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ШОҚАН ЖӘНЕ ӘЛКЕЙ 4 бетте

9
бет

ТАРИХ 
ТОЛҚЫНЫНДАҒЫ 
ХАЛЫҚ

4
бет

Ғ.Ж. ЕЛМҰРАТОВ,
саясат 
ғылымдарының 
кандидаты, 
С. Торайғыров
атындағы ПМУ 
доценті

Еліміздің саяси, əлеуметтік-экономикалық дамуының кепілі 
болып табылатың Ата Заңымыз 1995 жылдың 30 тамызында 
қабылданған. Адам жəне оның өмірін, қүқытары мен бостан-
дықтарын Конституция елдің ең қымбат қазынасы деп танып, 
мемлекеттің сол үшін қызмет етуі тиістігін атап көрсетеді.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ата Заң туралы айтқан сөзін-
де: «Егемен еліміздің мемлекеттілігін, тəуелсіздігін, демокра-
тиялық құндылықтарын айғақтайтын бірден бір құжат – бұл 
Конституция», – деген. Кез-келген демократиялық мемле-
кеттің бағытты дамуына ықпал ететін заңды іргетасы – Конс-
титуциясының болуы ажырамас қасиеті. Дүние жүзінде конс-
титуция негізінде жəне соның аясыңда барлық мемлекеттік 
механизм жұмыс істейді. Елдің саяси, экономикалық, əлеу-
меттік тұрақтылығы конституцияның дұрыс жұмыс істеуіне 
байланысты.

1995 жылы қабылданған Конституция мемлекеттік басқару 
жүйесі, меншік, азаматтардың құқықтары мен еркіндіктеріне 
қатысты міндеттерді жаңаша шешті. Республика мемлекеттік 
билігінің тəуелсіздігі – оның мемлекетаралық басқа бір мемле-
кеттің билігіне бағынбауы, оның дербестігін, сөзсіз саясаттық 
қүқыктық субъектілігін білдіреді. Ешқандай басқа мемлекеттің 
Қазақстанның ішкі істеріне араласуға құқығы жоқ, өйткені ол – 
егеменді ел.

Мемлкеттік билік тармақтарға бөліну принципіне сəйкес 
заң шығарушы, атқарушы жəне сот тармақтарына бөлінеді. 
Конституция Парламенттің, Үкімет пен Жоғарғы Соттың мін-
деттерін дəл белгілеп, шек қоятын жəне біртұтас мемлекеттік 
биліктің барлық тармақтарының үйлесімді жұмыс істеуін қам-
тамасыз етуде Қазақстан Республикасы Президентінің өкі-
леттілігі қисынды шешімін тапқан. Конституция Қазақстан 
Республикасын демократиялық, зайырлы, құқықтық жəне 
əлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырды. Конституциямыз-
да жазылғандай, Қазақстан біртұтас, Президенттік басқару 
жүйесіне негізделген мемлекет. Бүл жүйе бойынша мемле-
кет басшысы жалпыхалық сайлаған Президент болады. Ол 
Премьер-Министрді, Үкіметті тағайындайды.

Конституцияның негізінде жаңа заңнама қалыптасты. Аза-
маттық қоғамдағы қатынастарды, еркін кəсіпкерлікті реттейтін 
азаматтық құқық одан əрі дамытылды.

Ата Заң еліміздің тиімді дамуына, қоғам мен саяси институ-
тардың демократиялануына, мемлекеттің жаңаруын тереңде-
туге ықпал жасай алатын үлкен стратегиялық мүмкіңдік болып 
табылады.

Қазақстан Республикасының Конституциясы дамыған на-
рықтық экономикасы бар демократиялық, тəуелсіз жəне құ-
қықтық мемлекеттің қалыптасуына сенімді алғышарттар жаса-
ды деп нақты айтуға болады. Қазіргі таңда Қазақстан, өңірлік 
көшбасшы ретінде жаңа бастамаларды алға тарта отырып, 
дүниежүзілік қауымдастықта кіммен болса да терезесі тең 
мемлекет болып танылды.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯСЫ – ЕЛ 

МЕМЛЕКЕТТІГІНІҢ НЕГІЗГІ ТІРЕГІ

ГОТОВИМ 
КАДРЫ НОВОЙ 

ФОРМАЦИИ

Конституция – 
тәуелсіздіктің кепілі

7
бет

1 Сентября – начало 
нового пути в мир знаний

12
бет

КАДРЫ НОВОЙ КАДРЫ НОВОЙ 
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Жаңалықтар желісі

В этом году Павлодарский го-
суниверситет подтвердил до-
стойный результат 2012 года, со-
хранив свои высокие позиции в 
системе высшего образования 
Казахстана и заняв пятое место 
среди лучших многопрофильных 
вузов Республики.

Национальный (генеральный) 
рейтинг лучших вузов Казахстана 
формируется на основе анализа 
академических статистических 
показателей, оценки экспертов 
и опроса работодателей. Ауди-
тория Национального рейтинга 
достаточно многочисленна. Это 
абитуриенты и их родители, рабо-
тодатели, академическая обще-
ственность и администраторы ву-
зов, международные организации 
и государственные органы.

Главная цель рейтинга – помочь 
абитуриентам сделать правиль-
ный выбор между различными 
вузами, дать рациональную моти-

вацию для вложения инвестиций 
в образование.

Сегодня ПГУ им. С. Торайгы-
рова является крупным регио-
нальным вузом, сочетающим 
классические принципы с новыми 
образовательными программами. 
С каждым днем, шаг за шагом, 
улучшая свои образовательные, 
научные, организационно-обще-
ственные позиции, университет 
формирует вокруг себя иннова-
ционное образовательное про-
странство, подтверждая тем 
самым высокий статус инноваци-
онно-ориентированного вуза.

Деятельность университета 
тесно связана с экономической и 
социокультурной жизнью региона: 
удовлетворяя потребность регио-
на в высококвалифицированных 
специалистах, ПГУ им. С. Торай-
гырова является единственным 
высшим учебным заведением в 
Павлодарской области, осущест-

вляющим трехступенчатую 
(бакалавриат, магистратура и 
докторантура PhD) подготов-
ку кадров по широкому спек-
тру специальностей.

Выпускники ПГУ им. С.
Торайгырова – это квали-
фицированные специали-
сты в самых различных 
областях жизнедеятель-
ности.

Достойное участие 
Павлодарского госу-
ниверситета в наци-
ональных рейтингах 
способствует по-
вышению статуса 
вуза и его конку-
рентоспособности 
в условиях вхож-
дения системы 
высшего образо-
вания Казахстана 
в международное образователь-
ное пространство.

АСТАНА – ЕЛДІГІМІЗДІҢ 
НЫШАНЫ

2013 жылдың 5 шілдесінде С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінде «Қазақстанның 
әлеуметтік-экономикалық дамуындағы Астана қаласының 
тарихи маңызы» атты ғылыми-практикалық конферен-
ция өз жұмысын бастады.

ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ə. Назарбаев өзінің «Қазақстан 
жолы» атты еңбегіндеге: «Ел дамуының жаңа кезеңінде жаңа 
астана Қазақстан ұлтын біріктіретін еліміздің бас қаласы ғана 
болып қалмауы керек. Астана қарқыны қаурыт экономикалық 
белсенділікті қамтамасыз ете отырып, болашақта бүкіл Еура-
зияның экономикалық мегаполистерінің біріне айналуы тиіс», – 
деген сөзі бар. Осы сөздер қаланың жобасы тұрмақ, əлі қаланың 
орны анықталмаған сəтте айтылған екен. Бұл – Ұлт Көшбасшы-
ның асыл арманы еді. Егерде ауқымды мұратты ниет ететін ар-
ман болмаса, онда ұлы жеңістер мен жетістіктердің де болмасы 
анық. Бүгінде Қазақстанның төрінде сəулеті асқан, дəулеті арт-
қан Астана қаласы бой түзеді. Енді Астана – Қазақстанның мақ-
танышы əрі жүрегі.

Конференцияны ашқан С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің ғылыми жұмыс жəне инновация 
жөніндегі проректоры, б.ғ.д., профессор Нұрлан Ержанов конфе-
ренция қатысушыларына Астана қаласының өткені мен бүгініне 
ғана танылып қоймай, ертеңіне де көз салуларына өз септігін 
тигізер деген үмітпен оларға сəттілік, шығармашылық табыстар 
тіледі.

Конференцияда Павлодар мемлекеттік университетінің 
əкімшілігінің, факультет декандарының Астана қаласының тари-
хи маңызы туралы баяндамалары ұсынылды.

МАГИСТРАНТЫ ПГУ ПОЛУЧИЛИ 
ДИПЛОМЫ ОБ ОКОНЧАНИИ УЧЁБЫ

Делегация құрамында «Сібір ашық 
университеті» қауымдастығының 
атқарушы директоры, Ұлттық Томск 
мемлекеттік университетінің ақпа-
раттандыру жөніндегі проректоры, 
профессор, ф.-м.ғ.д. Владимир Дем-
кин, Ғылыми жұмыс жөніндегі про-
ректор Григорий Дунаевский, ғылым 
басқармасы басшысы Иван Ивонин 
болды.

Іс-сапардың шеңберіңде Томск ға-
лымдары С.Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың басшылығы жəне ғалымда-
рымен кездесті.

Кездесу мақсаты – жоғарғы оқу 
орындар аралық ынтымақтастығын 
арттыру негізінде Қазақстан Рес-
публикасы мен Ресей Федерациясы 
арасындағы қатынастарды нығай-
ту жəне де мəдени диалог арқылы 

ұлттық білім жүйелерінің сапасын 
жетілдіру.

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің Ғылы-
ми жұмыс жəне инновация жөніндегі 
проректоры, б.ғ.д., профессор Нұрлан 
Ержанов өз сөзінде: «С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситеті «Сібір ашық университеті» 
қауымдастығының мүшесі болды. 
С.Торайғыров атындағы ПМУ Томск 
университетімен бірлесіп əріптестік 
терең қарым-қатынасын одан əрі қа-
рай да күшейте береді», – деп мəлім-
деді.

Кездесу барысында ПМУ мен ТМУ 
арасындағы академиялық ұтқырлық 
бағдарламасының негізінде студент-
тер мен магистранттарды академия-
лық алмасу мəселелері қарастырыл-

ды. Атап айтсақ, физика бағытындағы 
«Ақпараттық үрдістер жəне жүйелер» 
атты магистерлік бағдарламаға негіз-
делген екідипломдық білім беру жү-
йесі бойынша ПМУ жəне ҰТМУ ара-
сында Меморандумға қол қойылды.

Томск ғалымдары магистратураға 
түсу жөніндегі мəселелерді түсіндіру 
мақсатымен С. Торайғыров атында-
ғы Павлодар мемлекеттік универ-

ситетінің Физика, математика жəне 
ақпараттық технологиялар факуль-
тетінің студенттерімен кездесті.

Сонымен қатар, Павлодар облысы-
ның Кəсіпкерлік жəне өнеркəсіп бас-
қармасында С. Торайғыров атындағы 
ПМУ, ҰТМУ жəне аймақтық кəсіпорын-
дар арасында бірлескен инновация-
лық ғылыми зерттеулер мəселелері 
жөнінде дөңгелек үстел өтті.
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ПГУ В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ (ГЕНЕРАЛЬНОМУ) РЕЙТИНГУ-2013 ЛУЧШИХ ВУЗОВ КАЗАХСТАНА, 
ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. ТОРАЙГЫРОВА ВНОВЬ ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ 
ЛУЧШИХ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ НАШЕЙ СТРАНЫ.

ПМУ БІЛІМ КӨКЖИЕГІН БАҒЫНДЫРУДА
Ұлттық Томск мемлекеттік университетінің белгілі ғалымдары-

нан құрылған делегация арнайы іс-сапармен С.Торайғыров атында-
ғы Павлодар мемлекеттік университетіне келді.

6 июля 2013 года в Павлодарском государственном уни-
верситете им. С. Торайгырова состоялось вручение дипломов 
магистрантам вуза.

Проректор по учебной работе Павлодарского госу-
дарственного университета имени С. Торайгырова, 
д.п.н., профессор Нелли Пфейфер, открывая торже-
ственное мероприятие, поздравила выпускников по-
слевузовского образования, отметив, что магистра-
тура сегодня – это второй уровень трехуровневой 

системы высшего образования, которая выпу-
скает профессионалов с более углубленной 

специализацией, способных на решение 
сложных задач определенного професси-
онального направления.

Вхождение в международное образо-
вательное пространство способство-
вало переходу ПГУ им. С. Торайгырова 
на новый уровень системы высшего об-
разования. Успешное внедрение трех-
ступенчатой подготовки кадров – бака-
лавриат, магистратура и докторантура 
PhD – стало гарантией качественного ву-
зовского образования.

В этом году Павлодарский госунивер-
ситет выпустил 126 магистров, из них 58 
получили дипломы с отличием. Вруче-
ние дипломов было приурочено к празд-
нованию 15-летия столицы Республики 
Казахстан.
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Жаңалықтар желісі

Бетті даярлаған 
Құралай ШАЙМАРДАНОВА

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
2013 жылдың 26 шілдесінде «KC 

Cottrell» (Оңтүстік Корея) компаниясы-
ның вице-президенті Донг Енг Со мен 
компанияның белді қызметкерлері Қа-
зақстандық-Корей аймақаралық жəне 
«жасыл» энергетика саласындағы эконо-
микалық ынтымақтастығы қалыптасқан 
Павлодар облысына қызметтік іс-сапар-
дың аясында С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің 
ғылыми зерттемелерімен танысу мақса-
тымен университетке ат басын тіреді.

ПМУ САЙТЫ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
РЕЙТИНГТЕ 6 ОРЫНҒА 
БОЙ КӨТЕРДІ

Халықаралық «Webometrics 
Ran king of World Universities» 
(Вебометрикс) университеттік 
веб-сайттардың рейтингісі бо-
йынша С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінің білім беру порталы ай-
қындамасын нығайтты.

2013 жылдың 2 тамызы күні 
www.psu.kz сайты Қазақстанның 
ЖОО-ның арасында 6 орынға 
ие болды деп мəлімдеді. 2013 
жылғы ақпандағы көрсеткіш-
терге сүйенсек, С. Торайғыров 
атын дағы ПМУ сайты содан 
бері 4 сатыға көтерілді.

Вебометрикс халықаралық 
рейтингісі Испанияның Ұлттық 
Зерттеу Кеңесінің Ақпарат жəне 
құжат орталығының зерттеу 
тобына кіретін Киберметрика 
зертханасымен 2004 жылдан 
бастап жүргізіледі.

Webometrics рейтингі Интер-
нет-сайттар арқылы университ-
теттердің ғылыми-зерттеушілік 
жетістіктерін жанама түрде ба-
ғалауға мүмкіндік береді.

2013 жылдың 6 та-
мызында С. Торайғы-
ров атындағы Павлодар 
мемлекеттік универси-
тетінің Ғылыми Кеңесінің 
мәжіліс залында Павлодар 
өңірінің белгілі тарих-
шыларының қатысуымен 
«Қазақстан Республика-
сының білім және тарих 
дамуының келешегі мен 
өзекті мәселелері» атты 
дөңгелек үстел өтті.

Аталмыш іс-шараның өзегі – 
Мемлекет басшысы Нұрсұл-
тан Əбішұлы Назарбаевтың 
«Тарих толқынындағы халық» 
атты тарихи зерттеулердің 
арнаулы бағдарламасы бол-
ды. Бұл бағдарламаның негізгі 
мақсаты ретінде Қазақстан-
ның тарих ғылымының ал-
дыңғы қатарлы əдіснама мен 
əдістеме арқауында сапалық 
серпінді жүзеге асыруына 
жағдай жасауды; қазақтардың 

ұлттық тарихының көкжиегін 
кеңейтуді, ұлттың жаңа тари-
хи дүниетанымын қалыптас-
тыруды, Қазақстанның жаңа 
тарихының жиырма жылының 
мəнін пайымдауды айтуға бо-
лады.

