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ОРЛИНАЯ СУДЬБА ИМАНЖУСУПА 4 бетте

ҰБТ: БАҒЫМ БА, 
ӘЛДЕ СОРЫМ БА?
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9
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ЮБИЛЕЙ МЕЙРАМА 
ХАМИТОВА 

Б.Ə. Куленов,
С. Торайғыров 
атындағы 
Павлодар мем-
ле кет тік уни вер-
си те ті нің Фило-
софия жəне 
мə де ниет та ну 
ка фед ра сы ның 
доценті 

Энциклопедия – қай заманда да киелі құндылық, 
асыл қазына. Сондықтан да əрбір халық 
мəдениетінің биіктігі шығарған энциклопедиялық 
басылым, өзінің мазмұнымен, көркемдігімен, 
санасымен, дəйектілігімен өлшенетіні белгілі. 
Энциклопедиялық басылымда аймақтық тарихы, 
мəдениеті, этнографиясы, білім жүйесі, табиғаты, 
жалпы алғанда, өткені мен бүгінгі туралы біршама 
толық мағлұмат берілген. Сонымен бірге, осы 
өңірде өмір сүрген тарихи тұлғаларға, кейінгі 
тарихымыздағы мемлекет қайраткерлеріне, өңірдің 
рухани өмірінде жарқын із қалдырған мəдениет, 
əдебиет, өнер адамдарына, соғыс жылдарындағы 
ерлік көрсеткен батыр азаматтарына, еңбек озат-
тарына елеулі орын беріліп, барлығын толық 
қамтуға талпынған редакция алқасының еңбегін 
атап өткеніміз жөн. Энциклопедия бір күн оқылып 
ертеңінде елеусіз қалатын мерзімдік дүние емес. 
Ол аймақтық мəдениет тарихына қосылатын үлес 
қана емес, қазақстандық патриотизм тəрбиесі үшін 
өте маңызды, əсіресе бүгінгі таңдағы жаһандық 
дəуіріндегі біз үшін өте қажет көмекші құрал, 
ұрпақтан ұрпаққа мирас болатын рухани жəдігер, 
мəдени өміріміздегі аса елеулі құбылыс.

Энциклопедияның жалпы көрінісі, безендірілуі 
көңілдегідей шыққан. Осы басылымның жарыққа 
шығуына ұйтқы болған облыс əкімі Е. Арынға, ре-
дакция алқасының мүшелеріне жауапты редакто-
ры А. Құдабаевқа алғысымызды білдіре отырып, 
келешектеде осындай басылымдар жалғасын та-
бады деп сенеміз.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – 
ХАЛҚЫМНЫҢ 
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ҚАЗЫНАСЫ

1 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ УНИВЕРСИТЕТА

Лауреат 
Нобелевской 

премии – в ПГУ!
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ТҰЛПАРДЫҢ 
ТҰЯҒЫ

ЛОШАДЬ ПРИРУЧИЛИ 
РАНЬШЕ!
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Конференцияның мақсаты – жаңа діни 
ағымдардың идеялық бағыттылығын 
жəне қазіргі заманғы Қазақстанның руха-
ни, əлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-
саяси дамуын анықтау, жастар ортасына 
діни радикализмнің, экстремизмнің жəне 
лаңкестік енудің алдын-алу жəне ескерту, 
этноконфессионалдық толеранттылықты 
бекіту болып табылады.

Конференцияның жұмысына ҚР ДІА діни 
істері бойынша департаментінің директоры 
Е.М.Рахимжанов; Павлодар облысы ішкі са-
ясат басқармасы басшысының орынбасары 
К.Б.Кималиденов; Павлодар облысы ҚХА жа-
стар этномəдени бірлестіктерінің үйлестіруші 
кеңесінің төрайымы Н.В.Нефёдова; «Нұр 
Отан» ХДП ПМФ төрағасының орынба-
сары А.Қ.Ешмуратов, діни саясат бойын-
ша құзыретті мемлекеттік органдардың 
жетекшілері, үкіметтік емес ұйымдардың 
жетекшілері жəне өкілдері, университеттің 
профессорлық-оқытушылық құрамы, ма-
гистранттары, студенттері қатысқан бо-
латын. С.Торайғыров атындағы ПМУ 
ректоры, э.ғ.д., профессор С.М.Өмірбаев қа-
тысушыларға күн бағдарламасын танысты-
рып, конференцияның тұсауын кесті.

Конференцияның бірінші бөлімі аяқталған 
соң, үш панельдік сессия негізінде 

тақырыптық талқылаулар өтті: «Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан-2050» стра-
тегиясы Жолдауының контекстіндегі 
Қазақстанның рухани қауіпсіздігі», «Жаңа 
діни ағымдардың идеялық бағытын 
түсінудің мəселелері бойынша жастардың 
діни сауаттылығы», «Діни экстремизмді 
алдын-алу іс-шараларында қоғамдық 
институттардың рөлі».

Конференция жұмысының қорытындылары 
бойынша резолюция қабылданды. Осы ре-
золюцияда «ҚР-ның «Қазақстан-2050» Стра-
тегиясы» жолдауының «Жаңа қазақстандық 
патриотизм» атты жетінші артықшылықта 
белгіленген негізгі міндеттер контекстінде 
этноконфессиялық келісімді нығайту жəне 
діни радикализмге, экстремизмге, лаңкестікке 
қарсылық ету мəселелерінде студенттік 
жастардың өзіндік ұстанымы айқындалды. 
Конфессиялық саланың мəселелері 
жөніндегі жетекші мамандардың, сонымен 
қатар магистранттар мен студенттердің 
мақалалары бар жинақ басылымға 
шығарылды. Бұл жинақта еліміз үшін дəс-
түрлі емес деструктивтік бағыттағы жаңа 
діни ағымдардың жастар санасына тигізетін 
əсерінің деңгейін анықтауға, олардың даулы 
мүмкіндігін жəне жалпы қоғамға деген қауіп-
қатерін айқындауға авторлар көп көңіл бөлді.

2013 жылдың 4 мамырында С. То-
райғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінің əкім шілігі 
«Павлодар мұнай-химия зауыты» 
ЖШС басшылығымен бас қосып 
«Бо лашақ ынтымақтастығы» атты 
дөңгелек үстел өткізді.

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің деле-
гациясы, атап айтсақ, ПМУ ректоры, 
э.ғ.д., профессор Серік Өмірбаев, 
инновациялық жəне жаңа техноло-
гиялар жөніндегі проректоры, б.ғ.д. 
Нұрлан Ержанов Химиялық техноло-
гиялар жəне жаратылыстану, Энер-
гетика факультеттерінің деканда-
ры жəне кафедра меңгерушілері, 
Павлодар мұнай-химия зауытының 
компрессорлық, операторлық, тауар-

лық зертханаларын, цехтарын жəне 
басқа да телімдерін қарап шықты. 
«Павлодар мұнай-химия зауыты» 
ЖШС-ның Əлеуметтік сала жөніндегі 
директоры Алтын Имантаева универ-
ситет əкімшілігін зауыт бөлімшелерімен 
таныстырып өтті.

Кездесу мақсаты – дуальдік оқыту 
жүйесін жүзеге асырып, С.Торайғыров 
атындағы ПМУ мен Қазақстандағы ең 
ірі өндірістік кəсіпорын арасындағы 
ынтымақтастықты нығайту.

«Павлодар мұнай-химия зауыты» 
ЖШС бас директоры Шухрат Данбай өз 
сөзінде, Қазақстан Республикасы 2010-
2014 жылдарға арналған Мемлекеттік 
Үдемелі индустриалдық-инновациялық 
даму бағдарламасын ауқымды түрде 
жүзеге асыруы мамандарды даярлау 
жүйесіне деген жаңа көзқарасты талап 
етеді. Ал дуалдық білім беру жүйесі 

əлемдегі ең көп тараған тиімді жүйе бо-
лып табылады, деп мəлімдеді Шухрат 
Абдурашитұлы.

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің ректоры, 
э.ғ.д., профессор Серік Өмірбаевтың 
айтуы бойынша, зерттеу бағытының 
инновациялық сипатын айқындайтын 
С.Торайғыров атындағы ПМУ жəне 
«Павлодар мұнай-химия зауыты» 
ЖШС арасындағы ынтымақтастық үш 
бағытта дамыту: бірінші – бакалаври-
ат жəне бейінді магистратурада кад-
рлар дайындау, екінші – кадрлардың 
біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау, 
үшінші – бірлескен ғылыми жобаларды 
жүзеге асыру.

Сонымен қатар, С.Торайғыров ПМУ-
дың зертханалық базасы «Павлодар 
мұнай-химия зауыты» ЖШС талапта-
рына сай қайта жарақтандырылатын 

болады. «Зауыт əкімшілігі универси-
тет білім беру бағдарламаларының 
əзірлеуіне қатысып, бəсекеге қабілетті 
мамандарды даярлау ісіне септігін 
тигізеді», – деді Серік Мəуленұлы.

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті мен «Пав-
лодар мұнай-химия зауыты» ЖШС 
арасындағы ынтымақтастық туралы екі 
жақты меморандум кездесудің қоры-
тындысын шығарды.

ӨҢІРІМІЗДІҢ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ 

ОҚЫРМАНҒА ЖОЛ ТАРТТЫ

2013 жылдың 8 мамыр күні 
Павлодар қаласының Достық 
үйінде С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік уни вер-
ситетінің Е. Бекмаханов атындағы 
өлкенің тарихы жəне этногра-
фиясы ғылыми-практикалық 
орталығының Қа зақ энциклопеди-
ясымен бірлесіп жа са ған Ертістің 
Павлодар өңірінің энци кло-
педиясының тұсау кесері болды.

Қазақ тілінде тұңғыш шыққан 
Ертістің Павлодар өңірінің энци-
клопедиясының құндылығы мен 
мазмұнына облыс əкімі Ерлан 
Мұхтарұлы Арын жоғары баға 
берді. «Павлодар облысының 75 
жылдығына орай жарыққа Ертістің 
Павлодар өңірінің энциклопедиясы 
шықты. Бұл еңбекке 4000 ғылыми 
əрі танымдық мақалалар енгізілген. 
Энциклопедияның алдағы шыққан 
өңірлік энциклопедиялардан 
еректігі өз аймағымызбен ғана шек-
телмей, Қазақ халқына, еліне ортақ 

тарихи деректер сипатталған», – 
деді облыс əкімі Ерлан Арын 
өңіріміздің зиялылары жиылған 
қауым алдында.

Аталмыш энциклопедияда біздің 
өңір дің көпшілікке белгілі де, 
бізге бей мəлім тарихы, өсу, даму 
кезеңдері, жүйеленген, жан-жақты 
қамтылған. Энциклопедияны оқыған 
адам бұрынғы өткен ғасырларда 
өлкемізде өмір сүрген дарынды да 
ержүрек тұлғаларымыз дың жасаған 
еңбектері ғасырлардан ғасырларға 
жалғасып келе жатқанын жəне оның 
келер ұрпақтың бай рухани қазынасы 
екенін түсінеді.

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің ректоры 
Серік Мəуленұлы Өмірбаев өз сөзінде: 
«С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университеті облы-
сымыздың мəдени іс-шараларының 
барлығына белсенді атсалысып ке-
леді. Университеттің Е. Бекмаханов 
атын дағы өлкенің тарихы жəне эт-
нографиясы ғылыми-практикалық 
ор та лығы Мəшһүр Жүсіп Көпеевтің, 
С. То рай ғыровтың тұлғалық энцикло-
педияларын шығарғаны белгілі. Енді 

міне, бүгін Сіздердің назарларыңызға 
Ер тістің Павлодар өңірінің энцикло-
педиясы Қазақ энциклопедиясы ре-
дакциясымен бірлесіп жасаған жұ-
мы сы мызды ұсынып отырмыз. Бұл 
эн циклопедияда аймағымыздың та-
рихы, ел азаматтарының еңбектері 
мен жа ңалықтары көрініс тапқан. 
Энциклопедияда өткен ғасырларда 
өмір сүрген дарынды тұлғалардың 
ізі, олардың дара еңбектері берілген. 
Кейінгі жас ұрпаққа мұра етуге лайық 
құнды дүние деуге болады», – дей 
келе өлкесін сүйер азаматтарды баға 
жетпес еңбектің жарыққа шығуымен 
құттықтады.

Аталмыш еңбектің жарық көруіне 
атсалысқан жандарды облыс 
əкімі Ерлан Арын құттықтап, қала 
əкімі мен Баянауыл əкіміне жəне 
жиылған зиялы қауым өкілдеріне 
Павлодар қаласының энциклопеди-
ясы, Павлодар қаласының тарихи 
мұражайы жəне Баянауыл өлкесінің 
энциклопедиясының дүниеге келуіне 
еңбек етуіне тапсырма берді. Бұл игі 
істе аймағымыздың көш басшылары 
мен ғалымдарына еңбегіне табыс 
тілейміз.

ГОСТЬ ИЗ ЛУИВИЛЬСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

С 29 апреля по 14 мая 2013 года в 
Павлодарском государственном уни-
верситете им. С.Торайгырова прошли 
лекции известного ученого, филолога 
с мировым именем, доктора Phd, до-
цента кафедры английского языка Лу-
ивильского университета (г. Луивиль, 
штат Кентукки, США) Мэри Исабель 
Роснер.

Известный зарубежный ученый в об-
ласти филологии Мэри Исабель Рос-
нер прочитала лекции для студентов 
специальности «Иностранная филоло-
гия» Павлодарского госуниверситета в 
рамках вузовской программы привле-
чения иностранных лекторов.

За период своего пребывания уче-
ный-филолог Луивильского универси-
тета преподавала такие дисциплины, 
как «Язык для специальных целей», 
«Иностранный язык для академических 
целей».

По мнению заведующей кафедрой 
иностранной филологии Павлодарско-
го государственного университета им. 
С.Торайгырова, к.п.н. Акмарал Каирба-
евой, опыт привлечения известных за-
рубежных ученых к учебному процессу 
вуза позволяет студентам университе-
та достичь профессиональной подго-
товки мирового уровня.

  Дмитрий ЛАРИОНОВ

КӘСІБИ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

ЖАСТАРДЫҢ ДІНИ САУАТТЫЛЫҒЫ – ЕЛ ҚАУІПСІЗДІГІ
2013 жылдың 3 мамыр күні С. То-

рай ғыров атындағы ПМУ-де «Жаңа 
діни ағымдар және Қазақстанның 
қауіпсіздігі: жастардың көзқарасы» 
атты ғылыми студенттік конфе-
ренция өткізілді.
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Жаңалықтар желісі
КӨПТІЛДІЛІК ЗАМАН 

ТАЛАБЫ
С.Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің күні қарсаңында 
2013 жылдың 14 мамыр күні 
«Білім мен ғылым көкжиегін 
бағындыруда тілдік тосқауыл 
жоқ» атты Халықаралық 
ғылыми-практикалық конфе-
ренция шет тілдерінде өтті.

ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ə. 
Назарбаев «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы – қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты халыққа Жолдау-
ында тіл саясаты қазақстандық 
ұлттың дамуына ықпал ететін 
маңызды факторларының бірі 
жəне көптілділік мемлекеттік 
деңгейде қолға алынуы тиіс деп 
атап өткен болатын.

Аталмыш Халықаралық ғы-
лы ми-практикалық кон ферен-
цияның мақсаты Елбасының 
сөздеріне сай келді. Білім беру 
саласында шет тілін оқыту 
əдістерін дамыту арқылы 
халықаралық ынтымақтастықты 
нығайту, халықаралық жобалар 
мен бағдарламаларға қатысу, 
гранттар мен стипендияларға 
қол жеткізу, шетелдік серіктес-
термен келісім-шарттарға оты-
ру.

Шараны ашу барысында 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
Ғылым жəне инновация бой-
ынша проректоры Нұрлан Ер-
жанов өз сөзінде: «Кез келген 
шетел тілі – инновацияның, 
ғылымның, технологияның 
тілі. Сондықтан, С.Торайғыров 
атындағы ПМУ студенттеріне 
көптілділік жүйесін енгізу – 
жаһанның алдыңғы қатардағы 
ғалымдармен мамандар-
мен кəсіби диалог орнату зор 
мүмкіндік. Мемлекеттік жəне 
ұлттық шекара болмағанда ғана 
кəсіби тығыз қарым-қатынас ор-
ната аламыз. Сонда ғана жаңа 
бастамаларды іске асыруға бо-
лады», – деді.

Халықаралық конференцияға 
қазақстандық жоғары оқу 
орындары мен мектептері 
өкілдерінен өзге əлемге та-
нымал PhD докторы, Дублин 
технологиялық институтының 
профессоры Энн Мерфи жəне 
АҚШ білім магистрі Ирвин Пеж-
ман қатысты.

С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік универ-
ситетінің басты талабы жəне 
халықаралық еуропалық білім 
стандартының өлшемі – оқыту 
үдерісіне көптілділікті енгізу. 
Осыған байланысты оқу орын 
оқыту үдерісіне инновациялық 
технологияларды үш тілде 
оқыту бойынша 2012-2016 
жылдарға арналған көп 
тілділікті енгізу бағдарламасын 
жасады. Бүгінгі күні 38 
тəртіп бойынша 16 көптілді 
оқытушылар студенттерге білім 
беруде.

  Жанар ЕЛЕШОВА

МАНСАПҚА ЖЕТУДІҢ АЛҒАШҚЫ ҚАДАМЫ
2013 жылдың 15 мамырында 

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің жылда 
дəстүрлі түрде өтіп тұратын түлектер 
жəрмеңкесі Естай атын дағы Мəдениет 
үйінде өз жұмысын жасады.

Аталған жəрмеңке жоғары оқу 
орынның он факультетінің 2013 жылғы 
түлектеріне арнайы ұйымдастырылып 
отыр. Бұл шараға өңіріміздің ең ірі деген 
50 кəсіпорындары атсалысты.

Жəрмеңкеге облысымыз бен 
қаламыздың ірі кəсіпорындары мен 
ұйымдары қатысты: АҚ «Қазақстан 
алюминийі», АҚ «Қазақстан электролизді 
зауыты», ЖШС «KSP Steel», АҚ 
«Еуразиялық энергетикалық компания» 
жəне т.б.

Вакансия жəрмеңкесі жұмыс 
берушілерге кəсіби білікті маманды 

таңдап алуға, мамандардың дайындық 
барысын талқылауға жəне екі жақты 
тиімді қызметтестікті дамытуға 
бағытталған.

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің Қаржы-
экономика факультетінің деканы Тахир 
Эрназаров: «Павлодар мемлекеттік 
университеті тек облыс аймағының ғана 
емес, республикамыздың «кадрлар да-
ярлайтын шеберханасы» деуге бола-
ды», – деп мəлімдеді.

Университеттен білім нəрімен су-
сындап, оқуын тамамдап жатқан түлек 
студенттерімізге өнеркəсіп пен кəсіпорын 
өкілдері ақ жол тіліп, жүрекжарды 
лебіздерін арнады. Университеттің 
Студенттік филармониясы қонақтарды 
əсем əн мен күмбірлеген күйге қанық 
етті.

Шараның салтанатты рəсімінен кейін 

кəсіпорындар өкілдері мен студенттер 
арасында ақпарат алмасу жұмыстары 
ұйымдастырылды. Мəдениет үйінің 
залында «Жұмыспен қамтылу жəне 
əлеуметтік бағдарламалар» əрі «Жа-
стар еңбек биржасының» кеңес беру 
орындары қызмет етті. Онда студенттер 
Павлодар қаласы мен облысы бойын-
ша бос жұмыс орындар, еңбек нарығы 
туралы ақпарат алуға жəне түлектерді 
жұмыспен қамту бағдарламаларымен 
танысуға мүмкіндіктер алды.

Жəрмеңкенің жұмысы барысында 
жұмыс берушілер түлек тер дің дайындық 
деңгейімен, өз кəсі порын дарының 
кадрлық ре зервтерін дайындады. Тү-
лектер жұмыс берушінің жұ мысшыға 
қойылған талаптары туралы толық 
мəлімет алды, резюмелерін тапсырды.

  Құралай ШАЙМАРДАНОВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ОТ БИБЛИОТЕКИ ПГУ

24 апреля 2013 года в научной би-
блиотеке им. С.Бейсембаева Павло-
дарского государственного универ-
ситета им. С.Торайгырова состоялся 
вечер «Свет книг не гаснет в нашем 
доме…», посвященный презентации 
последних достижений в сфере би-
блиотечного дела вуза.

В соответствии с приказом ректора 
Павлодарского государственного уни-
верситета им. С.Торайгырова, д.э.н., 
профессора Серика Омирбаева дата 1 
июня будет отныне отмечаться в вузе 
как День университета. В преддверии 
этого знаменательного события в вузе 

уже стартовали различные мероприя-
тия, призванные ознакомить с историей 
Павлодарского госуниверситета и его 
современными достижениями в сфере 
высшего образования.

На вечер «Свет книг не гаснет в нашем 
доме…» были приглашены учащиеся об-
ластной многопрофильной школы-лицея 
для одаренных детей. С особенностями би-
блиотечного дела их ознакомили сотрудни-
ки научной библиотеки им. С.Бейсембаева 
ПГУ им. С.Торайгырова – заведующая от-
делом обслуживания научной литературой 
Гульжан Аманова и заведующая отделом 
обслуживания учебной литературой Саби-
раш Муканова.

Также на мероприятии был продемон-
стрирован специально подготовленный 
видеоролик, содержащий наиболее важ-
ную информацию об истории библиоте-
ки ПГУ им. С.Торайгырова.

Научная библиотека им. 
С.Бейсембаева Павлодарского госуни-
верситета – одна из крупнейших библи-
отек Павлодарского региона. Услугами 
библиотеки регулярно пользуются бо-
лее 14 тыс. пользователей – препода-
ватели, докторанты, магистранты и сту-
денты ПГУ им. С.Торайгырова. Ежегодно 
в фонд библиотеки поступают свыше 50 

тыс. экземпляров новых научных и учеб-
ных изданий на бумажных и электрон-
ных носителях, а также 300 названий 
журналов и газет Казахстана, России, 
стран СНГ и Европы.

Обзор библиотечной системы 1920 – 
1940-х гг. в театрализованной фор-
ме представили сотрудники НБ им. 
С.Бейсембаева Елена Лиханова и Ай-
толкын Пшенбаева.

Учащиеся 9 «Б» класса областной 
многопрофильной школы-лицея для 
одаренных детей Галия Нуртай, Дина-
ра Сарсембаева, Лейла Баймышева, 
Карина Сергеева, Жамиля Исмагулова, 
Алтыншаш Имангулова представили 
вниманию присутствующих интересный 
материал об исторических периодах 
развития библиотечного дела, начиная 
от эпохи античности и до наших дней.

В конце вечера для присутствующих 
учащихся сотрудниками библиотеки 
была проведена викторина на знание 
истории библиотечного дела. Самые 
активные участники получили ценный 
приз – уникальное издание энциклопе-
дического характера «Кто есть кто в Пав-
лодарской области».

  Руфина ТОРПИЩЕВА

Бүгiнгi Күн –
Ең Жарық Күн –
Алып Күн!
Күллi Əлемге
Ерлiгiмдi таныттым:
Қасым батыр –
Батырлардың Батыры –
Қаһарманы Халықтың!..

Қасым соғыстың запыран дəмін 
татқан, зарығып туған ұрпақтың бірі. 
Ауыздықпен су iшiп, толарсақтан саз 
кешiп, өмір мен өлім атты майданның 
төрінде өрттей лаулап, қасықтай қанын, 
шыбындай жанын аямай, арпалысқан 
айбарлы жауынгерлердің бірі еді.

…Өр Алтайдан түлеп ұшқан алып 
қыран бүкіл қазақ аспанына адамдық, 
азаматтық атын өшпестей жазып кетті. 
Қазақтың партизан-жазушысы, Халық 
қаһарманы һəм Ұлы Отан соғысының 
батыры Қасым ағамыздың алдында 

мына бүгінгі ұрпақ мəңгі қарыздармыз 
əрі қаһарманның ерлігін болашақ 
буынға ұлықтау парызымыз… Сол игі 
істердің бастамасы ретінде жуырда 
университетіміздің академик С. Бей-
сембаев атындағы кітапхананың «Қазақ 
əдебиеті» бөлімінде Жеңіс күніне орай-
ластыра «Ел рухын кө терг ен ер» атты 
Қасым Қайсеновке арналған шағын 
əдеби кеш өтті.

Кеште Қ.Қайсенов өмірі мен шығар-
машылығы толық баяндалды. Парти-
зан жауынгердің жорықтарынан хабар-
дар ететін бейне көрністер көрсетілді. 
Сонымен қатар, Қайсеновтің екінші 
дүниежүзілік соғыста көрсеткен ер-
ліктерін баян ететін «Қасым» атты фильм 
жайлы шағын бейне сюжет көрсетіліп, 

сол фильмге жалпы шолу жасалды. 
Кеш соңында студенттер өза ра пікір ал-
масты, кеш қонағы бол ған студенттер 
Қ.Қайсеновке ар налған көрмемен та-
нысты. Əрі осы игі шараға белсене ат 
салысқан студенттер бағалы сыйлық 
«Алтын кітаптармен» марапатталды. 
Міне осындай тəрбиелік мəні зор, ұлттық 
құндылыққа толы əдеби кештер өз 
дəстүрін жалғастырудан жаңылмасын. 
Шараны ұйымдастырушылар – С. То-
рай ғыров атындағы Павлодар мем ле-
кеттік университетінің академик С. Бей-
сембаев атындағы кітапхананың «Қазақ 
əдебиеті» бөлімі мен Қазақ филология-
сы кафедрасының студенттері.

  Ұлжан ТӨЛЕУ

ЕЛ РУХЫН КӨТЕРГЕН ЕР

ШЕКАРАСЫЗ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
батыры Қасым ағамыздың алдында 

Конференция ұйым дас ты ру-
шы лары: С.Торайғыров атын-
да ғы Павлодар мемлекеттік 
уни вер си те тінің Білім беруді ақ-
па рат тан дыру орталығы.

Қазақстан Республикасын-
дағы қалыптасуы мен қазіргі 
жағ дайы жөніндегі баяндамасын 
С. То рай ғы ров атындағы ПМУ 
география жəне туризм ка фед-
расының аға оқытушысы Гүл-
мар жан Қасенова ұсынды.

ПМУ-дан өзге, конфе рен-
цияға қатысушылар: Крым ин-
же нерлік-педагогикалық уни-
вер си теті (Симферополь қ., 
Украина), Новосібір мем ле кет-

тік техникалық уни вер ситеті 
(Новосібір қ., Ресей Федераци-
ясы), «Бо ла шақ» Ха лықаралық 
бағ дар ла ма лар орталығының 
Мəс кеу өкілдігі (Мəскеу қ., 
Ресей Федерациясы), Қа зақ-
стан дық-Британдық тех ни-
ка лық университеті (Алматы 
қ., Қа зақ стан Республикасы), 
Е.А. Бөкетов атын да ғы Қа ра-
ған ды мемлекеттік университе-
ті (Қарағанды қ., Қазақстан 
Республикасы), Оңтүстік Қазақ-
стан Мемелекеттік педагогика-
лық уни верситеті (Шымкент 
қ., Қа зақ стан Республикасы), 
С. Сей фул лин атындағы Қазақ 

агро техникалық университеті 
(Астана қ., Қазақстан Рес пуб-
ликасы), Ақмола технология 
жəне бизнес университеті (Аста-
на қ., Қазақстан Республикасы).

Конференция үйлестірушісі, 
э.ғ.д., Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразиялық ұлттық универ-
ситетінің профессоры Нури-
ля Кучукова конференцияға 
қатысқан əріптестерге алғысын 
білдіріп, алдағы уақытта жемісті 
ынты мақтастықта болатынына 
сенім білдірді.

  Гүл мар жан ҚАСЕНОВА

2013 жылдың 14 мамырында С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік универ си те-
тінде «Экономика жəне бас қа рудың қазіргі үрдісіне 
жастар дың көзқарасы» атты халықаралық онлайн-
конференция өтті.
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Тұлға

Таким поэтом-певцом, насто-
ящим былинным батыром-се-
ре был Иманжусуп Кутпанулы. 
Будучи историческим наслед-
ником казахской песенно-по-
этической традиции, где граж-
данственность и защита правды 
и справедливости изначально 
предполагали неизбежность 
столкновения с властью, а зна-
чит – и зачастую, трагическую 
судьбу поэта. Иманжусуп в пол-
ной мере испил эту горькую 
чашу гонений и в годы царизма, 
и в послереволюционное время 
репрессий, жертвой которых и 
стал, в конечном и жертвенном 
итоге, в 1931 году. На этой доро-
ге судьбы, где надо было делать 
выбор либо в интересах народа, 
или стать слугой власти, и за-
кончил свой трагический путь 
один из последних акынов че-
сти – Иманжусуп.

