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Құрметті әріптестер! 
Қымбатты студенттер!
Биылғы 2014 жыл – С.Торайғыров атындағы Павло-

дар мемлекеттік университеті үшін тілегей табыстар 
мен жеңістер жылы болды. Білім ордамыздың профес-
сорлық-оқытушылар құрамы мен білім алушылары бұл 
жылды жемісті тамам етті. Біздің оқытушылар мен сту-
денттер ел экономикасының дамуына зор үлестерін қо-
сып келеді.

С.Торайғыров атындағы ПМУ ғалымдары, оқытушыла-
ры мен доктаранттары, магистранттары мен студенттері 
Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назар-
баевтың биылғы «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 
Жолдауында баян етілген жаңа экономикалық саясатты 
іске асыруға қатысатынымызға мен өте қуаныштымын. 
Осы жолда баршамыз біліміміз бен біліктілігімізді, тəжі-
рибеміз бен күшімізді салсақ Мемлекет басшысы бекіт-
кен маңызды міндеттерді жүзеге асырамыз. Бүгінде қия-
лымызда жүрген əрбір маңызға ие істерге өмір береміз. 
Ал біздің бірлескен жұмыстарымыз еліміздің көркеюі 
мен өркендеуіне септігін тигізері анық.

Бұл жолда студенттеріміздің де мойнына маңызды 
міндет жүктеліп отыр. Олардың қолынан келетініне мен 
сенімдімін. Ал біздің бүгінгі студенттеріміз – зияткерлік 
табыстары мен қайырымды қадамдарымен Қазақ елін 
жаңа белестерге жетелейтін азаттықтың рухын бойына 
сіңірген мүлдем жаңа ұрпақ.

Келесі 2015 жыл – университет үшін ерекше жыл бол-
ғалы тұр. Оқу ордамыздың 55 жылдығын тойлау құрметі 
келер жылдың еншісіне тимек. С.Торайғыров атында-
ғы ПМУ білім жəне ғылым əлеуеті зор, өткен ғасырдан 
тамыр жайған тағылымды тарихы мен қалыптасқан игі 
дəстүрлері бар оқу орны. Бүгінде университет елімізге 
жəне шетелдерге өз инновациялары мен жетістіктері-
мен танымал болған ірі ғылыми орталық ретінде Қазақс-
танның жоғары оқу орны жүйесіндегі көшбасшы жоғары 
мектептерінің біріне айналды.

Құрметті əріптестер, қымбатты студенттер! Сіздерді 
келе жатқан 2015 жаңа жылмен шын жүректен құттық-
таймын! Сіздердің кəсіби еңбектеріңіз бен ізгі бастама-
ларыңызға ақ жол тілеймін! Жаңа жыл Сіздер үшін зор 
жетістіктерге қол жеткізіп, алға қойған мақсаттарыңыз 
жүзеге асып, асқақ армандар орындалып, үміттер ақта-
латын жыл болғай!

Қазақстанның бейбіт сүйер халқы ізгілік нұрына бө-
леніп, еліміз тыныш, жұртымыз аман, ауыз біршілігіміз 
артып, жарқын болашаққа деген сенімдеріміз нық бол-
сын! Ал ұжымымыздан əрдайым береке арылмасын!

Жаңа қой жылы Сіздерге мықты денсаулық, баянды 
бақыт, жаңа жетістіктер мен ұжымдарыңызға татулық 
тілеймін. Керегелеріңіз кеңейіп, шаңырақтарыңыз шат-
тыққа бөлене берсін! Əрбір ізгі бастамаларыңыз табыс-
ты əрі жеңісті болсын!

С.М. ӨМІРБАЕВ,
С. Торайғыров 
атындағы
ПМУ ректоры, 
э.ғ.д., 
профессор

МАҚТАН ҮШІН 
ЕМЕС ҰРПАҚ 
ҮШІН ЕҢБЕК 
ЕТКЕН ҒАЛЫМ

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКИХ 
ФИЛОСОФОВ
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Жаңалықтар желесі

ЖОЛДАУДЫ ҚОЛДАУ - 
АЗАМАТТЫҚ БОРЫШ

2014 жылдың 18 желтоқсан күні 
С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетіне еліміздің 
маңызды стратегиялық құжаты – Қа-
зақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 
халқына арнаған «Нұрлы жол – бола-
шаққа бастар жол» Жолдауын түсінді-
ру мақсатында ақпараттық-насихат 
топ мүшелері Қазақстан Республи-
касы Парламент Сенатының депу-
таты Владимир Бобров, Энергетика 
министрлігі жаңартылмалы энергия 
көздер департаментінің директоры 
Айнұр Соспанова келді.

Ақпараттық-насихат тобымен кез-
десуге С.Торайғыров атындағы ПМУ 
басшылығы, факультет декандары, 
құрылымдық бөлімдердің жетекшілері, 
магистранттар мен студенттер қатыс-
ты.

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің Даму стра-
тегиясы, тəрбие жəне əлеуметтік жұмыс 
жөніндегі проректоры, с.ғ.д., т.ғ.к. Арман 
Ақышев өз сөзінде: «Нұрлы жол – бо-
лашаққа бастар жол» Жолдауындағы 
белгіленген міндеттердің маңыздылы-
ғын еліміздегі барлық жоғары оқу орын-
дардың қызметкерлері жете түсінеді. 
Жолдаудағы индустриалды-инновация-
лық жобаларды іске асыру мақсатында 
базалық жоғары мектеп ретінде анық-
талған 10 жоғары оқу орындарының бірі 
С.Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетіне үлкен жауап-
кершілік жүктеліп отыр», – деп білім 
орданың жауапкершілігіне баса назар 
аударды.

Жалпы, университет басшылығы, 
профессорлық-оқытушылар құрамы 
мен студенттік жастар өздерін мазалап 

жүрген өзекті сауалдарына депутат пен 
мемлекеттік қызметерден жауап алды.

Қазақстан Республикасы Парламент 
Сенатының депутаты Владимир Бобров 
Павлодар индустриалды институтының 
(С.Торайғыров атындағы ПМУ) түлегі. 
Ол өзінің баяндамасында: «Еліміздің 
жарқын болашағы мен елдің əлеуметтік-
экономикалық дамуының кепілі – білім 
екені даусыз. С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің 
білімге, жетістіктерге жəне болашақтың 
технологияларына негізделген иннова-
циялық əлеуеті бар жоғары оқу орны», – 
деп айттты.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ НАЗВАНЫ
Профессор кафедры «Электроэнергетика» 

Павлодарского государственного универси-
тета имени С. Торайгырова д.т.н., профессор 
Марк Клецель стал победителем грантовой 
программы «Коммерциализация технологий».

По словам организаторов, благодаря проекту 
в стране будут продемонстрированы лучшие на-
учные разработки, не имеющие аналогов в мире.

Согласно сведениям МОН РК, всего в 2014 году на 
участие в программе грантов в ТОО «Центр коммер-
циализации технологий» было подано 526 заявок. 
Конкурсы проводились по приоритетным направле-
ниям развития науки: энергетика, глубокая перера-
ботка сырья и продукции, информационные и теле-
коммуникационные технологии, науки о жизни.

Следует отметить, что к.т.н., профессор кафе-
дры «Машиностроение и стандартизация» Пав-
лодарского госуниверситета Иван Шумейко стал 
финалистом программы. Его научная разработка 
посвящена созданию высокоэффективного про-
мышленного прототипа универсальной ветро-
энергетической установки, параметры которой 
повышают эффективность по моменту, частоте 
вращения ветрового колеса и мощности на 20-
30 % по сравнению с существующими аналогами.

Поздравляем!
Накануне торжественного мероприятия, 
посвященного празднованию Дня Независи-
мости, на заседании ректората состоялось 
награждение лучших технических секрета-
рей приемной комиссии 2014 г. 

Среди награжденных – Хасенова Светлана Мак-
сутовна (факультет бизнеса и права), Жангазин 
Саян Берикович (факультет химических технологий 
и естествознания), Бейсембаева Гульмира Кулха-
новна (факультет бизнеса и права), Шошай Жан-
серик (факультет металлургии, машиностроения 
и транспорта), Раисова Айгуль Бектуровна (гума-
нитарно-педагогический факультет), Жакиянова 
Айгерим Хасеновна (архитектурно-строительный 
факультет), Лямзина Виктория Владимировна (гу-
манитарно-педагогический факультет), Жанайда-
ров Жанибек Кылышбаевич (факультет металлур-
гии, машиностроения и транспорта), Исамадиева 
Гульмира Ерлановна (энергетический факультет), 

Пудич Наталья Николаевна (факультет физики, ма-
тематики и информационных технологий), Мусаха-
нова Салтанат Татарбековна (архитектурно-строи-
тельный факультет), Садыкова Анар Орынбековна 
(факультет физики, математики и информационных 
технологий), Айтмагамбетова Гульмира Аскербеков-
на (энергетический факультет).

В рамках реализации государственной программы 
развития образования в Республике Казахстан на 2011-
2020 гг. научно-практический центр интенсивного из-
учения казахского языка и полиязычного образования 
ПГУ имени С. Торайгырова провел региональный научно-
практический семинар на тему: «Полиязычное образо-
вание: направления, приоритеты, новые тренды».

Цель проведения семинара – 
разработка новых путей и подхо-
дов к дополнительным видам об-
учения казахскому, английскому, 
русскому языкам для результатив-
ности и эффективности полиязыч-
ного образования в вузе.

Семинар состоял из двух эта-
пов. Первый – обучающий этап 
был посвящен организации и про-
ведению дополнительных видов 
обучения казахскому и иностран-
ным языкам с учетом уровня вла-
дения языком. Во второй – науч-
но-практической части семинара 
состоялось коллективное обсуж-
дение имеющихся и полученных 
результатов для формирования 
профессионально-компетентност-
ного подхода к подготовке полия-
зычных специалистов.

В работе семинара приня-
ли участие к.ф.н., доцент ка-
федры казахской филологии 
ПГУ имени С.Торайгырова 

Айнур Карипжанова, начальник 
центра академической мобиль-
ности ПГУ им. С. Торайгырова 
Кундыз Мукатаева. Кроме этого в 
семинаре принял участие препо-
даватель английского языка Гарри 
Лидс (Нью-Йорк, США).

В ходе семинара с докладами 
выступили преподаватели вуза, 
учителя школ Павлодарской обла-
сти. Вместе с тем были заслушаны 
доклады студентов и магистран-
тов Павлодарского госуниверсите-
та на казахском, русском, англий-
ском языках.

Об особенностях спецкурса 
«Человек и природа» в условиях 
школьного полиязычия расска-
зала учитель СОШ №42 имени 
М. Ауэзова Евгения Иванова. Во-
просы использования когнитив-

но-коммуникативной технологии 
в преподавании предмета «Исто-
рия Казахстана» в полиязычных 
классах» рассмотрела Жанна Ка-
сенова, учитель СОШ №42 имени 
М. Ауэзова, в своем выступлении 
учитель гимназии №3 Галия Байгу-
жинова описала модель личности 
выпускника гимназии в условиях 
полиязычного образования.

Организатор семинара – дирек-
тор научно-практического центра 
интенсивного изучения казахского 
языка и полиязычного образова-
ния Жанарсын Капенова отмети-
ла эффективность проведенного 
мероприятия. «На сегодняшний 
день полиязычное образование – 
веление времени. Данный семи-
нар – это своего рода рабочее 
мероприятие, особенностью ко-
торого стало живое общение всех 
участников на казахском, русском 
и английском языках», – говорит 
Жанарсын Жуматовна.

ПМУ ЖАС ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ ТОЛАЙЫМ ТАБЫСТАРЫ
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АПМУ ЖАС ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ ТОЛАЙЫМ ТАБЫСТАРЫПМУ ЖАС ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ ТОЛАЙЫМ ТАБЫСТАРЫ
С.То-
райғыров 
атындағы 
Павлодар 
мемлекеттік 
университетінің жас 
ғалымдары Қазақстан 
Республикасы Білім жəне 
ғылым минстрлігінің жас 
ғалымдарға арнал-
ған мемлекеттік 
ғылыми стипен-
дияларының 
иегерлері 
атанды.

Мемлекеттік ғылыми стипендия 
иегерлері: С.Торайғыров атын-

дағы ПМУ энергетикалық фа-
культеттің «Электроэнер-

гетика» кафедрасының 
докторанты Бауыр-

жан Машрапов 
жəне бизнес 
жəне құқық 

факультетін ің 
«Экономика» ка-

федрасының доценті, 
э.ғ.к. Сəуле Рахимова.

Атаулы мелекеттік сти-
пендиялар ғылыми проблема-

ларды шешу бойынша зерттеулер 

жасауға белсене қатысатын жəне ғы-
лыми қоғамдастық мойындаған отыз 
бес жасқа дейінгі дарынды жас ғалым-
дарға беріледі. Сондай-ақ, мемле-
кеттік стипендия ғылым мен техниканы 
дамытуға үлес қосқан ғалымдардың, 
ғылыми ұйымдардың ғылыми қызмет-
керлерінің еңбегін ынталандыру мақ-
сатында ұсынылады.

Ғылыми стипендияларға мемлекет 
үшін басым бағыттарда іргелі немесе 
қолданбалы зерттеулерді жүргізуге, 
ғылыми кадрларды даярлауға белсене 
қатысатын ғалымдар мен ғылыми қыз-
меткерлердің еңбектері сарапқа салы-
нады.

Ғылыми стипендия иегері атанған 
жас ғалым Бауыржан Машрапов бүгінгі 
жетістігіне ғылыми жетекшісі Марк Кле-
цельдің еңбегінің үлесі бар деп санай-
ды.

– Марк Клецель жетекшілігінде бір-
неше жыл бойы қызмет еттім. Ол кісінің 
жетекшілігімен 25 еңбегім жариялан-
ды. Сондықтан Марк Яковлевұлына 
ризашылығым шексіз. Мен үшін бұл 
жас ғалымдарға арналған стипендия 
ғылыммен айналысуыма ынта-жігер 
сыйлады, – деді Бауыржан Ерболұлы.

Мемлекеттік стипендия иегері Сəуле 
Рахимова өзінің бұл жеңісін талмай ең-
бек етудің арқасындла деп біледі.

– Мен жас ғалымдарға арналған 
мемлекеттік ғылыми стипендия ие-
гері атанғаныма қуаныштымын. Атал-
мыш стипендияға бірнеше рет өтініш 
білдірдім. Жыл сайын қатысып, да-
йындалып, еңбектеніп, талынып, өз 
ғылыми жұмыстарымның талабын арт-
тырып отырғанның нəтижесінде биыл 
ғана еңбегімнгің жемісін көрудемін. 
Бүгінгі күні мен Павлодар облысы жас 
ғалымдары одағының төрағасы бола 
жүріп, жастарды ғылыммен айналы-
суға шақырамын. Ғылыммен айналы-
самын деген жас ғалымдардың жігері 
таймаса екен деймін, – деп қуанышы-
мен бөлісті Сəуле Абайбекқызы.

ПОЛИЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
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Жаңалықтар желесі

ЕГЕМЕНДІ ЕЛ ІРГЕСІН БІРГЕ ҚҰРУДАМЫЗ
С. Торайғыров атындағы ПМУ студенттері Қазақстан халқы Ассамблеясының 

«Вайнах» шешен-ингуш этномәдени бірлестігімен кездесті.
Аталмыш шара Қазақстан халқының та-

рихы, мəдениеті мен салт-дəстүрлерін зер-
делеу жəне құрметтеу жəне насихаттау, 
вайнах халқының тілі, əдет-ғұрыптары жəне 
салттарымен танысу мақсатын тұтты.

Кездесуге Қазақстан халқы Ассамблея-
сының «Вайнах» шешен-ингуш этномəдени 
бірлестігі төрағасының орынбасары Шамил 
Джабраилов, бірлестіктің шешен тілі мұғалімі 
Лейла Каимова, С.Торайғыров атындағы ПМУ 
«Бірлік» студенттік ассамблеясының төраға-
сы Роза Бурсагова, С.Торайғыров атындағы 
ПМУ Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедра-
сы мүшелері мен студенттері қатысты.

«Вайнах» орталығы 1995 жылдан бері ше-
шен-ингуш тілін, мəдениетін, дəстүрлерін 
үйренгім келеді деген əрбір жанға есігін ай-
қара ашып келеді. Орталықта əр түрлі үйір-
мелер жұмыс істейді. Орталық вокалдық, 
хореографиялық, ана тілін оқыту үйірмелері 
шешен-ингуш мəдениеті мен өнерін үйретіп, 
насихаттауда.

Кездесу аясында С.Торайғыров атындағы 
ПМУ «Бірлік» студенттік ассамблеясының 
төрағасы Роза Бурсагова ұйымның алдағы 
жоспарланған шаралары мен қызметтерін 
студенттерге кеңінен тарқатып берді.

Шара барысында шешен-ингуш этномə-
дени бірлестігінің оқушылары вайнах хал-
қының ұлттық əндерін əуелетіп, ұлттық 
билерін мың бұрала биледі. Тау халықтары-
ның «лезгинка» биі қатысушылардың көз-
қуанышына айналды.

Мұнымен қоса, кездесу соңында «Вай-
нах» шешен-ингуш этномəдени бірлестігінің 
атқарып жатқан бар игі қызметтері мен шы-
ғармашылық табыстары турасында тұсауке-
сер ұсынылды.

Студенттермен əңгімелесу кезінде Қа-
зақстан халқы Ассамблеясының «Вайнах» 

шешен-ингуш этномəдени бірлестігі төра-
ғасының орынбасары Шамил Джабраилов 
еліміздегі көптеген ұлттар мен ұлыстардың 
достығы ел тəуелсіздігігін берік етуге ықпал 
етіп келе жатқандығын атап өтті.

– Ортақ Отанымыз – Қазақстанда саяси 
тұрақтылық пен рухани келісімнің салтанат 
құруына шешен-ингуш халықтарының өкіл-
дері де барынша мүдделі. Өйткені, жер ау-
дару үдерісі кезінде ет жақындарын жоғалт-
қан ата-аналарымыз бен аға-əпкелеріміз 
бақытын осы елде тапты. Ел тəуелсіздігін 
алғалы бері, бауырлас қазақтармен бірге 
егемендіктің іргетасын берік етуге үлес қосу 
үстінде, – деді Шамил Шахидұлы.