Соған байланысты, ҚР 
Мемлекеттік хатшысы Марат 
Тəжиннің Қазақстан Респуб-
ликасының ұлттық тарихын 
зерделеу жөніндегі ведомст-
воаралық жұмыс тобының ке-
ңейтілген отырысында жаса-
ған баяндамасында: «Біздің 
тарихнамамыз өзінің əдіс-
темелік жəне тілдік құралын 
қатты өзгертуге тиіс. Қазақс-
танның тарих ғылымының 
алдында нақты сынақ тұр, ол 
сынақтың жауабын табуға əб-
ден-ақ болады», – деген сөзін 
атап өтуге болады.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-да өткен дөңгелек үс-
телге ПМУ ғалымдары, атап 
айтсақ, Дамыту стратегиясы 
бойынша жəне тəрбие мен 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі 
проректор, с.ғ.д., профессор 
Арман Əкішев, Философия 
жəне мəдениеттану кафедра-
сының доценті, т.ғ.к. Гүлфайруз 
Жəпекова, т.ғ.к., Тарих кафед-
расының доценті Қайрат Бат-
талов, т.ғ.к., Тарих кафедрасы-
ның доценті Ернұр Рахимов, 
сонымен қатар, ПМПИ ғылыми 
жұмыс пен халықаралық бай-
ланыстар жөніндегі проректо-
ры, т.ғ.к. Əсем Ілясова, т.ғ.д., 
ПМПИ профессоры Гүлфира 
Өтепова, «Нұр Отан» ХДП қа-
лалық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары, т.ғ.к. Ар-
ман Ешмұратов, Талдау жəне 

конфессияаралық қатынастар 
орталығының директоры, т.ғ.к. 
Гүлнəр Раздықова жəне де үкі-
меттік емес ұйымдардың қыз-
меткерлері қатысты.

Дөңгелек үстел аясында та-
рихи фактілердің жүйелеу мен 
жіктеу қажеттілігі, Қазақстан 

тарихы бойынша жаңа оқулық-
тарды шығару, еліміздің тари-
хи əдіснамасын қайта қарау, 
бірыңғай ұлттық тарихи тұжы-
рымдаманы шығару, тарих ға-
лымының менеджментін өткізу 
секілді мəселелер талқыға са-
лынды.

ПГУ И БГУ: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 
ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

31 июля 2013 года Павлодарский 
государственный университет им. 
С. Торайгырова (г. Павлодар, Респу-
блика Казахстан) и Башкирский госу-
дарственный университет (г. Уфа, Ре-
спублика Башкортостан) подписали 
Меморандум о научно-образователь-
ном инновационном сотрудничестве.

Встреча руководства крупнейших 
вузов двух государств состоялась в 

рамках официального визита делегации 
Павлодарской области во главе с руко-
водителем области Е. Арын в город Уфа 
(Республика Башкортостан) с целью 
развития и укрепления межрегиональ-
ного сотрудничества.

Меморандум был заключен для раз-
вития образования и научного иннова-
ционного потенциала сторон, а также 
для более полного взаимного информи-
рования о развитии инноваций в обеих 
странах.

В соответствии с подписанным до-
кументом, научно-образовательное 
инновационное сотрудничество будет 
осуществляться путем проведения со-

вместных научных и образовательных 
конференций, семинаров, выполне-

ния совместных научных проектов 
и образовательных программ по 
инновационным направлениям.

Также запланирован двусто-
ронний обмен преподавателями 
обоих вузов посредством чтения 
лекций, работы в библиотеках, 
лабораториях, совместного из-
дания сборников научных тру-
дов и обмен студентами в рам-
ках программы академической 
мобильности Павлодарского го-
суниверситета.

2 августа 2013 года Регио-
нальный центр инноваций и 
трансферта технологий Пав-
лодарского государственного 
университета им. С. Торай-
гырова провел семинар-со-
вещание «Энергосбережение 
на предприятии».

В последние годы иннова-
ционным, передовым во всех 
отношениях направлением в 
нашем государстве являет-
ся развитие альтернативных 
преобразователей энергии 
(«зеленая» энергетика). На 

недавно состоявшемся VII 
Астанинском экономическом 
форуме Президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев под-
черкнул: «Переход к «зеле-
ной» энергетике и внедрение 
«зеленых» технологий – это 
растущий вектор глобальной 
экономики… Казахстан наме-
рен развивать возобновляе-
мые источники энергии».

На семинар-совещание 
«Энергосбережение на пред-
приятии» были приглашены 
эксперт по энергоменед-

жменту ТОО «ЭнергоАудит 
Казахстан» Гомар Кажкенов, 
заместитель председателя 
правления по развитию АО 
«Астана-Энергия» Хархан-
бай Жупархан (г. Астана), 
президент общественного 
фонда «Бизнес-инновации 
«Даналық» Сергей Старчук, 
генеральный директор ТОО 
«EcoWatt» Марат Комбаров 
(г. Алматы), специалисты по 
энергетическому аудиту ТОО 
«KaztonikaNT» (г. Астана), 
ТОО «ASTerra» (г. Астана), 
ученые в области энергосбе-
режения ТОО «НПФ «КазЭко-
Терм» (г. Астана), начальник 
отдела государственных за-
купок Управления образова-
ния Павлодарской области 
Индира Есимханова, главный 
специалист отдела развития 
промышленности Управле-
ния развития предпринима-
тельства Павлодарской об-
ласти Гульмира Жансеитова, 
ведущие промышленные 
предприятия гг. Караганды, 
Павлодара и Аксу.

От Павлодарского государ-
ственного университета им. 

С.Торайгырова в мероприя-
тии приняли участие ученые 
вуза в области инновацион-
ных технологий: директор 
Регионального центра инно-
ваций и трансферта техноло-
гий Сергей Смайлов, дирек-
тор научно-технологического 
парка «Ертіс» Жумабек Ома-
ров, декан энергетического 
факультета, к.т.н., профессор 
Александр Кислов, препо-
даватели факультета метал-
лургии, машиностроения и 
транспорта.

В ходе семинара были об-
суждены такие важнейшие 
вопросы, как производство 
ветротурбин и строительство 
ветроэнергетических стан-
ций на их базе в Казахстане.

В выставочном зале участ-
ники семинара ознакомились 
с научными достижениями 
сотрудников ПГУ. Как ре-
зультат: заключены догово-
ра о сотрудничестве с ТОО 
«КаztonikaNT» (г. Астана), 
ТОО «ASTerra» (г. Астана), 
ТОО «ЭнергоАудит Казах-
стан» (г. Павлодар), ТОО 
«EcoWatt» (г. Алматы).

В ПГУ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

ПМУ ТАРИХШЫЛАРЫ «ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДАҒЫ ХАЛЫҚ» 
БАҒДАРЛАМАСЫН ТАЛҚЫЛАДЫ

Қонақтарды қарсы алған ПМУ-
дың Дамыту стратегиясы бойынша 
жəне тəрбие мен əлеуметтік жұмыс 
жөніндегі проректоры Арман Ақы-
шев олардың назарына техникалық 
ЖОО негізінде ашылған ПМУ-дың 
тың зерттемелерімен таныстырып 
қана қоймай, бастамалардың тари-
хына да үңіле кетті.

«Ертіс» ғылыми–технологиялық 
паркінің директоры Жұмабек Ома-
ров ПМУ ғалымдарының қуаты 4 
кВт желді-генераторлық қондырғы-
ның жобасын, жобалау бағдармала-
рын жəне алюминий қалдықтарын 
қайта өңдеу қондырғыларын шет 
елдік қонақтардың назарына ұсын-
ды.

Арнайы іс-сапардың аясында «KC 
Cottrell» компаниясының қызмет-

керлері ПМУ-дың Ғылыми-техно-
логиялық паркімен, Технологиялық 
трансферт жəне инновациялардың 
аймақтық орталығымен, ғылыми 
зертханаларымен танысып шықты. 
Қонақтар «Жануарлар биотехноло-
гиясы», «Өсімдік биотехнологиясы» 
зертханаларының, Қуат үнемдеу 
орталығының тың жұмыстарынан 
хабардар болды. Орталықтың ға-
лымдары зерттеп шығарған басты 
қондырғы – суды электр тогы раз-
рядтарының күшімен зарарсыздан-
дыратын құралы.

Жалпы айтқанда, «KC Cottrell» 
компаниясының басшылығы мен 
қызметкерлері бұл кездесу екі мем-
лекет арасындағы өзара тиімді əріп-
тестіктің одан əрі дамуына ықпал 
ететініне үмітті екендігін білдірді.
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Тұлға

Қазақ тарихы мен мəдениеті, əде-
биеті мен фольклоры, өнері, этнография-
сы, жəне археологиясы жайында қыруар 
зерттеу жасаған қазақтың біртуар даныш-
паны энциклопедияшыл-ғалым академик 
Əлкей Хақанұлы Марғұлан өз еңбектерін-
де қазақ халқының рухани байлығы мол 
екенін дəлелдеді.

Əлкей Хақанұлының жеке тұлғалар өмірі 
мен қызметіне үлкен көңіл бөлуінің өзі кез-
дейсоқ емес. Ғалым жеке тұлғалардың 
өмірін зерттеу арқылы, ол өмір сүрген қо-
ғамдағы тарихи оқиғаларды да жан-жақты 
көрсете білді.

«Шоқан» десе кім-кімнің де көз алдында 
патша офицерінің киімін киген ашаң жүзді, 
қияқ мұртты, өткір де ойлы көзді жап-жас 
жігіттің елестейтіні аян. Өйткені, оның осы 
суреті жұртшылық арасына кең тараған. 
Ал осынау бірегей тұлғаның жан-дүниесі-
не терең бойлап, оның жұмбақ та сырлы 
əлемінен сыр тартып көрдік пе?! Əлекең 
бастаған санаулы ғалымдарды айтпасақ, 
қалың көпшіліктің Шоқан туралы түсінігі 
мектеп бағдарламасындағы бірді-екілі 
мəліметтерден əрі аспасы мəлім.

«Шоқан туралы терең зерттеу еңбектер 
жазып, жан-жақты зерттей алған бірден-
бір ғалым Əлкей Марғұлан. Басқа зерт-
теушілер болмады демейміз, бірақ Шо-
қанның данышпандығын халыққа оны өз 
деңгейінде жеткізген тек Əлкей Марғұлан 
ғана» – дейді ғалым шоқантанушы Едіге 
Уəлиханов.

Шынында да солай, себебі, Əлекең на-
ғыз энциклопедияшыл-
ғалым еді. Ол филолог, 
өнертанушы, археолог, 
этнограф, публицист, 
қырқыншы жылдардағы 
кейбір мақалаларын қа-
расақ, нағыз əдебиетші. 
Шоқан да этнограф, био-
лог, тарихшы, мəдениет-
танушы, публицист, тіпті 
жазушы дейміз. Оның 
эпистолярлық мұрасы – 
үлкен əдеби шығарма-
ның жүгін арқалаған 
дүние. Отыз жасқа тол-
май өмірден өткен бір 
ғана тұлғада жан-жақты 
қабілеттердің бірдей қа-
лыптасуы оның даныш-
пандылығы. Данышпан-
дылықты – Құдай берді, 
қазақ дүниесі – Шоқанды 
данышпан қылып шы-
ғарды. Ə.Марғұлан да 
данышпандардың қата-
рында. Сондықтан да 
Шоқанды терең əрі жан-
жақты зерттей алды. 
Шоқанды түсіне білді. 
Шоқандай тұлғаны зерт-
тейтін адамға, ең алды-
мен, үлкен білгірлік, ғұламалық қасиет қа-
лыптасу керек.

Кеңес дəуірі кезеңінде 40-жылдарға 
қарай Шоқан Уəлихановтың шығарма-
шылығы мен биографиясына белсенді 
зерттеу жұмыстары басталады. Көпте-
ген тарихшылар, əдебиетшілер, геог-
раф-ғалымдардың атсалысуымен Шоқан 
биографиясынан оның қолжазбалары, 
суреттері, мақалалары, аудармалары та-
былған болатын. Х. Əділгиреев, Х. Айда-
рова, М. Əуезов, С. Мұқанов жəне тағы 
басқалары Ш. Уəлиханов мұраларын зерт-
теуге атсалысқан. Осы жұмысқа Ə. Марғұ-
лан белсенді қатыса бастайды.

Əлекең 1955 жылдан бастап Абай 
мен Шоқан тақырыбына қайта оралды. 
Ə.Марғұланның ізденгіштігі мен тапқырлы-
ғының маңызды айғағы мен зор табысы – 
Шоқан Шыңғысұлы Уəлиханов еңбектерін 
іздестіру, табу, қалпына келтіру, жариялау 
жолындағы қажырлылығы болып табы-
лады. Көпжылдық еңбек жұмысының нə-
тижесінде Ш. Уəлихановтың 1958 жылғы 
шығармалар басылымы, ал 1961 – 1972 
жылдардағы Шоқанның академиялық бес 
томдық шығармалар жинағы жарияланған 
болатын.

Бұл ұлан-ғайыр еңбекті атқаруда Əлеке-
ңе дем берген Мұхтар мен Қаныш сияқты 

қазақтың аяулы азаматтары еді. Əле-
кең бүкіл КСРО-дағы архивтерді ақтара 
отырып, Шоқанның қаламынан туған 300-
дей шығармасын тапты. Оларға ғылыми 
өңдеу жасап, бүкіл қара жұмысын атқар-
ды. Шоқан жазбаларының көпшілігі бұрын 
жарық көрмегенін, жазу тəсілінің қиынды-
ғын, ойлау жүйесінің тым еркіндігін, кей 
ж ұ м ы с ы н ы ң 
шала аяқталға-
нын ескерсек, 
Əлекең атқарған 
жұмыстың жүгі 
орасан.

Бұл ғылыми 
ізденіс ондаған 
жылдарға со-
зылды, соның 
нəтижесінде ғұ-
лама Шоқан ту-
ралы 300 беттен 
аса өмірбаяндық 
кітап жазып, қол-
жазбасын қал-
дырды. Шоқан 
Уəлихановтың 
150 жылдығына 
орай бес томдық 
қайта басылған-
да, Əлекең қар-

тайса да, игі істің 
басында жүрді. Бі-
рақ, Əлекеңнің ай-
туынша, орыстың 
əскери ведомст-
воларында жатқан 
көптеген қағаздар-
ды қолға түсіру 
мүмкін болмапты. 
Тіпті, саяси жағ-
дайға байланысты 
Шоқанның «Ке-
несары қолының 
Алатау қырғызда-
рымен соқтығыс-
қан тарихи оқиғаға 
арналған» мақала-
сын шығармалар 
жинағына енгізу 
мүмкін болмады.

Академик баба-
мыз: «Шоқанның мұраларын мен студент 
кезімнен зерттеп келемін. Оның көбі жа-
рыққа шығып, бес том болып топталды. 
Бірақ, Шоқанның ойымен əдемі жазылған 
(қол қойылмаған) материалдар əлі де көп 
кездеседі. Оларды жиып бастырса, өзі бір 
том болып шығуы анық. Бұлар – көбінесе 
саясат, тарих, этнография, өнер, дін тура-
лы ойлар», – деп есіне түсіретін.

Шоқан мұрасын көп жылдар бойы зерт-
теудің заңды жалғасы ретінде, Ə.Марғұ-
лан «Шоқан мен Манас» атты еңбегінде 
қыруар іс тындырды. Бұл жұмыста Əлкей 
Хақанұлы қырғыз эпосы «Манастың» əр-
түрлі нұсқаларын салыстыра отырып, 
зерттеудің нəтижесінде оған ғылыми тал-
дау жасап, Ш.Уəлихановтың «Манасты» 
зерттеуге қосқан үлесін де анықтап, нақ-
тылай түсті.

