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СҰЛТАНМАХМҰТ МҰРАСЫ – ҰРПАҚ ҚАЗЫНАСЫ  6 БЕТТЕ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
ҚЫМБАТТЫ СТУДЕНТТЕР МЕН МАГИСТРАНТТАР, 

БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІ!

Жаһандық білім кеңістігіне шығу үшін жоғары 
оқу орнының бәсекеге қабілетті болғаны маңызды. 
Сондықтан, С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің түлектері  Қазақтанның 
басқа да өңірлері мен әлемнің жоғары білім 
ошақтарының түлектерімен тең бәскелес болу арқылы 
кәсіби маман екенін дәлелдеуі тиіс. Сол себепті, әрбір 
білім алушы білікті маман болуы үшін жаңа заман та-
лабына ілесіп, сапалы білім алуды көздегені абзал.

Білім алушылардың білім беру сапасын арттыру 
үшін биылғы оқу жылынан бастап елдер арасындағы 
байланыстарды дамытуды тереңдетіп, көшбасшылық, 
акмеология және кәсіпкерлік бойынша арнайы кур-
старды енгізуді қолға алдық. Құжат негізінде аталған 
жоғары оқу орындарынан оқытушыларды шақыру 
және қосдипломдық білім беруді ұйымдастыру 
жұмыстары іске асады. Осы оқу жылының басында 
білім ордамызда халықаралық бағдарламаларды 
қолдау орталығы мен «Технологиялық даму жөніндегі 
ұлттық агенттік» АҚ ақпараттық орталығы ашылды. 
Бұл орталықтардың университет қабырғасында жұмыс 
жасауы біздің студенттер мен магистранттардың 
жан-жақты білімдерін кеңейтіп, кәсіпкерлік, ғылыми, 
басқару сынды қабілеттерін шыңдауға ықпал ететіні 
белгілі.

Сондай-ақ, С. Торайғыров атындағы ПМУ-да 
жаңа білім беру бағдарламаларын жасау және оны 
жүзеге асыру ИИД-2 МБ  жобасы бойынша жұмыс 
жасап жатқан шетелдік серіктес ЖОО мен Павлодар 
облысының өнеркәсіптерін шақыру арқылы іске асы-
рылады.

 Lund University (Швеция), Universitat Politècnica 
de València (Испания) университтерімен бірлесе оты-
рып,  магистратураның екі мамандығы аясында бес 
жаңа білім беру бағдарламалары әзірленді.  Универ-
ситет  металлургия, мұнайхимия бағыттары бойын-
ша екі зертхана ашуды жоспарлап отыр.  «Металлур-
гия» саласы үшін металлургия мен металлөндеудегі 
технологиялық үрдістерді компьютерлік моделдеу 
және апробациялауға арналған зертхана ашуды, ал 
«Мұнайхимия» саласы үшін мұнайөңдеу және нанотех-
нология үрдістер зертханасын құрастыруды жоспар-
лап отырмыз. Осының барлығы Қазақстанның және 
аймақтың білім нарығындағы біздің ұстанымымызды 
берік етеді деп есептеймін.

Университет «Серпін» жобасына қатысуда. Бұл да 
еңбек нарығындағы кадр тапшылығы мәселелерін ше-
шуге зор септігін тигізеді деп есептеймін.

Биылдан бастап біз екінші жоғары білім 
және магистратуралық бағдарламалар бойын-
ша талапкерлерді тарту жұмысына көп мән бердік. 
Осы жылы мектепті тәмамдаған түлектердің жал-
пы санының аздығына қарамастан университетке 
қабылдау өтініштер санын өсірдік. Ал еңбек етуші 
тұрғындардың магистратураға және екінші білім бой-
ынша өтініштер саны былтырғымен салыстырғанда 
екі есеге артып отыр. 

2015-2016 оқу жылына меже еткен мұраттарымыз 
бен жоспарларымыздың іске асуына әр студент, әрбір 
оқытушы, әр қызметкер мен маман өз үлесін қосатыны 
хақ. Студент білімін шыңдау арқылы, оқытушы 
жан-жақты білім беріп, өнертапқыш инновациялық 
идеяларға негізделген жобаларын жасап, ал әр бір 
маман өзінің жұмысын сапалы орындау арқылы біз 
халықаралық білім кеңістігінде университет беделін 
асқақтатамыз. Оқу ордамыздың профессорлық-
оқытушылар құрамына және білім алушыларға оқу 
жылында тың идеяларды дүниеге әкелу мақсатында  
шығармашылық табыстар, амандық және бақыт 
тілеймін. 

 Арын Өрсариев,
С. Торайғыров атындағы ПМУ ректоры.
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ЖАҢА  ДӘУІРДІҢ АҒЫМЫНА  
ІЛЕСУ - УАҚЫТ  ТАЛАБЫ

Фото Ризабека Исабекова

ПМУ – ӨҢІРДЕГІ  ІРІ  БІЛІМ 
ОРТАЛЫҒЫНА   АЙНАЛУЫ  ТИІС 7 БЕТТЕ
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БИЗНЕСТІ ҚОЛДАУ - ЕЛ ДАМУЫНЫҢ КЕПІЛІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде «Бизнес жобаларды басқару: мақсаттарға 
қол жеткізу технологиясы» атты өңірлік семинар-тренинг 
өтті.

Айтулы семинар-тренингтің ая-
сында С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінде 
«Технологиялық даму жөніндегі 
ұлттық агенттік» АҚ ақпараттық 
орталығы ашылды. Орталықты Пав-
лодар облысы әкімінің орынбасары 
Николай Дычко, «ТДЖҰА» АҚ-ның  

басқарма төрағасының орынбаса-
ры, «Болашақ» ассоциациясының 
кеңес мүшесі  Жұматай Салимов 
және С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры Арын Өрсариев 
ашты. Павлодар мемлекеттік 
университетінің ректоры өз 
сөзінде «ТДЖҰА» АҚ ақпараттық 

орталығының университеттің 
білім алушылары мен  ғалымдары 
үшін пайдасы  зор екенін атап 
өтті. «Бұл орталық университет 
студенттері, өнертапқыштары мен 
ғалымдарының әлемдік нарықта 
трендке айналған стартап-жобалар-
ды құру мүмкіндігіне жол ашады», – 
деді Арын Амангелдіұлы. 

Қазақстан Республи-
касы Президентінің бес 
институционалдық реформасын 
жүзеге асыру шеңберінде жүзеге 
асып жатқан шараға «Болашақ» ас-
социациясы мұрындық болып, ал 
семинар жұмысына С. Торайғыров 
атындағы ПМУ, ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігі, «ТДЖҰА» АҚ 
қолдау білдіріп, серіктестік танытты. 

Кәсіпркерлер кездесуіне жас 
кәсіпкерлер, жастар ұйымдарының 
көшбасшылары «Болашақ» 
бағдарламасы стиипендиаттары, 
жас ғалымдар мен өнертапқыштар, 
өндіріс кәсіпорындары, БАҚ өкілдері 
қатысты. 

Семинар жұмысын Павлодар 
облысы әкімінің орынбасары  Ни-
колай Дычко мен С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры Арын 
Өрсариев ашты. «ТДЖҰА» АҚ 

басқарма төрағасының орын-
басары Жұматай Салимов ісін 
жаңа бастап жатқан кәсіпкерлерді 
қолдау тетіктерін, стартап-жоба-
лары және студенттер, ғалымдар, 
кәсіпкерлер үшін инновациялық 
гранттарға ие болу жолдарын ба-
яндап берді. «Қыркүйек айынан 
бастап инновациялық гранттар 
бойынша басым бағыттардың 
саны 8-ден 16-ға дейін көбею 
турасындағы жағымды жаңалықпен 
сіздермен бөлісейін. Енді бізге 
нано және ғарыш, жиһаз бен ағаш 
өңдеу, медициналық өндіріс, 
фармацевтикалық, биоинженерия, 
генді инженерия, агрохимия мен 
робототехника салаларындағы 
үдемелі технология бағыттары бой-
ынша инновациялық жобалардың 
авторлары өз жұмыстарымен келе 
алады», – деді «ТДЖҰА» АҚ өкілі 
Жұматай Салимов. 

Семинардың пленарлық оты-
рысында «Happy Farm» бизнес-
акселераторының (Украина, АҚШ) 
негізін құрушы және бас дирек-
торы Анна Дегтерева, «Business 
Systems» компаниясының дирек-
торы, ұйымдастыру жұмыстарын 
дамыту бойынша кеңесші, Profiles 

International Ukraine басқарушы 
серіктесі (Украина) Олег Афана-
сьев, Павлодар облысы бойынша 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ өңірлік филиалының директо-
ры Ерқанат Әбенов, «Болашақ» 
ассоциациясының атқарушы ди-
ректоры Мақаш Ермек және басқа 
да сарапшылар Қазақстандағы 
кәсіпкерлікті қолдау тетіктері мен 
құралдары турасында ақпарат 
берді. 

Сондай-ақ, «Бизнес жобаларды 
басқару: мақсаттарға қол жеткізу» 
тақырыбында семинар-тренингтің 
тәжірбиелік бөлімін халықаралық 
деңгейдегі бизнес-тренер, 
«Business Systems» компаниясының 
директоры,  корпоративтік тренинг-
мектеп үздік бағдарламасының ав-
торы Олег Афанасьев өткізді. 

Бұл семинар-тренингтің 
қатысушылары «команда», «жоба», 
«жобаны құру әдісі» сынды түсінік 
алды, басқарушының құзіреті жай-
ында біліп, табысты бизнес-жоба-
лар мен тәукелшіл жобалардың 
мәселелері турасында көп 
мәліметке қанық болды. 

ПГУ – ПНХЗ: НОВЫЙ ВИТОК СОТРУДНИЧЕСТВА ШЕТЕЛДІК ҒАЛЫМДАРДЫҢ ШЕБЕРЛІК ДӘРІСІ

21 сентября 2015 года руководство Павлодарского госу-
дарственного университета им. С. Торайгырова совместно с 
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» подписали дого-
вор о сотрудничестве и о создании филиала кафедры.

В церемонии подписания при-
няли участие ректор Павлодарско-
го государственного университета 
имени С. Торайгырова Арын Орса-
риев и генеральный директор ТОО 
«ПНХЗ» Шухрат Данбай. 

Соглашение предусматривает 
проведение совместных научно-ис-
следовательских работ, организа-
цию практик и стажировок для маги-
странтов и студентов вуза, а также 
повышение квалификации, как для  
профессорско-преподавательского 
состава, так и работников предпри-
ятия. 

В ходе мероприятия генераль-
ный директор ТОО «ПНХЗ» Шухрат 
Данбай прочитал лекцию «Состоя-
ние и перспективы развития нефте-
перерабатывающей отрасли Респу-
блики Казахстан» для студентов 
факультета химических технологий 
и естествознания Павлодарского 
госуниверситета.

По словам ректора Павлодар-
ского государственного универси-
тета имени С. Торайгырова Арына 
Орсариева, реализация масштаб-
ных проектов Государственной про-

граммы форсированного индустри-
ально-инновационного развития 
экономики страны диктует спрос на 
специалистов новой формации. 

– Наше взаимовыгодное пар-
тнерство призвано обеспечивать 
наш регион высококвалифициро-
ванными профессиональными ка-
драми. Для этого мы готовы мак-
симально приблизить учебный 
процесс к реальному производству, 
– говорит Арын Амангельдиевич. 
Мы намерены привлекать ведущих 
специалистов Павлодарского не-
фтехимического завода к проведе-
нию учебных занятий, руководству 
курсовыми, дипломными проекта-
ми. Будем вносить  все необходи-
мые изменения в каталог электив-
ных дисциплин, в рабочие учебные 
программы с учетом предложений 
предприятия.

В заключение встречи гене-
ральную директору ТОО «ПНХЗ» 
Шухрату Данбай было присвоено 
звание «Почетный заведующий ка-
федрой химии и химических техно-
логий ПГУ имени С. Торайгырова».

C. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде шетелдік экономикалық кеңесші Пьер-Ив Люка мен американдық 
ақын Мишель Чан Браун дәріс оқыды.

Экономикалық кеңесші Пьер-
Ив Люка өз дәрісін инвестиция 
тарту, экономикалық даму мен 
ынтымақтастық мәселелеріне ар-
нады.

Бұл шараға бизнес және құқық 
факультетінің профессорлық-
оқытушылар құрамы, студенттер, 
«ENACTUS» студенттік командасы 
– әлеуметтік және бизнес жобалар, 
стартап-жобалар құруды көздеген 
білім алушылар қатысты.

Пьер-Ив Люка тыңдаушылармен 
Павлодар өңірінің жағдайына орай 
экономиканың әртүрлі салала-
рына инвестиция тарту жолдары-
мен бөлісті. Дәріскер облыстың 
экономикалық құрылымына қарай 
еуропалық қорлар тарапынан 
метталлургия, мұнайхимия және 
машинажасау сынды салалары-
на инвестиция тартудың бірқатар 
нұсқаларын ұсынды.

Мұнымен қоса, халықаралық 
деңгейдегі экономикалық кеңесші 
өңірлік қорлар, оның ішінде 
«Даму» қоры мен халықаралық 
инвестициялық жобалар арқылы 
қаржыландырудың жолдарын баян-
дап берді.

Ал американдық ақын Мишель 
Чан Браун студенттермен «Таны-
мал бол: эпикалық поэманы жазу 
жолдары (Уолт Уитменнің ізімен)» 
тақырыбында әңгімелесті.

Ағылшын тілінде өткен кезде-
су барысында ағылшын тілі мен 
әдебиетінің өзекті деген мәселелері 
талқыланып, әдебиеттегі көркем 
сөз, шешендік өнер сынды 
мәселелер де сөз болды. Соны-
мен қатар, студенттер көкейіндегі 
сұрақтарын қойып, дәріскермен 
ашық диалог алаңына түсті. Көркем 
сөзді ту етіп ұстаған студенттерді 
әсіресе, бүгінгі күндегі ағылшын 
немесе еуропа әдебиетіндегі 
жаңа бағыт, туындап жатқан жаңа 

жанр және ХХІ ғасырдағы шетел 
әдебиетінің ең өзекті мәселері 
сияқты сұрақтар қызықтырды.  
«Адамдардың шығармашылық 
қабілеттерін арттыру мақсатында 
мен Қазақстанның он бірге жуық 
қалаларына сапар шегетін бо-
ламын. Бұл сапар америкалық 
әдебиетті жақын танығысы келген 
қазақстандықтармен байланыс 
орнатуға мүмкіндік тудырады», – 
дейді ақын.

