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Қазақстанның жас азаматтары!
Білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді болуға қазірден бастап дағдыланыңдар. Жұмыс пен сұраныс бар өңірге 

батыл барыңдар.   Шеберліктің шыңына жете білсеңдер  мамандықтың бәрі жақсы. Қазір техникалық мамандықтардың, 
ғылым мен инновацияның күні туған заман. Ерінбей еңбек еткен, талмай ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген 
адам озады.  Тұрмысы жақсы, абыройы асқақ болады. Біз жүзеге асырып жатқан түбегейлі реформалар мен атқарып 
жатқан қыруар істердің бәрі сендер үшін, болашақ үшін жасалуда.

Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаев, 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» Қазақстан халқына Жолдауынан

БОЛАШАҚҚА  МІНДЕТ 
А Р Т Қ А Н   Ж О Л Д А У 

Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев- 
тың биылғы жылғы Жолдауы жаңа 
жаһандық ахуал тақырыбына арқау 
болды. Әлемді жайлаған дағдарыс 
Қазақстанды да өтіп кетпесі анық. 
Сондықтан Қазақ Елі де бұл 
қиындықтармен күресудің жолын 
саралап, бағдарлауда. 

Дүниеде болып жатқан 
қақтығыстар мен экономикалық  
дағдарысқа қарамастан мемлекет 
халық игілігі үшін, елдің көркеюі 
мен дамуына қаражат бөлуде. 
Әсіресе, білім саласын дамытатын 
жобаларды мемлекет қолдауын 
жалғастыра бермек. Білім беру 
қызметкерлеріне еңбекақыны, 
шәкіртақы мөлшерін өсіру, бұрын 
қабылданған бағдарламаларға 
сәйкес білім беру және денсаулық 
сақтау салаларын жаңғыртуды 
жалғастыру, 2017 жылдан бастап 
– «Баршаға арналған тегін кәсіптік-
техникалық білім» жаңа жобасы 
жүзеге асатын болады. Мұның 
бәрі білім саласының дамуына 
салынған капитал деп түсінген жөн. 
Мемлекет басшысы жас ұрпақтың 
біліміне салынған қаражаттың 
өтемі зор екенін түсініп, бұл салада 
үнемшілдік танытуға болмайтынын 
жақсы біледі. 

Ел болашағын тізгінге алар ке-
лер ұрпақтың білімді, дарынды, та-
лантты да дені сау болуына Елба-
сы қолдауын қашанда мемлекеттік 
бағдарламалар, әлеуметтік жо-
балар арқылы танытып келеді. 
Мен мұны  көреген саясаттың бір 
бағыты, бір парасы деп білемін. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев- 
тың кәсіптік-техникалық білім беруді 
жаңғырту жобасын құптаймын. Тегін 
іске асатын бұл жобадан ұтарымыз 
мол болады деп сенемін. Өйткені, 
мемлекет қашанда техникалық 
кадрларға мұқтаж болады. 

Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев- 
тың Жолдауда келтірген мына 
сөзімен ойымды түйіндейін: «Дағда- 
рыстардың бәрі өткінші, өтеді 
де, кетеді. Ел тәуелсіздігі, ұлт 
мұраты, ұрпақ болашағы сияқты 
ұлы құндылықтар ғана мәңгі. Мен 
айтып өткеннің барлығы жеңуге бо-
латын, біз жеңе алатын бөгеттер. 
Біз көлденең шыққан кедергілерге 
кідірмей, дамыған 30 елдің 
қатарына қосылу мақсатына қадам 
басамыз».

А. Өрсариев, 
С. Торайғыров атындағы
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БЕТТЕ

Повелители цифр: 
хрупкие снаружи, стойкие внутри

«У каждого из нас 
на свете есть места…»

Больше всего ценю в 
людях порядочность, 
в первую очередь, 
чистоту, святость 
и, главное, невраж-
дебность. 

6-7 

БЕТТЕ

В начале декабря свой юбилей 
отметила директор департа-
мента экономики и финансов, 
главный бухгалтер ПГУ Та-
тьяна Ильинична Кофтанюк.
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ҒИБРАТТЫ КЕЗДЕСУ 
Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 
студенттерімен «Егемен Қазақстан» республикалық газеті» АҚ президенті, 
белгілі журналист әрі аудармашы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, БАҚ саласындағы 
Қазақстан Республикасы Президенті сыйлығының лауреаты Сауытбек Абдрахма-
нов кездесті.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде Қазақстан Республикасының  «Ғылыми және 
ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру 
туралы» Заңын түсіндіру мақсатында кездесу өтті. 

Құрметті қонақ университеттің 
гуманитарлық-педагогикалық   факультетінің 
профессорлық-оқытушылар құрамы және 
студенттермен кездесу барысында Қазақстан 
Республикасы Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың биылғы жылғы Қазақстан 
халқына арнаған «Қазақстан жаңа жаһандық 
нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» 
Жолдауының мақсат-мұраты, қазақстандық 
журналистиканың дамуы мен келешегі, «Еге-
мен Қазақстан» газетінің келешекке жоспары 
мен бағыт-бағдары жайында сөз өрбітті. 

С. Торайғыров атындағы ПМУ ректо-
ры Арын Өрсариев студенттерге Сауыт-
бек Абдрахмановтың кәсіби еңбегі мен 
қайраткерлігі туралы  баяндап берді.

– Қырыққа жуық көркем фильмді 
қазақшалап, В.Солоухиннің, Д.Кабалев- 
скийдің шығармаларын, арабтың Бейбарыс 
сұлтан туралы халықтық романын, В. Гюгоның 
«Аласталғандары» кітабын аударған. «Жи-
ырмасыншы ғасыр жырлайды» атты қос 
томдық қазақ поэзиясы антологиясының 
құрастырушы авторы. Бұл – оның 
еңбектерінің біразы ғана. Дегенмен, бүгінгі 

қонақ қазақ журналистикасына ғана емес,  
ҚР Тұңғыш Президентінің саяси белестерін 
бағындырған сәттерін жариялауда да зор 
еңбек сіңірді, – деді Арын Амангелдіұлы.

2000 жылдан бастап Сауытбек Абдрах-
манов еліміздің басты, республикалық 
«Егемен Қазақстан» мерзімдік басылымын 
басқарып келеді. Ол – Б.Бұлқышев атындағы 
Жастар сыйлығының, Қазақстан Журнали-
стер одағы сыйлығының лауреаты, «Жыл 
журналисі» (2006) атағын алған, филология 
ғылымының докторы, «Парасат» орденінің 
иегері, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
кеңесінің мүшесі. Сонымен қатар, Сауытбек 
Абдрахманұлы – С. Торайғыров атындағы 
ПМУ Құрметті профессоры.

Ол  өз сөзінде С. Торайғыров атындағы 
ПМУ жастар арасында рухани-адамгершілік 
пен Қазақстанның мәдени мұраларын 
үгіттеуде зор үлес қосып жатқанын атап өтті.

– «Егемен Қазақстан» газетінің 96 жылдық 
тарихы бар. Бүгінде газет «Ел газеті» де-
ген брендке, атауға ие болып, ғасыр бойы 
халықтың көңілінен шығып келеді. Осы 
жылдар ішінде «Егемен Қазақстанды» 

ҒЫЛЫМ – КЕМЕЛ КЕЛЕШЕКТІҢ КЕПІЛІ 
Павлодар мемлекеттік универ- 

ситетінің ғалымдарымен Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым комитеті 
төрағасының орынбасары Ләззат 
Құсайынова және Қазақстан 
Республикасы Призидентінің  
жанындағы Мемлекеттік басқару 
академиясының докторанты Бекет  
Алиғожин келді. 

Шараға С.Торайғыров 
атындағы ПМУ декандары, ғалым- 

дар, профессорлық-оқытушылар 
құрамы, докторанттар, Павло-
дар облысының индустриалды-
инновациялық даму басқармасы- 
ның өкілдері және кәсіпкерлер 
қатысты. 

Заңдық құжаттың мақсаты 
инновациялық жобаларды енгізу 
деңгейін арттыру және жоғары 
технологиялық өндірісті дамыту. 
Құжатта ғылыми және ғылыми-
техникалық қызмет нәтижелерін 

МОДЕЛЬ ООН – НОВЫЙ ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ
В ПГУ имени С.Торайгырова состоялось заседание «Модель ООН – Новый шёлковый путь».

Программа модели Организа-
ции Объединённых Наций является 
связующим звеном ведущих пред-
ставителей ООН и проводится при 
поддержке генерального консуль-
ства США и организационного коми-
тета КазНУ имени аль-Фараби.

Участниками мероприятия ста-
ли студенты и магистранты гумани-
тарно-педагогического факультета 
Павлодарского госуниверситета.

По словам руководителя про-
екта модели ООН профессора Ко-

лумбийского университета Рафи-
са Абазова, у студентов ПГУ есть 
хорошие шансы оказаться среди 
участников международных кон-
ференций и достойно представить 
свой университет.

«Дабы мотивировать студентов, 
мы выделяем гранты, чтобы сту-
денты могли побывать в других ре-
гионах Казахстана и сопредельных 
государствах. На данном этапе про-
грамма позволяет уже отправить до 
десяти казахстанских студентов в 

қазақтың Сәкені, қазақтың Бейімбеті, 
қазақтың Жүсіпбегі, Ғабит Мүсірепов, 
Шерхан Мұртаза, Әбіш Кекілбаев сияқты 
ұлы тұлғалар басқарды, – деп ел ба-
сылымы туралы ақпар берді Сауытбек 
Абдрахманұлы.

Сондай-ақ, белгілі қонақ студенттер-
ге «Егемен Қазақстан» газетінің келесі 
жылғы жоспарлары мен айдарлары тура-
лы да сөз қозғады. Майталман журналист 
студенттерге өзінің кәсіби тәжірбиесімен 
бөлісіп, жас тілшілерге қазақ тілінің 
байлығын қадірлеуге және жастардың жиі 

ұшырасатын қателіктерін  қаперлеріне 
тоқып жүруге кеңес берді.

Келелі кеңестерге, тұщымды ой-
пікірлерге, тағылымды естеліктр мен 
танымды әңгімелерге толы  кезде-
су соңында Сауытбек Абдрахманұлы 
С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті кітапханасына     
Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Өмір 
өткелдері» кітабын сыйға тартты.

коммерцияландыру көзделіп, оны 
мемлекеттік шаралар арқылы ын-
таландыруды жүзеге асыру, ком-
мерцияландыру жобаларының 
гранттық қаржыландыруы қарас- 
тырылған. 

Кездесу барысында Ләззат 
Құсайынова мен Бекет Алиғожин 
ғалымдардың ғылыми жобала-
рын комерцияландырудың заң 
аясындағы жолдары мен тиімділігі 
турасында сөз қозғады. Олар 
ғылыми жұмыстарды Заң аясында 
даярлау және өндіріске бағыттау, 
қаржыландыру, патенттеу, заңды 
құқықтар туралы тәтпіштеп баяндап 
берді. 

Ләззат Құсайынованың мә- 
лімдеуінше, ғылыми-техникалық 
қызметті коммерцияландыру ту-
ралы заң ғалымдардың жұмысына 
кедіргі келтірмеуді, олардың құқығын 
қорғауды көздейді. 

– Заңда жоғары оқу 
орындарының ғылыми қызмет 
нәтижелері авторларын қолдау ша-
ралары назардан тыс қалмады. 
Сондай-ақ, инновацияларды енгізу 
бойынша жұмыстарды қаржы- 
ландыру тетіктері, ғылыми 
гранттар мен бағдарламалар- 
дың құрылымын индустриялық-
инновациялық даму бағдарла- 
масының қажеттіліктеріне қайта 

бағдарлау қарастырылды, – деді 
Ләззат Абайқызы.

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
ректоры Арын Өрсариев ғылыми 
және ғылыми-техникалық қызметті 
коммерцияландыру туралы заң 
бүгінгі күні ғалымдар үшін өте қажет 
екенін айтты.

– Бұл заң елдің экономикасын 
дамытуға бағытталып отыр. Бұдан 
біздің ғалымдар ұтпаса, ұтылмайды. 
Ғалымдардың еркін жұмыс жасауына 
мүмкіндік беруге жол салынады. Заң 
авторға да, жоғары оқу орындарына 
да кері әсер етпеуін қарастырған, – 
деді университет басшысы.

мира», - говорит Рано Юсупова.
Одной из тем обсуждения 

на конференции в ПГУ имени 
С.Торайгырова стал вопрос ранних 
браков. Студенты - представите-
ли разных стран - серьёзно отнес-
лись к данной теме  и каждый смог 
высказать своё мнение. В связи 
с последними событиями в мире 
участники конференции получи-
ли возможность дать анализ слу-
чившемуся и выступить с кратким 
докладом о противодействии тер-
роризму как глобальной угрозе че-
ловечеству.

