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А.П.КИСЛОВ,
кандидат 
технических наук, 
профессор, декан 
энергетического 
факультета ПГУ 
им. С. Торайгырова

Проведение Международной специализированной 
выставки «EXPO-2017» имеет для нашей страны огром-
ное значение. Уже сам факт победы Казахстана свиде-
тельствует о его высоком международном авторитете, 
ведь за право проведения этого престижнейшего меро-
приятия боролись сотни государств. И проведение вы-
ставки, несомненно, упрочит авторитет нашей респу-
блики в глазах международного сообщества.

Тема, заявленная нашей страной для «EXPO-2017» – 
«Энергия будущего» – на сегодняшний день является 
одной из наиболее актуальных тем для всего мирового 
сообщества. Неслучайно Генеральный директор Органи-
зации Объединённых Наций по промышленному развитию 
Кендэ Юмкела (Сьерра-Леоне) подчеркнул, что «энергетика 
находится в сердце самых критически важных для миро-
вого развития экономических и экологических проблем». 
Сегодня во всем мире всерьез стоит проблема дефицита 
ископаемого топлива, его добыча и переработка приносят 
огромный вред человечеству и окружающей среде. В связи 
с этим Глава нашего государства, Нурсултан Абишевич На-
зарбаев объявил курс на перевод экономики Казахстана на 
принципы «устойчивого зеленого роста», отметил необхо-
димость увеличения государственных инвестиций в «зеле-
ные» энергетические технологии. «EXPO-2017» станет ка-
тализатором процессов развития «зеленой энергетики», и 
не только в нашей стране, а во многих странах: на этом гло-
бальном форуме произойдет обмен мнениями, новейшими 
технологиями и разработками в области альтернативной 
энергетики – безопасными, экологически чистыми, прино-
сящими пользу всему человечеству. Казахстан станет Цен-
тром Будущего – такого будущего, в котором люди живут в 
гармонии с природой, получая от нее неисчерпаемые ис-
точники энергии.

По поручению Президента в нашей стране разрабатыва-
ется «дорожная карта» развития альтернативной энергети-
ки; Казахстан вплотную приблизился к реализации модели 
масштабного внедрения «зеленой энергетики»: действует 
программа энергосбережения и энергоэффективности; за-
пускаются ветровые энергетические установки; осваивает-
ся рынок солнечной энергии…

Ученые ПГУ им.С.Торайгырова не стоят в стороне от мас-
штабных преобразований в области «зеленых технологий». 
Сейчас стратегическая деятельность многих изобретате-
лей нашего вуза – с прицелом на EXPO-2017. Уже разрабо-
таны и внедряются несколько «зеленых» проектов, в числе 
которых – гидроэлектростанция, использующая энергию 
течения реки, ветроэнергетические установки, солнечные 
батареи. Ряд проектов ученых ПГУ по «зеленой энергети-
ке» находится в стадии разработки. Все эти проекты, уве-
рен, достойно представят на EXPO-2017 инновационный 
потенциал нашего вуза и Павлодарского Прииртышья в це-
лом, по-хорошему удивят и обрадуют посетителей выстав-
ки, поскольку вся наша работа – на благо развития альтер-
нативной, «зеленой» энергетики и, в конечном счете – на 
благо развития всего человечества.
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Жаңалықтар желісі

ЖОҒАРЫ МЕКТЕПТЕРДІ 
ЖАҚЫНДАТҚАН ТЕЛЕКӨПІР

2013 жылдың 4 ақпанында С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде Қазақстан Республикасы шеңберінде 
тұңғыш рет өткізіліп отырған академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
бойынша жоғарғы оқу орындары аралық телекөпір өтті. Аталмыш іс-
шара ПМУ-дың ректоры С. Өмірбаев және Қарағанды Қазтұтынодағы 
экономикалық университетінің ректоры Е. Аймағамбетовтың 
қатысуымен өтті.

Телекөпірді ашқан С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің ректоры С. Өмірбаев Қарағандылық әріптестеріне 
академиялық ұтқырлық бағдарламасына белсенді қатысқаны үшін 
алғысын білдірді. С. Мәуленұлының айтуынша, академиялық ұтқырлық 
бірегей мүмкіндік болып қана қоймай, сонымен қатар, оқытушылар мен 
студенттердің әлемдік білім беру кеңестігінде бәсекелестікті тудырып, 
жалпы университет ұжымының білімділігін арттыруға жол ашты.

Қарағанды Қазтұтынодағы экономикалық университетінің ректоры 
Е.Балқараұлы басқаруымен телекөпірге қатысып отырған оқытушылар 
ҚҚЭУ қабырғасында білім алған ПМУ студенттері білімділігі мен 
белсенділігімен көзге түскендігін атап өтті.

Телекөпір барысында Қарағанды экономикалық университеті және 
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің та-
рих пен құқық кафедрасының студенттері бір-бірімен білім жүйесінің 
жергілікті ерекшеліктері мен басымдықтары жөнінде пікір таласты. 
Телекөпірге қатысқан ПМУ студенттері Қарағандыда ғана емес, соны-
мен қоса, Л.Гумилев атындағы Еуразиялық инновациялық университеті 
(Астана) және де Прагадағы экономикалық жоғарғы мектебінде (Чехия) 
білім алуда.

Телекөпірге белсенді қатысқан ПМУ студенттері оқытушыларымен 
ой бөлісіп, шетелдегі оқу жайында пікірлерін, сол жақтан алып әкелген 
әсерлерін, жұмыстарын (ғылыми жобалар мен фотосуреттерді) 
жиналған қауымның назарына ұсынды.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің басқа 
факультеттерінің ұжымдары да шетелден оқып келген студенттерімен 
кездесулер өткізу мен олармен тәжірибе алмасуды көздеп отыр.

Құралай ШАЙМАРДАНОВА

Іс-сапардың шеңберіңде Владимир Демкин С.То-
рай ғыров атындағы ПМУ-дың басшылығы және 
ғалым дарымен кездесті.

Кездесу мақсаты – жоғарғы оқу орындар аралық 
ынтымақтастығын арттыру негізінде Қазақстан Ре-
спубликасы мен Ресей Федерациясы арасындағы 
қатынастарды нығайту және де мәдени диа-
лог арқылы ұлттық білім жүйелерінің сапасын 
жетілдіру.

Кездесу барысында ПМУ мен ТМУ арасындағы 
академиялық ұтқырлық бағдарламасының не-
гі зіндегі студенттер мен магистранттарды ака-
демиялық алмасу мәселелері қарастырылды. 
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 
аумағында «ТВ-Университет» телеарнасының да-
муы жөнінде шешім қабылданды. Аталмыш теле-
арна арқылы ПМУ студенттері мен магистранттары 
Томск университеті оқытушыларының дәрістерін 
ПМУ-да отырып тыңдай алуға мүмкіндік алады.

ПМУ ректоры Серік Өмірбаев өз сөзінде: 
«С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті «Сібір ашық университеті» қауым-
дастығының мүшесі. С.Торайғыров атындағы ПМУ 
Томск университетімен терең қарым-қатынасын 
одан әрі қарай да күшейте береді», – деп айтты.

В.Демкин: «Бұл кездесуді Томск университеті 
мен С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті арасындағы қатынастарды жаңа 
деңгейге шығару кезеңі деп айтуға болады», – деп 
мәлімдеді.

Құралай ШАЙМАРДАНОВА

7 февраля 2013 года в в концертном зале 
Павлодарского государственного уни-
верситета им. С. Торайгырова с сольным 
концертом выступил Вячеслав Теркулов – 
знаменитый бард Украины и России, фило-
лог, поэт и философ, работы и книги кото-
рого издаются не только в Украине, но и за 
рубежом.

Вячеслав Исаевич приехал в ПГУ как зару-
бежный лектор по программе академической 
мобильности, действующей в университете с 
2011 года. Это видный ученый, доктор фило-
логических наук, профессор, имеющий в Ро-
сии и родной Украине обширную школу своих 
учеников-лингвистов. Обладатель медали 
А.С. Пушкина «За большие заслуги в распро-
странении русского языка», член Украинской 
ассоциации преподавателей русского языка и 
литературы.

На сегодняшний день Вячеслав Исаевич 

проводит активную работу по созданию линг-
вистической карты Украины, стал инициато-
ром создания карты украинских говоров Рос-
сийской Федерации.

Другая грань таланта этого неординарно-
го человека – исполнение авторской песни, 
выпуск поэтических сборников, проведение 
сольных концертов в родном Донецке.

На вечере в Павлодарском госуниверси-
тете Вячеслав Теркулов представил свои 
лучшие произведения, активно общался со 
студентами, остроумно шутил и рассказы-
вал истории из жизни. Прозвучали его песни 
«Мария», «Весна», «Птицы», «Письма из Тав-
риды», «Детство» и многие другие. Звучал це-
лый ряд песен о временах года, главным из 
которых для Вячеслава Исаевича является 
зимнее. Отдельный цикл был посвящен сыно-
вьям Александру и Сергею.

Дмитрий ЛАРИОНОВ

ЛИНГВИСТЫ 
РОССИИ И 

УКРАИНЫ В ПГУ
6 февраля 2013 г. на 

базе Павлодарского госу-
дарственного универси-
тета им. С. Торайгырова 
состоялся I Международ-
ный научный семинар 
«Когнитивная лингвисти-
ка и концептуальные ис-
следования».

Данное мероприятие 
было проведено в кон-
тексте евразийской инте-
грации стран СНГ, идея 
которой была выдвину-
та Первым Президентом 
Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаевым, а также 
в рамках государственной 
программы «Академиче-
ская мобильность обучаю-
щихся».

Цель мероприятия – 
объединение научной 
мысли, обмен опытом 
между ведущими учеными-
филологами; обсуждение 
актуальных проблем со-
временной лингвистики 
в аспекте когнитивных и 
концептуальных исследо-
ваний.

В работе Международ-
ного научного семинара 
«Когнитивная лингвистика 
и концептуальные иссле-
дования» активное участие 
приняли зарубежные лек-
торы России и Украины. 
Это известные когнитоло-
ги и этнолингвисты: член-
корреспондент Сибирской 
академии наук высшей 
школы, доктор филологи-
ческих наук, профессор Ке-
меровского государствен-
ного университета (РФ) 
Марина Пименова; доктор 
филологических наук, за-
ведующий кафедры «Рус-
ский язык», профессор 
Донецкого национального 
университета Вячеслав 
Теркулов (Украина).

Открывая мероприятие, 
заведующая кафедрой 
«Русская филология» ПГУ 
им.С.Торайгырова Гульми-
ра Кенжебалина отметила, 
что данное мероприятие 
стало возможным благо-
даря реализации респу-
бликанской программы 
академической мобиль-
ности в системе высшей 
школы. «Наш вуз активно 
осваивает новые формы 
деятельности, присущие 
европейской системе выс-
шей школы. Одно из важ-
нейших мест в этом про-
цессе занимает программа 
академической мобиль-
ности, благодаря кото-
рой наши преподаватели, 
магистранты и студенты 
имеют уникальную возмож-
ность научного общения с 
ведущими учеными мира 
и обмена передовым опы-
том. Сегодняшнее меро-
приятие – очередной шаг 
на пути укрепления между-
народных научных связей 
нашего вуза», – подчеркну-
ла Гульмира Кенжебалина.

В ходе семинара затра-
гивались проблемы сопо-
ставительной и лингво-
культурной концептологии, 
лингвистической персоно-
логии. Также ученые об-
судили вопросы методики 
исследования и типологии 
концептов, эксперимен-
тальные методы исследо-
вания языкового сознания.

Руфина ТОРПИЩЕВА

2013 жылдың 13 ақпанында С. Торайғы-
ров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде Металлургия, машина 
жасау және көлік факультетінің деканы, 
т.ғ.к., профессор Төлеуғазы Тоқтағанов 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
бойынша Чех техникалық университетінде 
білім алған факультет сту денттерімен 
кездесті.

Кездесуді ашқан Төлеуғазы Төкілұлы 
2013 жылдың ақпан айының басында фа-
культет студенттері Бақтыгүл Қасымова, 
Әлия Қалиева, Ерден Боранбаев, Айда-
на Қизатова, Бағлан Қайырбаева Чехияға 
академиялық ұтқырлық бағдарламасы 
бойынша барып келгенін мәлімдеді.

Чех техникалық университеті – Ор та-
лық Еуропадағы ең көне жоғары оқу орын-
дарының бірі. Университеттің 8 факультеті 
мен 11 институттарында 23 мың студент-
тер оқиды.

ПМУ студенттері Чех уни вер си те тінің 
мате риал дық-тех никалық базасы мен 
оқы ту шы ларының ынтымақтастық қарым-
қатынасына ризашы лығын 
білдірді.

Чех университеті әлемдік 
ірі компанияларымен көп 
жылдан бері бірге қызмет 
істеп келеді. Солардың бірі 
«Шкода-Прага» атты ірі Чех 
машина жасау зауыты. ПМУ 
студенттеріне зауыт бойынша 
экскурсия ұйымдастырып, за-
уыт тарихы туралы бір шама 
құнды мәлеметтер берілді.

Сонымен қатар, аталмыш кезде-
су барысында Төлеуғазы Төкілұлы ішкі 
академиялық ұтқырлық бойынша ПМУ-
да оқып жүрген Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университетінің студенттері 
Асхат Сейтан, Зарина Сыздықова, Мәдина 

Серғазинаны таныстырды. Академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы бойынша ел 

арасындағы оқу ордалары-
мен студенттік алмасулар 
мен шетелдік халықаралық 
білім ордаларынан 
білімін жетілдіруге біздің 
студенттердің мүмкіндігі ба-
рын жеткізді.

Жанар ЕЛЕШОВА

ЕЛ АРАСЫНДАҒЫ БІЛІМ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ АРТТЫ
С.Торайғыров�
атындағы�Павло-
дар�мемлекеттік�
университетіне�«Сібір�
ашық�университеті»�
қауымдастығының�
атқарушы�ди-
ректоры,�Ұлттық�
Томск�мемлекеттік�
университетінің�
ақпараттандыру�
жөніндегі�проректо-
ры,�профессор,�ф.-
м.ғ.д.�Владимир�Демкин�
арнайы�іс-сапармен�
келді.

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЗАРУБЕЖНОГО ЛЕКТОРА

ЧЕХИЯДАН�БІЛІМ�АЛЫП�КЕЛГЕН�СТУДЕНТТЕР
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Жаңалықтар желісі

ТРЕНИНГ 
ОФ «DECENTA»

С 31 января по 1 февраля 2013 года 
преподаватели и студенты кафедры 
«Государственного и местного управ-
ления» Павлодарского государствен-
ного университета им. С.Торайгырова 
приняли участие в обучающем тренин-
ге «Все, что вы хотите знать о бюдже-
те», разработанном общественным 
фондом «Decenta».

Тренинг был построен в форме деловой 
игры, которая позволила всем желаю-
щим в доступной форме получить общее 
представление о том, как формируется 
бюджет города. Игра дала возможность 
участникам попробовать себя в роли 
представителей разных социальных сло-
ев общества, как, например, акима горо-
да, рядового чиновника, депутата, журна-
листа, пенсионера и т.д.

Старший преподаватель кафедры «Го-
сударственного и местного управления» 
ПГУ им. С.Торайгырова Маржан Тусупае-
ва от имени присутствующих преподава-
телей и студентов поблагодарила дирек-
тора общественного фонда «Decenta» 
Сергея Гуляева за интересный и содержа-
тельный тренинг. Маржан Жангазиновна 
отметила важное значение таких меро-
приятий для присутствующих студентов – 
будущих «управленцев», а также сооб-
щила, что преподаватели-менеджеры и 
экономисты ПГУ им. С.Торайгырова, пере-
няв опыт специалистов фонда, надеются 
проводить подобные тренинги и в стенах 
вуза.

Дмитрий ЛАРИОНОВ

2013 жылдың 1 ақпанында Пав-
лодар қаласының №24 жалпы білім 
беретін мектебінің жо ғары сынып 
оқушыларына арналған «Мәшһүр 
атын ардақтап» атты әдеби кеш өтті. 
Кешке С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің 
«Мәшһүртану» ғы лы ми-практикалық 
орталығы атсалысып, қолдау таныт-
ты. Шара мектептің «Жаратылыста-
ну мен математика» апталығы ая-
сында ұйым дастырылды.

Павлодардың Ертіс 
өңірінен шыққан 
бір туар ақын, 
философ, ағар-
ту шы ғалым 
Мәш һүр Жүсіп 
К ө  п е й  ұ л ы н ы ң 

т у  ғ а  н ы  н а 
биыл 155. 

Танымал 

тұлғаның дүниеге келуіне өңіріміз 
белсене тойлауға кірісіп те кетті. 
Осы шара аясында өтіп отыр-
ған бұл әдеби кеш асыл да алып 
тұлғамыздың шығармашылығы мен 
ғылыми еңбектерін тағы бір паш етті.

Сөздің басын С.Торайғыров атын-
дағы университеттің «Мәш һүр тану» 
ғылыми-практикалық орта лы ғының 
ғылыми қызметкері Нәйлә Ана-
фина өзі ала отырып, былай деді: 
«Бұл игі кездесу дара да дарын иесі 
Мүшһүрдің мерейлі тойына арналған 
шаралардың алғашқысы. Бүгінгі мек-
теп оқушылары даламыздың ұлы 
тұлғаларының туындылары мен 
еңбектерінен сусындап өсуі қажет. 
Мәшһүр тағылымының мұрагерлері 
жастар – сіздерсіздер».

