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ҰЛТ ЖОСПАРЫ – 

ЕЛДІҢ АСЫЛ АРМАНЫ
Қазақстан Республикасы алдында жаһанның 

дәулетті мемлекеттер қатарына ену мұраты тұр. 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлт 
жоспары – қазақстандық арманға бастайтын жол» 
мақаласын қазақстандықтарды ізгі мұраттарға 
жетелейтін бағыты деп бағалауға болады. Елбасы 
мемлекеттің дамуына қозғаушы болатын тетіктерді 
айқындап, алдағы межені бағдарлап берді.

Әр адамның, ұлттың, мемлекеттің асыл арманы 
болады. Сол бір арман қиялда қалмай, мақсат 
пен мұраттарға ұласып, жоспар мен міндеттерге 
жүк артып, жетістіктерге жетелейді. Міне, осы бір 
жолмен ұлттың, мемлекеттің асыл мұраты өлшенсе 
керек. Бұл жолда талай жанның жеке адамдық 
армандары құрбан болып, талай ғұмыр қыршын 
кеткенін ұрпағы ұмытпайды. Осылайша ел алдында 
«Тәуелсіздік», «Мәңгілік Ел» сынды құндылықтар 
пайда болды. Ендігі халықтың басты мұраты-осы 
құндылықтарды құрметтеуді, сақтауды болашақ 
ұрпақтың бойына сіңіру.

Елбасының мақаласында баян еткен «Жаңа 
қазақстандық арманы» жаңаша ойлану, жаңа 
серпіліс, жаңа сеніммен алға қадам басуды және 
халық тұрмысының жақсаруына жол бастайды. Біз 
бұған бес институттық реформаны жүзеге асыру 
арқылы жетеміз. Бұл жолда 100 нақты қадам – Ұлт 
жоспары бізге шамшырақтай жол сілтейтіні анық.

Нұрсұлтан Әбішұлының мақаласында 
мемлекетті кәсібилендіру, құқықтық тәртіп, 
шығынсыз экономикаға қадам басу, сыртқы 
инвестициялардың жаңа көздері, инновациялық 
индустрияландыруға баса назар аударды. Елбасы 
ғылымды қажет ететін экономиканы қалыптастыру, 
бәсекеге қабілетті жоғары технологиялы 
өндірістерді өсіру туралы атап өтті. Бұл бағыттарды 
кадрларды дайындайтын жоғары оқу орындарына 
жүктелген жауапкершілік деп түсінген жөн. Өйткені, 
бәсекеге қабілетті өндіріс орындарында еңбек 
ететін жоғары мектеп түлектері болатыны сөзсіз. 

Сондай-ақ тарихымызда бұрын-соңды 
болмаған ауқымды ұлттық заңнамалық өзгерістіер 
болмақ. Бұл ел экономикасы мен қоғамды ілгері 
дамытуға әрі ХХІ ғасырда көшбасшы отыз ұлттың 
бірі болуға жетелейтін болады.

Біз тарихи маңызды кезеңде өмір сүрудеміз. 
Бір кездері ата-бабаларымыз арман еткен дәулетті 
де жасампаз Тәуелсіз Қазақстанды Мәңгілік ел 
ету жолында еңбек жасау бүгінгі ұрпақ еншісіне 
бұйырған екен. Енді бұл – біздің жаңа қазақстандық 
арманымыз.

Арын Өрсариев,                                             
С. Торайғыров атындағы ПМУ ректоры.
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Ж О О  Ү З Д І К 
О Қ Ы Т У Ш Ы Л А Р Ы

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің бес бірдей оқытушысы 
2015 жылғы «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» республикалық байқауының жеңімпазы 
атанды.

Айтулы грантты С.Торайғы- 
ров атындағы ПМУ-дың 
оқытушылары: б.ғ.д., химиялық 
технологиялар және жараты-
лыстану факультетінің деканы 
Қанат Ахметов, техн.ғ.д., сәулет-
құрылыс факультетінің дека-
ны Марат Күдерин, б.ғ.д., «Био-
технология» кафедрасының 
профессоры Сәуле Абимуль-
дина, ф.ғ.к., «Қазақ фило-
логиясы» кафедрасының 
қауымдастырылған профессо-
ры Айнұр Кәріпжанова, э.ғ.к., 
«Экономика» кафедрасының 

қауымдастырылған профессоры 
Айнаш Нұрғалиева иеленді.

«ЖОО үздік оқытушысы» 
байқауы оқытушылардың 
шығармашылық қабілеттерін 
ұштауға және халықаралық 
ынтымақтастықты нығайтуға 
ықпал етеді. Мұнымен қоса, 
ғылымның жаңа бағыты бойынша 
халықаралық конвенция талап-
тарына сай ұстаздардың кәсіби 
деңгейінің өсуіне жол ашылады. 

«Ұстаз ісі сырттай қарапайым 
болғанымен, тарихтағы ең 
ұлы істің бірі» демекші, кәсіби 

тұрғыдан өз ісінің нәтижелерін 
үздік көрсетіп, «Жоғары оқу 
орнының үздік оқытушысы» 
байқауында жүзден – жүйрік, 
мыңнан – тұлпар шыққан 
әріптестеріміздің еңбегі шын 
бағаланды деп есептеймін», 
– дейді грант иегері Айнұр 
Каріпжанова.

Бұл гранттың арқасында 
ғалымдар өздерінің ғылыми 
жұмыстарымен тереңірек ай-
налыса алады. Өйткені, «ЖОО 
үздік оқытушысы» байқауындағы 
жеңіс оқытушылардың әлемдегі 

На открытии мероприятия про-
ректор по академической работе 
Павлодарского государственного 
университета имени С. Торайгыро-
ва, к.философ.н. Гаухар Ахметова 
рассказала будущим абитуриентам 
и их родителям об истории, особен-
ностях учебно-образовательной 
деятельности, культурной и обще-
ственной жизни вуза. 

«ПГУ входит в пятерку лучших 

вузов Казахстана, занимая лидиру-
ющие позиции по многим показа-
телям. Здесь же есть возможность 
поступить на военную кафедру и 
получить дополнительно к диплому 
воинское звание», – сказала Гаухар 
Галымовна.

ПГУ имени С. Торайгырова 
является единственным государ-
ственным вузом в Павлодарской об-
ласти, осуществляющим трехуров-

невую (бакалавриат, магистратура 
и докторантура PhD) подготовку 
кадров по широкому спектру спе-
циальностей. Университет входит в 
Европейскую ассоциацию универ-
ситетов, отмечен международной 
наградой «Европейское качество». 
Трендами вуза являются: програм-
мы академической мобильности, 
международное сотрудничество, 
приглашение зарубежных лекторов, 
внедрение дуального образования, 
развитие предпринимательских и 
лидерских качеств у студентов.

Деканы всех факультетов Пав-
лодарского государственного уни-

верситета имени 
С. Торайгырова 
ознакомили гостей 
с условиями по-
ступления в ПГУ, а 
также ответили на 
вопросы будущих 
абитуриентов. Кро-
ме того, для школь-
ников и выпускни-
ков колледжей был 
показан видеофильм о специально-
стях и основных трендах вуза.

По традиции творческие кол-
лективы студенческой филармо-
нии Павлодарского госунивер-

ситета подготовили концертную 
программу для будущих абитури-
ентов. Для школьников также вы-
ступила команда КВН «Павлодар 
жастар құрамасы».

Бұл күні университетте бес 
арнайы мұражай алаңдары 
жайғасты. Бірінші алаңда күй 
атасы – Қорқыт ата иелік етті. 
Бұл алаңда қонақтар Қорқыт 
бабаның ғұмырнамасы мен 
күйлері туралы мәліметке қанық 

болды.
Екінші алаңда қазақтың 

қасиетті қара домбырасы орын 
тепті. Бұл кезеңде оқушылар 
домбыраның шығу тарихы мен 
аңыздарын естіп, домбыра жай-
ында көп мәлімет алды. 

В Павлодарском государственном университете имени С. Торайгырова прошел День 
открытых дверей, предоставляющий желающим поступить в университет возмож-
ность больше узнать о выбранной специальности. Это мероприятие, давно ставшее 
доброй традицией, снова собрало в одном здании огромное количество потенциальных 
студентов ведущего вуза региона, чтобы 
помочь им правильно определиться в сво-
ем выборе. Здесь в этот день можно было 
встретить выпускников школ и колледжей 
г. Павлодара, с интересом рассматриваю-
щих окружающую обстановку.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің мұражай 
кешені «Мұражайдағы түн» шарасын өткізді. 

П Г У  Р А С П А Х Н У Л  Д В Е Р И

МҰРАЖАЙДАҒЫ ТҮН  

алдыңғы қатарлы университет-
терде тағлымдамадан өтуіне 
мүмкіндік береді. Бұдан өзге, 
жеңімпаздар жыл бойы зерт-
теу жобасының тақырыбына 
сай жұмыстармен және оқу 
үрдісін ұйымдастыру бойынша 
халықаралық, республикалық 

ғылыми конференциялар, симпо-
зиумдар, конгресстер мен семи-
нарлар жұмысына қатыса алады. 
Бұл жұмыстардың нәтижесінде 
білім беру саласында екі елдің 
ғалымдары мен мамандарының 
бірлескен жобалары, тәжірибе 
алмасуы жүзеге асады.

Келесі алаңда киізі үй 
бейнеленді. Мұнда балалар 
көшпенді халықтың баспана-
сы – киіз үйдің құрылымы мен 
жабдықтары турасында терең 
ақпар алды. Сондай-ақ, бұл 
алаңның иесі қонақтарға бесіктің 
тәрбиелік мәні мен тарихы тура-
лы әңгімелеп берді.

Ал кейінгі алаң қазақ баты-
рына қажеттінің бар дүниесімен 
жабдықталған. Мұнда оқушылар 
сарбаздың бес қаруымен таны-
сты. Олар ата-бабаларының жа-
умен шайқаста қолданған жақ, 
оқ, семсер, қылыш, найза, ай-
балта және шоқпар сынды қару 
түрлерін танып-білді.