«… В последние дни свои, что 
мог ты думать, Иманжусуп, что 
видел ты за миг до расстрела и в 
мучительный миг унижения пыт-
ками? Куда восходил ты скорб-
ными мыслями и могло ли тебе 
помочь твое синее небо Тенгри? 
Может-быть, ты обозрел степные 
дали, где в годы твоей молодо-
сти еще мыслился образ свобо-
ды? Кто мог бы выдержать твой 
страдальческий взгляд перед 
смертью? Или ты грозно зыкнул 
палачу? Или пожалел несчаст-
ного против воли поднявшего 
на тебя ружье? Разве в песнях 
и поступках твоих не была раз-
лита старинная батырская удаль 
и умение стрелять птиц влет и 
шокпаром завалить свирепого 
волка? Может ты вспомнил воз-
любленных жен твоих, ждущих 
тебя у порога? Или дети-сиротки 
твои окликали тебя слабыми го-
лосами, все еще надеясь видеть 
своего могучего отца? Что раз-
рывало сердце твое до того, как 
его остановит пуля? Может эта 
песня была небывалая-неслы-
ханная, собравшая все слезы 
и горе твоего народа? Звала ли 
она на борьбу или утешала каза-
хов в дни испытаний? Не знаю, 
не ведаю и никто уже не откро-

ет этой последней завесы тайны 
над твоей судьбой? Прости, что 
так вышло и даже аруахи наши 
не смогли помочь тебе? Или все 
же они окружили тебя и помог-
ли сохранить мужество певца 
и бойца? Так, наверно, и было, 
скиталец Иманжусуп…»

Такими мыслями-вопросами 
задавался я с моими друзьями – 
переводчиком Кайсаром Жора-
бековым и писательницей Умит 
Тажикеновой, работая над под-
строчником и переводом стихов 
Иманжусупа на русский язык. 
Признаюсь, это мой первый 
опыт перевода, но меня укре-
пляла поддержка друзей и, ко-
нечно, чувство долга и важности 
такого шага.

Здесь были свои тонкости. Из-
вестно, что Иманжусуп не оста-
вил никаких письменных текстов 
и творил в традиции степных 
жырау и акынов. Стихи были ча-
стью песенной формы и могли 
не раз меняться самим поэтом в 
ходе исполнения, а если учесть 
и то важное обстоятельство, что 
после его смерти могли быть 
внесены некоторые изменения 
уже учениками-продолжателями 
традиций самого Иманжусупа, 
то задача перевода была непро-
ста. Мы пришли к вполне законо-
мерному выводу, что наиболее 
подходящим будет вольный пе-
ревод, кстати, очень органичный 
и соответствующий творческой 
манере Иманжусупа.

Главным для нас было погру-
жение в эпоху мятежного поэта, 
в особенности быта и характера 
такой личности, необходимость 
изучения окружения Иманжусу-
па. А оно было впечатляющим. 
Ведь великий акын вырос в сре-
де своих выдающихся предше-
ственников и современников, 
создателей особой школы пе-
сенно-поэтического творчества. 
Имена Биржан-сала, Ахан-сере, 
Балуан-Шолака, Мади и Жаяу 
Мусы говорят сами за себя. Это 
степные гении песни и слова!

Об Иманжусупе ходит много 
легенд, и это тоже находится в 
поле традиции знаменитых жы-

рау, акынов и салов – романти-
ческих рыцарей Великой степи, 
чья жизнь сама походила на на-
родный эпос. Неуемная страсть 
к охоте и красивым девам была 
частью его мятежной натуры и 
наши представления о нормах 
морали вряд ли тут уместны. Но 
стоит только представить Иман-
жусупа на коне в волчьем мала-
хае со своим беркутом на руке 
на вершине Ерейментау или с 
громогласной песней въезжаю-
щим в аул, когда навстречу ему 
выходят девушки и земляки, то 
все само собой становится ясно. 
Он – Иманжусуп – сам был и 
праздником и его главным геро-
ем. В нем звенел драматический 
нерв времени, трагический фон 
навсегда уходящей историче-
ской эпохи поневоле наклады-
вал на него печать его горькой и 
славной судьбы.

Такими были и Махамбет, и 
мудрый Абай, и великолепный 
Магжан, и целая плеяда бли-
стательных творцов казахского 
духа, той неповторимой поэзии и 
мелодичных песен, которые уже 
никому не дано повторить. Но 
все они вместе с Иманжусупом 
создали и сохранили ценой жиз-
ни ту невероятно богатую и пре-
красную культуру, которая всег-
да будет называться казахской 
и, одновременно, жемчужиной 
мировой цивилизации и культу-
ры. А нам остается счастливое 
право гордиться таким насле-
дием и непростой долг хранить 
эти сокровища и передать их во 
всем их неповторимым велико-
лепием своим потомкам.

Говорят, что орлы взлета-
ют высоко в небо и, чуя смерть 
свою, летают там до тех пор, 
пока не остановится сердце… И 
затем камнем падают вниз. Вот 
почему никто не видел гордых 
орлов мертвыми. Таким был и 
наш Иманжусуп. Ушел из жизни 
в бессмертье. И да будет так!

  Дюсенбек НАКИПОВ,
поэт, прозаик, драматург, 

председатель Союза 
хореографов РК

ЮБИЛЕЙ ИМАНЖУСУПА КУТПАНУЛЫ
31 мая 2013 года в стенах Павлодарского государственного универси-

тета имени С.Торайгырова начнет свою работу Международная науч-
но-практическая конференция «Иманжусуп в культурно-исторической 
традиции современности», посвященная 150-летию нашего земляка – по-
эта, композитора, акына, народного героя, участника народно-освобо-
дительного движения, борца за независимость Казахстана Иманжусупа 
Кутпанулы.

О значении и ценности творческого наследия Иманжусупа в разное 
время писали Мухтар Ауэзов и Каныш Сатпаев, Александр Затаевич и 
Ахмет Жубанов, Кажимукан Мунайтпасов и Касым Аманжолов, Абиш Ке-
кильбаев и Зейтин Акишев и многие другие видные деятели культуры и 
науки…

Иманжусуп Кутпанулы

Ерейментау
Я жив еще, хоть и мертва душа моя,
Обида и тоска во мне бушуют ливнем…
О, Ерейментау!Сейчас увидеть бы тебя 
И с беркутом моим подняться на вершину.

Как из камней Всевышним сложенный дастан,
Прекрасен ты сквозь утреннюю дымку…
Здесь, в дальней ссылке, 

ты в памяти восстань
И излечи тоску, Ерейментау, родимый.

Когда я молод был, на родине моей
Я многих гордецов мог осадить словами…
Однажды, восемь дев увел во тьму ночей
И пир степной отваги праздновал с друзьями.

В зеленых камышах на берегу реки
Повесил я тумар на шею Кокмойына,
Как званный гость аулов, был весел и речист
И наслаждались девы песнями моими.

Теперь по воле злой живу в краях чужих, 
Давно не видели меня в родных аулах…
Горючая слеза тоски в глазах моих,
Терзает сердце мне жестокая разлука.

Ничем не излечить моих душевных ран
И лишь всесильный Тенгри знает меру горя,
Но как надежда светит мне Ботакара
И в памяти встают мои родные горы.

Как в бренном мире мне пристанище найти,
Горит душа моя, пылая как сухие травы…
О, сколько негодяев мне встретилось в пути,
Но всех я уничтожил своим словом правды.

Мне б на закате лет увидеть край родной,
Вдохнуть всей грудью вольный дух 

Ерейментау,
Лишь так я обрету блаженство и покой
И вновь счастливым человеком стану.

Сары-Арка
О, вольное пристанище мое, Сары-Арка!
Из всех скитаний возвращаюсь я сюда.
Здесь ждет меня всегда веселое житье,
Пьянящий запах трав твоих – вино мое…

Тревога о тебе гнетет меня порой
И я печалюсь о тебе, мой край родной.
Как мне озер твоих красу пересказать,
Здесь, как огонь во мне охотничий азарт

С тобою кровью пуповины породнен,
Я мальчиком беспечным был рожден.
Ты словно мать мне и отец, Сары-Арка,
С тобой в разлуке сокрушит меня тоска…

Иманжусуп, твой беззаветно верный сын.
С тобою связан я всем таинством судьбы.

Вольный перевод Дюсенбека Накипова
Алматы-Павлодар, май 2013

науки…

Îðëèíàÿ ñóäüáà
Есть какая-то волшебная мистика в местах, где ты родился. Особенно, если ты 

казах. Пожалуй, трудно найти казахского поэта, кто бы не написал пронзительно вы-
сокие слова о своей малой родине. Думается, лишь тот, кто пишет о родном ауле, о 
реке или горе, где прошло его детство, о весеннем ветре, поднимавшем к небесам 
юношескую любовь, об очаге, вокруг которого хлопотала его мать и о вольном жайляу, 
куда выгонял своего скакуна отец, – лишь такой поэт становится истинно народным. 
Только с такой сокровенной ноты можно понять, что значит для поэта его большая ро-
дина-Казахстан, его великую и многострадальную дорогу к Независимости.
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Құндылық
АҚ БАЛДАҚ 

АЛМАСЫМНЫҢ 
СЫНЫҒЫСЫҢ

Туыпты Иманжүсіп 
Құтпанбайдан,

Ер болсаң, медет тілей бер 
құдайдан.

Жаяу Мұса

Сөйлесе – сөздің шешені, 
бастаса – елдің көсемі Имекең 
аруақты, сұсты адам еді. Туысы 
қандай төтем болса, жараты-
лысы, қасиеті өнері де сондай 
төтем еді Иманжүсіптің.

Ə.Қоңыратбаев

Өткен ғасырымыздың ру-
ханият əлеміндегі қаһарман 
тұлғалардың бірегейі – 
Иманжүсіп. Ол бар болмыс 
бітімімен ұлы суреткер, асқақ 
рухты күрескер, кемел компо-
зитор.

Ə.Кекілбаев

«Сармойын» əні бейопа 
тағдыр кеткен? Иманжүсіптің 
əні. Операға із – түзсіз жұтыл-
ды да кетті. Сол операның 
төртінші актісінде Иманжүсіптің 
«Сармойын» əнімен Бекежан 
өзінің кім екенін танытып, аза 
бойды қаза етеді.

А.Жұбанов

Иманжүсіптің ата-бабасы 
сыр елінің көсемі, батыр бол ған 
ірі тек екен. Оның ұлы атасы 
Тұрғанбай датқа Түркістанды 
билепті. Өз əкесі Құтпан Ке-
несары – Наурызбай бастаған 
ұлт-азаттық қозғалысының 
жаужүрек ерле рінің бірі болған. 
Ал Иман жүсіптің өзі патшалық 
тəртіпке де, кеңес өкіметінің са-
ясатына да жан – ділімен қарсы 
боп өткен батыр, азат ой, асқақ 
əннің иесі!

І.Жақанов

Сол күні көзім жетті, 
Иманжүсіп қиын тағдырлы 
əнші боп шықты. Мен оның 
«Бұғылы – тағылы» «Сар-
мойын», «Сары – Арқа» 
əндерін білетін едім. Енді ол 
əндердің де жағдайы мүшкіл, 
жетімсіреп жатыр. Онымен 
ешкімнің жұмысы жоқ. Менің де 
қабырғамды қайыстырып, оған 
мен де кінəлі сияқтымын.

Ж. Елебеков 

Иманжүсіп – Балуан Шолақ, 
Қажымұқан есімдерімен қа-
тар тұратын қасиетті халық 
мақ танышы. Ұлт намысының 
үлгісі. Қазіргі бізден кейінгі 
ұрпақ бұл есімдерді ардақтай 
білсе, халқымыздың мерейі өсе 
түспек.

Ел үшін, теңдік үшін, бос-
тандық үшін жанпида бол-
ған ерлер алдында халық 
қарыздар. Оның өтемі: ерлер 
есімін өшірмеу.

Ш. Мұртаза

Тарихта бағы жанған, бағы 
жанбаған тұлғалар бар. Со лар-
дың бірі – Иманжүсіп, қазақтың 
бір туар, ержүрек ұлы. Оған 
қоса – атақты əнші, сазгер, сері. 
Иманжүсіптің əндерін айтпай-
тын, жадында сақтамаған қазақ 
бол маған. Иманжүсіптің қазақ 
əдебиетінің, өнерінің музыка 
тарихында орнын жар қыратып 
көрсету – біздің парызымыз.

Баяғыда Сəкен Сейфул-
лин 27-ші жылы арнайы іздеу 
салып, Иманжүсіпті тауып, 
кездесіп, аса құрметтепті. Ал 
егер Сəкен Сейфуллин іздеп 
жатса, кейінгі біздер қолымызға 
шам алып іздеп жүруіміз 
тиістіміз ғой. Иманжүсіпті 
ардақтау елге сын болып отыр.

Т.Кəкішев

Иманжүсіп Құтпанұлының шығармашылық мұрасының қайта оралуы ақынның немересі, фило-
софия ғылымдарының докторы, университетіміздің қызметкері Раушан Көшенованың ерен 

еңбегінің арқасы. Ол Иманжүсіптің туындыларын тірнектеп жинап, халықтың асыл қазынасын 

Мен Раушан қарындасыммен 
бұдан он жеті жыл шамасы бұрын 
таныстым-ау деймін. Онда да əкесі 
Нұрханның ағасы Сейітханның үйіндегі 
апамыз Сəнімкүл қайтыс болғанда 
Алматының Боралдайында отырып, 
Раушанның өз атасы Иманжүсіп жай-
ында дерек жинап, зерттеп жүргенін 
естіп, сонда алғаш рет жүздескенбіз. 
Содан бері арамыз үзілген емес. 
Раушанның кандидаттық диссертаци-
ясын қорғаған ғылыми кеңестің оты-
рысына да қатысып, оның терең білімі 
мен сөзге келгенде дес бермес ділмар 
шешендігіне, қажымас еңбекқорлығы 
мен қайсарлығына таңқалғаным бар. 
Оны елге ертіп апарып, Шиелі ауданы 
орталығындағы мəдениет үйінде өткен 
жиынға қатыстырып, «Иманжүсіптің 
туған немересі Раушан Нұрханқызы 
орталарыңызда отыр», – деп көпшілікке 
таныстырғандағы халықтың орындары-
нан дүр көтеріліп, көпке дейін тікесінен 
тік тұрып қошемет көрсеткендегі көңіл 
күй мен таңғажайып көріністі тілмен ай-
тып жеткізу қиын.