Сондай-ақ, кездесуде шешен тілі мұғалімі 
Лейла Каимова шешен тілін үйренуге құш-
тар болып жүрген жастарға бірлестіктің есігі 
ашық екенін жеткізді.

– Павлодар облысында, қалалар мен 
ауылдарда тұратын шешен-ингуш ұлттары-
ның өкілдері бүгінде еш кедергісіз төл мə-
дениетімізді, тілімізді дамытып, өркендетіп 
келеміз. Бұл да ел ішіндегі татулықтың жəне 
өзара ынтымақтастықтың белгісі, – деп 
сөзін түйіндеді Лейла Каимова.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«ПАРАСАТТЫ ЖАС ҒАЛЫМ»

Старший преподаватель кафедры 
«Металлургия» факультета металлур-
гии, машиностроения и транспорта Пав-
лодарского государственного универ-
ситета имени С. Торайгырова Алибек 
Жакупов стал победителем конкурса 
«Парасатты жас ғалым».

АО «Национальный научно-техноло-
гический холдинг «Парасат» впервые 
провел конкурс среди студентов, маги-
странтов, докторантов и молодых ученых 
«Парасатты жас ғалым».

Целью данного конкурса является попу-
ляризация и стимулирование исследова-
тельской и инновационной деятельности, 
а также создание организационных усло-
вий для перспективных исследований и 
разработок, выявления и поддержки ода-
ренной научной молодежи.

По итогам конкурса проект старшего 
преподавателя кафедры «Металлургия» 
ПГУ им. С. Торайгырова Алибека Жаку-
пова «Технология переработки высоко-
влажных железосодержащих шламов с 
получением комплексных железо-угле-
родсодержащих материалов для метал-
лургической переработки» был назван в 
числе лучших. «Данная разработка явля-
ется актуальной в настоящее время, по-
скольку переработка металлургических 
материалов экономит ресурсы и позволя-

ет повысить процент выхода годного ме-
талла», – говорит Алибек Ныгматуллович.

По словам научного руководителя про-
екта к.т.н., ассоциированного профессора 
Оразбике Ибраевой, такие конкурсы сре-
ди молодых ученых являются стимулом к 
занятию научной работой. «Университет 
силен своими традициями и своей много-
плановостью. Думаю, что победа наших 
молодых ученых демонстрирует оба эти 
свойства. Сегодня очень важно поддер-
жать творческую инициативу молодых 
сотрудников, посмотреть на имеющийся 
потенциал, потому что речь идет о тех лю-
дях, которые в будущем будут определять 
развитие науки и образования», – подчер-
кнула Оразбике Токтархановна.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ
Студентка кафедры «Механика и нефте-

газовое дело» факультета машиностро-
ения, металлургии и транспорта Дайана 
Мажимова заняла 2-е место на междуна-
родной научно-практической конферен-
ции «Нефтегазовые горизонты», г. Москва.

В своем докладе Дайана Мажимова 
представила программу расчёта маги-
стрального нефтепровода в системе 
Mathcad, которая является новым реше-
нием для ведения инженерных вычисле-
ний, одновременно позволяет вести сами 
вычисления и документировать их, и при 
этом существенно снижает риск появле-
ния дорогостоящих ошибок. По словам 
научного руководителя к.т.н., профессо-
ра Владимира Рындина, конференция 
представляет хорошую возможность для 
обмена опытом и знаниями студентов и 
представителей производства всех сфер 
нефтяной индустрии.

Поскольку в конференции приняли уча-
стие студенты и магистранты из 28-ми 
различных вузов из восьми стран мира, 
таких, как Румыния, Дания, Индия, Китай, 
Франция и др., официальным языком ме-
роприятия был принят английский.

Как признается сама Дайана Мажимова, 
больших трудностей это не составило, так 
как в Павлодарском госуниверситете об-
учение ведется на трех языках, а лекции 
читают ведущие иностранные ученые.

«Участие в мероприятии такого масшта-
ба, получение призового места, дало мне 

возможность понять, что на сегодняшний 
день, если ты хочешь быть конкурентоспо-
собным специалистом, хочешь воплотить 
в жизнь свои идеи, самостоятельно и ре-
зультативно решать профессиональные 
проблемы, нужно постоянно развиваться, 
развивать свои профессиональные навы-
ки, свободно владеть английским языком, 
осваивать современные информацион-
ные технологии и безостановочно идти на 
пути к своей цели», – говорит Дайана Ма-
жимова.

Кроме того, студент кафедры «Право-
ведение» факультета бизнеса и права 
Ергали Буебаев занял третье место на 
региональной предметной олимпиаде по 
английскому языку среди студентов не-
языковых специальностей «Education in a 
global context» (г. Астана).

Олимпиада проходила в два этапа: лек-
сико-грамматический тест и навыки гово-
рения. Кроме того, для участников олим-
пиады был организован интерактивный 
кружок.

«Сегодня знание иностранных языков 
является не только средством межкуль-
турной коммуникации, но и ключевой фак-
тором конкурентоспособности молодого 
специалиста. Данное мероприятие стало 
отличной проверкой не только знаний ан-
глийского языка, но и выдержки. Кроме того, 
мне очень помог опыт, приобретенный бла-
годаря поездке в рамках академической мо-
бильности, лекциям зарубежных ученых, а 
также преподавателей ПГУ», – признается 
призер олимпиады Ергали Буебаев.

  Бетті дайындалған Руфина ТОРПИЩЕВА
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Ғылымға адалдық

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің студент-
тері әдебиеттанушы, шығыстанушы, өнертанушы, Қазақстан ғылым акаде-
миясының академигі Әлкей Марғұланның қызы, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор Данел Марғұланмен кездесті.

Данел Марғұлан – медици-
на ғылымдарының кандидаты 
жəне академик Əлкей Марғұ-
лан атындағы халықаралық 
қордың вице-президенті.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттері мен ұстаздары қо-
нақпен алуан түрлі тақырыпта 
əңгіме өрбітті. Кездесуде əркім 
көкейіндегі сауалдарға жауап 
алып, белгілі академик Əлкей 
Марғұланның еңбектері мен 
өмірінің беймəлім тұстарына 
қаныға түсті.

Данел Əлкейқызының сапа-
ры аясында Əлкей Марғұлан-
ның еңбектерін паш ететін кітап 
көрмесі ұсынылды. Сондай-ақ, 
қонақ Павлодар мемлекеттік 
университетінің Ə.Марғұлан 
атындағы біріккен археология-
лық ғылыми-зерттеу орталы-
ғы мұражайының жұмыстары 
мен экспонаттарымен таныс-
ты. Орталық жетекшісі Виктор 
Мерц С.Торайғыров атындағы 
ПМУ ғалымдарының архео-
логиялық қазба жұмыстары 
нəтижелерімен жəне Əлкей 
Марғұланның археологиялық 
мұралары турасындағы өзіндік 
ғылыми көзқарасымен бөлісті.

Данел Марғұлан кездесу ба-
рысында əкесінің еңбек мұра-
ғатын араб тілінен кириллица 
қаріпіне түсіру жұмысымен 
айналысып жатқандығын тіл-
ге тиек етті. «Əлкей Марғұлан 
еңбек етіп жүрген жылдары 
көп еңбектер басылып шық-
пайтын. Ол «үстелге» жұмыс 
жасады. Əкем тіршілігінде ол 
еңбектердің жарыққа шығару 
керектігін ойламаған. Өйткені, 
өзінің ғылыми атағын шыға-
руды əсте мақсат етпеуші еді. 
Оның бір ғана мақсаты кейінгі 
ұрпаққа мейілінше көп мұра 
қалдыру мақсатында көп іс 
тындыру болатын. Əкем өзі 
бастаған жұмыстарды жал-
ғастыратын ұрпағы болатыны-
на берік сенді», – деп əкесінің 
ерен еңбегіне баға берді Да-
нел Əлкейқызы.

«Сарыарқа. Қола дəуіріндегі 
тау-кен жəне металлургия ісі» 
еңбегінің жарық көрмейтініне 
сенімді еді Əлкей Хақанұлы», – 

деп ақтарылды академиктің 
қызы. Бұл кітап Марғұлан аш-
қан орталық Қазақстандағы 
қола дəуірінің соңғы кезіндегі 
ерекше Беғазы-Дəндібай мə-
дениетінің сырымен қанық-
тырады. Еңбекте Сарыарқа 
тұрғындарының дара туынды-
лары, тастан қашалған көне 
кесенелер, қола мен қыштан 
жасалған тұрмыстық бұйым-
дар берілген. Əлкей Марғұ-
ланның мəлімдеуінше мұндай 
бай қола мəдениеті тек ежелгі 
тау-кен жəне металлургия ісі 
дамыған əрі кен қазыналарға 
бай жерде пайда бола алады.

БІЛІМНЕН ҒЫЛЫМҒА
Өткен ғасырдың басында қа-

зақ даласынан Ресей қалала-
рына барып, білім ала бастаған 
қазақ жастарының бірі болып, 
Ленинград қаласына барған 
Əлкей Хақанұлы 1925-1931 
жылдар арасында Шығыс инс-
титутында, сонымен қатар Ле-
нинград мемлекеттік универ-
ситетінің қоғамдық ғылымдар 
факультетінің шығыс бөліміңде 
оқиды, бұларға қоса Өнер та-
рихы институтында дəрістер 
тыңдайды. Оқып жүргенде 
ол КСРО Ғылым академия-
сы ұйымдастырған Қазақстан 
мен Алтайдың халықтарының 
тарихын зерттеу экспедиция-
сына қатысып, адайлар мен 

наймандардың əдет-ғұрпын, 
тұрмысы мен өнерін зерттейді. 
Оқуын бітіріп келгеннен кейін 
Əлкей Марғұлан Қазақстан 

Оқу Халық Комиссариатының 
жанындағы Жаңа алфавит ко-
митетінде ғылыми қызметкер 
болады.

Туған халқының тарихына 
ден қойып, зерттеу жұмыста-
рын сонау Ленинградта оқып 
жүргенде-ақ бастаған Əлкей 
елге келгеннен кейін де осы-
нау бейнеті мол, көп ізденіп, 
зерттеуді қажет ететін жауапты 
істі одан əрі жалғастырып, Оң-
түстік Қазақстандағы Сыр, Шу, 
Талас өзендері бойында жəне 
көне Отырар, Сауран, Сығанақ 
қалаларының орындарында 
түрлі қазба жұмыстарын жүргі-
зеді. Содан жинаған материал-
дарының негізінде «Ежелгі 
Қазақстан қалалары мен құры-

лыс өнерінің тарихына» деген 
монографиялық еңбек жазады. 
«Хандар жарлығының тарихи-
əлеуметтік мəні» деген тақы-
рыпта кандидаттық диссерта-
ция қорғайды. Бұл көне қыпшақ 
тарихын зерттеудегі құнды ғы-
лыми еңбек еді.

Əлкей Марғұлан Орталық 
Қазақстаңды зерттеуге көп 
еңбек етеді. Ұзақ жылғы зерт-
теу жұмысының нəтижесінде 
К.А.Ақышев, М.Қ.Қадырбаев, 
А.М.Оразбаевтармен бірігіп, 
«Орталық Қазақстанның ежелгі 
мəдениеті» атты кітап жазуға 
қатысып, оның редакциясын 
басқарады. Бұл кітаптың құн-
дылығы жоғары бағаланып, 
оның авторларына Шоқан Уə-
лиханов атындағы мемлекеттік 
сыйлық беріледі.

Тарих, археология жəне эт-
нография институтының этног-
рафия бөлімінің меңгерушісі 
болып тағайындалғаннан кейін 
Əлкей аға бұрынғы зерттеу жұ-
мысын одан əрі жалғастыра 
отырып, сонымен бірге Шоқан 
Уəлихановтың əдеби мұрала-
рын жинастырып, оны бес том 
етіп шығарысуға басшылық 
етеді.

Жалпы Əлкей Марғұлан 
қазақ халқының тарихы мен 
əдебиетін зерттеуге зор еңбек 
сіңірді. Оның құнды еңбектерін 
тізе беруге болар еді. Деген-
мен, Əлкей Хақанұлының қа-
ламынан туған тарих, археоло-
гия, этнография, əдебиет жəне 
өнер салаларына қатысты он-
даған кітап, үш жүзден астам 
ғылыми зерттеу жəне жүзден 
астам энциклопедиялық ма-
қалалар жарық көрді. Еңбек-
терінде көшпенділер мен ата-
бабамыздың өмірі, аңыздар 
мен миф дүниесі, кең дала, 
ашық ғарыш, киіз үй туралы 
мол деректер бар. Академик 
Əлкей Марғұлан берілген мəлі-
меттер бойынша 14 томдық 
негізгі еңбектерінен тұратын 
зор ғылыми мұра қалдырды. 
Тек қана шығармаларының то-
лық жинағы мен оның орасан 
еңбегі ғалымның ұлы мақса-
тын түсінуге мүмкіндік береді.

С.Торайғыров атындағы 
ПМУ студенттерімен кездесу 
соңында Данел Марғұлан бы-
лайша ойын түйіндеді: «Бүгінгі 
менің айтқан сөздерім Сіз-
дердің жүректеріңізге жетті 
деп есептеймін. Павлодарлық 
ұлы ғалымдардың артынан 
қалдырған құнды мұраларын 
зерделеп, игеріп қазақ ғылы-
мын жаңа белестерге шыға-
руды мақсат етіңіздер. Көптің 
айтуынша, бүгінгі жастар ғы-
лымды жатсынуда. Алайда, 
ұлттық санасы ояу азаматтар 
ғылыммен айналысу керектігін 
жақсы түсінеді. Мен Сіздерді 
ғылымды өмірлеріңізге серік 
етсеңіздер екен деймін. Осы 
бағытта табысты жұмыстар 
атқаруларыңызға шын ниет-
теспін».

  Жанар ЕЛЕШОВА

44 Ғылымға адалдықҒылымға адалдық

Ïðåäàííîñòü âûáðàííîìó äåëó
Наш товарищ и коллега Бек-

болат Адиевич Куленов отме-
чает свой очередной юбилей 
в стенах Павлодарского госу-
дарственного университета 
имени С. Торайгырова, куда он 
пришел после окончания Ки-
евского государственного уни-

верситета в 1970 
году. Выбрав свой 
путь, он на протя-

жении нескольких 
десятилетий связал 
свою жизнь с пре-
подаванием фило-
софии в вузе.
«Не надоело, –как- 

то поинтересовал-
ся наивный со-
беседник, –ведь 

об одном и том же 
десятилетия. Не-

бось, все можно 

выучить наизусть». Он только 
улыбнулся, выучить филосо-
фию, универсальную форму 
знания? Выучить нельзя, нау-
чить философствовать – впол-
не, человек – существо, склон-
ное к философствованию, 
нужно помочь ему освоить раз-
ные уровни познавательного 
процесса бытовой, учебный, 
профессиональный. Главное 
сформировать мотивацию, то 
есть необходимость в фило-
софском знании.

Он и сам прошел через этот 
трудовой путь. Начинал рабо-
чим рудника, а студентом стал 
в 26 лет, то есть сделав созна-
тельным выбор. Никогда не 
пожалел об этом, хотя, прямо 
скажем, в зарплате потерял. И 
что, после этого разуверился 
в том, что общественное бы-

тие определяет общественное 
сознание? Совсем, наоборот, 
ведь речь идет об индивиду-
альном выборе.

Философия – бездонный ко-
лодец, и, чтобы утолить жаж-
ду познания, ему и сейчас при-
ходиться работать над собой. 
Посмотрите формуляры книг 
и журналов в читальном зале 
библиотеки и будете постоян-
но натыкаться на его имя. Не 
случайно, коллеги называют 
его справочным пособием. 
Бекболат Адиевич всегда го-
том помочь, ответить на са-
мые каверзные вопросы. Он 
был незаменим при составле-
нии двух выпусков толкового 
словаря по философии, осо-
бенно в редакции на государ-
ственном языке.

Доцент Бекболат Куленов 

опубликовал более двадцати 
научных работ, в том числе 
несколько учебных пособий. 
Труд его отмечен тремя меда-
лями, но самая большая на-
града – то уважение, которым 
он пользуется среди коллег и 
в студенческой среде.

Следуя идеалу «Быть самим 
собой», он естественен во 
всем многообразии явлений 
жизни. Совместная работа и 
общение с ним приносит вза-
имное удовлетворение, обога-
щает нас духовно.

С 75-летием Вас дорогой 
коллега, творческих успехов и 
весомых результатов на ниве 
образования.

С. Невмержицкий,
к.ф.н., профессор

Э. Янчук, 
к.и.н., профессор

Мақтан үшін емес ұрпақ үшін 
еңбек еткен ғалым

ОЛЖАБАЙ БАТЫРДЫҢ ҰРПАҒЫ – ƏЛКЕЙ
Марғұлан Əлкей Хақанұлы – қазақтың ғұлама ғалымы, 

Қазақстан археология мектебінің негізін салушы, Бүкіло-
дақтық География қоғамының толық мүшесі, филология 
ғылымдарының докторы, Қазақ КСР Ғылым академия-
сының академигі, Қазақстанның ғылымға еңбек сіңірген 
қайраткері, профессор. 