Әдеби кеш барысында С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемле-
кет тік университетінің Студенттік 

филармониясының орындау-
шылары Әсел Ахметованың, 
Аубакиров Бахтиярдың, Маке-

нова Заринаның орындаған күм-
бірлеген күйіне, саз сырнайдың 
дала үніне, саксофонның сиқырлы 
сазына тәнті болды оқушылар.

 Аталмыш әдеби шараны осыған 
дейін «Мәшһүртану» саласына 
сүбелі үлес қосқан, бірнеше ғы-

лыми байқауларда жеңімпаз шәкірт 
дайындаған география пәнінің 
мұ ғалімі Тұңғышева Зәуреш пен 
дарынды, жас ақын 11 «А» сы-
нып оқушысы Мұхтар Макишев 
С.Торайғыров атындағы ПМУ Ғылым 
департаментімен М.Ж.Көпейұлының 
155 жылдығына арналған шараға 
белсенді қатысқаны үшін марапат-
талды.

Оқушыларды Мәшһүр әлемімен 
тағы бір табан таныта түскен бұл 
шара ақынның шығармашылығын 
танып-білуге жақындата түседі де-
ген ниеттеміз.

Жанар ЕЛЕШОВА

Қазақстан Республикасының Тұң-
ғыш Президенті Нұрсұлтан Назар-
баев тың «Қазақстан-2050» Стратеги-
ясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» халқына Жолдауын 
іске асыру мақсатында студенттер 
мен жастар арасындағы «Дәстүр 
мен мәдениет – ұлттың генетикалық 
коды» атты дебат өтті. Елбасының 
халқына арнаған Жолдауын талқы-
лаған жастардың бұл кездесуін 
ұйым дастырған С.Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінің Тәрбие жұмыстары жөніндегі 
бөлім.

Жастардың білімді, рухани-мә де-
ниетті, интеллектуалды өрісін дамы-
туды нысанаға алған бұл пікір-талас 
алаңы мұратына жетті. Аталмыш 
шараның мақсаты ұлты мен жерінің 
тарихы мен мәдениетін танып, 
қастерлеу арқылы дүниежүзілік өр-
кениетке жақын болуды көздеген 
жастарды жігерлендіру еді. Жа-
һанданудың билік құрып, дәуірі 
жүріп тұрған мына заманда ұлттық 
болмысымыздан айырылып қалмау 
мәселесі өзекті болып отырғаны да 
сөзсіз. Бүгінгі күні мемлекет, білім 
ордалары, қоғам болып жастарды 
ұлттық әдет-ғұрыптарымызға, салт-
санамызға, тіліміз бен ділімізге адал 
жандарды тәрбиелеу шарт. Өткенсіз 

бүгіннің болмасындай, тарихсыз ел 
болмайтыны да хақ.

Еліміздің Көшбасшысы Н. Назар-
баев халыққа Жолдауында: «Дәс-
түр мен мәдениет – ұлттың ге-
не тикалық коды. Патшалықтың, 
төң керіс дүмпуі мен тоталитаризмнің 
барлық ауыртпалығы мен қиын шы-
лықтарына қарамастан, біздің елі-
міз дің аумағында тұратын қазақ-
тар және басқа да халықтардың 
өкілдері өздерінің мәдени ерекше-
ліктерін сақтай алады», – деп мә лім 
етті. Жас өскелең ұрпақтың жа һан-
дануға қарсы иммунитетін кө те ру – 
ұлттық тарихымыздан нәр алып, 
жас мұрагерлерімізге ұлттық құн ды-
лықтарымызды мирас етіп табыстау.

 Жастар мәдени дәстүріміздің 
даралығын паш етуші, кейінгі ұрпаққа 
жеткізуші тікелей мұрагерлер екені 
де шын. Сол себепті де еліміздің ке-
мел келешегі үшін қоғам жастарды 
тәрбиелеуде аянбай қызмет етуі тиіс. 
Бүгінгі дебат ұстаздар мен үлкен буын 
өкілдерінің әдеттегі кеңестері мен 
ақыл қосар алаңы емес, жастардың 
өз ойын ортаға салып, мәселенің 
шешімін табар тұшымды ойлардың 
сайысқа түскен алаңына айналғаны 
сөзсіз.

Шара барысында Хафиз Ғабит, 
Ахметов Тимур, Оразбек Әлібек, 

Бүркіт Арнагүл бастаған студент-
терден жасақталған топтар ойларын 
түйістірді, пікірлерін сайысқа салды.

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің жас та-
рының пікір-талас кездесуінің қоры-
тындысын Тәрбие жұмысы жөніндегі 
бөлімнің бастығы Д.Т.Мұхамеджанова 
жасап, белсенді атсалысқан топжар-
ғандарды дипломмен марапаттады.

Мемлекет басшысы өз сөзінде: «Біз 
өзіміздің ұлттық мәдениетіміз бен 
дәстүрлерімізді осы әралуандығымен 
және ұлылығымен қосып қорғауымыз 
керек., мәдени игілігімізді бөлшектеп 
болса да жинастыруымыз ке-
рек», – деді. Демек, бүгінгі заман 
жастарының болашақ алдындағы 
атқарар ісі жауапты, көтерер жүгі ауыр 
болмақ. Қазақтың елдігі жарасқан, 
дәурені артқан ел болуы жолындағы 
жастардың еңбектері мен бастамала-
рына сәттілік тілейміз. Білім ордамыз 
әрдайым мақтан ететін, өресі биік, 
білімді, мәдениетті, парасатты аза-
маттар болып шығуына тілектеспіз.

Жанар ЕЛЕШОВА

ЖҮРЕКТЕН ЖҮРЕККЕ
С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университетінде қайы-
рым  дылық акциясы өтті.

2013 жылдың 29 қаңтарында С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің кон церттік залында 
«Жүректен жүрекке» атты қайырымдылық 
концерт өтті.

Концертті ұйымдастырған – «Нұр Отан» 
ХДП-ның «Жас Отан» жастар қанаты, со-
нымен қоса университеттік Қазақстан сту-
денттер Альянсының бел сенділері.

Концерт 2013 жылдың басында бастау 
алған «Әрқайсына – ойыншықтан» атты 
облыстық науқаны аясында өтті. Кон-
церттің бағдарламасы бойынша жас-
отандықтар кішкентай көрермендерге 
«Баспана және қаланың қоғамдық-саяси 
өміріне белсенді қатысқаны үшін» алғыс 
хаттар және де бағалы сыйлықтарды та-
ратты.

Ұйымдастырушылардың айтуы бойын-
ша, университеттің тарихында алғашқы 
рет концерттік билеттер студенттерге 
сатылды. Билет сатылымынан шыққан 
қаражат баспанаға жұмсалады деген ха-
бар алдын-ала айтылғандықтан студент-
тер концерттік билетке қуана құн төледі.

«Жүректен жүрекке» атты қайырым ды-
лық концерт секілді іс-шаралар болашақта 
жиі болатынына сенімдіміз.

Құралай ШАЙМАРДАНОВА

В мировой истории навечно оста-
нутся события, связанные с Афган-
ской войной, той братской помощью, 
которую Советский Союз, его ар-
мия и правоохранительные органы 
оказали народу и правительству 
Афганистана в проведении демо-
кратических реформ. Действуя в 
суровых и непривычных природно-
климатических условиях Афгани-
стана, вдали от Родины, советские 
военнослужащие и сотрудники сило-

вых ведомств с честью выдержали 
выпавшие на их долю испытания.

Военную службу в Афганистане 
прошли 1098 павлодарцев, направ-
ленных выполнить свой долг воен-
ным комиссариатом Павлодарской 
области.

Приглашенные в ПГУ им. 
С.Торайгырова в качестве почетных 
гостей ветераны афганской войны 
Малик Супахунов и Марат Есенов 
рассказали о своей нелегкой судь-

бе, о потерянных боевых товарищах. 
Студенты, в свою очередь, получили 
возможность расспросить непосред-
ственных участников военных дей-
ствий о полных опасностей боевых 
буднях.

По окончании встречи студенты 
Павлодарского госуниверситета вы-
разили ветеранам благодарность за 
проявленную отвагу и мужество.

Руфина ТОРПИЩЕВА

ДӘСТҮР МЕН МӘДЕНИЕТ – 
ҰЛТТЫҢ ГЕНЕТИКАЛЫҚ КОДЫ

УРОК МУЖЕСТВА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПГУ
14� февраля� 2013� года� в� Павлодарском� государ-
ственном� университете� им.� С.Торайгырова� состоя-
лась�встреча�с�ветеранами�афганской�войны�Маликом�
Супахуновым�и�Маратом� Есеновым,� посвященная� го-
довщине�вывода�советских�войск�из�Афганистана.�На�
встрече�присутствовали�студенты�вуза,�в�том�числе�
и�активисты�молодежного�крыла�«Жас�Отан».

МӘШҺҮР�АТЫН�АРДАҚТАП
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Сөз-құдірет

Жазылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер өр тұлғалы.
Біреулер тұлпар еді дер де мүмкін,
Бүтінделмей кеткен бір ер-тұрманы.

Аңыз ғып айтар мүмкін қылығымды,
Қылығымды ұнатқан жұлынуды.
Жақсы көрген дер мүмкін «жылынуды»
Әйтеуір қазбас былық-шылығымды.

Жоқ жанды қиған емес жамандауға,
(Сол үшін рақмет адамдарға!!!)

Білемін, әйтеуір бір замандарда,
Жүреді жүз жыл жасап жаман қарға…

Жазылар естеліктер нешелеген,
Көрерміз онын, бәрін пешенеден.
Әйтеуір, білетінім бір-ақ нәрсе –
Көшеді өлең немесе өшеді өлең!

Қулары, таудың қызыл түлкісі дер, 
Момындар, біздің үйдің кірпіші дер.
Мәңгілікке өзіммен ала кеткен,
Менің нәзік жанымды кім түсінер!?

Елім�барда�
He сыйлайды, не береді келер күн?!
Неде болса тірі тұрсам көрермін.
Желідегі құлынымын мен елдің,
Көгендегі қозысымын мен елдің.

He сыйласын, несін берсін ел маған?!
Тұрсақ екен елім де аман, мен де аман.
Таулар – менің таусылмайтын бағытым,
Ал ырысым – ұланғайыр кең далам.

He істемекпін алтын, гауһар, жақұтты,
Оларды іздеп өткізбеспін уақытты,
Мен бақытсыз бола қойман сірә да,
Туған елім болса екен бақытты.

Дәнеңе де сыйламасын келер күн.
Сый көрмей-ақ суалармын, сөнермін.
Туған елім түғырында тұрса екен,
Әрі қарай…
Әрі қарай көрермін…

Көзіме көрінбесең, көрінбе сен,
Күнім боп тұра берші көгімде сен 
Өлді деп ойлай бергін сонда мені, 
Бұлт болып шуағыңды тұтып алып,
Нөсер боп селдетіп мен төгілмесем…

Қайтсем екен сені ұстап қалу үшін ?! 
Сен маған шексіз дала сағымысың. 
Мен өтермін, өтермін, өтермін мен,
Мәңгілік сен қаласың, сағынышым!!! 

Немесе,
Жарық дүние – ай!

Жарығың неткен жақсы еді!?
Жаңылыспаспын,

жарым деп айтсам нақ сені.
Құшаққа сыйсаң, 
  құшырым қанып,

өбер ем,
Құшақтап тұрып өлер ем.
Жарық дүние,

жанарым менің жайнаған ! 
Жап-жарық неткен айналаң!?
Нұрыңа сенің 
  миллион бояу,

ойнаған,
Құмартып кетер 

қомағай көзім тоймаған…

Ал, ақынның мына өлеңі:
Қап-қара, ғажап, сиқырлы
Қашпаңдар қара бояудан!
Қандырып уыз ұйқымды,
Қап-қара түннен оянғам…
Қап-қара көзді бір қыз бар, 
Қашпаңдар қара бояудан!
Аспанда жарық жұлдыздар 
Қап-қара түнде оянған – 

нағыз графика емес пе? 

Сондықтан ақын жырларын суретке айналдыра 
отырып, поэзия мен көркемөнердің синтезі, жас бу-
ынды тәрбиелеуде орасан зор роль атқарады. 

Сенің көзің түпсіз терең тұңғиықтан жаралған, 
Сонда жатыр менде жүрген орындалмас 

бар арман.
Сенің жүзің көкте күннен, жерде гүлден нәр алған, 
Шашың сенің – жан баспаған жапандағы қара орман. 

Қас – кірпігің қарлығаштың қанатындай қап-қара,
Үлбіреген жүзің сенің ақ жібек пе, мақта ма?!
Әсем басың әп – әдемі, мүсініңе шақ қана,
Шиедейін еріндерің қызарып тұр шоқтана.
Толықсыған тұла бойың шыбық па екен, 

тал ма екен,
Бейнең сенің баяу атқан жазғы шұғылы 

таң ба екен, 
Күлкің сенің шашылған нұр, сөзің кәусар, 

бал ма екен, 
Бұл ғаламда сенен артқан, сірә, біреу бар ма екен?! 

МҰЗБАЛАҚ АҚЫН – 
МҰҚАҒАЛИ

ҚАЗАҚТЫҢ�БІРТУАР�ПЕРЗЕНТІ,�АҚЫНДЫҚТЫҢ�МҰЗАРТ�ШЫҢЫНА�КӨТЕРІЛГЕН�
ҚАЗАҚТЫҢ� АСЫЛ� ҚАЙРАТКЕРІ� МҰҚАҒАЛИ� МАҚАТАЕВТЫҢ� БҮГІНДЕ� АРА-
МЫЗДА� ӨЗІ� ЖОҚ� БОЛСА� ДА,� МӘҢГІ� ӨЛМЕЙТІН� ЖҮРЕГІНЕН� ШЫҚҚАН�
ЖАН� ТОЛҒАНЫСТАРЫ� БІЗБЕН� БІРГЕ.� ОНЫҢ� ӨЛЕҢДЕРІНІҢ� ҚАРА� ЖОЛДА-
РЫ�ЖҮРЕГІНІҢ�КІМ�ДЕП�СОҚҚАН,�НЕ�ДЕП�СОҚҚАН�ЛҮПІЛІНЕН�ХАБАР�БЕРЕДІ.�
АҚЫННЫҢ�ҚАЙТАЛАНБАС�ЖЫР�МОНШАҚТАРЫНАН�БҮГІНГІ�ҰРПАҚ�ӨМІРЛЕРІН�

КӨРКЕМДЕЙДІ,� СЕЗІМ� ТЕБІРЕНІСТЕРІН� МҰҚАҒАЛИДЫҢ� СӨЗІМЕН� ЖЕТКІЗЕДІ.�
ОНЫҢ�ҚУАНЫШҚА�КЕНЕЛІП,�БАҚЫТҚА�МАС�БОЛЫП,�ҚАЙҒЫҒА�БАТЫП,�ҚАЙРАН�
ҚАЛЫП�ЖҮРГЕН�ӘРБІР�ШАҚТАРЫ�ҚАРА�СӨЗБЕН�ӨРНЕКТЕЛГЕН.�ЖАЛҒАННЫҢ�
ҚАНДАЙ� СӘТТЕРІНДЕ� БОЛМАСЫН� НАР� АҚЫННЫҢ� ӨЛЕҢДЕРІМЕН� БІТЕ�
ҚАЙНАСЫП,�ЖҮРЕГІМЕН�БІРІГЕСІҢ.�АСЫЛЫНДА�АҚЫННЫҢ�ҚАСИЕТІ�ДЕ�ОСЫН-
ДА�ЖАТСА�КЕРЕК.�ҚАСИЕТІҢНЕН�АЙНАЛАЙЫН�МҰЗБАЛАҚ�АҚЫН�–�МҰҚАҒАЛИ!�

МҰҚАҒАЛИДЫҢ�ЖЫРЛАРЫНАН�СУРЕТ�САЛАМ
Қазақ халқында «Тәні сұлу-сұлу емес, жаны 

сұлу-сұлу» деген мақал бар. Жаны сұлу жан-
дар керемет сұлу туындыларды дүниеге әкеледі. 
Негізінде, өнер әлеміндегі адам – мәдениеттің 
үлгісі іспеттес.

Осындай өнердің бір саласы – поэзия 
өнеріне, оның ішінде ақын Мұқағали жырларын 
тереңірек қарастырайық. Ақиық ақын Мұқағали 
Мақатаевтың өлеңдерін мұқият ден қойып оқып 
шықсаңыз, олардың гауһардай жарқыраған сан 
қыры бар екендігін аңғарасыз. Оның бірі жыр 
моншақтарының – әуезді әуенділігі екендігін 
байқайсыз. Сондықтан да болар қазіргі кезде 

ақынның өлеңдері әнге айналып, әсіресе, жастар 
арасында кең таралуда. Мысалы: «Сенің көзің», 
«Бақыт деген», «Махаббат диалогы», «Дариға, 
домбырамды.»., «Иек артқан теңізге», «Сәби 
болғым келеді», «Сағынышым»… тағы, тағылар. 

