақыт 
талабы», – деп пайымдады өз 
ойын.
Сондай-ақ, «Союз» жур налы-

ның бас редакторы Л.Ф. Ади-
лова «Еуразиялық идеяның» 
қажеттілігін жаһандық үрдіс 
қыспаққа алған заманда тү-
сі ніп отырмыз. Сол себепті 
посткеңестік елдердің инте-
грациясын бір жақты саяси 
мəннен қарамай, мəдени-ру-
ха ни, ақпараттық салада да 
ойлау қа жет тілігіне көңіл бөлу 
керек», – деді.
Ғылыми шара өңіріміздің 

танымал ғалымдарының ба-
сын қосқан дөңгелек үстелмен 
жалғасты.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ 
ПІКІР-ТАЛАСПІКІР-ТАЛАС

Дөңгелек үстелге жергілікті 
ғалым дармен қатар көршілес 
Ресей елінен келген қонақтар 
қатысты. «Союз» жур налының 
бас редакторы Л.Ф. Адило-
ва өз кезегінде, бүгінгі таңда 
Қазақстан Одақтан шыққан он 
бес ел дің алдыңғы шебінде 
тұр. Бірақ бұл Қа зақстан 
мемлекетінің қарыштап даму 
шегіне жетті деген сөз емес. 
Өз алдына ел болғалы жиырма 
жыл болған жас мемлекеттің 
алпауыт елдер қатарына қо-
сы луына əлі талай еңбек пен 
уақыттың керек екендігін, ол 
үшін ең бірінші орында қай са-
лада болмасын, жаңа, зама-
науи технолгиялар қазақ еліне 
ауадай қажеттігін басып айтты. 
Келесі бір көтерілген келелі 
мəселе шет ел асып білім қуған 
қазақ жастары жайында бол-
ды. Бұл тақырыпты қозғаған С. 
Торайғыров атындағы Павло-
дар мем лекеттік университеті 

Т.Садықов атын дағы Саяси 
зерттеулер аймақтық ор та-
лығының директоры, с.ғ.д., 
профессор Ғ.Н Иренов өз сө-
зінде, «Біздің елден əлемнің 
дамыған мемлекеттеріне бі лім 
іздеп кеткен жастарға біз қуа-
на мыз, тек бір қынжылатыным 
сол жас тар дың кейбірінің шет 
елдерде оқып – тоқып білім 
алған соң, елімізге қайтқысы 
жоқ. Мен олардың білім алып, 
тəжірибе жинақтаған соң отан-
дарына оралғандарын қалар 
едім, білімді ұрпақсыз біздің 
болашағымыз бұлыңғыр» – 
деді. Жиында бұдан басқа 
да ел ертеңі үшін маңызды 
мəселе лер əңгімеге арқау 
болды. Жастардың білімдерін 
шыңдауда, сапалы оқу лық-
тар дайындалса, халықаралық 
дең гейде кездесулер жаса-
лынып, əсіресе ғалымдар мен 
журналистерге арналған фо-
румдар жиі өткізілсе, сонда 
ғана көршілес мемлекеттер 
тығыз қарым – қатынаста бо-
лып, өзара ақпарат алмасуға 
өз септігін тигізер еді. Дөңгелек 
үстелді жүргізген модератор, 
т.ғ.д., профессор Р.Ж.Қадысова 
шараны өте тартымды, пара-
сатты жүргізді. Басқосудың 
соңында Павлодар облысы, 
Қазақстан халқы ассамблеясы 
хатшылығының меңгерушісі, 
төраға орынбасары э.ғ.к. С.Қ. 
Жетпісбаев Ресей елінен 
келген құрметті қонақтарға 
ынтымағы жарасқан көпұлтты 
қазақ елі атынан «Біз тұратын 
үй», атты кітапты естелік 
сыйлық ретінде тарту етті.

ҒЫЛЫМИ ШАРАНЫҢ ҒЫЛЫМИ ШАРАНЫҢ 
ТҮЙІНІТҮЙІНІ

Қазақстан мен Ресей ға-
лым дары, саясаттанушыла-
ры бас қосқан интеллектуал-
ды шараның қорытындысы 
ретінде конференцияның резо-
люциясы қабылданды.
Ортақ шешім бойынша:
Біріншіден, біріңғай əлеу-

мет тік-эко номикалық, ғылы ми-
білім берушілік ке шенді орны-
на келтіру, дамыту үшін жағ дай 
жасау.
Екіншіден, экономика, мəде-

ниет, ғы лым жəне білім беру 
саласындағы бірыңғай сая-
сатты іске асыру, еура зия-
лық интеграцияға қатысу 
Еуразиялық Одақ қа кіретін 
мемлекеттердің егемен дігіне 
қайшы болмау.
Үшіншіден, одақ мүшесі 

болу мемлекеттерге макро-
эко но микалық жағдайды қал-
пына келтіруге, халықтың 
өмір сүру деңгейін көтеруге 
жəне біріктірілген ғылыми-
техникалық, өндірістік жəне 
шикізат базасы негізінде инно-
вациялық экономиканы құруға 
мүмкіндік беру секілді маңызды 
шешімдерді белгіледі.

PS. Осыдан 18 жыл бұрын 
М. Ломоносов атындағы 
Мəскеу мемле ке ттік 
университетінде ҚР Тұң-
ғыш Президенті-Елбасы 
Н.Ə. На зар баевтың көтерген 
«Еуразиялық жоба» идеясы 
өміршеңдігін дə лелдеуде.

Нұрлат БАЙГЕНЖЕ
Алпысбай ХОНЖ

Концепция современного 
образования предполагает 
углубленную подготовку вы-
сококвалифицированных 
специалистов по выбран-

ным ими профилям обучения. 
Всестороннее развитие лично-
сти студента является целью, 
основой и условием эффектив-
ности его профессиональной 
подготовки, а образование ста-
новится все более функцио-
нальным и эффективным.
Одним из эффективных спо-

собов проверки теоретической и 
практической подготовленности 
будущих специалистов являют-
ся студенческие олимпиады.
Студенческие олимпиады 

являются важнейшим сред-
ством активизации творче-
ского потенциала будуще-
го специалиста, развития 
на уч но-ис сле до ва тельской, ор-
га ни за цион но-педагоги чес кой 
деятельности и пропаганды на-
учных знаний.
Олимпиада призвана способ-

ствовать выявлению и отбору 
творчески мыслящей молодежи 
для науч но-ис сле до ва тель ской, 
административной и ор га ни за-
цион но-пе да го ги чес кой деятель-
ности, магистерской и докторант-
ской подготовки. Приобретенный 
в процессе олимпиады творче-
ский опыт может быть использо-
ван кафедрами для дальнейшей 
модернизации учебного процес-
са и развития внутривузовского 
олимпиадного движения.
Согласно сложившейся у нас 

в республике традиции, вес-
на – это время республикан-

ских студенческих олимпиад. 
Самые сильные и подготовлен-
ные студенты состязаются в 
интеллекте, профессиональных 
и научных знаниях. Быть в чис-
ле лучших среди всех студен-
тов республики – это большая 
честь и радость. Это итог кро-
потливого труда студентов и их 
наставников – преподавателей. 
Мы с огромным удовольстви-
ем поздравляем тех, кто при-
нял вызов соперников и, встав 
под олимпийские знамена, су-
мел проявить высокий уровень 
знаний, твердость характера, 
творческие и интеллектуальные 
способности.

Призеры республиканских 
олимпиад – это студенты раз-
ных факультетов и специаль-
ностей ПГУ им.С.Торайгырова. 
Ниже представлены имена на-
ших героев.
Гуманитарно-педа го ги чес-Гуманитарно-педа го ги чес-

кий факультеткий факультет
Специальность: «Переводче-

ское дело». Место проведения 
олимпиады – КазУМОиМЯ им. 
Абылай хана (г.Алматы) Сту-
дентка группы ПД(н)-402 Жаман-
кенова Диана заняла 3 место в 
личном зачете. Студент группы 

ПДА –302 Калиев Дархан одер-
жал победу в номинации «Луч-
шее использование стилисти-
ческих приемов в переводе». И 
«Лучший письменный перевод» 
получился у студентки группы 
ПДА –302 Кнутас Татьяны.
Специальность: «Иностран-

ная филология». Почетной гра-
мотой в номинации «Лучшая 
презентация» награждена сту-
дентка группы ИФ(а) –302 Усе-
нова Сания. А студентка группы 
ИФ(а) Мырзабекова Аяш напи-
сала «Лучшее эссе».
Специальность: «Русская 

филология». Место проведения: 
Северо-Казахстанский государ-

ственный университет им. М. 
Козыбаева г. Петропавловск
Студенты группы РяИЛ 402 

Чайкина Юлия, Алигазина Ду-
рия, Сулейменова Айгуль – за-
няли 3 общекомандное место. 
Также в личном зачете отличи-
лась студентка Чайкина Юлия, 
занявшая 3 место.
Специальность: «Социаль-

ная работа». Место проведения 
олимпиады – КарГУ им. Буке-
това (г.Караганда). Студенты 
группы СР-302 Есманов Ильдар 
и СР-402 Елеутаев Азамат и 

Морозова Зоя заняли 3 общеко-
мандное место.
Факультет химических тех-
нологий и естествознания
Специальность: «Биология 

и экология». Место проведения 
олимпиады – КазНУ им.Аль-
Фараби (г.Алматы) в личном 
зачете отличилась студентка 
группы Б-402 Муканова Айнур, 
занявшая 3 место.
Биологов и экологов Павло-

дарского государственного уни-
верситета им. С. Торайгырова 
представляла команда студен-
тов групп Б-402, Эк-302 и Эк-
402 – Уалиева Римма, Мукано-
ва Айнур, Молдабаева Айдана, 

Каштапиева Аяжан, Мапитов 
Нариман и Кожанов Дамир, ко-
торые заняли 2 общекомандное 
место.
Специальность: «География» 

Место проведения – КазНУ 
им. аль-Фараби (г.Алматы). Сту-
денты второго, третьего и чет-
вертого курсов специальности 
«География» – Амиргалиева Ул-
пан, Аушахманова Жанар, Мух-
таева Ажар, Ракишева Айгуль, 
Шайхина Альмира, Байдуманов 
Абай заняли 3 общекомандное 
место.

Факультет металлургии, 
машиностроения и транс-

порта
Специальность: «Нефтегазо-

вое дело». Место проведения – 
КазНТУ им. Сатпаева (г.Алматы) 
Студентка группы НГД –304 
Хайбулина Рузалия в личном 
зачете заняла 3 место.
Факультет истории и права
Специальность: «Юри-

спруденция». Место проведе-
ния: Казахский Гуманитарно-
Юридический Университет.
В данной олимпиаде прини-

мала участие команда ПГУ им. 
С. Торайгырова в следующем 
составе: Олжабаев Б.Х., к.ю.н., 
доцент кафедры правоведе-
ния – руководитель, студенты 
гр. Юр-302 факультета истории 
и права Федорова Екатерина, 
Баймагамбетов Дастан, Куси-
денова Жулдыз, Мищенко Алек-
сей, Кальмухамбетова Мадина.
Решением республиканской 

комиссии по итогам олимпиады 
команде ПГУ им. С. Торайгыро-
ва присуждено 2 общекоманд-
ное место с вручением диплома 
и ценного приза. В индивиду-
альном зачете диплом 3-й сте-
пени и ценный подарок вручен 
студентке группы Юр-302 Федо-
ровой Екатерине Николаевне.
Студенты Павлодарского го-

сударственного университета 
им. С. Торайгырова достойно 
представили родной вуз, город 
и область. Они приложили мак-
симум усилий и вошли в тройку 
сильнейших команд республи-
ки, проявив при этом высокий 
интеллект и эрудицию.

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÂÅÑÍÀÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß ÂÅÑÍÀ
Студенты ПГУ им. С. Торайгырова традиционно являются активными участника-Студенты ПГУ им. С. Торайгырова традиционно являются активными участника-
ми олимпийского движения. По итогам республиканской студенческой олимпиады в ми олимпийского движения. По итогам республиканской студенческой олимпиады в 
разных вузах Казахстана студенты университета подтвердили высокий уровень разных вузах Казахстана студенты университета подтвердили высокий уровень 
подготовки и заняли призовые места.подготовки и заняли призовые места.