По итогам заседания была под-
писана резолюция. Делегаты еди-
нодушно сошлись во мнении, что 

проблема ранних браков является 
масштабной и решать её нужно пу-
тем введения законодательных ак-
тов и ужесточения законов о браке. 

Самым активным участником 
стал студент гуманитарно-педаго-
гического факультета Павлодар-
ского госуниверситета Бауржан 
Зада. Бауржан проявил себя как 
разносторонне развитый студент, 
показав, что может поддержать де-
ловой разговор, умеет доходчиво и 
просто преподнести свое видение 
ситуации, знает английский язык. 
В награду он получил грант на по-
сещение международной модели 
ООН, которая пройдёт весной 2016 
года в Алматы.

Профессор Колумбийского университета Рафис Абазов

Индию весной следующего года и 
более десяти в Италию с тем, чтобы 
они смогли всесторонне изучить и в 
дальнейшем освоить модель ООН 
на уровне университета. В этой 
связи, для студентов-соискателей 
обязательным условием участия в 
поездке, является знание англий-
ского языка»,  - говорит  Рафис Фа-
нисович.

Модель «ООН – Новый шёлко-
вый путь» одной из основных своих 
целей имеет повышение граждан-
ской ответственности в рамках ини-
циативы по укреплению прав чело-
века и координации сотрудничества 
всех подразделений ООН.

По словам координатора ор-
ганизационного комитета КазНУ 
имени аль-Фараби Рано Юсуповой, 
встреча должна помочь студентам 
научиться вести дипломатические 
переговоры, уметь обсуждать раз-
нонаправленные вопросы и понять, 
как в целом работает система ООН.

«Модель ООН направлена на 
поиск конструктивных решений 
глобальных проблем с участием 
студенческой молодёжи и является 
одним из самых интересных проек-
тов. Суть деятельности ООН – по-
иск компромиссов и поддержание 
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ИННОВАЦИИ В БИБЛИОТЕКЕ ПГУ ВСТРЕЧА С АКСАКАЛОМ 
КАЗАХСТАНСКОГО КИНЕМАТОГРАФА

Под эгидой празднования 55-летия со дня своего создания науч-
ная библиотека ПГУ развернула региональный семинар «Науч-
ная библиотека вуза в информационно-образовательной среде».

 «В ноябре этого года наша би-
блиотека отмечает свой юбилей. 
Нам уже 55. Научная библиотека 
ПГУ – это один из основополагаю-
щих структурных элементов уни-
верситета. Уникальный книжный 
фонд, который уже насчитывает 
около миллиона изданий, по праву 
является неотъемлемой составля-
ющей учебного процесса. Будучи 
в своей основе научно-ориентиро-
ванной, наша библиотека позволя-
ет студентам и преподавателям ре-
шать широкий спектр профильных 
задач в области различных дисци-
плин. Нам действительно есть чем 
гордиться», – сообщила директор, 

к.и.н. Саида Исамадиева.
Семинар собрал армариусов 

и библиографов научных фондов 
региона.  За круглым столом собра-
лись книгохранители вузов и кол-
леджей, для которых научная би-
блиотека ПГУ, начиная с 1978 года, 
выступает в качестве ориентира.

Директор научной библиотеки 
С. Исамадиева открыла семинар 
докладом «Международное библи-
отечное сотрудничество: чешский 
библиотечный опыт, читательская 
и информационная грамотность». 
Она отметила, что книжный фонд 
ПГУ, имея богатейший опыт, на-
мерен перенять наиболее эффек-

тивные технологии в этой сфере и 
апробировать их оптимальным об-
разом. 

Так, среди предложенных ин-
новаций была представлена про-
грамма внедрения технологии RFID 
– радиочастотная идентификация. 
По словам  С. Исамадиевой, техно-
логия позволяет автоматизировать 
процесс поиска, приема и выдачи 
книг, проводить быструю инвента-
ризацию фондов и защиту от краж. 

RFID-система состоит из счи-
тывающих устройств различного 
назначения и RFID-меток, наклеи-
вающихся на книги, CD и т.д. После 
нанесения такой метки каждая кни-
га получает уникальный электрон-
ный номер, который может быть 
считан дистанционно. 

О вехах сотрудничества кол-
леджей с научной библиотекой ПГУ 
за последние 40 лет рассказала за-
ведующая библиотекой технологи-
ческого колледжа  Т. Бирюкова. Она 
отметила, что научная библиотека 
ежегодно проводит для библиогра-
фов от 3 до 4 плановых семинаров, 
мастер-классов, организует курсы 
повышения квалификации, взаимо-
посещения, обмена опытом работы 
и другие мероприятия. В достиже-
ниях библиотек профессиональных 
учебных заведений неоценима по-
мощь методического центра – НБ 
ПГУ имени С. Торайгырова.

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ – СЧАСТЛИВАЯ СТРАНА! 

В ПГУ имени С. Торайгырова был организован 
круглый стол по вопросам профилактики бы-
тового насилия и правонарушений со стороны 
несовершеннолетних.

Мероприятие состоялось в 
рамках республиканской акции 
«16 дней без насилия в отношении 
женщин» под лозунгом «Счастли-
вая страна – счастливая семья!».

По словам заведующей ка-
федрой психологии и педагогики, 
д.п.н., профессора Елены Бур-
диной, основной целью встречи 
является выработка гендерной 
чувствительности к проблеме на-
силия, обучение навыкам проти-
востояния насилию, повышение 
информированности широких сло-
ев населения с мерами по преду-
преждению и пресечению насилия 
в отношении женщин и детей, при-
влечение внимания общественно-
сти к указанной проблеме. 

В работе круглого стола приня-
ли участие заместитель директо-
ра Куляим Нургалиева и психолог 
центра социально-психологиче-
ской реабилитации и адаптации 

женщин Жанна Недилько, пред-
ставитель Павлодарского цен-
тра формирования ЗОЖ Гульнар 
Жусупова, заведующая канцеля-
рией специализированного адми-
нистративного суда г. Павлодара 
Марал Негметжанова, старший 
инспектор группы по защите жен-
щин от насилия УВД г. Павлодар, 
капитан полиции Айгуль Сарсем-
бенова.

В рамках акции студенты уни-
верситета – будущие социальные 
работники – провели соответ-
ствующие исследования. Адина 
Мейрамгалиева выступила с до-
кладом о реабилитации женщин-
жертв насилия, Евгения Пучкова 
и Шахнур Искакова рассмотрели 
вопрос профилактики насилия 
над выпускницами домов-интер-
натов, Айгерим Казымбетова вы-
ступила с идеей создания союза 
кризисных центров Казахстана 

для женщин, столкнувшихся с та-
кой проблемой, Татьяна Шуравина 
провела исследование по выяв-
лению особенностей социальных 
проблем женщин, освободивших-
ся из мест лишения свободы.

По итогам круглого стола со-
стоялась презентация лучших 
работ участников и церемония на-
граждения.

«Насилие – это глобальная 
проблема человечества, которая 
касается всех и каждого. Многие 
не знают, куда обратиться, или 
боятся, что станет только хуже. 
В связи с этим нужно как можно 
чаще проводить встречи по разъ-
яснению такого рода проблем. 
Защита женщин и детей – это пер-
востепенная задача общества», – 
сказала старший преподаватель 
кафедры «Психология и педагоги-
ка» Галия Кодекова.

на Ержанова, Павлодар облы-
сы Кәсіпкерлер палатасы өңірлік 
кеңесінің төрағасы, «Нефтехим 
LTD» ЖШС директоры Ерлан 
Кұсанов, Павлодар облысы «Даму» 
Кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 
аймақтық филиалының директо-
ры Ерқанат Әбенов, Павлодар 
облыстық Кәсіпкерлер палата-
сы директорының орынбасары 
Бақытжан Ілиясова қатысты.

Кездесудің ресми бөлімінде 
Альбина Ержанова Enactus 
Kazakhstan директорлар кеңесінің 
атынан Enactus дамуына қосқан 
үлесі үшін С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры Арын Өрсаривке 
алғысын білдіріп,  естелік марапат-
ты табыс етті.

Мұнымен қоса, шара ая-
сында көпшілік назарына «Пе-
ча-куча» форматындағы «Менің 
кәспкерліктегі жолым» атты бизнес-
жобалардың көрмесі ұсынылды.

Форум барысында шеберлік сы-
ныптар, интербелсенді сессиялар, 
бизнес-жобалардың сараптамасы, 

бизнес идеялардың байқауы, старт-
ап батлдар, таныстырылымдар өтті.

Бұдан өзге, Enactus бизнес 
серіктестері «EcolocoPro» бас ди-
ректоры Мұрат Ілиясов бизнес 
және нарықты түсіну төңірегінде, 
Қазақстандық БАҚ-ты қолдау және 
дамыту қайырымдылық қорының 
атқарушы директоры Балжан Бей-
сембекова жобаларды сапалы 

жүзеге асыру туралы   шеберлік сы-
ныптар өткізді.

Форум бизнес-ойындар, 
бизнес-кейс, Enactus бизнес-
серіктестерімен бірге стер-
сыныптар мен старт-ап батлдар 
өткізумен жалғасты.

Ал форум жұмысы бизнес идея-
лар байқауымен тәмам болды.

Б И З Н Е С  Ж Ә Н Е  Б І Л І М  Б Е Р У
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде «Бизнес және білім беру» тақырыбын арқау 
еткен жастар бизнес-бастамаларының форумы өтті.

Форумға Астана, Алматы, 
Семей және еліміздің басқа да 
қалаларынан  келген жастар, биз-
нес серіктестер, мемлекеттік ор-
ган өкілдері, табысты кәсіпкерлер 
қатысты.

Шара  бизнес және білім 
берудің серіктестігі мен жастар 
кәсіпкерлігінің  дамуы, жеке бизнесті 
ашу мүмкіндігі мен бизнесті жүргізу 
қабілетін ұштау, аға буын өкілі 
жастарға  кәсіпкерлік әрі менед-
жмент тәжірибесін бөлісу мақсатын 
көздеді.

Форум шеңберінде С.Торайғыр- 
ов атындағы ПМУ қабырғасында 
Enactus Kazakhstan өңірлік ресми 
өкілдігі ашылды.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры Арын Өрсариев өз 
сөзінде университет қабырғасында 
ашылған Enactus Kazakhstan өңірлік 
өкілдігі студенттердің іскерлік, 

әлеуметтік ұстанымдарының 
анықталуына және бизнес алаңына 
нақ қадам жасауына ықпал етеді 
деді.

– Бүгін Enactus студенттік 
жастардың кәсіпкерлігін да-
мытуды көздеген ұйымның 
солтүстік аймақтағы алғашқы 
өкілдігін ашып отырмыз. Бұл та-
нымал халықаралық студенттік 
ұйым студенттердің арманының 
орындалуына себепші болады, 
олардың кәсіпкерлік мәдениетін 
қалыптастырып, бизнеспен ай-
налысуына шабыт беріп, жас 
кәсіпкерлер арасында түрлі 
байқаулар, тренингтер өткізеді. 
Ал мұндай игілікті істерге баста-
машы болатын  ұйымның бізде 
ашылғанына қуаныштымыз, – деді 
Арын Амангелдіұлы.

Форум жұмысына Enactus 
Kazakhstan Президенті Альби-

В ПГУ имени С. Торай-
гырова прошла встре-
ча студентов с вы-
дающимся актером 
казахского кино Алим-
газы Райнбековым.

В прошлом году наш город от-
метил столетие со дня рождения 
нашего земляка корифея кинои-
скусства Шакена Айманова.

Этот самобытный режиссер 
снял удивительную по своей до-
броте картину «Ангел в тюбетей-
ке». Одну из главных ролей в этом 
кинотворении исполнил Алимгазы 
Райнбеков. Стоит подчеркнуть, 
что А. Райнбеков не был профес-
сиональным актером, а пришел на 
ниву кинематографа прямиком с 
сельской нивы.

 Он работал в совхозе води-
телем, когда в 1965 году на одном 
из спортивных соревнований его 
заметили и пригласили на съемки 
фильма «Крылья песни». Зрителю 
он запомнился, создав на экране 
действительно  колоритный пер-
сонаж учителя Тайлака, в немалой 
степени наделив его собственной 

харизмой. 
Фильм «Ангел в тюбетейке» 

вскоре будет отмечать 60-летний 
юбилей,  который и по сию пору не 
потерял актуальность и в равной 
степени находит отклик, как у стар-
шего поколения, так и у поколения 
века нынешнего.  

