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Родной язык, святой язык.
Отца и матери язык!

Как ты прекрасен! Целый мир
В твоем богатстве я постиг!

В Международный день родного языка все 
языки признаются равными, поскольку каждый 
из них уникальным образом отвечает предна-
значению человека и каждый представляет 
живое наследие, которое нам следует обере-
гать» (Коитиро Мацуура, генеральный дирек-
тор ЮНЕСКО)

Международный день родного языка отме-
чается каждый год с февраля 2000 года. Этот 
день провозглашен Генеральной конференци-
ей ЮНЕСКО в ноябре 1999 года.

Язык – самый сильный инструмент сохране-
ния и развития нашего материального и духов-
ного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, полови-
на из 6 тысяч языков мира могут в ближайшее 
время потерять последних носителей.

Такая печальная статистика заставляет за-
думаться и предпринять действенные меры, 
чтобы избежать потери такого огромного бо-
гатства в 6 тысяч языков.

Подобно нашему имени, мы обретаем род-
ной язык от нашей матери в детстве. Родной 
язык – душа нации, первостепенный и наибо-
лее очевидный ее признак. В языке и через 
язык выявляются такие важнейшие особен-
ности и черты, как национальная психология, 
характер народа, склад его мышления, са-
мобытная неповторимость художественного 
творчества, нравственное состояние и ду-
ховность. Возможности языка безграничны. 
Так, общий язык поддерживает сплоченность 
общества. Он помогает людям координиро-
вать свои действия, благодаря убеждению 
или осуждению друг друга. Кроме того, между 
людьми, говорящими на одном языке, почти 
автоматически возникают взаимопонимание 
и сочувствие. В языке находят отражение об-
щие знания людей о традициях, сложившихся 
в обществе, и текущих событиях. Он способ-
ствует формированию чувства группового 
единства, групповой идентичности.

Р.А. Омарова,
профессор кафедры «Иностранная 
филология и переводческое дело»
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Флаг Года Ассамблеи на-
рода Казахстана пронесли по 
историческим и культурным 
местам Павлодара. Эста-
фета началась у монумента 
Единства и согласия, затем 
ее участники направились к 
областному музыкально-дра-
матическому театру им. Ж. 
Аймаутова, посетили пло-
щадь государственных сим-
волов, памятник Ч. Валиха-
нову и Г. Потанину, монумент 
жертв политических репрес-
сий, обелиск Славы. В тор-
жественной церемонии под-
нятия флага Года Ассамблеи 
народа Казахстана принял 
участие аким Павлодарской 
области, председатель об-
ластной Ассамблеи народа 
Казахстана Канат Бозумбаев, 
а также члены этнокультур-
ных объединений, студенты, 

школьники, творческая ин-
теллигенция.

В числе участников шествия 
чести пронести символ Года 
АНК был удостоен студент и 
активист ПГУ им. С. Торайгы-
рова, отличник учебы, лидер 
молодежи Татаро-башкирско-
го общественно-культурного 
центра Павлодарской обла-
сти Ринат Абдулкаюмов. По 
мнению Рината, торжествен-
ный старт Года Ассамблеи 
народа Казахстана является 
знаковым мероприятием и 

масштабной демонстрацией 
идей мира и общественного 
согласия в Казахстане. «Наша 
общая задача – наполнить ра-
боту конкретными делами по 
сохранению единства и ста-
бильности в нашей многона-
циональной стране».

В фойе Дома дружбы была 
организована большая вы-
ставка декоративно-приклад-
ного искусства этнокультур-
ных объединений, а также 
проведен молодежный флэш-
моб.

ЗАРУБЕЖНАЯ НАУЧНАЯ 
СТАЖИРОВКА В БОЛГАРИИ

Магистранты агротехнологического факультета 
прошли научную стажировку в университете пище-
вых технологий (г. Пловдив, Болгария).

Университет пищевых технологий, основанный в 1953 
году как Высший институт пищевой и перерабатывающей 
промышленности (HIFFI), сегодня сочетает в себе полуве-
ковое наследие с современными методиками и динамич-
ный подход к обучению и исследованиям.

Магистранты специальности «Биотехнология» Ботагоз 
Манарбекова и Нурлыбек Каткенов по приглашению про-
фессора Стефана Драгоева прошли научную стажировку, 
в ходе которой ознакомились с методиками использования 
современного оборудования, получили возможность рабо-
тать в научных лабораториях, а также пользоваться ресур-
сами крупнейших научных фондов библиотеки универси-
тета для сбора информации по темам своих магистерских 
диссертаций.

«Нам удалось систематизировать те знания, которые 
приобрели за годы обучения в своем университете. Одной 
из важнейших составляющих научной стажировки явилась 
практическая направленность подкрепления полученных 
новых знаний», – признается Нурлыбек Каткенов.

«Наша научная стажировка была построена на тесной ра-
боте с зарубежными научными консультантами Стефаном 
Драгоевым, проректором по международному сотрудниче-
ству Николаем Менковым и известным европейским профес-
сором Албертом Кръстановым. Мы презентовали результаты 
проведенной научно-исследовательской работы, обсуждали 
вопросы, касающиеся тем магистерских диссертаций, а так-
же получили ценные консультации и указания по проведению 
дальнейших исследований», – говорит Ботагоз Манарбекова.

По итогам стажировки были получены сертификаты. 
Болгарскими учеными были отмечены высокая языковая 
подготовленность магистрантов Павлодарского госунивер-
ситета, актуальность тем исследований участников стажи-
ровки. Кроме того, они выразили намерение в дальнейшем 
содействовать поступлению магистрантов ПГУ имени С. 
Торайгырова в докторантуру PhD болгарских университе-
тов.

СТУДЕНТТЕР АРДАГЕРЛЕРГЕ ҚОЛҒАБЫС ЕТТІ

«Жас Отан» жастар қанаты-
ның белсенді жастары Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңістің 
70 жылдық мерекесі қарса-
ңында көмекке мұқтаж со-
ғыс ардагерлерінің үй ша-
руасындағы жұмыстарына 
көмектесті.

Павлодар қаласының арда-
герлеріне қолғабыс ету Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығын тойлау 
шеңберінде «Нұр Отан» пар-
тиясының «Ардагерлерді ар-
дақтайық» жобасы барысында 
өтуде.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 
«Жас Отан» ЖҚ белсенділері 
ПОФ «Жас Отан» ЖҚ-ның 

еріктілерімен бірігіп арда-

герлер үйінің ауласын қардан, 
қоқыстан тазалады. Жігерлі 
жігіттер қарияларға отын-суын 
тасып, азық-түлігін жеткізіп 
беруге көмектесті. Ал қыздар 
қарттарға үй ішіндегі тазалық-
қа кол ұшын берді.

Жастардың қажырлы еңбек-
терінен кейін майдангерлер 
соғыс кезіндегі жеңістері мен 
жеңілістері туралы естелік-
терімен бөлісті. Олар өздерінің 
жеңістен кейінгі өмірі, жанұяла-
ры жайында, соғыстан кейінгі 
қираған ел экономикасын кө-
теру бағытында атқарған ең-
бектері мен табыстары тура-
лы əңгімелеп берді. Қариялар 
жастардың қамқорлығына, кө-
мегіне дəн риза екенін жеткізді.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 

«Жас Отан» ЖҚ бөлімшесінің 
атқарушы хатшысы Кəусар Жо-
мартованың айтуынша қарт-
тарға көмектесу ізгіліктің бас-
тауы.

– Қарттарға қолғабыс ету – 
игі іс. Əсіресе жалғыз тұратын 
қарияларымыз біз сынды жас-
тардың көмегіне мұқтаж. Оның 
үстіне олар көп те емес. С.То-
райғыров атындағы ПМУ «Жас 
Отан» ЖҚ белсенділері шын 
көмекке мұқтаж болған жан-
дардың үйіне барып, үй шаруа-
шылығына көмектесуді əдетке 
айналдырып келеді. Осылай-
ша ҰОС ардагерлеріне бүгінгі 
өскелең ұрпақ шын пейілімен 
көмектесіп, ерліктеріне алғыс-
тарымызды жеткіземіз, – дейді 
Кəусар Жомартова.

ГОД АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА
СТУДЕНТЫ И АКТИВИСТЫ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ГОДА 
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА.

  Бетті дайындалған Руфина ТОРПИЩЕВА
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ПРИМЕР ДОБРЫХ ДЕЛ
Профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты Павлодарского государствен-
ного университета имени С. Торайгырова приняли участие в благотворительной акции «20 до-
брых дел», посвященной 20-летию Ассамблеи народа Казахстана.

Преподаватели и студенты внесли вклад в про-
водимое мероприятие, оказав благотворитель-
ную помощь в форме предоставления продо-
вольственных товаров, вещей, игрушек в центр 
реабилитации и адаптации женщин, не имеющих 
определенного места жительства.

В центре принимаются женщины в возрасте 
от 18 лет и женщины с несовершеннолетними 
детьми, оставшиеся временно без жилья в 
результате насильственных действий. Центр 
рассчитан на одновременное пребывание до 
30 человек.

«Здесь женщины могут обратиться к участко-
вому. Оказываем юридическую, медицинскую и 
психологическую помощь, пока не окажется пол-
ная социальная помощь, трудоустройство на ра-
боту», – сообщила специалист кризисного центра 
Ирина Фархудинова.

«Для многих женщин месяц, проведенный в 
центре, заставляет по-другому взглянуть на свою 
жизнь. И сегодня главное, что мы смогли помочь и 
порадовать конкретных людей. Многие жительни-
цы города о существовании центра еще не знают, 
но в его необходимости не сомневаются», – гово-

рит заведующая кафедрой 
Ассамблеи народа Ка-
захстана ПГУ им. С. То-
райгырова, к.и.н., доцент 
Гульфайрус Жапекова.

СТУДЕНТТЕР КЕЗЕКТЕН 
ТЫС ПРЕЗИДЕНТТІК 

САЙЛАУДЫ ҚОЛДАДЫ
«Жастар саясаты туралы жаңа заңның 

енгізілуі мен кезектен тыс Президент сай-
лауы – еліміздің ары қарай дамуының бір жаңа 
серпілісі» атты форумында С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік универси-
тетінің белсенді студенттері «Жастар сая-
саты туралы» жаңа заңды және ҚР Прези-
дентін кезектен тыс президенттікке сайлау 
жұмыстарына қолдауға шақырды.

Форумға С.Торайғыров атындағы ПМУ жастар 
ісі жөніндегі комитет төрайымы Ақбота Сарыбай, 
С.Торайғыров атындағы ПМУ əлеуметтік-еріктілер 
орталығының төрайымы Наталья Ульченко, С.То-
райғыров атындағы ПМУ «Насихат» саяси-құқық-
тық клубының төрағасы Бексұлтан Кабышев жəне 
«Жас Отан» жастар қанатының белсендісі Жаңыл 
Саттарова қатысты. Форум барысында қатысу-
шылар жаңадан қабылданған заң туралы талқы-
лап, оның жаңа баптары турасында көпшілік жас-
тар қауымына түсіндірді.

«Жастар саясаты туралы жаңа заң» атты баян-
даманы оқыған Сарыбай Ақбота өз сөзінде мем-
лекеттік жастар саясатының негізгі бағыттары, 
жастардың əлеуметтік құқықтары мен саяси құ-
қықтары жəне бостандықтары, жастардың еңбек 
жəне жұмыспен қамту саласындағы кепiлдіктерi, 
олардың тұрғын үй жəне басқа да жастардың 
өзекті мəселелерін шешуге жауап іздеді.

«Еріктілер қозғалысы» тақырыбында баяндама 
оқыған Наталья Ульченко: «Біздің келешегіміз – 
жастар. Жастардың қоғам қалыптасуында ма-
ңызды рөлi бар. Еріктілер қозғалысы – бұл сту-
денттердi əлеуметтік жауапкершілік тұрғысынан 
тəрбиелеуге, отаншылдыққа, көшбасшылыққа 
баулиды. Мақсатымыз – жастардың күш-жігерін, 
олардың ақыл-ойын дұрыс арнаға бұру, соған ық-
пал ету», – деді.

С.Торайғыров атындағы ПМУ «Насихат» саяси-құ-
қықтық клубының төрағасы Бексұлтан Кабышев: «ҚР 
Президентінің кезектен тыс президенттік сайлау – 
экономикалық дағдарыстан шығудың бір жолы», – 
деп оның бірнеше тиімді жақтарын нанымды жеткізді. 
Өз баяндамасында ол президенттік сайлаудың уақы-
тынан бұрын өтуді қолдайтынын айтып, барша жас-
тарды да Елбасын қолдауға шақырды.

Жаңа «Жастар саясаты туралы» заңның жүзеге 
асыру мəселелері» атты тақырыпта сөз алған Жа-
ңыл Саттарова бүгінгі күндегі жастардың өзекті 
деген мəселелеріне тоқталып, оны шешудің жол-
дарын айтты. Бүгінгі таңда елімізде жастарды 
қолдауға бағытталып жатқан мемлекеттік бағдар-
ламалар жайлы да сөз етті.

Павлодар мемлекеттік университетінің бел-
сенді студенттері жастар саясаты жөнінде өз ой-
ларын айтып, өзекті мəселелер төңірегінде ой 
бөлісті. Форум соңында барлық жастар ҚР Прези-
дентініңі кезектен тыс президенттік сайлауын қол-
дайтындарын білдірді.

СТИПЕНДИАТ
«KAZENERGY»
Студент энергетического 
факультета Даулет Кудерин 
стал обладателем стипен-
дии в рамках образователь-
ной программы ассоциации 
«KAZENERGY».

Образовательная програм-
ма Ассоциации «KAZENERGY» 
подвела итоги конкурса на 
предоставление стипен-
дии студентам высших 
учебных заведений Ре-
спублики Казахстан.

По результатам кон-
курса победителями 
стали 14 студентов ву-
зов РК нефтегазовых и энергетических спе-
циальностей. Комиссия учитывала учебные 
достижения (GPA должен быть 3,5 и выше), 
наличие научных публикаций и участие сту-
дентов в общественной жизни учебного заве-
дения и в спортивных соревнованиях, а также 
владение иностранными языками. Кроме того, 
учитывалось прохождение конкурсантами 
производственной практики на предприятиях 
нефтегазового и энергетического комплекса. 
Обязательным условием являлось видео-ре-
зюме, в котором студент представляет себя в 
творческой форме. Среди победителей дан-
ного конкурса – студент специальности «Ав-
томатизация и управление» энергетического 
факультета Даулет Кудерин.

По словам самого студента, данная стипен-
дия – это не только материальная составляю-
щая, направленная на поддержку студентов, 
но и определенная ответственность, возло-
женная на победителей. И, конечно же, обя-
занность не останавливаться на достигнутом, 
развиваться, продвигаться в выбранном на-
правлении.

Это не первая стипендия, выигранная на-
шим студентом. Даулет Кудерин как отличник 
учебы и активист является обладателем сти-
пендии, учрежденной Президентом РК. Дау-
лет не только учится на «отлично», он канди-
дат в мастера спорта по шахматам, защищает 
честь университета на областных и респу-
бликанских соревнованиях. Кроме того, за-
нимается в дебатном клубе молодежной ор-
ганизации «Самрук», является членом Клуба 
любителей книги «Вдохновение» при научной 
библиотеке им. Академика С.Бейсембаева.

Студент энергетического 
факультета Даулет Кудерин 
стал обладателем стипен-
дии в рамках образователь-
ной программы ассоциации 

Образовательная програм-
ма Ассоциации «KAZENERGY» 
подвела итоги конкурса на 
предоставление стипен-

  Бетті дайындалған Жанар ЕЛЕШОВА

СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ

Студент гуманитарно-педагогического 
факультета Максим Браун завоевал сере-
бро на всемирной студенческой универси-
аде в Словакии.

Начало 2015 года для ПГУ им.С. Торайгыро-
ва ознаменовано высоким спортивным дости-
жением студента Браун Максима, завоевав-
шего серебро в комбинированной эстафете 
по биатлону на всемирной студенческой уни-
версиаде в Словакии.