МАҚСАТЫ АЙҚЫН КОНФЕРЕНЦИЯМАҚСАТЫ АЙҚЫН КОНФЕРЕНЦИЯ
Нұрсұлтан Назарбаев: «Еуразиялық одақ – бүгінгі күн мен болашақтың күрделі Нұрсұлтан Назарбаев: «Еуразиялық одақ – бүгінгі күн мен болашақтың күрделі 
сынақтарымен өлшенетін мегажоба.сынақтарымен өлшенетін мегажоба.
Ол қалыптасуы тарихтағы ең күшті жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыстар Ол қалыптасуы тарихтағы ең күшті жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыстар 
ықпалымен басталған жаңа әлемдік архитектураның органикалық бөлшегі болудың барлық ықпалымен басталған жаңа әлемдік архитектураның органикалық бөлшегі болудың барлық 
мүмкіндіктеріне ие», – деп үлкен мақсаттарды белгілеп берген болатын.мүмкіндіктеріне ие», – деп үлкен мақсаттарды белгілеп берген болатын.
Осыдан кейін-ақ елімізде «Еуразиялық» идеяны желеу еткен шаралар бас көтере бастады. Осыдан кейін-ақ елімізде «Еуразиялық» идеяны желеу еткен шаралар бас көтере бастады. 
Міне, сондай көтерер мақсаты айқын шаралардың бірі С.Торайғыров атындағы Павлодар Міне, сондай көтерер мақсаты айқын шаралардың бірі С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті қабырғасында өтті.мемлекеттік университеті қабырғасында өтті.
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Амангелді: Амангелді: 
Университет тарапынан өткізілетін ғылыми 

сайыстар жайлы қайдан білуге болады?

Ректор: Ректор: 
Құрметті Амангелді!
С. Торайғыров атындағы ПМУ-да жыл сайын ҚР 

Президенті тағайындаған, сондай-ақ С.Торай ғы-
ров атындағы ПМУ-дың атаулы 7 стипендиясы 3-4 
курс студенттері арасында жəне де магистрант-
тар арасында Қ. Сəтбаев атындағы 2 атаулы 
стипендияларды беру үшін сайыс өт кізіледі.
Стипендиялар күндізгі бөлімде оқитын 3 

курс студенттеріне, оқу бағдарламасын үздік 
мең герген, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен 
айналысатын, ғылыми табыстары диплом-
дармен (немесе басқа да құжаттармен) дə лел-
деген, халықаралық жəне республикалық олим-
пиадалардың, сайыстардың, спорт жарыстары 
мен фестивальдердің жəне т.б. жеңімпаздарына 
тағайындалады. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
ынталандыру мақсатында студенттерге жыл 
сайын ПМУ-дың келесі ғылыми сыйақылары 
тағайындалады:
Əдебиет жəне өнер саласындағы үлесі үшін 

П. Васильев жəне С. Торайғыров атындағы əдеби 
сыйақылар; Мемлекеттік тілді жетілдіруге жəне 
насихаттауға үлес қосқаны үшін, мемлекеттік 
тілді толық меңгерген басқа ұлт өкілдері 
студенттеріне 5 А.
Байтұрсынов атындағы «Тіл жанашыры» сыйа-

қысы; Гуманитарлы ғылымдарды дамытуға үлес 
қосқаны үшін Т.С. Садықов атындағы 2 сыйақы.
Толық ақпаратты ғылым департаментінің 

ғылыми басылымдарды жоспарлау жəне үйлестіру 
бөлімінде (каб. 527 А, тел. 673683 ішкі 1111, 1235) 
білуге болады.
Министрліктермен, ведомстволармен жə не 

та ғы басқа ұйымдармен, сонымен қатар ішкі  уни-
верситеттік, ПОҰ жəне студенттер ара сында ғы 
сайыстар мен олимпиадалар туралы жа рияла ған 
ақпаратты С. Торайғыров атындағы ПМУ-ң білім 
беру порталында «Жаңалық» бөлімінде, факуль-
тет деканаттарында жəне инновациялық даму 
жəне ғылыми зерттеулер департаментінің ин-
новациялар жəне жаңа технологиялар (127 каб.), 
ғылыми-зерттеу жұмыстар жəне патенттік-
лицензиялау қызметінің (243 каб.) бөлімдерінде 
алуға болады.

Мадина:Мадина:
Здравствуйте! Окончив филологию ка-

захского языка, могу ли я поступить в 
магистратуру на другую специальность? 
Если да, то на какие специальности?

Ректор: Ректор: 
Уважаемая Мадина!
Подготовка научных, педагогических и 

управленческих кадров в магистратуре 
осуществляется по двум направлениям:

– научному и педагогическому со сроком 
обучения 2 года;

– профильному со сроком обучения не ме-
нее 1 года.
Срок устанавливается в зависимости от 

предшествующего уровня подготовки и на-
личия пререквизитов. Тем самым, Вы може-
те поступить на любую специальность ма-
гистратуры, по которым зачтенные Вам 
дисциплины позволяют освоить полную об-
разовательную программу. Более подроб-
ную информацию Вы можете получить на 
факультете довузовского обучения и про-
фориентации (тел. 67-37-73).

Ардак: Ардак: 
Здраствуйте, Серик Мауленович! Будете ли 

вы продвигать футбол в университете?

Ректор: Ректор: 
Здравствуй, Ардак!
На протяжении последних 3 лет в ПГУ ве-

дется работа по развитию популярных среди 
студентов спортивных игр: футбол, мини-
футбол и футзал. Павлодарский государ-
ственный университет им. С. Торайгырова 
был инициатором проведения турнира по 
футболу среди студенческих команд РК, по-
священного памяти академика Садыкова Т.С., 
в этом году будет проводиться третий по 
счету турнир.
В ПГУ им. С. Торайгырова проводятся спор-

тивно-массовые мероприятия среди про-
фессорско-преподавательского состава по 
видам спорта, в том числе и по футболу. В це-
лом мы обязательно будем продвигать фут-
бол. Тренировки начинаются с Мая месяца.
Расписание секции футбола (юноши): Место 

проведения занятий: стадион ПГУ им. С. То-
райгырова
Понедельник с 16.00 часов – 18.00 часов
Вторник с 16.00 часов – 18.00 часов
Среда с 16.00 часов – 18.00 часов
Четверг с 16.00 часов – 18.00 часов
Пятница с 16.00 часов – 18.00 часов
Контактные телефоны стадиона ПГУ и ди-

рекции спортивных сооружений: 67-36-68.

Шатских Татьяна: Шатских Татьяна: 
Здраствуйте Серик Мауленович! Я студентка колледжа Инеу. В этом году заканчиваю учебу 

по специальности Правоведение.Хотела спросить у вас есть ли гранты на учителя правове-
дения в этом году?

Ректор: Ректор: 
Здравствуйте, Татьяна. В нашем вузе ведется подготовка специалистов по специальности 

«Юриспруденция» на факультете истории и права. Вы можете продолжить обучение по предла-
гаемой нами специальности. Срок обучения по сокращенной форме не менее трех лет, обучение 
осуществляется на платной основе, зачисление по результатам комплексного тестирования.
К сожалению, в нашем университете нет специальности «Основы права и экономики». Одна-

ко, если Вы желаете обучаться на государственном образовательном гранте по этой специ-
альности, то Вам необходимо поступать на полный курс – четыре года (очная форма обучения) 
в вуз в котором есть эта специальность.

Ректормен болған сұрақ жауап Ректормен болған сұрақ жауап 
http://www.psu.kz/ сайтынан алындыhttp://www.psu.kz/ сайтынан алынды

– С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік уни-
вер ситетінде туризм саласы 
бойынша дə ріс оқу да сыз. 
Білім ордасындағы сту дент-
тердің өмірлік бел сен ді лі гі, 
дəріске қатынасуы қан дай 
деп ойлайсыз?

– Жастардың бəрі өмірде 
белсенді, ізденімпаз болулары 
қажет. Бұл – өмірдің заңы.
Сіздердің универси тет те рі-

ңіз дің студенттері де жоға ры-
дағы қағидаға сай белсенді, 
білімге құштар, берген тап-
сырмаларды мұқият орындай-
ды, ой-пікірлерін ашық айтып, 
терең ойлауға тырысады. Жал-
пы байқағаным университет 
жастары білімге қызығушылық 
танытады.

– Павлодар қаласының ту-
ризмдік инфоқұрылымы қан-
дай деңгейде?

– Мен АҚШ, Испания, Пор-
тугалия, Африка елдерінде 
болдым. Сондықтан туризм 
саласын байқап салыстырма 
жасадым. Жалпы менің бай-

қағаным Қазақстанда туризм 
əлі де болса қарқынды даму 
үстінде. Сондықтан да кейбір 
туындайтын мəсе ле лерді бірі-
гіп шешу керек.
Жуырда Павлодар қаласын-

дағы ұлттық паркте болдым. 
Əрине, парк өте əдемі, бірақ 
одан əрі көркейту үшін біраз 
жұмыс жасалуы қажет.

– Сіздің ойыңызша, ту-
ризм саласы бойынша біздің 
өңірге не жетіспейді?

– Біріншіден, қоғамға дұрыс 
туризм туралы жарнама жеткізу 
керек. Екіншіден, қаланың кез 
келген саябақтарында, ұлт-
тық парктерінде қонақтарға 
ың ғайлы жағдай жасалып, 
танымдық ақпараттар мол 
болуы тиіс. Мысалы, ұлт тық 
нақышты бейнелейтін ескер-
ткіштер болса екен. Өйткені, 
əр шетел азаматы Қазақстан-
ға келгенде, халықтың ежелгі 
ұлттық мұрасына назар ау-
дарады. Сол жағын біраз 
ескертсеңіз деп ойлаймын.
Сондай-ақ, менің ойымша 

қыста шаңғыны қалай тебу 
керектігін түсіндіретін, жаз-
да суда қалай жүзу керек 
секілді жайттарды түсіндіретін 
жағдайлар ескерілсе. Бірақ, 
Павлодардың келешегі зор. 
Өйткені, табиғаты сұлу таңқа-
лар лық жерлері көп деп есті-
дім.

– Сіз Павлодар облысын-
дағы табиғи ландшафтары 
əсем Баянауылда болдыңыз 
ба?

– Өкінішке орай жоқ, осы күн-
ге дейін болған емеспін.

– Жалпы барамын деген 
ойы ңыз бар ма?

– Күні ертең барғалы жатыр-
мын.

– Қай елде туризм жақсы 
да мы ған?

– Австралия елінде мемле-
кет тік бюджетінің 40 пайызы 
туризм саласы бойынша кіре-
ді. Германияда туризмдік кіріс 
7 пайызды құрайды.
Жалпы туризм басқа эконо-

ми калық сектормен са лыс-
тыр ғанда мультиприкаторлық-

тың аса үлкен пəрменділігіне 
ие. Ол тікелей жене жанама 
түрде экономиканың 32 сек-
торына есер етеді (бұл тур-
фирмалар, көліктің барлық 
түрлері, қонақүй кешендері, 
тамақтандыру жүйесі, демалыс 
үйлері, санаториилер, ұлттық 
кəсіптер, парктер жəне тағы 
басқалары). Онымен қоса-
бұл əлемдік өндірістегі əрбір 
тоғызыншы жұмыс орны.

– Қазақстан туризмің дамы-
ту дың қандай жолдары бар. 
Туризмді дамыту үшін ең 
бірінші неден бастау керек?

– Қазақстанның табиғаты 
ерекше əсем, жəне əртүрлі та-
рихи ескерткіштердің өз ерек-
шеліктері бар. Сонымен қатар, 

Қазақстан əлемде жағымды 
имидж қалыптастырған ел. 
Сондықтан сіздерде туризм 
саласын дамытудың мүм кін-
діктері көп. Атқарушы билік 
соған назар аударса, туризм 
ел бюджетіне қомақты қаржы 
алып келер еді.
Өзім болған Ақтаудың Ка-

спий жағалауын, Алматыдағы 
таулы аймақтарын жақсы пай-
далануға болады. Бірақ, ту-
ризмді дамыту үшін ең бірінші 
инфоқұрылымды же тіл діру ке-
рек, екіншіден өте жақ сы жар-
нама қажет. Осы мə селелер 
шешілсе Қазақстан туризмі 
алдағы он жылда бюджетке 10 
пайыз кіріс əкелетін болады.

