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«СӘТБАЕВ 
ОҚУЛАРЫ»

Студенттер Студенттер 
жеңіспен жеңіспен 
оралдыоралды

8 сəуір күні Алматы қаласында өткен «Ре-
спубликалық студент журналистер» олим-
пиадасына С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мем лекеттік университетінің журналистика ка-
фед расының студенттері А.Мұқышев, С.То қай, 
Қ.Танабас, С.Нысанбекова, Қ.Қабыл дено ва, 
Н.Анисова сынды сұлулар мен сұлтандардан 
құралған «Ертіс еркелері» командасы қатысып 
олжамен оралды. Білімділер мен біліктілерге 
арналған жарыс 2 бөлімнен яғни, бірінші бөлім-
де сайыскерлер журналистика саласы бойын-
ша 4 пəнге лайықтандырылып жасалған 400 
тестке жауап берсе, екінші бөлім өз ішінен үш 
турдан құралған. Онда қатысушылардың бəрі-
не бірдей берілген үй тапсырмасы, «студенттің 
бір күні» тақырыбында бейнебаян түсіру болса, 
екінші турда танымдық сұрақтарға жауап беру. 
Ал үшіншісі  «өнерліге өріс кең» тақырыбымен 
болашақ журналистердің өнерлерін паш ету-
мен қорытындылаған.  
Сайыстың əділ бағасын беріп қазылық 

жасаған Республикалық «Заң газетінің» бас 
редакторы, Қайнар Олжай, Серік Сейтманов 
бастаған білікті журналистер мен ҚазМУ-дың 
оқытушылары болды. Доданың қай сыны-
на да білімдерімен, өнерлерімен төтеп бер-
ген біздің студенттер еліміздің əр түкпірінен 
келіп қатысқан 11 команданың ішінен 1 орын-
ды ҚазМУ, 2 орынды Қарағанды иеленсе, 3 
орынды ПМУ-дың «Ертіс еркелері» командасы 
еншіледі.Студенттерге қолдау көрсетіп, үлкен 
додада ел намысын қорғауға мүмкіндік жасап, 
демеушілік білдірген С.Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры Е.Арынға болашақ жас журна-
листтер атынан алғыс білдереміз. 

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ.

Так держать!Так держать!
Координационный совет юри-Координационный совет юри-
дических служб государствен-дических служб государствен-
ных органов, образованный при ных органов, образованный при 
Департаменте юстиции Павло-Департаменте юстиции Павло-
дарской области провел конкурс дарской области провел конкурс 
«Лучший студент юридическо-«Лучший студент юридическо-
го факультета». Цель конкурса го факультета». Цель конкурса 
– выявить самого лучшего, са-– выявить самого лучшего, са-
мого перспективного будуще-мого перспективного будуще-
го юриста. В конкурсе приняли го юриста. В конкурсе приняли 
участие студенты Павлодар-участие студенты Павлодар-
ского государственного уни-ского государственного уни-
верситета им. С. Торайгырова верситета им. С. Торайгырова 
и Иннова ционного Евразийского и Иннова ционного Евразийского 
университета города Павло-университета города Павло-
дара. Наш университет пред-дара. Наш университет пред-
ставляла команда из пяти че-ставляла команда из пяти че-
ловек: Баймагамбетов Дастан, ловек: Баймагамбетов Дастан, 
Кандыбаев Алишер, Ребендяга Кандыбаев Алишер, Ребендяга 
Надежда, Баймагамбетов Олжас, Надежда, Баймагамбетов Олжас, 
Оразалина Самал. Знания, за-Оразалина Самал. Знания, за-
ложенные нашим университе-ложенные нашим университе-
том, помогли ребятам занять том, помогли ребятам занять 
1 место (студент группы юр-1 место (студент группы юр-
202 Баймагамбетов Дастан) и 202 Баймагамбетов Дастан) и 
3 место (студент группы юр-3 место (студент группы юр-
302 Баймагамбетов Олжас). По-302 Баймагамбетов Олжас). По-
здравляем наших студентов с здравляем наших студентов с 
достойным выступлением!достойным выступлением!
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ОМБЫДАҒЫ ҚАЗАҚТАР 
ЖАЙЛЫ БІРЕР СЫР

Ресейдің Омбы облысында рес-
ми дерек бойынша 82 мың, қоғамдық 
ұйымдардың есебі бойынша 100 мыңнан 
астам қазақ тұрады. Омбы - қазақтың 
тарихи мекені, мұнда Ш. Уəлиханов 
кадет корпусында білім алған, Алаш 
қайраткерлері Əлихан Бөкейханов, Ах-
мет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, 
Мағжан Жұмабайұлы қызмет етсе, Ом-
быда қазақтың ардақтылары – Мағжан 
Жұмабайұлы мен Шоқан Уəлихановқа 
орнатылған ескерткіштер бар.  Омбы об-
лысында 100 мыңнан астам қазақ тұрса 
соның қазақ тілін жеттік білетіндері 60-
90 жас аралығындағы қарттар мен ел 
ағалары, бұл дегеніңіз 30 пайыз тұрғын 
қазақ тілінде сөйлейді деген сөз. Ал, 
осыдан тура 22 жыл бұрын нақтырақ 
айтқанда 1989 жылы ақпан айында Ре-
сей Федерациясының Омбы облысының 
орталығы Омбы қаласында «Мөлдір» 
атты қазақ мəдени орталығы құрылған. 
Омбыдағы қай қандасымызды 

алсақ та, ана тілімізге, ата салт-
дəстүрімізге деген көзқарастары ерек-
ше. Қазақылығымызды жоғалтпасақ 
деген ортақ ой бəрін бірлесе жұмыс 
істеуге үндегендей. Солардың бірі-
«Мөлдір» атты қазақ мəдени орталығын 
құрушылардың бірі, табаны күректей 
жиырма екі жыл бойы осы қоғамның 
ыстығы мен суығына күйіп келе жатқан 
Алтынай Жүнісова. Бұл Ресей елінде 
ең алғаш рет құрылған қазақ мəдени 
орталығы. Одан кейін Мəскеуде 
«Мұрагер» атты қазақ мəдени орталы-
ғы ашылған. «Мөлдір» орталығының 
жанында домбыра үйірмесі, «Əйгерім» 
би тобы, «Мөлдір» халықтық аспаптар 
ансамблдері бар екен. «Орталықта 
200-ден астам бала осы үйірмелерге 
қатысып ұлттық мəдениетімізден сусын-
даса əрі қазақ тілін үйренеді», - дейді 
Алтынай Жүнісова. 

«Мөлдір» қазақ мəдени орталығын 
құрғаннан кейін, Омбы облысындағы 
қазақтар шоғырланған өзге ауылдарда 
да қазақ мəдени орталықтары ашыла 
бастаған. Мəселен, Қоянбай ауылында, 
Одесса, Русская поляна аудандарын-
да, Есіркөл ауданының Қасқат ауылын-
да осындай орталықтар ашылып, ана 
тілі мен дəстүрін ұрпақ жадында сақтап 
қалуға Отанынан шетте болса да, 
перзенттік парыздарын қосқаны жүрегіңе 
сəл болса да қуаныш ұялатады. Соның 
айғағы ретінде бүгінде Омбы бойынша 
ауыл-ауылда 15 қоғамдық ұйым жұмыс 
істейді. Сонымен қатар, облыстық қазақ 
ұлттық мəдени автономиясы бар

ОРТАЛЫҚТЫҢ АШЫЛУ 
САЛТАНАТЫ

Керекуден Ерлан Мұхтарұлы 
Арынның бастауымен аймағымыздың 
бетке ұстар азаматтары мен азамат-
шалары үкілеген үміттерін, ұлтына де-
ген махаббатын арқалап, жат жердегі 
қандастарымыздың бүгінгі жайымен 
танысуды, сондай-ақ, «Қазақ тілі мен 
мəдениеті» орталығының салтанатты 

ашылуын жасауға Омбы қаласындағы 
Ф.М. Достоевский атындағы  Омск 
мемлекеттік университетіне ат басын 
тіреді. Онда екі университеттің яғни ПМУ 
ректоры Е.М.Арын, ОмМУ-дың бірінші 
проректоры В.С.Половинко, Омбы об-
лыс тық мəдениет министрлігінің орын-

басары И.Ф.Шеин, Қазақстандық консул-
дық мекеменің басшысы Э.А.Қонаев, 
Омбы облыстық білім министрлігінің 
орынбасары В.П.Васильев, «Қазақ 
тілі қоғамы» фондының төрағасы 
М.М.Əбдірахманов т.б. екі облыстың 
ғалымдары мен алыс -жақыннан келген 
қонақтар қатысты. 
Қатысушылар баяндамаларын оқы-

ғаннан кейін, қарашаңырағымыздың 
көркем өнерпаздары, оркестр, өңірі-
мізге танымал əнші-күйші, биші қыз 
-жігіттерміз  Омбы жерінде қазақ 
əуенін тағы бір мəрте əуелетіп, өшкенді 
жаңғыртты. 
Кейіннен жиналған көпшілік орта-

лық ашылатын корпусқа қарай бет 
алды. «Центр казахского языка и 
культуры» деген маңдайшасынан 
сескенбесеңіз, арнайы берілген каби-
нет ішінен қазақылық самалы есіп тур.  
Отанымыздың рəміздерінен бастап, 
ұлттық əдебиетіміздің шамшырақтары 
А.Құнанбаев, А.Байтұрсынов жəне 
т.б. ақын - жазушыларымыздың жинақ 
кітаптары мен қазақ халқының негізгі 
келбетін айшықтайтын қабырға 
тақталар, сондай-ақ, қазақ алфавитімен 
безендірілген. Орталықтың тұсау кесерін 
С.Торайғыров атындағы ПМУ ректоры 
Ерлан Мұхтарұлы мен Ф.М. Достоев-
ский атындағы  ОмМУ-дың бірінші про-
ректоры В.С.Половинко жасады. Қазақы 
дəстүр шашу шашумен орталықтың 
ақ босағасын аттаған жұртты қымыз 
құйылған тостағандар мен қазы-
қартасы жайылған дастархан күтті. Өз 
кезегінде сөз алған ПМУ ректоры Ерлан 
Мұхтарұлы барша жұртшылықты үлкен 
қуаныштарымен құттықтап, ОмМУ рек-
торы В.И.Струнинге арнайы əкелген 
күміс белгі мен С.Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың докторы атағын, сондай–
ақ естелік сыйлықтарын ОмМУ-дың 
бірінші проректоры  В.С.Половинкоға 
табыстаңыз деп аманат етті.

Кездесу соңында Е.Мұхтарұлы осы-
дан бір жыл бұрын қазақ тілін үйренуді 
бастаған жастармен кездесіп, əңгіме 
өрбітті.

МЕН ҚАЗАҚ, ҚАЗАҚПЫН ДЕП 
МАҚТАНАМЫН…

Қазақтың біртуар ұлы Ғабит 
Мүсірепов «Ана тілін ұмытқан адам өз 
халқының өткенінен де, болашағынан 
да қол үзеді» деген болашақ ұрпақ 
үшін айтар ойы мен берер түсінігі мол 
ұлағатты сөзінің құны əліге жойылған 
емес. Иə жат жерде, Отанынан жырақ 
жүрген қандастарымыз үшін тарихи 
отанынан келген өз қазағымен дидар-
ласу қаншалықты бақыт. Оны тек сол 
жандардың жүрегімен сезініп, қабылдау 
керек. Біз ат басын бұрып  барған оқу 
ордасында Омбы облысының тұрғыны 
Ахметов Хамит атамызбен жүздесіп, 
əңгімеге тартқанымызда еліне, жеріне, 
əсіресе қазағына деген сағынышын бы-
лай жеткізді: 

«Өзімнің ата-анам Сілеті деген ау-
ылдан көшіп келген. Өзім осында туып 
өстім. Сіздердің келетіндеріңізді бүгін 
таңертең радиодан ести сала менің 
қазағым келеді деп қуаныштан осы-
лай қарай  тартып отырдым. Енді міне 
осында келіп қандастарымды көріп, 
əсіресе мында келген басшылардың, 
ғалымдардың сөйлеген сөздерінен 
үлкен əсер алып, шабыттанып отырдым. 
Шыны керек, біз Омбыдағы қазақтар өз 
ана тілімізді ұмытып барамыз, əсіресе 
жастар мүлдем білмейді деуге болады. 
Бəрінен бұрын тілінен, салт-дəстүрінен, 
мəдениетінен алыстап бара жатқан 
біздер үшін бұл орталықтың маңызы зор 
болмақ. Сіздердің басшыларыңыз Ерлан 
ініме үлкен алғысымды білдірем. Алла 
разы болсын! Иншаллах бұл орталық 
біздің ұрпағымызға өз тарихынан ажы-
рап қалмасына мол септігін тигізеді деп 
сенемін. Қазақ «бір бауырсақты бөліп 
жеген аш болмайды» дейді. Алыста 
жүрсек те, бір-біріміздің жайымызды 
ойлап жүргенге не жетсін?» деп ағынан 
жарылған атамыздың жанарынан елге 

жерге деген сағынышы мен ана тіліне 
деген махаббатын көрдік. 
Мен қазақ қазақпын деп мақтанамын.
Ұранға «Алаш» деген атты аламын.
Сүйгенім -қазақ өмірі, өзім қазақ,
Мен неге қазақтықтан сақтанамын?! 

- деп Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
жырын тебірене толғатып оқып, өз  
сөзін бастаған «Мөлдір» қазақ мəдени 
орталығының төрайымы Алтынай 
Жүнісова қаншалықты шет жерде жүріп-
тұрып жатса да, өзінің төл тарихынан 
бір сəтте ажырамай мəдениетіне бас 
иіп келе жатқан шеттегі қазақтардың 
бірі екенін атай отырып, жыл сай-
ын қазақ бүлдіршіндерінің арасын-

да «Əнші балапан», кейіннен «Ұрпақ 
үні» атты қазақ өнерін насихаттай-
тын сайыстар ұйымдастырылып, əр 
жылғы Наурызды мерекелеуден кен-
де қалмайтындарын мақтанышпен 
атап өтті. Соңғы кездері қазақ тілінен 
сабақ беретін мұғалімдердің арасын-
да да олимпиадалар өткізіліп, қазақ 

тіліне деген көзқарастың өзгергенін 
тілге тиек етті. Сондай-ақ əркезде 
де С.Торайғыров атындағы ПМУ мен 
жасалған серіктестіктерінің ұзақ бола-
рына сенімінің зор екенін жəне бірлесе 
отырып талай істерді атқаратынын атап 
өтті.
Осыдан тура бір жыл бұрын біздің 

университетімізден А.Зейнуллина мен 
Т. Сматаев сынды өз мамандарының 
біліктілері Омбы жеріндегі  қазақ жа-
старына қазақ тілін үйрету мақсатында  
жолға шыққанын сөз басында атап 
өткен болатынбыз. Міне, содан бері  
аз ғана уақыттың ішінде өзінің аты – 
жөнін толық айта алмайтын жастар 
бізге өзінің ана тілінде сұхбат бергенін 
көргенде, ұстаздардың бір жыл бойғы 
еңбектерінің тегін кетпегенін көрсетті. 
Бірден біздің назарымызға түскен 
өрімдей қазақтың жас баласы Расул 
Аяпбергенов. Расул қазіргі таңда ОмМУ-
дың тарих факультетінде аймақтану 
мамандығы бойынша 5 курста оқиды. 
Расулдың айтуынша, ұстаздарының  
берген білімдерінің арқасында ана 
тілінде екінші бір адамға өз ойын еркін 
жеткізіп, ұлттық əдебиетіміздің сөз мар-
жандарымен сусындауға, тарихымызды 
өз тілінде танып білуге, мəдениетіміз 
бен өнеріміздің құнын жете түсінуге 
жол ашты дейді. «Менің нағашы əжем 
Астана қаласында тұрады. Болашақта 
Ата мекеніме оралуға деген тілегім 
бар. Бұрынғыдай емес қазіргі уақытта 
біздер үшін үлкен мүмкіндіктер бар. 
Осы серіктестік арқылы біз əліде талай 
құнды тарихымыздың жаңа беттерін 
ашатын боламыз... », - деп ағынан жа-
рылды Расул Аяпбергенов.

