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Глава Государства посетил пГу 2 Бетте

УНИВЕРСИТЕТТЕР ҒАЛЫМДАРДЫ ДАЯРЛАЙДЫ
Университет ректоры, с.ғ.д.  

Арын Өрсариев Мемлекет басшы-
сын оқу орнының және студенттік 
кәсіпкерліктің даму жоспарымен 
қанық етті.

Елбасы  университеттің 
халықаралық Стартап 
академиясының жұмысымен та-
нысты, студенттердің креативті 
жобаларына жоғары баға берді. 
Сондай-ақ, Нұрсултан Әбішұлы 
университеттің кәсіпкерлік 
бағыттағы білім беру үрдісі 

еліміздің барлық жоғары оқу орын-
дарында игерілуі қажет екендігін де 
айтып өтті. 

– Қазіргі уақытта мемлекет 
бизнестің дамуы үшін барлық 
қажетті жағдайды жасап отыр. 
Әлемнің көптеген елдерінде 
жастардың студенттік кезеңде өзінің 
стартап-жобаларын бастап, жоғары 
оқу орнын бітіргенде бірталай 
жетістікке жетуіне мүмкіндік 
беретін тәжірибелер бар. Мұндай 
жағдайлар еліміздің өзге өңірлерінің 

жоғары оқу орындарының 
студенттері үшін де жасалуға тиіс. 
Университеттердің мақсаты – 
ғалымдарды тәрбиелеу. Әсіресе, 
бүгінгі күні техникалық жоғары оқу 
орындарының студенттерін ғылыми 
жобаларды жасауға бағыттап отыр-
мыз, – деді Мемлекет басшысы.

С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университеті 
ғылыми зерттеумен қатар 
кәсіпкерлік бағытты дамыту-
ды қолға алуда. Осы мақсатта 

университеттің халықаралық Стар-
тап академиясы өңірді дамыту 
стратегиясына сай ғылыми және 
зерттеушілік жобаларды коммер-
цияландыру бағытында жұмысқа 
кірісіп кетті. 

Әлемнің көптеген 
мемлекеттерінде кәсіпкерлік уни-
верситеттер табысты еңбек ету-
де. Міне, осындай халықаралық 
тәжірибеге сүйене отырып, Пав-
лодар мемлекеттік университеті 
кәсіпкерлік бағытын айқындап 

алды. Оған дәлел – бүгінгі кәсіпкер 
студенттердің бизнес жобаларының 
нарықтан өз орнын алып, сұранысқа 
ие болып жатқаны. 

Биылғы жылдың өзінде 
студенттердің 21 жобасы 
инвесторларға 40 миллион теңгеге 
сатылды, жұмыс орындар ашылды. 
Осылайша, ПМУ-дың әр жиырма-
сыншы студенті кәсіпкер атануда.

Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіне келді.

Жалғасы 2 бетте

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ В КАЗАХСТАНЕ 

ҚАЗАҚ ЖЕРІНІҢ ҚАСИЕТІ 
ҚАНДАЙ?

НЕЗАВИСИМОСТЬ КАЗАХСТАНА 
– ЦЕННОСТИ, ВЫДЕРЖАВШИЕ 
ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

6-7 бет 8 бет

Нұрсұлтан Назарбаев:

9 бет
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА  НУРСУЛТАН  НАЗАРБАЕВ 
ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПГУ

Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев посетил Павлодар-
ский государственный университет 
имени С. Торайгырова.

Ректор ПГУ имени С. Торайгы-
рова  Арын Орсариев подробно оз-
накомил Главу государства с дости-
жениями и перспективным планом 
развития вуза, рассказал о реали-
зации программы по развитию сту-
денческого предпринимательства.

Главе государства были 
представлены проекты междуна-
родной стартап-академии ПГУ. В 
их числе разработки по выращи-
ванию безвирусного картофеля 
и крупной клубники с использо-
ванием современных техноло-
гий, в том числе биогумуса.

Студент, приехавший из 
Нигерии обучаться в ПГУ, Ноа 
Салако, вдохновленный тради-
циями кочевников, представил 
проект «Yurta Inno» – это изго-
товление и поставка юрт с обо-
рудованием, использующим аль-
тернативные источники энергии 
в страны Африки.

Продолжая тему традиций, 
были представлены стартапы по 
созданию линии пошива совре-
менной одежды с использовани-
ем элементов этностиля «Aikerim 
– design», производство моро-
женого из кумыса «KoumIce», 
производство казахского наци-
онального десерта из талкана и 
коспы «Tafella».

Нурсултану Назарбаеву рас-
сказали о сети языковых школ 
«ENGLISH KZ», о переработке 
изделий из стекла и производ-
стве строительного оборудова-
ния.

Президент ознакомился с 
разработками виртуальных тре-
нажеров и мобильных приложе-
ний «ТKR Group». 

В рамках визита прошло от-
крытие нового коворкинг центра, 

который станет площадкой для 
развития стартапов. В заверше-
ние встречи студенты ПГУ пода-
рили Главе государства галстук-
бабочку ручной работы.
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ТІЛ – ҚОҒАМ 
НЫҒАЮЫНЫҢ ФАКТОРЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде Қазақстан халықтарының 
тілдері күніне орай профессорлық-оқытушылар 
құрамы және студенттер ұлттық әрі қоғамдық 
бірлікті қалыптастырудағы тілдің орнын 
талқылады. 

1998 жылы 22 қыркүйек 
Қазақстан халықтарының Тілдер 
мерекесі болып белгіленіп, содан 
бері тойланып келеді.  

Конференцияға «Бірлік» 
студенттік Ассамблеясы мен 
Қазақстан халқы Ассамблеясы ка-
федрасы ұйытқы болды. 

Аталмыш қоғамдық-ғылыми 
конференция студенттер арасын-
да көптілділікті және мемлекеттік 
тіл саясатын насихаттауға 
бағытталды. 

Басқосудың құрметті қонақтары 
ретінде облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшелері, Қ. Дар-
жуман атындағы ұлттық жаңғыру 
мектебінің ұстаздары, Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
көптілді білім беру орталығының 
мамандары,  Қазақстан журнали-
стер одағының мүшелері қатысты. 

Облыстық ҚХА мүшесі, татар-
башқұрт бөлімінің ұстазы Роза Се-
расшетдинова өз сөзінде әр ұлт 
өкілі қай елде тұрса да ана тілін 
білуі қажет екенін ескеріп, атал-
мыш шаралар мәдени және тілдік 
әр алуандылықтың дамуына ықпал 
ететінін айтты.

Мұнымен қоса, қазіргі уақытта 
шетел тілін игерудің маңыздылығы 
мен тілдердің даму тарихы  жөнінде 
танымды да қызықты баяндамала-
рын С. Торайғыров атындағы ПМУ 
филологтары, тарихшылары мен 
журналистері ұсынды. 

Конференция соңында 
қонақтар мәдениаралық коммуни-
кациялар мен лингвистикаға арқау 
болған кітапхана қорының сирек 
кітаптары көрмесімен таныс бол-
ды. 

РАБОТА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
Старший преподаватель кафедры «Вычислительная техника и 
программирование» Павлодарского госуниверситета Асия Сарино-
ва стала победителем конкурса научных работ молодых ученых на  
международной конференции имени А.Ф. Терпугова «Информацион-
ные технологии и математическое моделирование, ИТММ-2016», г. 
Томск.

В течение нескольких дней 
участники выступали с докла-
дами на тему информационных 
технологий и математического 
моделирования, дискутирова-
ли на круглых столах, делились 
друг с другом мнениями и впе-
чатлениями, обсуждали пер-
спективность своих исследова-
ний. 

Конференция одновремен-
но решает несколько задач – 
осуществляет поиск талантов, 
поддерживает перспективных 
молодых ученых, становится 
местом для создания новых на-

учных партнерств, установле-
ния контактов между будущими 
коллегами. Одной из глобаль-
ных целей является сохранение 
и развитие единого научно-об-
разовательного пространства 
стран СНГ и дальнего зарубе-
жья, поскольку среди участни-
ков конференции присутство-
вали ученые из Белоруссии, 
Казахстана, Италии, Голландии, 
Германии. 

Проект молодого ученого 
предлагает алгоритмы, позво-
ляющие оперативно принимать, 
регистрировать, обрабатывать, 

архивировать и распространять 
большие объемы данных и аэ-
рокосмических изображений без 
потери их качества. 

А. Саринова рассказала о 
том, как проводилась эксперти-
за конкурсных заявок: «Все ра-
боты оценивались в два этапа: 
сначала эксперты ставили бал-
лы по определенной системе, 
затем составлялся шорт-лист 
и компетентное жюри решало, 
кому присудить победу. Сегод-
няшнее признание – это трам-
плин для их дальнейшего раз-
вития».

ТАБЫСТЫ ТАҒЫЛЫМДАМА 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 

агротехнологиялық факультетінің студенттері «DEULA-Nienburg» 

ауылшаруашылық Академиясының оқу орталығында (Германия) 

тағылымдамдан өтуде.

Павлодар облысы мен 
Германияның «DEULA-
Nienburg»  оқу орталығының  
арасындағы ынтымақтастық 
туралы меморандумын-
да Павлодар мемлекеттік 
университетінің студенттері 
және Қазақстан мен 
Германияның аграрлық 
саласының маманда-
ры арасындағы тәжірибе 
алмасудың маңыздылығы 
айқын көрсетілген. Бұл келісім 
Академия директоры Берндт 
Антельманның 2013 жылғы 
ақпан айында Павлодар облы-
сына келген алғашқы сапарын-
да жасалған болатын. 

Тағлымдама барысында 
С. Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттері Германияның 
а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ 
кәсіпорындары мен фермерлік 
шаруашылықтарымен таны-
сты.

А г р о т е х н о л о г и я л ы қ 
ф а к у л ь т е т т і ң 
деканы,профессор     Т . К . 
Бексейітовтың айтуынша, уни-
верситет оқу орталығымен 
тығыз қарым-қатынаста жұмыс 
жасап келеді, және де жыл сай-
ын ПМУ студенттері заманауи 
агрокәсіпкерлікті жүргізудің 
соңғы үлгідегі технологияла-
рын, жаңа ауылшаруашылық 

техникаларын игеруде. 
Ғасырдан аса тарихы 

мен мол тәжірибесі бар Гам-
бург маңындағы фермада 
тағылымдамадан өтіп жатқан 
студент Ұлан Тілеубеков өзге 
елден алған білімі мен білігі 
туралы баяндап берді.  