Анар ТАСКАРИНА

ҚАЗАҚСТАН ТУРИЗМНІҢ ҚАЗАҚСТАН ТУРИЗМНІҢ 
БОЛАШАҒЫ ЗОРБОЛАШАҒЫ ЗОР
Халықаралық ынты мақ тас тық жөнін дегі неміс экономикасы қорының қолдауымен, Халықаралық ынты мақ тас тық жөнін дегі неміс экономикасы қорының қолдауымен, 

SES бағдарламасы аясында туризм саласының доценті Петер Хупперт университет SES бағдарламасы аясында туризм саласының доценті Петер Хупперт университет 
студенттеріне туризм және маркетинг бойынша дәріс беруде.студенттеріне туризм және маркетинг бойынша дәріс беруде.
Шетелдік лектордың Қа зақ стан ту ризмін дамыту ба ғы ты жөніндегі аза маттық Шетелдік лектордың Қа зақ стан ту ризмін дамыту ба ғы ты жөніндегі аза маттық 
көз қа ра сын білу мақсатында әңгіме дүкен құрған болатынбыз.көз қа ра сын білу мақсатында әңгіме дүкен құрған болатынбыз.
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С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газетіС. ТоС. То

Ғалым мінберіҒалым мінбері

Биология ғылымдарының док-Биология ғылымдарының док-
торы, профессор Қаман Ұлықпан: торы, профессор Қаман Ұлықпан: 
Ғылыми жаңалық дегеннен ғылыми Ғылыми жаңалық дегеннен ғылыми 

ізденіс, ғылыми зерттеу жұмысы де-ізденіс, ғылыми зерттеу жұмысы де-
сек дұрыс секілді. Олай дейтінім, сек дұрыс секілді. Олай дейтінім, 
Германияның Геттинген университеті Германияның Геттинген университеті 
мен Моңғолияның ұлттық универ-мен Моңғолияның ұлттық универ-
ситеті жəне С. Торайғыров атындағы ситеті жəне С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универси-Павлодар мемлекеттік универси-
теті өзара келісім шартқа 2010 жылы теті өзара келісім шартқа 2010 жылы 
қол қойған болатын. Біріккен жоба қол қойған болатын. Біріккен жоба 
2013 жылы ғылыми қорытындысын 2013 жылы ғылыми қорытындысын 
шығаруға тиіс.шығаруға тиіс.
Жоба бойынша Алтай таула-Жоба бойынша Алтай таула-

рын дағы қарағайлы орманның эко рын дағы қарағайлы орманның эко 
жүйесін зерттеп жатырмыз. Біріккен жүйесін зерттеп жатырмыз. Біріккен 
ғылыми жобаның негізгі міндет-ғылыми жобаның негізгі міндет-
терінің бірі Алтайдың теріскей беті терінің бірі Алтайдың теріскей беті 
(Моңғолия жағы) мен Қазақстанда ғы (Моңғолия жағы) мен Қазақстанда ғы 
Алтай тауларының қарағайлы орман Алтай тауларының қарағайлы орман 
айырмашылықтарын салыстырма-айырмашылықтарын салыстырма-
лы зерттеу. Мысалы, Моңғолия өңірі лы зерттеу. Мысалы, Моңғолия өңірі 
мен қазақ жеріндегі Алтай тауындағы мен қазақ жеріндегі Алтай тауындағы 
қарағайлы орманның биологиялық қарағайлы орманның биологиялық 
алуантүрлілігі қандай мөлшерде алуантүрлілігі қандай мөлшерде 
сақталған, қандай фактордың табиғи сақталған, қандай фактордың табиғи 
тепе-теңдікке əсері мол дегендей тепе-теңдікке əсері мол дегендей 
сұрақтарға баға беру.сұрақтарға баға беру.
Бүгінде Қаман Ұлықпан, Ұлжан Бүгінде Қаман Ұлықпан, Ұлжан 

Бүркітбайқызы, Сергей Василье-Бүркітбайқызы, Сергей Василье-
вич, Тамара Николаевна, Гүл жан вич, Тамара Николаевна, Гүл жан 
Тұрысбекқызы секілді ғалым дардан Тұрысбекқызы секілді ғалым дардан 
құрылған жұмыс тобы қорытындының құрылған жұмыс тобы қорытындының 
алғы шарттарын жасауда. Мəселен, алғы шарттарын жасауда. Мəселен, 
Моңғолия мал шаруашылығы Моңғолия мал шаруашылығы 
дамығандықтан Алтай тауындағы дамығандықтан Алтай тауындағы 
қарағайлы ор ман дарға малдың қарағайлы ор ман дарға малдың 
əсері жоғары (өсімдіктер мен өскін əсері жоғары (өсімдіктер мен өскін 
қарағайларға), Қазақстандағы Ал-қарағайларға), Қазақстандағы Ал-
тай ға көрік беріп тұрған қарағай лы тай ға көрік беріп тұрған қарағай лы 
орман ға антропогендік (адам əсері) орман ға антропогендік (адам əсері) 
əсер басым. Сонымен қатар, моңғол əсер басым. Сонымен қатар, моңғол 
даласындағы қарағайлы ормандарға даласындағы қарағайлы ормандарға 
қарағанда қазақ жерінде табиғи қарағанда қазақ жерінде табиғи 
эко жүйенің алуан түрлігі жақсы эко жүйенің алуан түрлігі жақсы 
сақталған. Демек, табиғи тепе-теңдік сақталған. Демек, табиғи тепе-теңдік 
балансы дұрыс деңгейде.балансы дұрыс деңгейде.
Сонымен қатар, қарағайлы ор-Сонымен қатар, қарағайлы ор-

мандағы ағаш діңіндегі жылдық мандағы ағаш діңіндегі жылдық 
шеңберді зерттеу арқылы осыдан он шеңберді зерттеу арқылы осыдан он 
жыл бұрын, жарты ғасыр бұрын, ке-жыл бұрын, жарты ғасыр бұрын, ке-
рек десеңіз ғасыр бұрынғы табиғат рек десеңіз ғасыр бұрынғы табиғат 
(құрғақ не ылғалды болды ма, əлде (құрғақ не ылғалды болды ма, əлде 
қыс қатты балды ма немесе көктем қыс қатты балды ма немесе көктем 
кеш шықты, болмаса жаз ыстық бол-кеш шықты, болмаса жаз ыстық бол-
ды) қандай болған деген сұраққа жа-ды) қандай болған деген сұраққа жа-
уап аламыз.уап аламыз.
Өзіңіз білесіз қазіргі күні жыл сай-Өзіңіз білесіз қазіргі күні жыл сай-

ын күн жылынып бара жатыр. Біз ын күн жылынып бара жатыр. Біз 
ағаштар діңгегін зерттеу арқылы ағаштар діңгегін зерттеу арқылы 
осыдан жиырма жыл бұрын осындай осыдан жиырма жыл бұрын осындай 
жағдай болды ма, əлде болған жоқ па жағдай болды ма, əлде болған жоқ па 
деген сұраққа жауап іздейміз. Мүмкін деген сұраққа жауап іздейміз. Мүмкін 
бұл табиғи айналып келетін цикл ме, бұл табиғи айналып келетін цикл ме, 
əлде шын мəнін де ғаламдық жылы-əлде шын мəнін де ғаламдық жылы-
ну орын алуда ма? – деген сұрақтың ну орын алуда ма? – деген сұрақтың 
жауабына қанығамыз. Демек, бұл жауабына қанығамыз. Демек, бұл 
зерттеу жұмыстарының маңызы мен зерттеу жұмыстарының маңызы мен 
мəні зор.мəні зор.
Алдағы уақытта біріккен жоба Алдағы уақытта біріккен жоба 

шеңберінде Геттинген университеті шеңберінде Геттинген университеті 
біздің білім ордамызға заманауи біздің білім ордамызға заманауи 
жабдықтармен жабдықталған Ден-жабдықтармен жабдықталған Ден-
дрохронология лабораториясын ор-дрохронология лабораториясын ор-
натып береді.натып береді.
Міне, бұл лаборатория жоғарыда Міне, бұл лаборатория жоғарыда 

атаған ағаш діңіндегі зерттеу жұ-атаған ағаш діңіндегі зерттеу жұ-
мысын оңайлатып, ғылыми зерт-мысын оңайлатып, ғылыми зерт-
теу жұмысы едəуір жақсы жүруіне теу жұмысы едəуір жақсы жүруіне 
септігін тигізеді.септігін тигізеді.

  ҒЫЛЫМИ 
ЖАҢАЛЫҒЫҢЫЗ 
БАР МА?

– Мағаш Аятханұлы, жалпы осы 
орталықтың құрылуы жайлы сыр 
шертсеңіз…

– Алғаш 2004 жылы «Асыл» ғылыми-
тəжірибелік орталығы Биология-химия 
факультетінің жанында құрылды. 
Ауыл шаруашылығы ғылымдарының 
докторы, профессор Т.К. Бексейітов, 
зоотехник Қ.Д. Жанайдаров, биотехно-
лог – селекционер Р.Б. Абелдиновтар 
осы орталықтың негізін қалаған бола-
тын.

2005 жылы «Асыл» ғылыми-тə жі-
ри белік орталығы «Биотехнология 
ғы лыми-тəжірибелік» орталығы бо-
лып өзгертілді. Ал, 2005 жылы за-
манауи құрал, жабдықтар мен дəрі-
дəрмектер Германиядан (Бавария, 
Нойштад Айш) əкелінді. Осының 
нəтижесінде Биотехнология ғылыми-
тəжірибелік орталығында мүйізді ірі 
қара малдың ұрығын (эмбрионын) 
көшіріп отырғызатын жаңа зертхана 
бой көтерді.

Ал өткен жылдан бастап «Эмбрион 
трансплантологиясының Қазақстан-
Гер маниялық ғылыми-тəжірибелік ор-
та лығы деп жаңа атау алды.

– Осы уақытқа дейін қандай жоба-
лар жүзеге асырылды? Солардың 
бірқатарына тоқтала кетсеңіз…

– Ең əуелі, Еуро одақтың Орта 
Азияда мал шаруашылығын дамы-
туды көздеген кіші жобасын жеңіп 
алдық. Бұл жобаны 2005-2007 жылдар 
аралығында Монғолия ғалымдарымен 
бірлесіп атқардық. Осы жобаның 
қаражатымен Қазақстаннан 10 маги-
странт (ПМУ-ден 5 жəне Астанадағы 
Агротехникалық университеттен 5) 
Ұланбатырда Франция, Бельгия, Ита-
лия профессорларынан ағылшын 
тілінде өткізген дəрістерін тыңдап, 
магистрлік зерттеу жұмыстарын табы-
сты қорғап қайтты.
Павлодар өңірінің ЖШС мен ШҚ-ның 

сұраныстары бойынша 10-нан астам 
ғылыми-тəжірибелік жұмыстарды ке-
лі сім шартпен атқарып келеміз. Осы-
ның арқасында жыл сайын 700 мың нан 
1 млн. теңгедей қаражат универси-
тет қорына түсіп отыр. Атқарған жұ-
мыс та ры мыздан да азды-көпті та-
быс шықты. Мəселен, осыдан 3 жыл 
бұрын «Абай» атындағы ЖШС-да 
өсірілетін бір симменталь тұқымды 
сиырдан сауын мерзімінде орта есеп-
пен 2000 литр сүт сауылған болса, 
қазір бұл көрсеткіш қазір 2500 литрге 
көтерілді. Бұл селецияның нəтижесі. 
Ертіс өзенін бойлай өсетін аир лотус 
(лядвениц, роготый) деген бұршақ 
тұқымдас құнарлы өсімдіктен сүрлем 
жасап, оны дəстүрлі азыққа қосып 
беру арқылы сауын сиырдың сүтін 1-2 
литрге, бордақыланған бұқашықтың 
салмағын 20-30 кг-ға арттыруға бола-
тыны «Қызылжар-Құрымсы» ЖШС-де 
өткізген тəжірибе анықтап отыр.

– Қара шаңырағымыздағы Био тех-
нологиялық орталық жайлы əңгіме 
өрбігенде мал шаруашылығы, жану-
арларды қолдан ұрықтандыру мен 

ұрық көшіріп отырғызу жайлы айты-
лып жүр. Жалпы осы турасында не 
дейсіз?

– Қолдан ұрықтандыру мəселесі 
заманауи технологияны пайдалану 
арқылы жүзеге асуда. Бізде бүгінге 
дейін халықаралық стандартқа сай 
емес, ескі технология қолданылып 
келді. Сондықтан, жаңа технология-
ның артықшылығын шаруашылық-
тарға көрсету, мамандарына үйрету 
арқылы өндіріске енгізу бағытында 
бірталай жұмыс атқарылды. Қазақтың 
ақбас сиырларын герефорд бұқаның 
мұздатылып ерітілген шəуетімен қол-
дан ұрықтандыру нəтижесі жаман 
емес, 85-90 пайызды құрады. Демек, 
туылатын бұзаудың сапасы арта-
ды, беретін өнімі молаяды деген сөз. 
Ал, ұрық көшіріп отырғызуға келетін 
болсақ, бұл бұқаның шəуеті емес, 
аналықтың жыныс жасушасымен спер-
мий біріккен, құрсақта дамуға дайын 
болған зəузат (зигота). Тұқымдылығы, 

өнімділігі жағынан ең таңдамалы, са-
палы сиыр мен құнды бұқадан жарал-
ған осы ұрықтарды жергілікті жердің 
қарапайым сиыр малдарына көшіріп 
отырғызу арқылы сапалы төл аламыз.