Сонымен бірге ақынның жырлары – тұнып 
тұрған көркемсурет! 

Табиғат көріністері мен өмір ағымы, нәзік жан-
ды ақынның жан дүниесі де, еліне, жеріне де-
ген махаббаты да әсемдіктің көрінісіндей – әйел 
бейнесімен астасып жатыр! Және де бояуы 
айшықты, философиясы терең көркем туынды – 
картиналар екенін мойындаймыз! 

Яғни, Аристотельдің – «Жас ұрпақты өнердің 
өзектес түрлерімен әсер ету арқылы тәрбиелеу ке-
рек.» деген сө зінің түп астарын қазіргі жаһандану за-
манында актуальды немесе қазіргі көркемөнер түрінің 
сан алуандылығы және де жаңа технологиялардың 
әсе рінен күрделене беруімен түсіндіруге болады. 

Мұқағали ақынның «Сәби болғым келеді», «Ға-
шық пын», «Раушан гүліне», «Сен гүлімсің», «Тағы да 
күз», «Сенің көзің», «Үнсіздік», «Жалаң аяқ қыз», «Са-
ғынышым», «Жарық дүние- ай», «Бақыт деген», «Ма-
хаббат диалогы», «Есіңе мені алғайсың», «Ей, өмір», 
«Сыңарсыз ба едің», «Жолаушыдай сусыны жоқ», 
«Мен таулықпын», «Нені аңсаймын», «Не керек осы 
адамға», «Арулар», «Тау бір аңыз», «Күн ауысып бара-
ды.» т. б жауһар жырларын сурет түрінде бейнелеп, 
яғни, ақынның поэзиясына арналған мәдени шара-
ны – жаңа өнер «перфоманс» түрінде, яғни, сурет пен 
поэзия, музыка мен бейнені қосып өткізуге болады. 

М. Мақатаевтың ақын ретінде ұлттық көркем мә-
дениетте алатын орны ерекше. Ол ақындықты тым 
жаңа құбылыс ретінде ғана қарамай, оның генезисіне 
тереңдеген ойшыл. Ол жыраулардан, өткен ғасыр 
ақындарынан, Абай дәстүрінен нәр алған, сол 
нәрді жаңа заманға жеткізіп, оған өз әуенін қосқан 
дәстүршіл ақын. 

М. Мақатаевтың жырларын көркем өнермен үй-
лес тіру арқылы үлгі-өнеге беру жастардың өз 
шығармашылығын жетілдіруге ықпал етуі мүмкін. 
Көркемөнер адамның жан дүниесінің сұлулығына 
мән беріп қана қоймай,оның рухани байлығын, ішкі 
сезімінің сырын ашуға да назар аударады. 

М.Қ. Ықыласова, 
ҚР Cуретшілер одағының мүшесі, С.Торайғыров 

атындағы ПМУ «Кәсіптік оқыту» кафедрасының аға 
оқытушысы
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Тұлға

АТА МҰРАСЫН МИРАС ЕТКЕН
«Иманжүсіп Қазақстанның 

тәуелсіздігі үшін өз азаттығын тіккен 
жан», – дейді Ш.Уалиханов атындағы 
КМУ-дың философия кафедрасының 
меңгерушісі әрі белгілі ақынның 
немересі атасының қилы тағдыры 
туралы білген Раушан Көшенова. 
Азаттық пен ұлы азаматтықты шынайы 
бағалаған Иманжүсіптің өмірбаянын 
ақтара отырып, бұл қадір-қасиет пен 
ел тәуелсіздігіне өз өмірлерін сарп 
етер өжеттілік аталарынан дарығанын 
байқауға болады. 

Иманжүсіптің атасы Тұрғанбай 
Түркістан ханының өкілі, «датқа» 
атағының иегері (хан әскерінің 
генералдық шеніне тең) болған. Ол 
өз басын қатерге тігіп, шайқастардың 
бірінде мерт болды. Тұрғанбай 
қайтыс болғаннан кейін, екі баласы-
мен қалған жесірі далада қапаста күн 
кешеді. Тоғыз айлық Құтпанды (азан 
шақырып берілген есімі Баймырза) 
құмда тастап кеткен жерінен белгілі 
Дайырбай батыр тауып алады. Құтпан 
ержетіп, Кенесары Қасымовтың 
жасағына қосылады. Онда да ол өзінің 
ержүректігімен көзге түседі. Кенесары 
ханның өлімінен кейін Құтпан Ертістің 
бойында таса болуына мәжбүр еді…

ХАЛЫҚ ҚОРҒАУШЫСЫ
Ертістің жағалауынан, Павлодар 

облысы, Ермак (бүгінгі Ақсу) ауда-
нында жерлесіміз, ақын, сазгер, әнші 
Иманжүсіп Құтпанұлы дүниеге кел-
ген. Оның бүлдіршіндік кезі Ақмола 
облысы, Жібек жолы ауылында өтіп, 
сонда жарты ғасырлық ғұмыр сүреді. 
Осы ауылдағы отбасылық зират-
та Иманжүсіптің ата-аналары, үлкен 
ағалары, әпкесі мен басқа да туыста-
ры жерленген. 

Атасынан жеткен азаттықты аңсаған 
ерікті рухы бала кезінен Иманжүсіпті 
әділдікке жанын жақындата түсті, 
халықтың адал қамқоршысы болуға 
жетеледі. Иманжүсіптің әрдайым 
алғашқы болуға деген құлшынысы 
кеңдігі мен дарқандығынан туса ке-
рек. Оның бұл қасиеттері туралы 
өмірбаянынан да аңғаруға болады. 
Атасы жайында Р.Көшенова былай-
ша еске алады: «Жиырмасыншы 
жылдардың аяғында жұттың болғаны 
баршамызға аян. Атамды ашығып 
жатқан халыққа көмектесу мақсатында 
делегация басшылығы ретінде 
Ақмола қаласына жібереді. Ол мұнда 
бай-қуатты азаматтармен кездесіп, 
ауылдастарының жайынан хабар 

беріп, ауылын нанмен қамтамасыз ет-
кен жайы бар. Ауылына жеткенше жол-
жөнекей ашығып жатқан жұртқа наны-
мен бөлісіп келеді…»

Иманжүсіп қазақ халқына жұт 
төнген қасіретті заманның өкілі бол-
ды. Басыңа бәле тілеп алмауың 
үшін қаһарына мінген билікке ашы-
на дауыс көтере алмайтын заман еді. 
Алайда, ақынды еске алған заман-
дастары жүрегінде әділдікті ту еткен 
Иманжүсіп қысым көрген қазақтардың 
құқығын қорғауға барын да жанын да 
салған жан деседі. Қолында билігі 
барлардың алдында жағымпаздануды 
білмеген, ойындағысын айтып болы-
стар, ауылнайлар мен биліктегілермен 
қайшылықтарға тап болған кездері 
де көп. Иманжүсіптің бір беткейлігі 
мен шыншылдығын ұнатпағандар 
оған қарсы әрекеттер жасай баста-
ды. Жалған жала жауып Иманжүсіпті 
абақтыға қаматады. Мынандай мы-
сал келтірсек, 1895 жылы Иманжүсіп 
болыстық билікке сайлауға қатысады. 
Ақынның жеңіп шығуына себеп көп еді. 
Өйткені, ол халқының сүйіспеншілігіне 
бөленген. Дегенмен, Иманжүсіптің 
жасы толмаған деген желеумен канди-
датурасын (сайлауға 35 жастан жоғары 
азаматтар қатыса алады) алып та-
стайды. Ал, сайлауда жеңіске жеткен 
үміткер қарсыласы оған қарсы неше 
түрлі жалған айыптар тағып, бірнеше 
мәрте жоғарғы жаққа домалақ арыз 
жеткізіп отырған. Бұнысы бекер емсе 
еді, себебі жаңа сайланған болыс 
Иманжүсіптен өз бәсекелесін байқады. 
Ақыр соңында болыс өз дегеніне төрт 
жылдан кейін жетті. 1899 жылы этап-
пен Иманжүсіп Құтпанұлын Семей 
облысы аумағына жөнелтеді. Кеңес 
үкметін Иманжүсіп қазақ халқына деген 
бостандық пен тәуелсіздік, ұлт теңдігін 
сыйлап береді деген үмітпен қарсы 
алды. Бірақ, оның Жамбыл облысын-
да тұрғанында болған кеңес өкіметінің 
мүлік тәркілеу кезіндегі бай манап-
тармен қоса қара халықтың да азап 
шеккеннін көргенде үміті су сепкендей 
басылды. Кеңес өкіметінде орын алған 
әділетсіз реформаға қарсы шығуға 
халықты бастаған алғашқылардың бірі 
болды Иманжүсіп. Мойынқұм өңірінде 
болған бүлікке екі мыңнан астам адам 
қатысады. Алайда көтеріліс кеңес 
өкіметі тарапынан тоқтатылып, басыл-
ды. Иманжүсіп қайтадан абақты торына 
тоғытылды. 

1930 жылғы тұтқындалу Иманжүсіп 
үшін қатерге толы болды. Бұл жолы 
оған қайта бостаңдық бұйырмады. 
1931 жылдың көктемінде қазақтың 

көрнекті ақыны, палуаны, елінің 
қамқоршысы Иманжүсіп Құтпанұлы 
Әулиеата жерінде атылды.

АЗАТТЫҚТЫҢ ЖАРШЫСЫ
Ол әрқашанда қазақтың қарапайым 

шаруалырының бостаңыдығы мен 
елінің гүлденуі туралы ән шырқаған. 
Ақын «… мен халық үшін ән салып 
өлең жазамын» дейтін. Сол себептен 
де ол халық арасына кең таралған 
«Ерейментау», «Сары-Арқа», «Сары-
мойын», «Бұғылы - Тағылы» және т.б 
әндерін дүниеге әкелді. 

Иманжүсіптің жастайынан по-
эзия мен халық ауыз әдебиетіне де-
ген қызығушылығы басым болды. Ол 
Біржан сал, Ақан сері, Балуан шолақ, 
Үкілі Ыбырайдың шығармаларымен өте 
жақсы таныс болып, Жарылғапберді, 
Естай, Жаяу Мұса сияқты ақындармен 
етене жақын қарым қатынаста болған. 
Жаяу Мұса Иманжүсіптің суырып 
салма ақын болуына көп септігін 
тигізді. Иманжүсіп дәстүрлі халық 
ақындарының ізімен жүрді. Ол өз 
әндерінде өрелі азаматтығымен би-
леушілдердің халықты қанау шы лар-
ға айналғанын әшкерелеп отырған. 
Иманжүсіп шығармашылығы мен 
өмірі ажырамастай астасып жат-
ты. Ол өз әндерінде қалай айтса, 
солай өмір сүре білді. Оның жеке 
шығармаларынан табиғатпен етене 
жақындығымен қатар туан жеріне деген 
жылылық сезіліп тұрады. Оның жеке 
басынан кешкендерінің бәрі де өзіне ет 
жақындарымен байланысты. Міне осы 
себепті де Иманжүсіптің өлеңдерінің 
әйгілі болуына оның адал қасиеттері 
түрткі болды. Қазақстанның халық жа-
зушысы Әбіш Кекілбаев: «Иманжүсіп – 
заманындағы нағыз романтикалық және 
жүрек жұтқан батыл да заңғар тұлға. 
Ол тамаша суретші, шығармашыл, 
композитор және ұлы музыкант бо-
лып жаратылған ерекше жан. Оның 
қайталанбас ерлігі мен өрлігі әлі күнге 
халықтың жүрегінде. Өзінің өрлігі мен 
барлық зұлымдық атаулыға жаны қас, 
әсіресе қоғамдағы теңсіздікке қарсы 
тұра білуі әлі де көптеген ұрпақтардың 
санасына шегедей қағылып, талай жас 
буынды дұрыс өмірге жетелейтіні дау-
сыз», – деп жазады.

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МҰРАНЫҢ 
ҚАЙТА ОРАЛУЫ

Жарты ғасыр бойы Иманжүсіптің 
аты аталмады, тек қалғаны оның 
шығармашылық мұрасының жартысы 
ғана. «Сарымойын», «Әкем Құтпан», 
«Сарыбел», «Бұғылы – Тағылы», 

«Ерейментау», «Сейфіл – Мәлік». 
А.В.Затейвчтің «Мың қазақ әндері» де-
ген танымал жинағына Иманжүсіптің 
әні деген атаумен тағы төрт әні 
кіреді. Александр Затаевичтің еңбегі 
Иманжүсіптің әндеріне қайта өмір 
сыйлайды. Халық музыкасын әлем 
деңгейіне дейін көтеруді мақсат еткен 
зерттеуші Иманжүсіп Құтпанұлы жай-
ында замандастарының «Палуан ба-
тыр» деген атағын жария етуіне себеп-
кер болады. 

Ақынның немересінің айтуын-
ша, Иман жүсіптің шығармашылық 
мұ расын қайта халқымен қауыш-
қанына С.Мұқанов, Ә. Марғұлан, 
Қ. Сатпаев, А. Жұбанов, Е. Рахмади-
ев сынды белгілі ғылым мен өнер 
қайраткерлерінің көп үлесі тиді. 
«Иманжүсіп туралы естелік үшін 
біз осы жандарға қарыздармыз», – 
дейді Раушан Көшенова. Иманжүсіп 
Құтпанұлының шығармашылығы 
мен тағдыры біздің ортамызда. 2000 
жылы Астана қаласында Иманжүсіп 
шығармашылығын еске алу кеші өтті. 
2001 жылы Алматы қаласындағы 
ұлттық ғылыми академиясында 
«Иманжүсіп және оның өмірі» атты 
ғылыми-практикалық конференция 
жұмысын жасады. 2012 жыл дың шілде 
айында Иманжүсіптің туылғанына 150 
жылдық мерейтойы атап өтілді. 

 Астана қаласында көше, Қызылорда 
обылысының аудан орталығының ата-
уы, Оңтүстік Қазақстан облысының 
Шілік аулында, Ақмола облысы, Ар-
шалы ауданындағы, Александровка 
ауылының мектебіне, Павлодар облы-
сы, Ақсу қаласындағы Спорт сарайына 
аты берілді.

Иманжүсіптің үрім бұтағы оның 
айбынды жетістіктерінің жалғасын 
үзбесі хақ. Раушан Көшенова ақынның 
өмірі мен шығармашылығын зертте-
уге өмірін арнауда. Ғалым атасының 
шығармашылық мұрасына арнаған 
200-ден аса мақалалар, 30 жуық кітап, 
Иманжүсіптің мәдени тарихи портреті 
тақырыбында докторлық диссертация 
қорғады, республикалық радиода 500-
ге тарта, 200 телефльмдер мен теле 
бағдарламалар жасалды. 

Қолтаңбалар жанбайды. Асылында 
өнер өлмейді, ол – мәңгілік. Сонымен 
қатар, шынайы өнер шынайы өмірді 
бейнелейді. Әділдік үшін күрескер, 
қазақ халқының біртуар баласының 
өзегін өртеген өкініші орындал-
ды. Бүгінде Иманжүсіптің ұрпағы ол 
көре алмаған, аңсап кеткен Тәуелсіз 
мемлекеттің ұландары. 

Жанар ЕЛЕШОВА

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ – МӘҢГІ. СЕБЕБІ ОЛ – АДАМДАР МЕН 
ОЛАРДЫҢ ҚҰРМЕТІНЕ БОЛА ҚҰРБАНДЫҚ БОЛА БЕРЕТІНІ ХАҚ. 
ИМАНЖҮСІП ҚҰТПАНҰЛЫНЫҢ ШЫНАЙЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ – 
АҚЫННЫҢ АДАМДАРҒА ДЕГЕН СҮЙІСПЕНШІЛІГІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ 
АЗАТТЫҚ ПЕН ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ДЕГЕН ҚҰЛШЫНЫСТАРЫНАН 

БАСТАУ АЛАДЫ. СОЛ СЕБЕПТІ ДЕ КӨП ЖЫЛҒЫ ҮНСІЗДІК ПЕН 
ТЫЙЫМҒА ҚАРАМАСТАН ИМАНЖҮСІПТІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 
БІЗБЕН БІРГЕ. ИМАНЖҮСІПТІҢ ЕСІМІ ОРТАМЫЗҒА ҚАЙТА ОРАЛ-
ДЫ, 2012 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚТЫҢ БІРТУАР БАЛАСЫНЫҢ ТУҒАНЫНА 
150 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫН АТАП ӨТТІК. 

ТӘУЕЛСІЗДІК ҮШІН 
КҮРЕС: 
ИМАНЖҮСІПТІҢ ЕСІМІ 
ҚАЙТА ОРАЛДЫ
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– Серик Мауленович, концепция Бо-
лонского процесса как деятельности 
по сближению и гармонизации систем 
высшего образования стран Европы 
предполагает соблюдение странами 
целого ряда основополагающих требо-
ваний. Каким базовым аспектам следу-
ет казахстанская высшая школа в рам-
ках Болонского соглашения?

– Начнем с того, что основные требова-
ния для всех стран едины. Это является 
главным концептом Болонского процес-
са, направленного на интеграцию систем 
высшего образования европейских стран. 
Такой подход в условиях всемирной гло-
бализации и культурной интеграции яв-
ляется, как показывает опыт, единственно 
верным решением для образовательных 
систем стран Европы.