Əлекең Шоқан еңбектерін қаз қалпына 
келтіріп қана қойған жоқ, байыпты зерт-
теді. Шығу тарихын, ой түйісін көпке ұқ-
тырды. Көп мақалаларына түр, түс, нəр 
берді. Өскен ортасын сипаттап, барлық 
пікрлес, мақсаты бір жолдас-жораларына 
дейін тауып, халық ұлының өшіп бара жат-
қан ұлы бейнесін жаңғыртып, патриоттық 
үлкен қызмет атқарды. Өмірінің ең ұтымды 
сəттерін Ə.Марғұлан Шоқанның өмірі мен 
шығармашылығын зерттеуге, ұлы ғұла-

маның еңбектерін басып шығаруға ар-
наған болатын.

Əлкей Марғұлан сияқты үлкен ғалым-
ның қалтықсыз көңіл, адал ниетін оның 
естеліктерінен де аңғаруға болады: «Мен 
өмірімнің көп жеңіс беретін шағын, қай-

рат-қуаты мол жылдарын 
Шоқанды əлемге танытуға 
арнадым. Мүмкін сол се-
бептен кезектегі өзімнің 
еншімнен қағыс қалған шы-
ғармын, көкіректе сайраған 
талай ойлар бар еді. Бі-
рақ, өкінбеймін. Шоқан көп 
адамдар ғұмырын арнауға 
тұратын жан. Ол өте алғыр, 
көптеген ұшқыр ойдың иесі 
еді, оның еңбегінің ұрпаққа 
түгел жеткізбеу обал бола-
тын болды», – деп жазатын 
Əлкей Хақанұлы.

Шоқанға арнаған жылы 
сөздерінің көбін біз Əлкей 
Хақанұлының өзіне қайы-
рар едік, өйткені ол Шоқан-
танудың негізін қалаушы. 
Шоқантану əлі де болса 
құпияға толы, ақтаңдақта-
ры мол. Өкініштісі, акаде-
миктің бұл ғылыми ерлігіне, 
шоқантану ісіндегі зор ең-
бегіне арналған зерттеулер 
əзірше жоқ.

2010 жылдың күзінде 
С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-ге академиктің жеке 
мұрағаты түскен еді. Сол 
бай қорды зерттеу үшін 

оқытушылар мен студенттерден тұратын 
жұмыс тобы құрылған еді. Зерттеу бары-
сында қорда жинақталған құжаттардың 80 
пайызы Əлкей атамыздың Шоқан мұрасын 
зерттеуге арналған материалдары болып 
шықты. Бұған дейін бұл қор академиктің 
қызы Дəнел апайдың қолында сақталған 
еді.

Ғалымның жеке қорына жол ашылуына 
байланысты оның шоқантанудан қалдыр-
ған зор мұрасын зерттеуге мүмкіндік туды. 
Ə.Х. Марғұланның Шоқан мұрасын зерт-
теуге арналған құжаттар бір жылдай уни-
верситет ғалымдары мен студенттердің 
зерттеу нысанында болды. Қордағы құ-
жаттар Əлкей Хақанұлының шоқантану ісі-
не қосқан зор үлесін ашып көрсетеді.

Қор материалдарынан академиктің 
1941 жылдан бастап 1985 жылға дейінгі, 
яғни дүние салғанға дейін Шоқан мұрасын 
зерттеумен айналысқаны дəлелденді. 
Архивтегі құжаттар Ш.Уəлихановтың 
өмірбаяны мен шығармашылық мұрасын 
ашып көрсетеді. Мұнда 1956-1967 жыл-
дары Ш.Уəлихановтың алғашқы 5-том-
дық жинағын дайындағанда жинақталған 
құжаттар мен қолжазбалар сақталған. 
Яғни, бұл академик Ə.Х. Марғұланның 
шоқантану бойынша жеке мұрағаты деуге 
болады.

Зерттеу нəтижесінде екі басылым жарық 
көрді: «Опись рукописного фонда – лично-
го архива академика А.Х.Маргулана» (кө-
лемі 160 бет) жəне «Из наследия А.Х. Мар-
гулана» атты құжаттар мен материалдар 
жинағы (көлемі 200 бет). Келісілгендей, 
академиктің жеке қоры Қазақстан Респуб-
ликасының Ұлттық мұрағатына тапсырыл-
ды.

Данышпанды танитын данышпан ғана. 
Бұл ақиқат! Ұлы Абайды Ұлы Мұхаң таныт-
са, данышпан Шоқанды ғұлама Əлекең ғы-
лым барша жұртқа танытты. Бұл оның на-
ғыз ерлігі, ғалымның ерлігі. Сірə, тұлғаның 
ғұламалығы, данышпандығы дегеніңіз де 
осы болса керек!

  Ернұр Рақымов,
С. Торайғыров ат. ПМУ доценті,

тарих ғылымдарының кандидаты

ШОҚАН ЖӘНЕ ӘЛКЕЙ
«ШОҚАН ТҰЛҒАСЫ – МҰХИТТА ЖҮЗІП ЖҮРГЕНДЕЙ.

ОНЫҢ ТАМАША ТАЛАНТЫ КӨРІНБЕЙ ЖАТАТЫН АЛЫП МҰЗ СИЯҚТЫ.
ОЛ ТУРАЛЫ ӘЛІ БІЛЕТІНІМІЗДЕН, БІЛМЕЙТІНІМІЗ КӨП».

Ә.Х. МАРҒҰЛАН
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Сіз білесіз бе?

1. КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯ 
БОЙЫНША БІЛІМ АЛУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
1. Бір оқу сағатты 50 минутқа тең.
2. Бір жыл бойғы əр пəн бойынша сту-

денттің оқу көлемінің жүктемесі креди-
пен өлшенеді.

3. Студент ИОЖ формасы бойынша 
ЭПК пəндерінің ішінен эдвайзер көмегі-
мен таңдау арқылы оқу бағдарламасы 
өздігімен ұсынлады.

4. Студенттің оқытушыны таңдауға 
мүмкіндігі бар.

5. Оқыту бағдарламасының меңгеру 
кезінде СӨЖ-дің рөлі мен сапасы арта-
ды.

6. Білім алушылардың оқу жетістігі 
үздіксіз бақыланады.

7. Студенттің білімі балдық-рей-
тингтік жүйе бойынша бағаланады.

8. Студенттің кейбір пəндер бойынша 
басқа да білім беру мекемелерінен, со-
нымен қатар шетелде де білім алуына 
мүмкіндігі бар.

9. Кредиттік технологиялық білім алу 
жинақтаушы жүйе бойынша жүргізіледі. 
Демек, білім алудың барлық деңгейі 
бойынша бұрын жинаған кредиттердің 
өсімдік есебі есепке алынады.
2. ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

ҚАЛЫПТАСУЫ
Барлық оқытылып жатқан пəндер 3 

кезеңге – жалпы білім беру (ЖБП), ба-
залық (БП), кəсіптік (КП) болып бөлі-
неді. Əр кезеңде пəндер өзара міндетті 
жəне элективті болып жіктеледі.

Пəндерге тіркелу электорондық түр-
де университеттің оқыту порталындағы 
студенттің жеке кабинетініен жүргізі-
леді.

Тіркелудің мерзімі аяқталмай тұрып 
студент тіркеу формасына кез келген 
өзгертулер жасауға құқығы бар. Қайта 
тіркелу қажет болған жағдайда деканат 
арқылы оқыту жұмысы бойынша про-
ректордың атына себепті арызбен шы-
ғуға болады.

Белгілі пəнге тіркелген студенттер 
саны алдын ала бекітілгеннен аз бол-
са, онда пəн альтернативті пəнге ал-
мастырылады. Егер альтернативті пəн 
де ашық болмаса, онда студенттерге 
эдвайзерлер арқылы басқа пəнге жазы-
луға ұсыныс жасалады.

2.1 Академиялық күнтізбе жəне 
оқыту кестесі

Оқу жылы академиялық мерзімдер-
ден (семестр), аралық аттестациялар-
дан, каникулдар мен тəжірибелерден 
тұрады. Оқу жылы 1 қыркүйектен бас-
талып, бітіруші курстардан өзгелерге 
15 аптадан тұратын екі семестер білім 
алу міндетті.

Каникулдық мерзім 7 аптаға созыла-
ды. Сонымен қатар, оқу жылының ор-
тасында 2 апталық демалыс беріледі. 
Семестерде оқытудың барлық форма-
лары бойынша студенттер екі рубеждік 
бақылаудан өтеді. Білім алушылар-
дың қосымша білім алу қажеттілігін 
қанағаттандыру үшін, академиялық 
қарыздарын өтеу үшін немесе оқыту 
жоспарындағы айырмашылықты тең-
геру мақсатында университетте ақылы 
негізде 6 апта бойына жазғы семестер 
ұйымдастырылады.

2.2. Студенттің өзіндік жұмысы 
(СӨЖ)

Кредиттік технология бойынша сту-
денттің өзіндік жұмыс жасауы өте ма-
ңызды. СӨЖ бойынша міндетті эле-
менттерді (барлық пəндер бойынша 
дайындық, бағдарламалардың жеке 
тақырыптарын өздігінше зерттеу, бақы-
лау шараларына дайындық) нұсқалық 
бөлімдерді жəне əртүрлі тапсырма-
ларды (рефераттар, есептік жəне гра-
фикалық жұмыстар, курстық жобалар, 
жұмыстар т.б.) орындау міндеттелген. 
Белгілі бір пəнге арналған СӨЖ түр-
лері оқыту бағдарламасы (Syllabusom) 
бойынша бекітіледі. СӨЖ түрлері мен 
тапсырмаларына дайындалу үшін 
оқытушы студенттерді уақытысында 
Syllabus-пен қамтамасыз етуі тиіс.

2.3. Студенттердің кəсіптік тəжіри-
бесі

Студенттер оқу барысында МОС 
мамандақтарына сай əртүрлі кəсіптік 
тəжірибелерден өтеді. Мысалы: оқу, 
оқу-танымдық, танымдық, тілдік, педа-
гогикалық, кəсіптік, диплом алдындағы 
т.с.с. тəжірибелерден өтеді. Сырттай 
бөлімдегі студент өз мамандығына сəй-
кес жұмыс жасап жүрген болса, кəсіптік 
жəне педагогикалық тəжірибеден боса-
тылады. Бұл жағдайда студент жұмыс 
орнынан анықтама мен оның кəсіптік 
қызметі жайын баяндайтын мінездеме 
ұсынуы қажет.

Себепті сылтаумен тəжірибеден өте 
ал маған студент деканның рұқсатымен 
ға на басқа мерзімде тəжірибеден өтуі 
шарт.

Қанағаттанарлық бағаға ие болған, 
себепсіз тəжірибеден өте алмаған сту-
дент кафедраның белгілеген уақытын-
да ақылы түрде қайта өтуі тиіс болады.

2.4. Бақылау жүйесі мен студент-
тердің оқу жетістігін бағалау

2.4.1.Студенттердің оқу жетістігін бақы-
лау ішкі жəне сыртқы (мемлекеттік) ба-
қылаудан көрініс табады. Ішкі бақылау – 
белгілі бір пəн бойынша алуан түрлі 
бақылау тапсырмалар негізінде жүргізі-
летін оқу жетістігін тексеру түрі. Ал, 
сыртқы бақылауға оқу жетістігінің сыртқы 

бағасы (ОЖСБ), мемлекеттік қорытын-
ды аттестация, студенттің оқу жетістігін 
тексеретін ЖОО-ның кез келген түріндегі 
бақылауын жатқызуға болады.

Студент үлгерімінің ағымдағы бақы-
лауы – оқыту пəнінің əр тақырып пен 
бөлімі бойынша білім алуышының оқу 
жетістігін жүйелі түрде тексеру.

Ағымдағы бақылау қорытындыларын 
оқытушы электорондық журналда не-
месе университет порталындағы сту-
денттің жеке кабинетіне енгізеді.

Рубеждік бақылау – студенттің оқуы 
жетістігін оқытушының тексеруі, тест 
бойынша жəне академиялық күнтізбеге 
(семестрде 2 рет) сай бекітілген пəннің 
басқа да формалары (модуль) бойын-
ша тексеру.

Қорытынды бақылау емтихандық 
сессия кезінде емтихан (жазбаша, тест, 
ауызша, аралас) түрінде өтеді.

Емтихандар басымдықпен өтеді. Тест 
немесе аралас формада компьютерлік 
тестілеу арқылы өткізіледі. Ауызша яки 
жазбаша емтихандарды есеп құрасты-
ру, кестелерді құру сияқты негізгі қабі-
леттерді айқындау мақсатында белгілі 
бір пəн бойынша тапсырады.

2.4.2. Оқу жетістіктерінің бағалау 
жүйесі

Білім алушының оқу жетістігі (білімі, 
іскерлігі, қабілеті, құзіреті) халықара-
лық тəжірибеге сай балдық-рейтингтік 
жүйе (БРЖ) бойынша 100 балдық өл-
шеммен бағаланады.

Семестердің ортасында жəне соңын-
да 100 балдық меже бойынша ағымда-
ғы үлгерім (АҮ) бағаланады. Рубеждік 
бақылаудың бағасы да (РБ) 100 балдық 
меже бойынша бағаланады. АҮ жəне 
РБ бағаларының қорытынды бағасы 
бойынша студенттің рейтингтік (Р1 
жəне Р2) пəн бойынша бағасы: Р1(2) = 
АҮ1 (2)*0,7+РБ1(2)*0,3.

Пəн бойынша қорытынды баға тек 
студент рейтингтік кіру рұқсаты, қоры-
тынды бақылаудан жоғары бағаға ие 
болған жағдайда ғана есепке алынады. 
Себепсіз қорытынды бақылауға келе 
алмаған жағдайда «қанағаттанбарлық» 
деп бағаланады.

2.4.3. Рубеждік жəне қорытынды 
бақылаудан өту тəртібі

 Пəн бойынша рубеждік бақылауға 
оқытудың жұмыс бағдарламасына сай 
тексерілген модуль бойынша барлық 
талаптарды орындаған əрі ағымдағы 
үлгерім бойынша баллдары бар сту-
дент өтеді.

Пəн бойынша емтиханға мына сту-
денттер қабылданбайды:

– оқытудыың жұмыс бағдарламасы-
ның талаптьарын орындамаған сту-
денттер;

– курстық жобаны қорғамаған сту-
дент;

– рейтингтік рұқсаты бойынша баға-
лауы жоғары болмаған жағдайда.

2.4.4.Емтихандарды өткізу тəртібі
Емтихандар мына тəртіппен өткізілуі 

шарт:
– Тесттілеу əдісі, компьютерлік тестті-

леу. Бақылаудың бұл түрінде бір нұсқа-
да 50 сұрақ болуы тиіс.

– Бақылаудың аралас түрі пəндік ба-
қылауларда қолданылады. Бағалау 
кезінде мыналар тексеріледі: 1) теория-
лық білім (тесттілеу əдісі) жəне 2) прак-
тикалық білім жəне қабілет (ауызша 
жəне жазбаша).

– Жазбаша түрде студенттің шығар-
машылық қабілетін тексеру, жобаларды 
есептеу, теоремалық дəлелдеу кезінде 
қолданады.

– Тілдік бағыттағы (аударма ісі, фило-
логия, т.б.) мамандықтар үшін ауызша 
емтихандар өткізіледі.

– Шығармашылық формада емтихан 
қабылдау шығармашылқ бағыттағы 
(орындаушылық өнер, дене тəрбиесі 
жəне спортт.б.) мамандықтар бойынша 
білім алып жүрген студенттерден қа-
былданады.

2.4.5.Курстан курсқа ауысу немесе 
курсты қайта оқу

Жазғы семестр нəтижесінің есебімен 
оқу жылының қорытындысы бойынша 
тіркеу бөлімі оқу жетістігінің орташа ба-
лын (GPA) шығарады.

Толық курстық бағдарламаны игерген 
студент өтпелілік балды жинай алма-
са, өзінің GPA балын жоғарлатуы үшін 
жаздық семестрде ақылы түрде кейбір 
пəндер бойынша қайта оқып, қайта ем-
тихандар тапсырылуына мүмкіндік ала-
ды.

Жазғы семестрдің нəтижесімен оқу 
жылының қорытындысы бойынша өт-
пелілік балл келесі жылдық оқу курсы-
на қала береді.