– Ал, жаңағы ұрықты көшіріп 
отырғызғанда қаншасы дамып 
межелі мақсатты орындайды?

– Жалпы, ұрықты көшіріп отырғызу 
биотехнологиясы мүйізді ірі қара мал-
да көп қолданылады. Табынды жыл-
дам сапаландырудың негізгі тəсілі бо-
лып табылады. Біз «Ертіс тəжірибелік 
шаруашылығы» ЖШС-де жəне «Лу-
ганск» тұқымдық шаруашылығында 
тəжірибе өткіздік. Қанымдаушы (до-
нор) сиырдан бір жолда 7-9 ұрық алуға 
болады. Оның 4-5 көшіріп отырғызуға 
жарамды. Бұл дегеніміз бір сиырдан 
жылына орта есеппен 40-50 жарамды 
ұрық алынатынын көрсетеді. Сөйтіп, 
сапалы сиырдан жылына бір емес 
аз дегенде 20-25 бұзау алуға бола-
тын мүмкіндік бар. Біздің жағдайда 
көшіріліп отырғызылған ұрықтың 45-50 
пайызы қабылдаушы сиырларда дами-
тыны зерттеуден белгілі болып отыр. 
Бүгінде осы тəсілмен алынған 10 бұзау 
өңірімізде өсірілуде.

– Аға, жалпы осы ғылым саласын-
дағы мемлекеттің көмегі, қолдауы 
қаншалықты болып жатыр?

– Елбасы ғылымды дамытуға ерекше 
мəн беріп келеді. Ғылымды дамыту ту-
ралы жаңа заңда шығарылады, ғылымға 
деген қамқорлық та арта түсуде. Қазір 
біздің орталықта Білім жəне ғылым жəне 
ауылшаруашылық министрлігінің 2 жо-
басымен жұмыс жасаудамыз. Жобаның 
көлемі 4,5 млн. теңге. Бұл екі жобаның 
берері мол. Тыңғылықты жұмыс жүргізу 
арқылы жүзеге асырылғалы отырған 
жобаның атқарар ісі де қомақты. Бұл 
ретте, университетіміздің ректоры Серік 
Мəу ленұлының ерекше қолдауын айта 
кеткен жөн.

– Бүгінгі жалпы қазақ ғылымы тө-
ңірегінде оның барысы жайлы не 
дейсіз?

– Жоғарыда айтып өттік қой, 
елбасының бастамасы мен ерекше 
қолдауының нəтижесінде жүзеге аса-
тын нақты ғылымға деген сұраныс арта 
түсуде. Ғылым қашанда мемлекеттің 
сұранысына, атап айтсақ, шаруашылық 
пен өндірістің дамуына үлес қосарлық 
өзекті мəселелердің шешім табуына 
жауап беру керек. Біздің мемлекетке 
қашанда өндірісті дамыту, өндіргіш 
күштерді қарқындату қажет. Жасан-
ды, қағаз жүзіндегі ғылымды қазіргі 
нарықтық заман қабылдамайды. Оның 
дəурені өткен. Тағы да мынаны үнемі на-
зардан шығармау керек. Ол – тұғырлы 
зерттеулерді де ұмыт қалдырмай бірге 
алып жүру. Осының арқасында ғылым 
жаңа жетістіктерге қол жеткізеді жəне 
технологияны жаңартуға зор мүмкіндік 
болады.

– Жақында «Сүтті сиыр шаруа-
шы лығы үшін ұрық көшіріп отыр-
ғызудың маңызы» атты семинар 
өтті. Жалпы шараның көтерген жүгі, 

қарастырған мəселелері жайында 
тоқталсаңыз…

– Семинар ауыл шаруашылық 
министрлігінің «Өсіп-өну биотех но ло-
гиясының тəсілдерін сүтті сиыр шаруа-
шылығына қолдану» атты гранттық жо-
басы бойынша өтті.

«Сүтті сиыр шаруашылығы үшін 
ұрық көшіріп отырғызу маңызы» се-
минарына белгілі ғалымдар Б. Өте-
ғұлов, Қ. Ұлықпан, Б. Мұстафаев 
жə не облыстық ауылшаруашылығы 
депар та ментінің бас маманы Қ. Бай-
сарынов, Ертіс ауданының бас мама-
ны А. Жамалинов, жетекші ғылыми 
қызметкері Т. Мубараков жəне т.б. 
қатысты.
Батыс Еуропа елдері мен АҚШ-да 

биотехнологияны пайдаланып се-
лекция қарқынын 3 пайызға көтеруге, 
құнды сиырдан жылына 60-70 бұзау 
алуға болатын жайлы мəселелер 
семинардың негізгі өзегі болды.
Семинардың қорытындысы бойын-

ша: Павлодар облысы əкімшілігіне, 
облыстық Ауылшаруашылық депар-
таментіне ұсыныс жасалды.
Ұсыныста: біріншіден, мүйізді ірі 

қара малдың ұрығын көшіріп отырғызу 
биотехнологиясы бойынша облыстық 
орталық құрып, осы биотехнологияның 
жетістіктерін өндіріске енгізіп пай-
далану бағытында жұмыстар атқару 
қажет. Мұндай орталықтар Алма-
ты мен Қызылжар (Петропавловск) 
қалаларында нəтижелі жұмыс жасау-
да. Екіншіден, ұрық көшіріп отырғызу 
биотехнологиясы арқылы нəсілдігі 
құнды, өнімі мол, асыл тұқымды ірі 
қара малдың тобын (тұқымдық ядро-
сын) шығару мақсатында ғылыми-
тəжірибелік жоба қабылдап, оны 
қаржыландыру секілді мəселелерді 
алға тарттық.

– Рахмет, аға! Қашанда елге бе-
рер ерекше жаңалықтарыңыз бен 
өнімдеріңіз көбейе беруге жазсын!

Сұхбаттасқан Айдана АЙТУҒАН

Қазақ ғылымын дамыту, оны өндіріске айналымға кіргізу Қазақ ғылымын дамыту, оны өндіріске айналымға кіргізу 
бүгінгі заманның бірден-бір талабы болып отыр. Осы бүгінгі заманның бірден-бір талабы болып отыр. Осы 
орайда ауыл шаруашылығын өркендету де басты назар-орайда ауыл шаруашылығын өркендету де басты назар-
да тұрған саланың бірі. Соның ішінде, ата-бабамызға кәсіп да тұрған саланың бірі. Соның ішінде, ата-бабамызға кәсіп 
пен нәсіп болған мал шаруашылығын ғылым арқылы дамы-пен нәсіп болған мал шаруашылығын ғылым арқылы дамы-
ту да ерекше көзделіп отырған жайт. Ал, заман талабы ту да ерекше көзделіп отырған жайт. Ал, заман талабы 
сан емес сапаға ойысуда.сан емес сапаға ойысуда.
Осы бағытта өңірімізде қомақты ғылыми та быс-Осы бағытта өңірімізде қомақты ғылыми та быс-
тар ға жетіп отырған С.Торайғыров атындағы Павло-тар ға жетіп отырған С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінде құрылған биотех-дар мемлекеттік университетінде құрылған биотех-
нологиялық ғылыми-тәжірибелік орталығы. Та қы рыпты нологиялық ғылыми-тәжірибелік орталығы. Та қы рыпты 
тарқата түсу мақсатында аталған орталықтың дирек-тарқата түсу мақсатында аталған орталықтың дирек-
торы, б.ғ.д., профессор Мағаш Аятханұлымен әңгімелескен торы, б.ғ.д., профессор Мағаш Аятханұлымен әңгімелескен 
едік.едік.

ЗАМАНАУИ БАҒЫТТА ЖҰМЫС ЗАМАНАУИ БАҒЫТТА ЖҰМЫС 
ЖАСАЙТЫН ҒЫЛЫМИ ЖАСАЙТЫН ҒЫЛЫМИ 
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БІЛІМДІЛЕР БӘСЕКЕСІНЕН БІЛІМДІЛЕР БӘСЕКЕСІНЕН 
ЖЕҢІСПЕН ОРАЛДЫЖЕҢІСПЕН ОРАЛДЫ

2012 жылдың 26-30 наурызы аралығында Əл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 
география ілімі бойынша білімін шыңдап жүрген 
жастарды жинады.
Республикалық студенттердің пəндік олим-

пиадасына Астана, Алматы, Семей жəне Павло-
дар қаласынан 12 команда жиналып, жағрапия 
ғылымы бойынша сайысқа түсті. Олимпиада ба-
рысы таныстыру, тест бойынша жəне жазбаша 
түрде практикалық білімдерін тексеру секілді 3 
кезеңмен қатысушылардың білімін сынап сара-
лады.
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті атынан қатысқан команда геогра-
фия мамандығы бойынша оқып жүрген студент-
терден жасақталып, өнер көрсетті. Команда са-
пында сауатты өнер көрсеткен Ұ.Амиргелиева, 
Ж. Аушахманова, А. Мухтаева, А. Ракишева, 
А. Шайхина, А. Байдумановтардың сапалы да са-
налы білімдерінің нəтижесінде КДМ (креативные, 
деловые, молодые) тобы 3 орынға ие болды.
Команданың ғылыми жетекшісі география 

ғылымдарының докторы, профессор Қ.Т. Сапа-
ров: «Біз алғаш рет республикалық деңгейде 
өткен білім додасына қатысқандықтан қателіктер 
болды. Дегенмен де, бұл қателіктерді жойып, 
келесі білім сайыстарында нəтижені жақсартамыз 
деп ойлаймын», – деп қуанышын жасырмады.
РS. Иə, Академик Қаныш Сəтбаев шыққан 

топырақтан мықты географ мамандар шығуы 
заңдылық.

Алпысбай ХОНЖ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰРПАҚ – ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰРПАҚ – 
ҰЛТ БОЛАШАҒЫҰЛТ БОЛАШАҒЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемле-
кет тік университеті «Интеллектуалды ұлт-
2020» бағдарламасын өңірде жүзеге асыру 
мақса тында түрлі шараларға ұйытқы болуда.
Университет қабырғасында өткен «Мек-

теп білімі – өнеркəсіптік проблеманың негізгі 
шешімі», – атты білім додасында сөз алған 
Сəулет-құрылыс факультетінің деканы, 
т.ғ.д., профессор М.Қ.Күдерин: «Жақында 
қаламызға ҚР Білім жəне ғылым министрі Б.Т. 
Жұмағұлов келгенін білесіздер. Еліміздің бас 
педагогі өз сөзінде: «Павлодар білім-ғылым 
ошағы» деп атап көрсетті.
Əрине, бұл қадірлі ұстаздар мен ілімге жаны 

құмар оқушылардың еңбегі зор. Шындығында 
да кейінгі бірнеше жыл Павлодар облысының 
орта білім беру саласының көрсеткіші жоғары 
деңгейде екенін мойындау керек», – деп 
қорытындылады өз сөзін.
Қаламыздың үздік мектептері саналатын 

Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға 
арналған облыстық қазақ гимназия-
интернаты, №3 дарынды балаларға арналған 
гимназия, №9 жалпы орта білім беру гим-
назиясы, №21, №34, №35 жалпы орта білім 
беру мектептері арасындағы білім сайысы 
тартысқа толы болды.
Сайыстың ережесіне сай бірінші кезең 

үй тапсырмасы, екінші кезең көрермендер 
сайысы болса соңғы кезеңде «айналайын 
абайла» деген сұрақ-жауап тапсырмасымен 
қатысушылардың білімін тексерді.
Сайыстың ерекшелігі сонда, тек қаты су-

шыларды ғана емес, сүйікті командасына қол-
дау көрсетуге келген көрермендердің де бел-
сенділігі жеңімпаз таңдауға септігін тигізді. 
Көрермендердің алған баллдары командасы-
на қосылды.
Бірінші кезеңде үй тапсырмасынан Ы. Ал-

тынсарин атындағы дарынды балаларға 
арналған облыстық қазақ гимназия-
интернаты 15 баллмен алға шыққан болатын. 
Дегенмен де, басқа кезеңдерде белсенділік 
танытқан №3 дарынды балаларға арналған 
гимназияның командасы 42 балл жинап сай-
ыс жеңімпазы атанды. Екінші орынды №9 
орта білім беретін мектеп иеленсе, 34 балл 
жинаған №21 орта мектеп үшінші орын алды.
Осылайша бірнеше сағатқа созылған тар-

тысты бəсеке аяқталды.
Айдана АЙТУҒАН

СТУДЕНТТЕР СТУДЕНТТЕР 
ЖҰМЫССЫЗ ҚАЛМАЙДЫЖҰМЫССЫЗ ҚАЛМАЙДЫ

2012 жылдың 20 сəуірінде С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 
Агротехнология факультетінде «Вакансия 
жəрмеңкесі» атты шара өтті.
Шараның негізгі мақсаты еліміздің тұңғыш 

президенті елбасы Нұрсұлтан На¬зарбаев 
мемлекеттік кадр саясатын тиімді пайдалану 
жəне жас мамандарды жұмыспен қамтамасыз 
ету тапсырмасын тыңғылықты орындап, биылғы 
түлектерді жұмыспен қамтамасыз ету.