Актер поделился с гостями 
встречи интересными моментами 
своей кинокарьеры, перепитиях 
актерского ремесла. Особо стоит 
отметить, что А. Райнбеков в этом 
году разменял восьмой десяток лет 
и при этом сохранил большое жиз-
нелюбие и неутомимость. Молодо-
му поколению Алимгазы Райнбеков 
пожелал неотступно следовать за 
своей мечтой, шаг за шагом доби-
ваясь её честным трудом, что он и 
доказал своим  примером, пройдя 
путь от простого водителя до из-
вестного на всю страну актера.
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БОЛАШАҚҚА МІНДЕТ АРТҚАН ЖОЛДАУ
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы жылғы Жолдауы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, рефор-
малар, даму» тақырыбына арналды.

Елбасы Қазақстан халқына 
арнаған Жолдауын әлемдік 
ахуалға арнауына өзіндік себебі 
бар. Өйткені ел жетістігі мен да-
муы тікелей дүниеде болып жатқан 
құбылыстармен байланысы бар. 
Сол себепті, жағдайға қарай амал 
жасауды көздеген Мемлекет басшы-
сы Қазақстан халқын сын уақытта 
бірлікке шақырды. «Бүгінгі ахуал – 
біздің жетістіктерімізді сынға салып, 
елдігімізді шыңдай түсетін уақыт 
тезі. Жауапты сәтте бірлігімізді 
сақтап, еліміздің игілігі үшін аянбай 
тер төгуіміз керек. Біріміз – бәріміз 
үшін, бәріміз – біріміз үшін деген 
қағиданы ұстанып, еңбек етуге 
тиіспіз»,  – деді Елбасы.

Жолдаудағы 2016 жылғы 
белестерді бағындыру мұратында 
атқарылатын негізгі бағыттарға 
тоқталсақ. Елбасы дағдарысқа 
қарсы және құрылымдық қайта 
жасақталудың бес бағытын 
айқындап берді.

Бірінші. Қаржы секторын 
тұрақтандыру. ҚР Президенті жаңа 
жаһандық ахуалға қатысты жаңа 
қаржы жүйесін тез арада қалыпқа 
келтіруді маңызды мақсатқа сана-
ды. 

Екінші. Бюджет саясатын 
оңтайландыру. Бұл бағытты 
сараласақ, Мемлекет басшысының 
сөзі «Көрпеңе қарай көсіл» де-

генге саяды. Бұл қадам жағдайға 
қарай амал жасау қажеттігін 
нақ түсіндіреді. Яғни, жаһандық 
дағдарыс кезінде Ұлттық қор 
қаржатын мейілінше үнемдеу 
көзделген. Елбасы өз сөзінде 
дағдарыс жағдайында әрбір 
теңгенің құны маңызды екенін айт-
ты. Бюджеттік шығын оңтайландыру 
барысында қаражатты бірінші ке-
зекте халық үшін пайда келтіретін 
жобаларға бағыттау керектігін Ел-
басы қада жеткізді.  

Үшінші. Экономикалық 
бәсекелестікті жекешелендіру 
және ынталандыру. Бұл бағытта 
Мемлекет басшысы  тұрақты 
экономикалық өсімді қамтамасыз 
ету үшін ішкі ресурстарды барын-
ша босату, яғни, жекешелендіру 
мен бәсекелестікті арттыру 
қажеттігін айтты. Бұл сөздің аста-
рында жан-жақты бәсекеге қабілетті 
мемлекеттің үлгісі бар. Өйткені, 
бәсекеге қабілетті мемлекет өз 
қуаттылығын көрсетете алады.

Төртінші. Жаңа инвестициялық 
саясаттың негіздері. Елбасы 
Жолдауында бізде озық ойлы 
техникалық кадрлар болу тиіс деп 
атап өтті. Яғни, Мемлекет басшы-
сы техникалық кадрлар дайын-
дау жүйесін дамытып, техникалық 
және білім беру инвестициялық 
саясаттың негізгі бағыттарының бірі 

болуы қажет дегенді айтады. Бұл да 
білім беру саласына артылған зор 
жүктеме екені анық.

Бесінші. Жаңа әлеуметтік са-
ясат. Ел экономикасының тап 
болған қиындықтарына қарамастан 
білім беру саласы қызметкерлері 
еңбекақысына 29 пайыз қосылды. 
Сондай-ақ, Елбасының назарынан 
кадрларды қысқа мерзімде қайта 
даярлау мен біліктілікті арттыру да 
тыс қалмады. Білім саласында ба-
стау алған жобалар мемлекет та-
рапынан қолдау таба бермек. Яғни, 
білім беру саласын жаңғыртуға 
арналған қаражат әрі қарай 
жалғасын таба береді. 

Жаһандық дағдарыс 
жағдайындағы білім саласы
Жолдау жолдарынан жаһандық  

қаржы дағдарысына қарамастан 
мемлекет білім саласына қолдау та-
ныта бертіні мәлім болды. Олар: 

* Білім беру қызметкерлеріне 
еңбекақыны 29 пайызға дейін өсіру;

* Шәкіртақылар мөлшерін 25 
пайызға өсіру;

* Бұрын қабылданған бағдар- 
ламаларға сәйкес білім беру және 
денсаулық сақтау салаларын 
жаңғыртуды жалғастыру;

* 2017 жылдан бастап жаңа 
жоба – «Баршаға арналған тегін 
кәсіптік-техникалық білім». 

Бұл қадамдар Мемлекет 

басшысының қиын кезеңдерге 
қарамастан білім саласынан 
үнемдеуге болмайтынын нақ 
айғақтады. Ел алдына жария еткен 
бұл бағдарларын Елбасы былай-
ша түйіндеді: «Қазір техникалық 
мамандықтардың, ғылым мен 
инновацияның күні туған за-
ман. Ерінбей еңбек еткен, талмай 
ғылым іздеген, жалықпай техника 
меңгерген адам озады.  Тұрмысы 
жақсы, абыройы асқақ болады. Біз 
жүзеге асырып жатқан түбегейлі 
реформалар мен атқарып жатқан 
қыруар істердің бәрі сендер үшін, 
болашақ үшін жасалуда».

Сонымен қатар, Елбасы 
техникалық және кәсіптік білім беру 
– инвестициялық саясаттың негізгі 
бағыты екенін атап өтті. Техникалық 
кадрларды даярлау жүйесін дамыту 
және Қазақстан экономикасының 
инновациялық әлеуетін арттыру 
бойынша үш қадамын паш етті. 

1. Техникалық кадрлар да-
ярлау жүйесін барынша дамыту. 
Иннвестициялық саясаттың негізгі 
бағыттарын ескере отырып, Герма-
ниямен, Канадамен, Австралиямен 
және Сингапурмен бірлесіп кад-
рлар даярлау бойынша орталықтар 
құру. Олар бүкіл ел үшін техникалық 
және кәсіптік білім беру жүйесінің 
моделіне айналады. 

2. Болашақ экономикасын 

құру үшін негіз қалау смарт-
технологиялар, жасанды интеллект, 
киберфизикалық жүйелер интегра-
циясы, болашақ энергиясы, жоба-
лау және инжиниринг саласында 
құзырлықты дамыту. 

3. Тиімді ғылыми-
инновациялық жүйе құру. Назар-
баев университетінің «Астана 
бизнес кампус» хайтек-паркінің ба-
засы және Алматыдағы «Алатау» 
технопаркі базасында құрылатын 
қуатты зерттеу университеттері мен 
инновациялық кластерлер ғылыми-
инновациялық жүйенің негізі бо-
лады. Мұнымен қоса, Астанада 
өтетін ЭКСПО –  2017 халықаралық 
көрмесі «жасыл технологияларға» 
негізделген жаңа энергетиканы 
дамытуға жол салады.

P.S.  Жолдаудағы білім беру 
саласына қатысты қадамдарды 
зердеге салып шықтық. 2016 
жылы өңірдегі көшбасшы жоғары 
оқу орны ұжымы болып, ел болып 
жүктелген мақсаттарымызды 
айғақтап алдық. Елбасының 
«Барлығымыздың мойнымыз-
да еліміздің болашағы үшін ора-
сан зор жауапкершілік жатыр» 
деп айтқанындай, алдымызда өз  
ісіміз арқылы ел дамуына үлес 
қосу міндеті тұр. 

Жанар ЕЛЕШОВА
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Терроризмнің 
болашағы ЖОҚ!

Бүгінгі күні терроризмнің және экстремизмнің алдын алу мәселесі 
аса өзекті болып отыр. Әлемде болып жатқан соңғы оқиғалар 
татулық пен төзімділіктің қандай әлжуаз, әлсіз болатындығын 
көрсетті. Біздің еліміз де осындай сыннан тыс қалған жоқ. 
Өңірімізде діни экстремизмнің және терроризмнің, ксенофобияның 
және төзімсіздіктің алдын алу бойынша қандай шаралар қабылданып 
жатқандығы туралы Конфессияаралық қарым-қатынастарды тал-
дау және дамыту орталығының директоры, тарих ғылымдарының 
кандидаты Раздықова Гүлназ Мақсұтқызы әңгімелейді. 

– Өзіңіз басқарып отырған 
Орталық туралы айтып 
берсеңіз?

– Біздің орталық 2012 жылғы 
қазан айында Қазақстан бой-
ынша пилоттық жоба ретінде 
құрылды. Осындай ұйымдар 
қазір Қазақстанның барлық 
аймақтарында жұмыс жасап отыр. 
Мақсатымыз – діни экстремизмнің 
және терроризмнің алдын алу, 
деструктивтік, жалған діни 
ұйымдардың қызметінен зардап 
шеккен адамдарға психологиялық, 
құқықтық көмек көрсету, діни кон-
сультация беру. Сонымен қатар 
біздің қызметкерлеріміз облыста 
өтіп жатқан діни үдерістерді зерт-
теп, ағымдағы жағдайға талдау 
жасайды. 

– Жастардың кейбір бөлігінің 
діни радикализм және экстре-
мизм идеяларына бой ұруының 
себептері неде? 

– Біздің жұмыс тәжірибемізге 
сүйене отырып, мынаны айтар 
едім. Жастардың діни радикализм 
және экстремизм идеяларына бой 
ұруының әмбебап себептері жоқ. 
Біздің білетініміз, экстремистік 
ұйымдарға 16 мен 30 жас 
аралығындағы жастар, негізінен, 
орыс тілінде сөйлейтіндер, 
жасақталады. Олардың 
радикалдық діни ұйымдарға 
тартылуының себептері ауыспа-
лы сипатта, яғни әр адептінің 
өз уәждері мен факторлары 
бар. Біз оларды психологиялық, 
әлеуметтік, құқықтық, діни деп 
топтастыра аламыз.

– Қазіргі кезде 
«экстремизмнің феминизация-
сы», нақты айтсақ «әйелдер жи-
хады» деген ұғымдар жиі айты-
лып жүр. Солардың арасында 
бойжеткен қыздар немесе бала-
лы әйелдер бар ма ?

– «Жихад» тұжырымының ис-
ламда гендерлік ерекшеліктері 
жоқ. «Жиһад» дегеніміз ынта, 
ықылас дегенді білдіреді және оны 
әр мұсылман сақтауы тиіс. Яғни, 
өзінің бойындағы кемістіктермен 
күресу әйел болсын, ер адам 
болсын – бәріне тән болуы ке-
рек. Бұл ретте радикалды көңіл 
күйдегі, әсіресе жанкүйер фа-
нат әйелдер туралы айтқанымыз 
жөн болар. Өкінішке орай, та-
рихта әйелдердің жанқиярлық 
террористік актілерге қатысқаны 
туралы көптеген фактілер бар. 
Әйелдер психологиялық тұрғыдан 
алғанда әлсіз болады, олардың 
көбінің діни білімдері жоқ, 
сондықтан да олар экстремистік 
ұйымдарға тартуға ыңғайлы са-
нат  болып табылады. Діни және 
құқықтық сауаттылық – біздің 
қыздарымызды және әйелдерді 

құқыққа қарсы әрекеттерден 
қорғаудың  басты тәсілдері. 
Біздің Орталық жанында әйелдер 
үшін араб тілінің тегін курстары 
ашылған, сабақтарға әрбір ниет 
білдіруші әйел қатыса алады. 