– Өзім қала тұрғыны бол-
сам да, бұл тағылымдамадан 
көп білім жинақтадым. 
А у ы л ш а р у а ш ы л ы қ 
техникаларының жаңа 
үлгілерін меңгеріп, жер 
игеру мен алуан түрлі 
дақылдарды өсіру әдістеріне 
қанық болдым, – дейді Ұлан. 
– Мен германиялық фер-
ма қожайындарының шексіз 
еңбекқорлығына дән риза бол-
дым. Сондай-ақ, тағылымдама 
неміс тілі бойынша білімімді 
тереңдетуге және Еуропаның 
көне сәулетімен танысуыма 
зор мүмкіндік берді. Ерекше 
атап өтерлігі, Германияның 
фермерлері өздерінің көп 
ғасырлы дәстүрлерінен та-
мыр алған және ғылым 
мен технологиялық 
инновациялардың жетістіктерін 
ұштастыра білген кәсіптерін 
мақтан етеді.
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С КИПРА С НАГРАДАМИ

Выпускники Павлодарского государственного уни-
верситета имени С. Торайгырова вернулись с побе-
дой с VI Международного фестиваля архитектурно 
– строительных и дизайнерских школ Евразии.

Фестиваль проходил на базе 
Ближневосточного университе -
та г. Лефкоша, Северный Кипр. 

В этом году в фестивале 
приняли участие около двадца-
ти вузов из Турции, Казахстана, 
Болгарии, Молдавии и других 
стран.

Дипломные работы архитек-
торов, строителей и дизайнеров 
ПГУ номинировались по пяти 
специальностям.

Милена Айтнякова заняла 
второе место в номинации «Тех-
нология производства зданий и 
сооружений» с дипломным про -
ектом, выполненным на тему 
«Завод по производству метал-
лических конструкций, г. Коста-
най» (научный руководитель  

к.т.н., профессор Куандык Сака-
нов ). 

Дипломный проект Дениса 
Акинина на тему «Сейсмостой-
чивый жилой комплекс Bright 
Tower», в г. Осака» (научный 
руководитель к.т.н., доцент Ле -
онид Булыга) был удостоен тре -
тьего места в номинации «Архи-
тектура гражданских зданий». 

«Идея объединить творче -
ские интересы архитектурно-
строительных школ Евразийско -
го пространства, на мой взгляд, 
очень правильная. Фестиваль 
является традиционным и сту-
денты ПГУ достойно представ-
ляют наш университет, посто -
янно занимая призовые места 
конкурса», – сказал Л. Булыга. 

ПМУ МЕН КЕМБРИДЖ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті мен 
Кембридж университеті арасындағы меморандум негізінде  арадағы 
ынтымақтастық жүзеге аса бастады.

ВЫХОДНЫЕ 
В СТИЛЕ СПОРТ

10 сентября 2016 года руководство, преподаватели и 
первокурсники Павлодарского государственного уни-
верситета им. С. Торайгырова посвятили свой вы-
ходной здоровому образу жизни.

Праздник хорошего настро -
ения и спорта начался с торже -
ственного построения. Перед 
началом соревнований всех 
участников приветствовал и по -
желал успехов ректор ПГУ им. 
С. Торайгырова Арын Орсариев.

Всех собравшихся ждала на-
сыщенная конкурсная програм-
ма, спортивные соревнования 
с нешуточной борьбой в эста-
фетах и конкурсах, сделавшие 
праздник интересным и увлека-
тельным.

С каждого факультета по ко -

манде. Организаторы устроили 
множество динамичных эста-
фет. Студенты преодолевали 
полосу препятствий, перетяги-
вали канат. Программа Дня здо -
ровья  также включала состя-
зания по волейболу, футболу 
поднятию гири, армрестлингу и 
другим видам спорта.

Атмосфера была действи-
тельно спортивная. Благодаря 
болельщикам, которые поддер -
живали свои команды, боевого 
духа участникам было не зани-
мать.

Жуырда С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры 
Арын Өрсариев пен Орталық 
Азия бойынша Кембридждік 
кеңестің төрағасы Сид-
харт Саксен face-to-face 
форматында арадағы 
ынтымақтастықты талқылады. 

Екіжақ дәрістер оқу кур -
стары мен тағылымдамалар 
туралы келіс імге келді. 

Мұнымен қоса, оқу 
мекемелері бірлескен 
ғылыми жобаларды іске 
асырудың жаңа бағыттары, 
«Болашақ» және «Эразмус+» 

халықаралық  бағдарламалары 
шеңберінде оқытушылар мен 
студенттерді дайындау жөнінде 
де мәселелерді қозғады.

Қонақ университеттің 
зертханалары мен  стартап-
академиясы жұмыстарымен 
танысып, оқу орны тура -
лы қалыптасқан жағымды 
әсерлерімен бөлісті. 
«ПМУ-дың академиялық 
рухына разы болдым. 
Мұндай жетістіктерге 
оқытушылар мен 
студенттердің арқасында 
жетуге болады. Менің ой -
ымша, студенттердің 
біздің ғалымдармен тығыз 
қарым-қатынас құрғаны 
университетке оң септіг ін 
тиг ізеді. Жақында Кембридж 
ПМУ зерттеушілерімен, 
өнертапқыштарымен бірге 
бірлескен жобаларды жүзеге 
асыру үшін ғалымдарын 
жіберетін болады», – деді 
профессор С. Саксен. 

ПМУ СТУДЕНТТЕРІ – «ЖАСТАР. ПАВЛОДАР.
KZ» ФОРУМЫНЫҢ ЛАУРЕАТТАРЫ
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған «Жастар. Павлодар.
kz» аймақтық жастар форумында С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің белсенді әрі дарынды студенттері алғыс хатпен марапатталды. 

Мерекелік салтанатқа 140-
тан астам студенттер, ауыл жа-
стары, жұмысшы, спортшы және 
шығармашыл жастар қатысты. 
Облыстың дараланған жастарының 
қатарында ПМУ студенттері де бар. 

Форум аясында мемлекеттік 
жастар саясатының сегіз бағыты 
бойынша форсайт-сессиялар, се-
минарлар мен тренингтер өтті. 
Ал, медиа тренерлер, скауттық, 
волонтерлық қозғалыстың және 
басқа да ұйымдардың өкілдері мо-

дератор ретінде қатысты.
Облыс әкімінің орынбаса-

ры Мейрам Бегентаев қоғамдық 
жұмыстарды белсене атқарып, әр 
салада табысқа жеткен дарынды 
жастарды марапаттады.  

Олардың қатарында                        
С. Торайғыров атындағы ПМУ 
мемлекеттік басқару, бизнес және 
құқық факультетінің студенті, Miss 
Regal International халықаралық 
сұлулық конкурсының лауреаты, 
Қазақстанның бірінші вице аруы 

Әмина Қожанова болды.
Сондай-ақ, металлургия, маши-

нажасау және көлік факультетінің 
студенті, Павлодар қаласы ІІБ 
ЖПҚ ОПБ көмекшілері жасағының 
командирі Ғалымжан Кәбір алғыс 
хатпен марапатталды. 

Бұдан өзге, қонақтар наза-
рына Павлодар мемлекеттік 
университетінің технопаркі және 
стартап академиясының үздік жоба-
лары ұсынылды.
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ТОКТАР КУМАРОВ: ТРИЖДЫ 25
25 сентября 75-летний юбилей отметил старший преподаватель факультета металлургии, машиностроения и 
транспорта, завудующий учебно-производственными мастерскими, доцент Кумаров Токтар Кумарович.

Токтар Кумарович проделал 
большой жизненный пусть, до-
бился высоких успехов в карьере 
и получил признание от коллег и 
студентов.

Токтар Кумаров родился в Вос-
точно-Казахстанской области, Бес-
карагайском районе в семье про-

стого колхозника. С детских лет Т. 
Кумаров самостоятельно изучал 
грамматику русского языка, хотя 
обучался в казахской школе, читал 
художественную литературу, про-
изведения Есенина и Маяковского.

После школы Т. Кумаров окон-
чил сельское профессиональное 
техническое училище (СПТУ). Ток-
тар Кумарович – пострадавший 
вследствие длительных ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
ядерном полигоне и уже в 52 года 
его отправили на пенсию. Токтар 
Кумарович пользовался уважени-
ем у односельчан. Начинал свою 
трудовую деятельность трактори-
стом, комбайнёром, механиком, 
был главным инженером и даже 
председателем сельского совета. 
В 1976 году вместе с супругой пе-
реезжает в Семипалатинск. 

По приезду Т. Кумаров устроил-
ся мастером на комбайно-ремонт-
ный завод. Трудолюбие помогло 
уже через полтора месяца стать 

начальником цеха, а через полтора 
года – освобождённым секретарём 
парторганизации.

Токтар Кумаров не привык си-
деть на месте и останавливаться 
на достигнутом, и в 1979 году, во 
время работы на заводе, заочно 
окончил Павлодарский индустри-
альный институт по специальности 
«Автомобили и тракторы».

Сам Токтар Кумарович говорит 
о себе как о строгом начальнике, 
который всегда требовал дисци-
плины и порядка от подчинённых. 

Не обошлось и без сложностей 
в трудовой деятельности Токтара 
Кумаровича: 

– После того, как я изъявил же-
лание заниматься хозяйственной 
работой, меня отправили на са-
мый отстающий в то время завод 
– Семипалатинский чугунно-ли-
тейный. Мне предстояло поднять 
его с «живота на колени», а после 
и в полный рост. Мы полностью по-
меняли технологию производства, 

ввели новшества. Но после сдачи 
объекта, в связи с падением со-
ветской власти, завод за три года 
исчез, – делится воспоминания-
ми Токтар Кумарович. В 2002 году 
Токтар Кумаров с семьёй переехал 
в Павлодар. В 2003 году началась 
его преподавательская деятель-
ность в ПГУ имени С. Торайгырова 
на кафедре «Двигатели внутренне-
го сгорания».

Сейчас у Токтара Кумарови-
ча более 30 научных публикаций, 
имеются пособия на казахском 
языке по автотранспортной психо-
логии, ряд указаний по проведению 
лабораторных работ и лицензиро-
ванию:– Мне всё время давали для 
преподавания ведущие дисципли-
ны. Приходилось в первую очередь 
работать над собой, изучать что-то 
новое, чтобы достойно и интерес-
но подать информацию студентам, 
– говорит Токтар Кумаров. 

В 2008 году Токтар Кумарович 
получил признание и был удостоен 

звания доцента Павлодарского го-
суниверситета.