P.S. Сан қатпарлы тарихымыз ба-
рында, тамырын тереңге жайған 
қазақ атты ұлтымыз барда, ел сенімін 
ақтап, ұрпақ болашағын ойлайтын 
аға-апаларымыз барында біздің 
тіліміздің де дін мен діліміздің де 
əлсіреуі мүмкін емес. Ортада шекара 
бар демесеңіз əлемнің қай түкпірінде 
жүрген қаны бір қазақ қандастарымыз 
үшін, қазақтығымызды айшықтайтын 
ұлттық құндылықтарымыз үшін 
төгілер тер мен жасалар еңбектің 
бəрі ұлтымыз үшін... 

Қ.ХАШЫМҚЫЗЫ. 

21 сәуір күні туған Отанынан жырақта жүрген Омбыдағы  қазақ 21 сәуір күні туған Отанынан жырақта жүрген Омбыдағы  қазақ 
жұртшылығы үшін кеткені оралып, ұмыт бола бастаған құндылықтары жұртшылығы үшін кеткені оралып, ұмыт бола бастаған құндылықтары 
қайта жарқыраған ұлы күннің бірі болды. Қазақстанның тәуелсіздігінің 20-қайта жарқыраған ұлы күннің бірі болды. Қазақстанның тәуелсіздігінің 20-
жылдығына орай Омбы облысындағы Ф.М. Достоевский атындағы ОмМУ жылдығына орай Омбы облысындағы Ф.М. Достоевский атындағы ОмМУ 
мен С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың бірлескен серіктестігінің арқасында мен С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың бірлескен серіктестігінің арқасында 
«Қазақ тілі мен мәдениет» орталығы ашылды.  «Қазақ тілі мен мәдениет» орталығы ашылды.  

Омбыдағы қандастарыңызған – Омбыдағы қандастарыңызған – 
рухани қолдаурухани қолдау

Хамит атаХамит ата

Құралай Рақымжанова (солжақта)  Құралай Рақымжанова (солжақта)  
мен Алтынай Жүнісова.мен Алтынай Жүнісова.

Айман Файзуллина Айман Файзуллина 
мен Расул Аяпбергеновмен Расул Аяпбергенов
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ТАРИХЫТАРИХЫ
Ағымдағы жылдың 5 сəуірін-

де С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінің қабырғасында осы-
мен он бірінші мəрте «Сəтбаев 
оқулары» атты ғылыми кон-
ференция өтті. Дəстүрлі 
түрде өтетін конференция 
ғұмырнамасы сонау 2001 жыл-
ғы 14 сəуірден бастау алады. 
Бастапқыда ол тек аймақтық 
деңгейде өткізілген болатын. 
Конференцияға не бəрі 135 
қатысушы қатысып, жазған 
мақалалары үш томдық жинақ 
болып баспадан шыққан еді. 
Жылдан-жылға академик, 
ғалым Қаныш Сəтбаевтың 
еңбегі мен артынан қалдырған 
ғылыми мұрасының бағасын 
білетін, Қаныкеңнің ізін 
жалғастырушы оқушылар, сту-
денттер мен жас ғалымдар 
саны артуда. Сонымен қатар, 
конференцияның маңызы ар-
тып халықаралық деңгейде 
ұйымдастырылуда. Қасиетті 
Кереку өңіріне еліміздің төрт 
тарабынан ғана емес, жер 
жаһанның əр түкпірінен жас 
ғалымдар көптеп ат арытып 
келе бастады.

БИЫЛҒЫ КОНФЕРЕНЦИЯБИЫЛҒЫ КОНФЕРЕНЦИЯ
Аталмыш конференцияға 

қара шаңырағымызға 1700 
қатысушы жиналып, ғылыми 
тың жаңалықтарын ортаға 
салды. Білімділер бəсекесіне 
ғылым жолында жүрген 361 
оқушы, 726 студент жəне 613 
жас ғалым қатысты. Он бірінші 
мəрте ұйымдастырылған 
шара ға облысымыздың қала-
лары мен аудандарынан, 
Астана, Алматы, Атырау, 
Ақмола, Ақтөбе, Қарағанды, 
Семей, Өскемен, Қызылорда, 
Тараз, Шымкент, Қарағанды 
қалаларынан, сонымен қатар 
Ресей Федерациясының Чита, 
Новосібір, Томск, Омск өңір-
лерінен, Дағыстан авто но-
мия лық республикасы Ма-
хачкаладан жəне Бішкек, 
Ташкент, София қалаларынан 
жас ғалымдар келді. Кон-
ференцияның материалдар 
жинағы биыл 35 том болып 
«Кереку» баспасында жарыққа 
шықты.
Ғылыми шараның салтанат-

ты ашылуында сөз сөйлеген 
С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік универ-
ситетінің ректоры, экономи-
ка ғылымдарының докторы, 
профессор Ерлан Арын Мұх-
тарұлы Қаныш Имантай-
ұлы ның Отанымызға, хал-
қы мыз ға, жерімізге, табиғи 
бай лық та рымызға тіреу де, 

сүйеу де, қорған да бола білген 
жандардың бірі ретінде та-
рих төрінен ойып тұрып орын 
алғанын айта отырып, ұлы ға-
лым ның атымен аталатын кон-
ференцияға қатысушыларға 
сəт  тілік тіледі. «Дəстүрлі түрде 
ұйым дастырылатын Сəтбаев 
оқулары жас ғалымдарға, 
ғылымға ден қойған оқушылар 
мен студенттерге мол мүмкіндік 
жасап отыр. Конференцияға 
қатысушылардың саны жыл 
санап көбеюде. Бұл – еліміздегі 
ғылымның қарқынды дамып 
келе жатқандығының айқын 
көрінісі. Даңқты жерлесіміз 
Қаныш Сəтбаевтың сара жо-
лын жалғастырар бүгінгі жас 
ұрпақ осындай өрелі бастама-
лардан үлгі əрі серпіліс ала-
ды», - деді өз сөзінде универ-
ситет ректоры.

«ХІ СӘТБАЕВ «ХІ СӘТБАЕВ 
ОҚУЛАРЫНЫҢ» ОҚУЛАРЫНЫҢ» 

ЕРЕКШЕЛІГІЕРЕКШЕЛІГІ
Биылғы «ХІ Сəтбаев оқу-

ла ры» Халықаралық ғылы ми 
конференциясының мəн-ма-
ңызы ерекше. Өйткені ол бір-
қатар мерейлі мерекелермен, 
əрі тарихи даталармен аста-
сып, тұспа-тұс келіп отыр. 
Тəу етер тəуелсіздігіміздің 20 
жылдығы бар, дербестікке қол 
жеткізген Желтоқсан оқи ға сы-
ның 25 жылдығын қосы ңыз оған. 
Сондықтан биылғы Сəтбаев 
оқуларының жөні бөлек, 
мазмұны құнды, əрі салмақты.  
Күні бойы университет қа-

быр ғасында техникалық, гума-
нитарлық, жаратылыстану ба-
ғыт тары бойынша 17 секция 
жұмыс істеді. Ең алғашқы бо-
лып қалыптасқан «Академик 
Қаныш Имантайұлы Сəтбаев 
жəне оның білім беру мен 
ғылымдағы рөлі» атты сек-
циясы жылдағыдай дəстүрлі 
түрде өз жұмысын атқарды. 
Ғылым орнында тұрмай, 
жыл санап емес, күн санап, 
бағасы артып, шарықтап, да-
мып, түрлі жаңарулар болып 
тұратыны бəрімізге белгілі. 
Осы ретте жылдан-жылға 
жас ғалымдардың ғылыммен  
тереңірек айналысып, ізденіс 
жұмыстарын кең  ауқымда 
жасауының арқасында 14 
секцияға тағыда: «Қазақстан 
Республикасының Тəуелсіздігі: 
тарихи жолдары жəне да-
муының нəтижелері», «Ма-
тематика жəне информати-
ка», «Қазақстанның үдемелі 
индустриялық – инновациялық 
дамуы» атты үш секцияның 
қосылуы жүрегімізге жылу-
лық ұялатып, көңілімізді 
қуантқандай.

С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік универ-
ситетінің ғылыми шараларды 
ұйымдастыру бөлімінің бастығы 
Асылбек Бекболатұлының ай-
туы бойынша он бірінші мəр-
те ұйымдастырылып отыр-
ған «Сəтбаев оқуы» атты 
ха лы қаралық ғылыми конфе-
рен цияның жоғары деңгейде 
өтуі не біздің оқу ордамыз бен 
Ресей Федерациясының Чита 
мемлекеттік университеті 
бірі гіп жұмыс жасады. «Ғы-
лы ми шараның жоғары дең-
гей де өтуіне өзге универ-
си тет тің қолдауының өзі 
кон фе рен цияның шынайы си-
па тын көр сет се керек. Атал-
мыш шараны өт кі зіп жат қан 
С.То рай ғы ров атын дағы Пав-
лодар мем ле кет тік уни вер си те-
ті жайлы ақпарат бүкілресей лік 
ғы лыми сайт қа шықты. Биылғы 
конференцияға Жапониядан 
Токо Фуджимото, Америкадан 
Ален Фрэнк сынды ғалымдар 
өз ғылыми зерттеулерін ұсын-
ды. Жалпы конференцияға 

қатысқандардың айтуы бой-
ынша жоғары дəрежеде өт-
кен сияқты», - деді Асылбек 
Бекболатұлы. 

МЫҢНАН ТҰЛПАР, ЖҮЗДЕН МЫҢНАН ТҰЛПАР, ЖҮЗДЕН 
ЖҮЙРІК...ЖҮЙРІК...

«ХІ Сəтбаев оқулары» 
Халықаралық ғылыми кон-
ференциясын қорытын дылай 
келе, қатысушылардың іші-
нен 300-ден астамы мың-
нан тұлпар, жүзден жүйрік 
жүлдегерлер суырылып алға 
шықты. Сонымен қатар, түрлі 
номинациялар бойынша 
жеңімпаздар да анықталды. 
Мəселен, «Ең белсенді қала 
мектебі» номинациясы бойын-
ша Ы.Алтынсарин атындағы 
№3 облыстық қазақ гимназия-
интернаты, ал «Ең белсенді 
ауыл мектебі» номинациясы 
бойынша Шымкент қаласының 
Ю.Сареми атындағы №1 
мектеп-гимназиясы жеңімпаз 
атанды. Биылғы жылдың 
«Тұрақты баяндамашы» номи-
нациясы бойынша жеңімпаз 
болып Есекешева Марал Дүй-
сенейқызы танылды. Ал, «Жа-
ңалық сандығы» номинациясы 
бойынша Асаубаева Алтын  
Қуандыққызы жеңіс тұғырынан 
көрінсе, «Үздік мақала» номи-

нациясы Мұқатаев Айдосқа 
берілді. «Ой сұлтаны» деген 
атаққа Мұрсалимова Гүльбану 
Мұхтарханқызы лайық деп та-
нылса, «Жас ғалым» номина-
циясы бойынша Сармағамбет 
Жасұлан жəне Адаев Ғалым-
жан жеңімпаз атанды. 

ПІКІРЛЕР ТОҒЫСЫНДА:ПІКІРЛЕР ТОҒЫСЫНДА:
Қара шаңырағымызда өткен 

конференция өз мəресіне жет-
кенде, білім жарысына қатысқан 
жастармен əңгіме-дүкен құрып, 
биылғы «Сəтбаев оқулары» 
жайлы ойларын білген едік.   
С.Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік уни-
вер ситетінің экология маман-
дығының 3-курс студенті 
Көркем Сағиева: 

«Мен бұл конференцияға 
үшінші мəрте қатысып отыр-
мын. Биыл «Экология жəне 
табиғатты қорғау» секциясы 
бойынша «Қайран менің Пав-
лодарым» (Павлодардағы 
демографиялық жағдайы тура-

лы) атты тақырыппен қатыстым. 
Жалпы Қаныш Имантайұлының 
өмірі мен еңбек жолы мені өте 
қатты қызықтырады. Себебі 
кеңестік, керек десеңіз, əлемдік 
ғылымда тың сипат беріп, 
төңкеріс жасаған сан қырлы ұлы 
ғалым Қаныш Имантайұлының 
еңбегі елеулі. Сондықтан ұлы 
ғалымның атымен аталатын 
ғылыми конференцияға ерек-
ше дайындықпен келемін. Жас 
ғалымдардың, студенттердің 
ашып жатқан жаңалықтарын, 
ғылыми жобаларын қызықтап, 
өзіме ерекше əсер аламын. 
Көптеген дарынды, талапты, 
еңбекқор, креативті жастар-
мен танысып, ой жарысты-
рамын. Мұндай ғылыми жа-
рыстар біздің ғылымға деген 
қызығушылығымызды оятып, 
ерекше серпіліс береді. Сон-
дықтан алдағы уақытта да 
қатыса берем деген ойым бар».
С.Торайғыров атындағы Пав-

лодар мемлекеттік универ-
ситетінің филология, журнали-
стика жəне өнер факультетінің 
журналистика мамандығының 
3-курс студенті Қуандық Тана-
бас:

«Мен «Сəтбаев оқуларына» 
алғаш рет қатысып отыр-
мын. Қаныш Сəтбаев – қазақ 
халқының маңдайына біткен 

жарық жұлдызы, академик, ге-
олог, ғалым, əлем мойындаған 
ірі тұлға. Ол қазақ елінің ғана 
емес, дүние жүзінің феномені. 
Ұлы ғалымның туған күні 12 
сəуірде мен де дүниеге келдім. 
Соны үлкен мақтанышпен ай-
тамын. Мен үшін бұл ғылыми 
конференцияның мəн-маңызы, 
мəртебесі өте жоғары. Өйткені 
«Сəтбаев оқуларына» кез кел-
ген мектеп оқушысы, студент 
болсын, мұғалім болсын, үлкен 
дайындықпен келеді. Менің 
ойымша, «Сəтбаев оқулары» 
адамға үлкен дем береді. 
Неге десеңіз, адамның тырнақ 
алды ғылыми еңбегі үлкен 
кітапқа шыққаннан кейін, əрбір 
адам өзіне демеу алып, одан 
əрмен талпынады. Жыл сай-
ын аталмыш конференцияға 
қатысушылардың саны та-
би ғи түрде артып отыр ға-
нын фактілердің өзі көр-
се тіп отыр. Конференция 
ұйым дастырушыларына үлкен 
алғы сымды айтқым келеді. 
Себебі осындай жоғары 
дəрежеде ғылыми жарыс 
ұйымдастыру, шыны керек, көп 
еңбекті қажет етеді».
С.Торайғыров атындағы Пав-

лодар мемлекеттік уни вер-
ситетінің филология, журнали-
стика жəне өнер факультетінің 
журналистика мамандығының 
2-курс студенті Еркебұлан 
Əміренов:

«Жалпы «Сəтбаев оқу ла-
рына» алғаш рет қатыстым. 
Спорт саласы бойынша 
қатыстым. Ескере кетер бір 
жайт, спорт саласына қазақ 
тобының студенттері көп 
қатыспайды. Тіпті, мүлде 
қатыспайды десе де бола-
ды. Көбі орыс тілді студент-
тер. Осы жағдай мені қатты 
толғандырды. Конференцияда 
Ұлттық спорттың дамуы туралы 
баяндадым. Оның ішінде Пав-
лодар облысындағы  ұлттық 
спорттың тыныс-тіршілігі жай-
лы сөз еттім. Жалпы, шара 
жоғары деңгейде өтті. Оны 
алыс-жақын елдерден, облы-
стардан келген жас ғалымдар 
мойындап отыр».   