Мемлекеттік білім тапсырысы бойын-
ша білім алып жүргендер қайта оқу кур-
сына қалған болса, онда мемлекеттік 
оқу грантынан айырылады.

3.СТУДЕНТТЕРДІҢ 
АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҒЫ
Академиялық ұтқырлық дегеніміз 

білім алушылардың белгілі академия-
лық мерзімде семестер немесе бір оқу 
жылына басқа жоғарғы оқу орнында 
(ел ішінде яки шетелде) білім алуы. 
Студент меңгерген оқыту бағдарлма-
сы бойынша кредит түрінде өз жоғарғы 
оқу орнында оқуын жалғастыру неме-
се басқа жоғары оқу орынында оқуын 
жалғастыру мақсатында міндетті түрде 
сынақтан өтуі шарт.

Сыртқы (халықаралық) академиялық 
ұтқырлық дегеніміз – білім алушылар-
дың шетелдік ЖОО-да білім алуы.

Ішкі (ұлттық) академиялық ұтқырлық 
дегеніміз – білім алушылардың елдегі 
алдыңғы қатралы ЖОО мен ғылыми ор-
талықтарда білім алуы.

Білім алушылар өздігімен ЖОО-ды 
(шетелде немесе елде) таңдап алуына, 
өзіне қажетті деген пəндер тізімін анық-
тап, бағдарламаның үйлестірушісіне 
тапсырыс беруге мүмкіндіктері бар. 
Сонымен қатар, ЖОО жəне білім беру 
бағдарламалары өз елінде аккредита-
цияланған əрі білім беру мекемелері 
мен білім беру бағдарламаларының 
реестріне енгізілуі шарт. Таңдап алын-
ған ЖОО рейтингі жоғары жоғары оқу 
орындардың қатарында болуы да тиіс.

Академиялық ұтқырлық бойынша 
білім алушының дəлелдейтін қорытын-
ды құжаты егер қазақстандық ЖОО 
болса қазақ жəне орыс тілінде, шетел-
де оқыған болса, ағылшын тілінде тол-
тырылған оқытудың транскрипті болып 
табылады.

Академиялық ұтқырлық бойынша 
сұрақтар туындаған болса, өз дека-
наттарыңызға немесе Академиялық 
ұтқырлық орталығына хабарлассаңыз 
болады.

СТУДЕНТТІҢ ҚОЙЫН 
КІТАПШАСЫНА
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Принятие и реализация Государ-
ственной Стратегии «Казахстан-2050» 
обусловили особые требования к об-
разовательной системе нашей страны. 
Глава государства, Лидер Нации Нур-
султан Абишевич Назарбаев в своем 
Послании народу Казахстана «Страте-
гия «Казахстан-2050»: новый политиче-
ский курс состоявшегося государства» 
в числе первостепенных целей указал 
на необходимость создания совре-
менной и эффективной системы об-
разования. В условиях кардинальных 
преобразований казахстанской эконо-
мики чрезвычайно важным становится 
вопрос реальной востребованности 
специалистов на рынке труда. Успеш-
ность реализации Стратегии во многом 
зависит от наличия кадров с высоким 
уровнем профессиональных компетен-
ций. И казахстанские вузы играют осно-
вополагающую роль в деле подготовки 
высококвалифицированных специали-
стов.

В своем Послании Президент республи-
ки подчеркивает: «…высшее образование 
должно ориентироваться в первую оче-
редь на максимальное удовлетворение 
текущих и перспективных потребностей 
национальной экономики в специали-
стах». Министерство образования и нау-
ки нашей страны также уделяет огромное 
внимание востребованности выпускников 
экономикой. В соответствии с поручением 
Главы государства в рамках Госпрограммы 
развития образования на 2011-2020 годы 
одной из целей высшего и послевузов-
ского образования является достижение 
высокого его уровня, удовлетворяющего 
потребности рынка труда и индустриаль-
но-инновационного развития страны.

В соответствии с данной задачей проис-
ходит коренная модернизация всей систе-
мы высшего образования нашей страны, в 
рамках Госпрограммы развития образова-
ния активно внедряются инновационные 
механизмы, направленные на обеспече-
ние подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для экономики.

О каких механизмах и каких аспектах 
подготовки специалистов идет речь? Хо-
телось бы проиллюстрировать это на при-
мере Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгырова – круп-
нейшего вуза Павлодарской области, ко-
торый на протяжении более чем полувека 
успешно обеспечивает трудовыми кадра-
ми один из важных индустриальных райо-
нов Казахстана.

Первый аспект – собственно обеспе-
чение трудоустройства выпускников 
университета. Активное содействие тру-
доустройству своих выпускников – в на-
стоящее время прямая задача вузов. В 
соответствии со стратегическими задача-
ми Госпрограммы развития образования, 
сегодня значительно повысилась ответ-
ственность вузов и колледжей за трудоу-
стройство молодых специалистов, а также 
усилен качественный мониторинг трудоу-
стройства.

Целевые индикаторы Госпрограммы 
развития образования также ориентиро-
ваны на этот аспект: в частности, указы-
вается, что на момент окончания перво-
го этапа реализации ГПРО (2015 год) не 
менее 78 % выпускников, обучившихся по 
госзаказу, должны быть трудоустроены по 
специальности в первый год обучения.

Эта установка является для нашего 
университета главным ориентиром. Так, в 
результате поэтапной работы сотрудников 
вуза в нынешнем году трудоустроено 1014 
человек, что составляет 88 % от общего 
числа выпускников. Трудоустройство об-
учавшихся по госзаказу выпускников в 
целом составляет 92 %, однако по специ-
альности на данный момент трудоустрое-
ны лишь 58 % выпускников. Чтобы к 2015 
году достичь поставленной в ГПРО цели, 
ПГУ им. С. Торайгырова уже сегодня про-
водит ряд системных мероприятий: это 
организация ярмарки выпускников, про-

ведение акции «С дипломом в село», соз-
дание электронной базы выпускников, 
связь с отделом занятости и социальных 
программ, молодежной биржей труда, а 
также заключение договоров с предпри-
ятиями региона по базам производствен-
ной практики студентов с их последующим 
трудоустройством.

Об аспекте сотрудничества универси-
тета с работодателями стоит сказать от-
дельно. Министр образования и науки Б.Т. 
Жумагулов отметил: «Если мы раньше го-
товили специалиста ради того, чтобы он 
получил образование, то сегодня специ-
алиста мы будем готовить только по заяв-
ке работодателя». В соответствии с этим 
инновационным механизмом подготовки 
специалистов наш университет на прин-
ципиально новой основе выстраивает со-
трудничество с работодателями. Теперь 
работодатели являются активными участ-
никами учебного процесса, которые фор-
мулируют профессиональные компетен-
ции выпускников ПГУ им. С. Торайгырова, 
оказывают непосредственное влияние на 
формирование учебных планов, участву-
ют в работе Государственных аттестаци-
онных комиссий – это далеко не полный 
перечень взаимодействия вуза с работо-
дателями.

На сегодняшний день на базе промыш-
ленных предприятий региона созданы 
и действуют 40 филиалов кафедр ПГУ 
им. С. Торайгырова, где осуществляет-
ся совместная научная и практическая 
деятельность ППС, обучающихся вуза и 
сотрудников предприятий. Такое тесное 
сотрудничество позволяет выявить по-
требности работодателей и повысить уро-
вень конкурентоспособности выпускников 
Павлодарского госуниверситета.

Расширяется сфера деятельности вуза 
и в аспекте государственно-частного пар-
тнерства – согласно ГПРО на 2011-2012 
годы, доля финансирования образова-
тельной, научной и инновационной дея-
тельности гражданских вузов за счет ГЧП 
должна возрасти до 10 %. В 2012-2013 
учебном году за счет средств работода-
телей в ПГУ обучалось 205 студентов: 153 
студента по грантам акима области, 52 
студента – по грантам предприятий, таких, 
как АО «Алюминий Казахстана»; АО «Ев-
роазиатская энергетическая корпорация»; 
ТОО «Цементный завод Семей»; Обще-
ственный фонд «БОТА»; АО «Майкаин зо-
лото»; ТОО Предприятие «Рубиком»; Част-
ный фонд «БОБЕК»; ГУ «Урлютюбское 
учреждение по охране лесов и животного 
мира»; ТОО «Победа»; ТОО «Богатырь 
Транс» и др.

Другим инновационным механизмом, 
направленным на повышение конкурен-
тоспособности наших выпускников, явля-
ется внедрение в ПГУ им. С. Торайгырова 
элементов дуальной системы подготовки 
кадров. Дуальное обучение в настоящее 
время является одной из наиболее эф-
фективных форм подготовки профес-
сионально-технических кадров в мире. 
Обучение при этом проводится большей 
частью не в учебном заведении, а на 
предприятиях; это позволяет достигнуть 
высокого процента трудоустройства вы-
пускников, поскольку обладая богатыми 
практическими навыками, они полностью 
отвечают требованиям работодателя.

В нашем университете в прошлом году 
утвержден План внедрения дуальной 
системы обучения. В итоге уже 6 образо-
вательных программ ПГУ («Теплоэнерге-
тика», «Машиностроение», «Професси-
ональное обучение», «Журналистика», 
«Музыкальное образование» и «Инстру-
ментальное исполнительство») предпола-
гают использование дуальной технологии. 
Во-первых, обозначены дисциплины, пре-
подаваемые непосредственно на произ-
водстве, во-вторых, определено содержа-
ние этих дисциплин.

База для реализации в нашем вузе ду-
ального образования – это такие пред-
приятия и организации, как АО «Евроази-
атская энергетическая корпорация»; ТОО 
«KSP Steel»; Республиканская телеради-
окомпания «Казахстан-Павлодар»; «Пав-
лодар-Телерадио» и др. Сегодня более 20 
дисциплин изучаются нашими студентами 
непосредственно на производстве. План 
внедрения дуальной системы обучения 
предусматривает дальнейшее увеличе-
ние количества рабочих программ по дан-
ной форме обучения.

В аспекте повышения конкурентоспо-
собности специалистов по поручению 

Главы нашего государства продолжается 
развитие системы инженерного образо-
вания и современных технических специ-
альностей с присвоением сертификатов 
международного образца. Это одно из 
приоритетных направлений деятельности 
ПГУ им. С. Торайгырова, поскольку более 
половины от общего числа студентов вуза 
обучаются по образовательным програм-
мам технического направления в таких 
экономически важных отраслях, как ме-
таллургия, машиностроение, строитель-
ство, теплоэнергетика, электроэнергети-
ка.

Также вузом проводится значитель-
ная работа, направленная на изменение 
структуры образовательных программ в 
сторону увеличения доли производствен-
ной практики. С 2013 года каждый студент 
ПГУ им. С. Торайгырова проходит про-
фессиональную практику на базе пред-
приятия или организации, начиная со 2 
курса. Так, в нынешнем учебном году бо-
лее 4 тысяч студентов вуза прошли про-
фессиональные практики на базе 163 
предприятий и организаций. В числе этих 
предприятий – АО «Алюминий Казахста-
на», АО «Евразийская энергетическая 
корпорация», Павлодарский нефтехими-
ческий завод, АО «АЗФ ТНК «Казхром», АО 
«Казахстанский электролизный завод», 
ПФ ТОО «KSP Steel», ПФ ТОО «Кастинг», 
АО «Компания Нефтехим LTD», АО «Пав-
лодарский машиностроительный завод», 
АО «Павлодарская Распределительная 
Электросетевая Компания» и др. Поло-
жительным моментом является то, что по 
итогам учебно-производственных практик 
осуществляется трудоустройство наших 
выпускников: так, из числа студентов, про-
ходивших в прошлом году практику на АО 
«Казахстанский электролизный завод» 
трудоустроены более 65 %, на базе ПФ 
ТОО «Кастинг» – более 45 % выпускников, 
на базе, ПФ ТОО «KSP Steel» – более 40 % 
выпускников.

Следование вузов базовым параме-
трам – так называемым трендам – Болон-
ского процесса также является одним из 
важнейших механизмов формирования 
нового поколения конкурентоспособных 
казахстанских специалистов.

Так, полиязычное образование при-
знано европейским образовательным 
сообществом важнейшим инструментом 
подготовки кадров, поскольку тенденции 
интернационализации образования в со-
временном мире занимают особое место. 
Специалист мирового уровня – а именно к 
подготовке таких кадров стремится наша 
современная система образования – это 
обязательно полиязычный специалист, 
который потенциально готов к научному 
и профессиональному диалогу с ведущи-
ми учеными и специалистами мира. Глава 
государства Нурсултан Абишевич Назар-
баев справедливо подчеркнул, что «…для 
современного казахстанца владение тре-
мя языками – это обязательное условие 
собственного благополучия».

Поэтому ПГУ им. С. Торайгырова в каче-
стве полноправного участника Болонского 
процесса системно развивает полиязы-
чие. В числе 20-ти вузов страны ПГУ ре-
ализует проект полиязычного образова-
ния. Разработана и действует Программа 
внедрения полиязычного образования на 
2012-2016 годы: в учебный процесс тем 
самым внедряются инновационные тех-
нологии обучения на трех языках. В 2012 
году осуществлен запуск пилотных об-
разовательных программ по полиязыч-
ному образованию по специальностям 
«Информатика» и «Химическая техно-
логия неорганических веществ» – это 38 
студентов, владеющих тремя языками. 
Обучение ведется одновременно на трех 
языках – казахском, английском и русском. 
В частности, на английском языке под-
готовку осуществляют 16 полиязычных 
преподавателей по 38 дисциплинам. В 
дальнейшем – до 2014 года – предусмо-
трено увеличение количества образова-
тельных программ по полиязычному обра-
зованию – до 16 и количества дисциплин, 
читаемых на английском языке – до 105. 
В соответствии с планом предусмотрено 
увеличение количества полиязычных пре-
подавателей (их станет более 70) и сту-
дентов (более 200 человек).

Развитию полиязычия в ПГУ им. С. То-
райгырова в значительной степени спо-
собствует действующая в рамках ГПРО 
новая программа привлечения зарубеж-
ных ученых, благодаря чему студенты, 

магистранты и докторанты вуза получают 
уникальную возможность слушать лекции 
профессоров с мировым именем.

В Павлодарском госуниверситете пред-
ставлен широкий спектр направлений 
взаимодействия с зарубежными учеными. 
Это не только чтение лекций, но и повыше-
ние качества образовательных программ 
и научных работ, разработка совместных 
научно-исследовательских проектов, раз-
работка двудипломных магистерских и 
докторских программ и многое другое.

В 2011 году наш вуз посетили 56 ино-
странных лекторов, в 2012 году – 46 лек-
торов, в 2013 году запланировано при-
глашение 48 специалистов из ведущих 
университетов мира. География ученых 
представлена такими странами, как Ве-
ликобритания, Германия, США, Польша, 
Чехия, Турция, Россия, Украина и др. Пре-
красной традицией для ПГУ им. С. Торай-
гырова стали визиты нобелевских лауре-
атов: в прошлом году с лекциями наш вуз 
посетил лауреат Нобелевской премии по 
экономике 1999 года Роберт Александр 
Манделл (Колумбийский университет, 
США); в мае нынешнего года в ПГУ снова 
побывал выдающийся ученый современ-
ности – Финн Кидланд (Калифорнийский 
университет в Санта-Барбаре, США), ко-
торый в 2004 году получил Нобелевскую 
премию по экономике «за вклад в динами-
ческую макроэкономику: согласованность 
во времени экономической политики и де-
ловых циклов».

В конечном итоге взаимодействие па-
раметров полиязычного образования и 
новой программы привлечения зарубеж-
ных профессоров способствует активной 
реализации в ПГУ им. С. Торайгырова 
программы академической мобильности: 
наши студенты уже в стенах университета 
технически и психологически подготовле-
ны к эффективному обучению в зарубеж-
ных вузах.