Ал соңғы кезеңде қонақтар 
шеберлердің қожалығына 
өтті. Бұл алаңда мұражайдағы 
әшекей бұйымдар қонақтар 
назарына ұсынылды. Бұдан 

өзге, сәулет және құрылыс 
факультетінің студенттері өз 
қолдарымен жасаған әшкей 
бұйымдарын көрсетіп, олардың 
жасалу жолдарымен таныстыр-
ды.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ мұражай кешені Пав-
лодар облысындағы жас 
мұражайлардың бірі болғанымен 
ол-мәдениеттік мұра сақтаушы 
ретінде көпке мәлім. Мұражай 
кешені университеттің 
құрылғанынан бастап бүгінгі 
күндерге дейін білім орданың 
ғылыми-білімдік, мәдени-
ағартушылық, қоғамдық 
жақтарын паш етіп келеді. 
Мұражай кешенінің құрамына 
9 мұражай кіреді: Павлодар 
облысы ғылымының тарихы 
мұражайы, қазақ этнографиясы 
мұражайы, техника тарихының 

мұражайы, геологиялық 
мұражай, Ә.Марғұлан атындағы 
археологиялық мұражай, Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
тарихының мұражайы, 
«Дос-мұқасан» ВАА-ның 
шығармашылығына арналған 
мұражай, Қазақстанның 
минералды-шикізат базасының 
мұражайы, жәндіктер мұражайы.

– Бұл шараның мақсаты 
университеттегі қазақ 
этнографиялық мұражайы экс-
понаттарымен жоғары сынып 
оқушыларын таныстыруды 
көздеді. Ал қазақ мәдениеті мен 
тарихының жаршысы ретінде 
С. Торайғыров атындағы ПМУ 
осылайша мектеп оқушыларына 
есігін айқара ашты, – деді С. 
Торайғыров атындағы ПМУ 
мұражай кешенінің басшысы 
Гүлнәр Рахимжанова.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЗИМНЯЯ ШКОЛА

В Павлодарском государственном университете имени С. Торайгырова состоялась зимняя на-
учная школа на тему «Когнитивная лингвистика и концептуальные исследования».

По словам организатора науч-
ной школы, директора центра поли-
язычного образования ПГУ имени 
С. Торайгырова, к.п.н., доцента Жа-
нарсын Капеновой, цель мероприя-

тия – объединение научной мысли, 
обмен опытом между ведущими 
учёными-филологами, обсуждение 
актуальных проблем современной 
лингвистики в аспекте когнитивных 

и концептуальных ис-
следований. 

В семинаре при-
няли участие профес-
сорско -преподава-
тельский состав ПГУ 
имени С. Торайгыро-
ва, преподаватели из 
вузов Семея, Петро-
павловска, Караган-
ды и других городов 
республики.

Лекции для 
участников читали 

известные иностранные учёные-
лингвисты: член-корреспондент 
Сибирской академии наук выс-
шей школы, д.ф.н., почётный док-
тор, профессор военной академии 
материально-технического обе-
спечения Марина Пименова (г. 
Санкт-Петерберг, РФ), профессор 
Витебского государственного уни-
верситета имени П.М. Машерова, 
д.ф.н. Валентина Маслова (г. Ви-
тебск, Белоруссия).

Завершающим этапом зимней 
школы стал круглый стол, посвя-
щённый вопросу полиязычия в Ре-
спублике Казахстан, роли казахско-
го, русского и английского языков в 
образовательном пространстве.

«Павлодарский госуниверси-

СПОРТТЫ СҮЙЕР КІМ БАР?
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде профессорлық-оқытушылар құрамы, уни-
верситет қызметкерлері және спорт ардагерлері арасында 
спорттық сайыстар өткізу жақсы дәстүрге айналған. 

Павлодар мемлекеттік 
университетінің оқытушылары 
мен қызметкерлері 2016 жылды 
«Денсаулық – зор байлық» спорттық 
жарыстарымен бастап кетті.

Спорттық сайыстың ашы-
лу салтанатында С. Торайғыров 
атындағы ПМУ «Сұңқар» спорт 
клубының төрағасы Жаудат Аблеев 
спортшыларға сәтті ойын, зор жеңіс 
тіледі. 

Сайысқа С. Торайғыров 
атындағы ПМУ профессорлық-
оқытушылар құрамы, қызметкерлері 
және спорт ардагерлерінен 
құрылған командалар қатысуда.

Спортшылардың тартысты ойы-
ны спорттың жеті түрі бойынша өтті. 
Оқу орданың спортшылары волей-
бол, арқан тарту, үстел теннисі, шах-
мат, гимнастика, күштік көпсайысы, 
пневматикалық винтовкадан оқ ату 
сынды спорттың түрлері бойынша 
бағын сынап бағуда.

Бұдан өзге С. Торайғыров 
атындағы ПМУ-дың спорт сүйер 
оқытушылары мен қызметкерлері 

арасында волейболдан Ректор Ку-
богы өтті.

Спорттық шараның салта-
натты ашылуында С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры Арын 
Өрсариев ойынның әділ болаты-
нына сенім білдіріп, спортшыларға 
жеңіс тіледі.

– Спортты деннің саулығын 
қамтасыз ететін құрал ретінде тану 
аздық етеді. Еліміздің лайықты 
азаматын әрі көшбасшы тұлғасын 
тәрбиелеу мақсатында спорттың 
тигізер ықпалы зор. Сондықтан 
спорт заманауи дәуірдегі сала-
уатты өмір салтының маңызды 
бір бөлшегі, – деп айтты Арын 
Амангелдіұлы.

Алғашқы допты университет 
басшысы Арын Өрсариевтің өзі 
лақтырып, ойын шымылдығын 
ашты.

Жарысқа факультеттердің 
п р о ф е с с о р л ы қ - о қ ы т у ш ы л а р 
құрамынан тұратын 8 команда 
қатысты. Ал жанкүйерлердің және 
Студенттік филармония әншілерінің 

ФЕСТИВАЛЬ РЕМЕСЛЕННИКОВ В АБУ-ДАБИ
Член Союза художников РК, старший преподаватель кафе-
дры «Архитектура и дизайн» Павлодарского государственного 
университета имени С. Торайгырова Майса Икласова стала 
участницей культурного фестиваля ремесленников в Абу-Да-
би (ОАЭ).

В международной 
выставке, которая про-
ходила в столице ОАЭ 

Абу-Даби, участвовали 8 
стран – Саудовская Ара-
вия, Египет, Оман, Ма-

рокко, Бахрейн, Босния, 
Афганистан и впервые 
Казахстан. 

тет стал по-настоящему родным 
вузом для меня. Я приезжаю, вижу 
родные лица, и мне это нравится. 
Тема «Когнитивная лингвистика и 
концептуальные исследования» – 
это традиционная тема. Аудитория 
подготовленная, участники отвеча-
ют на поставленные мною вопросы 
и сами задают темп лекции. В буду-
щем мы планируем продолжить со-

трудничество с ПГУ. Это получение 
двойного образования с дипломами 
Павлодарского госуниверситета и 
Ленинградского государственного 
университета имени А.С. Пушкина в 
Царском селе. Я уверена, что Пав-
лодар будет гореть яркой звездой!», 
– говорит Марина Владимировна.

қолдауы спортшылардың сенімін 
арттырып, жеңіске бір табан 
жақындата түсті.

Тартысты бәйгеде С. Торайғы- 
ров атындағы ПМУ сәулет-құрылыс 
факультетінің оқытушылары 
құрамынан құралған команда 
жеңіс тұғырынан көрініп, Рек-

тор Кубогына ие болды. Екінші 
орынды қанжығасына байлаған 
г у м а н и т а р л ы қ - п е д а г о г и к а л ы қ 
факультеттің командасы. Үшінші 
орын физика, математика және 
ақпараттық технологиялар 
факультетінің спортшыларына 
бұйырды. 

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
профессорлық-оқытушылар құрамы 
мен қызметкерлері өздерінің сүйікті 
спорт түрімен айналысу арқылы 
қоғамдағы спорттық белсенділіктің 
артуына өз үлестерін қосып келеді.

Майса Икласова по-
везла на выставку кар-
тины из войлока, выпол-
ненные в традиционной 
древнеказахской техни-
ке – текемет и сувениры 
из войлока. 

«В ОАЭ мы показа-
ли наше народное ка-
захское ремесло и при-
кладное искусство, при 
этом мы представили не 
только сами предметы 
рукоделия, но и процесс 

их изготовления, про-
водили мастер-классы. 
Было интересно всем: 
мы увидели ближнево-
сточную прикладную 
традицию в искусстве, а 
другие мастера и гости 
в свою очередь смогли 
соприкоснуться с «ду-
хом степей» и много-
вековой традицией ко-
чевников. Мы достойно 
выступили, и об искус-
стве Страны Великой 

степи узнали страны 
Востока и множество 
туристов из Европы», – 
говорит Майса Икласо-
ва.

По итогам фести-
валя Посол Казахста-
на в ОАЭ Кайрат Лама 
Шариф вручил благо-
дарственное письмо и 
сертификат от благо-
творительного фонда 
шейха Халифа бен Заид 
Аль Нахаян.
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ҰЛЫ ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ ҰЛТТЫҚ
НАСИХАТТАП, ТӘРБИЕСІМЕН
Оқырман назарына филология ғылымдарының кандидаты, профес-
сор С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 
«Қазақ тілі» кафедрасының меңгерушісі, Ы. Алтынсарин атындағы 
мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Айман Зейнулинамен болған тар-
тымды әңгімемізді ұсынамыз.
Өмірімде маған жақсы 
ұстаздар көп кездесті

– Бүгінгі күні жарты ғасырлық 
өмірлік белесті, 30 жылға 
жуық еңбек жолыңызды артқа 
тастадыңыз. Осы уақыт Сізге не 
берді? Сіз неге жеттіңіз? Жалпы 
осы уақыт аралығындағы атқарған 
шаруаларыңызға көңіліңіз тола ма? 

– Хакім Абай атамыздың 
шығармашылық әлемінде «Толық 
адам» деп айтып кеткен ұғымы 
бар. Зор жетістіктері мен атағы бар 
азаматтардың өздері «толық адам» 
іліміне сай толыққанды, жетілген адам-
мын деп айта алмайды-ау деймін. Де-
генмен, менің балалық кездегі ұстаз 
болу арманым, әке мен шешемнің 
«өмірде өз орныңды тап» деп қанымен, 
тәрбиесімен бойыма сіңіргені өз 
жемісін берді деп есептеймін. 