Ол қасиетті Баянауыл өлкесінің тумасы. Əкесі Хақан – 
атақты Олжабай батырдың тікелей ұрпағы. Əлкейдің 
əкесі Хақан мен шешесі Нұрила көптеген халық ертегі-
лері мен аңыздарын білген, үйде халық əндері мен Абай 
əуендері жиі шырқалатын. Əлкей бес жасында оқып, 
жаза білуді үйренді, бала кезінде «Қобыланды», «Алпа-
мыс», «Көрұғлы», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» дастанда-
рын жатқа білген. Хақанның шаңырағында белгілі ақын, 
ғалым Мəшһүр-Жүсіп Көпейұлы, Жаяу Мұса, Имантай 
Сəтбаев жəне қазақ даласына белгілі басқа да текті аза-
маттары жиі бас қосқан.
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Мерейтой

170 лет со дня рождения Фридриха Ницше
15 октября 1844 года родил-

ся Фридрих Ницше – немецкий 
мыслитель, классический фило-
лог, композитор, поэт, создатель 
самобытного философского уче-
ния, которое носит подчёркнуто 
неакадемический характер и 
отчасти поэтому имеет широкое 
распространение, выходящее 
далеко за пределы научно-фи-
лософского сообщества. Будучи 
изложенными в афористической 
манере, большинство сочинений 
Ницше не поддаются однознач-
ной интерпретации и вызывают 
много споров. Высказывания 
Ф.Ницше «Падающего – толкни», 
«Бог умер», «Женщина – вторая 
ошибка Бога» и другие посту-
латы, а также факт привержен-
ности Гитлера и его последова-
телей к идеям Фридриха Ницше 
о сверхчеловеке, продолжают 
вызывать возмущение у людей, 
ориентированных на идеалы 
гармонии и гуманизма. «Ницше 
кажется мрачным чудовищем, 
ненавидящим весь мир. На са-
мом деле, это был тихий, вежли-
вый человек, очень осторожный, 
мягкий в обращении, ровный по 
характеру». Будущий философ 
появился на свет 15 октября 
1844 года в семье молодого лю-
теранского пастора Карла Люд-
вига Ницше, человека глубоко 
верующего и преданного своему 
государю. Это событие совпало 
с днем рождения короля Прус-
сии Фридриха Вильгельма IV, 
поэтому новорожденному было 
дано имя Фридриха Вильгельма. 
Пастор был человеком созерца-
тельным и музыкальным, часто 
по вечерам он запирался в церк-

ви и импровизировал на органе. 
Его любовь к музыке передалась 
сыну, Фридрих впоследствии 
блестяще импровизировал и со-
чинял произведения для форте-
пиано. Ещё в гимназии Ницше 
увлёкся античной литературой, 
с удовольствием читал Шилле-
ра, Байрона и Гёльдерлинга, по-
знакомился с музыкой Вагнера. 
Дружба Вагнера и Ницше, за-
кончившаяся разрывом, – весо-
мая глава личной и творческой 
биографии обоих выдающихся 
представителей своей эпохи, 
заслуживающая отдельного ис-
следования.

В 1867 году Ницше, невзирая 
на близорукость, был призван 
в прусскую армию и зачислен в 
конную артиллерию. Получив 
серьезное ранение при падении 
с лошади, около месяца Ницше 
провел в постели, рана, обна-
жившая часть кости, заживала 
плохо. Тогда он сделал запись: 
«Бренность нашего существо-
вания никогда так ясно не об-
наруживается, как в тот момент, 
когда видишь кусок своего соб-
ственного скелета». 

В 1869 году Ницше, опублико-
вавшего уже несколько научных 
статей, но еще не имеющего 
докторской степени, пригласили 
занять кафедру классической 
филологии в Базельском уни-
верситете в Швейцарии. Став 
профессором, Ницше получил и 
швейцарское подданство. 

Исследователи отмечают еще 
один военный эпизод в жизни 
философа. В 1870 году, буду-
чи профессором Базельского 
университета, во время фран-

ко-прусской войны Ницше, за-
писался в санитарный отряд и 
отправился в Эльзас, где уха-
живал за ранеными солдатами. 
Вскоре, при перевозке больных 
в товарном вагоне, он заразил-
ся дифтеритом и дизентерией, 
болезнь для него едва не стала 
смертельной. 

В 1872 году Ницше опублико-
вал свою первую книгу «Рожде-
ние трагедии из духа музыки». 
Вслед за первой работой выш-
ли четыре «Несвоевременных 
размышления». Свести воедино 
свои наиболее значимые вы-
воды Ницше попытался в книге 
«Так говорил Заратустра» (1883-
1892). Стиль ее – то поэтиче-
ский, то пародийный, эпиграм-
мы чередуются с проповедями. 
Первые части книги практически 
никто не заметил. Четвертую 
часть Ницше выпустил тира-
жом всего в сорок экземпляров 
и раздал семь из них друзьям, 
отказавшись от прежнего плана 
продолжить эту работу. Первое 
широкое издание четвертой ча-
сти было предпринято в 1891 
году. Вскоре вся книга была при-
знана классикой мировой лите-
ратуры, стала необыкновенно 
популярной в Германии и была 
переведена на многие языки. В 
этой книге Ницше впервые вы-
двинул теорию сверхчеловека и 
воли к власти, однако он пони-
мал, что его идеи требуют пояс-
нений и защиты от непонимания. 
С этой целью он опубликовал 
работы «По ту сторону добра и 
зла» (1886) и «К генеалогии мо-
рали» (1887). 

Единственное большое чув-

ство в своей жизни Ницше ис-
пытал к юной Лу Саломе, впо-
следствии писательнице и 
последовательнице Фрейда. 
Она ответила отказом. Позднее 
болезнь и одиночество стали 
главными спутницами жизни ве-
ликого философа. Болезнь Ниц-
ше была чудовищной: головные 
боли, на целые дни, приковыва-
ющие его к постели, желудочные 
спазмы с кровавой рвотой, лихо-
радки, ознобы и т.д. Случались 
периоды, когда он практически 
слеп и мог лишь лежать в со-
вершенно темной комнате. На 
пике болезни количество таких 
дней достигало 200 в году. Ему 
нельзя было писать и читать. Но 
самое поразительное – все ос-
новные работы были написаны 
им в борьбе с ужасающим со-
стоянием и надвигающимся без-
умием. Катастрофа настигла его 
в Турине в 1889 году. «Мое силь-
нейшее свойство – самопре-
одоление. Но оно же по большей 
части оказывается и моей нуж-
дой – я всегда стою на краю без-
дны». Влияние трудов Ницше на 
современную философию пост-
модерна, социологию культуры 
неоспоримо. 

• Что не убивает меня, то 
делает меня сильнее.

• Всякая истина крива, 
само время есть круг.

• Только человек сопро-
тивляется направлению 
гравитации: ему постоянно 
хочется падать – вверх.

• Без музыки жизнь была 
бы ошибкой.

• Голос красоты звучит 
тихо: он проникает только в 
самые чуткие уши.

• Тот, кто имеет «зачем» 
жить, сможет вынести лю-
бое «как».

• Нужно носить в себе 
хаос, чтобы быть в состо-
янии родить танцующую 
звезду.

• Всё, что делается из 
любви, совершается всегда 
по ту сторону добра и зла.

• Есть два пути избавить 
вас от страдания: быстрая 
смерть и продолжительная 
любовь.

• Человек – это канат, на-
тянутый между животным 
и сверхчеловеком, – канат 
над пропастью. В человеке 
ценно то, что он мост, а не 
цель.

• Ещё ни один философ не 
оказывался правым. В том 
числе и я.

• А больше всего ненави-
дят того, кто способен ле-
тать

• Не путайте: актёры гиб-
нут от недохваленности, на-
стоящие люди – от недолю-
бленности.

• Ты называешь себя сво-
бодным. Свободным от чего 
или свободным для чего?

2014 год для философской науки был наполнен юбилейными датами великих, оригинальных мыслителей, чьи имена из-
вестны не только философам-профессионалам, но всем, кто неравнодушен к таинствам человеческой мудрости. И. 
Кант, М. Вебер, Ф. Ницше, Н. Бердяев, Н. Макивелли оказали сильное влияние на интеллектуальный климат не только своей 
страны и эпохи, их размышления о смысле жизни, судьбе и природе человека являются золотым фондом мировой культу-
ры и науки. Данная статья является данью памяти мыслителям, чьи размышления и в ХХI веке дают творческий импульс 
в мировоззренческом самоопределении человека.

  Г.Г. Ахметова, заведующая кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин, к.филос.н., доцент

290 лет со дня рождения Иммануила Канта

290 лет назад 22 апреля 1724 
года в Кенигсберге (ныне Ка-
лининград) родился Иммануил 
Кант – основатель «немецкой 
классической философии», 
представленной в дальней-
шем масштабными философ-
скими системами И.Г. Фихте, 
Ф.В.Й. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля. 
Мыслитель, всю жизнь провед-
ший в пределах родного Кениг-
сберга, по иронии судьбы дваж-
ды стал российским подданным. 
Один раз при жизни, когда во 
времена Екатерины II Восточная 
Пруссия вошла в состав Россий-
ской империи, другой раз – уже 
после смерти, когда его могила 
оказалась на территории ны-
нешнего Калининграда. В 1740 
Кант поступил в Кенигсбергский 
университет «Альбертину», за-
вершив который, защищает ма-
гистерскую диссертацию «Об 

огне». Затем в течение года Кант 
защищает еще две диссертации, 
давшие ему право читать лек-
ции в качестве доцента и про-
фессора. Однако, профессором 
в это время Кант не становится 
и работает экстраординарным 
(т. е. получающим деньги толь-
ко от слушателей, а не по шта-
ту) доцентом вплоть до 1770, 
когда он был назначен на пост 
ординарного профессора кафе-
дры логики и метафизики Ке-
нигсбергского университета. За 
свою преподавательскую карье-
ру Кант читал лекции по самому 
широкому кругу предметов, от 
математики до антропологии. 
Самые большие немецкие уни-
верситеты того времени – Галле, 
Йена, Эрланген, Митау – пред-
лагали ему кафедры. И всякий 
раз Кант отвечал отказом. «Ког-
да Восточная Пруссия вошла в 
состав Российской империи, за 
заслуги перед отечеством фило-
софу была дарована почетная 
грамота, золотая медаль и обе-
щан высокий придворный ти-
тул, однако Кант не удосужился 
приехать в Санкт-Петербург за 
наградами и почестями. У него 
были свои привычки».

С рождения слабый здоро-
вьем, (врачи предрекали ему 
непродуктивную и короткую 
жизнь, но Кант прожил почти 
80 лет – возраст уникальный по 
продолжительности для евро-
пейцев 18 века) Кант выработал 

для себя гигиеническую про-
грамму и придерживался ее не-
укоснительно. «Каждый день, в 
пять часов утра Канта будил его 
слуга, отставной солдат Мартин 
Лямпе, Кант вставал, выпивал 
пару чашек чаю и выкуривал 
трубку, приступая затем к под-
готовке к лекциям. Вскоре после 
лекций наступало время обеда, 
на котором обычно присутство-
вало несколько гостей. Обед 
длился несколько часов и сопро-
вождался беседами на самые 
разные, но только не философ-
ские темы. После обеда Кант 
совершал ставшую затем леген-
дарной ежедневную прогулку до 
крепости Фридрихсбург, причем 
всегда шел по одному и тому 
же маршруту, который соседи 
окрестили «философской тро-
пой». Можно было узнать время 
и без колокольного боя: мимо 
шел философ… После чтения 
газеты – в шесть часов – отправ-
лялся в свою рабочую комнату 
(он заботился о том, чтобы в ней 
постоянно поддерживалась тем-
пература в 15 градусов), и снова 
принимался за работу, причем 
всегда садился так, чтобы мож-
но было видеть башню старого 
замка».

В творчестве Канта выделяют 
два периода: «докритический» 
(примерно до 1771 г.) и «критиче-
ский». В докритический период 
им выдвинута гипотеза проис-
хождения Солнечной системы 

из гигантской первоначальной 
газовой туманности. Эта кон-
цепция не имела воздействия на 
научную мысль своего времени, 
так как долгое время не была 
известна общественности из-за 
того, что издатель обанкротил-
ся и весь тираж пропал. Также 
Кант обозначил контуры идеи 
генеалогической классификации 
животного мира, выдвинул идею 
естественного происхождения 
человеческих рас, изучил роль 
приливов и отливов на нашей 
планете. Критический период – 
это время постановки Кантом 
вопроса о возможности метафи-
зики как науки и создания им но-
вых ориентиров в философии, и 
прежде всего теории активности 
сознания. В этот период Кантом 
изданы три фундаментальные 
работы, принесшие ему репута-
цию одного из выдающихся мыс-
лителей ХVIII века и оказав-
шие колоссальное влияние на 
дальнейшее развитие мировой 
философии: «Критика чистого 
разума» (1781), «Критика прак-
тического разума» (1788), «Кри-
тика способности суждения» 
(1790). Философия Канта оказа-
ла громадное воздействие на 
последующую мысль. Большое 
влияние Канта испытал также А. 
Шопенгауэр. Идеи Канта повли-
яли и на романтическое движе-
ние. Во второй половине 19 века 
большим авторитетом пользо-
валось «неокантианство». В 20 

веке серьезное влияние Канта 
признают ведущие представи-
тели феноменологической шко-
лы, а также экзистенциализма, 
философской антропологии и 
аналитической философии.

• …большое честолюбие 
издавна превращало много 
разумных людей в безумцев.

• Гений – это талант изо-
бретения того, чему нельзя 
учить или научиться.

• Имей мужество пользо-
ваться собственным умом.

• Чем больше привычек, 
тем меньше свободы.

• Мы постигаем… непости-
жимость.

• Все, что мы говорим, 
должно быть истинным, но 
из этого не следует, что мы 
обязаны публично высказы-
вать всякую истину.

• Глупость – это недоста-
ток, и против него нет лекар-
ства.

• Этика есть философия 
убеждения.

• Не мыслям надобно 
учить, а мыслить.

• Каждая наука лишь тог-
да достигает совершенства, 
когда породнится с матема-
тикой.

• Быть опровергнутым – 
этого опасаться нечего; 
опасаться следует другого – 
быть непонятым.

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКИХ ФИЛОСОФОВ
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Тәуелсіздік тұғыры6

С.Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінің ректоры, э.ғ.д., 
профессор Серік Өмірбаев салтанатты 
мерекелік жиынды құттықтау сөзімен бас-
тады. «Еліміздің жалынды жастары білім-
ғылым жинап Тəуелсіз Еліміздің жарқын 
болашағына ұмтылып келеді. Қазақстан 
Тəуелсіздігі арқасында біз жаңа əлемге 
жол аштық. Ғылыми жаңалықтарымыз бен 
толағай табыстарымыз баршамызға ор-
тақ шаңырағымыз – Қазақстан Республи-
касының өркендеуіне қызмет етуде. Бұл 
жеңісті де жемісті табыстар Тəуелсіздіктің 
арқасында жүзеге асқанын ұмытпауымыз 
керек», – деп ел егемендігінің жемістеріне 
ерекше мəн берді Серік Мəуленұлы.

Т.ғ.к., С.Торайғыров атындағы ПМУ 
«Қазақстан тарихы» кафедрасының мең-
герушісі Қайрат Батталов университет 
қызметкерлерін құттықтады. Ол өзінің 
құттықтау сөзінде: «Тəуелсіздік – қазақ 
халқы үшін қатардағы түсінік емес, бұл 
қазақ халқының тарихи болмысында-
ғы аңсаған арманы. Тəуелсіздік – барша 
халқымыздың күрес пен еңбек, ілім-білім 
мен өнерінің шабытына қамшы басқан 
үміті. Бұған дəлел – азаттық үшін шат-
танған ата-бабамыздың жолы», – деп ел 
тəуелсіздігінің құндылықтарына баса на-
зар аударды.

С.Торайғыров атындағы ПМУ даму ст-
ратегиясы, тəрбие жəне əлеуметтік жұмыс 
жөніндегі проректор, с.ғ.д., т.ғ.к. Арман Ақы-
шев ҚР Тəуелсіздігі күніне орай бірқатар 
ЖОО-ның ғалымдары мен қызметкерлері-
не білім беру ісінің құрметті қызметкері 
төсбелгісі, Қазақстан Республикасының ғы-
лымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін төс-
белгісі, Ы.Алтынсарин атындағы төсбелгі 
мен ҚР Білім жəне Ғылым министрлігінің 
құрмет грамоталарымен марапаттады. Мұ-
нымен қоса, С.Торайғыров атындағы алтын 
медаль, С.Торайғыров атындағы ПМУ рек-
торының құрметті граматолары мен алғыс 
хаттары табыс етілді.

Сондай-ақ, С.Торайғыров атындағы ПМУ 
ғылыми жұмыс жəне инновация жөніндегі 
проректоры, б.ғ.д., профессор Нұрлан Ер-
жанов «Невада-Семей» ядролық жары-
лысқа қарсы қозғалыстың 25 жылдығы 
құрметіне «Невада-Семей» қозғалысы жұ-
мысына белсене атсалысқан С.Торайғыров 
атындағы ПМУ қызметкерлеріне қозғалыс-
тың мерейтойлық медалін табыстады.

Мерекелік жиын əуезді əн салған 
əншілер мен мың бұралған бишілердің 
өнерлерімен жалғасын тапты. ҚР еңбек 
сіңірген əртісі Ербол Айтбаев, «Шаңырақ 
сазы» фольклорлық ансамблі, «Чернияз» 
би тобы, скрипкашылар ансамблі, «Сал-

танат» би тобы, Константин Макаров 
пен С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің Студенттік 
филармониясының əншілері Нұржан Сар-
қамбаев, Ғалия Ерболдың орындауын-
дағы əндер мен тамаша билері жиылған 
көпшіліктің көңілінен шықты.

Тағы бір айта кетерлігі, ҚР Тəуелсіздігі 
мерекесі құрметіне С.Торайғыров атын-
дағы ПМУ аймақтық мемлкеттік жастар 
саясатының жүзеге асуына белсенді қа-
тысқаны үшін Павлодар облысы əкімінің 
орынбасары Арын Өрсариевтің алғыс ха-
тымен марапатталды.

С.Торайғыров атындағы ПМУ студент-
тері қалалық, облыстық, республикалық, 
халықаралық іс-шараларға белсене ат-
салысып келеді. Биылғы жылы республи-
калық «Жыл студенті – 2014» байқауын-
да «Жыл волонтері», «Жыл патриоты» 
номинацияларының жеңімпазы атанып, 
университет студенттерінің «DIAMOND» 
командасы черлидинг бойынша «Қазақс-
тан 2014 Кубогы» ұлттық чемпионатында 
І орынды қанжығасына байлап келді.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінің тəуелсіздік тұғы-
рын берік етер жетістіктері мен жеңістері 
келесі Тəуелсіздік мерекесіне дейін көбе-
йе берсін!

ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕЛДІҢ ТҰҒЫРЫ
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күнін 

ерекше сән-салтанатпен тойлады. Білім ордамызда халқымыздың қастерлі мерекесіне орай ұйымдастырылған 
салтанатты мерекелік концерт өтті.