В свете этого все базовые параметры – 
так называемые тренды – Болонского 
процесса направлены в первую очередь 
на создание единого конкурентоспособ-
ного европейского пространства высшего 
образования. Среди этих трендов – ака-
демическая мобильность студентов и 
преподавателей, европейская система 
квалификаций, сопоставимость дипломов 
и степеней, двудипломное образование, 
совместные образовательные програм-
мы, сотрудничество вузов с работодате-
лями, дуальное обучение, развитие поли-
язычия студентов.

С 2010 года, благодаря инициативе Ми-
нистерства образования и науки нашей 
республики, Казахстан реализует свою 
деятельность в контексте Болонского 
процесса. Вузы Казахстана, в том числе 
и Павлодарский государственный уни-
верситет им.С.Торайгырова, в качестве 
полноправных участников этого процесса 
также ориентируются на все вышепере-
численные базовые тренды европейского 
высшего образования.

– Академическая мобильность яв-
ляется для нашей страны одним из 
основополагающих механизмов, на-
правленных на реализацию принципов 
Болонского соглашения. Каковы, по Ва-
шему мнению, перспективы развития 
академической мобильности – в респу-
бликанских масштабах и в масштабах 
ПГУ им.С.Торайгырова?

– Действительно, академическая мо-
бильность является одним из ключевых 
элементов Болонского процесса. Глобаль-
ная академическая мобильность – один 
из основных инструментов процесса ин-
тернационализации образования, неслу-
чайно она вошла в число приоритетных 
целей, обозначенных на третьем форуме 
политики Болонского процесса.

Нужно отметить, что в нашей стране 
сложился уникальный подход к развитию 
академической мобильности: ее поддерж-
ка осуществляется на государственном 
уровне. Больше нигде в мире подобной 
помощи со стороны государства не пред-
полагается.

Академическая мобильность развива-
ется в нашей стране по принципам дол-
госрочных приоритетов. Именно с этой 
целью недавно принята Стратегия акаде-
мической мобильности в Республике Ка-
захстан на 2012-2020 годы.

Если говорить о ПГУ им.С.Торайгырова, 
то в нашем вузе академическая мобиль-
ность тоже поступательно развивается. В 
2012 году в рамках внешней академиче-

ской мобильности 68 студентов универ-
ситета прошли обучение в зарубежных 
вузах, из них 49 – в осеннем семестре 
2012-2013 учебного года. Наши студенты 
обучались в таких вузах, как Университет 
Наварры (Испания), Синьзяньский уни-
верситет (Китай), Чешский технический 
университет (Чехия), Бранденбургский 
технический университет (Германия), 
Венский технический университет (Ав-
стрия) и др.

По внутренней академической мобиль-
ности 39 студентов ПГУ им.С.Торайгырова 
в 2012 году, из них 19 – в осеннем семе-
стре 2012-2013 учебного года обучались 
в казахстанских вузах-партнерах: Евра-
зийском национальном университете 
им.Л.Гумилева (Астана), Казахском наци-
ональном университете им. аль-Фараби 
(Алматы), Карагандинском государствен-
ном университете им. Е.А. Букетова (Кара-
ганда) и др.

– Сотрудничество с зарубежными 
вузами, привлечение иностранных 
ученых – большое подспорье для ин-
теграции высшей школы республики в 
международное образовательное про-
странство…

– Это безусловный факт. Ведь актив-
ное привлечение иностранных лекторов, 
обмен научным и образовательным опы-
том – один из базовых параметров Болон-
ского процесса.

И здесь также необходимо отметить 
огромную работу Министерства образова-
ния и науки нашей республики, благодаря 
чему мы сегодня имеем уникальную воз-
можность приглашать в страну более 1000 
профессоров мирового класса в год.

Возможности международного со-
трудничества в сфере высшего обра-
зования у нас постоянно расширяются. 
Общее количество приглашенных в ПГУ 
им.С.Торайгырова ученых составило в 
2012 году 49 человек; это 36 специали-
стов из стран Европы (Германия, Велико-
британия, Ирландия, Турция, Болгария, 
Польша, Чехия), 12 специалистов из стран 
СНГ и один – из США. В числе приглашен-
ных – нобелевский лауреат по экономике 
Роберт Александр Манделл (Колумбий-
ский университет, США) и другие ученые с 
мировым именем.

– Привлечение иностранных лекто-
ров – только одно звено системы «пре-
подаватель-ученик». Немаловажным 
фактором, способствующим интегра-
ции страны в мировое пространство 
высшего образования, является уро-
вень владения казахстанских студен-
тов иностранными языками. Как у нас 
обстоит дело с развитием полиязычно-
го образования?

– Вопросу подготовки полиязычных ка-
дров в нашей стране уделяется больше 
внимание, поскольку тенденции интерна-
ционализации образования в современ-
ном мире занимают особое место. Глава 
государства Нурсултан Абишевич Назар-
баев подчеркнул, что «…для современно-
го казахстанца владение тремя языками – 
это обязательное условие собственного 
благополучия».

Согласно стратегии Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан 
проводится большая работа по внедре-
нию полиязычного образования как трие-
диного процесса обучения, воспитания и 
развития индивида как полиязыковой лич-

ности на основе одновременного овладе-
ния несколькими языками.

Павлодарский государственный уни-
верситет имени С.Торайгырова делает 
особый акцент на развитии полиязычия. 
В числе 20-ти вузов страны университет 
подключился к проекту полиязычного об-
разования. Разработана Программа вне-
дрения полиязычного образования на 
2012 – 2016 годы. В нынешнем году в уни-
верситете полиязычное образование осу-
ществляется по четырем образователь-
ным программам.

– Одним из важных параметров Бо-
лонского процесса является европей-
ская система квалификаций, каждый 
уровень которой можно сопоставить 
с национальной системой квалифика-
ций той или иной страны-участницы 
Болонского соглашения. Создание на-
циональной системы квалификаций – 
обязательный шаг на пути вхождения 
в европейское пространство высшего 
образования. Каковы успехи нашей ре-
спублики в этой области?

– Глава государства Н.А. Назарбаев 
поручил правительству страны разрабо-
тать национальную систему профессио-
нальных квалификаций с целью создания 
гибкой системы квалификаций в нашей 
республике. Уже сегодня, с учетом между-
народного опыта разработана и принята 
Национальная рамка квалификаций, ос-
нованная на знаниях, умениях и навыках, 
а также на учете личностных и професси-
ональных компетенций специалиста.

Механизмом для соответствия выпуск-
ников параметрам Национальной рамки 
квалификаций является реализация в 
вузах модульных образовательных про-
грамм, основанных на компетенциях. Мо-
дульные образовательные программы 
разрабатываются с учетом требований 
Национальной рамки квалификаций и Ев-
ропейской рамки квалификаций.

Состоявшийся переход образователь-
ного процесса в ПГУ им.С.Торайгырова на 
модульные образовательные программы 
в дальнейшем в значительной степени бу-
дет способствовать вхождению выпускни-
ков вуза на европейский и мировой рынок 
труда.

– Реализация дуального образования 
и взаимодействие вузов с работода-
телями является в структуре базовых 
параметров Болонского процесса мощ-
ным фактором на пути формирования 
и укрепления единого европейского 
рынка труда, где акцент в процессе об-
учения студентов смещается в сторону 
их практической подготовки. Как в на-
шей стране реализуются данные пара-
метры?

– Высокий процент трудоустройства 
выпускников – один из основных показа-
телей, по которому оценивается деятель-
ность высшего учебного заведения при 
прохождении им международной аккре-
дитации, а, стало быть, его успешного 
вхождения в мировое образовательное 
пространство. При этом необходимо пони-
мать, что в современном мире выпускник 
без накопленных практических навыков не 
может претендовать на вхождение в ми-
ровой рынок труда. Именно потому сегод-
ня в нашей стране большое внимание уде-
ляется практической стороне подготовки 
специалистов. В этом – залог их конкурен-
тоспособности. Для решения этой зада-

чи происходит повсеместное внедрение 
элементов дуальной системы обучения 
в учебный процесс казахстанских вузов. 
Кроме того, сегодня всеми вузами страны, 
в том числе и ПГУ, проводится большая 
работа, направленная на совершенство-
вание образовательных программ – с уче-
том увеличения практической составляю-
щей подготовки специалистов.

– Трудно переоценить значимость меж-
дународной аккредитации для успешной 
интеграции высших учебных заведений 
нашей республики в систему европейско-
го образовательного пространства…

– Факт международной аккредитации 
того или иного казахстанского вуза дает 
его выпускникам возможность выхода на 
глобальную образовательную, научную и 
профессиональную арену. Поэтому в на-
шей стране уделяется огромное внимание 
развитию механизмов международной ак-
кредитации высших учебных заведений. 
Статья 58 нового Закона РК «Об образова-
нии» посвящена аккредитации, как одному 
из важнейших инструментов повышения 
качества образовательных услуг. Создан 
Национальный аккредитационный центр 
МОН РК, сформирован Национальный ре-
естр аккредитационных агентств, разрабо-
тана и успешно реализуется национальная 
модель аккредитации в Казахстане.

Наш вуз успешно реализует как инсти-
туциональную, так и специализированную 
виды аккредитации. На институциональ-
ном уровне мы еще в 2010 году получили 
аккредитацию Национальным аккредита-
ционным центром МОН РК.

Если касаться специализированной 
аккредитации, то и здесь деятельность 
ПГУ получает самую высокую оценку. В 
частности, в марте прошлого года реше-
нием международного аккредитационно-
го агентства Германии ACQUIN аккреди-
тованы специальности «Учет и Аудит», 
«Экономика», «Менеджмент», «Финансы», 
«Государственное и местное управле-
ние», «Туризм» и магистерские программы 
финансово-экономического факультета 
и факультета химических технологий и 
естествознания ПГУ. Также в июле 2012 
года на основании российского Агентства 
АККОРК, получили полную общественно-
профессиональную аккредитацию 15 об-
разовательных программ ПГУ.

В целом, все вышеуказанные мероприя-
тия будут способствовать повышению ка-
чества наших профессиональных кадров: 
из стен казахстанских вузов в скором вре-
мени выйдет новая плеяда конкуренто-
способных, высокопрофессиональных и 
социально успешных специалистов, вос-
требованных на мировом рынке труда, 
способных к инновационному преобразо-
ванию казахстанского и мирового обще-
ства.

Поэтому убежден, что модернизация 
высшей школы нашей республики осу-
ществляется в правильном направлении, 
ведь в конечном счете ценность обуче-
ния по параметрам Болонского процесса 
состоит в том, что для каждого человека 
открываются поистине безграничные воз-
можности для собственной реализации. И 
сегодня все эти возможности у казахстан-
ских студентов и молодых ученых есть.

– Серик Мауленович, спасибо за инте-
ресную и содержательную беседу.

Беседовала 
Гульмира КЕНЖЕБАЛИНА

ВЫСШУЮ ШКОЛУ 
КАЗАХСТАНА – НА 

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ!
Подобным�девизом�можно�ознаменовать�эпохальные�преобразования,�происходящие�в�вузовской�
системе�нашей�республики.�Наука�и�высшее�образование�в�нашей�стране�уверенно�развиваются�
в�русле�мировых�тенденций.�Достаточно�отметить,�что�по�итогам�2012�года�20�вузов�Казах-
стана�приняли�участие�в�рейтингах�мировых�агентств,�причем�8�вузов�вошли�в�престижный�
рейтинг�«QS».�Эти�результаты�–�только�начало�грандиозных�побед�казахстанского�образования�
на�пути�к�вхождению�в�мировое�образовательное�пространство�и�реализации�Стратегии�«Ка-
захстан-2050».
О�настоящем�и�будущем�казахстанской�высшей�школы�и�Павлодарского�государственного�уни-
верситета�имени�С.Торайгырова�мы�беседуем�с�ректором�вуза,�доктором�экономических�наук,�
профессором�Сериком�Мауленовичем�Омирбаевым.
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тілді жаңғырту Елбасының 
айтуынша кейінге шеге-
рілмес қажеттілік. Жаңару 
қазақ әліпбиінің латын гра-
фикасына ауысуына түрткі 
болуы тиіс. «Бұл – ұлт бо-
лып шешуге тиіс принципті 
мәселе… Балаларымыздың 
болашағы үшін осын-
дай шешім қабылдауға 
тиіспіз…», – деп Мемлекет 
Басшысы қадап айты.

«ЯНАЛИФ» 
ТӘЖІРИБЕСІНЕН

Қазақ тілінің латын қарпі 
бойынша өмір сүруінің тарихи 
тәжірибесі бар.

1920-1930 жылдары КСРО 
халықтарының жазуын латын 
қарпіне көшіру мақсатында 
мемлекеттік латынданды-
ру компаниясы жұмыс жаса-
ды. Латындандыру бойынша 
бағдарлама араб әліп биінің 
негізінде жазып жүрген тіл-
дерден басталды. Бұл ком-
паниялық жұмыстың көш-
басшысы ретінде мем лекеттің 
бірінші наркомы А.В. Луна-
чарский болды. Сол кездің 
өзінде, елдің бас наркомы 
коммунистік бағытқа тән дінге 
деген төзімсіздігінен араб 

қаріптерін латын әріптерімен 
салыстыра келе европалық 
ықпалдастық үшін латынның 
әлдеқайда артықтығына баса 
назар аударады. Ол: «көне 
араб әдебиеттерінің шрифті 
белгілі бір мәдениетке тән. 
Европалықтардан бөлек шы-
ғыс тық мәдениетті бейнелеу 
тіпті оны қабылдау қиынның 
қиыны. Әрине, барша таптарға 
және дін иелеріне уақытында 
бұл шрифт жан-жақты да-
мудың құралы бола білді», – 
деп түсіндіреді басшы.

 Араб әріптерінің орны-
на латын әліпбиін қолдану 
Әзірбайжан мен Солтүстік 
Кавказда басталып кетті. 
1926 жылы Баку қаласында 
түркі тілді халықтарының жаз-
баларын латындандыру мә-
селесіне арналған Бірінші 
Бүкілодақтық түркологиялық 
съезд өтті. Съездің нәтижесі 
бойынша жаңа түркі әліпбиінің 
Бүкілодақтық Орталық коми-
теті құрылды.

1929 жылы комитет ла-
тын графикасының негізінде 
«Ортақ Түркі әліпбиін» (Яна-
лиф немесе Жаңәліп) жасап 
шығарды. Сол жылы КСРО 
орталық сайлау комиссиясы 
мен КСРО Халық комиссар-
лар кеңесі жаңа латынданған 
әліпбиді енгізу туралы қаулы 
шығарады. Қазақ тіліне ар-
найы жасалған әліпби 1929 
жылдан бастап 1940 жылға 
дейін қолданыста болды. 
Кейін латын қаріптерін Кирилл 
жазуына ауыстырды.

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ – 
ЗАМАН ТАЛАБЫ

Кеңестік ғалымдардың жа-
са ған «Яналифа» тәжі ри-
бесі түркі тілдерінің «мұсыл-
мандыққа берілгендігінен» 
арылу мақсатында араб гра-
фикасын жою арқылы жүр-
гізген саяси шара болғаны 
да рас. ҚР Президентінің 
жыл соңындағы халқына 
Жолдауындағы тапсырмасы 

ма мандардың пікірінше за-
ман талабы және әлемдік 
қоғамдастыққа бірігуіне, ал-
дыңғы қатарлы мемлекет-
тер қатарынан өз орынын 
тапқан тәуелсіз ел ретіндегі 
дамуының келесі бір сатысына 
дөп түсті.

Латын қарпіне ауысу уақыт 
талабы екені анық. Бүгінде 
латын графикасы техника мен 
ақпараттық технологиялардың 
тілі екені де белгілі. Жа-
һан дағы мемлекеттердің 
70 пайызы латын әліпбиін 
қол данып келеді. Латын 
жазбасына көшу мәселесі 
қазақстандық ғалымдардың 
ғана емес, басқа елдердің 
ғалымдарын да мазалап 
жүрген сыңайлы. Мәселен, та-
рих ғылымдарының докторы, 
Ресей Ғылым Академиясының 
корреспондент мүшесі 
С.А. Арутюнов: «Латынға жал-
пы көшу – ғаламдық тұрғыдан 
жал пыәлемдік өркениеттік 
талап. Егер Ресей алдыңғы 
қатарлы дамыған мемлекет-
термен қатар жүруді мақсат 
етсе, Еуропаның ажырамас 
бөлігі болғысы келсе, Ресей 
толығымен латынға көшуі тиіс. 
Ерте ме кеш пе ол болатыны 
айқын».

БІРЛЕСУ КЕПІЛІ
Латын графикасына көшудің 

аса маңызды ұтымды дәйегі 
Қазақстан контенті бірігуінің 
бүкіл әлемдік ақпараттар 
кеңістігіне шығуы. Жаһандану 
дәуірінің әлемдегі мемлекет-
терге қояр өз талабы бар. Бір 
жағынан жан-жақтылықты та-
лап етсе, екіншіден ұлттық 
және мәдени даралықты сақ-
тауы тиіс. Латын графикасына 
көшу барлық осы талаптарға 
сәйкес келеді. Себебі, гра-
фика немесе жаз балық де-
геніміз – бұл тілдің болмысы 
мен семантика құрылымы. 
Латын қарпіне көшкенде тілдің 
болмысы мен құрылымы өз-
гермейді деп мамандар бізді 
сендіріп отыр.

