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ЛАТЫН 
ӘЛІПБИІНЕ 

КӨШУ – ЗАМАН 
ТАЛАБЫ

Еліміз тәуелсіздігін 
алғаннан бастап қа
зақ лингвистері мен 
зиялы қауымның 
арасында латын 
әліп биіне көшудің 
пайдасы мен зияны 
туралы пікірталастар 
қызу жүргізіле баста
ды. Өз басым қазақ 
қауымының латын 
әліп биіне көшуін 
жақтаушылардың 
бірімін. Латын әліпбиін 
қабылдау арқылы 
біз рухани, саяси 
дербестігімізді нығайта 
түсеріміз сөзсіз. 

Б.М. ҚАДЫ РОВА 
филология ғылымда рының кандидаты, 
доцент

Түркия өткен ғасырдың елуінші жылдарында 
мың жылдық арабша жазуы, тарихы бола тұра 
латын әліпбиіне көшті. Өздері көшіп қана қоймай, 
түбі бір түркі халықтарын да осы қаріпіне көшуге 
шақырды. Түркі жұртының барлығы да осы әліпбиге 
көшуді қолдады. Түркия, Өзбекстан, Әзербайжан 
халқының бұл графикаға көшкеніне біршама 
уақыт болды. Түркі тектес елдердің барлығы 
дерлік латын әліпбиіне өтіп болды деуімізге бо-
лады. Шетелдердегі отандастарымызбен қарым-
қатынасты күшейте түсу үшін, Қазақ елінің ғана 
емес, дүниенің төрт бұрышында тарыдай ша-
шырап жүрген қазақ әлемінің рухани тұтастығын 
қамтамасыз ету үшін латын әліпбиіне көшкеніміз 
дұрыс. 

Қазіргі уақытта латын қаріпіне көшу – заман 
талабы. Бүкіл адамзаттың 60-70 пайызы ла-
тын әліпбиін қолданады. Техникалық құралдар 
да латын әліппесіне негізделген. Болашақта 
саяси-экономикалық, ғылыми және халықаралық 
тұрғыдан маңызды болып саналатын латын 
әліпбиіне көшу аса қиындық тудырмайды деп ой-
лаймын. Елімізде бір әліпбиден екінші әліпбиге 
көшудің бір емес, екі бірдей тәжірибесі бар. Мыса-
лы, 1926 жылы Қазақстанда араб графикасынан 
латын әліпбиіне көшу 20 күннің ішінде жүзге асы-
рылса, латын әліпбиінен бүгінгі кирилицаға көшу 
1937 жылы басталып, үш жылдың ішінде аяқталған 
болатын. Бүгінде ғаламтор мен ұялы байланыстың 
пайдаланушылары латын әліпбиін қолданып та 
жүр. Сондықтан латын әріптеріне көшуді жедел 
қолға алғанымыз жөн. 
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Қазақстан-2050

А.ЗЕЙНУЛИНА,
ф.ғ.к., профессор, Қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі

Мен өзім ғалым-ұстаз болғаннан кейін, биылғы ҚР Тұңғыш 
Президенті Н. Назарбаевтың халқына Жолдауындағы төртінші 
бағыт бойынша ғылым-білім мәселесі мені қызықтырды. Оның 
ішіндегі қазақ тілі мәселесі. Елбасымыз қазақ тілі мәселесіне 
алдында осыдан екі Жолдауынан бұрын баса назар аударған 
еді. Мұндағы баса қадап айтқаны: «Қазақ қазақпен қазақша 
сөйлессін». Елбасының қойып отырған талабы өте дұрыс және 
орнықты. Ең бастысы, балабақша, мектеп, жоғары оқу орында-
рымыз аралас емес таза қазақ тілінде білім берген кезде ғана 
қазақ тілі іс жүзінде қызмет жасайды. Бала-бақшалар, жалпы 
білім беру мектептері және жоғары оқу орындар-
да таза қазақ тілінде білім беретін бөлімдері 
болу керек. Сол кезде ғана біздің қазақ тілі 
мемлекеттік қызметін атқаратын болады.

Послание Президента – это 
один из важнейших документов 
нашего времени, который, без 
сомнения, является основой 
дальнейшей модернизации и 
реформирования казахстан-
ского общества. Послание дает 
четкие ориентиры, которые, 
приведут казахстанцев к новым 
достижениям и высотам. Глава 
государства сказал, что именно 
молодое поколение казахстан-
цев должно стать двигателем 
нового курса. Это возлагает 
огромную ответственность на 
нас – молодых. В нашей стра-
не очень многое делается для 
молодежи: повышаются сти-
пендии, развиваются различ-
ные программы для поддерж-
ки молодых ученых, молодых 
семей. Именно для молодежи 
строятся современные школы и 
университеты, дворцы спорта и 
центры культуры. И для казах-
станской молодежи с именем 
нашего Президента связано 
все – динамичная экономика, 
сплоченная нация, прогресс, 
устремленность в будущее и 
новые возможности, которых 
не было у старших поколений. 
У нас есть все условия для ре-
ализации масштабных задач, 
поставленных Лидером нации.

Образование, наука, инно-
вации – это мост, по которому 

Казахстан перейдет к новому 
уровню стабильного и устой-
чивого развития. Нам нужна 
современная система образо-
вания, соответствующая по-
требностям экономической и 
общественной модернизации. 
На моих глазах улучшается ин-
фраструктура вуза, появляют-
ся современные лаборатории, 
открываются аудитории, ос-
нащенные последним словом 
техники.

Большая, амбициозная задач 
поставлена нашим Президен-
том – войти в число 30 самых 
развитых стран до 2050 года. И 
я уверен, что выбранные при-
оритеты и поставленные перед 
народом задачи достижимы!

Студенты ПГУ 
им.С.Торайгырова готовы при-
нять активное участие в реали-
зации программ Президента!

Нурсултан Абишевич всегда 
уделяет особое внимание во-
просам образования. Тысячи 
моих сверстников окончили 
престижнейшие университе-
ты мира и сейчас трудятся на 
благо нашей страны, проявляя 
глубокий патриотизм, являясь 
флагманом и примером успеш-
ного поколения. Глава госу-
дарства подчеркнул, что надо 
обратить внимание на воспи-
тательную функцию образова-

ния: это патриотизм, воспита-
ние нравственных качеств. И 
мы видим, что многое уже сде-
лано в этих сферах, многое из 
намеченного уже стало реаль-
ностью.

Стратегия «Казахстан -2050» 
– это то, что позволит нам как 
единому целому организму 
пройти новый виток развития, 
это план, который будем при-
творять в жизнь мы с вами. Мы 
просто обязаны оправдать все 
возложенные на нас надежды.

Cегодня наша страна всту-
пила в новый этап своего раз-
вития. Мы, студенты ПГУ имени 
С.Торайгырова, как и вся моло-
дежь страны, четко понимая за-
дачи развития, направленные 
на улучшение нашего качества 
жизни, обещаем, что объеди-
ним наши усилия для успешной 
реализации всех поставленных 
Главой государства задач.

Қазақстан�Республикасының�Тұңғыш�Президенті�Н.А.�Назарбаев�биылғы�халыққа�
Жолдауында� «Қазақ�стан-2050»� Стратегиясын� іс� жүзінде� жүзеге� асыруының�
барлық�аспектілерін�белгіледі:�«Бәсекеге�қабілетті�дамыған�ел�болуымыз�үшін�біз�өте�
білімді�ұлт�болуымыз�қажет».�2050�Стратегиясының�бастапқы�мақсаттарының�
бірі�–�білім�жүйесінің�заманауи�және�нәтижелі�болуы.
Елбасының�Жолдауы�білім�саласының�қызметкерлері�үшін�бастамаларына�тікелей�
жол� сілтеуші� болары� хақ.� Өйткені,� Мемлекет� Басшысы� қазақстандық� жоғары�
мектептердің�модернизациялық�бағытталуына�байланысты�нақты�тапсырмалар�
жүктеген.
С.Торайғыров� атындағы� Павлодар� мем�ле�кеттік� уни�верситеті� ұжымы� «Қа�зақ-
стан-2050»�Стра�тегиясын�ерекше�шабытпен,�жі�герлі�құлшыныспен�қабыл�дады.

С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПМУ:

Н.ЕРЖАНОВ,
проректор по 
научной работе и 
инновациям ПГУ 
им.С.Торайгырова, 
д.б.н., профессор

В новом Послании 
Президента нашли отражение все ключевые аспекты 
развития государства. Это комплексный план, который 
обеспечивает преемственность поколений в создании 
общества благоденствия на основе сильного государ-
ства, развитой экономики и возможностей Всеобщего 
Труда. О том, насколько близко воспринят программ-
ный документ участниками заседания, говорит простой 
факт: выступление Президента прерывалось аплодис-
ментами 56 раз.

Чтобы достойно ответить на глобальные вызовы XXI 
века, нам, по словам Президента, важно расширить 
горизонты стратегического планирования. Именно 
поэтому Глава государства предложил выстроить но-
вый политический курс нации на период до 2050 года. 
Стратегия Казахстан-2050 – это гармоничное развитие 
Стратегии Казахстан-2030 на новом этапе. Это ответ 
на вопрос, кто мы, куда идем и где хотим быть к 2050 
году. Президент уверен: именно это интересует моло-
дое поколение, за которым – будущее Казахстана.

Главная цель программного документа – к указанно-
му сроку войти в число 30 самых развитых стран. Был 
назван ряд первоочередных задач 2013 года, которые 
обеспечат успешный старт Нового политического кур-
са – 2050.

В дальнесрочной Стратегии 2050 один из ключевых 
приоритетов, особенно важный для нас – это разви-
тие современной системы образования, подготовка и 
переподготовка кадров. «Чтобы стать развитым конку-
рентоспособным государством, мы должны стать вы-
сокообразованной нацией», – отметил Н.А. Назарбаев.

Были обозначены 4 основных приоритета в сфере 
образования: переход на новые методы дошкольного 
образования, в связи с чем до 2020 года будет прод-
лена программа «Балапан»; развитие с 2013 года 
системы инженерного образования и современных 
технических специальностей с присвоением серти-
фикатов международного образца; социальная ответ-
ственность частного бизнеса, неправительственных и 
благотворительных организаций, частных лиц в сфере 
образования; модернизация методик преподавания, 
активное развитие онлайн-системы образования.

Большое внимание Президент уделил новой поли-
тике развития инновационных исследований. Нужен 
трансферт необходимых стране технологий и обуче-
ние специалистов для их использования. EXPO-2017 
должно дать толчок этому процессу и помочь нам ото-
брать новейшие технологии для развития энергетики 
будущего, сказал Президент.

Завершая выступление, Глава государства выразил 
уверенность в том, что казахстанцам все по плечу: «Я 
призываю весь народ вооружиться усердием, трудо-
любием н целеустремленностью, которые помогут нам 
устоять и принести нашей Родине достойное будущее. 
Я уверен, что XXI век будет для Казахстана золотым 
векам мира, стабильности и процветания».

Т.АХМЕТОВ,
председатель Комитета по делам молодежи ПГУ им.С.Торайгырова
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Қазақстан-2050

Е.ЖҰМАНОВ,
С.Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік 
университетінің студенттік 

ректоры

Соңғы жылдары елімізде жастар 
саясаты – маңызды стратегиялық 
сипат алып келеді. Мемлекет тара-
пынан да, тұтас қоғам тарапынан 
да «Жастарға нақты не керек?» 
деген көкейкесті сауалға өміршең 
жауап тапқысы келетін талпыныс 
байқалуда. Бұл, әрине, қуантарлық 
жағдай.

Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев тәуелсіздіктің белбалаларына 
айрықша сенім артады. Прези-
дент әркез отаншыл, мемлекетшіл 
жастардың өсіп келе жатқанына 
қуанып, жастарға зор ілтипат 
білдіреді. Елбасы мен ел сенімін 
абыроймен арқалауға бел буған 
жас ұрпақ бойынан ел ісіне 
құлшына атсалысу анық бай-
қалады. Бұл қазақ жастарының 
ұлттық рухының өскендігін, са-
на сының есейгендігін, саяси мә-
дениетінің артқандығын бай қатса 
керек.

Әлбетте, әрбір жаңа ұрпақ 
өмір ге өзімен бірге жаңа леп, 
жаңа серпіліс әкеледі. Техни-
ка құлағында шебер ойнайтын 

қазіргі заманауи ұрпаққа келер 
болсақ, олар тиімділікке, жа-
ңалыққа, инновацияға иек арт-
қанды ұнатады. Олардың жан 
дүниесі жігерге толы, жасампаз 
еңбекке ынталы, жақсылыққа 
құмар. Олар – ешкім әлі танып-
білмеген таңғажайып ерлік жасап, 
танымал атансақ дейді. Олар – 
білім-ғылым қуып, дөңгеленген 
дүниені бағындыруға ұмтылған 
арман иелері. Сөз жоқ, көздеген 
мақсатына еш қиындықсыз, тезі рек 
қол жеткізгісі келетін албырттығы 
тағы бар. Ең бастысы, қазіргі қазақ 
жастары – азуын айға білеген мем-
лекеттермен терезесі тең егемен 
елдің еркін ұландары екендіктерін 
терең ұғынатын үлкен қозғаушы 
күш.

Тәуелсіз Қазақ елінің өсіп-өр-
кен деуі мен гүлденуін тікелей 
жастармен байланыстыратын 
Елбасы: «Мен жас ұрпақтың ел 
бо ла шағы үшін маңызын әр қа-
шанда атап көрсетіп келдім және 
атап көрсете беремін. Мемлекет 
әрбір жас адамның өз еліне мін-
детті түрде қажет болуы үшін 
бәрін де жасайды», – дей келе, 
әсіресе, жастарды жаңа көзқарас, 
жаңа басымдықтар тұрғысында 
индустриялық-инновациялық эко-
номика жағдайында өмір сүруге 
тәрбиелеудің мән-маңызын ай-
шық таудан жалыққан емес.

Қазіргі таңда әлемнің көптеген 
дамыған елдерінде экономикалық 
дағдарыс желдей кеулеп, мил-
лиондаған жастар өмірден өз 
орнын таба алмай, жұмыссыз 
қалуда. Ал бізде Мемлекет 
басшысының бастамасымен «Ди-
пломмен ауылға!», «Жастар прак-
тикасы», «Жұмыспен қамту-2020», 
«Бизнестің жол картасы-2020», 
«Жасыл ел» және студенттік 
құрылыс жасақтары сынды жоба-
лар жемісті жұмыс жасауда.

Университетте студенттердің 
бо лашақ мамандығының қыр-
сырын жетік меңгеріп, бәсекеге 
қабілетті маман болып қа-
лыптасуы үшін барлық жағдай 
жасалынған.

А.ЖҰМАДИРОВ,
С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университетінің
Трансферт технологиясы мен 

инновациялары аймақтық 
орталығының басшысы

Ғалымдардың еңбек өнімі нарықта 
сұранысқа ие болып, қайтарымы 
мол болуы тиіс. Еліміздің Тұңғыш 
Президенті Н. Назарбаевтың ха лық -
қа Жолдауында бейнеленгендей, 
біз ве ло сипед ті емес, оның тех-
но  ло  гия лық транс фер тін өн ді ру ді 
яғни, жаңа технологиялық толқын 
жаңалықтарымен санаса өндіруді 
қолға алғанымыз жөн.

Бүгінде Қазақстанда иннова-
ция лық зерттеуі дамуының 
жаңа саясаты белең алып келе 
жатқан кез. Нақты өнімнің сәтті 
шыққан инновациялық, ғылыми 
жобасын жасап шығару қиынның 
қиыны. Ғылыми жоба – нарықта 
сатылымы үздік тауар жасауды мақсат 
етпейтіні мәлім. Ғылыми жоба – ол 
белгілі уақыттан кейін белгілі бір дәлелді рас-
тап, не болмаса жоққа шығаратын ғылыми 
идея.

