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АБЫЛАЙ ХАННЫҢ 300 ЖЫЛДЫҒЫ 4-5 бетте

ВЕНГЕРСКИЕ 
УЧЕНЫЕ В ПГУ

БІЗГЕ БӘСЕКЕГЕ 
ҚАБІЛЕТТІ,
ЖАҢАШЫЛ 
ТЕХНОПАРКТЕР ҚАЖЕТ

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА 

С.К. Шаймарданова,

филологических 
наук, профессор 

Сегодня в поликультурном пространст-
ве Республики Казахстан налицо богатый 
опыт межкультурной коммуникации. Одним 
из основных приоритетов государственной 
политики нашей страны является сохране-
ние и укрепление межэтнического и меж-
конфессионального мира. Культура Казахс-
тана отличается высокой толерантностью, 
открытостью всему новому. И это является 
немаловажным условием для процесса ин-
теграции в мировое сообщество. Для даль-
нейшего успешного развития Казахстана, 
по мнению Главы государства Нурсултана 
Назарбаева, «мы должны научиться жить 
в сосуществовании культур и религий. Мы 
должны быть привержены диалогу культур 
и цивилизаций. Только в диалоге с другими 
нациями наша страна сможет достичь успеха 
и влияния в будущем. В XXI веке Казахстан 
должен укрепить свои позиции региональ-
ного лидера и стать мостом для диалога и 
взаимодействия Востока и Запада».

Но, несмотря на усиление процесса гло-
бализации, в большинстве стран мира, и Ка-
захстан в этом отношении не исключение, 
сохраняется интерес к национальным тради-
циям и собственной истории.

В этом направлении в нашем государст-
ве начата системная работа по реализации 
программы исторических исследований «На-
род в потоке истории», инициатором разра-
ботки которой является Президент страны. 
Совсем недавно в республиканской прессе 
была опубликована статья Главы государст-
ва «Воплощение мечты Абылая», посвя-
щенная 300-летию великой исторической 
личности поистине вселенского масштаба 
Абылай-хана.

Если в призме вышеизложенных поло-
жений о развитии национальной истории и 
культуры говорить о воспитательном зна-
чении изучения истории для молодых ка-
захстанцев, то здесь следует отметить, что 
погружаясь в глубины национального прош-
лого, современная молодежь получает уро-
ки истинного патриотизма, гордости за кра-
соту родной земли, за несметные богатства 
ее недр, проникается высоким гражданским 
долгом.

Изучение национальной истории и культу-
ры – стратегически важная государственная 
задача, выполнение которой способствует 
проектированию новой мировоззренческой 
модели будущего Казахстана, определению 
главных ценностей и ориентиров, которые 
должны укреплять национальную идентич-
ность в глобализующемся мире.
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Жаңалықтар желісі

НҰРЛЫ БОЛАШАҚ
Қазақстан Республи-

касы Парламентінің Се-
нат депутаттары Ана-
толий Башмаков жəне 
Құсайын Уəлиев С. То-
райғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетіне арнайы 
іс-сапармен келді.

Іс-сапардың мақса-
ты – ағымдағы жылдың 
18 қазан күні «Нұр Отан» 
Халықтық демократиялық 
партиясының кезектен 
тыс съезінде қабылда-
натын партияның «Нұр 
Отан. Нұрлы болашақ 
жолында!» атты жаңа 
саяси Доктринасының құ-
рылымы мен басты əдіс-
тəсілдерін, сондай-ақ құ-
жаттың жалпы мазмұнын 
талқылау.

Кездесуді ашқан С. То-
райғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетінің Дамыту 
стратегиясы бойынша 
жəне тəрбие мен əлеу-
меттік жұмыс жөніндегі 
проректоры, с.ғ.д., про-
фессор Арман Ақышев 
өз сөзінде: «Нұр Отан» 
халықтық демократия-
лық партиясы құрылған 
күннен бастап экономика 
мен саясатта ауқымды 
реформаларды тұрақ-
ты түрде жүзеге асырып, 
адамның, қоғамның жəне 
мемлекеттің дамуына қо-
лайлы жағдайлар жасап 
келеді», – деп айтты.

ҚР Парламентінің Се-
нат депутаты, Əлеу-
меттік-мəдени даму коми-

тетінің мүшесі Анатолий 
Башмаков: «Қуатты мем-
лекет, ең алдымен, еркін, 
жасампаз жəне өз күшіне 
сенімді азаматтарға арқа 
сүйейді. Сондықтан, жаңа 
сипатты білім мен жоғары 
кəсіпқойлық қасиетке ие 
болуға ұмтылу, өз ден-
саулығын сақтауға деген 
ынталылық əр адамның 
күнделікті дағдысы мен 
тіршілігінің айнымас қа-
ғидасы болғаны дұрыс. 
Қазіргі заманғы білімді, 
ата дəстүр мен өмірден 
түйген тəжірибесін үй-
лестіре білу адам да-
муының негізіне айналуы 
тиіс», – деп айтқан бола-
тын.

Сонымен қатар, ҚР Пар-
ламентінің Сенат депу-
таты, Əлеуметтік-мəдени 
даму комитетінің хатшы-
сы Құсайын Уəлиев: «Нұр 
Отан» партиясының «Нұр 
Отан. Нұрлы болашақ 
жолында!» саяси докт-

ринасында партияның 
идеологиясы нақтыла-
нып, ұзақ мерзімге арнал-
ған негізгі құндылықтары 
айқындалып көрсетілген. 
Доктрина Елбасының 
мемлекеттік бағытының 
тұрақтылығы мен баян-
дылығын, көркеюін қамта-
масыз ететін тірек ретінде 
«Қазақстан-2050» Стра-
тегиясын табысты жүзе-
ге асыруға қызмет етеді 
жəне оның қызмет ету 
мерзімі бірнеше онжыл-
дықтарға есептелген», – 
деген.

ПМУ-ға келген жоғары 
лауазымды қонақтар кез-
десуге қатысқан оқыту-
шылар мен студенттердің 
сұрақтарына толықтай 
жауап берді.

Кездесу соңында де-
путаттар «С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінің 
құрметті профессоры» 
атағына ие болды.

VI ТОРАЙҒЫРОВ 
ОҚУЛАРЫ

2013 жылдың 11 қазанын-
да С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінде белгілі қазақ 
ақыны, ағартушы, қоғам 
қайраткері С.Торайғыров-
тың 120 жылдығына орай 
«VI Торайғыров оқулары» 
атты дәстүрлі халықара-
лық ғылыми-теориялық 
конференция өз жұмысын 
бастады.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінің Ғылыми жұмыс 
пен инновациялар бойынша проректоры 
Нұрлан Ержанов конференцияның ашылу 
салтанатында сөйлеген сөзінде: «Біздің 
университет Павлодар өңірінің ғылыми 
жəне мəдени өмірінде əрдайым көш ба-
сында келеді. Өйткені, бүгінгі Павлодар 
мемлекеттік университеті қабырғасында 
өтіп жатқан ғылыми конференция тəуелсіз 
мемлекеттің дамуына сүбелі үлес қосаты-
ны сөзсіз. Еліміздің белгілі де бірегей ағар-
тушысы С.Торайғыровтың халық игілігіне 
қалдырған мұрасы өшкен жоқ, естен шық-
қан емес. Оның асыл мұраларының кейінгі 
ұрпаққа жетуі үшін бүгінгі ғылыми шараны 
ұйымдастырушылар мен қатысушылардың 
үлесі зор», – деп мəлімдеді.

Конференция жұмысына құрметті қо-
нақтар ретінде «Арыс» баспаханасының 
басшысы, ф.ғ.д. Ғарифолла Анесов, Л.Н.Гу-
милев атындағы ЕҰУ Журналистика ка-
федрасының профессоры, ф.ғ.д. Меңдігүл 
Шыңдалиева, Омск мемлекеттік педаго-
гикалық университетінің Əдебиет кафед-
расының меңгерушісі Вероника Москвина, 

Этвас Лоранд университетінің профессо-
ры Андрас Золтан (Венгрия) қатысты. Кон-
ференцияға жиналған ғылым сүйер қауым-
ға Ирландиядан шақыртылған Дублин 
технологиялық университетінің профессо-
ры Энн Мерфи өз баяндамасын ұсынды. 
Ол баяндамасында жаһандану дəуіріндегі 
жоғары білім жүйесіндегі интеграциялық 
үдерістер турасында қызықты мəліметтері-
мен бөлісті.

Конференция жұмысы барысында тех-
никалық, жаратылыстану жəне гумани-
тарлық ғылымдарының өзекті мəселелері 
қозғалды. Алайда, С.Торайғыров шығар-
машылығының ерекшеліктері жəне оның 
қазақ қоғамының дамуына қосқан үлесі 
жайындағы талқылаулар мен мəлімде-
мелер конференцияның басты тақырыбы 
болды.

Сөзін түйіндей келе Нұрлан Тельманұлы: 
«Бүгінгі конференцияға қатысушылар ұлы 
жерлесіміз Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
демократия, ағартушылық жəне қайырым-
дылық жолындағы ұлы істерінің лайықты 
жалғастырушысы болатынына сенемін», – 
деді.

VI ТОРАЙҒЫРОВ VI ТОРАЙҒЫРОВ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ПГУ

В Павлодарском государственном университете им. С. 
Торайгырова состоялся круглый стол на тему «Защита 
прав интеллектуальной собственности».

Целью обсуждения стало разъяснение законодательства о защите 
прав интеллектуальной собственности.

Открывая мероприятие, директор регионального центра инноваций 
и трансферта технологий Павлодарского государственного универси-
тета им. С. Торайгырова Сергей Смаилов отметил: «На сегодняшний 
день защита прав интеллектуальной собственности влияет на между-
народный имидж и авторитет государства. И создание для изобрета-
телей благоприятного правового режима является для страны одной 
из первостепенных задач».

В заседании круглого стола приняли участие: начальник отдела по 
защите прав интеллектуальной собственности департамента юстиции 
Павлодарской области Талгат Оспанов, деканы факультетов Павло-
дарского госуниверситета Толеугазы Токтаганов, Александр Кислов, 
Марат Кудерин, ученые вуза и известные изобретатели Анатолий За-
харов, Абылхан Каракаев, Николай Дудак, председатель Центра сту-
денческих инновационных разработок «ConcordiA» Альфараби Узак, 
специалисты патентно-лицензионной деятельности.

В своем выступлении Т. Оспанов особо подчеркнул тот факт, что 
между ПГУ им. С. Торайгырова и департаментом юстиции подписан 
меморандум о сотрудничестве, одним из пунктов которого является 
разъяснительная работа со стороны сотрудников департамента по во-
просам интеллектуальной собственности для изобретателей вуза.

Кроме этого, участниками были обсуждены такие важнейшие вопро-
сы, как порядок, сроки, тарификация по патентованию, законодатель-
ная база патентно-лицензионной деятельности.
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Бетті даярлаған Құралай Шаймарданова

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ АЙМАҚ ДАМУЫ
2013 жылдың 2 қазан 

күні С. Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемле-
кеттік университетіде 
Қазақстан Республикасы 
Экономика және бюд-
жеттік жоспарлау ми-
нистрлігінің, Қазақстан 
Республикасы Аймақтық 
даму министрлігінің, Пав-
лодар облысы бойынша 
Экономика және бюд-
жеттік жоспарлау басқар-
масының өкілдерінің қа-
тысуымен кездесу өтті.

Экономика жəне аймақ-
тық даму мəселелерінің талқылауына ҚР 
Экономика жəне бюджеттік жоспарлау ми-
нистрлігінің жауапты хатшысы Дина Шəжено-
ва, Қазақстан Республикасы Аймақтық даму 
министрлігінің Аймақаралық ынтымақтастық 
жəне экономикалық аудандастыру департа-
ментінің директоры Ардақ Досанов, Павлодар 
облысы бойынша Экономика жəне бюджеттік 
жоспарлау басқарма басшысының орынбаса-
ры Ирина Назарчук қатысты.

Кездесу барысында Дина Шəженова айма-
ғымыздың жəне еліміздің экономика саласын-
дағы маңызды мəселелерді талқыға салды. 
Атап айтсақ, ҚР Салық кодексінің болжамды 

өзгерістері, бизнесті инвестициялау, əлеу-
меттік саясаттың жаңа бағыттары, тұрғын-үй 
коммуналдық шаруашылығының модерни-
зациялау, Егіншілік пен мал шаруашылығын 
қаражаттандыру, білім беру саласындағы өз-
герістер сияқты тақырыптар аясында сөз қоз-
ғалды.

Іс-шараға С. Торайғыров атындағы ПМУ-
дың профессорлық-оқытушылар құрамы 
жəне студенттері белсенді қатысты.

Экономика саласының мамандарын сапа-
лы даярлауға зор ықпал жасайтын ЖОО үшін 
осындай кездесудің маңызы зор.

ҚАРИЯЛАР - АСЫЛ ҚАЗЫНАМЫЗ
С. Торайғыров атын-

дағы Павлодар мем-
лекеттік универси-
тетінде Халықаралық 
Қариялар күніне ар-
налған мерекелік іс-
шара өтті.

Қалыптасқан игі дəстүр бо-
йынша іс-шараға С. Торайғы-
ров атындағы ПМУ əкімшілігі, 
қоғамдық ұйымдардың өкіл-
дері жəне облыс ардагерлері 
қатысты.

Жыл сайын 1 қазанда 
əлем жұртшылығы Қариялар 
күнін атап өтеді. Бұл тамаша 
дəстүр ардагерлердің қо-
ғам өмірін дамытуға қосқан 
үлесін атап көрсетсе, екінші 
жағынан аға ұрпақ өкілдері-
не қамқорлық болып табы-
лады.

ПМУ-да ұйымдастыр-
ған іс-шараның барысын-
да С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің Дамыту стра-
тегиясы бойынша жəне тəр-
бие мен əлеуметтік жұмыс 

жөніндегі проректоры, с.ғ.д., 
профессор Арман Ақышев 
қарияларға ғұмырлары ұзақ, 
баянды да берекелі бол-
сын деп жүрекжарды лебізін 
білдіріп, былай деді: «Жасы 
асқан адамдарға құрмет көр-
сету біздің халқымызда да 
ежелден бар. Себебі олар 
еліміздің алтын қоры, патрио-
тизмнің үлгісін көрсетушілер, 
ортақ іске берілген жəне шы-
дамдылық пен оптимизмді 
сақтаушылар. Бұл адамдар 
бүкіл ғұмырын еңбекке, ба-

лаларды тəрбиелеуге ар-
наған. Олардан эстафета 
қабылдаған бүгінгі ұрпақ ата-
аналарының бастаған ісін 
жалғастыруда. Сондықтан 
да осындай ерен енбегі үшін 
қарияларға ризашылық білді-
реміз. Олардың көбі əлі де қа-
тардан қалған жоқ».

Мерекелік іс-шара ПМУ 
студенттік филармониясы 
ұйымдастырған концерттік 
бағдарламамен жəне бағалы 
сыйлықтардың табыс етілуі-
мен өз жалғасын тапты.

КОМАНДА ПГУ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
ВЫИГРАЛА КУБОК МОН РК

Команда Павлодарского государственного университета 
им. С. Торайгырова стала победителем в традиционном Ре-
спубликанском межрегиональном турнире по мини-футболу 
среди Высших учебных заведений Республики Казахстан на 
Кубок Министра образования и науки Республики Казахстан.

В соревновании, проходив-
шем с 30 сентября по 7 октября 
2013 года, приняли участие ко-
манды из 18 вузов.

Тренером команды ПГУ им. 
С. Торайгырова выступил штат-
ный тренер по мини-футболу 
университетского спортивного 
клуба «Сұңқар», мастер спор-
та по пляжному футболу Есен 
Мунтынов. Своим блестящим 
результатом команда Павло-
дарского госуниверситета по 
мини-футболу подтвердила 
чемпионское звание, получен-

ное в 2011 году.
Отдельные игроки были на-

граждены по номинациям. В 
их числе – студент группы ТТ-
102 факультета металлургии, 
машиностроения и транспорта 
ПГУ Ризабек Мурсалимов, по-
бедивший в номинации «Луч-
ший вратарь».

Главная задача проводимых 
соревнований – призвание 
молодежи к активному образу 
жизни, создание единого спор-
тивного коллектива среди всех 
студентов нашей Родины.

УЧЕНЫЙ ПГУ НА III МЕЖДУНАРОДНОМ 
КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

Заведующий кафедрой исполнительского искусства Пав-
лодарского государственного университета им. С. Торайгы-
рова, кандидат искусствоведения Данияр Мергалиев принял 
участие в III Международном культурном форуме (гг. Москва 
и Ульяновск).