Мемлекеттік тілдің латын-
ша ға өтуі қазақстандық қо-
ғамға жаңа көкжиектер 
ашып береді. Мысалы, бар-
лық қазіргі заманауи тех-
никалардың бә рі де латын 
графикасы ар қылы бас қа-
рылады. Басқа қа ріп тер дің 
қолданылуы тек тұ тыну шы-
ның тілегі арқылы орнатыла-
ды. Техникаларға қа жет тілді 
орнатудың өзі көп шы ғынды 
талап етеді.

Мәселен, қазіргі кезде мә-
ліметтерді мемлекеттік тіл-
ге аударуда қазақ тіліндегі 
арнайы белгілердің жоқтығы 
бағдарламашылардың қолда-
рын жіпсіз байлауда. Алай-
да, бұл мәселе, ақпараттар 
технологиясы заманында 
ла тын шаға көшу арқылы ше-
шіледі әрі қазақстандық IT 
индустриясының қарыштап 
дамуына мүмкіндік береді деп 
айтуға болады.

Бұл мәселе бүгінгі күнде 
«ғаламдық шырмауға» да 
байланысты. Қазақстанда 
ға лам тор кеңінен дамуы-
на байланысты ғаламторды 
қолданушылардың саны күн 
санап өсіп келе жатыр. Тұты-
нушылардың тілегіне сай 
жасалған қызықты жобалар да 
баршылық. «Нур Отан» ХДП 
хатшысы Ерлан Қарин: «Бұл 
жағдайда латыншаға көшу ин-
тернет жобалар мен жалпы 
Қазақстандық жобалардың 
одан әрі дамып жетілуіне өз 
септігін тигізеріне сенімім 
кәміл», – дейді.

Бүкіләлемдік қоғаммен бірі-
гуде және Қазақстанның әлем 
алдындағы күш-қуатының 
өсуіне латыншаға көшу өз 
үлесін тигізері шүбәсіз. Бұл 
жағдайда жастарға ерекше 
жауапкершілік артылып отыр. 
Елбасымыз: «Латыншаға көшу 
әлем халықтары мен қатар 
олардың ғылымы мен білімін 
де оқып білуге жол ашады. 
Сондықтан да біздің жастар-
мыз ағылшын тілін белсенді 
түрде меңгеруі қажет» – деп 
мәлімдеді.

АУДИТОРИЯНЫ 
КЕҢЕЙТУ

Қазақстаннан тыс елдер-
де 5 миллион қазақтар мекен 
етеді. Тарихи Отанынан өзге 
елде туылған азаматтар үшін 
кирил әліпбиін игеру қиынның 
қиыны екен. Ал, бұл мәселе өз 
кезегінде шетелдік бауырла-
рымызды Атамекенмен және 
қазақтар арасындағы рухани-
мәдени байланыстарды үзетіні 
рас. Елден алшақ жүрген 
ағайындардың ақпараттық 
ашы ғу мәселесін жоюға ла-
тын графикасы барынша ық-
пал етеді. Бүгіннің өзінде 
«Интерфакс-Қазақстан» мен 
Қазақстан Республикасы Үкі-
метінің сайттарына қазақ 
тіліндегі ақпаратты енгізу үшін 
латын әліпбиін қолдану баста-
лып та кетті.

Зерттеушілердің пайымдау-
ынша қазақ тілінің латын жаз-
басына көшу елден жырақта 
жүрген көптеген қазақ диаспо-
раларымен ділдік тұрғыдан 
бірігуіне себеп болады. 
Еліміздің бірлігі нығая түсері 
де хақ. Оған себеп, Қазақстан 
географиялық шекарамен 
шектелген мемлекет қана 
емес, Атамекені мен туған 
жерін терең қастерлейтін 
ұрпақтың мекені екенін әсте 
ұмытпаған жөн.

А.Байтұрсынұлы атын да-
ғы тілдерді дамыту Инсти-
ту тының басшысы Шеру-
бай Құрманбайұлы латын 
әліпбиіне көшу түркі халық-
та рының серіктестік бай-
ланыстарын нығайтуға да 
өзара себепші болатынын 
алға тартты. «…Қазақстан 
түркі әлемімен бірігеді. Еліміз 
үшін Түркия, Өзбекстан, Әзір-
байжан елдері арасында 
жүретін ортақ бір жазба графи-
касы болғандығы өте ыңғайлы 
болады».

Әрине, тағы бір артық-
шы лығы басқа ұлттардың 
қазақ тілін игеруге жол ашы-
лады, тілді меңгеруге деген 
қызығушылық арта түседі. 

Білімнің гуманитарлық сала-
сының талдаушысы, терең 
ойлы стратегі Луначарскийдің 
өзі түркі тілдерінің латын-
дануы жайында былай де-
ген еді: «Біз үшін де, «жат 
жұрттықтарға», мұсылман 
халықтарының өзіне тілді 
меңгеру анағұрлым жеңілдене 
түсті. Лермонтов бірде: «Түркі 
тілі Таяу Шығыс елдеріне 
барар қақпаның кілті» де-
ген екен. Бұл жағдай бүгінгі 
күні де еш маңыздылығынан 
айырылмаған. Түркі тілін 
араб әліпбиі арқылы үйрену 
әлдеқайда қиын болды, ал, 
бүгінгі шрифт бойынша тілді 
үйрену оңайға түспек. КСРО–
ның білімді болуға ұмтылған 
әрбір азаматы алдымен түркі 
тілін меңгеру керек. Өйткені, 
бұл тілде еліміздегі ондаған 
миллион азаматтарымыз, 
Одақ  тан тыс шетелде жүрген 
он даған миллион азаматтары-
мыз сөйлейді…»

ТӘЖІРИБЕ ЕСЕБІ МЕН 
БІРТІНДЕП ҚАДАМ ЖАСАУ

Түркия, Әзербайжан, Өзбек-
стан, Түркіменстан сынды 
бір қатар түркі мемлекеттері 
латын қарпіне көшіп кетті. 
Біздің ел үшін латынға көшудің 

маңызды жетістігі: осы 
мемлекеттердің тәжірибесін 
есепке алу арқылы жиі қай-
таланатын қателіктерге ұрын-
баудан сақтайды.

1928 жылдан бері қол-
даныстағы латынның озат 
үлгісі Түркия мысалы. Ататүрік 
бұл реформаны үш айдың 
жүзінде іске асырды. Латын 
графикасын енгізудің ауқымды 
компаниясы жасақталды, бар-
лық мектептер жаңа әліп биге 
толығымен көшірілді, мил-
лионға жуық қызметкерлер 
латын әліпбиінен емтихан тап-
сырды, жаңа әліпби Түркияда 
заңмен бекітілді.

 Әзірбайжандықтар үшін 
де латынға көшу оңай өтті. 
Түркия елімен жақын болуы, 
екі ел арасындағы мәдени 
мұраларының тереңдігі және 
ауқымды қаржыландыру бұл 
реформаның жеңіл өтуіне 
себепші болғаны шын.

Сарапшылардың айтуын-
ша қазақ тілінің латынға көшуі 
біртіндеп өтуі өте маңызды. 
Бұл сынды реформалар қар-
қынды өтпегені абзал. Елба-
сы да осы пікірді мақұл көрді: 
«мұндай мақсатқа біз өте 
байсалдылықпен және ойланып 
баруымыз қажет. Кириллица ла-
тынмен қатар белгілі бір уақытқа 
дейін қолданыста болады».

Түйін. Қазақ тілінің ла-
тын әліпбиіне көшу кезін-
де ой сүзгісінен өткен 
салиқалы тіл саясаты тілдің 
болашағына тікелей әсер 
етеді. Латын графикасы-
на көшу бір тін деп жүретін 
жағдайда Қа зақ станның 
жо ғал тары болмайды. Ке-
рі сін ше табатыны көп бо-
лады. Әлемдік ақпараттық 
кеңістікте өз орнын иеле-
не тіні де сөзсіз. Бұдан ұта-
рымыз қазақстандық қо-
ғамның бар лық салалары 
мәдениет, білім, экономика, 
денсаулық, ғылым көкжиегі 
кеңейе түсетіні хақ.

Жанар ЕЛЕШОВА,
Дмитрий ЛАРИОНОВ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ:
ЖАҢА ЖЕҢІСТЕРДІҢ КӨКЖИЕГІ
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Білім көкжиегі

Учитывая острую необходи-
мость ученых-исследователей 
университета в публикации 
своих трудов в зарубежных на-
учных журналах, базах данных 
и информационных ресурсах, 
департамент науки совмест-
но с АО «Национальный центр 
научно-технической инфор-
мации» организовал семинар-
тренинги, которые прове-
ли представители компаний 
Thomson Reuters и Elsevier.

Преподаватели и докторанты 
университета посетили обучаю-
щий семинар-тренинг на тему 
«Как публиковать статьи в жур-
налах с импакт-фактором», про-
веденный Сергеем Парамоно-
вым – представителем компании 
Thomson Reuters.

В 2011 году АО «Националь-
ный центр научно-технической 
информации» при всесторонней 
поддержке МОН РК подписал со-
глашение с научным подразде-
лением Thomson Reuters. Впер-
вые академическому сообществу 
Казахстана был предоставлен 
бесплатный доступ к платфор-
ме Thomson Reuters Web of 
Knowledge.

Thomson Reuters Web of 
Knowledge предоставляет высо-
кокачественную литературу в об-
ласти естественных, социальных, 
гуманитарных наук и искусства и 
включает в себя многопрофиль-
ное и специализированное содер-
жание, охватывающие журналы, 
книги, научные труды, патенты, 
оценки электронного содержания, 
гранты, публикации и материалы 
международных конференций.

В рамках тренинга были осве-
щены вопросы использования 
Journal Citation Reports для вы-
бора журнала для публикации; 
использования платформы Web 
of Knowledge для определения 
самых последних и актуальных 
направлений исследований; 
подготовки статьи к публикации 
и оформления списка библио-
графии с помощью программы 

EndNote Web; получения статисти-
ки цитирования по автору и Визит-
ная карточка ученого ResercerID.

В семинаре приняли участие 
около 300 человек. В ходе обще-
ния с тренером участники семи-
нара узнали больше о том, какую 
ценную информацию помогут 
найти инструменты исследования 
Web of Knowledge.

Тренинг на тему «Введение и 
практическое применение луч-
ших мировых ресурсов компании 
Elsevier: SciVers ScienceDirect, 
SciVers Scopus» для ППС универ-
ситета провела представитель 
компании Elsevier Гульназ Алибе-
кова.

В 2012 году АО «Национальный 
центр научно-технической инфор-
мации» подписал Соглашение с 
компанией Elsevier на получение 
доступа к полнотекстовым ресур-
сам SciVers® ScienceDirect®.

Портфолио издательства со-
стоит из 2 500 журналов, 11 000 
книг, SciVers ScienceDirect, SciVers 
Scopus, Reaxys, Engeneering 
Village, а также инновационны-
ми системами анализа, оценки 
и принятия решений в научно-
исследовательской деятельности 
SciVal и др.

На тренинге были рассмотрены 
вопросы ознакомления с базой 
полнотекстовых зарубежных на-
учных публикаций; возможностей 
базы цитирования Scopus; воз-
можностей публикации в журна-
лах, имеющих ненулевой импакт-
фактор.

80 участников тренинга озна-
комились с электронной полно-
текстовой платформой SciVers® 
ScienceDirect®, разработанной 
для удовлетворения потребно-
стей ученых, образовательных и 
правительственных организаций 
по поиску информации на полите-
матическом уровне, которая обе-
спечивает всесторонний охват ли-
тературы из всех областей науки.

Ж.К. СУЛЕЙМЕНОВА,
специалист научно-

методического отдела
департамента науки ПГУ

Павлодар облысындағы елді мекен 
атауларының зерттелу тарихы жайын-
да С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті ғалымдарының 
еңбегі зор екенін атап кеткеніміз жөн. 
Соның дәлелдерінің бірі –– «Павлодар 
облысының топонимдерін зерттеудің 
өзекті мәселелері» атты ХАА академигі, 
география ғылымдарының докторы, 
география және туризм кафедрасының 
профессоры Қ.Т. Сапаровтың көпшілікке 
арналған дәрісі.

Дәріскер университет оқытушылары, 
магистранттары мен студенттеріне 
ойконимдер адамдардың, қоғамдық 
тарихы секілді, олардың түрлі себеп-
термен дүниеге келетіндігі және осы 
кезде қолданыста болып өзіне тән 
тарихымен өзгешелігі туралы баян-
дады. Ойконимдердің бірнеше ғасыр 
немесе жылдар бойы қалыптасуы 
тарихи-қоғамдық, саяси-экономикалық 
жағдайларға байланыстылығын 
көрсетіп, кеңес үкіметі тұсында 
өзгертілген көптеген елді мекен атау-
лары еліміз тәуелсіздік алғаннан бері 
қалпына келтіріліп, географиялық кар-
тада көрініс тапқандығы жөнінде айтты. 
Павлодар облысының қалалары, кент, 
ауыл т.б. елді мекен атауларын зерттеу 
қоғамның даму тарихын, халқымыздың 
тарихи-мәдени мұрасын анықтау және 
ойконимдердің мемлекеттік тілде 
қолданылуы мен қызмет аясының ор-
нын жүйелеу үшін де аса маңыздығын 
тыңдаушыларға жеткізді.

Дәрісте ойконимдердің пайда болуы 
тарихи кезеңдерге тікелей байланысты 
екендігіне көзіміз жетті. Түркі әлемінде 
ойконимдерді зерттеп білудің ең ба-
сты қиындығы жазба ескерткіштердің 
тапшылығымен бірге, мұрағаттық 
көне картографиялық деректердің аз 
болғандығынан екен.

Ертістің Павлодар өңірінің 
ойконимдерінің шығу, даму, қалыптасу 
тарихын дәріскер төмендегіше топтады:

1. Орта ғасырлық ойконимдер 
(VIII-XVI ғғ.),

2. Жаңа дәуірлік ойконимдер 
(XVI- XIХ ғғ.)

3. ХХ ғ. және Тәуелсіз Қазақстан 
кезеңіндегі ойконимдер

XX ғасырдың басында Павлодар 
уезінде 220 қоныс аударушылар село-
лары пайда болыпты. Қоныс аудару 
нәтижесі Ертіс-Баянауыл өңірінде орыс, 
украин т.б. тілдерден енген елді ме-
кен атауларын қалыптастырды. Патша 
үкіметінің белгісі, император Романов-
тар әулетіне байланысты: Романовка, 
Николаевка, Алексеевка, Еленовка, Ири-
новка, Татьяновка, Борисовка, Ольгино, 
Наташино, Павлодар (Павелға сыйлық) 
сынды антропотопонимдер атаулары 
пайда болғандығын атап кетті.

Қорыта келгенде, Павлодар облы-
сының топонимдерін зерттеудің өзекті 
мәселелерін зерттеу қолға алынып 
келеді. Қазіргі таңда ғалымдарымыз 
жоғарыдағы зерттеулер сынды жаңа елді 
мекендерді зерттеп, тарихқа үңілуде. 
Ал, ономастикалық зерттеулер талай 
ғылымдардың деректеріне сүйенеді 
(мұрағаттық, картографиялық, тарихи, 
статистикалық, т.б.), сондықтан әрбір 
ойконим атауы қоғамдық ғылымдармен 
ғана жанаспай биология, экология, 
география, тарих ғылымдарымен 
ұштасып келетіндігін айтты. Сондықтан, 
стандарттауға қатысты жүргізілетін 
ғылыми-зерттеу жұмыстары жергілікті 
жерден ақпарат жинаудан басталып, 
тарихи-географиялық, мәдени және 
тілдік ақпаратты терең талдаудан 
өткізу арқылы қорытындылар жасау-
мен аяқталуы қажет екенін айтамыз. 
Дәрістің соңы сұрақ-жауаппен аяқ талды. 
Студенттердің көкейіндегі Павлодар 
облысындағы басқа да елді ме кендердің 
жойылып кеткен атаулары туралы, 
кейбір көл, аудандар аттарының өзіндік 
мағынаға ие екенін дәріскер түсіндірді. 
Дәріс қызықты өтті, тыңдарман ықы-
ласпен тыңдап, тың деректерге тәнті 
болды.

Әсемгүл АЗАМАТ
Ғылым департаменті,

Ғылыми-әдістемелік бөлімінің маманы

9 февраля 2013 года в зале Ученого 
Совета Павлодарского государствен-
ного университета им. С. Торайгырова 
прошло первое заседание Совета мо-
лодых ученых Павлодарской области, 
созданного по инициативе акима об-
ласти Ерлана Арына.

Организаторы заседания: областное 
управление по вопросам молодежной по-
литики – ведомственный орган вышеназ-
ванного Совета.

Областной Совет молодых ученых 
(СМУ) создан в целях активизации профес-
сионального научного роста молодых ученых 
области, объединения их усилий для разра-
ботки актуальных научных проблем и реше-
ния приоритетных научных задач, повышения 
вклада молодых ученых и специалистов Пав-
лодарской области в развитие науки, образо-
вания и экономики страны.