Соңғы жылдары Қазақстан трансферт тех-
нологиясын нәтижелі жә не белсенді түрде 
қолданып келеді. Сонымен қатар, 2010-2015 
жыл дар ға арналған жылдамдатылған индус-
триал ды-инновациялық Мемлекеттік бағ дар-
ламасын жүзеге асыруды қолға алып отыр-
мыз.

Қазақстанның даму жолында сәт ті же тіс тік-
терге жету үшін бізге ғалым да ры мыз дың көп 
жылдық тәжірибесінен негіз алатын ғылыми 
база қажет. Біз шығыны көп зерттеулер мен 
жобаларға алтын уақытымызды жібермеуіміз 
керек. Есесіне, елімізге қажет технологиялық 
трансферт пен оларды қолдану мақсатында 
арнайы мамандарды даярлауымыз жөн.

ЕХРО-2017 «Болашақтың энергетикасын» 
дамыту үшін жаңа технологияларды таңдап 
алуға көмектеседі әрі осы процестің іске асу-
ына қозғаушы күш болатыны анық. Соны-
мен қатар, халықаралық деңгейдегі ғылыми-
зерттеу жобаларына белсене атсалысып, 
қатыса аламыз. Бұл жоба шетелдік ғылыми-
зерттеу бірлестіктері мен біздің ғалымдардың 
бірігіп стратегиялық инновациялық бағыт бой-
ынша күш салуына ықпал етеді», – деп атап 
өтті Мемлекет Басшысы.

Инновацияны дамыту мемлекеттік маңызға 
ие. Мемлекет нақты пайданы қазақстандық 
технологиялар сұранысқа ие болып, нарықта 
қажеттілік тудырған сәттен бастап көретін бо-
лады.

«Астана қаласында өтетін ЕХРО-2017 көр-
ме сі елдің «Жасыл» энергетикасын дамыту 
бағытына кө шуі не әлеуетті күш берері дау-
сыз. Елордада ғылым мен техниканың әлемдік 
же тіс тіктерін ұсынатын болады. Көптеген 
қазақстандықтар бүгінде біз ұмтылған «Бо-
лашақтың энергиясын» өз көздерімен көретін 
болады», – деп сілтеме берді Елбасы.

Жаңа энергияны үнемдеу технологиясын 
және энергияның альтернативті көздерін 
жобалау бағытында біздің энергетик 
ғалымдарымыз өздерінің сүбелі үлестерін 
қоса алады.

В Послании Президента 
Республики Казахстан уде-
лено значительное внима-
ние ключевым ориентирам 
современной системы обра-
зования, подготовке и пере-
подготовке кадров «Чтобы 
стать развитым конкуренто-
способным государством мы 
должны стать высокообра-
зованной на-

цией», – сказано 
в Послании. Конкурентоспо-
собность базируется, пре-
жде всего, на экономической 
составляющей. Развитие 
экономики обуславливает-
ся новыми технологиями и 
функциональной грамот-
ностью кадров. Грамотный 
специалист – это, прежде 
всего, человек, владеющий 
знаниями фундаментальных 
и прикладных наук. В По-
слании отмечено, что выс-
шие учебные заведения не 
должны ограничиваться об-
разовательными функциями: 
«…необходимо создавать 
и развивать прикладные и 
научно-исследовательские 
подразделения и активно 
развивать научно-исследо-
вательскую деятельность». 
Глава государства акценти-
рует внимание на главном 
составляющем звене эконо-
мического прогресса – обу-
чении кадров. «…Предстоит 
произвести модернизацию 
методик преподавания…» – 
отмечает Президент. Нераз-

рывная связь производства 
и науки, в основе которой 
лежат знания фундамен-
тальных наук, способствует 
развитию экономики и на-
уки. Фундаментальные на-
уки – интеллектуальный по-
тенциал страны. Не секрет, 
что наши образовательные 
программы не в полной 
мере соответствуют миро-
вым стандартам по содер-
жанию и объему. Отсюда 
и емкое утверждение По-
слания: «Необходимо из-
бавиться от устаревших 
либо невостребованных на-
учных и образовательных 

дисциплин, одновременно 
усилив востребованные и 
перспективные направле-
ния». Современная кредит-
ная технология подготовки 
специалистов, когда студент 
сам выбирает траекторию 
своего образования, исходя 
из потребности рынка труда, 
позволяет это сделать. Так, 
кафедра математики фа-
культета физики, математики 
и информационных техноло-
гий ПГУ им. С. Торайгырова в 
2009 году открыла уникаль-
ную для Казахстана специ-
ализацию для бакалавриата 
и магистратуры – актуарная 
математика. Эта специали-
зация связана с аналитиче-
ской деятельностью в эконо-
мике, финансах, страховом 
деле – там, где есть потреб-
ность в прогнозировании 
деятельности предприятий, 
предвидении рисков. Многие 
выпускники кафедры рабо-
тают в банках. Они востре-
бованы в тех структурах, где 
заботятся о будущем своих 
предприятий.

Пути совершенствования 
технологий преподавания 
дисциплин в высшей шко-
ле – это, прежде всего, ос-
вобождение профессорско-
преподавательского состава 
кафедр от канцелярской ра-
боты, создание специаль-
ных методических групп по 
направлениям для написа-
ния УМКД и контроля за их 
исполнением, введения се-
кретариата для профессо-
ров, сокращение занятости 
в учебном процессе и повы-
шение общественного ста-
туса ППС в материальном 
обеспечении. Чтобы стать 
частью глобальной техноло-
гической революции, необхо-
димо интегрировать усилия 
ученых вузов с зарубежными 
научно-исследовательскими 
сообществами по стратеги-
ческим инновационным на-
правлениям. Условия для ин-
теграции предоставляются 
каждому ученому и студенту. 
Государство делает все для 
того, чтобы открыть перед 
каждым молодым казахстан-
цем новые возможности. 
Успех молодых – это успех 
нашего Казахстана.

И.ПАВЛЮК,
к.фм.н., профессор ПГУ им.С.Торайгырова
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Жаңалықтар желісі

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ – ЕЛДІҢ 
ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫ

2013 жылдың 16 қаңтар күні С. То-
райғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде Қа-
зақ стан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н. Назарбаевтың «Қа-
зақ стан-2050» Стратегиясы – қа-
лып тас қан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Қазақстан халқына 
Жолдауының басымдықтарын түсін-
діру мақсатында Қазақстан Респу-
бликасы Парламент Сенатының 
депутаты Е.Ж.Жұмабаев пен про-
фес сорлық-оқытушылық құрам және 
студенттермен кездесу өтті.

ҚР Парламент Сенатының депу-
таты Е.Ж.Жұмабаев ҚР Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа 
кезекті Жолдауының басым бағыт-
тары мен ерекшеліктері жайында ба-
яндап берді.

– Мемлекетіміз жеткен негізгі 
же тіс тіктерді айта кетейін. Оны 
өздеріңіз де білесіздер. Алайда, 
бұл жетістіктерді еске алу артық 
бола қоймас. Ел тәуелсіздігі, 
Астананың көркеюі, ЕХРО-2017 же-
ңі сі, елдегі діни бірлестіктер мен кон-
фессиялардың татулығы, ше ка раның 
орнығуы, ұлттық эко номиканың 

тұрақтануы барлығы да ел абы-
ройын әлем алдында асқақтатты… 
Жұмыссыздық кеміп, білімділік 
деңгейі артып келеді, бала туылу 
саны 1,5 есеге өсіп, аналар өлімі 
үш есеге кеміді. Мәселен, бір Пав-
лодар өңірі бойынша 35 нысан са-
лынып жатыр. Бұл болашақ мектеп-
тер мен емханалар, т.б. мекемелер 
жұмыссыздардың санын азайтатыны 
анық, – деді Е.Жұмабаев мырза.

Елбасымыздың биылғы Жол-
дауы ның басым бағыттары, мақсат-
мін деттері қарапайым. Себебі, ха-
лыққа қызмет етуге шақыратын 
Елбасымыздың «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы халық тұрмысының 
жақ саруы мен ел дамуын көздеп 
отыр. Әр саланы қамтыған мем-
ле кеттік бағдарламалар іс жүзінде 
жеміс беруде. «Жол картасы», 
«Мәдени мұра», «Қол жетімді баспа-
на-2020», «Балапан», «Академиялық 
ұтқырлық», «Болашақ» т.т. халықтың 
тұрмыс жағдайын, әл-ауқатын өсіру 
мақсатында мемлекет ұсынған бағ-
дарламалар ел игілігінде.

Жанар ЕЛЕШОВА

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕКАДА
С 10 по 21 января в ПГУ им.С.Торайгырова проходила 

методическая декада, в рамках которой был прове
ден ряд мероприятий.

Так, с 10 по 12 января состоялась презентация методиче-
ской работы факультетов университета. Мероприятие ста-
ло значимым событием в образовательной и научной жизни 
Павлодарского региона, поскольку обобщение передового 
опыта методической деятельности преподавателей впервые 
было проведено в таком широком масштабе: в презентации 
приняли участие деканы, заместители деканов, заведующие 
кафедрами и преподаватели всех девяти факультетов ПГУ 
им.С.Торайгырова.

В течение трех дней представители факультетов ПГУ 
им.С.Торайгырова представляли на ознакомление и обсуж-
дение разработки образовательных программ, свою практику 
внедрения инновационных методов и технологий обучения. 
Были продемонстрированы наиболее эффективные методы 
организации самостоятельной работы студентов.

Также в рамках декады были проведены семинары по ак-
туальным трендам современного высшего образования – 
академической мобильности, полиязычному образованию, 
проблемам кредитной технологии, автоматизации учебного 
процесса.

По словам ректора ПГУ им.С.Торайгырова Серика Омир-
баева, проведение методической декады направлено на по-
вышение уровня и качества образовательной деятельности 
в университете, внедрение инновационных технологий в 
учебный процесс в свете поручения Главы государства Нур-
султана Абишевича Назарбаева, данного в рамках Стратегии 
«Казахстан-2050». Ректор университета отметил высокий 
уровень методической подготовки преподавательских кол-
лективов факультетов ПГУ им.С.Торайгырова.

Дмитрий ЛАРИОНОВ

ВИЗИТ ЧЛЕНОВ 
ПАРЛАМЕНТА

Члены Парламента 
Республики Казах
стан ознакомились 
с выставкой иннова
ционных проектов 
Павлодарского госу
дарственного универ
ситета им. С.Торайгы
рова.

10 января 2013 года 
Павлодарский государ-
ственный университет 
имени С. Торайгырова 
с рабочим визитом по-
сетили члены Парла-
мента Республики Казахстан. В 
составе делегации – заместитель 
Председателя Сената Парламен-
та РК Александр Судьин, заме-
ститель Председателя Мажилиса 
Парламента РК Владимир Бобров, 
депутаты Сената Парламента РК 
от Павлодарской области Асхат 
Кузеков и Ермек Жумабаев. Гостей 
сопровождали заместитель акима 
Павлодарской области Арын Орса-
риев, ректор ПГУ им.С.Торайгырова 
Серик Омирбаев, проректор по на-
учной работе и инновациям ПГУ 
Нурлан Ержанов.

Членам делегации была пред-
ставлена выставка инноваци-
онных разработок ученых ПГУ 
им.С.Торайгырова. Ректор универ-
ситета Серик Омирбаев отметил, 
что ПГУ им.С.Торайгырова по стра-
тегии своей деятельности является 
инновационно-ориентированным 
вузом, поэтому создание иннова-
ционных проектов является одним 
из магистральных аспектов дея-
тельности университета.

При этом, как отметил ректор 
ПГУ им.С.Торайгырова, вуз реали-
зует поручение Главы государства 
Н.А.Назарбаева, обозначенное 
в декабрьском Послании народу 
Казахстана, а именно – необходи-
мость реализации альтернативных 
и «зеленых» энергетических техно-
логий.

Среди предложенных гостям 
разработок по «зеленой энергети-
ке» – проект бесплотинной гидро-
электростанции, работающей при 
слабонаклонном течении реки, 
ветроэнергетическая установка с 
механизмом защиты от ураганных 
порывов ветра и другие.

Ряд этих разработок ученых 
ПГУ им.С.Торайгырова будет пред-
ставлен на Международной спе-
циализированной выставке «ЭКС-
ПО-2017», которая, по словам 
Президента Республики Казахстан, 
должна дать «…мощный импульс 
к переходу страны на «зеленый» 
путь развития…»

Дмитрий ЛАРИОНОВ

Сразу два визита чешских ученых 
за последний месяц состоялось в 
ПГУ им. С. Торайгырова в рамках 
государственной программы по 
академической мобильности.

Профессора из Технического Универ-
ситета г.Брно Алес Навратил (кафедра 
Рисования и Искусства) и Владимир 
Шлапета (заведующий кафедрой Теории 
архитектуры, член комитета ЮНЕСКО по 
развитию архитектуры) прочитали курс 
лекций для студентов кафедры «Архитек-
тура и дизайн» архитектурно-строитель-
ного факультета ПГУ на тему истории и 
теории современной архитектуры, также 
учеными были затронуты проблемы взаи-
модействия архитектуры и искусства.

В ходе встреч ученые представили свой 
университет и его образовательные про-
граммы. Брненский Технический Универ-
ситет – один из старейших чешских вузов. 
В настоящее время в вузе предоставле-
на возможность обучения практически по 
всем техническим специальностям и ряду 
дисциплин в области искусства. К слову, в 
2006 году Технический университет Брно 
вошел в международный рейтинг TOP 
500 лучших университетов мира. Гости 

из Чехии, обратили внимание на архитек-
турный облик нашего города и особо вы-
делили Речной вокзал, как архитектурное 
сооружение очень высокого уровня.

Заведующий кафедрой «Архитектура 
и дизайн» Жанна Темербаева отметила, 
что студенты изъявили желание сделать 
совместный проект кампуса для студен-
тов на левом берегу Усолки. «Подобный 
обмен опытом и усиление международ-
ного сотрудничества с ведущими вузами 
оказывают огромное содействие в деле 
развития качества обучения в ПГУ им. С. 
Торайгырова, с целью дальнейшего по-
вышения конкурентоспособности наших 
выпускников», – подчеркнула Жанна Те-
мербаева.

Доктор РhD из Университета Чарльза 
(г.Прага) Пташек Радек с 8 по 20 декабря 
прочитал в ПГУ им.С.Торайгырова курс 
лекций на тему «клиническая и юриди-
ческая психология» для студентов 3-4 
курсов специальностей «психология» и 
«педагогика и психология». В ходе своих 
лекций г-н Радек подробно рассказывал 
о детекторах лжи и полиграфов, проде-
монстрировал методики, с которыми сей-
час работают юридические и судебные 
психологи в мире. По окончании занятий 
студентам были выданы сертификаты 
участников.

Как отметила доцент кафедры психо-
логии и педагогики ПГУ, кандидат пси-
хологических наук Ольга Колюх, работа 
с иностранными преподавателями дает 
уникальную возможность для студентов 
и сотрудников ПГУ им. С. Торайгырова 
обменяться опытом, приобрести новые 
знания, подготовить совместные иссле-
дования и опубликовать их в зарубежных 
изданиях, реализовать совместные меж-
дународные проекты, защитить диплом-
ные работы на английском языке и соз-
дать поликультурную среду в вузе.

Руфина ТОРПИЩЕВА

ЧЕШСКИЕ УЧЕНЫЕ – В ПГУ
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Түлектер

Қазақстанның Тұңғыш Президентінің 
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы ая-
сында жас мамандар жұмыспен қамтылып 
келеді. 2009 жылдан бері жұмыс істеп келе 
жатқан бағдарлама бойынша аудандық 
мектептер, ауруханалар, кітапханалар 
мен Мәдениет үйлерінде жас мамандар 
кәсіби біліктілігін арттырып қана қоймай, 
қаржылай қажеттілігін қанағаттандырып 
келеді.