ТӘУЕЛСІЗДІК – АТА-БАБАДАН МИРАС БОЛҒАН ҚҰНДЫЛЫҚ
Қартайған Ертістің ағымы-

на ілес кен тарихтың толқыны 
бізді тəуел сіздігіміздің 23 жыл-
дық мерекесіне де жеткізді. 
Жылдан жылға тарихтың ағы-
мы əлемдегі құбылыстардың 
əсерімен ұдайы күшейіп ке-
леді, тарихи үрдіс пен өзгеріс-
тердің қарқыны анық байқала-
ды. Жаһанданудың əсерімен 
жанталасқа түскен еліміз үшін 
құны жетпес Тəуелсіздік мере-
кесі қарсаңында еліміздің осы 
тəуелсіздік үшін өткен тарихи 
жолына, қазақ халқының жа-
дындағы оның құндылығы 
мен маңызына ой өрбіту қа-
жет.

Тəуелсіздік – қазақ халқы үшін 
қатардағы түсінік емес, бұл қазақ 
халқының тарихи болмысында-
ғы аңсаған арманы. Тəуелсіздік – 
барша халқымыздың күрес пен 
еңбек, ілім-білім мен өнерінің 
шабытына қамшы басқан үміті. 
Бұған дəлел – азаттық үшін шат-
танған ата-бабамыздың жолы.

Сонау сақ-ғұн заманында ата-
бабаларымыз тəуелсіздік жо-
лында алпауыт Парсы мен Хань 
империяларына қарсы тұрды. 
Ғұндардың қаһары мен қуатының 
күштілігі сонша бүкіл Аспанасты 
елін біріктірген Цинь императоры 
Шихуан-ди оларға қарсы Ұлы қы-
тай қорғанын салды.

Көшпелі ата-бабамыз өз өр-
кениеті мен мəдениетінің бол-
мысын сақтап қалып, өз мем-
лекеттілігін қалыптастырды. 
Мемлекеттілік – қазақ халқы 
үшін 1991 жылы алғаш туында-
ған жаңалық емес, осы жылы 
біз өзіміздің мемлекеттігімізді 
жаңғырттық, қайта тəуелсіз ел 
болдық. Қазақ мемлекеттілігінің 
тарихи тамыры тереңде жатыр. 
Ежелгі ғұн заманында Орда 
институты қалыптасып, көшпелі 
қоғамның спецификалық мемле-
кеттілігінің формасына айналды.

Көптеген Еуропаның халық-
тары əлі қалыптаспай жатқан-

да, біздің тікелей ата-бабала-
рымыз – түріктер 551 жылы 
тəуелсіздік жолында көрші 
жатқан жужандардың бодан-
дығынан құтылып, Қара теңіз 
бен Корей теңізіне дейін Еура-
зияның ұлан-ғайыр далаларын 
алып жатқан ұлы империяның 
негізін қалады. Түркі заманында 
ерекше көшпелі əлемнің мемле-
кеттілік нышанына айналған – 
қағанат жүйесі қалыптасып, 
көрші жатқан моңғол мен угор 
халықтарының мемлекеттілік 
институтының негізі болды. Бұ-
ған дəлел – Хазар, Авар қағанат-
тары. Ұлы жаулаушы Шыңғыс-
ханның өзі қаған атанған.

Көшпелі əлемнің екі алпауы-
ты – түркі мен моңғол халықта-
рының тарихының сабақтасты-
ғы анық. Шыңғысхан мен оның 
ұрпақтары құрған империя тек 
моңғол халқы үшін туған орда 
болған емес, бұл империя – 
бүкіл көшпелі əлем үстемдігінің 
символы. Ата-бабаларымыз 
Шыңғыс ханның мұрасын, оның 
ұрпақтары – төрелерді ерекше 
қадірлеп, өзіндей көрген. Қазақ 
халқы моңғол ұлыстарын, Алтын 
Орданы бөтен, жаулаушы ха-
лықтың емес, өз мемлекеттілігі 
деп таныған. Қазақ хандығының 
негізін қалаған Жəнібек пен Ке-
рейдің өздері Шыңғыстың ұрпақ-
тары еді.

Қазақ хандығының дəуірі – қа-
зақтың ұлттық егемендігі мен 
тəуелсіздігінің шарықтаған 
шыңы. «Қасым ханның қасқа 
жолы», «Есім ханның ескі жолы», 
Тəуке ханның «Жеті Жарғысы» – 
тайға таңба басқандай қазақ 
мемлекеттігінің нышандары, қа-
зақ тəуелсіздігінің айқын айғағы. 
Жəнібек пен Керей, Қасым мен 
Хақназар, Тəуекел мен Есім хан-
дардың жетекшілігімен халқы-
мыз 300 жылдық тəуелсіз хандық 
дəуірінде өмір сүрді. Осы дəуірді 
халқымыз «қой үстінде бозторғай 
жұмыртқалаған» бейбітшілік пен 

азаттық дəуірі деп еске түсіреді. 
Алайда, халқымыздың бейбіт 
өмірі тəуелсіздік үшін күреске 
түскен сындармен қатар жүрді. 
Тəуелсіздік жолында қазақ халқы 
қайталанбас ерліктің үлгілерін 
көрсетті. Мысалы, Ресей дерек-
теріне сүйенсек, 1643 жылы 600 
адамнан тұрған Жəңгір хан бас-
қарған қазақ жасағы 50 мың жоң-
ғар жасағына қарсы тұрған. Бұл 
атақты 300 спарталық жауынгер-
лердің ерлігіне тең қазақ тари-
хындағы үлгі.

ХVIII-ші ғасырдағы қазақ та-
рихы ел тағдыры үшін шешуші 
сəттерге толы, қайғылы да қасі-
ретті кезең. Бұл қазақтың өз 
мемлекеттігі мен тəуелсіздігі 
үшін күресте жанталасқа түсіп, 
«найзаның ұшына, білектің 
күшіне» жүгінген қиын-қыстау-
лы тарих беттері. Тəуке ханның 
өлімінен соң басталған ішкі 
саяси бытыраңқылық қазақ хал-
қының басына төнген сыртқы 
қауіппен қосталды. Жан-жақтан: 
солтүстік пен батыстан – Ресей 
мемлекетінің, оның қоластын-
дағы башқұрт, қалмақтардың, 
шығыстан – жоңғарлардың, оң-
түстіктен – Орта Азия хандық-
тарының саяси қысым жасады. 
Қалыптасқан саяси жағдай мен 
ішкі алауыздық қазақ халқының 
тарихында өшпестей із қалдыр-
ған Ақтабан-шұбырынды қасі-
ретіне əкелді.

Зар-заман шығармашылы-
ғындағы дəуір сипатын ашатын 
халық мұңының жолдарын келті-
ретін болсақ:
Бақ дегенім сорға айналды,
Тақ дегенім көрге айналды,
Көкірегіме шер байланды, 

толайым
Жер дегенім 

кебенек пе,
Ел дегенім 

ебелек пе,
Ер дегенім көбе-
лек пе, 

ағайын

Атамекен – алып тозақ,
Мойыныңды қамыт қажап,
Мойыдың-ау, ғарып қазақ, 

аһ ұрып.
Найзағайлы намыс қайда,
Қайта бізбен табыспай ма,
Ата жаумен алыспай ма, ақы-
рып – деген өлең жолдары за-
манның бүкіл келбетін, халық-
тың мұң-сырын ашады.

Дəл осы тарихи кезеңде қазақ 
халқына құрып кету қаупі төнді. 
Ел басына ауыр күн туды. Сол 
кездің өзінде халқының болаша-
ғы үшін бүкіл күш-жігерін сала-
тын суырыла сөйлейтін шешен-
дер, топты бастар көсемдер, ту 
ұстайтын батырлар, елді ерлікке 
шақыратын жыршылардың бас-
тауымен тəуелсіздікті сақтап 
қалдық. Халқымыз тəуелсіздігі 
мен болашағы үшін Бұланты 
мен Аңырақай шайқастарында 
ұлы жеңістерге қол жеткізіп, құ-
рып кетуден аман қалды.

Ресейдің отаршылдығы мен 
Кеңестік дəуірлерде халқы-
мыз тəуелсіздік жолындағы 300 
жылдық ұлы күресі мен қажыр-
лы еңбегінің арқасында бүгінгі 
тəуелсіздікке қол жеткіздік. Тек 
кейінгі екі ғасырдың ішінде хал-
қымыздың өз бостандығы жо-
лында Ресей империясы мен 
басқа да отаршыларға қарсы 
екі жүзден астам ұлт-азаттық 
көтерілістерге шыққаны – халқы-
мыздың тəуелсіздікке ұмтылы-
сының айғағы. Тарихымыздағы 
Сырым мен Исатайдың, Кенеса-
ры мен Жаңқожаның ұлт-азат-
тық күрестері,
Көзіңді аш, оян қазақ, 

көтер басты,
Өткізбей қараңғыда бекер 

жасты.
Жер кетті, дін нашарлап, 

хал арам боп,
Қарағым, енді 

жату жара-
мас-ты, –
деп хал-

қының болашағы үшін жан аза-
бына түскен кешегі Алаш зиялы-
ларының күресі, Желтоқсанда 
қазақтың болашағын аңсаған 
қазақтың жастарының алаңға 
шығуы – тəуелсіздік жолындағы 
күресіміздің айғағы. Тəуелсіздік 
тұғырының нығаюына Елба-
сымыз – Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевтың үлесі аса зор. 
Президентіміздің басшылығы-
мен бүгінгі күні егеменді еліміз 
бүкіл əлемге танымал, қарқын-
ды дамып жатқан елге айналып, 
Мəңгілік Ел идеясы аясында 
халқымыз бірігуде.

Тəуелсіздік – ата-бабамыз-
дан мирас болып қалған ұлы 
құндылықтарымызды: ділімізді, 
тілімізді, дінімізді жаңғыртуға 
мүмкіндік берген асыл қазына.

Тəуелсіздік – біз үшін көпті 
берді, ал біз тəуелсіздік үшін 
не бердік? Ойланайық, аға-
йын! Тəуелсіздік – бақта өс-
кен гүл сияқты, əрбіреуіміздің 
нəр себуімізді талап етеді. 
Тəуелсіздіктің тірегін нығайту 
елдің əр азаматының қолында. 
Егемен мемлекетіміздің тамыры 
тереңдеп, тəуелсіз еліміздің ша-
ңырағы берік болсын, ағайын!!!

  Қайрат Батталов,
т.ғ.к., С.Торайғыров 

атындағы ПМУ «Қазақстан 
тарихы» 

кафедрасының 
меңгерушісі

келесі Тəуелсіздік мерекесіне дейін көбе-
йе берсін!
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Елбасының алға қойған мін-

деттерін жүзеге асыру үшін 
еліміздің 10 ЖОО-нан тұра-
тын Консорциум ұйымдасты-
рылды. Ал біздің университет 
энергетика, металлургия, ма-
шинажасау, мұнайхимия сала-
лары бойынша базалық жоға-
ры оқу орны ретінде бекітілді. 
Келісім шарт бойынша ЖОО 
Консорциумының консал-
тингтік қызметтерін халықа-
ралық McKinsey&Company 
консалтингтік компаниясы 
атқарады. Мемлекет басшы-
сы міндеттерді орындау үшін 
нақты жобаларды жасауға 
тапсырды. Бүгінде біздің ға-
лымдардың зерттеулері, мə-
селен, қазақстандықтарға 
жол, тұрғын үй салуды көз-
дейтін көліктік-логистикалық, 
индустриалды инфрақұры-
лымды дамытуға бағытталған 
зерттеулерін атап өтуге бо-

лады. Бұл міндет-мақсаттар-
ға орай біздің ғалымдардың 
мейілінше шығынды аз талап 
ететін құрылыс материалда-
рын өндіру бойынша жасаған 
жобаларының өзектілігі артып 
тұр.

Осындай маңызды жобалар-
дың бірі С.Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің ғалымы, т.ғ.к., 
профессор Шəміл Торпищевтің 
Павлодар өңіріне арналған 
жолды бүркеу үшін цементсіз 
қабырғалы тастар, бетонды 
қоспа, шикізаттық қоспаларды 
өндіру бойынша ғылыми жоба-
ларын атап өтуге болады. Бұл 
жоба техникалық ерекшілігі 
жоғары, техногенді қалдықтар-
ды пайдаға асыратын жаһан-
дық сапа стандартына жауап 
беретін жаңа дəуірдің эколо-
гиялық қауіпсіз құрылыс мате-
риалдарын өндірудің отандық 
технологияларын тəжірибеге 
енгізу мүмкіндігіне ие болып 
отыр.

Ел экономикасын дамытуға 
барынша С.Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің ғалымдары да 
тікелей қатысып келеді. Оған 
жуырда ғана «Инновация-
лық форсаж» инновациялық 
бизнес жобалардың респуб-
ликалық байқауындағы оқу 
ордамыздың ғалымы, т.ғ.д., 
профессор Əбілхан Қарақаев-
тың жеңісі дəлел бола алады. 
Ғалымның зерттеу жұмысы-
ның нысаны – іштен тұтана-
тын қозғалтқыштар жəне жылу 

қозғалтқыштары. Аталмыш 
өнертабыс тек жанармайды 
үнемдеп қана қоймай, мате-
риалдық, энергетикалық жəне 
еңбек шығындарын азайтып, 
еңбек гигиенасын, экология-
лық жəне өрт қауіпсіздігін ны-
ғайтып, ауаның барынша лас-
танбауына жол ашады.

Мұнымен қоса, т.ғ.д., про-
фессор Марк Клецелдің жо-
басымен сапалы бірнеше 
тонна жез бен жүздеген тонна 
болатты, герконды орындау-
мен жəне тоқ релесі функция-
сы ретінде жүздеген миллион 
теңгені үнемдеуге болады. 
Мұндай тоқ қорғанды құрыл-
ғыларды тек Қазақстанда ғана 
емес, Ресей, АҚШ жəне ба-
тыс елдерінде де іске қосуға 
болады. Өйткені, дүниежүзі 
бойынша тоқ трансформатор-
лары қолданылады. Яғни, бұл 
құрылғылар шетелге саты-

лып, жоспарлағаннан да мың 
есе көп пайда түсіруге əбден 
мүмкін. Профессор Марк Кле-
цельдің жобасы «Техноло-
гияның коммерциализация-
лануы» грантты бағдарлама 
нəтижесі бойынша жүзеге асы-
ру үшін іріктеліп алынған еді. 
Сөз орайында айта кетейін, 
С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік универси-
тетінде «Ертіс» ғылыми-тех-
нологиялық паркі, инновация 
жəне трансфертті технология-
лардың аймақтық орталығы, 
инновация жəне ғылыми жо-
балардың аймақтық сайты, 15 
ғылыми-тəжірибелік орталық-
тар жұмыс жасайды.

Табысты жаңа экономика-
лық саясатты іске асыру жəне 
Қазақстанның индустриалды-
инновациялық дамуы адам 
капиталының сапасын арт-
тыруға жəне қолжетімділікті 
қамтамасыз етуге мұқтаж. 
Қазақстан Республикасының 
индустриалды-инновациялық 
дамудың мемлекеттік бағдар-
ламаларын жүзеге асыру үшін 
жоғары білікті мамандарды да-
йындау қажет. Білікті де білгір 
кəсіп иелерін дайндау үшін 
С.Торайғыров атындағы ПМУ-
да энергетика, металлургия, 
машинажасау, мұнай химия 
салалары бойынша магистр-
лерді қайта дайындаудың бағ-
дарламалары қолға алынуда. 
Павлодар мемлекеттік уни-
верситетіндегі магистрларды 
МҮИИБ-2 үшін қайта дайындау 
бағдарламасының мақсаты – 

энергетика, машинажасау, ме-
таллургия жəне мұнай химия 
салалары бойынша Қазақстан 
Республикасы жəне Павло-
дар облысының мемлкеттік 
индустриалды-инновациялық 
бағдарламларының мұқтаж-
дықтарына сай ғылым-білім, 
инновациялық ортаны дамы-
ту жəне жеке-кəсіби қабілет-
қарымы жоғары, бəсекеге 
қабілетті жəне жоғары білікті 
мамандарды дайындау. Біз 
жаңа экономикалық саясатты 
жүзеге асыруға қатысып жат-
қанымызға, аймақтың иннова-
циялық өркендеуіне өзіміздің 
үлесімізді қосатынымызға қуа-
ныштымыз.

Назарға алатын жайт, С.То-
райғыров атындағы ПМУ ин-
новациялық-бағдарлы ЖОО 
ретінде жоғары мектептің 
негізгі тенденцияларына сай 
өз даму жолын салып келеді. 

Қазақстан 2010 жылдан бері 
Болон үдерісінің толыққанды 
қатысушысы. Бұл үдеріс бас-
тысы студенттердің кəсіби 
дайындығының сапасын арт-
тыруды мақсат тұтты. Сон-
дықтан, оқу орда түлектердің 
сапалы білім алып шығуын 
басты назарға ала отырып, 
еліміздің басқа да оқу орын-
дары арасынан Болондық 
үдерістің базалық трендтеріне 
бейімделген. Олардың қата-
рында академиялық ұтқырлық, 
халықаралық ынтымақтас-
тық, шетелдік дəріскерлерді 
шақырту, қосарлы білім беру, 
ЖОО аккредитациялануы сын-
ды бағдарламалар бар. Тек 
осы 2014 жылдың өзінде 57 
шетелдік дəріскерлер шақыр-
тылып, 73 пəн бойынша 145 
кредиттер жүзеге асырылды.

Университет бірыңғай ақпа-
раттық кеңістіктегі жұмысын 
жетілдіру арқылы білім беру 
сапасының да арттыруына 
ықпал етуде. Біздің білім беру 
сайты «Webometrics Ranking 
of World Universities» (Вебо-
метрикс) халықаралыық рей-
тингісінен (2014 жыл, шілде) 
ҚР 112 ЖОО қатырында ал-
тыншы орыннан бойтүзеді. 
Ал, ҚР жоғары оқу орындары 
сайттары бойынша Австра-
лиялық «4 International colleges 
& universities» рейтингісінен 
(2014 жыл, желтоқсан) ҚР 89 
ЖОО арасынан 18 орыннан 
көрінді.