Ғылыми-педагогоикалық отыз 
жылдық еңбек жолындағы мұғалім бо-
лам, ғалым болам деген мұраттарыма 
жеттім. Менің өмірімде маған жақсы 
адамдар, жақсы ұстаздар көп кездесті. 
Сол ұстаздарымнан көп нәрсе 
үйрендім. Олар – өмірлік ұстаздар. 

Олардан аз сөйлеп, көп тыңдауды, 
маңдай теріңді төгіп, адал еңбек етуді, 
хақ жолда жүруді, тағылымды тәрбиелі 
болуды үйрендім. Жақсы ұстаз болуға, 
білімді болуға, ғылым жолында көп 
ізденуге үйрендім. Ұстаздарымнан 
асып ешнәрсе атқарғаным жоқ. 
Сондықтан, әлі де үйренудемін. Жалпы 
мен өзімді адам ретінде әуелі Алланың 
пейіліне ризамын, ата-анам, ата-әжем, 
ұстаздарыма қарыздармын. 

– Ғылым жолы оңай жол 
емесі анық. Белгілі бір дүниені 
көпшілікке паш ету үшін, көп тер 
төгіп, жаныңды беріп, барыңды 
саласың. Осы жолда әйел адамға 
отбасы, ошақ қасынан алшақтап 
кету қаупі бар ғой. Сіз ердің жүгіндей 
болған ғылым жолы мен отбасын 
ұштастыра алдыңыз ба?

– Әрине, дұрыс айтасыз, ғылым 
жолы өте қиын. Жалпы, қай жол болса 
да қиын. Бірақ, ол қиын жолдың қызығы 
мен шыжығын қатар алып жүруге өнер 
керек, ақыл керек, үлкен жүрек керек. 
Ия, жетістікке жету жолында түсінікті, 
көп нәрсе жоғалтасың. Отбасыңа көңіл 
бөле алмай қалатын кездер де бола-
ды. Шындығында бір нәрсемен құрбан 
етпей екінші нәрсеге қолжеткізу оңай 
емес. Ол заңды. Алайда уақытыңды 
үйлестіріп, әр нәрсенің жігін жатқызып, 
уақытты дұрыс пайдалансаң, 
жұмысыңда да табысты, отбасыңда да 
береке болады. Жасыратыны жоқ, мек-
теп оқушыларына арналған күнделігім 
бар, сол күнделікте бір ай бұрынғы 

жоспарымды жасап аламын, бүгінгі 
атқарылар ісімді ертеңге қалдырмауға 
жанымды саламын. Өйткені уақыттың 
әр сәті қымбат. Мен үшін әр күн –ұлы 
күн. Бір минут уақыт деген сөз, Бір үзік 
менің ғұмырым.

Жүсіпбек шығарма-
шылығының бір төбе 
болуы – әдебиетке деген 
махаббатым 

– Сіздің еңбектеріңізді са-
ралап отырсақ, қазақ тілі мен 
қазақ әдебиеті саласында 
атқарған көптеген еңбектеріңіз 
бір төбе де, Жүсіпбек Аймауытов 
шығармашылығына арқау болған 
еңбегіңіз бір төбе секілді. Алаштың 
аяулы ұлдарының бірі Жүсіпбек Ай-
мауытов шығармашылығын зертте-
уге не түрткі болды?

– Өзіңіз дұрыс байқағансыз, оқу-
әдістемелік және ғылыми-танымдық 
200-ден аса ғылыми мақалалар 
мен ғылыми еңбектерім жарыққа 
шығыпты. Ал Жүсіпбек Аймауытовтың 
шығармашылығына арналған 
еңбегімнің осы жұмыстар арасында 
бір төбе болуы – әдебиетке деген ма-

хаббатым. Сөз өнері – әдемі жауһар 
әлем ғой. Біз жоғары оқу орынды 
тәмамдаған 1987 жылдары көпті 
таңқалдыратын дүниелерді зерттеуге 
талпындық. 

Мұхтар Әуезовты, Абайды оқыдық. 
Олардың бәрі керемет дүниелер. 
Ал проза, ақ өлең жанрымен жазу 
– Жүсіпбек Аймауытовтың еншісіне 
ғана тиген екен. Менің педагогикалық 
институтта жұмыс істеп жүрген кезім 
болатын. Бірде, түстенуге үйге келіп, 
«Жалын» журналынан Жүсіпбек 
Аймауытовтың «Ақбілек» романының 
араб тілінен аудармасынан үзіндісін 
оқыдым. Жиырма шақты бет екен. Тап-
жылмай оқып шықтым. Шайым жайын-
да қалды. сабаққа да кешігіп келдім. 
Менің алғашқы кафедра меңгерушім 
Махамбет атамыздың ұрпағы, 
зерделі ғалым Ермек Өтебаевқа 
оқығанымен бөлісіп, алған ерекше 
әсерімді жеткіздім. «Айман, құлдығым, 
сен әдеби – тарихи жаңалықтың 
көкесін енді естисің. Бұл кісі жай-
лы жаңалықтар енді шығады. Оның 
еңбектері – жауһар, меруерт дүние», 
– дегені бар. Ол кісі алаштықтардың 
көп есімдерін атап өтті. Жүсіпбек 
Аймауытовтың Павлодар өңірінің ту-
масы, руы «Күлік» болғанынан болар 
есімде бірден қалып қойды. Өйткені, 
әжем «Күлік» руынан еді. 

Сол жылы Ж. Аймауытовтың 100 
жылдық мерейтойы құрметіне орай 
ақынның жерлестерінің ортасында 
яғни, Павлодарда ғылыми – теориялық 
конференция өтті. Конференцияға 

академик Серік Смайылұлы Қирабаев 
келді. Ол кісінің бас баяндамасында 
Жүсіпбек шығармашылығы жайында 
біраз жұмбақ сырлардың басы ашыл-
ды. Сол конференцияда мен «Ақбілек» 
романына байланысты кішігірім ба-
яндамамды жасадым. Ол баяндама 
Серік Смайылұлына ұнап, «Мына 
бала аспирантураға оқуға келсінші» 
деді. Міне, осылайша мен Жүсіпбек 
Аймауытовтың шығармашылығын 
зерттеуге кірісіп кеттім. 

Мен аспирантурада оқып 
жүргенде, қазақ әдебиетінің теориясы-
нан біраз тақырыптар ұсынылды. Ал 
Серік Қирабаев: «Осы қыз жақсы ба-
яндама жасаған еді. Алаш тақырыбын 
алсыншы» деген еді. Маған осы-
лайша «Жүсіпбектану» тақрыбы 
бұйырды. Қолымызда «Ақбілек», 
«Қартқожаның» үзіндісі ғана болды. 
Ғылыми жетекшімізбен бірге Омбыға, 
Қырғызстанға,Орынбор,Ташкент 
пен Ресей қалаларының біраз 
кітапханалары мен мұражайларында 
болдық. Сөйтіп, қаусап-қаусап 
мәліметтерді жинап, Жүсіпбектің 
әдебиетші, теоретик, композитор, 
ақын, аудармашы, әнші, қолөнер 
шебері, әртіс, екенін дәлелдейтін 
құнды құжаттар мен материалдарға 
тап болдық. Бұл тақырыпта мақала, 
монография ретінде әлі жазып 
жүрмін. Алдыңғы жылы мен Фран-
ция мен Италия елдерінде ғылыми 
симпозиумда болдым. Онда 
Жүсіпбектанушы ретінде баяндама 
жасадым. Сол кісілердің қолдауымен 
«Ж.Аймауытовтың жазушылық 
шеберлігі» деген атпен монография 
ағылшын тілінде шықты. Енді орыс 
тілінде шыққалы тұр. 
Желтоқсан көтерілісін бір 
адамдай айтуға, жазуға 
құқығым бар

– Сізді көпшілік Желтоқсан 
оқиғасына қатысушы ретінде де 
таниды. Өміріңіздің осы бір үзігін 
бірнеше жыл өткеннен соң қалайша 
бағалайсыз?

– Желтоқсан көтерілісіне міне, 
биыл отыз жыл болады екен. Отыз жыл 
бұрын жиырмадан жаңа асқан кезім. 
Төртінші курс студентімін. Үздік ди-
пломмен оқуды бітіргелі тұрған кезіміз. 
Оқуды тәмамдап, аспирантураға 
түсеміз деген мұратымыз бар еді. 
Мәскеуге барып, оқуды жалғастырмақ 
ойымыз да болды. Біздің топ ерекше 
үздік топ болды. Ұстаздарымыз да 
бізден көп үміт күтті. Бүгінде тобымыз-
дан бір ғылым докторы, үш-төрт ғылым 
кандидаты, көбісі мектеп директорла-
ры болды. 

Міне, осындай шақта аласапы-
ран басталып кетті. Біз саналы түрде 
бейбіт митингке шыққан болатын-
быз. Бүгінгі күні көп әңгіме айтылып 
жатады. Бірақ біз бейбіт мақсатта 
өзіміздің қазақ тілінің жасампаз болу-
ын, қазақ мектебінің ашылуын, қазақ 
жастарының жұмысқа орналасуын 
қамтамасыз ету проблемаларының 
шешілуін талап етіп шықтық. Өйткені, 
сол уақытта бұл күн тәртібінің басты 
мәселелерінің бірі еді. Алты топ болса, 
соның бес тобы орыс тобы болды, кон-
церт қойғанда да бес нөмірдің біреуі 
ғана қазақ тілінде болады, тынысымыз 
тарылып бара жатты. Бұл Алматының 
қақ ортасында болып жатты. 