Жас мамандарға мынандай қаржылай 
көмектер көрсе тіледі:

1. Жас мамандарға әлеуметтік көмек 
ретінде мемлекет 70 АЕК (98910 теңге) 
көлемінде бір мезгілдік бастапқы көмек;

2. Баспана алу мақсатында 15 жылға 
0,01 пайыз мөлшермен 630 АЕК (890190 
теңге) көлемінде бюджеттік несие береді;

3. Ауылда қызмет етіп жүрген маман-
дардың жалақысы қалада еңбек ететін 
мамандардың жалақысынан 25 пайызға 
артық.

Дамир Мурсалимов – С. Торайғыров 
атын дағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің 2012 жылғы «орыс тілі мен 
әдебиеті» мамандығы бойынша түлегі. 
Дамир Ертіс ауданының Иса Байзақов 
ауылындағы М.Горький атындағы 
орта мектепте «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасы бойынша қызмет етуде.

Мектеп үш жыл бұрын қолданысқа 
беріліп, қаланың білім ордаларынан 
қалыс қалмайды. Заманауи талаптарға 

сай келетін мектепте компьютерлік және 
мультимедиалық сыныптар, ғаламтор 
желісі, интерактивті тақталар мен көптеген 
жаңа оқу құралдары бар.

Дамир 5 «Б» сыныбына жетекшілік етіп, 
орыс тілі мен орыс әдебиеті пәні бой-
ынша қазақ сыныптарына ұстаздық етіп 
келеді. Ол аталмыш бағдарлама бойын-
ша ауылға жолдама алғанда ауыл мектебі 
мен шәкірттері жайында еш хабарсыз 
болғаны рас. «Міндеттерімді атқара ала-
мын ба деген қауіп болды менде», – деп 
ағынан жарылды Дамир. Мектеп басшы-
сы Т.К.Бейсенкина мен оқу ісі меңгерушісі 
Г.І.Шопанова жас маманға жылы қабақ та-
нытып, өз қатарына қуана қабыл алды.

Иса Байзақов ауданындағы М.Горький 
орта мектебі аудандық байқаулар мен 
жарыстарға, облыстық олимпиадаларға 
белсене қатысып, жүлделі орындардан 
көрініп жүрген білім ордасы.

Дамир Мурсалимов С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің орыс филология-
сы кафедрасындағы ұстаздарына де-
ген сағынышын тебірене жеткізді. 
«Орыс филологиясы кафедрасының 
меңгерушісі Г.Н. Кенжебалинаға, про-
фессор С.К.Шаймардановаға, курато-
рым Е.И.Смольниковаға, аға оқытушы 
А.Б.Нұрғазинаға алғысым шексіз. Олар 
біздің оқудағы мәселелерімізден бөлек, 
өмірдегі қиындықтарымызға барынша қол 

ұшын беретін жандар еді. Бізге жасаған 
қамқорлықтарыңыз үшін бас иемін». Да-
мир дипломдық жұмысының жетекшісі 
О.А.Иостты ерекше сағынышпен еске 
алды: «Студенттік шақтарымда Оль-
га Александрқызы мен үшін рухани 
қамқоршым бола білді. Осы адал жан 
арқылы өмірлік құндылықтарым өзгеріп, 
жан-жағымдағы адамдар мен өмірге деген 
көзқарасым шыңдалды».

Мектептегі жұмыс ауыр әрі жауап-
кершілікті талап ететін іс. «Мектепке кел-
ген сәтте сен жоғары білімі бар, орыс тілі 
мен әдебиетінің бакалавры ғана емес, 
балалар үлгі тұтатын ұстаз екеніңді еш 
ұмытпағаның жөн», – дейді Дамир.

Болашақ мұғалімдерге Дамир еш 
қорқпастан, «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасымен бірге батыл қадам жа-
сауларына кеңес береді. Ол: «Бүгінде 
ауыл мектептері жоғары мектеп тү-
лек терін құшақ жая қарсы алады. Жас 
мамандардың болашағы үшін мемле-
кет тарапынан ыңғайлы талаптар мен 
міндеттер қарастырылған. Ауылдағы 
жұмыс – өмір мектебі. Ауыл мектебінен, 
жоғарғы буын әріптестеріңнен баға жет-
пес тәжірибе алып, кәсіби біліктілігіңді 
шыңдауға болатыны анық», – деп 
қорытындылады өз сөзін.

Жанар ЕЛЕШОВА, 
Руфина ТОРПИЩЕВА

На агротехнологическом фа-
культете ПГУ им. С.Торайгы-
рова сформирован квалифи-
цированный кадровый состав, 
хорошая материальная база. 
Студенты факультета показы-
вают хорошие результаты на 
областных, республиканских 
конкурсах и олимпиадах. Но 
главный показатель эффек-
тивности работы агротехно-
логического факультета ПГУ – 
трудоустройство выпускников 
в сельской местности, их ре-
альный вклад в развитие сель-
скохозяйственного сектора 
экономики Республики Казах-
стан.

Денис Мелихов, выпускник 
агротехнологического факуль-
тета ПГУ им.С.Торайгырова по 
специальности «Зоотехния», 
трудится на должности глав-
ного зоотехника ТОО «Побе-
да» Щербактинского района 
Павлодарской области. ТОО 
«Победа» является крупней-
шим сельскохозяйственным 
предприятием области, одним 
из лучших по эффективности 
и культуре производства не 
только в области, но и в Казах-
стане.

В советское время в селе 
Орловка находился колхоз 

«Победа», который многие 
годы успешно возглавлял Вла-
димир Пантелеевич Поляков. 
Затем бразды правления пе-
решли в руки его сына, Поля-
кова Александра Владимиро-
вича, который возглавил ТОО 
«Победа».

Предприятие характеризу-
ется высокими показателями 
в растениеводстве и живот-
новодстве, в переработке 
сельскохозяйственной про-
дукции, заботится о соци-
ально-культурном развитии 
села. Также руководство ТОО 
активно занимается кадровы-
ми вопросами. В рамках ГЧП 
предприятие направило Дени-
са Мелихова на учебу в ПГУ 
им.С.Торайгырова по специ-
альности «Зоотехния».

Во время учебы Денис про-
ходил практики на своем пред-
приятии и, соответственно, 
был распределен на работу в 
ТОО «Победа», где вскоре был 
назначен на должность глав-
ного зоотехника.

Молодой специалист поль-
зуется уважением у руко-
водства и подчиненных. Он 
постоянно занимается само-
образованием, знакомится с 
передовыми достижениями в 

отечественном и зарубежном 
животноводстве. На рабочем 
столе у него постоянно лежат 
справочники, учебники, журна-
лы по зоотехнии. Руководство 
предприятия посылало Дени-
са на стажировки в лучшие хо-
зяйства Казахстана, Украины, 
Германии.

Денис уже внедрил в произ-
водство ряд новых передовых 
достижений. Так, включение 
в рационы коров премикса из 
минерально-витаминных до-
бавок позволило значительно 
повысить удои коров.

Сейчас в хозяйстве действу-
ет современный доильный зал 
типа «Елочка», где все про-
цессы хорошо организованы и 
механизированы. Правильная 
организация производства по-
зволила повысить производи-
тельность труда и продуктив-
ность животных.

На данный момент в хозяй-

стве ТОО «Победа» прохо-
дят практику новые студенты. 
Денис Мелихов, как опытный 
специалист, помогает им по-
лучить практические навыки 
производства. Руководство 
агротехнологического факуль-
тета ПГУ им.С.Торайгырова хо-
чет доверить ему руководство 
практикой студентов, а также 
руководство их дипломными 
работами. Впоследствии та-
кие дипломные работы будут 
защищаться на выездных за-
седаниях аттестационной ко-
мисии в ТОО «Победа», что 
позволит достичь интеграции 
образования, науки и произ-
водства, о котором в своем 
Послании народу Казахста-
на заявлял Глава Республики 
Н.А.Назарбаев.

Т.К. БЕКСЕИТОВ
декан агротехнологического

факультета ПГУ, д.с.х.н., 
профессор

ДИПЛОММЕН АУЫЛҒА – 
ӨМІР ЖОЛДАМАСЫ

С.Торайғыров�атындағы�Павлодар�мемлекеттік�университетінің�түлектері�
мемлекеттік�«Дипломмен�ауылға»�бағдарламасына�белсенді�атсалысуда.

РАЗВИВАТЬ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
КАЗАХСТАНА. ОНО ПРИЗВАНО ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА. 
В СВЯЗИ С ПОТРЕБНОСТЬЮ РЫНКА ПАВЛОДАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.ТОРАЙГЫРОВА 
С 2000 ГОДА НАЧАЛ ГОТОВИТЬ КАДРЫ ДЛЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СТРАНЫ.

ПРОГРАММА  
«С ДИПЛОМОМ – 

В СЕЛО!»
Цель проекта «С дипло-

мом – в село!» – предо-
ставление поддержки в 
решении проблем форми-
рования кадрового потен-
циала сельских районов 
необходимыми трудовыми 
ресурсами – специалиста-
ми социальной сферы и 
агропромышленного про-
изводства. Актуальность 
проекта заключается в не-
обходимости выработки 
мер по повышению автори-
тета аула и возобновлению 
эффективной работоспо-
собности трудовых ресур-
сов села. Основная идея 
проекта – привлечение 
молодых специалистов, 
обучавшихся в вузах к ра-
боте и проживанию в селе. 
В числе главных задач про-
екта – поднятие престижа 
села; способствование 
формированию кадрового 
потенциала на селе необ-
ходимыми трудовыми ре-
сурсами – специалистами 
социальной сферы.

Законом предусмотре-
но специалистам в обла-
сти образования, здраво-
охранения, социального 
обеспечения, культуры и 
спорта, прибывающим для 
работы и проживания в 
сельские населенные пун-
кты оказание следующих 
мер социальной поддерж-
ки: выплата единовремен-
ного подъемного пособия 
в размере 70 МРП (более 
100.000 тенге); социальная 
поддержка для приобре-
тения жилья – бюджетный 
кредит на 15 лет, со став-
кой вознаграждения 0,01 % 
в размере 630 МРП (более 
950.000 тенге); повышение 
не менее чем на 25 % долж-
ностных окладов (тариф-
ных ставок) специалистам 
учреждений социальной 
сферы, расположенных в 
сельских населенных пун-
ктах.

ПРОГРАММА  
ПО РАЗВИТИЮ ГЧП 
НА 20112015 ГОДЫ

Цель Программы по 
развитию ГЧП в РК на 
2011 – 2015 годы – созда-
ние законодательной и ин-
ституциональной основы 
для реализации инвести-
ционных проектов с ис-
пользованием механизмов 
государственно-частного 
партнерства.

Задачи Программы: со-
вершенствование законо-
дательства в области ГЧП; 
обеспечение разработки 
мер по эффективному пла-
нированию и управлению 
за процессами подготовки 
и реализации проектов на 
основе ГЧП; установле-
ние критериев оценки эф-
фективности реализации 
проекта через качество 
предоставления услуг на-
селению; обеспечение под-
готовки и повышения ква-
лификации специалистов в 
области ГЧП.

Решение указанных за-
дач позволит к 2015 году 
реализовывать не менее 
15 проектов ГЧП на общую 
сумму свыше 900 млрд. 
тенге. При этом реализа-
ция Программы не потре-
бует финансирования из 
средств государственного 
бюджета.
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Көп ұлтты, алуан түрлі мәдениет пен 
конфессиялардың тоғысқан мекені – 
Қазақстан Республикасы бұрынғы 
кеңестік елдер арасында ұлттық және 
діни негізде туындайтын араздықтар 
болмайтын жалғыз ел деп айтуымызға 
болады

Қазақстан Республикасының Тұң ғыш 
Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақ-
стан-2050» қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты Стратегиясы» 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
мо дер низациялануы біздің қоғамдағы 
ру хани-адамгершілік құндылықтар, 
тө зімділік пен мәдениеттің алуан түр-
лі лі гі ретінде қарастырылады. Бү гін гі 
күні еліміздің этникааралық, кон фес-
сияаралық қазақстандық келі сім үлгісін 
бүкіл әлем мойындады.

Елбасымыздың бастауымен он жыл-
дың көлемінде әлем діндерінің өкілдері 
үшін Қазақстан ғаламдық диа логтық 
алаңға айналды. Осы уақыт қа дейін 
Астана қаласында әлемдік дәстүрлі 
діндерінің көшбасшыларының съезді 
төрт рет өтті.

Сонымен қатар, әлемдік және 
дәстүрлі дін өкілдері көшбас шы-
ла ры ның ІV Съезінде Нұрсұлтан 
Әбішұлы моральдік әрі адамгершілік 
құндылықтардың ғаламдық дағдарысы 
басталып келеді, демек, қалаған жол-
дармен нәтижеге қол жеткізуге деген 
ұмтылысы, антимораль туындағаны 
жайында атап кетті. Діни қарым-қа-
ты нас тардағы, яғни, діни негізде құ-
қық бұзушылықтың көбеюі және адам 
бостандығының шектелуі сияқты 
бүлікшілік процестер белең алуда.

Осындай шынайы құбылыстардың 
қоғамда таралу себебінен, халықтың 
діни білімін көтеру туралы мәселесі 
туындайды. Өкінішке орай, көптеген 
жағдайларда білім беру өз деңгейінде 
болмайтыны белгілі.

Шынайы өмірдегі жағдайларға бай-
ланысты қазақстандық жастардың 
рухани-адамгершілік пен діни тәр-
бие беру мәселесі өзектілігін жоғалт-
қан емес. Жасөспірімдерге рухани-
адам гершілік құндылықтарды сіңі ру, 
олардың дүниеге көзқарасын қалып-
тастыруда әсер ететіні бесенеден 
белгілі екенін ескеру қажет. Өскелең 

ұрпақтың дүниеге деген көзқарасы 
қалыптасып, оны жетелейтін ойлар-
мен Қазақстанның болашағы тікелей 
байланысты. Рухани-адамгершілік құн-
дылықтарымен тәрбие беру мен діни 
білімін жетілдіру екеуі бір-бірінен ажы-
рата алмас құрамдар. Бұл жерде дін – 
мәдениеттің бір құрамы ретінде және 
мәдениеттің адам баласы өміріндегі 
басқа да салалармен байланыстыра 
қарастырылады.

Соған қарамастан, жас буынның 
рухани-адамгершілік құндылықтармен 
тәрбиелеу, діни сауаттылығын арт-
тыру адамның танымдық білім ба-
засына негізделуі тиіс. Шынайы 
білім саналы логикадан бастау алуы 
шарт. Сондықтан, бірінші кезекте 
дінтанушы мамандар өз кәсібін бүлікші 
топтардың, экстремистік ұйымдардың 
жалған логикалық құрылымдарына 
негізделмеуі тиіс.

Еліміздің жоғарғы оқу орында-
ры әрқашанда саналы да салауат-
ты өмір сүрудің негізгі тірегі болып 
келеді. Бүгінде Қазақстан жоғары мек-
тептерінде 600 мыңнан астам адам 
білім алады екен, бұл дегеніміз жалпы 
алғандағы Қазақстан жастарының 20 % 
құрайды. С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінде 
де жастарды рухани-адамгершілік не-
гізінде тәрбиелеу үшін ауқымды жұ-
мыстар атқарылуда. Діни экстремизим-
ге қарсы алдын алу шаралары, сондай 
ақ дәстүрлі емес ілімдердің жастар 
арасына таралып кетпеуін қадағалау. 
Қазақстандағы діни ахуалды сарап-
тап бағалау үшін, Павлодар өңіріндегі 
С.Торайғыров атындағы білімнің қара 
шаңырағында 2011 жылы этникааралық 
және конфессияаралық үрдісті зерт-
теу мақсатында Аймақтық ғылыми-
практикалық зерттеу орталығы ашыл-
ды. Білім ордамыздағы жастардың 
рухани-адамгершілік құндылықтарын 
қалыптастыруға бағытталған негізгі 
шараларға тоқтала кетсек.

Құрылымдық –  
ұйымдастыруды қамтамасыз ету
Университетімізде діни экстреми-

зим идеяларының таралмауына қарсы 
бағытталған көптеген тәжірибелі ұйым-
дастыру іс шаралары болып тұрады. 