Біздің жас ғалымдар мемле-
кеттік гранттар бəске тігілген 

байқауларға бел-
сенді қатысып, 
топ жарып жүр. 
Мысалы, «Элект-
р о э н е р г е т и к а» 
к а ф е д р а с ы -
ның докторанты 
Бауыржан Маш-
рапов, э.ғ.к., «Эко-
номика» кафед-
расының доценті 
Сəуле Рахимова 
Қазақстан Рес-
п у б л и к а с ы н ы ң 
білім жəне ғылым 
м и н и с т р л і г і н і ң 
дарынды жас ға-
лымдарға арнал-
ған мемлекеттік 
ғылыми стипен-
дияларының ие-
герлері атанды. 
Ал «Парасатты 
жас ғалым» бай-

қауында «Металлургия» ка-
федрасының аға оқытушысы 
Əлібек Жакупов лауреат атан-
ды.

С.Торайғыров атында-
ғы ПМУ сапалы білім беруді 
қамтамасыз ету мақсатын-
да тəуелсіз қазақстандық 
агенттіктің (НКАОКО) 17 оқу 
бағдарламасы жəне аккреди-
тация жəне рейтинг тəуелсіз 
агенттіктің (НААР) 15 білім 
беру бағдарламалары бойын-
ша институционалдық жəне 
арнайы аккредитациядан та-
бысты өтті. Бұл жетістіктер 
біздің білім беру бағдарлама-
лары Болон үдерісі шеңберін-
дегі халықаралық стандартқа 
сай екендігінің айғағы. НКАО-
КО 2014 жылдың 14 маусым 
күнгі шешімімен С.Торайғыров 
атындағы ПМУ білім берудің 
30 бағдарламасы бойынша ар-
найы аккредитациядан 5 жыл 
мерзімге өтті.

Міне осымен төртінші жыл 
біз қатырынан «Ұлттық рей-
тинг – 2014» сəйкес үздік ЖОО 
рейтингісінен көппрофильді 
жоғары мектептер арасын-
нан С.Торайғыров атындағы 
ПМУ үздік бестіктен бойтүзеп 
келеді. Білім ордасы кең ау-
қымды мамандықтарды үш 
деңгейлі дайындауда (бака-
лавриат, магистратура жəне 
PhD докторантура) өңірдегі 
жалғыз мемлекеттік жоғары 
мектеп екенін тағы еске сала-
мыз.

Тағы айта кетерлігі, Еуро-
палық одақтың «ТЕМПУС» 

бағдарламасы бойынша С.То-
райғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің 3 
жобасы қаржыландыруға ірік-
теліп алынуы осы жылдың зор 
табысы деуге əбден болады. 
Олар мына жұмыстар: «Адам-
дардың дамуы арқылы білім 
беру ұйымдарының дамуына 
ықпал ету» – Бизнес жəне құ-
қық факультеті, «Қазақстан-
да жəне Ресейде азық-түлік 
қауіпсіздігі, дəстүрлі азық-түлік 
өнімдерін өндіру жəне мар-
кетингі бойынша магистрлік 
бағдарламаларды өңдеу жəне 
енгізу» – Агротехнологиялық 
факультет жəне «Өндірістегі 
алдыңғы қатарлы жүйені жа-
сау жəне дамыту бойынша 
магистратуралық деңгейде 
жоғары білікті инженерлерді 
қалыптастыру əдіснамасы» – 
физика, математика жəне ақ-
параттық технологиялар фа-
культеті.

Əлбетте, жаһандық білім 
кеңістігіне шығу жоғары оқу ор-
нының бəсекеге қабілетті бо-
луы бəрінен маңызды. Биылғы 
жылы С.Торайғыров атындағы 
ПМУ Еуропалық университет-
тер ассоциациясына қосылды. 
Оқу орданың беделді ұйыммен 
иық тіресуі университеттің еу-
ропалық серіктес екенінің жар-
қын көрінісі. Сондай-ақ, бұл 
серіктестік негізгі білім беру 
ұйымдарымен сапалы жаңа 
деңгейде халықарлық қарым-
қатынас орнатуға мүмкіндік 
береді. Осылайша оқытушы-
лар мен студенттер үшін де 
мүмкіндіктер шекарасы кеңе-
йе түсті. Себебі, ассоциация 
қатысушылары əлемнің 46 
мемлекеттерінің шамамен 850 
жоғары мектептерімен жұмыс 
жасайды.

Келесі 2015 жыл – біздің оқу 
ордамыз үшін ерекше жыл 
болғалы тұр. Биыл біз универ-
ситеттің 55 жылдығын тойлай-
мыз. Өз мерейтойымызды көп 
жылғы тарихы мен құнды дəс-
түрлері бар көппрофильді ин-
новациялық-бағдарлы ЖОО-
ның білім беру жəне ғылыми 
əлеуетін дамыту бойынша 
ауқымды жоспарлар мен нақ-
ты қадамдармен қарсы алуда-
мыз.

  Серік ӨМІРБАЕВ,
С.Торайғыров атындағы 

ПМУ ректоры
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Сұхбат

– Иван Иванович нам известно, что 
Вы вели проект в рамках программы 
«Жас галым», какова подоплека Ва-
шего историографического исследо-
вания?

– Каждый цивилизованный город и 
общество знает своих о людях «от» и 
«до». Если, скажем, взять любой евро-
пейский город, то люди знают, как раз-
вивалось гончарное производство, как 
развивалась математика, физика и в 
краеведческих музеях все это выстав-
лено, то есть представлена история 
развития каждого вида деятельности 
данной местности.

– Могли бы Вы назвать достижения 
изучаемых математиков в контексте 
реализации их проектов на уровне 
Казахской ССР, СССР и мира в целом?

– Дело в том, что те исследования, ко-
торые представлены в этих двух томах 
написаны в стиле партийного изображе-
ния, т.е. какую он должность занимал, где 
работал, какие преодолевал трудности и 
т.д., чисто описательно, о личном и персо-
нальном вкладе каждого математика там 
ничего не сказано. Это как раз результат 
следующих исследований наших моло-
дых ребят в рамках проекта «Жас галым», 
в частности, мы планировали на 2015 год 
исследовать педагогические и научные 
достижения наследия профессоров Галы-
ма Ахметова, Гафура Муканова.

– Не секрет, что в советское время 
науке уделялось большое внима-
ние со стороны государства. Было 
огромное финансирование. Суще-
ствовала сильнейшая математиче-
ская школа. Одним из элементов 
формирования и развития математи-
ческой школы было выявление и по-
иск уникумов в области математики. 
Нам известно, что вы занимаетесь 
поиском таких детей, Вы их ведете, 
передаете свои уникальные знания.

Пытаетесь ли вы передать это 
патриотическое отношение к науке 
своим ученикам? Является ли Ваша 
деятельность продолжением про-
грессивной традиции советской ма-
тематической школы?

– Я стараюсь на любой встрече со 
студентами включить им в подсознание, 
что если они пришли в университет, то 
они должны внести вклад в развитие 
математики.

Вся система воспитания направле-
на на выработку устойчивой радости. 
А устойчивая радость возникает тог-
да, когда человек видит совершенство. 
Если научишь ребенка видеть прекрас-
ное, у него возникает устойчивая ра-
дость в победе над собой. В науке – все 
прекрасно, надо только приобщиться 
к ней. Они из области незнания прихо-
дят в область знания. От того, что они 
познали, они приобретают наиболее 
устойчивую радость, потому что они 
растут. Вот это и есть основная мотива-
ция. Но человек настолько занят всеми 
другими благами, что эта устойчивая 
радость может быть подменена дис-
кретной радостью, т.е. радостью сию-
минутной, направленной на получение 
материального наслаждения.

В советское время это все было по-
ставлено на очень высокий уровень. 
Одно время я заведовал Павлодарским 
филиалом Всесоюзной заочной мате-
матической школы для детей. Мы ра-
ботали по системе МГУ им. М.В. Ломо-
носова они присылали нам материалы 
и мы их распределяли по школам, учи-
теля вели по ним факультативы и спец-
курсы а потом дети выполняли задания, 
после чего ответы отправляли нам. Вы-
пускники этой школы получали возмож-
ность без экзаменов поступить в вуз. 
Самое главное – это те дети, которые 
были профессионально ориентирова-

ны на 
математику.

– Учитывая мас-
штаб Вашей личности и 
Ваших научных познаний, Вы 
уже давно могли бы эмигрировать и 
сытно жить где-нибудь за рубежом. 
Почему все-таки Вы остались здесь 
и продолжаете именно здесь свою 
научную деятельность? Является ли 
это проявлением патриотизма?

– В этом вопросе, я считаю, что нуж-
но исходить из условий жизни, к чему ты 
привык. Т.е., если ты привык к малому 
кругу потребления, то ты так и будешь 
жить дальше. И тот факт, что пока я 
живу здесь, как раз и является проявле-
нием патриотизма.

– Математика, как известно, «цари-
ца наук». Скажем, химия и физика без 
математики не могут развиваться, 
а математика без них может. Когда-
то первые компьютеры занимали 
целые авиационные базы, а сейчас 
компьютер у каждого в кармане и это 
свидетельствует о том, что матема-
тика не стоит не месте.

– Математика не может развиваться 
без реальной природы, потому что она 
отражает природу. Математика не жи-
вет без практики. И если говорить, где 
математика используется на практике, 
то это тупой вопрос. Она из практики 
выросла и в практике используется. 
Без математики и математической мо-
дели вы не ступите не один шаг. Дело 
в том, что внутри любой науки возника-
ют внутренние проблемы, а если есть 
внутренние, значит есть теория. А если 
есть теория, есть модели. А если есть 
модели, то они развиваются.

– Не могли бы Вы максимально 
упрощенно, на уровне начальной 
школьной программы, разъяснить 
суть Вашего изобретения. Каково ее 
прикладное применение в жизни че-
ловека?

– Еще Эйнштейн говорил: «Если вы 
не можете объяснить в детсаде свою 
науку, то вы не ученый». Если говорить 
на примитивном уровне, то это орна-
менты. Они могут повторяться и могут 
уходить в бесконечность. Если брать 
конечный орнамент – это конечная груп-
па. Если взять бесконечный орнамент – 
это бесконечная группа. В теории чисел 
есть теория сравнений по модулю. Это 
сравнение развил Гаусс, но он развил 
для чисел. Мне удалось развить теорию 
сравнений для групп. Мы только ввели 
теорию сравнений в группах лет 10-15 

назад и ожидать от математики сиюми-
нутной коммерциализации глупо.

– Вы, в области своих исследова-
ний, являетесь своего рода перво-
проходцем и, насколько нам извест-
но, при том, что Ваши исследования 
доказаны, они неохотно признаются 
в российском математическом сооб-
ществе. Однако в свое время идеи Ни-
колая Коперника тоже подвергались 
гонениям, но время все расставило 
на свои места. Не кажется ли Вам, что 
Ваше научное достижение сможет 
реализоваться в полной мере в буду-
щем и возможно научно-математиче-

с к о е 
сообщество 

попросту не гото-
во адекватно воспринять 

Вашу теорию?
– У меня решено одиннадцать круп-

ных проблем. Есть простые числа Фер-
ма, и возникает вопрос, конечно ли мно-
жество этих простых чисел? Эта задача 
была поставлена 350 лет назад, и никто 
не мог сказать, конечно ли это множе-
ство или бесконечно. Я доказал, что их 
конечное множество, как раз с помощью 
теории сравнений, которую я ввел. Но 
я это еще не опубликовал. Германские 
издания мне предлагали издаваться, но 
пока я им отказываю. Человек устроен 
так, что когда что-то новое появляется, 
он говорит, что это нерационально. Ког-
да я стал публиковаться на симпозиу-
мах, вначале был отвергнут, поскольку 
выдвигался вопрос, а имею ли я право 
вводить новые понятия? А потом, что-
бы выживать каким-то образом в этой 
ситуации, я стал получать результаты 
и стал закрывать движения недоброже-
лателей, поскольку я уже там барьеры 
«застолбил». Преодолей этот барьер, и 
пойдешь дальше.

– Давайте попробуем гипотетиче-
ски представить, что Ваше изобре-
тение и новаторский подход через 
20-50 лет получат возможность реа-
лизации в кибернетике, робототех-
нике, в создании искусственного 
интеллекта. Я это спрашиваю с точ-
ки зрения журналиста, обывателя и 
среднестатистического человека, пе-
риодически читающего научную фан-
тастику.

– Есть высказывание, что если теория 
правильная и основанная на аксиома-
тике, то она обязательно найдет про-
должение. Если в технике изобретает-
ся какой-то механизм, то в математике 
изобретается алгоритм, но эти алгорит-
мы идут всегда впереди, нежели эти 
механизмы. Если посмотреть с точки 
зрения абстрактного мышления и по-
смотреть на те IT технологии, которые 
существуют сейчас, то это мышление 
было выработано, скажем, 50 лет на-
зад, а потом оно нашло воплощение в 
компьютерной технике. Мышление ма-
тематическое находит приложение, но 
не сразу. Для этого необходимы мате-
риалы, время, потому что материалы, 
которые существуют сегодня, не при-
годны для уже выработанныйх алго-
ритмов. Этого многие не понимают и не 
поймут. Те, кто работает с техникой, они 

сталкиваются с физическими телами, 
но не с высокой материей, если он улуч-
шил топливную аппаратуру для них, это 
уже значительное достижение. Он улуч-
шил ее физически, а может вообще не 
надо ее улучшать, может, надо ее вы-
бросить и создать такой двигатель, как 
у самолета.

Спрогнозировать применение невоз-
можно, сейчас мы его не увидим. Оно 
может быть применено не в таком пря-
мом виде, как мы это понимаем, но этот 
алгоритм для описания объектов, груп-
повая модель какого-нибудь простран-
ственного объекта. Эта модель, она же 

родилась в материальном мире, значит, 
она есть в природе, но ее еще не от-
крыли те, кто занимается физическим 
вопросом. Вот в чем задача. Она будет 
открыта, но должно пройти время.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая наше сегодняшнее интер-

вью, мы в очередной раз убедились, что 
люди науки, а в особенности математи-
ки, сделаны из особого теста, ибо при-
надлежат к когорте людей неординар-
ных. В ходе интервью у нас сложилось 
устойчивое ощущение, что с нашим се-
годняшним героем можно говорить бес-
конечно, ибо почти на любой вопрос он 
способен дать развернутый и не замы-
ленный стереотипами ответ.

В качестве подтверждения неорди-
нарности мышления математиков мы 
приведем слова самого Ивана Ивано-
вича:

«Мудрость – это наука о счастье. 
Что такое счастье? Счастье – это дли-
тельное пребывание радости. А чтобы 
пребывать в радости, надо быть обра-
зованным. А что такое образование? 
Это, когда человек научился мыслить 
образами. И наибольшая развитость 
образов, как раз в математике. Там нет 
ничего конкретного, есть только обра-
зы. Как я уже упомянул, счастье – это 
устойчивая радость. Человек дол-
жен научиться познавать системно те 
объекты, которые в итоге приводят к 
счастью. А что такое радость? Это эй-
форное состояние чувств под воздей-
ствием гармонии порядка. Но, чтобы 
этой гармонии достичь, надо быть об-
разованным, надо знать, как добывать 
счастье. И наиболее устойчивое сча-
стье – в творчестве. К примеру, мы мо-
жем получить кратковременное физи-
ческое удовольствие, съев пирожное. 
Напротив, в творчестве счастье – наи-
более длительное. Поэтому те люди, 
которые мыслят образами, оперируют 
не материальными объектами, не за-
висят ни от кого другого. То есть посто-
ронний, помешать такому человеку не 
может, так как у него свое особенное 
мышление. Математики находят сча-
стье в другом, априори мысля иными 
категориями, нежели среднестатисти-
ческий человек».

P.S. Небольшое лирическое отступле-
ние.

Всякий раз, общаясь с таким чело-
веком, ощущаешь себя всего-навсего 
маленьким ребенком перед лицом му-
дреца-аксакала. Понимаешь всю не-
постижимую глубину его мышления. 
Возникает своего рода пиетет и глубо-
кое почтение к колоссу личности и убе-
ленной сединами мудрости. При этом 
хочется, чтобы такие люди жили и тво-
рили как можно дольше, ибо уже самим 
своим существованием они создают у 
окружающих ощущение устойчивой ра-
дости.

Беседу вела 

  Руфина ТОРПИЩЕВА

88

О МАТЕМАТИКЕ 
ИЗ «ПЕРВЫХ РУК»

Наша сегодняшняя статья представлена в форме 
интервью. Интервью с человеком выдающимся 

и незаурядным, ученым с большой буквы, с 
профессором математики Иваном Ивановичем 

Павлюком. Сразу хотим оговориться, что 
масштаб личности нашего сегодняшнего героя не 
позволяет охватить всех ценных мыслей и идей, 
им озвученных в рамках одной статьи. Тем не 

менее, даже то немногое, что нам удалось 
осветить, дает немалую пищу 

для размышлений.
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Тұлға

ҚАЗАҒЫН 

СҮЙГЕН МҰХТАР 
Ғалым қазақ ауыз әдебиетін жинақтап, жүйелеп, қазақ әдебиеті тарихы, Абайдың өмірі мен шығармашылығы, 

әдебиеттану мен фольклордың теориялық мәселелері туралы іргелі еңбектер жазған. Сан алуан мақалаларымен 
ағымдағы мәселелерге дер кезінде үн қосып отырған. Ол қоғам және мемлекет қайраткері ретінде дүниежүзілік аса 
маңызды мәселелерді шешуге, халықтардың рухани ынтымақтастығын дамытуға елеулі үлес қосқан. Қазақтың 
даңқты жазушысы, ғұлама ғалымы, әдебиет сыншысы, тамаша педагогы, қоғам қайраткері Мұхтар Әуезовтің 
даралығы мен даналығы, заңғарлығы мен дархандығы қай салада болмасын көрініс тауып отырған.