Түйін:
Кезінде Əлкей Марғұлан 

ағамыз былайша жазып ке-
тіпті: «Мен Қазақ стан ның ең 
алыс түк пір ле рін қанша кез-
сем де, қай нүктесінде бол-
сам да, біздің халқымыздың 
Қа ныш Имантайұлы жай-
лы ілтипатпен əңгімелеп, 
оны ерекше ықыласпен 
сүйетінін көрдім». Ендеше, 
бүкілхалықтық ықылас пен 
сүйіспеншілікке ие болған 
Қаныш Имантайұлының көп 
қырлы тау тұлғасына нақ-
ты баға өз уақытында-ақ 
берілген екен, – деуге бола-
ды. Мінекей, бүгінде Қаныш 
ағамыздың есімін əйгілеген 
дəстүрлі оқулар ел арысын 
ардақтаудың сара жолы.   
Біреу білсе, біреу білмес, 

Қаныш ағамыздың атымен 
аталатын көкте жұлдыз бар. 
Ендеше сол жұлдыз қазақтың 
аспанында мəңгі жарқырай 
берсін. Білімді ұрпақ, Қаныш 
ағадай ғұлама ұлдар көп бол-
сын!

С. НЫСАНБЕКОВА.

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев - әлемдік даңқы бар терең ақыл-ой иесі, Өз халқы мен От-

дәстүрлі «Сәтбаев оқулары». дәстүрлі «Сәтбаев оқулары». 

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев - әлемдік даңқы бар терең ақыл-ой иесі, Өз халқы мен От-Қаныш Имантайұлы Сәтбаев - әлемдік даңқы бар терең ақыл-ой иесі, Өз халқы мен От-

Ұлы ғалым есімін ұлықтаған Ұлы ғалым есімін ұлықтаған 
«Сәтбаев оқулары»«Сәтбаев оқулары»

«ХІ Сəтбаев оқуларына» Қ.Сəтбаев атындағы 
тарихи-географиялық қоғамдық қордың төрағасы 

Оралбек Қожанов сөз сөйледі.
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К 100-летнему юбилею Д. Кунаева.
Окончание. Начало в № 3.

Димашу Ахмедовичу Кунаеву мы 
благодарны рождением кинокартины 
«Кыз-Жибек». Соратники Д.А. Кунаева 
вспоминают, что по объему внимания 
всей республики, напряжению СМИ, 
количеству постановлений Совмина 
по дополнительному финансирова-
нию киностудии для создания этого 
фильма сравнимо со строительством 
Турксиба или Казахстанской Магнит-
ки [4]. Вслед за «Кыз-Жибек» такой же 
этнографическо-политический бум вы-
звал и фильм «Кулагер».
Ещё один прославленный коллектив 

обязан своим рождением Д.А. Кунае-
ву. Это казахский эстрадный ансамбль 
«Гульдер», явивший миру ещё одну по-
тенциальную казахскую национальную 
красоту, которую как бы извлек из не-
бытия Димаш Ахмедович с помощью 
талантливого хореографа Гульжихан 
Галиевой, помогая ей самыми активны-
ми действенными мерами [4].
Несмотря на неоценимый вклад Д.А. 

Кунаева в развитии казахской культу-
ры, его нельзя было упрекнуть в ущем-
лении интересов других народов. Так, 
он лично контролировал строитель-
ство нового здания для старейшего 
русского академического театра драмы 
имени М.Ю. Лермонтова в Алма-Ате, 
способствовал переводу в столицу 
корейского (из Кзыл-Орды), созданию 
немецкого (в Темиртау) музыкально-
драматического театров, при нем за-
родились и достигли славы такие ин-
тернациональные художественные 
коллективы как «Молодой балет Алма-
Аты» Булата Аюханова и Хоровая ка-
пелла Анатолия Молодова [4].
Безусловно, что за долгие годы по-

литического руководства Д.А.Кунаеву 
не всегда все удавалось. По мнению 
соратников, он болезненно пережил 
неудачи по вопросам передачи ряда 
районов Южно-Казахстанской области 
Узбекистану. Общеизвестно, что он был 
против образования краев в республи-
ке, передачи Карагандинской области 
Целинному краю, Мангышлака – Тур-
кмении. Не все получилось и с освое-
нием научной технологии целинного 
земледелия.
Однако, значительные успехи во 

многих сферах жизнедеятельности ка-
захстанского общества в период руко-
водства Д.А. Кунаева заложили основы 
харизматичности политического лиде-
ра. Между тем известно, что признание 
лидерства харизматическим далеко не 
безусловно: лидер должен доказывать 
свою харизму, и лучшим доказатель-
ством является успех его лидерства, 
достижение поставленных целей [2]. 
Посему зарубежные исследователи от-
мечают в своих трудах «поведенческую 
двойственность» Д.А. Кунаева,  его ве-
ликолепное умение адаптироваться к 
Москве. Однако, это не политическое 
хамелеонство, как может показаться 
на первый взгляд, а умение использо-
вать обстановку для решения главной 
задачи – получение максимальной 
выгоды для республики. Подобная 
двусмысленность положения лидеров 
республиканского масштаба работала 
на пользу контрольных им территорий. 
Высказываемая лояльность, нефор-

мальные контакты в значительной сте-
пени облегчали продвижение местных 
инициатив по коридорам московской 
бюрократии. Иное поведение могло 
привести к тому, что республика, от-
расль, предприятие могли остаться без 
финансирования  [6]. 
Спустя годы после ухода Д.Кунаева 

из жизни, соратники писали: «Когда 
хитрость и изворотливость не своеко-
рыстны, направляются в бой  не ради 
себя, любимого, а на преодоление на-
гороженных общественных несовер-
шенств, а чаще всего (и – хуже всего!) 
высокопоставленной глупости – такие 
черты характера только украшают руко-
водителя. Без таких качеств не выигры-
вают сражения… У такого человека как 
Д.А. Кунаев и недостатки – продолже-
ние достоинств» [4].
Справедливо сказано: лицом к лицу 

лица не увидать – большое видится на 
расстоянии. Истории и историкам ещё 
предстоит осознать истинное значение 
всего, что связано с именем Д.А. Кунае-
ва и его временем, объективно сказать, 
что тогда было сделано, недоделано 
и сделано не так, что должны унасле-
довать потомки, а от чего следует от-
казаться. Необходимо признать, что 
отечественная историография имеет 
конъюнктурные традиции. Со смены ре-
жимов изменялась и система взглядов. 
Не составили исключения, к сожале-
нию, поступки отдельных историков ре-
спублики, которые ранее в своих трудах 
восхваляли имя Димаша Ахмедовича, 
на этих материалах получали ученые 
степени и звания, а с уходом его с по-
литической авансцены, занялись очер-
нительством, отвергая все позитивное. 
На этот счет Д.А. Кунаев приводил кры-
латое выражение Сервантеса: «Нечи-
стоплотных историков надо казнить, как 
фальшивомонетчиков» И продолжал: 
«Они перевертыши и оборотни – рано 
или поздно будут наказаны, а клевета 
пусть останется на их совести» [3].
К величайшему стыду, до сих пор оте-

чественная историческая наука не рас-
полагает солидным исследованием, 
в котором объективно освещались бы 
все основные этапы деятельности Д.А. 
Кунаева, принадлежавшего к когорте 
выдающихся лидеров XX века.
Снятие интеллектуальных, полити-

ческих и нравственных барьеров от-
крывает доступ к научным связям и 
сравнениям за рамки государственных 
и культурных границ. В данном слу-
чае речь идет о глубоком историче-
ском анализе политической деятель-
ности Д.А. Кунаева, представленный 
зарубежными коллегами (У.Хальбах, 
Г.Симон, Б.Ешмент, К.Беннер, Ш.Акинер, 
М.Олкотт, Э.Каррер д' Анкос и многие 
другие). По их мнению, фигура Динму-
хамеда Ахмедовича Кунаева как поли-
тического и государственного деятеля 
Советского Союза имеет все внешние 
атрибуты, чтобы причислить её к выс-
шему ареопагу руководителей страны 
(член Политбюро ЦК КПСС, многолет-
ний первый секретарь ЦК Компартии 
Казахстана, председатель Совета ми-
нистров республики). Трижды Герой Со-
циалистического Труда, доктор геолого-
минералогических наук, академик и 
многое то, что создает вполне импо-
зантный, в духе брежневского перио-

да, официальный респектабельный 
портрет. Вместе с тем достоинством 
работ зарубежных коллег явилось сле-
дующее. Единодушным был их вывод 
о том, что эта фигура за внешней офи-
циозной оболочкой концентрировала в 
себе некую невидимую национальную 
энергию, которая выплеснулась на пло-
щадь им. Брежнева в Алма-Ате в дека-
бре 1986 года сразу после пленума ЦК 
Компартии Казахстана, освободившего 
Д.А. Кунаева от должности первого се-
кретаря ЦК и избравшего на эту долж-
ность Г.В. Колбина по рекомендации 
Горбачева.
В этот сложный период жизни Д.А. 

Кунаев не пал духом, стойко перенес 
удары судьбы. Динмухамеда Ахмедо-
вича Кунаева отличала высокая культу-

ра, добросердечность, порядочность. 
Он никогда не держал обиды на людей. 
Горячо любимая в народе Бибигуль Ту-
легеновна писала о том, что ни одного 
слова плохого о людях не слышала из 
уст Димаша Ахмедовича. Более того, 
как-то в разговоре с ней он сказал: «Ни-
когда ни о ком не говори плохо» [5]. 
Приоритетные черты характера Д.А. 

Кунаева – это тема отдельной статьи. 
Многочисленные воспоминания совре-
менников и соратников свидетельству-
ют о том, что Димаш Ахмедович был 
внимательным и чутким человеком. До-
брота и поддержка инициативы сочета-
лись у него с высокой требовательно-
стью, доступностью, исключительным 
вниманием к руководящим работникам 
всех рангов и к тем, кто стоял у станков, 
работал в поле, на ферме, стройке и в 
лаборатории.
Д.А. Кунаев придавал особую цену 

слову и если что-то обещал, то обяза-
тельно выполнял. Его слову верили. 
Д.А. Кунаев сказал – и не надо было 
больше никаких бумажек, никаких пись-
менных гарантий. Он по праву сыскал 
репутацию созидателя. 
Обладая огромной властью, Димаш 

Ахмедович никогда не подменял тре-
бовательность грубостью. В этом духе 
воспитывал и коллег по работе. Он 
строго относился к тем руководителям, 
которые хамили и унижали человече-
ское достоинство, отстранял их от ра-
боты. 

Он не был скуп на поощрения, но за-
служить их могли лишь люди думаю-
щие, инициативные, точные и безуко-
ризненные в работе [3]. 
Д.А. Кунаев всегда оставался демо-

кратичной личностью: стиль его работы 
позволял каждому из коллег свободно 
излагать по рассматриваемому вопро-
су свое мнение, соображения, обосно-
вания. Если доводы были основатель-
ными, он готов был не настаивать на 
своем. В этом также проявлялась его 
богатая личная культура. Посему в па-
мяти его коллег остались неизгладимые 
впечатления о нем, как человека раз-
носторонне образованным, высокоин-
теллектуальным, глубоко порядочным. 
Динмухамед Ахмедович не был рабом 
политической целесообразности, не 
приносил в жертву судьбы людей ради 
конъюнктуры.
По мнению соратников, нравственные 

качества Д.А. Кунаева берут начало в 
его высокой культуре, ибо богатая ду-
ховность позволяла ему при принятии 
политических решений не преступать 
грани нравственных ценностей.
Принято утверждать, что политика 

– грязное дело, что её нельзя делать 
чистыми руками. Жизнь и деятельность 
Д.Кунаева дают основание для сомне-
ний в однозначности подобного мне-
ния.
Из каких-то личных пристрастий Д. 

Кунаева отмечается только охота. Не 
афишируемая, разумеется, но и не 
скрываемая им самим в разговорах. 
Существует печальный факт того, что 
в период руководства М.Горбачева 
был устроен водевиль проверок после 
Гдляновских разоблачений «узбек-
ского дела», в результате которого 
Д.Кунаеву было предложено вернуть 
все дорогие подарки, которые он по-
лучал на высоком посту. Он вернул 
40 охотничьих ружей, красивых, дар-
ственных. Других подарков не ока-
залось: и свои, и иностранные гости 
высокого ранга не утруждали себя по-
иском подарка, зная о хобби адресата 
[4]. 
Димаш Ахмедович был очень скром-

ным человеком, не притязательным в 
быту. Это знали все. Даже академиче-
ские надбавки, которые ему начисля-
лись в течение 30 лет, он не получал. 
Все деньги по его заявлению Академия 
наук переводила в детские дома респу-
блики. Найдите такого мецената среди 
бывших членов Политбюро ЦК КПСС. 
Их просто нет.
Благодаря природным и личным каче-

ствам, широкой натуре, отзывчивости и 
чуткости, он снискал уважение не толь-
ко современников, но и потомков. Отда-
вая дань уважения к семейной чете Ку-
наевых, народный композитор Нургиса 
Тлендиев назвал свою дочь Динзухра. 
С каждым годом растет количество но-
ворожденных мальчиков с именем Дин-
мухамед. Не составил исключения и 
автор настоящей статьи: исполнилось 
пять лет внучатому племяннику – Дин-
мухамеду Саматулы, которого ласка-
тельно зовут Димаш. Общеизвестно, 
что Динмухамеда Ахмедовича повсе-
местно в Казахстане называли Димаш 
Ахмедович, сохраняя уменьшительно-
ласкательное материнское сокращение 
полного имени. В этом факте есть что-то 
символическое. Сохранение детского 
ласкательного варианта – уникальный 
случай. Это имя придавало неожидан-
ную теплоту при восприятии самого об-
лика Руководителя Республики вместо 
холодно-официального «Динмухамед 
Ахмедович».
Таковы воспоминания о Д.А. Кунаеве, 

крупном политическом деятеле XX века. 
«Все, что я делаю, - говорил Шарль де 
Голль, - служит величию Франции». 
Проецируя на Казахстан, можно ска-
зать: все, что делал Д.А.Кунаев послу-
жило величию Казахстана. 
Память народная будет беречь имя 

Димаша Ахмедовича Кунаева в ряду 
самых славных имен казахского наро-
да. И это лучший памятник великому, 
мудрому человеку – созидателю.

