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ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫН ЗЕРТТЕГЕН ҒҰЛАМА ҒАЛЫМ 7 бетте

С.Н. МАМЫТОВА,
заведующая 
кафедрой 
истории 
ПГУ, доктор 
исторических 
наук, профессор

Не только для историков, но и для всех казах-
станцев важным, эпохальным событием стало рас-
ширенное заседание Межведомственной рабочей 
группы по изучению национальной истории. Про-
ведение данного мероприятия под руководством 
Государственного секретаря РК Марата Тажина 
стало ярким подтверждением тому, что наше госу-
дарство уделяет огромное внимание истории Ка-
захстана.

В Послании Президента Республики Казахстан, 
Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический 
курс состоявшегося государства» в качестве клю-
чевого ориентира долгосрочного развития было 
определено: «Нам нужно продолжить работу по 
формированию исторического сознания нации» и 
выражена уверенность, что «наша достойная исто-
рия, память наших славных предков помогут нам 
преодолеть трудности грядущего времени».

В рамках реализации данного курса Государ-
ственный секретарь РК Марат Тажин в своем вы-
ступлении отметил перспективные направления 
исторических исследований в Казахстане, обозна-
чил проблемы национальной истории и дал поруче-
ния, направленные на повышение статуса истории 
Казахстана как важного элемента общей культуры, 
формирования патриотизма, гражданственности.

В выступлении М. Тажина, на наш взгляд, особен-
но важной была постановка проблемы недопуще-
ния замкнутости, оторванности национальной исто-
риографии от мирового исторического сообщества, 
открывающая новые возможности знакомства с со-
временными тенденциями развития методологии 
истории.

Одной из проблем современности является бес-
сознательное, манипулятивное использование 
истории как инструмента для разного рода мифоло-
гем. Поэтому совершенно верной была постановка 
проблемы модернизации исторического образова-
ния, акцентное внимание на развитие критического 
мышления, отход от механического транслирова-
ния, широкого распространения фактологии без его 
глубокого осмысления.

Можно уверенно сказать, что доклад Государ-
ственного секретаря РК Марата Тажина, прозвучав-
ший на расширенном заседании, придал импульс 
дальнейшему развитию национальной историче-
ской науки.
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Жаңалықтар желісі

  Бетті даярлаған: Құралай ШАЙМАРДАНОВА

ЖАЗҒЫ ПӘНДІК УНИВЕРСИТЕТ
2013 жылдың 14 маусымында С.Торай-

ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде Павлодар облысындағы 
«Қазақстан ғылымының күндері» аясында 
Қазақстан Республикасы ҰҒА академигі, 
профессор Ж.М. Əбділдиннің 80 жылды-
ғына орай ұйымдастырылып отырған 
Жазғы пəндік университет өз жұмысын 
бастады.

С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың Жазғы 
пəндік университеттің мақсаты – университеттің 
оқытушылар-құрамы, магистранттары мен сту-
денттеріне дəрістер өткізу.

Биыл ПМУ-да Қазақстан Республикасының 
ірі ғалымдары: ф.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі Əбділ-
дин Жабайхан Мүбарақұлы, ҚР қоғам жəне 
мемлекет қайраткері, ф.-м.ғ.д., ҚР ҰҒА акаде-
мигі Мұхтарбай Өтелбаев, б.ғ.д., ҚР ҰҒА ака-
демигі Берсімбай Рахметқажы өз дəрістерін 
ұсынды.

Іс-шара барысында Қазақстан Республикасы 
ҰҒА академигі, профессор Ж.М. Əбділдин сал-
танатты түрде С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің алтын медалі-
мен марапатталды.

КОРЕЙ ЕЛШІСІ 
ПМУ-ДА

Корей Республикасының Қа зақ-
стан Республикасындағы Төтенше 
жəне Өкілетті Елшісі Пэк Чу Хён С.То-
райғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетіне арнайы іс-
сапармен келді.

Елшінің ресми сапары Павлодар об-
лысындағы «Қазақстан ғылымының 
күндері» аясында өтті. Елші С.То райғы-
ров атындағы ПМУ-дың əкім шілігі жəне 
белгілі ғалымдарымен кездесті.

Кездесу барысында С.Торайғыров 
атын дағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің ректоры, э.ғ.д., профессор 
Серік Өмірбаев жоғары лауазымды қо-
нақты ПМУ-дың жаңа технологиялары 
жəне инновациялық зерттеулерімен 
таныстырып өтті.

Атап айтсақ, Елші Пэк Чу Хён С.То-
райғыров атындағы ПМУ-дың мы-
нандай зерттеулерімен танысты: 
«Инновациялық техноло гиялардың 
қолдануымен астық элеваторларды 
жобалау» (орындаушы: С. То рай ғы-
ров атындағы Павлодар мем лекеттік 
университеті (Қазақстан Республика-
сы), И.И. Ползунов атындағы Алтай 
мемлекеттік техникалық университеті 
(Ресей Федерациясы); ғылыми же-
текшілері: т.ғ.к., профессор К.Ш. Арын-
газин (С. Торайғыров атындағы ПМУ), 
т.ғ.к., доцент В.С. Лузев (АлтМТУ); 
«Қорғаудың жаңа резервтiк жүйесi мен 
автоматиканың электр қозғағышын, 

трансформаторлар жəне шиналарды 
енгізу арқылы кез келген өндiрiстер-
де технологиялық үдiстерiн бұзушы-
лығын алдын алу» (орындаушылар: 
С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті (Қазақстан 
Республикасы), Томск политехника-
лық университеті (Ресей Федерация-
сы); ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., профес-
сор М.Я. Клецель, т.ғ.к., профессор 
А.П. Кислов (С. Торайғыров атындағы 
ПМУ), т.ғ.к, профессор В.И. Полищук 
(ТПУ); «Фазаның үзілуінен жəне дə-
меленетiн кернеудiң симетриясыз-
дауынан қорғайтын құрылғыны өң-
деу» (орындаушылар: С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситеті (Қазақстан Республикасы), 
Томск политехникалық университеті 
(Ресей Федерациясы); ғылыми же-
текшісі: т.ғ.д., профессор А.Н. Ново-
жилов (С. Торайғыров атындағы ПМУ), 
т.ғ.к., профессор В.И. Полищук (ТПУ); 
«Əлсіз көлбеу өзен ағынында жұмыс 
жасайтын бөгетсіз гидроэлектростан-
циялар» (орындаушылар: С.Торайғы-
ров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті; ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., 
профессор Баубеков Қ.Т., т.ғ.к., про-
фессор А.П. Кислов (С.Торайғыров 
атындағы ПМУ); «Қуаты 4 кВт желді-
генераторлық қондырғының жобасы» 
(ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., профессор 
И.А. Шумейко).

Сонымен қатар, Елші Павлодар об-
лысы əкімінің бастамасымен құрылған 
аймақтық Қазақстан Республикасы бас-
ты бағыттарындағы инно вациялық-ғы-
лы ми зерттеулер сайтын қарап шықты.

Жалпы айтқанда, Қазақстан Респуб-
ликасындағы Корей Республикасының 
Төтенше жəне Өкілетті Елшісі Пэк Чу 
Хён бұл кездесу екі мемлекет арасын-
дағы өзара тиімді əріптестіктің одан 
əрі дамуына ықпал ететініне үмітті 
екендігін білдірді.

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ-ҚАЖЕТТІЛІК
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университетіне Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
президенті, ф.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі Өмірзақ 
Айтбаев арнайы іс-сапармен келді.

Іс-сапар барысында Өмірзақ Айтбайұлы С.Торайғыров 
атындағы ПМУ оқытушылар-құрамы жəне студенттерімен 
кездесті.

Өмірзақ Айтбаев басқарған делегация құрамында 
А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бас ма-
маны, ф.ғ.д., профессор Əлімхан Жүнісбек, Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының вице-президенті, ф.ғ.д. Ғарифолла 
Əнес болды.

Кездесу барысында талқыланған басты мəселе – қазақ тілі 
графикасын латын əліпбиіне көшіру.

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағы-
ты» атты Жолдауында: «Тіл туралы жауапкершілігі жоғары 
саясат біздің қоғамымызды одан əрі ұйыстыра түсетін басты 
фактор болуы тиіс… Осы заманғы ғылыми технологияның 
негізін латын тілінен енген сөздер құраса, ақпараттық техно-
логия дамыған қазіргі дəуірде күн сайын дерлік ағылшын тілі 
дүниежүзі халықтарының тілдеріне жаңа сөздер мен ұғым-
дар арқылы батыл ену үстінде. Бұл үрдістен біз де тыс қал-
мауымыз керек… Біз 2025 жылдан бастап, əліпбиімізді латын 
қарпіне, латын əліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт 
болып шешуге тиіс принципті мəселе», – деп нық тұжырымды 
бекітті.

С.Торайғыров атындағы ПМУ-ға келген республикамыздың 
белді тіл мамандары Тұңғыш Президентіміз айтқан идеяны 
толықтай қолдады.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универси-
тетінің Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің деканы, 
ф.ғ.к., профессор Жақсыбай Сарбалаев: «Мемлекет Басшы-
сының латын əліпбиіне көшу жөніндегі шешімін шын жүрегім-
мен құптаймын, əрі оның толық қанды іске асуы үшін дайын-
дықты мұқият жүргізілуін қалаймын», – деп мəлімдеді.

ВИЗИТ ПОСЛА ШВЕЦИИ
28 мая 2013 состоялся визит 

Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Королевства Швеция в Ка-
захстане Манне Венгборга в Пав-
лодарский государственный уни-
верситет им. С. Торайгырова.

В ходе визита ректор Павлодар-
ского госуниверситета, д.э.н., про-
фессор Серик Омирбаев ознакомил 
высокого гостя с системой инфор-
матизации вуза, которая включает в 
себя образовательный портал уни-
верситета, мультисервисную инфор-
матизационную систему «e-Learning 
CDT», систему электронного доку-
ментооборота, информационно–те-
лекоммуникационную систему вуза 
(информационный киоски, система 
видеоконференц–связи, 19 интерак-
тивных проекторов и др.).

В целом, внедрение и развитие ин-
новационных и информационно-ком-
муникационных технологий в ПГУ 
им. С.Торайгырова необходимо для 
создания единой информационной 
среды, предоставления обучающим-
ся, сотрудникам и профессорско–
преподавательскому составу уни-
верситета актуальной информации, 
изменяющейся в режиме реального 
времени, что, в свою очередь, обе-
спечит своевременный мониторинг 
образовательного процесса, подчер-
кнул Серик Мауленович.

Презентацию системы электрон-
ного университета представила 
вниманию посла Швеции директор 
Центра информатизации образова-
ния ПГУ им. С.Торайгырова Дария 
Абыкенова.

С фондом редкой книги ознако-
мила директор научной библиотеки 
им. С. Бейсембаева Павлодарского 
госуниверситета Саида Исамадие-
ва, продемонстрировав книги серии 
«Рухнама», серию книг о Машхур 
Жусипе Копееве, С.Торайгырове и 
др., серию нобелевских лекций.

Большой интерес у Манне Венг-
борга вызвало посещение научных 
лабораторий ПГУ им. С.Торайгырова. 
Учёные кафедры зоотехнологии, ге-
нетики и селекции ознакомили гостя 
с оборудованием лаборатории био-
технологии животных. Доцент кафе-
дры химии и химических технологий, 
к.х.н. Эльдар Копишев продемон-
стрировал лабораторию химии на-
ноструктурированных полимерных 
гидрогелей и наноэлектроники. Ла-
бораторию биотехнологии растений 
представил декан агротехнологиче-
ского факультета, д.с.н., профессор 
Токтар Бексеитов. Также в ходе визи-
та посол посетил лабораторию энер-
госбережения и технологии.

Визит придал дополнительный им-
пульс развитию казахстанско-швед-
ского сотрудничества. Глава дипло-
матической миссии Швеции отметил, 
что Павлодарский госуниверситет 
имеет перспективные научные раз-
работки и большой практический 
опыт, что является хорошим подспо-
рьем для дальнейшего расширения 
двустороннего партнерства.

ПМУ АЗИЯЛЫҚ БІЛІМ КӨКЖИЕГІНДЕ

Халықаралық жобаның ұйымдастырушыла-
ры: РФ Сыртқы істер министрлігі, РФ Білім жəне 
ғалым министрлігі, Алтай өлкесінің əкімшілігі 
жəне өзге де мемлекеттік жəне қоғамдық ұйым-
дар.

Құрылтайға қатысушылардың арнайы құрыл-
тайшылық құжатына қол коюы аталмыш іс-ша-
раның басты оқиғасы болып табылды.

Құрылтайшылық құжатына Армения, Қа-
зақстан, Қытай, Қырғызстан, Монғолия, Ресей, 
Тəжікістан жəне Тайланд елдерінің 27 жоғары 
оқу орындарының өкілдері қол қойды. Содан 

кейін Азиялық университеттер қауымдастығы 
ресми түрде күшіне енді.

Құрылтай съезінде С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің өкілі 
болып барған ПМУ Ғылыми жұмыс жəне инно-
вация жөніндегі проректоры, б.ғ.д., профессор 
Нұрлан Ержановтың айтуы бойынша, Азиялық 
университеттер қауымдастығы ЖОО арасында-
ғы бірлескен ғылыми жобаларды жүзеге асыру, 
ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру, ака-
демиялық ұтқырлық бағдарламасын жетілдіру 
мақсатымен ұйымдастырылған.

Сонымен қатар, Құрылтай съезінің барысын-
да қауымдастықтың тыныс-тіршілігін кеңінен на-
сихаттайтын «Азиялық университеттер қауым-
дастығы» атты журнал басылып шығарылады 
деген шешім қабылданды.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университеті Алтай мемлекеттік 
университетінде (Барнаул қ., Ресей Фе-
дарациясы) өткен Азиялық университет-
тер қауымдастығының Құрылтай съезіне 
белсенді қатысты.
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С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газетіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газетіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газеті

Жаңалықтар желісі

Студенты ПГУ им. С. То-
райгырова вошли в тройку 
победителей в проекте «Бир-
жевой симулятор» и были 
награждены денежными 
призами в размере 100 000 
тенге.

Организатором обучающих 
торгов выступило Информа-
ционное агентство финан-
совых рынков «ИРБИС» при 
поддержке АО «Казахстанская 
фондовая биржа».

Цель проекта – ознакомле-
ние будущих специалистов 
экономических и финансовых 
специальностей ведущих ка-
захстанских вузов с принципа-
ми работы торговой системы 
KASE, развитие интеллекту-
ального потенциала молодых 
специалистов Казахстана, 
формирование у студентов по-
нимания реального состояния 
казахстанского рынка акций, а 
также приобщение к культуре 
инвестирования на рынке цен-
ных бумаг. Игра проходила в 
течение двух месяцев.

Учебные торги позволили 
студентам ПГУ им. С. Торай-
гырова познакомиться с ин-
струментами и возможностями 
фондового рынка, сформиро-
вать понимание реального со-
стояния казахстанского рынка 
ценных бумаг, повысить свою 
финансовую грамотность, по-

лучить практические навыки, 
необходимые для дальнейше-
го трудоустройства или част-
ного инвестирования. По ито-
гам игры студенты получили 
возможность пройти практику 
на Казахстанской фондовой 
бирже.

По условиям игры каждый 
участник изначально обладал 
средствами в размере одного 
миллиона тенге. В ходе состя-
зания участники формировали 
инвестиционные портфели и 
стремились максимально уве-
личить их стоимость.

Котировки с основной вер-
сии торговой системы попада-
ли в игру в режиме реального 
времени. Интерактивное от-
слеживание инвестиционных 
портфелей позволяло игрокам 
понять, как изменялась стои-
мость данных портфелей под 
воздействием реальной ры-
ночной ситуации.

Выбор команды-победителя 
определялся суммой инвести-
ционных портфелей участ-
ников состава команды на 
момент завершения игры. По-
бедила команда, собравшая 
самый большой инвестицион-
ный портфель. При этом для 
оценки акций, находившихся 
в портфелях, использовались 
стоимости ценных бумаг, ана-
логичные реальным рыночным 
стоимостям, зафиксирован-

ным на момент завершения 
серии.

Обучающие торги проходят с 
2008 года. Общее количество 
участвовавших студентов – 
более 500 молодых специали-
стов из 12 вузов различных го-
родов Казахстана.

С каждым годом совершен-
ствуется техническая часть 
проекта, увеличивается при-
зовой фонд и приглашаются 
новые участники. В течение 
последнего года агентство 
проводит учебные торги дис-
танционно через сеть Интер-
нет, что позволяет проводить 
учебные торги со студентами 
из других городов Казахстана.

В весенних играх 2012-2013 
учебного года в проекте при-
няли участие 56 команд, пред-
ставлявшие наиболее крупные 
университеты страны, такие, 
как ЕНУ имени Л. Гумилева, 
КазНУ имени аль-Фараби, 
КБТУ, КазЭУ имени Т. Рыскуло-
ва и другие.

По результатам торгов ко-
манда Павлодарского государ-
ственного университета имени 
С.Торайгырова завоевала тре-
тье призовое место. В состав 
студенческой команды вошли 
студенты Бауржан Шалабе-
ков (гр. ЗТПП-302с), Гульмира 
Оспанова (гр. Фин-202с), Вик-
тор Бирюков гр. (ДФин-202с), 
Азамат Ауешев (гр. МГІ-201), 

Бекжан Смагулов (гр. ЭЭ-102). 
Ребятам удалось за 8 недель 
увеличить инвестиционный 
портфель с 5 до 15 млн. тен-
ге. Организаторы мероприя-
тия наградили победителей 
грамотами и вручили команде 
денежный сертификат на сум-
му 100 тыс. тенге. Кроме того, 
по результатам еженедельных 
торгов студент Виктор Бирю-
ков показал наибольшую до-
ходность и был награжден 
книгой Дэвида Блитцера «Пре-
восходя профессионалов».