Предусмотренное ГПРО на 2011-2020 
годы совершенствование программ акаде-
мической мобильности является прекрас-
ной возможностью подготовки конкурен-
тоспособных кадров на основе мирового 
опыта. В нашей стране принята Стратегия 
академической мобильности в РК на 2012-
2020 годы, поражающая своей масштаб-
ностью: в результате государственной 
поддержки за 2 года реализации ГПРО за 
счет средств республиканского бюджета 
выделено 700 млн. тенге на обучение око-
ло 1000 студентов и магистрантов в веду-
щих зарубежных вузах.

В ПГУ им. С. Торайгырова уже два 
года действует Центр академической мо-
бильности, координирующий и обеспе-
чивающий академическую мобильность 
учащихся нашего университета. В итоге 
достигнут рост числа студентов, участву-
ющих в программе академической мо-
бильности. Если в 2011-2012 учебном году 
по внешней академической мобильности – 
это всего лишь 20 наших студентов, то в 
2012-2013 году – это уже 55 студентов, ко-
торые прошли обучение в ведущих вузах 
Германии, Испании, Китая, Чехии, Польши, 
Австрии, Российской Федерации и других 
стран. Активное выполнение программы 
академической мобильности продолжает-
ся: в осеннем семестре 2013 года еще 25 
студентов ПГУ выедут в зарубежные вузы.

Как видим, в условиях форсированного 
индустриально-инновационного развития 
определяющими приоритетами для на-
шего государства являются инвестиции 
в человеческий капитал: как отмечает-
ся в ГПРО на 2011-2020 гг., международ-
ный опыт подтверждает, что инвестиции 
в человеческий капитал, и, в частности, 
в образование, начиная с раннего дет-
ства до зрелого возраста, способствуют 
существенным отдачам для экономики и 
общества. Поэтому подготовка конкурен-
тоспособного, высокопрофессионально-
го и социально успешного специалиста, 
востребованного на рынке труда, должна 
стать главной задачей всех казахстанских 
вузов. Залог же успешной ее реализации – 
синхронизация собственной стратегии 
развития вуза с базовыми параметрами 
Стратегии «Казахстан-2050», конкретными 
поручениями Главы нашего государства, 
Министерства образования и науки, а так-
же с актуальными вызовами современно-
сти.

  С.М. ОМИРБАЕВ,
ректор ПГУ им. С. Торайгырова,

д.э.н., профессор
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ҚАСЫМ ХАННЫҢ ҚАСҚА ЖОЛЫ

«Қасым ханның қасқа жолы», «Есім ханның 
ескі жолы», Тəуке ханның «Жеті жарғысы» ха-
лықтың əдет-ғұрып нормаларын қалыптастыр-
ған конституциялық құжат болғаны тарихтан 
белгілі. Қасым ханның билігі тұсында қазақ 
халқының территориясы біріктіріліп, хандық 
билік сол территорияға тарап, биліктің рөлі 
арта бастады. Сол себепті де, қазақ хандығы-
ның жаңа қалыптасқан жағдайында ел ішіндегі 
бұрынғы əдет-ғұрып заңы сай келмеді. Қасым 
хан өз жарғысының негізін халқының ежелден 
келе жатқан əдет-ғұрып заңдарына сүйене 
отырып, сол заманның талабына сай жарғыны 
жаңа үнмен жаңғыртты. Тіпті, шариғат қағи-
дасын берік ұстанған отырықшы аудандар да 
Қасым ханның қазылық билігіне жүгінді. Мəсе-
лен, жеті атаға дейін үйленбеу, əмеңгерлік, құ-
далық жол-жоралғылар, қазылық билік.

ЕСІМ ХАННЫҢ ЕСКІ ЖОЛЫ
Есім ханның тұсында «Есім ханның ескі 

жолы» деген атпен қалған əдет-ғұрып норма-
ларын қалыптастырған заңдық жарғы жария-
ланды. Бұл заңдық құжатты Есім хан мен оның 
кеңесшілері өңдеп, толықтырылған бұрынғы 
«Қасым ханның қасқа жолының» бір нұсқа-
сы ретінде қарастырған жөн. Есім салған ескі 
жолда қоныс-тұраққа, мал-мүлікке, адамдар 
арасындағы қарым-қатынасқа қатысты туатын 
даулардың шешімдері сараланды. Мұның өзі 
кейініректе Тəуке ханның «Жеті жарғысына» 
негіз болады, жəне қазақ халқының мəдени-
рухани, салт-дəстүр қалыптарының болашақ 
ұрпаққа мирас болып бүгінге дейін жетуіне се-
бепші болды.

КҮЛТӨБЕНІҢ БАСЫНДА 
КҮНДЕ ЖИЫН

Тəуке хан өзінің алдындағы хандардың 
тұсында қабылданған заңдарын одан əрі 
жетілдіріп, жаңа заң жүйесін жасады. Ол «Қа-
сым ханның қасқа жолын», «Есім ханның ескі 
жолын» өз дəуіріне сай етіп, сондағы ереже-
лердің жетеуіне өзгерістер енгізген. Тəуке хан 
үш жүздің билерін жинап, Төле би, Қазыбек би, 
Əйтеке билер қатысқан бас қосуда, Күлтөбенің 
басында «Жеті жарғысын» қабылдады. Онда 
жер дауы, отбасы, жəне неке заңы, қылмыс 
пен құн дауына ұрлық-қарлыққа жəне куəлік 
ету мен ант беру рəсімдеріне орай қалыпта-
сып, тұжырымдалған қазақтың əдет-ғұрып 
заңдары орын алған.

ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІ 
ТІРЕК ЕТКЕН ЗАҢ

Одан кейінректе алғаш құқықтық жүйе, құ-
қықтық ұғымдарды ХХ ғасырдың басындағы 
қазақ зиялылары жариялаған «Алаш» автоно-
миясы құрылған кезде орын алды. Алғашында 
қазақ құқығының аса маңызды бастауы ұрпақ-
тан-ұрпаққа жеткен əдет-ғұрып, дəстүр болса, 
алашорданың негізін салушылар «Алаш» бағ-
дарламасының жобасын ұлттық-демократия-
лық бағыттағы, құқықтық мемлекетті құруды 
мақсат еткен. «Алаш» партиясының өкілдері 
нағыз демократтар болды жəне демократия-
лық жолмен əрекет етті. Онда: мемлекет қал-
пы, жергілікті бостандық, негізгі құқық, дін ісі, 
билік һəм сот, ел қорғау, ғылым-білім үйре-
ту, салық, жұмысшы мəселесі, жер мəселесі 
жөнінде құқықтық жүйе негіздері қарастырыл-
ды.

ҚАЗАҚ АКСР-НІҢ 1926 ЖЫЛҒЫ 
КОНСТИТУЦИЯСЫ

Алғашқы Қазақстан Конституциясы 1926 
жылы 18 ақпанда КСРО құрылғаннан кейін 
жəне 1925 жылғы РСФСР Конституциясы ес-
керіле отырып, ҚазАКСР Орталық Атқару Ко-
митетінің қауылысымен түпкілікті редакция-
да қабылданды, өйткені бұл кезде Қазақстан 
РСФСР-дың бір бөлігі еді. Бұл Негізгі заң бас-
қару нысанын, мемлекеттік құрылысты, саяси 
режимді, мемлекеттік биліктің органдары құ-
рылымын, атқарушы өкім беруші органдарын 
бекітті. Сайлау құқығының, бюджеттік құқық-
тық негізгі бастаулары белгіленді. Осы Консти-
туцияға сəйкес Қазақстан РСФСР құрамында-
ғы толық құқықты республика болып танылды.

1937 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚ КСР 
КОНСТИТУЦИЯСЫ

Бүкілқазақ Кеңестерінің Х съезінде 1937 
жылғы 26 наурызда қабылданған Қазақ КСР 
Конституциясында «КСРО Конституциясының 
14-бабының шегінен тыс Қазақ КСР-і өзінің 
егенмендік құқықтарын толық сақтай отырып, 
мемлекеттік билікті дербес жүзеге асыра-
ды», – деп жазылған. 1937 жылғы Конституция-
да сондай-ақ экономикалық, саяси қорғаныс, 
басқа тең құқықты республикалармен ерікті 

бірігу, ҚазКСР келісімінсіз аумағының өзгертіл-
мейтіні, республиканы басқару мəселелері 
бекітілген, сондай-ақ жоғарғы республикалық 
жəне жергілікті өкімет органдарының, заңна-
малардың орындалуын бақылау, мемлекеттік 
жəне қоғамдық тəртіпті жəне азаматтардың 
құқықтарын қорғау, салық салу т.б. мəселелер 
қарастырылған.

1978 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚ КСР 
КОНСТИТУЦИЯСЫ

ІХ шақырылған республика Жоғарғы Ке-
ңесінің кезектен тыс VII сессиясында 1978 
жылы 20 сəуірде қабылданған Конституцияда 
бүкіл өкімет билігі жұмысшы, шаруа жəне ең-
бек интеллигенциясы таптарына жататын ха-
лықтың қолында болды. Өкімет билігі мен бас-
қару жүйесінің үстінен Қазақ КСР Коммунистік 
партиясы бақылау орнатты.

1993 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯСЫ

Қазақстан өз тəуелсіздігін ресми түрде бұ-
рынғы кеңестік республикалар арасында ең 
соңынан, 1991 жылы, 16 желтоқсан күні жария-
лаған ел. Егемен ел үшін өткеннің тəжірибесі-
мен санасатын, бүгінгі шындықпен келісетін 
жəне ертеңгі күнге сеніммен бағыт беретін 
Негізгі Заң қажеттілігі туындады. Конституция-
лық комиссияның қажырлы да ұзақ еңбегінің 
нəтижесінде 1993 жылы 28 қаңтарда Қазақстан 
Республикасы Жоғары Кеңесі жариялы түрде 
дауыс беру арқылы түгелге жуық көпшілікпен 
Қазақстан Республикасының алғашқы Консти-
туциясын қабылданды. Конституция Қазақс-
тан мемлекеттік егемендігін алған сəттен бергі 
көптеген құқықтық нормаларды: халықтық 
егемендік, мемлекет тəуелсіздігі, билікті бөлі-
су принципі, қазақ тілін мемлекеттік деп тану, 
Президентті мемлекет басшысы деп тану, сот 
органдары – Жоғарғы, Конституциялық жəне 
Жоғары Арбитраждық соттар жəне басқалар-
ды қамтыды. 1993 жылғы Конституция негізіне 
парламенттік республика моделі алынды.

1995 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
КОНСТИТУЦИЯСЫ

Уақыт өте келе бұл Негізгі Заң өзінің əлсіз 
тұстарын көрсете бастады. 1995 жылы 30 
тамызда ҚР Президентінің жарлығына сай 
Қазақстан Республикасының жаңа Консти-
туциясын қабылдау жөнінде бүкілхалықтық 
референдум өткізілді. 89,14 % сайлаушылар-
дың қолдауымен Қазақстан Республикасының 
жаңа Конституциясы қабылданды. Бұл күн 
мемлекеттік мереке – Қазақстан Республика-
сының Конституциясы күні болып табылады. 
1998 жəне 2007 жылдары Конституцияға Пре-
зиденттің өкілеттілігін ұлғайту жөнінде елеулі 
өзгерістер енгізілді.

Қолданыстағы Конституцияда мемлекет 
адам құқықтарына шынайы кепілдіктер берген. 
Олар: əрбір азаматтың еңбек ету жəне кəсіп-
керлікпен айналысу еркіндігі; заң бойынша 
мөлшермен тегін медициналық көмек алуға; 
тегін орта білім алуға; діни – сенім бостанды-
ғы; конкурстық негізде ақысыз жоғары білім 
алуға; əлеуметтік қамсыздандыру. Бүгінде 
осы конституциялық негіздер əрбір Қазақстан 
азаматының өмірінен берік орын алды. Қазіргі 
қолданыстағы Конституция адамның негізгі құ-
қықтары мен бостандықтарын бекітіп, еліміздің 
азаматтарының құқық алдындағы теңдігін қам-
тамасыз етті. Бұл принциптер мемлекетіміздің 
экономикалық – əлеуметтік дамуына, іргесі 
мықты, азат ел құруға негіз болды. Тереземіз 
тең, босағамыз кең, шаңырағымыз берік, ең-
семіз биік азат ел атандық бүгінде.

PS: Қазақ жерінде, қазақ қоғамында қара 
халқының қамын бағатын, азаматтарының 
құқығын қорғайтын заңнамалық жарғылар-
дың болғаны тарихтан белгілі. Əділдікті ту 
еткен, ел ынтымағын көксеген, ұрпағының 
аманатын тəу етіп, бейбітшілік пен азат-
тықты аңсаған елдің бүгінде азаматтарына 
құқықтық кепілдік беретін Конституциясы 
18 жыл бойына адал қызмет етіп келеді. 
Осы күнгі құқықтық, демократиялық, за-
йырлы мемлекетіміздің Конституциясы – 
ертеңгі ұрпақ үшін əділдік пен азаттықтың 
нышаны болып қала берсе деген ниет бар 
ел көкейінде. Қолданыстағы Негізгі Заң-
да бекітілген заңдық ережелер мен тұжы-
рымдар мемлекет пен қоғамның дамуына, 
саяси – экономикалық жəне əлеуметтік 
өсуімізге кепіл береді. Мемлекет пен азамат 
арасындағы көпір – Еліміздің Конституция-
сы берік əрі өміршең болғай!

  Жанар ЕЛЕШОВА

АТА-БАБАМ 
АҢСАҒАН 
АТА ЗАҢ

Қазақстан Республикасының Конституция-
сы – мемлекет пен адам құқықтарына шына-
йы кепілдіктер берген еліміздің басты құжаты. 
Мемлекетіміздің Негізгі Заңы Қазақстанның «ір-
гетасы», қоғам мен мемлекеттің келісім негізі. 
Ел Конституциясы – біз құрған демократиялық, 
зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекетіміздің 
ең қымбат қазынасы – адамның және оның 
өмірінің, бостандығының, құқықтарының қамта-
масыз етілуінің бірден-бір кепілі.

Тарих беттерінен еліміздің конституциялық та-
рихы ертеректе жатқанын байқауға болады.
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Ғылым тынысы
Региональный центр инноваций и 

трансферта технологий ПГУ имени 
С. Торайгырова открыт 18 апреля 2012 
года с целью интеграции образова-
тельного и научного потенциала уни-
верситета в промышленный сектор 
экономики региона.

В период за 2013 год Региональный 
центр инноваций и трансферта техно-
логий принял участие во многих важ-
ных мероприятиях, основными из кото-
рых можно назвать:

20-22 февраля – X Казахстанская 
Международная выставка «Образова-
ние и наука XXI века – 2013», органи-
затор – Международная выставочная 
компания «Атакент-Экспо» (г. Астана, 
ВК «Көрме»). Ученые университета 
представили свои проекты, а также 
учебно-методические и научные тру-
ды. Участие университета поощрено 
дипломом.

12 апреля – в рамках Республикан-
ского форума в честь празднования 
Дня науки Министру образования и 
науки РК Бакытжану Жумагулову пре-

зентован проект ПГУ имени С. Торай-
гырова «Бесплотинные ГЭС». Презен-
тация состоялась на Республиканской 
выставке достижений науки, техники 
и технологии «Наука и инновации» – 
смотр инновационных проектов для 
«зеленой» экономики, ориентирован-
ных на «EXPO-2017» (г. Алматы, Ғылым 
ордасы).

15 апреля – проекты ПГУ имени С. 
Торайгырова презентованы на между-
народной технологической выставке 
«Возобновляемые источники энергии. 
Сделано в Германии», прошедшей на 
базе Инновационного Евразийского 
университета с участием первого заме-
стителя акима области Д.Н. Турганова.

19 апреля – состоялся расширенный 
семинар по обсуждению проекта ме-
тодики формирования Региональных 
инновационных систем в РК под пред-
седательством заместителя Премьер-
министра – Министра индустрии и новых 
технологий Асета Исекешева. Участники 
совещания обсудили ключевые вопро-
сы построения РИС, в том числе зако-
нодательное урегулирование, органи-
зационная структура, взаимодействие 
субъектов РИС, механизм финансового 
обеспечения, оценка деятельности.