Семья Токтара Кумаровича 
всегда поддерживала его. С су-
пругой они воспитали двоих детей: 
сына и дочь. А сейчас он с гордо-
стью носит звание дедушки:

– Внуки мне всегда говорят: 
«Аташка, мы тебя не подведём». У 
меня три внучки и внук – первачок, 
как я его называю. Они все отлич-
ники, обучались на гранте» 

Прививая подрастающему по-
колению любовь к науке, искусству 
и литературе, Токтар Кумарович и 
сам не перестаёт развиваться. Из 
выражений любимых поэтов он на-
всегда запомнил слова Есенина, 
которые в какой-то степени харак-
теризует его самого: «Да, я сканда-
лил, мне это нужно было. Мне нуж-
но было, чтобы они меня знали, 
чтобы они меня запомнили».

Валерия Джембетова

МЕРЕЙЛІ МЕРЕЙТОЙЛАР

Павлодардың зиялы қауымы 
белгілі ғалымдардың мерейтойла-
рын атап өтті.

Оқу орда белгілі ғалым әрі 
ұстаз Бари Жанахутдинов пен 
Светлана Шаймарданованың 
мерейтойларын тойлады. 
Б.Г. Жанахутдиновтың жар-
ты ғасырлық ғұмыры универ-
ситетпен тығыз байланысты. 
Осы оқу орнында ол студент 
атанып, Павлодар мемлекеттік 
университетінің проректо-
ры лауазымына дейінгі еңбек 
жолын жүріп өтті. Сондай-
ақ, Бари Ғазизұлы Мәскеу 
автомеханикалық институт-
та кандидаттық диссертаци-
ясын үздік қорғап келіп, ПМУ 
қабырғасында жоғары білікті ма-
ман және ғалым ретінде табысты 
еңбек етті.  

Бари Жанахутдинов 
«Қазақстан Республикасының 
білім беру ісінің үздігі», 
«Қазақстан Республикасының 
білім беру ісінің құрметті 
қызметкері» марапаттары-
на лайықты деп танылған. Ал 
жерлестері алдындағы еңбегіне 
«Облыс алдындағы сіңірген 
еңбегі үшін» төсбелегісімен ма-
рапатталды.

Ғалымды Павлодар облысы 
әкімінің орынбасары Мейрам Бе-
гентаев құттықтады. 

Мерейтой иесін құттықтаған 
С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры, с.ғ.д. Арын 
Өрсариев жылы лебізін ар-
нады: «Еңбек жолыңызда та-
лай белеске шығып, ұжымның 
және достарыңыздың құрметіне 
бөлендіңіз. Ұстазы жақсының 
шәкірті үздік дейді атам қазақ. Сіз 
таңдаған жолыңызды абыроймен 
жалғастырып, қаншама тамаша 
шәкірттер  тәрбиелеп өсірдіңіз. 
Өзіңіз дайындаған нағыз 
кәсіпқой, үздік мамандардың 
техника саласындағы лайықты 
қызметтерімен мақтана аласыз». 

Мұнымен қоса, ғалымды 

облыстық кәсіподақ ұйымдары 
мен білім және ғылым саласының 
қызметкерлері де құттықтады. 

Сондай-ақ, мерейтойын 
белгілі тіл маманы, заманауи 
орыс тілінің синтаксисі, көркем 
мәтіннің лингвистикалық са-
раптамасы салаларының ма-
маны Светлана Шаймарданова 
әріптестері арасында атап өтті. 
Филология ғылымдарының кан-
дидаты, ЖАК доценті, профес-
сор, Қазақстан Республикасының 
білім беру ісінің үздігі, Павел Ва-
сильев атындағы сыйлығының 
лауреаты, жылдың үздік ғалымы 
(2010-2011 оқу жылы). 

С.К. Шаймарданованың 
мерейтойы – филолог-
тар қауымдастығының  және 
ғалымның дәрістерін тыңдаған 
университеттің жүздеген 
филолог-бітірушілері үшін де 
керемет мереке болды. Бүгінге 
дейін Светлана Кәбиденқызының 
70-тен аса ғылыми еңбектері 
білім алушылар игілігіне жарау-
да. 

Әріптестері арасында хи-
мия ғылымдарының докторы,                   
С. Торайғыров атындағы ПМУ хи-
мия және химиялық технологиялар 
кафедрасының профессоры Марат 
Сүлейменов мерейтойын атап өтті.

Марат Сүлейменов – жүзден 
аса еңбектердің (мақалалар, моно-
графиялар, оқу әдістемелері мен 
КСРО авторлық куәліктер) авторы.  

Ғалым катализ саласында та-
бысты ғылыми зерттеулер жүргізіп 
келеді, сондай-ақ, студенттер мен 
магистранттардың ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына жетекшілік етуді де 
маңыз санайды. 

Марат Әлібайұлын Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі атынан «Ыбырай Ал-
тынсарин» атындағы төсбелгімен 
марапаттады. 

Салтанатты жиынға құрметті 
қонақ ретінде еліміздің әр өңіріндегі 
университеттерінің өкілдері келді.  

Павлодар мемлекеттік 
университетінің тағы бір белгілі 
ғалымдарының бірі – филология 
ғылымдарының докторы, профес-
сор, мәшһүртанушы Айтмұхамет 
Тұрышев 60 жылдық мерейтойын 
тойлады. Айтулы шараның аясында 
өңір ғалымдары «Мәшһүртанудың 
ғылыми негіздері – «Мәңгілік ел» 
ұлттық идеясы» атты халықаралық 
ғылыми-практикалық конференци-
ясында бас қосты.

А. Қ. Тұрышев – 13  моно-
графия, 7 оқу құралы, 30  оқу-
әдістемелік құралдары, 1 – пьеса, 
5 авторефераттың авторы. Ол 
ғалым ретінде ғана емес, сонымен 
қатар, қоғам қайраткері ретінде ел 

арасында танымал. Ғалым қазақ 
тілінің мәртебесін көтеруде де аз 
еңбек сіңірмеді. Павлодар облысы 
бойынша 1991 жылдан «Қазақ тілі» 
қоғамының, кейіннен «Облыстық 
тілдер басқармасының», 
«Қалалық тіл және мәдениет 
басқармасының» мүшесі ретінде 
қоғамдық жұмыстарға атсалысып, 
ел игілігіне еңбек етіп келеді. 

Белгілі ғалымды  Павлодар об-
лысы әкімінің орынбасары Мейрам 
Бегентаев құттықтап, «Қазақстан 
Республикасының білім беру ісінің 
құрметті қызметкері» төсбелгісімен 
марапаттады. 

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
ректоры, с.ғ.д. Арын Өрсариев 
Айтмұхамет Қасымбайұлын 
құттықтап, жылы лебізін арнады. 
«Мен сізді Мәшһүртанудың тұңғыш 
ғылыми негізі, ірге тасын қалаған 
мәшһүртанушы ғалым ретінде 
атап өткім келеді. Сіз Мәшһүртану 
ғылыми-практикалық орталығының 
бастауында тұрып, елімізде 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының бай 
мұрасын зерртеуге жол салдыңыз», 
– деді Арын Амангелдіұлы. 

Сондай-ақ, мерейтой 
иесін Қазақстан Республика-
сы Парламенті Мәжілісі және 
облыстың білім беру және мәдениет 
ұйымдары өкілдері құттықтады. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ В КАЗАХСТАНЕ 

– Арын Амангельдие-
вич, какие современные 
тенденции в развитии 
высшей школы Казахста-
на сегодня можно выде-
лить?

Сегодня мы вынуждены 
констатировать, что наши 
вузы имеют недостаточно 
высокую международную 
репутацию. В вышедшем 
недавно рейтинге универ -
ситетов развивающихся 
стран Европы и Централь-
ной Азии QS EECA-2016 в 
первую сотню вошли толь-

ко 7 наших вузов. Институ-
циональную аккредитацию 
имеют только 7% казахстан-
ских вузов.

Поэтому наши универ -
ситеты вынуждены транс -
формироваться. На сегод-
няшний день подавляющее 
большинство казахстанских 
университетов относятся к 
классическим. В мировом 
образовательном простран-
стве более совершенными 
типами считаются исследо -
вательские и предпринима-
тельские университеты.

Что касается предприни-

мательского университета, 
то здесь все не так одно -
значно. Кто-то считает, что 
должен зарабатывать вуз, 
кто-то, что преподаватели. 
Мы же хотим видеть это по -
нятие шире, во всех трех 
измерениях – университет, 
преподаватель и студенты 
как предприниматели.

– Давайте рассмотрим 
университет как субъект 
бизнеса. В чем его осо-
бенности?

– Сейчас все универси-
теты имеют возможность 
зарабатывать. Однако в 
структуре доходов сразу 
видны очень высокие ри-
ски. Она демонстрирует 
низкую диверсификацию. 
К примеру, у нас 92,2% до -
ходов поступает от образо -
вательной деятельности, и 
только 5,1% от исследова-
тельской и 2,7% иных видов 
деятельности (организация 
мероприятий, иные плат-
ные услуги, распоряжение 
имуществом и т.д.). Думаю, 
что похожая ситуация у 
большинства университе-
тов Казахстана.

Если мы посмотрим за-
рубежный опыт, то увидим, 
что университеты имеют 
разнообразные источники 
доходов, помимо образо -
вательной деятельности 
– доходы от спинаутов пре -
подавателей и стартапов 
студентов, доходы от НИ-
ОКР, эндаумент-фонды и 
другие альтернативные ис-
точники. 

– Что может помочь на-
шим университетам ди-

версифицировать дохо-
ды?

К примеру, упроще -
ние процедуры получения 
статуса Некоммерческо -
го акционерного общества 
позволило бы получать до -
ходы от услуг наших спор -
тивных помещений, сто -
ловой и других объектов 
инфраструктуры. Предо -
ставление особого налого -
вого режима по аналогии с 
СЭЗ для технопарков вузов, 
в рамках перечня приори-
тетных направлений, к при-
меру, ГП ИИР-2, позволило 
бы привлекать инвесторов к 

реализации инновационных 
проектов. Для этого можно 
было бы внести изменения 
и дополнения в налоговое 
законодательство, расши-
ряющее права компаний 
ставить на вычеты часть 
прибыли, вкладываемой в 
вузы.

– А готовы ли наши 
ученые самостоятельно 
зарабатывать деньги?

– Мы уже имеем ряд ис -
следовательских проектов, 

которые успешно коммер -
циализированы. К примеру, 
наш профессор Болатжан 
Мустафаев занимается вер -
микультивированием – пе -
реработкой органических 
отходов с помощью дожде -
вых червей. Если объяснять 
совсем просто, под при-
смотром профессора и его 
команды несметное коли-
чество червяков с удоволь-
ствием съедает все подряд 
и заодно производит очень 
полезный продукт биогумус 
- высококачественное, эко -
логически чистое органиче -
ское удобрение.

