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ДУАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И
ПОЛИЯЗЫЧНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Т.Я. ЭРНАЗАРОВ, 
Декан финансово-экономического 
факультета, кандидат технических 
наук, доцент, профессор ПГУ
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ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
ЭВОЛЮЦИОННОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ КАЗАХСТАНА, 
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

Одним из принципов деятельности 
нашего Президента Н.А. Назарбаева 
является «не революция, а эволюцион-
ное развитие», другой принцип – «сна-
чала экономика, а затем – политика». 
При формировании ЕАЭС эти принци-
пы были успешно и в полном объеме 
реализованы еще 20 лет назад, при 
выступлении в МГУ им. Ломоносова 
Н.А. Назарбаев высказался о много-
векторном характере развития Казахс-
тана, но основным и приоритетным 
должно стать Евразийское направле-
ние. Прошедшие десятилетия подт-
вердили мудрое предвидение нашего 
Президента, и создание Евразийского 
союза – тому доказательство.

Участие Казахстана в ЕАЭС позво-
лит увеличить объем потребительско-
го рынка для казахстанских произво-
дителей с нынешних 17 млн. жителей 
страны до более, чем 180 млн. населе-
ния Евразийского союза. Повышение 
степени интеграции с Россией и Бело-
руссией позволит Казахстану дивер-
сифицировать свою экономику и тем 
самым уйти от сырьевой зависимости.

По закону синэргии, общая сумма 
может быть больше, чем сумма от-
дельных ее составляющих, так и в 
случае Евразийского союза: общая 
эффективность и мощь его экономики 
будет значительно выше, чем просто 
сумма экономик Казахстана, России и 
Беларуси.

БУДУЩИЕ 
ЖУРНАЛИСТЫ РАСТУТ 

СЕГОДНЯ

12
бет

ИДИ СВОЕЙ 
ДОРОГОЙ, 
ДЖЕК!
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Жаңалықтар желісі

  Бетті даярлаған Руфина Торпищева

ПГУ И НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ: ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ

В рамках III Евразийского 
форума лидеров высше-
го образования (EHELF) 

Павлодарский государствен-
ный университет им. С. Торай-
гырова и автономная организа-
ция образования «Назарбаев 
Университет» заключили Ме-
морандум о взаимопонимании 
между вузами.

В церемонии подписания 
приняли участие Президент 
Назарбаев Университета Ши-
гео Катсу и ректор Павло-
дарского государственного 
университета имени С. Торай-
гырова, доктор экономических 
наук, профессор Серик Омир-
баев.

Меморандум нацелен на уси-
ление сотрудничества в таких 
сферах, как повышение квали-
фикации профессорско-пре-
подавательского состава вуза, 
обеспечение доступа студен-
тов и магистрантов Павлодар-
ского государственного универ-
ситета имени С. Торайгырова 
к высококлассным ресурсам, 
разработка совместных науч-
ных проектов, а также развитие 
инновационного образования и 
исследовательской деятельно-
сти университетов.

Основной задачей в рамках 
сотрудничества данных орга-
низаций является трансляция 
опыта Назарбаев Университета 
в ПГУ имени С. Торайгырова с 

целью внесения эффективных 
изменений в структуру орга-
низации и управления универ-
ситетом, научно-исследова-
тельскую и образовательную 
деятельность, стратегию меж-
дународного сотрудничества.

По мнению Серика Маулено-
вича, перед Назарбаев Универ-
ситетом стоит стратегическая 
задача формирования интел-
лектуально -инновационно -
го кластера, который должен 
стать системным проектом в 
области дальнейшего развития 
науки и образования в стране.

«Павлодарский госуниверси-
тет активно осваивает иннова-
ционные направления научной 

и учебной деятельности. Мы 
заинтересованы в совместном 
сотрудничестве и заимство-
вании передового мирового 
опыта. Многоплановое сотруд-
ничество между нашими вуза-
ми является партнерством вы-
сокого уровня», – подчеркнул 
С.М. Омирбаев.

Сотрудничество ПГУ им. С. 
Торайгырова с ведущими уни-
верситетами мира позволяет 
формировать интегрированное 
научно-образовательное про-
странство, использовать фун-
даментальную научную базу 
вузов-партнеров, развивать 
новые формы и технологии об-
учения.

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ 
ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ПРИНЦИПОВ 
ЕВРАЗИЙСКОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ

С 30 мая по 6 июня 2014 
года в Павлодарском 
государственном уни-

верситете им. С. Торайгы-
рова стартовал цикл лекций 
по разъяснению основных 
принципов евразийской ин-
теграции для студентов, 
магистрантов и профессор-
ско-преподавательского со-
става вуза.

Следует отметить, что 
впервые идею создать на 
пространстве СНГ каче-
ственно новое интеграционное объединение – Евра-
зийский союз государств – высказал Президент Респу-
блики Казахстан Н. А. Назарбаев в марте 1994 года.

Интеграция в Евразийский экономический союз – это 
не только взаимодействие, взаимное приспособление, 
сотрудничество, объединение национальных хозяйств, 
интернационализация хозяйственной жизни, но и вос-
становление, восполнение некоторого единства – то 
есть это новая целостность. Она требует и новых объ-
единяющих идей.

30 мая 2014 года, выступая перед собравшимися, в 
своем докладе декан финансово-экономического фа-
культета, кандидат технических наук, доцент Тахир 
Эрназаров отметил, что участие Казахстана в ЕАЭС 
позволит увеличить объем потребительского рынка 
для казахстанских производителей с нынешних 17 млн. 
жителей страны до более чем 180 млн. населения Ев-
разийского союза. «Повышение степени интеграции с 
Россией и Белоруссией позволит Казахстану диверси-
фицировать свою экономику и тем самым уйти от сы-
рьевой зависимости», – сказал Тахир Яздурдиевич.

Заведующий кафедрой «Социология и политология», 
кандидат политических наук, доцент Ильдар Калиев в 
своем выступлении особо подчеркнул, что ЕАЭС как 
площадка стратегического долгосрочного характера 
должен стать наиболее современной формой эконо-
мической интеграции трех государств, которые уже се-
годня имеют общую таможенную территорию и чей сум-
марный ВВП составляет 85 % валового продукта стран 
СНГ.

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОЛИЯЗЫЧНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ

На кафедре «Металлургия» ПГУ им. С. Торайгырова в 
рамках развития полиязычного образования студентка 
группы ДМт-302с Ольга Гареева защитила дипломный 

проект на английском языке.

Глава государства Нурсултан 
Абишевич Назарбаев в одном из 
своих выступлений подчеркнул: 
«…Казахстан должен восприни-
маться во всем мире как высоко-
образованная страна, населе-
ние которой пользуется тремя 
языками. Это казахский язык – 
государственный язык, русский 
язык как язык межнационально-
го общения и английский язык – 
язык успешной интеграции в 
глобальную экономику».

Павлодарский государствен-
ный университет имени С. То-
райгырова делает особый ак-
цент на развитии полиязычия. 
В вузе разработана Программа 
внедрения полиязычного обра-
зования на 2012-2016 годы, це-
лью которой является реализа-
ция полиязычного образования 
путем внедрения в учебный 
процесс инновационных техно-
логий обучения на трех языках.

Научный pуководитель ди-
пломного проекта – доктоp тех-
нических наук, пpофессоp Нур-
гуль Смайлова.

В рамках развития ду-
ального обучения в Павло-
дарском государственном 
университете им. С. Торайгы-
рова на кафедре металлур-
гии и зоотехнологии, гене-
тики и селекции состоялись 
защиты дипломных проектов 
на крупнейших предприятиях 
Павлодарской области.

История развития дуального 
обучения в ПГУ имени С. То-
райгырова начинается 15 ян-
варя 2013 года, когда была ут-
верждена «Концепция развития 
дуальной системы обучения 
в Павлодарском государствен-
ном университете имени С. То-
райгырова на 2013-2020 годы».

Целью данной концепции яв-
ляется повышение конкурен-
тоспособности обучающихся 
вуза путем реализации парал-
лельного обучения в ПГУ име-
ни С. Торайгырова и на пред-
приятии.

Студенты специальности 
«Металлургия» и «Технологи-
ческие машины и оборудова-
ние» Рахимова Дана, Езупенок 
Дарья, Нургалиева Гульнара, 
Маеренко Роман, Куанова Ай-
нур, Омаров Олжас защитили 
свои дипломные проекты на 
одном из крупнейших метал-
лургических предприятий Пав-
лодарской области ТОО «KSP 
Steel».

Дуальное обучение студен-
тов кафедры «Металлургия» в 
ТОО «KSP Steel» успешно реа-
лизуется с 2012 – 2013 учебно-
го года, в рамках которого для 
студентов проводятся практи-
ческие и лабораторные заня-
тия по специальным дисципли-
нам на базе производственных 
цехов, лабораторий и учебного 
центра ТОО «KSP Steel».

По словам начальника отдела 
профессионального обучения 
ТОО «KSP Steel» Загрутдино-

вой Наили Фаридовны, сотруд-
ничество ПГУ им. С. Торайгыро-
ва и ТОО «KSP Steel» в рамках 
дуального обучения студентов 
позволит предприятию полу-
чить более квалифицирован-
ных выпускников, которые бу-
дут обладать необходимыми 
компетенциями для успешной 
работы в ТОО «KSP Steel».

На ТОО «Агрофирма Ақжар 
Өндіріс» состоялась защита 
дипломных работ для студен-
тов агротехнологического фа-
культета Бертрам Надежды, 
Гриценко Дарьи, Селивановой 
Евгении, Ефимовой Алёны, Ти-
танова Жаната.

Выездная защита прошла с 
участием акима Майского рай-
она Бегзии Искаковой, предсе-
дателя государственной атте-
стационной комиссии, главного 
племенного инспектора МСХ 
РК по Павлодарской области 
Марата Шугаева. На защите 
дипломных проектов также 
присутствовали руководитель 
хозяйства Айтмухамет Кожабе-
ков, а также начальник отдела 
животноводства управления 
сельского хозяйства Павло-
дарской области Ерканат 
Альжанов.

Кроме того, аким Май-
ского района Багзия Ис-
какова вручила благо-
дарственные письма 
преподавателям ПГУ им. 
С. Торайгырова за вклад 
в развитие сельскохозяй-
ственной отрасли региона.

БҮГІНГІ СТУДЕНТ – 
БОЛАШАҚТЫҢ ҒАЛЫМЫ

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситеті Агротехнология факультетінің студенті Снежана 
Касса Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Қо-
рының «Болашақтың ғалымдары» студенттер арасында-
ғы VI республикалық үздік ғылыми жобалар байқауының 
жеңімпазы атанды. Сондай-ақ, студент Қазақстан Рес-
публикасының Тұңғыш Президенті – Ұлт Көшбасшысы 
қорының алтын медалімен жəне дипломымен марапат-
талды.

Аталмыш байқаудың мақсаты – студенттік жастардың 
кəсіби даму жолында қолдау көрсету жəне ынталандыру, 
Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында білім алып жүр-
ген студенттердің ғылыми əлеуеті мен шығармашылық 
қабілеттерін ашуға қолайлы шарттар ұйымдастыру, білім 
беру мекемелерінің студенттердің ғылыми зерттеумен 
айналысуын ұйымдастыруға ынталандыру, Қазақстан-
дық жастардың ғылыммен айналысуына жол ашу.

Жалпы байқауға бакалавриат жəне магистратура 
бөлімдерінде оқитын 194 студент 153 ғылыми жобала-
рын таныстырды, оның ішінде 124 – жеке, 29 топтық жұ-
мыс болып табылады. Ғылым бəйгесіне Қазақстанның 25 

жоғары мектептері студенттерінің ғылыми 
жұмыстары қабылданды: Астана, Алма-
ты, Тараз, Павлодар, Арқалық, Қараған-
ды, Талдықорған, Орал, Шымкент. Бай-
қауға қатысқан жобалардың ішінен ең 
үздік 20 жұмыс іріктеліп алынды.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 
студенті Снежана Кассаның ғы-
лыми жұмысы ел ішіндегі кіл 
мықты жобалар қатарынан ең 
үздігі деп танылды. Үздік жұ-

мыстың жетекшісі С.Торайғыров 
атындағы ПМУ «Биотехнология» 
кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к. 
Құралай Исаева. Айтулы жоба 
өсімдік майы қолданылған радиоп-

ротекторлық қасиетті ет өнімдерінің 
өндірісін жетілдіру мəселелерін қоз-
ғады.

Салтанатты марапаттау рəсімінен 
кейін байқау қатысушылары ҚР Тұң-
ғыш Президенті Қорының ғимаратын 
аралап, қызықты та танымды көрме 
жұмысымен танысты.

жоғары мектептері студенттерінің ғылыми 
жұмыстары қабылданды: Астана, Алма-
ты, Тараз, Павлодар, Арқалық, Қараған-
ды, Талдықорған, Орал, Шымкент. Бай-
қауға қатысқан жобалардың ішінен ең 
үздік 20 жұмыс іріктеліп алынды.

атындағы ПМУ «Биотехнология» 
кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к. 
Құралай Исаева. Айтулы жоба 
өсімдік майы қолданылған радиоп-

ротекторлық қасиетті ет өнімдерінің 
өндірісін жетілдіру мəселелерін қоз-
ғады.

Салтанатты марапаттау рəсімінен 

дипломных проектов также 
присутствовали руководитель 
хозяйства Айтмухамет Кожабе-
ков, а также начальник отдела 
животноводства управления 
сельского хозяйства Павло-
дарской области Ерканат 

в развитие сельскохозяй-

кейін байқау қатысушылары ҚР Тұң-
ғыш Президенті Қорының ғимаратын 
аралап, қызықты та танымды көрме 
жұмысымен танысты.
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Жаңалықтар желісі

  Бетті даярлаған Жанар Елешова

ВОПРОСЫ ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

Первая Меж-
дународная 
молодежная 

научно-практиче-
ская онлайн-кон-
ференция «Совре-
менные проблемы 
развития турист-
ской индустрии 
( к о л л е к т и в н ы е 
средства размеще-
ния» была прове-
дена для студентов, 
магистрантов и про-

фессорско-преподавательского состава кафедры «География 
и туризм» Павлодарского государственного университета им. 
С. Торайгырова.

В своем приветственном выступлении декан факультета химиче-
ских технологий и естествознания, д.б.н., профессор Канат Ахметов 
подчеркнул важность обмена научным опытом и профессионально-
го сотрудничества между вузами.

В числе участников конференции были видные учёные Алтай-
ского государственного университета (г. Барнаул), Новосибирского 
государственного университета экономики и управления (г. Ново-
сибирск), а также ведущие научные сотрудники Балтийского феде-
рального университета имени Иммануила Канта (г. Калининград) и 
Павлодарского госуниверситета (г. Павлодар).

Организатором конференции выступил Алтайский государствен-
ный университет (г. Барнаул), модератор – к.г.н., заведующий кафе-
дрой рекреационной географии, туризма и регионального маркетин-
га АлтГУ Александр Редькин. Модератором конференции в ПГУ им. 
С. Торайгырова выступила старший преподаватель кафедры гео-
графии и туризма Гульмаржан Касенова.

Кроме того, на конференции были предоставлены доклады и пре-
зентации студентов и магистрантов Павлодарского государственно-
го университета им. С. Торайгырова. Магистрант кафедры «Геогра-
фия и туризм» Виктория Сендецкая выступила с докладом на тему 
«Модель современного менеджера индустрии гостеприимства», 
студентка группы Г-202 Дарья Мулявка рассмотрела вопросы при-
менения современных технологий в гостиницах Казахстана.

Участники конференции пришли к единому решению продолжить 
международное сотрудничество, а также ежегодно проводить меж-
дународные онлайн-конференции, которые будут иметь огромное 
значение для формирования туристского имиджа России и Казах-
стана.

  Анастасия Михеева

ПМУ ЖАС 
ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ ТАБЫСТАРЫ

С.Торайғыров атындағы 
Павлодар облыстық əмбе-
бап ғылыми кітапханасын-
да «Жас ғалым» облыстық 
байқауының жеңімпазда-
рын марапаттау рəсімінде 
облыстық байқаудың нə-
тижесі бойынша Павло-
дар мемлекеттік универ-
ситетінің жас ғалымдары 
«Жас магистр» (Химиялық 
технологиялар жəне жара-
тылыстану факультеті де-
канының орынбасары Ай-
гүл Егінбаева) жəне «Жас 
магистрант» (МБ-22 тобы-
ның магистранты Римма 
Уалиева) марапаттары бо-
йынша марапатталды.

Көрме ұйымдастырушы-
лары: Павлодар облысы 
жастар саясаты мəселе-
лері жөніндегі басқарма-
сы мен Павлодар облысы 
жас ғалымдар кеңесінің 
бірлесіп қолдауымен «Кен-
жекөл жастары» жастар қо-
ғамдық бірлестігі.