Форум состоялся в рамках 
Программы краткосрочных оз-
накомительных поездок в Рос-
сийскую Федерацию молодых 
представителей политических, 
общественных, научных и де-
ловых кругов иностранных го-
сударств «Новое поколение».

В соответствии с деловой ча-
стью визита, ученый ПГУ им. 
С. Торайгырова в составе де-
легации из СНГ встретился с 
руководством администрации 
Ульяновской области, с Мини-
стром искусства и культурной 
политики Ульяновской области 
Т.А. Ившиной, с руководите-
лем Федерального агентства 
по делам Содружества неза-
висимых государств, соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, и по международ-
ному сотрудничеству (Россо-
трудничество) К.И. Косачевым, 
с руководством МИД России, с 
руководителем Департамента 
внешнеэкономических и меж-
дународных связей Правитель-
ства Москвы С.Е. Черёминым, 
а также посетил российские 
вузы по своему профилю.

Кроме этого, для гостей Фо-
рума были организованы оз-
накомительные экскурсии по 
главным достопримечатель-
ностям Москвы, посещение 
концерта с участием опер-
ной звезды мировой величи-
ны Дмитрия Хворостовского. 
Особенно знаковой для го-
стей из Казахстана стала все-
российская премьера фильма 
Егора Кончаловского «Сердце 
моё – Астана», снятого со-
вместно с казахстанскими 
кинематографистами. После 
премьеры прошла творческая 
встреча режиссера со зрите-
лями.

По мнению Данияра Мер-
галиевича, проведение таких 
масштабных мероприятий 
международного уровня, как 
III Международный культур-
ный форум, способствует укре-
плению дружеских отношений 
между государствами в миро-
вом сообществе, а также при-
дает большой импульс научной 
деятельности и развитию твор-
ческого потенциала каждого из 
его участников.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВУЗА США В ПГУ
В Павлодарском госу-

дарственном универси-
тете им. С. Торайгыро-
ва состоялась встреча 
преподавателей и сту-
дентов с представи-
телем Университета 
Дюка (Duke University, 
Северная Каролина, 
США) Джозефом Та-
мом.

Встреча была посвяще-
на обсуждению программы 
стажировки для преподава-
телей Павлодарского госу-
ниверситета по программе 
«Болашақ». На встрече при-
сутствовали ППС и студенты 
финансово-экономического 
факультета ПГУ.

Декан финансово-эконо-

мического факультета, к.т.н., 
профессор Тахир Эрназа-
ров, открывая мероприя-
тие, сообщил о значимости 
стипендиальной программы 
«Болашак» для успешного 
карьерного роста молодых 
казахстанских специалистов.

Университет Дюка (Duke 
University) занимает 23 место 

в мировом рейтинге универ-
ситетов.

Джозеф Там высказал глу-
бокое уважение к руковод-
ству Павлодарского госу-
дарственного университета 
им. С. Торайгырова. Также 
он предоставил полную ин-
формацию о своем учебном 
заведении, отметив, что Уни-
верситет Дюка всегда открыт 
для казахстанских студен-
тов, обладающих высоким 
уровнем знаний и духовной 
культурой.
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5 и 6 октября в 13.35 и 11 часов 
соответственно прозвучали две 
передачи в радиоэфире респу-
блики. Кроме того, в празднич-
ном номере областной газеты 
вышла статья «Образ Абылай-
хана в трилогии Есенберлина 
«Кочевники». Это был мой лич-
ный скромный вклад в юбилей-
ные торжества.

Что же касается первого дня 
празднования, то с утра гости 
собрались в уютном зале Двор-
ца культуры «Көкшетау», где 
проходила международная на-
учно-практическая конферен-
ция «Абылай-хан и его истори-
ческая эпоха». Модератором 
был ректор ЕНУ им. Л. Гумилева 
Е.Б. Сыдыков. Он предоставил 
слово для приветствия Государ-
ственному секретарю Республи-
ки Марату Тажину, зачитавшему 
приветственное письмо Пре-
зидента Республики Казахстан 
Нурсултана Абишевича Назар-
баева. В своем обращении Пре-
зидент сказал, что историю жиз-
ни Абылай-хана надо ставить в 
пример всей нации, ибо он был 
видным правителем, в трудные 
и суровые времена спасшим 
свой народ от уничтожения. Он 
смело взял на себя ответствен-
ность за судьбы людей и испол-
нил свой долг перед Родиной, 
подчеркнул Глава государства.

На пленарном заседании вы-
ступили потомки Абылай-ха-
на – академик РАН, доктор исто-
рических наук, профессор Н.Е. 
Бекмаханова, архитектор, автор 
герба РК Ш.И. Уалиханов, ди-
ректор института тюркологии, 
доктор филологических наук, 
профессор Ш.И. Ибраев. Все 
выступающие с большим вооду-
шевлением были выслушаны 
аудиторией.

В зале присутствовали видные 
государственные и обществен-
ные деятели, депутаты Сената и 
Мажилиса Парламента РК, писа-
тели, поэты. Со всех концов све-
та съехались на праздник более 
600 потомков Абылай-хана. Мне 
удалось познакомиться с неко-
торыми из них. Так, приехавший 
из Китая Когай Рапик рассказал 
о жизни своих сородичей, о том, 
как они ждали этого дня. К слову 
сказать, я не заметила на крес-
лах подписей «Потомки Абы-
лай-хана». Когда я вышла в зал, 
то села на одно из свободных 

мест и волей судьбы оказа-

лась среди потомков великого 
правителя. По счастливой слу-
чайности я познакомилась с еще 
одним очень заметным делега-
том из Монголии в националь-
ной одежде – он представился 
принцем из династии Чингисха-
на, профессором из Техаса Пу-
рей-Ойдов Даваануам.

Второй день торжеств начался 
с мелкого накрапывающего до-
ждика, который потом, во время 
театрализованного представле-
ния и конных скачек, превратил-
ся в сплошной ливень. Против 
ожидания, зрители на трибунах, 
как завороженные, наблюдали 
за великолепной инсцениров-
кой и как будто бы не замечали 
сюрприза природы. Между ряда-
ми раздавали полиэтиленовые 
накидки, зонтики, стариков бе-
режно отводили под навес. Со-
провождавший меня начальник 
управления туризма Акмолин-
ской области предусмотритель-
но захватил с собой огромный 
туристический тент. Так вот, этот 
тент стал укрытием для десят-
ка корреспондентов и тележур-
налистов, которые сбежались к 
нам и вели съемку. Мы же, дер-
жа в закоченевших руках наш 
зонт, гордились тем, что смогли 
помочь своим коллегам. После 
театрализованного представле-
ния началась байга, и к нашей 
радости, в кунан байге победили 
сразу двое павлодарцев. И одна 
из 6 автомашин, учрежденных в 
качестве приза, приехала в Пав-
лодар. Самый главный приз – 
джип за 1 место в аламан байге 

(25 км) достался наездникам из 
Алматы.

Вторая часть дня прошла уже 
в празднично оформленных 
юртах, где была показана кон-
цертная программа. Дух вели-
кого Абылай-хана, казалось, ис-
пытывал нас на прочность, на 
терпение, на выдержку. Но чем 
сильнее лил дождь, тем силь-
нее просыпалось во мне чувство 
глубокой причастности ко всему, 
что происходило вокруг. И когда 
под дождем джигиты-каскадеры 
на лошадях изображали знаме-
нитую Анракайскую битву, когда 
на белой кошме, залитой водой, 
стоял актер в образе Абылай-
хана, когда на поляну выбежа-
ли 500 девушек в ярких платьях 
и стали танцевать, а люди на 
трибунах, не жалея сил, аплоди-
ровали им, я, глядя на все это, 
была счастлива, что мне выпала 
удача лицезреть все это и потом 
рассказать об этом своим зем-
лякам.

Историк Ключевский когда-то 
задавал вопрос: «Для чего нам 
нужны юбилеи?» и сам же отве-
чал: «Они нужны, чтобы внести 
ясность в анархию человече-
ских отношений».

Внести ясность в анархию – 
значит установить порядок во 
взаимоотношениях людей, го-
сударств, систем, религий, на-
конец.

И именно об этом писал наш 
Президент в статье «Воплоще-
ние мечты Абылая», опублико-
ванной 2 октября этого года в 
«Казахстанской правде»: «По-
священные Абылаю празднич-
ные мероприятия на республи-
канском уровне должны быть 
направлены на сплочение на-
ции, укрепление государствен-
ности».

В первую очередь Лидер на-
ции говорит о молодежи, кото-
рая должна хорошо представ-
лять роль Абылая в истории 
казахского народа, не должна 
забывать о своих великих пред-
ках, сохранивших для нас вели-
кую Родину.

  Раушан КОШЕНОВА,
доктор философских наук

Құндылық

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

В нынешнем году док-
тору политических 

наук, профессору 
Иренову Габиту 
Нажмединовичу 

исполнилось бы 75 
лет. Его личностное 
становление и дея-

тельность проходи-
ли на фоне развития 

страны, крупных 
социально-полити-
ческих изменений.

Г.Н. Иренов родился 25 октября 1938 года в семье 
учителя, и вся его последующая деятельность была 
связана с образованием и воспитанием. Он получил 
блестящее образование, окончив историко-филоло-
гический факультет Уральского пединститута, жур-
налистское отделение Высшей партийной школы 
ЦК Коммунистической партии Казахстана, защитив 
диссертацию на соискание ученой степени кандида-
та исторических наук и докторскую диссертацию по 
политологии.

Все это давало возможность Габиту Нажмедино-
вичу, куда бы его ни направляли советские и пар-
тийные органы, проявить себе как умелого и чуткого 
специалиста и руководителя. За 50 лет работы он 
прошел большой путь ученого, педагога, партийно-
политического работника. На всех постах он отда-
вал себя в полной мере делу, которое ему было по-
ручено. Об этом свидетельствуют многочисленные 
звания, почетные грамоты и другие награды. Рабо-
тая в Павлодарском государственном университете 
им. С. Торайгырова, неоднократно становился лау-
реатом различных конкурсов.

Габит Нажмединович был замечательным орга-
низатором. Будучи заведующим лекторской группы 
Павлодарского Областного комитета Коммунисти-
ческой партии, он проводил работу по разъяснению 
важнейших политических событий в стране и мире 
во всех регионах области. Являясь лектором-меж-
дународником, он пользовался большим уважением 
среди слушателей, и его знали в самых отдален-
ных участках области. Под его руководством была 
создана внештатная лекторская группа из ведущих 
ученых области, которые выступали перед населе-
нием городов и сел области, выполняя свою просве-
тительскую миссию.

Новое творческое дыхание открылось у Габита 
Нажмединовича с приходом в Павлодарский госу-
дарственный университет, где он в короткий срок 
подготовил и защитил докторскую диссертацию по 
политологии. Если учесть, что ему шел седьмой 
десяток лет, то эту защиту можно назвать научным 
подвигом. Это не всегда под силу и более молодым 
людям.

При университете он создал региональный центр 
политических исследований, в котором проводи-
лись глубокие научные разработки, душой которых 
был Г.Н. Иренов. В последние годы жизни из-под 
его пера выходили десятки монографий, статей, 
учебных пособий. Всего им опубликовано более 200 
работ. Поражает круг его научных интересов. Он из-
учал проблемы консолидации казахстанского обще-
ства, суверенитета и независимости республики, 
национальной политики и межнациональных отно-
шений, идеологии политических партий. И в каждом 
направлении он сказал свое слово. В его планах 
было еще множество проектов.

Иренов Г.Н. был не просто ученым, он хотел пре-
творять свои научные взгляды на практике и вел ак-
тивную общественную работу. Будучи заведующим 
кафедрой политологии, он с отеческой заботой от-
носился к молодым преподавателям и студентам. 
Их радости и огорчения были он принимал близко 
к сердцу. Под его руководством на кафедре было 
защищено несколько кандидатских и магистерских 
диссертаций. И сегодня молодые кандидаты наук 
и магистры с большой благодарностью вспомина-
ют своего Учителя, давшего им путевку в научную 
жизнь.

Габит Нажмединович был прекрасным семьяни-
ном. Вместе с супругой Кларой Ахметовной они вос-
питали троих детей, подрастают внуки, которых де-
душка горячо любил.

Я считаю, что нам повезло, ведь мы встретили в 
жизни такого прекрасного человека, который все от-
давал людям.

После ухода человека из жизни остается память 
о нем, о его делах, и эта память у всех его друзей, 
колллег, учеников будет добрая, как о человеке, 
оставившем светлый след на земле.

Акишев А.А., 
доктор политических наук, профессор, 

проректор по стратегии развития, 
воспитательной и социальной работе;

Янчук Э.Т., 
кандидат исторических наук, профессор 

кафедры социологии и политологии

ПАМЯТИ ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩАТОВАРИЩА СПЛОЧЕНИЕ НАЦИИ, УКРЕПЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 300-ЛЕТИЮ АБЫЛАЙ-ХАНА
К этим торжествам готовилась вся республика. Мы с нетерпением ожидали, когда же это 

пройзойдет. Когда стало известно, что 6-7 октября в г. Кокшетау и селе Красный Яр Зерен-
динского района Акмолинской области пройдут ожидаемые торжества, то, конечно же, каждый 
мечтал стать участником мероприятий. К счастью, в числе немногих участников оказалась я, и 
думаю, это не случайно. В мероприятиях, проводимых на республиканском уровне, было зафик-
сировано и мое участие. Оно заключалось в создании цикла передач об Абылай-хана на Казахском 
Радио в дни торжеств. А так же публикации, статьи в областной газете «Акмолинская правда».
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Құндылық

XVIII век в Казахстане проходил под 
знаком борьбы за свою независимость, 
за консолидацию общества. Решать 
поставленные задачи выпало на долю 
Абылая, для достижения которых ему 
пришлось связать воедино назревшие 
проблемы предыдущего периода с но-
выми общественными нуждами. В этом 
проявились величие и сила Абылая, 
который свой талант посвятил служе-
нию народу. Поэтому выдающаяся лич-
ность должна обладать не только осо-
бым индивидуальным талантом, но и 
способностью организовывать и вести 
за собой людей. Весь ход истории сви-
детельствует, что ни одна социальная 
сила не может добиться успехов, пока 
не будет избран вождь, способный ор-
ганизовать движение и руководить им. 
В противоречивых условиях Казахста-
на XVIII века такой личностью, именно 
с такими полководческими, политиче-
скими и дипломатическими способно-
стями, стал Абылай.

В процессе исторической деятель-
ности с особой остротой выявляются 
и сильные, и слабые стороны лично-
сти. И то и другое приобретает порой 
огромный социальный смысл и оказы-
вает влияние на судьбы нации, народа, 
а порой даже и человечества.

Как бы гениальна ни была историче-
ская личность, она в своих поступках 
детерминирована сложившейся со-
вокупностью общественных событий. 
С раннего возраста Абылай, которого 
называли «Сабалак», активно уча-
ствовал в борьбе казахского народа 
против набегов, вначале в качестве 
рядового воина, затем он быстро вы-
двигается и становится одним из наи-
более влиятельных батыров. Абылай 
(Абилмансур) с юношеских лет про-
явил свои лучшие качества воина, 
защитника Отечества. Он постоянно 
участвовал в различных сражениях, 
особенно ярко проявляя мужество на 
единоборствах. Одной из первых круп-
ных побед, принесших ему всеобщую 
известность, была битва казахских во-
инов под командованием Абулмамбета 
против джунгар. В этом бою никому не 
известный двадцатилетний Абилман-
сур в единоборстве убивает Чарыша, 
близкого родственника главного баты-
ра калмыков, хунтайжи Галдан-Цере-
на. Чарыш считался непобедимым и в 
личных поединках одержал более 30-
ти побед над самыми известными ба-
тырами. Войдя в ополчение, организо-
ванное Абулмамбетом, объединившим 
все три жуза на борьбу с джунгарами, 
под воинственный клич «Абылай» он 
в единоборстве победил джунгарского 
батыра. Об этом писал Бухар жырау: 
«В двадцать лет взвился ты храбрым 
соколом, высоко и гордо поднялась 
твоя звезда. Удача, успех сопутство-
вали твоим деяниям. В 25 лет птица 
счастья села тебе на голову, посадив 
тебя на трон». Абилмансур принял 
имя Абылая, своего деда, знаме-
нитого батыра, прославившегося в 
поединках.

Деятельность политического ли-
дера предполагает способность глу-
бокого теоретического обобщения 
внутренней и международной обста-
новки, общественной практики, до-
стижений науки и культуры в целом, 
умение сохранять простоту и ясность 
мысли в невероятно сложных усло-
виях социальной действительности 
и исполнять намеченные планы, про-
грамму. Мудрый государственный де-

ятель умеет зорко следить не только за 
общей линией развития событий, но и 
за многими частными «мелочами». Он 
должен вовремя заметить изменение в 
соотношении социальных сил, прежде 
других понять, какой путь необходимо 
избрать, как назревшую историческую 
возможность превратить в действи-
тельность. Все это было характерно 
для Абылай-хана.