Хотя, конечно, этого не-
достаточно. Средняя зара-
ботная плата ППС продол-
жает оставаться низкой, и 
отток кадров продолжается. 
Мы хотим, чтобы качество 
нашего профессорско-пре-
подавательского состава 
определялось их среднего -
довым доходом, а для этого 
надо создать условия для 
того, чтобы они могли зара-
батывать.
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– Так что мешает на-

шим ученым осущест-
влять свою мечту?

– Осенью прошлого 
года принят Закон «О ком-
мерциализации результа-
тов научной и научно-тех-
нической деятельности», 
но одного закона мало.

Мы собрали наших пре-
подавателей и спроси-
ли – что мешает им ком-
мерциализировать свои 
изобретения и знания. 
Большинство сказали, что 
отсутствие «предприни-
мательской жилки» у ис-
следователей, а также 
потенциальный конфликт 
интересов с университе-
том в плане раздела при-
были.

Чтобы преодолеть это, 
мы сейчас постоянно про -
водим обучение наших 
преподавателям предпри-
нимательству, приглашаем 
интересных ученых, у ко -
торых уже есть своя «исто -
рия успеха». А снять риски 
конфликтов интересов нам 
поможет недавно принятая 
Патентная политика, кото -
рая четко регламентирует 
права университета и уче -
ного в случае коммерциа-
лизации изобретений.

Теперь нам необходимо 
наполнить реальным со -
держанием технопарки и 
модернизировать лабора-
торную базу с привлечени-
ем частных инвесторов.

В этом году мы заку-
пили «под ключ» 2 новые 
лаборатории в сфере ме -
таллургии и нефтеперера-
ботки. Павлодарским не -
фтехимическим заводом 
проведен капитальный ре -
монт лабораторий по на-
правлению «Нефтехимия».

Сейчас ведется работа 
по закупке еще двух новых 
лабораторий. В дальней-
шем они должны прино -
сить доход – как универси-
тету, так и самим ученым.

– А есть ли спрос у 
предпринимателей на от-
ечественную науку?

– В этом году мы про -

вели конкурс среди ученых 
ПГУ. Они продемонстри-
ровали 25 перспективных 
для внедрения разработок 
в таких сферах, как техни-
ка и технология, экономи-
ка и ИКТ, экология и сель-
ское хозяйство.

Представители веду-
щих предприятий области 
отобрали 12 лучших про -
ектов. 

Среди них, например, 
проект нашего доцента А. 
Богомолова, по которо -
му получена опытно-про -
мышленная партия высо -
копрочных арматурных 
стержней путем терми-
ческого упрочнения про -
филей в технологическом 
потоке прокатки. Заказчи-
ком выступило ТОО «KSP 
Steel» и готово приобрести 
эту технологию.

Для АО «Казахстан-
ский электролизный за-
вод» и АО «Алюминий 
Казахстана» разрабатыва-
ется целая серия проек-
тов, которые направлены 
на использование отхо -
дов для получения каче -
ственного железорудного 
агломерата из железистых 
шламов и его использова-
ние в производстве чугуна.

– Готовы ли ваши сту-
денты к новым вызовам?

– На сегодняшний день 
главным критерием каче -
ства подготовки является 
трудоустройство выпуск-
ника. Однако, в реаль-
ной жизни этот индикатор 
трудно назвать качествен-
ным. Мы хотим, чтобы ка-
чество наших выпускников 
замерялось по их средне -
годовому доходу или зара-
ботной плате. Так мы пре-
творим девиз Стэнфорда 
– «Наши выпускники долж-
ны не искать, а создавать 
рабочие места» в жизнь в 
Казахстане.

У нас уже есть несколь-
ко успешно работающих 
стартапов студентов. Один 
из них проект «ALAU», ко -
торый в первый год рабо -
ты достиг рентабельности 

свыше 100%, ведь в своем 
производстве они исполь-
зуют вторичное сырье: 
бутылки, битое стекло. 
Сегодня компания выпол-
няет до ста заказов в сут-
ки, перерабатывает около 
100 килограммов стекла в 
день. Сейчас расширяет-
ся линейка продукции, за 
счет запуска выпуска ме -
таллочерепицы. Оборот 
уже достиг 10 миллионов 
тенге.

– Как сделать, что-
бы таких проектов было 
больше?

– Зачастую мы скованы 
в своих действиях рамка-
ми действующего образо -
вательного Гостандарта. 
Однако, даже в этих ус -
ловиях, наш университет 

интегрировал в процесс 
обучения ряд дисциплин, 
способствующих фор -
мированию лидерства и 
предпринимательства в 
студенческой среде. 

Ключевым стал курс 
«Проектирование карье -
ры и технология дости-
жения успеха», который у 
нас преподается всем сту-
дентам вне зависимости 
от специальности и ведет 
его бизнес-тренер Алекс 

Крол из Силиконовой до -
лины. Благодаря ему, 
1000 студентов получили 
компетенции предприни-
мателей, уже из них мы 
отобрали 60 команд с кон-
кретными бизнес-идеями.

Сегодня они проходят 
второй этап подготовки – 
в рамках нашей Междуна-
родной стартап-академии 
– где их бизнес-идеи пре -
вращаются в готовые биз-
нес-проекты. На выходе 
мы проведем питчи биз-
нес-проектов перед вен-
чурными инвесторами. В 
этом году мы уже проводи-
ли подобное мероприятие, 
и наши студенты продали 
инвесторам 12 проектов 
на 19 миллионов тенге.

Сегодня, таким обра-
зом, каждый 20-й студент 
ПГУ уже является пред-
принимателем.

Мы подтверждаем наше 
лидерство в этом направ-
лении на республиканском 
уровне. Наша команда 

Enactus PSU стала чем-
пионом на прошедшем в 
этом году республикан-
ском конкурсе социальных 
и бизнес-проектов студен-
ческой молодежи Enactus 
Kazakhstan National EXPO 
2016 и теперь готовятся 
представить нашу стра-
ну в Мировом конкурсе 
Enactus в Канаде.

– Не приведет ли 
стремление к деньгам – к 
потере стремления к зна-
ниям?

– На самом деле на-
оборот. Вовлечение сту-
дентов в предпринима-
тельскую деятельность 
позволяет значительно 
повысить мотивацию и ре-
зультаты обучения.

Человек, который готов 
самостоятельно зараба-
тывать на своей специаль-
ности, прилагает массу 
усилий, чтобы получить 
именно те знания, которые 
ему помогут в бизнесе. 
Более того, он начинает 
изучать эту область зна-
ний даже глубже, чем это 
предусмотрено програм-
мой и зачастую начинает 
опережать своих препода-
вателей. Это вынуждает 
уже самих преподавате-
лей готовиться более тща-
тельно к занятиям, из-
учать текущую рыночную 
ситуацию в своей отрасли, 
следить за передовыми 
знаниями.

Мы готовы еще даль-
ше расширять компонент 
предпринимательства в 
образовательных про -
граммах наших студентов. 
В этом году мы запуска-
ем первую магистратуру 
стартапов. Мы наберем 
абитуриентов с бизнес-
идеями и за год обучения 
поможем им сделать из 
них готовый и прибыльный 
бизнес-проект.

Forbes Казахстан,
август 2016, №08(60)

Сұхбат
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Түндікті өзенін көргенде: «Он 
екі қазылық Ой түндік, маңырап 
жатқан қой түндік. Қойдың құлағы 
тұтам шығып тұрған жер екен», – 
деп тастап кетуге қимай, артына 
үш қараған екен. Сонан «Үш қара» 
атанған екен таудың аты.

Қызылтау деген жерге келген-
де: «Тау-тасы кеш болғанда қой бо-
лып, ыңыранып жатады екен. Тоқты 
қысыр қалмайтын жер екен», – депті.

Баянауыл тауын көргенде: «Ат 
ерін алмайтын жер екен. Бауырын-
да тұзы бар екен, тұзы ауыр екен, 
бір түн түнеп кетемін деген адам, 
бір жұма тоқтап қалады екен. Тұзы 
жібермейді екен», – депті.

Ащы бойына келгенде, артына 
қарап: «А, Баянауыл! Сенің қоныс 
болып тұрғаның мынау, ащының 
арқасы екен. Мал жазғытұрым бір 
жұма ащылайды екен, күзге таман 
бір жұма ащылайды екен. Сонысы 
бір жылға татиды екен», – депті.

Шідерті деген өзенді көргенде: 
«Мына шіркіннің топырағы асыл 
екен. Алты ай мініп арықтаған ат, 

бір айда майға бітетін жер екен. 
Бос жылқы шілдерлеп қойғандай 
тоқтайтын, жылқының қонысы екен», 
– депті. Өлеңті өзенін көргенде, 
тоқтап ешнәрсе айтпай, өлеңдете 
берген екен. «Неге үндемейсіз?» – 
дегенде, аз тұрып: «Өлеңтінің суы 
– май, Шідертінің шөбі – май», – деп 
жүре беріпті.

Сілентіден өтіп Жалаңаштың 
тұзына барғанда: «Аттың төбеліндей 
Жалаңаш, сені алдыма өңгерейін 
бе, артыма бөктерейін бе, қай жа-
рама тартайын? Айналаң аз, онан 
басқа мінің жоқ, табылмайтын жер 
екенсің», – депті.

Есіл өзенін көргенде: «Жары мен 
суы тең, жарлысы мен байы тең бо-
латын жер екен», – депті.

Нұраның бойын көргенде: «Алты 
күнде ат семіртіп мінетін жер екен», 
– депті.

Торғай өзенін көргенде: «Ағар 
суы бал татыған, ақ шабағы май 
татыған жер екен», – депті.

Терісаққан деген өзенді 

көргенде: «Сарыарқаның тұздығы 
екен», – депті.

«Жеті қоңырды көргенде: 
«Сарыарқаның маусымы екен», – 
депті.

Ұзын аққан Сыр бойын көргенде: 
«Басы байтақ, аяғы тайпақ қоныс 
екен, Қара тауды жайласам, Сырдың 
бойын қыстасам, қоныс болуға сон-
да ғана дұрыс екен», – депті.

Сулы Келес, Ңұрлы Келес 
өзендерін көргенде: «Мөңіреуін, 
сиыр болып мөңіреуін. Сиыр тұқымы 
үзілмейтін жер екен», – депті.

Асанқайғы бүкіл алты алаштың 
(қазақтың) жер-суын, қонысын 
көрем, бұларға жағдай туғызамын 
деп көп заман өмірін далада өткізіпті. 
Жүрген жерінде жақсы қонысқа да, 
жаман қонысқа да баға беріпті.

Асанқайғы Жиделібайсын жеріне 
қызығып: «Ай, Жиделібайсын, арты-
ма бөктеріп кетер едім, әттең атым 
көтере алмайды-ау!» – депті.