Осындай мәселелердің шешімі та-
былсын деген ниетте алаңға шықтық. 
Не керек, алты ай бойы түрменің ау-
ызында жүрдік қой. Әлі желотоқсан 
оқиғасына байланысты шындық ашыл-
мады. Осынша адам қатысты, қанша 

адам қайтыс болды деген сандар әлі 
нақтыланған емес. Сондықтан оны 
алашдықтардың ақиқаты уақыт өте 
ашылғандай, желтоқсаншылардың 
да ақиқаты уақыт өте ашылаты-
нына мен кәміл сенемін. Әрине, 
тағдырымызға әсер етті. Мүмкін мен 
қазір ғылым докторы болар ма едім. 
Менің Мәскеуге барып оқысам, жа-
зушы болсам деген армандарым 
болды. Оның бәрі жайында қалды. 
Бірақ, менің көңілімді қуантатыны 
– сол кездегі жастардың қанымен, 
тағдырымен келген Тәуелсіздіктің 
арқасында шекарамыздың бекітілгені, 
қазақ тілімізде сөйлеп жүргеніміз, 
еліміздің бүкіл әлемге танылғаны. 
Ендігі мақсат – сол орнатқан тәу етер 
Тәуелсіздігімізді құлатып алмай, көз 
қарашығындай сақтап, құнды болуын 
қамтамасыз ету. Желтоқсан оқиғасын 
бір адамдай айтуға, жазуға толықтай 
құқығым бар. Және де сол үшін 
еңбектенуге тиіспін.

Жақсыдан ғанибет аламын

– Сіз мектептерді, аудан, ау-
ылдарды жиі аралап, қазақ тіліне 
ғана емес, қазақтың дәстүріне, 
ділі мен дініне, мәдениеті мен та-
рихына қатысты кездесулерде 
өз білгеніңізбен бөлісіп жүресіз. 
Ғылыми зерттеу жұмыстарымен 
айналысуға уақытты, күш-жігерді 

қайдан табасыз? 
– «Мәнсіз өткен ұзақ өмірден, 

мәнді өткен бір күн артық» деп әнде 
жырлағандай, мен де әрбір күнімнің 
мәнді өткенін қалаймын. 

Жалпы кез келген адам білімді бо-
луы керек. Білімнің үш түрі бар. Бірінші 
– адами білім. Жаныңдағы адамдар-
дан көп нәрсені білуге, үйренуге бо-
лады. Көп адамдардың қателігі «мен 
білемінге» салуы. Жүсіпбек Аймауытов 
айтады екен: «Керемет мінсіз адам 
болмайды, жаман деген адамның 
өзінде іліп алар кремет жақсысы бола-
ды». Міне, мен де кез келген адамнан 
жақсы нәрсеге үйренуге тырысамын.

Екінші білім – рухани білімге кітап 
оқу, ән-би, музыка тыңдау, табиғатты 
тамашалауды, діни сауаттылықты 
ашуды жатқызуға болады. Жақсы 
адамдармен араласу арқылы рухани 
байлыққа ие бола аламыз. Матема-
тик мұғалімдермен сөйлескенді жақсы 
көрем, өйткені оларда ой тәртібі, 
логика бар. Техника саласындағы 
ғалымдар мен білімпаздарда 
нақтылық, дәлел бар, философ-
тарда пайымдау шеберлігі мықты, 
психологтарда зейін, ақыл, ішкі жан 
дүниеңді шынықтырудың шеберліктері 
деген нәрсе бар. Содан кейін, көп 
оқып, көп тыңдай білу арқылы рухани 
азықтанамыз. Тіпті шығып тұрған күн, 
жапалақтап жауып тұрған ұлпа қардың 

Әріптестерімен бірге

А. Зейнулинаның ұстаздары
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ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН САҚТАП, 
ӨМІР СҮРЕМІН
өзі рухани байлық сыйлайды. 

Үшінші білім – кәсіби білім. 
Мәселен, қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі кешегі классикалық 
білімге бүгінгі жаңа білімді 
ұштастырып, дамытып, кәсіби білімін 
жетілдіруі тиіс. Одан кейін қазіргі кезде 
тілді үйретудің технологиясы туралы 
көп еңбектер шығып жатыр. Ұстаздың 
алдында сол еңбектерді салыстыр-
малы түрде қарап, оқып, сұрыптап, 
күнде-күнде білімді арттырып тұру 
міндеті тұруы қажет. Жалпы бүгінгі күні 
адамды тек біліммен таңқалдыруға бо-
лады. Жауыр болған нәрсені айта бер-
мей, жаңашылдықты ту еткеніміз жөн. 
Осы үш білімді ұштастыра білген адам 
білімді адам.

Ауылдарға, мектептерге 
барумының себебі де жақсы жандар-
дан үйреніп, өзімдегі бармен бөлісуге 
барамын. Бүгінде мұғалімдер есеп 
жасап, қағаз басты болып, кейде тіпті, 
белгілі тақырып аясында сөйлесуге 
уақыт таба алмайтын кездерін көріп 
жүрміз. Жақсымен әңгімелескеннен 

ғанибет аласың ғой. Сондықтан 
мен ондай орталарда болғанды 
ұнатамын, олардан үйренемін, өзімнің 
білгеніммен бөлісемін. 

Павлодар облысының бүкіл ауыл-
дарында болдым деп айта аламын. 
Желтоқсан көтерілісіне қатысушы 
ретінде, әдіскер ұстаз ретінде, ғалым 
ретінде де басқа да себептермен 
шықырып жатады. Бір күні әкімнің, 
келесі күні мұғалімдердің, енді бірде 
ауылдың қара домалақтарының ал-
дында не айтатынымды нақты білуге 
міндеттімін. Ұлттың құндылықтарын 
сақтау, жас ұрпақты ұлтжандылыққа 
тәрбиелеу, ұлтшылдыққа баулу туралы 
ылғи да айтып жүремін. Қазақстанда 
тұратын өзге ұлттың өкілін қазақтың 
туын көтеріп тұрып, мақтанышпен 
«Мен Қазақстанда тұрамын» деп 
айтатындай психологияға жеткізуді 
басты міндет деп санаймын. 
Сондықтан қайда жүрсем де ұлттық 
құндылықтарды сақтауды айтып 
жүремін. Әрбір адам ұлтшыл болмаса, 
тарихы мен салт – дәстүрін білмесе, 
ділі мен дінін қадірлемесе, жерін 
қорғамаса, ол ел мәңгілік болмайды. 
Кезінде өзімізді де «ұлтжандысыңдар», 
«ұлтшылсыңдар» деп кіналады ғой, ал 
бүгін өз елінің патриоты болу – уақыт 
талабы, ұлт мақтанышы. 

– Сізге сырт көз «ұлтжанды», 
«ұлтшыл» деп баға бергенінен 
қорықпайсыз ба?

– Жоқ, мен қорықпаймын. Мен 
ұлтшылмын, ұлтжандымын деп 
мақтанып айтамын. Бұл екі сөздің 
мағнасы алшақ емес. Екеуі де бір 
ұғымды береді. Бірақ, ұлт мүддесін 
сақтау жолында сауатсыз экстримистік, 
шовинистік саясатты ұстанбау ке-
рек. Мемлекетіміздің көп ұлтты екенін 
әсте ұмытпаған абзал. Мысалы, 
менің қанымда татардың қаны бар. 
Біздің үйде қазақ тілінде, татар тілінде 
сөйлейміз. «Сен қазақ емессің» деп 
енді бір-бірімізге бас салып жатсақ, 
біз ел арасында ұлтараздықты туды-

рамыз. Жалпы қазақта да, өзге ұлтта 
да ұлт араздығын тудыратын адам-
дар бар. Сондықтан, бұл жағдайда 
адами құндылықтарды сақтай оты-
рып, әр ұлттың құндылығын үндестіре 
білу керек деген ұстанымды ұстанған 
жөн болар. «Қазақ жасасын» деп ат-
тандап кетуге болар еді. Дегенмен, 
мұнымен еш ұтпаймыз. Өйткені, 
сіздің қасыңызда өзге ұлттың бала-
лары бар. Мен қазақ тілінде сөйлеуім 
арқылы басқа ұлттың оқушылары мен 
студенттерін қазақ тілінде сөйлеуге 
талап етемін, үйретемін, қазақ тілінде 
ойлауға шақырамын. Ұстаз ретінде 
қазақ тілін оқыта отырып, өз ана тілің 
мен дәстүріңді біл деп үйретіп отыра-
мын. 

Өнерге баулыған ұстазым

– Естуімше, Сіздің актрисалық 
біліміңіз бар. Оқырман білмейтін 
осы қырынан танылсаңыз?

– Бұл әңгіменің төркінін жеткізейін. 
Менің мектепте керемет ұстазым бол-

ды. Өз ісінің шебері, ұлықты ұстаз – 
Рымтай Омарқызы Рыспаева. Ол кісі 
әр жазушының шығармашылығына 
арналған сабағын әртіс болып 
өткізетін. Мұғалімнің сабақ беруі 
ерекше болатын. Ол кісі жаздыгүні 
оқушылары демалысқа кетерде 
келесі жылдың бағдарламасына 
сай оқуға тиісті көркем әдебитеттер 
тізімін беретін. Сол тізім бойынша жаз 
бойы оқып келген кітаптарымызды 
жыл бойына пайдаға асыратынбыз. 
Кешке мұғалім ертеңгі сабақтың 
көрнекіліктерін қойып, сыныпты дай-
ындап қоятын. Сынып мектептегі ең 
үлгілі сынып болатын. Бұл сыныпта 
шапандар, орамалдар, аяқ киімдер, 
домбыра сынды көп дүниелер бо-
латын. Келесі сабақта әлгі мұғалім 
сыныпта неше адам бар, кім ауы-
рып қалды деп сұрап жатпайтын. 
Мәселен, Беймбет Майлиннің «Май-
дан» пьесасын өтіп жатқан болсақ, 
бірден Пүліштің рөлін сомдап, диа-
логын айтып кіретін сыныпқа. Мұғалім 
кімнің фамилиясын атайды сол ары 
қарай диалогты жүргізіп, Досан не 
Зәмзәгүл болып сөйлей жөнелуі тиіс 
болатын. Құдды біздің сабағымыз 
спектакль болып өтетін.