Биатлон – это зимний олимпийский вид 
спорта, сочетающий лыжную гонку со стрель-
бой из винтовки. На сегодняшний день су-
ществует много разновидностей биатлона, 
сочетающих лыжную гонку и стрельбу из 
спортивного лука (арчери биатлон), гонку на 
снегоступах и стрельбу из винтовки (биатлон 
на снегоступах), гонку на охотничьих лыжах и 
стрельбу из охотничьей винтовки (охотничий 
биатлон).

За блестящим выступлением нашего спор-
тсмена наблюдали не только жители Сло-
вении, но и весь мир. По словам директора 
спортивного клуба «Сункар» ПГУ им.С. Торай-
гырова Ж. Аблеева, будущее нашей страны – 
за здоровой нацией, и победа в соревновани-
ях такого уровня в очередной раз подтвердила 
высокие спортивные навыки наших студентов.

Как признается сам призер, эстафета про-
ходила в очень напряженной борьбе. «Сегод-
ня мне не хватило немного сил до золотой 
медали, но в предстоящих состязаниях я по-
стараюсь принести нашему вузу золотую ме-
даль», – говорит Максим.

«Здесь женщины могут обратиться к участко-
вому. Оказываем юридическую, медицинскую и 
психологическую помощь, пока не окажется пол-
ная социальная помощь, трудоустройство на ра-
боту», – сообщила специалист кризисного центра 

«Для многих женщин месяц, проведенный в 
центре, заставляет по-другому взглянуть на свою 
жизнь. И сегодня главное, что мы смогли помочь и 
порадовать конкретных людей. Многие жительни-
цы города о существовании центра еще не знают, 
но в его необходимости не сомневаются», – гово-

рит заведующая кафедрой 
Ассамблеи народа Ка-
захстана ПГУ им. С. То-
райгырова, к.и.н., доцент 
Гульфайрус Жапекова.
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Тағылым
ТӘУЕЛСІЗДІК 

ТҰМАРЫ

Елбасы Астанада өткен жиын-
да елімізді  Тәуелсіздігін 
елдікті  т�мары, ерлікті  шы-
нары деді. Б�л сөздер бізді  орта 
буын өкілдеріне, жастар�а �лкен 
саба�. Мен �алым ретінде ше-
телдерде жиі боламын. Елбасы 
сөзінде: «�аза�тарда «Елу жыл-
да – ел жа а» деген ��ым бар. 
Б�л сөздер не �ылыми-техника-
лы� прогресс, не инновациялы� 
технологиялар болма�ан ерте 
кезенде айтыл�ан…», деді. Сон-
да біздерден с�рап жатады, �ай 
елден келді дер деп, «�аза�с-
таннан» деп ма�танышпен ай-
тасы . �аза�ты  жері жайлы, 
еліміз жайлы айтып береміз. 
�ылым-білім саласы бол�анды�-
тан, шетелдерде �алым доста-
рымыз көп. Бізге келгенде олар 
ке  даланы көріп, та �алады, 
на�ыз өмір осында екен �ой, дала, 
на�ыз таби�ат, деп с�йсінеді.

Біз оларға Көк түріктер, Алтын Орда, 
Қазақ хандығы жайлы айтып береміз. 
Біздің ел-дігіміздің түптамыры кайдан 
шыққанын түсіндіреміз. Мен өзім тех-
нологиялар, инновациялар саласын-
дағы маман болсам да, тарихты өте 
көп оқимын. Елбасы айтқандай, мына 
ұлан-ғайыр жер, бабалар жазған ұлы 
тарих – біздің ұрпақтарға ұлы мұра. 
Тəуелсіздікті сақтайтын, қорғайтын 
жастар үшін Елбасының аманатты 
сөздерін санаға тоқулары қажет. Мен 
студентеріме де осыны айтамын. Ел-
басы жазған «Тəуелсіздік толғауы» əр 
қазаққа осылай рух берді. Бата да-
рыған халқым деді. Бұдан артық бата 
бола ма?! Əлемдегі 30 елдің қатарына 
біздің елімізді қосатын сендерсіндер 
деймін. Мəңгілік Елдің іргетасын сақ-
тайтын да осы жастар деп ойлаймын.

Екінші айтқаны – Ресеймен байла-
ныс. Біздің университет студенттері 
көршілес Барнаул, Омбы, Том қала-
сының студенттерімен тығыз байла-
ныста. Университетте студенттік ас-
самблея жұмыс жасайды. Тəуелсіздік 
дегеніміз – жалпыға ортақ еңбек, 
ғылым қуып, білім іздеген оқушылар 
мен студенттердің еңбегі. Еліміздің 
ұлттық байлығын еселей түсетін бар-
ша мамандық иелерінің еңбегі. Əрбір 
жас буынның жүрегіне Отанға деген 
шексіз сүйіспеншілік дарытатын қа-
зақстандықтардың еңбегі деді. Көңіл-
ге тоқып-түйгендерге бұл қандай та-
маша сөздер.

Бізге осындай биік рухты оятатын 
сөздер күн сайын қажет. Тəуелсіздік 
тұмары жүрегімізде тұр. Кім-кім де 
мойнындағы тұмарым түсіп қалма-
сын деп сақтап жүреді ғой, ал жүрек-
тегі тəуелсіздік тұмарын қорғау, əри-
не, одан мың есе қымбат. Қазақтың 
əр баласы сөзбен, əнмен, толғаумен 
өссе ғой. Елімізді Елбасы сүйгендей 
шынайы жүрекпен сүйіп, қорғап, сақ-
тауға əрқашан дайынбыз.

Жұмабек Мұхтарұлы, 
С. Торайғыров атындағы ПМУ 

қ. профессоры, Павлодар 
облысының өңірлік инновациялық 

жүйесін қалыптастыру жəне 
дамыту жөніндегі жұмыс тобының 

мушесі.
2014 жылғы 20 желтоқсанда 

Егеменді Казакстан газетінде 
жарияланған мақала.

КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ПОНТИЙСКИЕ СТЕПИ?
Павлодарский государственный 
университет имени С. Торайгы-
рова посетила международная 
команда исследователей под 
руководством норвежского 
историка Стурлы Эллингвога и 
датского исследователя ДНК 
Петер Дамгорд.

Команда Эллингвога работает в тес-
ном сотрудничестве с научными со-
трудниками Карагандинского государ-
ственного университета, ПГУ имени С. 
Торайгырова, а также Беттиной Хейер-
дал, дочерью известного норвежского 
археолога и исследователя Тура Хей-
ердала.

Мультидисциплинарная команда во 
главе с Эллингвогом, которая вклю-
чает в себя археологов, лингвистов, 
историков и генетиков, ищет дополни-
тельные генетические доказательства 
для подтверждения теории единой 
прародины индоевропейцев. В настоя-
щее время ученые собирают образцы 
ДНК древнего населения Прииртышья 
в Павлодаре, чтобы поддержать тео-
рию о родстве европейцев. Согласно 
так называемой курганской гипотезе, 
которая впервые была сформулиро-
вана литовско-американским исследо-
вателем Марией Гимбутас в 1956 году, 
индоевропейская прародина была рас-
положена в понтийских степях. Данная 
территория простирается от Восточной 
Украины, южной России и до северо-
запада Казахстана, откуда ранние ин-
доевропейцы расселились не только 
в Европу, но и далеко в Азию. Поэто-
му изучение ДНК древнего населения 
Прииртышья имеет особое значение.

«Курганская гипотеза в некоторой 
степени подтверждается генетически-
ми доказательствами. За последние 15 

лет гаплогруппа Y-ДНК R1a была оха-
рактеризована как генетический сигнал 
прото-индоевропейцев. Теория теперь 
выглядит более правдоподобной, чем 
когда-либо, благодаря недавним от-
крытиям о ее структуре и филогеогра-
фии. Кроме того, гаплогруппа Y-ДНК 
R1a была найдена в многочисленных 
древних останках, предположительно 
принадлежащих ранним индоевропей-
цам», – говорит Стурла Эллингвог.

По словам Петера Дамгорда, в по-
следние 2-3 года технология ДНК 
стала гораздо более продвинутой в 
сфере исторических исследований о 
человеческой миграции. Лаборатория 
ДНК в Копенгагене, «Центр Геогене-
тики», является одной из самых со-
временных лабораторий ДНК в мире, и 
при их участии в этом проекте теперь 
можно стать ближе к пониманию, где 
находилась индоевропейская праро-
дина.

В рамках визита в Павлодарский го-
сударственный университет имени С. 
Торайгырова гостям была представле-
на информация об имеющихся матери-
алах, охватывающих широкий хроноло-
гический диапазон протяженностью в 
несколько тысяч лет от неолита до ран-
него железного века. Ученые посетили 
также Объединенный археологический 
научно-исследовательский центр им. 
А.Х. Маргулана. Руководитель центра 
В.К. Мерц продемонстрировал резуль-
таты полевых археологических ис-
следований и поделился своими раз-
мышлениями на тему происхождения 
индоеврепейцев и значения собранных 
им материалов для решения данной 
проблемы. В ходе проведенных со-
вместных работ было отобрано более 
60 образцов, по результатам которых 
прояснятся многие культурно-истори-
ческие вопросы и определятся направ-
ления дальнейших поисков.

От библиотеки на всю 
жизнь, к библиотеке через 

всю жизнь
Говорят, дороги мы выбираем сами... Но 
ведь что-то заставляет нас сделать тот или 
иной выбор. И этот момент наступил в жизни 
Надежды Константиновны Курбатовой. И огромную 
роль в этом сыграла любовь к книге.

Надежда Константиновна родилась 
14 февраля 1955 года в городе Павло-
даре, выросла в большой и дружной 
семье.

Неутомимая энергия, знания и ак-
тивная жизненная позиция привели 
Надежду Константиновну в детскую 
библиотеку №4 после окончания Се-
мипалатинского библиотечного тех-
никума. В разное время она работала 
заведующей детской библиотекой, 
заведующей отделом обслуживания, 
методистом ЦБС г. Павлодара,за это 
время она заканчивает Восточно-Си-
бирский институт культуры в г. Улан-
Удэ. Ее приглашают в филиал ПКТИ 
«Казстрой проект» заведующей тех-
нической библиотекой, а с января 
1993 г. она переходит работать в ву-
зовскую библиотеку Казахского госу-
дарственного технического универси-
тета. С ноября 1998г. она возглавляет 
научно-библиографический отдел на-
шей библиотеки.

Начало библиографической дея-
тельности положила рекомендатель-
ная библиография. Помимо первых 
небольших брошюр, памяток, библи-
ографических списков литературы, 
статей были подготовлены и биоби-
блиографические указатели : Воло-
шину В.О, Глазырину А. И, Жанахутди-
нову Б.Г, Жуматаевой Е.О, Бойко Ф.К, 
Иренову Г.Н. и другие.

Она является инициатором изда-

ния таких уникальных указателей, 
как «Указатель к газетам «Знание» и 
«Білік» ПГУ им. С. Торайгырова, «Би-
блиотечное дело Павлодарского При-
иртышья», «Труды ученых ПГУ им. С. 
Торайгырова. Факультет истории и 
права, «Указатель библиографиче-
ских пособии научной библиотеки 
им. академика С. Торайгырова 1981-
2010», вспомогательные указатели к 
Материалам республиканской науч-
ной конференции молодых ученых, 
студентов и школьников «Y Сатпаев-
ские чтения» НБ им. академ. С. Бей-
сембаева ПГУ им. С. Торайгырова., 
Павел Васильев: библиографический 
указатель и другие. Кроме этого, она 
является редактором библиографи-
ческих пособии. Надежда Констан-
тиновна щедро делится знаниями и 
опытом, учит своих коллег работать 
с малоизвестными книжными фонда-
ми, заставляет осмысливать добытые 
сведения, анализировать факты.

Публикации Курбатовой Н.К. отли-
чают глубокое знание предмета, ло-
гичность и доступность изложения, 
умение заинтересовать поставленной 
проблемой и предложить оптималь-
ный вариант решения.

Я счастлива нашим знакомством, 
сотрудничеством, дружбой, которые 
начались еще в семидесятые годы. В 
то время я работала вместе с ней в 
детской библиотеке №2.

С первой встречи меня поразили 
ее доброжелательность и внимание к 
людям, неутомимость, даже одержи-
мость в своей просветительской мис-
сии и творческий энтузиазм.

Надежда Константиновна – высокий 
профессионал и подлинный эрудит, 
пользуется заслуженным авторитетом 
и уважением в коллективе. Но ценят 
ее не только за профессиональные 
качества, она исключительно добрый 
человек, искренний патриот библио-
графической работы. Мы уверены, что 
ценный опыт Надежды Константинов-
ны еще долгие годы будет служить би-
блиотекарям не только нашей библио-
теки, но и библиотекарям Казахстана.

Мы восхищаемся ее энергией, си-
лой воли, интересом к жизни, умению 
радоваться каждому дню и наслаж-
даться каждым мгновением. Она яв-
ляется примером для нас, мы отдаем 
искреннюю дань уважения ее мудро-
сти и жизненному опыту.

Коллектив научной библиотеки от 
чистого сердца поздравляет Надежду 
Константиновну с прекрасным юбиле-
ем, желает долгих и счастливых лет 
в кругу родных и близких, здоровья, 
радости и благополучия. Пожелаем 
побольше времени посвящать себе, 
и главное – быть в гармонии с собой, 
жить счастливой жизнью.

С.А. Исамадиева,
директор НБ имени акад. С. Бейсембаева
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Әдебиет мұрасы

Ілияс Есенберлиннің оқып-
тоқыған мамандығы – кен-ме-
таллургия инжинері. Тарих 
мамандығын кəсіби иегерме-
се де тарихи хронологиялар-
ды əспеттеп, суреттеуде шын 
біліктілігін танытты. Ол өз шы-
ғармаларында Қазақ хандығы 
мен хандары, билері мен ше-
шендері, батырлары мен жы-
раулары, қайсар өр тұлғалары 
туралы сырлы дүниелерді ақ-
тарды, қазақ мемлекеттілігіне 
құнды сан қырлы фактілерді 
паш етті. Тарихи оқиғалар-
ды əдебиет тілінде сайратты. 
Оқырманды бір сəтке Хан са-
райына апарып, хандар мен 
сұлтандардың тартысына куə 
еткізді. Ілияс Есенберлиннің 
бір ғасырлық мерейтойы мен 
Қазақ хандығының 550 жыл-
дығын тойлау бір жылдың 
еншісіне келіп, жазушының 
тарихи романдары бір жасап, 
жаңғырып қалғаны да сөзсіз. 
Бүкіл Қазақстан осы мерекені 
ЮНЕСКО-ның 2014-2015 жы-
лының ұмытылмас күндердің 
күнтізбесі шеңберінде атап 
өтуде.

ӨМІР СҮРУГЕ ДЕГЕН 
ҚҰЛШЫНЫС

Ілияс Есенберлин 1915 жыл-
дың 10 қаңтары күні Ақмола об-
лысының Атбасар уезінде ағаш 
шеберінің шаңырағында дүние-
ге келді. Ілияс Есенберлиннің 
бір кіндіктен тараған əпкесі 
жəне інісі болды. Əпкесі жаста-
йынан тұрмыс құрады, барған 
жерінде бағы жанбай, кейін кен 
жұмыстарына кетіп, Ілияс əп-
кесінен хабарсыз қалды. Əке-
шешесі індеттен көз жұмады. 
Өздерінің де шиттей балалары 
бар туыстары інісі Раунақты 
ғана бағып-қағуға шамасы ке-
летінін айтады. Онсыз да, бұл 
маңда қорасан індеті өршіп 
тұрған кез еді. Сол аймақтың 
көбісі осы пəленің салдары-
нан қырылып жатқан-ды. Ілияс 
Есенберлиннің баласы Қозы-
көрпеш Есенберлиннің баспа-
сөздердің біріне берген сұх-
батында: «Əкемді дала кезіп, 
қаңғып жүрген жерінен тауып 
алып, балалар үйіне жеткізген. 
Əкем мені тауып алмағанда 
сол қыстан аман қалар ма едім 
деп, балалар үйіне тəрбие-
ленгеніне шүкіршілік білдіріп 
отыратын. Мүмкін əкемді өмір-
ге деген құштарлық пен еш 
қиындыққа қарамастан 
өмір сүруге деген құл-
шыныс жетелеген бо-
лар деп ойлаймын», 
(«Караван» №35 2014 
жыл, 5 қыркүйек) – деп 
бөліседі.