2011 жылдың қараша айында Павло-
дар қаласының Дін істері департаменті 
маманның қатысуымен «Студенттер 
арасында азаматтық ынтымақтастық 
пен экстремизимнің қандай да бір 
белең алуына жол бермеу және басқа 
да тәртіп бұзушылыққа жол бермеуді 
қалыптастыру» атты тренинг-дәріс бо-
лып өтті. Дәл сол жылдың желтоқсан 
айында студенттерге дәстүрлі 
исламның рухани негіздерін түсіндіріп, 
басқа жалған ағымдардан сақтандыру 
мақсатында «Адасқандар» фильмін 
көру, талқылау ұйымдастырылды. 2012 
жылдың наурыз айында С.Торайғыров 
атындағы ПМУ, Қазақстан студенттер 
альянсы мен «Көшбасшы» пікір- сайыс 
клубының ұйымдастыруымен 8 топтың 
қатысуымен «Діни экстремизм: оған 
қарсы тұру формасы мен әдістері» 
тақырыбында пікір-талас турнирі 
өткізілді. Сонымен қатар, дәл сол 
уақытта наурыз айында Этносаралық 
және конфессияаралық үрдістерді 
зерттеудің АҒПО-ның жоспарлы «Қа-
зақ стан Республикасындағы замана-
уи діни үрдістер» атты этникааралық 
және конфессияарылық зерттеуге ба-
ғытталған ғылыми-әдістемелік семи-
нар болып өтті. Аймағымызда түрлі 

экстремистік және діни топтардың 
көбеюіне байланысты академиялық 
топтарда «Діни экстремизм» атты 
кураторлық сағаттар өтіп тұрады.

Ақпараттықағартушылық жұмыс
С.Торайғыров атындағы ПМУ-да 

атқарылып жатқан жұмыстардың 
негізгі мақсаты Қазақстандағы және 
Павлодар аймағындағы діни аху-
алды көрсететін өзекті сұрақтарды 
газет, радио, телевидение арқылы 
жарыққа шығару. Этносаралық және 
конфессияаралық АҒПО университет 
газеті «Білік» редакциясымен Рухани 
келісімнің жиырма жылдығына орай 
этникаралық және конфессияаралық 
үрдістерге қатысты арнайы шыға-
рылым әзірледі. Сонымен бірге, 2012 
жылдың қазан айынан бастап, газеттің 
«Сырсандық» атты қосымшасы ұлт 
пен ұлыстар ынтымақтастық тура-
лы әрдайым хабарлар беріліп оты-
рады. Осы жыл барысында оқу 
ордамыздың философия ғалымдары 
мен дінтанушыларымыздың облыстық 
телеарналардағы «Өзекті интервью», 
«Көзқарас», «Взгляд» сияқты теле 
бағдарламаларға қатысып, өз ойларын 
бөлісу көзделуде.

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік білім ордасының 

жастарды діни тәрбилеуге арналған 
ғылымизерттеу әрі ғылыми
әдістемелік және білім беру 

шаралары
Өскелең ұрпағымыздың діни са-

уатын арттыру мақсатында білім 
шаңырағындағы студенттердің оқу жо-
спарына «Дінтану негіздері» деген оқу 
тәртібі енгізілді.

Жастардың дінтануы тек қана білім 
үрдісімен шектелмеуі керек, бұл 
тәрбиелік шаралармен де қамтылғаны 
абзал. Жоғарғы мектептердегі жағ-
дайда бұл өте қиын үрдістерді жүзеге 
асыру оңай болмасы анық. Өйткені, 
студенттердің дүниетанымдық көзқа-
расы мен құндылықтары қалыптасып 
қалған. Сол себептен де, жоғары оқу 
орындарындағы білім беру барынша 
әртүрлі және заманауи болуы шарт: 
теориялық білімнен басқа, алуан түрлі 
ағартушылық әдістерді тәжірибеге ал-
ға нымыз жөн. Діни білім беруде тың 

әсерлі және инновациялық техноло-
гияларды іс жүзінде жүзеге асырумыз 
керек. Діни экстремизимнің алдын 
алуға байланысты университетіміздің 
ғалымдарының дайындауымен «Ис-
лам», «Христианство», Дін тарихы: 
1 бөлім: Христианство. Правосла-
вие; 2 бөлім: Діни экстремизм және 
исламдық фундаментализмнің негізгі 
ағымдары», «Дәстүрлі емес діни 
ұйымдардың мақсаты мен әдістері» 
атты бірнеше кітапшалар жарыққа 
шықты. Таяу арада тағы да «Дін та-
ну шының кітапханасы» сериясы бой-
ынша бірнеше брошюра кітапшалар 
шығару жоспарлануда.

Жастардың руханиадамгершілік 
құн дылықтарын қалыптастыру 

мақса тын да инновациялық 
ақпараттық технологияларды енгізу

Діни сауаттылықты арттыруды қа-
лып тастыруға бағытталған мұндай 
жұмыстар жастарды тәрбиелеу ба-
рысында өзекті болып отыр. Себебі, 
бүгінгі жас буын өз өмірлерінде жаңа 
информациялық технологияларды 
бел сенді қолдануда.

С. Торайғыров атындағы білім ша-
ңырағы ғаламдық кеңістікті белсенді 
игеріп келеді. Осылайша универ-

ситет студенттік жастар мен облыс 
тұр ғындарының пікір-талас алаңы 
ретінде онлайн-конференциялар 
ұйым дастыруда. Бірінші онлайн-кон-
ференция 2012 жылдың 5 қазанында 
«Заман және дін» тақырыбын арқау 
етті, одан кейінгісі 9 қараша күні 
«Заң және дін» тақырыбында болды. 
Ғаламтор кеңістігін қолданушылар 
конференцияға белсене атсалысты. 
Қатысушылардың қатысуы мен жобаны 
қолдауынан, бұл сынды шаралардың 
қажеттілігі мен маңыздылығын ай-
қындап бергендей болды. Желтоқсан 
айында «Қазақстандағы дәстүрлі ис-
лам мен оның ерекшеліктері» атты 
тақырыпты өзек еткен кезекті онлайн-
конференция өз жұмысын жасады. 
2013 жылдың 10 қаңтар күні «Жаңа діни 
ағымдар: идеялық бастаулары мен 
мазмұны» деген тақырыпта универси-
тет порталында конференция кезекті 
жұмысын жасады.

Жоғары мектеп жағдайында жастарға 
рухани-адамгершілік құндылықтарын 
сіңіру, діни сауаттылығын арттыру 
бағытындағы шаралардың барлығы 
комплекстік мазмұнға ие болуы тиіс. 
Мұнда мына аспектілер өте маңызды: 
тәрбиелік, ақпараттық-ағартушылық, 
ғы лыми-зерттеу. Сондықтан, Қазақстан 
ЖОО-ның студенттік жастарына ру ха-
ни-адамгершілік құндылықтарын қа-
лып тастырудағы стратегиялық ба ғыт-
тарын болашақта тек күшейту, ұлғайту 
қажет. Жоғары білім беру ордалары да 
еліміздің ғылыми орталықтары сияқты 
өздерінің тәрбиелік жұмыстарын 
белгілі бір идеологиялардан азат 
объективті академиялық мәліметтерге 
негіздеуі қажет.

Тек білімді, саналы азамат гума-
низм, Отанға деген сүйіспеншілік, ең-
бекқорлық сынды жақсы қасиеттерден 
бөлек, тәуелсіз Қазақстанның ра цио-
нальдік және психологиялық ішкі азат-
тығын қалыптастыра алады. Қоғам 
софистикалық құрылымдардан және 
бүлікшілік діни ұйымдардан тәуелсіздік 
алуы тиіс.

С.М.ӨМІРБАЕВ
С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университетінің 
ректоры, э.ғ.д., профессор

Бүгінде�Қазақстан�экономикалық�және�әлеуметтік�модернизациялауды�жедел-
дету�жолында�сенімді�қадам�жасап�келеді.�Бұл�бағытта�көп�конфессиялы�және��
әртүрлі�ұлысты�мемлекетіміздегі�қоғамдық�ынтымақтастық�пен�түсіністіктің�
атқарар� рөлі� маңызды� � екені� даусыз.� Қазақстан� Республикасының� Тұңғыш�
Президенті� Нұрсұлтан� Әбішұлы� Назарбаев� Тәуелсіз� Қазақстанның� жеткен�
жетістіктері�мен�басты�құндылықтары�ол�–�біздің�қоғамымыздағы�бейбітшілік�
пен�келісім�екенін�бірнеше�рет�атаған�болатын:�«Адамдардың�ғаламдық��тари-
хында�Бейбітшілік�пен�Келісімнен�асқан�құндылық�болмағаны�аян».

СТУДЕНТ ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ



С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газеті7Ғалым тағылымы

На месте этой статьи мы должны 
были поместить другой материал.

Сегодня общественность страны 
с воодушевлением обсуждает пред-
ложенную Президентом Стратегию 
«Казахстан-2050». Мнение Габита На-
жмединовича Иренова – доктора исто-
рических и политических наук, академи-
ка, профессора, заведующего кафедрой 
социологии и политологии ПГУ, ди-
ректора РЦПИ им.Академика НАН РК 
Т.С.Садыкова, специалиста, уважаемо-
го не только в Казахстане, но и за его 
пределами – было для нас чрезвычайно 
важным. Мы планировали встретиться 
с Габитом Нажмединовичем, побеседо-
вать о перспективах Стратегии, интер-
вью с ученым опубликовать на одной из 
полос нашей газеты…

Не успели. 13 января 2013 года Габи-
та Нажмединовича не стало.

Высказывание «незаменимых не 
бывает» – не об этом человеке. Сотни 
людей, которым за свою богатую на со-
бытия творческую жизнь помог акаде-
мик Иренов – с благодарностью вспо-
минают ученого, его большое и доброе 
сердце. «Он готов был помочь всем и 

всегда», – так в один голос говорят эти 
люди. Для них Габит Нажмединович – 
незаменим.

В одном из своих интервью он ска-
зал: «Независимость республики до-
стигалась и укреплялась на моих гла-
зах; с Казахстаном я прошел бок о бок 
через все тяготы и радости».

Габит Нажмединович Иренов прошел 
свой трудовой путь от школьного учи-
теля до заведующего кафедрой фило-
софии, социологии и политологии ПГУ, 
директора РЦПИ им.Академика НАН 
РК Т.С.Садыкова.

Им написано около 200 научных тру-
дов и публикаций, среди которых – три 
монографии, историко-биографиче-
ские мемуары, три учебника.

Габит Нажмединович награжден ме-
далями СССР, Румынии, нагрудными 
знаками «За активную работу» пре-
зидиума Верховного Совета СССР, 
«Почетный работник образования Ре-
спублики Казахстан», Почетными гра-
мотами воинских частей Советской 
Армии, ЦК Компартии Казахстана, Ми-
нистерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан, Павлодарского 

областного Совета депутатов трудя-
щихся и профессиональных Союзов, 
маслихатов Павлодарской области и 
города Экибастуза.

Академик Габит Нажмединович Ире-
нов внес большой вклад в развитие 
образования, духовного и интеллекту-
ального потенциала молодежи, укре-
пление общественной стабильности, 
мира, дружбы и межнационального со-
гласия в Павлодарском регионе и Ка-
захстане в целом.

В своем последнем интервью га-
зете «Білік» – мы приурочили его ко 
Дню Первого Президента Республики 
Казахстан – Габит Нажмединович ска-
зал: «Мы, старшие – уходящее поко-
ление. Мы сделали всё, что возможно: 
провели Казахстан от постсоветской 
разрухи – через становление – к про-
цветанию страны. Нам скоро уходить… 
Теперь всё в ваших руках – руках моло-
дежи. Только от вас зависит то, каким 
Казахстан будет завтра».

Мы помним ваши слова, Габит На-
жмединович!

Сотрудники медиацентра ПГУ 
им.С.Торайгырова

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ УЧЁНОГО

Янчук Э.Т.,  
к.и.н., профессор кафедры 
социологии и политологии 

Для всех, знавших Иренова Габита 
Нажмединовича, его уход из жизни 
тяжелая утрата. Я знал его на про-
тяжении нескольких десятилетий. В 
70-е годы мы учились в аспирантуре 
Алма-атинского института иностран-
ных языков. У нас был один научный 
руководитель доктор исторических 
наук, профессор Канапин Амир Ка-
напиевич. Я учился очно, а Габит На-
жмединович – заочно. В то время он 
работал в павлодарском обкоме пар-
тии в лекторской группе. Несмотря 
на большую загруженность на основ-
ной работе, наш научный руководи-
тель часто ставил его нам в пример, 
отмечая высокую ответственность, 
целеустремленность аспиранта-за-
очника. И в последующем эти черты 
характера развивались и усилива-
лись.

Уже на седьмом десятке лет Габит 
Нажмединович подготовил и защи-
тил докторскую диссертацию, что не 
всегда по силам и людям в более мо-
лодом возрасте. Созданный им реги-
ональный центр стал базой для мно-
гих серьезных научных политических 
исследований.

Будучи заведующим кафедрой, он 
с отеческой заботой относился к каж-
дому молодому преподавателю, их 
радости и огорчения принимал как 
собственные. В период его работы 
заведующим кафедрой он руководил 
написанием и защитой кандидатских 
диссертаций. Благодаря его заботе 
уровень остепененности на кафе-
дре постоянно возрастал. Удивляет 
его работоспособность. В последние 
годы из-под его пера постоянно вы-
ходили монографии, учебники, ста-
тьи и в его планах было еще множе-
ство различных проектов.

После ухода человека из жизни 
остается память о нем, о его делах и 
эта память у всех его друзей, коллег 
будет добрая, как о человеке, оста-
вившем светлый след на земле.

Сотрудники РЦПИ 
им. Т.С. Садыкова 
Гаппасова Л.А., Сулейменова З.К.,  
Молдабаева С.К.

Габит Нажмединович Иренов в 
сердце каждого из нас оставил свой 
неизгладимый след. Региональный 
центр политических исследований 
был его родным детищем, он сам сто-
ял у истоков его создания. Он вложил 
все свои знания и силы в становление 
и развитие центра. И за этот короткий 
период под его руководством было 
сделано немало. Под его авторством 
в стенах центра подготовлено и из-
дано несколько монографий, учеб-
ников и учебных пособий. Работы 
Габита Нажмединовича постоянно 
публиковались на страницах газет, в 

сборниках конференций, в научных 
журналах, он принимал активное уча-
стие в общественно-политической 
жизни вуза и региона. Весомым был 
вклад и в пополнении научно-педа-
гогических кадров вуза, а именно в 
повышении научной квалификации 
преподавателей кафедры социоло-
гии и политологии. Он являлся науч-
ным руководителем по защите кан-
дидатских диссертаций, в центре им 
проводилось консультирование и 
координирование их соискательской 
деятельности, в итоге 5 человек ста-
ли кандидатами и 1 – доктором поли-
тических наук.

Как руководитель центра он был 
грамотным, очень тактичным, отзыв-
чивым, невероятно активным, и, не-
смотря на свой немолодой возраст, 
был полон планов и идей. Всегда 

вникал в суть каждого дела и всю 
работу выполнял в срок. Габит На-
жмединович был не только в курсе 
служебных дел, но оказывал помощь 
и в решении личных проблем своих 
сотрудников. Мы жили одной друж-
ной семьей, он всегда проявлял к 
нам ко всем отеческую заботу, бес-
покоился, как о своих детях. Строил 
большие планы по расширению де-
ятельности центра и участию в раз-
личных научных проектах. Для нас, 
сотрудников центра, уход из жизни 
нашего руководителя Габита Нажме-
диновича Иренова – очень тяжелая 
боль и утрата. В наших сердцах он 
останется Личностью с большой бук-
вы, мы будем всегда помнить Габита 
Нажмединовича с особым теплом и 
чувством благодарности.