Салтанатты марапаттау 
рəсімінен кейін облыс əкімі 
орынбасары Арын Орса-
риевтың қатысуымен ғы-
лыми көрме өтті. Ғылыми 
жобалар көрмесіне С.То-
райғыров атындағы ПМУ 
Ғылыми жұмыстар жəне ин-
новациялар бойынша про-
ректоры, б.ғ.д., профессор 
Нұрлан Ержанов, «Ертіс» 
ғылыми-технологиялық 
паркінің басшы міндетін 
атқарушы, т.ғ.к., С.Торайғы-
ров атындағы ПМУ доценті 
Серік Жұмажанов, Иннова-
ция жəне трансфертті тех-
нологиялардың аймақтық 
орталығы басшысы Сергей 
Смайлов қатысты.

Ғылыми жұмыстар жəне 
инновациялар бойынша 

проректоры Нұрлан Ер-
жанов Павлодар мемле-
кеттік университетінің жас 
ғалымдарының табысты 
жобалары мен жетістік-
тері туралы баяндап 
берді көпшілікке. «С.То-
райғыров атындағы ПМУ 
жас ғалымдары əртүрлі 
деңгейдегі байқаулар мен 
көрмелерге қатысып, өз-
дерінің кəсіби біліктілік-
терін жетілдіріп, мол тəжі-
рибе алмасу мүмкіндігіне 
ие болады. Олардың ғы-
лыми жетістіктері алдағы 
уақытта оқу үдерісі мен 
өндіріс орындарында қол-
данылатын болады», – 
деп айтып өтті Нұрлан 
Телманұлы.

Мұнымен қоса, шара ба-
рысында өздерінің ғылы-
ми жобаларымен Алтынай 
Арқатова (МШӨӨТ-201 
тобы, агротехнология фа-
культеті), Даниэль Токқо-
жин (ИНФ-302 тобы, фи-
зика, математика жəне 
ақпараттық технологиялар 
факультеті), металлургия, 

машинажасау жəне көлік 
факультеті: Канат Арқалы-
қов (МТ-201 тобы), Серік 
Акушев (МТ-202(с) тобы), 
Сағыныш Нұркимбаев 
(МС-402 тобы), Бадинур 
Білəлов (ТТ-302 тобы) та-
ныстырды.

Сондай-ақ, С. Торайғы-
ров атындағы ПМУ Ме-
таллургия, машинажасау 
жəне көлік факультетінің 
студенті мен магистранты 
Алексей Христодоров пен 
Сағыныш Нұркимбаев Өс-
кемен қаласында өткен Ха-
лықаралық «Жасыл эконо-
мика – адамзат болашағы» 
атты ғылыми-тəжірибелік 
конференция жұмысына 
қатысты. Павлодар мем-
лекеттік университетінің 
магистранты мен сту-
денті «Сhoosing of optimal 
constructive parameters the 
windwheel on the basic of 
modeling» атты баянда-
масын ұсынды бас қосу-
да. Мұнымен қоса, олар 
«OSKEMEN EXPO-2014» 
көрмесімен танысты.

ПМУ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН 
АККРЕДИТАЦИЯДАН ӨТТІ

Білім берудегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі қазақстан-
дық тәуелсіз агенттіктің Аккредитациялық Кеңесі шешімі-
мен С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінің бакалавриат, магистратура, докторантура оқыту 
бағдарламалары мамандандырылған аккредитациядан өтті.

Білім берудегі сапаны қамта-
масыз ету жөніндегі қазақстан-
дық тəуелсіз агенттіктің (БСҚҚ-
ТА) 2014 жылдың 14 маусым күнгі 
шешімімен С.Торайғыров атын-
дағы ПМУ-дің 6 бакалавриат-
тық оқыту бағдарламалары, 20 
магистратуралық оқыту бағдар-
ламалары, 4 докторантуралық 
оқыту бағдарламалары маман-
дандырылған аккредитациядан 5 
жыл мерзімге өтті.

Мамандандырылған аккре-
дитациялаудың шеңберінде 
С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университеті-
не 2014 жылдың 12-15 мамыр 
аралығында БСҚҚТА-ның 7 са-
рапшы тобы арнайы сапармен 
келді.

Аталмыш агенттіктің бағдар-
ламасына сəйкес сарапшылар 
тобы университеттің материал-
дық-техникалық қорымен, фа-
культеттердегі құжаттармен, 
дəрістер мен сабақтардың бары-
сымен танысты. Сонымен қатар, 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттері, түлектері, оқытушы-
лары мен жұмыс берушілерімен 
сұхбаттасты.

Бүгінгі күні С.Торайғыров атын-
дағы ПМУ-де жүзеге асып жатқан 
117 оқыту бағдарламаларының 
70 бағдарламалары аккредит-
теуден өтті. Сондай-ақ, оқу ор-
нының 12 оқыту бағдарламалары 
ASIIN (Германия) халықаралық 
агенттіктің аккредитациялануы-
нан өту барысында.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ
Студент факультета металлургии, 

машиностроения и транспорта 
Павлодарского государственного 

университета им. С. Торайгырова Ернур 
Хайлямов вошел в тройку победителей в 
Чемпионатах Республики Казахстан по па-
уэрлифтингу.

Пауэрлифтинг, или силовое троебо-
рье, – силовой вид спорта, суть которого 
заключается в преодолении сопротивле-
ния максимально тяжелого для спортсме-
на веса.

Кубок Казахстана по пауэрлифтингу и 
Чемпионат страны в отдельных упражне-
ниях прошел в городе Текели Алматин-

ской области. По итогам соревнований по 
жиму штанги лежа среди мужчин, в весо-
вой категории 59 килограммов Ернур Хай-
лямов завоевал первое место с результа-
том 165 килограмм.

В городе Алматы состоялся второй от-
крытый чемпионат Казахстана по класси-
ческому пауэрлифтингу. Более восьмиде-
сяти спортсменов разыграли 24 комплекта 
наград. Ернур Хайлямов, студент Павло-
дарского госуниверситета им. С. Торайгы-
рова, показал великолепные результаты, 
завоевав серебро среди мужчин в весо-
вой категории 59 кг с результатом 465 кг и 
второе место с результатом 130 кг.
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Факультет тынысы

ТАРИХ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚ 
ФАКУЛЬТЕТІ КҮНІ

2014 жылдың 21 мамыр күні С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде Тарих жəне құқық фа-
культетінің күндері өтті.

С.Торайғыров атындағы ПМУ Тарих 
жəне құқық факультеті 2003 жылы 20 
маусымда құрылған. Факультет құра-
мында «Қазақстан тарихы», «Əлеумет-
тану жəне саясаттану», «Құқықтану», 
«Қазақстан халықтары ассамблеясы» 
кафедралары бар. Факультетте отыз-
дан аса белгілі ғалымдар мен оқыту-
шылар жұмыс жасайды.

Аталмыш факультет студенттері 
халықаралық, республикалық бəйге-
лерден əрдайым олжамен қайтады. 
Сондай-ақ, студенттердің спорттағы 
жетістігімен ауыз толтырып мақтану-
ға тұрарлық. С.Торайғыров атындағы 
ПМУ-дің «Тарих» мамандығы бойынша 
білім алып жүрген студенттері Е.Буке-
тов атындағы ҚарМУ-де өткен тарих 
пəні бойынша VI Республикалық сту-
денттік олимпиададан ІІ командалық 
орынды, Рүстем Жолдыбалин жеке 
есепте ІІІ орынды қанжығасына бай-
лап келді. Ал Алматы қаласында өткен 
республикалық олимпиадада Гүлсана 
Əубакірова, Эльмира Білəлова, Диас 
Шакенов ІІ орынға ие болды. Факуль-
тет Сочиде өткен қысқы олимпиадалық 
ойындарына қатысқан Дария Усанова, 
джиу-джитсу бойынша əлем чемпиона-
тының күміс жүлдегері атанған Зайыр-
бек Абылқадыров сынды студенттері-
мен мақтанады.

ГУМАНИТАРЛЫ-
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ФАКУЛЬТЕТІ КҮНІ

2014 жылдың 22 мамыр күні С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде Гуманитарлы-педаго-
гикалық факультет күні өтті.

Гуманитарлы-педагогикалық факуль-
тет құрамында «Орыс филологиясы», 
«Қазақ филологиясы», «Орындаушы-
лық өнер», «Психология жəне педаго-
гика», «Қазақ тілі», «Журналистика», 
«Шетел филологиясы жəне аударма 
ісі», «Шет тілдер» кафедралары бар. 
Факультетте 8 доктор, 53 ғылым кан-
дидаттары қызмет етеді. Факультет ға-
лымдары Қазақстан Республикасының 
мəдени мұраларын айшықтай түсетін 
филология, педагогика, психология 
жəне өнер салаларының басты бағыт-
тары мен мəселелері бойынша 500-ге 
жуық баспа өнімдерін жарыққа шығар-
ды.

Биылғы гуманитарлы-педагогикалық 
факультет күні филология ғылымдары-
ның докторы, фольклоршы Бекмұрат 
Уахатовқа арналған дөңгелек үстелден 
бастау алды. Дөңгелек үстел Қазақ фи-
лологиясы кафедрасының ұйымдасты-
руымен жүзеге асты.

Гуманитарлы-педагогикалық факуль-
тетінің студенттері облыстық, респуб-
ликалық, халықаралық конференция-
ларға белсене атсалысып жүреді. Оқу, 
ғылыми, өнер салаларында студенттер 
зор жетістіктерге жетіп, көптеген ма-
рапаттарға ие болған. Мысалы оған 
студенттердің педагогика жəне орыс 
филологиясы бойынша бірінші орын, 
шетел тілдері бойынша екінші орын, 
психология, қазақ тілі жəне əлеуметтік 
жұмыс бойынша үшінші орынды иелен-
гендері дəлел бола алады.

МЕТАЛЛУРГИЯ, 
МАШИНАЖАСАУ ЖƏНЕ КӨЛІК 

ФАКУЛЬТЕТІ КҮНІ
2014 жылдың 26 мамыр күні С.Торай-

ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті Металлургия, машинажа-
сау жəне көлік факультеті күнін тойла-
ды.

Факультет құрамы: «Көліктік техни-
ка», «Механика жəне мұнайгаз ісі», «Ме-
таллургия», «Машинажасау жəне стан-
дарттау» кафедралары. Металлургия, 

машинажасау жəне көлік факультетінде 
60-тан аса жоғары білікті оқытушылар 
мен белгілі ғалымдар қызмет етеді.

Факультет көп жылдар бойы Харьков 
техникалық университетімен, Моск-
ва көлік-жол университеті, Н.Бауман 
атындағы ММТУ, И.Ползунов атында-
ғы Алтай мемлекеттік техникалық уни-
верситеті, Қ.Сəтбаев атындағы Қазақ 
Ұлттық техникалық университеті, М.Ты-
нышпаев атындағы Қазақ көлік жəне 
коммуникация академиясымен əрі таяу 
жəне алыс шетелдік ЖОО-мен тығыз 
шығармашылық қарым-қатынас орна-
тып келеді.

Факультет студенттері де халы-
қаралық байқаулар, республикалық 
олимпиадалар, облыстық бəйгелер 
мен ғылыми жобалар жарыстарында 
əрдайым үздіктер қатарынан көрініп 
келеді. Мереке барысында Павлодар 
қаласы машинажасаушылар ассо-
циациясының м.а. басшысы, С.Торай-
ғыров атындағы ПМУ түлегі Ермек 
Абдуғалымұлы факультеттің үздік 
студенттеріне диплом табыс етті.

«Үздік кафедра» байқауының нəти-
жесін бойынша Металлургия, машина-
жасау жəне көлік факультетінің деканы, 
т.ғ.к., профессор Төлеуғазы Тоқтағанов 
Төкілұлы жария етіп, «Механика жəне 
мұнайгаз ісі» кафедрасына бірінші 
орынды иеленгені үшін деканның көш-
пелі Кубогін табыс етті.

ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ЖƏНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

ФАКУЛЬТЕТІ КҮНІ

2014 жылдың 28 мамыр күні С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті Химиялық технологиялар 
жəне жаратылыстану факультеті күнін 
тойлады.

Бүгінгі Химиялық технологиялар 
жəне жаратылыстану факультеті С.То-
райғыров атындағы ПМУ-дің биология-
лық-химиялық факультеті ретінде 2005 
жылы құрылған. Бүгінгі күні факультет-
те 9 ғылым докторы, 20-ға жуық ғылым 
кандидаты қызмет етеді.

Факультеттің құрылымында 4 шыға-
рушы кафедра бар: «Биология жəне 
экология» кафедрасы, «Химия жəне 
химиялық технологиялар» кафедрасы, 
«География жəне туризм» кафедрасы, 
«Дене шынықтыру жəне спорт» кафед-
расы.

Мереке салтанатына сай бірқатар ар-
найы марапаттар табыс етілді. Оқудағы 
жетістіктері, спорттағы жеңістері, ғылы-
ми-зерттеу жұмыстарындағы табыста-
ры үшін Химиялық технологиялар жəне 
жаратылыстану факультетінің студент-
тері мен магистранттары құрмет мадақ-
тамаларымен марапатталды.

ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ 
ФАКУЛЬТЕТІ КҮНІ

2014 жылдың 29 мамырында С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде Энергетикалық фа-
культеті күні өтті

1960 жылы ашылған Павлодар ин-
дустриалдық институтының ең бірінші 
факультеттерінің бірі – энергетика 
факультеті. Қазіргі уақытта С.Торайғы-
ров атындағы ПМУ-да энергетика фа-
культетінің құрамында төрт мамандық 
дайындайтын кафедра бар: «Элект-
роэнергетика», «Жылуэнергетика», 
«Автоматтандыру мен басқару», 
«Электротехника» жəне «Электрони-
ка жəне телекоммуникациялар».

Факультет студенттері де халы-
қаралық байқаулар, республикалық 
олимпиадалар, облыстық бəйгелер 
мен ғылыми жобалар жарыстарында 
əрдайым үздіктер қатарынан көрініп 
келеді. Мысалы, ЗЭжТ-301 тобының 
студенті Рымгүл Аманжолова мен 
РЭиТ-302 тобының студенті Гречаная 
Алина «Радиотехника, электроника 
жəне телекоммуникация» маманды-
ғы бойынша пəндік олимпиададан 
үшінші орынды қанжығасына байлап 

келді.
Факультет атынан университеттің 

қоғамдық өміріне белсене атсалысқан, 
оқуда үздік болған белсенді де білікті 
студенттерді марапатталды. Соны-
мен қатар, 2013-2014 оқу жылының «Ең 
үздік топ» марапатына ТЭ-302 тобы ие 
болды.

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА ЖƏНЕ 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ФАКУЛЬТЕТІ КҮНІ
С.Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университеті Физика, ма-
тематика жəне ақпараттық технология-
лар күнін тойлады.

Факультет құрамында 3 кафедра бар: 
«Математика жəне информатика», «Фи-
зика жəне аспап жасау», «Есептеу тех-
никасы жəне бағдарламалау».

Биыл факультет он бір жылдығын 
атап өтуде. Осы жылдар барысында 
факультет көптеген жетістіктерге жетті.

Аталмыш факультет оқытушылары 
мен студенттері əр бағыттағы олимпиа-
далар, байқаулар мен спартакиадалар-
ға белсене атсалысып, қанжығасын бос 
əкелген емес. Физик студенттеріміз Ақ-
төбе қаласында өткен физика пəні бо-
йынша VІ Республикалық олимпиадада 
еліміздің 11 аймағының ЖОО арасында 
топ жарып, жалпы командалық есепте 
бірінші орынды иеленген. Жыл сайын 
факультеттің профессорлық-оқытушы-
лар құрамы университеттік «Денсау-
лық – зор байлық» спартакиадасына 
қатысып, бірінші орыннан көрінеді. 
2013-2014 оқу жылы спартакиадасының 
нəтижесі бойынша факультет команда-
сы бірінші орынды қанжығасына бай-
лап, С.Торайғыров атындағы ПМУ рек-
торы Кубогімен марапатталды.

СƏУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС 
ФАКУЛЬТЕТІ КҮНІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде Сəулет-
құрылыс факультеті күні өтті.

Факультет құрамы: «Өнеркəсіптік, 
азаматтық жəне көлік құрылысы», «Ар-
хитектура жəне дизайн», «Құрылыс 
материалдарын өндіру жəне стандарт-
тау», «Кəсіптік оқыту жəне қоршаған ор-
таны қорғау» кафедралары. Факультет-
те 40-қа жуық ғылым докторлары мен 
кандидаттары қызмет етеді.