ШАРТАРАПҚА ҚАЗАҚТЫ 
ТАНЫТТЫ

Ілияс Есенберлин қазақ əде-
биетінің тарихында бүгінгі күн-
ге дейін ең көп роман жазған 
жазушы ретінде белгілі. Оның 
қолынан шыққан романдардың 
барлығы да оқырманның оң 
бағасына ие болған. Оның бұл 
еңбектері əлемнің 30 тіліне 
аударылып, шамамен 9 мил-
лион таралыммен шартарап-
қа тарады. Мəселен, «Айқас», 
«Ғашықтар», «Қатерлі өткел», 
«Алтын құс», «Маңғыстау 
майданы», «Алтын аттар оя-
нады», «Көлеңкеңмен қорғай 
жүр», «Алыстағы арпалыс», 
«Аққу құстар қуанышы», «Ма-
хаббат мейрамы», «Аманат» 
атты романдарында əлі ешкім 
көтермеген тың мəселелер кө-
терілген. Ол Ұлы Даланың өт-
кені туралы құпияларды ашып, 
Жəнібек хан, Керей, Əбілқайыр 
хан, Қасым хан, Жəңгір хан, 
Абылай хан, Кенесары хан, 
сондай-ақ, атақты билері мен 
батырлары, жырау, шешендер 
туралы деректерге қанық етті 
оқырманды.

Ілияс Есенберлин 1969 
жылы «Қаһар», 1971 жылы 
«Алмас қылыш», 1973 жылы 
«Жанталас» романдарын жаз-
ды. ХV ғасырдан XIX ғасырдың 

ортасына дейінгі оқиғалар-
ды бейнелеген бұл романдар 
«Көшпенділер» трилогиясына 
біріктірілді. Өмірінің соңғы күн-
дерінде «Алтын орда» тарихи 
романы дүниеге келді.

«Көшпенділер» – қырық 
жылдан аса уақытта жазыл-
ғанның өзінде бүгінгі күні тари-
хи романдардың ішіндегі көш 
бастап тұрған роман. Трилогия 

шыққанға дейін «Айқас» атты 
романы үшін 1968 жылы 
ҚазКСР мемлекеттік сый-
лығын алып үлгерген Есен-
берлиннің «Көшпенділері» 
КСРО мемлекеттік сыйлы-

ғына ұсынылып, негізгі 
үміткерлердің бірі са-

налды.
Оның тарихи 

р о м а н д а р ы н -
да қазақ əде-

биетінде бұ-
рын- соң ды 
о с ы л а й -
ша тари-
хи шежіре 
кең əрі 

т ə т п і ш т е п 
б а я н д а л ып, 

əдеби көркемделген туынды 
болмағаны анық. Əлі күнге 
дейін «Көшпенділер» три-
логиясы көп оқылатын жəне 
басқа тілдерге көп тəржімала-
натын шығарма болып отыр. 
Ғылымда да сол уақытқа дейін 
терең зерттелмеген тарихтың 
белгісіз белестерін оқырман 
қауымға паш ету үшін жазушы-
ға үлкен ерлік қажет еді. Ілияс 
Есенберлин мұндай батыл 
қадамға ойланбастан барды. 
Ұлты үшін, қазақ халқы үшін, 
болашақ үшін барды. Өз ең-
бектерін жазу арқылы елінің 
тарихын түгендеуді өзіне ел 
алдындағы парызы деп түсін-
се керек. Қаламгер қазақтың 
тарихы мен болмысын, дүние-
танымы мен мəдениетін жа-
һанға жария етіп, танытты.

ХАЛЫҚ ЖАУЫНЫҢ КҮЙЕУ 
БАЛАСЫ АТАНЫП…

Ілияс Есенберлин 18 жасын-
да-ақ Қарсақпайда атқару ко-
митетінде қызмет етті. Ол раб-
факта (жұмысшы факультеті) 
білім алып, кейін Алматыдағы 
политехникалық институтты 
тəмамдап, 1940 жылы Жез-
қазғанға жұмысқа аттанады. 
Кенеттен басталып кеткен со-
ғыстың салдарынан ол Қызыл 
əскер қатарына шақырыла-

ды. Рига əскери-саяси учили-
щесінде оқып, ары қарай май-
данға кетті. Ленинград түбінде 
соғысып, 1942 жылы аяғынан 
қатты жарақаттанып елге 
оралды. Алматыға келіп жұ-
мысқа орналасады, шаңырақ 
көтереді. 1937 жылы атылып 
кеткен əділет халықкомиссары 
Хамза Жүсіпбековтің қызына, 
бұл некенің салдарынан бола-
тын қиындықтарға қарамастан 
үйленіп, қырық жыл тату-тəтті 
ғұмыр кешеді. Бұл некесі үшін 
көп жапа шегіп, қуғынға да 
ұшырайды. Қайын енесін Ал-
жирден алдырғаны үшін НКВД-
ның назарына ілігіп, 1949 
жылы 10 жылға бас бостан-
дығынан айырылды. Жазасын 
Қарақұм каналы құрылысында 
жарылыс жұмыстары жөнінен 
тау инженері болып бес жыл 

жұмыс істеп 
өтеді. 1953 
жылы ақта-
лып келген 
соң Қазақ 
К С Р - н ы ң 
Геология ми-
нистріліг ін -
де, кейін 
ш а х т а д а 
б а с қ а р м а 
басшысы бо-
лып қызмет 
атқарады.

27 КҮНДЕ ЖАЗЫЛҒАН 
РОМАН

Мақаланы жазу барысын-
да «Жан сырым» кітабындағы 
əдеби сыншы Павел Косенко-
ның жазушы туралы естелігі 
көзіме түсті. Ілияс ағаның ең-
бек жолына қанығу үшін оқыр-
манға осы үзіндіні ұсынуды 
жөн таптым.

– Ілияс Есенберлин асық-
пай-саспай бір жұмыс күнінде 
сан алуан шаруа бітіріп үлге-
ретін. Ал кешкі сағат алтыдан 
кейін І.Есенберлин директор-
лықтан «түсетін». Кешкісін, 
не демалыс күндері қызмет 
бабымен соғылатын қоңырау-
ды ол жек көретін. Тіпті дүние 
аударылып жатса да. Өйткені 
бұл уақытта ол директор емес, 
жазушы болатын. Қызық еді.

Бірде «Осы кісі қай жерде 
жүріп осыншама кітап жазды» 
деген ойтүрткімен сұрап едім, 
Ілекеңнің айтқаны:

– Үйге келемін, шəй ішемін, 
сосын ұйықтаймын. Сағат он-
дарда үйдегілер сабырлана 
бастайды. Сосын мен столыма 
отырып, түнгі 3-4-ке дейін жа-
замын.

– Демалыс күндері де ме?

– Жоқ, демалыс күндері мен 
аз жұмыс істеймін. Бізде, қа-
зақтарда қонаққа бару, достар-
мен араласу деген салт бар 
ғой.

– Сонда бір түнде қанша жа-
зып үлгересіз?

– 20-30 бет.
«Көшпенділер» трилогия-

сының бір романын Ілекең бір 
айда (қаңтарда) жазды. Оның 
ішіндегі 4 күні жақын досы – 
дарынды жазушы Қапан Саты-
балдиннің қайтыс болғандағы 
шаруаларына кетті. Ай емес, 
27 күнде жазды.

ҚАЙТАЛАНБАС 
ТУЫНДЫЛАРДЫҢ 
ДҮНИЕГЕ КЕЛУІНЕ СЕБЕП 
БОЛҒАН ДОСТЫҚ

Жазушы Шарбану Құмарова 
«Тұйық өмірдің құпиясы» кі-
табындағы Ілияс Есенберлин 
туралы естелігінде былай де-
ген еді: «Есенберлинге көп кө-
мектескен Дінмұхамед Қонаев 
еді. Ол тарихи кітаптарын ұзақ 
уақыт шығара алмай жүрді. 
Ыңғайы келіп, Қонаевқа жо-
лыққан соң кітаптары шетінен 
басылды». 1967 жылы Ілияс 
Есенберлин «Жазушы» бас-
пасының басшысы болып қыз-
метке тағайндалады. Расында 
мұндай жаңалыққа сол кездегі 
əдебиет майталмандары қат-
ты таң қалады. «Мамандығы 
инжинер Ілияс еліміздегі бас 
əдеби мекемені басақарғаны 
несі?!» деген уəждер де жиі ай-
тылыпты. Бұл жөнінде жазушы 
Қабдеш Жұмаділов былайша 
еске алады: «Көп жылдар қу-
ғын көріп, əр жерде есік қақты 
боп жүрген Ілияс Есенбер-
линнің бұлайша аяқ астынан 
республикадағы бірден-бір 
əдеби баспаға директор болып 
шыға келуі қалам ұстап жүрген 
қауымды дүрліктіріп тастады». 
Ілияс Есенберлиннің бойында-
ғы тума дарынын, қаламгерлік 
қасиетін Қазақстан Компартия-
сының бірінші хатшысы Дінмұ-
хамед Қонаев аңғарып, бас-
паға басшы болуына да жол 
салған болса керек. Олардың 
достығы Дінмұхамед Ахметұ-
лы Балқашта қызметте жүр-
генде Ілияс Есенберлин оның 
қоластында жұмыс істеген 
кездерден басталған дейді. 
Екеуінің мамандықтары да 
тау-кен инжинері, бір-бірімен 
тіл табысып, өзара сыйлы бол-
ған деседі көрген көздер.

PS. Ілияс Есенберлин бес 
ғасыр бойына мемлекеттілік 

тұрғысынан болған та-
рихи ірі уақиғаларға əде-
би сарын беріп, бірнеше 
ғасырлар тоғысында 
болған өзгерістерді өз 
көзімен көргендей бей-
нелеп берді. Бұл – əде-
биеттің тілінің құдіреті. 
Тарихи фактіге сөзден 
əдемі өрнек құрып, тама-
ша қайталанбас туынды-
ны дүниеге əкелген жазу-
шыны дара да дарынды 
деп айтпасқа болмас.

  Жанар ЕЛЕШОВА
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ҚАЗАҚТЫ ӘЛЕМГЕ 
ТАНЫТҚАН ҚАЛАМГЕР
ІЛИЯС ЕСЕНБЕРЛИН – ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕ АЛҒАШ БОЛЫП ТАРИХИ ТАҚЫРЫПҚА ҚАЛАМ 
ТЕРБЕП, ОҚЫРМАНДЫ ӨТКЕН КҮНДЕРДІҢ БЕЛЕСІНЕ САМҒАТА БІЛГЕН ШЕБЕР ЖАЗУШЫ. 
ОНЫҢ ШЕБЕРЛІГІ ДЕ ДАРАЛЫҒЫ ДА ЕШКІМ БАРА БЕРМЕЙТІН ӨТКЕН УАҚЫТТЫҢ 
ОҚИҒАЛАРЫНА БІЛЕК СЫБАНА БАТЫЛДЫҚПЕН БАРУЫНДА БОЛСА КЕРЕК.

Алғаш рет 1976 жылы «Көшпенді-
лер» атымен жарық көрген три-
логия орыс тілінің өзінде 12 рет 

басылып, 1,5 миллион тиражбен тарапты. 
«Көшпенділер» трилогиясы əлемнің 30 
тілінде жарық көріп, 50 рет қайта басыл-
ған екен. 2005 жылғы есеп бойынша, дү-
ниежүзіне таралған жалпы тиражы 3 мил-
лион дана. Бұл трилогияның негізінде 2005 
жылы «Көшпенділер» атты тарихи көркем 
фильм түсірілді.

Кітапты жазғандағы асыл арманым не?
Жазушы еңбектерін аса мұқият дайындықпен əрі көп уақытқа 

созбай жазуды дағдыға алған. Бірде ол: «Мен алдыменен ма-
териал жинаймын. Деректер іздеймін. Айғақты уақиғаларды қа-
раймын. Халық фольклорына сүйенемін. Жазба бетінде қандай 
шығармалар бар, соның барлығын қолым жеткен жерге дейін 
зерттеймін, оқимын, бірімен бірін салыстырамын. Осылай дайын-
даймын. Материал дайындалғаннан кейін алдымен ойға салып, 
бір жыл өте ме, көп жыл өте ме, миыма өзім жазамын. Не туралы 
болу керек, асыл арманың не еді осы кітапты жазғанда, нені кө-
тергің, нені ашып айтқың келеді?.. Тереңдеп ізденіп, өз ақылым-
ның жеткен жеріне шейін жазамын», – деген екен.
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– Ассалаумағалейкум, Жұмасейіт 
аға! 75-жылдық мерейтойыңыз құт-
ты болсын.

– Уағалейкүмассалам, рахмет.
– Сіз журналистік қызметке дейін 

тракторшы, мектепте мұғалім, пар-
тия-кеңес қызметтерінде еңбек 
еттіңіз. Журналистика саласына қа-
лай келдіңіз?

– Еңбек өтілімімнің 58 жылын қас қа-
ғымда шарлап шығу қиын болар. Əйтсе 
де, өткенге ой жүгіртіп, көңіл иірімдерін 
сабақтайын. Мен қыс айларында қалың 
қар басатын, жазда жауыннан езілген 
саз батпақтан көлік түгілі аяғыңды зор-
дың күшімен алып жүре алатын, ша-
ғын аралдай «Шұға» ауылында туып, 
өстім. Оқушы шағымнан кітап оқуға 
əуес болдым. Ауыл мектебіндегі шағын 
кітапхананың 100-ден астам кітаптарын 
бəрін оқып тауыстым. Коминтерн атын-
дағы совхоздың парткомы «Лениншіл 
жас» газетін жаздырып, арнайы біздің 
ауылға жібереді. Бөлімше басшылары-
нан оны мен сұрап алып оқитынмын. 
Бұл газет жастар тəрбиесі тақырыбын 
нөмір сайын жазатын. Газетте жастар 
арасындағы достық, махаббат, туыстық 
жарасымды өмір, жастардың өмірдегі 
қателіктерінің себеп-салдары, жоғары 
оқу орындары студенттерінің өмір-ты-
ныстары жайында тартымды тақырып-
тар жарияланатын. Соларды оқып, өзім 
бір жаңа тіршілікті көріп, жақсылармен 
араласып жүргендей қуанышты сезім-
ге бөленетін едім. Менің осындай күн-
делікті тіршілігімді көріп, анам Нұрым 
қошеметтеп те қоятын. Өйткені, анам-
ның оқиғаны көруінен-ақ суырып салма 
өлеңмен сол қалпында, дəлме-дəл си-
паттайтын қабілеті болды.

Біздің ауылда ол кезде балалар 
мектеп бітірісімен жұмыс істейтін еді. 
Мамандық таңдап, жоғары оқу орын-
дарына түскен жастар бірен-саран еді. 
Совхоз, аудан орталықтарында бізден 
бұрын орта мектепті бітірген Тасболат 
Шаяхметов, Олжабай Жармакин, Қа-
биден Зағұпаров сияқты талапты аза-
маттар жоғары оқу орындарын бітіріп, 
ұстаздық, комсомол-партия қызмет-
теріне орналасып, өңірге белігілі бола 
бастағанын ауылда жүріп, сырттай ес-
титінбіз. Сөйтіп жүргенде мен де жо-
ғары білім алуды армандадым. Сол 
арманыма біртіндеп жеттім. Қараған-
ды педагогикалық инстиутында оқып 
жүргенде Қарағанды қаласындағы об-
лыстық теледидар студиясы біздің 4-ші 
курстан Гүлшара, Айтжан, Гүлмайра, 
Əлимаш жəне мені студияға шақырып, 
сұхбат өткізді. Сонда жүргенде ара-тұ-
ра шағын концерттік бағдарлама бо-
йынша жүргізушілікке де қолым жетті. 
Тележурналистік қызметке бейімделу 
сол кезден басталды деп ойлаймын.

