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КЕЛЕШЕК ТӨЛКЕЛЕШЕК ТӨЛ

С.М. ӨМІРБАЕВ, 
С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры, 
э.ғ.д., профессор

Ұлыс күні қазақ елі үшін қасиетті. 
Наурыз мейрамы – халқымыз үшін 
қай кезде де еңсесі биік елдіктің, ір-
гесі мықты бірліктің, ырыс пен ын-
тымақтың мерекесі болып келген. 
Қазақстан халқы Ұлыстың ұлы күнін 
көктем мен жаңаруды айшықтайтын 
мерейі тасыған ұлы күнге, көктемгі 
жаңарудың, ақ пейіл мен татулықтың 
мерекесіне балайды.

Наурыз – халқымыздың салт-дəс-
түрлерін құрметтеп, ұлттық қасиет-
терімізді бойына сіңіріп, жан-жақты 
дамыған өнегелі, өнерлі азамат тəр-
биелейтін ұлттық мейрамымыз.

Бұл күні күн мен түн теңесіп, таби-
ғат жаңарып, адамдар игілікті ұлы 
шаруаларды атқарады. Наурызды ал-
дымен табиғат пен қоғам, екіншіден, 
ел мен адам, үшіншіден, қоғамдағы 
ұлт пен ұлыстар теңесіп, барша жұрт 
бірге тойлайтын мереке. Сондықтан, 
қазақ халқы бұл күні «Жақсылыққа 
жақсылық – жай адамның ісі, жаман-
дыққа жақсылық – ер адамның ісі», 
деп араға жік түскен бауырлас елін, 
ағайындары мен дұшпандарын дас-
тарқан басында табыстырып, тату-
ластырады. Осылайша теңдік, игілік, 
жаңару қоғамда орын тапқан сəтте 
халқымызға құт қонып, ұлтымызға рух 
ұялап, ел басына бақ қонып, ел ішінде 
береке орнайды.

Елімізді өркендетуге, халқымыз-
дың əл-ауқатын жақсартуға бағыт-
талған алқымды шараларды жүзеге 
асырудағы қажырлы қызметтеріңіз 
əрдайым табысты болып, ойға алған 
барлық арман, жоспарларыңыз орын-
далсын. Ұлтымыздың мерейін өсіріп, 
бар болмысымызды айшықтайтын қа-
сиетті – Наурыз мерекесі ұжымымыз-
ға жəне отбасыларыңызға бірлік пен 
қуаныш, береке, бақыт пен молшы-
лық əкелсін! Ұлыс оң болсын, ақ мол 
болсын!

Халқымыздың ең ұлы мейрамы, 
адам баласы мен табиғат ана қайта 
жаңғырып, түлейтін – əз Наурыз Сіз-
дерге құт əкелсін! Баршаңызға аман-
дық, саулық, дастархандарыңызға 
молшылық тілеймін!
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Жаңалықтар желісі

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ

Павлодарский государ-
ственный университет 
им. С. Торайгырова занял 

6 место в Еврорейтинге-2013.
Павлодарский государствен-

ный университет имени С. То-
райгырова – активный участник 
Болонского процесса. Уже се-
годня университет успешно ин-
тегрируется в международное 
образовательное пространство 
по двум направлениям: академи-
ческой мобильности и привлече-
нию зарубежных ученых. Участие 
в подобных рейтингах является 
одним из важных аспектов актив-
ного международного позициони-
рования вуза.

Всего в Еврорейтинге-2013 уча-
ствовали 2 678 вузов со всего 
мира, включая 23 казахстанских 
вуза. Университеты ранжирова-
лись по 9-балльной международ-
ной системе в разрезе регионов.

Рейтинг проводился по стан-
дартам Евросоюза, выработан-
ным для высших учебных за-
ведений. Основные параметры 
нынешнего рейтинга включали 

такие показатели, как научная де-
ятельность, международное со-
трудничество, востребованность 
выпускников, информатизация, 
уровень повышения квалифика-
ции ППС, международное при-
знание ППС, членство в европей-
ских академиях наук, награды, 
выданные подразделениями Ев-
ропейской торгово-промышлен-
ной палаты и Еврокомиссией.

Еврорейтинг применяет сете-
вой подход и учитывает такие 
европейские стандарты, как роль 
университета в регионе, мони-
торинг научного и учебного про-
цесса, информатизация учебного 
процесса, роль студентов в оцен-
ке качества преподавания, вну-
тренняя политика вуза в области 
качества образования.

АШЫҚ ЕСІК КҮНІ

2014 жылдың 28 ақпа-
нында С. Торай-
ғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінде қала мектеп-
терінің оқушылары, болашақ 
түлектерге арналған «Ашық 
есік күні» өткізілді.

Университеттің 
«Ашық есік күні-
не» Павлодар қа-
ласының 38 мек-
тептерінен 528 
оқушылар, ата-
аналар, ұстаздар 
қатысты.

2014 жылдың 
17 наурыз күні 
білім ордамыз 
Павлодар ауда-
нының жалпы 
орта білім беретін мектептері жəне 
Павлодар қаласының арнайы ма-
мандандырылған мектептерінің 
болашақ түлектері құрметіне есігін 
айқара ашты.

Сол күні өткен ашық есіктер күні-
не Павлодар ауданының 12 жалпы 
білім беру мектептерінен, қалалық 
25 мамандандырылған мектептері-
нен жəне Екібастұз қаласындағы 
мамандандырылған №3 «Зерде» 
дарынды балалар мектебінен жал-
пы саны 502 келешек түлектер, 
ата-аналар жəне ұстаздар қатыс-
ты.

Аталмыш шараның ашылу сал-
танатында Павлодар мемлекеттік 
университетінің ректоры, э.ғ.д., 
профессор Серік Өмірбаев ЖОО 
басшылығы мен барша профес-
сорлық-оқытушылар құрамы аты-
нан Павлодар өңірінің жарты ға-
сырдан астам тарихы мен терең 
тағлымы мол жоғары оқу ордасы – 
Павлодар мемлекеттік универси-
тетімен таныстырды.

Жоғары оқу орнының студенті 
атанудың жолдары турасында 
«Foundation» факультетінің дека-
ны, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент Айжан Кудери-
на сөз қозғады. Айжан Ермекқызы 
ПМУ қабырғасында білім алудың 
артықшылығы, оқуға түсу бары-
сындағы құжаттарды тапсыру ере-
желері мен мерзімдері жөнінде 

əңгіме өрбітті. Əрі болашақ түлек-
тердің мазалаған сұрақтары да 
жауапсыз қалмады.

Сонымен қоса, жиылған оқушы-
ларға С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университеті, 
ЖОО-ның басты трендтері, фа-
культеттер бойынша бекітілген ма-
мандықтар хақында бейне фильм 
көрсетілді.

Университеттегі академиялық 
ұтқырлық бағдарламасына қаты-
сушы, Агротехнологиялық факуль-
теттің ІІІ курс студенті Ирина Ани-
киева аталмыш бағдарламаның 
жетістіктері туралы оқушылармен 
бөлісті.

Ізгі дəстүрге сəйкес қонақтар 
құрметіне Павлодар мемлекеттік 
университетінің шығармашылық 
ұжымдары мен орындаушылары 
өнер көрсетті. Оқушыларға Əсел 
Құлжанова, «Мелодия» вокалды 
тобы, «Павлодар жастар құра-
масы» КВН командасы кө-
теріңкі көңіл сыйлады.

Ал, Ашық есік күндері 
шеңберінде С.Торайғыров 
атындағы ПМУ спорттық 
залында болашақ мек-
теп түлектеріне ЖОО 
мамандықтары бойынша 
кеңестер ұсынылып, ке-
лешектегі жұмысқа орна-
ласу мүмкіндіктері туралы 
ақпараттар берілді.

КАФЕДРУ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА ОТКРЫЛИ В ПГУ
1 марта 2014 года в 

Павлодарском госу-
дарственном универ-

ситете им. С. Торайгыро-
ва состоялось открытие 
кафедры Ассамблеи на-
рода Казахстана.

Проведение торжествен-
ной церемонии открытия 
кафедры в этот день не-
случайно. Именно 1 марта 
1995 года на общественно-
политической арене нашей 
страны появился новый ин-
ститут – Ассамблея народов 
Казахстана.

В мероприятии ПГУ им. 
С. Торайгырова приняли 
участие заместитель акима 
области Арын Орсариев, за-
ведующий секретариатом 
ассамблеи народа Казах-
стана Павлодарской обла-
сти Сейсембай Жетпысбаев, 
руководитель культурного 
центра «Беларусь» Любовь 
Богнат, руководитель бол-
гарского национально-куль-
турного центра Валентина 
Шатова, руководитель гре-
ческого национально-куль-
турного центра Людмила 
Ифандопуло, руководитель 
центра еврейской нацио-
нальной культуры Фаина 
Свечинская, руководитель 
карачаево-черкессккого и 
кабардино-балкарского на-

ционально-культурного цен-
тра Мария Байрамкулова, 
руководитель славянского 
культурного центра Татьяна 
Кузина, руководитель чуваш-
ского общественно-культур-
ного центра Елена Сафро-
нова.

Проректор по стратегии 
развития, воспитатель-
ной и социальной работе, 
д.полит.н., профессор Ар-
ман Акишев, открывая ме-
роприятие, сообщил при-
сутствующим о том, что 
торжественное открытие 
кафедры Ассамблеи народа 
Казахстана – еще один вклад 
в дело укрепления межнаци-
онального согласия в обще-
стве. «Я глубоко убежден, 
что планомерная работа по 
сохранению межэтническо-
го согласия, проводимая в 
нашем университете, будет 
способствовать формирова-
нию поколения казахстанцев 
с высокой толерантной куль-
турой, для которого принци-
пы национального единства 
и общественного согласия 
станут приоритетными», – 
подчеркнул Арман Айтмуха-
метович.

Выступая перед собрав-
шимися, Арын Амангельди-
евич поблагодарил руковод-
ство вуза за проведенную 

работу по созданию кафе-
дры. Он отметил, что кафе-
дра станет той необходимой 
диалоговой площадкой, на 
базе которой в дальнейшем 
будут проводиться научно-
экспертные советы, меро-
приятия по анализу и изуче-
нию межкультурных связей, 
а также по укреплению ме-
жэтнического согласия.

Заведующая кафедрой 
Ассамблеи народа Казахста-
на, к.и.н., доцент Гульфайрус 
Жапекова в своем обраще-
нии к собравшимся вырази-
ла благодарность Павлодар-
скому филиалу Ассамблеи 
народа Казахстана и руко-
водству вуза за постоянную 
поддержку и заботу в вопро-
сах сохранения обществен-
но-политической стабильно-
сти в обществе.

Танзила Цечоева от имени 
всего студенчества Павло-
дарского госуниверситета вы-
разила поддержку политики 
Президента, подчеркнув, что 
открытие кафедры – это еще 
один шаг к укреплению мира и 
согласия в Казахстане.

Далее всех собравших-
ся пригласили пройти в зал 
Ученого совета вуза, где 
были обсуждены основные 
направления работы кафе-
дры.

ПМУ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ
С. Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университеті Металлургия, 
машинажасау жəне көлік факультеті Ме-
таллургия кафедрасының аға оқытушы-
сы Кенбеилова Салтанат Жапасбайқызы 
Phd докторы атанды.

Кенбеилова Салтанат Қ.И. Сəтпаев атын-
дағы Қазақ Ұлттық технологиялық универ-
ситетінде «Мұнайхимия» мамандығы бо-

йынша докторантураның күндізгі бөлімін 
тамамдады.

2013 жылдың желтоқсанында 
«Радиационно и химически функ-
ционализированный атактический 
полипропилен для модификации би-
тума» атты тақырыпты арқау еткен 

диссертациялық ғылыми жұмы-
сын қорғап шықты. Диссертация 
жаңашылдығы жаңа химиялық 
функцияландырылған атактика-
лық полипропиленнің жəне ра-
диационндық-модифицияланған 
сополимерлердің қарапайым 
винилді эфирлерін өңдеу, рео-
логиялық əрі эксплуатациялық 
мінездемеге сəйкес жол битум-

дарының мұнай модификациясы 
мен физика-математикалық есеп 

бойынша полимерлік-битумды жасау болып 
табылады.

Жол құрылысы еліміздің экономикалық 
дамуына ықпал ететін салалардың бірі. 
Сондықтан, бүгінгі күндегі жол магистраль-
дерінің сапасы өзекті мəселе екені даусыз.

Салтанат Жапасбайқызы өз сөзінде: 
«Соңғы күндердегі көлік жолдарындағы 
көліктік жүктеменің артуы, техногендік ық-
палдың өскені, жəне де ауаны ластайтын 
қышқылдардың артқандығы белгілі. Міне, 
осы факторлардың бəрі де жол қабатының 
тез бұзылуына əкеліп соқтырады», – деп 
жұмысының өзектілігінің мəнін аша түсті.

Соңғы күндері асфальтбетон қабатты жол 
салу үшін əртүрлі сапалы битумды пайда-
ланады. С. Торайғыров атындағы ПМУ ға-
лымының зерттеу нысанына алған жұмысы 
автожол салу саласына қажетті битумның 
сапасын арттырудың тиімді жолдарын 
ұсынады. Бұл зерттеу еңбегі тек жол сапа-
сын арттыруды ғана емес, экономикалық 
үнемділікті де мақсат еткен.

Павлодар мемлекеттік университетінің 
Phd докторы Кенбеилова Салтанат Жапас-
байқызының аталмыш жұмысы 2014 жыл-
дың ақпан айында ҚР Білім жəне ғылым ми-
нистрілігінде бекітілді.

йынша докторантураның күндізгі бөлімін 
тамамдады.

2013 жылдың желтоқсанында 
«Радиационно и химически функ-
ционализированный атактический 
полипропилен для модификации би-
тума» атты тақырыпты арқау еткен 

диссертациялық ғылыми жұмы-
сын қорғап шықты. Диссертация 
жаңашылдығы жаңа химиялық 
функцияландырылған атактика-
лық полипропиленнің жəне ра-
диационндық-модифицияланған 
сополимерлердің қарапайым 
винилді эфирлерін өңдеу, рео-

Ізгі дəстүрге сəйкес қонақтар 
құрметіне Павлодар мемлекеттік 
университетінің шығармашылық 
ұжымдары мен орындаушылары 
өнер көрсетті. Оқушыларға Əсел 
Құлжанова, «Мелодия» вокалды 
тобы, «Павлодар жастар құра-
масы» КВН командасы кө-

Ал, Ашық есік күндері 
шеңберінде С.Торайғыров 
атындағы ПМУ спорттық 

лешектегі жұмысқа орна-
ласу мүмкіндіктері туралы 

логиялық əрі эксплуатациялық 
мінездемеге сəйкес жол битум-

дарының мұнай модификациясы 
мен физика-математикалық есеп 

АШЫҚ ЕСІК КҮНІАШЫҚ ЕСІК КҮНІ

ПМУ АККРЕДИТТЕУ КУӘЛІГІНЕ ИЕ БОЛДЫ
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Жаңалықтар желісі

  Бетті даярлаған Құралай ШАЙМАРДАНОВА

МОЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УРОК
Преподаватели кафедры географии и туризма Пав-

лодарского государственного университета им. С. То-
райгырова стали победителями I Международного 
конкурса эссе «Мой инновационный урок», организо-
ванный Центром обучения и развития (г. Астана).

Цель проведения конкурса: выявление лучших работ – резуль-
татов профессиональной деятельности работников образования, 
предоставление авторам работ возможности соревноваться со 
своими коллегами в масштабах, выходящих за рамки региона, не 
выезжая из него (дистанционно), обобщение и распространение 
педагогического опыта, повышение квалификации учителей.

Преподавателями кафедры географии и туризма ПГУ им. С. 
Торайгырова были разработаны модели инновационных уро-
ков: заведующая кафедрой, к.п.н. Динара Есимова разработала 
инновационный урок на тему «Қазақстанның табиғи ортасының 
геоэкологиялық қасиеттері»; к.г.н., профессор Антонина Царе-
городцева представила урок на тему «Деловая игра как форма 
инновационного аудиторного занятия»; старшим преподавателем 
Гульмаржан Касеновой была продемонстрирована модель урока 
«Заочное путешествие. Достопримечательности мира». В пред-
ставленных на конкурс работах оценивались индивидуальность 
авторской манеры, особенность структуры, индивидуальный ав-
торский стиль, экспрессивность повествования.

По результатам конкурса преподаватели ПГУ стали победите-
лями и награждены дипломами: к.п.н., доцент Есимова Д.Д., к.г.н., 
профессор Царегородцева А.Г. – дипломами I степени, ст. препо-
даватель Касенова Г.К. – II степени.

Как отметила заведующая кафедрой географии и туризма, 
к.п.н. Динара Есимова: «Сегодня происходит изменение требова-
ний к работе преподавателя: от умений транслировать и форми-
ровать программный объем знаний к умениям решать творческие 
задачи, формировать многомерное сознание, развивать способ-
ности к самоактуализации у студентов».

Проводы зимы
В фойе Павлодарского государственного универси-

тета им. С. Торайгырова вниманию всех желающих из 
числа профессорско-преподавательского состава, со-
трудников структурных подразделений, студентов 
было представлено музыкальное театрализованное 
представление, посвященное празднованию Масленицы.

Масленица – народный праздничный цикл, сохранившийся у 
славянских народов с языческих времён. Обряд связан с прово-
дами зимы и встречей весны.

В Павлодарском госуниверситете празднование Масленицы 
прошло в форме театрализованного представления с участием 
студентов гуманитарно–педагогического факультета и исполни-
телей студенческой филармонии вуза.

Организатором празднования Масленицы традиционно высту-
пила к.ф.н., доцент кафедры русской филологии ПГУ Алевтина 
Цветкова.

Вниманию собравшихся была представлена полная картина 
масленичной недели, начиная от встречи Масленицы в поне-
дельник и заканчивая проводами Масленицы в воскресенье.

Картина праздника была органично дополнена самобытными 
танцами и яркими вокальными номерами, исполненными сту-
дентами вуза. Радостную атмосферу Масленицы прочувство-

вали даже те преподаватели и сотрудники, ко-
торые по тем или иным причинам не смогли 

поучаствовать в представлении в 
фойе. После праздничного 

действа студенты в на-
циональных русских ко-
стюмах отправились по 

коридорам вуза с песнями 
и танцами, заглядывая в 
кабинеты и поздравляя с 
Масленицей всех сотруд-
ников университета.