ХІХ ғасыр тұсында америкалық 
әдебиетке жаңа леп, тың жаңалық 
әкелген Уолт Уитменнің өмірі 
мен шығармашылығы да се-
минар қатысушылары үшін өте 
қызықты болды. Мишель Чан Браун 
американдық ақынның поэзиясын 
қазақтың ұлы дала ойшылы Абай 
Құнанбаевтың шығармаларымен 
салыстыра отырып таныстырды. 
Оның айтуынша, ақын Абай мен 
шетел әдебиетінің көрнекті өкілдері 
Уолт Уитмен, Эмили Дикинсон сын-
ды  ақындар арасында ұқсастықтар 
бар. Аталмыш ақындардың барша-
сы да өз шығармаларында туған 
жері мен халқының болмыс-бітімін 
кең ауқымды түрде жырлаған. 
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STARTUPNOMAD ТУР ПМУ-ДА 
С. Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университеті мен MOST 
жас кәсіпкерлер клубы өзара түсіністік 
меморандумына қол қойды.

Қол қою рәсіміне С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры Арын 
Өрсариев пен Қазақстанның жас 
кәсіпкерлер клубының негізін 
салған әрі жеткшісі Павел Кокты-
шев қатысты.

Айтулы құжат бойын-
ша еліміздегі және өңірдегі 
кәсіпкерлік ахуалды зерттеуге, жа-
стар арасында арнайы шаралар 
арқылы кәсіпкерлік туралы пікір 
қалыптастыруға және бірлескен оқу 
бағдарламаларын құруға, сарапта-
ма жасауға жол ашылады.   

Бұл кездесу университет 
сутуденттері мен магистранттары 
үшін Қазақстанның жас кәсіпкерлер 
клубының ұйымдастыруымен өткен 
стартап турмен жалғасты. Жас 
кәсіпкерлер клубы елді аралап, 
үздік бизнес-жобалармен таны-
су мақсатында  StartupNomad Тур 
сапары аясында Қазақстан мен 
Орталық Азияның қалаларын ара-
лауда. Әрбір қалада Қазақстан және 
шетелдік тәжірибелі менторлар 
мен сарапшылар пікір-таластар, 
шеберлік сыныптар өткізеді.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры Арын Өрсариевтің 

айтуынша, бұл жоба жастар-
ды кәсіпкерліктің жаңа белесіне 
көтереді. «Жастардың көбісі бұл 
күні өздерінің алғашқы жасаған 
жобаларын таныстырып, сарап-
шылардан ұсыныстар, басқа да 
қатысушылардан есті кеңестер 
алды. Білікті мамандардан алған 
ақпараттар, кеңестер олардың 
болашақта өз ісінің шебері болуы-
на сеп болары сөзсіз», – деді Арын 
Амангелдіұлы.   

Шара барысында үздік бизнес-
тәжірибелер, дәрістер, кездесу-
лер, сарапшылардың қатысуымен 
шеберлік сыныптар, білікті 
мамандардың кеңестері берілді. 
Тұсау кесер (таныстырылым) үшін 
идеялардың көзкөрімділігі,  марке-
тинг және өнім яки қызметті өткізу 
тақырыптарында тренинг өтті.

StartupNomad Тур байқауына 
С. Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттері мен магистранттары-
нан 83 өтініш түсті. StartupNomad 
Турды қорытындылайтын 
StartupNomad Форумында инве-
сторлар алдында тұсауы кесілетін 
үздік стартап-жобаларды іріктеліп 
алатын болады. 

ПОСОЛ ИТАЛИИ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ ПГУ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Республике Казахстан господин Сте-

фано Раваньян посетил Павлодарский государственный университет имени С. Торайгы-
рова, а также провел встречу со студентами вуза.

Приветствуя собравшихся, Сте-
фано Раваньян поблагодарил рек-
тора ПГУ имени С. Торайгырова А. 
Орсариева за приглашение, а также 
отметил, что Казахстан и Италия 
уже много лет развивают и поддер-
живают связи в области сотрудни-
чества университетов. 

По его словам, только за по-
следний год данный вопрос трижды 
обсуждался на встрече Президента 
РК Н. Назарбаева и премьер-мини-
стра Италии. 

Особое внимание г-н Посол уде-
лил предстоящей международной 
выставке научных достижений и 
инноваций ЭКСПО-2017, в свете ко-

торой, по его словам, уже получен 
положительный опыт проведения 
экспозиций в Милане в рамках года 
Казахстана в Италии. 

По словам Стефано Раваньяна, 
экспозиция, представленная Казах-
станом, имела высокий рейтинг по-
сещаемости на фоне прочих пред-
ставленных стран. В этой связи, по 
мнению г-на Посла, у Казахстана 
уже безусловно есть передовой 
опыт и наработки для развертыва-
ния ЭКСПО-2017.

Кроме того, в ходе встречи 
были достигнуты договоренности  
по привлечению итальянских кон-
сультантов в сфере языковой под-

готовки, а также культурной адап-
тации студентов Павлодарского 
госуниверситета, выезжающих в 
Италию по программе академиче-
ской мобильности. В этом контексте 
Посол Италии особо выделил про-
екты «Эрасмус» и «Горизонт-2020» 
Европейского Союза. Стефано Ра-
ваньян считает, что участие ПГУ им. 
С. Торайгырова в данных програм-
мах даст мощный толчок развитию 
в целом республиканского сотруд-
ничества между вузами Казахстана 
и Италии.

По завершении мероприятия 
студенты ПГУ имени С. Торай-
гырова смогли задать высокому 

гостю интересующие вопросы от-
носительно особенностей образо-
вательной системы Италии, пер-

спектив участия казахстанских 
студентов в итальянских програм-
мах и др. 

ВОЛОНТЕР БОЛУ – МӘРТЕБЕ
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде ЭКС-

ПО – 2017 халықаралық көрмесіне волонтерларды дайындау  оратлығы 
бірнеше айдың жүзінде жемісті қызмет етіп келеді.

Бүгінде «Әлеуметтік - волон- 
терлық орталық» қызметкерлері во-
лонтерларды тренингтер, семинар-
лар арқылы дайындауда. Сондай-ақ, 
жас еріктілер қазақ және ағылшын 
тілдерін терең меңгеруді қолға алды.

Әр істің басында білгір 
үйлестіруші, білікті басшының болуы 
табысқа жетелейді. Ал С. Торайғыров 
атындағы ПМУ волонтерлық 
орталық жетекшісі Жанарасын 
Капенованың еңбегі өлшеусіз. 
Көптілді оқыту орталғының басшысы, 
орыс филологиясы кафедрасының 
қауымдастырылған профессоры Жа-
нарсын Жұматқызының айтуынша, 
жастардың жан-жақты даму жолында 
барынша еркіндік берілгені жөн.

– Жастар өз қабілеттеріне, 
ақыл-парасатына сүйеніп еркін 
қозғалғанды ұнатады. Сондықтан 
оларға дұрыс шешім қабылдауға 
сенім арту керек. Өйткені, кез келген 
қарым-қатынас сенім арту арықлы 
жасалады. Біздің волонтерлық отба-
сымызда біз бір-бірімізге сенім арта-
мыз, – дейді Жанарсын Жұматқызы.

 Жас волонтерлар өздерінің 
теориялық білімдерін тәжірибеде де 
сәтті қолданып жүр. Осы жылдың 7 
қазанында Павлодар мемлекеттік 

университетінде «ERTYS INVEST 
– 2015» халықаралық форум өтті.  
Бұл күндері университет жақын 
және алыс шетелдерден құрметті 
қонақтарды күтті. Оқу ордамызға 
аймақ басшылары, кәсіпкерлер, 
экономикалық сарапшылар мен 
қоғамның белді мүшелері ат басын 
тіреді. Халықаралық деңгейдегі фо-
румды ұйымдастыру жұмыстарына 
орталықтың білім алушылары білек 
сыбана кірісіп кетті. Жастардың шет 
тілін меңгергені мен топта бірлесе 
қызмет алу қабілеті олардың табысты 
жұмыс жасуына ықпал етті. Сондай-
ақ, волонтерлар халықаралық фо-
рум үйлестірушісі Самат Толесовпен 
бірге жұмыс жасау арқылы тәжірбие 
жинақтап, ұйымдастырушылық 
қабілеттерін шыңдады. ERTYS 
INVEST форумына дайындық бары-
сында Самат Толесов жас волон-
терлармен бірқатар тренингтер мен 
тәжірибелік сабақтар өткізді.

– Павлодар мемлекеттік универ- 
ситетінің еріктілерінің мұраты айқын, 
жігерлі, жалынды, достық қарым-
қатынасқа ашық жандар екен. Олар-
мен жұмыс жасау оңай болды, – деді 
Самат Мирболатұлы. 

Халықаралық кездесулер 

С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
55 жылдығына арналған «VII 
Торайғыров оқулары» халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конферен-
циясымен жалғасты. Екі күн бойы 
аймақтағы білімнің қара шаңырағына 
шетелдерден келген ғалымдар, уни-
верситет мерейтойымен құттықтап 
жеткен құрметті қонақтар үзілмеді. 
Қонақжай оқу орда үшін бұл күндер 
қызықты да танымды әрі тари-
хи маңызды сәттерге толы бол-
ды. Волонтерлар бұл сәттерді әр 
қонақтың, форум мен конференцияға 
қатысушылардың, білім алушы-
лар, профессорлық-оқытушылар 
құрамы мен қызметкерлер есінде 
жарқын қалуы үшін еңбек етті. Олар 
мұратына жетті.

Жуырда университеттің үздік во-
лонтерлары Астана қаласындағы во-
лонтрерлар мектебінде біліктіліктерін 
жетілдіріп келуге жол тартады. Во-
лонтерлар үшін  бұл шаралардың 
ұйымдастыру жұмыстарында 
жинаған тәжірибелері 2017 жылы 
өтетін ЭКСПО халықаралық 
көрмесінде пайдаға жарайтыны 
сөзсіз. 

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова и футбольный клуб 
«Ертіс» заключили меморандум о взаимопонимании.

В церемонии подписания 
приняли участие ректор Пав-
лодарского государственного 

университета имени С. Торай-
гырова Арын Орсариев и дирек-
тор футбольного клуба «Ертіс» 

стер-классов по футболу для 
студентов и обучающихся ПГУ 
имени С. Торайгырова.

По словам ректора Пав-
лодарского государственного 
университета имени С. Торай-
гырова Арына Орсариева, вуз 
заинтересован поддерживать 
игроков ФК «Ертіс». «Мы пред-
ложили спортсменам клуба 
стать студентами ПГУ. Нам бы, 
в свою очередь, хотелось, что -
бы наши студенты и сотрудники 
имели доступ к играм и могли 
быть болельщиками», – говорит 
Арын Амангельдиевич.

Директор футбольного клу-
ба «Ертіс» Игорь Елащук под-
черкнул, что подписание согла-
шения о сотрудничестве – это 

еще один шаг в развитии спор -
та, а также предоставление 
новых возможностей для сту-
дентов, которые в дальнейшем 
планируют играть в футболь-
ном клубе.

«Мы считаем, что наши фут-
болисты должны быть не только 
профессионалами своего дела, 
но и быть образованными людь-
ми. Иностранные игроки, прие -
хавшие отстаивать честь наше -
го города, действительно хотят 
знать нашу историю, культуру и 
язык», – отметил в своем высту-
плении Игорь Евгеньевич.

Студенты смогли задать все 
интересующие вопросы своим 
кумирам. Встреча получилась 
легкой и дружественной.

ИГРОКИ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЕРТІС» БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ В ПГУ

Игорь Елащук, а также ключе -
вые игроки Эвандро Ронкато, 
Фернандер Кассай, Карлос Фон-
сека, Алассане Ндиайе, Томас 
Жирсак.

Соглашение предусматри-
вает обучение футболистов ФК 
«Ертіс» по программам бака-
лавриата, магистратуры и док-
торантуры, усиление сотрудни-
чества в обучении иностранных 
футболистов ФК «Ертіс» казах-
скому, русскому и иностранным 
языкам, а также проведение 
футболистами ФК «Ертіс» ма-
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Ж А Ң А   Д Ә У І Р Д І Ң 
А Ғ Ы М Ы Н А   І Л Е С У  - 
У А Қ Ы Т   Т А Л А Б Ы
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетіне іс-сапармен Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіпов келді.

Аслан Сәрінжіпов С.Торайғыров 
атындағы ПМУ ғалымдарының 
инновациялық жобалары мен 
студенттердің стартап-жоба-
ларымен танысты. Министр 
өнертапқыштардың ет өңдеу, энер-
гетика, ауылшаруашылық, жел 
эненргиясы, жылу энергиясы, ма-
шинажасау, егін шаруашылығы, 
т.б. салалардағы жасаған 
жаңалықтарына қанық болды.

Сонымен бірге, министр Си-
ликон алқабы мен С. Торайғыров 
атындағы ПМУ арасында онлайн 
режимде өткен вебинарға қатысты. 
«Бизнес идеялар инкубациясы» 
атты вебинар жұмысын Силикон 
алқабының (АҚШ, Калифорния 
штатының Санта-Круз қаласы) 
жетекші маманы  Алексей Крол 
өткізді. 

Сондай-ақ, Аслан Бәкенұлы 
Павлодар мемлекеттік универ- 
ситетінің «Ертіс» технопаркін ара-
лап, білім орданың ғалымдарының 
қолынан шыққан ғылыми жобаларға 
оң баға берді. Және де министр 
университет қабырғасында 
жақында ашылған Халықаралық 
бағдарламаларды қолдау 
орталығы мен «Технологияны да-
мыту жөніндегі ұлттық агенттігі» 
АҚ-ның ақпараттық орталығының 
жұмысымен таныс болды.