Біздің әйелдеріміздің тағы бір 
осал жері – азаматтық некеде тұру. 
Діни көзқарастары бойынша олар 
некелерін әділет органдарында 
тіркеуден бас тартады. Егер әйел 
мен ердің өмірі жараспаса, үш рет 
«талақ» деп айтса, неке бұзылған 
болып саналады. Ал әйел ба-
лаларымен бірге толып жатқан 
тұрмыстық ауыртпалықтарды 
көреді.

– Жас адамдарды 
жасақтаудағы ғаламтордың рөлі 
қандай?

– Интернеттің көмегімен өз 
қатарларына тартуды көздеп 
отырған объектілер туралы жан-
жақты мәліметтер жинақтайды. 
Интернетті пайдалана отырып, 
қандай да болсын бір террористік 
қозғалысқа қаржылық қолдау 
көрсету үшін қаражат жинау-
ды жүзеге асыруға және оны 
қылмыстық мақсатта бұдан әрі 
қолдануға болады. Әлеуметтік 
желінің көмегімен террористік топ-
тарды құру үшін пікірлес адамдар-
ды табуға болады.

Бұл, әрине, қаскүнемдердің 
террористік актілерді дайындау 
және ұйымдастыру  кезінде пай-
даланатын мүмкіндіктерінің біразы 
ғана.

– Біз «ақпараттық экс-
тремизм» деген терминді жиі 
естиміз. Осы ұғымға анықтама 
беріңізші.

– Қазіргі өмір ақпараттық ықпал 
етудің формалары агрессивті 
және қауіпті екендігін көрсетуде. 
Жастармен жұмыс істеудің бүгінгі 
әдістері кей уақытта тиімсіз, 
ескірген, тартымсыз болып отыр. 
Жастардың дүниетанымы соңғы 
онжылдықта қатты өзгергерді. 
Біздің жастарымыз нағыз құндылық 
ретінде әдемі өмірді, жеңіл ақшаны 
дәріптейтін ақпараттық кеңістікте 
өсті. Қазір дүниенің шынайы 
келбетін бұрмалайтын ақпараттық 
экстремизм туралы айтуға бо-
лады. Сондықтан да ақпараттық 
кеңістікте белсенді іс-қимыл 
жүргізбейінше, табысқа жету ту-
ралы сөз қозғау мүмкін еместігін 
жақсы түсінеміз. Біз жастарға 
көмек көрсетуге және діни проце-
стер туралы объективті ақпарат 
беруге тырысамыз. Орталықтың 
carmo-pvl.kz сайты, сондай-ақ 
барлық толғандырған мәселелер 
бойынша сұрақ қоюға болатын 32-
50-50 сенім телефоны бар.

Барлық ата-аналарға 
балаларыңыздың мінез-құлқына 

мұқият назар аударыңыздар, 
оларға ықпал ететін ақпараттық 
ағындарды бақылап отырыңыздар, 
Сіздер жоқта қызыңыз неме-
се ұлыңыз қандай әлеуметтік 
желілерге кіреді, соны 
қадағалаңыздар дегім келеді. 
Мұнда балаға сенімсіздік білдіру 
мәселесі болып отыр деген ой 
дұрыс болмайды, бұл ретте ата-
ананың қырағылығы өте маңызды. 

– Ғаламтордың экстремистік 
идеологияны насихаттаудағы 
қауіптілігі неде? 

– Ақпараттық ортаны 
бақылаудың қолданылатын 
тетіктеріне бағынбайтын 
Интернеттің құрылуы және дамуы 
түрлі экстремистік ағымдардың 
көзқарастарын насихаттаудың 
және қатарларына пікірлестерін 
тартудың қуатты құралы бо-
лып отыр. Интернет байланыс 
құралынан дінге сенушілерді 
радикализациялаудың және тер-
роризм және діни экстремизм иде-
яларын тарату процесінің негізгі 
катализаторына айналды. 

БАҚ мәліметтеріне сүйенсек, 
көптеген жағдайда Қазақстан 
азаматтарын экстремистік және 
террористік қызметке тарту Ин-
тернет арқылы жүзеге асырылған, 
ол жаңылыстыру арқылы адам-
дарды деструктивтік іс-қимылға 
тартудың, радикалдық идеяларды 
таратудың негізгі көзі болып отыр. 

Жаһандық желінің арқасында 
экстремистік қозғалыстар мен 
топтардың мүшелері идеология-
ларын, көзқарастарын интернет-
ресурстарда таратуға мүмкіндік 
алды, мұнда аудитория саны 
ондаған адамдардан жүз мың 
адамға дейін барады. Мемлекеттің 
және қоғамның бақылауынан 
тыс қалған жастардың санасына 
ықпал етудің осындай ресурстары 
дәстүрлі БАҚ-тың әлеуетімен тең 
түсіп отыр. 

«Пікір алмасу» деген желе-
умен Интернетте экстремистер 
насихат жүргізуге, адамдарды 
өз қатарларына тартуға және 
жастардың қалыптаса қоймаған 
санасын пайдалана отырып, 
«жанашырларының» санын 
арттыруға мүмкіндік алды. 

– Сіздің орталық жастармен 
қандай жұмыс атқарып отыр?

– Жастар – біздің негізгі 
мақсатты аудиториямыз, біз олар-
ды мынадай топтарға бөлеміз: сту-
дент жастар, оқушылар, жұмысшы 
жастар, өзін-өзі жұмыспен 
қамтыған жастар, ауыл жаста-
ры, дінге сенуші жастар, спорт-
шы жастар, шығармашыл жастар, 
жатақханаларда тұратын жастар. 
Әр аудиторияның ерекшеліктеріне 
байланысты іс-шаралар жо-

спарланып, өткізіледі. Бұл іс-
шаралардың нысандары әр түрлі: 
бейнефильмдер, флеш-мобтар, 
лекциялар, диалогтық алаңдар, 
спорттық іс-шаралар, мешіттерде 
уағыздар өткізу, әлеуметтік 
желілерде жұмыс жасау, ертегі те-
рапиясы, «Openair» және т.б.

– Біздің жастарды 
деструктивтік культтердің 
ықпалынан қалай сақтандыруға 
болады?

– Жат, дәстүрлі емес 
ықпалдарға қарсы тұрарлық им-
мунитет отбасында дарытылады. 
Бүгінгі күні отбасы институтының 
өзі дағдарысқа ұшырап отыр. Бір 
қарағанда толық, материалдық 
жағдайлары жаман емес, бала-
лары ешнәрседен кем емес, ата-
аналары беделді шаңырақтар бар. 
Бірақ балаларға деген мейірім, 
сенім тапшы, балаларды дау-
лы жағдайларды шешуге ешкім 
үйретпейді, олар сосын қоғамда 
өз орындарын таба алмай, қиял 
қуып жүретін ортада болады. 
Рөлдік функциялар жоқ, сыр көзге 
«сәтті» болып көріну мұндай от-
басылар үшін өте маңызды. 
Осындай отбасылардың ата-ана-
лары бізге басқалардан көбірек 
келеді. Сондықтан да біз от-
басы – балаларды жалған діни 
культтерге жібермеудің негізгі 
тетігі деп есептейміз. Қазіргі жа-
стар бала күндерінен бастап ана 
тілін, тарихын, мәдениетін оқып-
үйренгені сияқты өзінің ұлттық 
діни дәстүрлерін бойына біртіндеп 
сіңіруі қажет. 

Тәуелсіздік жылдары елімізде 
діни ұйымдардың саны қаулап 
өсті. Қазіргі күні Павлодар об-
лысында 13 конфессияның 150 
діни бірлестігі қызмет жасап отыр. 
Діннен хабары жоқ адамның 
мұндай сан алуан діндердің ішінен 
бағдар табуы өте қиын.

– Терроризмге және діни экс-
тремизмге қарсы іс-қимыл жа-
сауда мемлекеттің заңнамалық 
базасы маңызды рөл атқарады. 
Азаматтар, әсіресе жастар, осын-
дай қауіптен сақ болуы үшін 
қандай нормативтік-құқықтық 
актілерді білулері қажет?

– Қазақстан Республикасын-
да терроризммен және діни экс-
тремизммен күрестің құқықтық 
негізін «Терроризмге қарсы іс-
қимыл туралы», «Экстремизмге 
қарсы іс-қимыл туралы» Заңдар 
және басқа нормативтік-құқықтық 
актілер құрайды. Сонымен қатар, 
халықаралық келісімдер тер-
роризмге қарсы заңнаманың 
ажырамас бөлігі болып табы-
лады. Қазақстан терроризм-
ге қарсы күреске бағытталған 
14 халықаралық конвенциялар 

мен хаттамаларға қосылды. 
Бүгінгі күні Қазақстан аумағында 
20 халықаралық террористік 
және экстремистік ұйымдардың 
қызметіне тыйым салынып отыр. 
Жуырда ғана соттың 2015 жылғы 1 
қарашадағы шешімімен Қазақстан 
аумағында «Ислам мемлекеті» 
тобының қызметіне тыйым салын-
ды. 

Атап өткен жөн. 2015 жылғы 
1 қаңтардан бастап елімізде 
«Терроризм акті» бабы бойын-
ша қатаң жазалау берілетін жаңа 
Қылмыстык кодекс күшіне енді. 
Заңнамада террористік және 
экстремистік қылмыс жасаған 
тұлғаларды жазалаудың қатаң 
шаралары қарастырылды. Мы-
салы, Қылмыстық кодекстің жаңа 
редакциясында террористік 
қылмыстардың тізбесі кеңейтілді, 
қазір мұнда 15 қылмыстық әрекет 
қарастырылған. Сонымен қатар 
экстремистік қылмыстардың 
да тізбесі кеңейтілген, бұған 
Қылмыстың кодекстің 12 бабы 
енгізілді. «Жалдамалылар-
ды дайындау базаларын құру», 
«Террористік немесе экстремистік 
даярлықтан өту», «Сепаратистік 
қызмет» және «Экстремистік топты 
құру, оған басшылық жасау немесе 
оның қызметіне қатысу туралы» 
сияқты жаңа баптар қосылды. Со-
нымен қатар «Бұқаралық ақпарат 
құралдарында экстремистік ма-
териалды жариялауға рұқсат 
беру», «Шетелдік әскери дауларға 
қатысу» деп аталатын екі бап бар. 
Экстремистік және террористік 
қызметті қаржыландыруға 
арналған ақша қаражаты 
тәркіленеді. Террористік және 
экстремистік қылмыстары үшін 
сотталғандарға шартты түрде 
бостандықтан айыру жазасы 
қолданылмайды. Мерзімінің өтіп 
кетуі, үшінші тараптардың кепілдігі, 
жазасын мойындауы, тараптардың 
татуласуы сияқты жағдайлар 
бұл баптарда қарастырылмайды 
және еш жеңілдік бермейді. 
Адамдардың өліміне соқтырған 
террористік және экстремистік 
ауыр қылмыстар жасағандарға 
жаза жұмсартылмайды. 

Біздің азаматтарымыз 
осының барлығын білулері қажет, 
әсіресе, радикалдық идеяларға 
қызығушылық танытып жүргендер 
жадында ұстасын. Адасқандар ой-
ланбай істеген әрекеттерімен ата-
анасын қайғыға душар етіп, еліне, 
Отанына зиян келтіреді, олардың 
болашағы бұлдыр.  

– Сұхбатыңызға рахмет.

Материалды Павлодар 
облысының дін істері жөніндегі 

басқармасы ұсынды 
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- Эрнест Дмитриевич, когда 
слышишь Ваше имя, на ум приходят 
такие знаковые фигуры, как Хемин-
гуэй, Че Гевара и Муладашев. Есть 
ли какая-то предыстория в том, по-
чему Вас так назвали?

- На дворе были 30-е годы, тогда 
у многих на устах в Советском Союзе 
звучали имена известных  антифаши-
стов Эрнста Тельмана и Георгия Дими-
трова. После этого в СССР детей ста-
ли называть Георгий и Эрнест. Когда 
Гагарин полетел в космос, всех Юрами 
стали называть и не только в Совет-
ском Союзе, но и на Кубе, во Вьетнаме 
и других странах. 

- Ваша неутомимая тяга к позна-
нию мира, к изучению родного края 
проявилась у Вас с ранних лет или 
же было в вашей жизни некое собы-
тие, которое определило это Ваше 
жизненное призвание?

- Тягу к познанию во мне зароди-
ла бабушка. Она была учительницей 
географии и у нее всегда были карты 
и глобусы. И уже с малых лет я рас-
стилал карты на полу и мог часами 
их изучать. В младших классах я за-
писался в библиотеку, стал ее посто-
янным читателем. Там я с большим 
удовольствием перечитал всего Жюля 
Верна, путевые заметки Ливингстона о 
путешествиях по Африке и приключе-
ния Пржевальского. Прочел все две-
надцать томов Майн Рида, Потанина. 