В состав областного Совета молодых уче-
ных вошли представители СМУ высших учеб-
ных заведений региона – СМУ Павлодарского 
государственного университета им. С. Торай-
гырова, СМУ Павлодарского государственно-
го педагогического института, СМУ Иннова-
ционного Евразийского Университета и СМУ 
Экибастузского инженерно-технического ин-
ститута.

Председателем областного Совета моло-
дых ученых путем открытого голосования 
была избрана Сауле Рахимова, к.э.н., пре-

подаватель кафедры экономики ПГУ им. 
С.Торайгырова, обладатель звания «Лучший 
преподаватель вуза». Открывая первое засе-
дание областного СМУ, Сауле Абайбековна 
подчеркнула, что настоящий Совет молодых 
ученых – это большая и серьезная поддерж-
ка со стороны государства той молодежи, ко-
торая вносит значительный научный вклад в 
развитие и индустриализацию не только на-
шей области, но и всей Республики.

Молодежь – носитель огромного интеллек-
туального потенциала, с молодежью связан 
прогресс современной науки. В соответствии 
с этим, областной Совет молодых ученых, 
созданный по инициативе акима Павлодар-
ской области при Управлении по вопросам 
молодежной политики Павлодарской обла-
сти, будет способствовать выявлению та-
лантливой молодежи, созданию базы инно-
вационных идей и проектов.

Руфина ТОРПИЩЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

ЕЛДІ МЕКЕН 
АТАУЫ ТАРИХТАН 

СЫР ШЕРТЕДІ

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Құндылық

Академик С. Бейсембаев атындағы 
Ғылыми кітапхананың Ғылыми-
библиографиялық бөлімі кітапхана 
қорына келіп түскен жаңа әдебиеттер 
жайында оқырмандарды жүйелі 
түрде ақпараттандырып отыра-
ды. Ақпараттандыру ай сайынғы 
шығарылып тұратын «Жаңа кітаптар» 
бюллетені және сол бюллетендер 
негізінде құрастырылған белгілі бір 
жылда түскен жаңа басылымдар ту-
ралы толық мәлімет беретін «ПМУ ҒК 
кітаптарының жылнамасы» арқылы 
жүзеге асырылады. Жыл бойын-
да 11 бюллетень және кезекті «2011 
ПМУ ҒК кітаптарының жылнамасы» 
шығарылды.

Сонымен қатар, қазіргі кезде ең 
қолайлы ақпараттық құрал болып 
отырған жаңа кітаптардың виртуал-
ды көрмесін атауға болады. Биылғы 
есеп беру жылында барлығы 17 вир-
туалды көрме ұйымдастырылды. 
Олардың ішінде 9 – әмбебап, 8 – 
тақырыптық (салалық) (Тәуелсіз 
Қазақстанның экономикасы мен сая-
саты, Жаратылыстану ғылымдары, 
Тамақ өнімдерінің технологиясы, 
Тіл білімі, Ағылшын тілі). Кітапхана 
қорына жаңадан түскен кітаптардың 
көрмелерін толықтыратын виртуал-

ды көрмелер, виртуалды шолулар 
сияқты алыс жердегі кітапхана пайда-
ланушыларына жаңа кітаптар жайын-
да ақпарат алуға мүмкіндік туғызады, 
қалың оқырман қауымға жедел де 
нәтижелі қызмет көрсетеді.

Кітапхана қоры мен Интернет желісін 
пайдалану (пайдаланушылардың 
өз бетімен бюллетендер, «Жылна-
ма» деректер базасына еркін кіріп, 
библиографиялық ақпарат алуы), 
кітапхананың ақпараттық қызмет са-
пасын, сонымен қатар ақпаратты 
тұтынушылардың ақпараттық 
мәдениетін көтереді.

Көрмеде кітапханаға келіп түскен 
жаңа кітаптардың бір бөлігі ғана 
көрсетілген. Толғырақ ақпаратты 
академик С. Бейсембаев атындағы 
ҒК- ның Ғылыми-библиографиялық 
бөліміндегі «Жаңа кітаптар» бюл-
летені мен «ПМУ ҒК кітаптарының 
жылнамасынан», ал электрондық 
нұсқасын профессор-оқытушылар за-
лынан, С. Торайғыров атындағы ПМУ-
дың білім беру порталынан алуға бо-
лады.

(http://psu.kz – академик С. Бейсем-
баев атындағы Ғылыми кітапхана – 
«Пайдаланушыға» айдары).

Г.Қ. Кайсина, бас библиограф

30 января 2013 
года в библиотеке 
Павлодарского го-
сударственного уни-
верситета им. С. То-
райгырова состоялся 
вечер поэзии «Та-
лисман страны гор», 
посвященный жизни 
и творчеству вы-
дающейся народной 
поэтессы, прозаика, 
публициста Дагеста-
на Фазу Алиевой.

Главная ценность 
нашей страны – это 
гражданский мир и межнациональ-
ное согласие, сказано в Послании 
«Стратегия «Казахстан-2050»: но-
вый политический курс состояв-
шегося государства» Президента 
Н.А.Назарбаева народу Казахстана. 
И далее: «Мир и согласие, диалог 
культур и религий в нашей многона-
циональной стране справедливо при-
знаны мировым эталоном».

На вечере «Талисман страны гор» 
учащиеся лицея и студенты ПГУ им. 
С.Торайгырова с замиранием слу-
шали незабвенные строки стихов 
дагестанской поэтессы. Сегодня да-
гестанскую литературу нельзя пред-
ставить без имени Фазу Гамзатовны 
Алиевой. Ее творчество вдохновило 
и продолжает вдохновлять не одно 
поколение читателей.

Фазу Гамзатовну знают и любят как 

яркого поэта, самобытного писателя, 
публициста, гражданина, патриота 
Дагестана. Ее читательская аудито-
рия и за рубежом огромна. Ее книги 
издаются на аварском и русском язы-
ках, переведены почти на 70 языков 
мира. Одно лишь перечисление всех 
ее поэтических, прозаических книг, 
статей, выступлений, переводов на 
разные языки мира составляет вну-
шительную цифру. Когда у Фазу Гам-
затовны спросили, когда она успе-
вает все писать, поэтесса просто 
ответила: «Надо очень любить себя, 
жизнь и Родину! Вот и весь мой се-
крет».

Вечер «Талисман страны гор» со-
стоялся в рамках цикла мероприятий 
«Библиотека мира», соответствую-
щего идеям нового казахстанского 
патриотизма.

Саида Ахметқызы 35 жылдан астам 
уақытын кітапхана ісіне арнады. 
Ол – өз ісінің майталманы, «ҚР білім 
саласындағы құрметті қызметкері» алқа 
белгісімен, А. Байтұрсынов медалімен, 
С. Торайғыровтың мерейтой алтын 
медалімен, білім Министрлігінің Құрмет 
грамотасымен марапатталған.

12 жыл бойы басшылық қызмет 
атқарған директор ұжыммен бірге 
көптеген маңызды да қызықты сәттерді 
басынан кешірді: қазақ әдебиеті, 
көркем әдебиет секторларының, 
«Қазақстан халқының кітапханасы» оқу 
залының ашылуы, «ИРБИС», «Ортақ 
электрондық кітапхана» (ҒТАҒО), 
«Студенттік электрондық кітапхана» 
бағдарламаларын енгізу және т.б.

Басшы ретінде ол кісі көптеген 
сауалдардың ішінен ең маңыздысын 
айқындап, бүгінгі күн талаптарын 
анықтай алады. Ғылыми кітапхана 
бойынша университет басшылығының 
алдында басшы көтерген мәселелер 
ойдағыдай шешіліп жүргенін де айта 
кеткеніміз жөн болар.

Кітапхана жұмысы туралы, оның 
жеңістері мен нақтылы шығармашылық 
жетістіктері жөнінде көптеп айтуға 
да, жазуға да, мысалдар келтіруге де 
мүмкіндік мол. Осының барлығы ынта-
лы директор мен позитивті де сенімді 
бағыт алған ұжым қызметінің нәтижесі 
екенін айтқымыз келеді.

Саида Ахметқызы журналистер-
ге берген бір сұхбатында: «мен 
өз жұмысыма ғашық, мамандық 
таңдауыма бір де бір күманданбаған 
адаммын, кітап пен оқырманға қызмет 
етудегі игілікті ісіме адалмын», – деген 
болатын.

Оны әріптестері кәсіби шеберлігі мен 
шыншылдық, әділеттілік, тік мінезділік, 
өз әріптестеріне деген мейірімділігі 
сынды жеке қасиеттері үшін сый-
лап, құрметтейді. Бүгінгі күнде оның 
қарамағында 52 маман қызмет ету-
де, олардың әр қайсысына жіті көңіл 
бөліп, қамқорлық көрсетуден аянбай-
ды. «Адамгершілік қасиетің болмаса, 
әділетті болуың да мүмкін емес» деген 
нақыл сөзді ұнатуының сыры да осын-
да болса керек.

Үнемі жинақы, сырт келбеті тар-
тымды бейнесі бірден өзіне көңіл 
аудартады. Дегенмен осы сыртқы 
тартымдылығының астарында үлкен 

еңбек, барлық күш-жігерін, жан жылу-
ын, ұйымдастырушылық қабілетін сарп 
еткен өз ісіне деген адалдық жатқаны 
анық.

Саида Ахметқызы – адал жар, қызы 
Гүлмира мен ұлы Дәуренді тәрбиелеген 
сүйікті ана, үш немеренің әжесі, дәмді 
ас дайындап, гүл өсіріп, саяжаймен ай-
налысып, ұнамды киім кие білетін ше-
бер ошақ иесі де.

55-жылдық мерейтойына орай Саида 
Ахметқызына сүйікті ісіне адалдығы, 
мейірімділігі, айналасындағы адам-
дарға ілтипаттылығы үшін алғыс айтып, 
ризашылығымызды білдіргіміз келеді.

ПМУ ғылыми кітапханасының ұжымы 
Сізді айтулы мерекеңізбен шын 
жүректен құттықтап, мол денсаулық, 
бақыт, Сізге және отбасыңызға зор та-
быстар тілейді.

Академик С. Бейсембаев атындағы 
ҒК-ның әдістемелік жұмыстар 

бөлімінің меңгерушісі: Б.С. Әлжанова 
ҒК-ның бас маманы: А.Т. Ергожина

ПРАЗДНИК 
ПУРИМ

21 февраля 2013 года в 
научной библиотеке им. 
С.Бейсембаева Павлодарского 
государственного университе-
та им. С.Торайгырова в рамках 
цикла мероприятий «Библио-
тека мира» прошел празднич-
ный вечер еврейской нацио-
нальной культуры.

Мероприятие состоялось в преддверии древнего еврейского празд-
ника Пурим, история которого насчитывает более 2400 лет. Название 
праздника произошло от слова «пур», что в переводе означает «жре-
бий». Пурим отмечается в память о чудесном спасении евреев со вре-
мен правления знаменитого персидского царя Ахашвероша (Артак-
серкса).

На вечер в качестве почетного гостя была приглашена одна из ста-
рейших и активных деятелей областной Ассамблеи народа Казахста-
на Фаина Свечинская, возглавляющая центр еврейской национальной 
культуры «Мерказ» с момента его образования.

Украшением вечера стало выступление учащихся школы нацио-
нального возрождения, которые в форме театрализованного пред-
ставления ознакомили присутствующих с историей праздника.

Ребята рассказали, что Пурим – это «дни пира и радости». Этот 
праздник является самым любимым у еврейского народа и праздну-
ется с большим размахом. Устраиваются карнавалы, праздничные 
шествия, пышные застолья, на которых обязательным атрибутом яв-
ляется употребление большого количества вина. Также на праздник 
люди дарят друг другу подарки и пекут специальные печенья, которые 
называются «Озней Аман».

В заключении вечера сотрудник научной библиотеки Павлодарско-
го госуниверситета Елена Лиханова от имени всех присутствующих 
поблагодарила представителей еврейского этнокультурного центра 
«Мерказ» за этот замечательный праздник духовности.

Именно из таких теплых и душевных мероприятий складывается 
наша знаменитая на весь мир толерантность к иной вере и культуре, 
единство и согласие нашего многонационального народа являются 
главными условиями успеха Казахстана, подчеркнула Елена Анато-
льевна.

Страницу подготовила Құралай ШАЙМАРДАНОВА

ВЕЧЕР ДАГЕСТАНСКОЙ ПОЭЗИИ В ПГУ УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҒЫЛЫМИ 
КІТАПХАНАСЫ ХАБАРЛАЙДЫ

Қызметіне адалдық

Құттықтау!
Жай уақыттың реті емес сыр бөлер,
55-жас бағындырар нұр белең.
Мерейтойда тұрсын мерей асқақтап,
Деп құттықтар әріптестер 

жырменен.
Артқа тастап жарты ғасыр белесін,
Ізгіліктің жолында сіз келесіз.
Әріптеске құрметті боп үнемі,
Танытасыз адамдықтың өресін.
Құтты болсын, мерейлі жас − 

мәртебе!
Жүз белестің асқарына жетіңіз.
Жаратушы көрсетсін тек жақсылық,
Көптеп келсін дәл осындай ажар күн.

Гүлжан ЖАКАУОВА
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Пікір алмасу
АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ В ПГУ:  
ОБРАЗОВАНИЕ 

БЕЗ ГРАНИЦ
В рамках реализации программы «Ака-

демическая мобильность обучающихся» 
осенью 2012 года мы, магистранты фа-
культета истории и права Павлодарского 
государственного университета имени С. 
Торайгырова (Асемгуль Маймакова, Мар-
жангуль Альжанова, Айнаш Мажит, Толе-
ген Берикболов, Руслан Тогайбаев), были 
направлены на обучение в город Варша-
ву (Республика Польша) в университет 
Collegium Civitas. 

Программа академической мобильности в 
Павлодарском государственном универси-
тете им. С. Торайгырова существует с 2011 
года. Целями данной программы, в первую 
очередь, является повышение качества об-
разования, обеспечение конвертируемости 
казахстанских дипломов в европейском ре-
гионе, установление внешних и внутренних 
интеграционных связей и использование ми-
ровых образовательных ресурсов.

Университет Collegium Civitas основан в 
1997 году по инициативе группы выдающихся 
ученых Польской Академии Наук. Профес-
сора 5 институтов делились опытом и зна-
ниями, предлагая польским и иностранным 
студентам образование высокого мирового 
класса. Сегодня Collegium Civitas – это совре-
менный вуз, расположенный в самом центре 
Варшавы. 

В период обучения нами были изучены че-
тыре дисциплины, такие, как индонезийский 
язык, английский язык, введение в ислам-
скую цивилизацию, политика и механизмы за-
щиты в странах Центральной Азии. В общей 
сложности мы освоили 20 кредитов ECTS. В 
вузе представлен широкий выбор образова-
тельных программ на английском и польском 
языках, а также программ двуязычных (50% 
на польском, 50% на английском языках). 
Университет открыт для сотрудничества с 
другими вузами, благодаря чему в нем обу-
чается иностранные студенты со всего мира.

Также нам выпала честь принять участие 
в цикле дипломатических дебатов, органи-
зованного в рамках партнерского проекта 
Collegium Civitas и Музея «Королевские Ла-
зенки». В ходе данной встречи рассматри-
валась официальная позиция Польши по от-
ношению к европейскому кризису и развитию 
еврозоны.

Помимо мероприятий, проводимых в рам-
ках обучения в Collegium Civitas, мы полу-
чили уникальную возможность посетить ка-
захстанско-польский Совет сотрудничества 
и развития, учрежденный в Варшаве по ини-
циативе Посольства Республики Казахстан в 
Польше. 

Выражаем огромную благодарность руко-
водству Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгырова, факуль-
тета истории и права, центру академической 
мобильности ПГУ за предоставленную воз-
можность пройти курс обучения в престиж-
ном европейском вузе, усилить уровень эф-
фективности научных исследований, а также 
изучить передовой опыт одного ведущих уни-
верситетов Европы.

Семестр обучения в Collegium Civitas помог 
нам получить бесценный багаж глубоких зна-
ний для профессионального роста и оставил 
нам массу приятных и незабываемых впечат-
лений. 

В заключении хотелось бы отметить, что 
общение и совместная работа с зарубежны-
ми учеными очень важны для нас: мы живем 
в эпоху модернизации системы науки и об-
разования и, в свою очередь, мы обещаем 
оправдать доверие и надежды родного вуза.

А.Маймакова, М.Альжанова, А.Мажит, 
Т.Берикболов, Р.Тогайбаев

�� СҰХБАТ

– Гуля Олжабаевна, како-
вы основные цели привлече-
ния зарубежных ученых в ПГУ 
им.С.Торайгырова?

– Нашим вузом в контексте па-
раметров Болонского соглашения 
проводится большая работа по при-
влечению зарубежных ученых. Если 
говорить о целях, то их несколько: 
это повышение качества образо-
вательных программ; расширение 
международных контактов ППС 
университета; разработка совмест-
ных научно-исследовательских 
проектов с зарубежными учеными; 
разработка совместных с зарубеж-
ными вузами-партнерами двуди-
пломных магистерских и докторских 
программ; повышение качества 
научных работ, диссертационных 
исследований докторантов и маги-
странтов ПГУ и, наконец, форми-
рование базы данных для дальней-
шего научного и образовательного 
сотрудничества.