Приятным завершением 
мероприятия стал празд-
ничный стол, за которым 

каждый из присутствующих 
смог отведать блюда русской наци-
ональной кухни и, конечно же, бли-

ны – неотъемлемый атрибут масленичного 
угощения.

ВСПОМИНАЯ МАСТЕРОВ СЛОВА
В научной библиотеке им. С. Бейсем-

баева Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгырова про-
шёл литературно-музыкальной вечер, 
посвящённый 200-летию со дня рожде-
ния украинского поэта Тараса Шевченко.

Программа вечера была составлена 
таким образом, чтобы дать собравшимся 
возможность в полной мере оценить все 
грани безмерного таланта Тараса Гри-
горьевича. Студенты выступили с музы-
кальными номерами на бандурах, испол-
нив песни на украинском языке на стихи 
Т. Шевченко. Проникновенные напевы в 
сочетании с мастерской игрой произвели 
на гостей вечера неизгладимое впечатле-
ние – несколько песен ребят попросили 
исполнить «на бис». Также собравшимся 
были продемонстрированы картины по-
эта. Ведь как известно, помимо того, что 
Тарас Григорьевич слагал чудесные сти-
хи, он был и талантливым художником.

Сотрудник научной библиотеки им. С. 
Бейсембаева Павлодарского госуниверси-
тета Елена Лиханова отметила, что 10 лет 
жизни Тарас Шевченко провел в Казахста-
не. «За годы ссылки в Казахстан он создал 
очень много стихотворных и прозаиче-
ских произведений, порядка 20 повестей. 
Здесь было создано около 450 картин, из 
них 350 – на казахскую тематику. Поэтому 
вклад Шевченко в сближение культур на-
родов Украины и Казахстана огромен», – 
подчеркнула Елена Анатольевна.

Также в программу вечера вошли пре-
зентация книжной выставки «Связаны 
дружбой навек» и подведение итогов 
конкурса чтецов «Не забудьте, помяните 
добрым, тихим словом» по творчеству 
Тараса Шевченко. По итогам конкурса 
победителями стали Жамиля Жумахан 
(гр. Агр-202) и Айгерим Балагазинова (гр. 
ФИЛ(к)-101). Здесь же на вечере им были 
вручены дипломы и памятные подарки.

Поздравил победителей конкурса по-

чётный гость вечера, председатель Пав-
лодарского товарищества украинской 
культуры имени Т.Г. Шевченко Михаил Па-
рипса. В своем выступлении он сообщил 
о том, что ЮНЕСКО включил 200-летие 
Шевченко в календарь памятных дат, а 
также поделился с участниками вечера 
своим видением творчества Тараса Шев-
ченко, прочитал стихи.

Профессор кафедры «Философия и 
культурология» ПГУ, к.филос.н. Степан 
Невмержицкий особо отметил общена-
циональное значение творчества поэта, 
в котором отразились самые прогрессив-
ные идеи эпохи, выражавшие заветные 
думы и чаяния народа. «У каждого народа 
есть свой гений. Как Абай – в Казахстане, 
Конфуций – в Китае, Пушкин – в России, 
так и Тарас Шевченко для украинского 
народа стал истинным воплощением на-
ционального духа, национальной идеи», – 
подчеркнул Степан Васильевич.

Также ярким событием в культурной 
жизни вуза стало заседание студенче-
ского поэтического клуба «Вдохнове-
ние», посвященное 135-летию писателя, 
фольклориста Павла Бажова и 245-летию 
выдающегося поэта-баснописца Ивана 
Крылова. Заседание проходило в форме 
устного журнала, на страницах которого 
было рассказано о жизни и семье извест-
ных литературных деятелей, а также об 
этапах их творчества.
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Біздің мақтанышымыз
Наш университет ведет свою исто-

рию с 1960 года. Именно в этом году 
был образован знаменитый в регионе 
Павлодарский индустриальный институт, 
кузница технических кадров не только 
регионального, но и республиканского 
значения. В дальнейшем на базе этого 
старейшего высшего учебного заведе-
ния и был образован Павлодарский го-
суниверситет.

Университет внес большой вклад в 
становление и развитие экономики, 

культуры, науки и образования Павло-
дарского Прииртышья. С его именем 
связано становление таких гигантов 
отечественной индустрии, как завод 
«Алюминий Казахстана», тракторный 
и ферросплавный заводы, признанные 
«энергетическим сердцем» всего Казах-
стана.

Вуз рос вместе с Павлодарским реги-
оном, приумножая его славу как одно-
го из ведущих промышленных центров 
Республики. Он по сей день остается 

крупнейшей кузницей кадров высшей 
профессиональной квалификации в 
Павлодарской области, входит в пятёр-
ку лучших вузов Республики.

С гордостью можем отметить, что в 
числе выпускников ПГУ им. С. Торайгы-
рова есть немало тех, кто занял достой-
ное место в казахстанском обществе, 
возглавив работу на ответственных 
участках страны. О некоторых из них 
мы расскажем на страницах нашей га-
зеты.

ЗЫКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 
Родился 27 марта 1952 года в селе Ямышево Пав-

лодарской области. В 1975 году после окончания ин-
женерно-строительного факультета Павлодарского 
индустриального института получает квалификацию 
«Инженер-строитель», осенью этого же года он начи-
нает свою производственную деятельность в систе-
ме транспортного строительства города Павлодара 
в тресте «Павлодартрансстрой».

За небольшой период с 1975 по 1978 гг. работал в 
должности мастера, затем прораба в СМП-510, СМП-
135 и принимал самое активное участие в строитель-
стве объектов железнодорожного назначения в г. 
Павлодаре (ст. Северная, Вагоноремонтное депо) на 
ст. Спутник, ст. Калкаман, ст. Маикаин, ст. Кергетас.

Служебный рост Зыкова М.А. в дальнейшем шел 
только по восходящей линии. Все построенное этим руководителем достойно 
проходит испытание временем, это вокзалы, железные и автомобильные трам-
вайные пути, объекты соцкультбыта.

В 1978 году он назначается главным инженером строительного подразделения 
«Павлодартрансстроя» (СМП-628), которое расположено на ст. Михайловка Ал-
тайского края, где он ведет строительство новой железнодорожной линии ст. Ма-
линовое озеро – ст. Локоть, именно здесь столкнула его жизнь со всеми трудно-
стями первопроходца, сделала свидетелем и участником необходимой стройки.

В 1980 году его переводят главным инженером СМП-135, а в 1984 году он уже 
назначен начальником этого же подразделения.

Он предан работе, она увлекает его и молодое поколение строителей под его 
руководством штурмует с 1980 по 1984 г.г. такие объекты, как электрификация ст. 
Целиноград – ст. Экибастуз в Экибастузе, железнодорожное строительство объ-
ектов на ст.Богатырская, ст.Восточная, объекты жилья и соцкультбыта в г. Экиба-
стузе и современный новый железнодорожный вокзал в г. Павлодаре.

В 1986 году Михаил Алексеевич назначается главным инженером треста «Ка-
захтрансстрой» на юге нашей страны в г. Алматы. Он продолжает наращивать 
свой строительный потенциал, трудясь на благо нашей Республики. Успешно 
продолжается его работа. Там он руководил строительством и сдачей в эксплу-
атацию следующих объектов: новое железнодорожное строительство ст. Саяк, 
ст. Актогай (с выходом на ст. Дружба), путевое развитие ст. Дружба, железнодо-
рожный переход ст. Дружба – ст. Алашанкоу (Китай), электрификация железной 
дороги от ст. Арысь (ст. Чимкент – ст. Джамбул), до ст. Чу. Ведет строительство 
объектов жилья и соцкультбыта в городах Семипалатинске, Капчагае, Алмате, Чу, 
Джамбуле (Тараз), Чимкенте. При его непосредственном участии строится новый 
железнодорожный путь ст. Жанатас – ст. Сузак, а также завод крупнопанельного 
домостроения в г. Актюбинске.

Прошедшие 8 лет работы в Алматы стали плодотворными для строителя с пыт-
ливым умом и творческим характером.

В 1994 году на обширном совещании трансстроевцев он большинством голосов 
избирается Генеральным директором АО «Трансстрой» в г. Павлодаре. Он снова 
в родном «Павлодартрансстрое», снова со своими коллегами, с теми, с кем он 
начинал свой трудовой путь, с теми, кто заинтересован в развитии транспортно-
го строительства родного края. Используя свой богатейший профессиональный 
опыт, работая в новой должности, Михаил Алексеевич руководил строительством 
объектов: новая железная дорога ст. Аксу –ст. Конечная, вел работы на угольных 
разрезах г. Экибастуза, объектах Министерства путей сообщения, ГРЭС-1, ГРЭС-
2, строил спецпуть на космодроме Байконур, разбивал со строителями сквер и 
поднимал фонтан на ул. Ак. Сатпаева в г. Павлодаре.

О нем можно сказать: он не занимал должность, а работал в должности. Все 
эти годы, где бы он ни работал, он был с людьми, с коллективом, с его радостями 
и чаяниями, за что мы ему очень благодарны. Ведь Павлодар не просто его род-
ной город, место его работы и жительства, это его судьба. Давно сроднился он с 
этой землей, с людьми, и именно здесь происходило его становление, здесь был 
предоставлен размах для его деятельности, который он успешно использовал.

Он строил храм Серафима Саровского и мечеть в г. Экибастузе, за короткий 
срок построил Благовещенский собор и мечеть им. Машхур Жусипа Копеева в 
г. Павлодаре, благоустраивал Центральную набережную, под его руководством 
проходили работы на спортивно-оздоровительном комплексе «Астана».

Принимал активное участие в ликвидации последствий землетрясения, строил 
новое жилье на ст. Луговая пострадавшим от бедствия.

Руководил строительными подразделениями «Павлодартрансстроя» на строи-
тельстве железнодорожной линии Алтынсарино-Хромтау, в этот же период уча-
ствовал в реконструкции железнодорожных путей на ЗапСибМет комбинате (г. 
Новокузнецк).

Его биография и биография «Трансстроя» давно вплавились в историю города 
и связаны неразрывной нитью, весь его многолетний трудовой путь проходил в 
«Трансстрое».

Он высоко ценит все объекты, что построил со своим коллективом, на его 
взгляд, это есть самое ценное, что можно оставить в наследство. Никогда не упу-
скает случая упомянуть добрым словом своих бывших руководителей. Их знания, 
труд, опыт и сегодня являются для него примером, кладезем мудрости, терпения 
и уважения.

А его жизненное кредо – если есть цель, то все преграды преодолимы. На дан-
ный момент Зыков М.А. возглавляет Ассоциацию «Иртыштрансстрой», являясь ее 
председателем, продолжает трудиться на любимом поприще, да и как же может 
быть иначе? Строительная площадка и общение с родным коллективом – это ве-
ление его сердца, его неугомонной натуры.

Е.Г. ДЬЯЧЕНКО

КЕРИМБАЕВ РАМАЗАН ГАЗИЗОВИЧ 
Родился 4 августа 1948 года в Ерма-

ковском районе Павлодарской области. 
В 1966 году поступил в Павлодарский ин-
дустриальный институт по специальности 
«Инженер-строитель-технолог».

В 1971 году трудовую деятельность на-
чал мастером цеха в комбинате ЖБИ-2 г. 
Павлодара, где вырос до должности техно-
лога цеха.

В 1977 году перевелся в комбинат ЖБИ-3 
г. Павлодара старшим инженером-техно-
логом, после работал начальником цеха и 
главным технологом комбината.

С 1981 года по 1983 год работал началь-
ником технического отдела треста «Энер-

гостройиндустрия». В 1983 году перевелся в комбинат производствен-
ных предприятий треста «Павлодартрансстрой» начальником цеха 
ЖБК.

В 1986 году стал главным инженером, а с 1988 года по 2000 год рабо-
тал директором комбината. В настоящее время этот комбинат называ-
ется ТОО СК «Атамұра».

В 2000 году Рамазана Газизовича назначили директором АО «Павло-
дартрансстрой», в 2003 году – директором ТОО «Павлодарстройпуть», 
в 2006 году – директором ТОО «Разы-ПВ».

С марта 2009 и по настоящее время работает директором ТОО СК 
«Атамұра».

С 2007 года – член партии «Нұр Отан», был депутатом Павлодарского 
городского маслихата IV созыва.

Вот как вспоминает Рамазан Газизович годы учебы в ПИИ (ныне ПГУ 
им. С. Торайгырова):

«В 1966 году после окончания 11 класса школы № 10 им. Абая посту-
пил в Павлодарский индустриальный институт. В тот год было два вы-
пуска: 10 и 11 классы, конкурс был большой, на одно место было шесть 
человек.

Поначалу были определенные трудности, мешал языковой барьер, 
так как я окончил казахскую школу, а все лекции были на русском языке, 
но, тем не менее, изучение русского языка в вузе мне очень помогло в 
дальнейшей жизни.

Нас, инженеров-строителей-технологов, было две группы по 25 чело-
век разной национальности и разного возраста. Многие жили в обще-
житии. Группа была дружная, успевали учиться, заниматься спортом и 
отдыхать. С некоторыми по сей день общаемся.

В период учебы преподаватели старались дать нам все необходимые 
знания, чтобы из нас получились хорошие специалисты. Каждый год мы 
проходили практику на производстве или в строительных отрядах.

В те годы не было таких светлых больших лекционных классов, со-
временных лабораторий, оснащенных по последнему слову техники, 
как сегодня, но преподаватели все также старались объяснить нам ма-
териал и требовали от нас блестящих результатов.

Благодаря полученным знаниям в стенах института сегодня успешно 
работаем и сами учим молодежь практическим навыкам.

Я несколько лет являюсь председателем ГЭК Павлодарского госуни-
верситета и на базе ТОО СК «Атамұра» студенты ПГУ проходят произ-
водственные практики. Некоторые выпускники успешно работают на на-
шем предприятии».

Сегодня ТОО СК «Атамура» под чутким руководством Рамазана Га-
зизовича работает стабильно, выпускает ЖБИ и БИ для строительных 
объектов Павлодара, Павлодарской области и Республика Казахстан.

Внедрены новые технологии изготовления железобетонных изделий 
и освоены одним из первых многопустотные плиты перекрытия длиной 
7,2 м. А также впервые в Павлодаре выпущены сваи длиной 12,0м для 
строительства жилых домов в Усольском микрорайоне.

ТОО СК «Атамұра» неоднократно участвовало в городских, област-
ных и республиканских выставках со своей продукцией. Постоянно ве-
дется работа по улучшению качества выпускаемой продукции.

Создан трудоспособный, дружный коллектив, некоторые работают не 
одно десятилетие, например, бригадир формовщиков Газизов Б., кра-
новщица Плаксина Е. Н., дозировщик БРУ Кдрашева С., заместитель 
директора Мукаев М., начальник отдела снабжения Махамбетов К. и др.

Работники ТОО активно участвуют в спортивных мероприятиях тре-
ста и города.

За активное участие в транспортном строительстве Рамазан Газизо-
вич в 1996 году был награжден знаком «Почетный транспортный стро-
итель».

В 2001 году за добросовестный труд был награжден медалью «Ерен 
еңбегі үшiн».

В 2011 году за значительный вклад в строительство города и области 
был награжден знаком «Қазақстанның құрметті құрылысшысы».

В 2011 году Указом Президента Республики Казахстан был награжден 
медалью «Қазақстан Республикасының тəуелсіздігіне 20 жыл».

В 2013 году по итогам бизнес-рейтинга за выдающиеся заслуги перед 
отечеством в области государственного строительства, развития эконо-
мики и укрепления международного авторитета Республики Казахстан 
был награжден орденом «Слава Казахстана».

КЕРИМБАЕВ РАМАЗАН ГАЗИЗОВИЧ 

ковском районе Павлодарской области. 
В 1966 году поступил в Павлодарский ин-
дустриальный институт по специальности 
«Инженер-строитель-технолог».

чал мастером цеха в комбинате ЖБИ-2 г. 
Павлодара, где вырос до должности техно-
лога цеха.

г. Павлодара старшим инженером-техно-
логом, после работал начальником цеха и 
главным технологом комбината.

ником технического отдела треста «Энер-

ЗЫКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗЫКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

лодарской области. В 1975 году после окончания ин-
женерно-строительного факультета Павлодарского 
индустриального института получает квалификацию 
«Инженер-строитель», осенью этого же года он начи-
нает свою производственную деятельность в систе-
ме транспортного строительства города Павлодара 
в тресте «Павлодартрансстрой».

должности мастера, затем прораба в СМП-510, СМП-
135 и принимал самое активное участие в строитель-
стве объектов железнодорожного назначения в г. 
Павлодаре (ст. Северная, Вагоноремонтное депо) на 
ст. Спутник, ст. Калкаман, ст. Маикаин, ст. Кергетас.
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Жолдауды қолдау

Мемлекет басшысының 
əр Жолдауын елді елең 
еткізетін жаңалықтар-

ға толы маңызды құжат де-
сек, артық айтқандық емес. 
Алайда, халыққа ұсыныл-
ған биылғы бағдарламаның 
бағыты да, жөн-жобасы да 
алдыңғыларынан айрықша 
болды.

Олай дейтінім, Елбасы ең алдымен, өз 
үйіміздің іргетасын берік қылып орнатып, 
қабырғасының əр кірпішін ыждаһатты-
лықпен қалап келе жатқандығымызды 
баса айтты. Яғни, бізде негіз бар деген 
сөз. Ендігі мақсатымыз – логикалық тұр-
ғыдан алып қарар болсақ, осы істі аяғына 
дейін жеткізу.

Бұл жерде айта кететін тағы бір маңыз-
ды жайт − Президенттің еліміздің эко-
номикалық, əлеуметтік, саяси дамуын 
бесжылдықтарға бөліп қарастыруы. Қай 
тұрғыдан алсақ та, жоспарланып жасал-
ған іс қашанда нəтижелі болады. Мəсе-
лен, кешегі Кеңестер Одағының кезін-
дегі жоспарлы экономика елді тек алға 
сүйреп, тұрақты дамуға кепілдік беріп 
отырды. Қарапайым түрде қалыптасқан 
күн тəртібі бар адам мен бүгін не істеп, 
ертең немен айналысатындығын нақты 
білмейтін адамды алып қарап, осының 
қайсысы өз арманына тез жетеді дер 
болсақ, əрине алғашқысы, себебі, оның 
алға қойған мақсаты айқын. Ал, екіншісі 
тіпті, армандауды да білмеуі мүмкін. Бала 
кезінен əнші болуды армандаған адам 
мектептегі түрлі шараларда əн салып, 
байқауларға қатысып, түптің-түбінде қа-
лыптасқан əнші болып шықпай ма? Міне, 
мемлекет те дəл солай. Десек те, жаһан-
дық экономиканың құбылуы салдарынан 
сəл алға, не кері кететін жайттар да бо-

лып тұрады. Əйткенмен, негізі нық жүйе 
ешқашан құрдымға кетпейді.