Аслан Сәрінжіповтің сапа-
ры барысында С. Торайғыров 
атындағы ПМУ академиялық 
жұмыс жөніндегі жаңа прорек-
торды жария етті. Академиялық 
жұмыс жөніндегі проректор болып 
филос.ғ.к., халықаралық «Болашақ» 
стипендиясының түлегі Гауһар Ах-
метова тағайындалды. Ол 2005-
2015 жылдар аралығында Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
философия және әлеуметтік-
гуманитарлы пәндер кафедрасның 
меңгерушісі болып қызмет етті.

ҚР Білім және ғылым министрі 
Аслан Сәрінжіпов:

Қазіргі таңда беделді универ-
ситет атану үшін жаңа дәуірдің 
ағымына ілесуің тиіс.  Ал Павлодар 
мемлекеттік университеті ҮИИД 
МБ жобасы бойынша жұмыс жа-
сап жатқан жоғары оқу орны. Бұл  
бағдарлама университетті жаңа 
халықаралық белеске жетелейді. 
Сондықтан, С.Торайғыров атындағы 
ПМУ ел экономикасына қажетті ма-
мандарды даярлайтын болады.

Тағы да, министр Қазақстанның 
солтүстік өңірлеріндегі «Болашақ» 
халықаралық стипендиясы 
түлектерімен бейресми кездесу 
(Informal Networking Conference) 
өткізді.

 «100 нақты қадам» Ұлт жо-
спарын іске асыру шеңберінде 
Қазақстан Республикасындағы 
білімді жаңғырту мәселелері» 
тақырыбы аясында өткен кезде-
су «Болашақ» бағдарламасының 
түлектері, ҚР БҒМ «Халықаралық 
бағдарламалар орталығы» АҚ, БАҚ 
өкілдері, оқытушылар мен ғылыми 
қызметкерлердің басын қосты.

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
ректоры Арын Өрсариев өз сөзінде 
«Болашақ» бағдарламасы бойынша 
білім алған түлектердің өңірде сәтті 
қызмет етіп, ел дамуына зор септігін 
тигізіп жатқанын атап өтті. 

– Бүгінде Павлодар облы-
сы бойынша 130, ал Павлодар 
мемлекеттік университетінде 40-тан 
астам түлектер табысты еңбек ету-
де, – деді Арын Амангелдіұлы.

Бейресми кездесуде қатысу- 
шылар білім мен ғылымның өзекті 
мәселелерін талқылап, еркін 
ой бөлісіп және сараптамалық 
бағалау нысанындағы ашық диа-
лог алаңын орнатты. Сондай-ақ, 
шарада «Болашақ» стипендия-
сы арқылы кадрлар даярлаудың 

отандық жүйесін дамыту 
мүмкіншіліктері туралы және 2020 
жылға дейінгі стипендияны дамы-
ту жоспары, «100 нақты қадам» 
Ұлт жоспары мен «Мәңгілік Ел» 
ұлттық идеясын іске асырудағы 
«Болашақ» бағдарламасының рөлі 
талқыланды.

Бұдан өзге, «Болашақ» 
стипендиясының түлектері ҚР Білім 
және ғылым министрінің өз аузы-
нан мазалаған сұрақтарына жауап 
алды. Түлектер жұмысқа орнала-
су, жаңа оқу бағдарламаларын 
жүзеге асыру, ауылдың білім беру 
саласының жағдайы, басқа да білім 
мен ғылым бағытындағы жаңа жо-
балар, жоғары оқу орындарының 
автономдық басқаруға өтуі, 
педагогикалық білім мен 
ұстаздардың мәртебісі турасында 
егжей-тегжейлі әңгімелесті.

Бұл кездесу Аслан Сәрінжіповтің 
халықаралық «Болашақ» сти-
пендиясы түлектерімен Informal 
Networking Conference форматында 
өткен үшінші кездесуі. Бірінші кез-
десу 2014 жылғы ақпанда «Назарба-
ев Университеті» ДББҰ-да, екіншісі 
2014 жылғы маусымда М. Әуезов 
атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінде өткен 
болатын.

Мұнымен қоса, Аслан 
Сәрінжіпов Павлодар мемлекеттік 
университетінің салынып жатқан 
500 орындық  жатақханасының 
құрлысымен танысты. 

Асылан Сәрінжіпов 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
Ғылыми кеңес мүшелерімен кездесу 
барысында жас мамандардың жаңа 
заман талабына жауап бере алуы 
ғалымдар мен оқытушылардың 
жұмысына байланысты екенін атап 
өтті. 

– Бәсекеге қабілетті кадрлар-
сыз, бәсекеге қабілетті жоғары оқу 

орындарынсыз өңірдің және әлемнің 
жоғары мектептеріне бәскелес 
бола алмаймыз. Бүгінде Павлодар 
мемлекеттік университетін жаңа жо-
балар мен бағдарламалар арқылы 
қолдағымыз келеді, – деді Аслан 
Бәкенұлы.

Кездесу соңында Қазақстан 
Республикасы білім және ғылым 
министрі Аслан Сәрінжіповке 
С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлкеттік университетінің құрметті 
профессоры» атағы берілді. 

МИНИСТРГЕ САУАЛ

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
қауымдастырылған профессо-
ры, техн.ғ.к., профессор Серік 
Жұмажанов:

– Мемлекеттің лакомативі 
ауыл екені белгілі. Ауыл мен қаланың 
білім беру  саласындағы алшақтық 
жер мен көктей. Бұл жағдайды біз 
жылдағы талапкерлерді қабылдау 
кезінде байқаймыз. Ауыл білім беру 
саласының жағдайы туралы білсек, 
және оны дамыту үшін қандай 
жұмыстар жасалмақ?

Аслан Сәрінжіпов: Мемлекет 
тарапынан білім алу мақсатында 
қала баласына қарағанда ауыл 
баласына бөлінетін қаражат көп. 
Бұл жерде қала тұрғындарының 
әлеуметтік жағдайының 
жоғарылығын ескеру керек. Сол 
себепті олар балаларының біліміне 
көп қаражат жұмсайды. Ал ауыл 
баласының мектептегі сабағынан 
бөлек үйдегі жұмысы да жеткілікті. 
Бұның барлығы да бала білімінің 
сапасына тікелей ықпал етеді. Ауыл 
мен қала оқушыларының білім 
сапасындағы алшақтық теңесуге 
жақын қалды. Мұны биылғы жылғы 
ҰБТ нәтижелері көрсетті. 

Жуырда біз мектептермен 
жаңа бағдарлама бойынша жұмыс 

істемекпіз. Бұл бағдарлама орта 
мектептерді қаржыландыруға бай-
ланысты. Қандай да бір мектеп 
жақсы жетістіктер мен табыстар 
көрсетсе, тиісінше ол мектепке  
қаржы бөлінетін болады. Яғни, мек-
теп көп қаржылай ресурс қаласа, 
онда жұмыс істеуі керек. 

Инновациялық Еуразиялық 

университетінің оқытушысы Зури-

яш Смағұлова: 

– Білім беру жүйесінде ЖОО 

түлектеріне қойылатын басты та-

лаптар қандай болуы керек деп ой-

лайсыз?

Аслан Сәрінжіпов: Біріншіден, 
жоғары оқу орнының студенті сын 
тұрғысынан ойланып, өздігінен 
шешім қабылдай білуі керек. 
Екіншіден, замануи IТ технология-
ларды қолдана отырып, ақпаратты 
іздеу құзырлығын кең қолдана 
білгені жақсы. Кез келген болашақ 
маман топта жұмыс істей білуі ке-
рек. Өйткені ол қоғамда, ұжымда, 
белгілі командада жұмыс жасай-
тын болғандықтан, олардың жа-
стайынан көпшілікпен етене еңбек 
ете алатын қабілетін шыңдауға 
жол салуымыз қажет. Төртіншіден, 
бүгінгі студент коммуникативті 
қабілетті болғаны жөн. Бесіншіден, 
қандай жағдайға тап болса да сту-
дент дұрыс жол таба біліп, қоғамға 
пайдаға асатын бір нәрсені ой-
лап тауып, жасай білуі керек. Бұл 
қарым-қабілеттің барлығын игер-
ген жастар ертеңгі күні білікті ма-
ман, кәсіби әріптес бола алады. Бір 
жағынан, жастар бұл заман талабы 
екенін түсінгені абзал.

Жанар ЕЛЕШОВА
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Наш юбиляр родился в городе 
Ленинск-Кузнецкий Кемеровской об-
ласти в год Великой Победы. В 1958 
году семья Олжабая Омербекови-
ча переехала в Павлодар. Особо 
стоит отметить, что сам профессор 
Олжабаев является продолжателем 
традиций своей семьи и в первую 
очередь большого трудолюбия, ко-
торое привил ему отец. Много лет он 
работал шахтером в городе Ленинск-
Кузнецкий, где был уважаемым че-
ловеком. Был удостоен звания «По-
четный шахтер», а также Кавалер 
ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени. 

Свой научный путь профессор 
Олжабаев начал в 1969 году после 
окончания Павлодарского индустри-
ального института по специальности 
«Технология машиностроения, ме-
таллорежущие станки и инструмен-
ты». Став дипломированным спе-
циалистом, Рамазан Омербекович 
работал наладчиком, инженером-
технологом на Павлодарском заводе 
«Октябрь», а в дальнейшем в Павло-
дарском институте «ПКТИАМ». 

Знаковой для Рамазана Омер-
бековича стала учеба в аспирантуре 
МВТУ им. Баумана, в Москве, где в 
ноябре 1979 года юбиляр защитил 
кандидатскую диссертацию.

Вспоминая годы учебы в МВТУ 
им. Баумана, профессор Олжабаев 
отмечает, что в значительной сте-
пени вырос уровень его профессио-
нальной и научной квалификации, а 
также ощутимо расширился кругозор. 
За три года учебы Рамазан Омербе-

кович в числе других аспирантов вы-
ступал на семинарах, симпозиумах, 
всесоюзных конференциях в таких 
городах, как Харьков, Ленинград, 
Киев, городах Прибалтики и многих 
других уголках СССР.

В 1982 году по решению ВАК Ра-
мазан Омербекович получил ученое 
звание доцента по кафедре техно-
логии машиностроения. А двадцать 
три года спустя в 2005 году ему было 
присвоено звание профессора, в ко-
тором наш юбиляр служит на ниве 
науки и по сей день.

Свои уникальные знания Рама-
зан Омербекович считал необходи-
мым передавать студентам, дабы 
они развивали науку и укрепляли 
индустриальную базу в области ма-
шиностроения  в Павлодарском ре-
гионе. 

Методика преподавания у про-
фессора Олжабаева разносторонняя 
и характеризуется своей объективно-
стью. Надо сказать, что профессор 
в равной степени требователен и к 
себе и к своим студентам, так как во 
главу угла он всегда ставит усвоение 
материала, с тем, чтобы творческое 
мышление учащихся находило свою 
реализацию.

Также Рамазана Омербековича 
можно выделить как серьезного на-
ставника для молодых ученых. Этот 
факт подтверждается тем, что под 
его руководством защитили диссер-
тации 9 магистров. 

Рассматривая его научную де-
ятельность, следует отметить, что 
профессор Олжабаев – автор 15 
авторских свидетельств СССР на 
изобретения, кроме того, из под его 
пера вышло без малого двести науч-
ных статей, целый ряд монографий и 
методических пособий, 9 из которых 
были рекомендованы МОН РК для 
изучения в вузах Казахстана.

Ярким подтверждением значимо-
сти усердной и плодотворной работы 
на благо Казахстана является целый 
ряд государственных наград, кото-
рых удостоился наш юбиляр. В их 
числе: «Изобретатель СССР» (1985 
г.), «Ветеран ПГУ» (2004 г.) и Почет-

ная грамота Министерства образова-
ния Республики Казахстан и многие 
другие.

Будучи продолжателем давних 
научных традиций машиностроения 
Республики Казахстан и МВТУ им. 
Баумана, профессор Олжабаев ак-
тивно занимается научно-исследо-
вательской работой. Область его ис-
следований охватывает технологию 
упрочнения деталей горно-металлур-
гического оборудования. При этом он 
сфокусировал свои исследования на 
инновационных технологиях, пред-
полагающих роботизацию в машино-
строении.

Глубокие научные познания, 
большой преподавательский опыт, а 
также методологический подход ста-
ли известны далеко за пределами 
ПГУ, поэтому по приглашению руко-
водства ТОО «Кастинг» профессор 
Олжабаев неоднократно выступал с 
лекциями.

Реализация дуальной методики 
обучения посредством сотрудни-
чества с таким крупным металлур-
гическим производством, как «KSP 
Steel», позволила студентам всесто-
ронне изучить роботизированные 
металлообрабатывающие станки ве-
дущих в этой сфере компаний из Гер-
мании, Италии, Бельгии и США.

Под руководством профессора 
Олжабаева студенты составили у 
себя развернутую картину техно-
логии производства нефтегазовых 
труб. Практические занятия позво-
лили студентам изучить полный 
технологический процесс, начиная 

с прошивки горячих труб и до их чи-
стовой обработки, а также нарезки 
резьбовых и муфтовых соединений 
на высокотехнологичных роботизи-
рованных станках.

Процесс обучения также охваты-
вал изучение производственных ци-
клов шаропрокатного и арматурного 
стана, а также цеха пластмасс.

Такой опыт без сомнения станет 
бесценным для будущих специали-
стов в области машиностроения.

Научная и преподавательская 
деятельность профессора была бы 
немыслима без «тихой гавани», кото-
рой является для него семья. Многие 
годы супруга Гульнара и сын Ергали 
поддерживают Рамазана Омербе-
ковича, дабы он трудился на благо 
науки своей страны и нес свои все-
объемлющие знания студентам и мо-
лодым ученым.

От имени кафедры машино-
строения и стандартизации ПГУ им. 
С. Торайгырова мы поздравляем 
профессора Олжабаева Рамазана 
Омербековича с 70-летием со дня 
рождения.  От всей души желаем 
больших творческих успехов, здоро-
вья и семейного благополучия.

 Н.С. Дудак
Р.Ш. Торпищева

ПРОФЕССОР ОЛЖАБАЕВ: 
от Баумана до «умных» станков

Сегодня мы поздравляем дека-
на факультета энергетики Алексан-
дра Петровича Кислова с 60-летним 
юбилеем.