Руководитель студен-
ческой команды ПГУ им. 
С.Торайгырова – доцент кафе-
дры «Финансы» Павлодарско-
го госуниверситета, к.э.н. Аль-
фия Салихова отмечает, что 
студенты научились пользо-
ваться торговой платформой 

sTrade, которую используют 
брокерские компании при со-
вершении реальных биржевых 
сделок.

По словам декана финансо-
во-экономического факультета 
ПГУ им. С. Торайгырова, к.т.н., 
профессора Тахира Эрназа-
рова, наибольшая ценность 
данного проекта состоит в по-
лучении уникального опыта, 
который является вкладом 
в развитие будущих специ-
алистов. «Студенты научились 
анализировать финансовые 
новости, выстраивать свою 
индивидуальную стратегию, 
получили опыт принятия своих 
первых инвестиционных реше-
ний», – подчеркнул Тахир Яз-
дурдиевич.

  Руфина ТОРПИЩЕВА

I ӘБДІЛДИН ОҚУЛАРЫ
2013 жылдың 13 маусымында С. Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік университетінің концерттік за-
лында Павлодар облысындағы «Қазақстан ғылымының 
күндері» аясында Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының академигі Жабайхан Әбділдиннің 
80-жылдық мерейтойына орай «I Әбділдин оқулары» атты 
Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы өтті.

Жабайхан Мүбəрақұлы – киелі Ертіс өңірінің тумасы, C.То-
райғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 
Құрметті профессоры. «I Əбділдин оқулары» конференциясы – 
республикалық деңгейдегі оқиға болды.

Коференция үйлестірушісі: Павлодар облысының əкімі, э.ғ.д., 
профессор Ерлан Арын.

Аталмыш ғылыми іс-шараның аса қадірлі қонақтары: ф.ғ.д., 
ҚР ҰҒА академигі Жабайхан Əбділдин, ҚР қоғам қайраткері, 
Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры, 
т.ғ.д., профессор Ерлан Сыдықов, ҚР қоғам қайраткері, а.-ш.ғ.д, 
ҚР ҰҒА академигі Зайролла Дүйсембеков, ҚР қоғам жəне мем-
лекет қайраткері, ф.-м.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі Мұхтарбай Өтел-
баев, ҚР қоғам жəне мемлекет қайраткері, б.ғ.д., ҚР ҰҒА ака-
демигі Ғабдрахман Дүйсембин, ҚР қоғам қайраткері, ф.ғ.д., ҚР 
Əлеуметтік ғылым академиясының академигі Мұрат Сабитов, 
ҚР Қоғам жəне мемлекет қайраткері, ф.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі 
Сейіт Қасқабасов, т.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі Болат Күмеков, б.ғ.д., 
ҚР ҰҒА академигі Берсімбай Рахметқажы, ҚР қоғам қайраткері, 
академик Ғаббас Бектұров.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универси-
тетінің ректоры, э.ғ.д., профессор Серік Өмірбаев Қазақстан 
Республикасы ҰҒА академигі, профессор Ж.М. Əбділдиннің 
80 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған «Əбділдиннің 
І оқулары» атты ғылыми-практикалық конференцияның ашы-
луымен шын жүректен құттықтап, конференция С.Торайғыров 
атындағы ПМУ қабарғасында өтіп жатқанына шын қуанышын 
білдірді.

  Құралай ШАЙМАРДАНОВА

Павлодар облысының əкімі Ерлан Арын 
өз сөзінде: «Бұл – тарихи маңызды сəт. 
Аймағымыздың зиялылылары үшін ғана 
емес, облыс тұрғындары үшін зор мəр-
тебелі абырой. Павлодар облысында 
Ұлттық Ғылым 
академиясы-
ның өкілдігінің 
а ш ы л у ы н 
өңіріміздің ғы-
лыми əрі ин-
теллектуалды 
ж е т і с т і к т е р і 
мен əлеуетінің 
м о й ы н д а л ғ а -
ны деп түсін-
ген жөн. Бұл 
ұйымның алға 
қойған мақсат-
міндеттері де 
асқақ. Ғылым 
мен білімнің 
жаршысы бол-
ған, мұраты 
асыл ұйым 
еліміздің жəне Павлодардың Ертіс 
өлкесінің ғылым көкжиегін кеңейтуге жəне 
ел əулетін өсіруге зор ықпал ететіні де 
сөзсіз», – деді.

ҚР ҰҒА Павлодар облысы өкілдігі 
өңіріміздің елге беделді де белгілі ға-
лымдарының басын қосты. Жуық ара-
да өкілдіктің мүшелері инновациялық 
ғылыми-зерттеу жұмыстармен, білікті 
ғылыми қызметкерлерді дайындау, ғы-
лыми жетістіктерімізді насихаттау, ха-
лықаралық, республикалық деңгейдегі 
байқауларға қатысу, Білім жəне ғылым ми-
нистрлігі жəне де басқа мемлекеттік меке-
мелер ұйымдастыратын гранттық қаржы 
тігілген байқауларда бақ сынау, халықа-
ралық көрмелерге дайындық жұмыстарын 

ұйымдастырумен айналысуды жоспарлап 
отыр.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінің ректоры, э.ғ.д., 
профессор Серік Өмірбаевтың айтуынша: 

« А й м а ғ ы м ы з -
дың ҚР ҰҒА 
өкілдігі ғалым-
дары ғылым 
мен инновация 
саласында ха-
лықаралық ын-
тымақтастықты 
дамытуға, со-
ның ішінде сим-
позиумдер мен 
к ө р м е л е р д і , 
əсіресе, «ЭКС-
ПО-2017» ха-
л ы қ а р а л ы қ 
көрмесін ұйым-
дастыруға бі-
лек сыбана 
кірісетін бола-

ды. Бұл Павло-
дар облысының ғана емес, жалпы Қазақс-
тан ғылымының өркендеуіне қосар үлкен 
серпінді күш болары анық», – деп мəлім-
деді.

Павлодардың Ертіс өңірінің тумасы, 
əлемге аты мəшһүр ғалым, қоғам жəне 
мемлекеттің көрнекті қайраткері, академик 
Қаныш Имантайұлы Сəтбаевтың ҚР Ұлт-
тық Ғылым академиясының алғашқы пре-
зиденті болғаны жерлестерін зор абыройға 
бөлейді. ҚР Ұлттық Ғылым академиясы ал-
ғашқы жұмыс күндерінен бастап-ақ ғылым-
ның үдемелі дамуы мен инновациялық тың 
жобаларды дүниеге əкелу сынды дəстүр-
лерінен бүгінге дейін жаңылған емес.

  Жанар ЕЛЕШОВА

ҚР ҰҒА ӨКІЛДІГІ ПМУ-ДА

2013 жылдың 13 маусымында С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде Павлодар облысындағы «Қазақстан 

ғылымының күндері» аясында Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым 
академиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің Павлодар облысы 

бойынша өкілдігінің ашылу салтанаты болды.

СТУДЕНТЫ ПГУ В ТРОЙКЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Журналистік зерттеу

Ісім оңсын десеңіз,
Сол істің маманы болыңыз.

Даңқым шықсын десеңіз,
Көпшіліктің адамы болыңыз.

Əл- Фараби

Мамандық таңдау – ісі адам 
өміріндегі ең жауапты қадам. Таң-
дап алған мамандығың бойын-
ша төрт-бес жыл бойы машық-
танған біліктілігің ертеңгі күні 
керегі болмай қалса, қоғамда өз 
орныңды таба алмағаның деген 
осы болар. Ел дамуына, мемле-
кеттің өркендеуіне, отбасыңның 
тұрмыс-тіршілігіне үлес тигізе 
алмағаны кім-кімнің болса да жа-
нына батып, қабырғасын қайыс-
тыратыны анық. Сондықтан ма-
мандық таңдау ісі жеке бастың, 
отбасылық қана емес, өңірлік, 
мемлекеттік салиқалы саясат 
болуы шарт. Өйткені, таңдаған 
мамандық ертеңгі жастың өмірі, 
ұрпағының болашағы, қоғамның 
болашағы, ел ертеңі.

ҰБТ-ның басын қайырып, талап-
керлер мамандық таңдау ісіне білек 
сыбана кірісіп кеткен. Ендігі əңгіме 
мамандық таңдаудың маңыздылығы 
турасында болмақ.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н.Ə. Назарбаев «Қазақстан 
білім қоғамы жолында» атты дəрісін-
де: «Бұл заман білекке сенетін емес, 
білімге сенетін заман. Заманауи əлем-
де елдің қуаты ең алдымен азаматта-
рының білімімен өлшенеді», – деген 
еді. Бүгінгі Қазақстан алдағы бағытын 
айқындаған, сипатын саралап алған 
жасампаз мемлекетке айналды. Мем-
лекеттің өркендеуі, ел əлеуметінің өсуі 
бүгінгі жастардың қолында. Білімі мен 
кəсібін оздырған білікті маман мемле-
кетті бəсекеге қабілетті ел қатарына 
қосатыны даусыз. Бұл жолды білімді де 
білікті маман болмай тұрып игеру əсте 
қиын. Мамандықсыз жақсы жұмыс пен 
еңбекақыға иек арту да мүмкін емес. 
Сол себепті, мамандық таңдауға əр 
жеткіншек аса бір ұқыптылық пен ба-
йыппен қарағаны абзал. Мамандық – 
қарапайым өмір сүру көзі болып табы-
латын жəне қандай да бір дайындықты, 

жауапкершілікті талап ететін іс. Сон-
дықтан, мектеп оқушысы мамандық 
таңдау ісіне орта мектеп қабырғасын-
да жүріп қадам басқан жөн. Ал, орта 
мектеп – кадр дайындаудың алғашқы 
баспалдағы болуы тиіс. Американдық 
кəсіптер сөздігінің мəліметтері бойын-
ша 22 қызмет саласы бойынша жаһан-
да 114 топқа бөлінген 40 мыңға жуық 
мамандық түрі бар екен. Статисттердің 
зерттеу мəліметі бойынша жыл сайын 
25 миллион адам өзінің жұмыс орнын 
ауыстырып, оның 12 % қайтадан өз 
орнына қайтып оралады екен. Қазақс-
танда осы мамандықтардың үш жүзге 
жуық түрі кездеседі.

«Маманды грант таңдайды, гранттың 
беталысын мемлекеттік саясат айқын-
дайды» деген сөз бар жұрт арасында. 
Қай мамандыққа грант көп бөлінсе 
сол мамандықты таңдау басым бо-
лып келеді. Талапкерлердің маман-
дық таңдаудағы шешуші факторы сол 
«гранттың» еншісіне қалаты-
ны жасырын емес. Биылғы 
жылғы мемлекеттік білім гран-
тына Үкімет қаулысымен тап-
сырыс бекітіледі. Қазақстан 
Республикасында жоғары жəне 
жоғары оқу орнынан кейінгі 
мамандықтардың жіктеушісі 
(классификаторы) бар. Сон-
дықтан мектеп бітіруші жастар 
мен олардың ата-аналары ма-
мандық таңдаған кезде бəрінен 
бұрын ел экономикасындағы 
басым бағыттарға назар аудар-
ғаны жөн дейді мамандар. Яғни, 
сөздің тоқетерісі, Білім жəне ғы-
лым министрлігі қазір техникалық 
жəне технологиялық мамандық-
тар тобына басымдық беріп отыр. 
Мысалы, былтыр техникалық 
мамандықтарға 11950 грант бөлінсе, 
биыл 2013-2014 жылдары гранттардың 
саны 475-ке ұлғайып отыр. Яғни, 12341-
ге жетеді. Одан өзге жаңалық бұрын-
ғы мамандықтарға жаңа 18 мамандық 
қосылды. Осы жаңа мамандықтардың 
бірі – Президент жанындағы қауіпсіздік 
кеңесінің ұсынысы бойынша енгізілген 
«исламтану» мамандығы. «Əкімшілік іс 
жүргізу», «балқуы қиын химиялық зат-
тардың химиялық технологиясы» сын-
ды жаңа мамандықтарға елдегі жоғары 

мектептерде студенттерді машықтай-
тын болады.

 Кеңес Үкiметi тұсында ауылдан 
келген мектепті жаңа бітірген жас 
жеткіншектеріміз ҚазПИ, ҚызПИ, 
АШИ, АЗМИ-дiң қабырғасына білім 
алуға көптеп баратын дейді аға буын 
өкілі. Сол жылдардағы жастар мұ-
ғалiм мен мал технигi, мал дəрiгерi 
болуға жүрегі ауып тұратын болса, 
бүгінде жастар таңдауы нано-био тех-
нологияға қарай ауған. Жастар техно-
логияның жетістіктерінің арқасында 
инновациялық тың дүниелерді қолда-
нысқа шығарғысы келеді. Бұл – жаңа 
дəуірдің нышаны. Осыдан бес-алты 
жыл бұрынғы даңқты болған заңгер, 
кеденшi, экономист, қаржыгер тəрізді 
мамандықтардың бүгінде алшысы 
оңынан түспей тұрған жайы бар екен. 
«Бүгінгі жастарымыздың қандай ма-
мандық иесі болғаны 

табысты?» де-
ген заңды сұрақ туады осы орайда. 
2017 жылы Астанада «Болашақтың 
қуат көздері» тақырыбымен EXPO ха-
лық-аралық көрмесін өткізгелі жүрміз. 
Сонымен қатар, «Жасыл экономика» 
бағдарламасы қолға алынып, іске де 
асырылмақ. Демек, энергетика жəне 
жылуэнергетика мамандықтарына сұ-
раныс артатыны белгілі. Осы маман-
дықтарды оқитын жастардың үлесі 
артқаны лəзім. Алдағы уақытта жо-
ғары оқу орынға түсетін мектеп біті-
руші түлектер физикалық бағыттағы 

мамандықтарға көңіл бөлгені абзал. 
Алайда, біз тек елдегі кейбір жағдай-
ларға ғана тоқталдық. Шешім талап-
керлердің өз мойнында.

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті өңіріміздің 
көшбасшы жоғары оқу орыны екені 
баршаға мəлім. Аймағымызға қажетті 
мамандықтар дайындауды өз міндетіне 
алған көп индустриялды білім ордасы. 
Университет біріншіден мемлекеттік, 
екіншіден өңіріміздегі ірі ғылыми ор-
талық, үшіншіден, үш деңгейлік бака-
лавр, магистратура, докторантуралық 
білім беру жүйесімен мамандар да-
йындайды. Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінде Болон процесі бойынша 
əлемдегі озық мемлекеттердің кəсіби 
біліктілік стандартына сай білікті ма-
мандар дайындау жолға қойылған. 
Университет жалпы дуальдық жүйе 

бойынша студенттің оқу орнында 
да, өндіріс ошағынан да тəжірибе 
алмаса жүріп білім алуына ықпал 
етеді. Бүгінгі жастарды мамандық 
таңдаумен қатар, кейін оқуды бітір-
ген соң сол мамандықпен жұмыс 
таба аламын ба деген сұрақ көбі-
рек толғандыратыны шын. Өйт-
кені, мемлекет те, ата-ана да ба-
ланың біліміне қаржы шығындап 
оқытады. Осы тұрғыдан алғанда, 
дуальдық жүйе дегеніміз қазіргі 
білім беру жүйесіндегі бір тренд 
болатыны хақ.

PS. «Мамандықтың жаманы 
жоқ, бірақ мұның кез келгені-
не икемділік қажет, бұл – үл-
кен өнерді, зор шеберлікті 

қажет ететін нəрсе. Кімде-кім 
өзіне біткен ыңғайына қарай қыз-
мет етсе, өз басына да, əлеуметке 
де үлкен пайда келтірмек», – деп өз 
заманының зиялы азаматы, алаш 
ардақтыларының бірі Ж.Аймауытұ-
лы айтқандай, əркім өз сүйген ісі-
мен айналысса қоғамға да, өзіне де 
берер пайдасы зор болады. Осыны 
естен шығармасаңыз игі жас талап-
кер. Өміріңіздегі аса маңызды қа-
дамды жасау сəтінде Сізге ақ жол 
тілейміз!

  Жанар ЕЛЕШОВА

КЕРЕК ДЕРЕК:

2013 жылғы Ұлттық біріңғай тестілеудің қорытын-

дысы да шықты. Биыл оныншы рет тапсырылған 

ҰБТ-ға 143 мың түлектің 95,5 мыңы сынаққа қатыс-

ты. 2012 жылы ҰБТ бойынша орташа көрсеткіш 70,9 

балды құраса, осы жылғы білім көрсеткіші 74,5 бал-

ды көрсетіп отыр. Қазақ мектептерінің білімі жыл-

дан жылға өсіп келеді. Былтырғы жылы 68,2 бал-

ды көрсетсе, биыл 72,8 балдық көрсеткішке ие. 100 

баллдан жоғары көрсеткішке қол жеткізген түлек-

тер саны 11 мың 167 яғни, 11,7 % құрап, өткен жыл-

ғы көрсеткіштен жоғары (10 756 яғни, 9,2 %) нəтиже 

көрсетіпті. Ал ең жоғары 125 балдық көрсеткішті 

республика бойынша 7 түлек жинапты. «Алтын 

белгіге» лайықты екендерін 34 % түлектер дəлел-

деп, былтырғы жылмен салыстырғанда 8 % өсіпті.