Бұл Жолдауды өзгелерінен ерекшелеп 
тұрған тағы бір жайт – ол жалпыұлттық 
идеяның айқындалуы. Яғни, халық не 
үшін жəне қай бағытта бет алғандықта-
рын анық білетін болады. Қазақстан енді 
Мəңгілік Ел болуға бағыт алған мемле-
кет, ешқашан бөлінбейтін, бөлшектеуге 
келмейтін, арман-мақсаты да, тілегі де 
бір тұтас халық. Бұл өте мықты идея, на-
ғыз елді біріктіріп, жұртымызды бір-біріне 
бауырдай жақындата түсетін құдіретті 
күш деуге де болады.

Осы ретте Президент арқаны кеңге 
салып, жайбарақаттылыққа салынуға 
болмайтындығын нақты елдерді мы-
салға келтіре отырып айтады. Кезінде 
дүркіреп дəурені жүріп тұрған мемлекет-
тердің кейбірін бүгін жаһан картасынан 
май шам алып іздесең де, таба алмай-
сың. Олардың бар қателігі − қолдағы ба-
ғын бағаламағандығы болды. Ендеше, 
біздің де ғасырлар бойы бабалар аңса-
ған тəуелсіздікті бір-ақ күнде жоғалтып 
алуымыз əбден мүмкін. Мəңгілік Ел идея-
сының басты ерекшелігі де оны сақтап 
қалуға жұртты жұмылдыруында болып 
отыр.

Ал, Елбасының сол Мəңгілік Елімізбен 
бірге біздің ана тіліміздің де мəңгілік бо-
латынын айтқандығы бүгінде тіл төңі-
регінде қозғалып жүрген талай дау-дабы-
раға үлкен нүкте қояды ғой деп ойлаймын. 
Себебі, мемлекетті құрушы ұлттың тілінің 
ол мемлекет азат болып тұрған шақта 
қажетсіз болып қалуы мүмкін емес. Жер 
бетінде қазақ деген ұлт барда, алға ба-
рысша жорытқан оның мықты мемлекеті 
барда қазақ тілінің жойылып кетуі тіпті 
мүмкін емес жағдай. Ол біздің генетика-
лық кодымызда бар, санамызға жазылып, 
қанымызға сіңген тіл.

Өзім педагог болғандықтан, бұрын мен 
үшін басты мақсат − Жолдауды оқып, 
оны өз шəкірттеріме жеткізу, жастарға 
барынша насихаттау болатын. Мен үшін 
осының өзі-ақ үлкен бір іс тындырғанмен 
тең дүние еді, осы істі жасағанға ел да-
муына мен де өз үлесімді қосып жүрмін 
деп іштей мақтанатынмын. Бірақ, бұл 
жолғы Елбасының сөзі менің осы көзқа-
расымды түбегейлі өзгертті. Бұл Жолдау 
маған қаратылып, дəл маған бағытталып 
айтылғандай. Мемлекет басшысы біраз 
жетекші құрылым өкілдеріне ғана емес, 
бізге, əрбір ел тұрғынына патриоттық 
акт жасау міндетін жүктеді. Яғни, енді 
əрбірімізден Отанға деген махаббаты-
мызды құр көпірме сөзбен емес, нақты 
іспен көрсетуді сұрап отыр. Міне, осы мə-
селе мені қатты ойландырды.

Сөйтіп, мен бəрін өзімнен бастау қа-
жеттігін түсіндім. Мемлекет басшысы 
біздің енді жас ұрпақты жаңа тарихи 
тұлғалар, жаңа қаһармандардың үлгілі 
істері негізінде тəрбиелеуіміз қажет 
екендігін айтып еді ғой. Ал, бүгінгі жаңа 
дегеніміздің өзі – кешегі ұмытылған ескі 
емес пе? Енді өзім бұл бағытта нақты 
шаруамен айналысатын боламын. Ең 
алдымен, мен бұл істі сонау ХІХ ғасыр-
дан талай баһəдүр бабаларыма қоныс 
болған, Иманжүсіптей елінің ертеңі үшін 
аянбай еңбек еткен атама жарты ғасыр 
мекен болған қасиетті қоныс − Аршалы 
ауданындағы Жібек жолы ауылына қоныс 
аударудан бастамақпын.

Сол ауылға барып, егемендік үшін 
жан аямай күресіп, өз ұлтына ақтық 
демі қалғанша адал қызмет еткен Иман-
жүсіпке неге мұражай ашпасқа? Осы 
жылдар ішінде мұрағат қорының біразы 
жиналып болды. Енді соларды мұражай 
төріне жайғастырсам ба деймін. Бұл да 
қазақстандық патриотизмді қалыптас-

тырудың бір жолы, жақсы бір əдісі деп 
ойлаймын. Біздің басты қателігіміз – 
бай тарихымыз бен баға жетпес жау-
һарларымызды келер ұрпаққа үлгі 
боларлықтай етіп жүйелеп көрсете ал-
маймыз. Көп сөзден нақты іске ауысып, 
осы олқылықтың орнын толтыратын уа-
қыт енді жеткен сияқты. Оны сəл кейінге 
қалдырар болсақ, тіпті кешігіп қалуы-
мыз əбден мүмкін.

Ал, Жолдауда айтылған жалақы, жəр-
демақылардың көтерілетіндігі жөнінде 
ақпарат қалыпты түрде қабылдануы ке-
рек. Кейбіреулерден: «Сен Жолдаудан 
нені ұқтың?» деп сұрасаң, олар осы ма-
териалдық құндылықтарды жіпке тізіп 
айта бастайды. Бəлкім, прагматикалық 
тұрғыдан ойлау бір жағынан дұрыс та 
шығар. Бірақ, ол абсолюттік деңгейге кө-
терілмеуі керек. Егер оған жол берілер 
болса, ол адамның рухани жұтаңдануы-
на алып келеді. Ал, ондай адам қайбір 
Отанына, ел-жұртына жаны ашитын жан 
болады дейсіз? Тіпті, мен ондайларды 
кей жағдайларда қоғамға қауіп төндіреді 
дер едім. Себебі, олар жеке басының 
қамы үшін ұлт мүддесін екінші кезекке 
шығарып қоюлары да əбден мүмкін. Ал, 
Жолдауда одан да маңызды, өлмейтін, 
өшпейтін тақырыптар бар емес пе? Сон-
дықтан, осындай келте ойлаудан аулақ 
болайық демекпін. Əрбіріміз жеке өзіміз-
ден бастар болсақ, бəрі де өз орнына қо-
йылады. Ол үшін əрине, Елбасы айтпақ-
шы, өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы алға 
ұмтылып, тек биіктерді бағындыруды мұ-
рат еткеніміз жөн.

  Р.Н. КӨШЕНОВА,
философия ғылымдарының 

докторы, Мəдениет жəне білім 
беру саласының үздігі, Қазақстан 
Журналистер Одағының мүшесі.

Осы «Мəңгілік Ел» идеясының тарихи 
тамырына, оның қазақ тарихындағы ала-
тын орыны мен маңызына тоқталу қажет.

Ел түсінігі – көшпелі қоғамда пайда 
болған спецификалық түсінік. Оның үш 
тұғыры бар.

Біріншіден, Ел түсінігі негізінде белгілі 
бір тарихи-географиялық мағына, яғни 
Атамекен түсінігі жатыр. Қазақ халқы 
Атамекен деп – жеріміз, табиғи ортамыз-
ды – кіндік қаны тамған жер деп атаған. 
Ата-бабамыздан қалған мұра – Атамекен 
деп ерекше қастерлеген, əрқашан найза-
ның ұшымен, білектің күшімен жерімізді 
сақтап, ұрпақтан ұрпаққа аманат қылған. 
Сондықтан, Атамекен – бұл елдігіміздің 
бір тұсы.

Екіншіден, Ел түсінігі – қоғам, əлеумет, 
социум, халық мағынасында тоғысқан. 
Көшпелі əлемнің терминологиясында «ел 
қатарлы бол», «елмен көрген – ұлы той» 
дейтін нақыл сөздер бар. Оның мағынасы 
ел қатарлы болу, қоғамның мүддесін алға 
қою. Бұл көшпелі социумның специфика-
лық құндылығы болып табылады. Сон-
дықтан, əлеумет – бұл елдігіміздің тағы 
бір маңызды тұсы.

Үшіншіден, Ел түсінігі – мемлекеттілік, 
саяси институт мағынасын білдіреді. 
Ата-бабамыздың «Егемен елдің еңсесі 
биік», «Өз елің – алтын бесігің» деген на-
қыл сөздері ежелден бері халқымыздың 

тəуелсіздікке, егеменді ел болуға ұмты-
лысын білдіреді. Осы мағынада елдіктің 
бүгінгі күнгі маңыздылығы өте жоғары.

Ғасырлар бойы ата-бабамыз тəуелсіз 
ел болып, мемлекеттілік туын биікке сам-
ғатқан. Сақ-ғұн дəуірі – алғашқы көшпелі 
мемлекеттің туындаған, қалыптасқан, ал-
ғашқы көшпелі империялар заманы. Осы 
дəуірдің мұрасы – мына Ертістің бойында 
жайылған обалар, қимақ-қыпшақ қоныс-
тары мен обалары!

Ғұн-түркі замандарында қазақ дала-
сында спецификалық көшпелі қоғамға тəн 
тəуелсіз мемлекеттілік институты туын-
дап, Еуразия халықтарының тарихына 
əсер еткен өркениет ошағы қалыптасты. 
Түркі заманында ерекше көшпелі əлемнің 
мемлекеттілік нышанына айналған – қа-
ғанат жүйесі Еуразия халықтарының та-
рихында өшпестей із қалдырды, көптеген 
көрші халықтардың мемлекеттілігінің да-
муына үлкен əсер етті.

Бөтен елдің боданы болғанша, мəңгі ел 
болып, түркі мемлекеттігін асқақтатқан 
кешегі Білге қаған, Күлтегін, Тоныкөктер 
елдік дəстүрлерді сақтауға үгіттеді. Осы 
өркениеттің жетістіктерінің үлгісі мына 
Астанадағы Еуразиялық университеттің 
төрінен қоныс тапқан.

Түркі заманындағы елдік дəстүр-
лері монғол дəуірінде жалғасын тапты. 
Осы заманда қыпшақ пен монғол көш-

пелі əлемінің елдігі – Ұлы Ұлыс мемле-
кеттілігінде, ұлыстық жүйеде тоғысты. 
Бұл – көшпелі əлемнің қаһары мен күшінің 
тасыған заманы, Еуразия кеңестігінде 
ата-бабаларымыздың үстемдік еткен, 
елдігіміздің асқақтаған дəуірі.

Қазақ хандығының дəуірі бұқара халық-
тың ұлттық егемендігі мен тəуелсіздігінің 
шарықтаған шыңы. Алғашқы қазақ заң-
намасының дамуы, «Қасым ханның қасқа 
жолы», «Есім ханның ескі жолы», Тəуке 
ханның «Жеті Жарғысы» тайға таңба бас-
қандай қазақ мемлекеттігінің нышандары, 
қазақ тəуелсіздігінің айқын айғағы.

ХVIII-ші ғасыр – қазақ тарихы үшін сын-
дарлы, шешуші сəттерге толы болды. Бұл 
қазақтың өз мемлекеттігі мен тəуелсіздігі 
үшін күресте жанталасқа түсіп, «найза-
ның ұшына, білектің күшіне» жүгінген 
қиын-қыстаулы тарих беттері.

Осы кезеңде елді ішкі саяси быты-
раңқылық қазақ халқының басына төн-
ген сыртқы қауіппен қосталды. Қазақ 
тəуелсіздігіне ең басты қауіп-қатер – 
Жоңғар хандығы тарапынан төнді. Қа-
лыптасқан саяси жағдай қазақ халқы-
ның тарихында өшпестей із қалдырған 
Ақтабан-шұбырынды қасіретіне əкелді. 
Алайда, қазақ халқының бостандыққа ұм-
тылысы жоңғар шапқыншылығына қарсы 
ұлт-азаттық соғысындағы асқан ерліктің 
арқасында елдігімізді, тəуелсіздігімізді 
сақтап қалуға мүмкіндік берді.

Еуразияның алпауыттары – Ресей мен 
Қытай империялары арасында заманның 
ауыр азабын тартқан Қазақ хандығының 
тағдыры шешілді. Тек кейінгі екі ғасыр-
дың ішінде халқымыздың өз бостандығы 
жолында Ресей империясы мен басқа 
да отаршыларға қарсы екі жүзден астам 
ұлт-азаттық көтерілістерге шыққаны хал-
қымыздың тəуелсіздікке ұмтылысының 
айғағы.

Елдің етек-жеңін жиып, басын құрап, 
халық мүддесін қорғаған қаһармандар-
дың – кешегі күннің Кенесары, Сырым, 

Исатай батырлардың, Əлихандар бас-
таған алаш азаматтарының, қаһарлы 
Желтоқсанның азабын тартып, алаңда 
тоталитарлық тəртіпке қарсы шыққан ке-
шегі Қайрат Рысқұлбековтер сынды жас 
қазақтардың бас арманы – халықтың бос-
тандығы, азаттығы, елдігі еді.

Бүгінгі елдігіміз – халқымыздың сан 
ғасырлы күресінің нəтижесі, елдік дəс-
түрлердің жемісі, біздің мəңгілік құнды-
лығымыз. Сондықтан, елбасымыздың 
жариялап отырған «Мəңгілік Ел» идея-
сының тарихи тамыры бүкіл тарихы-
мыздан бастау алады. Халқымыздың 
осы құндылықтарын ұрпақтан ұрпаққа 
жалғастырып келе жатырмыз. Жүздеген 
ұлыстарға елдігімізді паш етіп, тарих-
тың сындарлы жылдарында пана бердік. 
Елдігімізді қабылдадық. Осы өркениеттік 
дəстүрлер жалғасын тауып, елдігіміз 
көркейе берсін!

Данышпан қазақ халқы:
Аяқ асымен көрікті.
Тау тасымен көрікті,
Ел жасымен көрікті, – деген екен.

Сондықтан, Елбасының Мəңгілік Ел 
ұғымы алты Алаштың жастарына жолда-
ған ата-баба өсиетімен сабақтасып жа-
тыр. Ел болудың тағдыры мен болашағы 
сіздердің қолдарыңызда! Жастар елдің 
болашағы! Еліміз – əлем мемлекеттерінің 
алдыңғы қатарынан көрінсін, бəсекеге 
қабілетті, түтіні түзу, мықты мемлекет құ-
райық десеңіздер, Елбасының жолдаған 
идеясын қолдау қажет. Жəне де, қажырлы 
еңбек пен білімге деген ұмтылыс бəрінен 
маңызды болуы тиіс.

Бірлік бар жерде – тірлік бар! Бүкіл қа-
зақстандықтар болып, елдігімізді асқақ-
татайық! Егемен мемлекетіміздің тамыры 
тереңдеп, тəуелсіз еліміздің шаңырағы 
берік болсын, ағайын!!!

  Қ.Қ. Батталов,
Қазақстан Тарихы кафедрасының 

меңгерушісі, т.ғ.к. доцент.
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КЕМЕЛ КЕЛЕШЕК ТœЛ 
ТАРИХТАН БАСТАЛАДЫ

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫНЫҢ ТАРИХИ ТАМЫРЫ
Елбасымыз өткен жылғы жол-

дауында еліміздің 2050 жылға 
дейінгі даму кезеңдерінің жаңа 

саяси бағдарын жария етіп, басты 
мақсаты ретінде – Қазақстанның да-
мыған 30 мемлекет қатарына қосы-
луын айқындаған болатын. Осы жыл-
ғы «Қазақстан – 2050: Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Жолдауын-
да Елбасымыз осы мақсатқа жетудің 
нақты жобасын белгілеп берді. Бұл 
тұтастай алғанда «Мəңгілік Ел» идея-
сының негізіне айналып отыр.
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   Тема Наурыза – обнов-
ления, очищения, прихода весны, зарождения 
новой жизни, любви и красоты – красной нитью 
проходит через многие литературные произве-
дения и научные труды гениев средневекового 
Востока – Махмута Кашгари, Абу Райхан Биру-
ни, Фирдоуси, Алишера Навои, Омара Хайяма. 
Немало строк этому прекрасному празднику по-
святили в своих трудах и выдающиеся казахские 
ученые и литераторы – Абай Кунанбаев, Алихан 
Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакуп Ду-
латов, Сакен Сейфуллин и другие.

В ПГУ празднование Наурыза – добрая тради-
ция. Из года в год юрта нашего университета – 
одна из самых красивых на городской площади, 
где традиционно проводятся массовые гуляния 
в честь праздника. Широко и радостно отмеча-
ется прекрасный весенний праздник и на фа-
культетах вуза.

С 12 по 17 марта 2014 года на факультете 
металлургии, машиностроения и транспорта 
прошли мероприятия «Қош келдің, Наурыз!». 
Программа мероприятий включала представле-
ние национальных обычаев и традиций народов 
РК, исполнение песни или танца, проведение 
игр, викторин, презентацию стенгазет.

19 марта 2014 года состоялось общефакуль-
тетское мероприятие с подведением итогов 
конкурса и награждением победителей по этим 
номинациям. Гран-при и переходящий Кубок де-
кана факультета ММиТ завоевала кафедра ме-
таллургии.

Студенты кафедры «Менеджмент» финан-
сово-экономического факультета устроили 
праздник «Наурыз мейрамы!» для профес-
сорско-преподавательского состава факуль-
тета в студенческом клубе университета.

Ребята провели множество конкурсов, напри-
мер, «Алаша», в котором участники отвечали 
на вопросы о казахских народных музыкальных 
инструментах, обрядах и национальной кухне. 
Также студенты устроили настоящие состяза-
ния бегунов «Ан жүгіру» («Старты зверей»), 
где участникам предлагалось пробежать, пред-
ставив себя в образе того зверя, который ука-
зывался в карточке. Кроме того, команды состя-
зались в национальной игре «Орамал тастау» 
(«Бросить платок»), смысл которой заключался 
в передаче платка игроками друг другу. Тот, кто 
получал платок, должен был спеть строчки из 
любой песни (желательно на казахском языке) 
и бросить платок любому игроку из противопо-
ложной команды.