Ол уақыт Иманжүсіптің халқымен əлі 
толық қайта қауыша қоймаған кезі бола-
тын. Өйткені ұлы тұлғаның туған қызы, 
сол кезде тоқсаннан асқан Күлəнда 
апамыздың көзі тірі екенін де, аудан 
орталығынан 30 шақырым жердегі 
«Қарғалы» елді мекенінде тұрып 
жатқанын да бірлі-жарым ағайынынан 
басқа ешкімнің білмеуі соның анық 
айғағы болса керек. Бұл жайды да 
Раушанның өз аузынан естігенде бір-
біріне аңтарыла қарасып, таңырқамаған 
жан қалмаған. Сол апамыз жүзден 
асып, жүз екі жасқа қараған шағында 
бетін бақиға бұрғанда күллі аудан 
халқы ақ жуып, арулап аттандырған-ды. 
Раушан болса сол алғашқы кездесу-
ден бастап-ақ атасының ата-жұртына 
баруын жиілетіп, оның көзін көрген 
қарияларымен де тілдесіп, сөздерін 
қағазға түсіріп үлгірген. Қазір солардың 
бірі де бұл дүниеде жоқ. Раушанмен 
жүздескеннен кейін көп ұзамай-ақ ұрпақ 
алдындағы аға аманатын өтегендей 
бірінен соң бірі, араға екі-үш жыл са-
лар-салмастан бабалар көшіне ілескен.

Кім білсін, егер Раушан ойға алған 
ісін ертеңге қалдырмайтын қағылез 
болмағанда сол көнекөз қариялар – 
тоқсаннан асқан кейуана, елдегі Еркін 
досымның анасы Гүлбарам апамен жəне 
Əнəпия ақсақалмен жүздесіп үлгірер 
ме еді, үлгірмес пе еді?! Тіпті атасы 
Иманжүсіптің бейнесін солардың ай-
туымен суретшіге салдырып та көрген. 
Бірақ алғашқы үлгісі сəтсіз шыққанын да 
жүрегі сезіп, көңілі бір тынбаған. Ақыры 
оның суретін Қайрат Байбосыновтың 
кабинетіндегі қабырғада ілулі тұрған 
суреттердің ішінен де өзі тапты. Əйгілі 
əнші Жəнібек Кəрменовтің Ленинград, 
қазіргі Санкт-Петербург мұрағатынан 
көріп, көшірмесін ала келіп, ұрпаққа 
мұра ретінде тарту етіп қалдырған, 
қабырғаға жапсырылған тұлғалардың 
арасында Иманжүсіптің де суреті 
тұрғанын Қайраттың өзі де аңғармапты.

Раушан екеуміз Қайратпен оның 
кабинетінде болып Иманжүсіп туралы 
біраз əңгіме тиегін ағытып, қоштасып 
сыртқа шыққанымыз сол, бір сəт ол 
селт еткендей өңі оқыс өзгеріп:

– Аға, тұра тұрыңызшы, мен қазір… – 
деді де сөзге келместен қайта ішке еніп 
кеткен. Көп ұзамай іштен шығып келе 
жатқан Раушанды көріп, қалшиып тұрып 
қалыппын. Манағы түрі де біртүрлі 
бозаң тартып, аяғын апыл-тапыл асыға 
басып, қайта кіргендегі Раушан емес. 

Екі езуі екі құлағына жетіп, жүгіріп 
келе жатқандай көрінді. Жүзі жайнап, 
құлпырып, ұшып келеді.

– Аға, аға! Иманжүсіп, Иманжүсіпті, 
міне, таптым. Бəсе, жүрегім сезіп еді. 
Сезімім алдамапты. Қабырғаның қақ 
төрінде тұр екен ғой. Астына атын да 
жазып қойыпты. Қайраттың өзі де таң-
тамаша қалды. Аллаға мың да бір рах-
мет! – деген күйі мені құшақтай алды. 
Менің қуанышымда да шек болған жоқ.

Кейін осы суретті апасы Күлəндаға 
көрсетіп үлгіріп, ол көздерінен жас пар-
лап, оны кеудесіне басып, Алланың 
мұнысына да шүкіршілік етпегенде, кім 
білсін, алғашқы суретті көрген талай 
жанның көкірегінде күдік қалар ма еді, 
қалмас па еді?! Мұны да сол Раушанның 
табандылығы мен тектілігінің айғағы де-
мей не дерсіз?!

Сол табандылығы мен 
қайсарлығының арқасында ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің мұрағаттарын 
сүзіп шығып, атасының Жамбыл 
түрмесінде атылғанын да анықтап, 
аты мен абыройын ақтап шықты. 
Күллі Арқаның Ақмола, Павлодар, 
Қарағанды облыстарында да, кезінде 
жер ауып барған Талдықорғанның 
Ақсуы мен Лепсісінде де, Шымкенттің 
Шілігі мен Қызылорданың Шиелісінде 
де əлденеше рет болып, шарламаған 
жері қалмаған шығар. Соның қай-
қайсысында да ешкім оған демеушілік 
жасап көрген немесе үкімет тарапынан 
да қаржылық көмек көрсетілген емес, 
өзі де алақан жайып, біреудің алды-
на бармаған. Қайда барса да өзінің 
тапқан-таянғанын жолына жұмсаудан 
танбаған, ешкімге міндет те артпаған. 
Олай етсе Раушан болар ма еді. Тек 
билік басындағы игі жақсылар мен 
жайсаңдар Иманжүсіп Раушанның 
ғана атасы емес, исі қазақтың біртуар 
перзенті, ел мəртебесін марқайтар, 
мақтаныш тұтар тұлғасы екенін біліп, 
сол абырой-атағына лайық құрметі мен 
қызметін көрсетіп жатса, кəнеки. Сірə, 
Раушанның осы еңбегін бағалағаны 
шығар, төркін жұрты – Ақмоланың 
Жібек жолы мен Күйгенжарындағы əкім 
ағайындар оған: «Атаңыздың аунап-
қунап өскен ауылына келіп тұрыңыз, 
өзіңізге атақонысыңыздан арнайы жер 
бөліп, даңғыратып үй салып береміз», – 
деп уəделерін үйіп-төгіп те жатқан 
көрінеді. Оны да уақыт көрсете жатар. 
Аталарының əруағын сыйлап, ұрпағына 
қызметін көрсетіп жатса несі бар, 
көңілдеріне рахмет.

Ұзын сөздің қысқасы, ең басты-
сы, Раушан ғалым, зерттеуші, ұстаз 
ғана емес, ол – шығармашылық ада-
мы, сөздің майын тамызатын жазушы, 
қаламы қарымды журналист деп мен 
ешбір тайсалмай, жалтақтамай айта 
аламын. Мəселе оның бірнеше ғылыми 
еңбектердің, атасы Иманжүсіп туралы 
кітаптарының авторы екендігінде ғана 
емес, бұл шығармаларының айрықша 
құндылығында, өміршеңдігінде жатыр. 
Енді əңгіменің байыбына тереңірек 
үңілсек, Раушанның бабасы Тұрғанбай 
Сіргебайұлы Сыр бойында Қоқан 
хандығына қарсы екі дүркін қол бастап, 
азаттық жолындағы күресте құрбан бол-
са, атасы Баймырза – Құтпан Кенесары 
көтерілісі сардарларының бірі ретінде 
танылған батыр, ал оның баласы, биыл 
туғанына 150 жыл толғалы отырған 
Иманжүсіптің исі қазаққа мəшһүр əрі 
сері, əрі əнші, əрі сазгер, əрі ақын, əрі 
палуан, əрі батыр ғана емес, ғұмыр 
бойы – патша заманында да, кеңес 
дəуірінде де əділетсіздікпен күрестің 

көшбасында жүргенін күллі ел біледі. 
Оның үстіне Баймырза – Құтпанды асы-
рап өсірген өкіл əкесі Дайрабайдың да 
Хан Кене жасағының сапында болғанын 
соңғы деректер айғақтап отыр.

Осы орайда өткен ғасырдың сол оты-
зыншы жылы қылышынан қан тамған 
НКВД қызметкерлерінің Иманжүсіпті 
Арқаға бағыт ұстаған сапары кезінде 
Жамбыл жерінде бұрқ етіп басылған 
Мойынқұм көтерілісі сардарларының 
бірі ретінде қолға түсіріп, оны ату жа-
засына кесуі де бекер емес болар 
деген ой келеді маған. Неге десеңіз, 
сол қарсаңда Қазақстанның түкпір-
түкпірінде кеңестік режимнің озбыр 
саясатына, елді жаппай қуғын-сүргін 
мен қудалауға салып, жазықсыз жапа 
шектірген сталиндік репрессияға 
қарсы бой көтерген ереуілдер мен 
көтерілістерден қашан да қара халыққа 
қалқан болып, қазақтың ар-намысы 
үшін талай рет басын бəйгеге тіккен 
Иманжүсіптей арда туған арыстың 
қағас қалуы да мүмкін емес қой. Міне, 
Иманжүсіпті өнердің дүлей дүлдүлі, 
буырқанған бұла күштің иесі ғана емес, 
нағыз батыр деуіміздің мəнісі де сол. 
Əйтпесе, егер жүрек жұтқан батыр, елім 
деп еңіреген ер болмаса, Иманжүсіп ал-
пысында атқа мінер ме еді?! Қысқасы, 
əділіне жүгінсек, бір əулеттің үш бірдей 
ұрпағы əрқайсысы өз кезеңінің батыры 
атанған жағдай əрісін қайдам, берісі: 
кейінгі екі-үш ғасырда кездескен емес.

Ендеше, сондай текті əулеттен шыққан 
Раушанның бойындағы көшбасшылық 
қасиет пен қаламгерлік дарынның да 
тектен-тек еместігін аңғару қиын бола 
қоймас. Əлбетте, ол кешегі кеңестік 
құйтырқы саясаттың пəрменімен қазақ-
тың кең жазирасындағы Арқаның ең 
шұрайлы жерлеріне келіп қоныстанып, 
орнығып алған орыстардың орта-
сында өсіп, «арпа ішінде бір бидай» 
боп орыс мектебінде оқып, институт-
ты да орысша бітіріп, тілі орысшаға 
бейімделмей, шығармаларын қазақша 
жазғанда əлдеқашан-ақ күллі қазақ 
оқырмандарына танылып үлгірер 
еді. Соған қарамастан қазақ тілін 
үйретудің жаңа əдістемесі туралы 
оқулық шығарып, Ресейдің Омбы қа-
ласында қазақ мəдениеті туралы лек-
циялар оқып, осы тақырып аясында 
Қазақ радиосында оншақты жылдан 
бері «Алқа» əдеби бағдарламасын 
жүргізіп келе жатқан Раушанның 
«Тіл жəне əдебиет» оқулығы үшін 
республикалық конкурстың үшінші 
жүлдесін қанжығасына байлағанын 
да тілге тиек ете кеткеніміз артық 
болмас. Бірақ мақалаларын орысша 
жазғанымен, бүгінде қазақша көсілгенде 
де алдына жан салмайтын дəрежеге 
жеткен философия ғылымының док-
торы, республикадағы «Шоқан жолда-
ры» қоғамдық бірлестігінің төрайымы 
Раушан Нұрханқызының бойындағы 
буырқанған қазақтық қаны мен ұлттық 
намысы өз қандастарынан артық бол-
маса, бір де кем емес.

  Мұрат КҮЛІМБЕТ,
«Жазира» журналының 

бас редакторы
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ПГУ ИМ.С.ТОРАЙГЫРОВА:

1 ИЮНЯ В НАШЕМ ВУЗЕ ВПЕРВЫЕ 
ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ УНИВЕРСИТЕТА!

 ПГУ им.С.Торайгырова – крупнейший вуз региона, полно-
правный член Болонского процесса, успешно выполняющий 
все задачи, предусмотренные Стратегией «Казахстан-2050» 
и Государственной программой развития образования на 
2011-2020 годы.

С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
инновациялық инфрақұрылымы 
«Ертіс» ғылыми-технологиялық 
парктен, инновация мен транс-
фертті технологиялардың өңір-
лік орталығы, инновация мен 
ғылыми жобалардың өңірлік сай-
ты жəне 14 ғылыми-практикалық 
орталықтардан тұрады.

Университет күніУниверситет күні

С.Торайғыров атын да ғы 
ПМУ республиканың инно-
ва ция лық-бағдарлы оқу 
орындары қатарында. Жо-
ғары оқу орын өзінің білім 
жəне ғылыми-инно ва ция-
лық потенциалын рес пуб-
ли ка лық ғы лы ми-зерт теу 
институттары мен эко-
но ми ка лық сек тор да ғы ірі 
кə сі по рын дар мен ты ғыз 
байланыс ор нат қан инно-
ва ция лық-бағ дар лы уни-
вер си теттің қағи дат та-
ры мен дамытып келеді.

В ПГУ им.С.Торайгырова 48 докторов наук, более 
220 кандидатов наук и доцентов. Это большой 
научный потенциал региона, использующийся 
во благо развития Павлодарской области и Ка-

направление.

ПГУ им.С.Торайгырова 
ориентирован на под-
готовку квалифициро-
ванных специалистов 
с инженерным образо-
ванием. Сегодня более 
60 % контингента сту-
дентов ПГУ обучаются 
по образовательным 
программам техниче-
ского направления. Это 
специалисты в важ-
нейших для экономики 
Казахстана отраслях: 
металлургии, машино-
строении, строитель-
стве, теплоэнергети-
ке, электроэнергетике.
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С.Торайғыров атындағы ПМУ Болондық процесс аясында студенттер мен 
оқытушылардың академиялық ұтқырлығын дамытуда.

2012 жылы ішкі академиялық ұтқырлық шеңберінде 68 студент шетел-
де оқуын жетілдірді. Оның 49-ы 2012-2013 оқу жылының күзгі семестрінде 
білімдерін ұштап келді. Студенттер Наварра Университеті (Испания), 
Синьзянь университеті (Қытай), Чехия техникалық университеті (Чехия), 
Бранденбург техникалық университеті (Германия), Вена технологиялық 
университеті (Австрия), Москва энергетикалық институты (Ресей Феде-
рациясы), Балтика халықаралық академиясы (Латвия) жəне т.б. жаһанның 
алдыңғы қатарлы жоғары мектептерінен білім алып келді.

Келесі оқу жылында Павлодар мемлекеттік университетінің 25 студенті 
шетелге академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алуға 
аттанбақшы.