СҮЙЕТІН ІСПЕН АЙНАЛЫС, 
ЕЛІҢЕ ТИСІН МОЛ ТАБЫС

Асет ШОХАНОВ, 
Алмас ЖӘЛЕЛОВ,
Бұқар Жырау атындағы 
əдебиет жəне өнер музейінің 
қызметкерлері:

Павлодар өңіріндегі көш бастап 
тұрған С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универси-
теті республикалық деңгейде тек 
жақсы жағынан таныс. Универси-
тет халықаралық, республикалық 
додалар мен бəйгелерде бағын 
сынап, дарабоз атанып жүргені жо-
ғары көрсеткіш деп білеміз. Білім 
шаңырағының білім беру жүйесі 
бүгінде бүкіл елдің мақтанышына 
айналды. Сапалы білімімен, озық 
идеялы ғылымымен мақтана алуы-
ның басты себептерінің бірі – пара-
сатты саясат пен қызметкерлердің 
еңбегін ұйымдастыра білген білікті 
басшының қолында екенін əсте естен шығармаңыздар. Екіншіден, про-
фессорлық-оқытушылық құрамның ерен еңбегі. Жастарға бар білгенін 
үйретіп, өмірлерінде жол сілтеуші ақылшы болып, барын, жанын салып 
талмай қызмет етіп жүрген университет оқытушылары мен қызметкер-
лердің еңбегі. Үшіншіден, оқу-білім аламын деп күндіз-түні ізденіп жүр-
ген студенттердің де еңбегін елемеу мүмкін болмас.

Біз университеттің 2006 жылғы түлегіміз. Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің профессорлық-оқытушылар құрамының жылылығымен, бе-
делді ұстаздардың бізге берген саналы тəрбиесімен, белгілі ғалымдар-
дың сапалы білімінің аркасында біз өмірге канат қағып, қоғамнан өзімізге 
тиесілі орнымызды таптық деуге əбден болады. Казіргі уақытта еліміздің 
өркендеуіне өз үлесімізді қосудамыз. Барлық оқушылар мен мектеп біті-
руші түлектерді С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситетіне білім алуға шақырамыз. Гүлденген қазақ елінің іргесін бірге қа-
лайық!

Ақмарал ЕСІМХАНОВА,
Павлодар облыстық «Сарыарқа самалы» 
газетінің тілшісі:

С.Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университеті өңіріміздегі игі істер 
мен жаңа серпін берер бастамалардың 
жаршысы екені көпшілікке аян. Павлодар 
мемлекеттік университеті білікті мамандар 
даярлауда жоғары жетістікке қол жеткізу-
де. Өйткені, университеттің түлектері ше-
телдерде, Қазақстан əрі Павлодар өңірінде 
лауазымды қызметтер мен байтақ еліміздің 
өнеркəсіптерінде жемісті қызмет етіп жүрген 
өз істерінің шеберлері, кəсіби білікті маман-
дар. С.Торайғыров атындағы ПМУ қаншама 
білікті мамандарды ұшырып, құтты орнына 
қондырды. Мен де осы университет қабырға-
сында білім алып, 2010 жылы болашақ өмірі-
ме жолдама алдым. Бүгінде Павлодар облы-
сының, еліміздің өркендеп өсуіне өз үлесімді 
қосып келемін. Жоғары оқу орын мен маман-
дық таңдау ісінде жаңылысқан жоқпын деп 
есептеймін. Бүгінге дейін журналистиканы 
таңдағаныма еш өкінген сəтім болмапты. Қиындығы мен қызығы қатар жүретін, 
жаңалықтың жаршысы журналист болуды қаладым. Журналистиканың қыр-сы-
рын танып, кəсібіме машықтандым. Бүгінде университет қабырғасында алған 
білімімнің жемісін көріп, кəсібімнің табысын көрім жүрген жайым бар. Білім алған 
ұям С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті менің мақтаны-
шым, əрдайым ақ ниетті тілекшім!

Университетті тəмамдаған түлектердің, профессорлық-оқытушылар құ ра мы-
ның ерен еңбегі еленіп, халық алдында бағаланып жатқаны бəрімізді қуантады. 
Жоғары мектептің қоғам, тəуелсіз мемлекет алдында атқарар игі істері əлі де 
алда деп білемін. Халыққа қызмет етудің дара жолын таңдаған белсенді қоғам 
қайраткерлері мен дарынды журналистер Павлодар мемлекеттік универси-
тетінен келешекте де шығатынына күмəнім жоқ. Елін сүйер азаматтар мен өз 
кəсібінің білікті мамандарын, өнегелі де өрелі қоғам мүшелерін тəрбиелеуде 
С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың еңбегі зор.
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Студенттік өмір

«Ел үшін күйген,
Еңбекті сүйген

Ізгі тілекті
Ер жүректі

Жұртшылықтың көсемі
Жалынды жастарға 

арнаймын»
Ж.Аймауытов

Уақыт керуені көшуде… Тағы 
бір ғасыр жақсысымен жама-
нын сарапқа салып, кейінгіге 
өнегесін қалдырып əдебиеті 
мен мəдениетін ұрпақ еншісі-
не беріп, тарих төрінен барып 
орын алуда. Алайда уақыт ке-
руені сапарынан жаңылған жоқ, 
тоқтайтын емес. Өйткені ол – 
мəңгілік. Ол – шексіз.

…Мəңгілік. Мəңгілік не де-
сеңіз, білім дер едім. Нақтырақ 
айтсақ сол білімнің өмірлік азы-
ғы-мəңгілік.

 Рас, мына асау өмір тізгінін 
кейде ұстатпай кетеді ау 
шіркін…Олай дейтінім күні кеше 
ғана:

«Мектептегі өмір енді 
өткеніміз,

Алаңсыз шақ, балалық 
көктеміміз.

Қуантады біресе қорқыта-
ды,

Бір-ақ күннен есейіп 
кеткеніміз.

Үзілмесін тіршіліктің 
танбас əні

Үлкен өмір есігін кімге аша-
ды.

Алыстағы арамандар 
шақырғанмен

Қоштасарда көңілді мұң ба-
сады» – деп қимаастықпен ал-
тын ордамызбен қоштасып, 
өмір есігін бізге айқара ашып 
тұрғанына қуансақ, бірде қор-
қып сол бір болашағымызды көз 
елесттетін едік. Енді міне сол 

есіктен алғашқы қадамызды 
бастап та қойыппыз. Бұл біздің 
студент болып басқа бір білім 
ордасы университет табалды-
рығын аттауымыз еді.

Жаңа орта, жаңа ұстаздар, 
жаңа достар. Жане ең басыты-
сы жаңа білім жүйесі. (біліміңнің 
бағамен емес, баллмен бағала-
тындығы, небір бітпейтін фор-
мулалар). Міне осының бəрі-
бəрі тылысым, белгісіз ғажайып 
іспеттес…

Универсиетет қабырғасында 
əр түрлі жайттарға таң қалып, 
тамсанып жүрген мына біздер 
қалай сессияның жақындап 
қалғанын білмей де қалыпппыз.

Нағыз қызық енді бастал-
ғандай осы сессия барысында 
өзіміздің алғымыз келген бағаға 
«1», тіпті 0,0…бірдеңе балл жет-
пей қалғанына ішің удай аши-
ды екен, талай студенттердің 
осы сəтте өкінгенін кейбірінің 
өкіріп жылағанын, степендия 
үшін шыр-пыр етіп жүрген сту-
денттерді де көрдім…Бірақ мен 
осы мақаланы жазу барысында 
ПМУ-дың студенттеріне айтқым 
келгені болашақта осы қателікті 
қайталамауға…болар іс болып, 
бояуы сіңген соң əттеген ай деп 
қалмайық дегенім.

Студенттік сəттер өмірдегі ке-
ремет шақтардың бірі...

Ұстаз – мəңгі нұрдың қыз-
метшісі, ол барлық ой мен мен 
қимыл əрекетіне ақылдың дəнін 
сеуіп, нұр құятын тынымсыз 
лаулаған жалын иесі. Ұстаз-
дық –ұлы құрмет, себеібі ұр-
пақты ұстаз тəрбиеледі. Бола-
шақтың басшысын да, ғалымын 
да, еңбекқор егіншісін де де, 
кеншісін де ұстаз өсіреді. 

  Ұлжан ТӨЛЕУ

Здравствуй, мой любимый 
город, затерявшийся где-то 
среди бесконечного неба в 
стране вечного тепла. Как ты 
там без меня? Вот уже почти 
три месяца, как мы с тобой по-
прощались (так страстно ве-
рилось, что не навсегда), а я 
все еще будто с тобой – какой-
то частичкой своей души, ко-
торая отчаянно цепляется за 
бледнеющие с каждым днем 
воспоминания. Иногда, прогу-
ливаясь по своему, до камуш-
ка, до песчинки знакомому го-
роду, мне кажется, что я вижу 
вдали очертания твоих башен, 
древних как легенда; в лицах 
прохожих пытаюсь найти за-
думчивые черты твоих жите-
лей. И запах, доносящийся из 
пекарни в соседнем доме на 
какое-то мгновение становит-
ся так похож на соблазнитель-
ный аромат рождественских 
трдельников…

Знаешь, город, я скучаю. 
Это, наверное, глупо и черес-

чур романтично, но я согласна 
быть наивной и глупой, толь-
ко бы не забыть ничего! Я так 
этого боюсь. Боюсь, что од-
нажды забуду, как звучат объ-
явления станций в метро; как 
нужно здороваться и на какой 
слог делать ударение в слове 
«ahoj»; боюсь, что фотогра-
фия карты в моей голове ког-
да-нибудь сотрется. Я боюсь 
забыть утонченных парней и 
грубоватых девушек, что хо-
дят по твоей земле; их секре-
ты за столиками уютных кафе 
и взгляды, быстрые и слегка 
удивленные. Я так боюсь за-
быть тот восторг, который 
переполнял меня при первой 
встрече с настоящим духом 
Рождества! И эти улицы, укра-
шенные гирляндами, маня-
щие, влекущие, безудержно 
веселые. И музыку, которая 
звучит отовсюду: из гостепри-
имно распахнутых для всех 
туристов сувенирных магазин-
чиков; с обочин, где примости-

лись счастливейшие уличные 
музыканты; из машин, не мол-
нией гоняющих по дорогам, 
а неторопливо спешащих по 
своим делам. И в моей голове 
тоже словно какая-то музы-
кальная пластинка нон-стоп 
играет мелодия праздника и 
счастья! Ёлки, свечи, конфе-
ты, смех и даже немного сне-
га – это была настоящая рож-
дественская сказка, главной 
героиней которой так неожи-
данно стала я.

Город, город, ты, пожалуй-
ста, оставайся таким же, ка-
ким я тебя полюбила однажды 
и навсегда, и мы обязательно 
встретимся с тобой еще раз. И 
я снова отправлюсь бродить 
по Златой уличке, хранящей 
вековые секреты алхимиков и 
князей. Я снова приду на Кар-
лов мост, чтобы замерзающий 
художник нарисовал мой пор-
трет. Поздороваюсь мысленно 
со всеми святыми, с высоты 
наблюдающими 21 век, и все-
ми юродивыми, чьи верные 
друзья лежат рядом, положа 
голову на передние лапы. Я 
обязательно зайду погреть-
ся в самое замечательное 

место – джаз-клуб в подзем-
ном переходе, где за бокалом 
горячего вина или чашечкой 
кофе можно целый вечер на-
слаждаться ритмами далеких 
стран. Я обещаю, что куплю 
самую красивую безделушку 
у самого красивого продавца 
с глазами как море, заполню 
несколько раз память своего 
фотоаппарата и встречу рас-
свет на Петршинском холме, 
чтобы быть ближе к Солнцу и 
увидеть его раньше всех.

Мой город, ты так прекра-
сен в моих глазах и так без-
образен в своих реалиях. И 
это еще сильнее привязывает 
к тебе, до такой степени, что 
кажется, будто и не было ни-
чего ДО тебя – а есть лишь 
эти головокружительные дни 
с тобой, да будущее, в ко-
торое хочется верить. И это 
похоже на то, когда ты кача-
ешься на качелях, и то взмы-
ваешь ввысь – туда, где есть 
лишь свет, тепло и красота, 
то проваливаешься вниз – к 
жестокости, страху и урод-
ству.

А еще… не знаю, поймешь 
ли ты меня, но мне не хвата-

ет тех, кто был со мной ря-
дом тогда. И пусть мы видим-
ся часто, я уже не могу так 
искренне назвать их своей 
семьей. Сколько было пере-
жито, сколько дорог пройде-
но, сколько шуток выдумано 
вместе! Мне кажется, когда я 
снова приеду к тебе, я встречу 
ИХ, таких как раньше – самых 
лучших, добрых, безбашен-
ных, милых моих друзей.

Ну вот и всё. За то время, 
пока я писала тебе письмо, я 
как будто снова перенеслась 
в твой мир. И снова я не хочу 
прощаться. Я знаю, впереди 
еще много дней, много дорог, 
много встреч и расставаний. 
Но ты – особая глава в книге 
моей жизни. Яркие картинки 
будут не раз поднимать мне 
настроение в тоскливые ве-
чера, но самое главное – то, 
что между строчками. То, что 
осталось в сердце. Когда-ни-
будь ты расскажешь мне по-
следнюю легенду, я отложу 
листы и прислушаюсь к мело-
дии Астрономических часов, 
отмечающей полдень…

  Гайнель-Хаят Машрапова

Я вернусь…

АЛҒАШҚЫ СТУДЕНТТІК ШАҚ, 
АЛҒАШҚЫ СЕССИЯ

Незабываемый 
семестр в Латвии

Осенью, благодаря про-
грамме академической 
мобильности, мне с мои-
ми сокурсниками удалось 
отучиться целый семестр 
в столице Латвии Риге. 
Наша группа из ПГУ имени 
С. Торайгырова в составе 
4-х студентов специаль-
ности «Информационные 
системы» обучалась в 
Балтийской Международ-
ной Академии (Baltijas 
Starptautiska Akademija). 
Впечатления от Латвии у 
нас самые положитель-
ные.

Образование в Латвии 
отличается от нашего. Нач-
нем с самой системы. У 
них 10 балльная система 
оценки, в отличие от нашей 
пятибалльной. Не обяза-
тельно посещать все за-
нятия, достаточно просто 
успешно сдать экзамен. И я 
считаю это правильным, так 
как если уже имеешь опре-
деленные познания, зачем 
тратить время впустую. Ну 
а если не имеешь знаний, 
как я в то время, то препо-
даватели втягивают в про-
цесс обучения. Мы шли на 
занятия, и каждый задавал-
ся вопросом: «Интересно, 
что же нового я узнаю се-
годня?». Когда шли сдавать 
экзамены, мы даже и не 
задумывались о том, что-
бы делать шпаргалки или 
пользоваться телефоном. 
Я знал абсолютно весь ма-
териал и был уверен в том, 
что без проблем сдам экза-
мены. Так оно и вышло. На 
экзамене по английскому 
языку я допустил 3 ошибки 
из 97 вопросов, по програм-
мированию у меня не наш-
ли ошибок. По остальным 
4-м предметам все было 
сделано идеально, абсо-

лютно верно. И при-
ехал я с отличными 
оценками!

В общем, обучаются в 
Латвии не по принуждению, 
а по желанию. Если срав-
нивать, то образование в 
Казахстане более объем-
ное, чем в Латвии, где объ-
ем материала умеренный, 
дают только то, что пона-
добится в будущем, и весь 
этот материал вполне ре-
ально усвоить. Еще один 
факт в Риге – я не встречал 
студента, который бы учил-
ся по гранту, кроме казах-
станцев, а когда я говорил, 
что я получаю стипендию, 
то люди удивлялись, как 
это – учиться и получать за 
это деньги?.

В Латвии очень развит 
туризм, а развит он потому, 
как латвийцы сохраняют 
памятники архитектуры и 
старые дома и постоянно 
их реставрируют. Там очень 
много иностранцев и мне 
было интересно беседо-
вать с ними. Большинство 
людей очень дружелюбные 
и отзывчивые.

В Риге своя атмосфера. 
Город разделен рекой на 
2 части: старый и новый 
город. Мы жили в центре 
старого города. В старом 
городе практически каждое 
здание имеет свою исто-
рию. О некоторых зданиях 
даже легенды слагают. Из 
окон нашего номера был 
виден парк и Националь-
ная Опера. Кстати, в Риге 
люди очень любят ходить в 
театр, и буквально каждые 
две недели в здании Оперы 
были новые постановки.

Кроме Риги, мы побыва-
ли в других городах Латвии. 
Были в Юрмале, где еже-
годно проходит фестиваль 
«Новая волна». Нам очень 

понравился этот примор-
ский город, а от Балтийско-
го моря у меня остались 
неописуемые впечатле-
ния. Также мы съездили в 
средневековый город под 
названием Сигулда. Там, 
конечно же, живут обычные 
люди в обычных домах, но 
на окраине города находят-
ся развалины настоящего 
средневекового замка. Там 
мне довелось примерить 
кольчугу средневекового 
рыцаря и подержать в ру-
ках меч, который когда-то 
применялся в сражениях. 
Также у нас была возмож-
ность попутешествовать 
по другим городам Европы, 
и мы ее использовали. На 
Рождество я поехал к сво-
им родственникам в Герма-
нию в город Кальв (Calw) на 
одну неделю. За это время 
я сходил на футбол в горо-
де Штуттгарт (Stuttgart), где 
Штуттгарт выиграл Кельн 
со счетом 2:1, побывал на 
русской свадьбе, встретил 
Рождество.