БАЛА МҰХТАР
Мұхтар Əуезов 1997 

жылы 28 қыркүйекте Се-
мей облысы Шыңғыс бо-
лысындағы Аяққараған 
мекенінде көшпелі қазақ 
Омархан Əуезовтің от-
басында дүниеге келді. 
Мұхтардың бабасы 
Бердіқожа шешен жəне 
сауатты кісі еді, ол ата-
бабаларының салт-дəс-
түрлерін сақтаған, қызыл 
тілдің хас шебері болған 
адам. Бала Мұхтар қазақ 
ауыз əдебиетінен сусын-
дап, ертегіні ермек етті, 
халық аңыздары мен 
тағылымды əңгімелерге 
қанығып өсті. Ол дүние-
ге келген жылы қазақтың 
ұлы ақыны Абай 52 жас-
та еді. Ол кезде Абайдың 
есімі ел ішіне кеңінен та-
рап, танымалдығы артып 
тұрған уақыт болатын. 
Мұхтар ес білгелі Абай-
дың өлеңдері мен терең 
ойлы сөздерін жаттап, 
бойына сіңірумен болды. 
Оның қаламы қарымды 
қалмагер болуына қаза-
қи тəрбие мен Абай шы-
ғармашылығына деген 
ынтызарлық себеп болса 
керек.

АЛАШТЫҢ МҰХТАРЫ
Мұхтар алғаш сауатын 

Семейдегі медреседе 
ашты. Кейін бес сынып-
тық орыс мектебін, оқу-
шылар семинариясын тə-
мамдады. Шəкірт Əуезов 
мінсіз тəртібімен, айрық-
ша дарындылығымен, 
тектілігімен, аса сыпайы 
мінез-құлқымен өзгелер-
ден дараланған деседі. 
Тамаша спортшы қала-
дағы бірінші «Жарыс» 
футбол командасында 
ойнаған. Болашақ жазу-
шының айтуы бойынша, 
орыс мектебі «өзінің ай-
қара ашылған ақжарқын 
құшағымен тартқан».

1918 жылы Мұхтар 
Əуезов Семей қаласы-
ның өкілі ретінде Омбы 
қаласында өткен жал-
пы қазақ жастарының 
құрылтайына қатысып, 
оның орталық атқару ко-
митетінің мүшесі болып 
сайланады. Құрылтай-
да «Алаш-орда» үкіметі 
мен Алаш қозғалысының 
бағытын ұстанған «Жас 
азамат» атты Бүкілқа-
зақстандық жастар ұйы-
мы құрылады. Ұйымның 
белсенді мүшесі бола 
жүріп, «Абай» ғылыми-
көпшілік журналын шыға-
руға Жүсіпбек Аймауытұ-
лымен бірге атсалысады.

Ол білім алып жүр-
ген уақытта Семей қа-
ласы еліміздің саяси 
орталығы еді. Семейге 
келіп, Мұхтар Əуезов 

Əлихан Бөкейханов, Ах-
мет Байтұрсынов бас-
таған алашордашыл 
азаматтар қатарында-
ғы Міржақып Дулатов, 
Сұлтанмахмұт Торайғы-
ров, Мағжан Жұмабаев, 
Жүсіпбек Аймауытов 
сынды қазақтың дарын-
ды ақын-жазушыларына 
қосылды. Алашордашыл 
бағытты ұстанған жас-
тармен етене араласып, 
Мұхтар ұлтының бағы-
ның ашылуын аңсап, 
туған жұртына деген 
қамқорлығы арта түсіп, 
ұлттық бағытқа бет бұ-
рады. Оның ағартушы-
лық-демократтық бағыт-
та жазған сол уақыттағы 
мақалаларында өнер-
білімге, ғылымға, кəсіпке 
ұмтылмай, қамсыз отыр-
ған халқының болашағы-
на алаңдаушылық, жақ-
сылыққа жетелейтін жол 
іздеу байқалды. Кейін 
келе жазушы публицис-
тикасы əдебиет мəселе-
леріне қарай ойысады. 
Кейін кеңестік билік ор-
нағаннан кейін Мұхтар 
Əуезов өмірінің осы бір 
үзігі, ұлтына деген осы 
бір жанашырлығы үшін 
тіршілігінің ақырына 
дейін қудаланатын бола-
ды. Ол кеңестік билікті 
жырына қосып жүріп, 
халқының мұң-мұқтажын 
жоқтады, қазағының жар-
қын болашағын ойлаудан 
еш талған емес.

«АБАЙ ЖОЛЫ» – 
МҰХТАРДЫҢ 

ӘДЕБИЕТ 
ЖОЛЫНДАҒЫ 

ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗЫ
Мұхтар Əуезовтің 

туындыларының ішіндегі 
шоқтығы биік еңбегі – 
«Абай жолы» роман-эп-
попеясы. Бұл еңбек қазақ 
халқының тұрмысы мен 
қасиетін, ұлттық танымы 
мен болмысын тамаша 
суреттеген қазақ əде-
биетінде бірегей орынға 
ие еңбек əрі бүкіл қазақ 
халқының мақтанышы. 
Алғашқыда жазушының 
роман жазу туралы ойы 
да болмаған көрінеді. 
Роман дүниеге келмес 
бұрын жазушы ақынның 
шығармашылығы мен 
өмірбаянын зерттеумен 
шұғылданады. Абай шы-
ғармаларының толық 
жинағына редактор бо-
лады, оның өмірбаянын 
жазады, ақын мен оның 
заманына байланысты 
тарихи деректер жинай-
ды, орыс жазушысы Лео-
нид Соболевпен бірлесіп 
«Абай» трагедиясын дү-
ниеге əкеледі. Кейіннен 
Абай туралы жиналған 

материалдың көптігі сон-
шалық, жазушыға ро-
ман жазуға тура келеді. 
Тіпті, Əуезовтің романға 
кірмей қалған мəлімет-
терінің өзі қаншама. Ал 
материалдың көптігі ай-
тулы еңбектің сəтті бо-
лып шығуына өз үлесін 
тигізеді. Мұхтар Əуезов: 
«Бірте-бірте өз халқы-
ның көзі болған Абаймен 
мен де сол халықтың 
жан жүрегін ұғуға жəне 
соны бір абзал қалпын-
да ашып беруге, жайып 
салуға тырыстым. Жас 

Абайдың жалын атқан 
сезімі, жігіт ағасы болған 
Абайдың толғаулы ойла-
ры мен əрекеті, кəрілік 
меңдеген шақтағы халық 
қамқоры, халық ұстазы 
болған Абайдың тартысы 
мен тақсіреті міне осы-
ның бəрі сол дəуірдегі 
халықтың да жаны мен 
жүрегін ұғуға бастайтын 
жол еді», – деп романның 
жазылу сырына қанық-
тырды.

Бұл еңбекте жазушы 
өзінің дарынының бар-
лық қырынан ашылады. 
Өзінің бала күніндегі 
əрбір сəтті есіне алып, 
барынша оқырманға 
шынайы бейнелеп бе-
руге тырысады. Кемең-
гер тұлғаның болмысын 
кейінгі ұрпаққа жеткізуді 
мақсат еткен жазушы бұл 
еңбекте балалық күн-
деріндегі Абай туралы 
естіген əңгімелер мен 
естеліктерге жан бітіріп, 
ақынның ғибратты өт-

кеніне өмір сыйлады. 
Ол бала кезінен ақын-
ның жары, балалары, 
жақындары, туыстары, 
достары мен ауылдаста-
рымен Абай туралы ес-
теліктерді ұзағынан тың-
дап, Абайдың өнері мен 
тағлымына қанығушы 
еді. Жазушы Абайды ең 
біріншіден өз уақытының 
жемісі, өз заманының үні 
екенін жадында ұстады, 
соны оқырманға жеткізді.

Мұхтар Əуезов бұл 
романын он бес жыл уа-
қыт шамасында жазады. 

Жазушы «Абай жолына» 
зор дайындықпен кірі-
седі. Абайдың өмірі мен 
шығармашылығын жан-
жақты да терең жасаған 
зерттеу жұмыстарын көп-
теген ғылыми еңбектері-
не негіз етеді.

Қазақтың тұңғыш эпо-
пеясы «Абай жолының» 
алғашқы тараулары 1930 
жылдың басында Əде-
биет журналына басылып 
шыға бастайды. А.Пуш-
киннің 100 жылдығына 
арнап жазған «Татьяна-
ның қырдағы əні» əңгімесі 
осы «Абай жолының» бір 
тарауы болып енеді. Төрт 
томдық роман-эпопея-
ның біріншісі 1942 жылы, 
екіншісі 1947 жылы, 
үшіншісі 1952 жылы, соң-
ғысы 1956 жылы жарық 
көреді. 1949 жылы Эпо-
пеяның «Абай» атанған 
алғашқы екі кітабына 
КСРО Мемлекеттік сый-
лығына ие болды. 1959 
жылы төрт томдық «Абай 

жолы» роман-эпопеясы 
үшін Мұхтар Əуезовке 
«Лениндік сыйлықтың 
лауреаты» атағы берілді. 
Ұлы жазушының өшпес 
еңбегіне, заңғар дарыны-
на көрсетілген бұл баға 
сол кездегі əдебиет пен 
өнерге берілетін ең жоға-
ры, ең беделді атақ бола-
тын.

Нəтижесінде, Мұхтар 
Əуезов əлемдік əдебиет 
алыптарының қатарынан 
ойып тұрып орын алды. 
Қазақ тілінің байлығы 
мен тазалығын əлемге 
паш еткен «Абай жолы» 
эпопеясы аса жоғары ба-
ғаланды да, дүниежүзілік 
əдебиеттің классикалық 
шығармасы қатарында 
адамзат рухани байлы-
ғының алтын қазынасы-
на енді. Роман жаһан 
халықтарының 116 тілі-
не аударылды. «Абай 
жолы» роман эпопеясын 
француз тіліне аудар-
ған Луи Арагон: «Менің 
ойымша «Абай жолы» 
эпикалық романы – ХХ 
ғасырдағы ең үздік шы-
ғармалардың бірі. Бұл 
роман оқушыға қызық-
ты қиял мен ерекше ой 
өлкесін кездіріп, талай 
терең толғаныстар ту-
дырады. Бұл шығарма 
кеңес əдебиеті туынды-
ларының маңдай легінен 
орын алады деу аздық 
қылады, əлемнің басқа 
елдерінде де онымен тең 
түсетін шығарманы табу 
қиын», – деп бағалайды.

МҰХТАРДЫҢ 
ОТБАСЫЛЫҚ 

ҒҰМЫРЫ
1917 жылы аттастыру 

салтымен туыстарының 
қалауы бойынша Мұхтар 
15 жасар Райханға үйле-
неді. 1918 жылы ерлі-за-
йыптылардың отбасында 
Мұғалима есімді қыз дү-
ниеге келеді. Əкесі қы-
зына өмір бойы қамқор-
лық көрсетіп өткен. 1920 
жылы Райхан 18 жасқа 
толғанда Мұхтар онымен 
ажырасады.

Əуезовтің екінші əйелі 
Абайдың немере қызы 
Мағауияқызы Кəмила 
сұлу болады.

Мұхтар Əуезов үшінші 
жары Валинтина Кузьми-
намен Ленинград мем-
лекеттік университетінің 
əдеби-лингвистикалық 
бөлімшесінде бірге оқып, 
кейін тағдырларын қос-
ты. Ленинград универ-
ситетін бітіргеннен кейін 
жас ерлі-зайыптылар 
1928 жылы Ташкентке кө-
шеді. Онда ол Орта Азия 
мемлекеттік универси-
тетінің шығыс факуль-
тетіндегі аспираитурада 

оқуын əрі қарай жалғас-
тырады. Осында 1929 
жылы қыздары Лəйля, ал 
1935 жылы Ернар атты 
ұлы дүниеге келеді.

1937 жылы саяси қу-
ғын-сүргін құрбаны бо-
лып, атылып кеткен Ілияс 
Жансүгіровтың зайыбы 
педагог Фатима Ғабито-
вамен көңіл қосады да 
1943 жылы Мұрат есімді 
ұлы дүниеге келеді.

Ұлы қаламгердің ұрпа-
ғы түгелдей дерлігі ғы-
лыммен айналысып, ел 
дамуына сүбелі үлестерін 
қосты. Бүгінде жазушы-
ның Мұрат баласынан 
өзгесі өмірден озды. Мұ-
ғалима апамыз əкесі ту-
ралы естеліктер жазып 
қалдырды. Лəйля Əуезо-
ва тарих ғылымдарының 
докторы, дарынды ғалым 
болған. Əкесінің шығар-
малары мен ғылыми ең-
бектерін жинастырып, 
мемориалды мұражайын 
ашып, оның дамуына көп 
еңбек сіңірген жан. Ернар 
Əуезов бүкіл ғұмырын Қа-
зақстан табиғатын қорғау 
жөніндегі жұмыстарға ар-
наған. Ол Алакөлде та-
былған реликтілік шағала 
жайлы жоғары көркемдік 
эссе жазған. Реликтілік 
шағаланы зерттеу арқы-
лы ол əлемнің ғалымда-
рын осы мəселеге назар 
аудартқан. Бүгінгі күні қа-
ламгердің кенже ұлы Мұ-
рат Əуезов мəдениетта-
нушы-ғалым, дипломат, 
мемлекет жəне танымал 
қоғам қайраткері ретінде 
қалыптасты. Мұхтардай 
əкесі сөйлеген ана тілін 
аз уақыт ішінде меңгеріп 
алаған Мұрат Əуезов 
барша замандастарына 
үлгі болды. Ол Мұхтар, 
Ернар Əуезовтердің мұ-
раларын насихаттау мен 
қайта басылып шығу жо-
лында көп еңбек сіңірді. 
Мұхтар Əуезовтің бала-
лары мен немерелері де 
ғылым жолын қуып, қазақ 
мұраларын зерттеумен 
айналысады.

Түйін. Мұхтар Əуе-
зов қазақтың басы-
на біткен бағы десем 
еш қателеспеймін. Ол 
«Абай жолындай» дү-
ниені дүниеге əкеліп, 
жер жаһанға қазақтың 
қасиетті болмысын, ас-
қақ мəдениетін, терең 
пəлсапасын Абайдай 
кемеңгер тұлға арқы-
лы ашып берді. Оның 
өшпес еңбектерінен 
əлі талай ұрпақ жігерін 
қайрап, баба сөзінен та-
мыр жайып, болашаққа 
бой түзері анық.

  Жанар ЕЛЕШОВА

СҮЙГЕН МҰХТАР 

ҚАЗАҒЫН
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Қазақ ұлттық 
университетіне – 
80 жыл

Халқымыздың киелі білім ордасы, 
қазақ ғылым-білімінің қара шаңыра-
ғы – Қазақ Ұлттық университеті. Еліміз-
дегі талай жастың, азамат болған тұл-
ғалардың тағдыры, өмір жолы осы 
білім ордасымен тығыз байланысты. 
Университет түлектерінің ойларының 
дамуы, көзқарастарының шыңдалуы, 
танымдарының тереңдеуі – ҚазҰУ-
да жүріп алған білім мен тəжірибенің 
жемісі.

80 жылдық тарих пен тəжірибе, 2 мил-
лион кітап қоры, толық қамтамасыз 
етілген материалдық-техникалық база, 
адуынды қария профессорлар, жалынды 
жас мамандар – бүгінгі ҚазҰУдың байлы-
ғы. Осындай білім бұлағынан қанып ішкен 
білім ізденушінің сапалы маман болу ық-
тималдығы тым жоғары.

ҚазҰУ 180 сала бойынша мамандар да-
йындайды. QS World University Rankings 
Results 2011 жəне Top Universities сайты-
ның келтірген деректеріне қарағанда уни-
верситет 2009 жылы 600 орыннан төмен 
болған, ал 2010 жылы 501-550 аралығын-
да болса, 2011 жылы 401-450 аралығы-
на дейін көтерілген. ЖОО 2012 жылдың 
əлемдік үздік 390-шы университеті атан-
ды.

Қазақ ұлттық университеті өзінің негізін 
1934 жылы 15 қаңтарда қалағаннан бас-
тап Қазақстандағы білім беру жүйесінің 
бетке ұстар көркі, университеттік дəс-
түрлердің, кəсіби білікті ғылыми жəне пе-
дагогикалық мектептердің бастау – көзі 
болды. ҚазҰУ-дың қабырғасында Қаныш 
Сəтбаев, Мұхтар Əуезов, Ермұхан Бек-
маханұлы, Əлкей Марғұлан, Д.Сокольс-
кий тəрізді аса көрнекті ғылым мен мəде-
ниет қайраткерлері дəріс оқыды. Бүгінгі 
таңда университет 37 мамандық бойын-
ша кадрлар даярлайтын жоғары оқу орны 
жəне ғылыми-зерттеу орталығына ай-
налды. Университетте екі мыңнан астам 
жоғары білікті оқытушы жұмыс істейді, 
соның ішінде 1000-нан астам ғылым док-
торы мен кандидаты, 100 академик пен 
50 философия докторы бар. Универси-
тетте білім беру ісі Болон реформасына 
сəйкес жүргізіледі, оқытудың кредиттік 
жүйесі толық күшіне енген, оқу үдерісінің 
жапсырмасыз ашықтығы, білім алушы-
лардың академиялық мобильділігі, «ба-
калавр – магистр – PhD» түрінде үш са-
тылы мамандар дайындау қамтамасыз 
етілген. Университеттің жаңа даму ке-
зеңінде əл–Фараби атындағы ҚазҰУ–дың 
жаңа Академиялық саясаты іске асырыл-
ды, білім тексерудің қуатты корпоративтік 
Интернет жүйесі жолға қойылды. Универ-
ситетте студенттер үшін барлық жағдай-
лар жасалған. Студенттер жатақханамен 
қамтылған, тегін интернет желісі қосулы. 
Ө.А. Жолдасбеков атындағы Студенттер 
сарайы – ҚазҰУ қалашығының інжу-мар-
жаны. Мұнда Қазақ ұлттық аспаптар ор-
кестрі, көркемөнер үйірмелері, «Біз» сту-
денттер театры, КТК командасы жұмыс 
істейді. Спортпен айналысуға барлық 
жағдай жасалған (ҚазҰУ қалашығының 
спорт кешені, Студенттердің спорттық 
клубы, түрлі секциялар, денсаулық топ-
тары). Қызметкерлер мен студенттердің 
спартакиадасы ұдайы өткізіліп, олардың 
қалалық жарыстарға қатынасуы қамтама-
сыз етіледі. Университет студенттерінің 
өмірі қызықтылығымен əрі алуандығымен 
ерекшеленеді. Ол тек дəрістер мен семи-
нарларға қатысумен ғана шектелмейді. 
Олар шалқыған шығармашылық қуат пен 
жастық жалынды, балғын талантты шың-
дайтын театр студиялары мен поэтика-
лық клубтарға, көңілді жəне тапқырлар 
сайысына белсене қатысады. ҚазҰУ 400-
ден астам шетелдік университеттермен 
ынтымақтастық туралы келісім жасаған. 
Осы негізде магистрант, докторанттарға 
екі адамның жетекшілік ету тəжірибесі 
кеңінен өрістеп отыр. Бір ғылыми жетекші 
Қазақстаннан болса, екіншісі – шетел 
ЖОО-дағы белгілі ғалым. Осының бəрі 
де ҚазҰУ студенттері үшін халықаралық 
деңгейде оқып, зерттеулер жүргізуге ла-
йықты жол ашады.