ПГУ им.С.Торайгырова реализует новую программу привлечения за-
рубежных ученых. Количество зарубежных ученых, приглашенных в 
ПГУ им.С.Торайгырова, составило в 2011 году 56 человек, в 2012 – 46 
человек; в 2013 запланировано приглашение 48 ученых из ведущих 
университетов мира. В числе приглашенных – лауреаты Нобелев-
ской премии по экономике Роберт Александр Манделл (США) и Финн 

Кидланд (Норвегия), ректор института AKAD г.Лейпциг (Германия) 
Ханс-Кристиан Браувайлер, профессор Англиа Раскин Университета 
(Великобритания) Майкл Коул, профессор Института глобального 
развития (Великобритания) Элисон Крейг, профессор Стамбульского 
университета (Турция) Хаяти Тюфекчиоглы и другие ученые с миро-
вым именем.

Один из стратегических приоритетов развития ПГУ им. С. Торайгыро-
ва – активная информатизация образования и развитие электронного 
университета.

Фундаментом информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры университета является мощная техническая база: это аппаратная 
база, состоящая из более чем 1300 компьютеров, объединенных в ло-
кальную сеть; канал связи, скорость которого достигает 50 Мбит/c с 
запасом расширения до 1 Гбит/c; корпоративная сеть длиной более 6 км 
оптоволокна для объединения 5 территориально-распределенных кор-
пусов; информационные киоски для свободного доступа к порталу www.
psu.kz; спутниковое оборудование для создания телепортов; 50 узлов 
Wi-Fi-доступа в читальных залах библиотеки с предоставлением досту-
па до 1000 пользователей; IP телефония, система видеоконференц-свя-
зи; 19 интерактивных проекторов; DATA-Центр объемом 64 ТБ.
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Павлодар мемлекеттік 
университетінің 
студенттері «Қазақстан 
алюминий» АҚ, «Еуразиялық 
энергетикалық корпо-
рациясы» АҚ, «Қазхром» 
ТНК АҚ АФЗ, «Қазақстан 
электролизді зауыт» 
АҚ, «KSP Steel» ЖШС ПФ, 
«Кастинг» ЖШС ПФ, «Не-
фтехим компаниясы LTD», 
«Павлодар машинажасау 
зауыты» АҚ, «Павлодар 
Электржелілік Үлестіру 
компаниясы» АҚ жəне т.б. 
орындарда еңбектенуде.

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ РАЗВИТИЯ! 

С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 

университетінің түлектерін 
еңбек нарығында жұмыспен 

қамтудың тиімді жолы 
ретінде ЖОО мамандар 

дайындаудың дуальді жүйесін 
енгізуі шарт. Биылғы оқу 

жылында оқытудың дуальді 
жүйесін енгізу Жоспары 

бекітілді. Дуальді техно-
логиялар бойынша 6 білім 
бағдарламалары аясында 

жұмыс бағдарламалары жаса-
лып, бекітілді. «Еуразиялық 
энергетикалық корпораци-
ясы» АҚ, «KSP Steel» ЖШС, 

«Қазақстан – Павлодар» РТРК, 
«Павлодар – Телерадио» МҚК 

жəне т.б. өнеркəсіптер мен 
кəсіпорындармен келісім-
шарттарға қол қойылды.
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Журналистік зерттеу

Білімі мен талабы зор оқушылардың жоғары оқу 
орындарына əділ түрде қабылдану үшін енгізілген 
Ұлттық бірыңғай тестілеу үрдісі биыл 9 рет бүгінгі 
ұрпаққа қызмет еткелі жатыр. 8 жылдың ішінде 
бұл сынаққа 1 миллион 200 мың адам қатысқан 
екен. Қаншама баланың бағын ашып, соры-
на баланған – ҰБТ. Ата-ана мен ұстаздарын 
абыройға бөлеткен, өмірден қыршын кетуіне 
себепкер болған – ҰБТ. Неде болса, жақсы 
көрсеткіштерді иеленеміз деп ала жіпті ататқан, 
ұлан-асыр той жасатып, жақынның мерейін 
асырған – ҰБТ.

Бүгінгі қоғамның мазасын қашыратын мəсе-
лелердің бірі осы – ҰБТ. Оқушы он бір жылдық білімді 
бірер сағатта түйіндеп шығады. Ол күнгі көңіл-күй, 
ол күнгі қобалжу басқа күндерден ерек. Кеше ғана 
санаңда ойнақтап жүрген жауаптар дəл бүгін тас ми-
дан шығып кеткендей. Биылғы мектеп бітірушілер мен 
ата-аналар алдағы мемлекеттік тестілеу жақындаған 
сайын қобалжи түсуде. Былтырғы келеңсіздіктерден 
кейін Ұлттық Тестлеу орталығының биылғы шаруа-
сы да арта түсіпті. Мекеменің ақпаратын ескерсек, 
ҰБТ-ны дамыту мақсатында 2013-2014 жылдары екі 
кезең бойынша тестілеу тапсыру бойынша тəжірибе 
өтетін болады. 2015 жылдан бастап ҰБТ екі кезеңге 
бөлінеді. Біріншісі – ұлттық тестілеу қалпындағы 
бітіру емтиханы, екіншісі – талапкерлерді кешенді 
тестілеу қалпындағы ЖОО-ға түсу емтиханы. Бүгінде 
орталық осы шаруаға білегін сыбана кіріскен-ді.

ҰБТ СҰРАҚТАРЫ 36 ПАЙЫЗҒА ЖАҢАРТЫЛДЫ
ҚР Білім жəне ғылым министрі Б. Жұмағұлов: 

«Біз барлық сұрақтардың стандартқа сəйкестігін 
анықтауға байланысты толық анализ жасап 
шықтық. Сонымен қатар, қиындық тудырмайтын 
көптеген сұрақтар базадан алынып тасталынды. 
ҰБТ сұрақтарының шамамен 30-36 пайызы толық 
жаңартылды», – деп мəлімдеді. Министр биылғы 
жылғы ҰБТ–ның форматы өзгермей, тестілеу өткен 
жылдардағыдай 154 орында қазақ тілінде 68315 бала, 
орыс тілінде 31245 бала тапсыратынын айтты. ҰБТ-ға 
қатысуға тілек білдірген оқушылар мен ата-аналарға 
ҰБТ-ны ұйымдастыру, өткізу бойынша негізгі кезеңдер 
мен мерзімдері туралы жəне білім беру гранттарын 
тағайындау байқауы туралы қысқаша ақпараттар 
тізілген жадынамалар берілді.

ЛОГИКАЛЫҚ СҰРАҚТАРҒА ДЕН ҚОЙЫЛДЫ
 Министрдің айтуынша Білім жəне ғылым ми-

нистрлігі осы жылғы тестілеуде логикалық сұ рақтарға 
көңіл бөлініпті. «Оқушылардың ойланып, ізденулері 
үшін биыл логикалық сұрақтар саны артады. Тіпті 
оқушы сұрақтың дұрыс жауабын білмесе де, бала 
ойланып, сұраққа дұрыс жауап беруі мүмкін», – деп 
мəлім етті Бақытжан Жұмағұлов.

ҰБТ-НЫ БАҚЫЛАУ СЫПАЙЫ ӨТЕДІ
Естеріңізде болса былтырғы жылғы ҰБТ тапсыру-

шы балаларды əсіресе, қыз балалардың намысына 
тиетіндей тексерістер мен бақылаулар болған еді. 
Биылғы бақылау қай деңгейде болмақ?

Қазақстанда Ұлттық бірыңғай тест өткізуді ба-
қылауды жүзеге асыру үшін Білім жəне ғылым 
министрлігінің 1,5 мың өкілі оқытудан өтеді, 
деп хабарлады Рrimeminister.kz сайтына берген 
сұхбатында ҚР БҒМ Білім жəне ғылым саласындағы 
бақылау жөніндегі комитеттің төрағасы Серік Ер-
салиев. Министрліктің 1,5 мың өкілдері өңірлердегі 
аудиторияларда кезекшілікте болады екен. 
Қызметкерлерді дайындау іс-шараларына 70 мың 
адам қамтылатын көрінеді. Білім беру саласындағы 
бақылау жөніндегі комитеттің басшысы ҰБТ тапсы-
ратын пункттердің көбінде аркалы металл іздегіштер 
орнатылатынын хабарлады. Олар болмаған 
жағдайда қол металл детекторлары қолданылады. 
Осы жолғы бақылау жұмыстары балаларға қатысты 
өте сыпайы болады деп жұртшылықты сендіріп отыр 
мамандар.

АЛҒАШҚЫ ТЕСТІЛЕУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ 
БІЛІМ ДЕҢГЕЙІН СЫНАҒАН

Жалпы, тест арқылы білімді сынау адамзат тари-
хында байырдан бері белгілі. Тарихшылардың айту-
ынша көне қытайлықтар осы тəсіл арқылы лауазымды 
қызметке тағайындалатын үміткердің білім деңгейін 
тексерген көрінеді. Ал, оқушылардың білім сапасын 
сынау үшін бұл амалды алғаш Ұлыбританияда 1864 
жылы Дж. Фишер қолданысқа енгізген. 1883 жылы 
британдық психолог Ф.Гальтон тесті қабылдау теори-
ясын жасап шығарды. «Тест» сөзін алғаш 1890 жылы 
американдық психолог Дж. Кеттелл алғаш қолданып, 
1911 жылы неміс психологы В.Штерн «интелектің 
коэффиценті» деген мағына берген. Бүгінде жаһанда 
бұл сынақ түрін «IQ» деп атайды.

ҰБТ ПСИХОЗЫ
 Бұл күні мектеп оқушыларының тағдыры тест жа-

уаптарына байланған күн. Соңғы жылдары ата-ана, 
баламен қоса мұғалімдер мен мектеп директорла-
ры, тіпті облыс, қала, аудан білім департаменттерінің 
басшылығының жанын шүберекке түйіп жүрер күніне 
саналатын болды. Мемлекеттік бақылау нəтижесі 
бойынша қай мұғалімнің, қай мектептің, тіпті кейін қай 
өңірдің оқушылары жоғары немесе төмен деңгейді 
көрсетті деп салыстыра бастайтыны тағы мəлім. 
Бір жағынан жақсы, бəсекелестік туады. Екіншіден 
қалайда оқуға түсем, қалайда жоғары көрсеткішке 
жетемін деп қай-қайсысы болса да құйтырқы əрекетке 
барып жататынын əр жердің хабарынан құлағымыз 
шалып жатады. Бəріне топырақ шашуға ниетіміз жоқ. 
Заманауи заман шындығы осы. Шын мəнінде адам-
дарды «психоз» дəрежесіне жеткізетін не? Бірде бір 
тəжірибелі ұстаз: «қазіргі балаларды тестке бейімдеп 
алғанымыз соншалық, қойған сауалдың жауабы-
на терең ойланғысы келмей «қандай нұсқаңыз бар» 
деп өзіме сауал жолдайды бүгінгі оқушылар», – деп 
ашына айтқан еді. Расында ойлануды қажет етпейтін, 
ойындағысын жіте түсіндіре алмайтын ұрпақты 
тəрбиелеп жатқанымыз кез келгенімізді мазалайтыны 
хақ.

P.S. Былтырғы жылы ҰБТ-ға 110974 мектеп 
бітіруші қатысқан. Қазақстан бойынша орташа 
балл 2012 жылға қарағанда 2013 жылы едəуір 
төмендеді. Ол 70 балды құрады. Ал 2011 жылы – 
86 балл болған. Өткен жылы 43 163 мектеп бітіруші 
орташа балды жинай алмады. Биылғы емтихан 
тапсыру 1 жəне 15 маусым аралығында өтеді деп 
хабарлап отыр Ұлттық Тест Орталығы. Мектеп 
бітірушілерге аладағы емтихандардан сүрінбей, 
қалаған балдарын жинауға біз де шын жүректен 
тілектеспіз. Көрсеткіштеріңіз жоғары болсын!

Бүгінгі таңда оқушылар 
ҰБТ-ны тапсыруы үшін мін-
дет ті түрде психологиялық 
тұрғыдан дайын болуы қажет. 
Психологтың кеңестері емти-
хан кезінде баланың пайда-
сына жарап жатады. Кеңестер 

тестке дайындықтың сапасын 
арттырып қана қоймай, тест 
тапсыру барысында өзін-өзі 
ұстауға, ойлау қабілетінің 
өсуіне, шешім қабылдайтын 
сəт те өз-өзін ұстау, эмоци-
яларын қадағалауға септі-
гін тигізері хақ. Жалпы 
ҰБТ-ны тапсыру шарасы жина-
қы лықты, зейінділікті, ұқып-
тылықты талап етеді.

Оқушы емтихан алдындағы 
толқуды басу үшін не істеуі 
қажет?

Егер бала емтихан алдын-
да сынақтың сəтсіз болатыны 
жайында жиі айтар болса, сіз 
жамандықты шақыратын ой-
дан аулақ болуға кеңес беріңіз. 
Əрине, ол қиын болары сөзсіз. 
Ертеңгі оңай да сəтті сұрақтар 
мен жауаптар жайында сөз 
қозғаңыз. Табысты емтихан 
сəттерін оның өзі де көз алды-
на елестетуі артық болмайды. 
Сенімді оқушының қорқынышы 
басылып, ойы айқын, жауапта-
ры да нақтылана бастайды.

 Егер оқушы түлектің толқуы 
басылмаса, «мағынасыздыққа 
дейін жеткізу» амалын қол-
дануды ұсыныңыз. Оның ба-
сты мақсаты – бір-бірін барын-
ша қорқыту. Бұл тəсіл сіз дерді 
шын мəнінде ешнəр седен 
қорқудың керегі жоқ екенін 
түсіндіреді. Егер де жоғары 

сыныптағы баланың емтихан 
алдындағы уайымсыз халы 
сізді таңқалдырса, бұл да 
жақсылықтың нышаны емес 
екенін білу керек. Емтихан 
кезіндегі аз да болса толқудың 
жоқтығы дұрыс жауап беруге 
өз кедергісін тигізіп жататыны 
рас.

Оқушы емтихан қабылдау-
шыны өзінің қас дұшпаны 
ретінде қабылдағаны жақсы-
лыққа апармайтынын біліңіз. 
Мұғалімдер де кезінде емти-
хан тапсырған, емтихан ал-
дындағы толқулар олар ға 
таң сық құбылыс емес еке-
нін айтқаныңыз абзал. Емти-
хан қабылдаушы ажары тұн-
жыраған, көңілсіз бол ға ны мен 
шындығында қатал да əділ 
баға берушінің кейпін танытып 
жүргенін ұмытпаңыз.