Я хотел бы выразить бла-
годарность родному вузу за 
то, что мне дали возмож-
ность получить образова-
ние в Европе. Сам я вряд 
ли смог бы себе позволить 
это. Я получил огромный 
опыт в общении с иностран-
цами, значительно улучшил 
свой английский. Убежден, 
что этот опыт пригодится 
мне в жизни.

  Иван ДАВЫДЕНКО,
студент специальности 

«Информационные 
системы» ПГУ 

им.С.Торайгырова

лирическая зарисовка о поездке в Прагу по программе академической мобильности
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В своем Послании народу Казахста-
на «Стратегия «Казахстан-2050»: но-
вый политический курс состоявшегося 
государства» Президент страны Нур-
султан Абишевич Назарбаев в числе 
первостепенных целей, направленных 
на реализацию Стратегии, указал на 
необходимость создания современной 
и эффективной системы образования – 
в том числе и высшего.

Важность этой поставленной Главой 
государства амбициозной задачи четко 
осознают все работники высшей шко-
лы нашей республики.

Работники высшей школы страны с 
оптимизмом смотрят в будущее, впе-
реди много положительных изменений, 
много эпохальных побед. С оптимиз-
мом глядим в будущее и мы, сотруд-
ники ПГУ им.С.Торайгырова – все при-
оритеты Стратегического плана вуза 
выполняются в контексте масштабной 
модернизации образовательной систе-
мы страны.

НОВЫЙ СТАТУС ВУЗА
Одним из ведущих инновацион-

ных механизмов в высшем образо-
вании страны, направленных на ре-
шение задач Госпрограммы развития 
образования, является введение новой 
классификации вузов, опирающейся 
на мировой опыт. Павлодарский го-
сударственный университет имени 
С.Торайгырова входит в число инно-
вационно-ориентированных учеб-
ных заведений.

В соответствии с этим в ПГУ 
им.С.Торайгырова действующей науч-
ной инфраструктуре придан инноваци-
онный характер: сегодня она включает 
в себя научно-технологический парк 
«Ертіс», Региональный центр иннова-
ций и трансферта технологий, Реги-
ональный сайт инноваций и научных 
разработок и 15 научно-практических 
центров.

Ученые ПГУ им.С.Торайгырова ра-
ботают по таким приоритетным ин-
новационным направлениям, как 
нанотехнологии; ресурсосбережение 
и энергосберегающие технологии; 
развитие металлургии и машиностро-
ения; строительная индустрия и про-
изводство строительных материалов; 
биотехнологии и развитие фармацев-
тической промышленности; информа-
ционные технологии; социально-гума-
нитарное направление.

Многие разработки, осуществляю-
щиеся на базе научно-практических 
центров ПГУ, являются уникальны-
ми в своем роде.

О возрастании объема научных ис-
следований в деятельности универси-
тета свидетельствует факт увеличения 
их доли в общих доходах вуза. Так, если 
в 2011 году она составляла 5 %, то к 
2012 году эта доля составила уже 10 %. 
К 2015 году мы планируем достигнуть 
отметки в 30 %, а к 2017 году доведем 
эту цифру до 50 %, что полностью соот-
ветствует критериям современного ис-
следовательского университета.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
ВЫПУСКНИКОВ ЭКОНОМИКОЙ

В соответствии с поручением Главы 
государства главным стратегическим 
приоритетом ПГУ им.С.Торайгырова 
является подготовка конкурентоспо-
собных специалистов.

Согласно ГПРО, к 2015 году (окончание 
первого этапа реализации Госпрограм-
мы) не менее 78 % выпускников, обучив-
шихся по госзаказу, должны быть трудо-
устроены по специальности в первый 
год обучения. Наш вуз ориентируется 
на эти цифры. В результате поэтапной 
работы с выпуском трудоустроено 1014 
человек, что составляет 88 % от общего 
выпуска (1152 человек). Что касается вы-
пускников, обучившихся по госзаказу, то 
их трудоустройство в общем составляет 
92 %, однако по специальности – лишь 
58 %. В этом аспекте в университете пла-
нируется проведение целенаправлен-
ной работы по заключению договоров с 
предприятиями региона по базам произ-
водственной практики с последующим 
трудоустройством, организация ярмарки 
выпускников, проведение акции «С ди-
пломом в село», создание электронной 
базы выпускников, связь с отделом заня-
тости и социальных программ, молодеж-
ной биржей труда.

В университете проведена работа по 
изменению структуры образователь-
ных программ в сторону увеличения 
доли производственной практики, 
целью которой является закрепление 
ключевых компетенций, приобретение 
практических навыков и опыта профес-
сиональной деятельности по специ-
альности.

По всем специальностям бакалаври-
ата у нас с 2013 года в образователь-
ные программы включено прохождение 
профессиональных практик на базе 
предприятий, начиная со 2 курса.

В соответствии с поручением Гла-
вы государства Н.А.Назарбаева о том, 
что «…высшее образование должно 
ориентироваться в первую очередь 
на максимальное удовлетворение те-
кущих и перспективных потребностей 
национальной экономики в специали-
стах» – ПГУ им.С.Торайгырова строит 
сотрудничество с работодателями 
на принципиально новой основе.

Работодатели участвуют в формули-
ровании профессиональных компетен-
ций выпускников ПГУ им. С.Торайгырова, 
подключаются к процессу формирова-
ния учебных планов, участвуют в учеб-
ном процессе и в работе Государствен-
ных аттестационных комиссий.

На базе промышленных предприятий 
региона созданы филиалы кафедр, где 
осуществляется совместная научная и 
практическая деятельность ППС, обуча-
ющихся вуза и сотрудников предприятий. 
На сегодняшний день действуют 40 фи-
лиалов кафедр ПГУ им. С.Торайгырова.

В ГПРО на 2011-2020 гг. одним из 
важнейших индикаторов достижения 
высокого уровня образования являет-
ся увеличение доли финансирования 
образовательной, научной и инноваци-

онной деятельности гражданских вузов 
за счет ГЧП до 10 %.

Традиционным форматом ГЧП в об-
разовании является подготовка кадров 
за счет средств предприятия. В 2012-
2013 учебном году за счет средств ра-
ботодателей в ПГУ обучается 205 сту-
дентов, в том числе 153 студента по 
грантам акима области; 52 студента – 
по грантам предприятий.

Одной из инновационных технологий 
обучения является внедрение в вузе 
элементов дуальной системы подго-
товки специалистов.

В университете утвержден План вне-
дрения дуальной системы обучения. 
Разработаны и утверждены рабочие 
программы по дуальной технологии 
по 6 образовательным программам: 
«Теплоэнергетика», «Машинострое-
ние», «Профессиональное обучение», 

«Журналистика», «Музыкальное об-
разование» и «Инструментальное ис-
полнительство», в которых опреде-
лены дисциплины, преподаваемые 
непосредственно на производстве, и их 
содержание. В итоге уже более 20 дис-
циплин изучаются нашими студентами 
непосредственно на производстве.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

Механизмом достижения нашей стра-
ной мирового уровня образования и 
вхождения в единое образовательное 
пространство является выполнение 
параметров Болонского процесса.

ПГУ им.С.Торайгырова активно раз-
вивает академическую мобильность 
студентов и преподавателей. Так, в 
2011-2012 учебном году в рамках внеш-
ней академической мобильности 20 
учащихся нашего вуза прошли обуче-
ние в таких странах, как Российская 
Федерация, Китай, Польша, Чехия и Ис-
пания. Ими было освоено 325 кредитов. 
В 2012-2013 учебном году по внешней 
академической мобильности уже прош-
ли обучение уже 55 студентов ПГУ.

Одна из главных задач, обозна-
ченных в Стратегическом плане ПГУ 
им.С.Торайгырова, – активное между-
народное позиционирование вуза. 
В числе ключевых приоритетов по раз-
витию и расширению международных 
связей – сотрудничество с зарубеж-
ными партнерами в сфере научного и 
профессионального образования.

В настоящее время действуют 103 
договора о сотрудничестве с вузами и 
организациями ближнего и дальнего 
зарубежья по различным областям тех-
нических и естественных наук.

В рамках реализации Госпрограммы 
развития образования на 2011-2020 
годы в стране принята новая програм-
ма привлечения зарубежных уче-
ных, благодаря которой наши студен-
ты получают возможность «из первых 
рук» слушать лекции профессоров с 
мировым именем.

Количество зарубежных ученых, при-
глашенных в ПГУ им.С.Торайгырова, 
составило в 2011 году 56 человек, в 
2012 – 46 человек; в 2013 запланирова-
но приглашение 48 ученых из ведущих 
университетов мира.

В числе приглашенных в наш вуз уче-
ных – лауреат Нобелевской премии по 
экономике Роберт Александр Манделл 
(Колумбийский университет, США), рек-
тор института AKAD г.Лейпциг (Герма-
ния) Ханс-Кристиан Браувайлер, про-
фессор Англиа Раскин Университета 
(Великобритания) Майкл Коул, профес-
сор Института глобального развития 
(Великобритания) Элисон Крейг, про-
фессор Стамбульского университета 
(Турция) Хаяти Тюфекчиоглы и другие 
ученые с мировым именем. Буквально 
месяц назад наш университет вновь 
посетил нобелевский лауреат – это 
американский ученый Финн Кидланд, 
который в 2004 году получил Нобелев-
скую премию по экономике.

Другим важным фактором, способ-
ствующим интеграции ПГУ им. С.Торай-
гырова в мировое пространство выс-
шего образования, является уровень 
владения студентов нашего вуза ино-
странными языками, т.е. подготовка 
полиязычных кадров. Глава государ-
ства Нурсултан Абишевич Назарбаев 
подчеркнул, что «…для современного 
казахстанца владение тремя языка-
ми – это обязательное условие соб-
ственного благополучия».

В нашем университете в 2012 году 
осуществлен запуск пилотных образо-
вательных программ по полиязычно-
му образованию по специальностям 
5В060200, 6М060200 Информатика, 
5В072000, 6М072000 Химическая тех-
нология неорганических веществ – это 
38 студентов, владеющих тремя язы-
ками. На английском языке подготовку 

осуществляют 16 полиязычных препо-
давателей по 38 дисциплинам. В даль-
нейшем – до 2014 года – предусмотрено 
увеличение количества образователь-
ных программ по полиязычному образо-
ванию – до 16 и количества дисциплин, 
читаемых на английском языке – до 105.

Одним из приоритетных направлений 
Стратегического плана Павлодарского 
государственного университета имени 
С.Торайгырова является имиджевая по-
литика вуза, предполагающая в числе 
базовой задачи институциональную и 
специализированную аккредитацию.

ПГУ им.С.Торайгырова нацелен на 
институциональную и специализиро-
ванную аккредитации. На институцио-
нальном уровне вуз в 2010 году прошел 
аккредитацию в Национальном аккре-
дитационном центре Министерства об-
разования и науки Республики Казах-
стан. В марте 2012 года ПГУ прошел 
специализированную аккредитацию в 
зарубежном аккредитационном агент-
стве ACQUIN (Германия) по 6 образова-
тельным программам бакалавриата и 
2 образовательным программам маги-
стратуры. В связи с введением нового 
Национального реестра аккредитацион-
ных агентств и передачи аккредитации 
в конкурентную среду, в 2013 году вузом 
планируется прохождение институцио-
нальной, а также специализированной 
аккредитации 17 образовательных про-
грамм (9 бакалавриата и 8 магистрату-
ры) в НКАОКО. Также в 2013 году в Не-
зависимом агентстве аккредитации и 
рейтинга (НААР) планируется аккреди-
тация 15 образовательных программ (9 
бакалавриата и 6 магистратуры). Кроме 
того, в скором времени запланировано 
прохождение аккредитации в междуна-
родном аккредитационном агентстве 
ASIIN: 12 образовательных программ (6 
бакалавриата и 6 магистратуры).

Таким образом, ПГУ им. 
С.Торайгырова сегодня успешно ре-
шает задачи интеграции в мировое 
образовательное пространство на 
основе принципов Болонского со-
глашения, поступательного разви-
тия в качестве исследовательского 
университета инновационного типа, 
внедрения новых эффективных ме-
тодов обучения в подготовке конку-
рентоспособных, востребованных 
экономикой специалистов, призна-
ния диплома ПГУ не только в Казах-
стане, но и в дальнем зарубежье.

Залогом же уверенного научного, 
образовательного и культурного ро-
ста ПГУ им.С.Торайгырова является 
строгое следование методологи-
ческой опоре в лице государствен-
ной Стратегии «Казахстан-2050», 
конкретных поручений Президента 
нашей страны, Министерства об-
разования и науки, а также четкое 
стратегическое планирование дея-
тельности вуза, согласное с актуаль-
ными вызовами современности.

Из доклада ректора ПГУ 
им.С.Торайгырова, д.э.н., профессора 

С.М.ОМИРБАЕВА
ко Дню университета (01.06.2013)

ПГУ ИМ.С.ТОРАЙГЫРОВА: 
НАВСТРЕЧУ НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ!

День университета, который мы празд-
нуем впервые – это радостная дата для 
каждого сотрудника университета и 
знаменательное событие в жизни всего 
Павлодарского региона. Вместе с тем это 

еще и повод обозреть поступательное 
становление и развитие нашего 

университета за более чем полу-
вековую историю существова-
ния, повод пристально рассмо-
треть нынешнее состояние 
и достижения ПГУ – с тем, 
чтобы двигаться дальше, в 
соответствии с актуальны-
ми вызовами современности 

и новым стратегическим 
курсом нашей страны.
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Махмұд Қашқари ең-
бектерінде Сырда-
рия өзені, Сайрам, 

Сығанақ, Карнак, Ситкун, Фа-
раб, Карачук т.б. қалаларымен 
бірге түркі халықтарына ор-
тақ Қарасеңгір, Қарғалық, 
Бақырлық, Ақсай, Қарайилға 
т.б. микротопонимдердің кез-
десетінін аңғаруға болады.

М. Қашғари Казвин деген 
қаланы Афрасиабтың Каз 
есімді қызы салдырған деп 
жазады. Ал, Барсхан, Бар-
ман қалаларын Афрасиабтың 
Барсхан, Барман деген ұлда-
ры салғызғанын, Семеркенд 
(қазіргі Самарқант) бір кез-
дерде Семізкент аталғанын, 
сол атаулардың мағынасы 
«бай қала» екенін баяндайды. 
Бесбалик, Янгибалик деген 
жалқы есімдердің екінші бөлігі 
«балик – қала» деген мағы-
наны білдіретінін айта келіп, 
Бесбалик – «Бесқала», Янги-
балик – «Жаңақала» деп жаза-
ды. «Қала» мағынасында улус 
деген сөз қолданылатынын 
М. Қашқари өз еңбегінде атап 
өткен. Баласағұн қаласының 
екінші аты Кузулус болған. Сол 
кездегі көптеген өзен, су атта-
рының құрамындағы окуз сөзі 
«су», «өзен» мағынасын білді-
реді, кейде «өзен» мағынасын-
да тадгун сөзі қолданылған.

Профессор А.Н. Кононов 
еңбектерінде Махмұд Қаш-
қаридың ең алдымен туған 
халқына жақын болғандығын 
əділ атап көрсетеді. «Шын-
дығында да, халықтың өмірін 
жан-жақты жəне терең танып 
білуге ықпал еткен факторлар-
дың бірі қашқарлық ғалымның 
түркілер өмір салтына зерт-
теушілік тұрғыдан келуі бола-
тын. М. Қашқаридың мұны жа-
зудағы мақсаты – түркі тілінің 
мəртебесін көтеріп, араб тілі-
нен еш кем түспейтінін дəлел-
деу…» – деп жазды.

Бұл жерден М. Қашқари-
дың түркі халқына деген отан-
сүйгіштік көзқарасын аңғаруға 
болады. Ол (ХІ ғасыр) Еуропа 
мен Қытай арасында түркі ха-
лықтарының орналасуы мен 
қалаларының картада көрініс 
табуына мүмкіндік жасады. Ға-
лымның жасаған осы дөңгелек 
картасы əлем бейнеленген ең 
ежелгі түркі халықтарының 
тарихындағы бірінші карта 
деп бағаланады (Сурет-1). Бі-
рақ күні бүгінге дейін картаның 
сыры ашылмай келеді. М.Қаш-
қари əкесінің туған жері Барс-
хан көрсетілген, дəл ортадағы 
ішкі төрт бұрыштың оң жағын-
да жеке жазылған.

Махмұд ибн əл-Құсайын 

сол кездегі (кейін өзі əңгіме 
ететін) түркі тілдерін жалпы 
бағдарлап шығу үшін олар-
ды Румнан (Рим) бастап шы-
ғысқа қарай санап өтеді: пе-
ченег, қыпшақ, оғыз, йемек, 
башқұрт, басмыл, қай, йабғу, 
татар, қырғыз. Орналасу 
тəртібі жағынан қырғыздар 
Шын мемлекетімен көрші 
отырған. Одан əрі (күншығыс-
қа қарай) чығыл, тухси, яғма, 
танут, қытай елдері орна-
ласқан. Одан əрі табғаштар 
тұрады. Олар Машын елі бо-
лып есептеледі.

Махмұд Қашқари алғаш 
рет «қорық» сөзінің этимоло-
гиясын анықтап берді. Оның 
пікірінше «қорық» сөзі кез кел-
ген қоршалған аумақ жеке пай-
даланушы адамның «тыйым 
салынған жайылымы» ретінде 
қарастырады. Сонымен қатар 
«көктеу, жайлау, күзеу, қыс-
тау» терминдері де кездеседі. 
Бұл жерден табиғатты қорғау 
жөніндегі көзқарасын аңғаруға 
болады.