Яссы қаласын (қазіргі Түркістан) 
олардың қожа-молдаларын 
көргенде: «Ай, қарыс жері бір арық, 
жер сорлысы мұнда екен, әйелі 
семіз, өрі арық, жұрт сорлысы мұнда 
екен», – депті.

Шыңғырлауды көргенде: «Ай 
Шыңғырлау, жылқы өзі өскен жоқ, 
Шыңғырлау сен өсірдің!» – деп үш 
айналып, Шыңғырлаудың суына 
қолын малып отырып: «Шыңғырлау 

өкпелер, аттың ерін ал, қонайық, ат 
суарып, аунап-қунап кетейік», – де-
ген екен.

«Ай Жанарыстан, жырымдай 
суға бола шетте қалдыңау есіл, 
ерім-ай», – деп бір төбеге келіп жы-
лап тұрған екен. Асан қайғы Бекарыс 
тұқымынан, Орта жүз; қайтыс болған 
жері Ұлытаудың басы болса керек.

 
ult.kz сайтынан алынған

Зерде

АСАН ҚАЙҒЫНЫҢ ЖЕРҰЙЫҚТЫ ІЗДЕУІ: 
ҚАЗАҚ ЖЕРІНІҢ ҚАСИЕТІ ҚАНДАЙ?
Асанқайғы желмая мініп желдіртіп, Сарыарқаны аралап жүргенде, әр жерге айтқан сындары мынау екен: Ұзын аққан 
Ертісті көргенде: «Мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас, қарыным ашты деп жылап отырмас. Сиырдың 
мүйізі, доңыздың құлағы шығып тұрған жер», – екен депті.

Никому не секрет, что успеш-
ные люди держат под контролем 
свой режим: их день расписан по 
минутам. Этот факт становится 
поводом для того, чтобы соста-
вить план  успешного  использо-
вания каждого часа. Я не стала 
отрываться от правил и сама 
принялась за это дело. 

 Перед этим стоило вы-
яснить: Какой образ жизни вы 
ведете? Удовлетворены ли вы 
количеством выполненных дел 
за день? Довольны ли вы своей 
жизнью?

Отрицательные ответы на 
эти вопросы говорят о том, что 
вам нужно начинать изменение  
графика своего дня и в первую 

очередь стоит научиться ценить 
своё время. Но и те, кто ответил 
на вопросы положительно, могут 
проверить свой режим. Большая 
часть людей теряет свои жизнен-
ные силы на дела второстепен-
ного плана, забывая про самое 
главное и думая, что их время 
расходуется правильно. 

 Жизнь слишком быстротечна 
и её ошибки начинаются с нера-
ционально использованных ми-
нут.  Вот моя подборка фактов по 
организации жизненных часов: 
Проведите день наблюдений, 
чтобы проследить течение ва-
шего дня. 

Выделите факты, которые 
«воруют» ваше время, и опре-

КАК КОНТРОЛИРОВАТь ВРЕМЯ

Последняя неделя выдалась тяжелой, но почему-то в 
моём плане стояло лишь несколько плюсов из необходимых 
десяти, и это меня не обрадовало, пришлось попробовать 
раскрыть карты успешного контроля над  временем. 

делите  основные часы вашей 
активности. Как выяснилось, я 
наиболее активна в утренние 
часы, но всё это время уходило 
на социальные сети.  

Осознайте то, что часть вре-
мени каждый день вы тратите на 
вещи, которые не приносят вам 
пользы. Мы с подругой опреде-
лили закономерность, что у нас 
обоих часть дня уходит на реше-
ние проблем других людей.

Пользуйтесь законом трид-
цати минут. Этот закон вписы-
вается в день любого человека 
и его цель делать каждый день 
то, что вам нужно, но вы откла-
дываете (изучение языков, за-
нятия спортом, задания по ра-
боте и т.д). Этот закон я ввела 
в свою жизнь достаточно давно, 
но сейчас немного изменила его 
использование,  я каждый день 
трачу тридцать минут на совер-
шенствование своего английско-
го и чтение литературы. 

Уменьшите количество полу-
чаемой информации.  Лишние 
новости, слухи и просто факты 
уносят ваше время в пустоту. 
Без них можно обойтись и  про-
вести это время более продук-
тивно. В моём случае произошло 
уменьшения информации в пла-
не слухов и прочей бесполезной 
информации. Я как журналист 
уделяю время только той инфор-
мации, которая мне необходима.

Научитесь совмещать не-
сколько занятий с пользой для 
себя. Если вы хотите посмотреть 
телевизор, то стоит вместе с 
этим заняться упражнениями, 
например, на велотренажере.  
Над этим пунктом стоит рабо-
тать - это я прочувствовала на 
себе. Выполнять дела нужно не 

только параллельно, но и каче-
ственно. Этот пункт я совмести-
ла с законом тридцати минут. 
Занимаясь спортом и прослуши-
ваю записи песен, аудио-книг и 
повторяю слова на английском 
языке.

В течение дня спрашивайте 
себя о том, необходимо ли вам 
то, чем вы сейчас занимаетесь? 
Это тот вариант необходим вам, 
когда сидя за компьютером вы 
отвлекаетесь на оповещение о 
новом сообщении, потом вы от-
вечаете на это сообщение, по-
сле вспоминаете, что еще не 
зашли в интересную группу, и 
таким образом проходит много 
драгоценного времени. У меня 
раньше так было, пока я не ста-
ла просить родственников инте-
ресоваться у меня, что я делаю 
за компьютером.

Самые важные и необходи-
мые задания делайте незамед-
лительно.  На это я трачу начало 
своего дня, потому что не люблю 
откладывать срочные дела.

Не стоит тратить свои силы 
на бесполезную деятельность. 
Это относится  ко всем жизнен-
ным сферам. Также безделье  
из своего дня надо исключить 
навсегда. В периоды, когда я 
свободна, почему-то всегда на-
ходятся люди,готовые препод-
нести мне свои дела, в такое 
время я помогаю друзьям, но 
никогда не делаю «медвежьих 
услуг» .

Организуйте своё рабочее 
место в тишине, чтобы вас никто 
не беспокоил. В первую очередь 
рабочее место должно быть в 
порядке, работе нужен комфорт, 
уже потом старайтесь выбрать 
возможность, чтобы рядом с 

вами никого не было (я говорю 
об отвлекающих факторах), и 
после это можно спокойно начи-
нать выполнение своих заданий.

 Составляйте план шести 
важных дел на следующий день. 
Этот пункт я выполняю каждый 
вечер перед сном, он состоит 
из самых важных шести дел на 
день, которые обязательно нуж-
но выполнить. Также я дополняю 
список не очень важными  дела-
ми, которые нужно сделать, но 
пока они не так необходимы.

 Пересмотрите свое питание 
и физические упражнения. Что-
бы всюду успевать, нужно быть 
не только умным, но и здоровым. 
Ознакомившись с различными 
статьями и книгами в интерне-
те, я поняла всю значимость 
правильного питания и занятий 
спортом. И с изменением своего 
рациона питания и ежедневного 
выполнения физических упраж-
нений я почувствовала больше 
сил,  это значительно помогло 
мне в учебе.

Попробуйте последовать 
этому списку, при желании у вас 
всё получится. А еще лучше, 
если вы сами составите такой 
план.

Продуктивность вашего вре-
мени должна быть  под  контро-
лем – это залог успеха.

Теперь мой режим дня пол-
ностью составлен, часы не ухо-
дят напрасно, и в списке дел 
стоят все десять плюсов вместо 
двух. Главное теперь  - - бббнай-
ти время для отдыха, но это уже 
другая тема для статьи… 

Розалина ВАХИТОВА
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В этом году празднуется 
знаковое для нашей страны 
событие – 25-летие Незави-
симости Республики Казах-
стан. В течение нескольких 
столетий народ Казахста-
на, пройдя тернистый путь 
колониального прошлого и 
тоталитарного советского 
режима, неуклонно продви-

гался к своей заветной меч-
те о независимости. Суве-
ренитет народу Казахстана 
достался дорогой ценой, в 
борьбе с внешними врагами, 
в антиколониальных наци-
онально - освободительных 
войнах, в советских поли-
тических репрессиях, через 
«1000 смертей и 1000 вос-
крешений», - написал акын 
Ж. Молдагалиев.

Главнейшим достижени-
ем суверенного Казахстана 
является сохранение вну-
триполитической стабиль-
ности, которая обеспечива-
ется последовательной и 
взвешенной национальной 
политикой государства, а 
также историческим опытом 
многовековых традиций эт-
нокультурного многообра-
зия и толерантной коммуни-
кации.

В современном Казах-
стане в соответствии с 
Конституцией созданы  не-
обходимые условия для вы-
ражения интересов этносов 
и укрепления национально-
го единства. Проводимая 
государственная политика, 
направленная  на сохране-
ние и развитие культурного 
многообразия, способству-
ет лучшей коммуникации 
между людьми, занимаю-
щими единое социальное 
пространство. Динамично-
му, стабильному развитию 
страны способствует нали-
чие среднесрочных и даль-
несрочных стратегий, сре-

ди которых особое место 
занимает Доктрина нацио-
нального единства. В этом 
программном документе  на 
основе обобщения имеюще-
гося опыта четко определе-
ны принципы национальной 
политики: «Одна страна – 
одна судьба», «Разное про-
исхождение – равные воз-
можности», «Развитие 
национального духа». Все 
эти принципы обоснованы 
и успешно реализуются в 
стране. Об этом свидетель-
ствуют, в частности, данные 
последних социологических 
исследований, по которым 
95% всех казахстанцев счи-
тают: «Мы представители 
единого народа Казахста-
на».

Ассамблея народа Ка-
захстана Павлодарской об-
ласти вносит свою лепту в 
реализацию Доктрины на-
ционального единства. В ре-
гионе на сегодняшний день 
накоплен большой опыт в 
укреплении политической 
стабильности и межэтни-
ческого согласия. Сегодня 
значительно укрепилось и 
расширилось взаимодей-
ствие этнокультурных объ-
единений с госорганами. 
Они совместно реализуют 
комплекс мер, направлен-
ных на формирование ка-
захстанского патриотизма, 
воспитание уважения к го-
сударственному языку, куль-
туре и традициям всех эт-
носов Казахстана.  Сейчас 
можно говорить о новом ка-
чественном уровне деятель-
ности этнокультурных объ-
единений. Он выражается в 
широком представительстве 
этносов в работе отдельных 
этнокультурных объедине-
ний.  Например, в корейском 
центре участвуют не только 
корейцы, но и казахи, рус-
ские, татары и др. Главной 
задачей их деятельности 
становится выработка уме-
ния воспринимать мир не 
только с позиции своего эт-
носа, но и уметь оценивать 
действия с позиции нацио-
нальных интересов. 