С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетінің ректоры, э.ғ.д., 
профессор С.М.Өмірбаев

Ғабит Иренов шын мәнінде кісілік 
пен даналықтың үлгісіндей, әділдіктің 
таразысындай абыз ақсақалымызға 
баланды. Оның абыройлы істері мен 
азаматтық бейнесі оқу ордамыздың 
мақтанышы болып қала бермек. 
Ғабекеңнің табысты жетістіктері 
мен еліміздің білім беру жүйесіне 
қосқан сүбелі үлесі әріптестері мен 
шәкірттерінің жадында мәңгі сақтала 
бермек. Ғабит ағамыздың ғылымдағы 
мол мұрасы мен ғибратты ғұмыры 
кейінгі ұрпаққа үлгі болуы тиіс. Әрі 
ұстаз, әрі дарынды ғалым отандық 
саяси ғылымының дамуына, тәуелсіз 
еліміздің өркендеуіне өлшеусіз үлес 
қосқан зиялы тұлға. Жатқан жеріңіз 
жайлы болып, жаныңыздың пейіште 
нұры шалқысын, Ғабит аға!

Қазақ Елі тарихында қоғамның ру-
хани, саяси, мәдени дамуына өзіндік 
үлес қосқан нар тұлғалар, зерделі зи-
ялылар, халық мақтаныштары болары 
хақ. Осындай жандардың бірі – ата-
бабамыздың ұлттық дәстүрін еркін 
игерген, жаны жайсан, кішіге аға, 
үлкенге іні бола білген, үлкен жүректі 
парасатты ұстаз, нағыз ғалым – Ғабит 
аға Нәжмиденұлы Иренов.

Ғабит ағамен таныстығым 1989 
жылдары басталды. Өздеріңізге 
белгілі, 1989-90 жылдары Павло-
дар педагогикалық институтында 
қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы 
ашылып, соған алғаш келіп жатқан 
оқытушылардың бірі едім. Ғабит аға 
сол кездері әлеуметтік-гуманитарлық 
факультеттің директоры қызметін 
атқарып жүрген кезі еді. Бір көргеннен-
ақ, ақ жарқын, қазақи мінезімен, 
әкелік қамқорлығын көрсетіп, оқу 
үрдісін биік тұрғыда ұйымдастыруда, 
тұрмысымыздың мәнді де сәнді болу-
ына мұрындық болып, өз ақыл-кеңесін 
айтып отыратын.

Ең бастысы, Ғабит Нәжмиденұлы – 
парасаты биік ғалым. Ғабит ағаның 
ұзақ жылғы және педагогикалық 
қызметі Кеңес дәуірі мен бүгінгі ұлттық 
мүддеміздің тағдырын бағамдайтын та-
рихи, саяси, рухани ғылыми еңбектері 
ұлттық ғылымымызға қосылған қымбат 
қазына.

Әсіресе, Қазақ Елі Тәулсіздік ал-
ған нан бері 20 жылдың ішінде оның 
жазған мақалаларында, моногра-
фия, оқулықтарында білім беру 
жүйе сінің мазмұны, ұлтымыздың 
зият керлік мүддесін жаңғырту, қо ғам-
дық тұрақтылық, бейбітшілік пен ұл-
таралық келісім дамуы туралы іргелі 
ой-пікірлер айтылып, ғылыми тұрғыда 

сарапталып, Қазақ Ұлтының саясат-
тану ғылымын қалыптастыруға өзіндік 
із қалдырған, саясаттану мектебін 
құрған, халықаралық саясаттану 
ғылымына өзіндік орны бар ірі ғалым.

Екіншіден, Ғабит Нәжмиденұлы – 
өте зиялы тұлға. Оның әр кездесуінде 
қоғамымыздың ең қажетті де өзекті 
ұлттық мәселесін ашық, білікті 
зерделейтін адам еді. Ол әсіресе, 
қазақ тілінің – мемлекеттік тіл 
болудағы қажеттілігін, оның қызмет 
жасау механизмдерін дұрыс талдап 
ұсына білетін, оның қолданысының 
қажеттілігін ашық айтатын, қазақ 
ұлтының салт-дәстүрінің жаңғыруы 
мен өміршеңдігі туралы әдемі пікірлері 
оның ұлтжандылығын танытушы еді.

Ол өнерді сүйетін, әсіресе қазақ 
поэзиясын жатқа оқып, ол туралы 
адами өзіндік сезімін білдіріп, тіпті 
соның әсерінен өзі де арасында 
өлең жазып жіберетін («Туған жер», 
«Құдама», «Қызымның сыры», «Өмір 
толқынында», «Ақ Жайыққа барғанда», 
т.б. өлеңдері) жағдайына талай рет куә 
болып едім.

Ғабит аға үлкен жүректі – ұстаз. 
Ұлықты ұстаз ретінде зиялылығы, 
адамгершілігі және сыпайылылығы 
әр қазаққа үлгі еді. Ол әріптестеріне, 
шәкірттеріне деген ыстық ықыласын 
білдіріп, олардың ғылыми, твор чес-
тволық өсуіне қолдау көрсету керектігін 
айтып отыратын. Әр кезде әкелік, 
ұстаздық жол көрсетіп, ақ батасын 
беріп, тұра қалған кезде тың ой айтып, 
жаңа бір істің идеясын тастай сала-
тын. Өзінің құрметті мемлекеттік және 
қоғамдық мәртебесіне қарамастан, ол 
әрқашан ашық әңгімеге, көңіл көтеруге, 
бағыт-бағдар беруге дайын, кез-келген 
өмір жағдайында бірден-бір дұрыс 

шешім таба білетін тұлға ретінде ел 
есінде қалатыны сөзсіз. Оның жа-
ратылысында кішіпейілділік, қазақи 
болмыс, дипломатиялық қарым-
қатынасы биік, оны мәдениетті, жігіттік 
мінезі сақталған, әзілдеп сөйлеуге 
бейімделігі бар, салихалы әңгімесі бар 
ағамыздың еске аларлықтай ісі мен 
аты қалған асыл ағамыздың есімін 
мәңгі жүректе қалдырып, сағынышпен 
еске аламыз.

Ғабит аға өзінің зор ғылыми 
әлеуетінің өте жоғары болуымен 
қатар, сегіз қырлы, бір сырлы жан еді. 
Қоңыр дауысымен ән салатын, өмірде 
болған қилы қызықтарынан анекдот 
айтып, күлдіртіп алатын, саябақтағы 
бау-бақшасынан дәм татқызып, белгілі 
тұлғалармен болған сәтінен салиха-
лы да, қызықты жағдайларды ғажап 
әңгімелеп беретін сырлас аға еді.

Кемеңгер ұлы Абай: «Адамның 
адамшылығы – ақыл, ғылым, жақсы 
ата, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан бо-
лады», – деген екен. Міне, Ғабит аға 
да осныдай ұлықты ұстаз, зиялы тұлға 
еді. Көңіліміз Ғабит ағаны бұл жарық 
дүниеде жоқ дегенге сенгіміз келмейді, 
амла нешік, ажалға тұрар дәрмен жоқ!
Қаңтардың аппақ қарымен,
Деміңді бүгін тоқтаттың.
Ғылымның дархан нарымен
Өзінді бүгін жоқтаттың!
Қош аға, сағынышпен есте қаласыз.
Жасаған ғалым данасыз.
Иманың жолдас, рухың мәңгі биік боп,
Есімізде мәңгі қаласыз.

А.Ф.ЗЕЙНУЛИНА
ф.ғ.к.,профессор

С.Торайғыров атындағы ПМУ
Қазақ тілі кафедрасының 

меңгерушісі

ЗАМАНЫМЫЗДЫҢ ЗИЯЛЫ ТҰЛҒАСЫ
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Факультет тынысы

ФИЗИКА МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ФАКУЛЬТЕТІ

2003 ЖЫЛДЫҢ МАУСЫМ АЙЫНДА УНИВЕРСИТЕТ БАЗАСЫНДА «ФИЗИКА, 
МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» ФАКУЛЬТЕТІ 
ҚҰРЫЛДЫ. СОЛ УАҚЫТТАН БАСТАП ФАКУЛЬТЕТ ҚҰРАМЫ ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ 
БІЛІМ НАРЫҒЫНДА БІЛІКТІ МАМАНДАРДЫ ДАЙЫНДАП КЕЛЕДІ.

Нұрлыбек ИСПУЛОВ,  
факультет деканы, физика
математика ғылымдарының 
кандидаты, доцент

Облысымыз еліміздің ин-
дустриалды жүрегі болып 
саналғандықтан факультетіміздің 
түлектері өңір тынысына айрықша 
атсалысып келеді. Жыл сайын 
факультет қабырғасынан ұшып 
шыққан түлектеріміз бірден 
жұмыс орындарымен қамтамасыз 
етіледі. Соңғы 2012 жылдың 
қараша айының деректеріне 
қарағанда факультет түлектерінің 
жұмыспен қамтамасыз етілуі 
100 % құрайды.

Факультеттің білікті физика, ма-
тематика және (IT) ақпараттық 
технологиялар мамандығы бой-
ынша бітірген мамандарға сұ-
ра ныс жылдан-жылға артып 
отыр ған ды ғын байқап отырмыз. 
Мұны оқу жылының соңында 
ұйым дастырылатын «Вакансия 
жәрмеңкесі» барысында көзіміз 
жетіп жүр. Студенттеріміз жұмыс 
орындарымен таныса отырып, 
жұмыс берушімен тікелей байла-
ныс орнауына кепілдік алады. Со-
нымен бірге, жәрмеңке өкілдері 
мен университет басшылығы 
арасында серіктестік байла-
ныс қалыптасқан. Ал бұл дәстүр 
өз кезегінде студенттеріміздің 
жұмыспен қамтамасыз етілуіне 
ықпалын жасайды.

Факультеттің профессорлық-
оқытушылар құрамында 
Кереку-Ертіс өңіріне танымал 
ұс таз-ғалымдар еңбек етуде. 
Солардың қатарында 1961 жылы 
бұрынғы Индустриялды инсти-
тутта алғашқы қазақ тілінде 
дәріс оқыған ф.-м.ғ.к., профес-
сор, «ПМУ-дың құрметті деканы», 
«Павлодар қаласының құрметті 
тұрғыны» Ғ. Мұқанов, ЖОО-да 
50 жылдан астам зор тәжірибелі 
еңбек еткен ұстаздар, ф.-м.ғ.к., 

профессорлар М. Мұхтаров, 
М. Хамитов, ПИИ жоғары матема-
тика кафедрасында 1964 жылдан 
бері жұмыс атқарып келе жатқан 
ф.-м.ғ.к., профессор, «ПМУ-дың 
құрметті кафедра меңгерушісі» 
Ғ. Ахметов тәлімгерлерге 
тағылымды ілім үйретуде. 
Сондай-ақ, тәжірибелі ғалым, 
математика саласына көп еңбек 
сіңірген, п.ғ.д., профессорлар М. 
Исин, Б. Дроботун, ҚР білім беру 
жүйесінде информатиканы оқыту 
әдістемесіне арналған көптеген 
оқулықтардың авторы п.ғ.д., про-
фессор В. Криворучко, Респу-
бликада және шетелдерде өтетін 
жарыстарға Павлодар қаласының 
мектеп оқушыларын физика пәні 
бойынша дайындап және жүлделі 
орындарға жетелеп келе жатқан 
ф.-м.ғ.к., профессор, «ПМУ-дың 
құрметті кафедра меңгерушісі» 
Ш.К.Биболов, оқушылардың ғы-
лыми жобаларының жетекшісі, 
ф.-м.ғ.к., профессор И. Павлюк, 
ПИИ-дің түлегі, университетті 
ақпараттандыруға үлес қосқан, 
т.ғ.к, професор, есептеу және 
бағдарламалау кафедрасының 
меңгерушісі О. Потапенко және 
т.б. білікті ғалымдар қызмет ету-
де.

БАСТЫСЫ�ЕҢБЕК�
ПЕН�ТАЛАП

Жастар игілігі үшін мем-
лекет тарапынан жасалып 
жатқан жағдайлар аз емес. 
С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік уни вер-
ситеті студенттерінің сапалы 
білім алып, құнды тәжірибе 
жинауларында да қолайлы 
мүмкіндіктер жасауда. Кәсі-
би білікті маман атануы-
на тәлімгерлерге арналған 

көптеген бағдарламалар факультетте жұмысын жа-
сап келеді. Солардың бірі – The Internation Association 
for the Exchange of Students for Technical Experience 
(IAESTE). Аталған бағдарламаға сәйкес техникалық 
мамандықтар бойынша білім алып жүрген студенттер 
шетелде тәжірибеден өтеді. Осы бағдарлама бойын-
ша шетелден тәжірибе алмасып келген студенттерді 
әңгімеге тартқан едік:

Антон ГЕРБ: «Білім инемен құдық қазғандай» 
демекші қара шаңырағымыз С.Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың Павлодар облысында білімді, зеректі ма-
мандарды дайындауында алатын орны өте зор. 
Сондықтан да, мен мектеп табалдырығынан шыққан 
сәттен бастап өңіріміздегі ең беделді ЖОО ПМУ-ды 
таңдадым және таңдағаныма өкінбеймін. Себебі, 
университетімізде, факультетімізде студенттерге 
білім шыңына өрлеуге жол айқара ашық. Жыл сайын 
түрлі конференциялар, түрлі шетелдік бағдарламалар 
жұмысын жасайды. Қай саланы таңдаймын десеңіз 
де ерік өзіңізде. Биыл мен халықаралық техникалық 
бағытта оқитын студенттерге арналған IAESTЕ 
бағдарламасы бойынша Германия мемлекетінің 
Мюнхен техникалық университетінде жазғы 
тәжірибеден өтіп келдім. Бұл университеттен ала-
рымыз бен үйренеріміз өте көп екендігіне бірінші 
күннен бастап көзім жетті. Алған тәжірибеммен қазір 
факультетіміздегі мұғалімдер және студенттермен 
бөлісудемін. Алатын асу әлі де алда.

Антон ГЕРБ,
С. Торайғыров атындағы ПМУ студенті

ҮШТҰҒЫРЛЫ�
ТІЛ�–�ЗАМАН�
ТАЛАБЫ

Қазіргі таңда елі міз-
де Қазақстан Рес пуб-
ли ка сының Пре зиденті 
Н.Ә. На зар баев тың ба-
стамасымен «Үш тұ ғыр-
лы тіл» мә де ни жобасын 
дамыту ба сым дыққа 
айналып, со ның ішін де 
жа һан да ну жағ дайын-

да әлемдік инте грацияға кірігу тілі ретінде 
ағылшын тіліне мән берілуде. Халықаралық 
қатынастар мен бизнес, туризм, әлемдік эко-
номика мен саясат, білім және ғылым сала-
сы мен озық технология, құқық пен мәдениет 
салаларының халықаралық аренадағы негізгі 
қолданыс тілі ағылшын тілі болып отыр. 
Сондықтан, шет тілі ретінде ағылшын тілін 
оқыту отандық білім беру саласындағы іргелі 
міндеттердің біріне айналып отыр.

Болашақ маманның тұлғалық қалыптасуы 
мен дүниетанымының кеңеюіне көмек 
мақсатында біздің университетіміз де 
шетелдегі тәжірибелі ұстаздармен кездесуге 
жағдай жасап отыр.

Чех Республикасынан келген бір топ ғалым-
дар қатарындағы Пардубица университеті-
нің П. Шкрибанюк пен Пра ганың техникалық 
университетінің Сврана PhD докторлары 2012 
жылдың 7-16 қараша аралығында ақпараттық 
жүйелер мамандығының студенттеріне 
«Жасанды интеллект» және «Ақпараттық 
жүйелер қауіпсіздігі» бойынша дәріс жүргізді. 
Осы аз уақыт ішінде өзімізге молынан білім 
алдық. Келешекте түйгенімізден пайда 
тиетініне сенімдіміз. Сол себепті, универси-
тет ұжымына үлкен алғысымызды білдіргіміз 
келеді!