17 мая – Региональным центром ин-
новаций и трансферта технологий пре-
зентован проект «Бесплотинные гидро-
электростанции». Презентация прошла 
для делегации Венгрии во главе с пре-
зидентом компании «Марсинг» Лоран-
том Силаш на базе АО «Каустик».

13 июня – в рамках празднования 
Дней казахстанской науки в Павло-

дарской области проведена выставка 
инновационных проектов ученых ПГУ 
имени С. Торайгырова с участием ака-
демика НАН, д.ф.н., профессора Ж.М. 
Абдильдина.

14 июня – в рамках празднования 
Дней казахстанской науки в Павлодар-
ской области презентованы научные 
проекты Послу Кореи в Казахстане Пэк 
Чу Хёну.

20 июня – состоялась презентация 
проекта главы международной анали-
тической компании «J’son & Partners» 
Карла Йоханессона «Методика форми-
рования региональных инновационных 
систем» на базе ПГУ им. С. Торайгыро-
ва. На встрече присутствовали ученые 
Павлодарского государственного уни-
верситета в области развития иннова-
ционных технологий. Были обсуждены 
ключевые вопросы построения регио-
нальной инновационной системы Пав-
лодарского региона.

24 июня – в рамках официального 
визита в Павлодарскую область Прези-
дента РК Н. А. Назарбаева на выстав-

ке в Центре обслуживания молодежи 
Павлодарской области Региональным 
центром инноваций и трансферта тех-
нологий презентован проект по возоб-
новляемой энергетике.

28 июня – на базе управления про-
мышленности и предпринимательства 
Павлодарской области в целях обмена 
опытом проведен круглый стол с уча-
стием гостей из Национального иссле-
довательского Томского государствен-
ного университета.

2 июля – в рамках празднования Дня 
индустриализации Павлодарской обла-
сти Региональным центром инноваций 
и трансферта технологий акиму Павло-
дарской области Е. Арын и депутатам 
Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан М. Пшембаеву, С. Канаеву, 
С. Аимбетову презентован инноваци-
онный проект по альтернативной энер-
гетике. Презентация состоялась на 
базе АО «Евроазиатская энергетиче-
ская компания» (г. Аксу)

4 июля – на базе Регионального цен-
тра инноваций и трансферта техноло-
гий снят сюжет новостного телеканала 
«24kz» о достижениях молодых ученых 
в науке на примере студентов и маги-
странтов ПГУ имени С. Торайгырова.

12 июля – состоялся семинар-кон-
сультация «Инструменты государ-
ственной поддержки инновационной 
деятельности (инновационные гранты, 
технологическое бизнес-инкубирова-
ние, коммерциализация технологий) на 
базе Технопарка «Ертіс». Докладчик – 
менеджер по бизнес-инкубированию 
ТОО ВКРТ «Алтай» О. Салпышев.

26 июля – на базе Регионального 
центра инноваций и трансферта тех-
нологий проведена встреча с пред-
ставителями южнокорейской компа-
нии «Кейси Коттрэлл Казахстан» во 
главе с генеральным директором ОХ 
Кангван. Гостям были презентова-
ны проекты и проведена экскурсия 
по выставочному центру Технопарка 
«Ертіс».

02 августа – с целью внедрения ин-
новационных проектов в сфере энер-
госбережения в рамках реализации 
Государственной Программы «Форси-
рованного индустриально-инноваци-
онного развития Республики Казах-
стан» на базе Регионального центра 
инноваций и трансферта технологий 
проведён семинар-совещание на тему 
«Энергосбережение на предприятии» 
с участием представителей предпри-
ятий города и области. На семинаре 
были представлены доклады: «Изуче-
ние условий и выбор возможных ре-
шений по энергосбережению. Анализ 
возможных технических решений и 
мероприятий по источникам возобнов-
ляемой энергии» (докладчики: К.Б. Су-
лейменов, М.Ж. Купербаев), «Новые 
технологии по энергосбережению» 
(докладчик: доктор технических наук, 
профессор А. Ш. Алимгазин). В выста-
вочном зале участники семинара оз-
накомились с научными достижениями 
сотрудников ПГУ. Заключено четыре 
договора о сотрудничестве со сле-
дующими предприятиями: ТОО «A.S. 
Terra» (г.Астана), ТОО «EcoWatt» (г. Ал-
маты), ТОО «Kaztonika NT» (г. Астана) и 
ТОО «ЭнергоАудит Казахстан» (г. Пав-
лодар).

Региональным центром инноваций и 
трансферта технологий подписано че-
тыре меморандума о научно-техниче-
ском сотрудничестве:

– с немецкой компанией «Technologie 
Service Fix»;

– с Томским государственным уни-
верситетом систем управления и ра-
диоэлектроники в сфере инноваций и 
реализации совместных проектов;

– с ТОО «Восточно-Казахстанский 
Региональный технопарк «Алтай» в 
сфере взаимного сотрудничества и 
обмена информацией, внедрения со-
вместных проектов в производства 
Павлодарской и Восточно-Казахстан-
ской областей;

– подписан меморандум о сотруд-
ничестве и реализации совместного 
проекта с ООО «Центр инновационных 
разработок «Сфера» (г. Москва) в сфе-
ре социальной защиты населения Пав-
лодарской области.

Проведены встречи с представителя-
ми правления АО НК СПК «Павлодар» 
по обсуждению вопросов реализации 
инновационных проектов и дальнейше-

го сотрудничества в сфере инноваций. 
В СПК «Павлодар» были представлены 
проекты ученых.

Совместно с департаментом на-
уки и инноваций ко Дню университе-
та издан каталог научно-технических 
разработок и проектов 2013 года. В 
каталоге описаны научные проекты, 
выполняемые в рамках госбюджетных 
программ, в том числе, инновацион-
ные научные проекты по программе 
«Фундаментальные и прикладные на-
учные исследования», научные про-
екты по программе «Грантовое финан-
сирование научных исследований» 
Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, а также хоздо-
говорные научно-исследовательские 
работы и научно-технические разра-
ботки и проекты по факультетам и на-
учно-практическим центрам.

Действует база данных в виде Павло-
дарского регионального офиса иннова-
ционных разработок, где представлена 
полная информация о проектах ученых 
Павлодарского государственого уни-
верситета им. С. Торайгырова, Иннова-
ционного Евразийского университета, 
Павлодарского государственного педа-
гогического института, а также россий-
ских ученых.

Большой интерес участников меро-
приятий вызвали проекты по энергос-
бережению, авторами которых явля-
ются научные сотрудники ПГУ имени 
С. Торайгырова в рамках реализации 
Государственной Программы форси-
рованного индустриально-иннова-
ционного развития Республики Ка-
захстан. Так были отмечены проекты 
следующих авторов: к.т.н., профессора 
Кислова А.П., к.т.н., профессора Арын-
газина К.Ш., к.т.н., профессора Шумей-
ко И.А.

  С. СМАИЛОВ,
директор регионального центра 

инноваций и трансферта технологи

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ 
И ТРАНСФЕРТА 

ТЕХНОЛОГИЙ
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Тарих толқынындағы халық

В этом году в нашем государстве 
начата системная работа по реализа-
ции программы исторических иссле-
дований «Народ в потоке истории», 
инициатором разработки которой 
является Президент страны Нурсул-
тан Назарбаев. Главной целью про-
граммы является создание условий 
для качественного прорыва исто-
рической науки Казахстана на базе 
передовой методологии и методики, 
расширение горизонтов националь-
ной истории казахов, формирование 
нового исторического мировоззрения 
нации, глубинное осмысление двух 
десятилетий новейшей истории на-
шей страны, сохранение культурного 

кода нации, формирование нового 
исторического самосознания народа.

Над созданием проекта программы 
работает специальная Межведом-
ственная рабочая группа, в состав 
которой вошли директора ведущих 
научно-исследовательских институ-
тов: Б.Г. Аяган – Институт истории го-
сударства, Х.М. Абжанов – Институт 
истории и этнологии им. Ч. Валиха-
нова, Б. Байтанаев – Институт архе-
ологии им. А. Маргулана, А.Б. Дерби-
сали – Институт востоковедения им. 
Р.Сулейменова.

5 июня 2013 года в Евразийском на-
циональном университете им. Л.Н. 
Гумилева под председательством Го-

сударственного секретаря РК Марата 
Тажина состоялось I расширенное 
заседание Межведомственной рабо-
чей группы по изучению националь-
ной истории Республики Казахстан. 
На заседании были обсуждены ос-
новные цели и задачи программы.

28 июня 2013 года в Акорде состоя-
лось II заседание Межведомственной 
рабочей группы по изучению нацио-
нальной истории, на котором были 
рассмотрены конкретные меры, кото-
рые принимаются уполномоченными 
госорганами по разработке програм-
мы «Народ в потоке истории», а так-
же по реализации задач, поставлен-
ных на первом заседании МВК.

К разработке проекта привлечены 
ведущие историки из национальных 
и региональных вузов с сильной ка-
федрой истории Казахстана. Ведется 
работа по сбору предложений уче-
ных-историков для учета при подго-
товке проекта программы. Публичное 
обсуждение проекта программы с 
экспертным сообществом состоится 
на Конгрессе историков в августе – 
сентябре 2013 года.

ЗНАТЬ РОДНЫЕ ИСТОКИ
Исходя из диалектического 

постулата движения и перма-
нентного изменения социаль-
ных явлений, следуя принципу 
«все течет, все изменяется», 
можно сказать, что и казах-
станская историческая наука 
прошла несколько этапов раз-
вития.

Следует отдать должное со-
ветской исторической науке, 
единственной методологией 
которой был формационный 
подход. Несмотря на то, что 
современные историки-уче-
ные и историки-публицисты 
критически подходят ко мно-
гим аспектам исследований 
советской эпохи, следует от-
метить, что именно в этот пе-
риод сформировалась плеяда 
казахстанских историков, и 
история Казахстана приобре-
ла научную платформу.

С начала 1990-х годов на-
ступило время ломки стерео-
типов и плюрализма мнений. 
Был проведен полный исто-
рический анализ, особенно 
колонизационного и советско-
го периодов. Пересмотру под-
лежал ряд концептуальных 
проблем. Тем самым прошлое 
Отечества предстало в не-
сколько ином ракурсе. За два 
десятка лет историки смогли 
с более взвешенных, объек-
тивных позиций, представить 
историю страны, где учитыва-
лись как положительные, так и 
отрицательные стороны внеш-
него влияния.

Отправной точкой нового 
взгляда на историческую на-
уку в целом стала программа 
«Народ в потоке истории», ос-
новные контуры которой были 
изложены в докладе Государ-
ственного секретаря Марата 
Тажина. Безусловным досто-
инством программы является 
акцентуация внимания на ме-
тодологии истории. Посколь-
ку для отечественной исто-
рической науки необходимо 
четкое определение теорети-
ко-концептуальных положе-
ний, выработка направлений 
исторических школ с соб-
ственными научными ориен-
тирами.

Для создания «целостной 
национальной исторической 
картины» правильно опре-
делена потребность в более 
глубоком изучении этниче-
ской истории казахов. Порой 
учащиеся школ и студенты 
вузов не видят связи между 
государственными образова-
ниями древности и средневе-
ковья на территории Казах-
стана, более того, путаются в 
них. Поэтому целесообразно 
описание полного этническо-
го континуума в историческом 
разрезе, что более прояснит 
значимость древних, средне-
вековых племен и государств 
в становлении современного 

казахского народа и государ-
ственности. Важным пунктом 
является изучение и иссле-
дование истории страны и 
народа в континентальных 
этнических, политических и 
социально -экономических 
процессах. Степь Казахстана 
с периода создания империи 
тюрков, затем в монгольскую 
эпоху была центром, откуда 
шли кочевые племена, взаи-
модействовали с оседлыми 
государствами, и тем самым 
изменяли историю Евразии.

История ХХ века распола-
гает безграничным масси-
вом материалов и проблем, 
которые ждут новых иссле-
дований. Неоднозначное со-
ветское прошлое – это ареал 
споров и идейных столкнове-
ний еще на долгое время. И 
как предполагается програм-
мой «Народ в потоке исто-
рии», история советского го-
сударства, Казахстана в его 
составе, еще требует объек-
тивного освещения.

Подготовленность нашей 
страны к вызовам глобализа-
ции и потребностям мирового 
рынка – это результат верной 
политики Главы государства, 
с учетом морально-этическо-
го потенциала народа, спо-
собного сориентироваться 
в нужном направлении. На-
стоящее время ставит перед 
страной задачу интеграции, 
при которой нужно сохранить 
собственное национальное 
«Я». Поэтому разработка исто-
рии Независимого Казахстана 
как отдельного направления 
в исторической науке очень 
своевременна. Молодому по-
колению казахстанцев, чтобы 
правильно отвечать на вызовы 
глобализирующегося мирово-
го пространства, нужно разо-
браться во всех трудностях 
и перипетиях республики на 
заре независимости. Более 
того, сегодня междисципли-
нарный подход, предполага-
ющий историческое модели-
рование и прогнозирование, 
внимание которому отведено 
в программе, особо актуален. 
Наши взоры устремлены в бу-
дущее, и только история От-
ечества будет для нас книгой 
наставлений.

Успех реализации програм-
мы «Народ в потоке истории» 
зависит не только от работы 
Межведомственной рабочей 
группы по изучению нацио-
нальной истории, а от каждо-
го историка-исследователя, 
историка-педагога и всех тех, 
кто интересуется историей на-
шей Родины.

  А.Д. Азербаев,
магистр истории,

директор департамента 
управления

человеческими ресурсами

ПРИОРИТЕТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

На расширенном заседании Межведом-
ственной рабочей группы по изучению на-
циональной истории с участием Государ-
ственного секретаря РК Марата Тажина 
был поднят ряд проблем имеющих концеп-
туальное значение для Казахстана. На се-
годняшний день представляется важным 
определение статуса национальной исто-
рии в системе гуманитарных дисциплин, 
выбор методологической платформы на-
учных исследований, определение круга 
проблем национальной истории имеющих 
концептуальное значение для понимания 
всего исторического процесса в стране в 
целом.

На наш взгляд, значимо последователь-
ное и логически взаимосвязанное рас-
смотрение исторического процесса, рас-
крытие внутренней логики исторических 
процессов и событий, выявление преем-
ственности в социально-экономическом, 
этнополитическом, культурном развитии 
Казахстана в истории. Поэтому эти изме-
нения, безусловно, встретят поддержку у 
большинства историков. Однако хотелось 
бы предостеречь внедрение этих иници-
атив бюрократическими методами. Не-
обходим творческий подход, терпение со 
стороны заинтересованных государствен-
ных органов и учреждений, диалог с обще-
ственностью. Только при соблюдении этих 
условий возможно достичь желаемых ре-
зультатов.

Особое внимание вызывает изучение 
отечественной истории в период незави-
симости Республики Казахстан. Здесь не-

которые коллеги, увлекаясь написанием 
исторических очерков, совершают ряд гру-
бейших ошибок, характерных для периода 
восхваления коммунистического строя Со-
ветского государства: утрируют политиче-
ские, социальные и экономические успехи 
и значительно преуменьшают или отрица-
ют вовсе недостатки в деятельности. Надо 
стремиться к объективному написанию 
истории на основе научного анализа до-
стоверных данных и не стесняться пока-
зать неприглядные стороны в современ-
ной действительности.

Необходимо показать приоритетную 
роль казахского народа в формировании 
национального государства, политики, эко-
номики, культуры. Показать героические 
усилия казахского этноса по сохранению 
самостоятельности Казахского государ-
ства и целостности этнической террито-
рии.

Формирование целостного представле-
ния о национальной истории у молодого 
поколения, понимание взаимосвязи исто-
рических периодов, этносов, государств на 
территории республики, характера связей 
между оседлоземледельческими и коче-
выми обществами, все это вкупе должно 
стать тем фундаментом, на котором будет 
происходить развитие казахстанской исто-
рической науки.