Бүгінде факультет ғалымдары таяу 
жəне алыс шетелдердегі жоғары оқу 
орындарымен мəселен, Париж техни-
калық университеті, Одесса сəулет-
құрылыс академиясы, Ташкент көлік 
жолы институты жəне Сібір көлік жолы 
институты ғалымдарымен ғылыми бай-
ланысын нығайтып келеді.

Мерекенің құрметті қонақтары ретін-
де Швецияның Лунд университетінің 
«Суды өңдеу технологиясы» кафедра-
сының профессоры Ронни Берндтссон, 
«Иртыштрансстрой» ассоциациясының 
жетекшісі Михаил Зыков, «Талапкер» 
ЖШС басшысы Қадыр Ералинов қатыс-
ты.

Факультет студенттері Айдана Əбу-
қасен, Тұнғат Қазтаев, Жасұлан Оңға-
ров факультеттің дамуы мен қоғамдық 
өміріне белсене атсалысқаны үшін ал-
ғыс хаттармен марапатталды.

  Жанар ЕЛЕШОВА

ФАКУЛЬТЕТТЕР КҮНІ 
МЕРЕКЕСІНІҢ КҮНДЕЛІГІ
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Тағылым
Тайпалық белгілер мен ру-

лық нышандарды тотем деп 
атайды. Олар бүгінгі заманауи 
елтаңбалардың ет жақын туы-
сы. «Тотем» сөзінің төркіні Сол-
түстік Америкалық үндістердің 
«оттем» сөзі, яғни «оның елі» 
дегенді білдіреді. Тотемдік дəс-
түр бойынша тайпаны жебеп, 
қорғап жүрген жебеушісі неме-
се арғы атасы ретінде жануар 
мен өсімдіктер бейнесі арқылы 
сол тайпаның негізгі нышандық 
белгісі таңдалады. Бұл дəстүр 
өте ежелгі халықтар арасында 
кең таралған. Алайда бүгін-
де айтулы салтқа сай таңба-
лар да кездесіп жататыны да 
белгілі.

Ал, осы сынды түрік жəне 
монғол тектес азия халықта-
рында «тамға» дəстүрі болған. 

Оған сəйкес əр тайпа, əр рулы 
ел өздеріне тəн аң-құс бейнесі, 
қару-жарақ яки тайпаға ғана тəн 
басты белгілерді байрақтары-
на не болмаса жануар терісіне 
бейнелеген. Қазақ руларының 
да өзіндік белгілері мен ұран-
дары болған. Яғни, əр рудың 
таңбасымен қатар ұраны тең 
жүрген. Шайқас ұрандарын 
кейіннен еуропалық рыцарлар 
да иемденіп, қолданыстарына 
енгізген. Негізі елтаңба тарихы 
осы жаумен шайқас кезіндегі 
ұрандар мен байрақ таңбала-
рынан бастау алады.

Елтаңбалардың арғы тегі – 
байрақтарға, киімдерге, жүзік-
тер мен жеке əулеттік заттарға 
бейнеленіп, көмкерілген алуан 
түрлі белгілік нышандар. Ұран-
дар мен төл белгілер тулар 
мен елтаңбалардан көрініс 
тапқан. Батырлар, билер мен 
қолбасшылардың өздеріне тəн 
белгілері болған. Мысалы, Ес-
кендір Зұлқарнайынның əскери 
дулығасында – теңіз аты (гип-
покамп), Ахиллес бас киімін-
де – бүркіт, Нумибия патшасы 
Масиниса дулығасында – ит, 
римдік император Каракалы 
басында – бүркіт суреттелген.

Ал, антикалық дəуірдің қала-
лары мен аралдарының кейбір 
белгілері əрдайым монеталар-
дан, төс белгілер мен мөрлер-
ден көрініс тапты. Мəселен, со-
лардың бірі Афин қаласының 
белгісі – үкі, Қорынтық қаласы-
ның белгісі – пырақ, Самос – 
тауыс, Родос аралдары – рау-
шан гүлімен таңбаланған екен.

Ассирия, Бабыл, ежелгі Мы-
сыр елдерінде мөрлерде белгі-
ленген ел таңбалары қолда-
ныста болған. Ал, б.з.д. үшінші 
мыңжылдықта шумерлер 
мемлекетінде бүркіт пен жол-
барыстың бастары бейнелен-
ген өз елтаңбасы болды. Бұл 
тарихтағы алғаш мемлекеттік 
елтаңбасымен танылған мем-
лекет болып есептелінеді.

РУЛЫҚ ТАҢБА
Үш жүзден тараған қазақтар-

дың терең мағынаға ие рулық 
таңбалары болған. Төл таңба-
мызды зерттегенде алғаш тас-
тарда қашалып жазылған руна 
жазуы көзге келеді. Оны бе-
кер еске алып отырғаны-
мыз жоқ. Себебі, көш-
пенді бабаларымыз 

кішкентай 
ғ а н а 

белгіге тарихын, санасын, 
пəлсапасын, дүниетанымын, 
мəдениетін, болмысын сыйды-
рып қойғанын аңғаруға бола-
ды. «Қазақстан. Ұлттық энцик-
лопедия» кітабының сегізінші 
томында таңба хақында былай 
деп жазылған: «Əлемдік хат 
мəдениеті тəжірибесінде құ-
пия сақтау мақсатында туған 
код пен шифр арқылы жазу 
үлгілерімен салыстырғанда 
көшпелі түркілердің рулық 
таңбалары мен руникалық 
тұжырымдамасы жер бетін-
де қайталанбайтындығымен 
ерекшеленеді. Ғылыми əде-

биеттерде идеографиялық 
жазудың айрықша түрі ретінде 
таңбаны атайды».

Қазақ тегіне берік екенін бі-
леміз. Рулық таңбалар – түркі 
халықтарының тектік қасиеті. 
Бүгінде сол түркі халықтары-
ның ішінде рулық таңбаларын 
қазақтар сақтап келеді. Рулық 
таңба қасиеті жөнінде «Қазақ 
руларының таңбасы» атты 
мақаласында Мақсұтбек Сү-
леймен былай дейді: «Рулық 
таңба – түркілік төлқұжат, өмір 
шындығын танып – білудің да-
налық құпиясы, ақпараттық 
жүйе, қоғамдық дамудың ин-
теллектуалдық қуатын таны-
татын қасиетті рəміз, ұлттық 
ойлаудың айнасы. Рулық таң-

балар – қазақтың шығу 
тегі барша рулардың 

бірігуінен шыққанын 
дəлелдейтін тарихи 
құжат, жəдігер. Тек 
соның құпия сырла-
рының кілтін таба 
білуіміз қажет».

Қазақ рулары мен 
тайпаларының арғы 

тарихын зерттеуде, 
ең алдымен олардың таң-

балық белгілерін зерттеудің 
қажеттілігін алғаш аңғарған 
Н. Аристов болса, оның пікір-
лерін тереңдете зерттеген 

С. Аманжолов болды. Олар 
белгілі бір атадан рудың, одан 
тайпаның, одан тайпалық 
одақтың қалыптасу жолдарын 
рулық таңбаларды зерттеу ар-
қылы анықтауға болатынына 
кəміл сенді.

Таңбаны бір жағынан түркі 
халықтарының этникалық құ-
рылымының сыртқы рəміздік 
белгісі деп қарасақ, оның те-
рең де басты мағынасында 
таңба – рудың қасиеті, арғы 
тегі, шежіресі, жаршысы. Бүкіл 
бір елдің қасиетіне балан-
ған таңба сызықтар шимайы, 
түсініксіз түртпелер емес. 

Белгі жан-жақты зерттелген, 
оңайшылықпен өзгерте салы-
натын дүние де емес. Өйткені 
онда баба аманаты, əке тағы-
лымы, тектік тəлім, қандық қа-
сиет, ұлы армандар мен арлы 
болмыс жататыны белгілі.

Таңба – ақпарат сақтау мен 
таратудың коды дейді таңба 
зерттеушілері. Осы шифрдың 
кілтін таппаған бөгде жұртқа 
қазақтың ішкі сыры мен рухын 
ұғыну оңайға соқпайды. Бағзы 
қазақтың ойлау жүйесінде гео-
метриялық өлшем, симметрия-
лық дəлдік – таңбатану өте жо-
ғары деңгейде дамыған. Бұл 
түркі халықтарының этникалық 
біртұтастығын сақтап тұрған 
киелі қорғаны, ең маңызды 
ұлттық құндылығы екенін мо-
йындауымыз тиіс.

ГЕРАЛЬДИКА 
ТАРИХЫ

Бүгінгі күні таңбалардың қыр 
сырын зерттейтін ғылыми тар-
мақты геральдика деп атайды. 
Бұл ғылымның пайда болу та-
рихы өте қызық. Алда айтып 
кеткеніміздей, бүгінгі мемле-
кеттік елтаңбалар тарихы ұрыс 
алаңдары мен жекпе-жектер-
ден, яғни, соғысқа аттанған 

батырлар мен қолбасшылар-
дың таңбаларынан бастау 
алады. Жалпы геральдика 
өнері Х ғасырдан бастау алды 
деседі кейбір деректер. Алай-
да батыста алғашқы мөрлер 
мен құжаттарда бейнеленген 
гербтер ХІ ғасырдың еншісіне 
келеді дейді ғалымдар. Ал бұл 
өнердің дамып, өркен жая бас-
таған кездері рыцарлар жекпе-
жегі мен крест жорықтары ке-
зеңі. Рыцарлар жекпе-жегінің 
ХІІ –ХVІ ғасырларда қызу өркен 
жайған кезі болатын. Жекпе-
жекке шыққан рыцарь міндетті 
түрде өз таңбасымен шығуға 

тиіс болатын. Алғашында кез 
келген рыцарь қарсыласының 
белгісін танып, сол ен арқылы 
оның қай əулетке тиісті екенін 
білген. Сонымен жекпе-жек-
ке бір уақытта, бір жерде əр 
елден жиылған феодалдар-
дың ұлттық мінезі туады, бір-
бірін тануға деген қажеттілік 
пайда болады. Ал, рыцарлар 
білім мен тіл білу жағдайында 
шығыстық өркениеттен алын-
ған өз атын, таңбасын қорғау, 
жаумен шайқасу, қарулануы 
сынды қабілеттерді игереді. 
Рыцарлардың батылдығымен 
қатар таңбалар білімін жетілді-
руі геральдиканың безендіруі 
мен пайда болуына жол ашты.

«Heeralt», демек герольд – 
Германияда батыл, беделі бар 
ардагер рыцарь дегенді білді-
реді. Еуропада ежелгі əскер-
лерде жаумен келіс сөз жүргізу 
үшін, жарлықтар мен хабарлан-
дыруды жария ететін адамдар-
ды «менестрели» (ақын, əнші), 
«глаштай» деп атаған. Уақыт 
өте осы үш мамандықтың қо-
сындысы ретінде «герольд» 
деген кəсіп иелері пайда бола-
ды. Олар жекпе-жектерге қаты-
сушылардың атын ғана емес, 
дəулетті əулеттердің, олардың 
атынан шығатын қатысушы-
ның, рыцарлардың таңбасын 

жетік білуге міндетті еді. Осы-
лайша герольд кəсібі гераль-
дикалық мəнге ие болып, жек-
пе-жектер таңбалардың қыры 
мен сырын ашатын геральдика 
ғылымының дүниеге келуіне 
себеп болды. Ал, XIII ғасыр 
соңы мен XIV ғасырларда ге-
ральдика тек əскерлер киім-
дерінде емес қоғамдағы бар 
салаға еніп, əдебиетте, өнер-
де, тұрмыстық жағдайда сəнге 
айнала бастады.

ТАҢБА ТУРАЛЫ 
МӘЛІМЕТ:

* Таңба, таңма, тамға – ерек-
ше белгі.

* Таңбалар ежелгі заманнан-
ақ қолданыста болған.

* Көшпелі түркілердің дүние-
танымы, рухани мəдениеті, та-
рихы таңбаға көшіріліп, құпия-
сы жасырын сақталған.

* Түркі таңбалары туралы Ра-
шид əд-Диннің, Г. Потаниннің, 
А. Левшиннің, Н. Гроздековтің, 
Н. Аристовтың, Ш. Құ дай бер-
діұлының, М. Тынышбайұлы-
ның еңбектерінде айтылған.

* Қазақтың рулық таңбалары 
белгілі бір жүйеге бағынған.

* Таңбатануда Е. Плотни-
ковтің еңбегі өте құнды.

* Орыстанған түркі тектес 
əулеттердің отбасылық герб-
терінің негізі рулық таңбалары-
мыздан алынған.

* Түркі тектес халықтардың 
ішінде түріктер, өзбектер, 
ұйғырлар, əзербайжандар 
т.б. этностар руларын жəне 
рулық таңбаларын жоғалтып 
алды.

* Ежелгі түркі руна жазуы 
таңбаларынан ортақ модель 
шығады, сол арқылы күллі 
ғаламның нысандарын белгі-
лейтін таңбалар жаратылады.

РЕСМИ ДЕРЕК:
Ту – мемлекеттің егемендік 

пен біртұтастықты білді-
ретін басты рəміздерінің бірі. 
Ту ежелден елдің халқын 
біріктіру жəне оны белгілі бір 
мемлекеттік құрылымға сəй-
кестендіру міндетін атқарып 
келеді. Тəуелсіз Қазақстан-
ның Мемлекеттік туы ресми 
түрде 1992 жылы қабылдан-
ды.

Елтаңбасы – мемлекеттің 
басты рəміздерінің бірі. Мем-
лекеттің мəдени жəне тарихи 
дəстүрін бейнелейтін символ-
дық мəні бар үйлесімді пішін-
дер мен заттардың мирастық 
ерекшелік белгісін білдіреді. 
Қазіргі Қазақстан аумағын ме-
кендеген қола дəуірінің көш-
пенділері кейін графикалық 
ұғымы «таңба» деп аталған 
ерекше символ-тотем арқылы 
өздерін танытқанына тарих 
куəлік етіп отыр. Алғаш рет бұл 
термин Түрік қағанаты тұсында 
қолданыла бастаған. Егеменді 
Қазақстанның Елтаңбасы 1992 
жылы ресми түрде қабылдан-
ды.

Əнұран – мемлекеттің бас-
ты рəміздерінің бірі. Тəуелсіз 
Қазақстанның тарихында 
еліміздің мемлекеттік əнұра-
ны екі рет – 1992 жəне 2006 
жылдары бекітілді. Елдің ды-
быстық рəмізінің танымалды-
ғын арттыру мақсатында 2006 
жылы жаңа мемлекеттік əнұ-
ран қабылданды. Оның негізі 
ретінде халықтың арасында 
кеңінен танымал «Менің Қа-
зақстаным» патриоттық əні 
таңдап алынды.

  Жанар ЕЛЕШОВА

ЕЛТА�БАМ – 
�АСИЕТТІ �ОР�АНЫМ

кішкентай 

балық белгілерін зерттеудің 
қажеттілігін алғаш аңғарған 

кішкентай 
ғ а н а 

жазуы көзге келеді. Оны бе-
кер еске алып отырғаны-
мыз жоқ. Себебі, көш-

балар – қазақтың шығу 
тегі барша рулардың 

бірігуінен шыққанын 
дəлелдейтін тарихи 
құжат, жəдігер. Тек 
соның құпия сырла-

білуіміз қажет».

тайпаларының арғы 
тарихын зерттеуде, 

ең алдымен олардың таң-

жазуы көзге келеді. Оны бе-
кер еске алып отырғаны-
мыз жоқ. Себебі, көш-

балар – қазақтың шығу 
тегі барша рулардың 

бірігуінен шыққанын 

тайпаларының арғы 
тарихын зерттеуде, 

«Мемлекеттік рәміздер – бұл біздің мемлекетіміздің, 
біздің егемендігіміздің берік негізінің бірі. Олар 

Тәуелсіздіктің қасиетті біріктіруші образын білдіреді».

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

Адамзат қашаннан бері əртүрлі таңбалар мен белгілерді қолдану-
ға əуес болған. Өзіне, өзінің халқына, тайпасы мен əулетін белгілі 
бір таңбамен белгілеудің терең тарихы бар əрі жаһан жұртына 
тəн құбылыс. Жер бетіндегі қай мемлекеттің болмасын елтаңба-

сына сол халықтың тарихы тікелей ықпал етеді. Өйткені елтаңбалар-
да белгілі халықтың дүниетанымы, мəдениеті, дəстүрі, салт-санасы, 
тамыры мен рухы сіңіп тұрады.
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Ғалым тынысы6
Қазақстан Республикасы 

Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаевтың жобасына сəйкес 
еуразиялық ықпалдастық бұ-
рынғы кеңестік бес республика 
Қазақстан, Ресей, Белорусь, 
Қырғызстан, Тəжікстан ара-
сында орнайды деп көзделген: 
Болашақта одаққа Армения, 
Өзбекстан, Молдова сынды 
мемлекеттер қосыла алатын 
еді.