Формирование нацио-
нальной идентичности и 
толерантности осуществля-
ется во всех учреждениях 
образования. В вузах с 2014-
2015 гг. действуют кафедры  
Ассамблеи народа Казах-
стана. В Павлодарском госу-
дарственном университете 

им. С. Торайгырова, наряду 
с кафедрой АНК, успешно 
действует Студенческая Ас-
самблея (председатель Р. 
Смаилов). Они совместно 
организуют диалоговые пло-
щадки с участием ученых-
экспертов, студенческой 
молодежи, этнокультурных 
объединений по проблемам  
формирования националь-
ного единства и межэтниче-
ской толерантности, особое 
внимание уделяют разъяс-
нению ценностей общена-
циональной идеи «Мәнгілік 
Ел», которая, как известно,  
была принята в этом году, 
на XXIV сессии Ассамблеи 
народа Казахстана. В этом 
программном документе 
закреплена национальная 
идея государства о Вечной 
стране, основанной на  вы-
державших испытание вре-
менем ценностях: Независи-
мость Казахстана и Астана; 
национальное единство, 
мир и согласие в обществе; 
светское общество и высо-
кая духовность; экономиче-
ский рост на основе инду-
стриализации и инноваций; 
Общество Всеобщего Труда; 
общность истории, культуры 
и языка; национальная без-
опасность и глобальное уча-
стие страны в решении об-
щемировых и региональных 
проблем. По мнению Прези-
дента, благодаря этим цен-
ностям, казахстанцы всегда 
побеждали, укрепляли стра-
ну, множили великие успехи. 
И эти общенациональные 
ценности являются залогом 
процветающего будущего. 

Языковое будущее в 
Стратегии Казахстана свя-
зано с тремя языками: казах-
ским, русским и английским. 
Наряду с этим, придержи-
ваясь конституционного 
принципа о равенстве всех 
этносов, проживающих в 
республике, создаются все 
условия для развития их 
родных языков и культуры. 
Ежегодной традицией ста-
ло празднование 22 сентя-
бря Дня языков народа Ка-
захстана. Такая политика, 
безусловно, укрепляет на-
циональное единство, раз-
вивает и обогащает культу-
ру страны. 

С.Н. Мамытова
д.и.н., профессор ПГУ 

им. С. Торайгырова

Под шаныраком Ассамблеи

ПОД ШАНЫРАКОМ АССАМБЛЕИ 

«Все студенты ПГУ – часть студенческой 
Ассамблеи «Бірлік», так же, как и все 
17 миллионов Казахстанцев – члены 

Ассамблеи Народа Казахстана» 

Независимость Казахстана, 
национальное единство, мир и согласие – 
ценности, выдержавшие испытание временем ЕСТЬ

МНЕНИЕ

Вероника Русанова – член 
студенческой Ассамблеи 
«Бірлік» студентка группы 
ЖУР-302 

Студенческая ассамблея 
Павлодарского государствен-
ного университета-это одна 
большая семья. Где собрались 
талантливые ребята разных 
национальностей. Ассамблея 
знакомит нас с богатыми тра-
дициями, приобщает к искус-
ству. Это уникальное детище 
Елбасы, благодаря которому 
в Казахстане царит мир и спо-
койствие. Я очень рада, что яв-
ляюсь частью этой большой и 
дружной семьи, где всегда на-
хожу поддержку и возможность 
самореализоваться

Розалина Вахитова – сту-
дентка группы ЖУР-102 

Вот и прошла первая неделя 
учебы в качестве первокурсни-
цы. Постепенно осваиваюсь в 

обстановке 
универс и -
тета и уз-
наю много 
нового. Но-
вые друзья 
и препо-
д ав атели, 
новые дис-
ц и п л и н ы 

и ощущение того, что я иду 
своей дорогой. Учеба стала на-
много интересней и увлека-
тельней, а активная студенче-
ская жизнь является приятным 
дополнением ко всему этому. 
Особенно меня заинтересовала 
деятельность в студенческой ас-
самблее «Бірлік».Взаимопонима-
ние и мир в студенческой среде 
очень важно в такое неспокой-
ное время. Ассамблея объеди-
няет более 30 национальностей 
в стенах нашего вуза и студенты 
разных этносов плечом к плечу 
ведут активную работу во бла-
го своей родины. За небольшое 
время удалось познакомиться с 
проектами студенческой Ассам-
блеи: диалоговой площадкой 
«Татулык», фестивалем «Единый 
Казахстан», больше всего меня, 
как будущего журналиста, заин-
тересовала презентация этниче-
ских СМИ. Также познакомилась  
с работой кафедры АНК и библи-
отекой народа. Чувствую студен-
ческая жизнь будет интересная …

ҰЛТТЫҚ ТАҒАМ – ХАЛЫҚТАР 
ДОСТЫҒЫНА ЖОЛ

С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің  
Жастар ісі жөніндегі комитетінің 
белсенділері Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай ұлттық  жәрмеңке өткізді. 

Қазақстан аумағында тұратын 
белгілі бір ұлттың асханасы 
мен мәдениетіне арқау болатын 
жәрмеңке әр екі апта сайын өтетін 
болады.

Ал бүгінгі фестивальдің ашы-
луы қазақ ұлтының мәдениеті 
мен ұлттық асханасын, дәстүрі 
мен өнерін паш етуге арналды. 
Қонақтар жастар ісі жөніндегі коми-

тет белсенділерінің өз қолдарымен 
даярлаған ұлттық тағамдары мен 
тәттілерінен ауыз тиді. Мереке 
қазақ халық әндерін тамылжы-
та орындаған әншілердің, мың 
бұралған бишілердің өнерлерімен 
жалғасын тапты. 

– Әрбір ұлттың өзінің ерекшелігі 
бар, – дейді жастар ісі жөніндегі 
комитеттің төрайымы Ақбота Сары-
бай. – Тәуелсіз еліміз ізгі дәстүрлер 
мен  ерекше ұлттық тағамдарға 
бай. Менің ойымша, ұлттық 
тағамдар – халықтар достығына 
апарар жол бола алады. 
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ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗ МӘҢГІЛІК БОЛСЫН

Мағзұм Мұхтарұлы жоғары 
оқу орнын бітіргеннен 
кейін облысымыздың орта 
мектептерінде бірнеше жыл 
математика пәнінің мұғалімі 
болып еңбек етті. Ал 1968 
жылы Қарағанды қаласындағы 
педогикалық институтқа 
жұмысқа ауысады. Осы 
университетте, яғни Е.А.Бөкетов 
атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінде 
Мағзұм Мұхтарұлы отыз жылдан 
аса оқытушылық қызмет 
атқарды. 

– Мағзұм Мұхатрұлы, Ел 
Тәуелсіздігінің құны туралы 
айтқанда, бірден  Желтоқсан 
көтерілісі туралы еске 
түседі. Сол жылдардағы 
естеліктеріңізбен бөліссеңіз.

– Тәуелсіздік пен Желтоқсан 
көтерілісін бөліп-жара алмаймыз. 
Бүгінде Тәуелсіздігіміздің ширек 
ғасырын атап өтіп жатқанда 
Қазақ Елінің Тәуелсіздік алуына 
түрткі болған 1986 жылғы 
Желтоқсан көтерілісін айтпай 

өту мүмкін емес. 
Жаңа өмірге бет бұрыстың 

басы болған Алматыдағы 
желтоқсан оқиғалары кезінде 
мен Қарағандының Е.А.Бөкетов 
атындағы мемлекеттік 
университетінде математика 
факультетінің партия ұйымының 
хатшысы қоғамдық жұмысын 
атқарып жүрген кезім еді. Сол 
кезде еліміздің егемендігін 
талап етіп бас көтерген 
Алматы жастарына Қарағанды 
қаласының жастары қолдау 
көрсетті.  1986 жылы 17-
18 желтоқсанда Қарағанды 
қаласында Алматымен 
байланыс жоқ, пойыз бен 
самолетке билеттері бар 
адамдар кете алмай жүр екен, 
тіпті телефонмен де байланыс 
жоқ деген хабар тарай бастады. 

Бұл хабар анықтала бастаған 
соң 19 желтоқсан күні жоғарыдан 
«жатақханадағы студенттерді 
бақылаңдар, қандай да бір 
араңдатылушылыққа ұрынып 
қалмасын» деген нұсқау келді. 
Осымен байланысты факультет 
басшылары оқу ғимаратын 
тексеріп, жатақханаларға бет 
бұрдық. Келсек жатақхана іші 
у-шу. Онда тұрған студенттер 
оқу залына жиналып, ертеңгі күні 
облыстық партия комитетінің 
алдындағы алаңға барлығымыз 
жиналамыз деп қаулы алыпты. 
Біздің оқу ғимаратымен 
облыстық партия комитетінің үйі 

бір біріне өте жақын орналасқан 
еді. Ал осы екеуінің арасында 
студенттер жатақханасы 
орналасқан болатын. Ертеңінде 
оқу әдеттегідей тиісті уақытында 
басталғанымен, бұл маңайда 
жиналған адамдар тез көбейе 
бастады. Милиционерлер осы 
маңайдағы адамдарды ештеңе 
сұрамай-ақ машинаға күштеп 
отырғызып милиция бөлімшесіне 
жөнелтіп жатты. Солардың 
арасында жақын жатақханадан 
шығып келе жатқан қолға түскен 
біздің студенттеріміз де бар 
болып шықты. Міне, осы кезден 
бастап әр түрлі жиналыстар, 
тексерулер басталды. 

– Жазалаулар болған жоқ 
па?

– Әрине болды. Университеттің 
партия және комсомол 
комитеттері жедел іске кірісті. 
Милиция ұстаған студенттерді 
комсомолдан  шығаратын 
болды. Ал комсомолдан 
шығарғылған студент оқудан да 
шығарылатын болғандықтан, 
әр студентті оқудан шығармау 
үшін күрес басталды. Дегенмен 
де, біздің факультеттің бірнеше 
студенттері оқудан шығарылды.

– Сіздерге қандай шара 
қолданды?