Свой научный путь Александр 
Кислов начал в 1977 году, после 
окончания Павлодарского инду-
стриального института. Знаковой 
для Александра Петровича стала 
учеба в Московском энергетиче-
ском институте, где в 1987 году он 
защитил кандидатскую диссерта-
цию.

Александр Кислов – автор бо-
лее чем 100 научных публикаций, 
кроме того он является обладате-
лем 18 научных патентов Республи-
ки Казахстан.

В 2007 году Александру Петро-
вичу было присвоено почетное зва-
ние доктора электротехники соглас-

но решению Президиума Академии 
электротехнических наук РФ.

Уникальные знания, богатей-
ший научный и преподавательский 
опыт, помноженные на инноваци-
онно-конвергентное видение науки 
позволили доктору Кислову более 
16 лет бессменно руководить фа-
культетом энергетики.

На протяжении всего периода 
под руководством доктора Кисло-
ва, факультет энергетики стабиль-
но занимал лидирующие позиции в 
контексте реализации научного по-
тенциала Павлодарского государ-
ственного университета. Студенты 
и выпускники факультета много-
кратно становились победителями 
и призерами различных междуна-
родных конкурсов, выигрывали вы-
сокорейтинговые стипендии круп-

нейших зарубежных вузов.
Профессор Кислов имеет бога-

тейший преподавательский опыт и 
уже свыше 25 лет несет «разумное 
и светлое» будущим специалистам-
энергетикам. Как преподаватель 
доктор Кислов проявляет строгость, 
но при этом он в равной степени 
требователен и к себе. Львиная 
доля студентов доктора Кислова ут-
верждает, что проводимые им лек-
ции, семинары и практические за-
нятия отличаются повышенной 
информативной наполненностью, 
простотой восприятия, реализовать 
которую ему помогает присущее от 
природы чувство юмора и доброду-
шие.

Коллеги Александра Петровича 
отмечают, что реализация многих 
научных проектов на базе энергети-
ческого факультета ПГУ осуществи-
лась наиболее продуктивно благо-
даря непосредственному участию в 
них доктора Кислова.

В том, что доктор Кислов уже 
много лет олицетворяет собой фа-
культет энергетики Павлодарского 
государственного университета, 
сходятся во мнении как преподава-
тели, так и студенты вуза.

Нашему юбиляру от лица всего 
факультета энергетики желаем со-
хранять жизнелюбие, уникальное 
научное видение  мира и еще много 
лет нести свои знания будущим спе-
циалистам.

Редакция медиацентра,
Энергетический факультет

К ЮБИЛЕЮ ЗАСЛУЖЕННОГО ЭНЕРГЕТИКА
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ЖАРТЫ ҒАСЫРДАН АСҚАН БЕЛЕС 
Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде оқу орданың 
55 жылдық мерейтойы құрметіне арналған 
мерекелік концерт өтті.

Мерекені С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры Арын 
Өрсариев ашып, мерейтоймен 
п р о ф е с с о р л ы қ - о қ ы т у ш ы л а р 
құрамын, қызметкерлер мен 
білім алушыларды құттықтап, 
жүрекжарды тілегін жеткізді.

– Жыр сұлтаны, Алаштың 
ардақты ұлы – Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың ұлы есімін ие-
ленген біздің университетіміз 
өзінің қалыптасу жылдарын-
да еліміздің өркендеуіне, білім 
мен ғылымның дамуына қажетті 
барлық игі бастамаларды 
әрдайым қолдап, оның дамуына 
зор үлес қосты. Жыл өткен сай-
ын өсу, өркендеу үстінде.  Оған 
қол жеткізу үшін университет 
ұжымы бір кісідей жұмыла еңбек 
етті. Бұл баға жетпес жетістік 
– Сіздердің еңбектеріңіздің 
жемісі деп білемін, – деді Арын 
Амангелдіұлы.

Арын Өрсариев оқу 
ордамыздың аймақтағы ірі 
ғылым әрі білім орталығы 
болуына еңбегі сіңген 
п р о ф е с с о р л ы қ - о қ ы т у ш ы л а р 
құрамын, қызметкерлерді және 
студенттерді С. Торайғыров 
атындағы алтын медальмен, 
құрмет граматолары мен алғыс 
хаттармен марапаттады.

Мерекенің құрметті қонақтары 

ҚР Парламенті Сенатының депу-
таты Асхат Күзеков, ҚР Мәдениет 
және спорт министрлінің 
кеңесшісі Ғарифолла Есім, 
Новосібір мемлекеттік 
техникалық университетінің про-
фессоры, техн.ғ.д. Владимир 
Ларичкин, PhD доктор, Колум-
бия университетінің профессо-
ры Рафис Абазов, «Siemens» 
кәсіпорнының өкілі Денис Набиу-
лин, «ПМХЗ» ЖШС қызметкерлер 
және әлеуметтік сауалдар бой-
ынша директоры Алтын Иман-
таева, Павлодар қаласының 
№3 гимназия мектебінің дирек-
торы Жомарт Қарамбаев және 
т.б. университеттің серіктестері 
С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
55 жылдық мерейтойымен құт- 
тықтап, университеттің профес- 
сорлық- оқытушылар құрамы мен 
білім алушыларына  лебіздерін 
арнады.

Мұнымен қоса, университетті 
мерейтойымен құттықтап, оқу 
орданың облыстық іс-шараларға 
белсенді атсалысқан үздіктерін 
Павлодар облысы әкімінің орын-
басары Ғани Садибеков, «Нұр 
Отан» партиясы Павлодар 
облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Айзада 
Құрманова,  Павлодар облысы 

маслихатының депутаты Иди-
ят Абдыкалыков, Павлодар об-
лысы жастар саясаты жөніндегі 
басқармасының басшысы Ната-
лья Нефедова марапаттады.

Сондай-ақ, «Siemens» 
копаниясының өкілі Денис На-
биулин Павлодар мемлекеттік 
университетіне мерекелік сыйлық  
ретінде зертханалық құрал-
жабдықтарға сертификат табыс 
етті.  

Бүгінгі сахнадағы әсем 
әуен, әуезді күй, мың бұралған 
бишіліердің өнері мен 
ақындардың арнау-жырла-
ры өңіріміздегі білімнің қара 
шаңырағының 55 жылдық мерей-
тойы құрметіне арналды. 

БІЛІМДІ ЖЕТЕР МҰРАТҚА
Қашанда университет өзінің 

оқытушыларымен, оның ішінде 
ғылыми мектептердің негізін 
қалаушы белгілі ғалымдарымен  
мақтанады. Олардың білім, 
ғылым және инновациалық 
жұмыстарының сапасын 
көтеруге бағытталған қажырлы 
еңбегінің арқасында жоғары 
оқу орны еліміздің замана-
уи экономикасы мен өндірістік 
кәсіпорындарына қажетті білікті 
де сұранысқа ие жас мамандар-
ды  дайындап келеді. Павло-

дар жерінде алғаш қабырғасын 
көтерген жоғары білім мекемесі 
– С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университеті 
бүгінде жоғары білікті мамандар-
ды даярлауда көшбасшы атанған 
инновациялық-бағдарлы ірі білім 
және ғылым орталығына айнал-
ды.

Біздің көптеген түлектеріміз 
Павлодар өңірінің мақтанышы әрі 
сүйенер тірегі. Университетімізді 
тәмамдаған түлектер қатарында 
елімізге және шетелде де таны-
мал саңылақ саясаттанушылар, 
қаржыгерлер, дарынды инженер-
лер мен ұстаздар бар. Жылдар, 
онжылдықтар өтсе де олар өзінің 
ұшқан қара шаңырағын ұмытпай, 
университетке барынша қолдау 
танытуда. 

Қазіргі таңда аймақтағы 
алдыңғы қатарлы білім шаңырағы 
зор жетістіктерге жетті. Осы 
жылдың өзінде универси-
тет әлемнің бірқатар жоғары 
оқу орындарымен серіктестік, 
әріптестік байланыс орнатып, 
жаһанның білім кеңістігінде таны-
лып келеді.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры Арын Өрсариевтің 
айтуынша, бүгінгі күні Павло-
дар мемлекеттік университетін 
мерейтойымен әлемнің 7 

мемлекеттерінің 14 жоғары 
мектеп өкілдері құттықтап, оқу 
орданың әр игі бастамасына 
тілекші екендіктерін жеткізді. 
Олардың әрқайсысымен универ-
ситет қос дипломды білім беру 
бағдарламасы бойынша келісімге 
келген.

– Біздің оқу ордамыздың 
жаңа заманның ағымына жылдам 
ілесіп кеткені, келешекке сенімді 
қадам басып келе жатқаны мені 
қуантады. Бұл – С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің Павлодар 
өңіріндегі ең үздік көп салалы оқу 
орны Қазақстанда және шетел-
де беделді оқу орындардың бірі 
екендігін айғақтап келеді, – деді 
Арын Амангелдіұлы.

P.S. Сұлтанмахмұт Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті ұжымы құрылғаннан 
бергі жылдар бойы жинақтаған 
құнды мұраларын сақтап 
қана қоймай, университеттің, 
өңіріміздің және Қазақстанның 
өркендеуі үшін білім және ғылыми-
техникалық әлеуетті арттыруды, 
білім сапасын дамытуды, жаңа 
ғылыми ұрпақты тәрбиелеуді 
бәрінен маңыз санайды.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры Арын Өрсариев 
өз сөзінде университет 
қабырғасында жыл сайын өтетін 
конференцияға жүктелетін 
жауапкершлік турасында сөз 
қозғады. «Сұлтанмахмұттың 
мұрасы – кейінгі ұрпақтың 
құнды қазынасы. Сол мұраның 
шырақшысындай болған білім 
ордамыз өшпестей рухани 
қазына қалдырған тұлғаның 
есімімен аталғаны – тек қана 
зор мәртебе емес. Бұл – үлкен 
жауапкершілігіміз», – деді Арын 
Амангелдіұлы.

Содан кейін, конферен- 
цияның құрметті қонағы 
Мемлекеттік Сэнфорд сая-
сат мектебінің (АҚШ, Дьюк 
университеті) профессоры Джо-

зеф Тамм қос дипломды білім 
алудың артықшылығы турасын-
да баяндап, жоғары оқу орындар 
арасындағы қос дипломды білім 
беру бағыты бойынша әріптестік 
байланыстар жоспарда барын 
атап өтті. 

Брунел университетінің 
(Ұлыбритания) PhD докторы 
Абрахам Алтонаян ғылыми 
зерттеулер мен инновация-
лар саласындағы байланы-
сты орнатуды мақсат еткен 
екі ел арасындағы «Ньютон 
– Әл-фараби» әріптестік 
бағдарламасының аясындағы 
әріптестік байланыс тура-
лы мәлімдеді. Бұл әріптестік 
аясындағы жоба қоршаған 
ортаның жағдайы мен оның адам 
денсаулығына әсерін зерттеу-

ге бағытталып отыр. Химиялық 
технологиялар және жараты-
лыстану факультетінің дека-
ны, б.ғ.д., профессор Қанат 
Ахметовтың айтуынша, бұл 
зерттеу жұмысына материал-
дар еркін кеңістікте орналасқан 
жерлерден алынады. Зерттеу 
жұмысы барысында жобаның 
ғылыми тобы қоршаған ортаның 
жағдайы мен адамның белгілі 
бір ауруларға шалдығу жиілігін 
салыстырады. Нәтижесінде, 
зерттеу тобы қоршаған ортаның 
экологиялық жағдайын жақсарту 
арқылы нақты қорытынды жа-
сап, адам денсаулығын қалпына 
келтірудің кемелді амалдарын 
жасайды.

Мұнымен қоса, конферен- 
цияның құрметті қонақтары 

Эстерхази Карой университетінің 
(Венгрия) экономика және 
әлеуметтік ғылымдар факультеті 
деканы, PhD докторы, туризм 
кафедрасының профессоры Ло-
рант Давид, техн.ғ.д., профес-
сор, Ресей Федерациясының 
еңбек сіңірген ғылым қайраткері 
Александр Кувалдин (Мәскеу 
энергетикалық институты), 
Көлік және коммуникация-
лар ҒЗИ президенті Мұрат 
Бекмағамбетов, Павлодар об-
лысы экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармасы 
басшысының орынбасары Ар-
ман Шарбанов ғылымдағы 
және өңірдегі жаңалықтар мен 
көкейкесті мәселелерді қозғады. 
Сондай-ақ, С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ғалымдары 

өз салаларындағы өзекті 
мәселелерге арқау болған ба-
яндамаларын көпшілік назарына 
ұсынды. 

Пленарлық жиыннан кейін, 
қонақтар «С. Торайғыров – қазақ 
поэзиясының жарық жұлдызы» 
атты кітап көрмесін тамашалап, 
оқу орданың мұражай кешені, 
С.Бейсембаев атындағы ғылыми 
кітапхана, оқу және ғылыми 
зертханалар мен Технопарк 
жұмысымен танысты. 

Одан әрі конференция 
жұмысы секциялық отыры-
старда жалғасын тапты. Сек-
ция бөлімдерінде өнеркәсіп 
және қазіргі ғылымдағы түрлі 
салалардың өзекті мәселелері 
қарастырылды.

СҰЛТАНМАХМҰТ МҰРАСЫ – 
ҰРПАҚ ҚАЗЫНАСЫ 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде оқу орданың 55 жылдығына 
арналған «VII Торайғыров оқулары. Павлодар 
облысындағы тұрмыс сапасы. Жағдайы мен 
келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясы өтті.
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“ПМУ – ӨҢІРДЕГІ ІРІ БІЛІМ 
ОРТАЛЫҒЫНА АЙНАЛУЫ ТИІС”

ҚР Инвестиция және даму министрі Әсет Исекешев осылай деді
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде ERTYS INVEST 

– 2015 халықаралық инвестициялық форумы өтті. 

Халықаралық форум жұмысы 
қонақтар мен қатысушылардың 
инвестициялық жобалар көрмесі- 
мен танысудан басталды. 

Форум жұмысын Павлодар 
облысының әкімі Қанат Бозымба-
ев ашып, аймақтың экономикалық 
әлеуетін таныстырды. 

Сондай-ақ, жиналғандар на-
зарына Павлодар облысының 
инвестициялық тартымдылығы 
баяндалған бейнеролик ұсынылды.  