Оның айғағы ортағасыр-
ларда хандардың жеке пай-
даланатын жерлері: хан са-
райынан басқа өзен-көлдер, 
жайылымдар мен шабындық-
тар, орман алқабы мен аң ау-
лайтын арнайы иеліктері бол-
ған.

Атыл-Еділ, Ила-Іле, Ар-
тыш-Ертіс, Манғышлақ се-
кіл ді туған өлкеміздегі жер 
бе деріне меншіктелген атау-
лар жайында аса қүнды то-
пономиялық деректерді осы 
шығармадан кездестіреміз. 
Ертіс Иəмек (Қимақ) даласын-
дағы көп салалы өзен екендігі-
не түсіндірме берген автор 
өзен шын мəнінде «Артыш 
суы – Ертіс суы» деп аталады. 
«Əртішмəк» етістігінің түбірі 
«Əртіш – Ерту» болады. «Су-
дан кім тез ерітер» мағына-
сында қолданылған – деп жа-
зады. Ертіс өзенінің атауы VIII 
ғасырда қойған Күлтегін мен 
Тоныкөк ескерткіштерінде кез-
деседі жəне онда: «… түркілер 
Алтай тауынан көтеріліп, Ертіс 
арқылы өтіп, түркеш тайпа-
сын жеңгендері баяндалады». 
М. Қашқари сөздігіндегі Иртыш 
(Эртишмақ) «Кім тез өтеді» 
түсінігі ғылыми этимологияға 
жетелейтін бірден-бір дерек. 
«Ертішті – бəсекелесіп өтісті; 
бəстесіп өтісті… Ертүріш – ер 
түшмек – Бəске өтісер – бəске 
өтіспек. Ертті: өтті, кешті. Өдз-
лек ертті – Заман өтті…Ертер–
ертмек, өтер-өтпек» жазбала-
ры көрсетіледі.

Махмұд Қашғаридың па-
йымдауынша түркілер үлкен 

өзендердің барлығын Жейхун 
деп атаған. Ал Іле өзені түркі 
елдерінің жейхуны. Екі жа-
ғалауында түркі тайпалары-
ның яғма, тахси рулары мен 
жігілдің бір тобы өмір сүреді. 
Ғалымдар Қашғари сөздігін-
де келтірілген географиялық 
нысандардың Тянь-Шань мен 
Жетісу аймағына катысты 
көпшілігінің Бедел, Шамси, То-
руг, Арт асулары, Ақсай мал 
жайылымы, Қазақ жер аты, 
Куча, Үзгенд қалалары, Ісігкөл, 
Сізіңкөл секілді көл аттары т.б. 
атаулар күні бүгінге дейін өз-
геріссіз қолданып келе жатқа-
нын хабарлайды.

Топонимика географиялық 
атауларды дұрыс жазудың 
қыр-сырын ғылыми тұрғыдан 
дəлелдеп, картографияға өз 
көмегін көрсетіп жатса, өз ке-
зегінде, топонимиканы ерек-
ше əдіспен – картографиялық 
зерттеу əдісімен қамтамасыз 
етіп жатады. Бұл əдістің ең 
басты жəне алғашқы қызметі 
жер-су аттарын зерттеуде 
атауларды жинаудың, тарихи 
деректерді табудың қайнар 
көзі ретінде дайын карталар-
ды пайдалану болып табыла-
ды. Сонымен екеуінің арасын-
дағы тығыз байланыс тиісінше 
ғылымның екі бағытын қалып-
тастырды. Оның бірі – «кар-
тографиялық топонимика» деп 
аталса, екіншісі – «топоними-
калық картография» деп ата-
лады.

Махмұд Қашқаридың бұл 
еңбегінің топонимика үшін ма-
ңызы ең алдымен қазіргі ма-
ғынасы көмескіленген кейбір 
атаулардың дəл мағынасын 
табуға көмектессе, екіншіден, 
бұл жинақты бүгінгі күні ұмыт 
болған түркілік географиялық 
терминология жинақталған ең-
бек деп атауға болады.

«Түрік сөздігі» деректеріне 
сүйеніп, Қазақстандағы атау-
ларды талдаған кезде кейбір 
семантикалық тұрғыдан аса 
маңызды, географиялық жа-
ғынан дəйекті түсіндірілетін 
атауларға қатысты бірқатар 
мəселелер анықталды. Енді 
солардың кейбіріне тоқтала 
кетейін.

Біріншіден, еліміздегі тау, 
өзен атауларында кездесетін 
ұлы сөзін əдетте топонимис-
тер, «үлкен, басты» деген ма-
ғынада түсіндіреді. Махмұд 
Қашқари бұл сөздің мағына-
сын «ескі, көне» деп берген. 
Сарыарқадағы ежелгі тау мас-
сиві Ұлытаудың атауын осы 
тұрғыдан түсіндіретін болсақ, 
бұл орографиялық нысан-
ның аталуы оның ежелгі тау 

екендігінен хабар береді. Геог-
рафиялық тұрғыдан алатын 
болсақ, бұл түсіндірме шын-
дыққа жанасымды: бұл тау 
шындығында да оқшауланған 
аласа таулы (абсолютті биіктігі 
1133 м) жер бедерімен сипат-
талады. Мұнда ежелгі таулар-
ға тəн үгілу мен мүжілу іздері 
де айқын байқалады.

Екіншіден, топонимдер құ-
рамындағы чахшақ (шақшақ) 
сөзі қазіргі кезде геноороним 
ретінде түсіндіріледі. Бұл 
сөздің Қашқари сөздігіндегі 
мағынасы «тастақ, тау төбе-
леріндегі тастақ жер, шағыл-
дар» деп беріледі. Қызылорда 
облысындағы Шақшақ тауы-
ның, Павлодар облысындағы 
Шақшақ тауының атауларын 
біз осы ежелгі географиялық 
терминмен байланыстыра-
мыз. Оған қоса, Павлодар 
облысында қазір Шақшан 
деп жазылып жүрген 2 тау-
дың (Баянауыл ауданы мен 
Екібастұз қалалық əкімшілік 
аумағында), қоныс пен қыс-
таудың атаулары да уақыт өте 
келе бұрмаланып айтылған 
Шақшақ болуы əбден мүмкін 
деп тұспалдаймыз. Бұл тау-
лардың оларды қоршаған жер 
бедерінен айрықшалап тұра-
тын белгісі – салыстырмалы 
түрде биік екендігі жəне тас 
қорымдардың болуы. Осы 
белгілерінің өзі бұл атаулар 
тобының шығу тегін геогра-
фиялық ерекшелігімен байла-
ныстыруға мүмкіндік береді.

Үшіншіден, «Түрік сөздігін-
де» қазір қолданыста жоқ 
өсімдік, жануар атаулары 
жинақталған. Бұл фитотопо-
нимдер мен зоотопонимдерді 
ажыратып, мағынасын түсі-
нуге көмектеседі. М. Қашқари 
еңбегінде күрт («қайың, тау 
ағашы»), шарұн («шынар аға-
шы»), сөгүт («мəжнүн тал»), 
құрт («бөрі») сөздеріне түсінік 
берілген. Бұл танымал атау-
лар болғанымен, əлі дəйекті 
түрде зерттелмей келе жатқан 
Күрті, Шарын, Сөгеті топоним-
дерін талдауда ескерілуі тиіс 
деп есептейміз.

Төртіншіден, Қашқари ең-
бегінде Қазақстан аумағында-
ғы кейбір географиялық атау-
лар бар. Олардың қатарында 
Ақсай – жер аты, Ақтерек – Іле 
суы үстіндегі көпір, Еділ – Қып-
шақ еліндегі бір дарияның аты, 
Ертіс – Йемек даласындағы 
бір өзеннің аты, Қарнақ – оғыз 
қалаларының бірі, Іле –да-
рияның аты, түрік жұртының 
Жайхуны жəне тағы басқа да 
атаулар бар. Мұның өзі түркі 
əлемінің ортағасырлық жəді-
герінің қазіргі топонимика 
үшін орасан зор маңызы бар 
екендігін дəлелдеп отыр.

  Қ.Т. Сапаров,
С. Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік 
университетінің профессоры, 

география ғы лым дарының 
докторы, ҚР Журналистер 

Одағының мүшесі

Махмұд Қашқари – түркі халықтары ішінен шыққан тұңғыш картограф және топони-
мист ғалым. ХІ ғасырда араб тілінде жазылған Махмұд Қашқаридың «Диуани-лұғат-ат-
түрк» атты басты еңбегі, яғни «Түркі тілдерінің сөздігі» әлемге әйгілі ғұламаның бізге 
қалдырған жәдігері болып табылады. Бұл көне еңбек – ерте ортағасырдағы түркілер 
жайлы жазылған энциклопедия. Онда тарихшыларға, этнографтарға, географтарға, 
лингвистерге керекті аса құнды деректер мол кездеседі. «Диуани-лұғат-ат-түркте» сол 
кездегі түркі халықтарының этнонимдерінің, антропонимдерінің, топонимдерінің 
қойылу тарихы, мағынасы ашылып көрсетілген. 3 томнан, 8 кітаптан тұратын ғалымның 
еңбегінде түркі халықтарының 7500-ден астам сөздері жинақталып, араб тіліндегі 
мағынасына түсіндірмелер берілген. Оның ішінде 110-нан астам географиялық нысан-
дар, 40 түрлі халық пен тайпалар туралы мағлұматтар көрсетіледі.

Сурет 1. Махмұд Қашқаридың дөңгелек картасы.

ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫН 
ЗЕРТТЕГЕН 

ҒҰЛАМА ҒАЛЫМ
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Сұхбат

КРОВОЖАДНАЯ 
ПОНЕВОЛЕ

– Канат Камбарович, как давно дей-
ствует руководимая Вами научная 
группа?

– С 1998 года. В конце 90-х, если 
вспомнить, мошка для Павлодара 
стала огромной проблемой. На ули-
цу выйти было просто невозможно, на 
остановках люди стояли с вениками, в 
детских садах отменяли прогулки… И 
такая ситуация продолжалась доволь-
но долго: примерно с середины мая до 
конца первой декады июля – это время 
массового выплода мошек.

Тогда руководство нашей области 
приняло решение: найти выход из си-
туации, предложить методы борьбы 
против мошек. С этим поручением 
тогдашний аким Павлодарской об-
ласти обратился в 1998 году в ПГУ 
им.С.Торайгырова. Тогда и была созда-
на научная группа по сопровождению 
дезинсекционных мероприятий, на-
правленных на сокращение численно-
сти мошки. Я стал руководителем этой 
группы, хотя раньше исследованиями 
мошек не занимался. С тех пор руко-
водимая мной научная группа занима-
ется только научным сопровождением 
«противомошкариных» мероприятий. 
Мы не имеем отношения к выбору кон-
кретного препарата и непосредственно 
к обработкам – их выполняют учреж-
дения, определяемые Департаментом 
Комитета государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора по 
Павлодарской области. Наша работа 
заключается в установлении сроков 
обработки, количества препарата и со-
блюдения технологии.

Уже в первый год работы мы много 
чего узнали об этом насекомом: на-
пример, то, что у нас насчитывается 
всего шесть видов мошки. Мы выясни-
ли также, на каких субстратах в Ирты-
ше развиваются её личинки. Но самое 
главное – определили, почему мошка 
стала приносить столько неприятно-
стей человеку, почему стала активным 
кровососом. Все работы мы проводили 
совместно с руководством санитарно-
эпидемиологических служб области.

– Что же явилось основной причи-
ной такого массового нашествия мо-
шек?

– Причина, по моему мнению, 
очень простая: инстинкт 
продолжения рода. Дело 
в том, что на ста-
дии личинки самка 
мошки активно 
питается, тем са-
мым формируя 
жировое тело 
для дальнейшей 
успешной яйце-
кладки. Но вот, 
период активного 
развития жирово-
го тела у личинок 
мошки стал совпадать 
с тем временем, когда на 

Бухтарминском водохранилище откры-
вают шлюзы. Огромный поток несёт в 
воды Иртыша грязь, песок, ил, вместе 
с тем смывая предназначенную для 
мошек еду. Результат такого полу-
голодного существования 
личинок – у них не раз-
вивается жирового 
тела. После роения 
оплодотворенной 
самке мошки не-
обходимо отложить 
яйца, но для их фор-
мирования у нее в 
организме отсутству-
ют внутренние запасы. 
И тогда самка начинает ин-
стинктивно искать высокобелко-
вое питание – коим и являются тепло-
кровные животные и человек.

– То есть, раньше мошка была ме-
нее кровожадна?

– Несомненно. Всё зависит от ка-
чества питания личинки в процессе 
формирования жирового тела. Со-
ответственно, если вода в реке в это 
время чистая, тогда никаких проблем 
нет: самки после оплодотворения не 
нуждаются в высокобелковом пита-
нии – все ресурсы для яйцекладки в их 
организме имеются. Вообще, самки мо-
шек питаются не кровью, а соком рас-
тений – строение их ротового аппарата 
лишний раз подтверждает этот факт.

БАЦИЛЛА 
ИЗ ТУРАНГОВОЙ РОЩИ

– Канат Камбарович, все ли сред-
ства хороши на войне с мошкой?

– Нет, это очень тонкая борьба, пото-
му что мошки являются особой группой 
двукрылых, развитие которых связано 
лишь с текущими водами: реками, ру-
чьями, ключами.

Для нас, жителей Павлодарской об-
ласти, переоценить значение Иртыша 
крайне сложно: мы все пьем из него 
воду. Кроме того, Иртыш – трансгра-
ничная река, ниже нас по течению – 
Россия. Поэтому химикат для борьбы 
с мошкой использовать нельзя. При 
разработке методов дезинсекции мы 
это четко понимали. И использовали 
единственно возможный путь противо-
действия массовому выплоду мошек – 
биологический.

Дезинсекционные службы примени-
ли препарат «Бактоларви-

цид», который еще в на-
чале 90-х годов был 

выпущен в Степ-
ногорске. Этот 
препарат создан 
на основе бак-
терии Bacillus 
thurаngiensis, яв-
ляющейся для 
мошек смертель-

ной. Бактерия, вы-
зывающая болезнь 

и гибель личинок 
мошек, была названа в 

честь эндемика Казахста-

на – пустынного тополя – туранги, кото-
рый встречается только на берегу реки 
Или в Казахстане. Видовое название 
«thurаngiensis» посвящено этому ред-
кому растению.

Однако вскоре выяснилось, что 
срок годности приобретенного 

нами «Бактоларвицида» дав-
но истёк и в Казахстане его 
уже много лет как не про-
изводят.

– Но наверняка суще-
ствуют аналоги подоб-

ного препарата?
– Действительно, на ос-

нове Bacillus thuringiensis вы-
пускаются и другие препараты. 

Скажем, в США это препарат под на-
званием «Вектобак», в России – пре-
парат «Бактицид». Все они работают 
по одному принципу: попадая в ки-
шечник насекомого, вызывают 
нарушение его функций и по-
следующую гибель.

Для борьбы с мошками 
на Иртыше Департамент 
Комитета государствен-
ного санитарно-эпиде-
миологического надзора 
по Павлодарской обла-
сти совместно с дезин-
секционными учреждени-
ями в разные годы закупали 
как «Бактицид», так и «Векто-
бак». Два последних года пред-
почтение отдается последнему пре-
парату.

– Неужели это всё абсолютно без-
опасно?

– Bacillus thuringiensis – бактерия, 
которая вызывает специфическое за-
болевание только у личинок мошки, 
больше ни у кого – ни у людей, ни у 
птицы, ни у бабочек, ни у других живых 
организмов. В стакане воды из Ирты-
ша находится миллионы бактерий, мы 
вносим в речную воду лишь одну бак-
терию, причем абсолютно безвредную 
для гидрофауны и человека.

ВОЛШЕБНАЯ 
ФОРМУЛА

– Препарат нужно вносить в воду в 
определенное время?

– Здесь существует масса тонко-
стей. В процессе исследований, мы 
полностью расшифровали биологию 
мошки – т.е. процесс ее развития. Мы 
определили, что ее развитие зависит в 
основном от температуры воды. В про-
цессе своего развития, перед тем, как 
превратиться в куколку, личинка про-
ходит четыре стадии, причем на второй 
и третьей стадии отмечается активное 
питание личинки – т.е. это тот момент, 
когда нужно препарат подавать в воду. 
Но каждый год та или иная стадия раз-
вития личинки наступает в разное вре-
мя, поскольку все зависит от темпера-
туры воды, воздуха и множества других 
факторов. Поэтому каждый год за этим 
пристально нужно следить: нужно 
«поймать» момент – когда, допустим из 

сотни личинок окуклились только 5-6, 
а остальные находятся во 2-3 стадии. 
На основе многолетнего опыта мы от-
работали специальную формулу, по-
зволяющую максимально эффективно 
использовать препарат.

– Что это за формула?
– Она учитывает скорость течения 

воды в Иртыше в конкретный день, 
объем расхода воды в единицу време-
ни и эффективное количество концен-
трации препарата. Без использования 
этой формулы дезинсекционные уч-
реждения рискуют либо перерасходо-
вать препарат – а это миллионы тенге 
из государственной казны – либо тем, 
что будет слишком низкая концентра-
ция препарата в воде, недостаточная 
для массовой гибели мошек.

– А как правильно определить нуж-
ный день для внесения препарата?