– Бізде құр қалғанымыз 
жоқ. Партия тарапынан 
факультеттің декандарымен 
партия ұйымының хатшыларына 
жеке есеп кітапшасына 

жазылатын қатаң сөгіс берілді. 
Олардың ішінде менде бар 
болатынмын. Бұл сол кезде 
партия мүшелері үшін ауыр 
жаза еді. Дәл сол кездерде 
факультеттің бір кафедрасының 
меңгерушісі қызметіне конкурс 
жарияланған болатын. 
Факультет басшыларының 
ризашылығымен мен сол 
конкурсқа құжат тапсырдым. 
Жоғарыдан басқа ұлттан 
балама үміткер болу керек 
деген нұсқау болып, тағы бір 
адам тапсырды. Ал университет 
ғылыми кеңесінің 49 мүшесі 59 
дауыспен, яғни 34 қолдаған 25 
қарсы дауыспен басқа ұлттың 
өкілін өткізді. Бұл қалай болады 
деген сұраққа мен сол кезде 
ешқандай дұрыс жауап ала 
алмадым. Тағы да осы сияқты 
әділетсіздіктер болып жатты. 

– Әр істің бір  қайыры 
болады ғой, сол уақыттағы 
әділетсіздіктерден кейін 
арайлап Тәуелсіздік таңы 
атты. Жастардың ұлт әдебиеті 
пен өнеріне, мәдениеті мен 
тіліне қызығушылығы артқан 
болар? Сіз қалай ойлайсыз? 

– Сол уақыттағы студент- 
теріміздің түсініктемелерінің 
негізгі мағыналары еліміздің 
егеменді болуы, ұлттық 
мәдениеттің дамуы, әсіресе 
ұмыт болып бара жатқан 
қазақ тілінің жайы көп сөз 
болды. Жастарды тәрбиелеу 

мақсатында көптеген еңбек 
ерлерімен, Ұлы Отан соғысының 
ардагерлерімен кездесулер 
ұйымдастырылды. Еліміздің 
тарихи елін-жерін қорғаған, 
егемендік үшін күрескен, сол 
уақытта ұмыт болып бара 
жатқан халық батырлары, қазақ 
зиялылары халқымыздың 
атақты ақын-жазушылары міне, 
осы шақта еске алына басталды. 
Осы үшін қуанамын, ұрпағымыз 
бабалар аманатын біліп, елі мен 
жері үшін тер төккен, қан төккен 
тұлғаларды таныды. 

– Бүгінгі егеменді еліміздің 
ұландарына өзіңіздің бата-
тілегіңізді арнасаңыз.

– Міне, еліміз егемендікке 
өзін-өзі бөгетсіз жете қойған жоқ. 
Мұны әрбір студент, әрбір жас 
адам ұға білуі керек. Сондықтан, 
жастарды елін-жерін сүюге, 
патриоттық рухта тәрбиелеу 
біздің бәріміздің, ата-аналардың, 
ұстаздардың міндеті. Мен 
өз басым студенттерімізді 
Республикамыздың 25 жылдық 
мерекесімен құттықтап, оларға 
зор денсаулық және жақсы білім 
алып, халқына адал қызмет 
етсін деген тілектестік білдірем. 
Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын!

– Әңгімеңізге рахмет!

Сұхбаттасқан Жанар 
Әбдіқалиқызы

АГАТА КРИСТИ – КОРОЛЕВА ДЕТЕКТИВА
15 сентября в читальном зале сектора художественной литературы Павло-
дарского государственного университета имени С. Торайгырова состоялось 
первое заседание клуба любителей книги «Вдохновение», посвященное дню рож-
дения Агаты Кристи.

Знаете ли вы, какие книги 
самые издаваемые 
в мире? На первом 

месте - Библия, на втором 
–бессмертные творения 
Шекспира. А вот на 
третьем – произведения, 
относящиеся к «легкому 

жанру», так называемая 
развлекательная литература, 
объединенная жанром и 
автором. На третьем месте 
в мире по чистоте издания 
находятся детективы Агаты 
Кристи. В свет вышло свыше 
4 миллиардов книг. 

Агата Мэри Кларисса 
Кристи – Маллоуэн прожила 
долгую и интересную жизнь. 
Она оставила большой след 
в английской литературе 

вжанре классического 
детектива. Ничто не может 
погасить читательского 
интереса к старомодной 
«Королеве детектива».

Вниманию студентов 
был представлен рассказ 
библиотекаря Лихановой 
Елены Анатольевны о 

жизни писательницы, с 
большим интересом они 
окунулись в мир героев её 
произведений. Произведения 
Агаты Кристи – целый мир, 

живущий по собственным 
законам и наполненный 
особой атмосферой. Мир 
очень образный, а потому 
всегда киномотографичный.  
По романам Агаты Кристи 
поставлено множество 
фильмов. Экранизация об 
Эркюле Пуаро и мисс Марпл 

стали классикой детективного 
жанра.

С удовольствием 
студенты: Александра 
Музыка, Виктория Склярова, 
Арай Сагатхан (Фил-302) 
рассказали и показали 
бруктрелеры по книгам 
«Печальный кипарис», 
« 4.50из Паддингтона», 
«Восточный экспресс». 
Также, во время мероприятия 
были показаны кадры из 
документального фильма 
«Больше, чем любовь Агаты 
Кристи».

Поклонница Агаты 
Кристи – Анна Андреевна 
Ахматова говорила:» Вечер с 
детективом – это прекрасно!» 
Приходите в нашу библиотеку 
за ее книгами, и прекрасный 
вечер вы себе обеспечите.

Елена Лиханова, 

библиотекарь высшей               

категории

Биыл Қазақстан     Тәуелсіздігінің 25 жылдығын тойлаудамыз. Тәуелсіздікке қалай жеттік, құны қандай болды? 

Ел Тәуелсіздігіне жол салған 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі төңірегінде С. Торайғыров атындағы ПМУ математика және информатика 
кафедрасының профессоры Мағзұм Мұхтарұлымен әңгімелескен едік. 

Мағзұм ағаның ойынша, Қазақ Елінің егемендігінің құны қымбат. «Оны ешнәрсемен бағлауға да болмайды. Тәуелсіздік – бабалар мұраты, 
ерлеріміз бен асыл қайраткерлеріміздің асыл арманы, ерен еңбегі, тері мен қаны, жаны мен ғұмырлық жан таласы. Егемендік бүгінгі 
ұрпақтың уысына оңай түскен олжадай көрінгенімен, сол кезде халық өмірінен қиындықтар мен қысымшылықтар көрініс тауып жатты». 

 
�

Ә
д
е
б
и

е
т
 Ә

л
е
м

і

Дама Агата Мэри Кларисса Маллоуэн, урождённая 
Миллер, более известная по фамилии первого мужа как 

Агата Кристи. 
Агата Миллер родилась 15 сентября 1890 года в городе Тор-
ки, графства Девон.
Её родители были состоятельными переселенцами из Со-
единённых Штатов. Она была младшей дочерью в семье 
Миллеров. В семье Миллеров было ещё двое детей: Марга-
рет Фрэри (1879—1950) и сын Луис Монтан «Монти» (1880—
1929). Агата получила хорошее домашнее образование, в 
частности, музыкальное, и только страх перед сценой по-
мешал ей стать музыкантом.
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ТАДЖ-МАХАЛ
Рагхунатх Ваман Дигхе

1631 жылы Жахан Шахтың 
сүйікті жұбайы Мумтаз-и-Махал 
қайтыс болды. Патша қасіретін 
жеңілтер күш болмады, оның 
қайғысы ұзақ жылдарға созыла 
берді.

Мумтаз-и-Махал өлерде 
өзінің сүйікті жары Жахан 
Шахқа екі тілек қойыпты. Оның 
бірі – Шахтың енді ешқашан 
үйленбеуі, екіншісі – қабірінің 
басына салтанатты сарай 
орнатып, жер бетінде мәңгі 
ескерткіш қалдыру еді.

Жаңадан үйлену патшаның өз 
ойына да кіріп шыққан жоқ, оның 
бірден бір мақсаты жұбайының 
екінші тілегін орындау болды. 

Жахан Шахтың даңқын 
ғасырлар бойы сақтап, 
керемет сарай туралы аңыз 
бүкіл жер бетіне тарайтын, 
оның салтанатты көрінісі 
дүниежүзіндегі барлық адамды 
таңдандыратын қасірет үйі 
ерекше болуға тиісті!

Мен бастан кешірген нәзік 
махаббат дәмін салқын тас 
арқылы бейнелеп, оны көрген 
адамдар: «Ия, мәңгілік қасіреттің 
бұл символы шын мәнінде 
тыныштық пен тазалықтың үлгісі 
екен. Нағыз адал махаббат 
өлімді аса жоғары сұлулыққа 
айналдарыпты» дейтіндей ету 
керек».

Джайпур, Фатехпур 
қалаларынан мәрмәр әкелінді. 
Дүниенің төрт бұрышынан асыл 
тастар жиналды. Аса өнерлі 
шебердің бірі Исаның қол 
астында мыңдаған жұмысшы 
он екі жыл бойы еңбек етті. 
Күндердің күнінде Ганга 
өзенінің тармағы Джамнаның 
жағасында, Агра қаласынан 
он алты километр жерде ақ 
мәрмәрден жасалған мавзолей 
– Тадж-Махал бой көтерді. 

Джамнаның тұнып тұрған 
суындағы өз көлеңкесіне үңіле 
қараған аққудай, мәңгі тірлік 
мұхитының толқынды көбігі 
аспанға атылып барып біржола 
сіресіп тұрып, қалғандай, әлде 
кім өзінің жүрегін жұлып алып, 

мұзға қатырған күйінде қойып 
кеткендей сан көріністі бейнелеп 
жар жиегінде мавзолей тұр. 
Осы мәрмәр табыттың ішінде 
мәңгі ұйқыға кеткен ару Мумтаз 
жатыр. 

Патшаның әмірі бойынша 
Джамнаның екінші жағалауына 
– Тадж-Махалға қарама қарсы, 
Иса екінші сарай сала бастады. 
Бұл Жахан Шахтың өз бейіті 
болмақ. 

Жахан Шах күн сайын қайыққа 
отырып, аяулы жарының 
мавзолейіне барады. Бір күні, 
өзінің әдеті бойынша, қайықты 
тоқтатып қойып, сарайға 
сүйсіне, ұзақ қарады. Қасында 
уәзірі бар еді.

Сентябрь айының жақсы 
кездері басталған шақ, 
Джамнаның жағасында көңілді 
жәрмеңке қыза түсті. Кешкі 
аспанды түрлендіріп сан 
түсті әуе змейлері ұшып жүр. 
«Змей қағу» өте көңілді ойын. 
Сондықтан жас, қарт, бай, 
кедей демей «змей қағуға» бәрі 
қатысты. 

Кенет қайықтардың бірінен 
ашық қызыл змей ұшып шықты, 
оның жібек бауы патша қызы 
Айшаның қолында. Оған басқа 
змейлер жетіп келді де, аз 
таласқаннан кейін жеңілгендері 
төмендей берді. Патша бұл 
күрестерді қадағалай қарап, 
қызының змейі жеңген сайын 
шаттанды.