- Чем была для Вас служба в 
Армии?

- Служил я три года в Грузии, в 
городе Поти. Служба запомнилась в 
первую очередь тем, что еще было 
сильно влияние старшего поколения. 

В том полку, где я служил, почти все 
были боевые офицеры-фронтовики. 
И мы как-то на тот момент не воспри-
нимали их как ветеранов войны. Ни-
кто тогда не говорил о самой войне и 
где кто воевал. Это не было принято. 

О своих подвигах все молчали. Было 
четко прописано, что американцы 
наши враги, что они против СССР и 
всеми способами совершают прово-
кации. Тем более, что  служил я на 
турецкой границе, а самолеты НАТО 
часто нарушали наше воздушное про-
странство, залетая на территорию 
Армении, Грузии и Черноморского по-
бережья Северного Кавказа. Мы их от-
слеживали, принуждали вернуться и, 
бывало, даже сбивали.

Для меня армия стала настоя-
щей школой жизни. Когда я приехал в 
Павлодар в 1957 году, я чувствовал за 
плечами армейскую закалку, три года 

недаром прошли.
- А Вы много поездили по стране?

- До Павлодара до 1958 года я по-
бывал во многих местах, довелось 
пожить в шести разных городах. Со-
ответственно, поменял шесть школ. 
Сначала Свердловск, потом Себеж, 
затем Черняховск, Ишим, Алитус и 
Павлодар.

- Город, можно сказать, рос и 
преображался на Ваших глазах. Ка-
ким помните его Вы? 

- Когда я приехал, Павлодар пред-
ставлял собой одну большую дерев-
ню. Кто-то очень точно подметил, что 
Павлодар конца 50-х был один в один, 
как Челябинск 30-х. Все разрыто, ка-
налы кругом, везде кладут трубы, на 
каждом углу кран. В общем, город уси-
ленно строился и расширял свои гра-
ницы. Одним словом, Павлодар был 
одна большая стройка.

- А еще Павлодар называют «Го-
род ветров».

Это да. Страшные ветры, пыльные 

бури накрывали город, потому что го-
род степной, открытый всем ветрам, 
лесов нет кругом.

- Я слышала, что раньше Иртыш 
так сильно разливался, что вода 
доходила до самого центра города. 
Верно ли это?

- До строительства Усть-
Каменогорской ГЭС и Бухтарминской 
ГЭС Иртыш, конечно, разливался, но 
не настолько сильно. Сейчас мы гото-

вим к изданию хрестоматию, в которой 
есть глава, посвященная реке Иртыш.

В дореволюционных источниках 
написано, что затапливался Усть-
Каменогорск и Семипалатинск. Пав-
лодар же никогда не подвергался за-
топлению.

Так как берег здесь высокий, хотя 
вода и поднималась на 3-4 метра. 
Даже в Затоне, где сейчас Речной 
Вокзал, где, по сути, низина, и то вода 
доходила только по самый край при-
стани.

- Есть ли у Вас в городе люби-
мые места, куда Вы можете прийти 
и отдохнуть душой? 

- Я всегда уединяюсь в Ленпарке. 
Прихожу туда посидеть, отдохнуть 
и поразмышлять. Еще мне очень по 
душе Горсад. Все-таки Ленпарк среди 
моих любимых мест – первый. Там же 
еще «Цветаевский костер» проходит 
каждый год. Еще бываю на вокзале, на 
его площади, где фонтаны.

- А что было на месте Горсада 
до его открытия?

- Там до 1935 года было кладбище, 
после чего его закрыли и оно стояло 
бесхозное. Хоронить начали там, где 
сейчас находится Пахомовское клад-
бище. Там была тогда окраина города. 
Оно существовало до 1965 года. По-
том было закрыто и ему на смену от-
крыли Суворовское. 

- А Вы считаете правильным 
строить что-то в таких местах?

- Я специально изучал разные го-

рода и выяснил, что в Европе такого 
нет. Я рассматривал в том числе поль-
ские города, и там погосты никто не 
трогает и ничего не строят на их месте. 
Они огораживаются и имеют статус 
некрополей как части архитектурно-
исторического наследия города. Это 
у большевиков была такая традиция 
все сносить, а такие места ни в коем 
случае трогать нельзя. 

- В летописи Павлодара есть 
и черные страницы. Как ваши ис-
следования затрагивают эту часть 
истории нашего города?

- Ну, например, одна из тюрем на-
ходилась на углу улиц Лермонтова и 
Ленина, там сейчас девятиэтажный 
дом, в котором клуб «Клеопатра», а 
чуть дальше расположен Северный 
РОВД. Кстати, само здание Северного 
отдела строилось как новая тюрьма, 
но радио «БиБиСи» и китайское радио 
разведали об этом и подняли шум, что 
мол, в Павлодаре в самом центре го-
рода на улице Ленина строится новая 
тюрьма. Тогдашние власти сразу рас-
порядились все свернуть, а уже воз-
веденное здание отдали в ведение 
РОВД.

В районе «Ласточки» был лагерь. 
Там стояли бараки, в которых жили за-
ключенные. Они же строили город. В 
дальнейшем этот лагерь был переме-
щен на «Второй Павлодар».

НКВД находился в бывшем доме 
Дерова, кирпичное здание постройки 
конца 19 века. Сейчас там располага-
ется типография «ЭКО». Изначально 
ЧК находился по улице Красноармей-
цев, это как мне старожилы рассказы-
вали. В 1929 году они переехали в это 
здание и с тех лет там уже обоснова-
лись. Сначала учреждение называ-
лось ОГПУ, потом НКВД, МГБ и КГБ и 
до тех пор, пока им не возвели здание 
по бывшей улице Советов, ныне Бек-
турова. А потом здание отдали под он-
кодиспансер, который там размещал-
ся еще лет 5-6. Уже в 1991 году там 
расположилась типография «ЭКО». Я 
приходил туда уже годы спустя и спра-
шивал тамошних работников: «Как вы 
ощущаете себя в здании, где когда-то 
находилась тюрьма? Вам призраки не 
являются?» Там же людей и пытали, 
и убивали, да и онкология наложила 
свой отпечаток на ауру дома. А они 
говорят, мол, «мы ничего не знаем, не 
чувствуем». Об этом, кстати, писала 
М.С. Тереник, что именно в Сталин-
ские времена там такое происходило.

«У КАЖДОГО ИЗ НАС

В дореволюционных ис-
точниках написано, что 
Павлодар никогда не под-

вергался затоплению.

Больше всего ценю в людях порядочность, в пер-
вую очередь, чистоту, святость и, главное, не-
враждебность. 

Радио «БиБиСи» и китайское радио  подняли шум, что 
мол, в Павлодаре в самом центре города на улице Лени-

на строится новая тюрьма. 

В районе «Ласточки» был лагерь. Там стояли бараки, 
в которых жили заключенные. Они же строили город. 
В дальнейшем этот лагерь был перемещен на «Второй 
Павлодар».

Один из жилых домов военного городка постройки 50-х годов

Здание бывшей тюрьмы. Перекресток улиц Лермонтова и Ленина. Фото Николая МОХИРЕВА

Типография «ЭКО» – в разные годы здание НКВД и онкодиспансера
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- До середины 90-х годов в чис-
ле корпусов ПГУ было здание по 
улице Розы Люксембург (ныне ТД 
«Гулливер»). Насколько нам извест-
но, в 50-е годы в этом здании было 
военное летное училище. Что Вы 
можете вспомнить об этом?

- Летное военное училище появи-
лось в 1948 году. Ему была определе-
на территория на восточной окраине 
города за окружной железной дорогой 

площадью около 500 гектар и плани-
ровалось построить для него воен-
ный городок для летчиков и казармы 
для солдат. Училище было предна-
значено для первоначального обуче-
ния летчиков. Прежде чем попасть в 
большую авиацию, пилот должен был 
«налетать» определенное количе-
ство часов на кукурузниках и малых 
истребителях. Училище сначала раз-
мещалось в примитивных саманных 
казармах, военного городка. Начиная 
с 1950-х годов, стали строить для пи-
лотов кирпичные дома. Если выйти на 
остановке «Пионерская», пройти мимо 
школы №9 и свернуть в переулок, то 
можно  увидеть кирпичные дома по-
стройки 50-х годов. А потом, рядом с 
этими домами, стали строить одно-
этажные финские домики на две квар-
тиры со входами по разные стороны. 
В этих домиках мне довелось прожить 
около двух лет. А потом стали строить 
большие казармы для солдат. Снача-
ла ведь были солдаты, которые обслу-
живали самолеты, а потом появились 
курсанты уже где-то в 1955-56 году. 

- Получается, на территории 
Павлодара был военный городок?

- Да. Городок охватывал район от 
нынешней улицы Чокина от школы 
№9, до улицы Катаева, потом по Ката-
ева поворачивал на север, где шел до 
самой школы №25. В том числе и там, 
где сейчас находится стадион ПГУ, все 
это было.

В 1958 году «Павлодаржилстрой» 
построил здание для летного училища, 
там, где сейчас находится «Гулливер». 
В 1959 году Летное училище еще су-
ществовало, а его аэродром находил-
ся там, где сейчас дачи садоводства 
«Металлург». Там стояли уже военные 

истребители времен Великой Отече-
ственной – ЯК-1, Ла-5. Они над городом 
целыми эскадрильями летали.

- А что потом случилось с Лет-
ным училищем?

- В 1960 году вышел известный 
указ Хрущева о сокращении армии 
на миллион четыреста тысяч чело-
век. Согласно этому указу, училище 
было расформировано в сентябре 
того же года. Все самолеты были 

перебазированы в Славгород. Все, 
кто остался, жили в поселке «Алю-
минстрой», и в тех самых кирпичных 
домах, о которых я говорил выше. 
Вскоре появился индустриальный 
институт, он занял бывшие солдат-
ские казармы. Там размещались все 
кафедры и студенческие общежи-
тия. Что интересно, улица Кутузова 
сейчас пересекает территорию быв-
шего военного городка, а ее до это-
го вообще не было. Самый широкий 
проспект города проложен через во-
енный городок.

- Считаете ли Вы, что среди лю-
дей стало стыдно придерживаться 
родной культуры? 

- Такое есть среди людей. Но надо, 
во-первых, уважать самого себя и 
уважать окружающих тебя людей. Во-
вторых, уважать другие националь-
ности. Для меня лично все равно, кто 
передо мной – еврей, негр или китаец. 
Я в любом случае буду с этим челове-
ком на равных разговаривать. А вот 
другие, бывает, почему-то ненавидят 
друг друга по этническому признаку 
и создают конфликтные ситуации. 
Терроризм возник, потому что неко-
торые люди поставили свои амбиции 
превыше самой жизни. Поэтому у нас 
в мире нынче такая непростая ситуа-

ция. А теперь все ломают голову, как 
эту проблему разрешить. Я считаю, 
что не нужно провоцировать в людях 
взаимную враждебность. Я жил в Лит-
ве, с литовцами дружил, в Казахстане 
дружу с казахами. Мне говорят: «Пей 
кумыс!», я и пью его с удовольствием. 
Бешбармак ем. Все, как положено. А 
другие, иной раз отказываются, мол, 
«я не буду». Но надо помнить, что 
чувство национальной самобытности 
можно оскорбить совершеннейшей 
мелочью. Поэтому традиции других 
народов я уважаю.

- Видите ли Вы среди людей, 
которые Вас окружают, правопри-
емников Вашего труда, дела всей 
Вашей жизни?

- Приемников мало, но они есть. В 
том числе и среди наших членов «Пав-
лодарского дома географии». 

- А почему вы считаете, что так 
мало преемников?

Ну, многие нацелены на зарабаты-
вании денег, стремятся к богатству, и 
на этом фоне им безразлична всякая 
культура. Однако среди тысячи людей 
обязательно один найдется.

Всегда среди людей есть такие, 
которые болеют всей душой за свой 
край, за свой народ. В моей родне 

есть один такой. Юрка Новиков, он 
географию хорошо знает. Я ему гово-
рю: «Подрастешь чуток, - а он сейчас 
в 7 классе учится – вступишь в наш 
Дом географии». Есть у нас еще Саша 
Еремеев, Валерий Походеев. Вообще, 
краеведов у нас мало. Есть краеве-
ды-географы, краеведы-литераторы, 
краеведы-историки. То есть всего три 
направления. Литературное краеведе-
ние у нас представляет О. Григорьева, 
Т. Карандашова. Историческим крае-
ведением занимаюсь я, А. Еремеев, М. 
Тереник, А. Захаренко. Географы-кра-
еведы у нас были представлены Ко-
зиным, и сейчас среди наших членов 
Дома географии тоже немало специ-
алистов в этой области.