Опираясь на своих соратников – на-
родных батыров, таких, как Кабанбай, 
Наурызбай, Богенбай, Байгазы, Жани-
бек, Малайсары, Баян и многих дру-
гих, – Абылай значительно ослабил 
военное могущество Джунгарии. Как 
мудрый политик, он сумел нейтрали-
зовать враждебные действия средне-
азиатских ханств, стремившихся вос-
пользоваться тяжелым положением 
Казахстана. Он сумел сплотить казахов 
для борьбы против реальной угрозы со 
стороны Джунгарского ханства. Абы-
лай, будучи дальновидным политиком 
казахского государства, внимательно 
следил за событиями в соседнем хан-
стве. Он понимал, что в силу временно-
го военного преимущества появилась 
возможность возвращения исконно ка-
захских земель, отторгнутых ойратами.

Положение Казахстана, находивше-
гося в тисках двух империй – Россий-
ской и Цинской, было очень сложным. 
Главная цель султана Абылая состоя-
ла в обеспечении независимости Ка-
захского ханства. Умело используя 
дипломатические средства, Абылай 
прилагал энергичные усилия для воз-
вращения казахских земель в районе 
Тарбагатайских и Алтайских гор, к вос-
току от озера Зайсан, временно окку-
пированных Джунгарией во время её 
военно-политического могущества. 
Даже после ликвидации Джунгарии как 
самостоятельного государства мань-
чжуро-цинские власти не прекращали 
заявлять о своих претензиях на земли 
в этом стратегически важном районе. 
Проблема задевала и государствен-
ные интересы России, которая посто-
янно выражала готовность защищать 
рудники и горнодобывающие предпри-
ятия, возникшие здесь еще в 20-х гг. 
XVIII в.

Но проблемы у Абылая были не толь-
ко с Россией и Китаем, на юге находи-
лись Бухарское, Хивинское и 
Кокандское ханства. Их войска 
совершали опустошительные 
набеги на территории Среднего и 
Старшего жузов. Часть казахов даже 

считалась подданными вышеназван-
ных ханств. В основном главную опас-
ность представлял Коканд, поэтому 
все силы Абылай сосредоточил на нём.

Внутренняя политика Абылая была 
направлена на укрепление централь-
ной власти. В первой четверти 18 века 
каждое родовое объединение было 
практически автономно и управлялось 
своими биями, родоправителями. В 
30-х гг 18 века эта система стала ме-
няться, начала расти роль султанов. 
Абылай стремился внести в управле-
ние жузами и больших объединений 
элементы улусной системы. В роли 
таких правителей выступали многочис-
ленные сыновья хана.

Второй комплекс мероприятий, пред-
принятых Абылаем для усиления цен-
тральной власти, – опора на деятель-
ность сильных личностей своей эпохи. 
Вокруг Абылай-хана мы видим великих 
жырау XVIII века: Бухар жырау, Умбе-
тей, Таттикара; батыров – Кабанбай, 
Богенбай, Малайсары, великих биев – 
Толе из Старшего и Казыбек из Сред-
него жузов.

Абылаю удалось вернуть казахские 
города на юге, в короткий срок он ов-
ладел Созаком, Caйрамом, Чимкен-
том и Ташкентом. Однако его попытка 
создать антикитайский союз средне-
азиатских государств не увенчалась 
успехом. В качестве союзников предпо-
лагались Афганистан, Бухара, Коканд 
и Кыргызстан, но возникшие острые 
противоречия с Кокандом и кыргыза-
ми вылились в вооруженные столкно-
вения. На союз с Казахстаном согла-
силась лишь Бухара. Более успешной 
была деятельность Абылая внутри го-
сударства.

Мудрая политика Абылай-хана по-
зволила казахам стать доминирующим 
кочевым этносом 18 века. Ни один ка-
захский хан ни до, ни после Абылая не 
имел такой неограниченной власти. 
Это было связано, прежде всего, с без-
условно харизматическим характером 
его власти. Дальновидный политик и 
тонкий дипломат, Абылай сумел за-
служить любовь своих приверженцев и 
уважение противников.

Личность Абылай-хана многогранна, 
его интересы не ограничивались толь-
ко политикой, экономикой, военной на-
укой, он много внимания уделял культу-
ре. Будучи одаренным человеком, хан 

Абылай многое сделал для развития 
самобытной материальной и ду-

ховной культуры своего народа. 
Он был большим 

почитателем на-
родной му-

зыки, сам 
создал не-

сколько кюев, к сожалению, не сохра-
нившихся. Как покровитель народной 
культуры, он поддерживал поэтов, му-
зыкантов-импровизаторов. Такие дея-
тели казахской культуры той эпохи, как 
поэт Татикара, жырау Умбетей в своих 
произведениях прославляли его му-
дрость и величие.

Большое влияние на Абылая ока-
зывал выдающийся певец казахской 
земли, его советник Бухар жырау Кал-
каманов, во многих походах сопрово-
ждавший своего повелителя.

На формирование у человека лич-
ностных качеств влияют и внешние 
условия, в число которых входят исто-
рические обстоятельства. Ведь лю-
бой человек, прежде чем развиться в 
полноценную личность, проходит эта-
пы младенчества, детства, юности. 
Чокан Валиханов свидетельствовал, 
что в результате кровавых междоу-
собных конфликтов дед Абылая, а по-
том и отец сравнительно рано ушли из 
жизни. И Абилмансуру пришлось рано 
стать самостоятельным. Одно время 
под именем Сабалака он был пастухом 
у знатного казахского бия Толе, затем 
у Даулеткельды-бая, а позднее – та-
бунщиком. Ему пришлось пережить не 
только трудности, но и унижения, по-
этому о своей ранней юности он вспо-
минать не любил.

Именно в это время и закладывают-
ся будущие черты личности. И все эти 
этапы, конечно же, проходят в неких 
исторических обстоятельствах, кото-
рые играют свою роль в формировании 
личности Абылая, а также оказывают 
влияние на формирование его даль-
нейшей судьбы, как авторитетного го-
сударственного деятеля.

Таким образом, появление на исто-
рической арене Абылай хана подготов-
лено объективными обстоятельствами, 
вызреванием определенных обще-
ственных потребностей. Такие потреб-
ности появляются, как правило, в пере-
ломные периоды развития государства 
и народов, когда встают масштабные 
социально-экономические и политиче-
ские задачи.

Великий хан Абылай являлся дети-
щем своей эпохи. Он сумел не только 
сохранить, но и приумножить то, что 
было до него. Какой бы он ни был, со 
всеми его достоинствами и недостат-
ками, он всё делал правильно, только 
беспощадная жестокость и хитрость 
могли держать в узде непокорных степ-
ных султанов. Только умение жертво-

вать малым во имя сохранения боль-
шего могло остановить яростный 
натиск джунгар. Только искусство ди-
пломатии и политика лавирования 
могли спасти ханство от поглощения 
Российской или Китайской империя-
ми.

Имя Абылай-хана осталось в па-
мяти казахского народа и не раз 
становилось символом борьбы за 
национальную независимость, за 
возрождение казахского государ-
ства. В современных условиях в 
ходе формирования новых иде-
алов и ценностных ориентаций 
жизнь и деятельность Абылай-
хана – пример преданного служе-
ния своему народу для нынешне-
го и будущего поколений.

  А.С. Молдакимова,
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры «История 
Казахстана»

55ҚұндылықҚұндылық

ВЕЛИКАЯ СУДЬБА, 
ВЕЛИКАЯ ЛИЧНОСТЬ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНОВ ИСТОРИИ 
МНОГООБРАЗНО. ЛИЧНОСТЬ ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ ТОЛЬКО В ТОМ 
СЛУЧАЕ, КОГДА АККУМУЛИРУЕТ ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ 
И ПРОЯВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К НИМ. РАЗЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ, ГДЕ УЧИТЫВАЮТСЯ МЕСТО, 
ВРЕМЯ И ДАЖЕ ХАРАКТЕР ЛИЧНОСТИ, МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА 
ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
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ЖҮСІПБЕКТІҢ ЕҢБЕГІ

Ақынның бұл сөздерге ла-
йықты азамат екені даусыз. 
Оның қысқа ғұмырындағы 
дариядай асқан дарынынан 
туындаған туындылары осы 
сөздерге айғақ болса керек. 
Алайда, халыққа беймəлім 
ақынның құпиясы де жетерлік. 
Кеңес үкіметі кезеңінен бері 
оның өмір сүрген ортасымен 
кейбір шығармалары жабық 
күйінде қалып келді.

Сұлтанмахмұттың шығарма-
ларын жинау, бастыру, зерт-
теу ісінің де ұзақ тарихы бар. 
Ақынның мұрасы көп дау-да-
майға түскені белгілі. Ұлтшыл-
дық желеумен кейбір дүние-
лерін жойып, кейбір өлеңдері 
жоғалып кетті. Табылған туын-
дыларының өзі көп даудың ас-
тында қалғаны рас.

1933 жылы Жүсіпбек Ай-
мауытұлы ақын жинағын бас-
паға дайындайды. Сұлтан-
махмұт 1920 жылы қайтыс 
болғаннан кейін оның шы-
ғармаларын жинап, баспа-
ға əзірлеп, өмірлік тарихын 
жазып қалдырған Жүсіпбек 
Аймауытұлының еңбегі зор. 
Қайым Мұхамеджанов бір 
сөзінде: «Жүсіпбек болмаса 
Торайғыровтың толық жинағы-
ның шығуын, оның толық өмір 
тарихын білуіміз неғайбыл 
еді», – деп еске алады.

АЛАШТЫҢ ТУЫ 
АСТЫНДА

Ақын өмір сүрген кезең – XX 
ғасырдың бас кезі. Ресейде 
дүбірлі сілкіністің, азаттық 
үшін арпалыстың шағы еді. 
Отаршылдық езгінің əлсіреуі 
ұлттардың оянуын тездетті. 
Қазақ жерінде отаршылдыққа, 
əлеуметтік езгіге қарсы күрес 
жүріп жатты. Бір жағынан пат-
шаның отаршылдық саясаты 
халықтың еңсесін көтертпей, 
екінші жағынан феодалдық 
қанау, қараңғылық шырмаған 
халықтың азаттыққа ұмтылуы 
қаншалықты қажеттіктен туса, 
соншалықты сол кездегі та-
рихи жағдайдың сəттілігінен 
қолдауға ие болды. Оларды 
ұлт көсемдері – Ахмет Байтұр-
сынов, Əлихан Бөкейханов, 
Міржақып Дулатовтар басқар-
ды. Олар елдің азат, тəуелсіз 
жолмен дамуына, мəдениет 
пен оқуға ұмтылуына жол сал-
ды. Сұлтанмахмұт осы идея-
ны жақтаушы болды. Ол туған 
халқын феодалдық салт-са-
наның, қараңғылықты езіп-
жаншыған өткір, сыншылда 
өлеңдер жазды. Елін ілгері ұм-
тылуға, өз тағдырын өзі жасау-
ға қатысуға шақырды. Ұлттың 
азаттық жолындағы күресіне 
үн қосты. Аталған ағаларының 
соңынан еріп, қазақ халқына 
атар таң, келер жарық, сəуле, 

нұрды солардың есімдерімен 
байланыстырды. «Таныстыру» 
(1918) поэмасында «Дулатов, 
Байтұрсынов, Бөкейханов… 
бірі – күн, бірі – шолпан, бірі – 
айым» деуінің де негізгі сыры 
осында болатын. Əр ақынның 
тағдыры əр түрлі жағдайда қа-
лыптасады. Дəуір ақыны сю-
жетсіз поэмаларында өмірдегі 
сан түрлі мəселелерді кеңінен 
қамтып, өршіл ойларын жасыр-
май, өткір де ашық насихат-
тауға тырысты. Ол осылайша 
поэма жанрын жаңа бағытта 
дамытты. Алғашқы поэмасы 
«Таныстыруда» Алашорда қоз-
ғалысы өкілдерін елге таныту 
мақсатын көздеді. Шығармада 
Ə. Бөкейханов, А. Байтұрсынов, 
М. Дулатовтарды таныстырып, 
олардың «бірі – күн, бірі – шол-
пан, бірі – ай» екендігін жаза-
ды, алаштықтардың қазақ хал-
қының тəуелсіздігі жолындағы 
еңбектерін бағалайды. Алаш 
ордашылар мен қазақтың көр-
некті тұлғалары Абай мен Шə-
керімді ерекше атап көрсетеді. 
Өз ұлтының ұлы орыс халқы-
нан оқып-үйренуге ашық, ілгері 
дамуы, саясат, шаруашылық-
пен, мəдениет жағынан тегіс 
жетілуі жолында күресті. Бұл 
жағынан ол ұлы Абайдың жо-
лын дамытушы.

ҚАРАҢҒЫ ҚАЗАҚ КӨГІНЕ 
ӨРМЕЛЕП ШЫҒЫП КҮН 
БОЛАМ!

ХХ ғасыр əдебиетінің белгілі 
тұлғасы, көрнекті ақын, Сұл-
танмахмұт Торайғыров 1893 
жылы 28 қазанда қазіргі Көк-
шетау облысының Қызыл-
тау ауданында дүниеге кел-
ген. Сұлтанмахмұттың екі 
жасында анасы қайтыс бо-
лып, жетімдіктің зардабын 
бүлдіршін кезінен көреді. Əйелі 
дүниеден озғаннан кейін Шоқ-
пыт екі баласын ертіп, өзінің 
туған жері Баянауылға көшін 
салады. Сұлтанмахмұттың 
балалық шағы Баянауылда 
өтеді. Əкесі Шоқпыт көзі ашық, 
оқу-білімге жаны жақын жан 
еді. Баласының хат танып, 
оқуға деген құштарлығына 
əкесінің де ықпалы зор бола-
ды. Бала Сұлтанмахмұттың 
алғаш сауатын əкесі өзі ашып, 
бар білгенін баласының сана-
сына тоқиды. Содан 1902-1903 
жылдары Əлі деген молдадан, 
1904-1905 жылдары Торғай 
деген молдадан білім ала-
ды. 1912 жылы Сұлтанмахмұт 
Троицк қаласындағы медресе-
ге түседі. Оқуға түсемін деген 
көптен бергі арманына жетіп, 
білімнің заңғар шыңдарын ба-
ғындырмақ болған жас ақын 
ендігі қара халқына ай емес, 
күн боламын деп қуанып, атақ-
ты «Шəкірт ойы» деген өлеңін 
жазады:

Қараңғы қазақ көгіне,
Өрмелеп шығып күн болам!

Қараңғылықтың көгіне,
Күн болмағанда кім болам?
Осы жылдары ақын оқу-

білім мəселесіне қатысты 
біраз өлеңдерді дүниеге əке-
леді. «Оқудағы мақсатым не?», 
«Анау-мынау», «Қандай», 
«Зарлау» деген мəнді де ма-
ғыналы өлеңдерді жазған. 
Жинап, тоқыған білімін ел да-
муына, халқының қараңғылық 
қапасынан босатылып, өнер, 
білім алып, жарыққа талпы-
нуына жаратқысы келгенін 
жырларының əрбір сөздері 
паш етіп тұрды.

Ол Ахун Рахманқұл татар-
дың медресесінде көп оқи 
алмайды. Сұлтанмахмұттың 
алға қойған арманы бұл жолы 
да бірте-бірте сөне берді. Өйт-
кені, ол алдымен көз ауруы-
на шалдығып, кейіннен өкпе 
дертіне душар болады. Ден-
саулығы біршама жақсарғанда 
Сұлтанмахмұт қала маңында-
ғы бір ауылда ауыл балаларын 
оқытады. Ол осында жүріп те 
көптеген мəуелі жырларын дү-
ниеге əкеледі.

ЖЕМІСТІ ЖЫЛДАР
1913 жылдың күзінде жас 

ақын Троицк қаласына білім 
қуып қайта оралады. Сұлтан-
махмұт қазақ зиялыларының 
бірі М.Сералинмен кездеседі. 
Бұл кездесудің жемісі оның 
«Айқап» журналында хатшы 
қызметін атқарумен бастала-
ды. Ол 1914 жылдың жазы-
на дейін басылым беттеріне 
мақалалары мен əңгімелері, 
өлең-жырлары жемісті жа-
рияланып отырды. Оның «Ай-
қап» журналындағы бір жыл-
ға толмас еңбек уақытында 
Сұлтанмахмұт «Қамар сұлу» 
романын, «Тентектің жинаған 
шоқпары» жəне «Тамшы» де-
ген екі кітап, бес-алты мақала, 
оннан астам өлеңдер жазады.