Айдана ИРМАНОВА,
ақпараттық жүйелер мамандығының  

3 курс студенті

ФАКУЛЬТЕТТІҢ ОБЛЫС 
ӨМІРІНЕ АРАЛАСУЫ

Даярлаған Іңкәр РАЙЫМХАНОВА
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Осыдан� жиырма� жыл� бұрын� «Дарын»� Мемлекеттік� жа-
стар� сыйлығы� Қазақстан� Республикасының� 35� жасқа� дейінгі�
азаматтарына� жемісті� ғылыми,� шығармашылық� және�
қоғамдық� қызметтері� үшін� тағайындалған.� Екі� жылда� бір�
рет� он� сала� бойынша� сыйлық� ұсынатын� байқау� дарын-
ды� жастарды� ынталандыру� мен� ерекше� сіңірген� еңбегін�
бағалау�мақсатында�марапаттайды.�2012�жылғы�«Дарын»�
сыйлығының� «Ғылым»� номинациясы� бойынша� лайықты�
деп� танылған� жерлесіміз,� Павлодар� өңірінен� өзі� ғана�
марапатқа�қол�жеткізген�Биология� ғылымдарының�кан-
дидаты,� С.Торайғыров� атындағы�Павлодар�мемлекеттік�
университетінің�Биология�және�экология�кафедрасының�
доценті�Қалиева�Айнагүл�Балғаққызымен�сұхбаттасудың�
орайы�түскен�еді.

Сұхбат

– Бүгінгі жеткен жетістігіңіз, «Да
рын2012» сыйлығының лауреаты 
атануыңыздың өзі үлкен жеңіс. 500
ден аса үміткерлердің ішінен 16 адам 
сыйлық иегері атанды. Солардың 
ішінен оза шауып, бағыңыз жанды.

– Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі 2012 жылдың 
1-27 қазан аралығында ҚР Үкіметінің 
«Дарын-2012» мемлекеттік жастар 
сыйлығына байқау жариялады. Мен 
бұл байқауға құжаттар жинадым. 
Университетіміздің ректоры менің 
жұмыстарыма мінездеме берді. Со-
нымен қатар, осы уақытқа дейінгі 
атқарған ғылыми еңбектерімнің қо-
ры тындылары, жетістіктері, баспасөз 
бетіне жарыққа шыққан ғылыми 
мақалаларым, мақтау қағаздар, кан-
дидаттық диссертациялық жұмы-
сым ның нәтижесін, яғни, ғылыми са-
раптама жазып жібердім. Жақында 
кандидаттық диссертациялық еңбе гім-
ді қорғап шыққанмын. Сол еңбегімнің 
қорытындысын ұсындым. 2012 жылы 
16 желтоқсан күні байқаудың нәтижесі 
дайын болды. Маған Министрліктен 
хабарласып, «Ғылым» номинациясы 
бойынша лауреат атанғаным жөнінде 
сүйінші хабарды жеткізді. 2012 жылдың 
28 желтоқсан күні Астана қаласында 
Astana Musik Hall орталығында 
сыйлықты салтанатты түрде Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрі Б.Жұмағұловтың өзі табы-
стады. Бізге төсбелгі, диплом және 
қаржылай сыйақы берді.

– «Дарын» сыйлығының лауреаты 
атанудың өзіндік сыры бар болар…

–1997 жылы С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университеті-
не оқуға түскеннен бері мен ғылыми 
жұмыстармен айналысып келемін. 
Қо лыма диплом алғаннан кейін 
мен осы университет базасын-
да магистратуралық білім алдым. 
Одан кейін аспирантураға түстім. 
Әр дайым ғылыми жұ мыстармен ай-
налысумен болдым. Сонымен қоса 
университетке жұмысқа орнала-
стым. Байқауларға қатысып, жүл-
делер алып жүрдім. Ғылыми тә жі-
рибелер, олардың нәтижесін жа рыққа 
шығару, конференцияларға қатысу 
сияқты жұмыстар бірнеше күндік 
тірліктің жемісі емес. Бұл марапат – 
жылдар бойғы тер төгіп атқарған 
шаруларымның жемісін көруім деп 
білемін. Менің ойымша бұл лайықты 
баға. Себебі, бұл сынды марапатты 
біркүндік шаруға бола бермейді. Ол – 
көп жылдық еңбектің жемісі, жеңісі деп 
білемін.

Осыған дейін үш мемлекеттік 
сыйлықтар мен марапаттардың иегері 
атанғаным бар. «Дарын» сыйлығының 
лауреаты атануыма олардың да 
әсері болған болар. 2009 жылы ма-
усым айында мен кандидаттық дис-
сертациямды қорғап шықтым. Осы 
жұмысымның қорытындысын мен 
Білім және ғылым Министрлігіне 
жолдаған болатынмын. Кандидаттық 
жұмыстың нәтижесі бағаланып, жас 
ғалымдарға арналған академик 
Д.А.Қонаев атындағы сыйлықтың 
жаратылыстану ғылымдарының са-

ласы бойынша лауреаты атандым. 
Бізді Астана қаласында, ол кездегі 
министр Ж.Қ. Түймебаевтың өзі ма-
рапаттады. 2010 жылы ақпан ай-
ында мен «Жоғары оқу орынның 
үздік оқытушысы» мемлекеттік гран-
тын жеңіп алдым. Бұл байқауға 
қатысушының еңбегіне министрлік та-
рапынан баға беріледі. Байқау тала-
бына сәйкес ғылыми жетістіктерімізден 
басқа, тәрбие жұмыстары мен 
оқытушылық әдістемелеріміз бәрі де 
нысанаға алынды. Демек, студенттер-
мен жұмысымыз, дипломдық, ғылыми 
жұмыстарыңның жетекшілігі сияқты 
оқыту кәсібилігіміз де сараланады. 
Тіпті, университетіміздің білім сапасы 
да, әдістемелік оқыту жүйесі, ғылыми 
еңбектеріміз барлығы да қамтыла 
қарастырылды. Аталмыш стипендия 
екі жыл бойы берілді. Ал, 2010 жылы 
қыркүйекте мен Жас ғалымдарға 
арналған стипендияны ұтып алдым. 
Жас ғалымдарға арналған стипенди-
яны да Білім және ғылым министрлігі 
тағайындады. Қазақстандық ғылымды 
дамыту, жас ғалымдарды ынталан-
дыру мақсатында мемлекет барынша 
қолдап та нақты іс-әрекеттер де жаса-
уда. Тек, бізге, яғни, ғалымдарға еңбек 
етіп, мемлекет ұсынған мүмкіндіктерді 
барынша пайдалана білуіміз қажет. 
Кезінде ғылым тоқырауынан да 
ғалымдарымыз өтті ғой. Өз ісіне 
адал жандар тегін жұмыс жасаған 
уақыттар болған. Бүгінде ғылыми жол-
ды таңдаған жандарға даңғыл жол 
салынған.

– Осы марапаттардың қайсысын 
өзіңізге жақын тұтасыз?

– Ең жақыны академик Д.Қонаев 
атындағы сыйлық шығар. Оның 
негізгі себебі ол алғашқысы болғаны. 
Алғаш рет еңбегімнің бағаланғаны, ол 
қуанышты сөзбен айтып жеткізе ал-
майтын шығармын. Диссертация жазу 
барысындағы бес жылғы еңбегімнің 
алғашқы жемісі. Дегенмен, Дарын 
да менің ғылыми жолымдағы алған 
асуымның биігі.

– «Дарын» Сізге не берді? Жалпы, 
мемлекеттік сыйлықтардың ғылым 
дамуына берері қанша?

– Ия, әрине, мемлекеттік «Дарын» 
жастар сыйлығының иегері атанғаным 
үшін өте қуаныштымын. Осы марапат 
арқылы мемлекеттің менің еңбегімді 
бағалағаны, қолдағаны деп түсінемін. 
Және мен үшін бұл – үлкен құрмет. 
Еліміздегі көптеген марапаттар мен 
байқаулардың ішіндегі ең беделдісі 
«Дарын» деп айтуға болады. Бұл 
марапатта менің отбасымның да 
әріптестерімнің де үлесі бар. Мен бұл 
сыйлықтың лауреаты атанғанымда 
отбасым мен әріптестерім мен үшін 
қуанды. Жанұямның қамқорлығы, 
ұжым мен басшылықтың маған ба-
рынша қолдау көрсетіп, мені түсінгені 
де мені осы жеңіске жетеледі. Ия, 
бұндай марапаттар ғалымдарға, 
әсіресе, жас ғалымдардың еңбегін ын-
таландыру, жұмыстарын одан бетер 
қызығушылықпен атқаруға жол ашады. 
Бұл да мемлекет тарапынан жастарға 
көрсетілген қамқорлық деп ойлай-
мын. Қазір ғылымды дамытуға, білім 

сапасының өсуіне, кәсіби біліктілікті 
арттыруға арналған көптеген 
мемлекеттік бағдарламалар бар. Осы 
бағдарламалар аясында өз елімізде 
ғана емес, өзге елде де ғылыммен 
айналысуға мүмкіндік туып отыр. 
Мәдени, білім алмасу мақсатында 
бағдарламалар ғалымдардың 
игілігінде. Бастысы, ғылыми потенци-
алды, шығармашылық потенциалды 
дамытуға оқу ордамыз барынша қолдау 
көрсетіп отырады. С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетіміз өңірдегі көшбасшы 
білім ордасы екені бәріне аян. Біздің 
ғалымдарымыздың жетістіктері мен 
жеңісі білім шаңырағының да жеңісі 
деп білемін.

– Аталмыш сыйлық Павлодар өңірі 
бойынша Сізге ғана тағайындалды. 
Бұның өзі үлкен жетістік. Айтулы 
жеңісіңізге өзіңіз еңбек етіп жүрген 
ұжымыңыздың, жерлестеріңіздің 
әсері тиген болар…

– Онсыз болмайды ғой. Бұл же-
тіс тікке жетуім тек менің ғана ең-
бегімнің нәтижесі емес. Оған менің 
әріптестерімнің, жетекшілерімнің тигіз-
ген үлестері де бар. Мәселен, моногра-
фиялар мен оқулықтар жазу – бірлесе 
атқарған жұмыстардың жемісі. Мен 
«паразитология» саласында жұмыс 
жасап жүрген маманмын. Соның ішінде 
Солтүстік-шығыс Қазақстан өңірінің со-
наларын зерттеп жүрген ғалыммын. 
Бір тақырыпта ортақ жұмыс жасап 
жүрген әріптестерімнің қолдауынсыз 
болмайды. Биология және эколо-
гия кафедра меңгерушісі, биология 
ғылымдарының докторы, профессор 
Жұмадина Шолпан Молдажанқызы 
барынша қамқорлық танытты. Мен 
өзімнің жеңісімнің белгілі бір үлесі 
Биология ғылымдарының докторы, 
профессор Жұмағали Исімбеков Мүр-
сәліұлылына да тиесілі деп түсінемін. 
Өкінішке орай, ол кісі былтыр сәуірде 
өмірден озып, арамызда бүгін жоқ. 
Бірақ, ол кісі диссертациялық жұмыс 
жазып, ғылыммен айналысуыма жігер 
берген, маған сенім білдірген жан еді. 
Мен С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің ректоры 
Серік Мәуленұлы Өмірбаевқа шексіз 
алғысымды білдіремін. Университет 
ғалымдарына оқытушылық жұмыстан 
басқа ғылыммен айналысуға мүм-
кін дік жасалған. Кафедрадағы әріп-
тес терімнің қолдауын ерекше ба-
ға лаймын. Өйткені, әріптестердің 
шынайы қолдауын сезінген адамның 
ең  бегі жемісті, ісі өнімді болады.

– Өмірлік ұстанымыңыз қандай?
– Ғаламат ойлау – адымдап әрекет 

ету.
– Қуанышыңызға ортақпыз. Ғылы

ми және шығармашылық табыстар 
тілейміз. Бұл – жеңіс жерлестеріңіз 
бен жақындарыңыз үшін үлкен 
мақ таныш екені рас. Бұдан ары 
қарай да жетістіктерге жетіп, биік 
шыңдарды бағындыруыңызға 
сәттілік, ақ жол!

Сұхбаттасқан  
Жанар ӘБДІҚАЛИҚЫЗЫ

«ДАРЫН-2012» –  
ОҚУ ОРДАМЫЗДЫҢ ДА ЖЕҢІСІ

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
«CONCORDIA»

Центр студенческих 
инновационных раз
работок ПГУ им. С. То
райгырова «Con cor
diA» (ЦСИР) создан в 
апреле 2012 года. Разработано и ут
верждено Положение о ЦСИР.

Тематика научно-исследователь-
ских работ студентов включает в себя 
большой перечень направлений и со-
ответствует основным научным ис-
следованиям, осуществляемым на 
кафедрах и других структурных под-
разделениях ПГУ. За минувший год 
центром была проведена большая ра-
бота.

Был издан первый видео урок по 
программированию в Delphi 7 на ка-
захском языке для учебных заведе-
ний. Руководитель: Альфараби Узак. 
Разработан и был подан на конкурс 
студенческий проект по использова-
нию альтернативного топлива (биото-
пливо). Руководитель: Нестеров Илья. 
Подан на конкурс экологический про-
ект, посвященный проблемам мобиль-
ного мониторинга стихийных свалок 
в Павлодаре. Руководитель: Мапитов 
Нариман. По плану на кафедре «Пе-
дагогика и психология» проводится 
блок лекций, по организации и веде-
нию научно-исследовательских работ. 
На базе кафедры «Иностранная фи-
лология» в сентябре были организо-
ваны бесплатные курсы английского 
языка для студентов и магистрантов 
павлодарского государственного уни-
верситета (начальный уровень). Руко-
водитель кружка: Магзумов Рассул.

За период ноябрь-декабрь в ПГУ 
был создан сервер центра студенче-
ских инновационных разработок на 
домене 2-го уровня по адресу: www.
concordia.psu.kz. Данный сайт призван 
систематизировать научные знания 
ученых университета и совершенство-
вать межфакультетные связи.

В настоящее время ведется работа 
по организации конкурса «Наука без 
границ». Разработаны следующие 
пункты: положение конкурса, отобра-
на экспертная комиссия и участники 
конкурса с проектами.

Создано «Студенческое конструк-
торское бюро» где студенты наряду 
с опытными преподавателями и спе-
циалистами будут заниматься про-
ектированием гражданских и про-
мышленных зданий и сооружений, 
архитектурным и ландшафтным про-
ектированием. Есть хороший пример: 
в 2012 году многие малые архитектур-
ные формы, ландшафтные проекты, 
разработанные в курсовых и диплом-
ных работах студентов ПГУ, украсили 
улицы и скверы городов Павлодара, 
Экибастуза и Аксу.

В ближайшее время также наши сту-
денты будут активно привлекаться к 
проектным работам по строительству 
экопоселений, исследованиям и ис-
пользованию «зеленых» технологий в 
экономике, термомодернизации зда-
ний и сооружений, исследованиям 
альтернативных источников энергии и 
т.д. Все вышеприведенные программы 
работы студентов ПГУ им. С. Торайгы-
рова соответствуют стратегической 
программе Лидера нации, Президента 
Казахстана Н.А. Назарбаева, которую 
он озвучил в своем декабрьском по-
слании народу Казахстана.

Ж.ОМАРОВ
директор научнотехнологического

парка «Ертіс»

ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ ИННО
ВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК ПГУ 

ИМ. С. ТОРАЙГЫРОВА «CONCORDIA»

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Председатель: Степаненко Андрей
Email: stepanenkone@mail.ru
Тел.дом.: 68-02-83
Тел.сот.: 87776445496
Заместитель председателя: Узак 
Альфараби
Mail: sunbeamkz@bk.ru
Тел.сот.: 877714271110
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Білім-ғылым

Ученые ПГУ им.С.Торайгырова 
в преддверии Международной 
выставки EXPO2017 оказывают 
содействие в реализации иннова
ционной политики Республики Ка
захстан.