20 марта 2014 года на факультете химиче-
ских технологий и естествознания прошел 
праздничный вечер «Ұлыстың Ұлы күні». 
Праздничное мероприятие прошло в нарядно 
украшенном фойе пятого этажа, где находит-
ся деканат факультета. Заместитель декана по 
учебной работе, к.б.н., доцент Юлия Каниболоц-

кая и заместитель декана по общим вопросам, 
ст.преподаватель Айгуль Егинбаева от имени 
декана факультета поздравили преподавателей 
и сотрудников с наступающим праздником На-
урыз и наградили почетными грамотами.

По итогам конкурса «Самая лучшая стенгазе-
та» диплом I степени был вручен кафедре био-
логии и экологии, дипломами II степени были 
награждены кафедра химии и химических тех-
нологий и кафедра географии и туризма.

Кульминацией вечера стало объявление побе-
дителей среди студентов в следующих номина-
циях: «За высокие достижения в научно-иссле-
довательской работе», «За высокие достижения 
в спорте», «За высокие достижения в развитии 
студенческого творчества», «За высокие дости-
жения в учебе», «За высокие лидерские каче-
ства».

21 марта 2014 года наш университет принял 
участие в областном мероприятии, посвя-
щенном празднованию Наурыза.

Свою нарядную, в честь праздника украшен-
ную юрту ПГУ поставил на городской площади 
города. В гостеприимно открытом всем желаю-
щим войлочном доме был накрыт богатый до-
стархан, на котором были представлены все 
национальные блюда и деликатесы казахского 
народа. Каждый желающий смог отведать тра-
диционное блюдо Наурыза – Наурыз-көже.

Кроме этого, поздравить с праздником жите-
лей области вышли лучшие исполнители сту-
денческой филармонии вуза, подготовившие 
театрализованное представление. Оно со-
провождалось праздничным шашу и айтысом 
акынов. Студенты вуза представили вниманию 
участников массового гуляния такие игры, как 
«Белая кость», «Догони девушку», «Перетягива-
ние каната». Перед входом в юрту стояли бра-
вые джигиты в национальных одеждах, которые 
внушали уважение и боевой дух всем желаю-
щим поучаствовать в празднествах. Особым 
моментом стал танец «Қара жорға», продемон-
стрированный преподавателями и студентами 
ПГУ. Поддержать танцоров вызвались предста-
вители как старшего, так и подрастающего по-
коления.

Почетным гостем среди желающих посетить 
юрту ПГУ стал аким Павлодарской области Ка-
нат Бозумбаев. Канат Алдабергенович пожелал 
коллективу вуза дальнейших творческих успе-
хов и новых достижений на образовательном 
поприще. Также глава региона высоко оценил 
вклад университета в развитие региона.

Силами студенческой филармонии вуза в го-
родском парке и на Центральной площади был 
организован двухчасовой концерт, в котором 
приняли участие оркестр студенческой филар-
монии, вокальная студия «Шабыт», танцеваль-
ная студия «Джем».

  Руфина ТОРПИЩЕВА

   Тема Наурыза – обнов- кая и заместитель декана по общим вопросам, 
ст.преподаватель Айгуль Егинбаева от имени 

Праздник 
весны в ПГУ

Наурыз – международный праздник, вы-
соко чтимый многими народами Вос-
тока. Традиции празднования Наурыза 
направлены на раскрытие лучших чело-
веческих качеств – открытости, сер-
дечности, отзывчивости, милосердия. 
И в этом один из секретов, почему его 
прихода ждут с нетерпением. 
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Ғаламдағы ежелгі мей-
рамның тарихын зерттеп жүр-
ген ғалымдар бұл күннің пар-
сылар мен ирандықтардан 
да бұрын прото түркілер, дей 
түркілердің тойлағаны жайын-
да жиі айтып жүр. «Наурыз» 
парсы сөзi болғанымен, ол өте 
ерте заманда-ақ қазақ тұрмы-
сына кіріп, сiңiсіп кеткен. Соңғы 
кездері басылымдарда мəде-
ниеттанушы, тарихшы Серік 
Ерғалидің «Нау» мен «ырыс» 
деген нұсқасы жиі айтылып 
жүр. Ғалымның айтуынша Нау-
рыз – жалпыадамзаттық мере-
ке, бірақ түркілер мен парсы-
ларда бұл мейрамның басты 
рəсімдері мен ғұрыптары, ат-
рибуттары сақталған көрінеді. 
«Біздің Аңырақай тауындағы 
Таңбалытаста бұдан 4 мың 
жыл бұрынғы Сиыр жылының 
салтанаты бейнеленген сурет 
қашалған. Онда Тəңір мен Іңір 
құдіреттер бейнеленген. Бұл 
бедер сурет түркілердің, соның 
ішінде қазақтың танымын əйгі-
леп-ақ тұр», – дейді зерттеуші.

Əлемге мəшһүр ғұлама Омар 
Һайам Шығыс əлемiнде ал-
ғашқылардың бiрi болып «Нау-
рызнама» рисаласын (трактат) 
жазып шыққан. Бұл аса құнды 
еңбектiң ең кемiнде 1000 жыл-
дық ғұмыры бар. Оқырман бұл 
кiтаптан өзiмiз жыл сайын ме-
рекелеп жүрген Наурыз мейра-
мының көне ғұрыптарына қа-
тысты көптеген тың деректерге 
(Наурыздың шығуы, тойлануы, 
тарихы, т.б.), аңыздар мен хи-
каяттарға қанығады. Ол үш жүз 
алпыс бес күннің (күндіз-түні-
нен) ширегінен тұратын ұлы 
дəуірді «ұлы жыл» деп атады 
да оны төрт бөлікке бөлді. Үл-
кен жылдың төрт бөлігі өткен-
де үлкен наурыз болады. Бұл 
кезде дүние жаңаланады. Пат-
шалардың бір рəсімі бар: жыл 
басында олар жақсылыққа ба-
ғыштап, əрі жыл есебін белгілеп 
алу үшін, тыныштық өмір үшін 
баршаға қатысты діни жиын-
дар өткізулері лəзім. Кімде-кім 
наурызды мейрамдап шаттық-
қа толып жүрсе, келесі наурыз-
ға дейін тыныш, бейғам ғұмыр 
кешеді деген екен. Омар Һа-
йамның жазып алған аңы-
зы бойынша, Аптап-
тың екi айналуына 
орай, олардың 
бiрi төмен-
дегiше – 
А п т а п 
əр үш 
ж ү з 
а л -

пыс бес күн iшiндегi күндiз-
түннiң төрттен бiрiнде Амал 
айының бiрiншi минутына шы-
ғып кеткен кезiнiң өзiнде тағы да 
қайтып келедi жəне жыл сайын 
бұл кезең кеми бередi. Міне, 
сондықтан Жəмшид патша бұл 
күннің сырын түсiнгеннен кейiн 
оны «Наурыз» деп атады да, ме-
рекеге айналдырды. Жəмшид-
тен соң мұны өзге патшалар да 
жəне барша жұрт мейрам ретiн-
де қабылдайтын болған.

Қалай дегенмен де, Наурыз 
қазақ үшін қасиет дарыған ме-
реке. Қасиеті де қадірі де сол 
ата-баба рухын қастерлеуден 
туса керек. Бабалар аманат 
еткен ұлы тойдың пəлсапалық 
та ғылыми нақтылық тұрғысы-
нан да үйлесімді екені хақ. Ата-
дан балаға ауызба ауыз, көзбе 
көз жəне терең пəлсапасымен 
аңыздар арқылы жеткен Нау-
рыз турасында əлі де адамзат 
барда зерттеулер жасалып, тың 
деректер туыла беретіні белгілі. 
Наурызға байланысты халық 
ауызынан бүгінге мирас болған 
аңыздарға мəн берейікші. Аңыз 
əңгімелер сол байырғы халық 
дүниетанымының айнасы екені 
мəлім ғой.

Наурыз – жыл басы
Парсы елінің ерте дəуірлер-

дегі тəңірі Изид күнді жаратар-
да оған ерекше ықылас-мейір 
төккен, күнге үнемі қозғалыста 
болуды бұйырған. Күн өзінің 
жылдық айналымында əрбір 
жұлдызды бір айда басып 
өтеді… Он екі жұлдыздың бірі 
амалға күннің бірінші кірген 
күні, күн мен түннің теңелуі, 
көктемнің басталған күні бо-
лып есептеледі. Бұл күні дүние 
дидары өзгереді жəне жарық 
дүние жасанған, жасарған қа-
лыпта жаңа нəрселер пайда 
болды. Ажам (парсы) патшала-
ры дəл осы күнді айрықша атап 
өту үшін əрі екінің бірі бұл күнді 
оңайлықпен таба алмасын біліп, 
оны белгілеп, айдарлап қойды. 
Мұны баршаға мəлімдеп мей-
рам деп жариялады. Осы аңыз 
желісі бойынша парсы əлемінің 
бірінші патшасы Каюмарс таққа 

отырғаннан кейін жылдың 
əр айы мен күніне ат 

қоюға, адамдар 
біліп отырсын 

деп жыл-
нама жа-

с а у ғ а 
жарлық 

берген. Жылдың басы фар-
вардин айы атанды. Каюмарс 
жыл есебін жасаған соң қырық 
жыл өмір кешкен, одан соң тақ-
қа Хұшаң (970 жыл патша бол-
ған), одан кейін Тахмұрас (30 
жыл патша болған), одан кейін 
Жəмшид отырған (бұл аралықта 
тарихтан 1040 жыл уақыт өткен 
дейді). Жылдың басы – мейрам 
күніне «наурыз» деген атты осы 
Жəмшид патша берген.

Ұлыстың ұлы күні
Бір күні Нұх пайғамбардың 

кемесі Қазығұрт тауына келген 
сəтте жердің бетін жайлаған 
топан су кері қайтады. Сол сəт 
жер бетіне табаны тиген барлық 
тіршілік иелері көк аспаннан түс-
кен қасиетті қазаннан бірге дəм 
татады. Содан, бұл күнді «Ұлыс-
тың ұлы күні» деп жариялайды.

Әз болмай, мәз болмайды
Əз – халық аңызында күн мен 

түннің дəлме дəл теңелер сəтін-
де көкті жарып ерекше бір гуіл 
өтуге тиіс. «Оны қой ғана біледі. 
Егер күндіз өтсе, қой арқылы 
қойшы ғана аңғаруы мүмкін» 
деген сөз бар. Осы гуілді нау-
рыздың 22 сіне дейінгі үш күннің 
ішінде өтеді деп есептеген хал-
қымыз: «Əз болмай, мəз бол-
майды», деген тəсіл қалдырған. 
Сол үш күннің ішінде тырнақ пен 
шаш алуға болмайды. Əз өт-
кенде өсімдік əлемінен бастап, 
күллі тіршіліктің тұла бойына, 
бір тал түгіне дейін жан жүгіреді. 
Сол жан байқаусызда тырнақ, 
шашпен бірге қиылып кетсе, 
адамның қолы мен басы селкіл-
дейтін болады мыс.

Наурыз той
Грек тарихшысы Квинт Руф 

(б.з.д. І ғ.) өзінің «Ескендір жо-
рығы» деп аталатын еңбегінде 
Орта Азия көшпелілерінің ұлыс 
тойын қалай тойлайтынын там-
сана жазады. «Ұлыстың ұлы күні 
таң шапақ шашып, күн шығар 
сəтте қаған ордасының үстіне 
күн бейнелі жалау көтеріліп, қо-
танға шымқай қызыл мауытыдан 
киім киген 365 бозбала шыға-
тын болған. Балалардың саны 
бір жыл ішіндегі тəуліктердің 
айғағындай болып, 365 өнер-
паз бозбала тойдың шырайын 
келтірген. Бір жыл ішіндегі əрбір 
тəуліктің шежіре-баяны сияқ-
ты 365 күй тартылған. Сонан 
соң, бүкіл елдің батагөй абызы, 
Тəңірмен тілдес бақсысы ортаға 
шығып, қағанаттың үміт-тілегін 
Тəңірге жеткізетін 9 күй тартқан. 
Бұл 9 күй міндетті түрде қобыз-
бен тартылатын болған. Мұнан 
əрі, Ұлыстың ұлы күнін тойлау 
бүкілхалықтық қуаныш қызық-

қа ұласқан» (Квинт 
Курций Руф. 

Поход Александра. VII-VIII та-
раулар. Хрестоматия по истории 
древней Греции. В.В.Струвенің 
сарабымен шыққан.М.,1951).

Көк өгіз
Қазақ есепшілерінің тəжіри-

бесіне сүйенсек, Үркер күздің ба-
сында шығыстан, қыстың басын-
да төбеден, ал көктем басында 
аспан етегінен көрініп, жазға 
қарай мүлдем батып кетеді. «Үр-
кердің жерге түсуі» делінетін 
осы кезеңге 40 күн жазғы шіл-
деге сəйкес келеді. Бұл кезеңде 
Үркердің көкжиектен көрінбеу 
себебі – Күн жолы наурыз айын-
да дəл соның үстінен өтеді. Қа-
зақстанның кейбір жерлерінде 
ғана, мəселен, Орталық өңір-
лерде осы кезде Үркердің кос 
жұлдызы бұқаның мүйізі секілді 
батқан күн жолының екі жағынан 
қылтиып көрінеді. Аспан көгін-
дегі дəл осы көріністі Қазақстан 
жартастарына шимайланған 
петроглифтерден – мүйізімен 
Күн Көкөгіз – көруге болады. 
Міне осы себепті, Ұлыстың ұлы 
күні мал атаулыдан өгіз ғана со-
йылатын болған.

Қыдыр баба
Халқымыздың мифологиялық 

түсінігі бойынша 21 наурыз түні 
даланы Қыдыр аралайды екен. 
Сол себепті осы түн – «Қыдыр 
түні» деп аталады. Жақсылық-
тың жаршысы, жаңа түскен Күн 
нұрының символы – Қыдыр ата 
даланы кезіп жүріп, назары жер-
ге түссе, оның тоң кеудесін жібі-
теді, ал тасқа түссе, тасты ерітіп 
жібереді екен. Қыдыр бабадан 
тілек тілеген. Наурызда түнгі 
даланы адамдарға бақ-дəулет 
дарытатын Қыдыр баба аралай-
ды деген наным бар. Сондықтан 
ертең Наурыз деген түні əрбір 
шаңырақ үйінің төріне шырақ жа-
ғып, Қыдыр баба түнін күзетіп, ті-
лек тілеген. Бұл түні оты маздап, 
жарығы жанып тұрған үйге 
Қыдыр бабаның мейірі тү-
седі, көз қырын салады, 
назарынан тыс қалмай, 
сол үйге құт-береке қона-
ды деп сенім білдірген.

Самарқанның 
көк тасы

XIV-XV ға-
сырларда Ұлық-
бек патша ду-
латтарға қарсы 
жорыққа шық-
қанда Тянь-
Шань жақ-
тан осы 
көк тасты 
о л ж а -
л а -

ған. Қазiргi кезде Самарқанда 
Бибi ханымның мешiтi бар. Көк 
тас осы мешiттiң ауласына ор-
натылған. Бұл мешiттi тарих-
шылар Бибi ханым мешiтi деп 
атап жүр, оны – жұма мешiтi деп 
те атайды. Мұхаммед Шайбани 
хан билiк еткен тұста патшалар-
дың барлығы ақ киiзге көтерiлiп, 
таққа отырмас бұрын əскер-
басылар патшаны көк тастың 
үстiне отырғызған. Бұл патша-
ның таққа отыру салтанатының 
негiзгi бөлiмi деп саналған. Бұл 
бертiн келгенше жалғасты. Егер 
мұны қазақ мəдениетiмен бай-
ланыстырсақ, халықымыздың 
түсiнiгiнде көк тас орнатылған 
жер киелi деп саналып, осы 
жерге зират жасалатын. Халық 
күн мен түннiң теңелген күнi са-
марқанның көк тасы еридi деп, 
Алладан рақым тiлеген. Ал эт-
нограф-ғалым Сейт Кенжахме-
товтың зерттеулерiне сүйенсек, 
аңызға əйгiлi астроном Ұлықбек 
обсерваториясындағы көк тасқа 
дəл 22 наурыз күнi күн сəулесi 
түсетiн болған. Сол сəуледен 
бөлiнген жылу тасты жiбiтедi-
мыс… Бiреудi кешiре алмай 
жүрген жанға қазақ халқы 22 
наурыз күнi «Самарқанның көк 
тасы да жiбидi, сен тастан қат-
тысың ба?» деп тоқтатады екен. 
Бір аңызда былай дейді: Самар-
қанда Əмір Темірдің лағылдан, 
яғни көк тастан жасалған тағы 
бар, яғни «Самарқанның көк 
тасы жібиді» деген сөз Наурыз 
күні «ханның да қаһары қайтып, 
көңілі жібиді» дегенді білдіреді 
дейді.

Үт кірді, үйге құт кірді!
Көне жұлдыздық есепте нау-

рыз айын «үт» деп те атаған. 
Осы айда ауа райының жылына-
тынына байланысты, «үт кірді, 
үсік шықты» деп айтатын болып-
ты. Кейде үтті жабықтан түскен 
күн сəулесінен көрінетін тозаң-
ды да үт деп атаған. «Үт кірді, 

үйге құт кірді» деген мəтел 
осыдан қалған.

Сөз түйін. Асылында 
Ұлыстың Ұлы күні ба-
балардан жеткен мұра-
мыздың мəйегі, өткеннен 

жеткен болмысымыздың 
жалғасы. Наурыз күні – 
ежелгі гректердің Патшасы 
да алтын тағынан түсіп, 
қол астындағы өзіне ұна-
ған кұлына бір күн елін 

басқаруға мүмкіндік бер-
ген екен. Олай болса, пат-

шаны тақтан түсіріп, құлды 
таққа отырғызған Ұлыстың 
ұлы күнінің мерейі мен шапа-
ғаты барша жұртты аяласын. 
Осы ХХІ ғасырдың жылан 

жылынан ауып, жылқы 
жылына өткен жылдан 

құт-береке күтіп, жет-
кен де, жетпеген де бар 
десіп, бір-бірімізге жақ-
сылық ниет етейік. 
Ұлыс оң болсын, ақ 
мол болсын, Ұлыс бе-
реке əкелсін!