Емтихан материалдарын қа-
лай оқығаныңыз жайын еске 
түсіріңіз. Дайындық кезінде 
материалды қандай қызықты 
жолдармен игергеніңіз тура-
лы тағы бір еске алыңыз. Ал, 
оқытушылар қызықты əдіс-
те мелерімен, өзінің қызықты 
емтиханға дайындалу сəттері 
əрі тəжірибесімен оқушымен 
бөліскені артық болмай-
ды. Мүмкін, бұл кеңестерді 
оқушылар пайдасына жарата 
жатар.

Дайындық барысына тірек 
болатын конспектілерді қол-
дан ға ныңыз жөн. Бұл конс-
пек ті де сізге керек материал 
табылары сөзсіз. Мұғалімдер 
оқушылардың конспект жазу 
кезінде шартты белгілер 
жүйесін ұйымдастыруға уақыт 
аямаса құба-құп болар еді. 
Өйткені жоғары сыныптың 
оқушысы қарапайым да қы-
зықты əдістер арқылы матери-
алды жақсы игереді.

Өзін бос ұстау ішкі тол ға-
ныстарды əлсіретеді, зейін 
мен еске сақтау қабілетін арт-
тырады. Өз-өзін бос ұстау 
үшін тыныс жаттығулары мен 
ауто гендік машықтануы қажет. 
Бұл жаттығуларды ұстаздар 
меңгеріп алғаны оларға артық 
етпейді.

Ырғақты (ритмичное) төрт 
фазалық тыныс алу. Бұл 
жаттығуды жасау үшін ың-
ғай лы əрі тік отырып, қол-
да ры ңызды бос ті зе ңіз ге 
қойы ңыз. Бірінші фаза (4-6 
секунд). Демді мұ рын ар қы-
лы терең ішке тарту. Қол да-
ры ңызды баяу алақанымен 
алға кеудеңізге дейін жо-
ға ры көтеріңіз. Бар кө ңі лі-
ңіз ді алақаныңыздың ор-
тасына салыңыз жəне бар 
жы луы ңызды сонда шо ғар лан-
ды ры ңыз. Екінші фаза (2-3 се-

кунд). Тыныс алудағы іркіліс. 
Үшінші фаза (4-6 секунд). Ауыз 
арқылы күшті əрі терең дем 
шығару. Дем шығару кезінде 
көз алдыңызда ауда тік 
толқындарды қолыңыз арқылы 
жасаңыз (емтихан барысында 
қолыңызды сермемей елестеу 
арқылы жасағаныңыз дұрыс). 
Төртінші фаза (2-3 секунд). Ты-
ныс алудағы іркіліс. Осылай-
ша 2-3 минут тыныс алыңыз.

Аутогендік жаттығу (3-5 
минут). Ыңғайлы отырып, 
көзіңізді жұмыңыз. Арқаңызды 
тік ұстап, қолыңызды тізеңізде 
ұстаңыз. «Менде бəрі жақсы» 
формуласына назар ауда-
рыңыз. Санаңыздағы ойлар-
ды қуумен айналыспаңыз, 
онда ол үшін де артық күш 
жұмсайтын боласыз. Бойдағы 
күш те көк аспандағы бұлттар 
сынды баяу қозғалғаны аб-
зал. «Оң қолым ауыр» деп 
5-6 рет қайталап, «менде бəрі 
жақсы» деген сөзді тағы бір 
қайталаңыз. Содан кейін «сол 
қолым ауыр» деп, «Менде бəрі 
жақсы. Мен жиналдым. Емти-
ханды сəтті тапсыратыныма 
сенімдімін!» деген сөздерді 
айтып, өзіңізді сендіріңіз. Де-
неңізді бастапқы қалыпына 
түсіру мақсатында жұдырық 
түйіп көзіңізді ашып, терең ты-
ныс алып, тыныс шығарыңыз.

Психология 
ғылымдарының кан-
дидаты, С.Торайғыров 
атындағы Павло-
дар мемлекеттік 
университетінің Психо-
логия жəне педагогика 
кафедрасының доценті 
О.А.КОЛЮХ:

ҰБТ: БАҒЫМ БА, ӘЛДЕ СОРЫМ БА?
ПАВЛОДАР 

МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТТІҢ ҰБТ-ҒА 

АТСАЛЫСУЫ

С. Торайғыров атындағы ПМУ пункті бойын-

ша барлығы 843 түлектер тест тапсырады. ҰБТ 

тапсыратын күні – 2013 жылдың 3 маусымы. 4 мау-

сым – апелляция бойынша қайта тест қабылданатын 

күн. Университетте Павлодар, Успен аудандары жəне 

Павлодар қаласы жəне арнайы облыстық мекеменің 

түлектері тест тапсырады. Тестілеуге 11 аудито-

рия қатыстырылып, түлектерді ауыз сумен 

толық қамсыздандыратын болады деп ха-

барлады С.Торайғыров атындағы ПМУ 

Foundation факультетінің ма-

мандары.

Елімізде ұлттық біріңғай тестілеуге қатысу үшін өтініш қабылдау науқаны 
аяқталып, емтиханды өткізуге қызу дайындық жұмыстары жүргізілуде. Биылғы 
жылғы ҰБТ-ға қатысуға 99560 мектеп бітірушілер тілек білдіріпті. 
Яғни мектеп бітірушілердің жалпы санының 72 пайызын 
құрап отыр.

  Жанар ӘБДІҚАЛИҚЫЗЫ
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Сұхбат

– Виктор Карлович, недавние наход-
ки на территории комплекса поселе-
ний у озера Борлы вносят существен-
ные коррективы в вопрос о датировке 
одомашнивания лошади на террито-
рии нынешнего Казахстана… 

– Действительно, раньше предпола-
галось, что на территории Казахстана 
лошадь была одомашнена не раньше 
3 тысячелетия до нашей эры. Теперь 
же наши новые находки опровергают 
это устоявшееся мнение и удревняют 
процесс доместикации как минимум на 
тысячу лет. И я думаю, это не предел. 

– Вопрос определения времени 
доместикации лошади считает-
ся дискуссионным. А в чём состоит 
сложность подхода к этой научной 
проблеме? 

– Дело в том, что у лошади 
не проявляется практически 
никаких доместикационных 
признаков, помимо искус-
ственных – это в основном 
следы взнуздывания, когда у 
лошади стачиваются резцы. 
Иногда немного меняется раз-
мер костей – с одной стороны, 
в сторону редуцирования, а с 
другой стороны, старые лоша-
ди наоборот становятся более 
массивными, поскольку под кон-
тролем человека улучшаются 
условия жизни – хорошие корма, 
уменьшение опасности и т.д.

По большему счету и сейчас 
домашняя лошадь является по-
лудикой: пока ее не объездят, не 
взнуздают, она имеет те же морфо-
логические признаки, что и дикая 
лошадь. И многие лошади не успе-
вали приобрести вышеперечислен-
ные доместикационные признаки – 
поскольку шли на забой в возрасте 
1-4 лет. 

Другая сложность определения 
искусственных признаков одомашни-
вания заключается в том, что на более 
ранних этапах развития скотоводства 
узда для лошади делалась из мягких 
материалов, поэтому резцы стачива-
лись в меньшей степени.

То есть, что касается признаков до-
местикации лошади – это довольно 
сложный вопрос, однако на основании 
обнаруженных недавно находок, мы 
склоняемся к той мысли, что это живот-
ное одомашнили раньше, чем принято 
было считать.

– Что это за находки? 
– Мы нашли огромное количество 

костей домашних животных. И это не 
только лошади, но и крупный рогатый 
скот. Подобный тип хозяйства наблю-
дается в районе Тургайского проги-
ба – обнаруженная там культура также 
специализировалась на разведении 
не только лошадей, но и крупного ро-
гатого скота. Такое сходство позволя-
ет говорить о том, что домашний скот 
пришел на территорию Павлодарского 
Прииртышья оттуда, с юго-запада. 

Обнаруженный нами памятник как 
минимум на тысячу лет древнее ботай-
ской культуры: именно там были най-
дены следы самого раннего процесса 

доместикации лошади на территории 
нынешнего Казахстана (конец 4-го – на-
чало 3-го тысячелетия до нашей эры).

Это наши основные результаты, над 
которыми мы дальше 
будем работать, уточ-
нять, подтверждать 
и на основании этого 
строить новую кон-
цепцию развития ма-
териальной и духов-
ной культуры древних 
племён Северо-Вос-
точного Казахстана. 

– Известный уче-
ный-палеонтолог Ле-
онид Гайдученко, до-
с та т оч н о 

м н о г о 
отработавший в 

Казахстане, также являет-
ся сторонником гипотезы 
более раннего одомашнива-
ния лошади на территории 

Северо-Восточного Казахста-
на – в том числе он исходит из уровня 
развития структуры общества… 

– Считаю, что у древних людей, на-
селявших территорию Прииртышья 
раньше 3 тысячелетия до нашей эры, 
не было причин не одомашнивать ло-
шадь, поскольку структура того обще-
ства была достаточно развитой. И 
представление о том, что в эпоху не-
олита у нас были первобытные охот-
ники – мне кажется, что такие взгляды 
на развитие нашего региона не вполне 
корректны. Ведь Казахстан в те вре-
мена находился в непосредственном 
контакте с древнейшими культурными 
центрами старого мира – такими как 
Ближний Восток, Средняя Азия, Вос-
точная Европа. В Восточной Европе 
лошадь уже тогда была одомашнена, 
логично, что и здесь происходили по-
добные процессы – тем более архео-
логические материалы подтверждают 
синхронность развития материальной 
культуры на этих территориях. На ос-
новании исследования памятников 
Прииртышья эпохи мезолита и ранне-
го неолита, так же отмечается куль-
турная связь населения Северного 
Казахстана, Средней Азии и Восточ-
ной Европы. 

Поэтому если материальная культу-

ра (Северо-Восточного – убрать) Ка-
захстана немного хуже изучена ввиду 
больших территорий и малого количе-
ства специалистов, это не значит, что 

население этого региона 
было более примитивным. Ведь 
раньше считали, что северные 
и центральные территории ны-
нешнего Казахстана являлись 
периферией культурного раз-
вития и здесь процессы были 

более замедленными. Но это не так: 
благодаря памятникам материальной 
культуры отслеживается постоянное 
продвижение на эти территории новых 
групп населения с юга, юго-запада, за-
пада. То есть жизнь здесь динамично 
развивалась, происходил культурный 
обмен. 

– Какую роль в этом играли особен-
ности ландшафта?

– Степной ландшафт – это очень важ-
ный момент. Степь является открытой 

территорией в отличие от лес-
ной зоны или горной местности, 
где условия коммуникации до-
статочно трудные. В степи очень 
быстро происходила трансляция 
идей, обмен информацией, все 
новации очень быстро распро-
странялись, становились достоя-
нием жителей – ее населения. В 
том числе речь идет и о процессе 
доместикации лошади. 

– Найденные у озера Борлы 
подвески из камня, сережки из 
ракушек, керамические изделия 
с узорами – тоже показатель вы-
сокого уровня культурного раз-
вития древних народов, населяв-
ших территорию Прииртышья? 

– Да, это говорит в первую 
очередь о связи населения на-
шего региона с другими региона-
ми – территориями. Например, 
с населением – племенами За-
уралья – это так называемая бо-
борыкинская культура, керамика 
которой была найдена на посе-
лении Борлы. Культурную связь 
с другими территориями мы 
отмечаем по орнаментам, изо-
бражениям, которые отражают 
и идеологические представле-
ния древних людей. Допустим, 
найденное нами изображение 
змеи характерно для древних 
культур не только Зауралья: 
рисунки с изображением змеи 
есть, например, на Мангышла-
ке.

Это говорит о том, что в целом на 
территории степной зоны у древнего 
населения существовали примерно 
одинаковые идеологические представ-
ления, а контакты в древности были 
достаточно широкими – это обмен ин-
формацией, идеями, общение. И куль-
тура за счет этого обмена динамично 
развивалась, в том числе и на террито-
рии Павлодарского Прииртышья.

  Беседовал Дмитрий ЛАРИОНОВ

(«Регион.kz», №20 (456), 17.05.2013)

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД УЧЕНЫМИ-АРХЕОЛОГАМИ НАЧАТА РАЗРАБОТКА УНИКАЛЬНО-
ГО КОМПЛЕКСА ПОСЕЛЕНИЙ ЭПОХИ НЕОЛИТА И ЭНЕОЛИТА НА ОЗЕРЕ БОРЛЫ, ЧТО В ЛЕ-
БЯЖИНСКОМ РАЙОНЕ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ. О СВЕЖИХ, ВЕСЬМА ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 
НАХОДКАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ МЫ БЕСЕДУЕМ С РУКОВОДИТЕЛЕМ РАСКОПОК – ДИРЕКТО-
РОМ ЦЕНТРА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С. ТОРАЙГЫРОВА ВИКТОРОМ МЕРЦЕМ.

999
ËÎØÀÄÜ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ ÐÀÍÜØÅ!

Обнаруженный нами памятник как ми-

нимум на тысячу лет древнее памятников 

ботайской культуры: именно там прежде 

фиксировались следы самого раннего про-

цесса доместикации лошади на террито-

рии нынешнего Казахстана (конец 4-го – 

начало 3-го тысячелетия до нашей эры).

Представление о том, что в эпоху неолита 
у нас были первобытные охотники… Мне ка-
жется, что такие взгляды на развитие нашего 
региона не вполне корректны. Ведь Казахстан 
в те времена находился в непосредственном 
контакте с древнейшими культурными цен-
трами старого мира – такими как Ближний 
Восток, Средняя Азия, Восточная Европа.

В степи, в отличие от лесной и горной местности, 
очень быстро происходила трансляция идей, обмен ин-
формацией, все новации очень быстро распространя-
лись, становились достоянием жителей. В том числе 
речь идет и о процессе доместикации лошади.

Костные останки, обнару-

женные учёными-археологами в 

районе озера Борлы. 
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Ақпарат айдыны

ПМУ – ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ЖАРШЫСЫ
2013 жылдың 6 мамырында С.То рай-

ғыров атындағы Павлодар мем ле кет-
тік университетінің концерт залында 
университет сту дент терінің бастама-
сымен 18 жасар Алина Сафронова-
ның ота жасауына қажетті қаржыны 
жинау мақсатында қайырымдылық 
концерт ұйымдастырылды.

Шараның мақсаты – айықпас дерт-
ке шалдыққан балалардың мəселесіне 
жұртшылықтың назарын аударту жəне 
студенттерді саламатты өмір сүру сал-
тына шақыру.

Концерт барысында көрермен «Соль 
мажор», «Голос за кадром» музыка лық 
топтардың, С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің 
бишілер мен əншілерінен құралған 
жастар шығармашылық топтарының 
өнеріне тəнті болды.