Институт бітіргеннен кейін мен 
сол сыныпта үш жыл сабақ бердім. 
Сондай-ақ, мектебімізде драма 
үйірмесі болатын. Сол үйірмеде біз 
«Шықбермес Шығайбай», «Қамар 
сұлуды» қойдық. Павлодар облысы 
бойынша алғаш рет өткен қазақ тілі 
мен әдебиетінің пәндік олимпиада-
сында мен Қамардың рөлін сомдап, 
бірінші орынды иелендім. Бұл – 
мектептегі ұстазымның жемісі еді. 

Содан бұл өнерімді инсти-
тут қабырғасында да қолдандым. 
Асанәлі Әшімов пен Тұңғышбай 
Жаманқұлопвен кездесу кезінде 
оқыған өлеңімді, пікірімді тыңдап, ол 
кісілер: «Мына қыздың дауысы ашық 
екен. Бізге курсқа кел» деп шақырды. 
Арамыздан бірнеше қызды таңдап 

алды. Содан біз аяқ астынан театр 
институтындағы Асанәлі Әшімовтың 
«Сахна тілі» деген үйірмесінде екі 
жыл білім алып, сахна тілі курсын 
растайтын анықтаманы қолымызға 
алып шықтық. Оқуымыздың соңында 
Фариза Оңғарсынованың поэзиясы 
тақырыбында поэзиялық спектакль 
қойдық. Бұл менің институтта, кейін 
жұмыс істеген орындарымда дра-
ма үйірмесін жүргізуіме мүмкіндік 
болды. Павлодар мемлекетті 
университетінде де біздің «Дидар» 
деген драма студиямыз болды. 
Осындағы көп мұғалімдер де сол сту-
дия арқылы өнерлерін паш етті. 

– Сіз университетіміздегі 
«Қыз Жібек» қыздар клубына да 
жетекшілік етудесіз. Бұл клубқа 
жетекшілік етуіңіздің себебін 
білсек. Бүгінгі қыздар тәрбиесіне 
көңіліңіз толмағандықтан яки, 
өзіңіз де қыз тәрбиелеп отырғаннан 
аналық жүрегіңіз тыным бермеді 
ме? 

– Мен 7000 қыз білім алатын 
Қазақ мемлекеттік қыздар институ-
ты бүгінде Қазақ мемлекеттік қыздар 
университетінде оқыдым. Былтыр 
қара шаңырақ 70 жылдығын атап өтті. 
Биік табыстарға жеткен түлегі ретінде 
құрметті қонақ етіп мені шақырып, 
үздік түлек деп марапаттап, «Құрмет» 
медалін табыс етті. Бұл марапатқа 
таңқалдым, қуандым. Біз кезінде 
«желтоқсан көтерілісіне қатысқандар» 
деп шулатып бітіріп кеткеніміз бар 
еді. Олар өздерінің түлектерінің өсіп-
өнгенін бақылап, қандай жетістіктерге 
жеткенін байқаған екен. Бұл орденді 
көп адамға бере қоймапты. Сол біраз 
адамның ішінде сенат депутаты, 
қазақ тілінің жанашыры Оразгүл апа-
мыз да бар. 

Кезінде студент болып жүргенде 
мен «Муза» деген клубтың мүшесі 
болғанмын. Клубты Бақтажар 
Мекішев деген керемет өнертанушы 
ағамыз жетекшілік етті. Сол 
ағамыздың арқасында біз Бибігүл 
Төлегенова, Роза Бағланова, Ғабит 
Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Зей-
неп Ахметова сынды тұлғалармен 
кездестік. Бұдан өзге, біз қазақ 
қызының тәрбиесі туралы лекто-
рия оқыдық, өзіміз соны үйрендік. 
Спорт, ән байқаулары, «Қазақ аруы», 
«Бұрымды қыз», «Білімді қыз», «Қыз 
сыны» сияқты сайыстарға ұйытқы 
боп жүріп, жүлдегерлері де болдық. 
Міне қызық, 27 жыл өткеннен кейін 
Ертістің Павлодар өңірінде, біздің 
қара шаңырағымызда Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бастама-
сымен, Гүлшара Әдіқалықованың 
келуімен, Дін істері жөніндегі 
агентгінің қолдауымен «Қыз 
Жібек» қыздар клубы ашылды. Ал 
жетекшілікке келер болсам, ректо-
рат мені бір ауыздан қолдап, клуб 
тізгінін берді. Қыздарымызбен екі 
рет республикалық деңгейде он-
лайн конференцияға шықтық. 
Республикалық қазақ қыздарын 
тәрбиелейтін толымды пилоттық 
жобалар ұсындық, ол жүзеге асы-
рылды. Біздің ұсыныстармыз 
ескеріліп, қабылданды. Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университетінде, Атырау, Шымкент, 
Өскемендегі «Қыз Жібек» клубта-
ры ашылып жатқанда, бізді үлгі клуб 
ретінде көрсетті. Біздің клубтың 
ерекшелігі, мен мүшелікке жігіттерді 
де шақырдым. Қыздардың кемшлігін 
білу үшін сырт көз керек. Жігіттерді 
шақырып, олардан бүгінгі қыздардың 
артықшылығы мен кемшілігі, оларға 
қандай қыздар керек деген мәселелер 
төңірегінде сөз қозғадық. Отбасында 
бір ғана қызды тәрбиелеу жеткіліксіз 
ғой. Қыздарымыз да жігіттердің тала-
бын білуі қажет. 

Қыз тәрбиесі деген сөз – ол 
ертеңгі біреудің жары, анасы, енесі, 
әжесі. Абзал ана, ақ жаулықты әже, 

ақылды ене атануың үшін бүгін 
жақсы қыз болуың керек. Сондықтан, 
«Мұсылман әйелдері» лигасы 
әжелерімен, Ішкі істер департементі 
қызметкерлерімен, байқамай қылмыс 
жасаған жастар, ерте отбасын құрған 
жастармен, жалғыз басты қарттармен 
кездесулер ұйымдастырдық. Бұл 
кездесулердің мұраты – үлкендерден 
ғибрат алсын, шалыс басқандардан 
сабақ алсын деген ниет болды.

Сонымен қатар, қыздарымыз- 
дың сұлулығы мен рухани 
сұлулығына, тіпті, киім кию әдебіне 
мән беруге тырыстық. Өзімізден 
бастайық деп, кафедра оқытушылары 
қазақтың ұлттық зергерлік 
бұйымдарын тағып жүреміз. Бұл да 
насихат. Кішкентай болса да ұлттық 
нақыштағы киімдер киіп жүруді әдетке 
айналдырып жүрміз. Мұның бәрі 
«Қыз Жібек» клубының аясындағы 
жұмыстардың нәтижесі. Клуб есігі 
өзге ұлт өкілдерінің қыздарына да 
ашық. Клубта біз қыздарға қазақи 
тәрбиемен қатар, жалпы әйел 
адамның бақытқа жету жолындағы 
тәлімді жеткізуді мақсат етеміз.

қарапайымдылық – басты 
байлығым

– Ғалым, қоғамның белсенді 
мүшесі, ұстаз, жалпы жан-
жақты білімді адам – бүгінгі 
Айман Зейнулинаның отбасы, 
әке-шешесінен алған тәрбиесі, 
тағлымы қандай болды?

– Қарапайым жұмысшы отбасын-
да бес бала өстік. Мен үйдің тұла 
бойы тұңғышымын, ата-әжемнің ба-
ласымын. Әкем Файзолла демалыс-

сыз қырық бес жыл бойы ауылда ме-
ханизатор болып еңбек етті. Әкемнің 
«Еңбек Ері» деген атағы бар. Ол кез-
де басқаша айтылатын «Қызыл Ту 
орденінің» иегері. Ол кісі атаулы ме-
ханизатор болды. Беларус еліне екі 
рет барып, өзінің тракторын өзі алып 
келген кісі. Әкеме жақын болып өстім. 
Шешем сабырлы, ақылды, қатал, 
стратегиялық ойлай білетін жан. Мен 
отбасымда жақсы тәрбие алдым. Бұл 
кісілер үш-ақ нәрсе айтатын: біреудің 
ала жібін аттама, арам пиғылың бол-

масын, екінші: маңдай термен адал 
еңбек ет, үшінші: көпшіл, қарапайым 
бол дейді. Көпшіл бол дегені көпке 
жақсылық жаса, көппен үйрен дегені, 
ал қарапайымдылық – менің ба-
сты байлығым. Өмірде жетістікке 
жеткенімнің себебі осы ұстанымға 
адал болғанымның арқасы деп 
білемін. Әрине, кейде пендешілікке 
салынып кеткен сәттер болып жата-
ды. Өзіме талапшылмын. Әр тірлігімді 
уақытында, сәтінде бітіргенді 
ұнатамын. Әке-шешем бүгін бітіретін 
тірлігіңді бүгін аяқта, «еріншектің 
ертеңі бітпес» дейтін. Шешем маған 
аналық, әйелдік, балалық міндетіңді 
ұмытпау керектігін айтып отырады. 
Сондықтан мен туған-тустың қызығы 
мен шыжығының басы-қасында 
жүремін. Анам бойыма сіңіріп қойған 
бір қасиет бар: қашанда отбасылық 
міндет мен үшін басты міндет болып 
саналады. Менің қашанда қазаным 
қайнаулы, шайым дұрыс қоюлы, 
соғымым союлы, қазақтың мәрт да-
старханы жаюлы тұрады. Бұл – менің 
әйелдік міндетім.

Әйгерім есімді қызым бар. Ол 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі, сол мамандық бойынша 
магистратурада білім алуда. Мек-
тепте мұғалім болып жұмыс істейді. 
Қызыма мектепте жұмыс істеуге өзім 
кеңес бердім. Өйткені, мектептің 
есігін ашып көрмеген ғалымдар бар. 
Кейін ғылым жолына түсіп жатса, 
балабақша, мектептің де мәселесін 
білуі қажет деген ниет ғой бізде. 