  Жанар ЕЛЕШОВА

кен жылдың төрт бөлігі өткен-
де үлкен наурыз болады. Бұл 
кезде дүние жаңаланады. Пат-
шалардың бір рəсімі бар: жыл 
басында олар жақсылыққа ба-
ғыштап, əрі жыл есебін белгілеп 
алу үшін, тыныштық өмір үшін 
баршаға қатысты діни жиын-
дар өткізулері лəзім. Кімде-кім 
наурызды мейрамдап шаттық-
қа толып жүрсе, келесі наурыз-
ға дейін тыныш, бейғам ғұмыр 
кешеді деген екен. Омар Һа-
йамның жазып алған аңы-
зы бойынша, Аптап-
тың екi айналуына 
орай, олардың 
бiрi төмен-
дегiше – 
А п т а п 
əр үш 
ж ү з 
а л -

дидары өзгереді жəне жарық 
дүние жасанған, жасарған қа-
лыпта жаңа нəрселер пайда 
болды. Ажам (парсы) патшала-
ры дəл осы күнді айрықша атап 
өту үшін əрі екінің бірі бұл күнді 
оңайлықпен таба алмасын біліп, 
оны белгілеп, айдарлап қойды. 
Мұны баршаға мəлімдеп мей-
рам деп жариялады. Осы аңыз 
желісі бойынша парсы əлемінің 
бірінші патшасы Каюмарс таққа 

отырғаннан кейін жылдың 
əр айы мен күніне ат 

қоюға, адамдар 
біліп отырсын 

деп жыл-
нама жа-

с а у ғ а 
жарлық 

Грек тарихшысы Квинт Руф 
(б.з.д. І ғ.) өзінің «Ескендір жо-
рығы» деп аталатын еңбегінде 
Орта Азия көшпелілерінің ұлыс 
тойын қалай тойлайтынын там-
сана жазады. «Ұлыстың ұлы күні 
таң шапақ шашып, күн шығар 
сəтте қаған ордасының үстіне 
күн бейнелі жалау көтеріліп, қо-
танға шымқай қызыл мауытыдан 
киім киген 365 бозбала шыға-
тын болған. Балалардың саны 
бір жыл ішіндегі тəуліктердің 
айғағындай болып, 365 өнер-
паз бозбала тойдың шырайын 
келтірген. Бір жыл ішіндегі əрбір 
тəуліктің шежіре-баяны сияқ-
ты 365 күй тартылған. Сонан 
соң, бүкіл елдің батагөй абызы, 
Тəңірмен тілдес бақсысы ортаға 
шығып, қағанаттың үміт-тілегін 
Тəңірге жеткізетін 9 күй тартқан. 
Бұл 9 күй міндетті түрде қобыз-
бен тартылатын болған. Мұнан 
əрі, Ұлыстың ұлы күнін тойлау 
бүкілхалықтық қуаныш қызық-

қа ұласқан» (Квинт 
Курций Руф. 

ды деген наным бар. Сондықтан 
ертең Наурыз деген түні əрбір 
шаңырақ үйінің төріне шырақ жа-
ғып, Қыдыр баба түнін күзетіп, ті-
лек тілеген. Бұл түні оты маздап, 
жарығы жанып тұрған үйге 
Қыдыр бабаның мейірі тү-
седі, көз қырын салады, 
назарынан тыс қалмай, 
сол үйге құт-береке қона-
ды деп сенім білдірген.

Самарқанның Самарқанның 
көк тасыкөк тасы

XIV-XV ға-
сырларда Ұлық-
бек патша ду-
латтарға қарсы 
жорыққа шық-
қанда Тянь-
Шань жақ-
тан осы 
көк тасты 
о л ж а -
л а -

Осы айда ауа райының жылына-Осы айда ауа райының жылына-
тынына байланысты, «үт кірді, тынына байланысты, «үт кірді, 
үсік шықты» деп айтатын болып-үсік шықты» деп айтатын болып-
ты. Кейде үтті жабықтан түскен ты. Кейде үтті жабықтан түскен 
күн сəулесінен көрінетін тозаң-күн сəулесінен көрінетін тозаң-
ды да үт деп атаған. «Үт кірді, ды да үт деп атаған. «Үт кірді, 

үйге құт кірді» деген мəтел үйге құт кірді» деген мəтел 
осыдан қалған.

Сөз түйін. Асылында Сөз түйін. Асылында 
Ұлыстың Ұлы күні ба-Ұлыстың Ұлы күні ба-
балардан жеткен мұра-балардан жеткен мұра-
мыздың мəйегі, өткеннен мыздың мəйегі, өткеннен 

жеткен болмысымыздың жеткен болмысымыздың 
жалғасы. Наурыз күні – жалғасы. Наурыз күні – 
ежелгі гректердің Патшасы ежелгі гректердің Патшасы 
да алтын тағынан түсіп, да алтын тағынан түсіп, 
қол астындағы өзіне ұна-қол астындағы өзіне ұна-
ған кұлына бір күн елін ған кұлына бір күн елін 

басқаруға мүмкіндік бер-басқаруға мүмкіндік бер-
ген екен. Олай болса, пат-ген екен. Олай болса, пат-

шаны тақтан түсіріп, құлды шаны тақтан түсіріп, құлды 
таққа отырғызған Ұлыстың таққа отырғызған Ұлыстың 
ұлы күнінің мерейі мен шапа-ұлы күнінің мерейі мен шапа-
ғаты барша жұртты аяласын. ғаты барша жұртты аяласын. 
Осы ХХІ ғасырдың жылан Осы ХХІ ғасырдың жылан 

жылынан ауып, жылқы жылынан ауып, жылқы 
жылына өткен жылдан жылына өткен жылдан 

құт-береке күтіп, жет-құт-береке күтіп, жет-
кен де, жетпеген де бар кен де, жетпеген де бар 
десіп, бір-бірімізге жақ-десіп, бір-бірімізге жақ-
сылық ниет етейік. сылық ниет етейік. 
Ұлыс оң болсын, ақ Ұлыс оң болсын, ақ 
мол болсын, Ұлыс бе-мол болсын, Ұлыс бе-
реке əкелсін!

 Жанар ЕЛЕШОВАЕЛЕШОВА

Құлды патша еткен 
Ұлыстың ұлы күні
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Білім-ғылым

– Елбасы Н.Ə. Назарбаев өзінің Қа-
зақстан халқына арнаған «Қазақстан 
жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» Жолдауында Отандық ғы-
лымға баса назар аударды. Қазақстан-
ның бəсекеге қабілетті 30 ел қатарына 
ену үшін инновациялық индустрия-
ландыру трендін түзеу жəне күшейте 
түсу керектігін айтты. Инновациялық 
индустрияландырудың бағыттарын 
қалай жолға қоямыз?

– ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаев бір жыл 
бұрын жария еткен «Қазақстан-2050» 
жаңа саяси бағдарында қойылған «Қа-
зақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің 
қатарына қосылуы» елдің басты мақса-
тына жету бағыттарын биылғы Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауында көрсетті. 
Ұлттық экономиканы жаңғырту жəне əр-
тараптандыру жеті басым бағыттар бо-
йынша қойылған міндеттердің бірі болып 
табылады.

Ғаламдану жəне күшейіп жатқан 
əлемдік бəсекелестік жағдайында ин-
новациялық даму жолы арқылы ғана 
дамыған елдердің қатарына енуге бо-
лады. Өйткені жетекші дамыған елдер 
өздерінің табысын жоғары дəрежедегі 
өңделген өнімдерді экспортқа шыға-
ра алады. Ал Қазақстан Республикасы 
дүние жүзінде жəне ТМД елдері ішінде 
табиғи-ресурстық əлеуеті бай елдердің 
бірі. Бізде өндейтін өндіріс салаларын 
дамыту керек екені туралы Елбасы 
айтты. Елімізде ғылымды қажетсінетін 
экономиканы жасау, дəстүрлі өндіріс 
салаларының тиімділігін арттыру, ауыл 
шаруышылық кешенін инновациялық 
жолмен дамыту, инфрақұрылымды, 
əлеуметтік саланы дамыту керек. Бұн-
дай маңызды міндеттердің орындау 
жолын өзім ғалым ретінде еліміздің ғы-
лыми-білімдік əлеуетіне қолдау көрсету 
арқылы, кадрлік күштерді арттыру арқы-
лы көремін. Өндіріс жəне ғылым арасын-
да тығыз байланыс бар. Ал əлемдік тəжі-
рибеге сүйене отырып ғылыми-өндірістік 
байланысты одан əрі нығайту керек, яғни 
өндіріс тиімділігін ғылыми зерттеулер 
негізінде арттыруды алға қойған жөн.

– Жалпы Қазақстан Республикасы-
ның өркендеуі мен дамуына С.Торай-
ғыров атындағы ПМУ ғалымдары қан-
дай үлес қосуда?

– С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті Қазақстанның 
жетекші аймақтық ғылыми-білімдік ор-
талықтарының жəне үздік жоғары оқу 
орындарының бірі. Университетте қыз-
мет етіп жүрген ғылым докторлары мен 
кандидаттары əр түрлі ғылым саласында 
ғылыми-зерттеу жұмыстарымен шұғыл-
данады. Соның ішінде техника ғылым 
саласында көптеген ғалымдар атсалы-
суда. Біріншіден, университеттің атқарып 
жатқан басты міндетінің бірі – ол елдің 
жəне аймақтың еңбек нарығына қажетті 
жоғары білікті мамандарды – бакалавр-
ларды, магистрлерді, PhD доктарларды 
даярлау. Біздің түлектеріміз облысымыз-
дың барлық салаларындағы өнеркəсіп 
орындары мен мекемелерінде қызмет 
істейді. Екіншіден, республикада, шетел-
де танымалы университетте нəтижелі 
ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі. 
Үшіншіден, университет – қоғамдық-мə-
дени орталық болып табылады. Мысалы, 
ол жастарды тəрбиелеу, аймақтың мə-
дени дамуына зор үлесін қосу, қоғамдық 
өмірге белсенді қатысу т.б.

– Сіз Ресейдің жаратылыстану ака-
демиясының корреспондент мүшесі 
атандыңыз. Бұл атақты Сіздің қандай 
еңбектеріңіз үшін бергенін оқырман 
білгісі келеді деп ойлаймын.

– Ресей жаратылыстану академиясы 
ғалымдардың жарыққа шыққан еңбек-
терін, монографияларын, шет тілінде 
шыққан мақалаларын зерттеп қарастыра-
ды. Сонымен бірге, авторлық куəліктерді, 
патенттерді, өнертапқыш қызметтерді 
мəліметтер қорына енгізеді. Сондай-ақ 
еңбектерді зерттеу жəне талдау негізінде 
Ресей жаратылыстану академиясы мені 
академияның корреспонденттер мүшесі 
қатарына қосады. Бұндай атақ ғалымның 
беделін арттырады, оның ғылыми қыз-
метінің қадірінің танылуы деп саналады.

– Жалпы, Ресей жоғары мектебін қа-
лай бағалайсыз?

– Бұрынғы КСРО-да қалыптасқан білім 
беру жүйесі дүние жүзіндегі ең озық жү-
йенің бірі деп саналады. Ресейдің жоғары 
мектебі экономика саласы үшін кадрлар-
ды даярлаудың ең жақсы дəстүрлерін 
сақтап қалдырды. Ресей Федерациясы-
ның жоғары оқу орындарының бітіруші-
леріне ішкі нарығында жəне шетелде де 
сұраныс көп. Ресей ғалымдарының ғылы-
ми еңбектері, оқу жəне оқу-əдістемелік 
əдебиеттері ТМД елдерінде өте танымал 
жəне кең қолданылады. Біздің ғалымдар 
əлемде əйгілі ресейлік ғылыми журнал-
дарында мақалаларын белсенді түрде 
жария етеді. Сондықтан, ҚР жəне РФ 
жоғары оқу орындары бір-бірімен тығыз 
байланыста. Жалпы, Ресей, басқа да бұ-
рынғы кеңестік республикалардың жоға-
ры білім беру жүйесі жоғары деңгейлі деп 
бағаланады.

– Нағыз ғалымдар оқу барысында 
іріктеліп шығады. Сол жас ғалымдар 
арасынан ғылыммен айналысар ға-
лым болар жастарды байқайсыз ба? 
Жалпы бүгінгі жастардың ғылымға де-
ген бетбұрысы қандай?

– Шын мəнінде бір сəтте ғалым болу 
мүмкін емес. Ғалым болу үшін ғылымға 
берілу керек. Жастардың бəрі бірдей ға-
лым боламыз деп жүрген жоқ. Дегенмен, 
жастар арасынан да ұзақ, қиын ғылым 
жолын таңдағандары бар. Бакалавриат-
та оқып жүрген студенттер ішінен ғылы-
ми зерттеу жұмысымен айналысуға ынта 
білдіретіндер жəне қабілеттері бар оқу-
шылар байқалады.

– Əлемде ғылым мен техниканың 
даму қарқыны өте жоғары. Күнде бір 
жаңалық ашылып жатыр. Қазақ ғылы-
мы осы қарқынға ілесе ала ма?

– Елбасы «Қазақстан-2050» Страте-
гиясында дүние жүзінің ең дамыған 30 ел 
қатарына ену мақсатын қойды. Ол үшін 
ғылымды қажетсінетін өндірістерді құру 
арқылы экономикамызды жаңғырта ала-
мыз. Бұл Қазақстанның бүкіл ғылым са-
ласын дамытуды талап етеді. Еліміздің 
үлкен ғылыми əлеуеті бар, оны əлемдік 
ғылыми тəжірибиесіне сүйене отырып 
дамыту керек. Қазақстан ғылымының 

зор даму болашағы бар деп сенемін.
– Қазақ ғылымының болашағы тура-

лы ойыңызды білсек?
– Қазақ ғылымын бүкіл əлемге таныт-

қан ұлы ғалымдардың ішінде Ш.Уəлиха-
нов, Қ. Сəтбаев, Ə.Марғұлан, А.Бектұров, 
Ш.Шөкин, Е.Бүкетов, А.Жұбанов, С.Торай-
ғыров т.б.

Бүгін де Қазақстан Республикасы ғы-
лымның болашақ дамуына өз үлесін қоса 
алатын дарынды тұлғаларға өте бай.

Елімізде ғылым саласында жүргізіліп 
жатқан түбегейлі өзгерістер жас ғалым-
дарды тартуға бағытталады. Рефор-
малар ғылымды маңызды өзгерістерге 
жетілдіреді деуге күмəнім жоқ. Бұндағы 
ең басты маңыздылық – ол отандық ғы-
лымының іргелі де қолданбалы салала-
рын дамыту керек.

– Жастардың бойынан қандай қа-
сиеттерді көргіңіз келеді?

– Жастар деп ғылымда көбінесе 35 жа-
сына дейінгі жас ғалымдарды айтады. 
Болашақта ғалым болатын ынтасы бар, 
мақсаты бар жастардың бойында көргім 
келетін қасиеттерге келсек, ол өнімді ең-
бек етіп, ғылым мен білімге ұмтылу, алға 
қойған мақсатқа жетуде табандылық көр-
сету, өз мамандығын жақсы меңгерген, 
жоғарғы интеллектуалды, сонымен бірге 
тек ғалым болу үшін ғана емес, сол алған 
білімін, біліктілігін еліне, халқына жұмсай 
білетін азамат деп білемін.

– Қазаққа ғылым керек. Өз болаша-
ғын ғылыммен байланыстырғысы ке-
летін жас ғалымдарға академик-ғалым 
ретінде қандай кеңестер берер едіңіз?

– Ғылым жолын қалаған жастарға хал-
қына адал қызмет ету, тынбай талаптану-
ға, үздіксіз ізденуге, ғылыми көзқарасқа 
негізделген тиянақты білім алуға кеңес 
беремін. Абай атамыз айтқаңдай Ғалым 
болудың басты шарты – не нəрсе болсын 
таразысына салып өлшеу, ақыл сенген 
нəрсеге ғана сену жəне көзің анық жеткен 
шындықты тура айтудан тайынбау.

– Мағыналы да қызықты əңгімеңізге 
рахмет!
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ӨЛЕҢ СӨЗДІҢ ДҮЛДІЛІ – 
МӘШҺҮР ЖҮСІП

Качир ауданының орталығы Тереңкөлдегі Қ. Оспанов атындағы №3 жалпы орта білім беретін мектепте 
ауданның білім беру бөлімінің ұйымдастыруымен және С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың «Мәшһүртану» 
ғылыми-практикалық орталығы және Қазақ филологиясы кафедрасы қызметкерлерінің қатысуымен 
оқушылар арасында «Өлең сөздің дүлділі – Мәшһүр Жүсіп» атты сайыс өтті.

Жарысқа ауданның түпкір-түпкірінен 
оқушылар белсене қатысып, өз білім-
дерін ортаға салды.

Сайыс үш бағытта өрбіді. Алғашқы ба-
ғыт бойынша «Бас болып, өнер білсең» 
деп аталып, оқушылар Мəшһүр Жүсіп 
өлеңдерін мəнерлеп оқыды. Екінші бағыт-
та оқушылар өздерінің ғылыми жұмыс-
тары бойынша сынға түсіп, зерттеу жұ-
мыстарын ортаға салды. Ал соңғы бағыт 
бойынша «Білімді зерек адам болам!» – 
десең, Қара өзіңді басқаның айнасынан» 
атты Мəшһүр Жүсіптің шығармашылығы 
бойынша эссе жазу жарысы өтті.

Оқушылардың шығармашылық талап-
тарын сынға алған əділқазылар алқасы: 
С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың Қа-
зақ филологиясы кафедрасының меңге-
рушісі, ф.ғ.д., проф. Н.Қ. Жүсіпов, Мəш-
һүртану ҒПО-ның директорының м.а. А.Ж. 
Көпеев, ал, аудандық «Тереңкөл тынысы» 
газетінің редакторы Е.А.Қамзин қазылар 
қызметінде төрелік етті.

Сол сияқты өз оқушыларын үкілеп да-
йындап келген мұғалімдер де назардан 
тыс қалмады. Жүлделі орын алған ба-
лаларды дайындаған қазақ тілі мен əде-
биеті пəнінің мұғалімдері «Ұстаздық еткен 
жалықпас» номинациясы бойынша мара-
патталды.

Жарыс барысында Мəшһүр Жүсіп Кө-
пейұлының 20 томдық еңбектері, соны-
мен қатар ғалымдар мен зерттеушілердің 
еңбектерінен əдеби көрме ұйымдасты-

рылып, көпшілік назарына ұсынылды.
Мұнымен қоса, Лебяжі орта білім беру 

мектебінде «Мəшһүртану» ғылыми-прак-
тикалық орталығының ұйымдастыруымен 
жəне Лебяжі білім беру бөлімінің қол-
дауымен «Мəшһүр Жүсіп Көпейұлының 
шығармаларын оқыту арқылы оқушылар 
мен мұғалімдердің ғылыми-зерттеушілік 
əлеуетін арттыру» атты ғылыми семинар 
өтті.