– Только опытным путем – 
на основе ежедневных на-

блюдений, которые осу-
ществляют члены нашей 
научной группы. У нас 
ряд точек на Иртыше – 
в районе Кенжеколя, 
напротив речного вок-
зала и спасательной 

станции, в районе Чер-
ноярки. Каждый день мы 

наблюдаем субстрат, и 
когда личинки массово до-

стигают 2-3 стадии – даем сиг-
нал для начала дезинсекционных 

работ. Эти работы обычно проходят у 
нас в четыре тура с интервалом в 7-8 
дней – поскольку кровожадными у нас 
являются только 3-4 генерации мошек. 
В нынешнем году, по причине холодной 
весны, первый этап обработки прошел 
только 24 мая.

– Каков процент гибели личинок по-
сле обработки биологическим препа-
ратом?

– По требованиям санитарно-эпиде-
миологических служб, 80 процентов 
уничтожения при проведении дезин-
секционных работ считается отличным 
результатом. Здесь же, по результатам 
дезинсекционных работ с использова-
нием бактериальных препаратов, со-
кращается от 92 до 97 процентов личи-
нок. И нынешний год тоже не является 
исключением.

Мошки – это компонент сложивше-
гося биоценоза. Численность мошек 
дезинсекционными службами регули-
руется только на небольшом участке, 
прилегающем к Павлодару. Истре-
бить полностью этих насекомых не-
возможно, да и цели такой не ставит-
ся. Поэтому наши меры позволяют 
создать благоприятные условия для 
труда и отдыха населения областного 
центра в период массового выплода 
путем значительного снижения числа 
мошек.

– Канат Камбарович, спасибо за ин-
тересную беседу!

  Беседовал Дмитрий ЛАРИОНОВ

Бухтарминском водохранилище откры-

МОШЕК 
В ГОРОДЕ 
НЕ БУДЕТ!

Во-
обще, самки мошек питаются не кровью, а соком расте-ний – строение их рото-вого аппарата лишний раз подтверждает этот факт.
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для гидрофауны 

и человека.

Вместе с радостными летними деньками приходит к жителям Павлодара и досадная, до-
ставляющая немало хлопот штука, имя которой – гнус. В числе «гнусных» созданий и мошки, 
укусы которых отличаются особой болезненностью и таят в себе опасность заражения се-
рьезными заболеваниями.

Уже не первый год в нашем городе ведет работу научная группа по сопровождению дезин-
секционных мероприятий, направленных на уменьшение численности мошки. Руководитель на-
учной группы, доктор биологических наук, декан факультета химических технологий и есте-
ствознания ПГУ им.С.Торайгырова Канат Ахметов посвятил нас в тайны искусства дезинсекции 
мошки на реке Иртыш, а также рассказал о том, как проходит борьба с этим семейством кро-
вососущих в нынешнем году.
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Таным
УАҚЫТ ҰҒЫМЫ

«Уақыттың ағымын белгілейтін 
бөліну жоқ. Ай мен жылдың басын 
белгілейтін найзағай да, күн күркі-
реуі, дауыс та жоқ. Тек біз қарапайым 
пенделер жаңа жүзжылдықтың ба-
сын атойлап, қоңырау дауысы мен 
қару атып қарсы аламыз», деген екен 
«Сиқырлы тау» романының авторы 
Т.Манн. «Уақыт» ұғымы табиғи жəне 
тарихи құбылыстардың ауысып өт-
кендігін білдіреді. Уақытты түсіну 
адамның өзінің жеке өмірі мен жалпы 
қоғамдағы болып жатқан құбылыстар-
мен өлшенетін ұғым болар. Жан-жа-
ғымыздағы табиғи құбылыстар, моле-
кулалар мен атомдардың қозғалысы, 
жүректің соғуы т.т. Алайда, уақыттың 
өлшемін анықтау қоғамдағы, адам-
ның өміріндегі даму кезеңдеріне де 
тікелей байланысты. Уақыт бір орын-
да тұрмайды. Ол ешнəрсеге қарамас-
тан жылжуын жалғастыра береді. Ал, 
Жердегі уақытты өлшеу Ай, Күн, Жұл-

дыздар болмаса мүмкін болмас еді. 
Аспан денелерінің қозғалысына қарай 
бағзы адамдар уақытты өлшеп, бүгінгі 
күнтізбенің бастапқы жобаларын жа-
сап кеткен. Осы уақытқа дейін адамзат 
өмір ырғағын астрономиялық құбы-
лыстар арқылы анықтап келді. Күннің 
шығысы мен батысы, жылдың мезгіл 
ауысымы, Айдың фазасы мен плане-
талардың қозғалысы адам баласының 
уақыт өткізуіне тікелей басшылық етті.

УАҚЫТ ИІРІМДЕРІ
Алғашқы уақытты өлшеу жүйесі б.з. 

дейін бірнеше мың жыл бұрын мемле-
кет пен мемлекеттік өркениеттің туған 
жерінде Таяу Шығыста пайда болған. 
Тəулікті 24 сағатқа, сағатты – 60 минут-
қа, ал əр минутты 60 секундқа бөлу Мы-
сыр мен бабылдықтардан бастау ала-
ды. Жеті күндік апта, жеті ғаламшар, 
жұлдыздар белгісінің бəрінің де тарихы 
осы елдің еншісінде. Шығыста уақытты 
өлшеудің негізгі жүйесі – күнтізбе бол-
ды. Күнтізбенің дамуына байланысты 
сол кездегі ғалымдар аса кіші хроноло-
гиялық кескіндерді де есептеп шығуға 
тырысты. Бұл зерттеулер Шығыста ма-
тематикалық, астрономиялық, физи-
калық білімдердің дамуына жол ашты. 
Ізденістерге шығыстықтардың уақыт-
ты анықтауға деген құштарлығы ғана 
емес, əлемдік заңдылықтар тарихын 
түсінуге, жаратылыстың мағынасын ай-
қындауға ұмтылысы себеп болды.

КҮНТІЗБЕГЕ БАҒЫНҒАН 
ХАЛЫҚТАР

Уақыттың бір сызықтық есептеуі қа-
рапайым реттеу мен күндерді есептеу-
мен жүргізіледі. Ал, бүгінгі күнтізбелік 
уақыт белгілі бір сенімнің тұжырымы-
нан басталды. Мұсылмандар мен ев-
рейлерде, христиандар мен буддис-
терде бəрінің өздерінің жылсанамалық 
жүйелері бар. Алайда бəріне бір ортақ 
жүйе өлшем бірлігі – жыл.

Шығыстың хронологиялық жүйесінің 
қалыптасуына көне еврейлік дəстүр-
лердің ықпалының болғаны мəлім. 
Мысыр мен двуречьеліктерден қара-
ғанда израильдіктердің күнтізбесі да-
мытылған болды. Б.з. дейін 586 жылы 
Иерусалимді Навуходоносор жаулап 
алғаннан кейін, олар бабылдықтардың 
күнтізбесін қолданған. Израильдік-
тердің хранологиялық дəс түрге қосқа-
ны олар уақытты есептеуді «əлем жа-
ратылысының басталуынан» бастап, 
сенбілік күнмен аяқтау. Эллиндіктер 
птоломейлік Мысыр елінде кезінде 
мысырлықтар өзі құрастырған македо-
ниялық күнтізбені орнатады. Ондағы 
күнтізбе ерекшелігі айлардың атауын 
македониялық атауларға алмастыр-
ғандығы еді. Мысырлықтардың «мау-
сымдық са ғат тарын» (12 күн жəне 12 

түн) «те ңестірілген» сағаттармен ауыс-
тырды. Сол уақыттағы астрономдар 
есептеудің «алпыстық» жүйесін енгізіп, 
сағаттар 60 бөлікке бөлінген. Бүгінгі 
күнді 24-ке, сағатты 60-қа бөлу мысыр-
лықтардың тəжірибесінен алынып, ба-
былдықтардың есептеу технологиясы-
нан, элиндіктердің модификациясынан 
туындаған. Мысырлық астрономдар 
сол уақыттың білікті мамандары еді, 
б.з. дейін 46 жылы Сосиген астрономы 
Юлий Цезардың бұйрығымен мысыр-
лық үлгімен жаңа римдік (күн жүйесі 
бойынша) күнтізбені жасап шығарады. 
Б.з. дейінгі 26 жылы римдіктердің Мы-
сырды жаулап алғаннан кейін, Мысыр-
да Александрлық жыл (30 + 5 қосымша 
күннен тұратын 12 ай) қолданыста бо-
лады. Б.з.ІІ ғасырында Птоломей эли-
нистік жүйені дамытып, минуттар да 
есепке алынған өзінің жеке күнтізбесін 
жасады. Тізбектелген уақыт иірімдерін-
де жыл қайыру қарапайым есептеу, 
яғни, келесі жылды ретімен есептеу ар-
қылы жүргізеді. Физикалық өсу модельі 

қай уақыттан бастап есептеуге байла-
нысты. Ал, бүгінгі күнтізбелер жүйесі 
белгілі сенімге байланысты анықталы-
натыны дəстүрге айналған. Православ-
тық шіркеулер өздерінің жылсанауын 
жаратылыстың басталуынан, Ислам 
елдерінде жылсанау 622 жылдың Мұ-
хаммед пайғамбардың Меккеден Ме-
динаға қоныс аударғанынан бастайды.

БҮГІННІҢ БАСТАЛЫП, 
КЕШЕНІҢ БІТЕТІН ЖЕРІ

Сағаттық белдеу – бойлық (мери-
диан) бойынша жер бетіндегі заңмен 
бекітілген. сағаттық белдеулердің 
шығуы, жер шарының өз діңгегінен 
айналуын есептей отырып, жергілікті 
уақытты бірдей аймақтарды анықтау-
мен байланысты. Осылайша ғалым-
дар, жер бетін шамамен 15 градус 
болатын аумақтан тұратын 24 сағат-
тық белдеулерге шартты түрде бөлді. 
Жер бетіндегі уақыт географиялық 
нөлдік бойлық, Гринвич меридианы-
нан басталатын болып қабылданды. 
Гринвич меридианындағы жергілікті 
орташа күн уақыты бүгінгі күні астро-
номияда кеңінен қолданылады. ХІХ 
ғасырдың соңында уақыттың баста-
луын белгілейтін географиялық бой-
лық үшін əр мемлекет өз аймағында-
ғы обсерваториясының үстінен өтетін 
нөлдік меридиандарын пайдаланды. 
Осылайша, əр елдің өз нөлдік мери-
дианы болды. Халықаралық ортақ 
көрсеткішінің болмауы көптеген қо-
лайсыздықтар тудырды. Содан 1884 
жылы Вашингтонда өткен Халықа-
ралық меридиандық конференцияда 
нөлдік меридиан болып «Гринвич Ме-
риданы» қабылданды. Əлемдегі са-
ғаттардың барлығы күннің көзі, Тынық 
мұхитының үстімен жүретін Гринвич 

меридианынан өткен кезден бастап 
бүгінгі күннің уақытын есептей бас-
тайды. Яғни, Жер бетіндегі уақыт осы 
жерден басталады. Егер нөлдік мери-
дианнан əрі қарай өтіп кетсеңіз кешегі 
күнге тап боласыз, бері өтсеңіз бүгін-
ге жетесіз.

УАҚЫТТЫҢ АДАМДЫҚ 
ҚҰНДЫЛЫҚҚА НЕ 
ҚАТЫСЫ БАР?

Біздің дəуірде ақпараттың көлемінің 
соншама шамадан тыс тығыздалуы-
нан есте сақтау диапазоны азайып 
келеді. Ғалымдар осы себептен де 
жастарға жарты ғасырлық ұғымдарды 
түсінбейді деп өкпелеудің еш негізі 
жоқ деп ескертеді. «Тарихи уақыттың 
жедел өтуі» атты еңбектің авторы 
С.П.Капицаның айтуынша: «соңғы ға-
сырда адамның өмір сүру ұзақтығы 
нəтижелі түрде өскенімен, есте сақ-
тау қабілеті кеміп келеді. Бүгінгі за-

манда «ақпараттық қамсыздандыру» 
үшін уақыт əрдайым жетіспейтіндігі 
шын. Бұның өзі заманауи қоғамдағы 
түсініксіз жайттар мен адамның құ-
қықтар мен міндеттеріне ықпал етуде. 
Мəселен, əркім өзінің жеке азаттығы 
мен адамдық азаттығымен бас қаты-
рып жүр. Өз еңбегінде автор бүгінгі та-
рихи уақытқа анықтама берер болсақ, 
«уақыттармен байланыс үзілген» де-
ген тоқтамға келеді. Ол байланыстың 
үзілгендігін қоғамдық сана-сезімнің 
құлдырауына, əлемдік моральдік 
дағдарысқа алып келетінін атап өтті. 
Отбасылық құндылық, неке қасиеті, 
ұрпақтардың түсіністігінің дағдарысы 
бала туылу сияқты қоғамдық құнды-
лықтардың құлдырауына əкеліп соқ-
тыруына себеп болады екен.

ӘР АДАМНЫҢ УАҚЫТ 
ӨЛШЕМІ ӘР ТҮРЛІ МЕ?

Емтихан кезіндегі уақыттың жылдам 
өтіп, сабақ барысындағы уақыттың 
ұзақтығына немесе есейгенде уақыт-
тың үнемі жетіспейтіндігі мен қартай-
ғанда уақыттың өтпейтіндігі неліктен 
екен? Əр жастағы адамдардың «уақыт 
өлшемі» əртүрлі шығар деген ой ке-
леді. Нəресте кезінде айлап, жарты 
жылдықпен, одан кейін жастап, есей-
генде тіпті онжылдықтап есептейтін 
халге жетеміз. Мəселен, ғалымдар бұл 
құбылысқа мынандай себеп айтады. 
Физиологиялық тұрғыдан уақытты қа-
былдау негіздеріне бас ми жартысында 
ырғақтық қоздырудың алмасуы мен те-
желулері кездеседі. Бас ми қабатында 
қоздырулар процесстері болғанда зат 
алмасу өсіп, соның нəтижесінен уақыт 
«ұшатын» көрінеді. Ал, тежелу кезінде 
уақыт «ұзарады». Бəріне себеп зат ал-
масу екен.

УАҚЫТТЫ ҚАБЫЛДАУ 
ҰЛТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРГЕ 
ҚАТЫСТЫ МА?

Батыста мынандай құндылықтар 
жоспарлау, жауапкершілік, міндет де-
ген бар. Бұл құндылықтарға сай келу 
үшін яғни, уақытылы жоспарды орын-
дау мақсатында уақыттың бүгінгісі мен 
болашағын көру олар үшін маңызды. 
Батыстық менталитет үшін уақытты 
«оралмастай жоғалтып алуға», «жі-
беріп алуға», «өлтіруге», «жаратып тас-
тауға» болады екен. «Уақыт – ақша» 
батыстықтардан келген ұстаным.

Ал Шығыста өмірдің əрбір сəтін, қуа-
ныш пен бақытқа толы уақыттарды ба-
ғалау құндылығы басым. Не нəрсенің 
болсын терең түсініп қабылдау, өзінің 
ішкі жан дүниесінде рухани ізденіске 
құлшыну қабілеті, сезімталдығы олар-
ды «осында жəне қазір» сəтін терең 
түсінгеннен одан қуаныш алуына итер-
мелейді. Шығыстықтар, қазақтар үшін 

30-40 минуттан 1 сағатқа дейін кешігу 
таңқаларлық жайт емес. Арабтардың 
мынандай мақалы «Құдай уақытты жа-
ратқанда, оны жетерліктей жаратқан», 
қазақтың «асыққан шайтанның ісі» де-
ген мақалдарынан шығыстық адамдар 
тарихтан, дəстүрлерінен, өткенінен 
сусындайтынын байқауға болады. Бұл 
елдердегі іскерлік кездесу де ұзақ уа-
қытты алатыны шын.

КИІЗ ҮЙДЕГІ КҮНТІЗБЕ
Халқымызда Тоғыс есебінен басқа 

да уақыт жүйелері болған. Солардың 
кейбірі мынандай: 1. «Тоғыз шілде»: 
40 күн х 9 шілде = 360 күн. 2. «Төрт 
тоқсан»: 90 күн х 4 маусым = 360 күн. 
3.«Азаматтық ай»: 30 күн х 12 ай = 360 
күн. Мұнан бөлек қазақтарда киіз үйдегі 
күнтізбе болған. Киіз үйдің керегелері-
мен айды, аптаны, мезгіл мен жылды 
есептеуге болады. Ал, шаңырақ бүгінгі 
сағаттың рөлін атқарған. Алты қанатты 
керегеде он-оннан 60 уық байланады. 
Қай жағынан қарағанда да 60 саны 6 ай 
жаз немесе 6 қысқа, 1 сағаттың ішіндегі 
60 минутқа, 360 күндік жылға, 360 гра-
дустық шеңберге қалдықсыз бөлінеді.

P.S. Бір минут, келесі минутты ал-
мастырады, бір күн алдағы күнді, 
айлар өтеді, жылдар жылжиды. Жа-
һандық уақыт бір өлшемге бағынаты-
нына қарамастан, жеке адамдар үшін 
белгілі бір уақыт ұзақ немесе қысқа 
болып өлшенеді екен. Алуан адамға 
сол бір сəт əртүрлі мағына беруі де 
мүмкін. Адамзаттың «уақыт» атты өте 
күрделі жүйені ойлап тапқан сəтінде, 
өздері сол уақытқа бағынарын білсе 
керек. Адам жүйесі өте күрделі.

  Жанар ӘБДІҚАЛИҚЫЗЫ

УА�ЫТ  ШЫРМАУЫНА 
СЕН  ДЕ  ІЛІКТІ	 БЕ?