  Н.Е. Кузембаев,
к.и.н., доцент,

директор департамента науки и 
инноваций

ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Чтобы не захлестнул и не размыл поток 

истории, нужно знать свои истоки, иначе 
под пологом глобализации всякий рискует 
превратиться в «Ивана, не помнящего род-
ства» и носить имя «Иван Непомнящий». И 
как глобально дальновидно, еще в далеком 
1999 году Президент Нурсултан Абишевич 
Назарбаев изложил в книге «В потоке исто-
рии» стратегию познания своих корней. 
Знание истории своей страны, своего наро-
да – это основа созидания будущего.

С некоторыми страничками националь-
ной истории знакомят работы, выполнен-
ные в рамках программы «Мəдени мұра», 
которую Президент объявил в 2003 году в 
своем Послании народу Казахстана, и ре-
ализация которой осуществлялась с 2004 
года по 2011год.

Исследования в области истории, этно-
графии, археологии, культуры Казахстана 
содержат крупицы вклада ПГУ им. С. То-
райгырова под руководством его ректора 
Ерлана Мухтаровича Арына, ныне акима 
Павлодарской области. Серии книг, под-
готовленные в ПГУ, восхищают своих чи-
тателей основательным содержанием и 
добротным внешним видом. Историческая 
справедливость восстановлена в Аллее 
памяти ПГУ. Студенты, преподаватели, со-
трудники, гости, участники различных ме-
роприятий, проводимых в стенах ПГУ, не 
«понаслышке» знают их, под эгидой этих 
имен проводятся международные, респу-
бликанские, региональные конференции, 
семинары и другие мероприятия.

В ноябре 1999 года в ПГУ состоялась 
республиканская научно-практическая 
конференция «Наука и образование в 
стратегии регионального развития», по-
священная 100-летию К.И. Сатпаева, и 
с 2000 года осталось доброй традици-
ей проведение ежегодных «Сатпаевских 
чтений» – международной научной кон-
ференцией молодых ученых, магистран-
тов, студентов и школьников. Материалы 
пытливых исследований в самых разных 
сферах, а также о своем крае, о своих име-
нитых земляках и их творческих наследи-
ях публикуются в многотомных сборниках 
материалов конференции.

В странички современной и прошлой не-
простой, иногда противоречиво описанной 
истории Казахстана можно заглянуть во 
время «Торайгыровских чтений», «Аймау-
ытов тағылымы», «Чтения Ж. Абдильдина» 
и других конференций и мероприятий, по-
священных именам ученых и особым да-
там.

Специальная программа исторических 
исследований «Народ в потоке истории», 
инициированная Главой государства Нур-
султаном Абишевичем Назарбаевым, по-
зволит осуществить исследование и напи-
сание истории, которая служит путеводной 
нитью в созидании будущего.

  Р.А. Омарова,
к.ф.н., профессор кафедры теории и 

практики перевода
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К разработке проекта привлечены 
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Сырсандық
С. Торайғыров атындағы ПМУ 

Этносаралық жəне конфес-
сияаралық үрдістерді зерттеу 
аймақтық ғылыми-практика-
лық орталығы кезекті отырыста 
2012-2013 оқу жылында атқа-
рылған жұмыстың қорытынды-
сын жасады жəне келесі жылға 
міндеттерін белгіледі.

Жастар ортасында этнокон-
фессиялық саясатты өткізу мə-
селесінде Орталық өз қызметін 
атқаруына сəйкес бағыттар бо-
йынша С.Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың барлық құрылымдық 
бөлімшелерімен өзара əрекет-
теседі. Сонымен қатар, орталық 
облысымыздың бұқаралық ақ-
парат құралдарымен, С.Торай-
ғыров атындағы ПМУ-дың Ме-
диаорталығымен, факультеттер 
деканаттарымен жəне ғылыми-
практикалық орталықтарымен 
тығыз байланыста қызмет етеді.

Этносаралық жəне конфес-
сияаралық қатынастар, эт-
ноконфессиялық келісім мен 
мəдениаралық толерантты-
лықты нығайту саласындағы 
ғылыми-білім берушілік, зерт-
теу қызметінің мəселелерінде 
Орталықтың міндеттерін жəне 
миссиясын жүзеге асыру əре-
кетінде Орталықтың негізгі 
серіктесі – философия жəне мə-
дениеттану кафедрасы болып 
табылады.

Орталық мемлекеттік орган-
дармен, үкіметтік емес ұйым-
дармен, діни бірлестіктермен 
табысты əрекеттеседі: Қазақс-
тан Республикасының дін істері 
жөніндегі Агенттігі; Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Əкімшілігінің Қазақстан Ха-
лықтары Ассамбелясының 
Хатшылар Алқасы; Қазақстан 
Республикасының дін істері 
жөніндегі Агенттігінің Павлодар 
облысының Дін істері бойынша 
департаменті; Павлодар облы-
сының ішкі саясат басқармасы; 
мемлекеттік мұрағат; Павлодар 
облысының Қазақстан халықта-
рының Ассамблеясы; Павлодар 
облысының ішкі саясат басқар-
масының КМБ «Конфессияара-
лық қатынастарды талдау мен 
дамыту орталығы»; Павлодар 
облысының ҚХА жастар эт-
номəдени бірлестіктерінің үй-
лестіруші кеңесі; деструктивтік 
діни ағымдарынан зардап шек-
кендерге көмек көрсету орта-
лықтарының ассоциациясы» 
атты заңды тұлғалар ассоциа-
циясы; «Адал» жастар қоғамдық 
бірлестігі.

Орталықпен ұйымдастырыл-
ған жұ мыс тың ішінде əртүрлі 

сипаттағы іс-шаралар өтті: ғы-
лыми-зерттеу, əдіс на малық, со-
нымен қатар ақпараттық-таным-
дық сипаттағы іс-шаралар.

Жылдың демеушілері: 
"PrimaLux" баспаханасы; белгілі 
кескіндемеші, КСРО, Қазақстан 
Республикасының Суретшілер 
одағының мүшесі, ҚР көркемө-
нер Академиясының Павло-
дар филиалының директоры 
О.А. Шоранов;  «Баян Сауда» 
ЖШС директоры А.С. Молдо-
баев; «Профи» фотостудиясы-
ның директоры А.В. Пархомен-
ко.

Біздің жетістіктеріміз: Ор-
талығымыз ҚР БҒМ-нің «Іргелі 
жəне қолданбалы зерттеулер» 
атты бағыты бойынша жеңімпаз 
болып атанды. Жобаның тақы-
рыбы «Қазақстандағы жаңа діни 
ағымдар».

Аталған жобаның аясын-
да Павлодар облысының Ішкі 
саясат басқармасының бас-
шылығымен Орталық қызмет-
керлерінің қатысуымен облыс 
қалалары мен аудандарында 
«Дін саласындағы қазіргі за-
манғы беталыстар. Этнокон-
фессионалдық мəселелердегі 
мемлекеттік органдар мен 
қоғамдық институттардың 
үйлестіруші рөлі» атты та-
қырыпта семинар-практикум 
ұйымдастырылды. Осының 
арқасында жергілікті атқарушы 
органдардың діни бірлестік-
термен байланыс құруы бо-
йынша Кеңестің мүшелеріне, 
этноконфесионалдық мəсе-
лелер жөнендегі мемлекеттік 
органдардың, мекемелердің, 
үкіметтік емес ұйымдардың 
басшылары мен қызметкер-
леріне ақпараттық-əдіснама-
лық көмек көрсетілді.

Ғылыми іс-шараларды 
өткізудің əртүрлі формат-
тары қолданылады. Мыса-
лы, Философия жəне мə-
дениеттану кафедрасымен 
бірге «Көпұлтты жəне көпкон-
фессионалдық қоғамда мəде-
ниаралық əрекеттестік» атты 
ғылыми-əдіснамалық семинар 
жəне С. Торайғыров атында-
ғы ПМУ-де э.ғ.д., профессор, 
ректор С.М. Өмірбаевтың тө-
рағалығымен «Жаңа діни қоз-
ғалыстар жəне Қазақстанның 
қауіпсіздігі: жастардың көзқа-
р а с ы » 

атты ғылыми студенттік конфе-
ренция өткізілді.

Өткен оқу жылында орталық-
тың кызметкерлері əр түрлі бас-
па беттерінде өз мақаларын жа-
риялады. Оның ішінде: «Ұлттық 
бірліктің қазақстандық моделі 
жəне Ұлт көшбасшысы» атты 
халықаралық ғылыми-практи-
калық конференцияның мате-
риалдары жинағында (2013 ж. 
қаңтар), «Саясат-Policy» атты 
ақпараттық-аналитикалық жур-
налда (№9-10 2012 ж.), «Евра-
зиелік қоғамдастық: экономи-
ка, саясат, мəдениет» (№4(80) 

2012 ж.), «Звезда Прииртышья» 
облыстық газетінде (№7(18403) 
2013 ж. 19 қаңтар) Г.Қ. Жапе-
кованың «Шоқыну: тарихы 
жəне дəстүрі» атты мақаласы, 
«Rukhani alem» сайтының «Ма-
қалалар», «Жолдаудың жолын-
да», «Білімдер қазынасы» ай-
дарларында шықты.

Оған коса, ақпараттық кі-
тапшалар дайындалып, бас-
паға шығарылды: «Ислам», 
«Христиан діні: Православие. 
1 бөлім», «Христиан діні: Пра-
вославие. 2 бөлім», «Дəстүрлі 
емес діни ұйымдары қызметінің 
мақсаты жəне əдістері», «Діни 
экстермизмнің мəні жəне ис-
ламдық фундаментализмнің 
негізгі бағыттары», «Діни ради-
кализмнің идеялық негіздері», 
2012 жылдың төртінші тоқса-
нында өткен онлайн-конферен-
циялар жиынтығы.

Ағартушылық көмекті көрсету 
ісі тəжірибелік сабақтар түрін-
де өткізілді. Мысалы, «Адал» 
жастар қоғамдық бірлестігімен 
бірге декандардың тəрбие жұ-
мысы жөніндегі орынбасарла-
ры мен топтардың кураторлары 
үшін «Студенттік ортада діни 

экстремизмді алдын-алудың 
кейбір ерекшеліктері» атты се-
минар-тренинг ұйымдастырыл-
ған болатын.

Ал ПМУ-да жастар жəне сту-
денттер бірлестіктерінің же-
текшілері мен мүшелері үшін 
«Діни радикализмнің бастаула-
ры мен идеялық мазмұны жəне 
оған қарсылық етудің əдістері» 
атты тақырыпта семинар-прак-
тикум өткізілді.

Мақсатты аудитория үшін 
шолу дəрістер түрінде ақпарат-

тық-ағартушылық жұмыс, IT-тех-
нологияларды пайдалану тəжі-
рибесі студенттер арасында да, 
профессорлық-ағартушылық 
құрамы арасында да белгілі бір 
қызығушылық тудырды.

Орталығымыз 2013-2014 оқу 
жылына арналған міндеттерді 
белгіледі, оның ішінде: ғылы-
ми-зерттеу жəне баспа бағы-
тында: «Əлемдік діндер тари-
хы» атты оқу құралын баспаға 
шығару, «Білім +» пилоттық жо-
басын іске қосу, діннің жеке 
өзекті мəселелері бойынша 
ақпараттық-əдіснамалық зерт-
темелерді жариялау; ұйымдас-
тырушылық-практикалық жəне 
ақпараттық-ағартушылық ба-
ғытында: семинар-тренингтер, 
дөңгелек үстелдер, мақсатты 
аудиториялар үшін дəрістер, 
жеке медиа-жоспар бойынша 
онлайн-конференцияларды 
өткізді.

  Н. Тышқанова,
этносаралық жəне 

конфессияаралық үрдістерді 
зерттеудің аймақтық ғылыми-

практикалық орталығының 
директоры 

(Этносаралық және конфессияаралық 

үрдістерді зерттеудің аймақтық 

ғылыми-практикалық орталығының 

тәжірибесінен: 2012-2013 оқу жылы)

2012-2013 оқу жылының есте 
қалған оқиғалары

«Жаңа діни 
қозғалыстар 

жəне Қазақстанның 
қауіпсіздігі: жастардың 
көзқарасы» атты ғылы-

ми студенттік конфе-
ренция

Қазақстан Рес-
публикасының Тұңғыш 

Президенті күніне арналған 
«Қазақстан жасасын! Елбасы 
жасасын!» атты викторина-

концерт

«Дін жəне жастар» 
дөңгелек үстелі

«Онлайн-
конференция» 

жобасы

Рухани келісім 
күнінің 20-жылды-

ғына арналған «Білік» 
газетінің арнайы ба-

сылымы

«Rukhani 
alem» сайты-
ның құрылуы 

жəне ашы-
луы

«Білік» га-
зетінде «Сыр-

сандық» атты та-
қырыптық беттің 

ашылуы

Орталықтың қызметкерлері Қашыр ауданында өткен 
көшпелі семинар-практикумда

СТУДЕНТТІК ОРТАДА
САЯСАТТЫ

Қашыр ауданында өткен көшпелі 
семинар-практикумның қатысушылары 

«Студенттік ортада діни экстремизмді 
алдын-алудың кейбір ерекшеліктері» атты 
семинар-практикумның қатысушылары

Ғылыми студенттік конференция

Жобаның үйлестірушісі – С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың этносаралық жəне конфессияаралық үрдістерді зерттеудің аймақтық ғылыми-практикалық орталығы:
e-mail: newcenterPGU@yandex.kz, сайт: rukhanialem.psu.kz, тел. 8 (7182) 673704
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Координатор Проекта – Региональный научно-практический центр исследования межэтнических и межконфессиональных процессов ПГУ им.С.Торайгырова:
e-mail: newcenterPGU@yandex.kz, сайт: rukhanialem.psu.kz, тел. 8 (7182) 673704

Реализация поставленной 
цели – содействие укреплению 
национального единства Казах-
стана, развитию гармоничных 
межэтнических отношений, толе-
рантного сознания и межконфес-
сионального согласия в молодёж-
ной среде, в прошедшем учебном 
году осуществлялась сотрудника-
ми Центра совместно с кафедрой 
философии и культурологии, де-
канатами девяти 

факультетов, со структурными 
подразделениями университета.

В течение прошлого года про-
ведён комплекс научно-иссле-
довательских, организационно-
практических, просветительских 
мероприятий. Совместно с кафе-
дрой философии и культурологии 
проведён научно-методологиче-
ский семинар «Межкультурные 
взаимодействия в многонацио-
нальном и многоконфессиональ-
ном обществе». 03 мая 2013 года 
в ПГУ имени С.Торайгырова под 
председательством ректора, 
д.э.н., профессора Омирбаева 
С.М. с участием руководителей, 
представителей государственных 
органов, неправительственных 
организаций состоялась науч-
ная студенческая конференция 
«Новые религиозные движения и 
безопасность Казахстана: взгляд 
молодёжи».

В рамках конференции со-
стоялись тематические дискус-
сии на трех панельных сессиях: 
«Духовная безопасность Казах-
стана в контексте Послания Ре-
спублики Казахстан Стратегия 
«Казахстан-2050», модератор – 
Ешмуратов А. К., к.и.н., первый 
заместитель председателя ПГФ 
НДП «Нұр Отан», «Религиозная 
грамотность молодёжи в вопро-
сах понимания идейной направ-
ленности новых религиозных 
движений», модератор Калиев 
И.А., кандидат полит.наук, доцент 
кафедры «Социология и полито-
логия» ПГУ им. С. Торайгырова, 
«Роль общественных институтов 
в профилактике религиозного экс-
тремизма», Модератор – Рандюк 
И.В. – председатель МОО «Адал». 
По итогам работы конференции 
была принята резолюция, в кон-
тексте основных задач, обозна-
ченных в седьмом приоритете 
«Новый казахстанский патрио-
тизм» Послания РК Стратегия 
«Казахстан 2050», выработана 
собственная позиция студенче-
ской молодёжи в вопросах укре-
пления этноконфессионального 
согласия и противодействия ре-
лигиозному радикализму, экстре-
мизму и терроризму. Также издан 
сборник со статьями ведущих 
специалистов по вопросам кон-
фессиональной сферы, а также 
магистрантов и студентов, в кото-
рых большое внимание ими было 
уделено определению степени 
влияния нетрадиционных для 
страны новых религиозных тече-
ний деструктивного толка на со-
знание молодёжи, выявления их 
конфликтного потенциала и угро-
зы для общества в целом.