Кейін Қарағандыдағы политехни-
калық, медициналық жəне педаго-
гикалық институттардың белсенді 
студенттерінің басын біріктіріп, қазақ 
классиктерінің өмірлері мен шығар-
малары туралы үш институтке ортақ 
шығармашылық кештер өткізуге бас-
тама жасадым. Қазіргіше айтқанда, 
шығармашылық кештің модерато-
ры болдым. Институттағы əнші, биші 
жігіттер мен қыздардың басын қосып, 
көркемөнерпаздар үйірмесін ұйымдас-

тыруға атсалыстым. Концерт жүргі-
зушісі болдым. Қарағанды облысының 
аудандарындағы ауылдарға барып, 
концерт қойып жүрдік. Концерттен түс-
кен қаржыны институттың кассасына 
өткізетін едім. Институтты бітіріп туған 
ауылымдағы мектепте мұғалім болып 
жүріп, ауыл тынысы туралы аудандық 
жəне облыстық газеттерге шағын ма-
қалалар жаздым. Краснокутск (қазіргі 
Ақтоғай) ауданында жəне Екібастұз қа-
ласы мен ауданында кеңес партиялық 
қызметтерін атқарған кезде аудандар 
мен қаланың өнер адамдарын облыс-
тық теледидар студиясында берілетін 
«Майра» бағдарламасы арқылы хабар-
ларға қатыстырдым жүрдім.

Енді жастық шағыма қайырыла қа-
расам, сіз сұрап отырған журналистік 
қызметке бейімделу ананың шығарма-
шылыққа икемділігі мен кітапты көп оқу-
дың жəне шығармашылық ортамен тез 
үйіренісе кетуімнен басталған деп нық 
айта аламын.

– 1979 жылдың желтоқсан айынан 
бастап облыстық теледидарда ре-
дактор, аға редактор, бас редактор, 
бас продюсер, саяси шолушы жəне 
телерадиокомпаниясы төрағасының 
орынбасары болдыңыз. Осы кезең-
дерде шығармашылық қызметіңіздің 
кең қанат жайған шағы екендігі бай-
қалады. Осы орайда, шығармашы-
лық белестеріңіз туралы əңгімелеп 
берсеңіз.

– Шығармашылық деңгейдің қанат 
жаюы ой-санаңда елдік сезімнен қуат-
тану мен сол сезімді баяндау қабі-
летіңнің шыңдалуының сəйкестенуінен 
көрінеді. Ондай деңгей, əрине, қызмет 
істеген жəне білім алған ортаңның 
əсерінен бойға ұялайды. Мұғалімдік 
мамандықтан соң, Алматы Жоға-
ры партия мектебінің журналистика 
бөлімшесінде білім алып, дипломды 
журналист атандым. Енді өміртану 
мен қоғамтанудың өзегіне үңіле білуге 
талпыныс жасауға бейімделдім. Солай 
десем де, менің ел мен жерді қадірлеу 
көзқарасым Мұхтар Əуезовтің «Абай 
жолы» эпопеясын оқыған соң орныға 
бастаған болатын. Еңбек жолына түс-
кеннен бері бұл көркем шығарма ғана 
емес, философиялық тұжырымдама 
екендігіне көзім жете бастады.

Қызметімнің алғашқы күндерінен 
Махмет Қайырбаев, Хамит Мусин, Бе-
кен Супеков сияқты сөзге шешен, бір 
сөзді, іскер азаматтардың қиындықтан 
қисын табатын тапқырлықтарына сырт-
тай сүйсінетінмін. Сату Баймұхамбетов 
пен Балтабай Сейсембековтің кісілік, 
кісітану қабілетінен жаным жайлана-
тын. Ғаділбек Шалахметов пен Хамза 
Тоқпановтың біліктіліктері мен ұйым-
дастырушылық қабілеттерінен ширы-
ғатынмын. Айтып отырған нар тұлға-
лардың бəрі коммунистік саясаттың 
майталмандары, бірақ, олар елі мен 
жерінің, жұртының қамын қарастырып, 
парасатты ұрпақ тəрбиелеуді өздерінің 
парызы санады. Олардың дүниетаным-
дық пайымдауларынан ұлттық құнды-
лықтарға сүйенетіндерін, оны демеу 
еткендерін аңғардым. Бұл тұлғалар-
дың сана-сезімдеріндегі ел мен жерді 
қастерлеу сезімдерін жете таныдым, 
оларға ұқсағым келді. Бұл бабалар 

айтқан жақсыдан шарапат дейтін дана-
лыққа бейім болудың нəтижесі болар. 
Үлкендерден үйренуге жастық шағым-
дағыдай мен қазір де құштармын. Елдік 
пен азаматтық сезім мені 1990 жылы 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің сессия-
ларынан, кейін ҚР Парламенті Сенат 
пен Мəжіліс сессияларынан репортаж-
дар, шолулар жасауға ұмтылдырды. 
Сол ұмтылыстың арқасында 1990-1995 
жылдар аралығында айына екі рет Ал-
матыға барып, Парламент сессиялары-
нан ақпарат таратумен шұғылдандым. 
Бұл – өмір мен еңбек тəжірибесінің нə-
тижесі. Өмірдің нəтижесі алдыңғы тол-
қын ірі тұлға ағалардың жақсы өнегесін 
көріп, үйренуден тиянақталатындығы-
на иландым.

– 1991 жылы ҚР Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтан 
сұхбат алдыңыз. Сондағы ниетіңізді 
қазір айтып отырған ойыңыздан да 
аңғарып отырмын. Солай десем де, 
тұңғыш Президенттен сұхбат алу 
үшін де батылдық керек шығар.

– Сенімділіктің баспалдақтарынан 
сүрінбей, өмірді бағамдай алсаң, жас-
қана жүріп, батылдықтың қақпасын 
ашады екенсің. Бұл кезде Кеңес Одағы 
ыдырады. Бұрынғы экономикалық бай-
ланыс үзілді. Қазақстандағы ірі өндіріс 
орындарында қаржы тапшылығы пайда 
болды. Қазақстандықтардың басына 
экономикалық қиындық деген батпан 
салмақ түсті. Экономикалық қана емес 
ел болу жолындағы басталған рефор-
маларға кедергі жасап, саяси алуанды-
лық пайда болды. Нұрсұлтан Əбішұлы 
осы жағдайда ерекше көрегендік көр-
сетті. Қазақстанды басқаруда орталық-
қа басымдық берудің амалын ойлас-
тырды. Сөйтіп, Қазақ ССР-ның Жоғарғы 
Кеңес сессиясында сайланған Тұңғыш 
Президент Н.Ə. Назарбаев енді Прези-
дентке үміткер ретінде бүкілхалықтық 
сайлау арқылы сайлануды Қазақ ССР 
Жоғарғы Кеңесінің сессиясына ұсын-
ды. Депутаттар бұл ұсынысты қолдады. 
Сөйтіп, Н.Ə. Назарбаев 1991 жылғы 1 
желтоқсанда бүкілхалықтық Прези-
дент сайлау науқаны кезінде еліміздің 
барлық облыстарын аралап, өнідіріс 
орындары мен ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өндірушілермен кездесуді 
бастады. Президенттің экономика жəне 
саяси жағдаймен ел аралап танысу 
ниеті мені журналист ретінде де, аза-
мат ретінде де мені ойландырды. Оны 
барынша жете түсінуге байлам жаса-
дым. Осы мақсатқа жетудің басты жолы 
Президенттің іссапарынан көз жазбау-
ға бекіндім. Елді осылай сүю жəне ел 
оқиғасын терең білуге ұмтылыс сезімі 
мені Н.Ə. Назарбаевтан сұхбат алуға 
жігерлендірді.

– Өзіңіз айтқандай, сіздің ең-
бек өтіліңізге биыл 58 жыл толды. 
Бүгінгі күндері С. Торайғыров атын-
дағы ПМУ-де шығармашылық қыз-
меттесіз. Оған көп уақыт та, күш-
қуат та керек екендігі белгілі. Солай 
болғанымен сіз авторлық шығар-
машылықты қатар алып келе жат-
қан журналистердің қатарындасыз. 
Шаршайтын күндеріңіз болатын шы-
ғар?

– Мына сауалыңыз шығармашылық-
тың шыңына жеткен жазушы мен жур-

налистке қоятын сауал ғой. Мен сонау 
шыңға шыққан шығармашылық автор-
ларының жайлауларын жағалап жүр-
ген журналистпін. Иə, ресми қызметте 
жүріп, жеке шығармашылықпен шұғыл-
дану оңай емес. Шығармашылықпен 
айналысқан адам тым шаршай қоймай-
ды. Оның бəрі жазатын тақырыбына 
байланысты. С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-ге қызметке орналасқан алғаш-
қы кезде еліміздің беделді жоғары оқу 
орындарының қатарындағы ұжымның 
ғылым кандидаттары мен докторлары-
ның ортасында жүріп, шығармашылық 
деңгейімді төмендетіп алмаудан сақ-
тандым. Ол үшін денсаулықпен қатар, 
жігер жəне ізденіс керек. Бұл толассыз 
жауапкершілікті қажет етеді. Универси-
тетке дейін «Замандастар тағылымы» 
(шағын кітап) жəне «Ардақты елім – 
Ақтоғай» атты публицистикалық кітап 
жазған едім. Бұл шығармалар маған 
жазба жұмысында тақырып таңдау мен 
оны жүйелеуге жол ашты. Ал универ-
ситетте жазып жүрген еңбектерімнің 
тақырыбы журналистік мамандығы-
ма тікелей байланысты. Штаттан тыс 
жəне штаттағы журналистік қызметі-
ме 40 жылдай уақыт өтіпті. Теледидар 
қызметіндегі ізденісімнің нəтижесінде 
көп тəжірибе жинақталды. Енді оны 
теориялық негізде баяндауды мақсат 
еттім. Ілгері қадамдар бар. «Дала уа-
лаяты» газеті (1888-1902): жеке тұлға 
жəне қоғам» монографиясы, «Журна-
лист шығармашылығындағы жаңа ин-
новациялық технологиялар» оқу құра-
лы жазылып, баспадан шықты. Қазір 
«Ой толқыны: журналистика, публицис-
тика» аты тəжірибелік нұсқаулық кітабы 
баспаға тапсырылды, таяуда оқырман 
назарына ұсынылады.

– Жас тілшілерге аға буын өкілі 
ретінде айтар ақыл-кеңесіңіз.

–Теледидар журналистері ретінде 
менің құрдастарымның көрген қиын-
дықтарын бүгінгі теледидарлықтар көр-
ген жоқ. Түсірілген бейне көріністерді 
қайшымен қиып монтаждаудың қия-
метін жіктеп айтпаса да түсінікті болар. 
Қазір секунд сайын келесі бейнелерді 
ретіне орай монтаждау мүмкіндігі бар. 
Бұл мазмұнды мəтін жазуға, көсіліп 
қызмет етуге жетелейді. Алайда, те-
ледидар журналистеріне қойылатын 
талаптар əрдайым жоғары. Жазыл-
ған мəтіннің мазмұны мен көрсетілетін 
бейне үйлесімін дəлдеу, тақырып бо-
йынша хабарға қатысатын кейіпкердің 
пішіні мен атқаратын ісінің бірегейлігін 
сəйкестіндіру кəсіби жоғары шеберлік 
арқылы іске асады. Ендеше жас жур-
налистер осындай деңгейде жұмыс іс-
теуі тиіс. Əрине, біздің университеттің 
«Журналистика» кафедрасын бітірген 
жастар арасында да журналистік ше-
берлігі жетілгендер бар. Олар қазір об-
лыстық «Сарыарқа самалы», «Звезда 
прииртышье» газеттерінде, республи-
калық жəне облыстық телерадио сту-
дияларында журналистік, облыстың ірі 
өнідірістері мен мекемелерінде пиар-
лық қызметтерді білікті атқарып жүр. 
Оларға жеке өмірде де, еңбекте де 
сəттілік тілеймін.

– Əңгімеңізге рахмет, Сіз де əрқа-
шан жақсылыққа ие болыңыз!

– Сіздерге де рахмет.

СұхбатСұхбатСұхбат

Павлодар облыстық журналистер одағы мен Қазақстан 
журналистер одағы сыйлықтарының лауреаты, КСРО Те-
ледидары мен радио үздігі, Қазақстанның құрметті жур-
налисі, облысқа сіңірген еңбегі үшін, Ақ-
тоғай ауданының құрметті азаматы 
төс белгілерінің иегері, С. Торайғыров 
атындағы ПМУ профессоры Жұма-
сейіт Қоғабайұлы Бижан 2015 жыл-
ғы 24 ақпанда 75 жасқа толды.

– Ассалаумағалейкум, Жұмасейіт тыруға атсалыстым. Концерт жүргі- айтқан жақсыдан шарапат дейтін дана- налистке қоятын сауал ғой. Мен сонау 

сейіт Қоғабайұлы Бижан 2015 жыл-сейіт Қоғабайұлы Бижан 2015 жыл-
ғы 24 ақпанда 75 жасқа толды.ғы 24 ақпанда 75 жасқа толды.ғы 24 ақпанда 75 жасқа толды.ғы 24 ақпанда 75 жасқа толды. ТҰЛҒАЛАР 
ӨНЕГЕСІНЕН ҮЙРЕНДІМ
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Танымды да 
тағылымды тұлға

Павлодар облысының ішкі 
саясат басқармасы басшы-
сының орынбасары Махаббат 
Садуақасова мерейтой иесіне 
облыс əкімі Қанат Бозымбаев-
тың Алғыс хатын берді. Өз құт-
тықтауында облыс əкімі Жұма-
сейіт Қоғабайұлының еліміздің 
егемендік жолындағы кезең-
дер мен туған өлкеміздің тари-
хынан сыр шертетін еңбектері 
өте құнды əрі жас журналис-
тер үшін де үлкен мектеп бо-
лып табылатынын айтты. «Сіз 
Павлодар өңірінде журналис-
тика саласының қалыптасуы 
мен дамуына үлкен үлес қос-
тыңыз», – деп атап өтті Қанат 
Алдабергенұлы.

С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің ректоры міндетін 
атқарушы Арман Ақышев ме-
рейтой иесін құттықтай отыра, 
Жұмасейіт Қоғабайұлының 
жарты ғасырға жуық қызметін-
де жинап-терген, журналисти-
ка шеберлігінің сырымен бөлі-
сетін еңбектері студенттер 
қауымы үшін таптырмас оқу 
құралы болып табылатынын 
айтты.

«Қазақстан» Телерадио-
компаниясының бұрынғы тө-
рағасы, Қазақстан Республи-
касының Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бірінші баспасөз-хатшысы, 
«Мир» телекомпаниясының 
Төрағасы, Е.Гумилев атында-
ғы ЕҰУ зерттеу кафедрасының 
меңгерушісі Ғаділбек Шалах-
метов өзінің құттықтау жедел 
хатында былай деп жазды: 
«Павлодар облысының ин-
дустриясы мен облыстық те-
левидение жəне радионың қа-
лыптасуында Сіздің еңбегіңіз 
ұшан-теңіз». Көп жедел хат-
тардың ішінде меретой иесін 
құттықтаған жастық шағының 
куəсі болған Бұғыбай, Гүлша-
ра, Айтжан сынды достары-
ның құттықтаулары ерекше 
жүрекжарды лебіздерге толы 
болды.

Облыстық «Сарыарқа сама-
лы» газетінің редакторы Асыл 
Əбішев əріптес ағасына құт-
тықтау грамотасын табыстап, 
ол кісінің жасап жатқан ерен 
еңбегін ерекше тебіреніспен 
атап өтті. «Жұмасейіт Қоға-
байұлын мен бала кезімнен 
білемін. Оның жазған мақала-
лары мен кітаптарын жаста-
йымнан оқып өстім. Үлгі-өне-
ге алып, көп нəрсе үйрендім. 
Ағамыз 75 жасқа келсе де, 
қатардан қалмай əлі де жас-
тарды үйретіп, оқытып келеді. 
Сондықтан бүгінгі жас буын 
журналистер қауымы үшін Жұ-
масейіт ағамыз үлгі боларлық-
тай», – деді ол.