С.С. Аубакирова, 
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры, 

З.Н. Исмагамбетова, 
2 курс PhD докторанты

В рамках Дней в секторе художе-
ственной литературы был проведен 
библиографический обзор литера-
туры «Литература польских писате-
лей и поэтов» у книжной выставки. 
Студентки гуманитарно-педагогиче-
ского факультета Мария Полякова 
и Надежда Лобченко рассказали о 
поездке в Польшу по программе ака-
демической мобильности, а Рустам 
Нигматуллин провел заочное путе-
шествие по Кракову и Варшаве для 
представителей студенческой ассам-
блеи народов Казахстана «Бірлік».

Следующий день начался экскур-
сией в «Библиотеку народа Казах-
стана». Заведующая отделом обслу-
живания научной библиотеки им. С. 
Бейсембаева Гульжан Аманова рас-
сказала о библиотеке и о польской 
литературе на русском и польском 
языке. Затем в секторе художествен-
ной литературы был проведен час 
памяти Фредерика Шопена «Класси-
ка всегда современна», где ребята 
смогли познакомиться с его произ-
ведения, а также с лучшими пиани-
стами, заслужившие всеобщее при-
знание.

10 декабря 2014 года в заключи-
тельный день польской культуры про-
шел литературный час, посвященный 
Янушу Корчаку.

«Я никому не желаю зла. Не умею.
Просто не знаю, как это делается…»

Януш Корчак, Дневник

Более 70 лет назад закончилась 
самая кровопролитная война в исто-
рии человечества. 70 лет назад в 
Нюрнберге проходил суд над фа-
шизмом. Но остались ли в далеком 
прошлом предрассудки, ненависть и 
нетерпимость к другим, к людям дру-
гой культуры, языка, цвета кожи? К 
сожалению, история ХХI века говорит 
о том, что человечество еще далеко 
от идеалов толерантности. Однако 
эта же дает нам примеры истинной 
любви и уважения к людям. Януш 

Корчак посвятил свою 
жизнь детям. Его пе-
дагогическая система 
до сих пор актуальна. 
Его история – сама по 
себе ценнейший урок. 
Именно по этому сек-
тор художественной 
литературы предло-

жил студентам нашего университета 
возможность вспомнить биографию 
Януша Корчака, составить общее 
представление о его педагогической 
системе.

Януш Корчак – польский педагог, 
врач, общественный деятель, по-
гибший в немецком концентрацион-
ном лагере «Треблинка» вместе со 
своими воспитанниками – детьми 
из Варшавского дома сирот. Педа-
гог, имевший возможность спастись, 
отказался покинуть своих детей на 
пороге газовой камеры. По дороге к 
смерти Януш Корчак держал на руках 
двух самых маленьких детей и рас-
сказывал сказку ничего не подозре-
вавшим малышам. 

Сотни людей пытались спасти 
Корчака. Смысл ответа доктора был 
такой… «Не бросишь же своего ре-
бенка в несчастье, болезни, опасно-
сти. А тут 200 детей. Как оставить их 
одних в запломбированном вагоне 
и в газовой камере? И можно ли это 
пережить?»

Такая гибель должна 
научить нас словам: 
«Боже! Не дай нам Бог 
узнать, способны ли 
мы на такое! Не дай 
Бог узнать никогда!» 
История гибели Корча-
ка – предупреждение 
человечеству: это не 
должно повториться.
В ходе литературного 

часа в роли Януша Кор-
чака выступил студент 

группы ЭЭ-302 Абылкасым 
Алыпкашев, а будущий филолог 

Татьяна Дорошенко читала стихи, по-
священные тем событиям.

Кроме того, был проведен библи-
ографический обзор по книжной 
выставке «Януш Корчак: жизнь, от-
данная детям», которая рассказала, 
что отношение людей к детям – ба-
рометр воспитания. Человек для 
человека – лучшее лекарство. Свою 
книгу о воспитании, написанную в 
окопах Первой мировой войны он на-
звал «Как любить ребенка», не детей, 
а ребенка, т.е. повторял, что в жизни 
ребенка драгоценен каждый час и 
каждая секунда.

Много работая с детьми, Корчак 
пришел к мысли, что сказкой можно 
лечить ребенка, искалеченного ни-
щетой, войной, сиротством и другими 
тяжкими событиями. Он написал чу-
десные сказки. Рустам Нигматуллин 
рассказал сказочную повесть «Ко-
роль Матиуш первый» повесть чита-
ется легко, будто слушаешь самого 
себя, свою мечту. Сам голос детства.

«Мечта – это программа жизни», – 
говорил Корчак. Давайте останемся с 
мечтой прочитать книги Корчака. Его 
творчество ветвисто, как живое дере-
во. Оно обнимает все стороны жизни 
и ребенка, и студента. И родителей в 
мире детей.

Сила воздействия Корчака в том, 
что он предстает перед нами одно-
временно сказочным мальчиком, 
королем Матиушем, и мудрецом, от-
крывающем детство, как неведомый 
мир.

Вечная память погибшим 6августа 
1942 года и во все последующие дни 
войны.

  Елена Лиханова, 
библиотекарь высшей категории 

сектора художественной 
литературы и библиотеки народа 

Казахстана

Сезон поздравлений открыт
В преддверии зимних праздников на факультете «Foundation» прошел 
открытый урок, посвященный празднованию Рождества и Нового года 
в англоязычных странах.

Мероприятие проходи-
ло на английском языке. 
Обучающиеся факультета 
под руководством препо-
давателей кафедры ино-
странных языков Аиповой 
Айнаш Камзеновны и Ко-
жиковой Асем Ахметулла-
евны продемонстрировали 
хороший уровень владе-
ния языком, рассказали 
волшебную историю про-
исхождения праздника, 
а также познакомились с 
культурой англоязычных 
стран, традициями, сим-
волами, национальными 
блюдами, приметами, ле-
гендами и особенностями 
празднования Рождества 
и Нового года.

С большим энтузиазмом 
и радостью ребята ис-

полняли рождественские 
песни, участвовали в тема-
тических конкурсах и вик-
торинах.

Завершился открытый 
урок поздравлением всех 
участников с наступаю-
щими праздниками и вру-
чением презентов с по-
желаниями на английском 
языке.

По словам декана фа-
культета «Foundation», 
к.п.н. Айжан Кудериной, ме-
роприятия, посвященные 
празднованию Рождества 
и Нового года, воспитыва-
ют у учащихся чувство ува-
жения к культуре народов 
англоязычных стран, дают 
возможность познакомить-
ся ближе с данными госу-
дарствами.

«На факультете «Foun-
dation» вместе с нашими 
ребятами обучаются и 
слушатели-иностранцы. 
Поэтому на таких заня-
тиях мы приобщаем сту-
дентов к культуре, тра-
дициям и обычаям друг 
друга. При этом особое 
внимание мы уделяем из-
учению английского язы-

ка», – говорит Айжан Ер-
мековна.

Мероприятие, зарядив-
шее всех праздничным 
настроением, прошло ди-
намично, было веселым, 
познавательным, чрезвы-
чайно теплым, светлым и 
добрым! Сезон поздрав-
лений с Новым годом от-
крыт!

Дни польской 
культуры 

С 4 декабря 
по 10 декабря в научной 
библиотеке имени 
С. Бейсембаева Павлодарского 
государственного университета 
имени С.Торайгырова в рамках цикла 
мероприятий «Библиотека мира» 
прошли дни польской культуры.
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Сырсандық

Координатор Проекта «Сырсандык» – Региональный научно-практический центр исследования межэтнических и межконфессиональных процессов ПГУ им.С.Торайгырова: 
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«Қазақстан Республикасындағы діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл 
жөніндегі 2013 – 2017 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаның» басты 

ережелерін жүзеге асыру контекстінде өткізілген іс-шаралар
2014 жылдың 18 желтоқсанын-

да С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік универси-
тетінде жастар ортасында діни 
сауаттылықты жетілдіру жəне 
діни экстримизм идеологиясы-
на қарсы əрекет мəселелерін 
көтерген семинар-кеңестің ке-
ңейтілген отырысы өтті.

Шараға С. Торайғыров атындағы 
ПМУ этносаралық жəне конфес-
сияаралық үрдістерді зерттеудің 
аймақтық ғылыми-практикалық 
орталығы мұрындық болды. Бұл іс-
шара деканат, құрылымдық бөлім-
ше қызметкерлеріне, факультет-
тердің ақпараттық-ағартушылық 
топтардың, студенттік ұйымдар-
дың мүшелеріне жастар ортасына 
деструктивтік бағыттағы дəстүрлі 
емес мұсылмандық ағымдар идео-
логиясының енуіне қарсы əрекет 
жəне лаңкестікке қарсы негіздерді 
түсіндіру мəселесі бойынша ақ-
параттық-кеңестік қызмет, əдісте-
мелік көмек көрсету мақсатында 
өткізілді. Семинар жұмысына фа-
культет декандары, декандардың 
орынбасарлары, кафедралардың 
меңгерушілері, эдвайзерлер, ма-
гистранттар мен студенттер, діни 
сауаттылықты жетілдіру бойынша 
ақпараттық-ағартушылық топтар-
дың мүшелері, студенттік өзін-өзу 
басқару жастар ұйымдарының 
басшылары жəне мүшелері, сон-
дай-ақ, Павлодар облысы дін істері 
басқармасы «Конфессияаралық 

қарым-қатынастарды талдау жəне 
дамыту орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің ақпарат-
тық-түсіндіру жұмыстары жөніндегі 
бөлім басшысы Зайда Асанбаева, 
теолог, исламтанушы, Павлодар 
қаласы «Ақ мешіт» мешітінің има-
мы Жолдас Бертымұратов қатыс-
ты.

Іс-шараның бағдарламасында 
онлайн-тəртіпте Ақтөбе облысы 
Дін істері басқармасы «Аңсар» ор-
талығының теологтарымен тағы-
лымды əңгіме орнады. Семинарға 
қатысушылар назарына теолог Ас-
қар Сабдиннің «Құран жəне қазіргі 
кезеңдегі ханафиттік мазхаб мек-
тебінің шариғат негіздері» жəне 
теолог Төлеген Талдыбаевтың 
«Деструктивтік бағыттағы дəстүрлі 
емес мұсылмандық ағымдардың 
идеологтарының тарту түрлері 
мен əдістері жəне жастар ауди-
ториясымен жұмыс жасау ерек-
шелігі» тақырыбын арқау еткен 
кеңестері ұсынылды.

Жəне де, қатысушыларға жас-
тар ортасында діни экстремизмді 
насихаттауға қарсылықтың қазіргі 
түрлері мен əдістері туралы жəне 
радикалды идеологияның ықпа-
лына түскен əдептермен жеке жұ-
мыстың ерекшелігі туралы теолог-
тардың кеңестері берілді.

Павлодар облысы Ішкі 
істер департаменті экстре-
мимзге қарсы күрес бөлімі 
басшысының м.а. Жанат 
Слямов жиналғандарға діни 
экстремизмнің идеологиясы-
на қарсы əрекет мəселесінде 
ҚР заңнамалық жəне норма-
тивтік-құқықтық базасындағы 
өзгерістер мен толықтыру-
лармен таныстырды.

Этносаралық жəне конфессияа-
ралық үрдістерді зерттеудің АҒПО 
директоры Нұржамал Тышкано-
ваның өз сөзінде Қазақстан Рес-
публикасындағы діни экстремизм 
мен терроризмге қарсы іс-қимыл 
жөніндегі 2013 – 2017 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарла-
масында белгіленген міндеттер 
контекстінде ақпараттық-ағарту-
шылық жұмыстардың ерекшелігі 
туралы ақпарт берді.

Бағдарлама бойынша, Этно-
саралық жəне конфессияаралық 
үрдістерді зерттеудің АҒПО ма-
мандары қазақ, орыс тілдерінде 
дайындаған «Білу қажет» атты ақ-
партты бүктемелері студенттерге 
таратылды. Бүктемені дайындаған 
орталық маманы Айнаш Шаймер-
ден жəне С. Торайғыров атындағы 
ПМУ гуманитарлық-педагогикалық 
факультет студенті Əділет Мейір-

манов. Бұл жұмысты көпшілік 
назарына Əділет Мейірманов 
таныстырып, таратты.

Семинар барысында 
«Білім+» жобасы бойынша ма-
териалдар жинағының тұсауы 
кесілді. Павлодар облысы дін 
істері басқармасының басшысы 

атынан «Білім+» ақпарттық-ағар-
тушылық жобасын жүзеге асыруы-
на, діни сауаттылықты жетілдіру 
мəселелеріне жан-жақты көңіл 
бөліп, жастардың діни санасын, 
рухани бағдарларын қалыптасты-
руға үлес қосқаны үшін С.Торайғы-
ров атындағы ПМУ ректоры, э.ғ.д., 
профессор Серік Өмірбаевқа Құр-
мет грамотасын жəне жобаның 
белсенді қатысушыларына Алғыс 
хат табыс етті.

Тұсаукесердің қорытындысын-
да, университеттің басшылығы 
атынан жобаның қатысушылары 
Алғыс хатпен жəне сертификат-
тармен марапатталды.

А.Ə. Шаймерден, 
С. Торайғыров атындағы 

ПМУ Этносаралық жəне 
конфессияаралық 

үрдістерді зерттеу аймақтық 
ғылыми-практикалық 

орталығының маманы

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР! СІЗДЕРГЕ КЕЗЕКТІ ДИАЛОГ АЛАҢЫНЫҢ «ТƏУЕЛСІЗДІК МЕНІҢ БАҒА ЖЕТПЕС БАЙЛЫҒЫМ» ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША ОЙ-ПІКІРЛЕРДІ ҰСЫНАМЫЗ.
АЙДАРДЫҢ ҮЙЛЕСТІРУШІСІ: ГУМАНИТАРЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТ-301 ТОБЫНЫҢ СТУДЕНТІ ƏДІЛЕТ МЕЙРМАНОВ

ЕЛДІҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ – 
БІРЛІКТЕ

Жалпы тəуелсіздік – қазақ хал-
қының көптен күткен арман-мақ-
саттарының көрсеткіші, жеткен 
белестерінің нəтижесі деп есеп-
теймін. Бұрын Қазақстан қандай 
болды жəне бүгін қандай? – деген 
сұраққа жауап беретін болсам, 
арасы жер мен көктей деп айту-
ға болады. Қазіргі таңда, бірінші-

ден, тəуелсіз, тілі, ділі, халқы біртұтас елге айналдық. 
Екіншіден, əлемдік картадан ойып тұрып орын алып, 
кең байтақ жерді иеленіп, ішкі жəне сыртқы саясаты-
мызды ешкімге жалтақтамай еркін жүргізудеміз. Əлем 
елдері Қазақ деген ұлт бар екенін танып жатқаны əри-
не тəуелсіздіктің арқасы. Біз бұған қуануымыз керек. 
Əлемнің дамыған елдерінен үйренетініміз де, жире-
нетініміз де жетерлік. Мысал үшін, Сауд Арабиясының 
жеті бірдей маңызы бар қалалары бар. Біз де неге Аста-
на секілді тағы да басқа да қалаларды өркендетпеске. 
Ол үшін ең бірінші – уақыт, екінші – бірлік керек. Қазақ 
айтады ғой, «Жұмыла көтерген жүк жеңіл», – деп. Сон-
дықтан Қазақстанда тұратын əр азаматтың: «Мен елім-
нен не алам деп емес, мен елім үшін не істей алам», – 
деген патриоттық сезімі болуы тиіс.

А.К. Тұрышев, 
ф.ғ.д., С.Торайғыров атындағы ПМУ 

«Қазақ филологиясы» кафедрасының профессоры

ТƏУЕЛСІЗДІК – 
ЕЛ ТІРЕГІ

Қазақстанның Тəуелсіздігі – 
бұл ғасырлардан аса тари-
хы бар қазақ мемлекетінің 
қалыптасуы мен дамуы, бүгінгі 
жеткен жетістігі мен асқан 
асуы.

Қазірде елімізге тыныштық 
заман орнап, артқа тастаған 
жиырма үш жылдың ішінде не 

атқардық деген сауал туса, тізбектеп сөзбен жеткізу 
мүмкін емес. Бір мемлекетке жетерлік іс тындырыл-
ды. Экономикалық жағдайымыз жақсарып, əл-ауқа-
тымыз артты. Қазақ мектептері мен бала-бақшалар, 
университеттер саны артты.

Білім мен денсаулық жағдайына аса мəн берілді. 
Өзге елдермен қарым-қатынасымыз жақсарып, сая-
си жəне мəдени қатынастар да үдей түсті. Еліміздің 
барлық саласындағы қызметкерлерге, шет елдің 
түрлі саладағы мамандарымен тəжірибе алмасуға 
жағдай жасалды. Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев айтқан-
дай: «Болашақ жастардың қолында!» Сондықтан да 
біз жастар тек білекті сыбанып, іске кірісуіміз қажет.

Еліміздің Туы көкте қалықтап, ынтымағы жарасқан 
ел болайық!