Организационно-практические 
мероприятия проводятся в кон-

тексте основных положений про-
граммных документов, Концепции 
Центра.

Под председательством про-
ректора университета по научной 
работе и инновациям, д.б.н., про-
фессора Ержанова Н.Т. состоялся 
круглый стол «Религия и моло-
дёжь» с участием руководителей 
и представителей государствен-
ных орга-

нов, этнокультурных объединений 
АНК Павлодарской области, не-
правительственных организаций, 
деканов факультетов, заведую-
щих кафедрами, преподавателей 
и студентов, руководителей этно-
культурных объединений, пред-
ставителей средств массовой ин-
формации.

Центром совместно с дека-
натами факультетов проведена 
викторина-концерт «Қазақстан 
жасасын! Елбасы жасасын!», по-
свящённая государственному 
празднику – День Первого Пре-
зидента. В конкурсе приняли уча-
стие 74 студента и магистранта 
девяти факультетов. Викторина 
эрудитов состояла из трёх туров: 
«Байга» – проверка общей эруди-
ции на знание истории Казахста-

на, «Блиц-турнир» – посвящённый 
биографии Первого Президента 
страны Нурсултана А.Н. и домаш-
нее задание в соответствии с те-
мой викторины «Қазақстан жаса-
сын! Елбасы жасасын!

В упорной борьбе обладате-
лем Гран-при конкурса-виктори-
ны стала команда факультета 
химических технологий и есте-
ствознания. Первое место заняли 
студенты агротехнологического, в 
числе призеров энергетический и 
гуманитарно-педагогический фа-
культеты. Победители и призеры 
викторины награждены ценными 
призами.

Информационно-просветитель-
ская работа по укреплению эт-
ноконфессионального согласия 
проводится на основании Плана 
мероприятий по разъяснению и 
реализации Послания Республи-
ки Казахстан Стратегия «Казах-
стан 2050» «Новый политический 
курс состоявшегося государства», 
утверждённого ректором ПГУ 
им.С.Торайгырова Омирбаевым 
С.М. 21 января 2013 года. Одной 
из эффективных форм являются 
обзорные лекции для профессор-

ско-преподавательского состава, 
студентов и магистрантов. Сотруд-
ники Центра выступили с лекциями 
на темы: «Истоки и сущность рели-
гиозного экстремизма и террориз-
ма», «Особенности ханафисткого 
направления в исламе суннитского 
толка», «Идейные основы религи-
озного радикализма». В формате 
к у -

раторских часов, специалистами 
Центра с использованием специ-
ально разработанных топиков об 
основных задачах седьмого при-
оритета «Новый казахстанский па-
триотизм» Послания, для студен-
тов девяти факультетов прочитаны 
лекции на темы «Новый казахстан-
ский патриотизм – основа этно-
конфессионального согласия», 
«Ислам – основы вероучения. Тра-
диционный ислам в Казахстане: 
особенности и перспективы».

Работа в данном направлении 
осуществлялась с использова-
нием новых форм IT-технологий. 
Подтвердил свою востребован-
ность такой проект Центра, как 
онлайн-конференция, которая про-
водится ежемесячно на основании 
медиа-плана. С октября прошлого 
года проведены онлайн-конфе-
ренции на тему: «Современность и 
религия», «Закон и религия», «Тра-
диционный ислам в Казахстане», 
«Новые религиозные движения: 
идейные истоки и содержание», 
«Культура и традиции – в спектре 
многоконфессионального много-

образия», «Ханафисткий мазхаб: 
истоки и современность», «Де-
структивные религиозные течения 
и секты в Казахстане: особенности 
их проявления и пути противодей-
ствия», «Государство и НПО. «Роль 
республиканской Ассоциации цен-
тров помощи пострадавшим 

от деструктивных религиозных те-
чений в вопросах реабилитации» и 
другие.

Модераторами виртуальных ди-
алогов являются как сотрудники 
Центра, так и руководители, и спе-
циалисты департамента по делам 
религий Павлодарской области 
АДР РК, неправительственных 
организаций в лице Ассоциации 
юридических лиц «Ассоциация 
центров помощи пострадавшим 
от деструктивных религиозных те-

чений», Молодёжного обществен-
ного объединения «Адал».

Информационная пропаганда 
по этноконфессиональным во-
просам в первую очередь предна-
значена для студенчества универ-
ситета. Вместе с тем, нельзя не 
отметить обширность географии 
пользователей, их активность 
не только в период проведения 
онлайн-конференции, но и в про-
смотре архива. В их числе поль-
зователи 14 областей Казахстана, 
а также из различных регионов 
России, Европы, Средней Азии и 
других стран.

C пятого января 2013 года 
открыт внутривузовский сайт 
«Rukhani alem» (rukhanialem.
psu.kz), главное предназначе-
ние которого – предоставление 
пользователям интернет-сети 
информационно-аналитических, 

справочных материалов каса-
тельно этноконфессиональных 
процессов. В структуре сайта ру-
брики: «За строкой Послания», 
«Этнокультура», «Государство и 
религия», «Мир религий», «Копил-
ка знаний», «Новости», «Хроника 

событий», «Статьи» и другие. 
Здесь же, для удобства поль-
зователей, ссылки на сайты 
Ассамблеи народа Казахстана, 
Агентства по делам религий РК, 
акимата Павлодарской области 
и акиматов городов и районов. 

В газете университета «Білік» 
создана тематическая страница 
«Сырсаңдық», в которой публику-
ются новости Центра, материалы, 
заметки в рамках проблем межэт-
нических и межконфессиональ-
ных отношений, о состоявшихся 
онлайн-конференциях. Сотрудни-
ками Центра по самостоятельно 
разработанной концепции был 
подготовлен и выпущен спецвы-
пуск газеты «Білік», посвященный 
20-летию Дня Духовного Согла-
сия, который был подготовлен с 
участием ровесников Дня духов-
ного согласия, студентов Антона 
Герба, Рамазановой Зарины и 
партнеров Центра: секретариата 
Ассамблеи народа Казахстана 
Администрации Президента РК, 
Духовного управления мечети Ка-
захстана, департамента по делам 
религий Павлодарской области 
Агентства РК, Ассамблеи народа 
Казахстана Павлодарской обла-
сти, государственного архива, ре-
лигиозных объединений.

Подводя итоги работы 2012-
2013 учебного года, можно ска-
зать, что Центру удалось до-

биться главного – он стал богаче 
на своих единомышленников, 
партнёров по этноконфессио-
нальным вопросам. Сегодня во 
внештатном активе не только 
студенты и магистранты уни-
верситета, но и представите-
ли, творческой интеллигенции, 
представители государственных 
органов, неправительственных 
организаций Павлодарской об-
ласти.

Безусловно, это только начало 
большого пути в работе со сту-
денческой молодёжью в вопро-
сах пропаганды по сохранению и 

укреплению духовно-нравствен-
ных ценностей, конфессиональ-
ного согласия, этнической толе-
рантности, в реализации одной из 
задач, обозначенных в Послании 
Республики Казахстан «Страте-
гия «Казахстан-2050»: новый по-
литический курс состоявшегося 
государства»: «Мы должны фор-
мировать религиозное сознание, 
соответствующее традициям и 
культурным нормам страны. Мы 
должны брать лучшие модели по-
ведения».

  Н.Тышканова,
директор Регионального 

научно-практического центра 
исследования межэтнических и 

межконфессиональных процессов 
ПГУ имени С.Торайгырова

ЭТНОКОНФЕССИЯЛЫ	

Капитаны команд девяти факультетов 
ПГУ  имени С.Торайгырова 

Круглый стол «Религия и молодёжь»

Сотрудники Центра проводят 
семинар-практикум для студенческого актива

Руководители и члены студенческого актива 
на семинаре-практикуме

Аубакирова Г., Шайман Г. Омарова М. Хафиз Г.

Модераторы онлайн-конференций
Слямов Ж.Ш Денисенко Ю.О. Рандюк О.В. Штукерт Ю.В. Калиев И.А.
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1 СЕНТЯБРЯ – 

НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ В МИР ЗНАНИЙ
Начало нового учебного года – сколько ожиданий и надежд он приносит 

как преподавателям, так и студентам. В первый день золотой осени для 
них начинается новый этап в постижении законов науки и общественной 
жизни, удивительного мира знаний и открытий.

Особенно волнительным этот учебный год станет для нынешних пер-
вокурсников. Эту страницу нашей газеты мы решили посвятить поже-
ланиям и напутствиям, которые сделали для них наши многоуважаемые 
преподаватели, докторанты, магистранты, студенты.

Ж.Ж. КАПЕНОВА,
кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры 
русской филологии

Наука бесконечна, 
в ней являются
с каждым днем 

новые и новые задачи,
и университетское 

образование
должно стараться 
возбудить желание
внести свою лепту 

в сокровищницу науки
Д.И. Менделеев.

Каждый новый академический год – это 
новые идеи, планы, достижения, перспекти-
вы.

1 сентября – особенный праздничный 
день, который дарит чувство обновления, 
ожидание нового поколения студентов и ма-
гистрантов, проявляющих желание, готов-
ность и стремление к приобретению новых 
знаний, обладающих логическим и креатив-
ным мышлением, способных к самостоя-
тельности в поиске истины. Именно с ними 
мы связываем наши надежды и новые до-
стижения.

Для их образования в университете созда-
ны благоприятные условия. Сегодня продол-
жается работа по внедрению и реализации 
новых технологий в преподавании. Наряду с 
традиционными формами обучения совер-
шенствуются дистанционное и дуальное об-
учение. Предусмотрено обучение в рамках 
академической мобильности, обучение за 
рубежом. Университетом решается актуаль-
ная на данный момент задача активизации 
процесса интеграции науки и производства, 
синхронизации науки с инновационным раз-
витием экономики республики и региона.

Залог эффективности и положительного 
результата учебного процесса – совмест-
ная научно-производственная деятельность 
и сотруднический стиль в преподавании. 
Только такой подход позитивно влияет на 
формирование нового поколения квалифи-
цированных специалистов, востребованных 
обществом.

Желаю всем участникам образовательно-
го процесса успешной учебной деятельно-
сти, научных и творческих достижений.

С новым учебным годом!

Римма 
УАЛИЕВА, 
магистрант 2-го 
курса факульте-
та химических 
технологий и 
естествознания 
ПГУ им. С. Торай-
гырова

В прошлом году я окончила наш уни-
верситет, который стал для меня ча-
стью моей жизни и одной из важней-
ших ее составляющих. Именно высшее 
учебное заведение является отправной 
точкой во взрослую жизнь, присваивая 
человеку определенный обществен-
ный статус, который он впоследствии 
должен подтвердить. Когда за плеча-
ми 4 года обучения в университете, 
возникает вопрос: что делать дальше, 
чему посвятить море освободившего-
ся времени? Каждый выбирает путь 
самостоятельно. Я выбрала обучение 
в магистратуре. Так я стала студентом 
магистратуры ПГУ им. С. Торайгырова 
кафедры Биологии и экологии Факуль-
тета химических технологий и есте-
ствознания.

Обучение в магистратуре во многом 
зависит от самого магистранта, его це-
леустремленности, организованности и 
способности к самообразованию. Про-
цесс обучения выстроен таким обра-
зом, что основную часть времени мы, 
магистранты, посвящаем своим иссле-
дованиям, которые воплотятся в конце 
обучения в магистерскую диссерта-
цию – самостоятельное научное иссле-
дование, направленное на формирова-
ние методологических представлений 
и методических навыков в избранной 
области деятельности и содержащее 
аналитический обзор по теме, соот-
ветствующей специальности и отрасли 
науки. Исследование требует изучения 
большого числа литературы, поэтому 
мы частые гости библиотек, интернет 
ресурсов, электронных библиотек.

Я считаю, что Магистратура – это не 
просто дань моде и присоединение к 
Болонскому процессу. Магистратура 
дает возможность общаться и пере-
нимать опыт талантливых преподава-
телей, дающих важные и нужные зна-
ния, и что самое важное, применимые 
на практике. Это, в конечном итоге, 
значительно способствует росту воз-
можностей самореализации магистра. 
Степень магистра даст возможность 
уверенно чувствовать себя в жизни, 
найти высокооплачиваемую работу, 
обеспечить базу для профессионально-
го роста.

Я желаю всем студентам, которые 
сделали серьезный шаг в своей жизни 
и поступили в магистратуру нашего уни-
верситета, реализовать и развить свой 
талант на качественно новом образо-
вательном уровне, соответствующем 

европейским и мировым стандартам.

Даметай ШИНАГУЛОВА, 
«Автоматтандыру жəне басқару» мамандығының І курс студенті

Білім – əрқашан, қай заманда болсын адамзат баласына қажет. ХХІ ғасыр – 
жаңа технологиялар мен жаңа ойлар, сан алуан жаңалықтар заманы. Заманға 
сай болу үшін адамға ең біріншіден білім керек. Мен – осы жылғы түлектердің 
бірі боламын. Бір жыл бойы ҰБТ-ға дайындалып, оны ойдағыдай тапсырдым. 
Қалаған мамандық оқуына түстім. Сол үшін мені өсірген ата – анама, он бір жыл 
оқытқан ұстаздарыма алғысым шексіз. Мен Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің грант иегерімін. ПМУ Қазақстандағы 
алдыңғы қатардағы университеттердің бірі болып табылады. Сол себепті осы 
ЖОО түскеніме қуаныштымын. Алдағы 4 жылда жақсы білім алып, білікті маман 
иесі болып шығамын деп ойлаймын.

Талгат АБЫЛХАСАНОВ,
докторант PhD «Биология», 
гр. ДБ-32.

Я перешел на третий курс, но-
вый учебный год для меня самый 
ответственный, так как по оконча-
нии его я должен защитить док-
торскую диссертацию. Хотелось 
бы выразить огромную благо-
дарность руководству универси-
тета за возможности повышать научную квалифика-
цию в родной альма-матер, проходить зарубежные 
стажировки, участвовать в научных конференциях, 
за поддержку молодых ученых. Первокурсникам же-
лаю интересной и отличной учебы, реализации своих 
способностей в ВУЗе, терпения, целеустремлённости, 
оптимизма, удачи и самое главное желания идти впе-
рёд и побеждать! Качественное образование – это ин-
вестиции в будущее, это конкурентоспособный специ-
алист!

преподаватели, докторанты, магистранты, студенты.преподаватели, докторанты, магистранты, студенты.преподаватели, докторанты, магистранты, студенты.преподаватели, докторанты, магистранты, студенты.

Темирлан ТУЛЕГЕНОВ,
студент группы ПДа-302

Привет всем! Я студент третье-
го курса гуманитарно-педагогиче-
ского факультета, специальности 
«переводческое дело». Два года 
учебы за плечами, и сегодня я 
осознаю, что они прошли не зря. 
Я получил много знаний, владею 
тремя иностранными языками, у 
меня большой круг друзей по уни-
веру, моя кафедра Теории и практики перевода – са-
мая лучшая.

Чего я жду от нового учебного года? Каждый чело-
век что-то планирует, ставит определенные цели. На 
третьем курсе обычно бывает больше спец.дисциплин, 
мы больше будем ориентированы на профессиональ-
ную квалификацию, появится реальная возможность 
овладеть очередным иностранным языком – фран-
цузским или китайским, т.е. из нас будут «ковать» на-
стоящих специалистов-переводчиков. А мы должны, в 
свою очередь, прилагать максимум усилий, чтобы до-
стичь желаемых целей, оправдать надежды родителей 
и преподавателей.

Что пожелать первокурсникам? Прежде всего хочу 
поздравить всех «новобранцев» с зачислением в один 
из лучших вузов страны. Желаю: набраться сил и тер-
пения, так как «грызть гранит науки» – дело нелегкое, а 
также поработать над собой в плане развития чувства 
юмора, что может весьма пригодиться в процессе ва-
шей адаптации к новым условиям учебы. Удачи!