БІР ТИЫНЫМ 
ҚАЛҒАНША ОҚИМЫН…

Осы жылдары ол қиындық-
тың азабын əбден көреді. Қар-
жының тапшылығы, тіршілік 
жағдайының ауырлығы оны 
қатты қажытады. Алайда, 
оның білімге деген адалдығы 
шырмаулы сүрлеуден басын 
бір тайдырған емес. 1914 жыл-
дың шуақты жазында тіршілігі-
не талшық іздеп мақсатында 
өзінің туған жері Баянауылға 
бала оқытуға қайта орала-
ды. Ол осында жүріп «Шоң 
серіктігі» атты мəдени-ағарту 
ұйымының жұмысын бастай-
ды. Бұл іске де қаражаттың 
жоқтығы аяққа тұсау болады. 
Содан ол күзде Семейге оқу 
іздеп тағы жолға аттанады. 
Орысша білім аламын деген 

мақсаты бұл жолы да ас-
қақ арман күйінде қала береді. 
Семейдегі тіршілікті қалтасы 
көтермей, енді ол Қатонқара-
ғайға бала оқытуға кетеді. Сұл-
танмахмұт өзінің аз ғұмыры-
ның екі жылын Қатонқарағай 
мен Зайсан жерінде өткізеді. 
Міне 1916 жылдың күзінен 1917 
жылдың көктеміне дейін Томск 
қаласында қысқа курста білім 
алуға сəті түседі. Ол осы уа-
қыттары орыстың классик жа-
зушылары мен ақындарының 
туындыларын оқып, пəлсапа, 
тарих, жағрафия сынды ілім-
деріне қызығушылығы арта-
ды. Сұлтанмахмұт өзінің оқу-
ға бейілді осы шағы туралы: 
«…Жұмасына екі ғана обед (ет 
татам), құр шай мен нан. Киім 
алғаным жоқ. Киноға, вечер-
лерге бір мəрте болсын барға-
ным жоқ. Күні-түні айналдырға-
ным ала қағаздың беті… Халім 
осы. Сонда да қайғырмаймын. 
Бір тиыным қалғанша оқимын. 
Сонан соң тұрмыс қандай 
жүк салса да көтерем. Бірақ, 
көңілім оқуда болмақ…», – деп 
хатта бейнелеген.

ӨМІРІНІҢ СОҢЫНДА
1919 жылы желтоқсан айын-

да Колчак үкіметі құлап, Сібір-
де, Павлодар, Баянауыл жа-
ғында Совет өкіметі орнайды. 
Осы кезде ол мұғалімдікті 
тастап, Павлодарға барады. 
Сұлтанмахмұтты Шідерті бо-
лысына революциялық коми-
теттің бастығы етіп тағайын-
дайды. Оған ел ішінде Совет 
өкіметінің жолын, саясатын 
түсіндіруді, сайлау жүргізуді 
тапсырады.

Шідерті болыстық револю-
циялық комитеттің бастығы бо-
лып екі-үш ай істегеннен кейін 
оның бұрынғы дерті қозып, 
төсек тартып жатып қалады. 
Ауырып жатып, 1920 жылдың 
алғашқы айларында, ол «Ай-
тыс» деген поэма бастайды. 
Бірақ ол шығармасы аяқтал-
май қалады.

Сұлтанмахмұт Шідертіде 
сырқаттанғаннан, үйінде ауы-
рып жатып, 1920 жылы, 21 ма-
мыр күні, 27 жасында қайтыс 
болады.

Түйін. Міне, ақыр демі 
таусылғанша оқып, білемін 
деп жаны шарқ ұрып, са-
насы əбден сандалды. 
Білімді көкке теңеп, сол 
заңғар көктен жарқыраған 
күн болғысы келді елі үшін. 
Қара халқының білім алуы-
на кедергі болған қандай 
да бір надандықты, бай-
лардың дүниеқоңыздығы 
мен көрсе қызарлығын жек-
көрді, барынша сынап бақ-
ты. Бүгінде ол армандаған 
азат елдің ұрпағы білімнің 
шыңына жетем десе де еш 
кедергі жоқ. Сұлтанмахмұт-
тың асыл арманы асқақтап, 
заманауи өмірдің қалып-
ты құбылысына айналды. 
Дегенмен, білім көкжиегін 
бағындырар бағытындағы 
Сұлтанмахмұт Торайғы-
ровтың жүрген сара жолы 
бүгінгі өскелең ұрпақ-
қа үлгі-өнеге болуы тиіс. 
Білімнің музарт шыңына 
жетуді көздеген асыл ар-
манына бола көрген қиын-
дықтары мен төзімділігі, 
қайтпас қайсарлығы мен 
өжеттлігі еш кетпегені хақ. 
Əр адамның бақыт фор-
муласы болады дегенді 
естуші едік. Сол секілді 
білімді бағындырудың 
формуласы болатынын біз 
Сұлтанмахмұт Торайғы-
ровтың қысқа ғұмырлық 
өмір жолынан пайымдай-
мыз. Қайтпас қайсарлығы 
мен білімге деген құштар-
лығы оны ардақты мақса-
тына жеткізді. Сол себепті 
де, Сұлтанмахмұттай өр 
мінезді білімпаз тұлғаның 
есімімен бүгінде Павлодар 
мемлекеттік университетін 
атау бекер емес. Қазақ қа-
шанда есім берерде сол 
адамның жақсылығы ау-
сын деп, сол кісідей бол-
сын деген ниеттерді мақсат 
етеді. Ертістің Баянауыл 
өлкесінде туған атамыз 
Сұлтанмахмұт Торайғыров-
тың білімге бейілді құштар-
лығы мен берілмейтін қай-
сарлығын ниет етейік!

  Жанар ЕЛЕШОВА

66 ТұлғаТұлға

«Ақын елінің тілі ғой, адал ту-
ған ұлы ғой, бүлк-бүлк еткен 
жаны ғой, жанын жеген ары ғой, 
айта алмай. Жаннан, ардан без-

бесе, ақынын қандай ел қастер-
лемесін! – деп жазады 1926 жылы 
«Сұлтанмахмұт Торайғырұлының 
сөздерін жинау науқанына ат са-
лыңыздар!» деген ашық хатында 
Жүсіпбек Аймауытұлы.

КӨ�ІЛІМ О�УДА 
БОЛМА�…
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С.Торайғыров атындағы ПМУ қабырғасын-
да жұмысын бастаған аталмыш ғылыми-
практикалық конференцияның салтанатты 
ашылуында университет ректоры Серік 
Өмірбаев қазақ əдебиетінің саңлағы Қали-
жан Бекқожин шығармашылығына жоғары 
баға берді. Ол: «Қалижан Бекқожин қазақ 
əдебиетіндегі алтын дəуірдің ұлы ақындары-
ның тұяғы. Ол ақындық өнерімен ғана емес, 
көптеген пьесалардың авторы, публицист, 
əдеби сыншы, дарынды аудармашы. Əлем 
əдебиеті майталмандарының туындыларын 
қазақ тілінде сөйлетті», – деді.

Павлодар облысы əкімі Ерлан Арын кон-
ференцияның пленарлық отырысы бары-
сындағы сөзінде : «Қалижан Бекқожинді жай 
ғана жазушы, ақын деп қарастыру аздық 
етеді. Ол сөз өнерінің шырақшысы, жаршы-
сы деуге келеді. Қалижан Бекқожин отызын-
шы жылдардағы кеңестік əдебиетті өзінің 
толағай еңбектерімен жаңа қияға өрлеуі-
не септігін тигізді. Ілияс Жансүгіров, Сəкен 
Сейфуллин, Сəбит Мұқанов, Ғани Орманов 
сынды қазақ əдебиеті саңлақтарының соңы-
нан еріп, өз есімін мойындата білген жазу-
шы», – деп мəлімдеді.

Конференцияның пленарлық отырысында 
Қазақстанның халық жазушысы Əбдіжəміл 
Нұрпейісов, ақынның жұбайы Зайра Бекқо-
жина, Қазақстан Республикасының ұлттық 
музейінің басшысы Дархан Мыңбай, Азер-
байжан Республикасының Жазушылар ода-
ғының бірінші хатшысы Фикрет Годжаев, 
Еуразиялық Жазушылар одағының мүшесі 
Ибрагим Ерийгит (Туркия), ақын, Қазақстан 
Жазушылар одағы төрағасының орынбаса-
ры Ғалым Жайлыбай, Қазақстан Республи-
касының Журналистер одағының төрағасы 
Сейітқазы Матаев, ақын, «Жұлдыз» журна-
лының бас редакторы Есдəулет Ұлықбек, 
«Егеменді Қазақстан» газетінің бас редакто-
рының орынбасары Жарасбай Сүлейменов, 
«Казахстанская правда» газетінің бас ре-

дакторы Жанай Омаров, Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің «Телерадиокешен» 
АҚ басшысы Ерлан Бекқожин, ақын, ақын-
ның туысы Ибрагим Исаев, «Түркістан» га-
зетінің бас редакторы Шамшіидин Паттеев 
ақын өмірі мен шығармашылығы туралы 
баяндамаларын ұсынды.

Сонымен қатар, конференция жұмысына 
ҚР еңбегі сіңген қайраткері, жазушы, ф.ғ.д. 
Тұрсынбек Кəкішұлы, Қазақстан Респуб-
ликасы Президенті баспасөз хатшысының 
орынбасары, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, 
ф.ғ.д. Бауыржан Омаров, Батыс Қазақстан 
облысы Жазушылар одағының басшысы 
Ақұштап Бахтыгереева, Л.Н.Гумилев атын-
дағы ЕҰУ Қазақ əдебиеті кафедрасының 
профессоры, ф.ғ.д Рақымжан Тұрысбеков 
қатысты.

Конференция аясында Қалижан Бекқо-
жин өмірі мен шығармашылығына арналған 
сайт конференцияға қатысушылардың на-
зарына ұсынылды, жəне де ақынның қазақ 
əдебиетіндегі рөлі, өз заманындағы тұлға-
лық портреті, ақын шығармашылығындағы 
халық тарихы, заманауи 
қазақ əдеби тілінің мəсе-
лелерін қарастырды.

Конференция соңын-
да Қалижан Бекқожиннің 
ұлы, Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің 
«Телерадиокешен» АҚ 
басшысы Ерлан Бек-
қожин С. Торайғыров 
атындағы Павлодар 
мемлекеттік универси-
теті студенттері еншісі-
не Қалижан Бекқожин 
атындағы атаулы білім 
стипендиясының бекітіл-
гені турасында жиылған 
қауымға сүйінші хаба-
рын жеткізді.

Ақұштап БАҚТЫГЕРЕЕВА,
Батыс Қазақстан облысы 
Жазушылар одағының басшысы

Алтайдан Атырауға дейін, Ертістен 
Еділ-Жайыққа дейін кең мекенде бүгін-
де ата-бабамыз армандаған еркіндіктің 
көгілдір туын төбеге көтеріп, жоғымызды 
іздеп, барымызға қуанып, баламызға ба-
баларымыз армандағандай тəлім беріп, 
аты мен тегі асыл бабаларымызға ес-
керткіштер тұрғызып жатырмыз. Осы бір күндер ұзағынан со-
зылсын!

Павлодар елі, Баян, Ертіс жерінің топырағы қасиетті. Қали-
жан Бекқожин да осы киелі топырақтың тумасы. Қалижан ерек-
ше ақын, ерекше қазақ, ерекше болмыс иесі. Өйткені, оның 
арғы тегінің, түбірінің асылдығы топырағында жатса керек.

Арыстан мен жолбарыстың қасына жақындау қандай қор-
қынышты болса, Бауыржан Момышұлы мен Қалижан Бекқо-
жиннің қасына жақындау сондай қорқынышты болатын. Сəбит 
Мұқанов, Қалижан Бекқожиндер келе жатса, олардың алды-
нан ешбір билік басындағы басшы өте алмайтын, бəрі де име-
нетін. Себебі, оларда шындық, ерлік, өрлік, ұлтының намысы 
болатын бойында. Олар бізге шындыққа тіке қарауды үйретті. 
Бəлкім, одан біз таяқ жерміз. Олар бізге жамандықты бетке 
айтуды үйретті. Мүмкін ол қазір қажет емес шығар. Олар бізге 
көргенсізді көрсе, «тəйт» деп, сол бойда тыйып тастауды үй-
ретті.

Қалижан Бекқожин шығармашылығы алдымен туған топы-
раққа тағзым етуді, ұлтын, Отанын сүюді, Ата мекенін дəріп-
теуді, баба өсиеті мен салтын бағалауға үйретті. Дархан дала-
сының гүлін, қырқасын сүюді үйретті. Қалижан Бекқожинге сол 
үшін де қарыздармыз!

Əбдіжəміл 
НҮРПЕЙІСОВ,
Қазақстанның халық 
жазушысы

Қалижан Бекқожиннің 
шығармашылығын шын 
дəріптейтін жандар жи-
налып отырған мына 
шараның ашылуы құт-
ты болсын! Қалижан-
ның туған жерінде оның 

құрметіне ерекше ескерткіш ашылды.
Қалижан Бекқожинмен бірге осы қара 

жерді біраз уақыт қатарласа басып жүрген 
едік. Аалла Тағала ауызына қандай сөз 
салса, соны айтатын жан еді. Қазақ əде-
биетінде оның орыны бөлек. Қалижанның 
қас-қағым сəтті, сол қас-қағым сəттегі бір 
адамның өз басын ғана емес, сол адамның 
адамшылығын, мінез-құлқын, ой қабілетін 
ұстап алып, оқырманға оны жеткізе біл-
гендігін ерекше қасиетке балаймын. Оның 
жырларындағы толғау тебіренісі бəрінен 
ерек. Қалижан Бекқожиннің таланты, аза-
маттығы, адамшылық болмысы, жан дү-
ниесі тастан қиылғандай, тек үйлесімін жа-
растырып бере салғандай.

Өз басым оның шығармашылығын, адам-
дығын бағалайтын адаммын. Сондықтан да 
бүгінгі оның шығармашылығын қадірлейтін 
жиылған қауым алдында бас иіп тұрып, тағ-
зым етемін.

Рақымжан 
ТҰРЫСБЕКОВ,
ф.ғ.д, Л.Н. Гумилев 
атындағы ЕҰУ Қазақ 
əдебиеті кафе дра-
сының профессоры

Қалижан Бекхожин – 
əдебиеттің дəстүрлі 
жанрларының барлық са-
лаларына қалам тартқан. 
Соның басты бөлігі, сөз жоқ, ақындық өнеріне 
келіп, саяды. Алғаш аудандық «Колхоз» деген 
газетте қызмет істеген балаң журналист, жас 
ақын Қалижан Халықаралық əйелдер күніне 
байланысты алғашқы тырнақ алды туындысын 
жариялайды. Сонымен бірге, «Абақтыдағы на-
ғашыма» алғашқы жыр жарық көреді.

Оның шығармаларының табиғатына, құрылы-
мына ден қоятын болсақ, төгіліп тұрған поэзия-
ның өзі. Ол табиғатқа тамсанды, көңіл-толқыны-
мен жүзді, оқырманның жан-жүрегін жібітті.

Бұдан кейінгі ақынның көлемді шығармала-
рының қатарында біз лирикадан бөлек, роман-
тикадан бөлек, эпикалық бағытта жазылған 
туындыларын айтамыз.

Жинақтап айтқанда, Қалижан Бекхожиннің 
шығармашылығының мұрасында лирикалық 
əуен де бар, романтикалық серпілістер де бар, 
ең бастысы эпикалық сарыны негіз болатын 
туындылар басым. Сондықтан, ақынның мұра-
сын өскелең ұрпаққа аманат ету бізге парыз.

Қ. БЕКҚОЖИННІҢ 
100 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН 

КОНФЕРЕНЦИЯ
2013 жылдың 9 қазанында С. Торайғыров 

атындағы Павлодар мемлекеттік универси-
тетінде ақын, драматург, аудармашы Қ.Бек-
қожиннің 100 жылдығына орай «Қалижан 
Бекқожиннің шығармашылығы және қазіргі 
қазақ поэзиясы» атты Республикалық ғылы-
ми-практикалық конференциясы өтті.
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Ғылым тынысы

Международный день переводчика – 
это профессиональный праздник устных 
и письменных переводчиков. Праздник 
был учрежден в 1991 году Международ-
ной федерацией переводчиков (FIT), от-
мечается каждый год 30 сентября – в 
день смерти Иеронима Стридонского 
(342-420), которого считают покровите-
лем переводчиков. Именно он осуще-
ствил перевод Библии на латынь.