ТРИУМФ ТРИУМФ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРАПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА
Р. ТАШТЕМХАНОВАР. ТАШТЕМХАНОВА

Современная история Казахстана характеризуется качественно новым Современная история Казахстана характеризуется качественно новым 
уровнем государственности, реальным суверенитетом и трансформацией уровнем государственности, реальным суверенитетом и трансформацией 
всей общественно-политической системы. На пороге двадцатилетия неза-всей общественно-политической системы. На пороге двадцатилетия неза-
висимости Республики Казахстан можно с уверенностью сказать, что наша висимости Республики Казахстан можно с уверенностью сказать, что наша 
страна прошла достойный путь признания в мировом сообществе как равно-страна прошла достойный путь признания в мировом сообществе как равно-
правного члена. Однако, не следует забывать, что для каждого из казахстан-правного члена. Однако, не следует забывать, что для каждого из казахстан-
цев, в том числе и представителей гуманитарной науки, остается важным цев, в том числе и представителей гуманитарной науки, остается важным 
вопрос о пройденном пути страны. Стали бы возможными нынешние дости-вопрос о пройденном пути страны. Стали бы возможными нынешние дости-
жения без учета и анализа прошлого? В этой связи выдающийся немецкий жения без учета и анализа прошлого? В этой связи выдающийся немецкий 
философ XX столетия Карл Ясперс писал, что нет пути в обход истории, философ XX столетия Карл Ясперс писал, что нет пути в обход истории, 
путь идет только через историю [1]. По его мнению, чем более глубоких пла-путь идет только через историю [1]. По его мнению, чем более глубоких пла-
стов человек достигает в прошлом, тем интенсивнее он участвует в ходе стов человек достигает в прошлом, тем интенсивнее он участвует в ходе 
событий настоящего [1]. В русле сказанного совершенно понятно, что наша событий настоящего [1]. В русле сказанного совершенно понятно, что наша 
действительность во многом есть плод нашего прошлого.действительность во многом есть плод нашего прошлого.
Один из наиболее значительных и непростых периодов прошлого в исто-Один из наиболее значительных и непростых периодов прошлого в исто-
рии Казахстана связан с именем Динмухаммеда Ахмедовича Кунаева. рии Казахстана связан с именем Динмухаммеда Ахмедовича Кунаева. 
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Жалпы ассоциация туралы айтатын болсақ, құқықтық ста-
тусын 2001 жылдың 1 қара ша сында алған. Консор циумның 
қаты сушылары  республика мыз дың 50-ге жуық үлкенді-
кішілі түрлі жүйедегі кітапханалары болса, оның жартысы-
на жуығы жоғарғы оқу орындарының кітапханалары болып 
табылады. Ассоциацияның басты мақсаты - компьютерлік 
технологиялары, Интеренет желісінің телекомммуникация 
құралдарының негі зінде пайдаланушыға Қазақстан мен шет 
елдердің  интегралдық ақпараттар ресурстарына тең құқықты, 
еркін болушылық мүмкіндіктерін қамтамасыз ету. Консорци-
ум кітапхананың түрлі қызметтері бойынша жəне ақпараттық 
ресурстарымен қолдану проблемалары бойынша оқыту 
жүйесін жасауда. Баспалар мен ақпараттық агрегаттарда 
иеленген кітапханалардағы электрондық ресурстар студент-
тер, қызметкерлер, мамандар мен ғалымдарға ақпараттық 
сұраныстарын қанағаттандыруға, ой-өрістерін дамытуға 
көмектеседі жəне  тез арада керек ақпаратпен пайдалануда 
өте пайдалы.
Аталмыш шараның басты қонақтары мен модераторла-

ры «Республикалық ғылыми-техникалық кітапхана» АҚ-
ның президенті,  Қазақстан кітапханаларының ақпараттық 
консорциумының президенті Умурзина Кама Ғазизқызы, 
ELSEVIER баспасының өкілдері  Тайфуна Базала жəне Айха-
на Саракоглы, EMERALD Engineering желілік ресурс кешенінің 
өкілі  Марцина Дембовский, Springer  баспасының  жергілікті 
директоры  Элек Дэвид болды. 
Алыстан ат терлетіп келген қонақтар ассоциацияның бірегей 

интернет-ресурстарын ұсынды. Бұл ресурстар, негізінен, білім 
жəне ғылымға байланысты. Осы жерден түсіндіріп өтсек, 
ассоциацияның басты қызметі - Қазақстанда жоғары дəрежеде 
дамымаған ғылыми интеренет- ресурстарды ғалымдардың 
ғылыми жобалары мен жұмыстармен өрістету. Отырыстың 
модераторы Айхан Саракоглының айтуы бойынша: «Жергілікті 
ғалымдардың ғылыми жазбалары, баспалары қаншалықты 
заманауи, өзекті болғанымен, біздің еліміздің ғылыми 
жұмыстарының рейтингісі əлемдік аренада соншалықты 
жоғары емес. Оның себебі бар. Ғылым жолындағы мамандар 
халықаралық ғылыми бірлестіктерге  өз жұмыстарын пайда-
лану мен иемденуге жол бермеуде. Осының нəтижесінде бүкіл 
əлем ғалымдары республикамыздың ғалымдары мен олардың 
баспаларын танымауда», - дейді ол. 
Осындай тақырыпта болған бұл отырыста «Қазақстан 

кітапханаларының ақпараттық консорциумы» ассоциа ция-
сының өкілдері  Қазақстан ғылыми мамандарының жұмыстарын 
қалай дамытып, белгілі етуінің жолдарын ұсынды. 

Н. АНИСОВА.

КІТАП – КІТАП – 
БІЛІМ БҰЛАҒЫБІЛІМ БҰЛАҒЫ

Кітап – білімнің бұлағы. Ал білім бұлағы саналатын 
кітаптардың қазіргі кезде ЖОО-дағы жағдайы қалай? 
Студенттердің білім алуына толық жағдай жасалынған 
ба? Қанша кітап қоры бар? Оқулықтардың қазақшасы ба-
сым ба, əлде орысшасы ма? Статистика бойынша жоғары 
оқу орындарындағы қазақ тілді оқулықтар 7 пайызға да 
жетпейді. Бұл бүгінгі таңдағы ең өзекті мəселелердің бірі. 
Осы жағдайға  біздің қара шаңырамыздың Ғылыми Кеңесі 
баса назар аударып отыр.
Ағымдағы жылдың наурыз айында С.Торайғыров 

атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде Ғылыми 
Кеңестің «Оқу үдерісін мемлекеттік тілдегі оқу-əдістемелік 
құралдармен қамтамасыз ету» тақырыбындағы отыры-
сы өтті. Отырыста ғылыми жұмыс жөніндегі проректор 
Қадысова Роза Жұмабайқызы төрағалық етті.
Басқосудың негізгі міндеті – қара шаңырағымыздың 

кітапхана базасын мемлекеттік тілдегі оқу-əдістемелік 
құралдармен толық əрі сапалы қамтамасыз етудегі 
мəселелерді қарастыру болды. Отырыс барысында аталған 
міндетті орындау мақсатындағы баяндамалар тыңдалып, 
талқыланды.
Аталмыш шараны қорытындылай келе, Ғылыми Кеңес 

Қаулы қабылдады. Қаулы бойынша жыл сайын мемлекеттік 
тілдегі басылымдарды сатып алуға 30 млн теңге 
мөлшерінде қаржы бөлінетін болып келісілді. Сонымен 
қатар, университетіміздің ақпараттану білімі орталығына 
кітапханалық «ИРБИС» бағдарламасы енгізіліп, аталмыш 
бағдарламаға арнаулы сервирді сатып алу үшін жəне 
кітапханадағы компьютерлер паркін жаңғырту мақсатында 
5,6 млн теңге көлемінде қаржы бөлінеді. Электронды 
кітапхана фонды да оперативті түрде толықтырылып отыра-
тын болады. 

С. НЫСАНБЕКОВА.

Осы орайда сəуір айында С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінде «Ашық есіктер күні» болып өтті. 
Қаламыздың бүкіл мектептерінен келген 2011 
жылдың түлектері ПМУ-дың концерттік залына 
лық толып кетті. 
Аталмыш шара екі бөлімнен тұрды. Біріншісі – 

қара шаңырағымыздың концерттік залында 
өткен мерекелік кеш. Концерт ПМУ жайлы ар-
найы дайындалған бейнематериалдан баста-
лып, болашақ талапкерлер білім ордамыз жай-
лы барынша мəлімет ала алды.  «Дабл Эй» атты 
тобының əнші жігіттері мен «Джэм» тобының 
биші қыздары залда отырған жастарға қуаныш 
сыйлады. Концерт барысында жүргізушілер 
университетіміздің барлық факультеттері мен 
мамандықтары жайында толығымен ақпарат 
берді.  Сонымен қатар, Маркетинг жəне 
кəсіптік бағдарлама басқармасының басшысы 
Күнсұлу Серікқызы Исинова сөз сөйлеп, одан 
кейін, залдағы отырған болашақ талапкерлер 
көкейіндегі жүрген сұрақтарын жолдады.    
Бағдарлама бойынша аталмыш шараның 

екін ші бөлімінде оқушылар мəжіліс залына 
өтіп, əр бір факультет, кафедра өкілдеріне, 
меңгерушілеріне жақындап, өзінің болашақ 
мамандығы мен биылғы өту баллы жайлы 
сұрақтарын қойып, танысумен өтті. Біз көптеген 
оқушыларға жақындап, «Сіздің қай ЖОО-ға 
түспек ойыңыз бар?» деп сұрастырып көріп 
едік, көбісі: «С.Торайғыров атындағы ПМУ» деп 
жауап берді. «Неліктен?» дегенімізге: «Себебі 

ПМУ – еліміздегі ең жақсы ЖОО-лардың 
қатарында», «Себебі ПМУ-да өте сапалы білім 
береді» деп жатты. 
Шынымен, біздің университет еліміздегі 

алдыңғы қатарлы білім ордаларының 
қатарында. Бүгінгі заманның талабына сай 
негізделген 63 бакалавриат мамандықтары 
бойынша студенттерге білім беруін баса айтуға 
болады. Сөзсіз С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университеті халықаралық 
тұрғыда танымал. Оксфордтың Саммит биз-
нес, ғылым жəне мəдениет салаларының 
көшбасшыларының ұйғарымымен С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті «Еуропалық сапа» атты 
халықаралық сыйлыққа ие болғаны жайлы 
талай ел баспалары шуылдасып жазғаны əлі 
есімізде. Сонымен қатар, қара шаңырағымыз 
Болондық Декларациясының университет-
тер хартиясының қатарына қосылып, бүгінде 
экономикалық кластер бойынша магистра-
тура жəне бакалаврдан экономика, менед-
жмент, мемлекеттік жəне жергілікті жерлер-
де басқару, қаржы, туризм, есеп жəне аудит 
мамандықтарын халықаралық стандарттарға 
сай негіздеді. Келіссөздер Германиядағы 
ACQUIN аккредитациялық агенттігімен 
жүргізілді. Демек, аталған мамандықта бітіре-
тін студенттердің дипломы Еуразия даласының 
кез келген бұрышына жарамды болады.

С. НЫСАНБЕКОВА.

Сəуір айының сегізінші жұлдызында 
Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павло-
дар Мемлекеттік Университетінде барша Кол-
ледж түлектерінің диплом алуларына орай, ар-
найы мерекелік кеш ұйымдастырылды. «Банк 
ісі», «Электрмен қамтамасыз ету», «Электро 
станциялардың электро жабдықтары, кіші 
станциялар жəне желілері», «Автокөлікті 
жөндеу, пайдалану жəне қызмет көрсету» жəне 
де «Үйлер мен ғимараттарды салу жəне пайда-
лану» мамандықтардың түлектері кештің сəнін 
келтірді. 
Арманымды асқақтата өсірген,
Білім нəрін сусындата ішкізген.
Ақ жол тілеп қалып барады бір колледж,
Бауырында жастық шақты өткізген – деп 

əндетіп, ысытық ұяларымен қоштасып жатқан 
түлектердің осындай үлкен қуаныштарын 
бөліскелі келген колледждің директоры Рым-
тай Қабышқызы Ержанова, сонымен қатар 
осы уақытқа дейін, ізденушілердің білімдерін 
шыңдап, үлкен өмірге қанаттарын кең жайып, 
самғауларына мол үлестерін қосқан ұстаздары 
Оразалинова Зағипа Жұмабайқызы, Оразо-
ва Айгүл Балауқызы, Егімбаева Нұржамал 
Балтабайқызы, Беспаева Ляззат Серікқызы, 
сонымен бірге, Қазанғапова Бибігүл Өркенқызы 
өз сөздерінде шəкірттеріне шын жүректерінен 
ақ жол, алдағы өмірлеріне сəт-сапар тіледі. 
Сонымен қатар, ПМУ колледжінің бүгінгі 

түлектеріне бұл кештің қуанышымен өкініші 
бірдей. Қуаныштысы ол студенттерді алдағы 
уақытта қызықты сəттер мен жеке өмірлері 
күтуде, ал өкініштісі студенттік шақпен, білім 
ордаларымен мəңгілікке қоштасуда. Осы 
орайда колледжді үздік бітірген түлектердің 
бірі Құсаинов Диас Серікұлымен тілдесіп сыр 
бөліскен едік. Диас өзінің ұстаздарына деген 
алғысы мен зор қуанышын былай жеткізді: 
«Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павло-
дар Мемлекеттік Университетінің колледжіндегі 
«Банк ісі» мамандығының иесі болғаныма өте 
қуаныштымын, тіпті қуанышымды айтып жеткізе 
алмаймын. Мені колледждің білім беру деңгейі 
аса таңғалдырды жəне қанағаттандырды де-
сем де болады. Осы орайда мені осындай 
жетістіктерге жеткізген ата-анама жəне де 
ұстаздарыма алғысымды білдіргім келеді. 
Əрине, алдағы уақытта жоғарғы оқу орнына 
түсіп білімімді шыңдай түсемін деген ойда-
мын». 
Қорыта айтқанда адам өміріндегі ең кереметі, 

қызығы мен шыжығына толы, ұмытылмас 
əрі қайталанбас сəті - Студенттік шағы екені 
бəрімізге белгілі. Гүл дəуреннің барлығы да сол 
бір шақтан бастау алады емес пе?!
Түлектерге ақ жол тілейміз!