Аталмыш семинарға ауданның түпкір-
түпкірінен келген қазақ тілі мен əдебиеті 
пəнінің мұғалімдері қатысты.

Жоғары жəне орта білім беру көкжиегін-
де сапалы білім берумен қатар студент-
тер мен оқушыларды рухани тəрбиелеу 
басты назарда екені белгілі. Осындай 
мақсатта Мəшһүртану ҒПО-ы қызметкер-
лері С.Торайғыров атындағы облыстық 
ғылыми кітапханасында жəне Павлодар 
қаласының № 2 колледжінде өткен Мəш-
һүр Жүсіп Көпейұлының өмірі мен шығар-
машылығына аранлған əдеби кездесу-
лерді өткізді.

Бүгінде тек білім берудің гуманитарлық 
саласы ғана емес, сонымен бірге техни-
калық бағыттағы оқу орындарындарының 
еліміздің бай тарихы мен мəдениетіне қы-
зығушылықтарын танытып, ұлы ғұлама-
ларымыздың ғұмырына қатысты қызықты 
мəліметтерді білуге құштарлық танытып 
жатқаны анық байқалып отыр. Осыған 
мысал ретінде Павлодар қаласының № 2 
колледж студенттері мен оқытушылары-

ның сұрауымен өткен дəріс сабағын атап 
өтуге болады. Бүгінгі жастарды тұлғалық 
қалыптастыруда аса ерекше маңызды 
рөл атқаратын дəрісті Мəшһүртану ҒПО 
қызметкері ф.ғ.к., доцент М.Т. Тезекбаев 
орыс тілінде жүргізіп, ақынның жалпы 
қазақ əдебиеті мен тарихында, əлем əде-
биетінде алатын орны, əулиелігі, ақынды-
ғы жайында қызықты мəліметтер келтірді.

Соған қоса, дəл осы күні С. Торайғыров 
атындағы облыстық ғылыми кітапханада да 
Мəшһүр Жүсіп шығармашылығына қатысты 
«Дархан даланың данышпаны – Мəшһүр 
Жүсіп» деген атпен тəрбиелік мəні зор іс-
шара орын алды. Осы əдеби кешке арнайы 
қонақ ретінде Мəшһүртану ҒПО директоры-
ның м.а. А.Ж. Көпеев жəне ф.ғ.к., доцент М.Т. 
Тезекбаев арнайы шақыртылды.

Кітапхана қызметкерлері ақынның өмір 
жолын жиналған қауымға таныстырып, 
отырыстың шымылдығын ашты. Арты-
нан осы кештің қонақтарына арнайы сөз 
беріліп, Мəшһүр Жүсіп жайында құнды 
деректер келтіріп, оқырмандардың қатты 
қызығушылығын тудырды.

Сол сияқты кітапхананың алтын қорынан 
Мəшһүр Жүсіп Көпейұлы шығармашылығы-
на арналған 70-тен астам басылымдардан 
тұратын кітап көрмесі ұйымдастырылып, 
ақынның 155 жылдығына арналып шыққан 
20-томдық шығармалар жинағы да оқыр-
ман қауым назарына ұсынылды.

  А.Ж. Көпеев,
Мəшһүртану ҒПО директорының м.а.

ҒЫЛЫМДЫ ҚАЖЕТСІНЕТІН ӨНДІРІСТЕРДІ ҚҰРУ 
АРҚЫЛЫ ЭКОНОМИКАМЫЗДЫ ЖАҢҒЫРТА АЛАМЫЗ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғалымы, техника 
ғылымдарының докторы, Механика және мұнайгаз ісі кафедрасының профессоры, 

Ғылым мен білім беру ісінің еңбек сіңірген қайраткері Нұргүл Темірғалиқызымен бүгінгі 
еліміздегі ғылымның хал-ахуалы жөнінде әңгімелесудің орайы түсті.
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Сіз білесіз бе?

1. С 6 лет я посещала танцевальный 
ансамбль «Счастливое детство», а 
уже с 11 лет танцевала в извест-

ном в городе ансамбле «Павло-
дарочка». Мне было 21, когда я 
закончила свою «танцевальную 
карьеру».

2. Преподаватели англий-
ского языка в школе. Май-
стерчук Лидия Ивановна – 
самый первый учитель 

английского языка. Мы 
у нее учились, даже не 

осознавая этого. Так-
же было и в коллед-

же с Гайсиной Зай-
туной Булатовной. 

А фраза Демеси-
новой Галины 

Хатиповны на 
нашем вы-

пускном в университете «Я верю в то, что вы 
можете еще лучше» просто подтолкнула до-

казать, что так оно и есть. Хотя доказывать 
в жизни кому-либо что-либо считаю бес-

полезным делом.
3. Я совершенный фаталист. Я верю, 

что сочинять свою судьбу может каж-
дый, но вся штука в том, что будет она 

именной такой, какой должна быть. Еще 
Вуди Ален сказал: «Хочешь насмешить 

Бога, расскажи ему о своих планах».
4. Неуверенность. Набираюсь смелости, 

закрываю глаза иии «Алға!».
5. Общение со студентами, возможность 

дать им частичку того, в чем они, может, именно 
в данный момент и нуждаются.
6. Просто нет ни смешных, ни грустных. Сейчас 

смотришь и понимаешь, что то, что казалось груст-
ным, таковым не являлось, а то, над чем смеялись, – 

не было таким уж смешным.
7. Ну, какие у фаталиста могут быть планы на всю 

жизнь). Вот краткосрочные возникают постоянно, на-
пример, побродить по вересковым пустошам Шотлан-

дии, потрогать холодные воды фьордов и увидеть Вели-
кий каньон. А потом… новые и новые планы))
8. А не было прозвища. Наверное. Надеюсь.

9. Моя любимая фраза – «Я про одно и то же не умею ду-
мать два раза», и персонаж, произнесший ее, – обезьяна из 

мультфильма «38 попугаев» режиссера И. В. Уфимцева.
10. Честно сказать, это желтый. Цвет солнца. Не слабо? Солн-

це, Апполон…
На вопросы отвечала Горячих Юлия Михайловна,

старший преподаватель кафедры
иностранной филологии и переводческого дела

1. Я пела, начиная с детского сада. Сначала в 
детском хоре, мы выступали на различных меро-
приятиях, а потом – до 7 класса – в школьном 
хоре. Начинала учиться игре на фортепиано, 
но, к сожалению, не доучилась.

2. Мои научные руководители. Это Шай-
марданова Ботагоз Касымовна, Штукерт 
(Ягина) Алла Владимировна и Огарь На-
талья Петровна. Они научили меня очень 
многому, главное, наверное, – ставить 
перед собой цель и достигать ее. А 
еще тому, что если хочешь чего-то – 
нужно делать, а не ждать, пока все 
само появится.

3. Я верю в то, что основные, 
самые важные моменты нашей 
жизни предопределены. Но при 
этом мы многое решаем сами. 
Всегда есть хотя бы два ва-
рианта развития событий, 
из которых мы выбираем. 
Знаете, как говорят – 
даже если Вы не приня-
ли никакого решения, 

значит, Вы приняли решение – оставить все как есть.
4. Я обычно долго собираюсь, долго решаюсь, пре-

жде чем начать что-то. А потом приходится делать 
все и сразу в ускоренном темпе. Как борюсь? Стара-
юсь составлять план и часть из необходимого все-таки 
делать заранее. А при принятии решений – больше до-
верять себе, потому что интуитивно ответ на любой во-
прос знаешь практически сразу, остается услышать себя 
и поверить, что это действительно то, что нужно.

5. Нравится – возможность делиться знаниями и постоян-
но узнавать что-то новое самой; то, что обучение – процесс 
обоюдный, мы все – и преподаватели, и студенты – всегда 
друг друга чему-то учим. Не нравится – обилие бумажной ра-
боты…

6. Честно говоря, про школьные годы могу сказать, что было 
хорошо, дружно, весело, но при этом каких-то особо смешных си-
туаций – а тем более грустных – не вспоминается. Были все вме-
сте, вместе что-то вытворяли и вместе отвечали за это. И… хорошо, 
что не было интернета – мы гуляли на улице, общались с друзьями 
вживую, ходили в кино и читали книги в библиотеках.

7. Семья (родные, близкие, друзья), самореализация в профессио-
нальном и научном плане, путешествия.

8. Не было или же я о нем ничего не знала.
9. Интересный вопрос. И сложный… Наверное, это кот Леопольд. С пе-

сенкой «Никогда не теряй своей мечты».
10.  Красным. Это мой любимый цвет. Еще, наверное, потому, что «покой 

нам только снится». Или просто – никаким другим цветом я себя не вижу.
На вопросы отвечала Каниболоцкая Юлия Михайловна,

заместитель декана по учебной работе
факультета химических технологий

и естествознания, к.б.н., доцент

1. Я прожил интересную жизнь, которая меня 
устраивает. Начиная с 8 класса я жил не с ро-
дителями, научился самостоятельно пре-
одолевать трудности и идти по жизни. Мое 
прошлое меня устраивает.

2. Хороший человек открытый, готов 
бескорыстно оказать помощь и под-
держку. Плохой человек «стелет-
ся», когда ему лично что-то надо, 
обещания дает, не выполняет.

3. В трудных ситуациях при-
нять правильное решение 
мне помогает мой жизнен-

ный опыт, активная жизненная позиция, желание не пани-
ковать, а преодолеть трудности.

4. Мой девиз – «Хочу все знать!». Жизненное кредо – 
любовь к жизни. Любимые цитаты – «Упущенное се-
годня уходит навсегда».

5. Смысл моей жизни – быть полезным всегда, об-
лагораживать быт, приносить радость и добро людям. 
Свыше 50 школьников под моим руководством занима-
ли призовые места на республиканских и международных 
конкурсах школьных научных проектов. Мною были поса-
жены и выращены пирамидальные тополя и березы во дворе 
и вокруг дома по улице Ак. Чокина, 98.

6. Совесть для меня – это все, она определяет уважение и от-
ношение ко мне людей, порядочных, бескорыстных, общитель-
ных. Верность себе – этим я, видимо, и отличаюсь, как Дробинский.

7. Кумиров было много. Я люблю играть на гармони, пробовал 
играть и на других инструментах. Как услышу или увижу человека, хо-
рошо играющего, – он для меня кумир. Я все делал, чтобы научиться 
играть не хуже на баяне, гитаре, мандолине, балалайке, рубабе и др. – не-
много получалось в свое время.

На вопросы отвечал Дробинский Александр Васильевич,
к.т.н., доцент ПГУ

1. Я историк. Сослагатель-
ное наклонение в истории не-

приемлемо. То же самое и в 
жизни. Что было, то было, и 

фантазировать не стоит. 
Важно на любом жиз-

ненном этапе видеть 
и делать все в луч-

шем виде.
2. Хороший 
человек от 

плохого от-
личается 

де л ам и 
и отно-

шением к другим людям. Если человек в 
своих действиях нацелен на добро – он 
хороший, и наоборот.

3. Оптимизм. Плохое пройдет, и снова 
все будет хорошо.

4. Служить делу, идее, а не личности. Ци-
таты – «В человеке все должно быть прекрас-

но…», «Человек – архитектор своей судьбы».
5. Учить и воспитывать детей.

6. Действовать соответственно своим убеждениям и 
защищать их.
7. Не было раньше и нет сейчас. Есть уважение к лицам 

за их дела в различных сферах, принесших пользу детям.
На вопросы отвечал 

Янчук Эдуард Тихонович,
к.и.н., профессор ПГУ

Кредо? Лю-
бимые цита-
ты?
5. Каждый че-
ловек в какой-то 
период своей жизни 
задумывается, для чего 
он пришёл в этот мир. В 
чём Вы видите смысл 
своей жизни?
6. Что для Вас со-
весть? Верность 
себе?
7. Был ли у 
Вас в юно-
сти кумир?

в Вашей 
профес-
сии?
6. Самая 
смешная/
грустная 
школьная ситу-
ация, в которой 
Вы оказались.
7. Назовите три 
вещи, которые вхо-
дят в Ваш to do list, 
составленный на всю 
жизнь?
8. Какое у Вас было про-
звище в детстве?
9. С каким сказочным 
или мультипликаци-
онным героем Вы 
себя ассоциируе-
те?
10. Каким цве-
том Вы видите 
себя в короб-
ке цветных 
карандашей 
и почему?

1. Что бы 
Вы хотели 

изменить в 
своем прошлом и 

почему?
2. Как Вы можете отли-

чить хорошего человека 
от плохого?

3. Что помогает Вам 
принять правильное 

решение в трудных 
ситуациях?

4. Каков Ваш 
творческий 

девиз? 

1. Зани-
мались 
ли Вы в 

детстве в 
каких-ни-

будь творче-
ских студиях? 

Любительском 
театре? Пели? 

Танцевали?
2. Кто больше всего 

повлиял на Ваше 
профессиональное 

становление?
3. Верите ли Вы в судь-

бу? Ваша жизнь протекает 
по уже написанному кем-

то сценарию или Вы 
сами сочиняете свою 

судьбу?
4. Какие челове-
ческие качества 

мешают Вам и как 
Вы с ними боре-

тесь?
5. Что Вам 

больше 
всего (не) 
нравится 

Íåèçâåñòíîå 

îá èçâåñòíîì

детском хоре, мы выступали на различных меро-
приятиях, а потом – до 7 класса – в школьном 
хоре. Начинала учиться игре на фортепиано, 
но, к сожалению, не доучилась.

марданова Ботагоз Касымовна, Штукерт 
(Ягина) Алла Владимировна и Огарь На-
талья Петровна. Они научили меня очень 
многому, главное, наверное, – ставить 
перед собой цель и достигать ее. А 
еще тому, что если хочешь чего-то – 
нужно делать, а не ждать, пока все 
само появится.

самые важные моменты нашей 
жизни предопределены. Но при 
этом мы многое решаем сами. 
Всегда есть хотя бы два ва-
рианта развития событий, 
из которых мы выбираем. 
Знаете, как говорят – 
даже если Вы не приня-
ли никакого решения, 

значит, Вы приняли решение – оставить все как есть.

пускном в университете «Я верю в то, что вы 

устраивает. Начиная с 8 класса я жил не с ро-
дителями, научился самостоятельно пре-
одолевать трудности и идти по жизни. Мое 
прошлое меня устраивает.

бескорыстно оказать помощь и под-
держку. Плохой человек «стелет-
ся», когда ему лично что-то надо, 
обещания дает, не выполняет.

нять правильное решение 
мне помогает мой жизнен-
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RAY BRADBURY «THE LAKE»
T he wave shut me off 

from the world, from 
the birds in the sky, 

the children on the beach, my 
mother on the shore. There 
was a moment of green si-
lence. Then the wave gave 
me back to the sky, the sand, 
the children yelling. I came out 
of the lake and the world was 
waiting for me, having hardly 
moved since I went away.

I ran up on the beach.
Mama swabbed me with a 

furry towel. "Stand there and 
dry," she said.

I stood there, watching 
the sun take away the water 
beads on my arms. I replaced 
them with goose-pimples.

"My, there's a wind," said 
Mama. "Put on your sweater."

"Wait'll I watch my goose-
bumps," I said.

"Harold," said Mama.
I put the sweater on and 

watched the waves come up 
and fall down on the beach. 
But not clumsily. On purpose, 
with a green sort of elegance. 
Even a drunken man could not 
collapse with such elegance 
as those waves.

It was September. In the last 
days when things are getting 
sad for no reason. The beach 
was so long and lonely with 
only about six people on it. 
The kids quit bouncing the ball 
because somehow the wind 
made them sad, too, whistling 
the way it did, and the kids sat 
down and felt autumn come 
along the endless shore.

All of the hot-dog stands 
were boarded up with strips 
of golden planking, seal-
ing in all the mustard, onion, 
meat odors of the long, joy-
ful summer. It was like nailing 
summer into a series of cof-
fi ns. One by one the places 
slammed their covers down, 
padlocked their doors, and the 
wind came and touched the 
sand, blowing away all of the 
million footprints of July and 
August. It got so that now, in 
September, there was noth-
ing but the mark of my rubber 
tennis shoes and Donald and 
Delaus Arnold's feet, down by 
the water curve.

Sand blew up in curtains on 
the sidewalks, and the merry-
goround was hidden with can-
vas, all of the horses frozen in 
mid-air on their brass poles, 
showing teeth, galloping on. 
With only the wind for music, 
slipping through canvas.

I stood there. Everyone else 
was in school. I was not. To-

morrow I would be on 
my way west across the 
United States on a train. 
Mom and I had come to 
the beach for one last 
brief moment.

There was something 
about the loneliness 
that made me want to 
get away by myself. 
"Mama, I want to run up 
the beach aways," I said.

"All right, but hurry 
back, and don't go near 
the water."

I ran. Sand spun under me 
and the wind lifted me. You 
know how it is, running, arms 
out so you feel veils from your 
fi ngers, caused by wind. Like 
wings.

Mama withdrew into the dis-
tance, sitting. Soon she was 
only a brown speck and I was 
all alone.

Being alone is a newness to 
a twelve-year-old child. He is 
so used to people about. The 
only way he can be alone is in 
his mind. There are so many 
real people around, telling 
children what and how to do, 
that a boy has to run off down 
a beach, even if it's only in his 
head, to get by himself in his 
own world.

So now I was really alone.
I went down to the wa-

ter and let it cool up to my 
stomach. Always before, with 
the crowd, I hadn't dared to 
look, to come to this spot and 
search around in the water 
and call a certain name. But 
now--.

Water is like a magician. 
Sawing you in half. It feels 
as if you were cut in two, part 
of you, the lower part, sugar, 
melting, dissolving away. Cool 
water, and once in a while a 
very elegantly stumbling wave 
that fell with a fl ourish of lace.

I called her name. A dozen 
times I called it.

"Tally! Tally! Oh, Tally!"
You really expect answers 

to your calling when you are 
young. You feel that whatever 
you may think can be real. 
And sometimes maybe that is 
not so wrong.

I thought of Tally, swim-
ming out into the water last 
May, with her pigtails trailing, 
blond. She went laughing, 
and the sun was on her small 
twelve-year-old shoulders. I 
thought of the water settling 
quiet, of the life guard leap-
ing into it, of Tally's mother 
screaming, and of how Tally 
never came out....