В настоящее время федерация объ-
единяет переводчиков из более 60 стран 
мира. Каждый год организация провоз-
глашает девиз, под которым празднуется 
знаменательный день. Так, в этом году 
праздник проходит под девизом «Без 
языковых барьеров – единый мир»

Обратимся к истории. Становится 
очевидно, что профессия переводчика 
издавна считается одной из самых вос-
требованных и престижных. Первые пе-
реводчики жили в Древнем Египте, и уже 
тогда их причисляли к самым почетным 
людям. В Древней Руси толмачи счи-
тались очень образованными людьми, 
переводили на дипломатических пере-
говорах и сопровождали войска в ино-
странных походах. Символом профес-
сии еще со времен древнего Карфагена 
является попугай. Переводчики носили 
татуировку в виде попугая: у владевшего 
двумя языками был изображен попугай 
со сложенными крыльями, если человек 
знал несколько языков – крылья птицы 
были распростертыми. В период кара-
ванной торговли по маршрутам Велико-
го Шелкового пути государства и кочев-
ники объективно были заинтересованы 
в сохранении торговых коммуникаций, 
поэтому при караванах часто держали 
переводчиков (толмачей). Слово «тол-
мач» имеет тюркское происхождение, где 
тълмачь > толмач, скорее всего, от кып-
чакского tylmač, слово с тем же корнем, 
что и til – «язык».

А теперь зададимся вопросом: «Каким 
должен быть переводчик?». Переводчик 
должен быть и является многогранной, 
я бы даже сказала, мультиэрудирован-
ной, личностью, то есть он должен быть 
сведущим и профессиональным в совер-
шенно разнообразных областях знания.

От переводчика ожидают высокой 
коммуникабельности, умения быстро 
находить общий язык с людьми разного 
характера, стрессоустойчивости, про-
фессионализма в своём деле, артистиз-
ма. Переводчик должен уметь подстраи-
ваться под разных людей, переводить в 
разных условиях и обстоятельствах. Он 
ежедневно работает в экстремальных 
ситуациях, в условиях постоянной не-
хватки времени и быстро меняющейся 
обстановки, на грани своих возможно-
стей. Потому-то процесс перевода, в осо-
бенности, устного, – это ежеминутный 
challenge, ежедневный вызов самому 
себе. У переводчика нет права на ошиб-
ку, т.к. зачастую на кону от точности его 
перевода может зависеть многомилли-
онный контракт, технология какого-либо 
производства или даже политические ре-
шения и шаги.

В последнее время все больше го-
ворят о создании автоматизированной 
системы перевода, которая будет са-
мостоятельно, без участия человека, в 
считанные секунды переводить тексты 
с одного языка на другой. Такие по-
пытки предпринимались много раз. Но 
ни одна из них не увенчалась оконча-
тельным успехом. Все дело в том, что 
в любом языке содержится множество 
устойчивых оборотов речи, многознач-
ных слов или слов, употребляемых в 
переносном значении. Машина сама по 
себе не может уловить оттенки смысла. 
Для технической документации авто-
матический перевод вполне допустим, 
хотя и его необходимо подвергать об-
работке. Но для перевода художествен-
ных текстов нужны профессиональные 
переводчики, владеющие не только на-
выками профессии, но и литературным 
талантом.

Почему некоторые произведения, став-
шие мировыми бестселлерами, не полу-
чают адекватного признания у нашего 
читателя? Не в последнюю очередь, 
из-за низкого качества перевода. Появ-
ляются переводы поспешные, осущест-
вленные случайными людьми. Обычно о 
переводчиках вспоминают только тогда, 
когда перевод неудачный.

Не секрет, что мастерство переводчика 
заключается именно в умении стать не-
заметным: вы читаете книгу и забываете 
о том, что в оригинале она была написа-
на на другом языке; смотрите фильм и 
понимаете все диалоги, реплики героев 
связаны между собой, ни одно замеча-
ние не ставит вас в тупик. Поэтому, если 
вам понравился переводной роман – 
помните, что в этом есть заслуга не 
только автора, но и переводчика, а если 
дублированный фильм доставил вам 
удовольствие, то поблагодарите – хотя 
бы мысленно – переводчика.

Люди не задумываются, что работа 
переводчиков, перефразируя крыла-
тое «…и опасна, и трудна», в реаль-
ности – «незаметна и трудна». По сути 
переводчики – это «серые кардиналы» 
лингвистики и языка в целом. Благодаря 
их труду мы можем наслаждаться лите-
ратурными произведениями зарубежных 
писателей, смотреть иностранные филь-
мы, читать европейскую прессу, пользо-
ваться современными гаджетами. То, что 
работа переводчиков незаметна, отнюдь 
не умаляет ее значимости.

В рамках профессионального праздни-
ка кафедра теории и практики перевода 
организовала конкурс на звание «Луч-
ший переводчик». По итогам состязания 
гран-при завоевали Дария Жумат (гр. 
AI-201) и Евгения Денисова (гр. ПД-402). 
Лучшими работами были признаны ра-
боты Темирлана Тулегенова (гр. ПД-302), 
Айдоса Балтабаева (гр. AI-301), Медель-
бека Капкенова (гр. AI-301).

Поздравляем всех переводчиков – ны-
нешних и будущих – с праздником и же-
лаем профессиональных успехов, твор-
ческого вдохновения и неиссякаемой 
энергии!

Keep On Smiling
If at times you feel you want to cry
And life seems such a trial.
Above the clouds there`s 

a bright blue sky
So make your tears a smile.

As you travel on life`s way
With its many ups and downs
Remember it`s quite true to say
One smile is worth a dozen frowns.

Among the world’s expensive things
A smile is very cheap
And when you give a smile away,
You get one back to keep.

Happiness comes at times to all
But sadness comes unbidden
And sometimes a few tears must fall
Among the laughter hidden.

So when friends have sadness 
on their face

And troubles round them piled
The world will seem a better place
And all because you smiled.

Автор: Александра Скиатитис

Күлімде, тек күлімде
Өмірді көріп азаптай
Жылағың келсе түнімен,
Аспанға бұлт торлатпай,
Жасыңды сүрт күлкіңмен.

Өмірдің жүріп жолында,
Көрерсің сəт пен сынды сен.
Есіңде сақта сен сонда:
Күлкі артық жүзден түнерген.

Əлемнің қымбат дүниесінен
Күлкі ғой ең арзаны.
Сыйласаң біреуге оны сен,
Саған да сыйлар – бар заңы.

Бақыт келіп, əркімге есік қағар,
Қайғы мұң ғана тіленбес.
Сондықтан көзден кейде жас тамар,
Шаттық пен күлкіде көрінбес.

Достардың қабағы түнеріп,
Қиындық толып кеткенде,
Айнала кетер көгеріп,
Күлімде, тек күлімде.

Перевод: Д. Жұмат 

Улыбайтесь
Порой так грусть одолевает 

и слезы капают на стол,
Жизнь испытанья нам кидает, 

проверки стойкости отбор.
Но там средь серых облаков 

сияет синь прозрачней неба,
И обдувая ветерком, 

улыбкой одаряет верных.

И шаг за шагом в жизни той
Возможны взлеты и паденья.
Но нужно помнить об одном,
Улыбка стоит сокрушений. 

Среди миров златых вещей
Улыбка дешевее всех их,
А потому утрата сей
Лишает силы духа прежней.

Ко всем порой приходит счастье,
Но грусть врывается без слов.
И капли слез тех дней ненастных
Рушат там смеха уговор.

А потому, когда грустится
И неприятности вокруг,
Мир на мгновенье озарится
Улыбкой, появившись вдруг.

Перевод: Е. Денисовой

ческого вдохновения и неиссякаемой 
онный контракт, технология какого-либо 
производства или даже политические ре-

лаем профессиональных успехов, твор-
ческого вдохновения и неиссякаемой производства или даже политические ре-

шения и шаги.
ческого вдохновения и неиссякаемой 
энергии!

ПРОФЕССИЯ ТОЛМАЧ: 
ДИПЛОМАТ – ФИЛОСОФ – АРТИСТ

«Человек столько раз человек, сколько языков он знает»
Брантом Пьер де Бурдей

Бетті даярлаған Руфина Торпищева
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Сұхбат

– Жұмабек Мұхтарұлы, жуыр-
да өзіңіз басқаратын орталықта 
еліміздің энергетикалық дамуына 
үлес қосатын өңірлердің алдағы 
жылдардағы атқарар жұмыстарына 
арналған ғылыми-тəжірибелік жиын 
болып өтті. Одан түйер қорытынды-
ңыз қандай?

– Тақырыбының өзі айтып тұрғанын-
дай, жиында энергия, қуат көздерін 
үнемдеу, болашақта елімізде қандай 
энергетиканы қолдануымыз керек, 
электр стансаларының қоршаған орта-
ға зиянсыз жұмыс жасаулары, эколо-
гиялық проблемалардың қалай алдын 
алуға болады деген сұраққа жауап 
іздедік. Қазір еліміз 80 пайыз энергия-
ны көмірден, «қоңыр энергетикадан» 
алып отыр. Ал, болашақта біз жел, су, 
күн энергиялары арқылы экологиялық 
таза қуат көздерін алуға қол жеткізуіміз 
керек. Еліміздегі электр стансаларын 
газбен жұмыс жасауға көшіру де қор-
шаған ортаны ластамау, экологияны 
сақтау, таза энергияны пайдалану та-
лаптарына сай болар еді. Экологиялық 
қолайлы энергия ресурстарын пайда-
лана отырып, өз жерімізде электр энер-
гиясын өндіретін қуатты гидравликалық 
жəне жел күшiмен істеуші электр стан-
саларын салатын уақыт келді. Еліміз-
де қабылданған «жасыл» экономика-
ны дамыту бағдарламасы, Астанада 
ЕХРО-2017 халықаралық көрмесінің 
өтуі осы бағыттағы ғаламдық жұмыс-
тарды жолға қоюуға септігін тигізеді. 
Ең басты сы, жаңартылатын энергия 
қорлары негізінде экспорттық жүйе құ-
рылады, қаржы үнемделеді, өндіріс 
дамиды, жұмыс орындары пайда бола-
ды, жабдықтарды жеткізу шығындары 
азаяды. Жел энергиясы, желдің қуаты 
еліміздің барлық өңірлерінде бар. Бы-
лай қарасаң, еліміздегі жел қуаты да-
лаға кетіп жатқандай. Елімізде желдің 
қуатын еуропалық елдерге қарағанда 
үш есе көп алуға болады. Еуропада 
қазіргі уақытта жел энергиясы жоғары 
қарқынмен дамуда. Өйткені, олар жел 
турбинасын өздері жасап шығаруда.

– Осындай ғаламдық мəселелерді 
жергілікті университеттің технопаркі 
қолға алып жатқаны қуантарлық 
екен…

– Осыдан он жылдай уақыт бұрын 
университеттің бұрынғы ректоры, қазіргі 
облыс əкімі Ерлан Арынның бастама-
сымен оқу орнында технологиялық 
парк құрылды. Мақсат университеттегі 
барлық инновациялық ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының басын қосып, олардың 
нəтижелерін өндіріске, оқу барысына 
енгізуді жүзеге асыратын Павлодар-Екі-
бастұз-Ақсу аймағындағы өндіріс орын-
дары мен университет арасында тиімді 
байланыс орнатуды қамтамасыз ету 
болды. Инновациялық жəне өнертабыс 
бойынша бүкіл республикалық ақпарат-
тық кеңістікті қалыптастыру ісіне уни-
верситет те қатыса алады. Технопарктің 
құрамында ғылыми-техникалық кеңес, 
сараптау орталығы, студенттік ғылыми 
орталық, көрме залдары, жобалау орын-
дары, металлургия, машина жасау зерт-
ханалары бар. Қазір біздің еліміз техно-
логиялық орталықтар желісін дамытуды 
қолға ала бастады. Бұл жүйенің қалып-
тасуына назар аударылуда. Елімізде 
индустриялық-инновациялық даму ст-
ратегиясы бекітілді. Бұл еліміздің ұлт-
тық инновациялық жүйесін жасаудағы 
мемлекеттің айқын бір бағдарламасына 
айналды. Облысымыздың өндірісті өңір 
екені белгілі. Жалпы, өндіріс тұтқасы 
болып саналатын металлургия, энер-
гетика, машина жасау салалары үлкен 
басымдыққа ие. Өңірдің бұрыннан келе 

жатқан индустриялық жолын жалғасты-
рып, бұл күндері Павлодар, Екібастұз, 
Ақсу қалаларында жаңадан өндіріс 
орындары ашылуда. Сондықтан тех-
нологиялық-ғылыми орталық құрудағы 
мақсат та өндірісі сан-салалы өңірдегі 
экономиканың тұрақты дамуына, кəсіпо-
рындар мен жоғары оқу орын арасында 
екіжақты байланыс жасау, өндірістің өр-
кендеуіне əсер ететін ғылыми-зерттеу 
жобаларын жүзеге асыру, білікті маман-
дар даярлау, оларды қолдау.

Біздің технопарк əлеуметтік, гума-
нитарлық, техникалық, жаратылыс-
тану ғылымдары саласы бойынша 
электронды ғылыми əдістемелік бағ-
дарламалармен қамтамасыз етілген. 
Зертханалардың бəрі де озық үлгідегі 
құрал-жабдықтармен жабдықталған. 
Университет оқытушылары мен сту-
денттері қалаған уақыттарында келіп, 
мəліметтер базасын ақтарып, түрлі 
мағлұматтар жинай алады. Студент 
технопаркке келгенде инновациялық 
жаңа əлемге келгендей сезіне алуы 
қажет. Əрбір студенттің компьютер ал-
дында отырып, ғылыми жобамен айна-
лысуы үшін орталықта барлық жағдай 
жасалған. Бұл күндері студенттер оқы-
тушылармен бірлесіп, жаңа энергия 
үнемдеуші технологияны жетілдіретін 
машина құрастыру өнімдерін өндіріс-
ке жеткізу үшін зертханаларда жұмыс 
жасауда. Технопарк құрамына жаңа 
ашылған 90-ға жуық жəне жұмыс іс-
тейтін ғылыми жəне университет фа-
культеттерінің зертханалары кіреді. 
Зертханалар осы заманға сай компью-
тер техникасымен жабдықталған. Уни-
верситетте орталық ашылғанға дейін 
де ғылыми-зерттеу жұмыстарымен ай-
налысатын 9 институт, 8 ғылыми-тəжі-
рибелік орталық, студенттік конструк-
торлық бюро, консалтингтік орталық 
жұмыс жасады. Яғни интеллектуалды, 
ғылыми-педагогикалық кəсібилендіріл-
ген оқу орнында барлығының басын 
қосып, бұндай орталықты ашуды өмір 
талабының өзі туғызғандай болды.

– Ғылыми-технологиялық орта-
лықтың алдына қойылған міндеттер 
де аз емес сияқты…

– Бұл үшін бізге хаб құру қажет.
– Германиядағыдай хаб-орталық-

тар дейсіз бе?
– Жалпы, технопарктың отаны АҚШ 

деп қабылданатыны белгілі. Германия-
да да 400-ден аса технопарктер бар. 
Мұндағы 156 технопарк бір ассоциа-
цияға біріккен. Технопарктер Дюссель-
дорф қаласында орналасқан. Өзіндік 
қаржыландыру, қолдау жүйелері мық-
ты. Сондықтан бізге де ғалымдардың, 
өндіріс орындарының, қаржыгерлердің 
бірлескен еңбектерін қосып, яғни 
«Ертіс» ғылыми технологиялық паркі 
негізінде хаб, өңірлік ғылыми-техноло-
гиялық орталық құру қажет. Хаб – жал-
пы мағынасында, қандай да бір желінің 
торабы, түйіні. Өкінішке қарай, іскерлік 
хаб ұғымы біздің халық санасына сіңіп, 
түсінікті ұғымға айналмай тұр. Сондық-
тан, менеджер мамандар дайындаумен 
бірге, хаб сияқты жаңа ұғымдарды ха-
лыққа түсіндіріп, оның пайдасын, ұтым-
ды тұстарын насихаттаған жөн. Мыса-
лы, əлемде біз үйренелік халықаралық 
ғылыми-технологиялық массачусетстік, 
манчестерлік, шанхайлық, Сколково 
сияқты басқа да хаб-орталықтар бар. 
Бір ғана Америкадағы Массачусетс 
технологиялық хабының бюджеті 40 
млрд. доллардың көлемінде көрінеді. 
Мұндай жетістікке басқа да еуропалық 
жəне азиялық ғылыми-технологиялық 
орталықтар қол жеткізді.

– Шетелдік жəне отандық ғалым-
дар жоғары технологиялық жəне ин-
новациялық бастамалары мен жаңа-
лықтарын өндірісті облыста жасап 
көрсетіп, жүзеге асыруды күтіп жүр-
ген болды ғой?