Пленарлық жиынның модера- 
торлық қызметін Экономикалық 
ынтымақтастық және даму 
ұйымының сарапшысы Пьер-Ив 

Люка атқарады.
Ал пленарлық отырысты қаты- 

сушылар жаңа экономикалық 
жағдайлардағы өңірдің инвести- 
циялық әлеуетін іске асыру 
мәселелеріне арнады. Кәсіпкерлердің 
халықаралық кездесуінде жаңа 
экономикалық жағдайдағы облыстың 
әлеуеті, 2030 жылға дейінгі Пав-
лодар облысының Даму стратеги-
ясын іске асыру, инвесторларды 
әкімшілік қолдау, жаңа экономикалық 
жағдайындағы облыстың әлеуеті, 
ЕАЭО және ДСҰ шеңберіндегі 
бәсекелестік тақырыптары аясында 
мәселелер қозғалды. 

Форумның пленарлық 
кездесуінде Қазақстан Респу-
бликасы Инвестиция және 
даму министрі Әсет Исекешев, 
Новосібір облысының губернато-
ры Владимир Городецкий, «Ата-
мекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер 
палатасының басқарма төрағасы 
Абылай Мырзахметов, «Strategy 
Partners Group» компаниясының 
президенті Александр Идрисов, 
«Инновациялық технологиялар 
паркі» автономиялық кластерлік 
қорының бас директоры Санжар 
Кеттебеков, «Қазақстандық қор 
биржасы» АҚ басқарама төрағасы 
Есжан Біртанов сөз сөйледі.

Мұнымен қоса, ҚР Инвести-
ция және даму министрі Әсет Исе-
кешев С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ғылыми кеңес мүшелерімен 
кездесті. Кездесу барысында 
С.Торайғыров атындағы ПМУ ректо-
ры Арын Өрсариев университеттің 
ИИД мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша жүзеге асып жатқан 
жұмыстарына тоқталды. «ИИД МБ 
бойынша өңірдегі кәсіпорындарға 
кадрлар дайындаудамыз, сту-
денттер мен оқытушылар тың жо-
баларды дүниеге әкелуде. Ендігі 
мәселе, осы жобаларды комерция-

ландырып, табысты жобаларға ай-
налдыру. Мақсат – университеттің 
технологиялық орталықтары мен 
зертханаларында оқытушылар мен 
студенттер стартап жобаларды 
жасап, одан өздері пайда табуы ке-
рек», – дейді университет басшысы. 

ҚР Инвестиция және даму 
министрі өз сөзінде университет 
жоғары білім ошақтары жаңа бағыт 
бойынша жұмыс істеу қажеттігін 
айтып өтті. «Павлодар мемлекеттік 
университеті өңірде ғана емес, 
Қазақстан бойынша білім орталғы 
болуды мұрат етуі тиіс. Егер уни-
верситет білім орталығы бол-
маса, онда даму, алға жылжу, 
жаңашыл болу қиынға соғады. Ал 
С. Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
ірі білім орталығына айналаты-
нына сенім артамын», – деді Әсет 
Өрентайұлы.

Кездесу соңында ҚР Инвести-
ция және даму министрі Әсет Исе-
кешевке «С. Торайғыров атындағы 
ПМУ Құрметті профессоры» атағы 
берілді.

ҚР Пленарлық жиын соңында 
екі елдің кәсіпкерлері өзара мемо-
рандумдар мен келісім-шарттарға 
қол қойды. Ал С. Торайғыров 

атындағы ПМУ «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қорымен, «Атамекен» ҚР 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы-
мен және «Инновациялық техно-
логиялар паркі» автономиялық 
кластерлік қорымен ынтымақтастық 
туралы меморандумдарға қол 
қойды.

Содан кейін, форум 
қатысушылары мен қонақтар 
секциялық жиындарда көліктік-
логистикалық жүйені және 
туризмді дамыту, индустриялық-
инновациялық даму, ШОБ – өңірлер 
экономикасының болашақ тірегі, 
агроөнеркәсіп кешенін дамыту 
тақырыптары бойынша түйткілді 
мәселелерді талқылап, болашаққа 
бағдар жасады. 

Және де, «TECH GARDEN 
STARTUP DAY» start up жоба-
лар байқауы өтіп, үздік жоба-
лар қорытындыланды. Бұл сек-
цияда жиылғандар назарына 
тау-металлургиялық өнеркәсібі, 
қауіпсіз қала, Ақылды орта және 
Е-комерц жобаларының таны-
стырылымдары ұсынылды. Одан 
өзге, Павлодар облысының 
инновациялық жобаларының та-
ныстырылымы көрсетіліп, стартап 
мектебі жұмыс жасады.

Қ А З А Қ  Х А Н Д Ы Ғ Ы  –  Ұ Л Т Т Ы Қ
М Е М Л Е К Е Т Т І Л І К Т І Ң  Б А С Т А У Ы

Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік  университетінде Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған «Қазақ хандығы – Қазақстан Республикасы: 
мемлекеттіліктің қалыптасу, сабақтастық және даму мәселелері» атты халықаралық 
ғылыми-теориялық конференциясы өтті.

Конференция жұмысына ҚР 
ҰҒА корреспондент-мүшесі, әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, тарих, археология 
және этнология факультетінің 
профессоры, т.ғ.д. Берекет 
Кәрібаев, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің 
«Археология, этнология және 
музеология» кафедрасының 
меңгерушісі, т.ғ.д., профессор 
Аманжол Қалыш, Тарихшылардың 
ұлттық конгресінің ғылыми хатшы-
сы, т.ғ.д., Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия Ұлттық университетінің 
профессоры Зиябек Қабылдинов 
қатысты. 

Ғылыми шараның модера- 
торлық қызметін С. Торайғыров 
атындағы ПМУ даму стратегиясы, 
тәрбие және әлеуметтік жұмыс 
жөніндегі проректоры Арман 
Ақышев атқарды. Оның айтуынша, 
Қазақ хандығының 550 жылдығына 
арналған бұл халықаралық 

ғылыми конференция ең ал-
дымен студенттік жастардың 
патриоттық сезімдерін арттыру 
мен қазақстандық мемлекеттілікті 
нығайтуға бағытталған.

– Біздің ортақ мақсатымыз – 
өткенді еске түсіре отырып, тарихи 
ұлы тұлғалардың ерліктерін наси-
хаттап, жастарды отансүйгіштікке 
тәрбиелеу, болашаққа бағдар беру, 
– деді Арман Айтмұхаметұлы.

Пленарлық отырыста Бере-
кет Кәрібаев Қазақ хандығының 
құрылуының өзекті мәселелері 
жөнінде сөз қозғап, конференцияға 
қатысушыларды Қазақстан жер- 
індегі мемлкеттіліктің қалыптасуы, 
сабақтастығы және даму 
мәселелері төңірегінде тың дерек-
терге қанық етті. 

Өз баяндамасында тарих-
шы Аманжол Қалыш қазақ халқы 
құрамындағы ру-тайпалар туралы 
терең әңгіме қозағап, қазақтың  
тайпалық құрамын саралап 

берді. Мұнымен қоса, Аманжол 
Боранбайұлы С. Торайғыров 
атындағы ПМУ кітапханасына 
Қазақ тарихынан сыр шертетін 
кітаптар мен монографияларды 
сыйға тартты.

Сондай-ақ, профессор Зи-
ябек Қабылдинов көпшілікпен 
Қазақстан аумағындағы 
мемлкеттіліктің мың жылдықтар 
бойғы тарихы мен оның Ресей им-
перясы ықпалымен ыдырауы тура-
лы дәйекті деректерімен бөлісті. 
Зиябек Ермұханұлы универси-
тет кітапханасына тарихи құнды 
еңбектер сыйлады.

Пленарлық жиын С.Торайғыров 
атындағы ПМУ тарихшыла-
ры – т.ғ.к., «Қазақстан тарихы» 
кафедрасының меңгерушісі Зу-
лейха Марданованың Павло-
дар өңірі тарихи ғылымының 
заманауи трендтері және т.ғ.к.,  
С. Торайғыров атындағы ПМУ 
доценті Қайрат Батталовтың 

Қазақ хандығы тарихының өзекті 
мәселелері туралы баяндамала-
рымен жалғасты.

Конференцияның секциялық 
отырыстарында көшпенді 
мемлекеттілік мазмұнындағы 
Қазақ Даласының тарих, археоло-
гия және этнологиясының өзекті 
мәселелері, Қазақ хандығынан 
Қазақстан Республикасына дейін: 
саяси-құқықтық, әлеуметтік-
экономикалық және рухани-
мәдениеттілік аспектілері және  

Қазақ хандығы және «Мәңгілік 
ел»: этниканың ұлттық өзіндік 
мазмұны және қазақстандық па-
триотизм мәселелері секциялары 
бойынша қазіргі ғылымның түрлі 
салаларының өзекті мәселелерін 
қарастырды. 

Конференция жұмысы бары-
сында көпшілік назарына «Қазақ 
хандығы – ұлттық мемлекеттіліктің 
бастауы» атты кітап көрмесі 
ұсынылды. 
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Течёт, живёт Иртыш,
Как был и есть рассвет,
Сияет солнце до прихода ночи,
Как человечеством исполненный обет
Вершить добро, пока хватает мощи.

Идея организовать и праздно-
вать День Иртыша принадлежит 
Павлодарскому Дому географии. 
Поддержку в организации этого 
мероприятия оказали управление 
по вопросам молодёжной политики 
Павлодарской области и Казахстан-
ское национальное географическое 
общество.

«Дата празднования - 5 сен-
тября, - как уточнил Александр 
Вервекин, директор Дома геогра-
фии, - вырисовывается сама со-
бой. Представьте себе, мы всё лето 
брали у реки Иртыш воду, энергию, 
рыбу, возможность искупаться и 
транспортировать грузы, людей. 
Поэтому в первый же выходной сле-
дует поблагодарить реку за всё это. 
На мой взгляд, это вполне оправ-
данно».

В следующем году планирует-
ся увеличить продолжительность 
сплава по Иртышу. В 2014 году его 
участники прошли 100 километров 
за два дня, в году нынешнем около 
120 – за три дня. В следующий раз 
он будет дольше и длиннее. «На-
учно-популярный фильм, который 
мы также рассчитываем снять для 

широкого показа, хотелось бы по-
святить пойме реки Иртыш», - сооб-
щает Александр. 

Концерт ко дню празднования 
Дня Иртыша стал также итогом 
трёхдневной экспедиции. Участни-
ки сплава посвятили экспедицию не 
только празднику реки, но и 180-ле-
тию нашего земляка, географа и пу-
тешественника Григория Николаеви-
ча Потанина. Он родился 4 октября 
1835 года в Ямышевской крепости. 
Именно от предполагаемого места 
её нахождения и начался сплав. 

«Во время сплава мы обраща-
ли внимание на мусор, убирали его, 
очищали берег и реку, –  рассказал 
Рафаэль Мухамеджанов, участник 
экспедиции. Наша акция направле-
на на то, чтобы жители Павлодара 
обратили внимание на проблемы 
реки, засорение бытовыми от-
ходами поймы Иртыша. Главное, 
чтобы жители города, руководи-
тели предприятий, общественных 
организаций, помимо проявления 
сознательности при отдыхе, также 
организовывали экологические де-
санты для чистки берегов и поймы 
реки Иртыш».

Немного статистики
По данным квартальных отчетов 

предприятия в период 1 полугодия 
2015 года превышений установлен-
ного лимита по температуре в сбра-
сываемой теплообменной воде  не 
выявлено. Однако существующее 
физическое  воздействие  на реку в 
виде сброса теплых вод электростан-
ции приводит к тому, что  вода в Ирты-
ше на значительном участке в преде-
лах  Павлодарской области в зимнее 
время  практически не замерзает.

Потенциальными загрязнителями 
реки Иртыш сточными водами явля-
ются городские очистные сооружения 

(ГОС) г.Павлодара.
 Значение ИЗВ (индекса загряз-

ненности воды) в пределах от 1 до 2,5 
позволяет отнести р.Иртыш  на тер-
ритории области к III классу качества 
воды – умеренно-загрязненная.

Основные загрязняющие веще-
ства, содержащиеся в речной воде 
- нефтепродукты, медь и цинк посту-
пают на территорию Павлодарской 
области с сопредельной территории 
Восточно - Казахстанской  области.

«К сожаленью, День рождения 
только раз в году». И не стоит ждать, 
что «прилетит вдруг волшебник», 
нужно заботиться и беречь Иртыш 
самостоятельно, всегда помнить о 

чистоте и порядке во время отдыха, 
проводить как можно чаще чистку 
реки и прилегающей к ней террито-
рии. От Вас с нами зависит будущее 
нашего региона. 

У каждого есть свой Иртыш: 
летний пляж, семейный отдых, ро-
мантические прогулки с любимым 
человеком, встречи с друзьями и но-
вые знакомства. Это, действительно, 
наша родная река, знакомая всем 
с детства. Сколько положительных 
эмоций принёс нам Иртыш. Теперь и 
мы должны помогать нашей реке, бе-
речь и ухаживать за ней.

Валерия ДЖЕМБЕТОВА

Замечательной души человек, 
мастер своего дела, доктор техни-
ческих наук, профессор, заведую-
щий кафедрой теплоэнергетики и 
преподаватель с большой буквы 
родился во Львове 17 сентября 
1945 года в семье военного. В 1962 
году поступил в Казахский госу-
дарственный университет имени 
С.М.Кирова на специальность «те-
плофизика». После окончания уни-
верситета он работает инженером 
проблемной лаборатории Джам-
бульского завода двойного супер-
фосфата. А вот уже свой педагоги-
ческий путь Александр Степанович 
начинает старшим преподавателем 

в Павлодарском 
индустриальном 
институте.

День за днем, 
проходя свой 
трудовой путь, 
А.Н. Никифоров 
старается поде-
литься со свои-
ми студентами 
м а к с и м а л ь н ы м 
объемом знаний, 
четко разъяснить 
суть преподавае-
мой дисциплины, 
а также в ходе 
объяснения темы 
подробно оста-
новиться на при-
чинах выбора из-

лагаемой авторской концепции или 
выработанных им доработок взгля-
дов других ученых.