Так, в ноябрьском Международном 
молодежном инновационном Форуме 
«InKaz» в сфере экологии, туризма и 
предпринимательства, который про-
водился Управлением по вопросам 
молодежной политики Павлодарской 
области совместно с молодежным 

общественным объединением «Со-
циально-волонтерский центр» при-
няла активное участие к.э.н., доцент 
ПГУ им.С.Торайгырова, Лидер Сове-
та молодых ученых Павлодарской 
области Сауле Абайбековна Рахимо-
ва.

С. А. Рахимова являлась модера-
тором пленарного заседания фо-
рума «InKaz», а также – диалоговой 
площадки по вопросам создания Со-
вета молодых ученых Павлодарской 
области. В процессе работы данной 
диалоговой площадки состоялось 
обсуждение проекта плана меро-

приятий Совета молодых ученых на 
2013 год.

Также С.А.Рахимова в рамках Фо-
рума «InKaz» приняла участие в ра-
боте круглого стола, выступив с до-
кладом.

Оргкомитет Международного фо-
рума «InKaz» особо отметил актив-
ную работу С.А.Рахимовой: учено-
му нашего университета был выдан 
сертификат и благодарственное 
письмо за оказание содействия в ор-
ганизации и проведении мероприя-
тия международного уровня.

Руфина ТОРПИЩЕВА

2013 жыл Павлодар өңі
рінің ғалымдары үшін жақсы 

жаңалықпен басталды. 
С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 

университетінің биылғы «Жо
ға ры оқу орнының үз дік оқы
ту шысы» мемлекеттік грант 

иегерлері анықталды.

Аталмыш мемлекеттік гран-
тын тағайындау жөніндегі рес-
пуб ли калық байқау комиссияның 
құрамына Парламент депутат-
тары, мемлекеттік органдардың, 
«Нұр Отан» ХДП Орталық аппа-
ратының, білім және ғылым 
қызметкерлері кәсіподағының 
өкілдері кірді.

«Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы» мемлекеттік гран-
тына еліміздің 57 жоғары оқу 
орындарынан 200 оқытушы ие 
болды. Сайысқа республиканың 
97 жоғары оқу орындарынан 500 
үміткер қатысты. Мемлекеттік 
грант иегерлері құрамы: 51 % – 
профессорлар мен ғылым доктор-
лары, қалғандары – доценттер 
мен ғылым кандидаттары.

С.То рай ғы ров атындағы Павло-
дар мем лекеттік университетінің 
атынан қатысқан мемлекеттік 
грантының игерелерінің тізімін 
ұсынамыз.

Қапар Шәкімұлы Арынғазин – 
т.ғ.к., профессор, Өмір тіршілігінің 
қауіпсіздігі және қоршаған орта-

ны қорғау кафедрасының мең-
герушісі.

Жақсыбай Тұрсынұлы Сарба-
лаев – ф.ғ.к., профессор, гу ма ни-
тарлық-педагогикалық факуль те-
тінің деканы.

Айман Файзоллақызы Зейнули-
на – ф.ғ.к., профессор, Қазақ тілі 
кафедрасының меңгерушісі.

Сәуле Нәсенқызы Мамытова – 
т.ғ.д., профессор, Тарих ка федра-
сының меңгерушісі.

Рахимова Сауле Абайбекқызы – 
э.ғ.к., Экономика кафедрасының 
оқытушысы.

Жоғарыда айтылған мемлекет-
тік грант иегерлері алдағы уақытта 
өр кениетті елдердегі іргелі оқу 
орындарында, атап айтқанда, 

Ұлы британия, Германия, Фран-
ция, Италия, Испания, Бельгия, 
Чехия, Венгрия, Швеция, Австрия, 
Болгария, Ресей, т.б. мемлекет-
терде білімін жетілдіріп қайтуына 
мүмкүндік алды. Сонымен қатар, 
үз дік оқытушылар ағымдағы 
жыл ішінде республикалық ғы-
лы ми конференцияларға, сим-
по зиум дарға, конгрестерге, ғы-
лы ми-зерттеу тақырыбы және 
оқу процесін ұйымдастыру мә се-
ле лері бойынша өзге де алқалы 
жиын дар ға қатыса алады.

Сонымен қатар, тағайындалған 
гранттың жұмсалу бағыттарының 
бірі – ғылыми және оқу әдебиетiнiң 
басылып шығуы.

Құралай ШАЙМАРДАНОВА

2013�ЖЫЛДЫҢ�8-9�ҚАҢТАР�
АРАЛЫҒЫНДА�С.ТОРАЙҒЫРОВ�
АТЫНДАҒЫ�ПАВЛОДАР�
МЕМЛЕКЕТТІК�УНИВЕРСИТЕТІНДЕ�
ЖАЛПЫ�БІЛІМ�БЕРЕТІН�ПӘНДЕР�
БОЙЫНША�ОҚУШЫЛАРДЫҢ�
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ�
ОЛИМПИАДАСЫНЫҢ�ОБЛЫСТЫҚ�
КЕЗЕҢІ�ӨТКІЗІЛДІ.

Облыстық олимпиаданы ПМУ-
дың қабырғасында өткізу ізгі 
дәстүрге айналған. Аймағы мыз-
дың білім байқауынан жеңімпаз 
атанғандар Павлодар өңірінің на-
мысын республикалық деңгейде 
қорғайды. Бүгінгі білімді жастар 
Ертістің Павлодар өлкесінің бетке 
ұстар ұрпағы, еліміздің болашағы 
болмақ.

Дарынды жастарды қолдау ре-
тінде С. Торайғыров атындағы 
ПМУ әкімшілігі облыстық олим-
пиада жеңімпаздарына арнайы 
гранттар бөлді.

Университеттің Оқу кеңесінің 
шешімі бойынша тағайындалған 
гранттарды оқу жұмысы жөніндегі 
проректор, п.ғ.д. Н.Э.Пфейфер 
ұсынды. Құттықтау сөзінде ол 
осындай ғылыми сайыс тар ға 
қатысып, жан-жақ ты да мы ған 
бі лімді, мәде ниет ті, жас жеңім-
паз дарымызды Пре зи денті-
міз дің ұлттық жобасы бойын-
ша ұсын ған интел лектуалдық 
ұлт болуға шақырды. Соны-
мен қоса, Н.Э. Пфейфер білім 
шаңырағы әкім шілігі болашақ 
республикалық олимпиаданың 
жеңімпаздарына да қолдау 

көрсетуге дайын екен діктерін 
жеткізді.

ПМУ-дың арнайы грант иегер-
лері: физика пәнінен олимпиада 
жүлдегері № 8 мектеп-лицейінің 
оқушысы И. Сенюшкин , химия 
пәненен олимиада жүлдегері да-
рынды ер балаларға арналған 
облыстық қазақ-түрік лицей-
интернатының оқушысы С. Ахме-
тов, математика пәненен олим-
пиада жүлдегері дарынды ер 
балаларға арналған облыстық 
қазақ-түрік лицей-интернатының 
оқушысы М. Малғаждаров, биоло-
гия пәненен олимпиада жүлдегері 
«Жас дарын» мамандандырылған 
мектебінің оқушысы З. Тулаббер-
ген.

Құралай ШАЙМАРДАНОВА

С ПРИЦЕЛОМ НА EXPO-2017

БІЛІМДІ ЖАСТАРДЫ 
ҚОЛДАУ- ПАРЫЗЫМЫЗ

Жазушылар ода-
ғы ның мүшесі, 
филология ғы лым-
да ры ның докторы, 
профессор Қуан дық 
Па зылұлы Жүсіп 
«Құр мет» ор де ні-
мен марапаттал-
ды. Осы қуа ныш-
ты ха бар ға біз де 
ортақтаса, бе дел ді 
қоғам және ғылым 
қайраткері Қуандық 
Пазыл ұлын редак-
ция атынан құт тық-
тай мыз. С. То райғыров атындағы Павлодар 
мем лекеттік университет ұжымы өңі рі міз-
дің танымал ғалымның ерен еңбегі ба ға-
ланып, Мемлекеттің құрметіне ие болып 
жатқанына шын жүректен қуанады.

Павлодар өлкесінің асыл азаматтарының 
бірі, оқу орынымыздың беделді ұстазы, 
қоғамның белді мүшесі Қ.П. Жүсіптің 
«Құрмет» орденімен марапатталуы 
жерлестері, әріптестері мен шәкірттері 
алдында үлкен абырой. Жерлесіміздің 
еңбегі еленіп, қоғам, тәуелсіз мемлекет, 
Елбасы алдында бағаланып жатқаны 
бәрімізді қуантады. Ғалымның елі үшін 
атқарар игі істері алда деп білеміз. 
Халқына қызмет етуді мақсат еткен 
белсенді қоғам қайраткері және дарын-
ды ғалым еңбектеріне толағай табыс пен 
шығармашылық шабыт тілейміз!

Құттықтау!

ҚАРА ШАҢЫРАҒЫМЫЗДЫҢ 
ҮЗДІК ОҚЫТУШЫЛАРЫ
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Наша задача –  
оправдать надежды

Я, будучи студентом 3-го курса 
факультета Физики, Математики 
и Информационных технологий, 
стараюсь преуспеть не только в 
учёбе, но и быть в курсе всех поли-
тических и геополитических вопро-
сов страны, где я родился, вырос и 
живу.

В своем очередном Послании Н. 
А. Назарбаев изложил основные 
положения «Стратегия «Казах-
стан-2050», которые предполага-
ют, в основном, создание благо-
приятного климата для инноваций, 
повышение значения образова-
ния. Нам, студентам, особенно ин-
тересны вопросы модернизации 
в сфере образования. Так как в 
высших учебных заведениях за-
кладываются более глубокие и уз-
коспециальные знания, которые 
помогают стать человеку специ-
алистом в той или иной области. 
Поэтому я считаю, вопрос образо-
вания играет значительную роль в 
жизни подрастающей молодежи и 
всего человечества в целом.

Мы, молодые казахстанцы, 
должны выполнять те задачи, 
которые Президент перед нами 
ставит. Я уверен, что Казахстан в 
кратчайшие сроки сможет войти 
в число наиболее развитых стран 
мира.

Если наша страна успешно 
выполнила задачи, стоявшие в 
«Стратегии-2030», то реализовать 
программу развития до 2050 года 
государству тоже будет по силам.

Казахстан – одна из лидирующих 
стран мира. Наша страна движет-
ся по правильному направлению, 
развивается очень динамично, и 
я уверен в будущем своих детей. 
Если в дальнейшем мы будем как 
единая нация, как единое целое, 
то наша страна очень многого до-
бьётся.

Новый политический курс раз-
вития является еще одним под-
тверждением того, что Президент 
Казахстана Н.А. Назарбаев являет-
ся мудрым стратегом, выдающим-
ся государственным деятелем, ко-
торый смотрит далеко вперед.

На мой взгляд, важно, что в сво-
ем Послании Глава государства 
Н.А. Назарбаев возлагает надежды 
в реализации этих грандиозных за-
дач на молодежь: у нас много моло-
дых талантов, имеющих большой 
творческий потенциал. Я призываю 
всю молодёжь быть трудолюбивы-
ми, целеустремленными, быть па-
триотами, что обеспечит нашему 
государству достойное будущее!

Герб Антон,
студент ПГУ им. С. Торайгырова

Жастар –  
ел дамуының күші

ҚР Тұңғыш Президентінің Н.Ә. На-
зар баев тың көреген саясаты, нә-
тижелі істе рі ар қасында Қазақстан 
бәсекеге қа бі летті елдер қатарына 
кіретін күн де алыс емес.

Себебі, еліміз қысқа уақыт ішінде 
51 орынға табан тіреді. Сонымен 
қатар, талай дағдарыстарға қарсы 
тұра білдік. Әлемдік саясатта және 
әлемдік экономикада өз орынымыз-
ды бекіттік.

Елбасымыз айтқандай: "Бүкіл әлем 
үлкен өзгерістер заманына келді".

Міне, осыған орай жаңа страте-
гия тәуелсіз еліміз үшін өзінің жаңа 
қырларымен жаңа заманға сай 
серпіліс жасауда. Түрлі әлеуметтік, 
этникалық және діни топтардың 
келісімі, Қазақстан азаматтарының 
денсаулығы, білімі және т.б 
мемлекеттік маңызы бар мәселелерді 
шешу үшін «Қазақстан-2050» Страте-
гиясы нағыз маңызды құжат.

Меніңше, Президентіміз Жолдау 
арқылы айтпақ ойы, еліміз барлық 
салада жоғары деңгейге жетіп, 
білімді жас ұрпақ тәрбиелеп, әлемде 
шоқтығы биік, дамыған елге айналу 
және осы жолда аянбай кызмет жа-
сау.

Хафиз Ғабит, агротехнология 
фaкультеті, мал шаруашылығы 
өнімдерін өндіру технологиясы

мамандығының 2ші курс студенті.

Сүйінші хабар!
Құрметті�оқырмандар!

Жаңа 2013 жыл қуанышты 
жа ңа лықтан басталды, ол 
«Rukhani alem» (rukhanialem.
psu.kz) сайты ның ашылуы.

«Rukhani alem» сайтының ба-
сты міндеті – интернет кеңіс-
ті гін қолданушыларға этно-
кон фес сиялық үр діс тер ге 
қа тыс ты ақпа рат тық-ана ли ти ка-
лық, анықтамалық мә лі мет тер-
ді ұсыну. Сайттың құ ра мын да 
келесі айдарлар бар: «Жол дау-
дың – жолдау ақ жол тайы», «Этно-
мәдениет», «Мемлекет және 
дін», «Дін әлемі», «Білім қоры», 
«Жаңалықтар», «Оқиғалар хро-
никасы», «Мақа ла лар» және т.б. 
Және де, қол да нушылардың 
ыңғайы үшін Қазақстан Халқы Ас-
самблеясы, ҚР Діндер Агенттігі, 
Павлодар облысы әкімшілігінің 
және қала, аудан әкімшіліктерінің 
сайттарына көшу сілтемелері 
жасалған. «Аймақ айнасы» 
сайтына көшу ерекшлігі, онда 
қолданушы: «Са рыар қа самалы», 
«Звезда Прииртышья», «Регион.
kz» облыстық газеттерін оқуға 
мүм кіндік алады. Біздің сайтта 
білікті блогер, тәжірибелі дін-
та нушы Ж.Қ. Бертімұратовқа 
сұ  рақ  тарыңызды қоюға бола-
ды. Орталықпен бір ле сіп сайт 
кон тен тін құрастыруға кө мек-
тескендерге алғысымызды біл ді-
реміз.

Құрметті достар, біздің 
«Rukhani alem» сайты Сіздерге өз 
көмегін тигізеді деп үміт те неміз.

Н.Тышқанова,  
C.Торайғыров атындағы 

этносаралық және 
конфессияаралық үрдістерді 
зерттеудің АҒПО директоры

ОЙ ӨРІСТІ КЕҢЕЙТУ
Архидиакон – (грек тіл. – «бас», 

«жетекші қызметкер», «бас диа-
кон») – монахтық өмірді таңдаған 
дін қызметкерлері қатарына кі ретін, 
диаконның өкілетті дәре жесі. Диа-
кондар арасындағы үл кені. Архиди-
акон атағын шіркеуде ұзақ жылдар 
бойы мойымай ат қарған қызметі 
үшін береді.

Әулие – әділ өмір мен сенімге 
берік құлшылығы, ізгілігі, Құдай 
мен адамдар арасындағы байла-
ныстырушы іс-әрекеті үшін әр түрлі 
діндерде аса құрметке ие болған 
тұлға.

Құпияшылдық (таинство) – 
христиандық Шіркеу рәсім де рін-
дегі көзге көрінбейтін Құдайдың 
рақымын немесе Құдай құдіретін 
діндарларға жеткізуге мүмкіндік 
беретін қасиетті іс-әрекеттер.