ХХ жəне ХХІ ғасыр тоғысын-
да Ресей мен Белорусь ал-
дымен Қоғамдастық орнатып, 
кейін Одақтық мемлекет құр-
ды. Алайда, мемлекеттер ау-
қымды Одақтық қатынастарға 
мұқтаж болып қала берді.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ə.Назарбаев Еу-
разиялық одақ құруға байла-
нысты барлық мəселелер мен 
ұстанымдардың мəн-мағына-
сын айқын белгілеп берді. ТМД 
кеңістігінде жаңа сапалы ық-
палдастық бірлестікті яғни, 
Мемлекеттердің Еуразиялық 
Одағын құру идеясын алғаш 
1994 жылдың наурызында Қа-
зақстанның Мемлекет басшы-
сы жария еткен болатын.

Н.Ə.Назарбаевтың ұсынған 
ойының басты төркіні төмен-
дегідей саяды.

Біріншіден, ең бастысы ық-
палдастықты экономикалық 
прагматизм негізінде құру 
қажет. Болашақ Еуразиялық 
Одақтың іргетасы – бұл қаты-
сушы мемлекет халықтарының 
бірлесе дамуының ауқымды 
аймағы ретіндегі Біртұтас эко-
номикалық кеңістік.

Екіншіден, ықпалдастықтың 
еріктілігі. Əрбір мемлекет жəне 
қоғам оның қажеттілігін өз еркі-
мен түсініп, қабылдағаны аб-
зал.

Қазақстанның есебінше, Қа-
зақстан мен Ресей – бұл еура-
зиялық ықпалдастықтың қоз-
ғаушы күші.

Қазақстан Еуразиялық Одақ-
ты ашық жоба ретінде қарас-
тырады. Оны өзара кең ау-
қымдағы тығыз əрекеттестіксіз 
мысалы, Еуроодақ жəне басқа 
да бірлестіктерсіз көзге алу 
мүмкін емес.

Еуроазиялық экономика-
лық одаққа ықпалдасу – бұл 
тек өзара тығыз əрекеттестік, 
өзара икемделу, ынтымақ-
тастық, ұлттық шаруашылық 
бірлестік, елдер арасындағы 
шаруашылық байланыстарды 
дамыту жəне тереңдету ғана 
емес, бірлікті қалпына келтіру, 
толықтыру, басқаша айтқанда, 

тұтас болу. Сондықтан Одақ 
біріктіруші жаңа идеяларға 
мұқтаж болады.

2012 жылдың 1 қаңтарын-
да Біртұтас экономикалық 
кеңістіктің (БЭК) құрылуының 
тəжірибелік қадамы басталып 
кетті. Қазіргі таңда үш мемле-
кеттің экономикалық саясаты 
мен қызметтердің трансше-
каралық еркін қозғалысы, ка-
питал мен еңбек қоры, біре-
гейлендірілген заңнаманың 
келісім механизмдері дəйекті 
түрде шындыққа айналуда. 
Ұлттық кəсіпкерлік субъекті-
лері БЭК-ке қатысушы əрбір 
мемлекеттің инфрақұрылымы-
на тең қолжетімділікке ие бола 
алады. Келешекте осы елдер 
арасында көліктік, энергетика-
лық жəне ақпараттық біртұтас 
жүйелер орнайды. БЭК ық-
палдастығының бұдан жоғары 
деңгейі – Еуразиялық эконо-
микалық одаққа өтуі үшін берік 
негіз болатыны хақ.

Біртұтас экономикалық 
кеңістік экономикалық ықпал-
дастықтың терең маңызға ие 
екенін мойындауымыз шарт. 
Айтулы жоба құрамында 
бүгінгі күні іске асып жатқан 
кедендік одақ бар. Сондай-ақ, 
оның қатарына экономикалық 

саясат келісімін жүргізу, қыз-
меттердің еркін қозғалысы, 
капиталы мен еңбек қорла-
рын жəне БЭК-ке қатысушы 
мемлекеттердің инфрақұры-
лымына қолжетімділігін қам-
тамасыз ету сынды қызмет-
тер жатады.

Қазақстанның, Белорусьтің, 
Ресейдің Еуразиялық эконо-
микалық одағының құрылуы 
дегеніміз одаққа мүше мем-
лекеттердің экономикалық 
мүмкіндіктерінің өсуі жəне са-
пасының артуына себеп бола-
тын көлемі мен алуан түрлілігін 
өсіретін классикалық сападағы 
жалпы тауар нарығын құруды 
білдіреді.

Еуразиялық экономикалық 
үрдістердің барлық ерекшелік-
теріне қарай, ол жаһандану 
беталысын ескере отырып, 
ДСҰ ережелері мен халықара-
лық құқық нормаларының шең-
берінде қызмет етеді. Алайда, 
аймақтық ықпалдастықтың əм-
бебап қалыптары қатарынан 
ықпалдастықтың аясында жеке 
элементтерді таңдау мүмкіндігі 
де бар. Мысалға, біртұтас қар-
жы реттегішін құруға болады 
немесе қаржы нарығы ретте-
луінің үйлесімді қалыптарымен 
де шектелуге əбден болады. 

Жоспардың жобасы, сондай-
ақ, БЭК Кеңесінің «Еуразиялық 
экономикалық одақ туралы 
Келісімі жобасы бойынша жұ-
мыстарды ұйымдастыру» жо-
басы 12 наурызда өткен комис-
сия отырысында мақұлданды. 
Бұл құжаттар жуырда өтетін 
БЭК Кеңесі отырысында қара-
лады деп жоспарлануда.

Əлемдегі болып жатқан құ-
былыстар Еуразиялық эко-
номикалық одақтың құрылуы 
жобасының жылдам жүзеге 
асуына себепші болуда.

Қазақстанның, Ресейдің, Бе-
лорусьтің Еуразиялық эконо-
микалық одағы 2015 жылдан 
бастап іс жүзінде қызметін 
бастайды деп көзделуде. Атал-
мыш жоба бүгінгі күннің өзін-
де ортақ кедендік аймағы бар 
жəне ТМД елдеріндегі валдық 
өнімнің 85 пайызы ВҰӨ құрай-
тын үш мемлекеттің экономи-
калық ықпалдастық заманауи 
қалпы болу тиіс.

  И.Ә. Қалиев 
«Əлеуметтану жəне 

саясаттану» кафедрасының 
меңгерушісі, саяси 

ғылымдарының кандидаты, 
доценті

АҢДАТУ
Алтайдан Атырауға, Алатау-

дан Арқаға дейінгі құс ұшса қа-
наты талатын, тұлпар шапса, 
тұяғы тозатын кең байтақ да-
ланы мекендеген кешегі көш-
пелі жұрттың көшелі ұрпағы, 
кең даланы кезінде ен жайлап, 
бүгінде салтанатты шаһар тұр-
ғызып, тектілігі мен ұлылығын 
əлемге ұлықтаған хас сақтың 
ұрпағы – қазақ, сенде бүгін ар-
ман бар ма?!.

КЕШЕ
Тарихыңды тасқа жаздың, 

тағылымыңды жырмен десте-
ледің, ойыңды өрнекті, сөзіңді 
сəнімен келбетті, ісіңді игілікті 
əрекетіңмен əспеттедің. Ұлың 
ұлықты боп өсті, қызың қылық-
ты боп өсті. Жетіміңді жылат-
падың, жесіріңді тентіретпедің. 
Тұлымдың басын тік көтеріп 
өсті, бұрымдың қылықты боп 
өсті.

Кешегі Күлтегіннің күллі ар-
маны көктегі бұлтпен жары-
сып, сырғи өткен уақытпен 
сыр ұқтырып, сан қатпарлы 
һəм астарлы сырымен бүгінгі 
күнге жетті: Майқы би боп сөз 
мəйегін төктім; Қорқыт боп 
күңірендім; Кет-Бұға мен Сы-
пырадай сыр ұқтырдым; Əл-
Фараби боп əлемге таныл-
дым; Асан Қайғы боп ардақты 

еліме құт іздедім; Доспанбет, 
Шалкиіз боп шамырқандым; 
Махамбет баһадүрдей басым-
дағы бағымды ел үшін құрбан 
еттім; Əлихан, Ахмет боп жа-
зықсыз жапа шектім; Қайрат 
боп қапада аза тұттым, қай-
ранда менің қара нардай қа-
бырғалы елім, сен сонау күн-
ге ғасырлар бойғы толассыз, 
танымсыз күрескерлігіңмен 
жеттің ғой!

Кешегі халқына қадірлі Қа-
сым хан, Еңсегей бойлы Ер 
Есім, əз-Тəуке, Абылайлардың 
асқақ арманы мен аманатын 
адал арқалап, бүгінгі күні қа-
зақ деген халықты əлемге та-
нытқан Нұрсұлтандай оғланды 
Жаратқан қазақтың маңдайы-
на тегін жазбаған екен!

Кешегі Күлтегіннің күллі ар-
маны Махамбеттің отты жы-
рымен, оқты соғысымен аяқ-
талған екен десем… Жоқ! Жоқ! 
Жоқ! Бұл қазақ бүгінде қайта 
түлепті-ау!

БҮГІН
Бұл қазақ бүгінде қайта тү-

лепті-ау, кезінде қатты жү-
депті… Өйткені, бұл – қазақ 
мың өліп, мың тірілген қазақ-
тың ұрпағы ғой. Жылаған жыл-
дар шежіресінен тағылымды 
да, ғибратты, тəлім алған қа-
зақ сол қасіретті кезеңді тарих-
тағы естіден қалған еселі күн-

дер есебіне қалдырып, тағы да 
бүгін бүр жарыпты… Сүйінші! 
Сүйінші! Сүйінші, халқым! Ес-
тисің бе, Ұлы халықтың рухы 
биік, нарқы биік салтанатын. 
Міне, қарашы! Дəл бүгінгі кел-
бетін.

Ол есейген. Ол ащы тарих-
тың кермек дəмін ерте татып, 
аузы сан мəрте күйді, сан мəр-
те сүрінді. Өткенінен – өнеге, 
тарихынан – тағылым алып, 
бүгінгі кезде əлемдік алпауыт-
тармен санасатын күйге жетті. 
Ол өткенен сабақ алып, са-
налы түрде есейген. Естілігі 
мен ептілігін, парасаттылығы 
мен тектілігін танытып жатыр. 
164 жыл өзге ұлттың илеуінде 
жүрсе де, білім мен білігінің ар-
қасында олардан асып түсті. 
Дəл олардың өзіне де өнегесін 
көрсетіп, ақыл айтатын күйге 
жетті, естисің бе, Болашақ!

Арқаның төсіне айбынды 
қала салып, 130 ұлттың өкілін 
бауырына басып, өз баласын-
дай көтеріп отырған мына қа-
зақтың мінезі неткен кең, нет-
кен дархан десеңші!!!

Ей, жаратқан, сол тағылым 
мен ниетіңнен айыра көрме! 
«Кең болсаң – кем болмайсың!» 
деген тəмсілің бар еді ғой.

Астана – арман қала, абзал 
қала, өскін қала. Астана – сан 
жылғы туған халқымның тұғыр-
дан сан мəрте сүрініп жеткен 
биігі! Астана – туған халқым-

ның т-а-л-а-й жылғы қасіреті 
мен қайғысының, сорға төгіл-
ген маңдай терінің еселі есебі 
ғой бұл!

Туған халқымның маңдай-
ға біткен бақытты да бес елі 
екен-ау! Аты болса да заты 
жоқ, тілі болса да ділі жоқ қан-
шама халық бар бұл безерген 
жер бетінде. Мəселен, латын, 
грек, чуваш деп тарих-абыз да 
олардың санын шұбырта бе-
реді ғой. Соны ойлағанда, жау-
қазындай жаңа түлеп жатқан 
мынау қазақ деген Ұлы халық-
тың Тəуелсіздігіне жыр-ғұмыр 
тілейсің!

Қазақтың осынау дархан да-
ланы ғасырлар бойы сақтап, 
күрескер рухымен тəуелсіздік-
ке жетуінің сыры – оқты қа-
руында емес, ақыл-парасат, 
білім-білігінде, өткеннен өнеге 
ала білер ұстамдылығында.

ЕРТЕҢ
Міне, Қазақтың тарихында-

ғы гүлдену дəуірі басталды, 

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев-
тың салиқалы саясаты мен 
көрегендігінің арқасында сан 
ғасыр санасы уланып, тұн-
шықтырылған халықтың дүлей 
дауылдан соңғы жадыраған 
мамыражай келбеті бастал-
ды. Өзінің саяси ұстанымы-
ның беріктігімен, экономика-
лық əлеуетінің мықтылығымен 
алақанда ардақтаған Ұлы 
Қазақ деген халықтан кезін-
де «бұратана» деп менсінбей 
сөйлейтін, еуропашыл, аузын 
айға білеген алпауыт елдер 
де əлі-ақ оның қас-қабағына, 
емеурініне қарар күйге жетер. 
Ол да əлі-ақ болар, себебі 
өмір кезек. Бұл – табиғаттың 
айнымас заңы!

Қазақ деген ұлы халықтың 
гүлдену дəуірі басталды, ес-
тисің бе, Болашақ!

  Айнұр АЗІМХАН,
С. Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік 
университетінің студенттік 

филармония директоры
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЫҚПАЛДАСТЫҚ – ЕЛ ИГІЛІГІ ҮШІН
ХХ ҒАСЫРДЫҢ СОҢЫНДА КСРО-НЫҢ ЫДЫРАУЫ НӘТИЖЕСІНДЕ 

БҰРЫНҒЫ КЕҢЕСТІК ЖҰРТШЫЛЫҚ ПЕН БІРҚАТАР САЯСАТКЕРЛЕР АРАСЫНДА ТЫҒЫЗ 
ЫҚПАЛДАСУ ҚАЖЕТТІЛІГІ ТУЫНДАДЫ. АЛ, ХХІ ҒАСЫР БАСЫНДА БҰРЫНҒЫ КЕҢЕСТІК 

КЕҢІСТІКТЕ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЫҚПАЛДАСУ ИДЕЯСЫ КЕҢ ТАРАЛА БАСТАДЫ.

КЕШЕ. БҮГІН. ЕРТЕҢ
Өткеннен – өнеге, тарихтан – тағылым...

…Өткен тарихымыз ғылым үшін ғана жазылмайды,
өткеннен үлгі - өнеге алу үшін жазылады.

Н.Ә.Назарбаев
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В эпоху глобальных инно-
вационных перемен во всем 
мире всё больше укрепляется 
позиция, которая рассматри-
вает сохранение культурного 
своеобразия, идентичности 
как высшее проявление ци-
вилизации. В нашей стране 
именно после обретения Не-
зависимости интерес к тради-
ционным духовным ценностям 
народа значительно возрос. 
На глазах одного поколения 
обновляется общество, кото-
рое стало иметь свои спец-
ифические черты, обретать 
свой характерный облик.

Безусловно, строить со-
временную жизнь, опираясь 
только на старые народные 
традиции, сегодня просто не-
возможно, но следует помнить, 
что в них заложена душа на-
шего народа, его исторический 
опыт, накопленный веками, его 
привычки, национальные осо-
бенности, которые дают нам 
возможность помнить о своих 
корнях, истоках. Многие тради-
ции оказались утраченными, а 
многие имеют неправильное 
и неточное толкование. Из-
учение и популяризация этого 
вопроса помогает нам лучше 
понять историю и разобраться 

в самих себе. Привить все эти 
знания нашему молодому по-
колению помогают не только 
изучение дисциплин, научные 
источники, художественные 
произведения, наглядные при-
меры фольклорного искус-
ства. В самосохранении и раз-
витии культурного наследия 
народа особое место занима-
ют этнографические коллек-
ции музеев в стенах учебных 
заведений.

В нашем музее этнографии 
насчитывается больше 150 ин-
тересных экспонатов, среди 
которых есть и уникальные об-
разцы, датируемые XIX веком. 
Это серебряные изделия ка-
захских зергеров, музыкальные 
инструменты, предметы быта 
и одежды. В задачу наших экс-
курсоводов входит не только 
показать экспонаты, но очень 
интересно и содержательно 
рассказать, как в быту исполь-
зовали тот или иной предмет, в 
каких обрядах его применяли.