– Əрине. Шетелде жүлде алған екі-

бастұздық ғалымдар жасаған жел тур-
бинасы жайлы «Егеменде» өзіңіз жаз-
дыңыз. Яғни біздің ғалымдар жасаған 
жаңашыл бастамалар, жобалар жоғары 
технологиялық инновациялық жаңа-
лығы бар, сапалы əрі табыс əкелетін, 
экологиялық таза. Ғаламдық «жасыл 
технология» жүйесінің шарттары бо-
йынша америкалық стандартқа ие де-
ген сөз. Бұл арман-мақсаттар жүзеге 
асса біздің өңір жоғары технологиялық 
дамыған емес, тіпті, жоғары дамыған 
«жасыл технология» алаңына айналар 
еді. Облыс болса Ресеймен шектесіп 
жатыр, оларда ғылыми университет-
тер бар, Астананың, жанымызда жақын 
Курчатов қаласының ғылыми-техноло-
гиялық парктері, Өскемен, Қарағанды 
орналасқан. Облыс орталығындағы 
2 университетте ғылыми-өндірістік 
ұжымдар жəне жекеменшік құрылым-
дарда 5 мыңға жуық бұрынғы Кеңес 
өкіметі кезінде еңбек еткен ғылыми-
зерттеу орталықтарының ғалымдары, 
қызметкерлері жұмыс жасауда. Облыс 
орталығында өткен жиын қорытынды-
сында еліміздің əр жерінен келген ға-
лымдар шетелдердегідей өңірлік ғылы-
ми-технологиялық орталық /хаб/ құру 
туралы ұсыныс жасады.

– Басымдыққа ие салаларда жұ-
мыс жасай алатын білікті мамандар 
қазір өзімізде де жеткілікті ғой?

– Мəселен, осы бағытты ұтымды 
пайдалана білсек, қолдау көрсетіп, ба-
ғалай білсек, Америкада оқығандар 
сияқты өз жерімізде оқып шыққан ма-
мандардың да жаңа технологияларды 
игеріп алып кетуге мүмкіндіктері же-
теді. Біздің міндетіміз студенттерге жа-
ңаша білім беру жүйесінде инновация-
лық технологияларды қолдану, əлемдік 
жəне отандық ғылым мен техниканың 
озық жетістіктерін зерттеп, өндіріске 
аса қажет инновациялық жобалар да-
йындап беру болып табылады. Жа-
ңашыл бағыттағы өндіріс орындарын 
ашуға көмек беретін инновациялық 
жобалар жасау, оларды іс жүзінде жү-
зеге асыру, өңірдің ғылыми-техникалық 
жетістіктерін айқындайтын энергетика, 
металлургия, машина жасау, көлік, мұ-
най-химия өндірісі салаларын иннова-
циялық жобалармен қамтамасыз ету 
негізгі мақсат.

– Сіз өзіңіз де көптеген шетелдерде 
болдыңыз. Ол жақтан не көріп, қан-
дай ой түйдіңіз?

– Əрине, Германия, АҚШ универси-
теттерінің біздің оқу орындарымен са-
лыстырғанда өзіндік ерекшеліктері бар. 
Университеттер қолданбалы ғылым-
мен айналысады жəне өзіндік қаржы-
ландыру, қолдау жүйелері бар. Соны-
мен қатар, дуальды (оқыту + практика) 
оқыту жүйесіне ерекше көңіл бөледі. 
Бұл оқыту жүйесі бойынша студенттің 
білім алумен қатар, өндіріс орнында да 
жұмыс істеп, тəжірибе жинақтауға то-
лық мүмкіндігі бар. Оқуының соңында 
студент бакалавр дипломына қосым-
ша, өндіріс орны көрсеткен мамандық 
бойынша квалификацияны да алып 
шығады. Маман даярлауда өндіріс 
орындарының сұранысы міндетті түр-
де ескеріледі. Студенттердің ғылыми 
жұмыстарына көп көңіл бөлінеді. Оқу 
орнының инновацияларын өндіріске 
енгізумен тікелей айналысатын тех-
нологиялық брокерлердің болуы, уни-
верситетті қосымша құқықтық жауап-
кершіліктен босата алды.

– Курчатов қаласында да жұмыс 
жасап келдіңіз…

– Курчатовтағы технопарк құрамында 
бірлескен шетелдік кəсіпорындар жұ-
мыс жасайды. Бізге міне, осындай бəсе-
кеге қабілетті, жаңашыл технопарктер 
қажет. Аты бар да заты жоқ технопарк 
құрудың мүлде пайдасы жоқ. Қазір біз 
университет технопаркінің 2013-2015 
жылдарға арналған тұжырымдама-
сын жасап бітірдік, облыс əкімі Ерлан 

Арынға қарауға жіберілді. Бірінші ке-
зекте өңірге халықаралық академия-
лық-қаржылық, өндірістік ресурстарды 
тарту қажет. Жоспар бойынша мысалы, 
тиімді энергия технологиясы, 5-7 түрлі 
кластерлік бағытта жұмыстар қолға 
алынады.

– Жалпы, университет ғалымдары 
технопаркке қандай үлес қосуда?

– Өндіріс қалдықтарын тиімді пай-
далану жолдары да өндірісті өңірге 
қатысты кластерлердің бірі. Қазір тех-
нопаркте жел энергиясын пайдалануға 
арналған құрылғыны сынау сəтті өтті. 
Жарық, су жоқ, үнемі жел соғып тұра-
тын жерде пайдалануға əбден болады. 
Технопарктер ғылым мен өндіріс ара-
сындағы байланыстырушы буын. Ол 
бізге қазір ауадай қажет. Сол арқылы 
бизнес-жоспарлау, маркетингтік зерт-
теулер жүргізу, жобаларды əзірлеу, эко-
номикалық талдау жасау міндеттерін 
шеше алады. Қай технопаркке бол-
масын отандық үлес қажет. Еліміздің 
ғалымдары белсенді болса, шетелдік 
ғалымдарға қол созбайсың ғой. Ғалым-
дар коммерциялық тəжірибеге, батыл 
қимылға үйренуі керек. Энергетика 
құралдары мен олардың технология-
ларын жасап шығаратын шағын зауыт-
тар жобасы əзірленді. Сонымен қатар, 
технопарктің өз ішінен шағын зауыт 
ашып, ауыл шаруашылығына қолайлы 
əмбебап трактор, облыс орталығын-
да қоқыс жинайтын кешенді машина-
лар жобасын жасап шығару ойда бар. 
Трактор демекші, т.ғ.к., профессор Тө-
леуғазы Тоқтағанов жасаған бұл жоба 
еліміз бойынша өткен инновациялық 
жобалар байқауында «Үздік инновация-
лық жоба» жүлдесін жеңіп алды. Т.ғ.д., 
профессор Ш. Торпищев еліміздің бел-
сенді өнертапқышы атағына ие. Ал, ғы-
лым жолын университет қабырғасынан 
бастаған студенттер үшін «Прометей» 
бағдарламасы арқылы студенттік ғы-
лыми жұмыстар қаржыландырылады. 
Əрбір жобаға 100 мың теңге бөлінеді. 
Соңғы жылдары 15 студенттік ғылыми 
жоба бекітілді. Сонымен қатар, «Элект-
роэнергетикалық жүйелердегі техни-
калық құралдардың электромагнитті 
келісушілігі» тақырыбы бойынша дис-
сертациялық жұмыс оқу үрдісіне енгізі-
леді.

– Жергілікті кəсіпкерлер технопарк-
пен байланыс жасап тұра ма?

– Біздің орталыққа, яғни ғылым мен 
техниканың дамуына жақсы жағдай 
туғызатын, инновациялық жобала-
рымыздың өндіріске жол тартуына, 
өнеркəсіптік өнімдерге қол жеткізуге 
осы сала бойынша жұмыс жасайтын 
департаменттер мүдделі. Əрине, ғы-
лыми-технологиялық зерттеулерді қол-
дап, жоба жасаушыларды ынталанды-
руға көңіл бөлінгені жақсы. Біздің кейбір 
кəсіпкерлер жергілікті отандық ғылыми 
жоба əзірлемелерін іздеуге, оны баға-
лауға, іске асыруға инновациялық көр-
мелерге қойылған, орталық жинақтаған 
жобалар жүйесін арнайы шығарып оты-
ратын каталогтарға, өндірістік сызба-
ларға қызығушылық көрсете қоймайды. 
Ал, қазіргі жаңа заман инновациялық 
кəсіпкерлік жолын таңдауда. Иннова-
ция дегеніміздің өзі ғылыми зерттеулер 
нəтижесінде ойлап табылған, сапа-
сы жағынан бұрынғыдан асып түсетін 
өнімдер. Ғылым мен өндіріс өзара ты-
ғыз байланысты болса өндірісті өңір 
үшін пайдалы. Кəсіпкерлер иннова-
цияның табысқа кенелтетінін, ескінің 
жұрнағынан еш пайда болмайтынын, 
инновацияның ұлттық экономиканың 
бəсекеге қабілеттілігін айқындайтын 
негізгі фактор екенін түсінулері тиіс.

– Əңгімеңізге рахмет.

  Әңгімелескен Фарида БЫҚАЙ,
№ 211 (28150) 

«Егемен Қазақстан» газеті

«БІЗГЕ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ, 
ЖАҢАШЫЛ ТЕХНОПАРКТЕР ҚАЖЕТ»

Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті «Ертіс» технологиялық ғылыми орталығының 

атқарушы директоры Жұмабек Омаровпен әңгіме.
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Сіз білесіз бе?

Поздравляем 
стипендиатов фонда 
Первого Президента!
Студенты Павлодарского государственно-

го университета им. С. Торайгырова Сагы-
ныш Нуркимбаев (кафедра машиностроения 
и стандартизации факультета металлургии, 
машиностроения и транспорта) и Айгерим 
Манабаева (кафедра менеджмента финан-
сово-экономического факультета) стали по-
бедителями в Республиканском конкурсе на 
соискание студенческих стипендий Фонда 
Первого Президента Республики Казахстан – 
Лидера Нации (г. Алматы).

В этом году Фонд Первого Президента Респу-
блики Казахстан – Лидера Нации в четвертый 
раз проводит настоящий конкурс. 80 стипендий 
учреждены в целях поощрения учебной, научной 
и творческой деятельности студентов республи-
канских вузов.

Сагыныш Нуркимбаев и Айгерим Манабаева 
подтвердили свои успехи в учебе публикациями, 
выступлениями и победами в творческих сорев-
нованиях. На праздничной церемонии награж-
дения с участием известных людей в научной 
и творческой деятельности наши стипендиаты 
были названы в числе первых.

Поздравляем наших сту-
дентов с заслуженной 
победой и желаем даль-
нейших успехов и новых 
творческих достижений!

Знание – это драгоцен-
ная вещь. В наше время 
каждый человек думает 
и стремится получить 
образование. В дет-
стве мы получаем ин-
формацию об окру-
жающем нас мире в 
семье и в детском 
саду, затем в сред-
ней школе нам дают 
знания по самым 
разным предметам, 
а в высшем учеб-
ном заведении мы 
получаем професси-
ональное образова-
ние, становимся 
специалистами 
в определенной 
сфере деятель-
ности. Сейчас 
мы обе учимся в 
ПГУ, одна из нас поступила в этот 
вуз по совету сестры, которая яв-
ляется студенткой университета, 
другая здесь оказалась, скорее, по 
воле судьбы. По словам сестры, 
здесь очень хорошие препода-
ватели, которые имеют высокую 
квалификацию, и дружелюбный 
коллектив студентов. Наш уни-
верситет считается одним из луч-
ших учебных заведений не только 
Павлодарской области, но и всей 
республики. В ПГУ приезжают 
иностранные лекторы и ведут за-
нятия, студенты могут поехать на 
один семестр учиться в другие 
страны. В университете есть коми-
тет по делам молодежи, который 
дает возможность студентам уча-
ствовать в различных мероприяти-
ях. Проводятся разные конкурсы, 
публикуются творческие работы 

студентов, есть музыкальные и 
спортивные кружки, где можно 

активно проявлять себя.
Мы учимся на специаль-

ности «Агрономия», нам 
предстоит работать в 
сельской местности. Бу-
дем работать в родном 
селе, и труд наш будет 
связан с родной зем-
лей, мы своими руками 

будем улучшать ее и де-
лать еще более плодород-

ней и прекрасней. Как об-
разованные специалисты 
будем влиять на развитие 
села, на улучшение жизни 
сельчан. От нас будет зави-

сеть жизнь города, его жителей. А 
для этого нам надо хорошо учить-
ся. В университете для нас есть 
все условия.

Мы в ПГУ проучились всего 
полтора месяца. Еще многого не 
знаем. Круг нашего общения тоже 
не велик – только наша группа и 
преподаватели, которые ведут за-
нятия. Но даже за такой короткий 
срок учебы нас многое удивляет, 
можно даже сказать, поражает. 
Мы – вчерашние школьники, и в 
течение 11 лет ежедневно и еже-
часно для нас звенел школьный 
звонок, всем это знакомо. А здесь 
вместо звонка звучит определен-
ная музыка и слова, которые при-
дают бодрость каждому студенту 
и преподавателю. Учебный корпус, 
в котором мы учимся, огромный и 
светлый, как дворец. Когда в него 
заходишь, попадаешь в простор-
ный холл, освещенный сверкаю-
щими по-праздничному люстра-
ми, кругом студенты, движение и 
общение. Настроение у всех при-
поднятое, все здороваются, улы-
баются, разговаривают друг с дру-
гом. В университете – пропускная 
система, это тоже хорошо, значит, 
руководство заботится о нашей 
безопасности, о порядке. Еще 
что нам нравится здесь – это то, 
что в учебном корпусе много со-
временной электронной техники. 
Даже при входе, в холле на стенах 
висят мониторы, на одних из них 
освещается жизнь университета, 
ежедневные новости. Рядом дру-

гие мониторы, где каждый студент 
может посмотреть свое расписа-

ние, уточнить аудиторию, по-
смотреть свои учебные дости-
жения (баллы). Также в этом 
холле расположены банкома-
ты, по которым можно полу-
чить стипендию, оплатить 
за сотовый телефон. Это 
всё очень удобно для сту-
дентов. На первом этаже 
расположена библиотека, 
абонемент, где можно по-
лучить нужные учебники, 
на втором – читальный 
зал, где можно позани-
маться и подготовиться 

к занятиям, 
почитать учеб-
ную и художе-
ственную лите-
ратуру.

Что касается 
учебы, здесь тоже много нового 
для нас. Мы учимся по кредитной 
системе, которая требует от нас 
много творческих усилий и само-
стоятельности. В школе учителя 
преподносили нам готовый ма-
териал «на блюдечке», дома нам 
оставалось только повторить его 
и ответить то же самое на уроке. 
Здесь, в университете, требова-
ния более жесткие, и на первых 
порах нам тяжело перестраи-
ваться. Много незнакомых вещей, 
многое пугает, но если другие 
студенты, которые учатся на стар-
ших курсах, сумели всё это пре-
одолеть, мы надеемся, что тоже 
все пройдем хорошо. Занятия нам 
нравятся, преподаватели строгие, 
но дружелюбные. Если что-то не-
понятно, обращаемся с вопросами 
за консультацией к преподавате-
лю. Нам всё объясняют. Впереди 
рубежные контроли, первая в на-
шей жизни экзаменационная сес-
сия, мы, молодые, энергичные, 
всё преодолеем.

Нам всё нравится в университе-
те. Мы не жалеем, что поступили 
именно в этот вуз. Мы гордимся 
тем, что мы учимся в престижном 
вузе, мы гордимся, что мы – сту-
денты ПГУ!

  Айдана Капкен, 

  Каншаим Ерденова,
студентки 1 курса

Агротехнологического 
факультета

Мен Мұса Гаухар Өмірбек-
қызы, қазіргі таңда еліміздегі 
таңдаулы жоғарғы оқу орын-
дарының бірі С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемле-
кеттік университетінде мем-
лекеттік грант негізінде білім 
алудамын. Осындай кере-
мет білім ордасында білім 
алып жатқаныма өте бақыт-
тымын. Өйткені, өзімнің қа-
лаған мамандығым бойынша 
білім алып жүрмін. Алдағы 4 
жылда жақсы маман иесі бо-
лып, еліміздің өркендеуіне өз 
үлесімді қоссам деген мақ-
саттамын. Менің осы білім 
ордасына жолымды ашқан 
«Foundation» факультеті. Фа-
культет деканы Кудерина Ай-
жан Ермековна.