Павлодар облысы тілдерді 
дамыту басқармасының бас-
шысы Қабжан Еділбай құттық-
тау сөзінде Жұмасейіт Бижан-
ның ана тіліміздің дамуы мен 

насихатталуына үлкен 
үлес қосқанын баса айтты: 
«Жұмасейіт Қоғабайұлы қай 
жерде болмасын, қандай да 
бір тарихи оқиғаларды жазба-
сын, ол əрдайым қазақ тілін 
мəпелеп, оның қанат жаюуына 
қызмет етіп келеді».

Ақтоғай ауданы əкімінің 
орынбасары Оразғали Бектұ-
ров мерейтой иесіне «Ақтоғай 
ауданының Құрметті азаматы» 
атағын берді.

Ж. Бижанның журналистік 
шығармаларында қазақс-
тандық журналистиканың, 
қазақстандық патриотизмді 
қалыптастыру, қоғамдағы ұл-
таралық жəне конфессияара-
лық келісімді нығайту, демок-
ратиялық саяси мəдениет пен 
азаматтық қоғам институтын 
дамыту, қазақстандық журна-
листиканы, ұлттық БАҚ-тарды 
дамытуға ықпал ету сияқты 
маңызды бағыттар қамтылған.

Кешке қатысқан қонақтар-
дың баршасы Жұмасейіт Қоға-
байұлының өз қызметіне деген 
айырықша ықыласын, ұйым-
дастырушылық қабілеті мен 
адалдығын ерекше атап өтті.

Шығармашылық кеш ба-
рысында Жұмасейіт Би-
жанның «Ой толқыны» атты 
тəжірибелік оқу құралының 
тұсаукесері болды. Бұл кітап-
та автордың көпжылдық еңбегі 
нəтижесінде жиналған мате-
риалдар қамтылған. Сонымен 
қатар, автордың журналисти-
ка саласындағы сұхбат, ре-
портаж, шолу, дөңгелек үстел 
сынды жанрларда жазылған 
публицистикалық жəне журна-
листік туындылары да бар.

Ардагер тілшінің 
өмір жолы

Жұмасейіт Қоғабайұлы 1940 
жылғы 24 ақпанда Шұға ауы-
лында туды. Өз ауылында 
тракторшы жəне мұғалім бо-
лып қызмет істеді. 1962-1966 
жылдары Қарағанды мемле-
кеттік педагогика институын 
бітірді. Алған білімі ұстаздық 
жəне партиялық-кеңес жəне 
журналистика қызметтері-
не бейімделуіне жол ашты. 
 Оның теледидар журналисти-
касында шығармашылықпен 
айналысқанына 40 жылдай уа-
қыт өтті. Осы кезең ішінде ол 

республикаға танымал журна-
лист дəрежесіне жетті. 1968 
жылдан бастап облыстық те-
ледидарда штаттан тыс, ал 
1979 жылдан штаттағы теле-
журналист болып қызметке 
тұрды. Бір жылдан кейін, 1981 
жылы Павлодар журналистер 
одағы сыйлығының лауреаты 
атанды. 1982 жылы ол журна-
листке бір рет қана берілетін 
Қазақстан Журналистер одағы 
сыйлығының лауреаты атан-
ды.

1980-2004 жылдары облыс-
тық теледидарда редактор, 
аға редактор, бас редактор, 
саяси шолушы, бас продюсер, 
телерадио комитеті төрағасы-
ның орынбасары қызметтерін 
тиянақты атқарды. Телекө-
рермендер де, мамандар да 
Жұмасейт Қоғабайұлының 
шыңдалған шығармашылығы-
ның өзегі өміршең тақырып-
тар бойынша ұйымдастырған 
хабарларына үнемі ризалық 
білдірді. 1991 жылы Жұмасейт 
Қоғабайұлы «КСРО Теледида-
ры мен радиосының үздігі» төс 
белгісін иеленді.

 Жұмасейт Қоғабайұлының 
жалпы еңбек өтіліне биыл 58 
толды. Институт бітірген соң 

1968-1979 жылдары Ақтоғай 
(бұрынғы Краснокутск), жəне 
Екібастұз ауданы мен қала-
сында жауапты қызметтер ат-
қарды. Мəртебесі мен машақа-
ты көп бұл қызметтерде жүріп, 
аудан, қала еңбеккерлері мен 
өнер адамдары жайында теле-
дидар хабарларын дайындап, 
эфирден көрсетті. 1997-2002 
жылдары ол Павлодар облы-
сының тілдер басқармасын-
да бөлім бастығы, Павлодар 
облысының əкімдігі бөлімінің 
кеңесшісі, бас маманы, облыс-
тық сайлау комиссиясының 
мүшесі, жауапты қызметкері, 
облыстық ауыл шаруашыл-
ғы басқармасының баспасөз 
қызметтерін жоғары шеберлік 
деңгейде атқарды.

Ол 1990 жылдан 1995 жыл-
дар аралығында Қазақ КСР 
жəне Қазақстан Республикасы 
қос палатасының сессияла-
рына қатысып, мəжілістерден 
репортаждар дайындады. ҚР 
Президенті Н.Ə. Назарбаев 
бүкілхалықтық Президент 
сайлауы қарсаңында журна-
лист Жұмасйт Бижанға бер-
ген сұхбатында 1993 жылы 
тағайындалған халықаралық 

«Болашақ» стипендиясы тура-
лы идеясын тұңғыш рет халық 
назарына ұсынған еді.

Ол 2003 жылы облыс 
əкімінің құттықтау хатына, 
2008 облыс əкімі грантына, 
2009 жылы Қазақстанның Құр-
метті журналисі атағына, 2010 
жылы С. Торайғыров атындағы 
алтын медальге, 2011 жылы 
«Исабек ишан бейнесін үздік 
сомдағаны үшін» номинация-
сы бойынша сыйлыққа, 2011 
жылы С.Торайғыров атындағы 
сыйлыққа, 2012 жылы С.То-
райғыров атындағы ПМУ про-
фессоры, 2013 жылы «Облыс 
алдында сіңірген еңбегі үшін» 
төс белгісіне жəне облыстың 
75 жылдығы медаліне, 2014 
жылғы желтоқсанда Ақтоғай 
ауданының құрметті азаматы 
төс белгісіне ие болды.

2005 жылдан бастап ол С.То-
райғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде 
қызмет етіп келеді. 6 ғылы-
ми-публицистикалық кітаптың 
жəне 50-ден астам ғылыми ма-
қалалардың авторы.

Қарапайым ауылдан өркен 
жайып, өзінің еңбекқорлығы 
мен ынтасының арқасында 
журналистиканың қыр-сырын 
меңгеріп, кəсібінің биігіне жете 
білді. Биік шыңға жетсе де, 
өзінің сол бір қарапайым, қо-
ңыр мінезінен айнымай келеді. 
«Өмірден аларымды алдым» 
деп тоқтап қалған емес, əлі 
де болашаққа жоспар құрып, 
халық игілігіне еңбек етуде. 
Оның жасаған ерен еңбегін 
бүгінгі қауым жоғары бағалап, 
жадында мəңгі сақтап қалмақ. 
«Еңбекпен ер өседі» деген сөз 
осы болар.

Түйін. Мақаланы Қазақс-
тан журналистер одағының 
Павлодар облысы бойын-
ша филиалының төрағасы 
Юрий Поминовтың əріптесі 
жайлы айтқан бір ауыз сөзі-
мен тəмам етсек. «Мен Жұ-
масейт Қоғабайұлын тұқы-
мы тастың үстінде де өсетін 
Баянауылдың қарағайымен 
теңер едім. Əріптесім еш 
қиындыққа қарамастан, кез 
келген жерде тасты жарып, 
тамырын тереңге жайып 
шыққан қарағайдай өз шы-
ғармашылығын жан-жақты 
дамыта берді».

Павлодар облысының ішкі 
саясат басқармасы басшы-
сының орынбасары Махаббат 
Садуақасова мерейтой иесіне 
облыс əкімі Қанат Бозымбаев-
тың Алғыс хатын берді. Өз құт-
тықтауында облыс əкімі Жұма-
сейіт Қоғабайұлының еліміздің 
егемендік жолындағы кезең-
дер мен туған өлкеміздің тари-
хынан сыр шертетін еңбектері 
өте құнды əрі жас журналис-
тер үшін де үлкен мектеп бо-
лып табылатынын айтты. «Сіз 
Павлодар өңірінде журналис-

толды. Институт бітірген соң тағайындалған халықаралық дамыта берді».

77
ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ 
САРДАРЫ – 75 ЖАСТА!
Павлодар облысы «Достық үйінің» концерттік залында С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің профессоры, Қазақстанның құрметті журналисі, 
қазақстандық журналистиканың ардагері Бижан Жұмасейіт Қоғабайұлының 75-жылдық 
мерейтойы аталып өтті. Саналы ғұмырын тілшілік қызметке арнаған ол қоғамда болып 
жатқан түрлі тарихи, саяси, әлеуметтік-мәдени оқиғаларды 
қалт жібермей, көпшілік қауымға жариялап отырды.

  Беттерді дайындаған Мәдениет СҮЛЕЙМЕНОВ
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Университеттің мерейтойы

Туған университетіме 
алғысым шексіз

Ардабаева Алмагүл Қайырбайқызы,
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру 
академиясының ғылыми қызметкері

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемле-
кеттік университеті тек Павлодар өңірінде 
ғана емес, бүкіл республикамыздағы білім, 
ғылым мен мəдениет орталығы екені бар-

шаға мəлім. Бұған жоғары білікті маман əрі түрлі 
кəсіпорындарда қызмет етіп өз ісінің шебері атанып, байтақ 
еліміздің дамуына өз үлестерін қосып жүрген түлектеріміз дə-
лел бола алады. 

Менде осы университетте білім алып, 2007 жылы С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің физи-
ка-математика жəне ақпараттық технологиялар факультетін 
тəмəмдап, үлкен өмірге қадам бастым. С.Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың магистратурасында «Математика» мамандығы бойын-
ша білімімді жалғастырып, туған оқу ордамда оқытушыдан бас-
тап декан орынбасарына дейін еңбек еттім. Қазіргі уақытта білім 
беру жүйесінде қызмет етіп, университетте алған білім мен əдіс-
дағдыларымды осы салада қолданып келемін. Оқып жүрген ша-
ғымда профессорлық-оқытушы құрамының жоғары кəсібилігінің 
арқасында оқу материалы жеңіл меңгерілді. Өз сабақтарын қы-
зықты да тартымды өткізген ф.-м. ғылымдарының кандидаты, 

профессор Г.Мұқанов, п.ғ.д., профессор Г.Кертаева, п.ғ.д., профессор 
Б.Дроботун жəне тағы басқа көптеген ұстаздарды айтар едім. 

Университетте үлкен ғылыми əдебиет қоры бар, медиатека залын-
да электронды түрде құжаттармен жұмыс істеу мүмкіндігі де зор. 
Білім алған жылдарында мен жақсы білім мен əдіс-дағдыларды мо-
лынан алып, қазір сөзсіз өз қызметімде сəтті қолданып келемін, əрі 
отандық білім мен ғылымның дамуына өз үлесімді қосып жүргенімді 
мақтан етемін. 

Университеттің барлық оқытушыларына үлкен ғылыми əрі шығар-
машылық табыс пен жемісті еңбек, ал студенттерге білімдері шын-
далып, үлкен белестерден көріне берсін деп тілеймін. 

Керек дерек:
Нұрлыбек Айдарғалиұлы Испулов,
физика, математика жəне ақпараттық 
технологиялар факультетінің деканы

Факультет кафедралары мынадай маман-
дықтар бойынша білім береді: «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Аспап жасау», 
«Ақпараттық технологиялар», «Есептеу тех-
никасы жəне бағдарламалық қамтамасыз 
ету», «Информатика», «Ақпараттық жүйе-
лер». 

Факультет кафедралары біруақытта 
факультетаралық болып табылатын фи-
зика-математика циклі мен информатика 
пəндері бойынша инженерлік-техникалық, 
экономикалық, заңгерлік, əлеуметтік-гу-
манитарлық бағыттарындағы мамандар-
ды даярлайды. 

Білім беруде сапаны қамтамасыз ету бо-
йынша Тəуелсіз қазақстандық агенттігінің 
Аккредитациялық кеңесінің шешімімен 2014 жылы факультеттің 6 білім 
беру бағдарламасы: 5В0171600 «Аспап жасау»; 6М071600 «Аспап жасау»; 
5В0704000 «Есептеу техникасы жəне бағдарламалық қамту»; 6М011100 «Ин-
форматика», 6М060100 – «Математика»; 6М060400 – «Математика» 6 жылға 
арнайы аккредитациядан өтті.

АЛЫС ЖƏНЕ ЖАҚЫН ШЕТЕЛДЕРМЕН 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті мен Томск 
мемлекеттік ұлттық зерттеу университеттерінің білім беру саласындағы қа-
рым-қатынас жобаларының бірі 2013-2014 оқу жылынан бастап «Физика» 
(«Ақпараттық үрдістер мен жүйелер» білім беру бағдарламасы) бағыты бо-
йынша бірлескен екідипломдық магистрлік бағдарламаны жүзеге асыру бо-
лып табылады. 

Еуропалық одақтың «ТЕМПУС» бағдарламасының VI сайысының қорытын-
дысы бойынша 2013 жылдың қазанында Еуропалық комиссия қаржыландыру 
үшін С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 3 жо-
басын іріктеп алды, соның бірін факультет оқытушылары дайындады. Жоба 
тақырыбы: «Өндірістік жүйелерді дамыту жəне жасау бойынша магистратура 
деңгейінде жоғары білікті инженерлерді қалыптастыру əдіснамасы».

Білімді мамандар 
ұстаханасы

Г.Б. Шынтемірова, 
физ.-мат.ғ.к., 
математика жəне 
информатика 
кафедрасының 
профессоры

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемле-
кеттік университетінің тарихы ҚазКСР-ның 
арнайы жоғары жəне орта білім беру ми-
нистрлігінің бұйрығымен Павлодар өңірін-
де Павлодар индустриалды институтының 
1960 жылдың қараша айында ашылған 
сəтінен басталады. Кейін Павлодар индуст-
риалды институтының базасында С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситеті құрылды.

Университет тек Павлодар өңірінің ғана 
емес, сонымен қатар республиканың эконо-
микасын, мəдениетін, ғылымы мен білімінің 
қалыптасуы мен дамуына үлкен үлесін қо-
сып келеді. Университет түлектері арасын-
да қазақстандық қоғамда өз орнын таба біл-
гендер аз емес.

Жоғары оқу орны бүгінгі күні де жоғары 
кəсіби мамандарды даярлайтын ұстаха-
на болып табылады. Жоғары кəсіби білімі 
бар білікті мамандарды даярлауда іргесі 
2003 жылы қаланған С.Торайғыров атында-
ғы Павлодар мемлекеттік университетінің 
физика, математика жəне ақпараттық тех-
нологиялар факультеті де өз үлесін қосып 
келеді. Факультеттің ғылыми мамандарды 
даярлауда жəне қалыптастыруда үлкен 
үлес қосқан, аталған факультеттің негізін 
қалаушысы жəне алғашқы деканы физика-
математика ғылымдарының докторы, про-
фессор С.Тілеукенов болды. 

«Математика мен информатика», «Физи-
ка жəне аспап жасау», «Есептеу техникасы 

жəне бағдарламалау» кафедралары уни-
верситеттің болашақ мамандарын сапалы 
даярлануына үлкен үлес қосты. 

Физика, математика жəне ақпараттық 
технологиялар факультеті 2004 жылдан 
бастап жыл сайын жазғы физикалық жəне 
қысқы математикалық мектептер өткізіп 
келеді. Мектептерде əр жылы ҚР ҰҒА-ның 
мына академиктері дəріс оқыды: М.Əбділ-
дин, Ф.Баймбетов, Т.Қалменов, М.Өтелбаев, 
Г.Уəлиев; физика-математика ғылымдары-
ның докторы, профессорлар: В.Денисов 
(Ломоносов атындағы ММУ), С.Кумеков 
(Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰТУ), К.Мука-
шев (Абай атындағы ҚазҰПУ), Р.Ойнаров, 
К.Оспан, С.Тілеукенов, С.Саутбеков, Т.Инер-
баев (Л.Гумилев атындағы ЕҰУ), Ф.Омаров 
(ҚБТУ).