«Зоотехния», «Азық-түлік өнімдерінің тех-
нологиясы», «Орман ресурстары жəне орман 
шаруашылығы» мамандығы бойынша бітіретін 
68 студентті өңіріміздің кəсіпорындары мен 
комбинаттары, ауылшаруашылық мекемелері 
жұмысқа шақырды. Атап айтсақ, ЖШС Павло-
дар нан-тоқаш комбинаты, АҚ «Роса», АҚ «Сүт», 
Рубиком ЖШС, Ертіс тəжірибелік шаруашылығы, 
Баянауыл ұлттық паркі жəне т.б. мекемелері 
бар.
Шара барысында Агрономия факультетінің 

деканы, ауылшаруашылық ғылымдарының док-
торы, профессор Тоқтар Кəрібайұлы жұмыс 
беруші мекемелердің өкілдерін ұжымның 
техникалық-базалық қондырғылары мен 
лабораториялық жабдығымен таныстырды. Фа-
культет деканы осылайша заманауи талаптарға 
жауап бере алатын лабораторияларда 
білімдерін шыңдаған студенттердің базалық 
білім деңгейі жоғары екендігін баса айтты. Со-
нымен қатар, Т.К. Бексейітов университетімізде 
білім алған жоғары клавикациялы студенттер 
өңіріміздің кез-келген мекемелерінің жұмысына 
серпін беріп, дамуына атсалыса алады деді.
Вакансия жəрмеңкесінің қорытындысы бой-

ынша қатысқан 68 студенттің жұмыс жасайтын 
мекемелері белгілі болды.

Нұрлат БАЙГЕНЖЕ

ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ 
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ

СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС 
ФАКУЛЬТЕТІФАКУЛЬТЕТІ

АГРОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ АГРОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ 
ФАКУЛЬТЕТІФАКУЛЬТЕТІ

ОРЫНДАЛҒАН АРМАНОРЫНДАЛҒАН АРМАН

Іңгəлап дүние есігін ашқаннан бері əсем əнге 
құмартып, өмірін өнерге жалғастырған, «Өмір 
деген ол мұхит – батасың да кетесің, тəуекел 
түбі жел қайық – өтесің де кетесің», – деген 
қағиданы ұстанған, кішкентайынан үлкен бір 
сахнада концертім өтсе екен деп армандаған 
Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің, 
орындаушылық өнер кафедрасының 3-ші курс 
студенті Əсел Құлжанованың кешегі күн ПМУ-
дің концерттік залында «Орындалған арман» 
атты жеке концерті өтті.
Əселдің өмірге деген құлшынысы, əркез 

жолы болмай жатқанда мойымай, алға ұмтыла 
білетін ынта-жігері қасында жүргендерді таң 
қалдырмай қоймайды. Концертке дайындық ба-
рысында жанындағы жолдастарының барлығы 
бір кісідей жұмыла көтеріп, əрқайсысы қолдан 
келген көмектерін аямай үлкен бір отбасындай 
жұмыс жасағанымызды көргенімде Əселдің 
жолдастарының ортасында сыйлы да беделді 
екенін байқадым. Жанды дауыспен концерт 
өткізу өте көп жұмысты, дайындықты талап 
етеді. Осының барлығына шыдап үміт артқан, 
сеніммен келген көрермендердің көңілдерінен 
шыққанда көңіліміз көкке жеткендей болды. 
Үлкен алғысымызды Айдын Абдиюсуповқа, Ас-
ланбек Тұғаевқа, Сабина мен Асылтасқа, Тоқтар 
мен Жадосқа білдіргіміз келеді. Ал Əселдің 
өнері осы концерттен шыңдала түсіп, оның 
орындауындағы концерттерді əлі де үлкен сах-
налардан көреміз деген сенімдеміз. Өнерің өрге 
өрлесін!

Қымбат БАЛАЖАНОВА

ГУМАНИТАРЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ФАКУЛЬТЕТІФАКУЛЬТЕТІ

12 марта 2010 года – дата, которая карди-
нально изменила вектор направления казахстан-
ского образования. Два года назад Республика 
Казахстан стала 47 участницей Болонского про-
цесса. Академическая мобильность обучающих-
ся и профессорско-преподавательского состава 
является ключевым элементом Болонского про-
цесса, что обеспечивает личный рост и развитие 
международного сотрудничества между отдель-
ными представителями и учебными заведения-
ми, повышает качество высшего образования и 
научных исследований.
В рамках академической мобильности обу-

чающиеся могут перемещаться для обучения 
или проведения исследований на определенный 
академический период: семестр или учебный 
год в другое высшее учебное заведение (внутри 
страны или за рубежом). При этом изученные 
дисциплины/модули перезачитываются в своем 
вузе. Способствует мобильности обучающихся 
кредитная технология обучения, так как кредиты 
могут использоваться в течение всей жизни.
Различается внутренняя (национальная) и 

внешняя (международная) мобильность. Внеш-
няя академическая мобильность – это обучение 
обучающихся университета в зарубежных вузах. 
Внутренняя академическая мобильность – это 
обучение обучающихся в других казахстанских 
вузах.
В 2008-2009 учебном году впервые по вну-

тренней академической мобильности прошли 
обучение в Казахском национальном техниче-
ском университете им.К.Сатпаева 4 студента 
по специальности «Металлургия». В 2010-2011 
учебном году прошла обучение в Казахском 
национальном университете им.аль-Фараби 
Ильясова Махаббат, студентка 3 курса по спе-
циальности «Культурология». В первом се-
местре 2011-2012 учебного года Саттыбаева 
Сандира, студентка 3 курса по специальности 
«Металлургия», обучалась в Карагандинском 
государственном техническом университете, 
Дайкенова Алия, студентка 2 курса по специ-
альности «Приборостроение» прошла обуче-
ние в Казахском национальном техническом 
университете им.К.Сатпаева. В свою очередь, 
в рамках академической мобильности в первом 
семестре 2011-2012 учебного года обучался 
студент из Карагандинского государственного 

технического университета по специальности 
«Теплоэнергетика».
В 2011-2012 учебному году по внутренней 

академической мобильности 20 студентов на-
правлены для обучения в вузы-партнеры, и 18 
студентов прибыли в наш университет. За 2011-
2012 учебный год 16 обучающихся приняли уча-
стие во внешней академической мобильности. 
В рамках внешней академической мобильности 
с сентября 2011 года на 3 курсе обучается сту-
дент из Таджикского технического университета 
им.М.Осими Курбанов Мухаммадсодик по специ-
альности «Строительство».
Каждый студент, магистрант, докторант может 

поступить и быть студентом того вуза, чей ди-
плом хочет получить по окончанию учебы. При 
этом обучающиеся имеют возможность учиться 
и освоить кредиты по дисциплинам, модулям в 
разных вузах страны и зарубежья.
Для этого необходимо:
1) в своем вузе завершить 1 семестр на «от-

лично» и «хорошо» (т.е. на «A», «A-», «B+», «B», 
«B-») и в дальнейшем учиться так же;

2) знать на должном уровне хотя бы один ино-
странный язык (практика показывает, что лучше 
всего владеть английским языком), желательно 
иметь соответствующий сертификат;

3) консультироваться со своим эдвайзером, 
так как именно он Вам помощник в поиске места 
учебы, формировании образовательной траек-
тории и т.п.

4) самостоятельно заняться поиском выбора 
вуза и подать заявление в деканат.
На образовательном портале университета 

открыта страница академической мобильности с 
соответствующей организационной документа-
цией и необходимой информацией.
Сейчас Центром академической мобильности 

принимаются заявки на обучение в летнем семе-
стре и летних школах, как в казахстанских, так и 
в зарубежных вузах-партнерах. Центр академи-
ческой мобильности готов помочь вам в оформ-
лении документов для учебы в другом вузе. 
Наши контактные данные: Ломова,64 кабинет 
220; телефон 673689 (1205), e-mail: mobilnost_
PSU@mail.ru.

Кундыз МУКАТАЕВА, 
начальник центра академической 

мобильности

УЧИТЬСЯ В ДВУХ ВУЗАХ? ЛЕГКО!
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Əлем халқы жылқы мен қазақ егіз 
деп түсінеді. Керек десеңіз жылқы 
мен қазақ рухын байланыстыратын-
дар да көп-ақ. Жылқыны біздің халық 
қастерлегені сондай оның əрбір жа-
сына сай, түсіне жəне т.б. атаулар 
берген, бұл басқа жұрттарда кездесе 
бермейтін көрінеді. Мəселен, құлын, 
жабағы, тай, дөнен, бесті, бие, айғыр, 
байтал, (құнажын, дөнежін) сəурік, 
пырақ, т.с.с. жылқыға байланысты 
ұлттық термин сөздерді тере берсек 
бірнеше томдық кітапқа арқау бола-
ды. Иə, ағылшын ғалымдары алаш 
жұртына алғыстарын айтып, тұнғыш 
жылқы түлігін қолға үйреткен қазақ 
екенін əлемге паш еткені де бар.
Жылқы қазақтың ұлттық сана-

сезім, рухани болмыс, тұрмыс-салт, 
əдет-ғұрып, мəдениет пен өнерінің 
тұтас бір айырылмас бөлігіне айна-
лып кеткен. Жарынан кейінгі жақсы 
көретін жан серігі, қасиеті қанына 
сіңген – жануар. Қазақ баласы 

жылқы түлігін төресіндей көретіні 
сондай қазақ жылқы мінезді деп, 
өзінің мінез-құлық, бітім-болмыс, 
жан дүниесінің айқындаушысына ай-
налдырып алған. Демек, қазақ үшін 
жылқы тектіліктің бірден бір ныша-
ны болып саналады. Бұлай өзінің 
жаратылысына жылқыдан ұқсастық 
іздеу – тек қазаққа ғана тəн қасиет, 
əрі бұл – қазақтың осы түлікке деген 
аса жоғары құрметінің белгісі.
Сондай-ақ, қазақ жұрты жылқыны 

бəйгеге қосқанда делебесі қозып, 
сəйгүлігінің өзгелелерді шаң қаптыра 
шабуын Алладан тілеп отырған.

Əлем халықтары ішінде сөз 
бен əуен арқылы бəйгеге қосқан 
жүйріктей бəс таласу еншісі де тек 
қазаққа ғана бұйырыпты. Айтыс 
десе, атқан таңы өнерге малынған 
қазақтың делебесі елестейді. 
Арқаланып, артына халықты медеу 
еткен дүлдүлдерің даты көзге ұрады. 
Яки, айтыс десе, қазақтың үні, өткен-
кеткен тарихы, даналық дастандары, 

талай ғасыр хатпен емес, ауыздан-
ауызға ілініп жеткен ұлы ойлар, бы-
лайша айтқанда бар қазақтың бол-
мысы елестейді, танылады.
Бүгінде қазақтың төл өнері ай-

тыс өркендеп дамудың жоғарғы 
деңгейіне жетіп отыр. Қаулап өскен 
өнерпаз жастардың қатары көңіл 
толтырады. Ақынын ардақтап пат-
шадай ұмсынған қазақ елінде өлең 
сөздің орны қашанда асқақ қалпында 
қала бермек.

Бесік – қазақтың төл ұғымы. 
Осыған байланысты «Тал бесіктен 
жер бесікке дейін», «Ауылым ал-
тын бесігім», «Есік көргенді алма, 
бесік көргенді ал», «Ел болам 
десең, бесігіңді түзе» (М.Əуезов) 
деген сияқты киелі ұғымдар сөздік 
қорымызда мол. Адамның үлкен 
өмірге алғаш басқан қадамның 
табалдырығы, босағасы, қақпасы 
бесік. Бесік-бар қазақтың періште, 
сəби шағының төрі, соның киесі. 