Ф. САПАБЕКОВА

АШЫҚ ЕСІКТЕР КҮНІАШЫҚ ЕСІКТЕР КҮНІ
Көптеген философтар: «Ма-Көптеген философтар: «Ма-
ман дықты ақша үшін таңдама. ман дықты ақша үшін таңдама. 
Оны өзіңнің өмірлік жарыңды Оны өзіңнің өмірлік жарыңды 
таңдағандай сүйіп таңдау керек, таңдағандай сүйіп таңдау керек, 
мұқият таңдау керек», – деп бе-мұқият таңдау керек», – деп бе-
кер айтпаған шығар. Шынымен, кер айтпаған шығар. Шынымен, 
адам өмірінде екі маңызды таң-адам өмірінде екі маңызды таң-
дау жасайды. Біріншісі – маман-дау жасайды. Біріншісі – маман-
дық таңдау, екіншісі – жар таң-дық таңдау, екіншісі – жар таң-
дау. Әрбір болашақ талапкерді дау. Әрбір болашақ талапкерді 
«оқу бітіргеннен кейін, қайда ба-«оқу бітіргеннен кейін, қайда ба-
рам, қандай мамандықты иеле-рам, қандай мамандықты иеле-
нем» деген сұрақтар мазалайды.нем» деген сұрақтар мазалайды.

КОЛЛЕДЖ ТҮЛЕКТЕРІНІҢ КОЛЛЕДЖ ТҮЛЕКТЕРІНІҢ 
ҚУАНЫШЫҚУАНЫШЫ

«Қазақстан кітапханаларының «Қазақстан кітапханаларының 
ақпараттық консорциумы» ақпараттық консорциумы» 

ассоциациясы біздің университетіміздеассоциациясы біздің университетімізде

Сәуір айының басында университет қабыр-Сәуір айының басында университет қабыр-
ғасында «Қазақстан кітапханаларының ақпа-ғасында «Қазақстан кітапханаларының ақпа-
раттық консорциумы» ассоциациясы және раттық консорциумы» ассоциациясы және 
ПМУ-дің ұйымдастыруымен «Электрондық ПМУ-дің ұйымдастыруымен «Электрондық 
ре сурстар күні» атты отырыс өтті. Біздің ре сурстар күні» атты отырыс өтті. Біздің 
шаңырағымыздың декандары мен оқытушылары шаңырағымыздың декандары мен оқытушылары 
бұл отырыстың қатысушылары болды.  бұл отырыстың қатысушылары болды.  
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«Білім» деп жас пен 
кəріміз білек сыбана кірісіп, 
қолымыздан келсе, білімнің 
əр түрінен сусындауды да 
арман етеміз. Қиялымызда 
ұлымыз бен қызымызды 
білімнің биік шыңына шығарып, 
арманның тұңғиығына бата-
мыз. Шындығына келгенде 
бүгінгі білімнің көзі тек қана 
ақпараттық білім берумен 
шектеліп отырғандығында. Қай 
мектепке бас сұға қалсаңыз 
алдыңыздан тек ақпаратпен 
сусындап, ұстазының аузына 
шайнап бергенін жұтып отырған 
оқушыларды көресіз. Ал оның 
сіздің балаңызға қаншалықты 
білім боларын ойлай беріңіз. 
Жəне де ұстаздардың өзі бүгінгі 
таңда ақпараттық білім берумен 
қатар оқушысына өз бетімен 
ізденіп талпынуға мүмкіндік 
бере алмай отырғанында. Сон-
да оған кім кінəлі? Өз бетімен 
ізденбейтін оқушы, берген білімі 
ақпараттық жүйеден аспайтын 
ұстаз немесе жан-жақты та-
лап қоя алмайтын ата-ана, иə 
болмаса біздер ғалымбыз деп 
жаһанға жар салып айқайлап, 
шын мəнінде плагиаттықтан 
аса алмай отырған ғалымдар 
немесе бірінен бірі айна қатесіз 
жазылып жатқан ғылым ба?  
Бүгінгі күннің білімі өз 

бұлағына тамшы болып тама 
алмай тұрған шақта 12 жылдық 
білім беру жүйесіне көшуді 
жоспарладық. Сонымен осы 
жүйе жайында Білім жəне 
Ғылым министрі Жақсыбек 
Құлекеевтің пікіріне сүйенсек: 
«Егер 12 жылдық білім беру 
жүйесіне көшетін болсақ, 
онда бастауыш сыныптардан 
бастап шет тілі мен инфор-
матика сабақтарын қосымша 
оқыту, жоғары сыныптарда 
бейімдеп оқыту мəселелерін 
көтеріп отырмыз», деп сөз 
түйген министрдің сөзіне 

мəжіліс депутаты Ерғали 
Сарманов, бұл жоба ауыл 
мектептерінің болашағын 
қарастырып отырған жоқ де-
ген пікірді алға тартып былай 
деген: «Ауыл мектептеріне 
сəйкес техникалық білім беру 
мəселесі. Осы жерде ауыл 
мектептерінің келешегі бол-
май тұр. Егер ауылда бір ғана 
мектеп болса онда қандай 
бағдарламалы білім бола-
ды»...
Кезекте білімнің берекетін 

қашырып тұрған да техникалық 
білім беру болып отыр. Күнде 
компьютер алдынан түспейтін 
қала баласы мен ауыл 
мектептеріндегі балалардың 
білімін салыстырып көріңіз. 
Ауыл деп шеттетіп менсінбей 
қарайтын сол балалардың 
деңгейі компьютер нəубеті 
жете қоймағандықтан болар, 
жоғары. Неге ғана  компьютерге 
шүйлігіп қалды дерсіз, мəселен 
өз заманының дəуірлеп, 
барлығын ашса алақанында 
жұмса жұдырығында ұстауға 
ұмтылған жапондар 1980 жыл-
дары əрбір оқушыны толық 
компьютермен қамтамасыз ете 
отырып, əлемдегі ең білімді жа-
старды қалыптастыруды алға 

мақсат етті. Бірақ, 2000 жылы 
20 жылдан соң «əлемдік білім 
шыңына шығу» армандары 
өкінішпен аяқталды. Компью-
термен жан-жақты білім алған 
оқушылар, керісінше ойша екі 
жай санды бір-біріне қоса ал-
май, түкке тұрғысыз сұрақтарға 
жауап бере алмайтындай күйге 
жетіп, компьютердің басы бай-
лы құлына айналған. Міне 
бұл дегеніңіз бүгінгі білімге 
талпынған тəуелсіз бейбіт 
еліміздің келешек ұрпағын, 
ертеңгі көшбасшыларының 
санасын мəңгүрттенуге бүгін-
нен бастап жол салып жат қан-
дығымыздың  айнасы емес пе?
Осы орайда Т.Рысбек бүгінгі 

білімнің əлсіреп құлдырауына 
білімнің жаттандылыққа 
ауысқанында деп ой түйеді. 
Оның пікірінше «Жаттанды 
білім» деген не? Ол түсіндіру 
1) Бала балабақшаға аяқ ба-
сты. Оқып, жаза алмағандықтан 
тəрбиеші оқып, «түсіндіріп» 
береді. 2) Бала мектепке бар-
ды. Дайындық тобы. Бала оқи 
алмайтындықтан мұғалімі оқып 
береді, «түсіндіреді». 3) Бірінші 
сыныптан, он бірінші сыныпқа 
дейін оқушы жазып, оқи алса 
да мұғалім «түсіндіріп» береді. 

Бүгінгі таңдағы білімсіздіктің 
бар бастауы осы түсіндіріп бе-
руде дейді.  Түсіндіріп берсін-ақ, 
бірақ нақты талап пен өз еркімен 
ізденудің жолын көрсетіп 
алға жетелесе білім шыңын 
бағындырмай қалмайтын бала 
бүгінде жоқ. Білім берудегі тағы 
да бір олқылық сыныпта бол-
сын, топта болсын баланың 
ата-анасының атақ дəрежесі 
мен қалтасының қалыңдығына 
қарай бағалар қойылып, 
білімдер беріледі. «Білімі таяз 
болса да, бай баласы бес ал-
сын»,  дегенге саяды. Түсіндіріп 
беру мен жаттандылықтың ара-
сы қаншалықты? Енді бұған да 
бір көз салып өтелік. Мектеп 
бітірген түлек ЖОО түсу үшін 
тест тапсырады. Тест тапсы-
ру үшін оқулықтағы ережелер 
мен формулаларды емес, сол 
тесттің жауабын жаттайды. Бұл 
қазіргі таңда тек мектеп бітіруші 
түлектердің басында ғана бо-
лып отырған кемшілік емес, ол 
барлық мектеп, ЖОО біткенді 
жаулап алған індет болып 
отыр.  Саналы һəм білімді ұрпақ 
тəрбиелейміз десек, білім мен 
ғылымды бүгіннен бастап жолға 
қоялық.

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ.

29-30 марта 2011 года в городе 
Алматы прошла Республиканская 
предметная олимпиада по специ-
альности «Химическая технология 
органических веществ”. От нашего 
университета в ней приняли уча-
стие студенты 3 и 4 курсов данной 
специальности. Республиканская 
олимпиада проходила на базе Каз-
НУ им. Аль-Фараби. Принимали уча-
стие в олимпиаде наши сокурсники 
и будущие коллеги из Шымкента, 
Темиртау, Актау, Актюбинска, Аты-
рау, Караганды и Алматы. 
Олимпиада состояла из 2-х этапов: 

тестирование  и защита научных 
проектов. Наша команда предста-
вила научные проекты, связанные 
с модернизацией отдельных уста-
новок нефтеперерабатывающего 
завода. Усиленная подготовка и 
стремление к победе – вот состав-
ляющие, благодаря которым на 
столь важном мероприятии, имею-
щему статус республиканского, мы 
заняли почетное II место, уступив 
только алматинцам.  

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ ПРИЗЕРОВ ВПЕЧАТЛЕНИЯ НАШИХ ПРИЗЕРОВ 
ОБ ОЛИМПИАДЕ:ОБ ОЛИМПИАДЕ:

Арман Жакашев: «Это было до-
вольно интересно, особенно, то, что 
была дана редкая возможность по-
знакомиться со студентами  нашей 
специальности из других городов. По-
делиться мыслями о будущем, о пер-
спективах трудоустройства, планах, 
методах обучения».
Улихина Ксения: «  Я искренне рада, 

что мне выпал шанс принять участие в 
олимпиаде. Природа города Алматы и 
ее достопримечательности произвели 
на меня неизгладимое впечатление.  
Спасибо организаторам, то, что про-
вели экскурсию на Медео и Кок-тобе, 
спасибо нашим преподавателям, что 
нас так тщательно подготовили».
Тугельбаева Алмагуль: «У меня 

положительные впечатления в целом 
обо всей поездке. Ребята из других 
университетов очень милые и друже-
любные. Конечно, были  технические 
трудности, но, в целом, КазНУ блестя-
ще справились с организацией этого 
мероприятия. Я рада, что приняла 
участие в Республиканской олим-
пиаде. Я очень счастлива, что 
мне выпал такой шанс как 
Олимпиада между универ-
ситетами Казахстана».
Дархан Елеусизов: 

«Самые положительные 
впечатления. Заня-
ли призовое место 
и город увидели. 
Организация не 
идеальная, но я 
абсолютно уверен, 
что в будущем все 
будет проходить на 
высшем уровне.  Хо-
тел бы выразить свою 
благодарность нашей 
кафедре и всем, кто 
нам помогал».
Жапар г а зинова 

К.Х., к.х.н., проф., ру-
ководитель коман-
ды: «Искренне рада 

за наших ребят, которые сумели про-
демонстрировать высокий уровень 
теоретической подготовки по про-
филирующим дисциплинам,  а также 
уверенно и обстоятельно защитили 
свои научные проекты, отражающие 
специфику нефтеперерабатывающе-
го завода. В подготовке студентов к 
олимпиаде приняли участие ст. преп. 
Кузьмин В.С., Несмеянова Р.М., Сол-

нышкова В.К, Тугамбаева 
Т.Б., Кару-
зина И.А. 

и другие. Уверена, что эта победа сту-
дентов явится стимулом в освоении 
профессиональных знаний, умений 
для студентов младших курсов, 
Искренне поздравляем наших сту-

дентов за достойное представле-
ние нашего родного университета в 
южной столице. Отдельное спасибо 
выражаем Казахскому Националь-
ному Университету имени Аль – Фа-
раби  за организацию Республикан-
ской Олимпиады и теплый прием.

А. АКИМКУЛОВА,
студентка группы ХТОВ-402.

Мы в Мы в 
тройке тройке 
лидеров!лидеров!
В Алматинском тех-

нологическом  уни-
верситете 18-19 марта 
2011 года была про-
ведена предметная 
олимпиада по специ-
альности «Технология 
продовольственных 
продуктов». Данное 
мероприятие прово-
дится в рамках респу-
бликанских студен-
ческих олимпиад с 
целью выявления про-
фессиональных спо-
собностей будущих 
специалис тов. Интел-
лектуальное сорев-
нование проводилось 
на государственном 
и русском языках в 3 
туре.  
По итогам команда 

нашего университета 
показала хорошие ре-
зультаты, заняв III место 
в общем зачете. На сту-
пень выше оказались 
студенты Западно-
Казахстанского аграр-
но -технологического 
университета им. Жан-
гир-хана. Полноправ-
ными лидерами же 
олимпиады стали  тех-
нологи из Алматы.
Команда специаль-

ности «Технология 
про  доволь  ственных 
продуктов» агротехно-
логического факуль-
тета награждена ди-
пломом 3 степени, а 
участникам Ивановой  
Нине, Абылгазинову 
Виктору и Игнатенко 
Надежде вручены бла-
годарственные письма.

Д. ЖУМАНОВА.

ебята из других 
милые и друже-

ыли  технические 
м, КазНУ блестя-
ганизацией этого 
а, что приняла
канской олим-
лива, что 
анс как
нивер-
».
изов:
ные
-

-
ю
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нышкова В.К, Тугамбаева 
Т.Б., Кару-
зина И.А. 

раби  за организацию Республикан-
ской Олимпиады и теплый прием.

А. АКИМКУЛОВА,
студентка группы ХТОВ-402.

«Білім» деп жас пен
кəріміз білек сыбана кірісіп,

бі і і

АҚПАРАТ. ТЕХНИКА. ЖАТТАУ ЖӘНЕ АҚПАРАТ. ТЕХНИКА. ЖАТТАУ ЖӘНЕ 
ТҮСІНДІРУ. БІЛІМ НЕГІЗІ БОЛА АЛА МА?ТҮСІНДІРУ. БІЛІМ НЕГІЗІ БОЛА АЛА МА?