Университеттің шақыруы бойынша фа-
культетте дəріс оқу үшін Ресейден 

Л. Горчаков, А.Печерицын сынды профес-
сорлар, Чехиядан PhD докторлары Томас 
Здрахал, Петер Имановски жəне Түркиядан 
Ахмет Фетхи, Беран Перенчи, Испаниядан 
профессор И.Ткаченко келді.

Математика жəне информатика кафед-
расының профессорлары мен доценттері 
факультеттің ардагерлері болып саналады. 
Олардың университеттегі жұмыс өтілі 35 
жылдан астам. Олар əлі де болсын кəсіби 
қызметімен белсенді түрде айналысып ке-
леді.

Ардагерлер кеңесін, факультет оқыту-
шылары жəне барлық профессорлар мен 
оқытушылар құрамын, университеттің қыз-
меткерлерін білім ордамыздың 55 жылдық 
мерейтойымен құттықтай отырып, универ-
ситет алдағы уақытта да қарыштап дамып, 
үлкен жетістіктерге жетуін жəне универси-
теттің барлық оқытушыларына шығарма-
шылық табыс тілейміз.Факультетімізді мақтан тұтамыз

Мұхтар Дастан, Гүлмира Нұрпейісова, Кулунбаева 
Гүлдена, Əсенова Алтынай, Асп-301 тобының 
студенттері

Сəлеметсіздер ме, құрметті «Білік» газетінің оқыр-
мандары! 55-жылдығын тойлайтын С.Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік университеті үшін 2015 жыл 
маңызды жылдардың бірі болмақ. Сонымен қатар биыл 
құрылғанына 12 жыл толатын С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің физика, мате-
матика жəне ақпараттық технологиялар факультеті үшін 
де биылғы жыл ерекше. Осы уақыт аралығында ФМжАТ 
факультеті көптеген жетістіктерге қол жеткізді. 

Біздің факультетте студенттер мен магист-
ранттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізу үшін барлық жағдай жасалған. Факуль-
тет Қазақстанның ғылыми орталықтары мен 
оқыту мекемелерімен ғана емес, сонымен 
қатар ТМД жəне шетел елдерімен де тығыз 
қарым-қатынас жасайды. Осы мүмкіндікті 
пайдаланған көптеген студенттер Латвия, 
Түркия, Чехия, Германия, Ресей, Жапония 
жəне т.б. елдерде оқып келді. 

Соңғы 3 жылда факультеттегі біздің сту-
денттік өміріміз тек академиялық білім алу-
мен ғана шектеліп қалған жоқ. Университет 
аясында өткізілген іс-шаралар бізге есте 
қаларлықтай əсер қалдырды. Солардың 
ішінде «Факультет күні», «Студентікке қа-
былдау», «Студенттік көктем», «Денсаулық 
күні», «Ашық есік күндері» жəне тағы басқа 
іс-шараларды атап өтер едік. Түрлі іс-шара-
ларға қатысу арқылы біз өзіміздің əлеуметтік 
жауапкершілік пен қарым-қабілеттеріміздің 
артуына ықпал етеді. Ал бұл өз кезегінде 
студент жастардың ой өрісі мен дүниета-
нымдарының кеңейуіне жол ашады. Біздің 
факультетімізде оқитын студент жақсы білім 
алып қана қоймай, сонымен қатар қызықты да 
алуан түрлі өмірді басынан кешеді. 

Факультетімізге жаңа шығармашылық табыс 
пен жетістіктер тілейміз!   Дайындаған Мәдениет СҮЛЕЙМЕНОВ

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

Туған университетіме Туған университетіме 
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Perpetuum mobile

ЭЛЕКТРОННАЯ СЛУЖБА 
ДОСТАВКИ ДОКУМЕНТОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ И КОЛЛЕГИ!

Научная библиотека имени академика С. Бейсемба-
ева предлагает электронную доставку документов – 

репродуцирование (статей и фрагментов книг) из 
фондов и коллекций библиотеки в объёме, не 

нарушающем законодательства о правах на 
результаты интеллектуальной деятельности 

и требований по обеспечению сохранности 
библиотечных фондов.

Заказы принимаются в online – режиме. 
Для этого зайдите на сайт ПГУ в элек-
тронный каталог. В поисковом окне вве-
дите признак поиска. В следующем окне 
заполните поля и нажмите на кнопку 
«Заказать».

Мы рады сотрудничеству с Вами!
Вы можете заказать интересующие 

вас издания/страницы в доступных 
вам электронных справочно-инфор-
мационных ресурсах нашей библи-
отеки.

Это возможность заказать элек-
тронные копии статей из периоди-
ческих изданий и сборников, фраг-
менты книг объемом не более 15 % 
издания из фонда научной библио-
теки. Копирование изданий в пол-

ном объеме не производится.
После получения Вашего 

заказа мы высылаем Вам по 
электронной почте письмо, в ко-

тором сообщаем возможность выполнения заказа.
Заказы выполняются, как правило, в течение 1–3 рабочих дней после 
получения от Вас подтверждения.

В субботу, воскресенье, а также в санитарные дни обработка и от-
правка заказов не производится.

ВНИМАНИЕ !
Ответственность за несанкционированное использование 

полученных от библиотеки копий документов, в соответствии 
с действующим законодательством, целиком лежит на 

пользователе.
С уважением НБ им. академика С. Бейсембаева.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИННОВАЦИЙ

Получены хорошие результаты.
На способ и топку для слоевого сжигания топлива и на 

способ подготовки твердого углеродистого топлива по-
лучены инновационные патенты.

В течение 5 лет данная технология применяется для 
отопления производственных помещений и теплиц об-
щей площадью свыше 10 000 кв. метров в ТОО Модуль 
ПВ г. Павлодара.

Данная технология позволяет вместе с тепловой энер-
гией получать жженную известь высокого качества, кото-
рая является востребованным строительным материа-
лом.

В исследованиях успешно принимают участие и уча-
щиеся старших классов образовательных школ. На об-
ластных соревнованиях школьных научных проектов по-
лучены призовые места. Темы проектов: «Способ и топка 
высокотемпературного сжигания топлива» – С.Тасыбаев 
(1место, шк-лицей №1, г.Экибастуз); «Водоугольное то-
пливо и пиролизное сжигание» – Б.Ержанов (2 место, шк-
лицей №1, г.Экибастуз); «Очистка дымовых газов от сер-
нистых соединений»- М.Тулеубаева (3 место, СОШ №24 
г.Павлодар).

Александр Васильевич ДРОБИНСКИЙ, 
к.т.н., профессор кафедры 

«Электротехника и автоматизация»

В течение пяти 
лет я с коллегами 
занимаюсь иссле-
дованиями по обе-
спечению высокой 
эффективности 
слоевого сжигания 
экибастузского 
угля.

БУДУЩЕЕ УЖЕ 
СОВСЕМ РЯДОМ

В фантастических фильмах мы часто видим яркие полупрозрачные экраны и голограммы, ко-
торые управляются при помощи жестов и голосовых команд. Между тем, подобные концеп-
ции не так далеки от реальности – кинематографисты уже давно консультируются с 
учёными и дизайнерами, чтобы соответствовать основным футуристическим трен-
дам. За каких-то 4-5 лет пресловутый сенсорный экран завоевал сферу телекомму-
никаций и теперь кажется странным использовать исключительно «кнопочные» 
телефоны.

С большой долей вероятности мож-
но утверждать, что в ближайшие 5-6 лет 
сенсорные телефоны и планшеты станут 
атрибутом прошлого и заслуженно усту-
пят место аппаратам с голографическим 
интерфейсом. Голограмма же, в свою 
очередь, позволит человеку получать 
объемное 3D изображение любого объек-
та, механизма, при этом человек сможет 
это изображение вращать, увеличивать/
уменьшать, рассматривать отдельные 
его детали, в общем, делать все то, что 
нам показывали в голливудских блокба-
стерах.

Кроме того, не за горами время, когда 
телефон и разговор с голограммой ста-
нут реальностью. Технология, создан-
ная польской компанией «Leia Display 
Systems», позволит в скором будущем 
видеть 3D-изображение собеседника 
на линии. Проект назван в честь прин-
цессы Леи, которая в 1977 году в блокба-
стере «Звездные Войны» предстала пе-
ред главным героем в виде голограммы. 
Фанаты фильма наверняка это помнят.

Так вот, с помощью новых телефонов, 
которые появятся уже в следующем году, 
«голографическая фантастика» пре-
вратится в реальность. Чтобы сделать 
3D-звонок, нужно будет сесть перед спе-
циально оборудованной камерой с дву-
мя линзами, которые будут передавать 
два изображения, и микрофоном. После 
смешивания этих изображений появится 
3D-версия человека и будет транслиро-
ваться через Интернет.

На данный момент существует мно-
жество прототипов, которые всё силь-
нее приближают нас к той реальности, 
которая при содействии экспертов из 
Массачусетского технологического ин-
ститута была описана Спилбергом в 
фильме «Особое мнение». Оптический 
контроллер «Leap Motion», позволяю-
щий управлять компьютером при 
помощи жестов, уже доступен в широ-
кой продаже. Сейчас «Leap Motion» не 
может полностью заменить клавиату-
ру и мышь во многом из-за недостатка 
программ, которые способны полностью 

раскрыть его по-
тенциал.

С другой сто-
роны, Google уже 
п р е д у с м о т р е л 
в о з м о ж н о с т ь 
и с с л е д о в а н и я 
цифровой моде-
ли Земли в Google 
Earth при помощи 
жестов, а Corel – ри-
сование картин прямо 
в воздухе. Поддержка 
крупных компаний вселя-
ет оптимизм в развитие ки-
нетического управления в виде 
голограмм. Другие программы, кото-
рые доступны для устройства, позволяют 
управлять роботами, исследовать Все-
ленную, проводить хирургические опера-
ции и создавать музыку.

Таким образом, можно сказать, что на 
наших глазах творится будущее и лучшая 
его часть уже совсем рядом.

  Руфина ТОРПИЩЕВА
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ШЕКСІЗ ДЕ ШЕТСІЗ МӘШҺҮР ЖҮСІП ТАҒЫЛЫМЫ
«Мәшһүртану» ғылыми-практикалық орталығы Павлодар қаласындағы №30 ЖОББМ «Мәшһүр-

Жүсіп шығармашылығы: қазақ халқының бүгіні мен ертеңі» атты республикалық семинар өткізді.
Облысымыздың əр аудандарынан 

жиылған 200-ден аса колледж оқы-
тушылары мен мектеп мұғалімдері, 
бала-бақша тəрбиешілері мен əдіс-
керлер бұл семинарда Мəшһүр-Жүсіп 
шығармашылығы мен тағылымын оқу-
шыларға оқыту жолдарын үйренді.

Шараның модераторлық қызметін 
атқарған №30 ЖОББМ басшысы Ажар 
Текжанова өз сөзінде Мəшһүр Жүсіп 
шығармашылығын мектеп оқушыла-
рына оқытудың тəрбиелік мəні зор 
екенін атап өтті. Семинар жұмысына 
ф.ғ.д., профессор Нағима Сағындықо-
ва (Р.Сүлейменов атындағы Шығыс-
тану институты, Алматы қ.) Мəшһүр 
Жүсіп шығармаларын орыс тілі пəні 
бойынша оқытудың қыр-сырын он-
лайн-режимде түсіндіріп берді. Дəл 
осындай онлайн қашықтық бойынша 
филос.ғ.д., профессор, ҚР БҒМ Ғылым 
комитеті Философия, саясаттану жəне 

дінтану институтының ғылыми жұмыс 
жөніндегі директорының орынбасары 
Серік Нұрмұратов Мəшһүр Жүсіп Кө-
пейұлының философиялық дүниета-
нымына терең тоқталды. Мəшһүр ата 
ұрпағы, т.ғ.к., С.Торайғыров атындағы 
ПМУ доценті Естай Жүсіп М.Ж.Көпейұ-
лының ғұламалығы мен даралығына 
сөз арнады. Ф.ғ.к., профессор, педа-
гогика ғылымдары академиясының 
академигі С.Торайғыров атындағы 
ПМУ «Қазақ тілі» кафедрасының мең-
герушісі Айман Зейнуллина өз баян-
дамасында Мəшһүр Жүсіп тағылымын 
оқытудың жолдарын егжей-тегжейлі 
баяндап берді.

Сондай-ақ, семинар барысында та-
нымал суретшілер Өзкен Шоранов, 
Ғалым Қаржасаов, Əнуар Игембаев, 
Сейсенғали Тіленбаев, Əділғали 
Баяндиннің қолынан туған қасиетті 
Баянауыл табиғаты, ғұламаның кесе-

несі мен асыл тұлғаның бейнесі бейне-
ленген туындылар көрмесі ұсынылды. 
Мұнымен қоса, техн.ғ.к. профессор, 
С.Торайғыров атындағы ПМУ «Метал-
лургия» кафедрасының меңгерушісі 
Мерхат Сүйіндіков пен «Металлургия» 
кафедрасының аға оқытушысы зерт-
ханалардың меңгерушісі Нұрболат 
Кулымбаевтың бірлесіп жасаған Мəш-
һүр Көпейұлының қоладан жасалған 
бюстік ескерткіші де көрмеге қойылды.

Сонымен қатар, шараның көркін ре-
сейлік композитор Саша Морозов пен 
Олег Скрипченко арнайы семинарға 
қатысушылар құрметіне музыкалық 
сəлемдеме аша түсті.

С.Торайғыров атындағы ПМУ С.Бей-
сембаев атындағы ғылыми кітапхана-
ның кітапханашысы Жүрсилə Абилди-
нова ақынның шығармашылығы мен 
өмірі туралы кітап көрмесін ұсынды. 
Семинар жұмысына белсене атса-

лысқан С.Торайғыров атындағы ПМУ 
«Жас ұрпақ» студенттік үйірмесінің 
мүшелері Бауыржан Есім, Азамат 
Түсіпов, Мадина Болатова домбыра-
да күмбірлете күй шертіп, тамылжыта 
əн салды.

Шараның соңында қатысушылар 
мынандай қортындыға келді: осы сын-
ды іс-шаралар жиі болып тұруы, №30 
ЖОББМ-де ұлы жерлесіміз Мəшһүр 
Жүсіп Көпейұлы құрметіне музей каби-
нет ашу.

Бұл семинардың басы-қасында жүр-
ген ұйымдастырушылар əрі модера-
торлар Найлə Анафина (С.Торайғыров 
атындағы ПМУ) мен Сəуле Төлеубай 
(№30 ЖОББМ) ғұлама ақынның шығар-
машылығын оқушылар мен студент-
терге оқытудың өзекті мəселелерін 
шешуге бағытталған пікір алмасу ала-
ңын ұйымдастырып, біраз шаруаның 
басын қайырып, көздегеніне жетті.

Бақұл бол, 
қадірлі 
Гераға!

Үстіміздегі жылдың 7 ақпанында белгілі мəдениет 
қайраткері, жазушы, аудармашы, əдебиет сыншы-
сы, қазақ елінің азаматы Герольд Бельгер дүние 
салды. Көзі тірісінде қазақ қоғамының төрінен ойып 
алған орны үңірейіп бос қалғанмен, артында том-том 
еңбегі, өнегелі істері мен жақсы аты қалды.

Қазақ ауылында ер жетіп, оның төл мəдениеті мен 
тілінің қайнар бұлағынан сусындаған Г. Бельгер та-
лабы мен талантының арқасында үш тілдің білгірі, 
үш мəдениеттің жаршысы, ұштастырушысы бола 
білді. Қазақ мəдениеті қара шаңырағының бір уығына 
айналды. Ұлты неміс болса да «жаны қазақ», алаш 
елінің жақсысына сүйінген, жаманына күйінген шын 
жанашыры еді. Есесіне қазақ халқының алғысы мен 
құрметіне бөленді, ал өмірден озғанда өзекке өкініш, 
жүрекке мұң салды.