Сонымен қатар, концерт шеңберінде 
павлодарлық қолөнершілердің жəр мең-
кесі ұйымдастырылды.

Алина сəби кезінен балалар це ри-
бральді паралич сырқатымен күресіп 
келеді. Өкінішке орай, дə рігерлердің 
ем-домы нəтижесіз. Алайда, Новосібір 
жəне Омск қалаларының дəрігерлері 
науқас қызға ота жасауға дайын екенін 
айтқан. Алинаның ата-аналары отадан 
кейін қыздарының сауығып кетеріне 
сенімді. Бүгінде ота жасатуға қажетті 
қаражаттың болмағандығы ата-анаға 
қол байлау болып отыр.

Қайырымдылық концерттен кейін 
жиылған қаржы Алина Сафронованың 
отбасына табыс етілді.

  Жанар ЕЛЕШОВА

Студенты Павлодарского госу-
дарственного университета им. 
С.Торайгырова достойно выступили 
на IV Республиканской студенче-
ской олимпиаде по специальности 
«050905-Социальная работа», заняв 
II-ое командное место среди 9 ко-
манд со всего Казахстана.

В команду призеров «ПГУ.kz», вош-
ли студенты кафедры психологии и 
педагогики Павлодарского госуни-
верситета Асхат Абдрахманов, Лей-
ла Гусейнова (гр. СР-302), Ильдар 
Есманов (гр. СР-402).

К Республиканской олимпиаде 
студентов ПГУ им. С.Торайгырова 
готовила старший преподаватель ка-
федры психологии и педагогики Пав-
лодарского госуниверситета Светла-
на Черва.

Социальный проект студентов 
ПГУ на тему «Социальная клини-
ка «Мейірім» был отмечен членами 
жюри олимпиады в числе достой-
ных.

Команда филологов-русистов Пав-
лодарского государственного уни-
верситета им. С.Торайгырова дваж-
ды вошла в тройку победителей в 
республиканских олимпиадах. Наши 
филологи заняли II-ое и III-е команд-
ные места в олимпиадах, которые 
проводились на базе Инновацион-
ного Евразийского университета (г. 
Павлодар) и Казахстанского фили-
ала Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова (г. 
Астана). Руководитель студенческой 
команды ПГУ им. С.Торайгырова – 
доцент кафедры русской филологии 
Павлодарского госуниверситета, 
к.ф.н. Ольга Попович.

В Республиканской олимпиаде по 
специальности «Филология (русская 

филология)» достойно выступили от-
личники учебы Закия Габдрафикова 
(гр. Фил-302), Татьяна Гостищева (гр. 
Фил-402), Марина Синцова (гр. Фил-
402).

В предметной олимпиаде по спе-
циальности «Русский язык и литера-
тура» приняли участие победители 
первого (внутривузовского) этапа, 
лучшие студенты кафедры русской 
филологии вуза Дмитрий Белогра-
дов, Ульяна Валова (студенты груп-
пы ФИЛ(р)-302), Яна Жумабаева (сту-
дентка группы РЯиЛ-302).

Студенческая команда Павлодар-
ского государственного университе-
та имени С.Торайгырова представи-
ла вниманию жюри видеоролик «Кто 
такой филолог ПГУ». Оригинальным 
дополнением к выступлению коман-
ды стал прекрасный танец, который 
исполнили мастера спорта по спор-
тивно-бальным танцам, 7-кратные 
чемпионы Павлодарской области 
Филипп и Ульяна Валовы.

За изобретательность, артистизм 
и лингвистический вкус команда ПГУ 
была награждена грамотой «За II ме-
сто в творческом конкурсе «Загово-
ри, чтобы я тебя услышал».

Студенческие олимпиады – это 
возможность проявить свой интел-
лект, эрудицию, творческие способ-
ности. Такие состязания показывают 
уровень профессиональной подго-
товки будущих специалистов, каче-
ство их знаний. Наши призеры обре-
ли бесценный опыт поиска ответов 
на сложные профессиональные во-
просы, выдержали экзамен на сме-
лость, силу воли, проявили настоя-
щие олимпийские качества.

  Светлана КАБИДЕН

ЖАСТАР ФОРУМЫНДАҒЫ ЖЕҢІС
С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ 

ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 

СТУДЕНТТЕРІ Қ.И.СƏТБАЕВ 
АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ 

ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ 
УНИВЕРСИТЕТІ 

ЖАНЫНДАҒЫ МҰНАЙШЫ-
ИНЖЕНЕРЛЕР ҚОҒАМЫ 

(KNTUSPE STUDENT 
CHAPTER, АЛМАТЫ 

Қ.) ҰЙЫМДАСТЫРҒАН 
«OFFSHORE. DIVE INTO 

THE FUTURE» АТТЫ 
X МЕРЕЙТОЙЛЫҚ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАСТАР 
МҰНАЙ-ГАЗ ФОРУМЫНА 

ҚАТЫСТЫ.

Аталмыш Форум аясында 16 коман-
далар арасында «Oil Games» атты 
интеллектуалдық ойын өткізілді.

Ойынға қатысқандар И. Губкин атын-
дағы Мұнай жəне газ Ресей мем лекеттік 
университеті, Қ. Сəт баев атындағы 
Қазақ ұлттық техникалық университеті 
(2 команда), М. Əуезов атындағы 
Оңтүстік қазақстан мемлекеттік уни-
верситеті, Ш. Есенов атындағы Каспий 
мемлекеттік технологиялар жəне ин-
жиниринг университеті, Қазақстандық-
Британдық техникалық университеті, 
Томск мемлекеттік политехникалық 
университеті, Тюмень мемлекеттік 
мұнай-газ университеті, «Горный» 
Ұлттық минералды-шикізат университеті 
(Санкт-Петербург қ.), Уфа мемлекеттік 
мұнай университеті, Атырау мұнай жəне 
газ институты, Қ. Жұбанов атындағы 
Ақтөбе мемлекеттік университеті, 
Альметьев мемлекеттік мұнай инсти-
туты, Ухта мемлекеттік техникалық 
университетінің командалары болатын.

С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың 
командасын құрған «Мұнай-газ ісі» 

мамандығы бойынша білім алып жатқан 
студенттер, атап айтсақ, Динара Байым-
бетова (НГД-402 тобы), Ризагүл Ильчу-
баева (НГД-302 тобы), Якобс Сергеевс 
(НГД-304 тобы), Қабидолла Файзуллин 
(МГI-301 тобы).

Команда жетекшісі – х.ғ.к., С.То рай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті «Механика жəне мұнайгаз 
ісі» кафедрасының доценті Ғайни Сей-
тенова.

Ойын 3 турдан тұрды. Бірінші турда 
қатысушылардың білімдерін мұнай-
газ ісінің жалпы сұрақтары бойын-
ша тексеріп, екінші турда – арнайы 
мамандықтары бойынша сыналып, 
үшінші турда – арнайы мамандықтары 
бойынша мəліметтерді ағылшын тілін де 
ақпараттандыруы талап етілді.

Ойынның жалпы есебі бойынша 
С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің командасы 
жүлделі екінші орынға ие болды.

  Жанар ӘБДІҚАЛИҚЫЗЫ

2 мая 2013 года научная обще-
ственность Павлодарского госу-
дарственного университета им. 
С.Торайгырова отметила 75-летие 
известного ученого и талантливого 
педагога Мейрама Хамитова.

Доктор технических наук, доцент 
ВАКа, академик Академии социаль-
ных наук Республики Казахстан, 
профессор кафедры математики 
Павлодарского государственного уни-
верситета им. С.Торайгырова Мейрам 
Хамитов воспитал не одно поколение 
талантливых математиков, его учени-
ки трудятся на различных ответствен-
ных участках региона и страны.

Мейрам Хамитович – автор более 
100 научных и учебно-методических 
трудов, пяти монографий, двух сбор-
ников задач (в соавторстве), учебника 
по математике на казахском языке.

В кандидатской диссертации про-
фессором Хамитовым было раз-
работано уникальное решение 
десятичного периода системы диф-
ференциальных уравнений.

Ректор Павлодарского госу-
дарственного университета им. 
С.Торайгырова, д.э.н., профессор 
Серик Омирбаев, открывая торже-
ственное мероприятие, посвященное 
юбилею многоуважаемого профессо-
ра, в своем поздравительном слове 
сказал: «Ваша профессиональная 
карьера в сфере математики и об-
разования является ярким примером 
деятельности человека, гармонично 
сочетающего в себе лучшие свойства 
профессионала, ученого и граждани-
на».

Деканы, преподаватели, маги-
странты и студенты университета, 

его многочисленные ученики, со-
ратники и коллеги тепло поздравили 
юбиляра. В своем выступлении Мей-
рам Хамитович особо подчеркнул, 
что никогда не жалел о годах, отдан-
ных науке и вузу.

Высоко оценен вклад павлодарско-
го ученого в развитие образователь-
ной системы региона – ему присвоено 
звание «Почетный гражданин» Лебя-
жинского района Павлодарской обла-
сти, он является обладателем меда-
ли «Ветеран труда».

Профессионал, преданный науке, 
Мейрам Хамитов по сей день ведет 
подготовку магистров математиче-
ских наук, в свои 75 лет продолжая 
активно работать на кафедре матема-
тики ПГУ им. С.Торайгырова.

  Құралай ШАЙМАРДАНОВА

ДОСТОЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
В СТОЛИЦЕ

Студенческое олимпийское 
движение является пре-
красной возможностью 
проявить свои интеллек-
туальные и личностные 
качества, и радует то, 
что год от года ширит-
ся география участников 
этих состязаний, ка-
захстанские студенты 
активно включаются и 
в международные олим-
пийские состязания, до-
биваются призовых мест, 
больших побед и мирового 
признания.

ЮБИЛЕЙ ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО-
МАТЕМАТИКА ПГУ
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Сырсандық
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В работе конференции приняли уча-
стие: Рахимжанов Е.М., директор де-
партамента по делам религий АДР РК, 
Ешмуратов А.К., к.и.н., первый заме-
ститель председателя ПГФ НДП «Нұр 
Отан», Кималиденов К.Б., замести-
тель руководителя управления вну-
тренней политики Павлодарской об-
ласти, Нефёдова Н.В., председатель 
координационного совета молодёж-
ных этнокультурных объединений АНК 
Павлодарской области, руководители 
и представители государственных уч-
реждений, неправительственных ор-
ганизаций, в чью компетенцию входят 
вопросы конфессиональной политики, 
профессорско-преподавательский со-
став, магистранты, студенты универси-
тета.

Председатель конференции Омирба-
ев С.М., д.э.н., профессор, ректор ПГУ 
имени С.Торайгырова.

Актуальность конференции обуслов-
лена необходимостью повышения ре-
лигиозной грамотности студенческой 
молодёжи, приобщению магистрантов 
и студентов к изучению современных 

тенденций и проблем, происходящих в 
религиозной сфере.

Цель конференции – определение 
идейной направленности новых ре-
лигиозных движений и их влияния на 
духовное, социально-экономическое, 
общественно-политическое развитие 
современного Казахстана, профилак-
тика и предупреждение проникновения 
идей религиозного радикализма, экс-
тремизма и терроризма в молодежную 
среду, укрепление этноконфессио-
нальной толерантности.

Участники конференции заслушали 
и обсудили доклады на темы: «Консо-
лидация усилий различных институтов 
общества и власти в реализации За-
кона РК «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях» «Новые 
религиозные движения и проблемы 
экстремизма». «Новые религиозные 
движения и духовное состояние обще-
ства» «Религиозный экстремизм один 
из вызовов современной цивилиза-
ции», «Молодежь XXI века: духовные 
ценности и идеалы», «Манипулиро-
вание сознанием имманентная черта 

деструктивных течений и сект», «Роль 
интернет-ресурсов в информационной 
пропаганде».

По итогам обсуждённых актуальных 
проблем по вопросу «Истоки, идейная 
направленность новых религиозных 
движений и безопасность Казахстана» 
участники конференции выработали 
общую стратегию, основные направле-
ния которой предполагают:

1. Открытое, конструктивное и ува-
жительное обсуждение идей, межкон-
фессиональный и межкультурный диа-
лог, являющийся одним из основных 
факторов стабильности в Республике 
Казахстан, основой которого является 
продуманная политика государства в 
религиозной сфере, заключающаяся 
в сочетании демократических требо-
ваний, свободы совести, с одной сто-
роны, и права государства пресекать 
деятельность экстремистских и тотали-
тарных сект – с другой.

2. Запрещение пропаганды религиоз-
ной ненависти, которая представляет 
собой подстрекательство к дискрими-
нации, вражде и насилию. Светский ха-

рактер Республики Казахстан предпо-
лагает определенную степень влияния 
и воздействия государства на развитие 
религиозной ситуации внутри страны.

3. Организацию конференций, се-
минаров, тренингов и круглых столов 
в целях содействия объективному по-
ниманию сущности новых религиозных 
течений деструктивного характера, а 
также разъяснения и аргументирован-
ной критики идеологии религиозно-экс-
тремистских течений.

4. Осуществление программ по укре-
плению духа взаимопонимания, культу-
ры взаимоотношений между теолога-
ми, учеными, работниками искусства, 
средств массовой информации и мо-
лодежи, которые играют важную роль 
в инициировании и продолжении диа-
лога, свободного обсуждения вопросов 
религиозной жизни.

Участники научной студенческой 
конференции «Новые религиозные 

движения и безопасность Казахстана: 
взгляд молодёжи» ПГУ имени 

С.Торайгырова

ОЙ ӨРІСТІ КЕҢЕЙТУ
Ақида – (араб тіл. – «бай-

ланыстыру») – етістігінен 
шығады жəне сенім-наным, 
дүниетаным, идеология ма-
ғы наларын біл ді реді. «Ақи-
да» сөзінің ша ри ғат тық тү-
сі нігі адамның ұстанатын 
дү ниетанымына байланысты. 
«Ақида» ұғымы сенім жүйесі 
ретінде қолданылуымен бірге, 
белгілі бір мəзһабтың немесе 
бір мəзһабты құрған имамның 
иман негіздеріне қатысты 
айтқан пікірлері мен түсінігін 
білдіру үшін де қолданылады.