По словам студентов, лекции и 
практические семинары Алексан-
дра Степановича всегда наполне-
ны дискуссиями, взаимным обме-
ном информацией. А его легкое и 
непринужденное изложение темы, 
простым и понятным языком с до-
ходчивыми примерами из жизни, а 
не пересказами из толстых учебни-
ков помогают им уяснить смысл и 
суть необходимого теоретического 
материала.

На преподаваемых дис-
циплинах «Топливо и теория 

горения», «Основы профес-
сиональной деятельности», «Сожи-
гательные устройства» он апроби-
рует и успешно применяет приёмы 
планирования и организации само-
образования студентов, делится 
информацией о новейших дости-
жениях, демонстрирует и обучает 
тонкостям практической работы  с 
использованием передовых техно-
логий. Из года в год воспитанники 
А.С. Никифорова, участвуя в раз-
личных конкурсах, проектах, кон-
ференциях, вносят свой вклад в 
стремительно набирающую мощь и 
наукоемкий потенциал теплоэнер-
гетической индустрии суверенного 
Казахстана. Среди студентов А.С. 
Никифорова можно особо отме-
тить, Полешко П.В, который в 2010 
году занял 1 место на международ-
ном конкурсе «Есть идея» (г. Баку), 
Приходько Е.В., участвовавшего в 
работе выставки молодежных ин-
новационных проектов в рамках 
Молодежной инновационной сес-
сии СНГ-2010 (г. Москва), где ком-
петентное жюри присудило ему 1 
место. Никифоров –  один из тех 
преподавателей вуза, который 
точно знает, как воспитать плеяду 
молодых ученых и специалистов, 
достижения которых признаются на 
республиканском уровне еше в сту-
денческие годы. Так, под научным 
руководством Никифорова А.С. 
Кинжибекова А.К. заняла 1 место в 

номинации «Молодые учёные» во 
втором республиканском конкурсе 
проектов по энергосбережению, 
1 место в номинации «Молодые 
специалисты» в третьем респу-
бликанском конкурсе проектов по 
энергосбережению, а студентов 
Серебрякова В.С, Сероокую В.Н. 
признали победителями в респу-
бликанском конкурсе научных про-
ектов.

Наравне с преподаватель-
ской деятельностью, Александр 
Степанович активно занимается 
научно-исследовательской дея-
тельностью, интересуется темой 
«Повышение энергетической эф-
фективности и надежности работы 
высокотемпературных агрегатов». 
Ведь в первую очередь высокий 
уровень образования в  ПГУ им. 
С. Торайгырова обеспечивается 
за счет мастерски написанных вы-
дающимися учеными и педагогами 
учебников и учебных пособий, в ко-
торых сочетаются как глубина, так 
и доступность излагаемого мате-
риала. На сегодняшний день Алек-
сандром Степановичем написано 
порядка 136 научных публикаций, в 
том числе 3 монографии, 3 учебных 
пособия, по которым занимаются 
студенты специальности тепло-
энергетика, 21 авторских свиде-
тельств и патентов. В этих книгах 
аккумулируется бесценный опыт 
методики и методологии препода-

вания, который становится досто-
янием не только ПГУ, но и других 
университетов Казахстана.

Профессиональные знания, 
педагогическое чутье, научно-ис-
следовательская деятельность 
органично слились воедино с боль-
шим организаторским талантом и 
управленческими навыками. В лю-
бой профессии успех дела опре-
деляется, кроме достойного об-
разования, еще и умением ладить 
с людьми, тем более, если ты во 
главе коллектива. А.С. Никифоров, 
будучи заведующим кафедрой, 
очень много внимания уделяет не 
только плановой, отчетной или ат-
тестационной документации, но и 
учебно-воспитательному процессу. 
Поэтому на кафедре осуществля-
ется качественная методическая 
работа. Составление учебных пла-
нов, согласование программ, изда-
ние методичек, учебных пособий, 
обмен передовым опытом – все это 
организовано на высоком уровне. 
На кафедре поддерживаются до-
брожелательные отношения как 
внутри коллектива, так и со студен-
тами и магистрантами, что дает ей 
благоприятную перспективу на но-
вую ступень  для развития, а также 
виток для дальнейшего процвета-
ния.

Коллектив энергетического 
факультета

НАУКА ПРИНОСИТЬ ТЕПЛО

МОЯ  РЕКА  ИРТЫШ

Почти четверть века одно лишь упоминание имени Никифорова 
Александра Степановича у многих студентов сравнимо с включением 
главного рубильника мощной электростанции, который мгновенно 
освещает всех мощным напором знаний. Александр Степанович всегда 
метко подмечает потенциал студента и в процессе обучения старается 
задать для него необходимый вектор, чтобы как можно скорее раскрыть 
его потенциальный талант и способности.

Иртыш – это наша родная река, дарящая радость и ве-
селье всем окружающим. Великие поэты воспевают реку в 
своих произведениях, художники пишут с неё картины, учё-
ные исследуют и делают открытия. Жители Павлодара не 
оставили Иртыш без внимания, и вот уже второй год празд-
нуют День Иртыша, радуя всех прекрасной концертной про-
граммой, выставками и развлечениями. 
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И счастье, и власть достаются не тем, 
кто в раздорах, а кто в согласии вершит 

всенародное дело.
Н.А Назарбаев

«Бірлігіміз жараскан - жасасын Казахстан!»

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА
ЕДИНСТВО - НАШ СВЯЩЕННЫЙ СТЯГ

СТУДЕНЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ «Бірлік» 
ЛУЧШАЯ СТУД.ОРГАНИЗАЦИЯ АНК 

В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде Павлодар облысының 
этномәдени бірлестіктері өкілдері студенттерге Қазақстан 
халқы Ассамблеясының тарихы туралы сабақ өткізді.

Сабақтың модераторлық қызметін С. Торайғыров атындағы 
ПМУ «Бірлік» студенттік Ассамблеясының төрағасы Рамил 
Смаилов атқарды. Рамил Смаиловтың айтуынша, Қазақстан 
халқы ассамблеясы ұлттар мен ұлыстар арасындағы бірлік 
пен келісімді, татулық пен достықты орнатуға ықпал етуші ин-
ститут.

– Ассамблеяның қызметі мерекелерде ұлттық шаралар 
өткізумен шектелмейді. Ассамблея – ғылым, журналистика, 
этно саясат, десем қателеспеймін. Сондықтан, бүгінгі жастар 
Ассамблеяның идеяларын түсініп, оны насихаттау арқылы 
елдің бейбіт те жарқын болашағын орнатады, – деді Рамил.

Сабақ С. Торайғыров атындағы ПМУ ҚХА кафедрасының 
меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы Сәуле 
Мамытованың тарихи деректер мен нақты дәйектерге 
негізделген дәрісінен басталды.

Кездесудің құрметті қонағы «Павлодар облысы 
мұсылман әйелдер лигасы» ҚБ төрайымы, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі Бақытжамал Максилова студентерді 
этномәдени бірлестіктердің қызметі жайында қанық етті. Қонақ 
отансүйгіштік қасиет – еліміздің кемелді болашағы үшін негзгі 
діңгек екенін айтып, жастарға барлық жетістіктер мен жеңістер 
Отанын сүюден басталатынын жеткізді.

Павлодар облысының Қазақстан халқы Ассамблеясы 
облыстық жастар бірлестігін үйлестіру кеңесінің төрайымы 
Элина Паули Павлодар мемлекеттік университетінің «Бірлік» 
студенттік Ассамблеясының жұмысын жоғары бағалады. Ол 
өз сөзінде жастар ел ішіндегі ұлттар мен ұлыстар арасындағы 
достық пен келісімнің жаршысы болу керектігін айтты.

Сондай-ақ, Даржуман атындағы ұлттық өрлеу мектебінің 
шешен-ингуш бөлімінің оқытушысы Лейла Каимова өрлеу 
мектебінің тыныс-тіршілігі мен тіл меңгеру бойынша 
жобалардың жүзеге асуын баяндап берді. Мұнымен қоса, ол 
вайнах ұлтының мәдениеті, дәстүрлері мен дүниетанымы жай-
ында танымды әңгіме өрбітті.

Сабақ соңында С. Торайғыров атындағы ПМУ Қазақстан 
халқы кітапханасының меңгерушісі Елена Лиханова Қазақстан 
Республикасындағы ұлттар мен ұлыстар, конфессиялар 
арасындағы достықты, өзара татулықты паш ететін кітаптарды, 
мерзімдік басылымдарды жариялап, сол еңбектердің 
ерекшеліктерін сипаттап берді.

Бізге келіңіз!
 Приходите к нам! 

Come to us!
2001 жылы Павлодар облысы Қазақстан халқы 

ассамблеясының жастар бірлестіктері құрылды. Бұл бірлестіктер 
жастардың белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру, 
отансүйгіштікке тәрбиелеу, тарихи-мәдени мұраларды насихат-
тау бойынша жүргізілетін жұмыстарға облыс жастарын тарту-
ды, достық қатынастарды нығайтуды, сан ұлт өкілдерінің өзара 
әріптестігі мен ынтымақтастығын дамытуды мұрат етті. 

Павлодар облысының Қазақстан халқы ассамблеяның жа-
стар қанаты құрамына 16 жастар бірлестіктері топтасты. Ал 
бірлестік жұмысын Үйлестіру кеңесі басқарады. Негізінен оның 
құрамына ҰМБ жастар қанатының белсенділері кіреді.

Қазақстан халқы ассамблеясының жастар бірлестіктері 
қазақстандық ұлтжандылықты қалыптастыру, ұлтаралық 
келісімді сақтау, облыстың мәдени өміріндегі шараларға жастар-
ды тарту мақсатында маңызды істерді жүзеге асырып келеді.

Ізгі мақсатты мұрат еткен бірлестікпен бірге қоғам игілігіне 
еңбек еткісі келген жастарды ортамызға шақырамыз. Қазақтың 
белгілі ақыны, қоғам қайраткері Мағжан Жұмабаевтың «Мен 
жастарға сенемін» деген қанатты сөзі армандарымызға қанат 
бітіріп, бастаған ісімізге жігер сыйлады. Жастар қоғамдағы 
түйіткілді мәселелерді шешуге атсалысып, ұлттар мен халықтар 
арасында достық көпірі бола алады. Бізге келіңіз!

Орталықтың мекен-жайы: Павлодар қ, 1 Мамыр көшесі 
35/1, 110 бөлме ұлттық мәдени бірлестіктерге ұлттық мәдени 
бірлестіктерге.

ТРИБУНА
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА XI 

сессии Ассамблеи Народа Казахстана Павлодарской области 

Молодежь - это самая активная часть населения, будущее государства. 
Студенческая молодежь Павлодарского государственного университета им. 
С. Торайгырова - это центр  инициатив и начинаний.

В мире и дружбе в стенах вуза обучаются, развиваются  и достигают успе-
хов представители более 30 национальностей. В 2007 году была реоргани-
зована студенческая Ассамблея «Бірлік». Цель организации - укрепление 
согласия и взаимопонимания в студенческой среде. За восемь лет работы 
студенческая Ассамблея видоизменилась, она проделала  гигантский путь от 
небольшого объединения до мощной студенческой организации с представи-
телями в ученом совете и студенческом ректорате.

В университете действует целый комплекс Ассамблеи народа Казахстана: 
в него входит студенческая ассамблея, кафедра Ассамблеи Народа Казах-
стана, Региональный научно-исследовательский центр межнациональных и 
межконфессиональных отношений, библиотека  народа Казахстана.

2015 год, объявленный нашим Елбасы годом Ассамблеи Народа Казах-
стана, стал знаковым для всего ПГУ. Кафедрой и студенческой ассамблеей 
в феврале был проведен  единый урок истории Ассамблеи для студентов и 
магистрантов всех факультетов. В марте, благодаря научно-методической 
поддержке кафедры Ассамблеи и Департамента воспитательной работы и со-
циальных вопросов ПГУ, по инициативе студенческой АНК в университете за-
работала диалоговая площадка «Татулык». 

Активисты студуденческой ассамблеи занимаются исследованиями в об-
ласти этнокультуры и этножурналистики. В апреле при поддержке библиоте-
ки народа Казахстана студенческой Ассамблей была организована  первая в 
Павлодарской области презентация этнических СМИ. Под эгидой Ассамблеи 
университет принял участие в акции «20 добрых дел АНК».

В преддверии Дня единства народа Казахстана в Павлодарском государ-
ственном университет прошел студенческий фестиваль этнических культур 
«Бірлік-ПГУ», в рамках которого была организована концертная программа 
с участием творческих коллективов Дома дружбы – ныне Коғамдык келемім   
и творческих коллективов студенческой филармонии. При финансовой под-
держке ДВРиСВ, участников - а их было около пяти сотен - угощали блюда-
ми национальной кухни, прошла творческая выставка «Этноарт». Фестиваль 
«Бірлік-ПГУ» стал своего рода экзаменом, который студенческая ассамблея 
прошла на «отлично».

Студенческая АНК ведет активное сотрудничество с областной Ассам-
блей, были проведены  совместные мероприятия с такими  этнокультурными 
объединениями, как азербайджанское, армянское, кабардино- балкарское, 
татаро-башкирское, украинское,  немецкое, уйгурское и союзом казаков Пав-
лодарской области. Все это не только популяризирует идею Ассамблеи На-
рода Казахстана,  но сплачивают молодежь, тем самым формируя казахстан-
ский патриотизм.

Особую роль в работе студенческой АНК  играет постоянная  поддерж-
ка ректора, ДВРиСВ, секретариата областной Ассамблеи. «Вступив на стезю 
поиска истины, не отступлю, перенесу все испытания, превозмогу усталость, 
пройду через заблуждения. Но останусь верен задуманному» (Султанмахмут 
Торайгыров).

АНАРА КАЗБЕКОВА - 
главный специалист секре-
тариата АНК Павлодарской 
области.

В рамках года 
Ассамблеи Народа 
Казахстана студен-
ческая Ассамблея 
«Бірілк» проделала 
достаточно большую 

работу. Проведенные мероприятия были 
очень интересными и оригинальными. 
Так, например, презентация этнических 
СМИ, аналогов которой не проводилось 
не в одном вузе нашего Региона. Сту-
денческая Ассамблея показывает высо-
кую активность участия в мероприятиях 
областной Ассамблеи, в празднованиях 
юбилеев этнокультурных объединений, 
в календарно-обрядовых праздниках, с 
положительной стороны показали себя 
в прошедшем недавно фестивале «Жи-
вем в семье единой». Знаковым стало 
участие активистов студенческой Ассам-
блеи «Бірлік» в международном форуме 
приграничного сотрудничества «Бірлік-
ЕДИНСТВО.KZ». Студенческая АНК 
- КРЕАТИВНАЯ, ЯРКАЯ молодежная 
организация, представляющая универ-
ситет на областном и республиканском 
уровне.