Сегодня раз-
говор пойдет о 
предметах, с ко-
торыми связаны 
некоторые тра-
диции, дошед-
шие до наших 
дней. Хотелось 
бы, в первую 
очередь, подчер-
кнуть, что имен-
но кочевой образ 
жизни повлиял 
на то, во что мы 
одевались, чем 
питались, какую 
посуду употре-

бляли в быту и каким было 
жилище. В экспозиции есть ма-
кет юрты, войлочные и тканые 
изделия для украшения вну-
треннего убранства жилища и 
разнообразная посуда из де-
рева и кожи. Издревле народ-
ные умельцы делали посуду 
из экологически чистого при-
родного материала, используя 
дуб, березу и другую крепкую 
древесину, а также шкуры ло-
шадей, коз. В нашей экспози-
ции представлены несколько 
видов астау, табаков – плоских 
блюд для подачи мяса. Ведь 
основой и гордостью казахско-
го стола всегда было и есть 
сочное, питательное мясо и 
молочные блюда. Традиции 
хлебосольного приема у на-
ших предков вмещали множе-
ство строго выполняемых за-

стольных обрядов, ритуалов и 
особенностей этикета трапе-
зы. В первую очередь, гостю 
подавали кумыс, шубат или 
айран, затем – чай с молоком 
или сливками, аппетитными 
баурсаками, изюмом, иримши-
ком, куртом. Затем следовали 
самобытные закуски из конины 
или баранины: казы, шужук, 
жал, жая, сур-ет, карта, кабыр-
га. На любом столе обязатель-
но были ароматные лепешки 
из пшеничной муки. Застолье 
продолжалось горячими мяс-
ными блюдами, наваристой 
сорпой, снова чаем и неспеш-
ными беседами, напевами 
домбры, которые так любят в 
степи. Эти традиции, почти в 
неизменном виде, соблюдают 
до сегодняшнего дня.

Любовь и трепетное отноше-
ние казахского народа к кумы-
су, который они по праву счи-
тали священным напитком и 
знали всю силу его целебного 
качества, породило изготов-

ление специальной посуды. В 
нашей коллекции есть торсык 
из кожи для хранения кумыса в 
пути, куби для сбивания кумы-
са, двухкупольный половник, 
по форме напоминающий голо-
ву филина – птицы, которая, по 
мнению наших предков, отпу-
гивает злых духов. Тонизирую-
щий и слегка пьянящий кумыс 
служил первейшим угощением 
во всех торжествах, особенно, 
свадебных. Его воспевали в 
песнях, он вошел в пословицы, 
поверья, поговорки. Способ-
ности хозяйки оценивали, пре-
жде всего, по умению пригото-
вить кумыс. Качество кумыса 
зависит от перемешивания: 
чем чаще взбалтывать, тем 
вкусней. Недаром говорили в 
степи: «В одной чаше кумыса 
две чаши воздуха».

Среди множества текстиль-
ных изделий хочется обратить 
внимание на коржын, без ко-
торого не обходится ни одно 
современное сватовство. Он 
представляет собой два сое-
диненных между собой мешка, 
перекидываемых через плечо 
либо через седло. Постепенно 
чемоданы и сумки вытеснили 
этот вид переноски багажа, а 
традиция собирать в дальнюю 
дорогу нарядный мешок с го-
стинцами осталась и, более 
того, всё больше усложняется. 
Современная молодёжь пре-
красно знает, сколько суеты 

создается вокруг этого мешка 
в предсвадебных хлопотах, 
но редко кто может объяснить 
историю его происхождения. 
Ведь свадебные традиции 
сейчас у всех народностей 
почти сравнялись. Кажется, 
что свадьба не свадьба без 
лимузина, тамады, бросания 
букета и разрезания торта. 
Однако у многих народов есть 
уникальные свадебные тради-
ции, которые они бережно хра-
нят и передают из поколения 
в поколение. Одной из таких 
удивительных традиций явля-
ется сватовство невесты с об-
рядом «коржын». Считалось, 
что нельзя до седьмого колена 
вступать в брак с представи-
телями своего рода, и сватать 
невесту ездили в соседний 
аул. Подобное табу способ-
ствовало предупреждению 
кровнородственных смеше-
ний. Знакомство с родствен-
никами будущей невесты было 
очень ответственным момен-
том для обеих сторон. В зара-
нее назначенный день сваты 
со стороны жениха назначали 
дату сватовства, и начинались 
хлопоты по подготовке встре-
чи сватов. Родители жениха 
собирали подарки и гостинцы 
в большой и вместительный 
дорожный мешок «коржын», с 

которым и отправлялись в 
дальний путь.

Коржын шьют из войлока, 
бархата. Снаружи на коржын 
крепится декоративная верев-
ка, сплетенная из яркой нити. 
Она предназначена для завя-
зывания коржына, но, кроме 
этого, она выполняет еще одну 
немаловажную функцию – при-
вязывает к коржыну различные 
мелкие серебряные украше-
ния – кольца, серьги, обяза-
тельно бусы или какую-нибудь 
яркую бижутерию. Все эти 
украшения раздаются присут-
ствующим девушкам – подруж-
кам, сестрам и снохам неве-
сты. В сам коржын укладывали 
курт, иримшик, сушеные фрук-
ты. И в современном коржыне 
можно увидеть хорошие кон-
феты, дорогие напитки, элит-
ный чай, отрезы на платья.

Коллекция ювелирных из-
делий из серебра, датируемая 
второй половиной 19 и на-
чалом 20 веков – это особая 
гордость нашей экспозиции. 
Здесь хранятся уникальные 
образцы казахских ювелирных 
украшений. Существовала 
давняя традиция, когда мать 
невесты дарила сватье пер-
стень – «құдағи жүзік». Мас-
сивное кольцо, украшенное 
драгоценными камнями, на-

девалось сразу на два пальца 
и символизировало слияние 
двух родов и надежду на до-
брое отношение к своей до-
чери. Серьги, кольца, брас-
леты, подвески играли роль 
оберегов, а в наше время по 
их образцам современные ма-
стера делают украшения для 
современных модниц, вплетая 
в ажур металла узоры с при-
родными мотивами. В своих 
творениях народные умельцы 
использовали зооморфные и 
растительные орнаменты не 
только в ювелирном искус-
стве, но и в ткачестве, резьбе 
по дереву, вышивке и аппли-
кациях. Сегодня, вглядываясь 
в дошедшие до нас раритеты, 
мы видим, насколько сильным 
было желание наших пред-
ков сохранить свои традиции 
и обычаи и как они ревност-
но оберегали свою самобыт-
ность. На нас лежит большая 
ответственность сохранить 
свою испытанную временем 
культуру и, не расплескав, до-
нести это достояние до буду-
щих потомков.

  Асаева Б.З.,
специалист высшего 

уровня квалификации 
музейного комплекса ПГУ 

им. С. Торайгырова

сочное, питательное мясо и 
молочные блюда. Традиции 
хлебосольного приема у на-
ших предков вмещали множе-
ство строго выполняемых за-

дорогу нарядный мешок с го-
стинцами осталась и, более 
того, всё больше усложняется. 
Современная молодёжь пре-
красно знает, сколько суеты ПАМЯТЬ 

НАШИХ ПРЕДКОВ
«Без корня и полынь не растёт».

Народная мудрость

Традиции наших предков, дошедшие 
до нас из глубины веков, оставили 
глубокий и неповторимый след, 
благодаря которому наш народ не 

потерял своей уникальности. Было 
время, когда в обществе складыва-
лось неоднозначное отношение к на-
родным традициям и обычаям, их счи-
тали пережитком и тормозом на пути 
развития общества. Сейчас, в эпоху 
глобализации, нам предоставляется 
выбор: полностью подчиниться этому 
процессу и бездумно принять чужие 
ценности, либо попытаться сохранить 
своё национальное лицо.
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Білім-ғалым

НА КАФЕДРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ ПГУ ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА ВОТ УЖЕ ПОЛГОДА 
РАБОТАЕТ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ КАЗАХСТАНА. СО-
БЫТИЕ ДЛЯ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА НЕОРДИНАРНОЕ И ВОТ ПОЧЕМУ – ФИЛИАЛОВ 
ТВОРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВСЕГДА ВСТРЕТИШЬ ДАЖЕ В РЕДАКЦИЯХ СМИ. А 
ВОТ У НАС – ЕСТЬ.

Я КАК НАЧИНАЮЩИЙ ЖУРНАЛИСТ, СТУДЕНТ ПЕРВОГО КУРСА, НАКАНУНЕ НАШЕ-
ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ПОПРОСИЛ О ВСТРЕЧЕ ВЕТЕРАНА КАЗАХ-
СТАНСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ, ПОЛВЕКА ОТДАВШЕГО РАБОТЕ В СМИ, ПРОФЕССОРА, 
КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭТОЙ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ЖЕНИСА ИСАЕВИЧА МАНАНБАЕВА.

– Расскажите, пожалуйста, 
об истории создания данной 
организации?

– Потребность в создании 
такой общественной орга-
низации подсказала сама 
жизнь – как можно обучать бу-
дущих журналистов, не имея 
за плечами опыта журналист-
ской работы? Четырем пре-
подавателям, имеющим про-
фессиональное образование, 
справиться с такой задачей 
трудно. Тогда родилась идея 
объединиться в творческий 
союз, чтобы помогать друг 
другу делиться и знаниями, 
и опытом. Председатель об-
ластной организации Юрий 
Поминов поддержал их. Мы, 
старейшие журналисты, дали 
им свои рекомендации. Прак-
тически все преподаватели 
кафедры подали заявления 
о вступлении в Союз журна-
листов Казахстана, и в сере-
дине декабря прошлого года 
состоялось организационное 
собрание уже 10 членов Со-
юза журналистов Казахстана 
кафедры журналистики. Так 
была создана наша первичная 
организация. Буквально через 
несколько дней при поддержке 

руководства университета мы 
открыли клуб ветеранов жур-
налистики области, оформили 
уголок молодых журналистов, 
каждый курс подготовил фото-
портреты своей группы.

Теперь всем посетителям ин-
тересно побывать на нашей ка-
федре, увидеть снимки наших 
преподавателей-ветеранов с 
известными в республике по-
литическими и общественными 
личностями. Молодежь с инте-
ресом и зачастую с завистью 
смотрит на эти исторические 
фото и, честное слово, хочет 
походить на мэтров журнали-
стики. Но для этого нужно ов-
ладеть огромным объемом зна-
ний. Журналист – профессия 
штучная, и надо приложить мак-
симум усилий, чтобы стать до-
стойным представителем этой 
ответственной профессии.

– Какую цель преследует 
Ваша организация?

– Главной целью является 
улучшение качества подго-
товки журналистских кадров. 
Ведь будущее журналистики в 
руках молодых. И от того, на-
сколько они подготовлены, и 
теоретически, и практически, 
зависит судьба каждого из них.

– Какие задачи Вы ставите 
перед собой?

– Наша организация – это 
своего рода площадка для 
пропаганды профессии жур-
налиста. Я уже говорил, что 
журналистика сегодня – это 
одна из самых востребован-
ных и перспективных специ-
альностей. И самое главное, 
она очень популярна среди 
выпускников школ. Вот поче-
му среди других кафедр ГПФ 
у нас самый высокий процент 
набора абитуриентов. И в этом 
году, думаю, будет не меньше 
желающих приобрести про-
фессию журналиста. Потому 
мы ставим задачу готовить 
высококвалифицированных 
специалистов и, надо сказать, 
добиваемся этого. Наши вы-
пускники почти все востребо-
ваны в городских, областных и 
республиканских СМИ – газе-
тах, радио, телевидении.

– Какие новшества Вы ду-
маете внедрять в учебный 
процесс в новом учебном 
году?

– Мы постоянно пересматри-
ваем свои планы по подготов-
ке журналистов. Надо будет 
больше уделять внимание уз-

ким специальностям, таким, 
как расследовательская жур-
налистика, телерадиожурна-
листика, фотожурналистика, 
мобильная журналистика и 
многие другие.

У нас есть идеи по введению 
часов сценического мастер-
ства. То есть наши студенты 
будут брать уроки у профес-
сиональных актеров, нараба-
тывать речь, манеру общения, 
учиться правильно вести себя 
перед камерой и многое дру-
гое.

Уже в новом учебном году 
перейдем на дуальную систе-
му обучения. Это означает, 
что будет 3 дня теории и 3 дня 
практики в редакциях. Реалии 
сегодняшнего дня таковы, что 
встает задача развивать в сту-
дентах режиссерские навыки, 
глубже изучать работу опера-
торов. Хорошо бы предусмо-
треть специальные курсы.

– Какой бы совет Вы дали 
начинающим журналистам?

– Будущее в руках молодых. 

В годы нашей молодости не 
было таких возможностей, как 
сейчас, чтобы можно было без 
проблем опубликовать мате-
риал. Мы бегали по всем ре-
дакциям Алма-Аты, чтобы опу-
бликовать небольшую заметку, 
не говоря уже о больших мате-
риалах. А сейчас только в на-
шем университете две студен-
ческие газеты, студенческое 
радио. Вопрос стоит только в 
желании работать, писать, ис-
кать и снимать. Мы, старшее 
поколение, возлагаем огром-
ные надежды на молодежь. 
Так что пишите, публикуйтесь 
и еще раз публикуйтесь.

В канун нашего профессио-
нального праздника поздрав-
ляю настоящих и будущих 
журналистов с этим событием. 
Творческих вам удач!!!

– Большое спасибо за ин-
тересную беседу.

  Ринат Абдулкаюмов,
студент 1 курса 

кафедры журналистики

Казалось бы, где такое можно услы-
шать? По Первому каналу? По радио? 
Или нужно старательно поискать в 
Интернете? Нет! Это можно услышать 
вживую, придя в субботу на игры Пав-
лодарского клуба «Что? Где? Когда?».

Немного истории.
В 1989 году Международная ассо-

циация клубов ЧГК (именно так сокра-
щённо знатоки всего мира именуют 
«Что? Где? Когда?») в составе Алек-
сандра Друзя, Андрея Козлова, Мак-
сима Поташева, Бориса Крюка и дру-
гих установили правила Спортивной 
версии ЧГК. Эта версия основывалась 

на одноименной телевизион-
ной игре, но теперь у команд из 
разных городов, стран и даже 
континентов появилась воз-
можность играть одновременно 
друг против друга и соревно-
ваться за звание Победителя!

Суть в том, что в спортив-
ной версии команды знатоков 
играют синхронно на одних и 
тех же вопросах, но на разных 
площадках. В команде так же, 
как и в телевизионной вер-
сии, 6 знатоков, есть минута 
на обсуждение, по истече-
нии которой капитан должен 
выбрать версию. Команда, 
давшая больше всех пра-
вильных ответов, является 
победителем турнира.

С 2011 года Ассоциация 
объединяет 96 клу-

бов интеллектуальных игр из 76 горо-
дов и регионов 20 стран мира! В Пав-
лодаре спортивное ЧГК зародилось 2 
года назад. Началось всё с игр «Своя 
игра» и «Что? Где? Когда?» между па-
рой-тройкой ребят на собраниях моло-
дежного общественного объединения 
«Самрук» раз в неделю. Со временем, 
благодаря энтузиазму нашего пред-
седателя, опытного знатока Айбека 
Сакенова, число любителей отвечать 
на сложные вопросы становилось всё 
больше, игры становились всё инте-
реснее, а турниры, проводимые клу-
бом, всё масштабнее.

Для того, чтобы играть в «Что? Где? 
Когда?», не обязательно знать всю Ви-
кипедию на зубок, вовсе нет. Это игра 
на логику, ассоциативное мышление, 
на знания, которыми обладает каждый 
десятиклассник, это игра, где порой 
нужно дать простые ответы на слож-
ные вопросы.

Например, «Такое название имеют 
автомобильный прицеп, предметы ме-
бели, которые меняют не только фор-
му, но и функцию, американский фильм 
2007 года режиссера Майкла Бэя. ОНИ 
делятся на механоиды и органоиды. 
О чем идет речь?». Прийти к ответу на 
этот вопрос можно с двух сторон: ме-
бель, которая меняет форму, и фильм 
Майкла Бэя. Первое, что приходит в го-
лову – трансформеры. Для тех, кто смо-
трел этот фильм, слова «механоиды» и 
«органоиды» будут служить подсказкой.

Кроме этого, игра «Что? Где? Ког-
да?» – командная игра, где нужно чув-
ствовать и слышать друг друга, бывают 
вопросы, когда один знаток определя-
ет направление мысли, второй нахо-
дит точки соприкосновения, а третий 
знаток заканчивает мысль, вспомина-
ет нужный кусочек пазла! После таких 
игр люди, собравшиеся за столом, ста-
новятся не просто участниками одной 
группы, но и друзьями, способными по-
нимать мысли друг друга без слов!