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ – БУДУЩИЕ ХИМИКИВ ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ – БУДУЩИЕ ХИМИКИ
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Правда, сейчас слово 
«идентичность» стало 
применяться очень часто, 

несмотря на то, подходит или 
не подходит в данном случае. 
Любой термин, применяемый 
в работе автором, должен 
быть проверен и обоснован. 
Но, к сожалению, в этой статье 
дело обстоит не так. В ней ав-
тор пишет о «государственно-
гражданской идентичности» 
как преимущественной катего-
рии, чем «этническая идентич-
ность». Если брать по большо-
му счету, то государственная 
гражданственность выше и 
шире, чем этническая субъек-
тивность. Но вопрос в том, что 
же подразумевает автор под 
термином «идентичность»? 
Дает ли он ответ на постав-
ленный вопрос. По автору по-
лучается, что в нашем обще-
стве главным показательным 
фактором является «идентич-
ность». Да, «идентичность» у 
нас имеется, это прекрасно, 
но она ли у нас главное? Пре-
жде всего, давайте выясним, 
что такое «идентичность»? Это 
совпадение в чем-то, сходство, 
скажем объекта по каким-то 
признакам. Идентичность мо-
жет образоваться и во взглядах 
людей на что - то, независимо 
от их возраста, пола, положе-
ния и т.д., скажем в оценках 
спортивного соревнования.
Однако идентичность не по-

стоянно действующий фактор. 
В зависимости от ситуации, она 

меняется. Поэтому «идентич-
ность» не определяющий и по-
стоянно действующий фактор, 
она сама зависит от других, 
более устойчивых факторов. 
«Идентичность» является лишь 
проявлением, следствием бо-
лее существенного. Таковым, 
если брать в целом, в нашем 
обществе, является наша госу-
дарственная идеология. Напри-
мер, мы многонациональное го-
сударство. У каждой нации есть 
своя этническая, национальная 
идея, которая отвечает на во-
прос, о том кто мы есть, какова 
наша история, язык, культура и 
т.д. Но есть и идеология, кото-
рая отвечает на вопрос о том, 
куда мы идем, какова наша 
цель, что нас ожидает и т.д. 
Значит, в многонациональном 
государстве есть много идей и 
идеологий. Но что же нас объе-
диняет? Идентичность? Да, она 
имеется, но не идентичность нас 
объединяет, а государственная, 
для всех общая, отвечающая 
сокровенным интересам всех и 
каждого - идеология. Вот из чего 
надо исходить.
В обиходе применяется мно-

го терминов, но не любой из 

них применим по любому слу-
чаю. Еще в XVII веке англий-
ский философ Фрэнсис Бэкон 
писал, что люди объединяются 
речью. Слова же устанавлива-
ются сообразно «разумению 
толпы. Поэтому плохое и неле-
по установленное слово уди-
вительным образом осаждает 
разум». Так, что не любое сло-
во можно употреблять. В дан-
ном случае так обстоит дело с 
термином «идентичность». Так, 
в Казахстане создана «Ассам-

блея народа Казахстана», по 
образу Ассамблеи ООН. Она 
политическая организация, 
дающая возможность предста-
вителям каждой нации, прожи-
вающей в Казахстане не зате-
ряться в массе других народов, 
а сохранить свой язык, свою 
этническую культуру, тради-
ции, жить в равных с другими 
условиях. Но, если ставить во-
прос в другом плане, а именно, 
что их ожидает в будущем, не 
потеряют ли они со временем 
свою этническую особенность, 
то Ассамблея отвечает на этот 
вопрос, что она создана для 
них, для свободного их раз-
вития. Это значит, Ассамблея 
приобретает еще идеологиче-
ское значение, объединяющее 
всех этносов, проживающих 
в Казахстане. Именно на этой 
основе возникает идентич-
ность. Следовательно, к вы-
бору термина надо подходить 
скрупулезно.

Идентичность не раскры-
вает сущность объекта, а 
лишь фиксирует сходство, 

тождество в чем-то. Идентич-
ность относительна, измен-
чива, она не может служить 

критерием для определения 
чего-то, скажем, объединяю-
щим ресурсом патриотизма. 
Патриотизм у нас есть, но его 
корень глубже.
Автор, говоря о «национал-

патриотах», которые пекутся 
о состоянии национального 
казахского языка, отмечает, 
что опасения их, дескать, «на- 
прасны». С таким заключени-
ем автора никак нельзя согла-
ситься. Проблема возникла, о 
ней говорят и пишут многие и 

все это не случайно. Известно, 
что при тоталитарной системе 
был ущемлен казахский язык, 
и он стал кухонным языком, 
поскольку все переписи, вы-
ступления на собраниях, ре-
шения принимались на рус-
ском языке. Десятилетиями 
люди воспитывались и обща-
лись на этом языке. На рус-
ском языке выросло несколько 
поколений казахов и сейчас 
это дает о себе знать. Конеч-
но, русский язык надо знать. 
К этому призвал еще Абай. Но 
назрела необходимость под-
нять статус казахского языка. 
Поэтому, после получения 
Независимости, казахский 
язык стал конституционно-
государственным, но все же 
проблема с казахским языком 
решается трудом, особенно 
на уровне быта. Поэтому вы-
ступления, как Вы называете 
«национал-патриотов», обо-
снованны и носят уже идеоло-
гический характер. Конечно, 
язык относится к национальной 
идее, но когда затрагивается 
вопрос о его будущем, то он 
приобретает идеологический 
смысл. Следовательно, о нем 

надо беспокоится, а не считать 
это напрасным делом.
Далее, автор считает излиш-

ней потугой тех, кто выступа-
ет против записи в паспорте 
«казахстанец» (по аналогии с 
США). О.Дымов считает, что 
тут, дескать, ничего особенно-
го нет. С этим мнением автора, 
опять же нельзя согласиться. 
06 этом тоже было немало раз-
говора. Сейчас вопрос решен 
и он окончательно закрыт. По-
чему О.Дымов решил его воз-
родить? Конечно, в этом во-
просе США - нам не образец. 
Там нет коренного, древней-
шего этноса. США - конгломе-
рат разных пришельцев извне. 
Даже американские индейцы, 
пришельцы, кстати, далекие 
наши предки. Часть их когда-
то перебралась в Америку. 
Поэтому там - другой вопрос. 
Что касается Казахстана, то 
здесь жили наши предки с да-
лекой, седой древности. Ка-
захи - потомки их, живут на 
своей исторической земле, 
Родине. Почему мы не должны 
об этом не указывать в своем 
паспорте? Ведь каждый этнос 
гордится своей национальной 
принадлежностью. Тем более, 
наши далекие предки когда-
то цивилизовали мир, почему 
мы должны об этом молчать. В 
чем это выразилось? Уважае-
мый автор, изучайте историю. 
Впрочем, в том, что Вы слабо 
знаете нашу историю, может 
быть и наша вина, мы недоста-
точно говорим и пишем о своей 
славной и далекой истории.
Античный философ Фалес 

говорил: «Что трудно? – По-
знать самого себя. Что легко?- 
Давать советы другим».
Олегу Дымову не плохо было 

бы подумать об этом, прежде, 
чем давать скоропалительные 
советы.

Досмухамед КШИБЕКОВ, 
академик НАН РК.
Журнал «Мысль» 
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Топсық – 10-30 литрлік сыйым-
дылықта теріден өңделіп жасал ған 
қапшық. Тері ішінен шелмен тігіледі. 
Бұл ыдысқа сусын құйы лады. Торсықты 
малдың терісінен жасайды. Оның 
жан торсық, мүйіз торсық, тағы басқа 
түрлері көп. Мүйіз торсықты қазақтар 
киелі заттардың біріне санаған. 
Өйткені, арқар мүйіз, марал мүйіз, 
қошқар мүйіз өрнектері баршылықтың, 
байлықтың нышанын білдіреді. Мүйіз 
торсықтың тағы бір құпиялы сыры 
бар. Оның екі жақтағы иілген мүйізінің 
бұрышына қымыз сақталып қалады. 
Оны қанша жұсаңда кетпейді, биенің 
сүтін құйып қойса болды қымызды 
өзі-ақ ашытып тұрады. Сондықтан 
оны қымыз ашытатын ыдыс ретінде 
де пайдаланады. Теріден жасалған 
ыдыстардың күннің ыстығынада да, 
суығында да бір қалыпты темпера-
турады сусын сақтайтын қасиеті бар. 
Мұндай ыдыстарға құйылған сусынды 
алыс сапарға шыққан жолаушылар 
қоржынға салып немесе қанжығаға 
байлап алып жүреді.
Шұбат – емдік қасиеті ежелден 

белгілі шұбат – қазақтың дəстүрлі 
сусындарының бірі. Жанға дауа ши-
палы, нəрлі сусын. Алуан түрлі ауруға 
ем ретінде пайдаланылатын сусын 
адам ағзасында жеңіл қорытылады. 
Ас-қазан жолының бездерінен сөл 
шығаратын қасиеті де бар. Қарын 
сөлінің қорытқыштығын күшейтіп, 
ішектің қызметін жақсартатыны дə-
лелденген. Ғылымиласақ, шұ бат – 
авитаминоз, қант диабеті (шұ бат та 
көп мөлшерде инсулин болады), өкпе 
туберкулезі, қан аздылық, гастрит, 
колит, ағзаны əлсірететін өзге де ау-
руларды емдеп, алдын-алатын қуатқа 
ие. Оның үстіне шұбатта ағзадағы зат 

алмасуға қажет деген фосфор, каль-
ций, магний тұздары өте көп. Оның 
үстіне, сиыр сүтіне қарағанда шұбатта 
А, В1, В2, С жəне Д витаминдері үш 
есе көп, ал, казеин аз болады. Түйе 
сүтіндегі көп мөлшердегі лактоза қанты 
– миды, жүйке жүйесін қоректендіреді.
Адалбақан – киім ілу-ге арналған, 

бұтақша-лы бақан түріндегі үй жиһазы. 
Оның киіз үйде ас сақтау үшін қоршал-
ған өреше шидің бір басын сүйейтін 
ашалы қа-да түріндегілері де бар. 
Адалбақанның жоғарғы басын уыққа 
тіреп қо-яды. Өн бойындағы бұ-
тақшаларға азық-түлік салынған дор-
баларды, ыдыстарды іліп қоюға бола-
ды. Шеберлер адал-бақанды ағаштан 
да, темірден де жасап, өн бойын 
алтын, күміспен өрнектей- ді. Қазақ 
халқы адалбақанды таза, қасиетті 
мүлік санайды.
Жағылан - сандықтың көне түрі. 

Қазақ даласында ХҮІІІ-ХІХ ғасырда 
кең тараған. Киім-кешек басқа да 
бұйымдарды ішіне салып қояды. 
Үлгісі əбдіре тəрізді. Оның негізі жұқа 
тақтайлардан құрастырылады, сыр-
ты түгелдей былғарымен қапталады, 
бет жағы ғана əр түрлі əдіспен 
көркемделіп, ұзындығы 60-70, ені 
мен биіктігі 30-35 сантиметр бола-
ды. Сыртын дағы былғарыға қошқар 
мүйіз, қос мүйіз, сыңар мүйіз сияқты 
ою-өрнектер жүргізіледі. Жағланның 
бетінің дəл ортасынан дөңгелек, екі 
шетінен жапырақ тəрізді дөңес көздер 
көксауыр былғарымен ойыстырыла-
ды да, төрт бұрышындағы дөңгелек 
жұлдыз тəрізденіп бастырылған 
өрнектің ортасына күміс көздер орна-
тылады. Кейбір жағыландар қызғылт 
былғарымен де қапталады.

А. АНАРБЕКОВА.

Бір сөз - бір ұлтБір сөз - бір ұлтАНА ТІЛІМ - АРДАҒЫМАНА ТІЛІМ - АРДАҒЫМ
«Өз тілін əдебиетін білмеген адамды шын мəнісінді сауатты 
мəдениетті адам деп тануға болмайды.»

М.Əуезов

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің жадындағы 
колледжінде жылдағы үрдісінен жаңылмай «Тіл шебері»  сайысы өтті. Бұл 
сайыстың мақсаты келер ұрпаққа тіл құдіретін санасында сақтатып, жүрегімен 
пайымдатуды негізге алуында. Бұл сайыста ұстаздардың «Керуен» тобы мен 
шəкірттердің «Жігерлі жастар» тобы бақ сынасты. Сайыс мақал-мəтелдер, 
ырым-тиымға байланысты сөздер, тұрақты сөз тіркестеріне қатысты барлығы 
6 кезіңді құрады. Халқымыз «Тіл қоса алар жер мен көктің арасын» деп бе-
кер айтпаса керек. Осы сайысты тамашалаған əрбір көрермен жүрегінде 
тілге деген, оның ішінде ана тілімізге деген сүйіспеншілік отын жағып, 
ұйымдастырушыларға деген алғысын білдіргені сөзсіз. Дода барысында 
бірінен –бірі өза жарысып, бақтарымен баптарын тең сайлаған сайыскерлер 
тартымды ойын өрнегінұсына білді. «Əке тұрып ұл сөйлегеннен без» деген 
дана қалқымыз. Үлкенге құрмет көрсеткен шəкірттерден құралған «Жігерлі жа-
стар» командасы сайыс қортындысы бойынша ұстаздарына яғни «Керуен» то-
бына жол бастатып,  жеңіске жеткізді. Ұлы дəстүрін ұлықтап, қызы қуанышына 
қуанып тұратын халқымыздың дархандығы бүгінгі сайыста тағы бір мəрте 
дəлелденгендей болды. 

А.ҚАБЫКЕНОВА.

меняется. Поэтому «идентич-
ность» не определяющий и по-
стоянно действующий фактор, 
она сама зависит от других, 

блея народа Казахстана», по 
образу Ассамблеи ООН. Она 
политическая организация, 
дающая возможность предста-

все это не случайно. Известно, 
что при тоталитарной системе 
был ущемлен казахский язык, 
и он стал кухонным языком,

родить? Конеч
просе США - 
Там нет коре
шего этноса. С
рат разных при
Даже америка
пришельцы, к
наши предки. 
то перебрала
Поэтому там -
Что касается 
здесь жили на
лекой, седой

К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ К ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ 
НАДО ОТНОСИТЬСЯ СЕРЬЕЗНОНАДО ОТНОСИТЬСЯ СЕРЬЕЗНО

Депутат Парламента РК Олег Дымов опубликовал в 
«Казахстанской правде» (4 февраля 2011 года) статью 
«Объединяющий ресурс патриотизма». Автор взялся за 
важную, нужную проблему сегодняшнего дня. Статья 
написана в целом хорошо, читается с интересом, если 
не считать отдельных теоретических моментов. Пре-
жде всего, речь идет о примененном автором терми-
не «идентичность», которую употребляет в качестве 
главного аргумента. Раз взялся за какой-то термин, 
надо было выяснить, может ли он лечь в качестве ко-
зырной карты. 
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Осы орайда ағымдағы 
сəуір айының бел ортасында 
Агротехнологиялық факультет 
«Қозы көрпеш-Баян сұлу» күнін, 
яғни қазағымыздың «Ғашықтар 
күнін» кеңінен атап өтті. 
Аталмыш шараның бағдар-

ламасы үш түрлі сайыстан тұрды. 
Біріншісі – «сахналық көрініс 
қою», мұндағы талап – студент-
тер топпен немесе жеке сахналық 
қойылым қоюы керек еді. Сайы-
стан өзінің əртістік қабілетімен, 
сомдау шеберлігімен ерекше 
көзге түсіп, «ХХІ ғасырдың Қозы 
көрпеші мен Баян сұлуы» атты 
сахналық көрініс қойған ТӨТ-301 
тобының студенттері І орын бас 
жүлдені жеңіп алды. ІІ орынның 
жеңімпазы болып МШӨӨТ-101 
тобының студенті Жұмабай Ер-
кежан, ал ІІІ орынның жеңімпазы 
болып ТПП-302 тобының студенті 
Игнатенко Надежда танылды.
Екіншісі сайыс – «жеке дауы-

спен əн айту». І орын  бұлбұлдай 
əсем дауысымен əн шырқаған 
ТӨТ-201 тобының студенті Сар-
басова Əсемге, ІІ орын ОШІ-
301 тобының студенті Адамов 
Жандосқа берілді. 
Бағдарлама бойынша үшінші 

сайыс – «би сайысында» 
қазақ халқының брэнды сана-
латын «Қара жорғаны» бүкіл 
шеберлігімен билеп, буында-
рын былқылдатқан АГР-201 

тобының студенттері М.Асқаров 
пен А.Жакупова І орынның 
жеңімпаздары атанды. ІІ орын-
да «Шығыс биін» билеп мың 
бұралған ТӨТ-301 тобы болса, 
ІІІ орын «Тектоник» биінің нағыз 
шебері ТӨТ-301 тобының студенті 
Асқаров Мерхатқа берілді.  
Махаббат күніне орай ұйым дас-

тырылған сайысты қадағалап, 
əділ баға берген əділ қазылар 
алқасында Агротехнологиялық 
факультеттің деканы 
Т.К.Бексейітов, ОҮ бойынша декан 
орынбасары М.Е.Жағыпарова, 
ЗГиС кафедрасының меңгерушісі 
Н.Б. Боранбаева, «Биотехно-
логия» кафедрасының доценті 
Н.К.Ахметова болды. 