ТАМАРА БИЛЬ - член науч-
но-экспертной группы АНК 
Павлодарской области.

 Реализация пред-
ложенных Президен-
том РК 5 институци-
ональных реформ 
подразумевает 100 
конкретных шагов, в 
том числе это и разра-

ботка и реализация проекта «БОЛЬШАЯ 
СТРАНА - БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ», который 
укрепит казахстанскую идентичность 
и создаст условия для формирования 
целостной гражданской общности. Ду-
маю, большинство казахстанцев не 
сомневается в значимости и глубине 
казахстанской модели межэтнической 
толерантности и общественного согла-
сия.  Павлодарский государственный 
университет имени С.Торайгырова вно-
сит свой значительный вклад в дело 
формирования казахстанского патрио-
тизма. В этом плане хотелось бы особо 
отметить студенческую Ассамблею на-
шего университета под руководством 
Смаилова Рамиля и активистов, кото-
рые своей деятельностью способствуют 
укреплению межнационального согла-
сия!!

ВАЛЕРИЯ ДЖЕМБЕТОВА, 
зам.председателя студен-
ческой АНК ПГУ. 

Я считаю, что та-
кие организации, как 
студенческая Ассам-
блея, очень нужны на-
шему вузу. Ведь в ПГУ 
обучаются юноши 
и девушки почти 30 
разных национально-

стей. Каждый этнос по- своему уникален 
и неповторим . Не все мы знаем тради-
ции и обычаи других культур, зачастую 
даже образ жизни своей националь-
ности нам не известен. Студенческая 
АНК «Бiрлiк» является своеобразным 
мостом, благодаря которому мы можем 
общаться и дружить с людьми, каза-
лось бы, совершенно не похожими на 
нас. Студенты, состоящие в Ассамблее, 
участвуют в разных, не только универ-
ситетских, но и городских, областных и 
республиканских форумах, выставках, 
фестивалях и других мероприятиях, чем 
вносят бесценный вклад в развитие эт-
нокультурных объединений Казахстана.

Ұлттар татулығы - мемлекет 
қуаты
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Мерекелік концерттік 
бағдарлама Студенттік филармо-
ния ұжымының мұрындық болуы-
мен өтті.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры Арын Өрсариев 
студенттік өмірді жаңа бастаған 
студенттерге жүрекжарды 
құттықтау лебізін арнады. Уни-
верситет басшысы Павло-
дар мемлекеттік университеті 
студентінің алдына қойылған та-
лаптары мен мұраттарын сара-
лап берді. 

– Біріншіден, университет 
халықаралық байланыстарды 

тереңдетуде, сол себепті, сту-
дент шет тілдерін үйренгені 
абзал. Екіншіден, сутедент 
білікті маман болуы мақсатында 
бірқатар кәсіпорындарда 
бағдарлы кәсіптік тәжірибеден 
өтеді. Үшіншіден, студент 
кәсіпкерлік табыс философиясын 
меңгеріп, жоғары курс студенті 
атанғанда қаражат көзі бар кәсіп 
иесі болуы қажет. Төртіншіден, 
студент Көшбасшы болуды ал-
дына мақсат етуі тиіс. Міне, ПМУ 
студенті осы бағыттарда өсуі 
қажет, – деді Арын Амангелдіұлы.

Бірнеше апта бойы фа-

культеттер арасында өткен 
шығармашылық байқауда ерек-
ше көзге түсіп, ұйымшылдықпен 
өнегелі өнер көрсеткен дарынды 
топтар марапатталды. Байқаудың 
нәтижесі бойынша бас жүлдені 
сәулет-құрылыс факультеті 
жеңіп алды. Бірінші орынды 
г у м а н и т а р л ы қ - п е д а г о г и к а л ы қ  
факультеті қанжығасына байла-
ды. Ал металлургия, машина-
жасау және көлік факультетіне 
жүлделі екінші орын бұйырды. 
Үшінші орынды физика, мате-
матика  және ақпараттық техно-
логиялар факультеті иеленді. 

Ерекше өнерімен тамсандырған 
өнерпаздарды алғыс хаттар және 
дипломдармен марапаттады.

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
– Ертістің Павлодар өңіріндегі 
алғаш бой көтерген жоғары оқу 
орны. Ал бүгінде оқу орда ре-
спублика бойынша көпсалалы 
жоғары мектептердің үздік бестік 
қатарынан бой түзеуде.

Павлодар мемлекеттік 
университетінің студенттері 
«Бірлік» студенттік 
Ассамблеясының, Жастар ісі 
бойынша комитеті, студенттік ра-
дио, дебаттық клуб, КТК, жастар 

қоғамдық бірлестігі, еңбек және 
спорт секцияларында өздерін 
шығармашылық және кәсіби 
қырынан танытып келеді.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ студенті – білім алып, 
ғылыммен айналысып, еңбекті 
сүйіп, студенттік өмірін қызықты 
да танымды өткізуге құштар 
тұлға. Сондықтан, оқу орданың 
студентіне білікті маман, ұшқыр 
ойлы ғалым, мәдениетті әрі 
өнегелі азамат болуы үшін 
университет барынша жағдай 
туғызған.

В ПГУ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ФИНАЛИСТЫ  
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЛИГИ КВН

В Павлодарском государствен-
ном университете имени 

С.Торайгырова состоял-
ся фестиваль сту-
денческой лиги КВН 
Павлодарского При-
иртышья.

За право выйти в финал со-
стязались команды – представи-
тели павлодарских вузов. 

Фестиваль студенческой 
лиги клуба веселых и наход-
чивых встретил членов жюри и 
зрителей искрометным юмором, 
яркими номерами и запоминаю-
щимися миниатюрами.

КВН-щики, как говорится, 
«отработали на 100%», прояви-
ли себя как самобытные актеры 
комедийно-пародийного жанра, 
показав свои яркие и разносто-
ронние таланты. Равнодушных в 
зале не осталось, все смеялись 
от души. 

В состав жюри фестиваля 
вошли знаковые для КВН экспер-
ты: Алина Гайнетдинова, Евге-

ния Ерохина, Николай Сёмочкин 
и, конечно же, директор и глав-
ный редактор региональной лиги 
КВН «Иртыш», –  Александр Со-
рока.

По словам Дмитрия Шевчука, 
капитана команды сборной  ПГУ 
имени С. Торайгырова, в этом 
году русскоязычная студенче-
ская лига КВН в университете 
переживает второе рождение. 
«КВН – это не только возмож-
ность для молодых людей про-
явить своё остроумие и артисти-
ческие таланты, но и уникальная 
площадка, на которой затраги-
ваются острые вопросы нашей 
повседневной жизни. Возможно, 
для обычных зрителей это про-
сто игра, но для нас, участников, 

это видение мира и жизни, со-
стояние души», – говорит Дми-
трий.

Итог игры выглядит следую-
щим образом:  «Самая веселая 
команда КВН»  – сборная фа-
культетов ПГУ, самой энергич-
ной командой  признаны ребята 
из «Twix», ПГПИ. «Самая наход-
чивая команда КВН» – «Ничоси», 
ИНЕУ, «Самая яркая команда» – 
«3G», ИнЕУ. 

В номинации «Мисс фести-
валь КВН» была награждена 
София Рейн из команды «Ничо-
си» ИнЕУ. Звание «Мистер фе-
стиваль КВН» жюри присудили 
члену команды сборной факуль-
тетов ПГУ имени С. Торагырова 
Александру Серебренникову.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде оқу ордаға жаңа қадам басқан 
бірінші курс студенттерін «Студенттер 
қатарына қабылдау» салтанаты өтті.



11Ұлы Жеңіс

ХАЛҚЫМА МЕДЕУ 
БОЛҒАН ЖЕҢІС

6.05.45 ж. 
Биылғы май мерекесі ерекше шаттық 

сезіммен өтті. Майдың 2-сіне Берлинді 
алу жалғасып кемерінен шығып толқыған 
қуаныш болды.

10.05.45 ж. 
8-інші май күні соғыс біткені 

жарияланып, 9-ыншы май Жеңіс мерекесі 
тойланды. Төрт жылға созылған соғыс 
кездері өткізген күндер қорқынышты 
түстер сияқты. Осы соғыстың біткені өтірік 
пе, шын ба? – дегің келеді кейде. 

Соғыс біткен хабар радиодан 
айтылғанда жұрттың бәрі көшеге шықты 
да, кездескен жұрт бірін-бірі құшақтап, 
танымаса да сүйе берді. Жүзде қуаныш, 
көзде жас, бұл күні қуанбаған адам өмірде 
қуана алмас. 

Бұл соғыстың миллиондар жүрегіне 
салған дағы тым-ақ көп. Соғыс бітті. Аман 
қалғандардың беті елге бұрылар күн 
жақындады. Сол күні жан ашыры соғыста 
қаза тапқан жандар кімді қарсы алмақ. 
Кіммен қуанбақ! (Екінші жоқтау болар).

Осылай, менің де қуанышым аз да 
болса көлеңкелегендей. Қайырылмайтын 

хабары... келген, тіпті хабарсыз кеткен 
туыстар қайда?... Оларды ұмытып, 
қалтықсыз қуануға правом бар ма? 
Меніңше жоқ! Қуаныш үстінде оларды 
еске алуға тиістіміз. Жеңіске солардың 
төгілген қаны, тартқан азабы арқылы 
жеттік емес пе?

«Отанымыздың бостандығы мен 
тәуелсіздігі үшін ұрыстарда қаза тапқан 
батырлардың даңқы мәңгі өшпесін»! деген 
сөз әр бұйрықтың соңынан айтылады.

14.05.45 ж. 
Соңғы кезде үлкен өзгеріс болды. 

8-інші май күні соғыс біткені жарияланып, 
9-ыншы май жеңіс күніне арналған мереке 
болды. Халықтың ол күнгі қуанышының 
мөлшері болсайшы. Бір еркін демалған, 
ерекше шаттық билеген күн болды. 

Халықтың қуанышы, жеңіс үшін 
бәрімізде қуандық. Бұл күні қуанбаған 
адам болмады.

Дегенмен, бұл соғыстың жүрекке 
түсірген дағы көп, халық берген құрбандық 
көп қой. Соғыс бітіп сау қалғанның 
беті бері бұрылатын күн жақындады. 
Сол күнде жақындады. Соғыс құрбаны 

болғандар кімді қарсы алады. Кіммен 
қуанады. Екінші жоқтау күні сонда болмай 
ма?

Осы ой менің де қуанышымды аз 
да болса көлеңкелегендей болды. 
Өлім хабары келгендер, тіпті хабарсыз 
кеткендер, қадірлі туыстар қайда? 
Оларды ұмытып, қалтықсыз қуануға 
правом бар ма? Меніңше жоқ. Қуаныш 
үстінде де оларды еске алуға тиіссің.

Олардың еңбегі босқа кеткен жоқ, 
жеңіске солардың төгілген қаны, тартқан 
азабы арқылы жеттік. «Отанымыздың 
бостандығы мен тәуелсіздігі үшін 
ұрыстарда қаза тапқан батырлардың 
даңқы мәңгі өшпесін» деп ұлы Сталин 
күнде айтуы әншейін емес. Олардың 
даңқы өшпейді. Халқыма медеу сол ғана. 

Әбуден хат келмегелі 2 күннен  асты. 
Қуанышқа үлкен дақ салып тұрған нәрсе 
осы. Хат мұнша кешікпейтін. Аз-маз 
кешіксе бүйтіп сабырсызданбайтын да 
едім. Әлде, соғыс біткеннен кейінгі хатты 
асығып күтудің әсері ме!

Маған апрельде жазған хаты келсе де 
риза болар едім. Тек соңғы жазған бір 
хабары келсінші.

Ләзиза! Ең алдымен қуанышпен қол беріп, Сендерді бүгінгі 
майдандық жеңіспен – Харьковтің азат етілуімен құттықтауға 
рұқсат етіңдер! Бұл жеңіске біздің де қатысымыз бар. Біздің майдан 
жауынгерлері де үлкен ерлік істеді. Бұйрықта біздің қолбасшының 
да аты аталған. 

Мен бүгін ғана  тағы майданның қанды алаңынан қайттым. 
Тағы да өзіміздің жерлестер – қазақстандықтармен кездестім. 
Орденді майор Қасымбеков Қазиды  (полк командирінің орынбасары), пульрота командирі, орденді 
лейтенант Махмұтов Жұматайды, бөлімше командариі Меңдіғазин Мұқашты (Бахтиярдың 
ағасы), зенитчик Әзімовті, артиллерист Жақупов Кішкентайды, тағы тағыларды кездестірдім. 
Соңғы ұрыста бұлардың барлығы да үлкен ерлік істеп, орденге ұсынылды. 

Келген бойда Раяның, Бекеннің, сенің, Зияштың, Нұғманның хаттарын алып оқыдым. Сенің 
«Ақиық», «Ақын ұрпақтары» туралы пікіріңді айтқаныңа үлкен рахмет. «Ақиық» ол мақтарлық 
нәрсе емес, ал «Ақын ұрпағын» оқушылар жаман атамай жүр. Қазір басылып бітті, бірақ, тәуір 
жерлері қысқарып қалды. Бұны саған газетке жариялау үшін емес, архивке тігу үшін жібердім. «Шие 
ағашы» деген дастанды жөнелткем. Біздің газетімізді ЦК-ның үгіт-насихат бөлімінен алып оқы. 
Қош сүйдім. Әбуің. 

24.08.1943 жыл.

Окопымның төбесінен
Сен шырылдап ұшып жүрсің,
Қасы қара қанатындай,
Түсіресің жарымды еске.

Ақ төсіңді маған төсеп,
Неге аспанды кезесің.
Неге сонша қалықтап кеп, 
Тас төбемнен төнесің.