Топырағың торқа, жаның жəннəтте болсын, қайран 
Гераға!

Ерсін Ордабаев,
 С. Торайғыров атындағы ПМУ профессоры

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің Қазақ филологиясы кафедрасы-
ның профессоры, Мəшһүртану ғылыми-практи-
калық орталығының директоры Жақсыбай Тұр-
сынұлы Сарбалаев – жоғары оқу орындарында 
ұзақ жылдар бойы дəріс берген лингвист-ғалым.

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік уни-
верситетін тамамдаған жас маман Семей қа-
ласындағы педагогикалық институтта еңбек 
жолын бастады. Ұстаздық қызметпен ғылымды 
қатар алып жүрген Ж.Т. Сарбалаев 1993 жылы 
Əл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік Ұлттық 
университеті жанындағы мамандандырылған 
кеңесте «Қазақ тіліндегі конверсия мен адьекти-
вация» тақырыбында кандидаттық диссертация 
қорғады.

1993 жылдан бастап өмірінің соңына дейін 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде кафедра меңгерушісі, декан 
қызметін атқарды.

Жақсыбай Тұрсынұлы 2004 жылдан бері Гума-
нитарлық-педагогикалық факультетін басқара 
отырып, факультеттің ғылыми-педагогикалық 
қызметінің дамуына үлкен үлес қосты. Ісіне адал, 
көпшілікпен тіл табыса білетін басшы ретінде 
ұжым құрметіне бөлене білді.

Қазақ тілінің синтаксисі мен тарихи граммати-
ка, сөзжасам салалары бойынша жазған ғалым-
ның құнды пікірлері мен ғылыми тұжырымдары 
300-ден астам ғылыми мақалалар мен еңбектер-
ге арқау болып, қазіргі тіл білімінің жаңа бағытта-
ры мен өзекті мəселелеріне сүбелі үлес қосты.

Ұзақ жылдар қазақ лингвистикасының дамуы-
на еңбек сіңірген ғалым Ж.Т. Сарбалаев қазақ тіл 
біліміне өзіндік ой-пікірімен келіп, ғылымда əб-
ден қалыптасқан, даусыз мəселелерді қайтала-
май, үнемі тың зерттеулерді қажет ететін тілдік 
фактілерге ерекше назар аудара отырып, сөзжа-
сам мəселелеріне қатысты тың пікірлер қозғау-
мен ерекшеленген бірегей тұлға еді.

Профессор Ж.Т.Сарбалаев өзінің ғылыми пе-
дагогтық қызметінде білікті де белсенді маман 
дайындап, еліміздің болашағы үшін қажырлы ең-
бек етті. Ғалымның шəкірттері бүгінде еліміздің 
түкпір-түкпірінде қызмет етуде.

Ж.Т. Сарбалаев жастарға қазақ тіл білімінің 
өзекті мəселелерін ғылыми-зерттеу айналымын-
да зерделеуде тілдік талдаулар жасап, мəтін-
тану, сөзжасам салалары бойынша ғылыми із-
деністерге бағыттаған ғылыми жетекші болды. 
Қазақ ұлтының құндылықтарын бағалау мен на-
сихаттауда еңбек еткен тіл жанашыры еді.

Сарбалаев Жақсыбай Тұрсынұлы 2005 жылы 
«Қазақстан Республикасының Мəдениет қай-
раткері» белгісімен, 2005 жылы «Қазақстан Рес-
публикасы Жоғары білім беру ісінің Құрметті 
қызметкері» төсбелгісімен, 2008 жылы «Мəшһүр 
Жүсіп Көпейұлы» медалімен, 2010 жылы «Сұл-

танмахмұт Торайғыров атындағы Алтын медалі-
мен» мараппаталған, 2012 жылғы «Жоғары оқу 
орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік гранты-
ның иегері атанған.

Тағдырдың жазғанына шара бар ма? Əлі де 
жастарға берер тəлімі мен тəрбиесі мол асыл 
азаматтың пəниден бақиға асығыс аттануы 
бəріміздің қабырғамызды қайыстырды. Сырбаз 
мінезді, рухы биік ғалымның жарқын бейнесі 
əріптестері мен шəкірттерінің жүрегінде мəңгі 
сақталады.

А.А. Ақышев, Н.С. Дүкенбай, Н.Т. Ержанов, 
Қ.М. Алдабергенов, А.Т. Шаймерденов, 

Е.И. Бурдина, Т.Т. Тоқтағанов, Г.Х. Демесинова, 
Т.К. Бексеитов, Б.Қ. Жұмабекова, М.Қ. Күдерин, 

А.Ф. Зейнулина, Қ.Қ. Ахметов, Н.Қ. Жүсіпов, 
А.П. Кислов, Г.Ғ. Ахметова, Т.Я. Эрназаров, 

Г.К. Шаикова, Ə.І. Бегімтаев, З.Ж. Марданова, 
Н.А. Испулов, Ю.А. Мастобаев, А.Е. Күдерина.

«Қазақ тілі» жəне «Қазақ филологиясы» 
кафедраларының ұжымы

ЖАНЫ ЖАЙСАҢ ЖАН ЕДІ...
С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

МЕН ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІ ОРНЫ ТОЛМАС АУЫР ҚАЗАҒА ДУШАР 
БОЛДЫ. 60 ЖАСҚА ТОЛҒАН ШАҒЫНДА ҒАЛЫМ-ҰСТАЗ, ЖОҒАРЫ ОҚУ 

ОРНЫНЫҢ ҮЗДІК ОҚЫТУШЫСЫ, ПРОФЕССОР САРБАЛАЕВ ЖАҚСЫБАЙ 
ТҰРСЫНҰЛЫ МЕЗГІЛСІЗ ДҮНИЕ САЛДЫ.
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Сырсандық

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

Ассамблея Народа Казахстана: история и реалии...
В апреле 2014 года, в ходе XXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, Глава государства Нурсултан Назарбаев, 
отметив, что в предстоящем году исполнится 20 лет созданию Ассамблеи и принятию на референдууме 

Конституции страны, предложил объявить 2015 год – Годом Ассамблеи народа Казахстана и провести его под девизом «Астана – город мира и согласия».

29 августа 2014 года Указом 
Президента Республики Казах-
стан (№ 901), Н.Назарбаевым 2015 
год в Казахстане объявлен Годом 
Ассамблеи народа Казахстана.

Год Ассамблеи, согласно Указу, 
объявлен с целью дальнейшего 
укрепления общественного согла-
сия в стране, повышения роли Ас-
самблеи народа Казахстана в обе-
спечении национального единства 
народа Казахстана.

Уважаемые читатели! Сотруд-
никами Центра ведётся подборка 
материалов из истории создания 
и деятельности Ассамблеи на со-
временном этапе, которые будут 
публиковаться в очередных номе-
рах газеты «Білік». Итак, предлага-
ем Вашему вниманию некоторые 
материалы из истории Ассамблеи 
народа Казахстана.

Казахстан – государство уни-
тарное, но, вместе с тем, история 
объединила здесь самые разные 
этносы. Нужен был механизм гар-
монизации межэтнических отно-
шений, и им стала Ассамблея на-
рода Казахстана. В начале 1990-х 
годов Президент Н.Назарбаев вы-
сказал идею объединения всех на-
ционально культурных центров в 
единую организацию – Ассамблею 
народов Казахстана.

Создание совершенно новой, 
уникальной структуры началось 
с малых ассамблей в регионах. 
16 февраля 1995 года Президент 
Н.Назарбаев встретился с руко-
водителями национальных куль-
турных центров. На этой встрече 
отмечалось, что после распада 
СССР в некоторых постсоветских 
государствах вспыхнули воору-
женные конфликты на межнацио-
нальной и этнической почве, кото-
рые унесли десятки тысяч жизней, 
оставили без крова и пристанища 
сотни тысяч людей – вынужденных 
переселенцев, осиротевших детей. 
К счастью, Казахстан миновали 
столь трагические события, благо-
даря проводимой политике меж-
национального согласия и мира. 
В этом немалая заслуга нацио-
нальных культурных центров, за 
что Президент республики тепло 
поблагодарил их представителей. 
Далее Н.А. Назарбаев отмечал, 
что для сохранения и дальнейше-
го укрепления межнационального 
согласия в республике назрела не-
обходимость создать новый обще-
ственный институт – Ассамблею 
согласия и единения народов Ка-
захстана – как консультативный и 
совещательный орган при прези-
денте. Среди ее основных задач 

были выделены: духовное воз-
рождение и развитие всех этносов 
Казахстана; формирование культу-
ры межнациональных отношений, 
основанных на цивилизованных, 
демократических принципах, на 
уважении интересов разных наро-
дов и этносов в государственной 
национальной политике. При этом 
приоритетными должны стать по-
иск политических компромиссов 
при разрешении возникающих 
противоречий и проблем, более 
тщательная экспертиза проектов 
законодательных актов, затрагива-
ющих национальные интересы.

Сразу же после этой встречи в 
областях республики разверну-
лась работа по подготовке первой 
сессии Ассамблеи народов Ка-
захстана. Во всех областях были 
созданы малые ассамблеи, от них 
было избрано 260 делегатов на 
сессию.

Сессия состоялась 24 марта 
1995 года в Алматы, в ее состав 
вошли представители 40 наци-
ональных культурных центров. 
На сессии с докладом выступил 
Президент Казахстана Н.А. Назар-
баев, были сформированы ее ор-
ганизационные структуры. Ассам-
блея принимает самое деятельное 
участие в совершенствовании на-

циональной политики на уровне 
государственного управления. Ей 
придан статус консультативного и 
совещательного органа при Пре-
зиденте, а ее областным отделе-
ниям – при главах администраций. 
С самого начала образования она 
непосредственно участвует в при-
нятии государственных актов по 
всему спектру национальной по-
литики.

Ассамблея объединяет этно-
культурные организации, их руко-
водители входят в состав АНК, а 
также малых ассамблей. В 2008 
году был принят Закон «Об Ассам-
блее народа Казахстана», не име-
ющий аналогов в мире.

Инициатива, исходящая от Ас-
самблеи и национальных культур-
ных центров, получает поддержку 
на государственном уровне. Так, в 
1995 году Ассамблея народов Ка-
захстана инициировала проведе-
ние первого в истории республики 
референдуума – о продлении пол-
номочий президента до 1 декабря 
2000 года. После этого Ассамблея 
фактически превратилась в актив-
но действующий общественный 
институт, консолидирующий мно-
гоэтнический народ Казахстана. 
Она поддержала принятие Консти-
туции 1995 года. Эти события из-

менили политическую и правовую 
ситуацию в стране. По инициативе 
Ассамблеи народа Казахстана с 
1996 года в нашей стране 1 мая 
стали отмечать как праздник един-
ства народа Казахстана.

Ассамблея народа Казахстана 
является одним из инструментов 
гражданской консолидации раз-
ных этносов.

В целом, с самого начала де-
ятельности АНК внесла значи-
тельный вклад в возрождение и 
развитие культуры этносов ре-
спублики. Всенародными стали 
Наурыз мейрамы, фестивали ко-
рейской, немецкой культур, тата-
ро-башкирский сабантуй, прово-
дятся на республиканском уровне 
форумы – праздники дунган, кур-
дов и других этносов. Проведены 
всемирный фестиваль уйгурской 
молодежи, республиканский фе-
стиваль немецкого детского твор-
чества, «книга народной памяти» 
рассказала о жизни турков Ка-
захстана. Благодаря Ассамблее, 
культурная жизнь этносов стала 
насыщеннее… Продолжение в 
следующем номере газеты.

Н. Тышканова,
директор РНПЦ исследования 

межэтнических и межконфесси-
ональных процессов

Ассамблея Народа Казахстана: история и реалии...Ассамблея Народа Казахстана: история и реалии...Ассамблея Народа Казахстана: история и реалии...
В записную книжку читателя

НАЕДИНЕ С ЗАКОНОМ
стоящую статью хотел бы начать со слов благодарности 

тельство РК в 2015 году?».

Начну с того, что с 1 января 
2015 г. вступил в силу «новый» 
Кодекс Республики Казахстан 
об Административных Право-
нарушениях. Реформирова-
ние административного зако-
нодательства обусловлено в 
первую очередь исполнением 
положения «Послания Пре-
зидента народу Казахстана – 
2050 Единая цель, единые ин-
тересы, единое будущее».

Кодекс Республики Казах-
стан «Об административных 
правонарушениях» подписан 
Президентом Республики Ка-
захстан 05 июля 2014 года и 
направлен на повышение за-
щищенности граждан и инте-
ресов государства от противо-
правных посягательств.

Новый административный 
Кодекс содержит 920 статей: 
72 – в Общей и 848 – в Осо-
бенной части, тогда как преж-
ний Кодекс состоял всего из 
733 статей.

В новой редакции закре-
плены не все нормы прежне-
го Кодекса. Некоторые нормы 
нашли свое отражение как в 
уголовном, так и в граждан-
ском праве. К слову, в уголов-
ном законодательстве введен 
новый термин «уголовный 
проступок», ответственность 
за который несколько мягче, 
чем ответственность за со-
вершение преступления. Так 
вот, те нормы административ-
ного кодекса, «перекочевав-
шие» в уголовный, и получили 
то самое название «уголов-
ный проступок».

В новом Кодексе сохране-
ны проверенные временем 
основные положения преж-
него Кодекса и структура с 
дeлeниeм на общую, особен-
ную и процедурную части. В 
общей сложности поправки 
затронули 760 статей из 970 

действующего Кодекса. Таким 
образом, вводились не только 
новые нормы, но и совершен-
ствовались действующие.

К примеру, в новом Кодексе 
усовершенствован порядок 
пересмотра вступивших в за-
конную силу постановлений 
по делам об административ-
ных правонарушениях в кас-
сационном порядке.

Теперь пересмотр поста-
новлений будет возможен по 
жалобе лица привлеченного 
к административной ответ-
ственности, потерпевшего 
или их законных представи-
телей, тогда как в прежнем 
Кодексе такой порядок пред-
усматривался только по вне-
сения протеста Генерального 
прокурора и его заместите-
лей.

Необходимо отметить, что 
новый Кодекс «Об админи-
стративных правонарушени-
ях» ориентирован на гума-
низацию административного 
законодательства и введения 
сокращенного производства 
по делу об административном 
правонарушении.

Также сокращены макси-
мальные сроки администра-
тивного ареста до 30 суток, 
в исключительных случаях в 
условиях режима чрезвычай-
ной ситуации – до 45 суток, 
тогда как в прежнем Кодексе 
максимальный срок админи-
стративного ареста составлял 
45 суток.

В новом Кодексе арест 
предусмотрен лишь в 29 ста-
тьях, в действующем – в 69.

О гуманизации также сви-
детельствует и введение в 
законодательный акт нормы, 
позволяющей судье, орга-
ну (должностному лицу) при 
установлении смягчающих 
обстоятельств сократить сум-
му штрафа до 30% в отноше-
нии физических лиц.

В свою очередь новшество 
как сокращенное производ-
ство по делу об администра-

тивном правонарушении дает 
возможность физическому 
лицу оплатить 50 % от общей 
суммы штрафа в течение 
семи дней с момента вруче-
ния лицу протокола об адми-
нистративном правонаруше-
нии.

Этот порядок возможен, 
если физическое лицо соглас-
но с фактом совершенного 
правонарушения, признает 
свою вину, готово доброволь-
но оплатить штраф и не имеет 
претензий.

Если лицо не согласно с 
фактом совершенного право-
нарушения, то дело рассма-
тривается в общем порядке.

Сокращенное производство 
вводится в целях исключения 
волокиты при рассмотрении 
дел об административных 
правонарушениях.

Новшество будет способ-
ствовать экономии процессу-
альных средств доказывания 
и оптимизации судебной на-
грузки, а также призвана по-
высить взыскаемость штра-
фов и укрепить доверие к 
государственным институтам.