– Өмірлік ұстанымыңыз? 
– Жалпы менің өмірлік 

ұстанымым – Ұлы Қазақ Елінің 
ұлттық құндылықтарын сақтап, на-

сихаттап, тәрбиесімен 
өмір сүру, Ұлттық Рухты 
биік ұстау, адал еңбек 
ету, қарапайым болу. Әке-
шешем бойыма дарытқан 
асыл құндылықтарды 
қызыма сіңіріп келемін, 
қоғамға берудемін. Әлі 
де берерім көп. Менің 
отыз жылдық еңбегімді 
бағалаған Ертістің Пав-
лодар өңірінің зиялы 
қауымына, кафедра, дека-
нат, жалпы С.Торайғыров 
атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті 
ұжымы мен басшылығына 
алғысым зор. Талай-та-
лай марапат алдым. 
Мұның бәрі ұжымымның, 
шәкірттерімнің кішкентай 
еңбегімді бағалағаны 
деп білемін. «Шәкіртсіз 
ұстаз тұл» дейді ғой. 
Шәкірттерім бүгінде әр 
салада, әсіресе білім мен 

ғылым саласында табысты еңбек 
етіп жүр. Көріп қалса, алғыстарын 
айтып, ризашылқтарын жеткізіп жа-
тады. Мен үшін одан асқан бақыт 
жоқ! Ең бастысы, Ұлы Қазақ Елімнің 
атамекені тыныш, табысы толағай 
мол, ұрпағы білімді де парасатты, 
өркениетті ел қатарында тұғыры биік 
болсын!

– Тағылымды әңгімеңізге рах-
мет!

Сұхбаттасқан                           
Жанар ЕЛЕШОВА

«Қыз Жібек» клубының ашылу сәті

Ғибратты кездесу
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ИСТИННОЕ БОГАТСТВО –

В ЕДИНСТВЕ
«Байлық – байлық емес, бірлік 

– байлық» («Истинное богатство не 
в достатке, а в единстве»), - гласит 
народная мудрость. Четверть века 
независимости Казахстана под-
тверждает истинность этих слов. 
Только сплоченный народ может 
достигать невероятных вершин раз-
вития, отмечает Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев в своей 
статье «План Нации – путь к казах-
станской мечте». Этническое много-
образие, которое в условиях обре-
тения независимости на пороге XXI 
века привело ряд стран к конфлик-
там в государственном масштабе, 
стало достоянием казахстанцев, 
уникальным преимуществом Еди-
ной казахстанской Нации.

Формирование Нации Единого 
Будущего на основе гражданской 
идентичности в Казахстане, как 
справедливо отмечает Глава госу-
дарства, один из магистральных 
приоритетов, которого придержи-
вается Казахстан с первых дней 
Независимости, Это казахстанский 
путь развития, не имеющий анало-
гов в мире. Как не имеет мировых 
аналогов и Ассамблея народа Ка-
захстана, которая два десятка лет 
выполняет миссию главного храни-
теля межэтнической толерантности 
и общественного согласия. Образ 
современного Казахстана вобрал в 
себя особые и неповторимые черты 
более ста тридцати этносов, насе-
ляющих нашу страну «Мәңгілік Ел».

Формирование межэтнической 
толерантности у молодого поко-
ления не происходит стихийно, за 
этим многоступенчатым процессом 

– большая целенаправленная ра-
бота во всех учебных заведениях. 
Свою лепту вносят в это дело и ка-
федры Ассамблеи народа Казах-
стана, которые сегодня работают 
во многих казахстанских вузах. Бо-
лее года назад, 1 марта 2014 года, 
в рамках реализации Стратегии 
«Казахстан – 2050: Новый полити-
ческий курс состоявшегося государ-
ства» такая кафедра была открыта 
и в Павлодарском государственном 
университете им. С.Торайгырова. 
Сегодня она успешно зарекомендо-
вала себя как диалоговая площадка 
для ученых-экспертов и студенче-
ской молодежи, а также как база 
исследований, направленных на 
теоретико-методологическое обе-
спечение преподавания дисциплин, 
связанных со сферой реализации 
государственной национальной 
политики, а также на развитие ме-
тодологии исследований межкуль-
турного и межэтнического взаимо-
действия. 

Студенты и магистранты под 
руководством ученых университета 
проводят на ее базе научные иссле-
дования в трех направлениях:

1) Национальная идея «Мәнгілік 
ел» как основа единства и согла-
сия в свете Стратегии «Казахстан 
2050»;

2) Межкультурное и межэтниче-
ское взаимодействие этносов При-
иртышья: история и современность;

3) Ассамблея народа Казахста-
на Павлодарской области: история, 
актуальное положение и перспекти-
вы.

Для университета, в котором 

обучаются представители более 30 
национальностей, вопросы форми-
рования студентов в духе межэт-
нической толерантности, единства 
и согласия приоритетны. Будущий 
облик страны формировать до-
ведется тем, кто сегодня учится в 
студенческих аудиториях. Само от-
крытие кафедры Ассамблеи наро-
да Казахстана происходило не на 
пустом месте – еще девять лет на-
зад на базе нашего вуза был орга-
низован филиал Малой Ассамблеи 
народа Казахстана, что в немалой 
степени способствовало тесному 
взаимодействию с Ассамблеей на-
рода Казахстана. В августе 2013 
года филиал был реорганизован в 
студенческую Ассамблею ПГУ им. 
С.Торайгырова «Бірлік», куда вош-
ли представители разных этносов с 
активной жизненной и гражданской 
позицией. Как ярко и интересно 
происходит диалог разных культур, 
который в конечном счете и форми-
рует новый казахстанский патрио-
тизм! Мы прежде всего казахстанцы 
вне зависимости от своей этниче-
ской принадлежности, и общенаци-
ональная идея Мәңгілік Ел, которую 
Глава государства назвал основой 
созидательного казахстанского па-
триотизма, одинаково дорога каж-
дому, кто связывает свое будущее с 
нашей Родиной. Воспитание казах-
станского патриотизма и межэтни-
ческой толерантности начинается 
с малых лет, и сегодня необходимо 
обеспечение комплексного подхо-
да к исследованию межэтнических 
отношений в контексте социаль-
но-экономических, политических 

жаңашылдыққа бастау

и культурных процессов по линии 
«детсад-школа-колледж-вуз». Край-
не важно не задекларировать это 
дело, не ограничиваться разовыми 
мероприятиями, ура-патриотиче-
скими акциями, а выстроить си-
стемную работу с малого возраста 
будущего гражданина страны до об-
учения его в колледже, вузе.

В курсе «История Казахста-
на» было бы нелишним подробнее 
остановиться на истории этносов, 
историческом опыте взаимодей-
ствия и взаимной адаптации как в 
этнически смешанных районах, так 
и в местах компактного проживания. 
Переселения этносов в Казахстан, 
происходившие на протяжении сто-
летий, обусловили дисперсность их 
расселения и наличие множества 
контактных зон в регионе, в которых 
исторически развивались активные 

межкультурные связи. Эти знания 
позволят изучить роль традиции 
толерантности среди этносов, в 
частности, в критические моменты 
истории, например, связанные с де-
портацией.

У каждого народа, если загля-
нуть в кладезь его фольклора, есть 
замечательные пословицы о силе 
единства, силе согласия. Так будем 
же следовать мудрости своих пред-
ков, которая нас никогда не подво-
дила, на пути к Нации Единого Бу-
дущего! 

Сауле Мамытова, доктор 
исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой 
Ассамблеи народа Казахстана 

Павлодарского государственного 
университета имени 

С.Торайгырова

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ғалымы Израильде 
білімін жетілдіру курсын 
өтіп келді.

С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетінің ғалымы 
Тоқтар Бексеитов «Сүтті ірі 
қара мал шаруашылығында 
инновациялық технология-
ларды және басқару әдістерін 
енгізу» халықаралық курстары 
бойынша кәсіби біліктілігін арт-
тырып келді (Израиль, Тель-
Авив қ.). 

Израиль мемлекеттік 
сыртқы істер министрлігі 
жанындағы MASHAV 
халықаралық ынтымақтастықты 
дамыту агенттігі мен CINADCO 
ауылшаруашылықты дамы-
ту саласындағы халықаралық 
ынтымақтастық орталығының 

шақыртуымен өткен курсқа 
С. Торайғыров атындағы 
ПМУ агротехнологиялық 
факультетінің дека-
ны, ауылшаруашылық 
ғылымдарының докто-
ры, профессор, Қазақ 
ауылшаруашылық ғылым 
академиясының акакдемигі 
Тоқтар Бексеитов қатысты.

Бұл бағдарламаның 
мақсаты қатысушы мемлекеттің 
жергілікті жағдайларына сай 
сүт шаруашылығын басқару 
бойынша тәжірибе алмасу-
ды, Израиль сүт өндірісінің 
технологиялық аспектілерімен 
таныстыруды көздеді.

MASHAV-CINADCO оқу 

орталығында өткен курсқа ТМД 
елдерінен (Украина, Беларус, 
Молдовия, Армения, Қазақстан) 
қатысушылар қатысты.

Курс барысында ірі қара 
малдың азығы, жоғары 
өнімді тұқымның селекция-
сы, ветеринарлық мәселелер, 
мал ауруының диагностика-
сы, сиыр табынын басқару, 
өндірісті автоматтандыру, сүт 
өндіру технологиясы, құрал-
жабдықтар, сапа кепілі, сүт 
өнімдерінің қауіпсіздігі және 
т.б. тақырыптар қозғалды. 
Мұнымен қоса, қатысушыларға 
кәсіби экскурсиялар 
ұйымдастырылды.

Ал курс соңында Тоқтар 

ҒЫЛЫМИ ҰТқЫРЛЫқ-

Бексетовке осы бағытта кәсіби 
біліктілігін арттырғаны жөнінде 
сертификат табыс етілді.

Тоқтар Бекситовтың 
мәлімдеуінше, Израиль елінен 
жеткен мәліметтерді дәрістер  
және дипломдық жобалардың 
тақырыптары ретінде 
қолданысқа енгізу жоспарлану-
да.