Әлде соғыс өртіне сен,
Су сепкелі келдің бе?
Жау қолында зар жылаған
Адам мұңын сездің бе? 

Әлде маған әкелдің бе
Сүйген жардан сәлемдеме ?
Жар төсегін жатқа салмай,
Күте ме ұзақ сәулем елде.

Жұмсады ма әлде сені, 
Менің ерке құлыншағым,
Күнбатысқа көзін тігіп,
Сарғая ма күтіп жаным.

Әлде менің мейірімді анам,
Жүрегінде қайнап кегі,
Жауды балам тез жойсын деп,
Жіберді ме айтшы сені?

Әлде маған кәрі әкем,
Ұрыса ма намыстанып,
Доннан көктей өріп шықпай
Жатырсыңдар дейме неғып?

Шырылдамай шыныңды айтшы,
Уа, сүйкімді қарлығашым!
Сүйіктімнің еске салмай
Қанатындай қиғаш қасын.

Неге олай төбемде ұшып,
Шырылдайсың жауап бермей, 
Сырыңды айтшы сөйлесуге
Тұр ма әлде тілің келмей?

Әлде сүйрік тіліңді
Жылан жұлып алды ма?
Арыз ертіп, мұңын шағып,
Тұрмысың сен алдымда?

Сондықтан да шарлаймысың,
Жеткізе алмай жар сәлемін,
Құр қалықтап төбемде ұшып,
Шарқ ұрып көк әлемін?

Неге найза тұмсығыңды,
Күн батысқа тұрсың қадап,
Деймісің сен шабуылды,
Бастар тағы соққы сағат. 

Шырылдамай қарлығашым!
Окопыма қоншы төмен,
Қанатыңа хат қыстырып,
Жіберейін елге сәлем.

Сарғайса да күн көрсін
Күдер үзбей қалқам менің
Алдағы ақтық айқастарда 
Сындырып біз жаудың белін.

Желкілдетіп жеңіс туын,
Қан майданнан оралармыз
Туған елдің жасыл белін
Сонда еркін аралармыз.

Окопымның төбесінде
Қалықтасаң қарлығашым,
Аруымның алам еске
Қанатындай қара қасын.

23.06.1943 Әбу әль-атырауи
Майдандағы Армия

МАЙДАННАН ХАТҚарлығашҚарлығаш

Ләзиза Серғазинаның күнделігінен

 � МАЙДАН КҮНДЕЛІГІНЕН
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Ритм, Страсть и Запах Женщины
ТАНЕЦ КАК САМА ЖИЗНЬ
«…вертикальное выражение го-

ризонтального желания. Нужно дер-
жать ее, будто ее талия – главное 
для тебя. Толкай, будто сердце вы-
рывают из груди. Прижимай, словно 
хочешь овладеть ею прямо здесь, 
на танцполе… и бросай, словно она 
сломала твою жизнь». Всего пять 
фраз, но будто целая жизнь прошла 
перед глазами. Это слова героини 
Дженнифер Лопес из фильма «Да-
вайте потанцуем». Танец, который 
она исполнила с Ричардом Гиром, 
и удивительная музыка оркестра 
«Gotan Project» приоткрыли для 
меня дверь в целый мир. Сегодня 
же я бы хотела, чтобы вы на один 
вечер вдохнули удивительный воз-
дух Буэнос-Айреса и соприкосну-
лись с танцем, имя которому - Танго.

Танго, значит «касаюсь»
Считается, что малая родина 

Танго – портовый район Буэнос-Ай-
реса La Boca (Ля Бока), а именно 
той его части, которая называется 
Каминито.  

К созданию аргентинского на-
родного танца приложили руку 
представители не одной нацио-
нальности. Небывалый экономиче-
ский рост в конце XIX века привлек 
в Аргентину тысячи эмигрантов и 
переселенцев. Портовые кварталы 
и окраинные районы Буэнос-Айреса 
в то время больше напоминали тру-
щобы. Но именно они-то и создали 
ту атмосферу, в которой стало воз-
можным появление танго. 

Некоторые считают, что само 
слово «танго» африканского проис-
хождения. «Тамбо» – разновидность 
барабана, под который исполня-
лись ритуальные пляски. Впрочем, 
интереснее другая версия – «танго» 

по-латыни значит «касаюсь». Ведь 
именно касание предмета своего 
вожделения и составляет одну из 
главных сущностей этого дерзкого 
танца.

Каждая нация привносила в 
танго что-то свое. Первыми сюда 
прибыли испанцы и рабы из Афри-
ки.

В африканской традиции было 
не принято танцевать обнявшись. 

Парным танец стал благодаря вли-
янию модных тогда польке, вальсу 
и мазурке. Благодаря итальянцам, 
самой многочисленной волне ми-
грантов, в танго появилась мелан-
холичная и страстная лирика – пе-
реводы итальянских канцон, то есть 
шансона. Испанцы привезли ритмы 
фламенко. Из Германии сюда попал 
бандонеон – главный певец страсти 
в танго-оркестре, гастарбайтеры из 
Центральной Европы захватили с 
собой скрипку и контрабас.

«Ритм, страсть и запах женщины»
Сразу и не поймешь, кто он: 

актер, мафиози или последний 
представитель исчезающего вида 
«мачо» во всем своем блеске и 
киче. Белый костюм, зачесанные 
назад остатки былой шевелюры и 
манеры «джентльмена удачи». Но, 
иногда достаточно одного жеста, 
чтобы распознать маэстро. Вот он 
буквально за две секунды обольща-
ет красотку, которая в дочери ему 
годится, и как трофей проносит ее 
через весь зал. Перед вами Карлос 
Капелло – танго-маэстро и местная 
звезда. 

Первый совет, который даст вам 
маэстро: «Ты должен одеваться, как 
«тангеро». Это очень важно, если 
ты хочешь познакомиться с красот-
кой в красном. Второе: ты должен 
быть абсолютно спокоен. Надо смо-
треть на нее, как будто берешь на 
прицел. Выбрал, стреляй. Взгляд 
только глаза-в-глаза. Не юлить, но и 
не устраивать из этого сцену. Нужен 
ритм, страсть, запах женщины». 

 «Слышать музыку и быть собой»
Перед вами Педро Санчез, «жи-

вая легенда», один из старейших 
танцоров Буэнос-Айреса. «В танце 

ты должен двигаться, как 
кот», – говорит Маэстро. 
На вопрос «что самое глав-
ное для мужчины в танго?», 
маэстро говорит: «Главное 
слышать музыку и быть со-
бой. Нет никакого сценария. 
Ты – это ты. Шаги не важны. 
Делай, что говорит музыка».

Приглашать на танец 
словами – дурной тон. На 
самом деле приглашение 
взглядом – это перестра-
ховка. Настоящий мачо от-
каза не переживет. «Смотри 
ей в глаза без стыда, без ко-
лебаний. Будь собой. Скажи 
ей: «Это я, Педро, поэтому 
пошли танцевать». Она бу-
дет кокетничать, но ты будь 
уверен в себе. Я всегда го-
ворю молодым: главное – 
это объятие. Все остальное 
– сложные движения, наво-
роты – это вторично, это уже 

акробатика».
С Педро согласна и звезда ар-

гентинского танго Мария Ньевес: 
«Главное в танго – не шаги, а сопри-
косновение»

В Аргентине пенсионеры умеют 
стареть красиво. Здесь пенсионе-
ры не сидят у подъездов на ловоч-
ках, а танцуют на милонгах. Есть 
такая сказка у Андерсена «Краса-
вица и чудовище». Девушка своей 

любовью возвращает монстру его 
прежний прекрасный облик. Нечто 
похожее можно наблюдать в танго. 
Старик, с редкой артистичностью 
ведущий в танце свою юную пар-
тнершу, и сам начинает казаться 
юношей, которым нельзя не увлечь-
ся.

Женщины и мужчины сидят 
отдельно. Это для того, чтобы 
было удобнее делать «кабесео» 
(cabeceo)  – приглашение. 

По правилам надо станцевать 4 
танца подряд. Это называется «тан-
да». Если после первого танца вам 
сказали «спасибо», считайте, что 
вам дали отворот-поворот. 

Фривольное целомудрие
Преувеличенная страстность, 

пронизывающая танго, к реально-
сти, действительно, прямого отно-
шения не имеет. Хотя бы потому, 
что танго, по сути, целомудренно. 
Есть четко обозначенная граница, 
перейти которую – значит погубить 
танец. Марселла Мурижо – про-
фессиональная исполнительница 
танго: «Конечно, женщина должна 
показывать в танце, что ей нравится 
партнер. Но мужчине еще надо за-
служить такое отношение. Он обя-
зан на три минуты стать идеальным 
мужчиной, мужчиной мечты, для ко-
торого ничего, кроме этой женщины, 
на свете не существует. Вот если он 
сумеет показать это в танце, если в 
ответ на его чувство партнерша по-
теряет голову – танго получится».

Танго-оркестры
В 1940–1950-х увлечение танго 

приобретает массовый характер. 
«Каждый уважающий себя квартал 
имел тогда свою площадь, свой 
церковный приход, свой клуб и свой 
оркестр танго», – рассказывают ста-
рожилы. Как нынешние футбольные 
фанаты, люди ходили «болеть» за 
тот или иной коллектив, а среди 
танцующих регулярно проводились 
соревнования.

Тогда же на мировую арену вы-
шел Астор Пьяццола, бандонеонист 
и композитор, автор знаменитого 
«Либертанго» и великий рефор-
матор жанра, включивший в него 
элементы джаза и классической му-
зыки. Считается, что он же оконча-
тельно обособил музыку от танца, 
которому до него, по словам бан-
донеониста Нестора Маркони, она 
«прислуживала».

Одни музыканты возрождают 
традиции так называемой «старой 
гвардии» (ранних исполнителей 
танго), другие работают в класси-
ческой манере 1940—1950-х, тре-
тьи продолжают эксперименты в 
русле «танго нуэво» Пьяццолы или 
электронного «нео-танго». Среди 
последних особенно популярна 
в мире парижская группа Gotan 
Project. Ее аргентинско-француз-
ско-швейцарский состав – оче-
редное свидетельство интерна-
циональности «национального 
достояния» Аргентины.

«Вертикальное выражение 
горизонтального желания»

Француз Шарль Гарде, ставший 

в Аргентине Карлосом Гарделем, 
считается основоположником клас-
сического танго. Хорхе Луис Борхес 
сказал о Гарделе: «Он превратил 
танго из пляски в настоящую эле-
гию, литургию изысканного стиха и 
движения». Именно у Борхеса роди-
лось самое, наверное, точное опре-
деление танго: «Это вертикальное 
выражение горизонтального жела-
ния».

Танец «летаргической страстности»
Пока аргентинское танго пере-

живало взлеты и падения, в Евро-
пе продолжали танцевать одно-
именный бальный танец. Правда, 
названием сходство между двумя 
дальними родственниками исчер-
пывается. 

В бальном танго шагают с ка-
блука и следуют однообразному 
ритму: «медленно, медленно, бы-
стро, быстро, медленно». В арген-
тинском – более скользящие, «ко-
шачьи» шаги, преимущественно с 
носка, а ритм – куда сложнее, при-
чем особенно важную роль играют 
паузы: пара движется затем вдруг 
останавливается и некоторое вре-
мя остается неподвижна, будто со-
средотачивается, а затем вновь 
движется, и вновь замирает. Быть 
может, именно контрастное сочета-
ние движения и остановки, самоот-
дачи и самоконтроля и заставляет 
нас воспринимать танго одновре-
менно как танец «чувственный» и 
«холодный», как танец «летаргиче-
ской страстности». Кроме того, на-
стоящее танго, как и джаз, считает-
ся искусством импровизации. 

Танго на экспорт и танго как жизнь
Надвинутая на глаза шляпа, 

красно-черная гамма в костюме, 
провокационный разрез, чулки в 
сетку – вот тот стандартный набор, 
который встречает любого приехав-
шего в Буэнос-Айрес буквально на 
каждом шагу: с витрин сувенирных 
бутиков, с афиш грандиозных шоу, 
в лице вездесущих уличных танцо-
ров.

Так называемое «танго на экс-
порт» – не просто иллюстрация к 
избитой характеристике этого тан-
ца как «вертикального выражения 
горизонтального желания». Черпая 

вдохновение в прошлом, оно напо-
минает о том, что танец зародился 
«на дне» – и вызывает соответству-
ющие образы. Однако за туристиче-
ским фасадом скрывается совсем 
другое, многогранное, «живое» тан-
го. Его-то и призван выявить и пока-
зать городской Фестиваль.

Танго-шоу для портеньос, жите-
лей Буэнос-Айреса, все равно что 
балет для петербуржцев, бродвей-
ские мюзиклы для нью-йоркцев или 
опера для миланцев. 

Фестиваль же резко контрасти-
рует с бесстрастным или вызываю-
щим выражением лиц в танго-шоу. 
Здесь танец напоминает не откры-
тый поединок, а интимную беседу, 
полную намеков и недомолвок. Он 
задает вопрос – она отвечает; она 
старается угадать и угодить его же-
ланиям, он – делает все, чтобы ей 
было хорошо. В танго выбор движе-
ния в основном диктует мужчина, а 
женщина, как и в жизни, может лишь 
помедлить с ответом, и, напротив, 
никогда не должна торопиться или 
торопить его. Он берет на себя ре-
шения, она – полностью доверяется 
ему...

Танго лунного света
Возможно, это случайность, что 

танго родилось в Аргентине, а не в 
другой латиноамериканской стра-
не. Но пройдитесь ночью по Буэ-
нос-Айресу, и вы поймете, что даже 
лунный свет здесь дрожит в ритме 
танго - томном и страстном одно-
временно.

В «кафедральном соборе» ар-
гентинского танго на лучшей вече-
ринке города уже не важно, кто ты: 
эмигрант без денег и работы или 
мультимиллионер. Остается только 
один вопрос: станцует с тобой кра-
сотка в красном или нет?

Похоже, в этом и есть главный 
секрет танго: забыть обо всем, от-
даться музыке со всей ее меланхо-
лией и радостью и хотя бы на вре-
мя «танды» почувствовать – Жизнь 
удалась!

Потому что этот город, сердце 
которого вторит надрывам бадно-
неона, а в воздухе струится ритм, 
страсть и запах женщины.

Руфина ТОРПИЩЕВА