- То есть труд краеведа всегда 
оценивается спустя годы?

- Да, конечно. Ну, вот возьмите Ба-
гаева. Он вообще не думал, что будет 
известен как краевед-фотограф. Он 
честно трудился, делал свое дело, так 
же как и мы, сейчас, а оценивать нас 
будут уже наши потомки. 

- Что мешает нашему краведе-
нию развернуться в полной мере?

Финансирование, недостаточная 
поддержка со стороны властей. На-
пример, когда в советское время я 
выпускал первый путеводитель по 
Павлодару, у меня не было сторон-
ников, никто не вызвался меня под-
держать. Наоборот, они мне кричали, 
мол, «зачем ты пишешь о Павлодаре, 
когда город закрытый». Тут имелось 
в виду, что в городе были элементы 
оборонного комплекса, плюс связь с 
Семипалатинским ядерным полиго-
ном. Мне вменяли, что я привлекаю 
внимание американцев и китайских 
шпионов. Но я то не собирался пи-
сать об этих предприятиях. Я писал о 
культуре, о знаковых для региона лю-

дях. Вот такие сидели в обкоме люди. 
Когда я вышел с инициативой сделать 
Павлодарскую энциклопедию для сту-
дентов, школьников и вообще для всех 
жителей, мне категорично возразили, 
что, мол, «не надо, есть Казахская 
энциклопедия». Но Казахская энци-
клопедия не охватывала все стороны 
жизни нашей области. В ней был толь-
ко сам Павлодар, область и районы. А 
я хотел целую энциклопедию издать. 
Это был 1982 год. Я им говорил, что 
придет время и в этом будет острая 
нужда. Прошло двадцать лет, и в 2003 
году мы ее все-таки выпустили, когда в 
ПГУ пришел Е. Арын. Тогда меня сразу 
же привлекли, я пришел со словником, 
составленным по энциклопедии, и на-

чалась работа.
- А Павлодар действительно 

был закрытым городом?
- До 1991 года, пока не закрыли 

Семипалатинский ядерный полигон. 
Более того, Химкомбинат выпускал 
ракетное топливо, Тракторный завод 
выпускал узлы бронемашин и танков.

- Каково Ваше жизненное кредо?
- Девиз у меня такой, он из песни – 

«Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот 
всегда найдет».

- Что помогает Вам сохранить дол-
голетие и внутреннее добродушие?

- Не знаю. Видимо, жизнеспособ-
ность, вера в будущее. Потом я по-
стоянно двигаюсь, не сижу на месте, 
стараюсь как можно больше работать.

- Что Вы больше всего цените в 
людях?

- Порядочность, в первую очередь. 
Чистоту, святость и, главное, невраж-
дебность.

--------------------------------------
И все-таки, что ни говори, Эрнест 

Дмитриевич очень скромный человек. 
Сказав, что он не сидит без дела и 
много работает, он умолчал о целом 
альманахе своих книг, посвященных   
родному краю. Каждая его книга – ре-
зультат кропотливого многолетнего 
труда. Каждая из них хранит тепло и 
глубокомыслие Эрнеста Дмитриевича.

У пограничников бытует такое вы-
ражение: «Есть такая работа – Родину 
защищать». Если перефразировать 
этот тезис, то работа краеведа – это 
Родину сохранять. Сберегать ее на-
следие, вехи истории, культурное бо-
гатство, присущее только этому краю. 

Игорь Тальков в свое время заме-
тил: «у каждого из нас на свете есть 
места, куда приходим мы на миг уеди-
ниться». И действительно, есть некая 
незримая связь у каждого человека 
с его малой Родиной. Сберечь само-
бытность невидимых в повседневной 
жизни пластов нашего наследия – это 
тот невероятный труд, которому отда-
ют тепло своего сердца такие ученые-
краеведы, как Эрнест Соколкин. И этот 
труд не виден до тех пор, пока человек 
вдруг не ощутит тягу к истокам, к сво-
им корням, к единству с родной зем-
лей. Родина у нас – одна на всех, но 
именно малая Родина, ложась одна к 
другой, как лоскуты, рождает единую 
ткань, в которой тысячами нитей пере-
плетаются люди разных националь-
ностей, традиций, культуры и верои-
споведания. Но единым народом нас 
делает именно чувство Родины. Имен-
но поэтому так важны для нас люди,  
как говорит сам Эрнест Дмитриевич, 
«такие, которые болеют всей душой за 
свой край, за свой народ».

НА СВЕТЕ ЕСТЬ МЕСТА…»
На территории Павлодара был военный городок. Он 
охватывал район от нынешней улицы Чокина, в том 
числе и там, где сейчас находится стадион ПГУ,  до 
улицы Катаева, где шел до самой школы №25. 

До 1991 года Павлодар был 
закрытым городом.

Военные истребители вре-
мен Великой Отечествен-
ной летали над городом 

целыми эскадрильями

Один из жилых домов военного городка постройки 50-х годовТД «Гулливер» – в 50-е годы здание  военного летного училища

Улицы нашего города 

Руфина ТОРПИЩЕВА
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ПМУ ТӨРІНДЕ ЖАС АЙТЫСКЕРЛЕР ДОДАСЫ

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде жоғары оқу 
орындарының студенттері арасында «Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, мен 
жастарға сенемін!» атты республикалық ақындар айтысы өтті.

Павлодар мемлекеттік 
университеті мұрындық бо-
лып отырған студенттер 
арасындағы ақындар ай-
тысына еліміздің жоғары 

оқу орындарының жас 
айтыскерлері  қатысты.

Өңірімізде алғаш рет өтіп 
жатқан студенттер арасындағы 
ақындар айтысына Астана, 

Алматы, Қарағанды, Семей, 
Арқалық, Павлодар, Қостанай 
жоғары оқу орындарының 
айтыскерлері бақтарын сына-
ды. 

В Павлодарском госу-
дарственном университете 
имени С. Торайгырова со-
стоялась торжественное со-
брание, посвященное Дню 
Независимости Республики 
Казахстан.

Открыл торжественное 
собрание ректор ПГУ имени 
С. Торайгырова, д.полит.н., 
профессор Арын Орсариев.

«В Послании Президен-
та Казахстана Н.А. Назар-
баева «Казахстан в новой 
глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие» 
были поставлены задачи, 
которые касаются непо-
средственным образом ву-

зов страны, и, в частности, 
нашего университета: по-
вышения инновационного 
потенциала казахстанской 
экономики и уровня подго-
товки технических кадров. 
Многое уже сделано, но 
еще больше предстоит ра-
боты впереди. И я уверен, 
что наш коллектив с честью 
справится с поставленными 
перед ним задачами, внесет 
свою лепту в летопись на-
шей Независимости», – от-
метил Арын Амангельдие-
вич.

В мероприятии в каче-
стве почетного гостя при-
нял участие Джозеф Тамм – 

профессор Стэндфордской 
школы государственной по-
литики университета Дьюк, 
США.

В ходе торжественного 
собрания ректор ПГУ имени 
С. Торайгырова вручил на-
грудные знаки «Почётный 
работник образования Ре-
спублики Казахстан», «Ы. 
Алтынсарин», а также по-
четные грамоты Министер-
ства образования и науки 
РК и маслихата Павлодар-

ской области. Затем состо-
ялась церемония награж-
дения ученых и сотрудников 
вуза за многолетний труд и 
вклад в развитие образова-
ния и науки. Студентка гу-
манитарно-педагогического 
факультета Акмарал Елшин 
была удостоена стипендии 
имени выдающегося писа-
теля, драматурга Калижана 
Бекхожина. 

Приятным подарком для 
зрителей стал праздничный 

концерт, в котором приняли 
участие заслуженный ар-
тист Республики Казахстан 
Ербол Айтбаев, молодые 
акыны, лауреаты республи-
канского айтыса, ансамбль 
«Аннён» корейского этно-
культурного объединения 
Павлодарской области, со-
листы студенческой филар-
монии и танцевальные кол-
лективы области.

Жастар айтысына Қазақстан 
Жазушылар Одағы Павлодар 
облыстық филиалының дирек-
торы, «Ертіс дидары» газетінің 
редакторы Арман Қани,  С. 
Торайғыров атындағы ПМУ   Е. 
Бекмаханов атындағы өлкенің 
тарихы және этнографиясы 
ҒПО директоры, филос.ғ.к., 
доцент, профессор Амантай 
Құдабаев, Қазақстан жазушы-
лар Одағының мүшесі, «Най-
затас»  журналының бас ре-
дакторы Ғалымбек Жұматов, 
С. Торайғыров атындағы ПМУ 
ф.ғ.д.,  профессор Айтмұхамет 
Тұрышев, Республикалық 
ақындар айтысының бірнеше 
дүркін жүлдегері, айтыскер 
ақын Қуанышбек Шарманов 
қазылық етті.

«Айтыстың мақсаты бүгінгі 
жастарды отаншылдыққа, 
бірлікке, ынтымаққа 
тәрбиелеуді, жас ақындардың 
шығармашылық қабілеттерін 
ашып, ынталандыруды көздеді. 
Халықтың алтын мұрасы – 
айтыс өнерін насихаттап 
жүрген Павлодар мемлекеттік 
университетіне алғысымды 
білдіремін», – деді Арман 

Бақтанұлы. 
Айтыстың бас жүлдегері 

семейлік жас айтыскер Серік 
Қуанған атанды. Бірінші 
орынды павлодарлық Абзал 
Қабдраш иеленді. Ал екінші 
орынды қанжығасына байлаған 
астаналық Нұрғанат Қайрат 
болды. Астананың намы-
сын қорғаған Сырым Әуезхан 
үшінші орынға ие болды. 

Сондай-ақ, С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры Арын 
Өрсариевтің арнайы жүлдесі 
қарағандылық Мұхтар Әділовке 
бұйырды. 

Жас ақындар сайысының 
бас жүлдегері Серік Қуанғанның 
айтуынша, айтыс жоғары 
деңгейде өтіп, өз мұратына 
жетті.

– Бүгінгі дода осал болған 
жоқ. Мағжан атамыздың «Ары-
стандай айбатты, жолбары-
стай қайратты, мен жастарға 
сенемін!» сөзін арқау еткен 
сайыс еліміздің кіл мықты жас 
ақындарының басын қосты. Ал 
осындай жыр додасына ұйытқы 
болған шаңыраққа алғысым 
шексіз, – деді жеңімпаз.

Джозеф Тамм - профессор Стэндфордской школы
государственной политики университета Дьюк, США
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И счастье, и власть достаются не тем, 
кто в раздорах, а кто в согласии вершит 

всенародное дело.
Н.А Назарбаев

Бірлігіміз жарасқан - жасасын Қазақстан!

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА
ЕДИНСТВО - НАШ СВЯЩЕННЫЙ СТЯГ

Активисты студенческой 
Ассамблеи «Бірлік» проводят 
большую работу по популяри-
зации идеи Ассамблеи народа 
Казахстана (АНК), сплочению 
студентов разных этносов, про-
живающих в Павлодарском При-
иртышье. Так, под руководством 
областной  научно-экспертной 
группы студенты занимаются из-
учением этнокультуры и этножур-
налистики, а также с размахом 
проводят студенческие фестива-
ли этнических культур. Только  за 
2015-й год студенческой Ассам-
блеей было проведено более 
десятка мероприятий, способ-
ствующих воспитанию молодёжи 
в духе казахстанского патриотиз-
ма. В университете проходят Дни 
этнокультуры, единые уроки Ас-
самблеи и диалоговая площадка 
«Татулық», которая объединяет 
руководителей этнокультурных 
сообществ региона. Кроме того, 
в студенческой газете «Білік» ве-
дётся постоянная рубрика «Под 
шаныраком Ассамблеи». 

Рамиль Смаилов как предсе-
датель студенческой Ассамблеи 
обратил внимание, что подходя-
щий к концу 2015-й год  показал, 
что объединение «Бірлік» гордо 
носит звание филиала областной 
АНК и является органом студен-
ческого самоуправления. 

«В планах студенческого мо-
лодежного объединения пред-
усмотрено усиление работы 
в  области межрегиональных 
отношений. Ассамблея народа 
Казахстана стала действенным 
инструментом сохранения и раз-
вития принципов взаимоуваже-
ния и согласия в обществе. Осо-
бенно актуально это сегодня, 
когда мир стремительно меняет-
ся и молодые люди нередко теря-
ют связь с наследием предков», 
– говорит Рамиль. 