Қазақтық да, ұлттық таным мен 
түсінік, өнер, өлең де, адами болмыс 
та осы бесіктен басталады, бесік жы-
рымен бойға дариды. Осыны терең 
ұққан бабаларымыз бесікті боса ға ға 
қоймаған.

Жоғарыда айтысты өнердегі 
брэндіміз деп атаған болсақ, 
жылқы қымызы ұлттың көп жылғы 
тəжірибесінен сұрыпталған, тағам-
тану ғылымында қазақтың төл су-
сыны болып табылады. Қымыз 
жауынгерлік рухы асқақ қазақ 
жігіттерінің бойына қуат дары-
тар ерекше сусын. Ақсақалдар 
мə жілісінде ортаға құйылар ас 
та осы қымыз. Қонаққа, жүргінші 
жолаушының мауқын басып ұсынар 
құрметті сусыны да қымыз. Қымыз 
ең көнеден келе жатқан ұлттық та-
ғамымыздың бірегейі. Ол қашанда 
қазақтың жаны мен бойына күш беріп 
талай дерттен сақтап, ғасырлар 
бойы келе жатқан қасиетті сусын.

Т.Т. ТОҚТАҒАНОВ, 
т.ғ.к., профессор

металлургия, машина-
жасау жəне транспорт 
факультетінің деканы

«Қайран, «Қайран, 
алты алты 
жылым»жылым»
Қызығы мен шы жы-

ғы қатар жүретін сту-
денттік өмірімде бастан кешкен талай оқиғалар 
болған еді. Солардың көпшілігі – жатақхананың 
«шатақханалары» ғой.
Əлі есімде, ол кезде мен 2 курс студентімін. Сту-

денттер үйінде тұрамын. Барлығы – баршамызға 
ортақ нəрсе. Балалардың ауылға барып келуі – біз 
үшін үлкен мейрам. Базарлығымен базар бола-
тынбыз. Сосын, біздермен ұдайы ұйымшылдық 
жүретін. Бір – бірімізге ағалы – інілі, апалы –сіңілілі 
боп кеткендей тату – тəтті ғұмыр кешетінбіз.
Сөйтіп, баршамызға сондай аға болып қалған бір 

жоғарғы курс студенті, дəліздің бойымен əлденені 
теуіп, басына шу көтеріп келеді екен. Бұл шама-
мен, түнгі сағат он екіден асқан уақыт. Əйтеуір, 
бір нəрседен мазам кетіп, ұйықтай алмай, сыртта 
таза ауамен тыныстап тұрғанымды білемін. Əлгі 
ағамыз жұрт ұйқыда демей айғайға салмасы бар 
ма. Аяғының астындағы əлдебір нəрсе еденді 
етпетімен құшып барады. Мен болсам аң – таңмын. 
Бұл кісіге не болды екен деп, ішімдегі үрей дүлей 
салды. Бөлмеміз көршілес ағамыз: «Қайран, алты 
жылым! Бар болғаны осы үшін бе?» деп өз – өзімен 
əбігер. Астындағыны теуіп қояды. Содан, аяқасты 
болған зат не болды екен деп, зер салып едім, 
кəдімгі диплом болып шықты. Сөйтсек, оқуды 
тəмамдап, дипломды жуған екен бұлар. Ал, ағамыз 
аздап көбірек тартып жіберген – ау шамасы. Себебі 
дипломға қанша көңілі көншімесе де оны теуіп несі 
бар еді. Сол бір жапырақ қағаз үшін жүргендігін 
біледі ғой. Менің дипломға жаным ашып, араша 
түстім. Көршілес жатқан достарымен қосылып, 
ағамызды «көкелеп» қойғыздық. Ол кездегі 
дипломдардың мұқабасы қатты болды ғой қайта. 
Əйтпесе, алты жыл шынында да зая кетуі мүмкін 
бе еді?! Содан əлі түсінбей келгенім, ағамыз оқуын 
бітіргеннен соң дипломның орнына не табыстала-
ды деп ойлаған екен?!

Сәйг�лікСәйг�лік

АйтысАйтыс

БесікБесік
і

¨ымыз¨ымыз

  БІР СӨЗ – БІР ҰЛТ

  ҚЫЗЫҚТЫ СӘТ
БОЙ ӨСІРЕТІН АРАЛБОЙ ӨСІРЕТІН АРАЛ

Мартинка аралын зерттеген француз экспедициясы қызық 
құбылысты байқаған. Бұл аралға басқа жақтан келген 
адамдардың бойы бір жылдан соң бірнеше сантиметр өседі 
екен. Экспедиция бастығы доктор Ю. Гравер мен ғылыми 
қызметкерлердің тұжырымдауы бойынша, бұл аралдағы 
минералдардың адам денесіне өтетін əсерінен болса керек. 
ал жергілікті халықтың бойларының өсуі басқа жердегілермен 
бірдей.

ҚҰРҒАҚ ЖАУЫНҚҰРҒАҚ ЖАУЫН
Жер шарында жаңбыр жауып тұрғанда су болмайтын жер бар, 

өйткені мұнда жауынның өзі құрғақ жауады. Бұлай қарағанда 
мүлдем мүмкін емес сияқты көрінетін бұл жағдайды жер 
шарының көптеген шөл далаларынан, оның ішінде Орта Азия 
шөлдерінен де кездестіруге болады. Өйткені, ол жерлердің 
ауа райы өте құрғақ. Мұндай жерлерде аспанда бұлт өте си-
рек шығады да, жаңбыр аз жауады. Егер оқта-текте жауын жауа 
қалғанның өзінде де, жауын тамшылары жерге жетпей, ауада 
буға айналып кетеді. Мұндай жағдайларда жауынның жауып 
тұрғанын көресіз, жауынның астында да тұрасыз, бірақ үстіңіз 
су болмайды. Құрғақ жауын дегеніміз міне осы.

ТҰЗ ТАУЫТҰЗ ТАУЫ
Тəжікстанның оңтүстігінде ежелгі Куляпке таяу жерде 

Хожа-Момын деп аталатын асқар биік тау бар. Мұның бір 
ғажабы – тау тұздан құралғандығында.
Ғалымдардың пайымдауынша егер тау болып тұрған 

тұзды асқа пайдаланса, жер бетіндегі бүкіл адамның шама-
мен 100 миллион жылына жететін көрінеді.
Бұл таудың биіктігі 900 метрге жетеді. Ал оның астындағы 

тұз қабаты жер қойнауының 4,5 километр тереңдігін алып 
жатыр. Таудың диаметрі 8,5 километр. Осындай таза тұздан 
құрылған таудың болуы – табиғатта сирек кездесетін 
оқиғалардың бірі.

ЕТТЕН КЕМ ЕМЕСЕТТЕН КЕМ ЕМЕС
Француз ғалымдары мұнайдан, дəмділігі еттен кем емес белоктық-

витаминдік түйіршіктер шығарды. Ғалымдар мұнда арнаулы жағдайда 
өсірілетін микроорганизмдерді пайдаланып отыр. Лавера қаласындағы 
заводта күн сайын 1250 килограмм осындай бағалы концентрат алына-
тын көрінеді. Мамандардың есебіне қарағанда дүние жүзінде шығатын 
карадинді мұнайдың бір процентін ғана осылай етке айналдырса, адам 
баласының белоктық азық-түліктерге деген тұтыну қажеті толық өтелер 
еді.
Кейінгі кездері көрші Қытай елі де мұнайдан ет алып жатыр дегенді 

баспа беттерінен оқып жүрміз.
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ҚұндылықҚұндылық

Исторически сложилось, что раз-
витие музейного дела связано с 
общим развитием эпохи Просве-
щения и неотделимо от процесса 
формирования университетской 

науки и образования. Сегодня вузов-
ские музеи представляют отдель-
ную категорию в музейной класси-
фикации. Они призваны выполнять 
научно-исследовательскую функцию, 
так как учебный процесс в универси-
тетах неразрывно связан с научно-
исследовательской деятельностью сту-
дентов и преподавателей, а коллекции 
этих музеев имеют не только учебную, 
но и научную ценность. В то же время 
вузовские музеи имеют большое воспи-
тательное значение. Проводимые в му-
зеях экскурсии, как основное средство 
музейной коммуникации, должны спо-
собствовать духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, углублению 
знаний об историко-культурных тради-
циях народа. Еще одной гранью дея-
тельности вузовского музея является 
имиджевая функция. С каждым годом 
расширяется количество сотрудни-
чающих с университетом вузов. Чтобы 
сформировать представление об уни-
верситете, гости, в первую очередь, 
хотят познакомиться с его историей, а 
также достижениями и перспективами 
развития.

 На сегодняшний день в Павлодар-
ском государственном университете 
организовано и функционирует десять 
музеев разных профилей с уникаль-
ными экспонатами и коллекциями. В 
2001-ом году практически с нулевой 
отметки в университете начали соз-
давать музейный комплекс и первым 
был открыт музей истории науки, в 
котором представлены фотодокумен-
ты и личные вещи видных деятелей 
науки – уроженцев Павлодарского 
Прииртышья. Активно подключился 
весь коллектив, безотказно помогали 
и родственники выдающихся урожен-
цев павлодарской земли, проживавшие 
в разных городах Республики. Затем 
были открыты музей истории техники и 
казахской этнографии, музеи геологии, 
археологический, истории университе-
та, нумизматики, сырьевой базы Казах-
стана, творчества ВИА «Дос-мукасан» 
и музей беспозвоночных. Некоторые из 
них превратились в солидные музей-
ные учреждения с уникальными экс-
понатами и коллекциями. Так, в музее 
казахской этнографии коллекция юве-
лирных украшений XIX-XX вв насчиты-
вает 69 единиц хранения. В Геологиче-
ском музее представлено свыше 3 тыс. 
образцов горных пород, минералов, 

ископаемой фауны и флоры. В струк-
туре биологического факультета была 
открыта учебно-музейная экспозиция 
уникальных бабочек, насчитывающая 
свыше 1500 тысяч единиц хранения.
На наш взгляд, музей в университете 

получает мощный импульс тогда, ког-
да к работе подключаются универси-
тетская профессура, ставящая целью 
развитие научно-исследовательской 
работы, создаются и существуют по-
стоянные научные школы в опреде-
ленной области исследований. В ву-
зовском музее, ориентированном на 
научный поиск, как ни в каком другом 
музее, должны прослеживаться науч-
ные традиции университета и развитие 
образования в историко-культурном 
процессе. С развитием университета 
появляется необходимость сохранить 
память о предшествующих поколени-
ях университетских исследователей 
и представить результаты их работы 
для последующих поколений научных 
работников. Только в университетском 
музее ведется целенаправленное изу-
чение научных достижений факультета 
и в этом его основное отличие от музея 
как учреждения культуры. 
Музейные экспозиции широко вовле-

каются в учебно-иссле довательский 
процесс историками-археологами, 
биологами, будущими металлургами, 
финансистами. Являясь структур-
ным подразделением университета, 
музей стоит несколько обособленно, 
выполняя функцию не только меха-
низма научной и учебной работы, но 

и культурно-воспитательной деятель-
ности вуза. Поэтому, например, разви-
вая музейное дело в университете, мы 
не ограничиваемся рамками местного 
краеведения. 
Летом 2002 года в нашем вузе стар-

товал уникальный проект «Экспеди-
ция «Өлкетану» (Краеведение). За эти 
годы участники экспедиции исколе-
сили Казахстан вдоль и поперек. Вуз 
полностью взял на себя финансиро-
вание этих экспедиций, а обеспече-
ние тематической части полностью 
легла на нас, работников музейного 
комплекса. О значимости такой экспе-
диции в патриотическом воспитании 
молодежи говорить не приходится, 
образно этот проект можно назвать 
«собирание Родины». Более 700 луч-
ших представителей молодежи на-
шего региона за эти годы побывали 
участниками экспедиции. Особен-
ностью этого проекта стало то, что в 
экспедицию мы включали успешных 
в учебе школьников и студентов из 
малообеспеченных семей. Участники 
экспедиции собирали этнографиче-
ские материалы, записывали старо-
жилов посещаемого края, проводили 
фотосъемки и вели научное описание 
интересных объектов.
К сожалению, жизненная практика 

работы музейного комплекса убеждает, 
что многие по старинке воспринимают 
музей в стенах университета лишь как 
средство идеологической и учебно-
воспитательной работы с упором на 
аттрактивную функцию музея, которая 

становится особенно полезной во вре-
мя приемов почетных делегаций и го-
стей университета. Это далеко не так. 
Деятельность музейных сотрудников в 
современном университете многогран-
на. Ведь музейным работникам часто 
приходится выполнять функции науч-
ных сотрудников, хранителей фондов, 
экскурсоводов, вести экспозиционную 
и собирательскую работу, организо-
вывать массовые мероприятия со сту-
дентами и т.д. Музейная деятельность 
требует постоянной, кропотливой и 
внимательной работы, связанной с ка-
талогизацией фондов, обработкой и 
правильным хранением экспонатов.
Значение музеев при вузах с каждым 

годом растет. Вузовский музей сегодня 
является ключевым элементом корпо-
ративной культуры. Хочется надеяться, 
что скоро реже будет звучать мнение, 
что университету не нужно так много 
музеев – университетский музей будет 
играть большую роль в развитии уни-
верситетской науки, а формирование 
музейных коллекций будут активно 
поощрять.
Народная мудрость гласит: «Не бой-

ся заглянуть в завтрашний день, бой-
ся забыть день вчерашний». И, чтобы 
историческая память помогала каж-
дому из нас продвигаться вперед, ста-
вить перед собою высокие цели, мы и 
работаем. Неслучайно нас, музейных 
работников, называют «хранителями 
исторической памяти».