– Курстан кейін мал 
шаруашалығында замана-

уи технологияларды дамыту 
бойынша көп идеялар туды. 
Сондай-ақ, біз курста алған 
деректерді қолдана оты-
рып, мал шаруашылығы  
қызметкерлеріне арналған 
біліктілікті жетілдіру курсы 
бағдарламаларын дайындауды 
бастап кеттік, – дейді Тоқтар 
Кәрібайұлы.
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шығармайды. Егер осындай трактор-
ды бізде жасап шығарсақ, жоғарыда 
көрсетілген елдерге сатуға мүмкіншлік 
болады. Біздің ата-бабаларымыз ата 
кәсібі – малмен шұғылданғанда оның 
тезегін де пайдаланған, ал бүгінгі кез-
де бұлай емес. Арнайы қондырғыны 
пайдаланып, тезектен, шөптің, 
басқа да заттардың (отқа жанатын) 
қалдықтарыннан «брикеттер» дайын-
дап, отын ретінде қолданса өте тиімді 
болар еді деп ойлаймын.

Қазіргі кезде малдарға жем-
шөп дайындауға қажетті машина-
ларды шетелден әкеліп жүр. Осы 
мәселені шешуге өзіміздегі шағын 
кәсіпорындарды пайдалаған тиімді 
екендігін біздегі «Деффа» фирмасы 
көрсетіп отыр. Біздің факультеттің жо-
балауымен жасалған шөп машинасын 
жасап, шаруа қожалықтарына сатып 

отыр. Ең бастысы, бұл машиналар 
шетелдік машиналардан әлдеқайда 
арзан, ал өнімділігі бірдей.

Осылайша, ауылшаршашылық 
машина жасау саласын дамыту 
арқылы елемізде басқа салалар-
ды дамытуға жол ашамыз. Жалпы 
Қазақстанда машина жасау, метал-
лургия, энергетика саларын дамыту 
Елбасының 100 нақты қадам — Ұлт 
жоспарында айқын көрсетілген. Оны 
орындауға баршамыз міндеттіміз. 
Біздің университетіміз осы жоспарды 
орындауға барлық мүмкіншіліктерді 
ұтымды пайдаланады деп сенемін.

Төлеуғазы Тоқтағанов,
 С. Торайғыров атындағы 

ПМУ металлургия, машинажасау 
және көлік факультетінің 

деканы, техника ғылымдарының 
кандидаты, профессор.

Ұлт жоспары

ҒЫЛЫМ – 
ЕЛ ДАМУЫНЫҢ АЛТЫН КӨПІРІ

Елімізде Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Бес индустриялдық 
реформаны жүзеге асыру бойын-
ша 100 нақты қадам» Ұлт жоспарын 
орындаудың практикалық кезеңі 
басталды. Бұл жоспардың тиімді, 
ұтымды іске асуына білім мен ғылым 
саласының атқаратын рөлі өте зор.

Жоғарғы оқу орындары өндірістер 
мен кәсіпорындарға кәсіби шеберлігі 
жоғары, жаңа технологияларды 
меңгерген, іздемпаз, ұлтжанды, алғыр 
мамандарды дайындауды басты 
мұратына санаса жоспарланған нақты 
қадамдар тез, сапалы іске асады. 

Біздің университет үдемелі 
инновациялық индустрияландыру 
бағдарламасына мамандар даярлай-
тын 10 жоғарғы оқу орнының қатарына 
еніп, кәсіби магистрлар дайындау ісін 
бастап кетті. Аяқ алысымыз жаман 
емес, біраз оқытушыларымыз АҚШ, 
Англия, Жапония; Сингапур, Швеция 
және басқа да алыс, жақын шетелдер-
ге барып, кәсіби біліктіліктерін ұштап 
қайтты. Бірінші семестрде шетелдер-
ден ғалымдар келіп, магистрларға 
дәріс оқып, ғылыми зерттеу жобала-
рына байланысты кеңестерін берді. 
Енді міне, осы білім алып жатқан маги-
странттарымыз екінші семестрде ше-
телдерге барып зерттеу жұмыстарын 
жалғастырмақ.

Елбасы еліміздің экономикалық 
дағдарыстан шығу жолын ғылыммен 
байланыстырып отыр. Ғылым ел 
дамуының алтын көпірі болуы тиіс.

Бұл арада ҚР Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Ұлты 
Жоспары – Қазақстандық арманға 
бастайтын жол» атты мақаласында 
бәсекеге қабілетті, жоғарғы техноло-
гиялы өндірістердің сыни массасын 

«У всех поколений казахстанцев 
– одна заветная мечта»

кедергі болып отырған мәселе – 
құрал-жабдықтардың қымбаттығы.

Егер бұл міселелердің жолда-
рын тапсақ, шығарған өнімдерімізді 
тек өзімізде ғана емес шетелдерге 
сатуға жол тапқан болар едік. Мы-
салы, Монғолияға, Қырғызстанға, 
Өзбекстанға, Ресейге.

Мал шаруашылығын дамыту 
үшін тағы бір мәселе – малшылар-
ды қыстауда, жайлауда электр энер-
гиясымен қамтамасыз етілмеуімен 
ұшырасамыз. Бұл мәселені шешу 
жолын біздін факультет ұсынып отыр. 
Біз бір жерден екінші жерге апарып 
отыруға ыңғайлы, желдің әсерімен 
жұмыс жасайтын, 5 квт электр энер-
гиясымен қамтамасыз ететін және 
құдықтан су сорып шығаратын 
сорнаппен жабдықталған электр 
қондырғысының жобасын жасап, 
қондырғыны сынап, өндірістік жол-
мен шығаруға дайындадық. Бұйырса, 
биыл екі-үшеуін жасап шығарамыз ба 
деген үміттеміз.

Мал шаруашылығымен 
айналысатындарға тағы бір қажет 
жабдық – өнімдерді өңдеп сатуға 
дайындайтын қондырғылар. Бұл 
қондырғыларды шаруашылықтың өнім 
көлеміне сәйкес жасалған тиімді бола-
ды.

Малшылардың тұрмыстық 
жағдайының қаладағы кісілермен 
бірдей болуын қамтамасыз ету жолда-
рын қарастыру абзал болады. 

Мал шаруашылығымен 
айналысатындырға арнайы 
әмбебап тракторлар қажет. Бүгінгі 
пайдалынып жүрген тракторлар 
малшылардың талаптарын толық 
қанағаттандырмайды. Малшыларға 
арналған тракторларды ешкім 

өсіруге қол жеткізудің маңыздылығын 
атап өтті.

Қазіргі кезде экспортқа шығатын 
тауардың 70 % жуығы шикі затқа атап 
айтсақ, мұнайға тиесілі. Елімізде осы 
жағдайдан тез шығудын жолдарын 
табуымыз керек. Менің ойымша, ел 
экономикасын дамытудың бір жолы 
ол мал шаруашылығын қарқынды 
дамытып, өнімдерін тиімді экспортқа 
шығару. Мал шаруашылығын 
тиімді дамыту үшін бұл саладағы 
жұмыстарды механикаландыру, ав-
томаттындыру қажет. Қазіргі кез-
де жастарды мал шаруашылығына 
тарту өте қиын шаруа. Олар баяғы 
замандағыдай жылына 364 күн мал 
соңында жүргілері жоқ. Олардың да 
апта сайын дем алып, қаладағыдай 
өмір сүргілері келеді. Енді біраз жыл-
дан кейін малшылар табудың өзі өте 
үлкен проблемаға айналуы мүмкін, 
сондықтан бұл мәселенің шешу 
жолдарын бүгіннен бастап қолға 
алу керек деп ойлаймын. Елімізде 
ауылшаруашылық машина жасау са-
ласын қарқынды дамыту – заман та-
лабы

Мәселен, электронды 
бақташыларды пайдалану керек. 
Электронды бақташы біздің еліміздің 
жерінің ерекшеліктерін ескере оты-
рып, жасалуы керек. Бұл үшін элек-
тронды машина жасау саласын дамы-
туымыз қажет. 

Біздің факультет өткен ғасырдың 
80-90 жылдарында Алтай өлкесінің 
Славгород қаласындағы радио 
зауыттың тапсырысы бойынша 
электрондық машина жасаушы ма-
мандарын дайындады.

Бүгінгі күнде электронды 
бақташылардың өмірге келуіне 

«У каждого поколения есть 
свои мечты, и в них всегда отра-
жается стремление не только к 
личному и семейному благопо-
лучию», - отмечает президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев в 
своей статье «План Нации – путь 
к казахстанской мечте». Стать 
одной из тридцати наций – лиде-
ров ХХI века стало нашей общей 
мечтой вне зависимости от воз-
раста. Конкретика шагов, кото-
рые содержат все пять реформ 
Плана нации, обеспечила ей вы-
сокую поддержку во всех слоях 
общества. Впечатляют стимулы 
социальной модернизации, кото-
рые нашли отражение в статье. 
Процессы реформирования сфер 
образования, здравоохранения 
и социальной защиты населения 
назрели давно. Не секрет, что в 
вузах и научных центрах больше 
всего людей, которые продолжа-
ют трудиться и после достижения 
пенсионного возраста. Это в не-
котором роде специфика труда 
научного работника, который с 
годами лишь накапливает опыт и 
знания, успешно передавая его 
новым поколениям студентам. Но 
многие наши ровесники, работав-
шие в других отраслях, особенно 
на производстве, вместе с вы-
ходом на пенсию, приобретают 
целый букет заболеваний. Зача-
стую, чтобы добиться социаль-
ной помощи, они безрезультатно 

обивают немало чиновничьих по-
рогов. Внедрение обязательного 
медицинского страхования, соз-
дание Объединенной комиссии 
по качеству медицинских услуг и, 
самое главное, оптимизация си-
стемы оказания социальной помо-
щи через усиление ее адресного 
характера – эти меры, указанные 
в статье, продиктованы реалиями 
жизни. Сегодня целый ряд орга-
низаций участвуют в тендерах по 
оказанию социальной помощи не-
трудоспособной категории граж-
дан, но кто и насколько реально 
контролирует качество, адресный 
характер оказываемых ими ус-
луг? Упростит нам всем жизнь и 
создание госкорпорации «Прави-
тельство для граждан», единого 
провайдера государственных ус-
луг. Такая мера, как справедливо 
отмечает в своей статье Глава 
государства, обеспечит прозрач-
ность их представления, сократит 
ненужные административные ба-
рьеры и перечень запрашиваемых 
документов. На мой взгляд, в этой 
мере есть и антикоррупционная 
составляющая.