Под эгидой ЮНЕСКО в Павлодарском 
государственном университете имени 
С. Торайгырова прошла читательская 
конференция, посвященная известному 
казахскому писателю Ильясу Есенбер-
лину.

Активисты студенческой Ассам-
блеи «Бірлік», преподаватели и со-
трудники научной библиотеки им. ак. 
Бейсембаева  обсудили жизнь и  ос-
новные этапы творчества Ильяса 
Есенберлина.

 «Сегодняшняя конференция об-
условлена целым рядом факторов. 
В первую очередь мы стремились 
провести параллель между творче-
ством Первого Президента  Н.А. На-
зарбаева и литературным наследием 
И. Есенберлина. Очевидно, что их во 
многом роднит огромная любовь к 
Родине. В своих книгах они апеллиру-
ют к чувству национальной гордости 
читателя и всякий раз напоминают, 
что только в единстве сокрыта сила 
народа Казахстана, народа, который 
по праву унаследовал самобытную 
и опередившую свою эпоху культуру 
тюрков, народа Страны Великой Сте-
пи», – сказал председатель студен-
ческой Ассамблеи «Бірлік» Рамиль 
Смаилов. 

Ильяс Есенберлин – знаковый 
для казахской истории и литерату-
ры писатель, участник Великой От-

ечественной войны, драматург, поэт 
сценарист. Юбилей И. Есенберлина 
празднуется под эгидой ЮНЕСКО, 
что в очередной раз подтверждает 
авторитет писателя в мировом лите-
ратурном процессе.    

В 2015 году в рамках республи-
канской акции «Одна страна – одна 
книга», инициируемой национальной 
академической библиотекой Респу-
блики Казахстан, трилогия «Кочевни-
ки» И. Есенберлина была признана 
книгой года. 

«Знаковым стало то, что 100-лет-
ний юбилей совпал с празднованием 
550-летия Казахского ханства.  Ильяс 
Есенберлин – заслуженный мастер 
пера казахстанской прозы и драма-
тургии. Своим талантом и трудолю-
бием он доказал, что история нома-
дов по праву занимает достойное 
место в культурном наследии чело-
вечества», – говорит библиотекарь 
сектора художественной литерату-
ры и библиотеки народа Казахстана 
Елена Лиханова.

С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінде 
«Павлодар облысының татар-башқұрт 
қоғамдық-мәдени орталығы» қоғамдық 
бірлестігінің мерейтойын тойлау 
шеңберінде Татар кітабы күні өтті. 

Шара Павлодар облысының 
татар-башқұрт қоғамдық-мәдени 
орталғы, С. Торайғыров атындағы 
ПМУ «Бірлік» студенттік Ассам-
блеясы мен Қазақстан халқы 
кітапханасының мұрындық болуы-
мен жүзеге асты.Әдеби кездесуге 
«Бірлік» студенттік ассамблеясының 
белсенділері, студенттер мен ма-
гистранттар және кештің құрметті 
қонақтары ретінде татар-башқұрт 
этномәдени бірлестігінің мүшелері 
қатысты.«Бірлік» студенттік 
Ассамблеясының төрағасы Ра-
мил Смаиловтың мәлімдеуінше, 
бүгінгі кездесудің мақсаты әлемдік 
мәдениеттің бір бөлшегі ретінде 
татар әдебиетін танып-білу.Пав-
лодар облысының татар-башқұрт 
қоғамдық мәдени орталғының 
төрайымы Венера Иванова жиылған 
көпшілікке орталық қызметі мен 
жетістіктері туралы әңгімелеп 
берді. Сонымен қатар, ол орталық 
атынан Ертістің Павлодар өңірінен 
шыққан татар жазушыларының 
кітаптарын сыйға тартты. «Татар-
башқұрт орталығы татар мәдениеті 
мен әдебитеіне арналған осын-
дай тамаша кешке ұйытқы болған 
С. Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетіне 
алғысымызды білдіреміз», – деді 
Венера Альфредовна.

К. Даржуман атындағы ұлттық 
жаңғыру мектебінің оқытушысы Роза 
Серасшетдинова өз сөзінде өңірдегі 
татар орталғының қалыптасу та-
рихы мен мектеп оқушыларының 
жетістіктерін баяндап берді. Роза 
Нұриқызының айтуынша, әр ұлт 

өзінің қай ұлт өкілі екнін біліп қана 
қоймай, мәдени, әдеби, тари-
хи мұраларына қанығып өскені 
абзал. «Татар-башқұрт мәдени 
орталығы жас ұрпақты ұлттың асыл 
мұраларымен сусындатып келеді. 
Осы үшін біз Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевқа ризалығымызды 
білдіреміз», – деді Роза Нұриқызы.

Ал Қазақстан халқы 
кітапханасының меңгерушісі 
Елена Лиханова университет 
кітапханысының қорындағы татар 
жазушыларының әдебиеттері және 
татар тіліндегі энциклопедиялар 
мен мерзімдік басылымдар туралы 
ақпарат берді.

Татар әдебиетінің ерекшеліктері, 
татар жазушылары Ғабдолла Тоқай 
мен Мұса Жалил шығармашылығы 
жайында Павлодар мемлекеттік 
университетінің журналистика 
кафедрасының профессоры, ф.ғ.к. 
Закия Латыпова қызықты әңгіме 
өрбітті.

Кеш қатысушылары танымды 
да тағылымды әңгімелесулерден 
өзге студенттердің өнерлеріне 
де қанық болды. Гуманитарлық-
педагогикалық факультеттің 3 курс 
студенті Ринат Абдулкаюмов «Ана 
тілі» өлеңімен көпшілікті тәнті етті. 
Агротехнологиялық факультеттің 
4 курс студенті Гүлжан Ишимова 
Мұса Жалилдің шығармасын оқыды. 
Сондай-ақ, татар музыкасын скрип-
када орындаған Юлия Рамазанова 
қонақтарды өз өнерімен сүйсіндірді.

Шара Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығы 
және Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күні 
мерекесіне арналды. Іс-шараның 
мақсаты аймақтағы финн-угор 
халықтарының мәдениеті мен 
өнерін, салт-дәстүрі мен ұлттық 
тағамдарын көпшілік назарына та-
ныстыру, қоғамдағы татулық пен 
ұлтаралық келісімді нығайту болып 
табылады.

ҚХА Павлодар облысының 
финн-угор бірлестігін кеңінен та-
ныстыру шарасын ұйымдастыруға 
С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың 
«Бірлік» студенттік Ассамблея-
сы мүшелері белсенді атсалысты.
Кеш шымылдығын ашқан Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
тәрбие және әлеуметтік мәселелер 
департаментінің директоры Қайрат 
Ашенов сөзінде Қазақстан халқы 
Ассамблеясы – қоғамдағы бірлік 
пен келісімді қамтамасыз етуші 
маңызды институт екенін атап өтті. 
Ол:

– С. Торайғыров атындағы ПМУ-
дың студенттік Ассамблеясының 
этномәдени бірлестіктермен 
тығыз ынтымақтастығы арқасында 
студенттер қауымы финн-угор 
халықтарының мәдениетімен 
жақынырақ танысу мүмкіндігі туды, 
– деді.

Өңірдің финн-угор этномәдени 
бірлестігінің өкілдері С. Торайғыров 

атындағы ПМУ ұжымы мен сту-
денттер қауымына мазмұнды да 
қызықты бағдарлама дайындап, ана 
тілдерінде ән салды, өлең оқыды, 
ұлттық билерін көрсетті. Сонымен 
қатар, қонақтар көрермендерді 
финн-угор халықтарының балық 
пен жидектен жасалған ұлттық 
тағамдарынан дәм татқызды.

Кеш қонақтары – финн-угор 
бірлестігінің өкілдері С. Торайғыров 
атындағы ПМУ-ға естелікке марий 
және удмурт қуыршақтарын сыйла-
ды.

Павлодар облысының финн-
угор этномәдени бірлестігінің 
төрайымы Ольга Николашина:  

– Финн-угор халықтары тобына 
31 этнос кіреді, олар марийлер, вен-
грлер, пермяктар, удмуртар және 
тағы басқа көптеген ұлттар. Пав-
лодар өңіріндегі біздің бірлестігіміз 
ағымдағы жылдың мамыр ай-
ында құрылған болатын. Осы 
аралықта біз көптеген іс-шараларға 
қатыстық. Ал, бүгін еліміздің 
жетекші университеттерінің бірі 
– С. Торайғыров атындағы ПМУ 
қабырғасында өз бірлестігімізді 
таныстырғанымызға өте 
қуаныштымыз. Алдағы уақытта 
біздің бірлестіктің жастар қанаты 
белсенді студенттермен толығып, 
түрлі шараларды бірлесіп 
атқаратын боламыз деген үміттемін, 
– деді.

Ә д е б и е т  -  ұ р п а қ қ а  м ұ р а

ТОЛЬКО ВПЕРЕД ! 

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
АССАМБЛЕЯ 
«БІРЛІК» ПОЛУЧИЛА 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
АКИМА ГОРОДА

#PSUKZ    #PSU_KZ    #ANK_PSU   #KC_МО_АНК 
#ДОСТЫК #АССАМБЛЕЯ # ЕДИНСТОВ #СОГЛАСИЕ 

Достық - 
біздің туымыз!

С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде финн-угор 
халықтарының мәдениет күні өтті.

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ КЛАССИКА
КАЗАХСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
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Повелители цифр: 
хрупкие снаружи, стойкие внутри

В начале декабря свой 
юбилей отметила 
директор департамента 
экономики и финансов, 
главный бухгалтер ПГУ 
Татьяна Ильинична 
Кофтанюк. 

Н
едавно прибиралась дома и наткнулась на старые дере-
вянные счеты моей Бабушки. Добротные такие, потер-
тые от времени и помнящие все нули и единицы, кото-

рые через них прошли. Бабушка моя была бухгалтером еще 
в Советскую эпоху, но даже когда вышла на пенсию считала 
лучше, чем я на трех калькуляторах. Даже когда компьютер 
появился, она, в отличие от меня не делала ошибок и поль-
зовалась исключительно своими старыми счетами. И я, глядя 
на нее, не могла понять, как ей удается не упустить из виду ни 
одной цифры, ни одной запятой. Действительно, у бухгалте-
ров есть нечто незримо общее. 

Терпение? Конечно. Чтобы все эти бесконечные массивы 
нулей и единиц удержать в голове, потом еще три раза пере-
проверить, нужно быть поистине человеком с железными не-
рвами и просто бездонным терпением.

А хладнокровие и выдержка? Безусловно. Я даже пред-
ставить не могу, как, пусть и с помощью «1С», высчитать зар-

плату для каждого работника университета, при этом учесть 
все переменные и никого не обидеть.

Я как-то попробовала составить налоговый отчет и сде-
лать сводную таблицу по комуслугам. На третий день расче-
тов у меня была квадратная голова и вокруг мир мне виделся, 
как в «Матрице». Так я поняла, какое высокое это искусство 
– труд счетовода. Поэтому я снимаю шляпу перед нашими 
бухгалтерами, ибо они делают поистине колоссальную рабо-
ту, которую мы, работники университета, принимаем как дан-
ность.

Конечно же, кудесницы счетной науки имеют некоторые 
преференции в сравнении с другими работниками, но согла-
ситесь, эти преференции заслужены. Это я бы хотела ска-
зать тем, кто пеняет на счетоводов, мол, «работа не пыльная. 
Знай, сиди себе на кнопочки нажимай, да циферки двигай». 
Еще раз напоминаю, просто попробуйте сделать сводную та-
блицу домашнего бюджета со всеми переменными, прихода-

ми и расходами или составить отчет в налоговую. Желание 
зубоскалить у вас сразу отпадет, и вы поймете, что бухгалте-
ры едят свой хлеб не просто так.

Опять же, каждый выбирает свое жизненное призвание 
в меру своих способностей. Кому-то дано разливать сталь, 
кому-то возделывать землю, кому-то врачевать и защищать. 
Но все мы, от простого продавца в магазине до госчиновни-
ка, в конце месяца ждем своей зарплаты и не задумываемся, 
как она там нарисовывается. Просто есть люди, которым дано 
держать в голове «Матрицу» с ее бесконечными нулями и 
единицами и при этом оставаться живой женщиной, любящей 
матерью и женой.

С Днем бухгалтера, Вас уважаемые наши кудесницы счет-
ной науки.

Руфина ТОРПИЩЕВА

М
ы знаем, что ей пришлось 
пройти непростой жизнен-
ный и профессиональный 

путь, но, несмотря на это, она суме-
ла сохранить жизнелюбие и стой-
кость. 