Директор музейного комплекса 
Г. Рахимжанова

(Басы, 3-бетте)
Екіншіден, оның қаламгер-

лігі жер қойнауы жаратылы-
сын, ондағы түсті металдар 
та би ға тын терең түсіндіре ті-
нін, кə сі би жағынан білгірлік-
пен жазылатын публицистика 
екен ді гін байқатады. Мысалы, 
«Нілді мысы сияқты майыс-
қақ, Майысқақ жағы оң түс-
тік қарайды. Кен тастары 
басында сұйық күйінде те-
рең нен қайнап шығып, жер-
дің үстіңгі қыртысындағы 
жарыққа келіп қатқан. Кеннің 
жотасы Шығыстан Батысқа 
қарап жатыр. Ұзындығы 160 
(80 құлаштай), құлашы 70-80 
градусқа жетеді. Кен тасының 
жер үстіндегі көрнекті ені 32 
метр,құлама тереңдігі 200 
метрге барады. Ал Қарағанды 
ошағында 1 метрден 4 мет-
рге баратын тас көмірдің 
8-ден аса жеке қыртысы бар. 
Мұның 25 шақырымға созы-
лады. Қыртыстың бəрі қаз-
қатар көлбей созылып жа-
тыр, құлама 10 градусқа, қызу 
колориті 7200-7500. Байлығы 
жағынан Қазақстанда бірінші, 
Ресей бойынша төртінші орын-
да».
Үшіншіден, Сəтбаевтың қа-

ламгерлігі – алдағыны бол-
жаушы, шолғыншы публици-
стика. Əр кеннің не бергенін, 
бүгінін көрсетіп келіп, түбінде 

не берерін, келешегі қалай бо-
ларын сендіре алатын публи-
цистика. Осыған орай автор: 
«Спасскіде 1919 жылға дейін 
18 млн. 800 мың тонна тұттай 
кен балқытылған, одан 3 млн. 
пұттан аса таза мыс алынған. 
Бұл аймақта Қайрақты, Ал-
малы, Ақшоқы, Бесшоқы 
сияқты кен орындары бар. 
Олардың 2-3-ң игерілсе, 1 
млн. 500 мың пұт кен шығару 
керек. Тұрланның 60 метрден 
жоғарыдағы қоры 109856 тон-
на болады. Одан 106338 тон-
на қорғасын аламыз», – деген 
болжамдар жасаған.
Төртіншіден, геолог публи-

цистикасы – əрбір кеннің ор-
наласу орнын, географиялық 
панормасын, қайда, немен 
шек теліп, немен жалғасып 
жат қанын көзбен көріп, қолмен 
ұстағандай етіп елестететін пу-
блицистика. «Тұрлан кені, – деп 
жазады Қ. Сəтбаев, – Түркістан 
қаласының шөлейтті шығыс 
жағында, 65 шықырым жер-
де, Қаратаудың оң бөлігіндегі 
Көкқия мен «Қатын қамал» 
өзенінің бір тармағы. Осы 
өзеннің бойында, Тұрланнан 
6,5 шақырым жерде, 350 метр 
төменде Лесман салдырған 
зауыт тұр. Одан 250 метр 
төменде кеншілер поселкесі 
бар. Қарсақбай – Ташкент 
темір жолы бойындағы Жо-

салы стансасынан 375 ки-
лометр жерде, Көкшетаудан 
750, Ақмоладан 500, Шор-
тандыдан 400 километр 
қашықтықта. Ағылшындар 
Қарағанды – Спасск арасында 
45 шақырымдық тар табанды 
темір жол салған. Түркістан 
мен Тұран арасында 45 ша-
қырымдық арба жолы бар. 
Қарсақбай, Қармақшы, Жоса-
лымен кіре жолымен байла-
нысады».
Бесіншіден, инженер-ға-

лым публицистикасы мен 
ошақ та рының тарихын, си-
паттамасын беріп болған соң, 
олардың Кеңес үкіметі ор-
на ғаннан кейінгі тағдырына, 
жай-күйіне талдау жасайды. 
Оның мəліметінше, 1919 жылы 
Спасск зауыты тоқтаған. 1928 
жылға дейін «қорық» күйінде 
сақталған. 1922 жылы Қа-
рағанды шахталары Еңбек 
қорғау кеңесінің 1925 жылғы 
маусымындағы жарлығымен 
ол одақтық «Атбасар тресіне» 
берілген. Ал Түркістан шаруа-
шылық кеңесі 1919 жылы 
«қорыққа» айналған. Ол 1925 
жылы Қазақстанға өтті.
Алтыншыдан, Қ. Сəтбаев 

публицистикасы кен ошақ-
та рын атап, оларды іске 
қосу қажеттілігін айтып қана 
қой майды, соны қалай іске 
асыруға болатынын, бұл үшін 

не істеу керек, қандай шара-
лар қолдану керектігін сара-
лайды. Олардың қазіргі жəй-
күйін талдап, қалай жүргізудің 
жолдарын көрсетеді. Оның 
айтуынша, Нілде екі зауыт 
бар. Олар жұмысқа қосуға 
жарамды. Машина сайманда-
ры сақтаулы, сырты сүртіліп, 
іші майланып тұр. Ондағы 
тұрғын үйлер де жақсы күйде. 
Керегі – кенді бұрғылап, оны 
жоғары шығаратын маши-
на, саймандар ғана. Нілдіні 
үш айда жүргізуге болады. 
Қарағандыда екі шахта бар. 
Оларды су басып қалған. 
Машина саймандары толық 
сақтаулы күйінде».
Жетіншіден, əдетте өндіріс 

ұйымдастырушысының ма қа-
ла сы күн тəртібіне қойып, шеш-
пек болып отырған проблема-
сын аз күш жұмсап, аз қаржы 
шығандап, жүзеге асырудың 
жолдарын көрсетуге тиіс. 
Қанекең мұны да ескерген. 
Кендерді бұрғылайтын, маши-
на, саймандар алуға, шахта-
ларды құрғатуға, жаңа шахта 
қазуға, үйлерді жаңартуға, кі-
ре тартуға, жұмыс күшін жал-
дауға, отын-сумен қамтамасыз 
етуге қаржының тиімді көзде рін 
ұсынған. Мысалы, Тұрланда 
1 пұт қорғасын қорыту үшін 1,8 
пұт кокс, 2 пұт тас көмір қажет. 
Бұл көмірді алыстан тасымай-

ақ, 40 шақырым жердегі Ба-
батай, Батпақ көмірін иге-
ру керек. Ал Қарсақбайдан 
Жосалыға дейінгі кіре жолына 
7-7,5 мың пұт қана жүк тасуға 
болады. Бұл оның келешегіне, 
тез өсуіне үлкен кедергі. Мұны 
жою үшін ғалым Жосалы – 
Қарсақпай, болмаса Ақ мола-
Жезқазған-Бірқазан стан са сы-
ның тиімді, тиімсіз жақтарын 
атап көрсетеді.
Кезінде ұлы ғалымның Жез-

қазған кеніне байланысты «Ка-
захстанская правда», «Социа-
листік Қазақстан» газеттерінде 
де қос тілде жазылған «Үл кен 
Жезқазған құрамыз», «Қа зақ-
стандағы Родезия» деген бет 
ұйымдастырып, онда «мыстың 
əлемдік қоры» жəне «Су бар» 
деген, «Қазақстанның мысы», 
«Жезқазғанды қолға алуға 
уақыт жетті», «Ұлытаудың 
табиғат байлықтары, оларды 
пайдалану жолдары» атты 
мақалалары да жарық көрген. 
Автор бұл мақалаларында 
ғылыми-зерттеу жұмыстары 
жайлы, су жетістіру мəселесі 
қақында, кадр дайындау, құ-
рылыс жəне өнеркəсіпті өр-
кендетудің жаңа жолдары ту-
ралы ой бөліскен.

«Алаш көсемсөзінің 
жауһарлары» 

монографиясынан алынды

ЖЕЗҚАЗҒАН ТУРАЛЫ ЖЫР ЖЕЗҚАЗҒАН ТУРАЛЫ ЖЫР (ҚАНЫШ СӘТБАЕВ)(ҚАНЫШ СӘТБАЕВ)

  18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

МУЗЕИ В УНИВЕРСИТЕТЕМУЗЕИ В УНИВЕРСИТЕТЕ
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МамандықтарМамандықтар

Шифр Наименование 
специальностей Наименование специализаций

Профиль-
ный пред-

мет
Предмет 
по выбору

5В010300 Педагогика и 
психология

Биология Биология

5В010600 Музыкальное об-
разование

1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В010700 Изобразитель-
ное искусство и 
черчение

1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В010800 Физическая куль-
тура и спорт

Физическая культура и спорт 1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В011400 История Всемирная  
история

Всемирная  
история

5В011700 Казахский язык и 
литература

Казахский 
язык

Казахская 
литература

5В011800 Русский язык и 
литература

Русский язык Русская 
литература

5В011900 Иностранный 
язык: два ино-
странных языка

Английский язык
Немецкий язык

Иностран-
ный язык

Иностран-
ный язык

5В012000 Профессиональ-
ное обучение

Технология труда и предпринимательство
Промышленное производство  (по от-
раслям):
- строительство;
- производство продуктов питания;
- машиностроительное производство;
-металлургическое производство;
-промышленное производство и охрана 
окружающей среды.
Обслуживающее производство  (по от-
раслям):
-информационные технологии

Математика Физика

5В020300 История Всемирная  
история

Всемирная   
история

5В020400 Культурология История 
Казахстана

Всемирная   
история

5В020500 Филология: казах-
ская филология
Филология: рус-
ская филология

Казахский 
язык

Русский язык

Казахская 
литература
Русская 
литература

5В020700 Переводческое 
дело

Русско-казахский переводчик
Английский язык, Немецкий язык

Иностран-
ный     язык

Иностран-
ный язык

5В021000 Иностранная 
филология: ан-
глийский  язык
Иностранная 
филология: не-
мецкий  язык

Английский язык

Немецкий язык

Английский 
язык

Немецкий 
язык

Английский 
язык

Немецкий 
язык

5В030100 Юриспруденция Всемирная  
история

Всемирная  
история

5В040200 Инструменталь-
ное исполнитель-
ство

Струнные инструменты
Духовые и ударные инструменты
Фортепиано

1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В042000 Архитектура Архитектура жилых и общественных
зданий

1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В042100 Дизайн Архитектурный дизайн
Промышленный дизайн
Графический дизайн

1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В050200 Политология История  
Казахстана

Всемирная 
история

5В050300 Психология Медико-психологические услуги для раз-
личных слоев населения
Практический психолог

Биология Биология

5В050400 Журналистика 1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В050600 Экономика Математика География
5В050700 Менеджмент Математика География
5В050800 Учет и аудит Математика География
5В050900 Финансы Математика География
5В051000 Государственное 

и местное управ-
ление

Математика География

5В060100 Математика Актуарная математика Математика Физика
5В060200 Информатика Математика Физика
5В060400 Физика Физика Физика
5В060600 Химия Химия Химия
5В060700 Биология Биология Биология
5В060800 Экология Биология Биология
5В060900 География География География
5В070100 Биотехнология Пищевая биотехнология

Сельскохозяйственная биотехнология
Биология Биология

5В070200 Автоматизация и 
управление

Автоматизация и информатизация в систе-
мах управления 
Автоматизация
технологических процессов 

Математика Физика

5В070300 Информационные 
системы

Информационные системы в экономике
Информационные системы в инженерной 
деятельности 
Информационные системы в юриспруден-
ции 
Информационные системы в образовании