«Ректордың «Ұлттық мей-
рамдарды насихаттау» деген 
бұйрығы шыққан болатын. Жалпы 
жоғарыдан келген хабарланды-
рулар мен бұйрықтарға бей-жай 
қарамай, əрбір өткізіліп жатқан 
шаралардан шет қалмай, барын-
ша қатысуға тырысамыз. Биыл 
өзіміздің «Махаббат күнімізді» –  
«Қозы көрпеш-Баян сұлу» күнін 
неге атап өтпеске деп ойладық. 
Бұл шараны Агротехнологиялық 
факультетіне қарасты кафедра-
лардың меңгеру шілері мен 
оқытушылары жəне белсенді 
деген студенттері бір ауыздан 
жұмылып ұйымдастырды. Бірінші 
мəрте өткізіп жатқаннан кейін, 

аз-маз кемшіліктер болып жатты, 
əрине. Дегенмен «Махаббат күні» 
ойдағыдай өтті деп ойлаймыз. 
Жастарымыз да барынша тыры-
сты», - деп өзінің сөзін түйіндеді 
Агротехнологиялық факультеттің 
деканы Т.Бексейітов. 
Аталмыш шараны 

ұйымдастыруға белсенді 
атсалысқан студенттер ОШІ-301 
тобының студенті Адамов Жан-
дос, БТ-101 тобының студенті 
Байрон Лаура, БТ-102 тобының 
студенті Байтеміров Рамазан, 
МШӨӨТ-101 тобының студенті 
Темирзинова Зарина.   
Музыкалық аппаратураның, 

кос тюм дердің болмауы сияқты 
кем ші лік тер мүлдем сезілген 
жоқ. Керісінше жанды дауы-
спен айтылған тəтті əн мен 
қазағымыздың қара домбырасы-
нан төгілген əсем күй жанымызға 
жылулық ұялатып, кешті одан 
əрмен жандандыра, қызықтыра 
түсті. «Ғашықтар күніне» орай 
ұлттық нақышқа толы, бүкіл фан-
тазиямен, керемет талғаммен 
салынған қабырға газеттері 
мерекелік кештің сəніне айналып, 
ерекше сезімге бөледі. Оған қоса, 
агротехнологиялық факультеттің 
студенттері арасынан көптеген 
ақындар табылып, өздерінің 
«махаббат» тақырыбындағы 
шығар ған өлеңдерін оқып, жан-
жақты қырынан көріне білді. 
Жалпы аталмыш факультеттің 
студенттері сегіз қырлы бір сыр-
лы, он саусағынан бал тамған 
өнерлі болып шықты.

С. НЫСАНБЕКОВА.

Алматылықтар 15 сəуірде өздері айтып жүрген 
«Ұлттық ғашықтар күнін» қандай мазмұнмен, қандай 
мағынада «кең көлемде» («Айқын» гəзеті, 16 ақпан, 
2011ж.) атап өтпек? Сол күні кешкісін делебесі қозған 
жастардың мерекесі «Махаббат түніне» ауысып кет-
пей ме? Біреудің қызы немесе қарындасы, сөйтіп, от 
басады-ау. Ол арулар ертең –бір қазақ жанұясының 
келіні, қазақ балалардың анасы емес пе? Əлде осы-
лай болуы заңды құбылыс па? Жастық шағында 
жүктіліктен қорғанып-ап білгендерін жасауы керек 
пе? Алматыны «үлгі» етіп, өзге өңірлерде мерекені 
тойлау осылай жалғасары сөзсіз. Өйткені – Махаб-
бат күні емес пе?! Ғашықтардың сезімі барлық жер-
де бірдей, оны сырттан қоздырмау керек.
Шындығында, ақпан айындағы «Святой Вален-

тин күнінің» «Ғашықтар күні» (немесе «Махаббат 
күні») деп аталуында еді бар пəле, бейəдептілік! 
Алматылықтар жастар мен жасөспірімдерді 
алдағысы келді ме: «Ұлттық» махаббат күні» 
деп оны əдемілеп қойыпты. «Махаббат күні» (не-
месе «Ғашықтар күні») деген сөз жастар мен 
жасөспірімдерді жауапсыз қадамға баруға 
шақырмай ма? Ғашығы бар, ғашық емесі бар, 
жас иістен дəмеленіп, жай ермек үшін жүргендері 

бар, осы күні жас қыздарды «қақпанға» түсіруді 
мақсат еткен жандар барын салары анық, өйткені 
«ұлттық»(?) ғашықтар күні» ғой. Тіпті «ұлттық» 
сөзі болмағанның өзінде «Ғашықтар күнінің» 
ұлттық тəрбиеге тигізген зияны аз ба еді? Елімізде 
бұндай датаның аталуына көз жұма қарау күнə 
емес пе? Меніңше, бұған қоғам болып жол бермеу 
керек! Бұл пікірді республикалық «Ислам жəне 
өркениет», «Мырза» т.б. басылымдардың редак-
торлары, тілшілері қолдады. Мереке керек болса 
ұлттық құндылықтарды жаңғыртатын, бөтен ойға 
жетелемейтіндей болуы тиіс, мəселен, бауырлас 
елдермен «Қазақиада» өткізелік! 
Сөзімнің тоқетері: дені сау азат жанға, жастарға 

да атқан таңның əрқайсы – Махаббат күні! 
Т. РАМАЗАНҰЛЫ.

«Қызға қырық үйден тыйым, одан қалды 
күңнен тыйым» дейтін таза қазақы тәрбие күңнен тыйым» дейтін таза қазақы тәрбие 
беретін отбасылар бұдан былай Алматыға беретін отбасылар бұдан былай Алматыға 
өз қыздарын оқуға да, жұмыс істеуге де өз қыздарын оқуға да, жұмыс істеуге де 
жібермеуі ықтимал. жібермеуі ықтимал. 

«Қызға қырық үйден тыйым одан қалды«Қызға қырық үйден тыйым одан қалды

«Ұлттық ғашықтар күні» деген не пәле?«Ұлттық ғашықтар күні» деген не пәле? Бүгінгі жастың Бүгінгі жастың 
тәрбиесін ертеңгі тәрбиесін ертеңгі 
ұрпақ несімен үлгі ұрпақ несімен үлгі 

етпекетпек
...Күн жексенбі – кезекті демалыс. 

Жаймашуақ таза ауаны кеудеге молырақ 
жұтып, қала ортасындағы Ертістің жағасына 
жайғасқан  демалыс аймағындағы тас жол 
жиекпен келе жатырмын. Күн сəулесі нұрлы 
шуағын мол төгіп тұрған мынадай уақытта үйге 
қарай тым асыққың да келмейді екен. Əр жер-
де топ-топ болып жастар шоғыры көзге ілігеді. 
Олар да мына шуақты күнге шаттанғандай, 
мəз-мейрам, күлкілері жарқын, жүздерінде 
нұр ойнайды. «Жастық шақ - өмір көктемі» 
деп бекер айтылмаса керек. Олардың ойнақы 
үндері, сыңғырлаған күл кілері өздеріне 
жарасып-ақ тұр. Бірақ, олардың жанынан ары-
бері  өтіп жатқан бөгде кісілерге еш көңіл ау-
дармай, қысылмай-қымтырылмай жас жігіттер 
мен бойжеткендердің орындықтарды босат-
пай құшақтасып, аймаласып отырғандары 
көзге тым ерсі көрінеді екен. Кейбіреулері тал 
түсте біріне-бірі өлердей жабысып, тізелеріне 
отырғызып, базбір жігітсымақтардың 
қыздарды «алдарына өңгеріп» алып отырғаны 
көргенсіздік, тəрбиесіздік, тіпті шектен 
шыққан жүгенсіздік  демесімізге амал жоқ. 
Қынжылатынымыз, олар дың басым көпшілігі – 
өзіміздің өрімдей жас  қандастарымыз, еліміз 
тəуелсіздік алғалы бері ата-анасынан тəрбие 
алған қаракөздеріміз. Қазақта «Қазаннан 
қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді» деген мақал 
бар. Көкірегі ояу,  білігі мол, сөз мəнін ұғар 
адам үшін шеті мен қиыры жоқ тұнып тұрған 
керемет терең философия. Бір сөзбен-ақ көп 
нəрсені саналы кісіге  ұқтыра біл ген маржан, 
дана сөз дер ерік сіз таңғалдырады. Бірақ, сол 
атадан балаға жалғасып келе жатқан аузы дуа-
лы бабаларымыздан қалған маржан сөздерді, 
оның қасиетін қазіргі жастардың саңлауына 
сіңіре алмай  барамыз ба деген ой мазалай-
ды. Қайдам, қазіргі жастар рухани байлықтан 
материалдық байлықты жоғары қоятын болды 
емес пе?!
Кейде «Мен жастарға сенемін!» деп бүкіл 

дүниеге жар салған Мағжан Жұмабаевтың 
қанатты сөзі өз мағынасын жоғалтып бара-
ды ма деп үрейленем. Кейбір жастардың 
қазіргі іс-əрекеті мен қылықтарын көріп, ру-
хани мəдениеті мен ойларының таяздығын 
өлшеп, сана-сезімінің шолақтығына қарап «Біз 
еліміздің болашағымыз деп жүрген жастары-
мыз мынадай болса,ел ертеңіміз не болмақ?» 
деген ауыр, мұңлы ойға шомамын. Шынында, 
қазір ел арасында жастардың ұлттық тəрбиесі, 
ұрпақ тəрбиесі, олардың көңілге сыймайтын 
теріс қылықтары жайлы қоғамда теріс пікір 
аз емес. Оған не себеп? Тəрбие ісінің нашар-
лап, ұлттық намысымыз жоғалып,   рухани 
əлеміміздің кедейленуі ме?
Көктегі Ай, Күндей дара тұлға,
Қыз десе дүние, дала тынған.
Қазақтың намысы – ару қыздар,
Мəңгі өлмес арман-жырдан жара тылған! - 

деп халқымыз ар дақ тап əнге қосқан қаракөз 
қалқаларымыздың ертеңгі күні елдің сенімінен 
шығатын, білімді де білікті, саналы да парасат-
ты, тəлім-тəрбиесі жоғары, ізетті де инабатты, 
мейірімді болғанын қалар едік!  
Жастар ата-бабамыздың атадан балаға, 

ұрпақтан ұрпаққа мұра  болып келе жатқан 
дана халқымыздың жақсы ата  дəстүрлерін  
жалғастырып, ертеңгі ұрпаққа жақсылықпен 
табыстауы тиіс. Ұлттық намысты əрдайым 
жоғары ұстап, ұлтжандылық əрі  патриоттық  
асыл сезімдерді алаулатуға міндетті. Ал, 
бүгүнгі ұрпақ сол үдеден шыға алуда ма?

А. ҚАБЫКЕНОВАА. ҚАБЫКЕНОВА
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Жыл сайын «Валентин Жыл сайын «Валентин 
күні» барынша аталып күні» барынша аталып 
өтіп, студенттердің бір-өтіп, студенттердің бір-
біріне жүрекшелерді сыйлап біріне жүрекшелерді сыйлап 
жатқанын байқап жатамыз. жатқанын байқап жатамыз. 
Ал «Қозы көрпеш-Баян сұлу» Ал «Қозы көрпеш-Баян сұлу» 
күні жылда елеусіз, ескерусіз күні жылда елеусіз, ескерусіз 
қалып келді.  қалып келді.  
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КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МЕТАЛЛУРГОВМЕТАЛЛУРГОВ

26-28 апреля 2011 года в стенах нашего 26-28 апреля 2011 года в стенах нашего 
университета была проведена междуна-университета была проведена междуна-
родная научно-практическая конференция родная научно-практическая конференция 
«Металлургия Прииртышья в реализации «Металлургия Прииртышья в реализации 
программы форсированного индустриально-программы форсированного индустриально-
инновационного развития «Казахстан-2020».инновационного развития «Казахстан-2020».

Открытие конференции было предоставлено рек-
тору Павлодарского государственного университе-
та профессору д.э.н. Е.М.Арыну. Поддержал идею 
о проведении конференции и директор АО «Алюми-
ний Казахстана» А.Т.Ибрагимов. Представители ак-
ционерного общества и АО «Казахстанский электро-
лизный завод» презентовали свои научные статьи 
присутствующим преподавателям и студентам. В 
ходе реализации государственной программы фор-
сированного индустриально- инновационного раз-
вития Казахстана наличие дипломированных  спе-
циалистов одно из главных условий для её успеха. 
Именно об этом говорила О.В.Мельник – директор 
КГП  «Центр подготовки и переподготовки кадров 
управления предпринимательства и промышленно-
сти». По плану курса ФИИР на отечественных пред-
приятиях увеличивается количество рабочих мест, 
причем 90 % из них предназначено для казахстан-
ских специалистов и лишь 10% - на привлечение 
иностранных кадров. Заведующий кафедрой «Ме-
таллургия» Суюндиков М.М. дал свою оценку со-
временному развитию отечественной промышлен-
ности. В этом же направлении работали Быков П.О. 
к.т.н., доцент и Лихолобов Е.Ю инженер-технолог АО 
«Алюминий Казахстана». Их тема  «Перспективы 
переработки шламов глинозёмного производства с 
получением чугуна жидкофазным восстановлени-
ем» безусловно является составляющей на пути к 
успеху поставленного курса ФИИР. 

Д. ЖУМАНОВА.

ЖаршыЖаршы

- Жақсыбай Тұрсынұлы, та-
быс, жеңістеріңіз құтты бол-
сын. Факультет деканы ретінде 
қуанышты жайтты əңгімелеп 
берсеңіз... 