Для многих Татьяна Ильинична 
– пример того, как женщина способ-
на сочетать в себе специалиста вы-
сокого уровня и при этом сохранять 
свою тонкую женскую сущность. 

Удивительно, что при всей сво-
ей загруженности как специалиста 
в области финансов, она находит 

время, силы и ресурсы, чтобы наш 
университет мог выстоять в эти не-
простые времена.

Глядя на Татьяну Ильиничну, 
можно уверенно отметить, что ей 
присуща степенность  и проница-
тельность. Богатейший опыт по 
праву ставит ее в один ряд с от-
цами-основателями первого инду-
стриального университета Приир-
тышья.

Удивительно, как ей удается со-
вмещать настолько ответственную 
работу и заботу о близких. А ведь 

это поистине высокое искусство – 
руководить, не командуя, во всем 
находить золотую середину, а вер-
нувшись к родному очагу, оставить 
все проблемы за порогом.

 Поздравляя юбиляра, весь кол-
лектив университета желает Татья-
не Ильиничне оставаться таким же 
светлым, излучающим добродушие 
человеком и сохранять жизнелю-
бие в любую непогоду. Потому что 
«важней всего, погода в доме». 
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Бәкіжан Кәкім,
С. Торайғыров атындағы ПМУ 
Фил -101 тобының студенті.

Талант деген өте сирек құбылыс,
Қырық жылда бір гүлдейтін Зеравшан.
Тұлға болу қайда дейміз көбіміз,
Магеландай теңіз кешіп жер ашқан.

Біздерге тән қисынсыз іс, әртістік,
Мінезіміз химиялық қосылыс.
Орап алған шырмауына жалғыздық,
Талант болсақ, қайдан болсын досымыз?!

Бәрі бөлек, жұмбаққа бай денеміз,
Басымызда түсініксіз теңдеулер.
Соқпақ жолмен жаяулатып келеміз,
Басын иіп қалар ма деп белдеулер?!

Біздегі бар өр мінездің жанында,
Александр мұнарасы түкте емес.
Жүректерде жалын оты барында,
Бағындырар алдымызда көп белес.

Санамызды жиі-жиі қоршап күз,
Қиялдарсыз бұдан қашу мүмкін бе?
Фараондар заманында болсақ біз,
Пирамида салынар ма ед бір күнде?!

Бойымыздан алшаққа безген күш те,
Қайта оралар жоғалған түсің мұңды.
Біздерге арнап жасалар ескерткіш те,
Зевске арнап салынған мүсін сынды.

Пенделікке бой бермесек егер біз,
Пайғамбарлар жолын бастап кетер ме ек?
Бәріміз де мына өмірде бекерміз,
Сол талантты кейінгіге шегерсек.

Когда застынут реки

А за окном метель
А за окном метель, 
А за окном, увы, не листья. 
Мы заняты совсем не тем,
Совсем не то тревожит наши мысли.
А за окном метель и вновь зима. 
Сотрет следы опавших судеб. 
И ждет растаянных сердец весна.
Ты подожди, метель, недолго править будет 
Оставлю все в холодном феврале.
Найду подснежник под твоим окном. 
Пройдусь по ледяной серебряной земле. 
Весенним мартовским теплом. 
Но за окном пока метель. 
И холодно на нашей кухне... 
Все дольше греется постель. 
А ты мои не греешь руки. 
И как же жду, когда настанет утро. 
Когда проснутся первые цветы!!! 
И все пройдет, все заново как будто.
От бога посланный мне ты...

Когда застынут реки, затихнет звук колков 
И перебором пальцем по струнам вниз и до, 
Затихнет звук гитары и голос в тишине 
Расскажет о любви, моей любви к тебе. 
Перебирая струны под шумный звук дождя 
Когда застынут реки, забуду я тебя 
И лишь гитары звук напомнит о тебе 
Моей любви печальной, моей любви к тебе. 
Ты больше не услышишь из моих уст слова, 
Слова под звук гитары, под шумный звук дождя. 

Зарина Кусаинова,
студентка группы Жур-302

Вероника РУСАНОВА,
студентка группы Жур-202

К 100-ЛЕТИЮ 

В последние дни годовщины 
Великой Победы научная библио-
тека ПГУ провела вечер памяти, по-
священного одному из величайших 
летописцев Великой Отечествен-
ной войны. Встреча воспоминаний 
прошла в клубе «Вдохновение», где 
гостям был предложен устный жур-
нал «Поэт, писатель, солдат. Кон-
стантин Симонов».

 Константин Симонов – настоя-

щий мастер слова, который сумел  
правдиво и достоверно рассказать 
о Великой Отечественной войне. 
Одно из самых знаковых его тво-
рений в прозе – это четырехтомник 
«Живые и мертвые». В нем он пред-
ставил войну без прикрас, со всеми 
ее тягостями, сломанными судьба-
ми, радостями и горестями простых 
людей, сражавшихся за свою Роди-
ну.

Но апофеозом поэтического 
мастерства Константина Симонова 
по праву является стихотворение 
«Жди меня, и я вернусь…». Это 
короткое, но невероятно емкое по 
своей душевности и искренности 
стихотворение стало символом на-
дежды для миллионов людей, ко-
торых страшная война разлучила, 
кого-то на четыре долгих года, а 
кого-то и навсегда. И сложенное в 
треугольник письмо, в котором при 
тусклом свете землянки были лю-
бовно выведены эти строки, все-
ляло надежду в каждого человека 
и целую страну. С этими строками 
солдаты брали уже в сотый раз не-
преступную безымянную высоту. 
Эти строки знала наизусть каждая 
жена, мать, сестра и еще тысячи 
женщин по всей изорванной войной 
стране. 

И эти строки – прямое доказа-
тельство того, что один талантли-

вый человек, которому Бог вложил 
в руки перо, может словом сделать 
больше, чем целая дивизия, может 
сделать слово сильней, чем сама 
война. «Жди меня, и я вернусь…» 
для миллионов людей стало той 
точкой опоры, которая не давала 
дрогнуть перед ужасами войны, пе-
ред армадами танков Гудериана и 
истошным воем «Мессершмиттов». 
Эти строки – символ истинной люб-
ви и верности, символ самой жизни. 

Мало кто знает, что Константин 
Симонов спас уже после войны мно-
гих людей в эпоху, когда в стране 
уже вовсю перемалывали людские 
судьбы жернова карательной систе-
мы НКВД. Многих из них Симонов 
сумел реабилитировать, кого-то при 
жизни, а кого-то и посмертно. Среди 
них были поэты-герои Муса Джа-
лиль, Абдул Алиш, Фатых Карим и 
многие другие защитники Родины, 
которых подвергли репрессиям и 

совершенно незаслуженно причис-
лили к «врагам народа». 

Удивительной глубины стихот-
ворения Константина Симонова в 
этот вечер прочитали вслух Татьяна 
Дорошенко, Роза Бурсагова (ФИЛ-
302), Гульжан  Ишимова (Агр-402), 
Рустам Нигматуллин (ЭЭ-402).

Студенты после знакомства с 
творчеством Константина Симоно-
ва были едины в одном: книги этого 
летописца Великой Отечественной 
– прямое предостережение всем 
ныне живущим и грядущим поко-
лениям. В свою очередь, библи-
отекарь сектора художественной 
литературы и библиотеки народа 
Казахстана Елена Лиханова озвучи-
ла общее ощущение вечера памя-
ти: «Пусть лучше война остается на 
страницах книг, потому что ее уроки 
даются людям слишком большой 
ценой». 

Руфина ТОРПИЩЕВА

КОНСТАНТИНА 
СИМОНОВА 

ТАЛАНТ
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жан-жақты дамуы. 
– Жаңаның бәрі – бір 

кездері ұмытылған ескінің 
көзі. Сондықтан, бүгінгі за-
манауи заманда бұрынғы 
өткен дәуірден жеткен 
дәстүрлердің құндылығы 
басым болады.  Бүгінгі кеш-
те сымбатты ханзадалар 
мен сұлу ханшайымдардың  
билері ақсүйектік 
талғамның, әдемілік пен 
сән-салтанаттың көрінісін 
айшықтады, – дейді С. 
Торайғыров атындағы ПМУ 
Қазақстан студенттері 
альянсінің төрағасы Айдар 
Мұратов.

өтті. «ПМУ ханзадасы мен 
ханшайымы» атағына Жа-
нат Сәкенов пен Мадина 
Рамазанова лайықты деп 
танылды. Ал «Көрермен 
көзайымы ханзадасы мен 
ханшайымы»  атағы Мақсат 
Набиев пен Айда Хамзинаға 
бұйырды.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың Қазақстан сту-
денттер альянсі төрағасы 
Айдар Мұратовтың айтуын-
ша, балды өткізудегі мақсат 
– Павлодар мемлекеттік 
университетінің студенттері 
сапалы білім алумен қатар 
шығармашылық бағытта 

таңғажайып әлеміне есігін 
ашты. Олар полонез, мену-
эт, павана, француздық ка-
дриль билерін мың бұрала 
билеп, көрген көзге қуаныш 
сыйлады. Бұл кеште сері 
бекзадалар мен сұлу бой-
жеткендер веналық ертегі 
кейіпкеріне айналады.

Классикалық би өнерінен 
бөлек қатысушылар та-
рих, әдебиет және музыка 
арқылы балдың шығу та-
рихына үңілді. Сондай-ақ, 
дебютанттар қонақтардың 
веналық бал өткен дәуірді 
сезінуі үшін көпшілік наза-
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Конкурс красоты «Мисс ПГУ 

2015» прошел в Павлодарском 

государственном университете 

имени С. Торайгырова.
За главный приз состязались 50 

юных красавиц, в отборочном туре в 
финал прошли 10 из них. Традици-
онно, кроме внешних данных, кон-
курсантки должны были показать и 
другие свои природные дарования. 
Во многих номерах четко прогляды-
валась долгая и кропотливая подго-
товка, было очевидно, что девушки 
старались.  

Юным наядам сопутствовали 
извечные музы Талия, Мельпомена, 
Терпсихора и Аэда. Сценические об-
разы смогли затронуть сердце  каж-
дого из гостей конкурса. За один ска-
зочный вечер зритель смог увидеть 
театральные постановки, вокальные 
номера и изысканную хореографию.

В завершение вечера  зал рас-
пределил свою благосклонность 
среди соискательниц следующим 
образом. Специальную номинацию 
от организаторов «Мисс КДМ 2015» 
получила Ульяна Жевоченко, краса-

вица от  факультета государствен-
ного управления бизнеса и права. 

Маржан Каирбекова стала вто-
рой вице-мисс ПГУ, доказав, что 
математика может быть очень ув-
лекательной наукой, и представив 
факультет физики математики и ин-
формационных технологий.

Кристина Комарова заслуженно 
получила титул первой вице-мисс 
ПГУ и подтвердила, что будущие 
менеджеры могут сочетать в себе 
интеллект и красоту. Кристина пред-
ставляла факультет государствен-
ного управления бизнеса и права.

Корону победительницы кон-
курса получила Аида Байтемирова, 
студентка факультета металлургии, 
машиностроения и транспорта.

Красавицы университета смогут 
участвовать в региональном конкур-
се «Мисс Павлодар 2016», где на вы-
соком уровне представят ПГУ им. С. 
Торайгырова.

С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлкеттік  университеті  Сту-
денттер күніне орай Веналық бал 
өткізді.

Жастар балы С. 
Торайғыров атындағы ПМУ 
Қазақстан студенттері 
альянсі мен оқу орданың 
тәрбие  және әлеуметтік 
мәселелер департаментінің 
мұрындық болуымен өтті.

Сәнді киінгіен дебютант-
тар XIX ғасыр мәнері мен 
рухында өткен би балының  
салтанаты мен шырай-
ын келтірді. Өткен күннің 
еншісінде қалған дәстүрлер 
мен әдепті, сұлулық пен 
өнерді паш ететін веналық 
балда қатысушылар 
классикалық бидің 

рына ертегіге толы дәуірді, 
веналық балдың тарихы 
мен ерекшеліктерін арқау 
еткен театралды қойылым 
ұсынды. Олар театр өнерінің 
трагедия, драма және ко-
медия жанрлары бойынша 
актерлік шеберліктерін паш 
етті.

Мұнымен қоса, кеш 
бағдарлмасында Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
өнерлі студенттері де өнер 
көрсетті.

Ал кеш соңында балдың 
ханзадасы мен ханшайы-
мы жария етіліп, тәж кигізу 
рәсімі ерекше салтанатпен 

Сән-салтанатқа толы Вена балы

В  П Г У  В Ы Б Р А Л И 
П Е Р В У Ю  КРАСАВИЦУ