Математика Физика

Шифр Наименование 
специальностей Наименование специализаций

Профиль-
ный пред-

мет
Предмет 
по выбору

5В070400 Вычислитель-
ная техника и 
программное 
обеспечение 

Математика Физика

5В070800 Нефтегазовое 
дело

Математика Физика

5В070900 Металлургия Твердая  металлургия 
Жидкая  металлургия (черная)
Жидкая  металлургия (цветная)

Математика Физика

5В071200 Машиностроение  Математика Физика
5В071300 Транспорт, транс-

портная техника и 
технологии

Автомобиле- и тракторостроение
Автомобили и автомобильное хозяйство
Вагоны и вагонное хозяйство
Эксплуатация и ремонт локомотивов

Математика Физика

5В071600 Приборостроение Математика Физика
5В071700 Теплоэнергетика Тепловые электрические станции

Промышленная теплоэнергетика
Математика Физика

5В071800 Электроэнерге-
тика

Электрические станции
Электроэнергетические системы и сети
Электроснабжение 
Электропривод и автоматизация
Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

Математика Физика

5В071900 Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуника-
ции

Телекоммуникации Математика Физика

5В072000 Химическая тех-
нология неоргани-
ческих веществ

Химия Химия

5В072100 Химическая тех-
нология органиче-
ских веществ

Химия Химия

5В072400 Технологические 
машины и обо-
рудование (по 
отраслям)

Физика Физика

5В072700 Технология про-
довольственных 
продуктов

Технология  мяса и рыбных продуктов 
Технология продуктов общественного 
питания и специального назначения 
Технология молока и молочных  продуктов

Химия Химия

5В072900 Строительство Расчет и проектирование зданий и соору-
жений
Технология промышленного и гражданско-
го строительства

Математика Физика

5В073000 Производство 
строительных 
материалов, изде-
лий и конструкций

Математика Физика

5В073100 Безопасность 
жизнедеятельно-
сти и защита окру-
жающей среды

Математика Физика

5В073200 Стандартизация,  
сертификация и 
метрология 
(по отраслям)

 Математика Физика

5В074500 Транспортное 
строительство

Строительство автомобильных дорог  и 
аэродромов
Строительство железных дорог

Математика Физика

5В080100 Агрономия Биология Биология
5В080200 Технология 

производства 
продуктов живот-
новодства

Биология Биология

5В080700 Лесные ресурсы и 
лесоводство

География География

5В090100 Организация 
перевозок, движе-
ния и эксплуата-
ция транспорта

Организация перевозок на автомобильном 
транспорте
Организация дорожного движения
Организация перевозок на железнодорож-
ном транспорте

Математика Физика

5В090200 Туризм География География
5В090500 Социальная 

работа
Медико-социальные услуги для различных 
категорий населения
Администрирование и менеджмент в со-
циальной работе

География География

5В091000 Библиотечное 
дело

Литература Литература

 – сельская квота

НАШ АДРЕС: 140008 г. Павлодар, ул. Ломова  64, каб. 132 А,   
тел. (8-7182)  67-37-73 – приемная комиссия

 140008 г. Павлодар, ул. Ак. Ш. Чокина 139, каб. 202,  
тел. (8-7182)  67-36-50 – подготовительные курсы  

НАШ ПОРТАЛ: www.psu.kz

ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.ТОРАЙГЫРОВА –ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.ТОРАЙГЫРОВА –
это многопрофильное высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов высшего профессионального образования различных 
направлений на государственном и русском языках по очной и заочной формам обучения, по полным  (на базе среднего общего образования) и со-
кращенным  (на базе технического профессионального и  высшего образования) образовательным программам. 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
 на базе 9- кл. на базе 11-кл.

0101013 Дошкольное воспитание и обучение Математика Математика
0105013 Начальное общее образование Математика Математика
0201023 Правоведение Основа государ-

ства и права
Всемирная исто-
рия

0402013 Дизайн (по профилю) 2 творческих 
экзамена

2 творческих 
экзамена

0501013 Социальная работа Математика Математика
0512013 Переводческое дело (по видам) Иностранный язык Иностранный язык
0515013 Менеджмент (по отраслям и областям применения) Математика Математика
0516053 Финансы (по отраслям) Математика Математика
0518033 Учет и аудит (по отраслям) Математика Математика
0601013 Стандартизация, метрология и сертификация 

(по видам)
Математика Математика

ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
 на базе 9- кл. на базе 11-кл.

0901043 Электрооборудование электростанций, подстанций 
и сетей (по видам)

Математика Математика

0902043 Электроснабжение (по отраслям) Математика Математика
1003193 Металлургия цветных металлов Математика Математика
1201123 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта
Математика Математика

1304043 Вычислительная техника и программное обеспече-
ние (по видам)

Математика Математика

1401213 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Математика Математика

НАШ АДРЕС: 140008 г. Павлодар, ул. Толстого, 99
  тел. (8-7182)  57-20-53, 57-39-08 – колледж (приемная комиссия)

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖАПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖА
ПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им. С. ТОРАЙГЫРОВАПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им. С. ТОРАЙГЫРОВА
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Соңғы бетСоңғы бет

Хабдіжәлел Борисұлының Хабдіжәлел Борисұлының 
бейнесі мен еңбегі ел бейнесі мен еңбегі ел 
есінде сақаталадыесінде сақаталады

Академик Қаныш Сəтбаев мұ ра-
жайының ғылыми қызметкері Хабдіжəлел 
Борисұлы Мағзұ мов тың дүниеден 
өткеніне 27 сəуірде 40 күн толады.
Хабдіжəлел Борисұлы 1953 жылы Бая-

науыл ауданы «Жосалы» кеңшарында 
дүниеге келді. Еңбек жолын 1974 ж. 
Қарағанды университетін бітіріп, Жосалы 
орта мектебінде қазақ тілі мен əдебиет 
пəнінен мұғалім болып бастап еді. Со-
дан бергі 40 жылдай уақыт ішінде Хабең 
білімін, кəсіби жəне өмір тəжірибесін, 
ғылыми ізденістерін, ынта-жігерін, ақыл-
ойын калтқысыз мектептегі шəкірттеріне, 
университет сту дент теріне, қазақ тілінің 
заңды биік мəртебесін тұрақтандыруға, 
кала берді ұлтымыздың қалың оқырман 
қауымына арнады.
Біз Хабдіжəлел Борисұлымен уни-

верситетте 5 жылдай аударма жəне 
мəдениетаралық коммуникация ор-
та лығында қызмет істеп жүрген ке-
зін де жақсы танысып, ол кісінің ең-
бекқорлығына, кəсіби біліктілігіне, 
адамдарға деген табиғи ізеттілігіне, 
ақниет қатынастарына тəнті болдық. 
Сол уақыттан бастап марқұмның соңғы 
күндеріне дейін əріптестік, іскерлік 
қатынастарымыз үзілген жоқ. Хабең доц. 
А. Қалиевамен бірге 2006 жылы «Ни-
белунгтер түралы хикая» эпосын неміс 
тілінен қазақ тіліне аударып, баспадан 
шығарды (Павлодар, 2006.-735 бет), 
доц. Г.Х. Демесіновамен бірігіп аударма 
теориясының өзекті мəселелеріне арнап 
оқулық, ал проф. О. Жармакинге қосылып 
«Мəтін лингвистикасы» атты оқу құралын 
студенттер қауымына ұсынды.
Осылай университеттің филолог-

ғалымдарымен иық тіресіп, өзі нің ерен 
еңбекқорлығын, білім дар лығын, ғылымға 
деген, жалпы шығармашылыққа деген 
құш тар лығын мамандарға, зейінді оқушы 
жастарға паш етті, қазақ тілінің аудар-
ма, ғылым-білім тілі болып өркендеуіне 
елеулі үлес қосты, сөй тіп өзінің атын 
ұлтымыздың жазба шығармашылығы та-
рихында қал дырды.
Хабдіжəлел Борисұлының жар қын 

бейнесі мен туған халқы үшін жасаған 
еңбегі мəңгі жадымызда сақ талады.

О.Жармакин, Ж. Сарбалаев, 
Г. Демесінова,

ПМУ оқытушылары

  КӨҢІЛ АЙТУ

Сəуір айының 20-шы жұлдызында 

ардақты ана, құрметті əріптес 

ардақты ана, құрметті əріптес 

Қалима Хасанқызының туған күні.

Қалима Хасанқызының туған күні.

Туған күн иесіне зор денсаулық, 

Туған күн иесіне зор денсаулық, 

шығармашылық өрлеу, жұмыста та-

шығармашылық өрлеу, жұмыста та-

быс, отбасына мəн-мағыналы бақыт 

быс, отбасына мəн-мағыналы бақыт 

тілейміз!
тілейміз!

Тілек білдірушілер: 

Тілек білдірушілер: 
Ғылым Департаменті.

Ғылым Департаменті.

ң 20ң 20

Туған Туған күніңізбен!
күніңізбен!

Коллектив Павлодарского госу-
дарственного университета имени 
С.Торайгырова выражает соболез-
нование доценту кафедры журнали-
стики, Ашимбетовой Розе Дуйсенов-
не в связи с кончиной матери  

Зейнеп.
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ПРОСТАЯ РАБОТА! ВТОРАЯ СТИПЕНДИЯ!
Приглашаем студентов ВУЗов и колледжей для простой рабо-
ты в свободное от учебы время. Оплата сдельная, высокая.
Тел.: 65-25-79, 65-25-78, 8 700-929-92-68, 8 700-485-60-57Тел.: 65-25-79, 65-25-78, 8 700-929-92-68, 8 700-485-60-57

Условия конкурса: необходимо сдать фотографии описыва-
ющие интересные моменты из студенческой жизни (библиоте-
ка, столовая, дом студентов, конференции, форумы, культур-
ные мероприятия и то что было на уроках) в редакцию «Білік» 
(каб. 427 «А» или на электронный адрес bilik.427@mail.ru).
Жюри конкурса наградят авторов лучших фотографии де-

нежными призами и грамотами.

(

Автор фотогр
афии Тілеуб

ерді Са
хаба 
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С Уважаемые читатели!  Дорогие студенты!Уважаемые читатели!  Дорогие студенты!

Приглашаем вас участвовать в фото конкурсе.Приглашаем вас участвовать в фото конкурсе.

Отандық баспалар арасында 
ерекше назар аудартып жүрген 
Фолиант баспасынан өңіріміздің 
ақын-жазушыларының туындыла-
ры жарыққа шықты.

«Ертіс-Баян» таным таразысын-
да атты кітаптар сериясы бойынша 
Қазақстан Жазушылар Одағының 
мүшесі А. Қани, С. Баязитов, А. Ала-
қан ұлы, В. Семерьянов жəне жас 
ақындар жинағы жарыққа көрген екен. 
Аймағымызда «Кітап – мəдениет, 
білім жəне ғылым үштұғырлы лы ғы-
ның негізі» өңірлік-əріптестік жоба-
сы ның аясында жоғарыда аталған 
авторлардың кітаптарымен кітап 
сүйер оқырмандарды таныстырды.
Рухани-мəдени кешке Сүлеймен 

Баязитов, Ғалымбек Жұматов, Ақын 
Алақанұлы, Қуанышбек Шорма-
нов сынды ақындар мен ғалымдар 

қатарынан Роза Жұмабайқызы, 
Қырықбай Мазанұлы, Нартай 
Қуандықұлы, Ғабит Нəжмиденұлы, 
Қуат Табылдыұлы жəне жастар 
қатысты.
Шара барысында авторлар мен 

ғалымдар Фолиант баспасының 
атқарып жатқан бастамаларына оң 
баға беріп, алдағы уақытта атқару 
керек мəселелерді ортаға салды.
Мəселен, С. Баязитов балалар 

əдебиеті кенжелеп қалғаның айтса, 
Ғ. Иренов оқу құралдары мен оқу 
əдіс темелік құралдарын шығару үшін 
университеттің Ғылыми Кеңесінің 
шешімімен шығару жолын қарастыру 
керек деді. Сонымен қатар, жас 
ақын-жазушылардың еңбектерінде 
ел арасында насихаттау мақсатында 
кітаптарын шығаратын уақыт жет-
кендігі жайында сөз болды.

Сондай-ақ, алдағы уақытта қала-
мызда Фолиант баспасының фи-
лиалы болатыны жəне де жоғарыда 
аталған мəселелердің бəрін кезең-
кезеңімен шешетінің жайында сөз 
болды.

Айдана АЙТУҒАНАйдана АЙТУҒАН

КІТАП – БІЛІМ БҰЛАҒЫКІТАП – БІЛІМ БҰЛАҒЫ