Мектеп бітіргеннен кейін 
мемлекеттік грант ала алма-
дым. Кейін біз «Foundation» 
факультеті бар екенін білдік. 
Ал білген кезде бұл жаңалық 
тұңғыйықтан жанып шыққан 
сəуледей көрінді. Себебі, са-
ғымыз сынып, қамығып қалға-
нымызда бізге күш жігер беріп, 
бағымызды қайта сынап көру-
ге мүмкіндік берді. Көңілімізде 
күмəн, үрей, қорқыныш болса-
да, өзімізге жəне «Foundation» 
факультетіне сенім артып, 
осы факультетте оқуға шешім 

қабылдадық. Бұл факультет-
те оқи отырып, біз Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
қабырғасында білім алдық. 
Сөйтіп біз студенттік өмірді де 
үйрендік. Себебі біз 1-ші курс 
студенттерімен қатар білім ал-
дық. Шетел тілі, экономикалық 
теория негіздері, құқық негіз-
дері сияқты пəндерді игердік. 
Бұған қоса арнайы 4 пəнді де 
тереңдете оқыдық. Атап айта 
кетсем: қазақ тілі, Қазақстан 
тарихы, математика жəне əр 
біріміздің таңдаған пəніміз бо-
йынша. «Ұстазы жақсының – 
ұстамы жақсы» – дегендей, біз 
мұғалімдерімізден көп нəрсені 
үйрендік. Ұстаздарымыз бізге 
екінші анамыздай бола білді. 
Біз əр пəнді ерекше қызығу-
шылықпен оқыдық. Өйткені, 
ұстаздарымыз бізге əр сабақ 
сайын жаңа мағлұматпен, ма-
териалдармен таныстыратын. 
Біз үшін əр ұстаздың орны 
ерекше. Бізді білім нəрімен 
сусындатқан жандар: Муса-
гажинова Айгүл Амантайқы-
зы – Қазақстан тарихы пəнінің 
мұғалімі, Исмагулова Ботагөз 
Баязитқызы – биология пəнінің 
мұғалімі, Тоқжігітова Дəмет-
кен Қайырбайқызы – қазақ тілі 
жəне қазақ əдебиеті пəнінің 
мұғалімі, Бектұрова Мəукен 

Сағымбекқызы – математика 
пəнінің мұғалімі, Қасымжанова 
Роза Қасымжанқызы – физи-
ка пəнінің мұғалімі, Уайханова 
Меруерт Əсетқызы – ағылшын 
тілі пəнінің мұғалімі.

«Алма ағашынан алыс құла-
майды» деген мысал дəл бізге 
қатысты айтылғандай. Өйт-
кені біз кешенді тестілеуді өте 
жақсы тапсырып, барлығымыз 
мемлекеттік грант иегері ата-
нып, Павлодар мемлекеттік 
университетінің студенті де-
ген атаққа ие болдық. Бүгінгі 
таңда осы оқу ордасында жо-
ғарғы білім алудамыз. Міне, 
осындай көрсеткіш арқылы,біз 
ұстаздарымыздың сенімін ақ-
тадық деп ойлаймын, олардың 
бізге берген білімдерінің зая 
кетпегенін дəлелдедік деп бі-
лемін. Бізге əрдайым қолдау 
көрсетіп, жанымыздан табыл-
ған, бізге сүйеу болған ата-
аналарымызбен «Foundation» 
факультеті жəне факультет ұс-
таздары. Ыстығымызға күйіп, 
суығымызға тоңған бірден бір 
жан Донцова Валентина Ва-
сильевна.

Біз үшін осындай білім орда-
сында білім алу – бақыт. Бізге 
қуаныш сыйлаған Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
ректоры Өмірбаев Серік Мəу-

ленұлына шексіз алғысымыз-
ды білдіреміз. Біздің осындай 
бақытқа ие болуымызға үлес-
терін қосқан əрбір жандардың 
алдында қарыздармыз.

Білімді ұрпақ болашақтың ір-
гесі. Осындай негізде біз, яғни 
жастар, еліміздің өсіп – өркен-
деуіне өз үлесімізді қосуға мін-
деттіміз деп ойлаймын.

«Сен неткен бақытты едің, 
келер ұрпақ…», – деп ақиық 
ақын Қасымның өзі жырлаған-
дай бүгінгі ұрпақ өте бақытты. 
Білім жолында да, өнер жо-
лында да, өмір жолында да 
қанатын кеңге жаюға толық 
мүмкіндік бар,

Басы қатты болса, аяғы тəтті 
болады екен, шынымен. Біздің 
осындай факультетте білім 
алғанымыздың өзі бір ғанибет. 
Мен «Foundation» факультетін-
де оқығанымды мақтан етемін. 
Факультетіміз бұдан жоғары 
дəрежелерге, жақсы жетістік-
терге жете берсін деген ізгі 
ниетімді білдіремін.

  Гаухар Муса, 
С.Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік 
университетінің 

Гуманитарлық – педагогика 
факультетінің ФИЛ(р)-102 

тобының студенті

были названы в числе первых.
Поздравляем наших сту-

верситет считается одним из луч-
ших учебных заведений не только 
Павлодарской области, но и всей 
республики. В ПГУ приезжают 
иностранные лекторы и ведут за-
нятия, студенты могут поехать на 
один семестр учиться в другие 
страны. В университете есть коми-
тет по делам молодежи, который 
дает возможность студентам уча-
ствовать в различных мероприяти-
ях. Проводятся разные конкурсы, 
публикуются творческие работы 

студентов, есть музыкальные и 
спортивные кружки, где можно 

активно проявлять себя.
Мы учимся на специаль-

ности «Агрономия», нам 
предстоит работать в 
сельской местности. Бу-
дем работать в родном 
селе, и труд наш будет 
связан с родной зем-
лей, мы своими руками 

будем улучшать ее и де-
лать еще более плодород-

ней и прекрасней. Как об-
разованные специалисты 
будем влиять на развитие 
села, на улучшение жизни 
сельчан. От нас будет зави-

Поздравляем наших сту-
дентов с заслуженной 
победой и желаем даль-
нейших успехов и новых 
творческих достижений!

ших учебных заведений не только 
Павлодарской области, но и всей 
республики. В ПГУ приезжают 
иностранные лекторы и ведут за-
нятия, студенты могут поехать на 
один семестр учиться в другие 
страны. В университете есть коми-
тет по делам молодежи, который 
дает возможность студентам уча-
ствовать в различных мероприяти-
ях. Проводятся разные конкурсы, 
публикуются творческие работы 

студентов, есть музыкальные и 
спортивные кружки, где можно 

активно проявлять себя.
Мы учимся на специаль-

ности «Агрономия», нам 
предстоит работать в 

лать еще более плодород-
ней и прекрасней. Как об-
разованные специалисты 
будем влиять на развитие 
села, на улучшение жизни 
сельчан. От нас будет зави-

қызы, қазіргі таңда еліміздегі 
таңдаулы жоғарғы оқу орын-
дарының бірі С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемле-
кеттік университетінде мем-
лекеттік грант негізінде білім 
алудамын. Осындай кере-
мет білім ордасында білім 
алып жатқаныма өте бақыт-
тымын. Өйткені, өзімнің қа-
лаған мамандығым бойынша 
білім алып жүрмін. Алдағы 4 
жылда жақсы маман иесі бо-
лып, еліміздің өркендеуіне өз 
үлесімді қоссам деген мақ-
саттамын. Менің осы білім 
ордасына жолымды ашқан 
«Foundation» факультеті. Фа-
культет деканы Кудерина Ай-
жан Ермековна.

мемлекеттік грант ала алма-
дым. Кейін біз «Foundation» 
факультеті бар екенін білдік. 
Ал білген кезде бұл жаңалық 
тұңғыйықтан жанып шыққан 
сəуледей көрінді. Себебі, са-
ғымыз сынып, қамығып қалға-
нымызда бізге күш жігер беріп, 
бағымызды қайта сынап көру-
ге мүмкіндік берді. Көңілімізде 
күмəн, үрей, қорқыныш болса-
да, өзімізге жəне «Foundation» 
факультетіне сенім артып, 
осы факультетте оқуға шешім 

Сіз білесіз бе?Сіз білесіз бе?
Знание – это драгоцен-

ная вещь. В наше время 
каждый человек думает 
и стремится получить 
образование. В дет-
стве мы получаем ин-
формацию об окру-
жающем нас мире в 
семье и в детском 
саду, затем в сред-
ней школе нам дают 
знания по самым 
разным предметам, 
а в высшем учеб-
ном заведении мы 
получаем професси-
ональное образова-

гие мониторы, где каждый студент 
может посмотреть свое расписа-

ние, уточнить аудиторию, по-
смотреть свои учебные дости-
жения (баллы). Также в этом 
холле расположены банкома-
ты, по которым можно полу-

Мен Мұса Гаухар Өмірбек- қабылдадық. Бұл факультет- Сағымбекқызы – математика ленұлына шексіз алғысымыз-ленұлына шексіз алғысымыз-
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Құрметті оқырмандар!
Бүгінгі «Диалог алаңы» айдарының тақырыбы «Отан жəне дін» жəне оның қатысушылары: Əділет Мейрманов жəне Ғабит Хафиз.

Əділет МЕЙРМАНОВ,
Тарих жəне құқық факультетінің студенті

АДАМШЫЛЫҚТЫҢ АСҚАР ШЫҢЫ – ДІН
«Өз Отанын жан тəнімен 

сүю – адамшылықтың ас-
қар шыңы», – деп белгілі 
ағартушы В.Г. Белинскии 
айтқан. Ал адамшылықтың 
асқар шыңын жасайтын 
ол – дін. Сондықтан да, əр 
халық үшін Отан жəне Дін 
ұғымы қасиетті де қастерлі.

Кім-кімнің де жапырақ 
жаяр жері Отаны. Отансыз бақыт жоқ. Өйткені, 
əрбір адам өз туған жерін қастерлеуі керек. Отан-
ды сүю иманнан деген, яғни Отанымызды сыйлап, 
қастерлей білу тек қана иманды жанның қолынан 
келеді дегенді білдіреді.

Дін – аса нəзік дүние. «Дінге артылса сенімің, 
имандылық болар серігің», демекші, дін əрқашанда 
əр азаматтың жүрегіне шуақ беретін, ізгілік пен са-
быр беретін бірден-бір күш деп білемін.

Кезінде Алаштың белгілі қайраткерлері Отан 
үшін от кешіп, өмірін Тəуелсіздікке жету жолында 
құрбан етті. Дініміз, діліміз, тіліміз аман болсын деп 
күресті олар. Ол А.Байтұрсынов, Ə.Бөкейханов, 

М.Дулатұлы, М.Шоқай сияқты т.б қайраткерлердің 
өшпес ерлігінің, Отанға деген сүйіспеншілігінің 
үлгісін көрсетуі біз үшін өнеге.

Қазір Қазақстан Республикасы тəуелсіз, зайырлы 
жəне көпұлтты мемлекет. Этникалық, мəдени, діни 
ерекшелігіне қарамастан ішкі саяси тұрақтылықты 
сақтадық. 140 этнос пен 17 конфессияның өкілдері 
бір-бірімен біте қайнасып, бейбіт өмір сүріп келеміз.

Осының бəрі қазақ халқының жүрегінің кеңдігінен 
екені біз үшін тарихтан белгілі.

Қазір жастардың көбі Отан алдындағы борышын 
өтегісі келмей əр түрлі сылтаулар тауып жатады. 
Осыдан, «неліктен» деген сұрақ туындайды. Тіпті 
кейбіреулері «мен намаз оқимын, əскери борышым-
ды өтей алмаймын», дейтіндер де бар екен. Бірақ 
та менің ойымша осы екі қасиетті ұғымды ешқашан-
да бөліп қарамау керек. Егер дін болмаса елде тұ-
рақтылық болмайтын еді, ал Отан болмаса діннің 
хал-ахуалы қалай болатын еді деген де ой туын-
дайды. Сондықтын да Отанымызды сүйе білейік, 
Дініміз Исламды шын ниетпен ұстанайық ағайын. 
Сонда ғана биік тұғырлардан ғана көрінетінімізге 
мен кəміл сенемін.

Габит ХАФИЗ,
Агротехнологиалық факультетінің студенті

ОТАНДЫ СҮЮ - ИМАННАН
«Отанды сүю – иманнан» деген асыл сөз бар. Осы 

бір үш сөзден тұратын тіркестің астарында үлкен ма-
ғына жатыр. Əрбір адамның өз отаны болады. Жəне 
сол отан деген шаңырақтың астындағы қауымға ор-
тақ сенім болады. Ол – дін. Бүгінгі рухани азу қоға-
мында осы егіз ұғымның арасы алшақтап бара жатыр. 
Себебі, Отанды сүю, еліңді құрмет тұту, тіліңді ар-
дақтап, дініңді берік ұстану деген түсініктер тіптен өз 
маңызын жоғалтып бара жатқандай. Отан мен дінді 
бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Бұлай дейтін се-

бебім, Отан – адам баласының мекен ететін туған жері. Ал дін – адамның 
рухани мекені. Мейлі қай заман болмасын адам баласының негізгі тірегі 
рухани құндылықтыр болған. Бұл сенімсіз өмір сүрудің мүмкін еместігін 
көрсетеді. Яғни, дінімізді жоғалтсақ Отанға деген сүйіспеншілігімізді жо-
ғалтамыз. Егер де Отанымыз бен дінімізді қатар жоғалтсақ біз кімге ке-
рекпіз, кайдан пана табамыз!?

Бізге Отанымыз Қазақ елінен басқа барар жеріміз, басар тауымыз жоқ. 
Оқырмандар менің осы сөздерімнен сəл де болса əсер алса, онда қазақ 
жастарының рухы əлі өшпегені. Рухы берік, бірлігі бекем жастары бар ел 
ешқашан ешкімнен кем болмайды. Əрбір қазақ баласы осыны жадына то-
қып алса нұр үстіне нұр болмақ. Елдің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолын-
да. Олай болса отбасынан басталатын отанды орынықтырып, бесіктен 
басталатын тəрбиені бекем етейік.

ЕРЕЖЕ
Халықаралық толеранттылық 

күніне арналған С. Торайғыров 
атындағы ПМУ факультеттерінің 
студенттері, магистранттары ара-
сында өткізілетін байқау номина-
циялары: «Ең үздік мақала», «Ең 
үздік ұран», «Ең үздік логотип», 
«Объектив арқылы толерантты-
лық», «Арнау».

Анықтама: Қазақстан Халықта-
ры бас Ассамблеясының ұсынысы 
бойынша 1996 жылдың 16 қараша-
сынан бастап жыл сайын ЮНЕСКО 
«Шыдамдылық ұстанымдарының 
декларациясында» жарияланған 
Толеранттылықтың (шыдамды-
лық) халықаралық күні тойланады.

Байқауды өткізудің мақсаты – 
жақсылық, бейбітшілік, зорлық-
зомбылықсыз өмір, ұлтаралық 
достық, конфессияаралық түсінік 
пен келісім идеясы негізінде жеке 
адамдар арасындағы қарым-қаты-
настың толеранттылығын нығайту.

Міндеттер:
– Жастар ортасында толерант-

тылық, этносаралық жəне кон-
фессияаралық келісім идеяларын 
дамыту мен нығайтуды дəріптеу 
мақсатында конкурстық іс-ша-
раларға студенттер мен магист-
ранттардың барынша көп санын 
тарту;

– өзінің болмысын, діни жəне 
мəдени тиістілігін өз бетінше анық-
тайтын əртүрлі этностарды құр-
меттеу сезімін жастарда тəрбие-
леу;

– толеранттылық облысында 
білімдерді кеңейту;

– өзінің адамгершілігін сезіну 
жəне адамдарға деген құрмет 
сезімі бар, ынтымақтастық жəне 
өзара түсінушілік негізінде əртүрлі 
діндерге, ұлттарға қатысты адам-
дармен өзара əрекеттесу кезінде 
дұрыс қарым-қатынас жасай ала-
тын жеке тұлғаны қалыптастыруға 
болысу;

– дарынды магистранттар мен 
студенттерді анықтап, оларды 
қолдау.

Байқауды өткізу күні – 2013 
жылдың 16 қарашысы.

Іс-шараны ұйымдастырушы: 
С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың 
этносаралық жəне конфессияара-
лық үрдістерді зерттеудің аймақ-
тық ғылыми-практикалық орталы-
ғы.

Байқауды өткізу үшін ПМУ Ұйым-
дастырушылық комитеті бекіткен, 
білікті қазылар алқасы анықталын-
ды.