Таухид ілімі – ислам дініндегі 
ақида (сенім) негіздерін терең 
зерттейтін ілім. Алла тағала жал-
ғыз екендігіне сеніп, одан басқаға 
табынбау, одан өзгеден жәрдем 
сұрамау және бір құдайлық ұс таным 
бағытын зерттеу ілімі.

Пәтуа – (араб тіл. – «тү сін ді ру») – 
шариғатта қандай да бір ұйғарымды 
қабылдау немесе тү сінік беру үшін 
жасалған құ қық тық қорытынды және 
шешім.

Халал – (араб тіл. – «рұқсат 
етілген») – исламда Құран аяттары 
мен пайғамбар хадистерімен тыйым 
салынбаған нәрселер.
(Халықаралық мәдениет және 
дін орталығының, Қазақстан 
Республикасының дін істері 
Агент тігінің «Діни терминдер, 
олардың түсінігі» анық та масына 
негізделіп дайын далған).

«СТРАТЕГИЯ КАЗАХСТАН2050 – ЭТО ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ КАЗАХСТАН2030 НА НОВОМ 
ЭТАПЕ. ЭТО ОТВЕТ НА ВОПРОС, КТО МЫ, КУДА ИДЕМ И ГДЕ ХОТИМ БЫТЬ К 2050 ГОДУ. УВЕРЕН, ЧТО МОЛО
ДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИНТЕРЕСУЕТ ИМЕННО ЭТО», – ОТМЕТИЛ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН – ЛИДЕР 
НАЦИИ Н. А. НАЗАРБАЕВА В ПОСЛАНИИ НАРОДУ КАЗАХСТАНА «СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН2050» НОВЫЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС СОСТОЯВШЕГОСЯ ГОСУДАРСТВА».

БЕССПОРНО, РЕАЛИЗАЦИЯ МАСШТАБНЫХ ПЛАНОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПОСЛАНИИ ПРЕДСТОИТ ОСУЩЕСТ
ВЛЯТЬ НЫНЕШНЕМУ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ. У МОЛОДЁЖИ ПОТЕНЦИАЛА БОЛЕЕ ЧЕМ ДОСТАТОЧНО. СЕ
ГОДНЯ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОТКЛИКИ СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА, РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА САЙТЕ 
«RUKHANI ALEM» (RUKHANIALEM.PSU.KZ) В РУБРИКЕ «ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ».

Мәуліт – араб сөзінен аударғанда 
«туған күн» деген мағынаны білдіреді.

Бұл сөз Адам атадан басталған 
пайғамбарлардың соңғысы, Мұхам-
медтің дүниеге келген айына атау етіліп 
қойылған. Қасиетті Құран Кәрімде 
Мұхаммед пайғамбарға Алла рахымын 
төгіп, періштелер жарылқау тілейді. 
«Ей, мүміндер! Пайғамбарға сендер де 
салауат айтып, сәлем жолдаңдар», – 
деп айтылған «Ахзаб» сүресінің 56-ая-
тында. Сондықтан да мәуліт айында 
Пайғамбарымызға көптеген салауат-
тар айтылады. Пайғамбар дүниеге ке-
лер кезі жақындағанда, оның жоғары 

мәртебелілігін куәләндырар көптеген 
ғажайып белгілер байқалған. Келіні 
Әмина нұрлы бір перзент тапқанын 
естіп, пайғамбардың атасы Абдумутта-
либ қатты қуанып, оған Мұхаммед деп 
ат қойған.

Мұхаммед пайғамбардың туған кү-
нінде Иранның орталығындағы мә-
жусилердің (отқа табынушылар) мың 
жылдан бері сөнбей тұрған оттары 
сөніп, Сауа көлі бір түнде құрғап кетіп, 
сусап жатқан Самауа өзені суға толып 
тасиды. Қағба жанында тұрған 360 
пұттар жерге құлап сынады.

Маулит с арабского означает день 
рождение Пророка Мухаммеда. Рожде-
ние Мухаммеда стали отмечать лишь 
спустя 300 лет после прихода ислама. 
Согласно наиболее распространенной 
версии, Пророк родился в год Слона.

Празднование месяца Маулит по му-
сульманскому календарю начинается 

12 числа 3 месяца Раби аль-Авваль. 
По современному летоисчислению, в 
этом году празднование начнется 24 
января и продлится один месяц. В те-
чение всего месяца, как правило, му-
сульмане рассказывают в поэтической 
и музыкальной форме, интересные 
факты и события, связанные с рожде-
нием Пророка Мухаммеда и его пре-
красной жизни.

Праздник Маулит вбирает в себя 
много позитивного и является хорошей 
традицией.

Поздравляю всех мусульман с свет-
лым праздником Маулит!

Қайрбеков Нұрлан Евфратұлы. 
Исламтанушы, Халықаралық 

қатынастардың магистрі, 
Этносаралық және конфессияаралық 

үрдістерді зерттеудің аймақтық 
ғылымипрактикалық орталығының 

қызметкері.

�� «ЗА�СТРОКОЙ�ПОСЛАНИЯ»

СЕМЬ ПРИОРИТЕТОВ В РУКАХ МОЛОДЫХ

Мауліт - 
мұсылман мейрамы

ЖЫЛ САЙЫН ҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫН ИГІ ШАРА МӘУЛІТ, 2013 ЖЫЛДЫҢ 
2 АҚПАНЫНДА ҚАЗАҚСТАН МҰСЫЛМАНДАРЫ ДІНИ БАСҚАРМАСЫМЕН 

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ РЕСПУБЛИКА САРАЙЫНДА АТАЛЫП ӨТПЕК. 
РЕСПУБЛИКА БОЙЫНША МӘУЛІТ МЕЙРАМЫ БІР АЙ ТОЙЛАНАДЫ.
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Соңғы бет

ОВЕН
Семья, дела родни, учеба, работа в 

области информации, занятость в ин-
теллектуальной сфере станут играть 
важную роль в первой половине года. 
Во второй – домашние заботы, вопро-
сы недвижимости, дела родителей за-
ймут ваши мысли и чаяния. В течение 
года не раз придется оглянуться на 

прежние деловые, материальные, духовные дости-
жения. Возможны потери, большие, чем планирова-
лось, траты, финансовые трудности и выплаты по 
долгам или вложениям в дела будущего. Выбираться 
из разных проблем и, напротив, строить новое помо-
гут люди, которых вы поддержали когда-то, опорой 
станет семья. А ваши личные накопления – во всех 
сферах – помогут продвигаться вперед и избежать 
потерь. Все, что было накоплено вами ранее, теперь 
станет расходным капиталом, будет кормить и под-
держивать в течение всего года.

ТЕЛЕЦ
В наступающем году Черной Змеи 

Тельцы ощутят себя на своем месте. Все 
будет идти в соответствии с вашим по-
ниманием: правильно и логично. Даже 
сложности, которые станут возникать, вы 
воспримете как должное, потому что они 
не удивят вас. Новые обстоятельства по-
могут навести порядок в своей жизни, а 
также решить материальные проблемы, 

которые вас беспокоили. В первой половине 2013 
года реализуются прошлые планы, взойдет хороший 
урожай, но многое (хотя и не все) будет зависеть от 
качества и количества проделанного труда, включая 
духовный и моральный уровни. В течение года дела 
семьи и отношения с партнерами станут играть важ-
ную роль. Во второй половине года ритм жизни Тель-
цов ускорится. Вы станете лучше ориентироваться 
среди людей, обстоятельств и на местности. В 2013 
году вы откроете для себя новый поток знаний. Ин-
теллектуальный и духовный багаж пополнится не-
обычными, почти мистическими знаниями.

БЛИЗНЕЦЫ
В 2013 году вас ждет личный успех, 

новые начинания, любовь, прибав-
ление в семье и многоплановая, но 
трудная работа. В первой половине 
года светлые чувства озарят вашу 
жизнь. Любимые станут опорой. В 

доме возможно прибавление или приобретение лю-
бимца, появится возможность пополнить семью. 
Будут волновать духовные проблемы, поиски пути, 
иногда станет казаться, что при всей успешности, 
которая есть при вас, вы не реализованы или жизнь 
складывается не так, как хотелось. В течение года 
многие планы воплотятся в реальность, но не всег-
да так, как задумывали. С конца весны – ив течение 
года – будет много обязательств по дому и в делах, и 
исполнять их вы будете с удовольствием.

РАК
Первая половина 2013 года будет 

интеллектуально насыщенной для 
Раков. Вы станете что-то изучать, соз-
давать, придумывать. Ваши идеи так-
же помогут и другим, вы же выступите 
в роли посредника. Будете хорошо 
чувствовать потенциальный обман и 

сомнительные сделки. Сложности в вашу жизнь при-
несет желание блистать и хвастать. Да, есть чем, но 
пока рановато. Дети тоже не дадут сосредоточиться 
на своем. Во второй половине года Черной Змеи пу-
бличности у Раков добавится. Вы будете привлекать 
внимание и пользоваться успехом. Возможно уча-
стие в каких-то авантюрных проектах, удачные экс-
промты и эксперименты – при условии, что авторство 
полностью будет ваше собственное. Берите на себя 
меньше обязательств перед другими, и вы будете до-
вольны своей жизнью.

ЛЕВ
Наступающий год Черной Змеи 

будет для Львов таким, каким они 
его увидят и сделают для себя. У 
вас создастся собственное мнение 
о происходящем, и никакие доказа-
тельства, которые вам станут предъ-

являть окружающие, не изменят вашей уверенности в 
том, что все именно так, а не иначе. Первая половина 
2013 года окажется более активной для Львов. У вас 
появляются планы и возможность их реализовать, в 
чем-то вы можете начать новую жизнь (вплоть до того, 
что окончательно порвете с прежней), которая, конеч-
но, в какой-то степени будет авантюрой, но зато в ней 
вы почувствуете себя хозяином положения. Во второй 
половине 2013 года Львы сосредоточатся на накопле-
нии сил, на том, чтобы освоиться в местах своих до-
стижений и подготовиться к новым свершениям. В это 
время у вас возможен переезд, а также поездки разной 
степени дальности и продолжительности.

ДЕВА
Намерения Дев в 2013 году Черной 

Водяной Змеи осуществимы. Причем 
даже те, что вы пока считаете для себя 
слишком высокой планкой. На самом 
деле вы уже «приблизились» и можно 
«прыгать». Для вас будет очень важна 
реализованность: профессиональная, 
карьерная, личная. Если этого пока нет, 

то в нынешнем году вы приложите все усилия для 
того, чтобы иметь возможность сказать себе: «Да, я 
смог». В первой половине 2013 года Девам следует не 
забывать «оборачиваться». Чтобы быть уверенным, 
что вы двигаетесь вверх, окружающий пейзаж должен 
определенным образом меняться, и вы должны это 
видеть своими глазами. Во второй половине года вы 
сможете обновить свою жизнь, осуществить «переза-
грузку», и теперь стартовать вы будете с куда более 
высокой ступени. Родные, друзья, покровители сыгра-
ют важную роль и в личной жизни, и в делах службы.

ВЕСЫ
В 2013 году жизнь предоставит вам 

немало возможностей для самореали-
зации и воплощения добрых планов и 
идей. Придет компенсация за прежние 
страдания, но будут и авансы судьбы – 
для того, чтобы вы оправдали доверие. 
Станет складываться ощущение, что 

«стены», которые ограничивали ваше существование, 
раздвинули и теперь у вас гораздо больше площадей 
для освоения. В первой половине 2013 года Весы бу-
дут нуждаться в ориентирах: от чего отталкиваться, 
куда стремиться. Во второй половине года вы займете 
положение, которого теперь заслуживаете. И если по-
явились завистники, значит, ваши достижения реаль-
ны. Близкие люди придут на помощь, появятся новые 
знакомые, которые поддержат и многому научат.

СКОРПИОН
В 2013 году Скорпионы почувствуют, 

что такое дышать полной грудью. За-
будьте об обыденности, однотипности 
и стандартах. У вас теперь все будет 
по-другому: так, что даже дух станет 
захватывать. Да, вероятно, рассла-
биться будет некогда, но разве вы к 
этому стремились? В 2013 году жизнь 

одаривает двойственными дарами. Успехи сочета-
ются с потерями, развитие – с торможением процес-
сов. Приходится прилагать гораздо больше усилий, 
чем раньше, для реализации многочисленных идей 
и личных планов. Вы строите свое будущее, и от ва-
ших личных усилий, мыслей, дел и планов, работы и 
бездействия зависит ваше будущее. Времена года 
сыграют значительную роль в вашей жизни и делах. 
Зимой и весной вы углубитесь в творчество – мен-
тальное, духовное, физическое. Летний период при-
ведет к попыткам канонизировать свои произведе-
ния, но это может обернуться непониманием.

СТРЕЛЕЦ
В 2013 году на первый план вы-

ходят семья, личные и деловые 
партнеры. Дела во многом будут за-
висеть от коллектива. В 2013 году 
Черной Водяной Змеи Стрельцам 
следует делать ставку на признание. 
Своих профессиональных заслуг 
коллективом, личных успехов в под-
держании физической формы про-

тивоположным полом, ума и эрудиции собственными 
детьми. Все, что вы станете делать, должно быть не 
только для вас, но и для кого-то другого. Потому что 
может оказаться, что лично для себя нужно не так уж 
и много и ко всему можно привыкнуть. Но только за-
чем? Вы сможете заполучить то, чего вам не хватало, 
встретить тех, кто дополнит ваши достоинства прак-
тически до идеального состояния. А еще вы сумеете 
побороть свои комплексы.

КОЗЕРОГ
В 2013 году Черной Водяной Змеи 

девизом Козерогов могут стать слова 
«знаю, что делаю». В первой полови-
не 2013 года Козероги окажутся за-
няты. Причем очень. Важно научить-
ся распределять задания, соблюдать 
их очередность, чтобы все шло, как в 
слаженном механизме. Вам не следу-
ет держаться за что-то или за кого-то, 
подчинитесь тому, что сейчас более 

важно. А вот если вы решите «восстать», то рискуете 
лишиться и того, что уже приобрели, и того, что было 
у вас раньше. Жизнь станет разнообразнее и инте-
реснее. Не стоит «запираться», ограждаться только 
потому, что вы не уверены в отношении к вам.

ВОДОЛЕЙ
В 2013 году работа и творче-

ство, любовь и дети, дороги, отдых, 
спорт, а также решение личных 
и карьерных вопросов выйдут на 
первый план. Помогут духовные 
учителя и наставники, друзья изда-
лека и близкие, любящие вас люди 
и собратья по интересам. Ваш не-

стандартный парадоксальный подход к делу ока-
жется более созидательным, чем раньше. В первой 
половине 2013 года Водолеи станут поражать резуль-
татами – так много и за такой короткий срок! Един-
ственное условие – вас должно интересовать то, что 
вы делаете. Сложностей добавит желание мыслить 
и действовать реалистично. А вот во второй полови-
не 2013 года такой прагматичный подход окажется 
очень кстати для Водолеев. Когда «костяк» создан, 
самое время поработать над деталями. Попытка все 
подсчитать, заблаговременно подготовиться только 
усложнит вашу жизнь в этот период.

РЫБЫ
2013 год будет восприниматься 

Рыбами как переходной. Что-то уже 
завершилось, и нужно сделать так, 
чтобы прошлое вас беспокоило как 
можно меньше, не напоминало о 
себе невозвращенными долгами или 
отсутствием «финальной точки». А 
что-то скоро начнется, и к этому тоже 
нужно подготовиться, определить 
для себя, на чем настаивать, к чему 

стремиться, да и вообще, пускать ли в свою жизнь те 
или иные обстоятельства, людей. В 2013 году актив-
но будут развиваться ваши способности и таланты. 
Те, что уже заложены и открылись, получат более 
заметное развитие, принесут пользу, а возможно, и 
успех, вам и окружающим. Чувства станут сильнее, 
ощущение окружающего мира и внутренние пережи-
вания станут мощнее. Вы будете расширять геогра-
фию влияния, круг знакомых станет шире. Работа в 
дальних краях пойдет на пользу делам, а отдых даст 
духовное укрепление, развитие.
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