Секундтар ұшып, минуттар зыр ете, күн 
мен апта сырғып, айлар мен жылдар жыл-
жып, ғасыр өтеді, мыңжылдықтар «тарих» 
атты кезеңге ене берді. Белгілі бір уақыт-
тың Жерге, табиғат тіршілігіне, аспан де-
нелеріне өзіндік әсері бар. Оған себеп, Ай, 
Күн, жұлдыздардың құбылыстары тікелей 
уақытқа ықпал етеді. Жер бетін мекен 
ететін барша адамзат «Уақыт» атты Би-
леушіге бағынады. Мәртебесі биік Уақыт 
жаһандағы жұртты өзіне бас идіріп, өзінің 
құлы етті. Қазақта «Уақыт керуеніне бө-
гет жоқ» дегендей бізбен санасуына да, оны 
тоқтатуға да пәрменіміз жоқ.
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Пікір алмасу

Проблема суицида, как ни-
когда, остро стоит в нашем 
обществе. Что толкает людей 
к такому страшному шагу, как 
сведение счетов с жизнью? К 
сожалению, среди так назы-
ваемых суицидентов большой 
процент подростков и моло-
дых людей. Еще толком не 
распробовав вкус жизни, они 
приходят к выводу, что в ней 
нет ничего интересного, обна-
деживающего, что она полна 
проблем, одиночества, стра-
хов…

На психологов, социаль-
ных педагогов, работающих 
в образовании, возлагаются, 
большие надежды в вопросах 
профилактики суицидального 

п о в е д е н и я 
подрастаю -
щего поколе-
ния. Следует 
отметить, что 
работа эта 
очень тонкая и деликатная, 
так как человек, который стоит 
на пороге жизни и смерти, мо-
жет проявлять безразличие ко 
всему, что происходит вокруг 
него, и ко всем, кто его окру-
жает, и может быть чрезмер-
но чувствительным к любому 
шагу в его сторону. За много 
лет работы специалистам ОО 
Женский клуб «Томирис» при-
ходилось сталкиваться с под-
ростками, которые, как им ка-
залось, были загнаны в тупик 

определен-
ными обстоятельствами; наи-

более подвержены риску под-
ростки и молодежь в возрасте 
от 14 до 29 лет из неблагопо-
лучных семей.

Основная цель работы ОО 
«Женский клуб «Томирис» по 
данному направлению – спо-
собствовать формированию 
позитивного мышления (отно-
шения к жизни) у всех участ-
ников образовательного про-
цесса. Реализация этой цели 
происходит через тематиче-
ские групповые занятия, семи-

нары, игры, школьные акции, 
а также демонстрацию пози-
тивного мышления на личном 
примере, участие в музыкаль-
ных концертах и проектах, при 
неформальном общении с пе-
дагогами, родителями и уча-
щимися, трудными подростка-
ми, рейды в неблагополучные 
семьи, где сразу же и оказыва-
ются консультации как психо-
логические, так и социально-
правовые.

Большой популярностью у 
молодежи пользуются различ-
ные тематические акции.

К подготовке и проведе-
нию акции НПО «Томирис» 
привлекают учеников школ, 
родителей, педагогов, управ-
ление внутренних дел г. Пав-
лодара, студентов ПГУ им. 
С.Торайгырова. Так, в школах 
№ 5 и № 29 г. Павлодара не-
давно прошли классные часы 
на тему: «Я голосую за жизнь». 
В эссе «Жизнь замечательных 
людей» школьники писали об 
окружающих их людях – дру-

зьях, родителях, учителях, 
близких, о том, за что они ува-
жают и любят этих людей.

В фойе школы любой желаю-
щий – родители, учителя, дети 
могли оставить свой голос – на 
плакате, либо на дереве жиз-
ни, стикерами, яркими краска-
ми, теми цветами, которые ра-
дуют их…

Акция привлекла внимание 
детей, родителей, студентов, 
молодежи к данной пробле-
ме. Отметим, что коррекция 
является социально-педаго-
гическим и психологическим 
комплексом процедур, на-
правленных на регуляцию мо-
тиваций – хороших поступков, 
любви к жизни, окружающим. 
Кроме того, любовь и поддерж-
ка близким людей, понимание 
с их стороны, внимательность, 
любовь и неравнодушие может 
спасти чью то жизнь…

  С.К. КСЕМБАЕВА,
к.п.н., доцент кафедры 

психологии и педагогики ПГУ

Отто Юльевич Шмидт ро-
дился 18 сентября 1891 года 
в Могилеве (Белоруссия), в 
семье торгового служащего. 
Юный Отто получал среднее 
образование в гимназии, учи-
телям которой он оставил о 
себе воспоминания как о жад-
ном до знаний, упорном, ис-
ключительно трудоспособном 
и разносторонне одаренном 
гимназисте, и истинность этих 
воспоминаний подкреплена 
золотой медалью, с которой он 
окончил 2-ю Киевскую гимна-
зию в 1909 году. Уже с первых 
лет обучения ему были тесны 
рамки официальной школьной 
программы. Своих знаний он 
добивался путем самостоя-
тельного чтения. Книги Отто 
читал систематически, с боль-
шим увлечением и страстью. В 
гимназии Шмидт в совершен-
стве овладел латынью, немец-
ким, английским, итальянским 
языками. В годы обучения в 
Киевском университете (1909-
1913) Отто больше всего при-
влекала математика.

Страсть и желание знаний, 
ревностное изучение научных 
трудов не остались без внима-
ния, и успехи молодого мате-
матика были скоро замечены. 
Профессор Д. А. Граве, соз-
давший в России первую ал-
гебраическую школу, привлек 
Отто Шмидта к работе своего 
семинара и стал руководить 
его научными исследования-
ми. Успехи превзошли всякие 
ожидания. В 1912-1913 годах 
под руководством профессо-
ра Шмидт пишет свои первые 

научные работы по теории 
групп, за одну из которых ему 
присуждена золотая медаль 
физико-математического фа-
культета Киевского универси-
тета. Его первые работы, отно-
сящиеся к теории групп, были 
опубликованы в 1913 году. По 
окончании учебы Отто Юлье-
вич был оставлен при универ-
ситете «для подготовки к про-
фессорскому званию». В 1916 
г. им была издана монография 
«Абстрактная теория групп», 
ставшая фундаментальным 
трудом в этой области матема-
тики.

Тогда теория групп – срав-
нительно молодая отрасль 
математики – насчитывала 
мало книг. Существовал толь-
ко один обстоятельный курс – 
W. Burside, Theory of groups 
of fi nite order (Cambridg, 1911). 
В своей монографии О. Ю. 
Шмидт впервые в мировой 
литературе по теории групп 
рассматривает группу как аб-
страктное понятие без пред-
положения о конечности мно-
жества её элементов. Именно 
эта работа Шмидта была удо-
стоена физико-математиче-
ским факультетом Киевского 
университета большой золо-
той медали. В 1916 году Отто 
Юльевич читает в Киевском 
университете лекции «Бли-
жайшие задачи теории групп» 
и «О геодезической кривизне».

В феврале 1917 года он при-
ступает к чтению лекций в Ки-
евском университете. Одно-
временно работает в Киевской 
городской управе. В июне того 

же года является делегатом 
съезда в Петрограде по делам 
высшей школы от преподава-
телей Киевского университета.

С марта 1918 года О. Ю. 
Шмидт работает в правитель-
стве России и живет в Москве. 
В сентябре 1918 года Отто 
Юльевич назначается членом 
коллегии Наркомпрода в пра-
вительстве России. В июле он 
утвержден профессором ма-
тематики Московского лесо-
технического института, а в ок-

тябре на совещании по делам 
вузов в Петрограде делает 
доклад «О реформе высшей 
школы». В феврале 1918 года 
делает доклад в Московском 
математическом обществе: 
«Применение теории харак-
теров к теории подстановок». 
В 1919 году Отто Юльевич на-
значен членом Государствен-
ного ученого совета Народно-
го Комиссариата просвещения 
РСФСР.

С 1920 г. Отто Юльевич воз-
обновил преподавание ма-
тематики в вузах, и с 1929 г. 
становится профессором Мо-
сковского университета, где 
возглавляет кафедру алгебры.

В 1926 году Шмидт публи-
кует работу «О парадоксах 
Bertrand’а» и работу по теории 
групп «Группы, имеющие толь-
ко один класс неинвариантных 
подгрупп». В 1927 году он ста-
новится главным редактором 
БСЭ, членом ученого комитета 
при СНК СССР.

В мае 1927 года О.Ю. Шмидт 
посещает Германию (Гёттин-
ген). Занимается исследова-
ниями по теории групп, де-
лает доклад в Гёттингенском 
математическом обществе. 
Встречается с крупнейшими 
математиками того времени: 
Гильбертом, И. Шуром и Эмми 
Нётер.

Обратившись к финансовым 
проблемам, он впервые в оте-
чественной науке исследовал 
закономерности эмиссионного 
процесса (статья 1923 г. «Мате-
матические законы денежной 
эмиссии»). В 1930 Отто Юлье-

вич Шмидт организовал 
при Московском универ-
ситете семинар по тео-
рии групп, который со 
временем стал одним 
из основных центров 
деятельности совет-
ских алгебраистов. За 
математические тру-
ды в 1933 году он был 
избран членом-кор-
респондентом Акаде-
мии наук СССР.

Как ученый, Отто 

Юльевич чрезвычайно разно-
сторонен – математик и астро-
ном, геофизик и географ. Как 
астроном он прославился вы-
двинутой им гипотезой о про-
исхождении Земли и других 
планет. Как географ Шмидт 
проделал огромную работу по 
освоению Арктики. Несколь-
ко лет был вице-президентом 
Академии наук СССР, началь-
ником Главсевморпути, одним 
из организаторов и главным 
редактором Большой Совет-
ской Энциклопедии. Несмотря 
на большую перегрузку адми-
нистративной и общественной 
работой, Шмидт никогда не 
бросал научных исследований 
по математике. Математикой 
Отто Юльевич не прекращал 
заниматься и в те памятные 
дни, когда был в знаменитых 
арктических экспедициях. На 
борту ледокола «Георгий Се-
дов» им были предложены но-
вые доказательства теоремы 
Frobenius’а о группах степени n 
Кулакова в теории групп.

Учениками и последовате-
лями О. Ю. Шмидта, внесшими 
большой вклад в развитие ал-
гебры и теории групп, являют-
ся: В. К. Туркин, А. А. Кулаков, 
А. Г. Курош,

С. А. Чунихин, А. П. Дицман, 
С. Н. Черников и многие дру-
гие.

Отто Юльевич Шмидт был 
награжден тремя орденами 
Ленина.

В 1937 году Отто Юльевич 
Шмидт был удостоен звания 
Героя Советского Союза за 
огромный вклад в науку.

Скончался великий иссле-
дователь Арктики 7 сентября 
1956 года. На этот момент он 
уже отошел от непосредствен-
но исследовательской дея-
тельности и работал в геогра-
фическом отделении МГУ.

За огромные заслуги перед 
наукой Постановлением Пре-
зидиума Академии наук СССР 
№ 681 имя Шмидта было при-
своено 14 декабря 1956 года 
Институту физики Земли Ака-
демии наук СССР.

Научно-исследовательский 
ледокол проекта 97Н носил 
имя «Отто Шмидт» (период 
эксплуатации: с 1979 по 1991 
год).

В 1995 году Российской ака-
демией наук учреждена пре-
мия имени О. Ю. Шмидта за 
выдающиеся научные работы 
в области исследования и ос-
воения Арктики.

Все эти и многие другие по-
чести, которыми был удостоен 
О. Ю. Шмидт, открыто говорят 
о том, что его служение свое-
му делу не осталось без при-
знания научной обществен-
ностью. Историки ещё не раз 
не преминут отметить вклад 
этого выдающегося исследо-
вателя и математика в различ-
ные сферы научной деятель-
ности. Алгебраическая школа, 
созданная О. Ю. Шмидтом при 
кафедре МГУ им. М. Ломоно-
сова, заложила основы разви-
тия алгебры и теории групп в 
СССР и его республиках.
И.И. Павлюк, Инесса Павлюк, 

В. Гайдак, Л. Теняева.

Отто Юльевич Шмидт ро- научные работы по теории тябре на совещании по делам Юльевич чрезвычайно разно-

ОТТО ЮЛЬЕВИЧ ШМИДТ: 
УЧЁНЫЙ-ЭНЦИКЛОПЕДИСТ

Не так много людей находят своё призвание в жизни. 

Ещё меньше ему преданно следует. Тех, кто, следуя ему, 

оставил след, ориентиром указывающий дорогу после-

дующим поколениям – итого меньше. Но они есть, и таких 

людей мы должны помнить, а их жизненный путь полез-

но и интересно проследить. К сожалению, судьбы неко-

торых не получают должной им известности среди ши-

роких масс. Данная статья целью себе ставит раскрыть 

одну из таких не заслуженно неизвестных судеб. И геро-

ем её станет Отто Шмидт – советский учёный, математик 

(основоположник теории групп), географ, астроном.

нары, игры, школьные акции, зьях, родителях, учителях, 
близких, о том, за что они ува-

«Я голосую за жизнь…»
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ОЙ ӨРІСТІ КЕҢЕЙТУ
Бидғат – (араб тіл. «бид’а» – 

«жаңалық енгізу», «жаңалық») – исламда 
дінге енгізілген жаңалық деген мағына бе-
реді. Исламның алғашқы дəуірінде болма-
ған, Мұхаммед пайғамбар мен сахабалар-
дың дəуірінен кейін ислам дініне енгізілген 
жаңалықтар. Бидғат екі түрге бөлінеді – 
бидғатус-саийя, бидғатул-хасана, қазақша-
сы жаман бидғат пен жақсы бидғат.

Зікір – (араб тіл. «зикр» – «еске алу», 
«еске түсіру», «жадына сақтау»). Сопы-
лық ілімде – Алла тағаланы еске алу, оны 
ұмытпай, үнемі ойлау. Алланы əрдайым 
еске ала отырып, оның əмірлерін терең 
түсіну жəне ұжданның түкпірінен келген 
қалтқысыз сезіммен оны құлай сүю. Тілмен 
айтылатын зікір, яғни «зикр лисан-и» – лə 
иллаҺа иллаллаҺ, субханаллаһ, əлхамду-
лиллаһ, аллаһу əкбар сияқты т.б. сөздерді 
қайталап айтудан тұрады.

Құран – (араб тіл. «оқу», «нақыл сөз») – 
исламның қасиетті кітабы. Жаратушы тара-
пынан Мұхаммед Пайғамбарға жіберілген 
қасиетті кітап. Алғашында ауызша түрдегі 
мəтіндер жинақталса, Мұхаммед пай-
ғамбар дүниеден өткен соң алғашқы жазба 
түрдегі Құран халифа Əбу Бəкірдің кезінде 
пайда болған. 114 тараудан (сүреден) тұ-
рады. Исламдағы ғибадаттар Құран аятта-
рын оқу арқылы орындалады.

Намаз (салят) – исламның бес шартының 
бірі болып табылатын, күнделікті бес рет 
орындалуы тиіс ғибадат.

Ораза – (парсы тіл. – «руза», «рузе») – 
исламдағы бес парыздың бірі, қасиетті Ра-
мазан айындағы (исламдағы) отыз күндік 
ғибадат. Ораза кезінде мұсылмандар күнде 
таң атқаннан (таң атпай турып, əдетте күн 
шығуына 1,5-2 сағ. қалғанда соңғы асын 
ішіп) күн батқанша тамақ ішуден, ішімдік 
ішуден жəне жыныстық қатынастардан бас 
тартуы керек. Темекі шегуге, дəрі-дəрмек 
қабылдауға, жыныстық сипаттағы кез кел-
ген қарым-қатынастарға тыйым салынады.

Харам – (араб тіл. – «тыйым салын-
ған») – шариғатта жасалуы мен пайдала-
нуы қатаң тыйым салынған нəрселер.

(Халықаралық мəдениет жəне дін ор-
талығының, Қазақстан Республика-
сының дін істері Агенттігінің «Діни 
терминдер, олардың түсінігі» анықта-
масына негізделіп дайындалған).

  В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ

Қасиетті Рамазан айының ораза ұстау және намаз оқу кестесі 
(Павлодар қаласы бойынша)

2013 жыл хижраша 1434 жыл 
Рамазан – адамдарға тура жол 
нұсқаушы, ақ пен қараны айыру-
шы, бекем тұтынатын жолбасшы-
сы ретінде Құран түсіріле бастаған 
ай. 

Рамазан айы туғанын көрген адам 
бірден ораза ұстайтын болсын. Егер 
біреулер ауру болып, əйтпесе жол-
сапарда жүрсе, онда басқа күндерде 
өтесін. Алла сендерге жеңілдік бо-
луын қалайды, ауырлық түсіргісі 

келмейді. (Ауыздарын ашық кездің 
қазасын өтеп), ораза күнінің санын 
толтырыңдар. Сендерді тура жолға 
бастаған Алланы мадақтандар. Оған 
шүкіршілік етіндер. 

Бақара сүресі 185 аят
КЕЗЕКТІ ОНЛАЙН-

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ 
НӘТИЖЕСІ

Осы жылдың 13 маусымында Этно-
саралық жəне конфессияаралық үрдіс-
терді зерттеу аймақтық ғылыми-прак-
тикалық орталығымен «Терроризмге, 
экстремизмге, діни радикализмге қар-
сылық бойынша Қазақстан Республика-
сының заңнамасы» тақырыбына кезекті 
онлайн-конференция өткізілді.