 На Востоке традиционно по-
читался институт старейшин, ак-
сакалов. В последние годы этот 
институт, постепенно утрачивая 
свое прямое предназначение, 
стал принимать декларативный 
характер. Расширение прав обще-
ственных советов, несомненно, 

даст свои результаты в виде но-
вых эффективных инструментов 
общественного контроля. «Реше-
ния советов будут носить реко-
мендательный характер, но для 
государственных органов будет 
обязательным их рассмотрение», 
- подчеркивается в Плане нации, 
и, я уверен,  что расширение прав 
общественных советов, которые 
конкретно обозначены в статье, 
будет не только способствовать 
восстановлению института ак-
сакалов, ( у казахов его называ-
ют «зиялы қауым»), но вызовет 
к общественной деятельности 
представителей всех поколений, 
настоящих патриотов Казахстана. 
Да, у каждого поколения свои меч-
ты – мы, старшее поколение, хо-
тим видеть счастье своих детей и 
внуков, достойно стариться, быть 
нужными обществу. Но процве-
тание родной страны, ее прорыв 
из третьего мира в число 30-ти 
самых развитых государств мира 
– об этом мечтает каждый из нас, 
кто живет на этой благословенной 
земле, радуясь ее победам, пере-
живая с ней трудности. Это наша 
общая заветная мечта...

Бари  Жанахутдинов, 
Председатель Совета 
ветеранов ПГУ имени 

С.Торайгырова,к.т.н., профессор 
кафедры «Механика и 

нефтегазовое дело».
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ЛЕТОПИСЬ ПГУ

В ЛИЦАХ
А ф и ш а

В прошлом году ПГУ ис-
полнилось 55 лет. Че-
ловек, как правило, по-

дойдя к этому возрасту, уже 
достаточно знает о жизни и 
проходит немало испытаний. 
В контексте существования, 
становления и развития ПГУ 
эти 55 лет приобретают осо-
бое значение. Причина тому 
– целая плеяда выдающихся 
самобытных ученых, которые 
развивали науку в Павлодаре 
и передавали свои знания и 
опыт студентам на протяже-
нии более чем полувека. 

В этой связи, стремясь со-
хранить память о преподавателях 
ПГУ, А. Захаренко проделал колос-
сальную работу, составив и издав 
справочник «Преподаватели Павло-
дарского государственного универ-
ситета имени С. Торайгырова за 50 
лет». 

Значимость этого справочника 
очень высокая, т.к. по сути своей 
он является сконцентрированной 
летописью жизни первого индустри-
ального университета Павлодара в 
лицах. Это как раз тот случай, когда 
работающий или работавший в вузе 
преподаватель, обязан прочитать о 
себе, памятуя, что о нем все извест-
но не только в отделе кадров или 
работникам архива, но и любозна-
тельному коллеге, просто читателю. 

За полвека через кузницу ка-
дров Павлодарского индустри-
ального института, а потом и 
университета прошли тысячи пре-
подавателей, и нужно было об-
ладать завидной смелостью и 
работоспособностью, чтобы добро-
вольно взвалить на себя ношу под 
силу творческому коллективу. Автор 
привлекал к работе студентов-исто-
риков, может быть, этим обстоя-
тельством можно объяснить ошибки 
и изъяны редакционного характера. 
После семи лет кропотливого труда 
Захаренко отдал справочник на от-
куп «грызущей критике мышей». 

Теперь все это позади. Бери, 
читай о себе любимом. Но потен-
циальные читатели как не знали, 
так и не знают о представившейся 
возможности. А ознакомиться не-
обходимо, чтобы установить име-
ющиеся, если они есть, ошибки и 
устранить их при последующем 
переиздании, скажем, к 75-летию 
вуза. Если мы акцентируем внима-
ние на этом, то лишь, как повод, что-
бы выйти за рамки справочника и 
сказать о человеке больше, чем там 
есть. Справочник сухо перечисляет 
должностные и профессиональные 
перемещения, минимизируя все, 
что связано с довузовской работой, 
и тем более ничего не сообщается 
об уволившемся работнике. Понят-
но, что реализация такого подхода 
превратила бы справочник в мему-
арные записки. 

Нельзя рассматривать лич-
ностный характер издания только 
как способ потешить самолюбие. 
Перед исследователями открыва-
ется возможность выявить некото-

рые искомые закономерности, от-
нюдь не регионального характера. 
Первый вуз и первые преподава-
тели – это персонализм. Но в исто-
рическом контексте всё становится 
важным источником изучения раз-
личных аспектов социологического 
бытия – производственного, гео-
графического, демографического, 
национального, образовательного, 
профессионального, управленче-
ского и т.д. Возможность эта несо-
мненна, персоналии встроены в 
одну систему и конфигурация под-
дается обработке. Конечно, при 
исследовании теряется личный 
аспект, но приобретается социоло-
гический.

Наличие справочника «облег-
чает жизнь» тем, кто так или иначе 
связан с кадрами. Не нужно искать 
и перебирать личные дела, осу-
ществлять поиск в архиве, все это 
под рукой. Спросите на кафедре, 
что знают работающие о тех, кто 
стоял у ее истоков, или работали, 
скажем, лет 20-30 назад. Много ли 
они порасскажут? 

Справочник ограничен инфор-
мацией профессионального харак-
тера, поэтому одному преподава-
телю уделено полстраницы текста, 
другому несколько строчек. И если 
уж говорить о личностном аспек-
те, то дополнением к справочнику 
могла бы стать вузовская много-
тиражка. Одну публикацию в лич-
ное дело, и человек предстал бы 
в красках как «живой», но это лишь 
пожелание. 

Анализ справочника можно 
было бы осуществлять в разных 
плоскостях и по разным критери-
ям, ну, скажем, по мотивам уволь-
нения. Мотив, который не взывает 
сомнения «исключен из списоч-
ного состава в связи со смертью» 
или когда «данных об увольнении 
нет». Во всех других случаях во-
просы и вопросы. 

Тем не менее, будучи резуль-
татом кропотливого многолетнего 
труда, справочник А. Захаренко 
заложил платформу для лето-
писания «соли земли» первого 
индустриального университета 
Павлодара и Северного Казахста-
на, сохранения памяти о препода-
вателях и ученых Павлодарского 
государственного университета. 

В целом, справочник остав-
ляет приятное впечатление и по-
буждает к более углубленному 
изучению этой части истории ПГУ 
и соответствующему заполнению 
«белых пятен», а также качествен-
но новому повышению информа-
тивности труда А. Захаренко.

Уверен, что многим этот спра-
вочник будет интересен, и каждый 
сможет внести свою лепту, чем-то 
дополнив его или же внеся факто-
логический корректив. 

Справочник ждет вас с нетер-
пением в читальном зале.  

С.В. Невмержицкий, 
профессор ПГУ им. 

С.Торайгырова.

Дата

3 Февраля

4 Февраля

5 Февраля

6 Февраля

9 Февраля

10 Февраля

12 Февраля

14 Февраля

16 Февраля

17 Февраля

18 Февраля

19 Февраля

20 Февраля

24 Февраля

25 Февраля

26 Февраля

Место
Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Концертный зал «Дома-музея Шафера»

Дом-музей Д. Багаева

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Павлодарский областной историко- крае-
ведческий музей имени Г.Н. Потанина

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Концертный зал «Дома-музея Шафера»

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Павлодарский областной историко- крае-
ведческий музей имени Г.Н. Потанина

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Концертный зал «Дома-музея Шафера»

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Дом-музей песенного творчества 
имени М. Шамсудиновой

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Ж.Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Концертный зал «Дома-музея Шафера»

Время

18.00

18.00

18.00

-

17.00

–

18.00

18.00

18.00

12.00

–

15.00

18.00

18.00

17.00

–

18.00

18.00

18.00

18.00

Мероприятие
И.Сапарбай
«СЫҒАН СЕРЕНАДАСЫ» /драма/

Т.Ахтанов
«КҮТПЕГЕН КЕЗДЕСУ» /драма/

К 90-летию Каукена Кенжетаева.
УСТРЕМЛЁННЫЙ В ЛУЧШИЕ НАЦИ-
ОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ…
Ведущая - Д.Д. Накенова

«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ»- выставка 
работ В.В. Панасюк,посвященный 15-летию 
музея Д.Багаева и 55-летию г.Аксу.

Қ.Аманжолов
«ДОСЫМНЫҢ ҮЙЛЕНУІ» /комедия/

ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИЦЫ 
ИКЛАСОВОЙ М.К. по произведениям Му-
кагали Макатаева, посвященной к 85-ле-
тию поэта.

Д.Исабеков
«МҰРАГЕРЛЕР» /драма/

А.Цагарели
«ХАНУМА» / муз.комедия/

Памяти А.С. Пушкина
ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВСКИЙ 
ЧИТАЕТ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА».
/Продолжение слушания аудиозаписи/.
Ведущий - Н.Г. Шафер

А.Жамбыл
«ЕКІ ЛАҚ» /ертегі/

«ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АФГАНСКОЙ 
ВОЙНЕ»- вечер встречи с воинами- интер-
националистами

ПРЕМЬЕРА!!!
А.Кеңес
«АДАСҚАНДАР» /драма/

Е.Қушуақтов
«ҚЫЗЫЛ АЛМА» /комедия/

СОНАТНО-СИМФОНИЧЕСКИЕ
 ЦИКЛЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ  
НАСЛЕДИИ  В. МОЦАРТА. 
Ведущий - С.С. Стазаев

М.Байджиев
«ТІЛ ТАБЫСҚАНДАР» /комедия/

«МҰҚАҒАЛИ ӨЛЕҢДЕРІ» - музыкально-
поэтический вечер к 85-летию поэта Мука-
гали Макатаева

ПРЕМЬЕРА!!!
С. Олжабай
«ҚАРА КӨЗІЛДІРІКТІ КЕЛІНШЕК»
 /драма/

ПРЕМЬЕРА!!!
С. Олжабай
«ҚАРА КӨЗІЛДІРІКТІ КЕЛІНШЕК»
 /драма/

Т.Ахтанов
«БОЛМАҒАН ОҚИҒА» /драма/

К 15-летию Дома-музея Шафера.
МУЗЫКА НА ВСЕ ВРЕМЕНА.
Ведущая - Т.С. Корешкова