Спортивная «Своя игра» отличается 
от «Что? Где? Когда?» и от телевизион-
ной версии «Своей игры» по характеру, 
темпу, особенностям. Здесь Вам уже 
могут понадобиться и школьный курс 
литературы, физики и истории, и ин-
тересные факты, и статьи из Большой 
советской энциклопедии. Это индиви-
дуальная игра, где приходится сорев-
новаться с другими интеллектуалами 
не только в знании, но и в скорости Ва-
шей памяти и нажатия на кнопку!

У каждого игрока есть «свои» темы, 
отрасли знания, в котором их не обо-
гнать. Так, председателя и магистра 
клуба Айбека Сакенова не обойти 
в теме «Русский рок», магистр клу-
ба Ильдус Рафиков знает всех акте-
ров и режиссеров, получивших Оскар 
по годам, гроссмейстер клуба Илья 

Нестеров помнит особенности всех 
Олимпийских игр, но при всем этом по-
бедителем II Чемпионата по интеллек-
туальной игре «Своя игра» стал ученик 
9 класса Артем Котельников, который 
победил с большим отрывом от своих 
соперников, набрав 220 очков!

Да, у нас есть возможность получить 
звание гроссмейстера клуба в «Своей 
игре». В течение всего года во время 
игр каждый участник зарабатывает 
очки. Тот, кто в течение всего года по-
беждал большее количество раз, а 
значит, и заработал больше очков, по-
лучает это почетное звание.

Помимо отыгрыша синхронных тур-
ниров по спортивному «Что? Где? Ког-
да?», мы проводим так называемую 
ЧГК-Классику, игру, приближенную к 
телевизионной версии. Такого не дела-
ют в Казахстане больше нигде! Шесть 
лучших знатоков садятся за стол, и 
волчок выбирает вопросы. Секторы 
«Блиц», «СуперБлиц», «13 сектор» и 
даже «Черный Ящик»! Из числа этих 
знатоков определяется Лучший Игрок 
каждого месяца. Игрок, получивший 
это звание три раза, получает Хру-
стальную Сову!

Кроме этих игр, мы также играем в 
«Брэйн-ринг», в созданную в Азербайд-
жане интеллектуальную игру «Хамсу» (ко-
мандная разновидность «Своей игры»).

Часто можно услышать: «Молодежь 
ничем не интересуется!», «Молодые 
не инициативные!», «Современным де-
тям лишь бы повеселиться!», но клубы, 
подобные Павлодарскому Интеллек-
туальному клубу «Что? Где? Когда?», 
опровергают эти слова. И если Вы 
стремитесь к саморазвитию, знаете 
много чего интересного, хотите почув-
ствовать, что такое командный дух и 
спортивный азарт, при этом развить в 
себе логику, скорость мышления и кру-
гозор – приходите к нам!

Здесь каждый может найти игру по 
себе, поймать «свою» тему и почув-
ствовать себя Александром Друзём!

  С. М. Сакенова,
преподаватель кафедры 

социологии и политологии

НА КАФЕДРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ ПГУ ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА ВОТ УЖЕ ПОЛГОДА 

БУДУЩИЕ ЖУРНАЛИСТЫ РАСТУТ СЕГОДНЯ

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ

ИГРАЕТ МОЛОДЕЖЬ
Добрый день, 

уважаемые дамы и господа! 
Павлодарское время 16:00, и мы начинаем нашу игру «Что? Где? Когда?»!
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Білгенге маржан

Сегодня гостем нашей традиционной рубри-
ки «Неизвестное об известном» стала специ-
алист высшей категории канцелярии Каптюр 
Галина Владимировна.

Íåèçâåñòíîå 

îá èçâåñòíîì
– Какое Ваше самое яркое вос-

поминание детства? Юности?
– Самым ярким воспоминанием 

детства для меня стали поездки к 
морю с родителями.

– Ваша любимая игрушка в дет-
стве?

– Очень любила свою куклу, ко-
торая сама ходила и говорила 
«Мама».

– В целом, идеальный отдых в 
Вашем представлении?

– Идеальный отдых для меня – 

это поездки к морю и, в целом, пу-
тешествия.

– Качества, которые Вы больше 
всего цените в мужчине?

– Искренность, порядочность, ще-
дрость.

– Качества, которые Вы больше 
всего цените в женщине?

– Женственность, доброжелатель-
ность, верность.

– Качества, которые Вы больше 
всего цените в себе?

– Отзывчивость.

– Качества, которые хотели бы в 
себе изжить?

– Неуверенность.
– На какую покупку Вы никогда 

не пожалеете денег?
– Никогда не пожалею денег на пу-

тешествия.
– Ваш жизненный девиз?
– «Нет ничего невозможного!».
– В чем для Вас смысл жизни?
– Смысл моей жизни составляют 

моя семья, внуки.
– Благодарим за интересную беседу.

В ДОРОГУ ДАЛЬНЮЮ…
Каждый год студентам кафедры «Русская филология» выпадает счастли-

вая возможность поехать на фольклорную и социолингвистическую практики 
в Восточно-Казахстанскую область. Наша группа Фил(р)-202 не стала исклю-
чением. С 9 по 15 июня мы в замечательном уголке нашей страны проходили 
социолингвистическую практику, где не только работали, но и отдыхали от 
городской суеты и любовались неповторимой природой Катон – Карагайско-
го района. Для нас эта поездка стала отличным завершением очередного 
нелегкого учебного года. Конечно, в первую очередь, мы ехали так далеко 
не только для отдыха, но и плодотворно поработать. Наша работа заключа-
лась в знакомстве с историей села Аксу (Белое), сборе информации о крае, 
о родословной каждой семьи, проживающей в селе. Удачными оказались 
материалы с наличием в них фольклорных текстов, потому что эта мест-
ность представляет собой особенное культурное пространство, в котором 
тесно сплетены две культуры: русская старообрядческая и казахская коче-
вая. В итоге нам удалось собрать огромный материал для анализа, который 
в последствии поможет составить нам более полную картину исторических и 
культурных особенностей Катон-Карагая.

Надеемся, что в будущем нашим трудам и трудам ранее выезжающих на 
практику студентов найдется достойное применение.

Море впечатлений, огромный опыт, незабываемые моменты – вот плоды 
нашей выездной практики. Мы хотим выразить свою благодарность препо-
давателю нашей кафедры Попович О.А., которой не безразлична профес-
сиональная деятельность обучающихся у нее студентов, и конечно, нашему 
университету, за то, что подарили нам возможность открыть для себя новые 
грани нашей профессии.

  Дарья Карелина.

ҚЫМЫЗМҰРЫНДЫҚ – 
ХАЛЫҚ МЕРЕКЕСІ

2014 жылдың 21 маусымы күні С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті Павлодар облысы Қазақстан халқы ас-
самблеясы мен мұсылман әйелдері лигасы қоғамдық бірлестігі мүше-
лерінің ұйымдастыруымен Павлодар қаласы мәдениет және демалыс 
саябағында өткен қазақтың көне мерекелерінің бірі – «Қымызмұрын-
дық» мерекесін тойлады.

Орталық саябақта жыл сайын өтетін 
«Қымызмұрындық» мерекесінің ба-
сты мақсаты – қазақ халқының ұлттық 
құндылықтарын дəріптеу, жас ұрпаққа 
тарих пен салт-дəстүрімізді танысты-
ру.

Қымызмұрындық мерекесін тойлау 
барысында С.Торайғыров атындағы 
ПМУ қазақтың салт-дəстүріне сай 
жабдықталған киіз үй тікті. Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
қонақжай отауында қазақтың 
берекелі дастарханы жайылды, 
киелі бал қымызбен қатар қонақтар 
алдына аспа-төк ұлттық тағамдар 
ұсынылды. Сары қымыздың алғашқы 
саумасының дəмін татқан тойшы 
жұрт ұлттық ойындар ойнап, əуезді 
əн əуелетіп, мың бұрала би билеп, 
тойдың қызығына батты. Отау ал-
дында жастарға арнап алтыбақан 
құрылды. Алтыбақан аясында 
С.Торайғыров атындағы ПМУ-дің 
Иса Байзақов атындағы студенттік 
филармониясының өнерпаздарымыз 
тамаша өнер көрсетті. С.Торайғыров 

атындағы ПМУ қонақжай ауылының 
мерекесін Тəрбие жұмысы жəне 
əлеуметтік мəселелер жөніндегі 
департаменті ұйымдастырды.

С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің ректо-
ры С.М. Өмірбаевтың қолдауымен 
С.Торайғыров атындағы ПМУ қалада 
өтетін барлық іс-шараларға белсе-
не араласып үзбей қолдау көрсетіп 
келеді.

Павлодар облысы Қазақстан халқы 
ассамблеясы төрағасының орынбасары 
С. Жетпісбаев С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің 
ректоры Серік Мəуленұлына қалалық 
саябақта өткізілген «Қымызмұрындық» 
мерекесінің ойдағыдай өтуіне ат салы-
сып, көз тартар киіз үй тігіп, қонақтарды 
құшақ жайып қарсы алып қазақ 
халқының меймандос, кеңпейілділік 
үлгісін көрсеткені үшін шексіз 
ризашылығын білдіре отырып алғыс 
хатпен марапаттады.

  Жанар Елешова
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Эта проблема достигла своего апогея 
именно сейчас, когда люди образованы, 
занимаются планированием семьи, обла-
дают половой грамотностью и более чем 
информированы в последствиях совер-
шения абортов.

На данный момент проблема абортов 
стоит очень остро в Казахстане. Это свя-
зано не только с личной жизнью челове-
ка, но и с демографической ситуацией в 
стране.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодное количество 
хирургических абортов в мире превышает 
55 млн, на каждые 1000 рождений при-
ходится 300-500 абортов, около 70 тыс. 
женщин (в особенности, в африканских и 
латиноамериканских странах) ежегодно 
умирают от осложнений после хирургиче-
ского аборта, каждая четвертая, прервав 
первую беременность хирургическим пу-
тем, становится бесплодной!

Аборты запрещены в 68 странах. Это, 
в основном, государства Центральной и 
Южной Америки, Африки и Юго-Восточ-
ной Азии.

При этом есть страны, где разрешается 
аборт только при определенных обстоя-
тельствах. В этой группе Саудовская Ара-
вия, Израиль, Аргентина, Таиланд и еще 
58 стран мира. В соответствии с законами 
этих стран, аборты могут производиться 
только в тех случаях, когда здоровье ма-
тери или плода находится в опасности, 
или беременность наступила в результа-
те изнасилования.

Об абортах в Казахстане рассказала за-
ведующая гинекологическим отделением 
БСМП г. Павлодара Лилия Новокрещено-
ва.

– По каким причинам в основном де-
лают аборты женщины нашего регио-
на?

– Главными причинами являются отсут-
ствие жилья, нехватка денежных средств. 
Конечно, в большинстве случаев женщи-
ны избавляются от ребенка, когда узнают, 
что биологический отец отказывается от 
отцовства.

– Какие осложнения могут быть у 
женщин поле аборта?

– Аборт – это, прежде всего, операция, 
требующая восстановления как мини-
мум 6-8 месяцев и имеющая множество 
последствий, таких, как воспаления, 
внематочные беременности, ненорми-
рованность менструального цикла, а 
главное – бесплодие.

– Что Вы можете сказать о статисти-
ке? В каком возрасте были проведены 
самый ранний и поздний аборты у Вас 
в больнице?

– Детородным возрастом принято счи-
тать 18-49 лет. Некоторые женщины могут 
делать до 3-4 абортов в год. Самый ран-
ний возраст – 14 лет, поздний – 43года.

– Как Вы относитесь к тому, что меди-
каментозный аборт набирает все боль-
шую популярность?

– Все чаще альтернативой хирургиче-
скому аборту становится медикаментоз-
ный, но не думайте, что он менее опасен. 
Он тоже должен проходить под контролем 
специалиста. Женщины, как правило, не 
показываются врачам, не только не пре-
рывая беременность, но и подвергая 
свою жизнь опасности.

– Во многих странах аборты запреще-
ны, а как с этим обстоят дела в Казах-
стане?

– В нашей стране аборт разрешен. До 
12 недель может решать сама женщина, 
после – специальная комиссия, т.к. жизнь 
матери и ребенка может быть в опасно-
сти.

Как бы то ни было, аборт забирает до 
80 % здоровья женщины.

Стоит ли говорить о деградации нрав-
ственных принципов, если в большинстве 
случаев женщины отвержены самим об-
ществом?

А как считаете Вы: нужно ли отменить 
аборт в Казахстане?

P.S.: Каждый сам выбирает свое буду-
щее.

  Меруерт ШУКУЕВА,
гр. Жур-102

«УБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ…»

«УБИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ…» – 
каждый сам выбирает, где ему 

ставить запятую. «Лишить жизни 
может только Всевышний…», – 
так мы привыкли полагать. Но 

в современном мире это может 
сделать и родная мать… Все чаще 
женщины совершают аборты по 

тем или иным причинам.

ПМУ – ӨНЕРЛІ 
ЖАСТАР ОРДАСЫ
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 

студенттері Павлодар қаласының «Достық» үйінің концерттік 
залында өткен дарынды жастардың «Студенттік көктем - 2014» 
облыстық фестивалінің гала-концертіне қатысып, үздіктер 
қатарынан көрінді.

Студенттер мерекесінің ұйымдастырушысы «Павлодар облысы жас-
тар саясаты мəселелері жөніндегі басқармасы» ММ-нің қолдауымен 
«Павлодар облысының Қазақстан студенттері Альянсы» ЖҚБ болып 
табылады.

С. Торайғыров атындағы ПМУ қабырғасында өткен «Студенттік көк-
тем – 2014» фестивалінің алғашқы кезеңінің ұйымдастырушысы – С. То-
райғыров атындағы ПМУ-дің Тəрбие жұмысы жəне əлеуметтік мəселе-
лер департаментінің студенттік филармониясы.

«Студенттік көктем – 2014» фестиваліне Павлодар облысының ЖОО 
мен орта кəсіптік білім беретін оқу орындарынан 22 оқу орны қатысты.

Фестиваль қатысушылары көркем өнерпаздар ұжымдары: вокал (же-
келей, дуэт, трио, вокальдық топтар), хореография (халық билері, эст-
радалық би, заманауи би жəне т.б.) жанырлары бойынша өнер көрсетті.

«Студенттік көктем – 2014» облыстық фестиваліне С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студенттік филармо-
ниясы белсенді қатысып, ең үздік нөмірлері үшін 1 орын дипломымен 
жəне бағалы сыйлықтармен марапатталды.

Хореография номинациясының эстрадалық би əрі заманауи би бой-
ынша «Джем» заманауи би студиясы, студенттік филармония бишісі, 
Тарих жəне құқық факультетінің 1 курс студенті өзбек ұлттық биі бойын-
ша А.С. Букатаева 1 орынды иеленді.

«Вокал» номинациясы бойынша Студенттік филармонияның «Ертіс 
жұлдыздары» студиясының студенттері, Қаржы-экономика факуль-
тетінің 1 курс студенті М.Т. Сарина, Металлургия, машинажасау жəне 
көлік факультетінің 1курс студенті Н.М. Мұратов, Металлургия, маши-
нажасау жəне көлік факультетінің 1 курс студентті Д.М. Мұратов бірінші 
орынды қанжығасына байлады.

Концерт барысында ерекше көзге түскен ұжымдар мен жеке орын-
даушылар «Студенттік көктем – 2014» естелік сыйлықтармен, мадақта-
малармен, мүсіншелермен марапатталды. Сондай-ақ, оқу мекемелері 
белсенді қатысқаны үшін алғыс хаттармен марапатталды. «Студенттік 
көктем – 2014» облыстық фестивалінің қорытындысына сəйкес ПМУ 
студенттік филармониясының үздік нөмірлері республикалық жəне ха-
лықаралық байқауларға ұсынылатын болды.

  Жанар ЕЛЕШОВА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПГУ – 
ПРЕДОТПУСКНЫЕ МЫСЛИ ВСЛУХ

Дни до отпуска сосчитаны, «УМКДье мое» практически готово, индивидуальный план выполнен и от-
четы сданы – что остается? Рефлексировать о том, как он прошел, этот учебный год.

Расписание, нагрузка, 
студенты, публикации 
(импакт-фактор – за-
ставляет вздрагивать), 
заседания кафедры, сто-
ловая, аудитории, атмос-
фера, настроение – свое, 
заведущего, декана – та-

ков неполный ассоциа-
тивный ряд…

И все же, если ты жен-
щина / девушка встреча-
ешь в коридоре колле-
гу-мужчину, кто должен 
здороваться первым? 
Ты – потому что в Казах-

стане или он – потому 
что так принято в осталь-
ной части света? Мне-
ния расходятся, т.к., воз-
можно, нужно учитывать 
возраст и присужденную 
научную степень и снова 
настроение – здесь, не 
получив логического за-
вершения, мысль закан-
чивается и на смену при-
ходит следующая – когда 
уже переведут послед-
ний роман Мураками?