В прошлом году на данные цели 
Министерством образования и нау-
ки РК было выделено 75 млн. тенге.

– Возросло ли число пригла-
шенных ученых по сравнению с 
показателями 2011 года?

– Да, отмечается увеличение ко-
личества привлеченных ученых. Об-
щее их число составило в 2012 году 
49 человек; 37 ученых были пред-
ставлены странами Европы (Гер-
мания, Великобритания, Ирландия, 
Турция, Болгария, Польша, Чехия), 
один представлял США и 12 – стра-
ны СНГ. Отмечу и такой положитель-
ный момент: все девять факульте-
тов ПГУ пригласили зарубежных 
лекторов.

В числе приглашенных – лауреат 
Нобелевской премии по экономике 
Роберт Александр Манделл (Колум-
бийский университет, США), Ханс-
Кристиан Браувайлер, ректор ин-
ститута AKAD г.Лейпциг (Германия), 
Майкл Коул, профессор Англиа Рас-
кин Университета (Великобритания), 
Элисон Крейг, профессор Института 
глобального развития (Великобри-
тания), Хаяти Тюфекчиоглы, про-
фессор Стамбульского университе-
та (Турция), Энн Мёрфи, профессор 
Дублинского технологического уни-
верситета (Ирландия) и другие уче-
ные с мировым именем.

– Известно, что в программу ви-
зита зарубежных ученых входит 
не только проведение аудитор-
ных занятий: ученые нашего вуза 
стремятся наладить контакты с 
зарубежными партнерами. Рас-
скажите подробнее об этом аспек-
те деятельности.

– Университетом ведется актив-
ная работа по подписанию догово-
ров о научном обмене, способству-
ющем реализации программы PhD 
докторантуры в целях повышения 
уровня научных исследований. В 
частности, британский профессор 
Элисон Крейг (Институт глобаль-
ного развития) стала в прошлом 
году научным консультантом дис-
сертации нашего докторанта по 
специальности «Педагогика». В 
нынешнем году немецкий ученый 

Чойма Дуламсурен станет консуль-
тантом докторской диссертации по 
биологии, а профессор из Польши, 
Даниель Фиц – по экономике. По-
мимо этого ряд видных ученых из 
Российской Федерации выступают 
в статусе научных консультантов 
диссертаций наших докторантов по 
экономике, электроэнергетике, био-
логии, педагогике.

– Разрабатываются ли совмест-
ные научно-исследовательские 
проекты ученых ПГУ и зарубеж-
ных ученых?

– Об этом аспекте сотрудничества 
мы тоже не забываем; наши ученые 
нацелены на вхождение в мировое 
научное сообщество и используют 
для этого возможности Болонского 
процесса.

Например, профессоры ПГУ 
им.С.Торайгырова Т.Н. Зозуля и 
Ш.Жумадина принимают участие в 
разработке совместного с партне-
рами из Геттингенского универси-
тета (Германия) научного проекта 
«Устойчивое лесопользование в 
Казахстане в условиях повышенных 
температур». Уже подана заявка на 
получение гранта Федерального 
министерства образования и науч-
ных исследований Германии. Кро-
ме того, разработана и утверждена 
программа научно-исследователь-
ского проекта «Управление процес-
сами международной социальной 
коммуникации в образовании», ко-
торый совместно будет реализовы-
ваться учеными кафедр психологии 
и педагогики ПГУ им.С.Торайгырова 
и Алтайского государственного уни-
верситета (Российская Федерация). 
Отмечу и активность наших ученых 
в плане подачи заявок на участие в 
конкурсе программы Темпус.

– Как в ПГУ обстоят дела с раз-
витием двудипломного образова-
ния?

– Мы реализуем двудипломные 
образовательные программы и 
это является большим достижени-
ем нашего вуза на пути вхождения 

в европейское образовательное 
пространство. В ПГУ официально 
утверждены 3 проекта двудиплом-
ного образования: по специально-
стям Экономика» и «Финансы» – с 
Regent Business School (Великобри-
тания) и бизнес-школой «НОВА» 
(Российская Федерация), по специ-
альности «Переводческое дело» – 
с РУДН (Российская Федерация). В 
нынешнем году достигнута догово-
ренность и согласуются учебные 
курсы двойных дипломов совмест-
но с Алтайским государственным 
университетом по специальности 
«Туризм», «Культурология», «Био-
логия», с Новосибирским госу-
дарственным техническим уни-
верситетом по специальности 
«Безопасность жизнедеятельности 
и защита окружающей среды».

– С какими зарубежными вузами 
в ушедшем году удалось заклю-
чить договоры о сотрудничестве? 
Какие планы на нынешний год?

– В 2012 году ПГУ им. С.Торайгы-
рова было заключено 9 договоров 
о международном сотрудничестве 
с университетами Турции, Польши, 
США, России, Румынии. В нынеш-
нем году мы планируем заключить 
договоры уже с 14 зарубежными 
вузами, среди которых – Мюнхен-
ский Технологический университет 
(Германия), Чешский технический 
университет (Чехия), Университет 
имени Клементия Орхидского (Бол-
гария), Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет культуры 
и искусства (Россия) и другие.

Мы видим динамику роста между-
народных контактов вуза; это спо-
собствует повышению в нашем уни-
верситете качества образования, 
научных исследований, вхождению 
ПГУ им.С.Торайгырова в число уни-
верситетов международного уров-
ня.

– Гуля Олжабаевна, спасибо за 
интервью.

Беседовал  
Дмитрий ЛАРИОНОВ

МИР ЗНАНИЙ 
БЕЗ ГРАНИЦ
Развитие� межинституционального� сотрудничества,� схем� мо-
бильности�и�совместных�программ�обучения,�практической�под-
готовки�и�проведения�научных�исследований�–�одно�из�ключевых�
положений�Болонской�декларации.�И�для�вузов�Казахстана�–�полно-
правных�участников�Болонского�процесса�–�сегодня�международ-
ное�сотрудничество�является�действенным�механизмом�вхожде-
ния�в�европейское�и�мировое�образовательное�пространство.
Об�итогах�визитов�зарубежных�ученых�в�наш�вуз�за�прошедший�
год� и� о� планах� привлечения� иностранных� лекторов� нам� расска-
зала�начальник�Управления�международного�сотрудничества�ПГУ�
им.С.Торайгырова�Гуля�Олжабаевна�Азылбекова.
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Сырсандық

2013�жылдың�6�ақпанында�С.Торайғыров�атындағы�Павлодар�мемлекеттік�университетінің�
порталында�«Ханафи�мазхабының�бастауы�мен�қазіргі�кезде»�атты�онлайн-конфернциясы�
өтті.�Конференция�барысында�12�сұрақ�келіп�түсті.�Онлайн�режимінде�өткен�пікір-таластың�
толық�нұсқасымен�rukhanialem.psu.kz.�порталынан�таныса�аласыздар.�

Келесі� 14� ақпан� күні� болатын� ғаламтордағы� конференция� «Мәдениет� пен� салт-
дәстүр� –� көпконфессиялылықтың� көпшілік� спектрінде»� деген� тақырыпты� арқау� етеді.�
Сұрақтарыңызды� newcenterPGU@yandex.kz.� сайтына� жолдауларыңызға� болады.� Сіздердің�
сұрақтарыңызға�орталықтың�қызметкерлері�жауап�іздейді.

Координатор Проекта «Сырсандык» – Региональный научно-практический центр исследования межэтнических и межконфессиональных процессов ПГУ им.С.Торайгырова:
e-mail: newcenterPGU@yandex.kz, сайт: rukhanialem.psu.kz, тел. 8 (7182) 673704

Құрметті оқырмандар! Газеттің 
осы санынан бастап біздің Орталық 
сіздерге арнап «Қойын кітапшасы» 
жа ңа айдарын ашады. Бұл айдарда 
Сіздер үшін этно кон фессионалдық 
тақырыпта ақ па рат тық-танымдық ма-
териалдар жарияланады.

ИМАМ АГЗАМ АБУ ХАНИФА
Имам Агзам Абу Ханифа исламның 

көрнекті ғалымы, ислам діннің ұлы 
маманы, факих және мухаддис, төрт 
сунниттік құқықтық мектептерінің бірі – 
ханафиттік мазхабтың негізін салушысы 
және эпонимі.

Абу Ханифа дін оқуы мен ислам 
шариғатының саласында өте көп 
ғылыми еңбектер қалдырған табииндер 
әулетіне жатады.

Оның шын аты Нугман ибн Са-
бит. 699 жылы 5 қырқүйекте Куфа 
қаласында туып, 767 жылы 4 маусым-
да Бағдад қаласында дүние салған. 
Оның ұстаздары арасында Мұхаммед 
Пайғамбарға жақын болған білгір және 
ұлы адамдар болды.

Абу Ханифа 22 жасқа толғанда Ирак 
қаласында тұрған дін маманы Хаммад 
ибн Абу Сулейманның шәкірті болып, 
ұстазының қайтыс болуына дейін 18 
жыл бойы оның қасында жүреді, ал одан 
кейін Куфа мен Басра қалаларының ең 
беделді факих болып саналып, осы 
үйірмені он жыл бойы басқарды. Абу 
Ханифадан бастап ислам дінінде жаз-

ба дәстүрі басталады. Ислам догмати-
касы бойынша «Аль-Фикх аль-акбар» 
шығармасын ол алғаш рет жазып алды 
деп санайды.

Бұл шығармада бір құдайға сенушілік, 
Алланың ерекшеліктері, құдайдың 
сөзі ретінде Құран, ерік бостандығы, 
тағдыр, әділеттілік, Құранда айтылған 
адамдардың жетістіктері туралы ис-
лам догматикасының негізгі ережелері 
көрсетілген. Абу Ханифа факихтердің 
схоластикалық зерттеулерінің күнделікті 
өмірдің қажеттіліктеріне жақын болуы 
сияқты құқықтық мәселелерді зерттеу 
әдістерін бірінші болып пайдаланған 
деп саналады. Осымен берге Абу Ха-
нифа «Фиқһ Ханфи» және «Ихтиар» 
кітаптарды жазған.

Абу Ханифа және оған жақын адам-
дары құқықтық мәселелерді шешу 
кезінде үйлестік бойынша пайымдаудың 
(қыяс) және истихсанды таңдаудың 
рационалистік ұстанымдарын қолдану 
әдіснамасын жасады. Ол дәстүр нор-
маларын (´урф) құқықтың дерегі ретінде 
пайдалану мүмкіндігін дәлелдеді. Абу 
Ханифаның мұрасы дәйексөздер және 
сілтеме ретінде Абу Юсуфтің «Китаб 
аль-харадж» сияқты оның екі шәкіртінің 
кітаптарында, сонымен қатар Мұхаммад 
аш-Шайбанидің бүкіл шығармаларында, 
әсіресе «аль-Мабсут», «Китаб аз-
зиядат» және «Китаб аль-асар» деген 
еңбектерінде сақталынды.

Абу Ханифаның дәл осы екі шәкірті 

ханафиттік мазхабты сақтауда, 
жүйелеуде және таратуда елеулі 
рөл атқарды. Ханафиттік мазхаб-
та құқықтық ұйғарымдардың шығару 
әдісі келесі дереккөздерге негізделді: 
Құран; Сунна – хадистерді мұқият 
таңдау кезінде; иджма – Құран мен 
Суннаға қарама-қайшы болмайтын кез-
келген мәселені шешуге қатысты дін 
мамандарының бір ауыздан мақұлдауы; 
қыяс – тез кездесетін сұрақтар бой-
ынша, жазулардың аналогиясы бой-
ынша пайымдау; құқықтық мәселені 
шешілген мәселемен салыстыру; ис-
тихсан – қыясқа қарама-қарсы бола-
тын ұнату, бірақ пайда болған мәселені 
шешу жағдайында өте дұрыс көзқарас; 
´урф немесе адат – дәстүрлі түрде кең 
таралған көзқарастар, дәстүрлер. Ал 
урф немесе адаты жолын қолдануға, 
ғалымдар арасында, тек қана имам Абу 
Ханифа рұқсат берген.

Абу Ханифа шәкірттерінің арқасында 
оның мазхабы фикха (мұсылмандық 
заңтану) барлық мәселелерін шешу-
ге қабілетті болатын мұсылмандық 
құқығының кең ауқымды мектебіне ай-
налды.

Нұрлан ҚАЙЫРБЕКОВ, 
исламтанушы, халықаралық 

қатынастар магистрі, С.Торайғыров 
атындағы ПМУ-дың этносаралық 

және конфессияаралық үрдістерді 
зерттеудің АҒПО-ның қызметкері.

ОЙ ӨРІСТІ КЕҢЕЙТУ
Катехизис – (лат. грек тіл. – 

«үйрету», «өсиет айту») – 
алғашқыда сенімдегі ауызша 
өсиет айту, бүгінгі таңда катехи-
зис деп дінге жаңадан кірушілерге 
уағыз жасау үшін қолданылатын 
діни оқулардың барлық ресми ба-
яндалуын айтуға болады.

Миф – (грек тіл. – «аңыз», «ри-
уаят») – алғашқы қоғамда пайда 
болған құдайлар, рухтар, құдай 
тектес кейіпкерлер мен түпкі тек-
тер туралы аңыз. Мифтерде дін, 
философия, ғылым мен өнердің 
ертеректегі элементтері арала-
сып жатыр. Әр түрлі халықтардың 
мифтеріне ұқсас қайталанатын 
тақырыптар мен мотивтер тән. 
Көбінесе әлемнің, Дүниенің 
(космогониялық мифтер) және 
адамның (антропогониялық миф-
тер) пайда болуы туралы; күннің, 
айдың, жұлдыздардың жараты-
луы туралы, сондай-ақ жануарлар 
туралы, күн тізбесі туралы миф-
тер кездеседі.

Пост (ауыз бекіту) – дін 
қағидаларына орай тамақты не-
месе оның кейбір түрлерін жеуге 
тыйым салу немесе оны шектеу.

СТУДЕНТТЕРМЕН 
БІРГЕ

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың Этносаралық жә не 
кон фес сия аралық үрдіс тер-
ді зерт теу дің Аймақ тық ғы-
лы ми-прак ти ка лық ор та лы-
ғы мен ұйым дас ты рыл ған, 
2013 жыл дың 21 ақ па нын да 
сту дент тік активі үшін «Діни 
ра ди ка лизм нің бастауы жә-
не идеялық мазмұны мен 
қарсылық әдісі» атты се ми-
нар-практикум өтті.

Семинар-практикумның мақ са-
ты – «Қазақстан-2050» Страте-
гиясы Қазақстан Республи ка-
сының Жолдауында қойылған 
міндет контекстіне орай, діни 
радикализмнің негізін түсіндіру 
бойынша студенттік актив үшін 
ақпараттық-ағартушылық жұмыс.

Семинар-практикумның қаты су-
шылары алдында Орталық қыз-
меткерлер сөз сөйлейді:

– М.Ж. Кожамжарова, филос.ғ.к., 
жоғарғы деңгейлі маманы «Қазіргі 
кезеңдегі студенттердің діни 
өзіндік ұқсастылықтың ерекшелігі: 
мәселелері, салдары және шешу 
жолдары» тақырыбын өзек етті;

– Уызбаева А.А., философия 
магистрі, кіші ғылыми маманы 
«Діни радикализмнің мәні және 
идеялық бастауы» тақырыбында 
баяндама жасады;

– Ж.Қ. Бертымұратов, теолог, 
маман «Деструктивтік күльттегі 
сана-сезімді бақылау және іске 
алу әдістері» тақырыбында сөз 
өрбітті;

– Н.С. Тышканова – директор 
«Rukhani alem» сайтының тұсауын 
кесті.

Жұмыс кезінде, діни радика-
лизм туралы ескерту және ал-
дын алу бойынша сту денттік 
жастармен жұмысты же тілдіру 
үшін ой-пікірмен және шараның 
қатысушыларының ұсы-
ныстарымен бөлісу жоспарланып 
отыр.

Н. ТЫШҚАНОВА, 
ЭАжКАҮЗАҒПО директоры.

«КАЗАХСТАН В МОЕМ СЕРДЦЕ»
Меня зовут Данияр, мне 22 года и 

я – молодой гражданин – ровесник 
Республики Казахстан. За время уче-
бы в школе, университете и 7 лет 
работы в молодежной политике у 
меня сложилось собственное виде-
ние относительно прошлого, на-
стоящего и будущего нашей стра-
ны. Каждый день я вижусь и общаюсь 
с молодежью разных взглядов, раз-
ных жизненных целей, разных на-
циональностей. И я бы хотел поде-
литься своими мыслями.

Читая размышление, возможно, 
где-то вы будете кивать головою, а 
где-то будете не согласны со мной, 
но, по-моему, оно не должно оста-
вить равнодушными людей, думаю-
щих о своей стране.

Республика Казахстан – это мой род-
ной дом. Для меня это не просто обыч-
ные слова, это сочетание символов, 
рожденных глубоко в сердце. Это стра-
на, без которой ты не мыслишь своего 
существования. Конечно, ты можешь 
находиться в любой части света – жить, 
работать и учиться за рубежом, но ког-
да ты вдали, тоскуешь по нему, когда 
слышишь по новостям, радуешься за 
его успехи и сопереживаешь его трудно-
стям. Это чувство, когда ты знаешь, что 
девятая территория мира, находящаяся 
в самом сердце Евразии, всегда примет 
тебя, всегда будет рада тебе, ведь ты – 
часть Казахстана. Мне очень повезло – 
я живу в Казахстане, это мой дом. Если 
потребуется, я встану на его защиту, и я 
точно знаю, что он защитит меня.