T h e 
life guard 
tried to persuade 
her to come out, but she did 
not. He came back with only 
bits of water-weed in his big-
knuckled fi ngers, and Tally 
was gone. She would not sit 
across from me at school any 
longer, or chase indoor balls 
on the brick streets on sum-
mer nights. She had gone too 
far out, and the lake would not 
let her return.

And now in the lonely au-
tumn when the sky was huge 
and the water was huge and 
the beach was so very long, 
I had come down for the last 
time, alone.

I called her name again and 
again. Tally, oh, Tally!

The wind blew so very 
softly over my ears, the way 
wind blows over the mouths 
of sea-shells to set them 
whispering. The water rose, 
embracing my chest, then 
my knees, up and down, 
one way and another, suck-
ing under my heels.

"Tally! Come back, Tally!"
I was only twelve. But I 

know how much I loved her. It 
was that love that comes be-
fore all signifi cance of body 
and morals. It was that love 
that is no more bad than wind 
and sea and sand lying side 
by side forever. It was made of 
all the warm long days togeth-
er at the beach, and the hum-
ming quiet days of droning 
education at the school. All 
the long autumn days of the 
years past when I had carried 
her books home from school.

Tally!
I called her name for the last 

time. I shivered. I felt water on 
my face and did not know how 
it got there. The waves had 
not splashed that high.

«КӨЛ»

Т олқын мені аспандағы құстар-
дан, жағадағы балалардан бір 
сəтке алып кеткендей болды. 

Анам жаға бойында еді. Бір мезет-
те тыныштыққа бөлендім. Біраз өте 
келе, барлығы орнына келді. Аспан, 
құм, балалар. Көлден шыққан сəтте, 
мені мүлдем өзгермеген, сол қалып-
ты өмір күтіп тұрған. Жаға бойымен 
жүгіріп, менің анам денемді орамал-
мен ысқылап, сүртіп жіберді.

– Денеңді кептіріп ал, – деді анам.
Мен қолымдағы тамшылардың қа-

лай күнге кеуіп тұрғанына қарап тұр-
дым.

– Жел көтеріліп кетті. Кəне, жей-
деңді ки, – деді анам.

Мен жейдемді кидім де, толқын-
ның қаншалықты биік көтерілетініне 
қарап тұрдым. Толқын, бір жеңілдік-
пен оралатындай болып көрінді. Тіпті 
адам да осындай шеберлікті көрсете 
алмас еді. Қыркүйектің соңғы күн-
дері тұрған. Осы жыл мезгілі кезінде, 
адам жаны бір мұңға тіреледі. Көл 
жағасы бір де бір жансыз еді. Сол 
себептен көл жағасы одан да үлкен 
болып көрінді. Балалардың доппен 
біраз көңілсіздеу ойнап жүргендігі 
байқалды. Өйткені күз келген бола-
тын. Жазғытұры тəтті тағамдар сатып 
тұратын дүкендер жабылды. Шілде, 
тамыз айларында осы жерге демалу-
ға келетін адамдардың саны азайды. 
Ал, бүгін құмның үсті, тек менің жəне 
достарымның теннистік аяқ киім-
дерінің ізі көрінеді. Құм карусельдер-
ге апаратын жолды жауып жіберген. 
Карусельдер ауада қалқып тұрды.

Менің барлық достарым мектеп-
те еді. Ал мен ертең, осы уақытта 
поезд ішінде отырып, алыс жерге 
аттанамын. Осы жерге мен анам 
екеуіміз, қоштасу үшін ақырғы рет 
келдік. Мен анама

– Біраз жаға бойымен жүгірсем 
бола ма? – деп анамнан рұқсат сұ-
радым.

– Болады, бірақ көп бөгелме жəне 
суға қарай жүгіруші болма, – деді.

Қолымды құстың қанатындай жа-
йып жіберіп, жүгіріп кеттім. Анам 
алыста қалды. Жалғыз едім. 12 жас-
тағы бала көбінесе жалғыз қала бер-
мейді. Саған ылғи да не істеу керек, 
қалай істеу керек дейтін адамдар 
айналада көп. Жалғыз қалу үшін, ол 
үшін сен жаға бойымен алыс, алыс 
кетіп қалуың керек. Көбінесе бұл тек 
арман болып қалады. Бірақ қазір 
мен жалғызбын. Мүлдем жалғызбын! 
Мен суға бел бойымен кірдім. Бұрын 
айналада адамдар болған кезде, 
мен жан-жаққа қарамауға тырыса-
тынмын. Су бетіне қарап отырдым, 
бір есімді атап айтуға батылым бар-
мады. Бірақ, қазір…

Су сиқыршы тəрізді. Ол денеңді 
екіге бөлгендей болады. Су суық еді. 
Бірақ, біраз уақыт өтіп, су сізге тол-
қындай орайтындай болатын тəрізді.

Мен оның есімін атадым. Оны бір-
неше рет атап салдым. Талли! Тал-
ли! Талли!

Егер сізге 12 жас болатын болса, 
онда сіз өз шақыруыңызға жауап 
естуіңізді күтесіз. Сіз əрбір арман-
ның орындалуын күтесіз. Бəлкім, 
сіз шындықтан алыста емес шығар-
сыз.

Мен мамырдың сол бір күнін ой-
лап, Таллидің қалай күлімдеп суға 
бара жатқанын, күннің сəулесі ас-
тында қалай ойнап тұрғандығын есі-
ме түсірдім. Судың беті қаншалық-
ты тынышталғаны есімде. Таллидің 
анасы қалай айғай салып, қанша-
лықты бет түсі сұрланып кеткені де 
есімде. Құтқарушының суға қалай 
секіріп, ал Таллидің оралмай қалға-
ны есімнен шығар емес…

Құтқарушы оны артқа жүзуін өтінді. 
Бірақ ол тындаған емес. Оған жал-
ғыз қайтуға тура келді. Оның саусақ-
тары жасыл шөпке толы болды.

Ал Талли суға кетіп қалды. Енді ол 
біздің сыныбымызда отырмайтын 
болды. Енді ол маған келмейтін бол-
ды. Ол тым алыс кетіп қалды. Көл 
оған қайтуға жол бермейді.

Енді күз келген сəтте, аспан мен 
су сұрланып кетті. Көл жағасы бос 
болып қалды. Мен осы жерге ақырғы 
рет келген едім. Жалғыз едім. Оны 
қайта қайта шақыра бердім.

– Талли! Талли! Орал!
Мен 12 жаста болдым. Талли, оны 

сүйетінімді білді. Бұл қандай махаб-
бат екенін білсеңіз ғой! Ол сонша-
лықты қарапайым əрі желге ұқсас, 
көлдей шексіз, құм тəрізді нəзік ма-
хаббат еді. Сол кездері біз мектеп-
тен қайтып келе жатқанда онын 
сөмкесін иығыма киіп алатынмын. 
Көбінесе көл жағасында уақытты 
бірге өткізетінбіз.

– Талли! – деп оны ақырғы рет ша-
қырдым. Дірілдеп, бетімнің суланып 
кеткенін байқадым. Не болып жат-
қанын өзім де түсінген жоқпын. Тол-
қындар аса биік емес-тін.

Аударған: Ұзақова Элеонора, 
АІ-301 тобының студенті

Все чаще мы сталкиваемся с 
ситуациями недопонимания в се-
мьях. Такими, как разводы, деле-
ние имущества между родствен-
никами, брошенные дети при 
живых родителях и брошенные 
старики при живых детях.

Почему же так происходит? 
Люди родом из СССР, где идеоло-
гия, нравственность и моральные 
принципы были превыше всего, 
с обретением независимости по-
теряли какую-либо человечность.

Проблема отцов и детей акту-
альна и по сей день. Родители 
для многих уже становятся обу-
зой…

В казахстанских домах для пре-
старелых и инвалидов в настоя-
щее время проживают около 30 
тысяч стариков.

Причины, по которым попадают 
пожилые люди в дома престаре-
лых, самые разнообразные. За-
частую старики сами уезжают от 
родственников. Не могут найти 
общий язык или боятся поме-

шать детям и внукам в их жизни. 
Бывает так, что и дети уже пожи-
лые или инвалиды. Однако, очень 
много среди жильцов и таких, от 
кого просто избавились, «сдав» в 
дом престарелых.

Побывав в одном из таких до-
мов, я поняла, что основные 
постояльцы – это не одинокие 
люди, это люди, имеющие семьи 
и жилплощадь, но забытые деть-
ми и обиженные судьбой.

Калима Тельмбаева, расска-
зывая о своей жизни, не могла 
скрывать слез… Детей у нее нет, 
а муж умер еще в 1990-х. Един-
ственным человеком был брат, 
который выгнал ее на улицу. Се-
годня она осталась брошенной и 
никому не нужной.

Благо есть еще дома престаре-
лых, которые помогают старикам 
доживать остаток дней спокойно. 
Доживать, а не жить, потому что 
главная беда практически всех 
пожилых людей – одиночество.

Конечно, условия здесь не 

самые хорошие: кровати стоят 
вплотную, а иногда раскладушки 
приходится доставлять прямо в 
коридорах. Но пожилым людям 
не приходится выбирать, ведь по-
теряв самое главное – семью, их 
уже ничто не пугает.

Почему люди, достигая зре-
лости, перестают уделять до-
статочно внимания своим роди-
телям? Сколько матерей, отдав 
свою жизнь воспитанию детей, 
впоследствии видят их только в 
праздничные дни. Дети забыва-
ют даже позвонить по телефону и 
справиться о делах своих поста-
ревших родителей.

Никогда не нужно забывать 
только одно, что все в жизни воз-
вращается бумерангом. Как мы 
сегодня заботимся о собственных 
родителях, так будут заботиться 
о нас и наши дети.

  Меруерт Шукуева, 
гр. ЖУР-102

Задумываемся ли мы, когда говорим нашим близ-
ким обидные слова или делаем что-либо им назло, 
о том, что такие ситуации могут произойти и с 
нами? Что в ближайшем будущем мы сами станем 
родителями и нам будет так же больно слышать от 
любимых чад слова ненависти?

ЗАБЫТЫЕ ДЕТЬМИ И ОБИЖЕННЫЕ СУДЬБОЙ
Продолжение в следующем номере

"All right, but hurry 
back, and don't go near 

I ran. Sand spun under me 
and the wind lifted me. You 
know how it is, running, arms 
out so you feel veils from your 
fi ngers, caused by wind. Like 

Mama withdrew into the dis-
tance, sitting. Soon she was 

T h e 
life guard 
tried to persuade 

Сөз – құдірет
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Сырсандық

С начала действия проекта 
«Білім+» перед магистранта-
ми, студентами, профессор-
ско-преподавательским со-
ставом с лекциями выступили 
преподаватели: к.филол.н., 
профессор, руководитель клу-
ба «Қыз Жібек», зав.кафедрой 
«Казахского языка» Зейнулли-
на А.Ф., старшие преподава-
тели кафедры «Социология и 
политология» – Сулекеев Д.К., 

Шамшудинова Г.Т., Ахметов 
Е.Б., к.ю.н., доцент кафедры 
«Правоведение» Бастемиев 
С.К., старший преподаватель 
кафедры «Иностранные язы-
ки» Куанышева Б.Т., маги-
странт кафедры «Психологии 
и педагогики» Матенова Ж.Н., 
старший преподаватель кафе-
дры «Финансы» Дюсембекова 
С.Р., студенты финансово-
экономического факультета 
Сарина М., Бакеева Г., Қаржас 

Б., Ибрагимов А. под руковод-
ством преподавателей Бе-
сембаевой Г.К., Есмагзам В., 
Султановой А.Т., а также исла-
мовед, докторант Египетского 
университета исламской куль-
туры Нұр-Мұбарақ Каирбеков 
Н.Е., теолог, сотрудник Центра 
Бертымуратов Ж.Қ., директор 
Центра Тышканова Н.С.

5 марта 2014 года для сту-
дентов и магистрантов состо-
ялась диалоговая площадка 
на тему «Традиции и обычаи 
в религиозной практике казах-
станцев: история, преемствен-
ность, перспективы» с уча-
стием гостей: руководителя 
управления по связям с духов-
ными учебными заведениями 
и религиоведческой эксперти-
зе Агентства по делам религий 
РК А. Абдрасилқызы, наиб-

имама центральной мечети 
«Нұр Астана» Төлеби Оспан, 
руководителя управления по 
делам религий Павлодар-
ской области Рахимжанова 
Е.М., к.и.н., доцента, первого 
заместителя Павлодарского 
городского филиала Партии 
«Нұр Отан» Ешмуратова А.К., 
председателя «Лиги женщин-

мусульманок» Максиловой 
Б.Ш. В работе диалоговой пло-
щадки приняли участие: про-
ректор по стратегии развития, 
воспитательной и социальной 
работе, д.полит.н., профессор 
Акишев А.А., проректор по на-
учной работе и инновациям, 
д.б.н., профессор Ержанов 
Н.Т., деканы факультетов, за-
местители деканов, заведу-
ющие кафедрами, профес-
сорско -преподавательский 
состав.

Организаторы диалого-
вой площадки – клуб «Қыз 
Жібек» и Региональный на-
учно-практический центр ис-
следования межэтнических и 
межконфессиональных про-
цессов. Модераторами высту-
пили: заведующая кафедрой 
казахского языка ПГУ имени 
С. Торайгырова, к.филол.н., 
профессор, руководитель 
клуба «Қыз Жібек» Зейнули-
на А.Ф., исламовед, магистр 
международных отношений, 
докторант Египетского уни-
верситета исламской культу-
ры Нұр-Мұбарақ Каирбеков 

Н.Е. На все вопросы студен-
тов ответили гости и спикеры 
диалоговой площадки. В за-
вершении магистрантом гу-
манитарно-педагогического 
факультета Маусымбаевым 
Рысбеком было исполнено 
терме Естая Алекеева «Əзірге 
айтарым».

26 марта 2014 года для ма-
гистрантов и студентов Регио-
нальным научно-практическим 
центром исследования межэт-
нических и межконфессио-
нальных процессов была про-
ведена диалоговая площадка 
на тему «Ханафитcкий мазхаб 
и его историческая роль для 
Казахстана».

Модераторами диалоговой 
площадки выступили Тыш-
канова Н.С., директор РНПЦ 
исследования межэтниче-
ских и межконфессиональ-
ных процессов ПГУ имени 
С.Торайгырова, Мейрманов 
А., студент 2-го курса факуль-
тета истории и права специ-
альности «Политология». В 
работе диалоговой площадки 
приняли участие Ержанов Н.Т., 
д.б.н., профессор, проректор 
по научной работе и иннова-
циям, деканы факультетов, за-
местители деканов факульте-
тов, заведующие кафедрами, 
преподаватели, 
руководители 
и члены моло-
дёжных фор-
м и р о в а н и й 
студенческого 
самоуправле -
ния.  В каче-
стве спикеров 
перед участни-
ками диалого-
вой площадки 
в ы с т у п и л и : 
З а к а р ь я н о в 
Д.К., главный 
инспектор аки-
ма Павлодар-
ской области; 

Онгаров Е.А., исламовед, 
теолог, доктор PhD, заведую-
щий отделом просвещения и 
интернет- пропаганды ДУМК 
(участие в онлайн-режиме); 
Кабаев К.К., наиб-имам Цен-
тральной мечети имени Маш-
хур Жусипа Копеева; Каирбе-
ков Н.Е., исламовед, магистр 
международных отношений, 
докторант Египетского уни-
верситета исламской культуры 
Нұр-Мұбарақ, Кожамжарова 
М.Ж., к.филос.н., доцент ка-
федры философии и культу-
рологии ПГУ имени С. Торай-
гырова; Мусагажинова А.А., 
магистр гуманитарных наук 
по специальности «История», 
старший преподаватель ка-
федры «История Казахстана»; 
Бертымуратов Ж.К., сотрудник 
РНПЦ исследования межэтни-
ческих и межконфессиональ-
ных процессов ПГУ имени С. 
Торайгырова.

В ходе встречи магистранты 
и студенты познакомились с 
жизнью Абу Ханифы, его лич-
ностными качествами, узна-
ли от ведущих специалистов, 
почему именно ханафитский 
мазхаб стал приемлем в ка-
захской степи и в чём его от-
личительные особенности от 
других богословских школ.

28 марта состоялись библи-
ографический обзор литерату-
ры и книжная выставка на тему 
«Казахстанская модель этно-
конфессиональной толерант-
ности в контексте обществен-
но-политических изданий».

Заведующей отделом об-
служивания научной литера-
турой Гульжан Амановой и 
сотрудником читального зала 
Ириной Гавриленко внима-
нию магистрантов и студен-
тов были представлены тру-
ды Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева, 
научные труды, монографии, 
публикации и учебно-методи-
ческие пособия отечественных 
и зарубежных исследовате-
лей, а также учёных универси-
тета имени С.Торайгырова.

Подробная информа-
ция о ходе реализации 
проекта представлена в 
баннере «Білім+» на инфор-
мационном портале универси-
тета и внутривузовском сайте 
Rukhanialem.

Н. ТЫШКАНОВА, 
директор Регионального 

научно-практического 
центра исследования 

межэтнических и 
межконфессиональных 

процессов ПГУ 
им. С. Торайгырова

Құрметті оқырмандар! Кезекті диалог алаңның тақырыбы «Мәңгілік Ел идеясы – болашаққа жасалған айқын бағдар». 
Сіздердің назарларыңызға диалог алаңының қатысушылары Ерік Ахметов пен Рысбек Маусумбаевтың пікірлерін ұсынамыз.

Құрметті достар! Отбасын нығайту мен дəстүрлерді сақтау – мемлекеттілігімізді дамытудың кепілі. Қазіргі танда, жаһандану дəуірінде отбасы 
мен дəстүр құндылықтарын сақтап, оны болашақ ұрпаққа жеткізу – рухани-адамгершіліктің негізін қалаушы күш болып табылады. Сол себептен, 

бұл мəселені келесі диалог алаңының «Отбасы мен дəстүрдің рухани сабақтастығы» тақырыбында пікір алысуға шақырамыз. Бұл «Диалог алаңына» 
өз ой-пікірлеріңізді 15 сəуірге дейін rukhanialem@mail.ru немесе newcenterPGU@yandex.kz электрондық поштаға жіберулеріңізге болады.