Тадж-Махалдың әсем 
көрінісіне көзі тойған Жахан 
Шах енді қарсы бетке жаңа 
сарай салынып жатқан жаққа 
бұрылды. Құрылысқа жақын 
маңда тұрған жаман лашықтан 
жасыл змей ұшып шықты. 
Оған бірнеше басқа змей тұра 
ұмтылды. Бірақ ол барлығын да 
құлатты.

Жасыл змейдің қимылын 
қадағалап отырған патша 
уәзіріне сұрақ қойды:

– Жақында Шах сарайында 
болған үндіс ақындарының 
айтысы есіңде ме? Ақындардың 
біреуі сұрақтың алғашқы екі 

жолын айтады да, екіншісі 
соның ұйқасына дәлдеп жауап 
береді. Бұл ойынды не деп 
атайтынын білмейсің бе?

– Самасья-пурти – «Сұрақты 
толықтыру» деп атайды. 

– Ендіше Тадж-Махал да 
менің сұрағым, оған жауап 
Джамнаның екінші бетіндегі 
сарай болмақ...

– Әміршім, ол сарай сенің 
бейітің болмақ па?

– Әрине.
Егер сен Мумтаздың бейітімен 

қатар өз бейітіңді тұрғызсаң, 
жұрттың бәрі «патша өзін көбірек 
дәріптейді. Теңдесі жоқ Тадж-
Махалмен бәсекелестіру үшін 
өзін осы сарайды салдырыпты» 
дейтін болады.

– Жоқ олай емес, уәзір. Бұл 
сарай Шахтың даңқын арттырып, 
Жахан Шах құрлысшының атын 
мәңгілікке қалдырады. 

Осы кезде Тадж-Махал жақтан 
сары змей аспандап шыға келді. 
Ол өзеннің ортасына жетті де, 
жасыл змеймен ойнай бастады. 
Екеуі бірін-бірін жеңе алмады.

– Білесің бе, уәзір, менің 
не ойлап отырғанымды? 
Джамнаның үстінен екі сарайды 
жалғастыратын мәрмәр көпір 
салдырамын және оның үстінен 
ешбір аяқ басып өтпеуге әмір 
беремін. Алла-тағала мені өзіне 
шақырып алған кезде мен анау 
екі змей сияқты Мумтазыммен 
көпірдің дәл ортасында 
кездесемін.

...Ал, Айшаның қызыл змейі 
жасыл, сары змейлердің 
ойынына араласты. Сары 
змей сол сәтте жасыл змейді 
босатып жіберді. Қызыл змей 
қарсыласының жібін қиюға 
қанша тырысса да болмады, 
жасыл жеңді, қызыл змей 
Тадж-Махал жаққа қарай кетуге 
мәжбүр болды. 

– Бұл қалай? Патша қызының 
змейін қағатын кім? – Жахан 
Шах ашуға булықты.

– Ием-ау бұл ойын ғой. Мұнда 
әркім-ақ жеңе алады, – деп уәзір 
патшаны жұбатты.

– Уәзір, менің әсем 
сарайымның маңында ана 
жаман лашық болмауға тиіс. 
Тадж-Махалдың маңында бұл 
лашықтың тұруы патша-қыздың 
қасына қайыршы отырғызуымен 
тең. Лашықты ол жерден жою 
керек.

– Ұлы әмірші, сені әділ патша 
атайды. Кедейдің лашығын 
қират деген әмірді қалай 
бересің?

– Шығынын артығымен 
төлеймін.

–  Әміршім, барлық заттың да 
құны ақшамен өтеле бермейді 
ғой. 

– Салтанатты Тадж-Махалды 
салдырған адам үшін, менің 
халқым жалғыз жаман лашықты 
құрбан етуге бара алмай ма?

– Ұлы патшам, кедей үшін оның 
жаман лашығы дүние жүзіндегі 
ең салтанатты сарайлардан да 
қымбат емес пе!

– Бірақ, уәзір, Тадж-Махал 
мәңгілік ұлы махаббат символы. 
Анау жаман лашықты сен 
онымен қалайша теңестіресің? 
Сирияда, Египетте, Майсурада, 
Ширазда, Исфаханда, Кабулда, 
Кандағарда, Самарқантта, тіпті 
жер бетінің ешбір бұрышында 
Тадж-Махалға тең келер ештеңе 
салынып көрген емес. Ал, кедей 
лашыққа мұндай зор да жоғары 
махаббат қайдан келеді?

– Кім біледі, Махаббаттың өзі 
ұлы патша емес пе! Махаббат 
патшалығында кедей мен 
байдың арасында айырма 
болмайды. 

– Кел бәстесейік.
– Әміршім, мынау сақал бір-ақ 

күнде ағарып шыға келген жоқ 
– мен өз өмірімде көпті көрдім, 
маған сенсеңіз...

– Бұл кімнің лашығы? – деп 
сұрайды Жахан Шах.

– Патша қызы осылай қарай 
келе жатыр. Саған өзі айтады.

Сөйтіп, лашық сарайды 
жеңді. Ызыланған Айша патша 
қайығына қарай жүзуге жарлық 
берді.

– Анау мыстанды ұстауға 

әмір ет және маған күтушілікке 
беретін бол. 

– Кімді айтасың?
– Анау жауыз мыстан 

анау лашықта тұрады. Әкесі 
Джамна арқылы кісі таситын 
кедей қайықшы. Тадж-Махал 
салынғаннан бері оның қайығы 
үнемі адамға толы болады. 
Қазір табысы да молайды. Ал, 
қызы жақсылықты білмейді. 
Ол мыстан қандай сиқыр сыры 
мәлім екенін кім білсін. Әйтеуір 
оны ешкім жеңе алмайды. 
Мені үш жыл қатарынан жеңіп 
келеді. Әке, қызыңның өтінішін 
орындауға уәде етші. Оны 
қазір ұстап, маған жалшылыққа 
беруге жарлық ет. Әке күзет 
бастығына осы қазір, тоқтаусыз 
бұйрық бер.

– Жақсы, жақсы, – Жахан 
Шах уәзіріне қарады. – Патша 
қызының реніші – патшаның өз 
реніші. Ендігі жолы сенің змейің 
міндетті түрде жеңетініне уәде 
беремін.

Бұл кезде жасыл және сары 
змейлер тағы Джамнаның 
үстіне көтерілді. Олар өзге 
барлық змейлерді жеңді де, 
екеуі бауларын шалыстырып 
алып, өзен үстінде аспандай 
шарықтады. Кенет сары змей 
жасыл змейдің құшағынан ытып 
шықты да, тез төмендеп барып, 
топ ішіне жоқ болды.

– Бұл не? – деп таңданды 
Жахан Шах. 

– Бұл сөз байласуға ұқсайды, 
– деп жобалады уәзір. 

– Уәзір, қайықты жағаға қарай 
есуге бұйрық бер.

Жағалаудағы лашық алдында, 
батып бара жатқан күннің 
қызғылт сәулесіне малынып, 
он алты жасар шамасындағы 
көркем қыз змейінің бауын орап 
тұрды. Қыз аса көркем еді, патша 
еріксіз бөгеліп қалды, сонан соң 
Тадж-Махалға қарады да, ауыр 
күрсінді...

Жалғасы бар
Аударған Ләзиза Серғазина

«Қазақстан әйелдері»
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Афиша
Дата Время Место Мероприятие

12 қазан 18.30 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

К. Жұмабеков 

«Адасқандар» /драма/

14 октября 19.00 Павлодарский областной театр драмы 
им. А. П. Чехова

ПРЕМЬЕРА

Д. Нигро ДОН ЖУАН (драма)

Режиссер Игорь Меркулов

Перевод Виктора Вебера

14 қазан 18.30 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры 

Ә.Оразбеков

 «Бір түп алма ағашы» /драма/

15 октября 18.00 Павлодарский областной театр драмы 
им. А. П. Чехова

ПРЕМЬЕРА

Д. Нигро ДОН ЖУАН (драма)

Режиссер Игорь Меркулов

Перевод Виктора Вебера

15 қазан 16.00 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

А. Вампилов 

«Метранпаж деген не?» /комедия/

16 октября 18.00 Павлодарский областной театр драмы 
им. А. П. Чехова

ПРЕМЬЕРА

Д. Нигро ДОН ЖУАН (драма)

Режиссер Игорь Меркулов

Перевод Виктора Вебера

19 қазан 18.30 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

С. Ахмад 

«Келіндер көтерілісі» /комедия/

20 қазан 10.00 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Ө. Боранбаев

«Бәрінен күшті қорқақ көжек» /ертегі/

21 октября 19.00 Павлодарский областной театр драмы 
им. А. П. Чехова

ПРЕМЬЕРА

Д. Нигро ДОН ЖУАН (драма)

Режиссер Игорь Меркулов

Перевод Виктора Вебера

22 октября 18.00 Павлодарский областной театр драмы 
им. А. П. Чехова

А. Сухово-Кобылин ОБОРОТЕНЬ (фантасмагория)

Режиссер-постановщик - Заслуженный деятель РК Виктор Аввакумов

22 қазан 17.00 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры Концерт

23 октября 18.00 Павлодарский областной театр драмы 
им. А. П. Чехова

Р. Куни СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ (комедия)

Режиссер Алексей Мельников

23 октября 12.00 Павлодарский областной театр драмы 
им. А. П. Чехова

Детский спектакль

ШАБАШ ВЕДЬМ НА ГОРЕ БЛОКСБЕРГ

26 қазан 18.30 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

С. Олжабай

 «Қара көзілдірікті келіншек» /драма/

27 қазан 18.30 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

Р. Куни 

«Шытырман оқиға» /комедия/

28 октября 19.00 Павлодарский областной театр драмы им. 
А. П. Чехова

М. Булгаков МАСТЕР И МАРГАРИТА (мистерия)

Режиссер Игорь Меркулов

29 октября 18.00 Павлодарский областной театр драмы им. 
А. П. Чехова

Р. Куни ПАПА В ПАУТИНЕ (комедия)

Режиссер Алексей Мельников

30 октября 18.00 Павлодарский областной театр драмы им. 
А. П. Чехова

Детский спектакль.  Н. Гернет, Т. Гуревич

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУСЕНКА ДОРОФЕЯ

30 қазан 10.00 Ж. Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка - драма театры

М. Әлібек

«Алдар Көсенің сыйқырлы дүрбісі» /ертегі/

30 октября 12.00 Павлодарский областной театр драмы им. 
А. П. Чехова ПРЕМЬЕРА / Д. Нигро ДОН ЖУАН (драма)