Кстати, к вопросу о 
языках – случилось мне 
недавно побывать на 
семинаре для учите-

лей английского – се-
минар вел парень лет 
30-ти – шла без всяких 
ожиданий – нужен был 
сертификат (чего уж тут 
лукавить) – однако, на 
месте обнаруживается, 
что рабочий язык семи-
нара – английский – и это 
все меняет! Восхищаюсь 
с первых минут произ-
ношением тренера, сти-
лем подачи материала, 
беглостью речи – позже 
обнаруживается, что че-
ловек даже ин. яз. не за-
канчивал, учился себе на 
экономическом и изучал 

английский. Да и в Штаты 
выехал лишь однажды в 
недавнем прошлом на 2 
недели.

И что-то я задумалась 
о том, почему некоторые 
намерения не получают 
реализации – либо из-за 
неследования правилам 
трех «П» (Постепенно, 
Правильно, Постоянно) 
[Соковня И.И. «Бессонни-
ца…»], либо по причине 
несоблюдения трех «В» 
(Воля, Вера, Верность) 
[Сагандыков А.С.]? Или 
просто – инерция пра-
вит? И здесь почему-

то, совсем не к месту, 
вспоминается бабушка 
из «Похороните меня за 
плинтусом».

А если о приятном, то 
хорошо, вернувшись до-
мой с работы, смотреть 
«Шерлока» – хотя НАДО 
делать – да легче ска-
зать, чего делать НЕ 
надо – побеждает се-
риал – эскапизм своего 
рода. И как-то грустно 
становится…

А чем и куда живете 
вы?

Тот самый 
преподаватель
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Сырсандық
Құрметті оқырмандар!

Жыл бойы күткен қасиетті Рамазан айы жақындап қалды. Рамазан айы – жақсы істер жасайтын, рухани байлықты толықтыратын, бір-бірімізді жақсылыққа 
шақырып, кешірімді болатын кез. Қасиетті Рамазан айы қоғамның рухани байлығын арттыруға, адам бойындағы жаман əдеттерден арылуға мүмкіндік береді.

Құрметті мұсылман қауымы! Сіздерді Рамазан айының келуімен құттықтаймыз. Ниеттеріңіз қабыл болсын, 
жүздеріңіздегі нұр, жүректеріңіздегі иман арта берсін. Отанымызға өркендеу, халқымызға береке-бірлік пен тыныштық тілейміз!

Казахстан является 
многоконфессиональной 
страной, где в мире, един-
стве и согласии сплоченно 
проживают народы раз-
личных конфессий, кото-
рые на протяжении долгих 
лет сохраняют доброту и 
равенство людей разной 
веры. Благодаря межна-
циональному согласию 
в нашей стране, лидеры 
всех мировых религий со-
бираются в Казахстане, 
чтобы обсудить ключевые 
вопросы взаимодействия. 
Как отмечает Глава госу-
дарства Н.А. Назарбаев: 
«Религия – это, прежде 
всего, любовь к ближне-
му, к своему отечеству, и 
такой фактор становится 
консолидирующим для 

нашего общества. Ислам 
и православие являются 
столпами нашей духовно-
сти. Через духовность и 
взаимное понимание че-
ловечности мы будем про-
двигаться вперед».

Как мы знаем, гражда-
не нашей страны вместе 
отмечают все важнейшие 
праздники.

И сегодня приближает-
ся один из добрых, свет-
лых и особенных месяцев 
всех мусульман – свя-
щенный месяц Рамазан 
и пост Ораза, который в 
этом году приходится на 
28 июня 2014 года, а за-
вершение – 27 июля, по-

сле чего 28 июля начина-
ется праздник Ораза Айт 
(Рамазан айт). Священный 
месяц Рамазан является 
самым ценным месяцем 
в году. Это месяц духов-
ного обновления, очище-
ния и особой благодати. 
В течение всего священ-
ного месяца мусульмане 
соблюдают предписан-
ный шариатом пост. Пост 
(арабск. – саум, перс. – 
руза, тюркск. – ураза) в 
рамазан является обяза-
тельным для каждого му-
сульманина, позволяя ему 
укрепиться в своей вере и 
самодисциплине. Каждый 
верующий в этот месяц 

должен посвятить себя 
духовному совершенство-
ванию, во время свето-
вого дня воздерживаться 
от пищи и воды, но самое 
главное, это духовное 
очищение.

В этот священный ме-
сяц рамазан каждому 
верующему человеку не-
обходимо проявлять тер-
пимость ко всему и всем, 
учиться прощать обиды и 
не причинять боль другим 
людям, стараться делать 
добро, проявлять состра-
дание к нуждающимся и 
по возможности помогать 
им и, конечно же, читать 
Коран, проявлять усер-

дие в поклонении Все-
вышнему. Для общества 
в целом, ценность в том, 
что в период священного 
месяца люди разных на-
циональностей, независи-
мо принадлежит ли он к 
какой-либо конфессии или 
атеист, становятся духов-
но богатыми, милосерд-
ными и терпимыми.

В последнее время мно-
гие стали соблюдать пост. 
Найти ответы можно в 
официальных источниках, 
газетах, сайтах. Мы пред-
лагаем Вашему вниманию 
заметку Омарова Абду-
мутали қажы, наиб-имама 
центральной мечети имени 

М.Ж. Копеева о священном 
месяце Рамазан, а также 
расписание поста Ораза.

А. ШАЙМЕРДЕН,
специалист 

регионального научно-
практического центра

исследования 
межэтнических и 

межконфессиональных
процессов ПГУ имени 

С. Торайгырова
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ҚАСИЕТТІ 
РАМАЗАН

Ораза араб тілінде «ас-саум» – 
өз нəпсісін тыю, жаманнан алыс-
тау, парсы тіліндегі «ураза» сөзі-
нен қазақ тіліне енген сөз. Тəуліктің 
күндізгі уақытында ауыз бекіту, ис-
ламның негізгі бес парызының бірі. 
Ораза ұстаған адам таң атқаннан 
күн батқанға дейін жақсыға ниет 
етіп, ішіп-жеуден, басқа да ораза-
ны бұзатын нəрселерден тыйылу. 
Мұсылмандарға рамазан айында 
ораза ұстау – парыз. «Рамазан – 
адамдарға тура жол нұсқаушы, 
ақ пен қараны айырушы, бекем 
тұтынатын дəлел ретінде Құран 
түсіріле бастаған ай. Рамазан 
айы туғанын көрген адам ораза 
ұстасын. Кімде-кім ауру болып, 
əйтпесе сапарда жүрсе, онда 
басқа күндерде өтесін. Алла сен-
дерге жеңілдік болуын қалайды, 
ауырлық түсіргісі келмейді» (Ба-
қара сүресі 187) – деген аяттарда 
парыз оразаның мəні, негізгі сипат-
тары, уақыты, қазасын өтеу жайлы 
айтылады. Ораза шартты ғибадат 
болғандықтан, оны парыз ретін-
де кімнің орындауға міндеттілігі 
немесе кімдердің босатылатыны, 
қабыл болу-болмауының шарт-
тары, бұзылатын немесе бұзыл-
майтын жағдайлары шарғиатта 
бекітілген. Ораза адамның рухани 
əрі зияткерлік өсуіне, тақуалыққа 
жетіп, Аллаға жақындай түсуіне 
ықпал ететін ғибадат екендігі жай-
лы көптеген хадистер келтірілген. 
Ораза – адам нəпсісін тыйып, ру-
хани өсуге, өз бойындағы жаман 
əдеттерден арылып, көркем мі-
незін тəрбиелеп қалыптастыруға 
мүмкіндік беретін ғибадат. Қазақ 
дəстүрлі қоғамында ораза ғиба-
датын өтеуге байланысты ислам 
əдебімен орайлас, халықтың тұр-
мыс-салтына еніп, қалыптасқан 
игілікті дəстүрлер көп. Рамазан 
айында өзара ауызашарға шақы-
рысу қазақ халқының дəстүріне ай-
налған. Хадистерде ораза кезінде 
мұсылманның өзін-өзі тəрбиелеп, 
мінез-құлқын қалыптастыруының 
негізгі шарттары белгіленген. Аузы 
берік адамның бос сөзден, орын-
сыз əрекеттерден бойын аулақ 
ұстап, жаман істерден тыйылуы, 

ғибадатын арттырып, бос уақытын 
дін іліміне тереңдеп, зікір, салауат 
айтумен өткізуі абзал. Бұл да ора-
заның сауабын арттыратын амал-
дар. Ораза белгілі бір себеппен 
бұзылған жағдайда қазасын өтеуге 
болады, ал себепсіз əдейі бұзыл-
ған ораза өтеуіне кəфəрат ораза-
сын тұтады.

Ораза ұстауға күші жеткен адам-
ның ниет етіп, таңның атысынан, 
күн батқанға дейін Оразаны бұза-
тын нəрселерден сақтануы тиіс. 
Ораза белгілі бір уақыт ішіп-жеу-
ден, нəпсі қалауларынан тыйылу. 
Мұның парызы – ішіп-жеу мен құ-
марлық сезімдерден сақтану.

Ораза жамандықтан сақтайды. 
Ораза адам жанын тазартып жа-
ман қылықтардан арылтады. Құ-
ранда Аллаһ Тағала былай дейді. 
«Ей, иман еткендер Күнəлардан 
сақтанып, тақуалыққа жетулерің 
үшін сендерге бұрынғыларға 
парыз етілгендей ораза парыз 
етілді» («Бақара», 185-аят). Бұл 
аятта ашылғандай Оразаның мақ-
саты – мұсылманды тазартып, та-
қуалық дəрежеге жеткізу.

Кісі өздігінен аш қалып, ойлаған 
мақсатына жете алмайды. Өйткені 
Ораза – Аллаһ Тағалаға жасала-
тын ғибадат. Толық адам болу жо-
лындағы барлық қадам Ұлы Жара-
тушы үшін арналуы керек. Қасиетті 
(қудси) хадисте Аллаһ Тағала: 
«Аузы берік адам ішіп-жеуін Мен 
үшін доғарды. Ораза – Мені мен 
құлымның арасындағы ғибадат. 
Оған берілетін сыйды Мен ғана 
өлшеп, Мен беремін. Аузы берік 
кұлымның аштық пен сусағандық-
тан шыққан ауыз исі Мен үшін миск 
əтірінен де тамаша», – дейді.

Оразаның аузы берік адамға 
ғана емес, сонымен қатар қо-
ғамдық пайдалары бар. Ораза – 
елдегі бай мен кедейдің арасын-
да байланыс орнатады. Көбінесе 
ауқатты адам жасынан өмірінде 
қиыншылық көрмей өскендіктен, 
жанашырлық сезімінен мақрұм бо-
лады. Кейде адам байлыққа бат-
қан соң, айналасын ұмыта бастай-
ды. Осы кезде оның өмірге деген 
көзқарасы өзгереді. Нəпсісі бойда-
ғы жанашырлық сезімін жойып тас-
тайды. Бір елде өмір сүрсе де, бай 
басқа əлемде, тұрмысы нашар ха-
лық басқа бір əлемде өмір сүреді. 
Мұндай қоғам ауыр жағдайға тап 
болып, елде жүйе бұзылады. Ау-
қатты адамдар қол астындағы жұ-
мыс істеген адамдарына биіктен 
қарайды. Адам Ораза ұстап, таң 
сəріден кешке дейін аш қалғанда 
ғана айналасына басқаша қарай 
бастайды. Аш адамның бойында-
ғы нəпсі бірте-бірте əлсірейді де, 

жүректің тереңіндегі мейірім сезімі 
оянады. Ол сонда ғана аштықтың 
не екенін түсінеді. Өзінің де жай 
ғана пенде екенін сезінеді. Ал 
оянған мейірім жалпы адамзатқа, 
тіпті əлемге деген сүйіспеншілікті 
өзімен бірге ала келеді. Рамазан 
айының рақым айы болуының 
сыры осында жатыр. Адам мен 
адамның, адам мен əлемнің ара-
сында достық, махаббат байланы-
сы құрылады.

Ораза ырыс-берекенің қадірін 
білдіреді. Адам баласы өзіне 
берілген нығмет пен ырыс-бере-
кенің қадірін біле бермейді. Сый 
етіп берілген ырыс-берекені бір 
тегін дүниедей төгіп шашады. Əр 
түрлі тəтті тағамдарды да бейпіл 
жей берген соң, ауыздан дəмі 
кетеді. Мұндай күйге түскен кісі 
ешуақытта тамақтың қадірін біле 
алмайды. Ал адам баласы ауыз 
бекітіп, күні бойы аш қалғанда, та-
мақтың Алланың құлына жайған 
дастарқанындағы үлкен ырыс-бе-
рекесі екенін түсінеді. Ол күні бойы 
аш қалып, күн батқан соң ауыз аш-
қанда, аузына салған қатқан нан-
ның да қадірлі екенін біледі. Тоқ 
адамның дəл солай сезуі мүмкін 
емес. Мұндай қоғамның экономи-
касы да мықты болатыны анық.

Ораза, сабырлылықты, 
төзімділікті үйретеді. Бір ай бойы 
аш болып, күндіз аузын ашпау-
ға бел буған, əбден дағдыланған 
адамның бойында сабырлылық 
пен шыдамдылық сезімі күшейеді. 
Аштық, құмарлық сезімге сабыр 
еткен, өзгеге де сабыр ете ала-
ды. Бұл ғұмырда нағыз сабыр – өз 
нəпсісін жеңе біліп, Аллаһ Таға-
ланың ақ жолында жүруге бел 
байлау. Оразаға төзе білген өзге 
ғибадаттарға да шыдамдылық та-
ныта алады. Сабырлылық күшіне 
ие жан ғана, көздеген мақсатына 
жете алады. Құранның көптеген 
аяттарында сабыр мадақталған. 
Мысалы: «Аллаһ сабыр еткен-
дермен бірге», – дейді. Басқа бір 
сүреде Аллаһ Тағала: «Заманға 
ант етейін. Шынында адам бала-
сы сөзсіз қасіретте. Бірақ иман 
етіп, ізгі іс істегендер, бір-біріне 
ақиқатты айқындап, сабырлықты 
насихаттағандар ондай күйге ду-
шар болмайды», – деп айтылған. 
Рамазан айы барша мұсылман 
қауымының қуанышты мерекесі. 
Келе жатқан Қасиетті Рамазан айы 
баршаларыңызға құтты болсын!

  Омаров Абдумутали қажы,
Мəшһүр Жүсіп Көпеев 

атындағы орталық мешіттің 
наиб-имамы

РАМАЗАН 2014-1435
Алла Елшісі (с.ғ.с.) рамазан айы туралы: «Рамазан келген-

де жəннат есіктері ашылып, тозақ есіктері жабылады, шай-
тандар кісенделеді», сондай-ақ, «Шынында жəннатта бір 
есік бар, ол – «Раййан» деп аталады. Ол есіктен тек ораза 
ұстаушылар ғана кіреді», – деген.