Айдардың үйлестірушісі: Əділет Мейрманов СТ-201 тобының студенті

АХМЕТОВ, 

кафедрасының аға оқытушысы

БОЛАШАҚҚА КЕМЕЛ БІЛІММЕН
Мəңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол 

арман – əлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, əлем картасынан ойып 
тұрып орын алатын Тəуелсіз Мемлекет атану еді. Ол арман – тұрмысы бақуатты, 
түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты Ел болу еді. Біз 
армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мəңгілік Елдің іргетасын қаладық.

Менің ойымша, тəуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі, оны ұстап тұру əлдеқайда қиын. Бұл – əлем 
кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи шындық. Өзара алауыздық пен 
жан-жаққа тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға жіберген. Тіршілік тезіне төтеп 
бере алмай жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. Біз өзгенің қателігінен, 
өткеннің тағылымынан сабақ ала білуге тиіспіз. Ол сабақтың түйіні біреу ғана – Мəңгілік Ел 
біздің өз қолымызда. Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы алға ұмтылуымыз керек, сондай-
ақ елімізге бұл мақсатты іске асыру үшін білімді адами капитал қажет.

XXI ғасырдағы қазіргі заман адамы мансап баспалдағымен өсуі жəне өзін-өзі кəсіби жетілдіру 
үшін халықаралық деңгейдегі білім керек. Қазақстанның мыңдаған талантты жастарының ше-
телден жоғары білім алуына үлкен мүмкіндік беретін ҚР Президентінің «Болашақ» степендиясы 
мені қатты қызықтырды.

Осы кезден бастап стипендияға қол жеткізу менің асыл арманыма айналды. Арманымды іске 
асыру үшін сəтті мезгілді күтіп, алдыма қойған мақсатыма шыдамдылықпен ұмтыла бердім. 
Швейцарияға – ғылыми педагогикалық тағылымдамаға кетер алдында IELTS тестін тапсырып, 
ақыры жетістікке жеттім.

«Қазақстан 2050» – Мəңгілік Елге бастайтын ең абыройлы, ең мəртебелі жол. Осы жолдан 
айнымайық, сүйікті халқым! Əрбір күніміз мерекелі, əрбір ісіміз берекелі болсын! Дамуымыз жедел, 
келешегіміз кемел болсын! Жарқын іспен күллі əлемді таң қылып, жасай берсін, Елдігіміз Мəңгілік!

Рысбек МАУСУМБАЕВ, Гуманитарлық-
педагогикалық факультеті, «Психология жəне 
педагогика» мамандығының 1 курс магистранты

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» – 
БІЛІМДІЛЕР ЗАМАНЫ

Елбасымыз биылғы Жолдауында ата-бабамыз ар-
ман еткен «Мəңгілік Ел» жобасының тұсауын кесті. Бұл 
дегеніміз – Қазақстан əлемнің дамыған 30 елінің қатарына 

ену бағытында уақытпен бəстігіп отыр деген сөз. Мезгілмен мерзімге тасталынған 
бəсеке, ерен күш-қайратты қажет ететін тың идея. Тəуелсіздікпен бірге халқымыз 
мəңгілік мұраттарына қолжеткізді. Ол Мемлекет басшысының болашаққа көз 
тіккен көрегендігі мен кемеңгерлігін айғақтайды. Бүгінгі заман – білімділер зама-
ны. Жолдауда ұлттық білім беру жүйесін жақсарту мəселесі де талқыланды. Біздің 
болашағымыз қазақстандықтардың əлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға 
байланысты. «ХХІ ғасырдағы дамыған елдің ұрпақтары белсенді, білімді жəне 
денсаулығы мықты болуы қажет. Ұлы жазушы Мұхтар Əуезов айтқандай «Алдыңғы 
жақсы артқы жасқа тəлім айтпаса – ел болғаның қайсы?!». Сондықтан, осы Жол-
дау арқылы біз де қарап қалмай əрекет етіп, жарқын болашағымыздың іргесін бірге 
қалауға атсалысқанымыз жөн.

Мен негізінен, Ресейде дүниеге келдім, бірақ та Отанымызға деген ыстық сезім 
сол жақта қалуыма жол бермеді десем қате айтпаспын. Себебі, мен «Өзге елде 
сұлтан болғанша, өз елімде ұлтан» болуды түсініп, өзіме мақсат тұттым. Сол 
жақта жүрсем де қазақ тілін, ұлтымызға тиесілі құндылықтарды, салт-дəстүрімізді 
ұмытпадым. Қазір домбыраны еркін шертемін. Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев: 
«Еліміздің болашағы еңбекқор жəне білімді жастардың қолында», – деп айтпақшы, 
мен де болашақтан күтерім мол. «Мəңгілік Ел» болу жолында аянбай еңбек етіп, 
халқымыз үшін пайдалы істер жасау біздің міндетіз деп білемін.
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С 10 февраля текущего года 
стартовал проект «Білім+», 
цель которого – повышение 
религиозной грамотности 
студенческой молодёжи.

Б., Ибрагимов А. под руковод- имама центральной мечети Н.Е. На все вопросы студен- Онгаров Е.А., исламовед, 

Проект «Білім+» в действии
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Соңғы бет

Как все начиналось
С древних времен человек 

устремлял свой взор к небу, к 
звездам, силясь постичь, что же 
там в звездных пучинах? Боги 
рассыпали алмазы? Души умер-
ших? Светлячки?

С изобретением телескопа че-
ловек получил возможность от-
крывать для себя новые горизон-
ты, смог увидеть небесные тела, 
дал начало астрономии как науке 
о них, открыл, что Земля не стоит 
на трех китах или спине огром-
ной черепахи, что она вращается 
вокруг Солнца, а не наоборот, и 
впервые задался вопросом: Что 
там в других мирах? Одиноки ли 
мы во Вселенной?

Долгие годы человек не имел 
технических возможностей до-
казать многие из своих открытий 
и был вынужден причислять их к 
гипотезам либо доказывал их ис-
ключительно математическими 
расчетами. Однако прогресс не-
умолим, и вершится он велики-
ми умами, самородками в своей 
области, новаторами и первоот-
крывателями.

Одним из таких великих умов 
был русский ученый XIX-XX вв. 
Константин Циолковский. Этот 
человек стал основоположником 
теории межпланетных путеше-
ствий. Он первым изучил вопрос 
о ракете – искусственном спут-
нике Земли – и высказал идею 
создания околоземных станций 
как искусственных поселений, 
использующих энергию Солнца и 
промежуточных баз для межпла-
нетных сообщений. С 1896 года 
Циолковский систематически за-
нимался теорией движения реак-
тивных аппаратов и предложил 
ряд схем ракет дальнего дей-
ствия и ракет для межпланетных 
путешествий.

Изучая возможность подготов-
ки людей к межпланетным пере-
летам и преодоления гравитации 
Земли, Циолковский создавал 
прототипы и модели аппаратов, 
которые были призваны помочь 
будущим «космическим скиталь-
цам» легче переносить перегруз-
ки, неизменно возникающие у 
человека при полете в космиче-
ском корабле.

Естественно модели требова-
ли живых испытателей, но так 
как были эти модели в миниатю-
ре, в качестве «добровольцев» у 
Циолковского выступали обыч-
ные тараканы-прусаки. Циолков-
ский помещал их в специальную 
центрифугу и сообщал ей цен-
тростремительное ускорение, 
т.е. проще говоря, несчастному 
насекомому ученый устраивал 
«покатушки» на очень-очень бы-
строй карусели. В ходе таких экс-
периментов он выяснил, что та-
ракан-прусак способен вынести 
300-кратную перегрузку, а более 
крупные животные – 10-кратную. 
Прусаки, кстати, после заверше-
ния испытаний какое-то время 
были «немного не в себе» и дви-
гались как бы «под Шофэ».

Для справки: центрифуга – это 
устройство, создающее пере-
грузки под действием центро-

бежной силы при испытании 
различных приборов и наземной 
тренировке космонавтов, при 
этом создаваемые перегрузки 
идентичны тем, что испытывает 
астронавт, когда ракета покидает 
Землю.

Итак, идеи выдвинутые Циол-
ковским заложили основу кос-
монавтики и ракетостроения 
как таковых. Кстати Константин 
Циолковский в возрасте 14 лет 
переболел тяжелой формой 
скарлатины, после чего потерял 
слух, однако это не мешало ему 
всю жизнь учить детей физике и 
математике, а также быть бле-
стящим ученым.

Такой вот был учитель.

Королев
В каждой сфере деятельно-

сти человека всегда есть такие 
люди, на которых, можно ска-
зать, «все держится», которые 
сводят все нити воедино, те, кто 
контролирует все аспекты вве-
ренного им дела, люди высо-
чайшего чувства долга, горячо 
преданные своему ремеслу, не 
жалеющие ни сил, ни времени 
для достижения поставленных 
целей. Одним из таких людей 
был Сергей Королев.

Однако «отец советского ра-
кетостроения» не сразу был до-
пущен в космонавтику, напротив, 
С.П. Королев в 1938 – 1944 гг. 
был репрессирован, находился 
в заключении на Колыме (1938 – 
1940 гг.). Когда же Советский 
Союз в гонке вооружений стал 
остро нуждаться в действующих 
ракетах, Королева реабилитиро-
вали.

Ракетостроение как таковое 
немыслимо без Сергея Короле-
ва, ученого, конструктора, акаде-
мика, без которого никогда бы не 
были созданы баллистические и 
геофизические ракеты, первые 
искусственные спутники Земли, 
спутники различного назначения 
(«Электрон», «Молния-1», «Кос-
мос», «Зонд» и др.), космические 
корабли «Восток», «Восход», на 
которых впервые в истории Юрий 
Гагарин достиг орбиты Земли и 
вышел в открытый космос.

Бойцы невидимого 
фронта

Между тем, сам полет челове-
ка в космос был бы невозможен 
без испытателей, отдавших свое 
здоровье и лучшие годы жизни 
космонавтике. Эти невероятно 
стойкие и непоколебимые в ре-
шимости исполнить свой долг 
люди подвергались сотням и 
тысячам немыслимых испыта-
ний, призванных выявить предел 
возможностей и прочности чело-
веческого организма. Без ана-
лиза данных, которые получали 
в ходе этих испытаний, человек 
никогда бы не совершил полет в 
космос.

Есть люди, работу которых, на 
первый взгляд, не видно, и они 
не получили лавров победите-
лей, но, между тем, они внесли 
неоценимый вклад в космонав-

тику, это целая когорта инжене-
ров, конструкторов, технических 
специалистов, засекреченных 
ученых и еще много других спе-
циалистов из разных областей 
науки и техники, которые так или 
иначе работали на космическую 
отрасль, на космодроме «Байко-
нур», подчас с риском для жиз-
ни, те, кто своим героическим и 
самоотверженным трудом про-
кладывали человечеству дорогу 
к звездам.

Однако нельзя умалять роль 
еще одной категории испытате-
лей – братьев наших меньших. 
Первыми до человека на ор-
биту отправляли улиток, крыс, 
обезьян и собак. Многие из жи-
вотных-космонавтов погибали 
во имя науки, во имя человека. 
Сколько тараканов-прусаков по-
страдало в результате «покату-
шек» на каруселях Циолковского, 
история умалчивает.

А если серьезно, то низкий 
Вам поклон, бойцы невидимого 
фронта.

Информация 
к размышлению

Как говорил классик «Ничто 
не вечно под луной», все в этом 
мире течет и меняется, люди в 
том числе. С момента полета 
Юрия Гагарина прошло уже 53 
года, сменилось почти 3 поколе-
ния людей и, естественно, дру-
гим стало мышление и нравы ны-
нешнего человека.

Попробуем начать издалека. 
Если отбросить меркантильно-
рыночную составляющую со-
временной масс-медиа и сфо-
кусироваться исключительно на 
посыле деятелей телевидения и 
киноискусства, то складывается 
следующая картина.

Небезызвестному режиссеру 
Федору Бондарчуку, чтобы об-
ратить взор нынешних молодых 
людей к нашей истории, к теме 
Великой Отечественной войны 
и подвигу нашего народа «при-
шлось» снять «Сталинград» с 
бюджетом более 20 (!) млн. дол-
ларов. Фильм о Юрии Гагарине, 
вышедший в октябре 2013 года, 
имел бюджет почти 10 млн. дол-
ларов, а для того чтобы совре-
менные дети узнали о Белке и 
Стрелке и их подвиге, потребо-
валось 3 года снимать анимаци-
онный мультфильм.

Да, господа, увы и ах, но те-
перь, чтобы каждое новое по-
коление не забывало нашу 
историю и черпало в ней уроки 
мудрости, дабы не совершало 
не раз уже допущенных ошибок, 
приходится «раскошеливаться» 
на миллионы долларов.

А если задуматься, то прошло 
не многим 40 лет, как люди тогда 
еще Советского Союза, вооду-
шевленные полетом Юрия Гага-
рина в космос, искренне верили, 
что к 2000 году на Марс будут 
ходить трамваи и электрички. На 
дворе 2014 год, но трамваев на 
Марсе и даже, «тут в пригороде», 
на Луне не наблюдается.

Что говорил обычный совет-
ский школьник, когда его спра-

шивали «Кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь?» Как правило, 
ответ был простой, с очевидным 
заделом на будущее: «Космо-
навтом!». А что сейчас отвечают 
молодые люди на тот же вопрос? 
Либо затрудняются с ответом, 
подразумевая, что-то типа «как 
пойдет», либо хотят найти такую 
работу, чтобы сначала купить 
iPhone, потом iPad, потом Lexus 
и далее по нарастающей. То есть 
все теперь свелось не к идее до-
стижения какой-то благородной 
цели во имя своей страны, сво-
его народа путем непрерывного 
и упорного саморазвития, а к на-
полнению жизни набором аксес-
суаров, которые создадут тебе 
статус типа «ты чё! Это Альберт/
Вика, у него/нее iPhone».

От Voyager 1 до iPhone 5
Теперь еще пару слов о пре-

словутом смартфоне от Apple.
В 1977 году NASA отправила в 

бесконечные просторы Вселен-
ной межпланетную исследова-
тельскую космическую станцию 
«Вояджер 1» (Voyager 1). Вклад, 
который этот аппарат внес в на-
уку, невозможно переоценить. 
Эта станция отправила тысячи 
снимков объектов и планет на-
шей Солнечной системы, позво-
лив человеку «своими глазами» 
увидеть то, что было доказано 
математиками и астрономами 
задолго до начала космической 
эры.

Между тем «Вояджер 1» соз-
давался в докомпьютерную 
эпоху, когда еще все вычисле-
ния делались вручную на лога-
рифмической линейке, все узлы 
оборудования разрабатывались 
с расчетом на максимальную 
отказоустойчивость. А теперь 
информация к размышлению: 
«Вояджер 1» имеет в 240 000 раз 
меньший объем памяти, нежели 
пресловутый «яблочный» смарт-
фон, а мощность и быстродей-
ствие его процессора такие, что 
«Вояджеру 1» даже не снились.

Однако суть вопроса в том, что 
принесло человечеству больше 
пользы: «Вояджер» или iPhone? 
Безусловно, яблокофон от Сти-
ва Джобса изменил мир, создав 
тренд, перманентное веяние 
моды, «подсадив» человека на 
социальные сети, «инстаграм-
мы», «твиттеры» и прочие «фейс-
буки». Скажем иначе: «Вояджер» 
создавал тренд устремления, 
а iPhone – тренд потребления. 

Между тем, здесь кроется одно 
«но»: все технологии, которые 
использует iPhone, стали резуль-
татом маркетингового коммерче-
ского использования космических 
технологий. Сама сотовая и спут-
никовая связь как таковая, осно-
ва основ современных телеком-
муникаций, была создана в ходе 
развития космической отрасли.

Настораживает к тому же и 
тот факт, что люди даже не за-
метили, как перестали смотреть 
в небо, в дневное ли – голубое, 
в ночное ли – звездное, как день 
за днем взгляд их прикован к 
экрану смартфона, отсутствие 
которого, кстати, провоцирует у 
современного человека психозы 
и неврозы, но это уже тема для 
отдельного разговора.

Вместо заключения
Нам не хочется, чтобы у вас, 

дорогие читатели, сложилось 
впечатление, что автор этой за-
метки ропщет на современное 
поколение и не видит у него пер-
спектив на будущее. Это не так, 
ибо то, что происходит сейчас, в 
первой декаде 2000-ных, явле-
ние закономерное, характерное 
нашему времени, и подобного 
рода «роптания» всегда были 
присущи представителям про-
шлых поколений, которые всегда 
считали, что «вот НАШЕ время, 
было ДА! А теперь… Куда мир 
катится».

Нам важно, чтобы человек, по-
коряет ли он просторы Вселен-
ной, с нетерпением ли ищет иные 
миры, каждый раз глядя в иллю-
минатор на Землю, помнил, что 
она одна у нас такая, хрупкая и 
прекрасная. Чтобы человек пом-
нил, что на ней, сколько бы мы не 
пытались постичь и покорить кос-
мос, остается еще столько непо-
знанного. Что независимо от язы-
ка, цвета кожи и вероисповедания, 
она одна принимает нас «какими 
есть», и каждый раз уносясь в пу-
чины Вселенной, человек помнил 
бы, что нет ничего ближе и роднее 
Матери, Матери Земли.

Как пелось у группы «Земля-
не» в песне «Трава у дома»: «И 
снится нам не рокот космодро-
ма./ Ни эта ледяная синева./ А 
снится нам трава, трава у дома./ 
Зеленая, зеленая трава».

С Днем Космонавтики Вас, до-
рогие читатели! 

«ПОЕХАЛИ!».

  Руфина ТОРПИЩЕВА

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА, РОВНО 53 ГОДА НАЗАД, ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕКОМ БЫЛ СОВЕРШЕН 
ПИЛОТИРУЕМЫЙ ПОЛЕТ НА ОКОЛОЗЕМНУЮ ОРБИТУ И ВЫХОД В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС. ПЕРВОПРО-
ХОДЦЕМ-ПОКОРИТЕЛЕМ КОСМИЧЕСКИХ ПРОСТОРОВ БЫЛ ЮРИЙ ГАГАРИН, ЧЕЛОВЕК С УЛЫБКОЙ 
МАЛЬЧИШКИ, ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ КОСМОНАВТ, ГРАЖДАНИН ЗЕМЛИ. С ТЕХ ПОР КАЖДЫЙ ГОД В 
ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ, ВЕРНЕЕ ПРАЗДНУЕТСЯ ОН, КОНЕЧНО, ТЕМИ, КТО О 
НЕМ ПОМНИТ, ДЛЯ КОГО ЭТО НЕ ПРОСТО ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ. НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.

ЧЕЛОВЕК, ПОКЛОНИСЬ ЗЕМЛЕ!