Модераторлар: ҚР дін істер Аггентігінің 
дін істер департаментінің бас маманы 
Жасұлан Шаимұлы Слямовқа, қ.ғ.к., С. То-
райғыров атындағы ПМУ «Құқықтану» ка-
федрасының доценті Серік Қайырбеқұлы 
Бастемиевқа.

Онлайн-конференцияны өткізу кезінде 
5 сұрақ келіп түсті. Əлемде болып жатқан 
лаңкестік акцияға қатысты, виртуалдық тіл-
десудің қатысушылары, бұл жағдайларды 
болдырмас əдістері туралы өз пікірлерін 
айтты. Қолданушылардың бірімен, терро-
ризмге, экстремизмге, қарсылық бойынша 
заңнамалар туралы анық ақпаратты қан-
дай сайттардан алуға болады деген сұрақ 
қойылды. Есептегіштің мағлұматы бойын-
ша бір сағаттық жұмыста қарап шыққандар-
дың жалпы саны 46 құрады, сонын ішінен 
қолданушылардың ең көбі Қазақстаннан 
(95,0 %).

Жастық-жыныстық ерекшелігі бойынша 
осылайша бөлінді: жыныстық ерекшелігі 
бойынша: еркек – 78,5 %; əйел – 21,4 %; жас-
тық категория бойынша: 18-24 жас – 46,6 %; 
25-34 жас – 13,3 %; 35-44 жас – 10 %; 45 жас 
жəне жасы үлкен – 30 %. Өткізілген онлайн-
конференцияның мəліметтерін «Rukhani 
alem» сайтында танысуға болады.

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
Этносаралық жəне конфессияаралық 
үрдістерді зерттеу аймақтық ғылыми-

практикалық орталығы

Рамазан – девятый месяц Ис-
ламского календаря. Это значит 
очень многое для мусульман, по-
скольку это четвертая опора 
мусульманской веры. Рамазан – 
часть лунного календаря и на-
чалом его считается появление 
луны. Поскольку лунный кален-
дарь на 11 дней короче Григори-
анского календаря, каждый год 
Рамазан начинается на 11 дней 
раньше чем в предыдущем году, 
что позволяет поститься в раз-
личное время года и при разных 
погодных условиях.

Мусульманский месяц поста свя-
щенный Рамазан в 2013 году начи-
нается с 9 июля и заканчивается 7 
августа.

Соум (пост) во время Рамадана яв-
ляется не только поклонением – это 
время для внутреннего очищения, по-
священия Богу и время самоконтро-
ля. Также это нечто вроде настройки 
на Мусульманскую духовную жизнь. 
Считается, что пост во время Рамаза-
на улучшает физическое и душевное 
состояние. Он дает перерыв желуд-
ку, работающему 24 часа в течение 
11 месяцев, и помогает сбросить 

лишний вес. Это почти как зарядка 
батареи для работы в течение всего 
нового года. Также это уход от рути-
ны современной жизни. Пост также 
считается методом самоочищения за 
счет того, что человек отказывается 
от привычных условий окружающего 
мира. За счет поста можно познать 
саму суть самоконтроля, терпения, 
альтруизма, силы воли, дисциплины 
и социальной принадлежности. Соум 
или Воздержание означает полный 
отказ от пищи, напитков, курения и 
интимной близости от рассвета до 
заката. В пост надо избавляться от 
малейших дурных помыслов и же-
ланий. Поститься в Рамазан должны 
все взрослые мусульмане- мужчины 
или женщины, если они умственно и 
физически здоровы и не находятся в 
путешествии. Женщины в некоторых 
случаях (месячные или кормление 
грудью) не обязаны поститься, но они 
должны совершить пост в другое вре-
мя, или, же за каждый пропущенный 
день им придется кормить нуждаю-
щегося человека.

Во время священного месяца Ра-
мазан в мечетях совершается допол-
нительная, общая молитва – Тарауық 
намазы. Также, в течение священ-
ного месяца, мусульмане и каждый 

желающий дают фитр садака. сумма 
которого в этом году составляет 100 
теңге.

Сразу же, после завершения ме-
сяца Рамазан, на следующий день 
8 августа начинается праздник раз-
говения Ораза Айт, который праздну-
ется три дня подряд 8, 9, 10 августа.

Дорогие читатели! От всей души 
поздравляю Вас с приближающимся 
праздником – священным месяцем 
Рамазан! Желаю Вам всем доброго 
здоровья и благополучия!

  Н.Е. Каирбеков, 
сотрудник РНПЦ исследования 

межэтнических и 
межконфессиональных процессов 
ПГУ имени С.Торайгырова, магистр 

международных отношений, 
исламовед.

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ РАМАЗАН АЙЫНЫҢ КЕСТЕСІ 2013 ЖЫЛ
РА-
МА-
ЗАН 
айы

ШІЛДЕ-ТА-
МЫЗ

айлары

СƏ-
РЕСІНІҢ
аяқталуы

ТАҢ
намазы-

ның
кіруі

ТАҢ
намазы-

ның
мешітте
оқылуы

КҮННІҢ
шығуы

БЕСІН
нама-
зының 

мешітте
оқылуы

БЕСІН
намазы

ЕКІНТІ
намазы

АҚШАМ
намазы

ауызашар
уақыты

ТАРАУЫҚ
намазы

8 шілде 23.00
1 9 шілде 2:33 2:43 3:43 4:43 12:59 13:20 18:34 21:21 23.00
2 10 шілде 2:34 2:44 3:44 4:44 13:00 13:20 18:34 21:20 23.00
3 11 шілде 2:35 2:45 3:45 4:45 13:00 13:20 18:33 21:19 23.00
4 12 шілде 2:36 2:46 3:46 4:46 13:00 13:20 18:33 21:19 23.00
5 13 шілде 2:37 2:47 3:47 4:47 13:00 13:20 18:33 21:18 23.00
6 14 шілде 2:39 2:49 3:49 4:49 13:00 13:20 18:32 21:17 23.00
7 15 шілде 2:40 2:50 3:50 4:50 13:00 13:20 18:32 21:16 23.00
8 16 шілде 2:41 2:51 3:51 4:51 13:00 13:20 18:31 21:15 23.00
9 17 шілде 2:42 2:52 3:52 4:52 13:00 13:20 18:31 21:14 23.00
10 18 шілде 2:44 2:54 3:54 4:54 13:00 13:20 18:30 21:13 22:50
11 19 шілде 2:45 2:55 3:55 4:55 13:01 13:20 18:29 21:11 22:50
12 20 шілде 2:45 2:55 3:55 4:55 13:01 13:20 18:29 21:10 22:50
13 21 шілде 2:48 2:58 3:58 4:58 13:01 13:20 18:28 21:09 22:50
14 22 шілде 2:49 2:59 3:59 4:59 13:01 13:20 18:27 21:08 22:50
15 23 шілде 2:50 3:00 4:00 5:00 13:01 13:20 18:27 21:06 22:50
16 24 шілде 2:52 3:02 4:02 5:02 13:01 13:20 18:26 21:05 22:50
17 25 шілде 2:53 3:03 4:03 5:03 13:01 13:20 18:25 21:04 22:50
18 26 шілде 2:55 3:05 4:05 5:05 13:01 13:20 18:24 21:02 22:50
19 27 шілде 2:56 3:06 4:06 5:06 13:01 13:20 18:23 21:01 22:50
20 28 шілде 2:58 3:08 4:08 5:08 13:01 13:20 18:22 20:59 22:40
21 29 шілде 2:59 3:09 4:09 5:09 13:01 13:20 18:21 20:58 22:40
22 30 шілде 3:01 3:11 4:11 5:11 13:01 13:20 18:20 20:56 22:40
23 31 шілде 3:02 3:12 4:12 5:12 13:01 13:20 18:19 20:54 22:40
24 1 тамыз 3:04 3:14 4:14 5:14 13:01 13:20 18:18 20:53 22:40
25 2 тамыз 3:05 3:15 4:15 5:15 13:00 13:20 18:17 20:51 22:40
26 3 тамыз 3:07 3:17 4:17 5:17 13:00 13:20 18:16 20:49 22:40

Қадір түні
27 4 тамыз 3:08 3:18 4:18 5:18 13:00 13:20 18:15 20:48 22:40
28 5 тамыз 3:10 3:20 4:20 5:20 13:00 13:20 18:14 20:46 22:40
29 6 тамыз 3:12 3:22 4:22 5:22 13:00 13:20 18:13 20:44 22:40
30 7 тамыз 3:13 3:23 4:23 5:23 13:00 13:20 18:12 20:42

Айт күндері: 8, 9, 10 тамыз. Айт намазы: 6:30-да 
Пітір садақасы: Павлодар облысы бойынша 100 теңгені құрайды
Материал http://www.pvlmeshit.kz сайтынан қайта басып шығарылған
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Соңғы бет

Шифр Наименование специ-
альностей

Образовательные 
программы

Профильный 
предмет

Предмет
по выбору

5В010300 Педагогика и психо-
логия

Биология Биология

5В010600 Музыкальное образо-
вание

1 творческий 
экзамен

2 творческих 
экзамена

5В010700 Изобразительное ис-
кусство и черчение

1 творческий 
экзамен

2 творческих 
экзамена

5В010800 Физическая культура и 
спорт

1 творческий 
экзамен

2 творческих 
экзамена

5В010900 Математика Математика Физика
5В011400 История Всемирная

история
Всемирная

история
5В011700 Казахский язык и лите-

ратура
Казахский 

язык
Казахская 

литература
5В011800 Русский язык и лите-

ратура
Русский язык Русская лите-

ратура
5В011900 Иностранный язык: два 

иностранных языка
Английский язык
Немецкий язык

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

5В012000 Профессиональное 
обучение

Промышленное производство:
- строительство
Обслуживающее производство: 
- электротехника и радиоэлектро-
ника
- эксплуатация и ремонт автотран-
спортных средств
- информационные технологии
- декоративно-прикладное и худо-
жественное производство, дизайн, 
конструирование и моделирование 
изделий

Математика Физика

5В020300 История Всемирная 
история

Всемирная 
история

5В020400 Культурология История
Казахстана

Всемирная 
история

5В020500 Филология: казахская
Филология: русская

Казахский 
язык

Русский язык

Казахская 
литература

Русская лите-
ратура

5В020700 Переводческое дело Русско-казахский переводчик
Английский язык, Немецкий язык

Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

5В021000 Иностранная филология Английский язык

Немецкий язык

Английский 
язык

Немецкий 
язык

Английский 
язык

Немецкий 
язык

5В030100 Юриспруденция Всемирная
история

Всемирная
история

5В040200 Инструментальное 
исполнительство

Струнные инструменты
Духовые и ударные инструменты
Фортепиано

1 творческий 
экзамен

2 творческих 
экзамена

5В042000 Архитектура Архитектура жилых и общественных
 зданий

1 творческий 
экзамен

2 творческих 
экзамена

5В042100 Дизайн Архитектурный дизайн
Промышленный дизайн
Графический дизайн

1 творческий 
экзамен

2 творческих 
экзамена

5В050200 Политология История  Ка-
захстана

Всемирная 
история

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

Биология Биология

5В050400 Журналистика 1 творческий 
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 управление
Математика География

5В060100 Математика Актуарная математика Математика Физика
5В060200 Информатика Математика Физика
5В060400 Физика Физика с преподаванием на 

английском языке
Физика Физика

5В060600 Химия Химия Химия
5В060700 Биология Биология Биология
5В060800 Экология Биология Биология
5В060900 География География География
5В070100 Биотехнология Пищевая биотехнология

Сельскохозяйственная биотехно-
логия

Биология Биология

5В070200 Автоматизация и управ-
ление

Автоматизация и информатизация в 
системах управления 
Автоматизация технологических 
процессов 

Математика Физика

5В070300 Информационные 
системы

Информационные системы в эко-
номике
Информационные системы в инже-
нерной деятельности 

Математика Физика

Шифр Наименование специ-
альностей

Образовательные 
программы

Профильный 
предмет

Предмет
по выбору

5В070400 Вычислительная 
техника и программное 
обеспечение 

Вычислительная техника и про-
граммное обеспечение в промыш-
ленности
Вычислительная техника и про-
граммное обеспечение в экономике

Математика Физика

5В070800 Нефтегазовое дело Математика Физика

5В070900 Металлургия Твердая металлургия 
Жидкая металлургия (черная)
Жидкая металлургия (цветная)
Технология литейных процессов

Математика Физика

5В071200 Машиностроение Математика Физика
5В071300 Транспорт, транспорт-

ная техника и техно-
логии

Автомобиле- и тракторостроение
Автомобили и автомобильное 
хозяйство
Вагоны и вагонное хозяйство
Эксплуатация и ремонт локомоти-
вов

Математика Физика

5В071600 Приборостроение Физические методы и приборы кон-
троля и анализа веществ и изделий

Математика Физика

5В071700 Теплоэнергетика Тепловые электрические станции
Промышленная теплоэнергетика

Математика Физика

5В071800 Электроэнергетика Электрические станции
Электроэнергетические системы 
и сети
Электроснабжение 
Электропривод и автоматизация
Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

Математика Физика

5В071900 Радиотехника, электро-
ника и телекоммуни-
кации

Телекоммуникации Математика Физика

5В072000 Химическая техноло-
гия неорганических 
веществ

Химия Химия

5В072100 Химическая технология 
органических веществ

Химия Химия

5В072400 Технологические маши-
ны и оборудование (по 
отраслям)

Металлургические машины и обо-
рудование
Машины и аппараты нефтехимиче-
ского производства

Физика Физика

5В072700 Технология продоволь-
ственных продуктов

Технология  мяса и рыбных про-
дуктов 
Технология продуктов обще-
ственного питания и специального 
назначения 
Технология молока и молочных  
продуктов

Химия Химия

5В072900 Строительство Расчет и проектирование зданий и 
сооружений
Технология промышленного и граж-
данского строительства

Математика Физика

5В073000 Производство строи-
тельных материалов, 
изделий и конструкций

Производство бетонных и керами-
ческих  строительных материалов
Изготовление металлических 
конструкций

Математика Физика

5В073100 Безопасность жизне-
деятельности и защита 
окружающей среды

Математика Физика

5В073200 Стандартизация,  серти-
фикация и метрология 
(по отраслям)

 Математика Физика

5В074500 Транспортное строи-
тельство

Строительство железных дорог
Строительство автомобильных до-
рог и аэродромов
Строительство нефтегазопроводов 
и нефтегазохранилищ

Математика Физика

5В080100 Агрономия Полеводство
Плодоовощеводство

Биология Биология

5В080200 Технология производ-
ства продуктов живот-
новодства

Селекция в животноводстве
Технология кормления и содержа-
ния животных

Биология Биология

5В080700 Лесные ресурсы и лесо-
водство

Лесохозяйственное дело
Ландшафтный дизайн

География География

5В090100 Организация перевозок, 
движения и эксплуата-
ция транспорта

Организация перевозок на автомо-
бильном транспорте
Организация дорожного движения
Организация перевозок на железно-
дорожном транспорте

Математика Физика

5В090200 Туризм География География
5В090500 Социальная работа Медико-социальные услуги для раз-

личных категорий населения
Администрирование и менеджмент 
в социальной работе

География География

5В091000 Библиотечное дело Литература Литература

 – сельская квота

Шифр Наименование специальности
6М010300 Педагогика и психология
6M011100 Информатика 
6M011700 Казахский язык и литература 
6M020100 Философия 
6M020300 История
6M020400 Культурология
6M020500 Филология (казахская)
6M020500 Филология (русская)
6М020800 Археология и этнология
6М050100 Социология
6М050200 Политология
6М050300 Психология
6М050400 Журналистика
6М050600 Экономика
6М050700 Менеджмент
6М050900 Финансы 
6М051100 Маркетинг
6М060100 Математика

Шифр Наименование специальности
6М060200 Информатика
6М060400 Физика
6М060600 Химия
6М060700 Биология
6М060800 Экология
6М060900 География
6М070100 Биотехнология
6М070200 Автоматизация и управление
6М070300 Информационные системы
6М070900 Металлургия
6М071200 Машиностроение
6М071300 Транспорт, транспортная техника и тех-

нологии
6М071600 Приборостроение
6М071700 Теплоэнергетика
6М071800 Электроэнергетика
6М072000 Химическая технология неорганических 

веществ

Шифр Наименование специальности
6М072100 Химическая технология органических 

веществ
6М072400 Технологические машины и оборудование
6М072700 Технология продовольственных продуктов
6М072900 Строительство
6М073000 Производство строительных материа-

лов, изделий и конструкций
6М073100 Безопасность жизнедеятельности и за-

щиты окружающей среды
6М073200 Стандартизация и сертификация
6М074500 Транспортное строительство
6М075000 Метрология
6М080100 Агрономия
6М080200 Технология производства продуктов жи-

вотноводства
6М090200 Туризм 
6М090500 Социальная работа 
6М091000 Библиотечное дело

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПГУ ИМ.С.ТОРАЙГЫРОВА

СПЕЦИАЛЬНОСТИ МАГИСТРАТУРЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ДОКТОРАНТУРЫ PhD

Шифр Наименование специальности
6D010300 Педагогика и психология
6D050600 Экономика
6D060700 Биология
6D071800 Электроэнергетика

НАШ АДРЕС: 
140008 г. Павлодар, 

ул. Ломова,  64, каб. 134, 
тел. (8-7182)  67-37-73 – 

приемная комиссия
ул. Ак. Ш. Чокина, 139, каб. 202,  

тел. (8-7182) 67-36-50 – 
подготовительные курсы
НАШ ПОРТАЛ:  www.psu.kz