Сондықтан Қасиетті Рамазан айында ұстаған 
оразаларыңыз қабыл болсын! Барлық мұсылмандарға осы 
«Раййан» жəннатына кіруге Алла тағала нəсіп етсін.
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27.06 23:20
1 28.06 2:24 2:34 2:54 4:34 12:57 13.20 18:36 21:26 23:20
2 29.06 2:25 2:35 2:55 4:35 12:58 13.20 18:36 21:26 23:20
3 30.06 2:26 2:36 2:56 4:36 12:58 13.20 18:36 21:25 23:20
4 01.07 2:26 2:36 2:56 4:36 12:58 13.20 18:36 21:25 23:20
5 02.07 2:27 2:37 2:57 4:37 12:58 13.20 18:36 21:25 23:20
6 03.07 2:28 2:38 2:58 4:38 12:58 13.20 18:36 21:24 23:20
7 04.07 2:29 2:39 2:59 4:39 12:59 13.20 18:35 21:24 23:20
8 05.07 2:30 2:39 2:59 4:39 12:59 13.20 18:35 21:23 23:20
9 06.07 2:31 2:40 3:00 4:40 12:59 13.20 18:35 21:23 23:20
10 07.07 2:32 2:41 3:01 4:41 12:59 13.20 18:35 21:22 23:20
11 08.07 2:33 2:42 3:02 4:42 12:59 13.20 18:34 21:22 23:10
12 09.07 2:34 2:43 3:03 4:43 12:59 13.20 18:34 21:21 23:10
13 10.07 2:35 2:44 3:04 4:44 13:00 13.20 18:34 21:20 23:10
14 11.07 2:36 2:45 3:05 4:45 13:00 13.20 18:33 21:19 23:10
15 12.07 2:37 2:46 3:06 4:46 13:00 13.20 18:33 21:19 23:10
16 13.07 2:38 2:47 3:07 4:47 13:00 13.20 18:33 21:18 23:10
17 14.07 2:39 2:49 3:09 4:49 13:00 13.20 18:32 21:17 23:10
18 15.07 2:40 2:50 3:10 4:50 13:00 13.20 18:32 21:16 23:10
19 16.07 2:41 2:51 3:11 4:51 13:00 13.20 18:31 21:15 23:10
20 17.07 2:42 2:52 3:12 4:52 13:00 13.20 18:31 21:14 23:10
21 18.07 2:44 2:54 3:14 4:54 13:00 13.20 18:30 21:13 23:00
22 19.07 2:45 2:55 3:15 4:55 13:01 13.20 18:29 21:11 23:00
23 20.07 2:45 2:55 3:15 4:55 13:01 13.20 18:29 21:10 23:00
24 21.07 2:48 2:58 3:18 4:58 13:01 13.20 18:28 21:09 23:00
25 22.07 2:49 2:59 3:19 4:59 13:01 13.20 18:27 21:08 23:00
26 23.07 2:50 3:00 3:20 5:00 13:01 13.20 18:27 21:06 23:00

ҚАДЫР ТҮНІ
27 24.07 2:52 3:02 3:22 5:02 13:01 13.20 18:26 21:05 23:00
28 25.07 2:53 3:03 3:23 5:03 13:01 13.20 18:25 21:04 23:00
29 26.07 2:55 3:05 3:25 5:05 13:01 13.20 18:24 21:02 23:00
30 27.07 2:56 3:06 3:26 5:06 13:01 13.20 18:23 21:01
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Оразаға ниет: Ниет еттім Алла Тағала ризалығы үшін таң 
атқаннан күн батқанға дейін Рамазан айының оразасын ұстауға.

Ауыз ашар дұғасы: «Я Алла тағала Сенің ризалығын үшін 
ораза ұстадым, Саған иман келтірдім, Саған тəуекел еттім, Сен 
берген рызық-несібеңмен ауыз аштым. Иə, кешірімді Алла! Менің 
алдыңғы жəне соңғы күнə-кемшіліктерімді кешіре гөр!».

Ескерту: АЙТ НАМАЗЫ 2014 жылы 28 шілде күні сағат 7.00 ба-
сталады.

Начало АЙТ намаза в 7.00 часов 28 июля 2014 года.

шақырып, кешірімді болатын кез. Қасиетті Рамазан айы қоғамның рухани байлығын арттыруға, адам бойындағы жаман əдеттерден арылуға мүмкіндік береді.

жүздеріңіздегі нұр, жүректеріңіздегі иман арта берсін. Отанымызға өркендеу, халқымызға береке-бірлік пен тыныштық тілейміз!

Ìåñÿö äóõîâíîãî ñîçèäàíèÿ
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Соңғы бет
Мое знакомство с джазом 

началось, когда мне было лет 
7-8. Я помню это так: зимнее 
январское утро, я иду на кух-
ню, где мама разогревает беш-
бармак. Я вошла в кухню, она 
вся залита утренним солнцем, 
из стоящего на холодильнике 
радиоприемника звучит Казах-
ское радио. Кажется, трансли-
ровалась какая-то программа о 
народной музыке. И вот, от за-
паха еды меня вдруг отвлекала 
мелодия. Я тогда действительно 
была еще мала и едва дотяги-
валась до холодильника, но я 
привстала на цыпочки и сделала 
громче. Музыка была старинная, 
это слышалось сразу, но зву-
чала она так весело, радостно, 
я бы сказала эта музыка «улы-
балась», но при этом была она 
очень замысловато-мелодичной 
и завораживающей, так, что ее 
хотелось слушать еще и еще. 
Конечно же, тогда я не знала ни 
названия этой музыки, ни то, что 
она «замысловато-мелодичная», 
я знала одно: эта музыка мне 
просто нравилась и заставляла 
меня улыбаться и при этом при-
танцовывать у радиоприемника. 
Лишь много позже я узнала, что 
это была «In the Moods» («В хоро-
шем настроении») Гленна Мил-
лера из музыкального фильма 
30-х годов «Серенада Солнеч-
ной долины». И вот все вместе: 
залитая солнцем кухня, густой 
запах бешбармака и не менее 
солнечная музыка Гленна Мил-
лера заронили в мое сердце пер-
вые зерна любви к джазу.

Второе мое воспоминание от-
носится к периоду середины 
90-х. Кто-то из родных купил кас-
сету-сборник «100 % Джазовые 
Хиты», но почему-то включалась 
она в основном во время уборки 
дома. И вот, я вовсю намываю 
полы, а из магнитофона звучит 
«Hello, Dolly!» Луи Армстронга, 
затем «Georgia» Рэя Чарльза и 
«Sumertime» в исполнении Эллы 
Фицджеральд. Честно призна-
юсь, что обычно мне было не 
особо по нраву мытье пола, но 
как только я слышала первые 
звуки с этой кассеты, у меня сра-
зу же поднималось настроение, 
и нудная обязанность превраща-
лась в стопроцентное удоволь-
ствие.

Ну, наверное, достаточно лич-
ных воспоминаний, самое время 
перейти к самому джазу.

Истоки, или Осёл, 
который...

На обширной территории Аме-
рики властвовали французы, 
и эту область в честь короля 
Франции Людовика называли 
Луизиана. Французы были ра-
бовладельцами и католиками. 
Они не беспокоились по поводу 
душ рабов, считая последних не 
совсем людьми, поэтому ничего 
им не навязывали, т.е. внутрен-
ний мир рабов был предостав-
лен им самим. Между тем, рабы 
не были выходцами из какой-то 
одной области Африки, поэто-
му в Америке происходило сме-
шение культур порабощенных 
африканских племен. Рабы же 
взяли европейские инструменты 
и приспособили их под себя, т.е. 
в меньшей степени они следо-
вали музыкальным канонам. По-
этому джаз уже изначально был 
музыкой живой по своей сути, не 

признающих 
правил и всегда разной.
Джаз зародился в Новом Ор-

леане, при этом точного проис-
хождения слова «Jazz» не знает 
никто, хотя многие филологи 
утверждают, что оно происходит 
от французского глагола «jaser», 
что переводится как «ослиное 
ржание». Мы не знаем, так ли 
это, но тот осел, который своим 
ржанием дал название такой 
удивительной музыке, издавал, 
понятное дело, необыкновенно 
музыкальные звуки.

Пульсирующая музыка
Джаз – музыка непростая, т.к. 

требует от вас и ума и сердца. 
Джаз – музыка чуть нахальная, 
абсолютно радостная и оптими-
стическая, смеющаяся, ирониче-
ская.

Она немногих людей может 
оставить равнодушными, ведь 
у нее столько ликов, что почти в 
каждый момент человеческого 
бытия, будь то радость или пе-
чаль, эта музыка удивительно 
точно резонирует с вашей ду-
шой, всякий раз заставляя ноги 
пускаться в пляс или же качать-
ся на волнах светлой грусти, ко-
торая как-бы обещает Вам, что 
«все еще будет».

Понять природу джаза было 
всегда нелегко. Джаз любит оку-
тывать себя тайной. Когда Луи 
Армстронга спросили, что такое 
джаз, говорят, он ответил так: 
«Если вы спрашиваете, то вам 
этого никогда не понять». Ут-
верждают, что Фэтс Уоллер в по-
добной же ситуации сказал: «Раз 
вы сами не знаете, то лучше не 
путайтесь под ногами». Если 
даже допустить, что эти истории 
выдуманы, в них, несомненно, 
отражено общее мнение о джа-
зе музыкантов и любителей: в 
основе этой музыки лежит нечто 
такое, что можно почувствовать, 
но нельзя объяснить. Всегда 
считалось, что самое загадочное 
в джазе – это особая метриче-
ская пульсация, обычно имену-
емая «свингом». Свинг (swing) в 
переводе с английского означа-
ет «качание». Термин имеет два 
значения. Во-первых, это вы-
разительное средство в джазе. 
Характерный тип пульсации, ос-
нованной на постоянных откло-
нениях ритма от опорных долей. 
Благодаря этому создается впе-
чатление большой внутренней 
энергии, находящейся в состоя-

нии неустойчивого равновесия. 
Во-вторых, стиль оркестрового 
джаза, сложившийся на рубеже 
1920–30-х годов в результате 
синтеза негритянских и европей-
ских стилевых форм джазовой 
музыки.

Джаз, как правило, ассоци-
ируется с тем, что было после 
эры свинга и поэтому кажется 
сложным, непонятным, чужим. В 
то же время в целом джаз – это 
история о жизни, рассказанная 
разными красками – с юмором, с 
иронией, с нежностью, с мелан-
холией, с драйвом…

Самыми яркими представите-
лями этого течения были Бенни 
Гудмен («Sing, sing, sing»), Гленн 
Миллер («Серенада Солнечной 
Долины»), Дюк Элингтон. Наряду 
с ними адептами мелодичного, 
без рванного ритма, джаза были 
Рэй Чарльз («Hit the road Jack» – 
«Иди своей дорогой, Джек», 
«Georgia»), Дорис Дэй, Нина Си-
мон, Сара Вон («Misty»), Генри 
Манчини («Розовая Пантера»), 
Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул 
(«Unforgettable»).

Между тем, насколько велики 
были таланты корифеев джаза, 
настолько велики были и их по-
роки. Так, например, Рэй Чарльз, 
став знаменитым, увлекся мор-
фином, а величайшая певица 
Итта Джеймс, которая так прон-
зительно спела о наконец-то при-
шедшей в ее жизнь любви («At 
last, my love has come along…») 
долгое время боролась с нарко-
тической зависимостью.

Джаз в кинематографе
С того момента, как кино об-

рело звук, очень важной его со-
ставляющей стала музыка. В 
силу того, что в 30-60 годы джаз 
победоносно шагал по планете, 
он также победоносно вошел в 
мир кинематографа. Вы могли 
бы представить себе, чтобы в 
фильмах о Джеймсе Бонде зву-
чала какая-либо иная музыка, 
нежели та, что как бы стала ви-
зитной карточкой фильмов о су-
перагенте «007», музыка, узнава-
емая с первых нот. Надо сделать 
оговорку, что 90-е годы все же 
добавили свою долю электрон-
ной «пластмассовости» к зву-
чанию музыки из Бондианы, но 
настал 2012 год и вот уже совре-
менная джазовая певица Адель, 

как-будто шагнувшая к нам 
из 50-х годов, с заворажива-
ющим гипнотизмом, до мура-
шек пробирающе, исполнила 
лейтмотив новой Бондианы 
и эта песня далеко не «лебе-
диная» в джазе.

Другим примером ярчай-
шей джазовой традиции в 
кино может служить муль-
тфильм «Том и Джерри». 
Более заводной факстрот-
но-свинговой музыки Вам 
вряд ли приходилось слы-
шать. Только вспомните, 
какая яркая музыка звуча-
ла, когда Том лихо выхо-
дил позагорать в гамаке 

или когда к нему наведывались 
его друзья уличные коты, чтобы 
закатить вечеринку. Думаю, мно-
гие из этих эпизодов Вы видели, 
а потому так или иначе слышали 
ту самую, не дающую усидеть на 
месте, музыку.

Также можно отметить мультсе-
риал и фильм «Розовая Пантера», 
ключевая мелодия, из которого, 
узнается с первых нот. Автор ме-
лодии Генри Манчини, увековечил 
свинг в кинематографе.

Сущность джаза
Если говорить кратко, то сущ-

ность джаза в ритме и импрови-
зации.

Ритм – это главный организую-
щий элемент в джазовой музыке. 
Однако его очень трудно анали-
зировать, а разнообразные про-
явления ритма (как, например, 
свинг) едва ли поддаются ана-
лизу вообще. Его можно только 
почувствовать. Иначе как можно 
объяснить такой факт, почему 
хорошие ударники, проводя по-
стоянный, регулярный бит, соз-
дают у слушателя ощущение не-
прерывного ускорения, напора, 
движения вперед (драйв)?

Если же говорить об импро-
визации, то основная звуковая 
окраска джаза произошла от не-
обычной техники игры на всех 
инструментах из-за того, что 
многие пионеры джаза были му-
зыкантами-самоучками, одарен-
ными самородками. Им удалось 
избежать условностей европей-
ской художественной музыки, 
требований правильного исполь-
зования своего инструмента или 
голоса. Стандартные европей-
ские каноны требовали чистого 
и точного инструментального 
тона, а звучание голоса должно 
было более точно напоминать 
звучание того или иного инстру-
мента. Проще всего объяснить 
происхождение джазового тона 
тем, что джазмен автоматически 
и спонтанно избирал совершен-
но противоположный путь. Ин-
струмент джазового музыканта, 
насколько возможно, служил как 
бы продолжением его голоса.

Главное, что делает джаз с 
человеком, – он меняет ощуще-
ние времени и, благодаря это-
му, ощущение собственного «я». 
Жизнь становится восхититель-
но неопределенной, Если при-

слушаться к словам самих музы-
кантов, то они также на все лады 
твердят об этой метаморфозе 
ощущения времени и погружении 
в настоящее мгновение. «Я ни-
когда не чувствую дважды одно 
и то же, – как выразился выда-
ющийся музыкант ранней эпохи 
джаза, корнетист Бикс Байдер-
бек. – Это одна из вещей, за ко-
торые я люблю джаз. Я не знаю, 
что будет в следующий момент».

Джаз не знает нерушимых 
форм, правил, никакого другого 
авторитета, кроме спонтанности, 
кроме музыки, которая звучит 
сейчас.

Такие высказывания можно 
множить и дальше. Словом, джаз 
меняет ощущение жизни, такова 
его суть.

Вместо заключения
Мы не знаем, озадачивался 

ли кто-нибудь попыткой опре-
делить, что дал джаз миру за 
первые сто лет своего существо-
вания, но, нам думается, нет ни-
какого преувеличения в словах 
немецкого музыкального критика 
и исследователя джаза Йоахи-
ма-Эрнста Берендта: «Без джаза 
не было бы современной танце-
вальной и популярной музыки. 
Все звуки, которыми мы окруже-
ны в нашей повседневной жизни 
были бы другими…»

Более того, нам кажется, это 
суждение можно расширить. 
Другими были бы не только звуки 
повседневной жизни, но и пла-
стика человеческого тела и даже 
стиль общения. Впрочем, отсле-
живать эти более или менее оче-
видные влияния джаза на жизнь 
современного человека – дело 
историков. Но никакого сомнения 
в том, что джаз – самый ценный 
вклад американской культуры в 
культуру мировую.

Когда появилось телевидение, 
многие пришли к мнению, что 
скоро люди перестанут ходить в 
кинотеатры, ибо отныне киноте-
атр был у каждого дома. Более 
шестидесяти лет уже прошло 
с той поры, а кинотеатры по-
прежнему популярны.

Когда появился клавишный 
синтезатор многие опромет-
чиво и самонадеянно заявили, 
что нет больше нужды в живых 
оркестрах, ведь теперь целый 
оркестр могли заменить элек-
тронные клавиши. К счастью про-
гнозы эти не сбылись и мы до сих 
пор имеем возможность наслаж-
даться концертами и аранжиров-
ками живых оркестров.

Сегодня кто-то вновь скажет, 
что джаз изжил себя, что новое 
время, эпоха оптоволоконных 
сетей и 4G уменьшила в людях 
потребность в джазе. Нам этот 
вопрос видится иначе. Джаз ме-
няется вместе с людьми и у него 
всегда будет свой слушатель, 
ибо даже годы спустя остается 
неизменной его суть: волновать 
душу, вторить ее вибрациям, пи-
тать любовь, дарить надежду, 
дарить мечту, дарить восторг и 
полноту жизни, менять ощуще-
ние жизни, менять саму жизнь… 
когда тебе 8 лет и в залитой 
солнцем кухне льется солнечная 
музыка… и густо пахнет бешбар-
маком.

Приятного аппетита, уважае-
мые любители джаза!

  Руфина ТОРПИЩЕВА

признающих 
правил и всегда разной.
Джаз зародился в Новом Ор-

леане, при этом точного проис-

дил позагорать в гамаке 

МУЗЫКА УМА 
И СЕРДЦА

Детские воспоминания самые яркие в жизни лю-

бого человека и, подчас, всего одно событие мо-

жет стать определяющим в нашей судьбе. С од-

ного из таких воспоминаний мы и начнем сегодня 

наши размышления о джазе.