Жиһад – (араб тіл. – «күш 
жігер») – араб тілінде белгілі 
бір нəтижеге, мақсатқа жету 
үшін, яки бір істі істеу үшін бар 
қажыр-қайрат пен ынта-жігерді 
жұмсау, тырысу, күресу де-
ген мағыналарды білдіреді. 
Жиһадты қару алып соғысу деп 
біржақты түсінуге болмайды. 
Құранда «жиһад» сөзі 35 жерде 
аталғанымен, төрт жерде ғана 
тікелей «соғыс» мағынасында 
келген. Құранда «соғыс» 
ұғымы «харб», «мухарабə», 
«мағрака», «қитал» термин-
дерімен білдірілген. Барлық 
дипломатиялық байланыстар 
нəтижесіз аяқталып, келіс сөз-
дерден толықтай үміт үзілген 
шақта отанды қорғау үшін қолға 
қару алып, жиһад жасауға бо-
лады. Жиһад – «адамға Алла 
тағаланы тану үшін жол ашу» 
дегенді де білдіреді. Жара-
тушыны тануға сауатсыздық, 
кедейшілік пен еркін ойға, 
санаға жасалған шектеулер ке-
дер гі келтірсе, солармен күресу 
үшін атқа ры латын бар лық іс-
шара жиһад болып есептеледі.

Муджахит – (араб тіл. – 
«күресуші» «күш жігер салу-
шы») – жихадқа қатысушы. 
«Муджахит» – ол тек сарбаз 
емес, ол сондай-ақ күресі 
джихадтың оң мағынасының 
аясына сəйкес келетін кез кел-
ген мұсылман да.

(Халықаралық мəдениет 
жə не дін орталығының, Қа-
зақ стан Республикасының 
дін істері Агенттігінің «Ді-
ни терминдер, олардың 
тү сі ні гі» анықтамасына 
негізделіп дайындалған).

Христиандық мейрамдарының тарихынан
Христиандық мейрамдар – Шір-

кеу дің рухани жəне литургия лық 
өміріндегі ерекше, қасиетті-сал та-
натты кезеңдер (күндер). Өз жиын-
ты ғында жылдық құ дай ға құл шылық 
ету шеңберін құ рай ды (литургиялық 
жыл). Негізгі христиандық мейрам-
дар христиандықтың мифологиясын 
жəне шіркеулік өмірдің құрылуын 
қамтып көрсетеді.

Негізгі он екі мейрамдар бар 
(апостолдардың санына байланы-
сты), олардың ішінен мəні ерек-
ше – Пасха, Пятидесятница жəне 
Рождество. Тұрақты тойланатын мей-
рамдар (Крещение) жəне Пасханы 
тойлау күніне байланысты болатын 
жылжымалы мейрамдар бар.

Негізгі жалпы христиандық мей-
рамдардан басқа ғибадатханалық 
немесе тақтық, сонымен қатар 
христиандық шіркеуді құру ісіне 
маңызды үлес қосқан немесе дін 
үшін жазғырылған əулие-əнбиелерге 

арналған мейрамдар кездеседі. 
Қатардағы діндар адамдар үшін 
шіркеулік өмірдің рəсімдік жағы ең 
алдымен өз дінінің басқа діннен 
айырмашығын білдіреді.

Негізгі христиандық мейрамдар: 
Благовещение Пресвятой Бого-
родицы, Пресвятая Богородица 
ғибадатханасына кіру, Вознесение, 
Вход Господень в Иерусалим (Верб-
ное воскресенье), Крестовоздвиже-
ние, Крещение Господне (Богоявле-
ние), Обрезание Господне, Пасха, 
Покров Пресвятой Богородицы, Пре-
ображение Господне, Рождество 
Иоанна Предтечи, Рождество Пре-
святой Богородицы, Рождество 
Христово, Сретение Господне, Тро-
ица, Успение Богородицы, Негізгі 
христиандық оразалар.

Ораза – белгілі бір мерзімде əртү-
рлі тамақтан немесе оның жеке 
түрлерінен (əсіресе еттен) бас тар-
ту. Əрбір православиелік адам жыл 

бойы сəрсенбі жəне жұма күндері, 
крещендік сочельник күні, Иоанн 
Крестительді алып тастаған күні, Воз-
движение Креста Господня мейрамы 
кезінде ораза ұстау керек. Осыған қоса 
4 көпкүнгі оразалар болады. Көктемгі 
(Ұлы) – Масленицадан кейін алғашқы 
дүйсенбі күні басталып, Пасхаға дейін 
созылады. Жазғы (Петров) – Рухани 
күннен кейін алғашқы дүйсенбі күні 
басталып, 29 маусым (12 шілде) күні 
Петр жəне Павел қасиетті апостолдар 
күні аяқталады. Күзгі (Успенский) – 
Успения мейрамы алдындағы 15 күн. 
Қысқы (Рождестволық жəне Филип-
пов) – 15 (28) қарашадан басталып, 
Рождество Христов алдында 40 күн 
созылады.

Г.Қ. ЖАПЕКОВА, 
т.ғ.к., доцент, С. Торайғыров 

атындағы ПМУ Этносаралық жəне 
конфессияаралық үрдістерді 

зерттеу АҒПО аға ғылыми 
қызметкері

Желідегі кеңес – виртуалдық 
ынтымақтастыққа кезекті қадам

Осы жылдың 2 мамырында 
Этносаралық жəне конфессияаралық 
үрдістерді зерттеу аймақтық ғылыми-
практикалық орталықпен «Мемле-
кет жəне үкіметтік емес ұйымдар. 
«Сауықтыру сұрақтары бойынша 
деструктивтік діни ағымдардан зар-
дап шеккендерге көмек Орталығы 
Ассоциациясының рөлі» тақырыбына 
кезекті онлайн-конференция өткізілді. 
Модераторлар: Ж.Ш. Слямов, ҚР дін істер 
Агенттігінің дін істер департаментінің бас 
маманы, Ю.О. Денисенко, «Деструктивтік 
діни ағымдардан зардап шеккендерге 
көмек Орталықтарының Ассоциация-
сы» заңды тұлғалар Ассоцияциясының 
директоры, «Деструктивтік діни 
ағымдардан зардап шеккендерге көмек 
Орталығы» ҚҚ президенті, И.В. Рандюк, 
«Адал» Жастар қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы.

Онлайн-конференцияны өткізу кезінде 

9 сұрақ келіп түсті, сонын ішінде: Ж.Ш. 
Слямовқа, ҚР дін істер Агенттігінің дін 
істер департаментінің бас маманы, – 
5 сұрақ, Ю.О. Денисенко, «Деструктивтік 
діни ағымдардан зардап шеккендерге 
көмек Орталықтарының Ассоциациясы» 
заңды тұлғалар Ассоцияциясының ди-
ректоры, – 2; И.В. Рандюк, «Адал» Жа-
стар қоғамдық бірлестігінің төрағасы – 
1. Қолданушылар сұрақтарынының 
біріне Н.Е. Каирбеков, исламтану-
шы, халықаралық қарым-қатынастар 
магистрі, Орталықтың қызметкері 
жауп берді. Виртуалдық тілдесудің 
қатысушыларын əсіресе осындай 
сұрақтар қызықтырды: діни радика-
лизмге қарсылық жəне алдын-алу 
сұрақтарымен айналысатын үкіметтік 
емес ұйымдар əрі деструктивтік куль-
ттерден жəне секталардан зардап шек-
кендерге көмек орталығының əрекеттері. 
Осындай орталықтармен мемлекет 

өзара əрекет қалай жасайды жəне Пав-
лодар облысында ұқсас орталықтар 
барма деген сұрақ қолданушылардың 
бірімен қойылды.

Есептегіштің мағлұматы бойынша бір 
сағаттық жұмыста қарап шыққандардың 
жалпы саны 158 құрады, сонын ішінен 
қолданушылардың ең көбі Қазақстаннан 
(95,7,3 %), сосын Ресей (2,4 %). Жастық-
жыныстық ерекшелігі бойынша осылай-
ша бөлінді: жыныстық ерекшелігі бой-
ынша: еркек – 87 %; əйел – 13 %; жастық 
категория бойынша: 18 жас – 18 %; 25 
жас – 53 %; 35 жас 18 %; 45 жас – 12 %. 
Өткізілген онлайн-конференцияның 
мəліметтерін «Rukhani alem» сайтынан 
танысуға болады.

Н.С. ТЫШҚАНОВА, 
С. Торайғыров атындағы ПМУ 

Этносаралық жəне конфессияаралық 
үрдістерді зерттеу аймақтық ғылыми-

практикалық орталығының директоры

РЕЗОЛЮЦИЯ
03 мая 2013 года в ПГУ имени С.Торайгырова состоялась научная 

студенческая конференция «Новые религиозные движения и 
безопасность Казахстана: взгляд молодёжи»
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А Құрметті оқырмандар! Біз жаңадан ашылған айдарымызда мəліметтерді жариялауды жалғас-

тырамыз. Бүгін Сіздердің назарларынызға біз христиандық мейрамдар туралы мəлімет ұсынамыз.
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Павлодар облыстық «Баспасөз үйі» 
ЖШС баспаханасында басылды.

Павлодар қ., Ленин к., 143 үй
тел.:61-80-26. 

Жарияланған мақаладағы ав-
тор пікірі редакцияның көзқарасын 

білдірмейді. Редакцияға түскен 
қолжазба қайтарылмайды, үш 

компьютерлік беттен асатын матери-
алдар қабылданбайды. 

РЕДАКЦИЯ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64, 

427A - кабинет.
Байланыс тел/факс: 67-36-48

Құрылтайшы – С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
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Соңғы бет
БИОГРАФИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА
Финн Эрлинг Кидланд 
(Finn Erling Kydland)
Норвежский экономист, 

профессор экономики в 
Калифорнийском Универ-
ситете в Санта-Барба-
ре (University of California, 
Santa Barbara). Препода-
ет также в Школе бизнеса 
Теппер (Tepper School of 
Business) при Университете 
Карнеги-Меллон (Carnegie 
Mellon University). Занимает 
профессорскую должность 
в Норвежской школе эко-
номики и делового адми-
нистрирования (Norwegian 
School of Economics and 
Business Administration, 
NHH).

Родился 1 декабря 1943 
года в Альгарде, Норвегия.

В 1968 году получил сте-
пень бакалавра Норвеж-
ской школы экономики и де-
лового администрирования.

В 1973 году защитил док-
торскую диссертацию в об-
ласти экономики в Универ-
ситете Карнеги-Меллон на 
тему децентрализованного 
макроэкономического пла-
нирования.

После получения док-
торской степени Кидланд 
вернулся преподавателем 
в Норвежскую школу эконо-
мики.

Во второй половине 70-х 
получил приглашение ра-
ботать в Университете Кар-
неги-Меллон. С тех пор и по 
настоящее время профес-
сор Кидланд живет в Со-
единенных Штатах (United 
States).

Занимал должность про-
фессора экономического 
факультета Университета 
Карнеги-Меллон до 2004 
года, когда стал препода-
вателем Калифорнийского 
Университета в Санта-Бар-
баре и основал Лаборато-
рию совокупной экономики 
и финансов (Laboratory for 
Aggregate Economics and 
Finance, LAEF) в том же 
учебном заведении.

В 2004 году Финн Э. Кид-
ланд совместно с Эдвар-
дом К. Прескоттом (Edward 
C. Prescott) стал лауреатом 
Нобелевской премии по 
экономике за вклад в раз-
витие динамической макро-
экономики.

Кидланд является кон-
сультантом Федеральных 
резервных банков Дал-
ласа (Dallas), Кливленда 
(Cleveland) и Сент-Луиса (St. 
Louis), и старшим научным 
сотрудником 'IC2 Institute' в 
Техасском Университете в 
Остине (University of Texas 
at Austin). В качестве при-
глашенного ученого и про-
фессора он работал в са-
мых разных организациях, 
от Гуверовского Института 
(Hoover Institution) до Биз-
нес-школы Университета 
Torcuato di Tella в Буэнос-
Айресе, Аргентина (Buenos 
Aires, Argentina).

Соңғы бетСоңғы бетСоңғы бетСоңғы бетСоңғы бетСоңғы бет

ЛАУРЕАТ 
НОБЕЛЕВСКОЙ 

ПРЕМИИ – В ПГУ!
Визит в ПГУ им.С.Торайгырова но-

белевских лауреатов становится при-
ятной традицией. 25 мая 2013 наш вуз 
посетил выдающийся норвежский 
ученый, лауреат Нобелевской премии 
по экономике Финн Кидланд.

Профессор экономики Калифорний-
ского Университета в Санта-Барбаре 
(США) Финн Кидланд прочитал лекцию 
для магистрантов, докторантов и про-
фессорско-преподавательского состава 
финансово-экономического факультета 
ПГУ им. С. Торайгырова. Это второй ла-
урет Нобелевской премии, посетивший 
крупнейший вуз Павлодарского региона. 
В мае 2012 года в ПГУ им. С. Торайгыро-
ва прочитал лекции создатель еврозоны 
Роберт Манделл.

Финн Кидланд – выдающийся ученый 
современности в области экономиче-
ской науки. В своих исследованиях Финн 
Кидланд, главным образом, специализи-
руется на изучении деловых кругов, ва-
лютной и фискальной политики, эконо-
мики труда, политической экономики и 
циклических колебаний. В 2004 году он 
был удостоен почетного звания лауреата 
Нобелевской премии «За вклад в дина-
мическую макроэкономику, а именно за 
временной фактор экономической поли-
тики и силы, управляющие деловыми ци-
клами». Профессор Финн Кидланд стал 
третьим за всю историю норвежцем, по-
лучившим эту высокую награду.

Нобелевскую премию он получил за 
совместную работу с Эдвардом Прескот-
том. Видные учёные фактически положи-
ли начало современной теории экономи-
ческих колебаний.

В рамках своего визита в университет 
Финн Кидланд ознакомился с лаборатор-
но-технической базой, научно-практиче-
скими центрами, музейным комплексом 
и обширным фондом библиотеки вуза. 
Также в зале Ученого Совета ПГУ им. 
С.Торайгырова Финн Кидланд провел 
встречу с учащимися школ города № 3, 
41, 25.

В приветственном слове ректор Павло-
дарского госуниверситета Серик Омир-
баев подчеркнул, что визит Нобелевского 
лауреата – это ещё одно свидетельство 
того, что университеты Казахстана актив-
но переходят на инновационные рельсы 
и успешно интегрируются в мировое об-
разовательное пространство.

В ходе встречи в торжественной обста-
новке мистеру Кидланду было присвоено 
звание «Почетный профессор ПГУ», вру-
чены памятные сувениры и книги об уни-
верситете.

Еще одним знаковым событием дня 
стало открытие в ПГУ им. С.Торайгырова 
учебной аудитории имени Финна Кидлан-
да. Лауреат Нобелевской премии по эко-
номике принял участие в торжественной 
церемонии открытия аудитории.

  Құралай ШАЙМАРДАНОВА