Уважаемые читатели! В 
завершении хотелось бы от-
метить, что уже налажена об-
ратная связь от читателей к 
автору, а это значит, что мне 
удалось обратить внимание 
читателей, тем самым по-
высить их правовую грамот-
ность, уберечь от совершения 
противоправных деяний.

Это и есть результат, на ко-
торый я рассчитывал. Не буду 
останавливаться на достигну-
том.

При написании статьи были 
использованы данные с сайта 
«http://i-news.kz».

Координатор проекта – 
Асхат Тлеуленов, студент 

2-го курса факультета 
Бизнеса и права, специаль-

ности «Юриспруденция», 
электронный адрес:

http://vk.com/askhat_pvl.
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әлеуметтік желілердегі діни 
экстремизммен күрес

Әр факультетте құрылған 
«Теңге-тең» ақпараттық-ағар-
тушылық топтар – студенттер 
арасында діни сауаттылықты 
жетілдіру бойынша «Білім+» жо-
басының және жастар ортасын-
да діни экстремизмді қарсы наси-
хаттау идеясының жалғасы.

2015 жылдың 5 ақпаны күні С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің бизнес жəне құқық фа-
культетінің студенттеріне «Əлеуметтік 
желілердегі діни экстремизмді бол-
дыртпау жолдарын насихаттау» атты 
тақырыпта ашық дəріс оқылды.

Бұл шарада факультеттің 2 курс сту-
денттері Асхат Тілеуленов жəне Досым-
хан Досымов өз баяндамаларын ұсын-
ды. Жастармен С.Торайғыров атындағы 
ПМУ этносаралық үдерістерді зерттеу 
аймақтық ғылыми-тəжірибелік орталы-
ғының басшысы Нұржамал Тышқанова 
жəне С.Торайғыров атындағы ПМУ сту-
денттерінің кəсіподақ ұйымының төра-
ғасы Тілек Мəсəлім кездесті.

Дəріс кезінде жастар мен қонақтар діни 
экстремизм мəселелері жөнінде пікір 
алмасып, пікір таластырды. Бұл шарада 
студенттер, магистранттар мен оқытушы-
лар белсенділік танытып, қонақтардан 
бүгінгі күннің өзекті сұрақтарына жауап 
алды. Дəріс барысында студенттер əлеу-
меттік желілердегі діни экстремизмді 
насихаттауға қарсы жолдар жайлы тал-
дау жүргізді. Қонақтар экстремистік діни 
ағымдардың ғаламтор-кеңістігіндегі па-
рақшаларын ажырата білудің жолдарын 
көрсетті. Жəне де дəріс оқу барысында 
діни сауалдарға жауап алғысы келетін 
студенттерге ресми кеңестер беретін 
сайттар ұсынылды.

Факультет деканы Тахир Эрназаров-
тың айтуынша, Қазақстанда 2014 жыл-
дың басынан бастап діни экстремизм 
мен терроризмді насихаттағаны үшін 
50-ге тарта сайт өз жұмысын тоқтат-
қан көрінеді. Ол өз сөзінде: «Жастар-
ды осындай жат пиғылды ағымдардан 
аластату мақсатында Павлодар мем-
лекеттік университетінде студенттер-
мен дөңгелек үстелдер, диалогтық 
алаңдар, дəрістер жəне конференция-
лар өткізіліп тұрады. «Білім +» жобасы 
аясында С.Торайғыров атындағы ПМУ 
порталында «rukhanialem.psu.kz» сайты 
ашылды. Бұл сайтта дінтану жəне мə-
дениеттану бағыттарында кеңес алуға 
болады. Осы жоба аясында сенім теле-
фоны жұмыс жасайды. Шалынған қоңы-
раулар құпия сақталады», – деді Тахир 
Яздурдиевич.

Нұржамал Тышқанова əлеуметтік 
желілерде діни экстремизмді болдырт-
пау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыс-
тар жайлы былайша сөз қозғады: «ҚР 
мемлекеттік дін істері комитеті экст-
ремизммен күресу мəселесі бойынша 
əлеуметтік желіде өзінің ақпараттық 
жұмысын жандандырды. Олар «e-islam.
kz» ақпараттық-танымдық порталын-
да арнайы қызметін ұйымдастыруда. 
Бүгінгі күні, жастар арасында портал 
қызметкерлері діни-танымдық саулдар 
бойынша түсініктемелік жұмыстар өткі-
зуде. Осыдан басқа, соңғы уақытта Қа-
зақстан мұсылмандары діни басқарма-
сы «muftyat.kz» интернет – сайттардың 
жұмысы аймақтық құрылымдарда оң 
нəтижесін беріп жатыр», – деп респуб-
ликалық деңгейдегі атқарылып жатқан 
жұмыстарға тоқталды Нұржамал Саға-
датқызы.

Өз тілшіміз

Орталықтын жаналықтары
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Соңғы бет
Но шли годы, человек освоил 

мануфактуру, а затем пришел к 
промышленной революции.

Рос уровень жизни людей, были 
побеждены многие болезни, до 
этого «выкашивавшие» целые го-
рода и страны. Росло население 
Земли. Вместе с тем, рос и уро-
вень потребления людей и, как 
следствие, росло количество бы-
товых отходов. Тот, кто хоть раз 
видел городскую свалку вблизи, 
поймет, о чем идет речь. Больше 
того, во многих странах бытовые 
отходы по уровню загрязнения, 
вышли на один уровень с про-
мышленными гигантами и стали 
проблемами государственного 
масштаба.

Что примечательно, многие из 
нас хотят жить в «экологически 
чистых» районах, но при этом, под-
час, живут по принципу «моя хата с 
краю», как бы подчеркивая, что от 
одного человека мало что зависит. 
Спешим уверить вас, что это дале-
ко не так и каждый из нас способен 
в лучшую сторону повлиять на мир 
вокруг, начав изменения с себя.

Эпоха «авосек» 
и эра «пакетиков»

Как быстро летит время. Как бы-
стро человек привыкает к комфор-
ту. Ко всем тем вещам, которые 
делают нашу жизнь приятной и 
удобной. А если задуматься на миг, 
то еще как будто совсем недавно 
мы ходили в магазин и на базар с 
авоськами, заворачивали рыбу в 
газету, пили кефир из стеклянных 
бутылок с зеленой крышечкой. 
При этом целлофановый пакет, а 
уж пластиковая бутылка подавно, 
казались нам некой «заморской 
диковиной», атрибутом западного 
образа жизни. Больше того, они не 
продавались в магазине, и чтобы 
заполучить такой универсально-
многоразовый целлофан, надо 
было купить хлеб, пряники или 
сахар. И уже немногие хозяйки, на-
верное, помнят, как над раковиной 
в кухне и на балконе сушились в 
сотый раз помытые мешочки. А в 
пластиковых бутылках многие из 
нас в период «диких» 90-х, когда 
почти каждый «кормился» с дачи, 
не один год брали с собой воду, 
компоты и морсы.

Так что же изменилось 
за эти годы?

На прилавках магазинов стало, 
конечно же, больше продуктов, 
исчезло понятие «дефицит» и 
присущие ему километровые оче-
реди. Теперь человек просто идет 
в магазин и покупает то, что ему 
нужно, лишь бы хватало денег. 
Мы стали лучше одеваться, лучше 
питаться и, вроде бы, даже луч-
ше отдыхать. Но изменилось ли 
наше отношение к жизни, к миру, 
в котором мы живем? Что пришло 
в нашу жизнь вместе с изобилием 
на прилавках магазинов? Стали 
ли мы жить, как на Западе, введя 
в обиход присущие ему атрибуты? 
Атрибуты общества всеобщего 
потребления? Давайте вместе по-
пробуем ответить на эти вопросы.

Кому нужен мусор?
Как мы уже упоминали, во 

многих странах проблема ути-
лизации отходов вышла на госу-
дарственный уровень. При этом 
каждая страна решает эту задачу 
по-своему. Например, страны Ев-
ропы, освоив технологию пере-
работки бытовых отходов путем 
сжигания, в настоящее время 
испытывают, как ни странно, в 
них потребность. Обусловлено 
это тем, что в процессе сжигания 

в ы р а б а т ы -
вается тепло и энергия, так не-
обходимые Европе. В этой связи 
Европейские страны, такие, как 
Норвегия, Финляндия и Германия, 
развернули госпрограмму по за-
купке (!) бытовых отходов в Китае 
и странах Латинской Америки.

В той же Финляндии еще 20 
лет назад была освоена техно-
логия строительства дорог с ис-
пользованием прессованного 
бытового мусора вместо тради-
ционного асфальта. Но и наша 
страна не отстает в этом отно-
шении от Европы, и еще в кон-
це 90-х годов в нашем регионе 
была разработана технология 
утилизации побочного продукта 
алюминиевого производства – 
бокситового шлама – в качестве 
основного сырья при строитель-
стве дорог.

Теперь же можно поговорить о 
том, какие положительные приме-
ры решения задачи по переработ-
ке бытовых отходов можно встре-
тить в других странах.

Разные подходы к 
решению одной проблемы

Неаполь, как говорят итальян-
цы, «самый итальянский из всех 
итальянских городов». Между 
тем, мусорные кризисы случают-
ся в этом городе регулярно. На 
сегодняшний день здесь насчи-
тываются десятки тонн мусора, 
который источает невыносимое 

зловоние. Среди причин, 
по которым город просто 
утопает в мусоре, можно 
выделить: отсутствие куль-
туры отношения к мусору, 

безработица и бедность, на-
рушение цикла переработ-
ки, а также неспособность 
властей Неаполя справить-
ся с засилием преступных 
группировок «Каморры», ко-
торые взяли под контроль 
этот прибыльный бизнес. 
И это напомним – Европа! 
Та самая, которую нам все 
время ставят в пример.

Но не все так печально и есть, 
безусловно, положительные при-
меры решения этой насущной и 
злободневной проблемы в других 
странах.

В городе другой формации, 
Сингапуре, проблему с мусором 
решили самыми высокими в мире 
штрафами и даже тюремными 
сроками за нарушение природоох-
ранного законодательства. Боль-
ше того, проблему утилизации 
отходов здесь решили на полвека 
вперед: там из мусора построи-
ли остров Семаку площадью 350 
гектаров. Причем спроектировали 
его с таким расчетом, что он мо-
жет служить свалкой до 2045 года. 
Однако на этом отвоеванном у 
моря кусочке суши нет даже наме-
ка на неприятный запах: отходы 
засыпаются в огромные ячейки, 
которые потом покрываются пла-
стиковой мембраной. На это ос-
нование насыпается плодородная 
почва, потому весь остров пред-
ставляет собой цветущий сад. 
Любопытные туристы добираются 
на «мусорный остров» с материка 
на пароме – дорога занимает все-
го полчаса.

В столице Австрии, Вене, пош-
ли еще дальше. Там завод по сжи-
ганию мусора находится прямо в 
центре города, при этом он снаб-
жает теплом более 60 тысяч квар-
тир. Кроме этого, его архитектур-
ный стиль настолько необычен, 
что поражает воображение и гар-

монично вписывается в картину 
современного города.

«Но, все это требует огромных 
финансовых затрат!», – скажете 
Вы. И с одной стороны будете пра-
вы, однако эту проблему можно 
решать и иным способом. Для на-
чала, изменив к ней подход.

Примером одного из самых эф-
фективных методов избавления 
от мусора стал город Куритиба, о 
котором мы уже писали в одной из 
наших прошлых статей.

Поскольку в бюджете города не 
хватало денег на строительство 
комплексов по сортировке отходов, 
мэр решил, что можно обойтись 
без больших инвестиций, если до-
говориться с людьми. В 1980-м 
году началась масштабная обра-
зовательная кампания в школах: 
детям внушали, что мусор нужно 
разделять, чтобы в последующем 
его можно было переработать. 
Дети, в свою очередь, объясняли 
это родителям, и те, не желая вы-
глядеть дикарями перед чадами, 
стали проявлять сознательность.

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

Думай глобально, 
действуй локально!

Вот несколько способов, как на-
чать менять мир вокруг себя. Дей-
ствия эти просты и не отнимут у 
вас много времени. Между тем, 
они помогут внести эффективный 
и весьма значительный вклад в со-
хранение окружающей среды. День 
за днем каждый из Вас может следо-
вать этим рекомендациям, и со вре-
менем, они, без сомнения, станут 
неотъемлемой частью вашей жизни.

• По возможности ходите пеш-
ком либо пользуйтесь велосипе-
дом.

• Отключайте свет и другие 
электроприборы, когда не пользу-
етесь ими.

• Принимайте душ вместо ван-
ной для экономии воды.

• Пишите и печатайте на обеих 
сторонах бумаги.

• Старайтесь приготовить не-
сколько блюд за один раз.

• Удостоверьтесь, что дверца хо-
лодильника плотно закрывается.

• Сдавайте использованные 
энергосберегающие лампы в цен-
тры по переработке отходов. Не 
разбивайте их и не выбрасывайте 
в мусор! Одна разбитая лампа спо-
собная отравить ртутью до 100 ме-
тров воздуха и почвы вокруг себя.

• Почините подтекающие краны 
в ванной и на кухне. Один неис-
правный кран может израсходо-
вать до 3000 (!) литров воды в год 

• Отправляясь за покупками, 
берите с собой заранее подготов-
ленные пакеты. Это сэкономит 
ваши деньги и поможет сохранить 
окружающую среду.

Чтобы вам, уважаемые читате-
ли, было проще понять, почему 
именно Вы способны повлиять на 
сохранение окружающей среды, 
взгляните на следующую таблицу.
Период разложения различных 
отходов в природных условиях
Трамвайный билет 1 месяц
Банановая кожура До 6 меся-

цев
Шерстяной носок 1 год
Деревянная палка 4 года
Бумажный стаканчик 5 лет
Окрашенная деревян-
ная доска

13 лет

Консервная банка 100 лет
Алюминиевая банка до 500 лет
Пластиковая бутылка 500 лет
Стеклянная бутылка Никода

А теперь представьте, что вы, 
даже имея возможность, не вы-
бросите пластиковый мешочек 
или бутылку, отдыхая на природе 
или на даче. Не будете так ча-
сто пользоваться «одноразовой» 
пластиковой тарой. Больше того, 
вашему примеру последуют сосе-
ди по дому, коллеги на работе, и, 
самое главное, ваши дети. Всего 
один человек изменил отношение 
к привычным вещам, а его созида-
тельный пример дал такие удиви-
тельные результаты!

Ваши дети возьмут в привычку 
бережное отношение к миру во-
круг и, конечно же, будут делиться 
этими знаниями со своими дру-
зьями, а они, в свою очередь, со 
своими родителями. Родители же, 
видя, что их чада исповедуют бо-
лее прогрессивные взгляды, сами 
незаметно для себя станут более 
сознательными и дисциплиниро-
ванными в этом вопросе.

Всякий раз, когда вам кажется, 
что вы не можете повлиять на то, 
сколько отходов даст очередной 
промышленный гигант, задумай-
тесь, что именно вы способны 
сделать мир чище и лучше, начав 
изменения с себя.

Все это как будто бы мелочи, 
но именно из них незаметно, день 
за днем, строится наше будущее. 
Нам всем пришло время начать 
думать стратегически. Думать о 
том, каким мы оставим мир на-
шим детям и внукам. И не забы-
вать, что наша «хата не с краю», 
и если каждый из нас здесь и сей-
час позаботится о мире вокруг, у 
человечества появится шанс не 
копошиться в мусоре, а исполнить 
свое истинное предназначение – 
научиться любить и жить в гармо-
нии с окружающим миром.

  Руфина ТОРПИЩЕВА

Красота по...

История Homo sapiens или так называемого «че-
ловека разумного» насчитывает около 40 тысяч 

лет и в масштабах нашей планеты, летоисчисление 
которой измеряется миллиардами лет, это всего 

лишь мгновение. Между тем, за последние 200-300 
лет человек во многих сферах своего обитания до 

неузнаваемости изменил облик Земли. Но так было 
не всегда, и в стародавние времена человек жил с 

природой в гармонии и при этом брал у нее только 
самое необходимое, не разрушая мир вокруг себя.