Е. Сағынтай, 
агротехнология факультетінің 

3 курс студенті, студенттік ректор

БЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖАТЬ 
ДОСТИГНУТОЕ ВО ИМЯ 

БУДУЩЕГО…
Мой Казахстан – это самая до-

рогая, важная, драгоценная, горя-
чо любимая страна. Это Родина 
моя…

Казахстан – страна больших 
возможностей, всего лишь 23 года 
назад ставшая независимой. Её 

развитие идёт большими темпами. Мы только студен-
ты, но уже сейчас строим планы на будущее, чтобы 
приносить пользу государству, приумножать богатства 
нашей Родины. Хорошо учиться, быть добрыми и ще-
дрыми, уважать пожилых людей и сверстников, многое 
должно нас интересовать, мы не должны быть «глухи-
ми» к бедам и страданиям людей.

И всего этого не было бы без нашего Президента – 
Нурсултана Абишевича Назарбаева, благодаря кото-
рому мы имеем возможность жить в мирной и благопо-
лучной стране. А что в жизни нужно человеку? Конечно, 
чтобы люди, засыпая, были бы уверены в том, что их 
жизни, их будущему ничего не грозит. Мир и согласие 
на земле – вот самое главное для каждого человека. 
Мы гордимся прошлым нашей страны, посвятим жизнь 
её настоящему во имя нашего общего будущего.

Н. Сеитов, 
студент 3-го курса гуманитарно-

педагогического факультета

НАЕДИНЕ С ЗАКОНОМ
Дорогие Друзья! И вновь я с Вами. В течение прошедшего месяца, изучив статистику правонарушений совершаемых молодыми людьми в возрас-

те от 16 и до 29 лет в Павлодарской области, пришел к выводу, что правонарушениями, наиболее часто совершаемыми молодежью являются: мелкое 
хулиганство, а так же нарушение запрета курения в отдельных общественных местах. О чем и буду повествовать в сегодняшней публикации.

В Главе 22 Администра-
тивные правонарушения, 
посягающие на обществен-
ный порядок и нравствен-
ность Кодекса администра-
тивных правонарушений 
Республики Казахстан (да-
лее КоАП РК) закреплены 
меры ответственности за 
совершение антиобще-
ственных проступков. Итак, 
остановлюсь более подроб-
но на двух статьях указан-
ной Главы.

Статья 330 Мелкое 
хулиганство.

Диспозиция (то есть опи-
сание запрещенных дей-
ствий, посягающих на ох-
раняемые общественные 
отношения): Мелкое хули-
ганство, то есть нецензур-
ная брань в общественных 
местах, оскорбительное 
приставание к физическим 
лицам, осквернение жилых 

помещений, загрязнение 
мест общего пользования, 
парков, скверов, в том чис-
ле выброс коммунальных 
отходов в неустановленных 
местах, и другие подобные 
действия, выражающие не-
уважение к окружающим, 
нарушающие обществен-
ный порядок и спокойствие 
физических лиц.

Санкция (указывает на 
правовые последствия не-
соблюдения требований 
диспозиции). Итак, за со-
вершение мелкого хулиган-
ства определён штраф в 
размере от трех до десяти 
месячных расчетных пока-
зателей (далее МРП, раз-
мер которого в 2014 году 
составляет 1852 тенге) либо 
административный арест на 
срок до десяти суток. При 
повторном совершении про-
ступка в течение года после 
наложения административ-
ного взыскания, налагается 

административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Объектом (это те обще-
ственные отношения, на 
которые посягает правона-
рушитель) правонарушения 
являются общественный 
порядок и спокойствие фи-
зических лиц.

Субъектом (правонаруши-
тель) данного правонаруше-
ния является физическое 
вменяемое лицо (ФВЛ), до-
стигшее на момент совер-
шения правонарушения 16 
лет.

Субъективная сторона 
(отношение лица к соверша-
емому деянию) правонару-
шения заключается в умыс-
ле правонарушителя, то 
есть он предвидел и желал 
наступление негативных по-
следствий.

Объективная сторона 
(внешнее выражение право-
нарушения) правонаруше-
ния состоит в совершении 

лицом следующих действий:
1) нецензурная брань в 

общественных местах;
2) оскорбительное при-

ставание к физическим ли-
цам;

3) осквернение жилых по-
мещений;

4) загрязнение мест об-
щего пользования, парков, 
скверов, в том числе выброс 
коммунальных отходов в не-
установленных местах;

5) другие подобные дей-
ствия, выражающие неува-
жение к окружающим.

Статья 336-1 КоАП РК. На-
рушение запрета курения в 
отдельных общественных 
местах.

Диспозиция: Курение в 
отдельных общественных 
местах, в которых законода-
тельством Республики Ка-
захстан установлен запрет 
на курение.

Санкция: Штраф в разме-
ре одного месячного рас-

четного показателя (МРП), 
при 1 МРП равен 1852тг. В 
случае повторного совер-
шения правонарушения в 
течение года после нало-
жения административного 
взыскания, предусмотрен 
штраф в размере от двух 
до пяти месячных расчет-
ных показателей.

Объектом правонару-
шения являются обще-
ственный порядок и нрав-
ственность.

Субъектом данного пра-
вонарушения является ФВЛ, 
достигшее на момент со-
вершения правонарушения, 
шестнадцатилетнего воз-
раста.

Субъективная сторона 
правонарушения заключа-
ется в умысле правонару-
шителя.

Объективная сторона со-
вершаемого правонаруше-
ния заключается в курении 
правонарушителем в от-

дельных общественных 
местах, в которых законо-
дательством Республики 
Казахстан установлен за-
прет на курение.

Дорогие друзья, буду рад 
вашим вопросам, которые 
можно присылать по адре-
су: http://vk.com/askhat_pvl.

Координатор проекта – 
Асхат Тлеуленов, 

студент 2-го курса 
факультета Бизнеса и 
права, специальности 

«Юриспруденция»

Дорогие Друзья! И вновь я с Вами. В течение прошедшего месяца, изучив статистику правонарушений совершаемых молодыми людьми в возрас-
те от 16 и до 29 лет в Павлодарской области, пришел к выводу, что правонарушениями, наиболее часто совершаемыми молодежью являются: мелкое 

хулиганство, а так же нарушение запрета курения в отдельных общественных местах. О чем и буду повествовать в сегодняшней публикации.
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Соңғы бет

Всякому человеку присущи 
определенные потребности, сре-
ди которых здоровая еда и сон, 
интересная работа и возможность 
самореализации, ну и, конечно 
же, комфортное место обитания. 
Ведь от того, насколько нам ком-
фортно в нашем доме, районе, 
городе зависит, насколько продук-
тивной будет наша повседневная 
деятельность. В этой связи по-
нятие комфортного проживания в 
городской среде приобретает осо-
бый смысл.

Чего уж кривить душой, в мире 
не так уж много городов, где жить 
действительно удобно и безопас-
но. Тем более удивительно обна-
ружить успешно реализованную 
концепцию неординарного подхо-
да в градостроении там, где этого 
совершенно не ожидаешь. Если 
конкретизировать, то, к примеру, 
многие крупные города, даже в так 
называемых «развитых» странах 
Европы и Северной Америки, кои 
нам непрерывно ставят в пример, 
далеки от концепции «города-меч-
ты». Подчас они больше походят 
на человека, измученного хрони-
ческими болезнями, одетого в до-
рогой, но уже вышедший из моды, 
костюм и горстями глотающего бо-
леутоляющие. Между тем, здесь 
есть и исключения. Об одном из 
таких, стоящих особняком горо-
дов, мы и будем говорить сегодня.

Куритиба – город необычный 
и тому есть ряд причин. Начнем 
с того, что находится он, как ни 
странно, в Бразилии. Эта страна, 
нашему обывателю нередко пре-
подносится в искаженном виде че-
рез «мыльные оперы», производ-
ство которых здесь поставлено 
на поток. Кроме того, как почти о 
любой стране, средствами массо-
вой информации у нас формирует-
ся определенный образ, нередко 
недостаточно соответствующий 
реальной картине мира. Мы не 
будем рассматривать и без того 
заезженные штампы по поводу 
Бразилии, «где много диких, диких 
обезьян». Мы попробуем увидеть 
другую Бразилию в лице отдельно 
взятого города.

Дорожное наследие
Система общественного транс-

порта в Куритибе хороша и проста: 
для скоростных автобусов выде-
лены проспекты с двусторонним 
движением. Проезд пассажиры 
оплачивают при входе на оста-
новку, поэтому посадка на автобус 
происходит быстро, да и водитель 
не отвлекается. Существуют и 
остановки с пересадкой на другие 
линии.

Проектированием такой систе-
мы начал заниматься в 1965 году 
Институт исследований и планиро-
вания городской среды, созданный 
при участии молодого архитекто-
ра-урбаниста Жайми Лернера. До 
него стратегия градостроителей 
сводилась к делению города на 

зоны и к строительству новых до-
рог. Институт же начал разрабаты-
вать общую концепцию города, а 
планирование стало системным и 
непрерывным процессом.

В 1971 году 33-летний Лернер, 
уже побывавший на посту пре-
зидента института, был назначен 
мэром Куритибы и начал вопло-
щать свои проекты в жизнь. Он 
видел будущее в развитии обще-
ственного транспорта и одно-
временно в расширении зеленых 
и пешеходных зон. Первые экс-
прессы по выделенным проспек-
там Лернер запустил в 1974 году. 
По тем временам решение было 
просто революционным. Куритиба 
стала моделью, по которой соз-
давалась система общественного 
транспорта в Боготе, Сантьяго, 
Мехико, Лос-Анджелесе, Сеуле и 
многих других городах мира.

Единственное, что не удалось 
скопировать практически никому, – 
та регулярность, с которой ходят 
автобусы: в рабочий день интерва-
лы составляют 1-3 минуты. И хотя 
экспрессы в Куритибе далеко не 
новые, а дороги слегка разбитые, 
жители, которые пользуются обще-
ственным транспортом каждый 
день, довольны, потому что всегда 
могут вовремя и быстро доехать до 
работы и учебы.

Правда, население Куритибы с 
1970-х годов увеличилось почти 
втрое и на сегодняшний день со-
ставляет 1 848 943 человек. Соот-
ветственно выросло и количество 
личных автомобилей и автобусы, 
которые когда-то решали пробле-
му транспорта в городе, стали по-
мехой для автовладельцев.

«Деревья подарят нам тень, 
если мы дадим им воду»

Стеклянную теплицу ботани-
ческого сада путеводители срав-
нивают с Хрустальным дворцом 
в Лондоне. Пожалуй, до дворца 
ей далековато, но в зеленом ухо-
женном саду теплица выглядит 
очаровательно. Неподалеку – 
озеро с черепахами и огромными 
карпами. По берегу бродят белые 
цапли, тут же сидят лесные утки. 
Немного погодя вы поймете, что 
так устроены все парки города: 
каждый – своего рода заповедник, 
где сохраняются флора и фауна 
региона. Проехавшись днем на 
туристическом экспрессе по горо-
ду, вы убедитесь, что он со всех 
сторон утопает в зелени и огром-

ные зеленые пространства плавно 
перетекают одно в другое.

Сегодня в Куритибе на каждого 
жителя приходится 64,5 м2 зеле-
ных насаждений. Причем в расчет 
не идут газоны и водоемы, только 
древесные массивы площадью не 
менее 100 м2.

В 1971 году, до прихода Лернера 
на пост мэра, на каждого горожа-
нина приходилось всего полметра 
зелени, хотя население города 
было втрое меньше. «Деревья по-
дарят нам тень, если мы дадим им 
воду», – под таким девизом нача-

лась программа озеленения. Го-
рожане сами поливали растения 
на улицах. Было посажено более 
миллиона деревьев благодаря 
экономии на ирригации.

«Кучерявые газонокосилки»
Если деревья Лернер доверил 

людям, то газоны – овцам по-
роды суффолк. Сэкономив на 
газонокосилках и бензине, мэр 
одновременно позаботился об 
окружающей среде, вспомнив 
старый добрый способ поддержа-
ния растительности в порядке. В 
1980-х годах кудрявые «работни-
ки» появились и в других парках 
города, при этом стоит отметить, 
что в Париже к их помощи начали 
прибегать только в прошлом году. 
«Трудятся» овцы не каждый день – 
у них, как и людей есть выходные 
и праздники. К тому же большое 
количество гуляющего населения 
в парке может навредить деликат-
ной нервной системе животных. 
Правда, при Лернере овцы людей 
не боялись и паслись на газонах 
каждый день на радость детям.

Избавление от мусора
Среди прочих экологических до-

стижений команды Лернера было 
избавление города от мусора. По-
скольку в бюджете Куритибы не 
хватало денег на строительство 
комплексов по сортировке отхо-
дов, мэр решил, что можно обой-
тись без больших инвестиций, 
если договориться с людьми. В 
1980-м году началась масштаб-
ная образовательная кампания в 
школах: детям внушали, что му-
сор нужно разделять, чтобы в по-
следующем его можно было пере-
работать. Дети, в свою очередь, 
объясняли это родителям, и те не 
желая выглядеть дикарями перед 
чадами, стали проявлять созна-
тельность.

В фавелах – традиционных 
районах трущоб, где мусоровоз 
зачастую не мог даже проехать, 
запустили программу по обмену 
мусора на продукты первой не-
обходимости и проездные билеты 
на месяц. Тогда это спасло город 
от обилия жестянок, пластика и 
бумажек.

Бразильская Европа
Гуляя по ухоженным улочкам ря-

дом с городскими парками, повсюду 
можно увидеть влияние европей-

ской архитектуры: то португальские 
изразцы, то германские фахверко-
вые балки. Для местных властей и 
СМИ это до сих пор служит поводом 
называть столицу штата Парана 
бразильской Европой.

Чтобы подчеркнуть связь с Ев-
ропейской культурой, около 20 лет 
назад в Куритибе были открыты 
Португальский культурный центр, 
Итальянские ворота, Немецкий лес, 
Польский лес и Мемориал украин-
ским иммигрантам. Хотя сегодня 
европейское происхождение не 
особо считывается в облике города.

Ностальгия по Мэру
Многие жители Куритибы сетуют, 

что ее лучшие годы были лет 12 
назад. И все достижения в виде чи-
стых жилых районов, удобного об-
щественного транспорта и парков, 
были созданы благодаря Жайми 
Лернеру. Он был мэром три срока, 
в общей сложности 12 лет и люди 
всякий раз переизбирали его, пото-
му что ему многое удавалось сде-
лать. При этом горожане недоволь-
ны современными политиками, по 
их мнению, думающими исключи-
тельно о своих интересах. Главный 
тезис многих горожан: «Важно, что-
бы над городом трудились профес-
сионалы, а не политики!».

«Нет людей, есть идеи»
Мудрецы былых эпох говорили: 

«Нет людей, есть идеи». И это из-
речение как нельзя лучше отража-
ет 9 основных принципов Жайми 
Лернера об идеальном городе-че-
репахе.

• Город не так сложен, как нам 
пытаются его преподнести про-
давцы сложностей.

• Иногда городу нужна акупун-
ктура: локальные изменения, бы-
стрые «уколы», которые придадут 
ему жизненных сил.

• Город должен расти по плану и 
быть многофункциональным: так, 
чтобы рядом были работа и учеба, 
торговые, культурные и спортив-
ные центры.

• Хороший дом подобен черепа-
хе: это дом, работа и возможность 
передвигаться.

• Транспорт – это такая система, 
которая позволяет жить и рабо-
тать в городе. Он не может быть 
сам по себе.

• Надо сократить количество 
машин, чтобы было больше про-
странства для людей. Обществен-
ные места – это главное, ради 
чего люди живут в городах.

• Элитные дома для богачей не-
рациональны, чем выше стены, за 
которыми они хотят спрятаться, 
тем больше шансов, что у входа, 
кто-то будет поджидать их с не-
добрыми намерениями. Нужно, 
чтобы разные люди с разным до-
статком жили в одном простран-
стве. Это и есть настоящая без-
опасность.

• Многие жалуются, что город 
слишком большой, а денег слиш-
ком мало. Надо решать проблемы, 
используя то, что имеешь.

Вместо заключения
Нам все время ставят в пример 

Европу с ее «городами мечты», 
выдержанными в едином архи-
тектурном ансамбле строго по 
букве закона, с идеально чистыми 
маленькими улочками (при этом 
почему-то всегда забывают упо-
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и город Неаполь) и запрете празд-
новать день рождения любимой 
бабушки с песнями и плясками до 
6 утра.

А задумывались ли вы, что мо-
жет быть, в холено-лощеной при-
лизанности Европейских городов 
нет жизни? Может быть, в них все 
слишком правильно? «Здесь не 
стой. Туда не ходи». Все красиво, 
но ничего нельзя. Где размах души, 
присущий нашему человеку? Вот 
выглянул он с утра в окно, а там – 
помойка. Вышел из подъезда, а 
там лужа на пол-двора и дорога до 
остановки, как полоса препятствий 
с неизбежными прыжками через 
лужи и брызгами грязи, смачно ле-
тящими в разные стороны. Зато по 
приходу на работу и по возвраще-
нии домой наш человек неизменно 
чувствует, что помимо всего проче-
го он сегодня прожил день не зря. И 
это далеко не сарказм, уважаемые 
читатели, ибо все эти мелочи – есть 
неотъемлемая часть нашей с вами 
жизни, своеобразное отражение на-
шего видения мира.

Возможно, не все, что удалось 
с успехом внедрить в солнечной 
Куритибе так же легко нашло бы 
свое применение и у нас. И если 
делать поправку на ментальную, 
культурную и этническую спец-
ифику нашего региона, то вышеу-
помянутые милые барашки скорее 
всего в первые же недели украси-
ли бы чей-нибудь дастархан.

Мы все разные, и это надо учи-
тывать. В любом случае нам всем 
следует задуматься над тем, как 
сделать жизнь в родном городе и 
стране в целом лучше, в первую 
очередь, начав с себя и перестав 
жить по принципу «моя хата с 
краю»… и перестав оглядываться 
на «старушку» Европу, ибо у нас 
всегда был и будет свой, только 
нам предначертанный, путь.

  РУФИНА ТОРПИЩЕВА

мянуть этнические гетто-кварталы 

Всякому человеку присущи Город-черепаха, 
или Идеи, 

которые работают