Байқау келесі номинациялар-
дан құралады:

1. «Ең үздік мақала»;
2. «Ең үздік ұран»;
3. «Ең үздік логотип»;
4. «Объектив арқылы толерант-

тылық»;
5. «Арнау».
Номинацияларға қойылатын 

негізгі талаптар:
I. Этноконфессионалдық то-

леранттылық тақырыбына «Ең 
үздік мақала»:

Келесі ұсынылған бағыттар 
бойынша əртүрлі деректерді (та-
рихи анықтамаларды, құжаттық 
материалдарды, монография-
ларды, ғылыми басылымдарды) 
пайдалану арқылы жазылған ма-
териал:

– халықаралық толеранттылық 
күнін жариялаудың тарихы жəне 
Қазақстанда толеранттылық ұста-
нымдарын жүзеге асыру;

– бірлікті, достықты, келісімді 
бекіту ісіндегі қазақ халқының 
əйгілі қайраткерлерінің тарихи бо-
рышы жəне мирасқорлығы;

– этноконфессионалдық келісім-
нің қазақстандық моделінің фе-
номені жəне дүниежүзілік қо-
ғамдастықтағы толеранттылық 
ұстанымдарын дамыту мен нығай-
ту ісіне оның қосқан үлесі;

– басты құжат – «Шыдамдылық 
ұстанымдарының декларация-
сын» жүзеге асырудағы Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
саясатының ерекшеліктері;

– қоғамда толерантты мəде-
ниетті нығайтудағы жас қазақс-
тандықтардың қатысуы мен рөліне 
авторлық тұрғыдан қарау;

– мақаланың мəтіні 3 беттен көп 
болмау керек, А4 форматында, 
Times New Roman, 14 кəріп.

II. Этникалық толеранттылық 
тақырыбына «Ең үздік ұран»:

Ұрандары қарапайым, атауы 
жеңіл оқылатын, нақты, назарды 
аударатын жəне оңай есте сақта-
лынатын болуы керек.

Ұрандар мəтіндерінің мазмұны 
болуы керек:

– Қазақстанның этноконфессио-
налдық көптүрлілігін көрсету;

– Қазақстан Республикасында 
тұратын этностардың достығы мен 
бірлігін көрсету;

– Қазақстанды толеранттылық, 
бебітшілік жəне келісім мемлекеті 
ретінде насихаттау.

Бір өтінім беру кезінде байқауға 
ұсынылатын слогандардың жалпы 
саны шексіз.

III. «Ең үздік логотип»
Логотиптің эскизі Қазақстанның 

толеранттық мəдениетті жүзеге 
асыру кезінде этноконфессиялық 
салада қосқан үлесін көрсету ке-
рек.

Логотиптердің эскиздері байқау-
ға өзіндік шрифтік ұйғарым ретін-
де, арнайы жəне өзіндік графика-
лық танымбелгі ретінде, сонымен 
қатар, шрифтік ұйғарым мен та-
нымбелгінің үйлестірілуі ретінде 
ұсынылуы керек. Логотиптердің 
эскиздері екі түстік ұйғарымда 
(түрлі-түсті жəне қара-ала) қағаз 
жəне электронды тасымалдаушы 
құралдарда тапсырылу керек. Со-
нымен қатар, əрбір эскизге қысқа-
ша мəтіндік сипаттама қоса берілуі 
қажет (А4 форматтағы 1 бет кө-
лемінде).

Бір өтінім беру кезінде ұсыныла-
тын логотиптердің саны үштен кем 
емес болуы қажет. Бір өтінім беру 
кезінде логотиптер мен ұрандар 
нұсқаларының жалпы саны шексіз.

IV. «Объектив арқылы толе-
ранттылық»

Фото суреттер болуы керек:
– біздің аймағымызда жəне 

жалпы Қазақстан бойынша то-
леранттылықтың негізгі ұста-
нымдары жөнінде жəне этнокон-
фессиялық толеранттылықты 
танытудың ерекшеліктері жөнінде 
нақты түсінік беру керек. Байқауға 
көркемдік фотосуреттер, А4 фор-

маттағы суреттік жəне ақпараттық 
суреттер ұсынылу қажет.

– этноконфессиялық келісімнің, 
əртүрлі ұлттар мен діндер азамат-
тарының бірге бейбітшілік өмір сү-
руінің феноменін көрсету керек.

V. «Тіл – достық пен келісімнің 
негізі» тақырыбына арнау.

Мазмұнды бөлігінде автор ке-
лесі жақтардың мəнін ашу керек:

– қазақ халқына тəн толерант-
тылық, көршілік, қонақжайлылық 
идеялардың;

– этносаралық жəне конфес-
сияаралық келісімнің қазақс-
тандық модельдің бірегейлігін 
нығайту жəне сақтау жолында 
«Тілдердің үштұғырлылығы» жоба-
сының рөлі жəне мағынасы.

– «Арнаудың» мəтіні 2 беттен 
көп болмау керек, А4 форматында, 
Times New Roman, 14 қаріп.

Іс-шараны өткізудің шарттары 
жəне тəртібі:

1. Байқау қатысушылары: 1-ші 
курстан бастап 4-ші курс студент-
тері жəне магистранттары.

2. Факультеттің декандары сту-
денттер арасында барлық номи-
нацияларда белсенді қатысу бо-
йынша жұмысты ұйымдастырады 
жəне осы жылдың 10 қарашасына 
дейін байқаудың комиссиясына 
байқау қатысушыларының өтінім-
дерін жəне материалдарын уақы-
тында ұсынуын қамтамасыз етеді.

3. Өтінімдер саны жарияланған 
номинациялар бойынша əрбір фа-
культеттен бір қатысушыдан кем 
емес. Байқауға қатысу өтінімі фа-
культет деканының қолы қойылып, 
2013 жылдың 10 қарашасына дейін 
ұйымдастырушылық комитетке 
(235 – кабинет) тапсырылады.

Ескертпе: Автор байқауға өз 
материалдарын ұсынған кезде, 
оларды газет беттерінде басып 
шығаруға немесе оны орналас-
тыруға, «Rukhani alem» сайтында 
жəне біздің ақпараттық демеуші-
лердің басылымдарында қала-
мақысыз жариялауға өз келісімін 
береді. Бұл ретте жарияланған жұ-
мыстарға деген ерекше авторлық 
құқықтар қатысушылар артынан 
сақталынып қалады.

Факультет деканының өтінім ха-
тында топтың атауы, курсы, бай-
ланыс телефоны, электронды ме-
кен-жайы көрсетілінеді.

Өтінімнің мазмұны келесі түрде 
болуы керек:

● Автордың аты-жөні, жасы, бай-
ланыс телефондары, E-mail;

● факультеті, курсы;
● номинация тақырыбының 

атауы;
байқау материалы БАҚ-да жаз-

ба түрінде немесе тікелей эфир-
де шыққаны туралы, жарнамалық 
тақталарда, басылымдарда жəне 
т.б. жариялануы туралы мəлімет-
тер; автордың ол автор болғаны 
туралы жəне оның құқығы талас-
қа түспейтіні жəне шексіз болғаны 
жөніндегі қолхаты.

Өтінімде байқауға берілетін 
материалдардың құқық иелері 
берілген материалдарды «Rukhani 
alem» сайтында жариялануына, 
оларды теле жəне радиобағдарла-
маларда пайдалануына, сонымен 
қатар, бұқаралық ақпараттың ба-
сылымдық құралдарында жария-
лануына қарсы болмауы міндетті 
түрде көрсетілінеді. Материал А4 
форматында қағазға шығарылған 
түрінде, қосымша материалдың 
электрондық нұсқасымен тапсы-
рылу керек.

Қорытынды.
16 қараша күні, яғни Халықара-

лық толеранттылық күнін тойлаған 
кезде байқаудың қорытындылары 
жəне жеңімпаздарды марапатта-
лады. Байқаудың қорытындылары 
бойынша номинациялар жеңімпаз-
дарының жұмыстары басылымға 
шығады. Мақалалар, фотосурет-
тер, логотиптер «Білік» газетінің 
кезекті нөмірлерінде, «Rukhani 
alem» сайтында жарияланады.

Ережені əзірлеуші жəне бай-
қауды ұйымдастырушы:

С.Торайғыров атындағы ПМУ-
дың этносаралық жəне конфес-
сияаралық үрдістерді зерттеудің 
аймақтық ғылыми-практикалық 
орталығы.

E-mail: newcenterPGU@yandex.
kz, rukhanialem@mail.ru, тел. 
8 (7182) 673704, 235 каб.

Құрметті студенттер мен магистранттар!
Халықаралық толеранттылық күні қарсаңында Этносаралық жəне 

конфессияаралық үрдістерді зерттеудің АҒПО байқау жариялайды. Осыған 
орай университеттің студенттері мен магистранттары байқауға белсенді 
қатысып, бірліктің, келісімнің, бейбітшіліктің рухын көрсетеді деп сенеміз.

Дорогие студенты, магистранты!
16 ноября – Международный день толерантности. Быть может, не все из вас 

знают об этом дне. Напомним, что Международный день толерантности (терпимос-
ти) провозглашён в «Декларации принципов терпимости», которая была утверждена 
в 1995 году на 28-й Генеральной конференции Юнеско.

Для мирового сообщества, Казахстан – страна уникальная. Уникальность Казахс-
тана состоит в том, что в стране в мире и согласии проживают представители 140 
этносов и множества конфессий. В стране создана постоянно действующая площад-
ка взаимодействия и переговоров представителей различных национальностей и 

религий – Ассамблея народа Казахстана, принята Доктрина национального единст-
ва. Активное участие в реализации казахстанской модели этноконфессионального 
согласия принимает молодёжь. В рамках предстоящего Дня Международной толе-
рантности, Центр проводит конкурс. Уверены, что большинство студентов и магист-
рантов в очередной раз, продемонстрируют дух единства, согласия, миролюбия, 
подтвердив это активным участием в конкурсе.

Для сведения сообщаем, тексты Положения о конкурсе размещены на сайте 
rukhanialem.psu.kz и информационном портале университета.

Курметті оқырмандар! 
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Соңғы бет

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Нередко можно наблюдать, 
когда при включении в элек-
трическую сеть одновремен-
но нескольких нагреватель-
ных или иных приборов, свет 
внезапно гаснет. Это обычно 
перегорают «пробки», пре-
дохранители от перегрузки 
электросети. В данном случае 
необходимо выключить все 
электроприборы и заменить 
на распределительном щитке 
электрический предохрани-
тель.

Промышленностью выпуска-
ются предохранители с лег-
коплавкими вставками, рас-
считанные на определенную 
силу тока. Однако бывает, ког-
да вместо перегревшего лег-
коплавкого предохранителя 
вставляют на распределитель-
ном щитке толстый провод 
и пучок жилок от проводов – 
«Жучок».

В нормальных условиях 
сила электрического тока и 
напряжения – величины по-
стоянные. Но если включить в 
сеть дополнительно несколь-
ко электроприборов, нагрузка 
(мощность) увеличивается, и 
сила тока резко возрастает, 

от чего значительно увели-
чивается выделение тепла и 
провод сильно нагревается. 
Изоляция проводов высыхает 
и воспламеняется – возникает 
пожар, т.к. в электросети уста-
новлена усиленная защита – 
«Жучок».

Пожар от перегрузки не воз-
никает, если на щитке стоит 
предохранитель заводского 
изготовления.

Пожарную опасность пред-
ставляют бытовые нагрева-
тельные приборы и проводы 
осветительные с нарушенной 
изоляцией; соприкосновения 
проводов друг с другом по-
средством какого-либо метал-
лического предмета – балки, 
трубы, гвоздя и т.д. – может 
привести к короткому замыка-
нию. Также оставленные без 
присмотра включенные в сеть 
утюги, чайники, плитки и экс-
плуатация их без несгораемых 
подставок.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
ПРИ ПОЖАРЕ

1. Каждый гражданин при 
обнаружении пожара или при-

знаков горений (задым-
ление, запах гари, повы-
шение температуры и т.п.) 
обязан:

– немедленно сообщить 
об этом по телефону 101 
или 112 в государственную 
противопожарную службу 
(при этом необходимо на-
звать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а так-
же сообщить свою фамилию);

– принять по возможности 
меры по эвакуации людей, ту-
шению пожара и сохранности 
материальных ценностей.

2. Руководитель предпри-
ятия (другое должностное 
лицо), прибывший к месту по-
жара, обязан:

– продублировать сообще-
ние о возникновении пожара 
в государственную противо-
пожарную службу и поставить 
в известность вышестоящее 
руководство, диспетчера, от-
ветственного пожарного по 
объекту;

– в случае угрозы жизни лю-
дей немедленно организовать 
их спасение, используя для 
этого имеющиеся силы и сред-
ства;

– проверить включение в ра-
боту автоматических систем 
противопожарной защиты 
(оповещения людей о пожаре, 
пожаротушения, противодым-
ной защиты);

– при необходимости от-
ключить электроэнергию (за 
исключением систем противо-
пожарной защиты), остановить 
работу транспортирующих 
устройств, агрегатов, аппа-
ратов, перекрыть сырьевые, 
газовые, паровые и водяные 
коммуникации, остановить 
работу систем вентиляции в 
аварийном и смежном с ним 
помещениях, выполнить дру-
гие мероприятия, способству-
ющие предотвращению раз-
вития пожара и задымления 
помещений здания;

– прекратить все работы в 
здании (если это допустимо по 

технологическому про-
цессу производства), кроме 
работ, связанных с мероприя-
тиями по ликвидации пожара;

– удалить за пределы опас-
ной зоны всех работников, не 
участвующих в тушении пожа-
ра;

– осуществить общее руко-
водство по тушению пожара 
с учетом специфических осо-
бенностей объекта) до прибы-
тия подразделения государ-
ственной противопожарной 
службы;

– обеспечить соблюдение 
требований безопасности ра-
ботниками, принимающими 
участие в тушении пожара;

– одновременно с тушением 
пожар организовать эвакуа-
цию и защиту материальных 
ценностей;

– организовать встречу под-
разделений государственной 
противопожарной службы 
и оказать помощь в выборе 
кратчайшего пути для подъез-
да к очагу пожара и противопо-
жарного водоснабжения;

3. По прибытии пожарного 
подразделения руководитель 
предприятия (или лицо, его за-
меняющее) обязан проинфор-
мировать руководителя туше-
ния пожара о конструктивных и 

технологических особенностях 
объекта, прилегающих строе-
ний и сооружений, количестве и 
пожароопасных свойствах хра-
нимых и применяемых на объ-
екте опасных, взрывоопасных, 
взрывчатых сильнодействую-
щих ядовитых, радиоактивных 
веществ, материалов, изделий 
и других сведениях, необходи-
мых для успешной ликвидации 
пожара и безопасности участ-
ников тушения пожара, а также 
организовать привлечение сил 
и средств объекта к осущест-
влению необходимых меропри-
ятий, связанных с ликвидацией 
пожара и предупреждением его 
развития.

4. По каждому произошед-
шему на объекте пожару адми-
нистрация обязана выяснить 
обстоятельства, способство-
вавшие возникновению и раз-
витию пожара, и осуществить 
необходимые профилактиче-
ские мероприятия.

Д. Токатов, 
главный специалист ОГПК 

УЧС г. Павлодара, майор 
противопожарной службы,

А. Мукатаева, 
инженер по технике 

безопасности, охране труда и 
пожарной безопасности
ПГУ им. С. Торайгырова
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ление, запах гари, повы-
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– немедленно сообщить 
об этом по телефону 101 
или 112 в государственную 
противопожарную службу 
(при этом необходимо на-
звать адрес объекта, место 
возникновения пожара, а так-
же сообщить свою фамилию);

– принять по возможности 
меры по эвакуации людей, ту-
шению пожара и сохранности 
материальных ценностей.

2. Руководитель предпри-
ятия (другое должностное 
лицо), прибывший к месту по-

– продублировать сообще-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Первый крупный пожар в Павлодаре произошел 24 мая 

1901 года. Огнем было уничтожено две трети города, вы-

горело 427 домов. После пожара большая часть города 

представляла собой пустырь, заваленный обуглившими-

ся остатками домов.

Вот как об этом бедствии было написано в одном из 

местных печатных изданий того времени:

«24 мая город Павлодар представлял из себя букваль-

но море огня, от которого осталось огромное пепелище. 

Куда ни бросишь взор, всюду полное разрушение и жалкое 

запустение. Только ветер один продолжает гулять по за-

пустелому месту пепелища. Сгорела самая важная, самая 

большая и богатая половина г. Павлодара. Сгорел до 

основания и древний храм Флоро-Лаврский; жертвою 

огня сделались и пять домов причтовых. При силь-

но свирепствовавшем ветре местной пожарной ко-

манде не было возможности локализиро-

вать огонь, который с необыкновенной 

быстротою перебрасывался с одного 

строения на другое. Народ совершен-

но растерялся, и немногим удалось 

спасти свое имущество. Трудно 

себе представить, что было бы, 

если бы этот пожар случился но-

чью. К счастью, человеческих 

жертв не было. Весьма мно-

гие остались при той толь-

ко одежде, в которой были 

во время пожара…».
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