Казахстан – наш общий дом – боль-
шая юрта. Его общий шанырак держится 
на безграничной мудрости и прозорли-
вости нашего народа, Президента стра-
ны. Это место, куда приедешь один раз 

и полюбишь его навсегда. Благодатная 
казахская земля взрастила немало до-
стойных сыновей и дочерей, которые 
сейчас прославляют нашу страну на 
весь мир.

Сейчас мы объединились. Самое кра-
сивое, самое дорогое моему сердцу 
объединение людей – Казахстан. Наши 
могучие предки говорили, что в един-
стве наша сила, а мы на деле доказы-
ваем жизнеспособность этой древней 
мудрости.

Здесь живут и работают, растят детей 
и заботятся о старшем поколении более 
16 миллионов единомышленников, ко-
торые верят в будущее Казахстана как 
сильного и процветающего государства.

Здесь царят взаимное согласие и ува-
жение, здесь всенародная поддержка 
Главы государства и его мироукрепляю-
щей политики. Здесь жило и строило 
свое будущее не одно поколение многих 
национальностей. Поэтому это земля 
предков, священная земля. Нужно бе-
режное отношение к ней. Как сын за-
ботится о матери, так и Казахстан нуж-
дается в гражданах – своих сыновьях. 
Процветающий Казахстан – это доста-
ток в каждом доме, в каждой семье, это 
счастливые старики, беззаботно играю-
щие дети, это молодые целеустремлен-
ные люди, которые изменят мир.

Многие здесь нашли кров в трудные 
времена, здесь получили образование. 
Здесь растут наши дети, которые никог-
да не видели войны и вражды между на-
родами.

И когда нам без устали твердили, что 
в итоге мы все рассоримся, мы в оче-
редной раз продемонстрировали самый 
главный итог нашей государственной 
Независимости – национальное един-
ство. В те времена, когда большинство 
новых независимых государств испыта-

ло один из самых тяжких грехов челове-
чества, когда брат поднял руку на брата.

Самый главный капитал Казахстана – 
это не нефть и не газ, не металлы, это – 
люди. Мы должны научиться высоко 
ценить каждого гражданина. Казахстан 
встанет на защиту каждого из них, это 
священный долг любого государства. 
Каждый казахстанец – это сила и ин-
теллект, который ценится во всем мире. 
Казахстанцы уже не раз доказывали 
всему миру, что могут совершать вели-
кие дела. А казахстанцем нужно счи-
тать любого человека, у кого в сердце 
Казахстан, каждого, кто всем сердцем 
и душою болеет за укрепление государ-
ственности и конкурентоспособности 
Казахстана.

Одним из ключевых факторов едине-
ния казахстанской нации является госу-
дарственный казахский язык. С одной 
стороны, это жизненная необходимость 
овладеть им, с другой – одна из форм 
выражения уважительного отношения к 
казахскому народу.

Казахстан начинается в сердце, по-
тому что твое сердцебиение настроено 
на ритм одного из самых могуществен-
ных государств, которому предначер-
тано стать землей, где рождается мир, 
где строится будущее, где крепко дер-
жатся за руки. Потому что мы едины и 
поддерживаем друг друга! Только так, 
только вместе мы победим, как это уже 
бывало не раз! Только единство помо-
жет нам пережить все трудности, стать 
по-настоящему свободными. Ведь как 
гласит народная мудрость: «В един-
стве народа – его свобода». Мы, народ 
Казахстана, должны гордиться собой и 
любить свою Родину, преподнося ей ще-
дрые дары.

Данияр АЙТЫШЕВ, 
студент группы Ист-402
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ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВИЧ

19 февраля 2013 года 
в Павлодарском госу-
дарственном универси-
тете им. С.Торайгырова 
состоялась встреча сту-
дентов вуза со специа-
листом Павлодарского 
ОЦ СПИД на тему «Про-
филактика ВИЧ среди 
молодежи».

Мероприятие состоя-
лось в рамках совмест-
ных профилактических 
мероприятий ОЦ СПИД 
и департамента воспита-
тельной работы и соци-
альных вопросов ПГУ.

Специалист Павлодар-
ского ОЦ СПИД Жулдыз 
Ажмуратова в форме 
лекции-беседы ознакоми-
ла студентов ПГУ с эпи-
демиологической ситуа-
цией в Павлодарской 
области.

В нашем регионе на се-
годняшний день зареги-
стрировано 1888 случаев 
ВИЧ-инфекции. Диагноз 
СПИД поставлен 264 
пациентам. Из них уже 
умерло 238 человек.

В доступной форме 
Жулдыз Жаныбековна 
рассказала о мерах про-
филактики, лечении и 
методах диагностики 
ВИЧ-инфекции. Сообще-
ние сопровождалось по-
казом видеоматериалов 
из фильмотеки ОЦ СПИД. 
Также были продемон-
стрированы видеороли-
ки о профилактике ВИЧ, 
истории происхождения 
вируса, о путях передачи 
и мерах личной профи-
лактики.

Большой резонанс 
среди присутствующих 
студентов вызвал видео-
ролик по профилактике 
наркомании, в котором 
содержалось разъясне-
ние о видах наркотиков, 
их действии на организм 
человека и оказании пер-
вой медицинской помо-
щи.

В завершении меро-
приятия специалист Пав-
лодарского ОЦ СПИД 
ответила на вопросы при-
сутствующих.

Руфина ТОРПИЩЕВА

ЖОЛЫН ТАУЫП ТЕМЕКІНІ 
ЖАРНАМАЛАЙДЫ

Жарнама мамандарының пікірінше, 
30-50 жыл аралығында түсірген 
фильмдердегі темекінің жарнамалауынан 
күні бүгінге дейін шылым өндірісі пайдаға 
кенеліп жатқан көрінеді. ДДСҰ маман-
дары жаһандағы барлық мемлекеттер-
ге темекінің заң жүзінде жарнамалауға 
қатаң тыйым салуға ұсыныс білдіруде. 
Халықаралық ұйым өкілдері жасаған 
зерттеулері балалар темекі тартуды 
неғұрлым ерте бастаса, соғұрлым ни-
котиннен бас тарту қиынға түсетінін 
дәлелдеген. ДДСҰ мамандары дүние жүзі 
адамдарының небары 5% ғана шылым-
ды әспеттейтін жарнамалық дүниелерден 
аулақ екендігін айтады. Ал қалған 95% 
бөлігі шылым өнімдерін үгіттейтін жар-
намаларды күндіз-түні көреді екен. Егер, 
нақты шара қолданбай, осы сарынмен 
жалғаса берсе, ғасыр соңына дейін 1 мил-
лиард пенденің ажалы темекіден бола-
тыны анық. Пайдасын темекі өнімдерінен 
көріп жүрген өндіріс орындары нарық ая-
сын кеңейтуге, демек, азаматтарымыздың 
жаппай темекі тартуына мүдделі. ДДСҰ 
мамандарының айтуынша шылым өнімінің 
жарнамалары толық тоқтатылса, темекі 
тартатындар саны 16% төмендейтінін 
анықтаған.

ҚАТЕРЛІ ӘДЕТПЕН КҮРЕС
Қазіргі таңда барша ғалам жұртшылығы 

осы қауіпті әдетке қарсы күресуде. Әлемдік 
тәжірибеге сай бұл індетке қарсы күрес 
алдын алу мен экономикалық шаралар-
ды қолдану тәсілдері арқылы жүзеге аса-
ды. Алдын алу әдістерінің бірі – темекінің 
қорабына өнімнің зиянды екені жазы-
латын ескертулер. Австралияда темекі 
қорабтарында өндірушінің фирмалық 
логотипі көрсетілмеген керісінше темекі 
тартушылар арасында таралатын 
аурулардың зардабы туралы жағымсыз 
суреттер берілген. Қазірдің өзінде 
Ұлыбритания, Канада, Үндістан, Жаңа Зе-
ландия мен Норвегия сияқты елдер де 
нарыққа осындай өнімді енгізуге әзір екенін 
мәлімдеп отыр. Еуропа елдері 2025 жылға 
дейін Еуроодақ темекіні саудадан мүлдем 
алып тастауды нысанаға алып отыр. Ре-
сейде мектеп пен колледждерде темекі 
тартқан мұғалімдерге қомақты айыппұл 
салынады екен. Батыстың көптеген 
елдерінде қоғамдық орындарда шылым 
шегуге заң жүзінде тыйым берілген. Фран-
цияда осындай заң күшіне енгеннен кейін, 
кафе мен мейрамханалардың табыстары 
10-15% кеміп, жүрек, қан тамырлары ау-
руынан өмірмен қош айтысатындар саны 
15% азайыпты.

Ал, Қазақстан темекі індетімен қалай 
күресуде? 2008 жылдың 1 қаңтарынан ба-
стап, қорап сыртындағы «Шылым шегу 
сіздің денсаулығыңызға зиянды», «темекі 

шекпейтіндердің өмірі ұзақ болады» деген 
жазулардың көлемі 30% ұлғайтылды. Бұл 
халықаралық темекіге қарсы күрес жөніндегі 
конвенциясымен келісім жасағаннан соң 
жеткен өзгеріс. Ал, 2011 жылы 22 қараша 
күні ҚР Үкіметі темекі бұйымының қорабына 
шайырлы заттардың, никотиннің құрамы, 
олар дың деңгейі және жүйелік улар, кан-
церогендік әрі мутагендік заттар туралы 
мәліметтер мен темекі шегудің зияны ту-
ралы ескертуді орналастыру ережелерін 
бекітті. Қорап сыртындағы жазулар көлемі 
40% артты. Бұл ескерту темекіге тәуелді 
азаматтарымыздың көзіне ілге қояр ме 
екен.

ТЕМЕКІ 1 ЛИТР СҮТТЕН АРЗАН
Дегенмен, әлем тәжірибесі бойынша 

ең тиімді шара – экономикалық ықпал 
ету тәсілі. Яғни, темекі бұйымдарына 
мемлекеттік акциз мөлшерін арттыру. Еу-
ропа елдерінде бір темекі қорабы құнының 
акциздік үлесі 80% құрайды. Украина-
да – 30, Ресейде – 23, Беларуста – 20% 
жуықты құрайды. Ал, Қазақстанда 13% 
құрап отыр. Шылымның бір қорап бағасы 
орта есеппен 1 литр сүттен арзан болып 
отыр екен. 2012 жылдың 20 маусымында 
«Темекі түтінісіз Қазақстан үшін» ұлттық 
коалициясы темекі өнімдеріне акциз 
мөлшерін 2013 жылдан көтеруді ұсынып, 
Үкіметке үндеу жолдағанды. Бұл ұсыныс 
Үкімет тарапынан қолдау табады деген 
сенімдеміз. Алайда, 2013 жылдың сәуір 
айынан бастап темекі қорабының сол 
қапталына үш концерогенді, мутагенді 
және күшән, полоний 210, бензол және 
басқа улы заттар туралы мәліметтер ор-
наластырып, темекі түтінінің улы құрамы 
жөнінде қазақстандықтарды көбірек ха-
барландыратын болады деп ҚР Денсаулық 
сақтау министрлігінің баспасөз хатшылығы 
ақпараттандырды. Ал, темекі акциздерінің 
төмен болуы өндірушілер үшін өте тиімді. 
Темекі нарығында жұмыс жасап жатқан 
компаниялардың көбісі шетелдік. Де-
мек, Қазақстандағы темекі компаниялары 
тапқан табыстарының 80-90% өзге елдер-
ге ұшып кетеді деген сөз. Бұның да пайда-
сын шетелдіктер көруде.

ЗАҢ ЖҮЗІНДЕ РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН 
ҚАУІПТІ ӨНІМ

Темекі – адам өліміне себеп болса да, 
тұтынуға рұқсат етілуі заңдастырылған 
жалғыз қауіпті өнім. Темекінің құрсауында 
қалғандардың үштен бірі, кейде тіпті, тең 
жартысы ажалынан 15 жыл бұрын жан 
тәсілім етеді. ДДСҰ өкілдері жер шарын-
да 10-24 жас аралығындағы 1,8 миллиард 
жастардың шылым шегетінін хабарлайды. 
Бұл көрсеткіштің жылдан-жылға кемімей, 
арта түсуінің өзі өкінішті-ақ. Тәулігіне 10-
12 шылым тартатындар жылдық уақыт 
өлшемімен есептегенде, темекіге 24 күнін 
жұмсайтын көрінеді.

Темекі Еуропа мен Азияда 15 ғасырда, тіс 
ауырғанда қарсы дәрі ретінде қолданылған. 
1492 жылы 12 қазанда Христофор Колумб 
белгісіз арал (қазіргі Америка) жағалауына 
тоқтағанда, арал тұрғындары күнге 
кептірілген өзара «петум» деп атайтын 
бүктеулі жапырақты қонақтарға ұсынады. 
Колумбтың екінші саяхатынан кейін темекі 
дәні алғаш Испанияға, содан әлемге жай-
ылып кеткен. Темекінің кеңінен етек жайған 
себебі – оның адам ағзасына тәуелділік ту-
дыратын қасиетінде.

Темекі – адам ағзасы үшін ойлап 
тапқан ең зиянды дүние болып табы-
лады. Шылымның түтінінде 30-дан 
астам улы заттар бар. Темекінің 1-2 
қорабында никотиннің адамды өлтіретін 
өлімдік мөлшері у болады. Никотин уын 
қабылдаған адамды өлімнен құтқаратыны 
зиянды заттардың ағзаға бірден емес, 
біртіндеп енуі. Темекі түтініне ерекше иіс 
пен дәм беретін, адам зәрінің құрамына 
кіретін урина дейтін химиялық қоспа 
бар. Никотин – темекіде және басқа 
өсімдіктердің құрамында болатын алкало-
ид шылым шеккен кезде ағзаға бірден сіңіп 
кетеді. Өз кезегінде бұл химиялық элемент 
жүйке жүйесіне қоздыру әсерін беретін, 
мүшелердің салдану қауіпін тудыратын у.

ТЕМЕКІ ТАРТУДАН ТМД 
ЕЛДЕРІНДЕ КӨШБАСШЫМЫЗ

Астана қаласы жастар саясатын қолдау 
мемлекеттік қорының мәліметін ескерсек, 
дамыған елдерде әйелдердің 40-50% шы-
лым шегетін көрінеді. Темекіні серік еткен 
әйелдердің балалары әлсіз, бойы аласа, 
бас сүйегінің көлемі кіші, салмағы кем бо-
лып туылады. Көбіне бұл балалар 9-10 жа-
сына дейін құрбыларын физиологиялық 
және интеллектуалдық дамуы, мектептегі 
үлгерімі төмен болуы жағынан артта қалып 
жатады екен. Еліміздің ер азаматтары ара-
сында шылым шегетіндері 65,3% құрап, 
ТМД елдері арасында бірінші орынды жеңіп 
алыппыз. Қазақстанда 12 жастан үлкен 9,8% 
әйелдер темекі шегеді, әсіресе, 20-29 және 
40-49 жастардағы әйелдер арасында темекі 
шегу деңгейі ең жоғары. Яғни, ана болу 
қабілеті артып тұрған жас ерекшелігіндегі 
әйелдердің көпшілігі темекіге тәуелді.

Түйін сөз. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының мәлімдеуінше, 
әлемдегі 2 миллиард жас өспірімдер 
темекінің түтінімен уланған. Ал 
Қазақстан халқының 5 миллионы шы-
лым шегеді. 600 мыңнан астамы қыз-
келіншектер болса, 140 мыңы – 13-
15 жас аралығындағы жеткіншектер. 
Қазақстандықтардың басым бөлігі 
жиырмаға толмай жатып, темекінің 
дәмін татады екен. Өкініштісі, елімізді 
жылына – 25 мың, күніне 70 адам 
шылымның кесірінен туындаған дерт-
терден көз жұмады екен.

Жанар ӘБДІҚАЛИҚЫЗЫ

ТЕМЕКІ –  
АДАМЗАТ 
ҚАСІРЕТІ
Бүгінде�қазақ�ұлтының�денсаулығын�барынша�тұншықтырып�отырған�
бір�дерт�бар.�Ол�–�никотинге�тәуелділік.�Бұл�осы�күнгі�ғана�емес,�келешек�
ұрпағымыз�үшін�қауіпті�қатер.�Дүниежүзілік�денсаулық�сақтау�ұйымының�
деректеріне�жүгінсек,� жер�шарындағы� халықтың� 18�%,� яғни,� бір� милли-
ард�адам�темекіге�тәуелді.�Ал,�жылына�бес�жарым�миллионға�жуық�адам�
темекі�зардабынан�туындаған�аурулардан�өмірін�қияды�екен.�Қазақстан�
халықтарының�27�%�немесе�еліміздің�әрбір�төртінші�тұрғыны�темекіге�
тәуелді.�Әсіресе,�жас�балалардың�темекі�түтінінен�зардап�шегуі�өкінішті.�
Олардың�12�%�11�жаста,�5�%�9�жаста�шылым�шегуді�бастаған.