- Соңғы жылдары біздің факультет 
жақсы көрсеткіштерге қол жеткізіп 
жүр. Бірақ, биылғы жылдың табысы 
қомақты. Бəрімізге үлкен қуаныш 
əкелді ол.  Мəселен, былай болды. 
Елордамыз Астана қаласындағы 
Лев Гумилев атындағы Еура-
зия ұлттық унверситетінде өткен 
республикалық олимпиада бары-
сында біздің орыс филологиясының 
командасы І орынды жүлделеді. 
Ал қазақ филологиясының 
студенттері болса, Академик Е.А. 
Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінде 
өткен олимпиададан ІІ орын алды. 
Тап сондай көрсеткішке əлеуметтік 
жұмыс мамандығының студенттері 
де қол жеткізген еді. Абылай 
хан атындағы халықаралық 
қатынастар жəне əлем тілдері 
университетінде шет тілі филоло-
гиясы ІІІ орынды жеңіп алды. Ал 
университетіміздің журналистика 
кафедрасының студенттері болса, 
Əл- Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде өткізілген олим-
пиадада 11 команданың ішінен ІІІ 
орын алды. Жекелеген сындарда 
«қазақ филологиясы» тобының 
төртінші курс студенті Абышева 
Айымгүл І орынның, «журналисти-
ка» мамандығы бойынша төртінші 
курс студенті Мұқышев Алтынбек 
ІІІ орынның жеңімпаздары атанды. 

- Жақсыбай Тұрсынұлы, 
студенттер арасында өтетін 
республикалық пəндік олимпиа-
да жайлы айтып өтсеңіз...

- Студенттердің білім-білік ті-
лігін арттыруда, кəсіби шеберлігін 
жетілдіруде, ғылыми ізденіске 
баулуда Республикалық олим-
пиа даның орны өте зор. 90 
жылдардың соңында эконо-
микалық қиындықтарға байла-
нысты республикалық олим-
пиадалар өтпей қалды. Ал бүгін 
экономика дамыды, жағдайымыз 
жақсарды, білім-ғылымға барын-
ша көңіл бөлініп жатыр. Соның 
айғағы – студенттер арасындағы 
республикалық олимпиадалар 
өткізіле бастады. Бұл өте қуанышты 
жағдай. Осы орайда мен жəне 
біздің деканат ұжымы университет 
ректоры Ерлан Мұхтарұлы Арынға 
алғыс айтамыз. Ректорымыз қара 
шаңырағымыздың студенттерінің 
қатысуын қадағалап, қаржы ая-
майды. Рахмет айтамыз! Ал 
студенттеріміз университеттің на-
мысын қорғап, олимпиадаға ба-
рып, сенімімізді ақтауға барынша 
тырысады.

- Сіздің ойыңызша, осынау 
мəртебелі білім бəсекесінде 
жеңіске жетуде бақ шаба ма, 
əлде бап шаба ма?

- Менің ойымша, республикалық 
олимпиадаға қатысқан студент, 
ол – бағы жанған адам. Өйткені, 
алыс сапарға бару, білдей бір 
оқу ордасының намысын қорғау, 
біліміңді дəлелдеу əркімнің 

қолынан келе бермейтін іс қой. 
Сондықтан біздер сайдың тасын-
дай кілең іріктелген жүйріктер мен 
тұлпарларды ғана таңдаймыз. 
Жəне оларды бəйгеге сеніп дайын-
даймыз. Ал олимпиадаға қатысу 
студент шəкірттің жадында мəңгі 
сақталады. Ол өз білімін жат жерде 
сынайтын болады. Білімінің осал 
тұстарын сезіп, оны анықтайды. 
Ал осынау мəртебелі бəсекеде 
жеңіске жетуде, əрине, тек бап ша-
бады. Өйтені ол тек білімнің, баптың 
сайысы. Өйткені республикалық 
олимпиада дегеніміз – білім мен 
ғылымның үлкен бəсекелі шыңы. 
Ол шыңға кім сүрінбей жетеді, кім 
бірінші болады, сол – жеңімпаз.
Осы бір ретте айта кету міндет, 

біздің биылғы жеңістеріміз үшін 
оқытушы, ұстаздарымызға 
мың алғыс айтқым келеді. Бұл 
жеңстер көп нəрсені дəлелдеді. 
С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
білім сапасының жоғары деңгейде 
екенін тағы бір мəрте дəлелдеді. 
Сондықтан сөз соңында айтарым, 
біз мықты екенімізді дəлелдедік. 
Киелі Кереку жерінің, Баян 
өлкесінің білім-ғылымы əр уақытта 
құнарлы болады. 

- Жақсыбай аға, сұрақ та ры-
мызға жауап бергеніңізге рах-
мет.
Шəкірттеріңіз жылдан-жылға же-

тіс тіктерге молынан жете бер сін.  

Əңгімелескен: 
С.НЫСАНБЕКОВА.

Қазіргі кезде тапқырлар клубы  десең, 
А. Масляковты жəне оның əрдайым 
жаңартылып отыратын командасын 
елестетесің. Бұл əзілқойлар тобының 
ойынына бүкіл ТМД елдерінің жаста-
ры əлі де еліктеуде, əлі еліктейтіні 
айдан анық. Əзіл десе ішкен асын 
жерге қоятын жастар біздің универси-
тетте де баршылық. Біздің де өзіміздің 
КВН, əзілдеріміз, əзілқойларымыз да 
көрермендер мен жанкүйерлеріміз аз 
емес екен. Оны барлығымыз арада 
өткен университетіміздің жастар ісінің 
комитеті ұйымдастырған көңілділер 
жəне тапқырлар клубының кешінен 
көрген болатынбыз. 
Айтылғандай, бұл ақырғы финал 

ойыны еді, алғашқы іріктеу сайыстары 
өткен. Ол жылдың желтоқсан айында, 

жəне биылғы наурыз айларында болған. 
Соңғы ойынға ауыз жаптырмайтын 
əзілдерімен ең əзілқұмар, əзілшіл топтар 
ПМУ-дің «Сборная красивых», «Fresh», 
құрылыс факультетінің «Кирпичи» жəне 
ИнЕУ-дің «Жалюзи» командалары жол-
дама алған болатын. Бұл төрт əзілқой 
командалардың төртеуі де қалаулы 
жеңістің жемісін татты. Үшінші орында 
көршілес оқу ордасының «Жалюзи» ко-
мандасы, екінші орынды «Сборная кра-
сивых» жəне «Fresh» тобы бөліп алса, 
қалаулы бірінші орынның иеленушілері 
келешек құрылысшылар «Кирпичи» 
тобы. Залда отырған көрермендерге 
қызықты, өзекті тақырыптағы əзілдер 
сыйға тартылса, командалар қомақты 
ақшалай сыймен мадақталды.

Н.АНИСОВА.

«Біз КВН-ды бастаймыз!»«Біз КВН-ды бастаймыз!»«Біз КВН-ды бастаймыз!»«Біз КВН-ды бастаймыз!»«КИЕЛІ МҰРАМЫЗҒА ТАҒЗЫМ»«КИЕЛІ МҰРАМЫЗҒА ТАҒЗЫМ»

Акцияның ашылу рəсіміне 
қатысушы қонақтар əуелі универ-
ситет кітапханасын аралап, ондағы 
сирек кездесетін кітаптармен та-
нысты. Соның ішінде жиналған 
көпшілікті таң қалдырып, ерекше 
қызығушылықтарын оятқан оқытушы 
Нұржан Құлымбетовтің университет 
кітапханасына табыстаған Құран 
кітабы болды. ХІХ ғасырға жата-
тын бұл туынды - мұндағы ең көне 
кітаптардың бірі əрі бірегейі. Кітапхана 
қызметкерінің айтуынша, өңірімізде 
мұндай кітаптың үш қана данасы 
сақталған. Оның біреуі С.Торайғыров 
атындағы облыстық кітапханаға, 
енді біреуі Мəшһүр Жүсіп орталық 
мешітінің кітапханасына қойылған. 
Айта кетерлігі,  бұл кітаптардың 
барлығы да Н.Құлымбетовтің ата-
сына тиесілі. Ол кісі көз жұмар 
алдында осы қасиетті үш Құран 
кітапты кітапханаға, мешітке беруді 
аманаттап, қалған біреуін немересі 
Нұржанға сыйға тартқан екен.
Сондай-ақ, университет кітап-

ханасында кітап көрмесі ұйым-
дастырылып, келген қонақтарға білім 
ордамыздың «Кереку» баспасынан 
шығарылатын жəне мемлекеттік 
«Мəдени мұра» бағдарламасы аясын-
да жарық көрген кітаптар қойылды. 
Университеттің бастамасымен шы-

ғарылған қазақ халқының асыл 
арыстарының тұлғалық энциклопе-
диясы көпшіліктің қызығушылығын 
тудырды. Бұл серия бойынша əзір-
ше, Абай Құнанбаев, Шəкəрім Құ-
дай бердіұлы, Мəшһүр Жүсіп Көпеев 
жəне Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
тұлғалық энциклопедиялары жарық 
көрді. Университет басшысы Ер-
лан Мұхтарұлы бұл игі бастама 
өз жалғасын табатынын жеткізді. 
Ашылу рəсіміне қатысушылар одан 
кейін Əлкей Марғұлан атындағы 
археологиялық мұражайға атбасын 
бұрып,  өңірімізден табылған құнды 
жəдігерлер тарихымен танысты.       

«Киелі мұрамызға тағзым» акция-
сының ашылу рəсіміне жиналғандар 
дөңгелек үстел басына жиылып, 
акция аясында атқарылатын іс-
шаралар жайлы баян дады. «Нұр 
Отан» ХДП облыстық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары 
Айгүл Нұркина университет бас-
шысы, еліміздің мəдениет, өнер са-
ласына ерекше үлес қосып жүрген 
Ерлан Мұхтарұлына партия аты-
нан «Белсенді қызметі үшін» омы-
рау белгісін тапсырды. Акцияны 
ұйымдастырушылар облысымыздың   
барлық аудандарын аралап қайтуды 
негізгі жоспарларына қойып  отыр.

Қ. ХАШЫМҚЫЗЫ.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 
«Киелі мұрамызға тағзым» акция сының салтанатты ашылу «Киелі мұрамызға тағзым» акция сының салтанатты ашылу 
рəсімі өтті. Оған қара шаңырағымыздың ректоры, экономика рəсімі өтті. Оған қара шаңырағымыздың ректоры, экономика 
ғылымдарының докторы, профессор Ерлан Мұхтарұлы Арын, ғылымдарының докторы, профессор Ерлан Мұхтарұлы Арын, 
«Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясының Павло-«Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясының Павло-
дар облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары дар облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары 
Айгүл Нұркина, Бұқар жырау атындағы облыс тық əдебиет жəне Айгүл Нұркина, Бұқар жырау атындағы облыс тық əдебиет жəне 
өнер музейінің директоры Роза Игібаева жəне университеттің өнер музейінің директоры Роза Игібаева жəне университеттің 
профессорлық-оқытушылық құрамы мен студенттері қатысты.профессорлық-оқытушылық құрамы мен студенттері қатысты.

Сәуірдің ортасын-Сәуірдің ортасын-
да университет да университет 
қабырғасында көңіл-қабырғасында көңіл-
ділер және тапқырлар ділер және тапқырлар 
сайысы ның фина-сайысы ның фина-
лы өтті. Сайыстың лы өтті. Сайыстың 
ұйымдастырушылары ұйымдастырушылары 
жастар ісінің комитеті. жастар ісінің комитеті. 
Финалға  өткен Финалға  өткен 
қатысушылары  ПМУ қатысушылары  ПМУ 
және ИнЕУ студенттері. және ИнЕУ студенттері. 
«Мы начинаем КВН!» - «Мы начинаем КВН!» - 
көп жылдар бойы дәл көп жылдар бойы дәл 
осындай сөздермен осындай сөздермен 
басталатын. Біздің  басталатын. Біздің  
ата-аналарымыз, содан ата-аналарымыз, содан 
соң біз көгілдір экран-соң біз көгілдір экран-
нан  көңілділер және нан  көңілділер және 
тапқырлар клубының тапқырлар клубының 
өнерін тамашалаудамыз.өнерін тамашалаудамыз.

Жақсыбай Тұрсынұлы, та- - Жақ

Біздер кілең жүйріктер мен Біздер кілең жүйріктер мен 
тұлпарларды ғана таңдаймызтұлпарларды ғана таңдаймыз
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Ғаламдық экономикалық дағдарыс түрлі тұжырымдар түйіндеуге септігін 

иелік етеді дейді. Солайы солай шығар. Тағы бір білгіш сәуегейлердің ойынша 

кетеді мыс...кетеді мыс...

бақылайтын Кана дадағы халықаралық ұйым «Әлем халықтарына 

тырысқан екен. Нәти-

келген.келген.

калық дағдарыс түрлі тұжырымдар түйіндеуге септігін калық дағдарыс түрлі тұжырымдар түйіндеуге септігін 

лайы солай шығар. Тағы бір білгіш сәуегейлердің оойы шалайы солай шығар. Тағы бір білгіш сәуегейлердің оойыншншаа 

ұйым «Әлем халылықтарыынаадағы халықаралық ұйадағы халықаралық ұйым «Әлем х қ радағы халықаралық ұйым «Әлем халылыққтаррынынна аааа

ти-ти-

ҚАУІП ҚАЙДАН?ҚАУІП ҚАЙДАН?

Мемлекетшелдік санаМемлекетшелдік сана
Сұмдық... Сұмдығы сол Ре-

сей мен Қытай құдай қосқан 
көршіміз болса, өзін ұлы пар-
сы ұрпағы ретінде сезінетін 
ирандықтармен Каспий теңізін 
ортақ пайдаланып отырмыз.
Енді жаһан жұрты сұстанып 

отырған көршілер қаупі жайлы 
саралап, сараптап көрелік.

Біріншіден, көршілер ішкі 
саясатқа араласуға ынталы.
Жарты əлемді билеген 

Кеңестер Одағының мұрагері 
Ресей Федерациясы бұрынғы 
қауқарын қайтаруға ба-
рынша кірісті. В. Путиннің 
сəт сайын төбе шашымыз-
ды тік тұрғызарлықтай ой-
ларын естіп жүрміз ғой! 
ҚазАқпарат Путиннің: «Екі 
ел экономикасының, атап 
айтқанда, олардың өндіруші 
– ең бастысы мұнай-газ сала-
ларында кеңінен болуы, тығыз 
ұжымдасып жұмыс істеуге 
алғышарт жасайды. Бұл жер-
де біздер бір-бірімізге тек 
көмектесіп қана қоймай, өзара 
іс-қимылдарымызды терең 
үйлестіруіміз керек», – деген 
астарлы сөзін айтып, Влади-
мир Путин мырза Қазақстанда 
мұнай жəне мұнай өнімдерінің 
биржасын ашуды ұсынғаны 
жайлы ақпарат таратқаны бар. 
Сонымен қатар, Кедендік 

одақ турасындағы мəселелер 
толғандырары сөзсіз. Қазақ-
стан, Ресей, Беларусь мем-
лекеттерінің арасында Ке-
ден одағының құрылуы əлде 
біреулер айтып жүргендей, 
Кеңес одағын жарым-жар-
тылай болса да тірілтуге 
бағытталған талпыныс емес. 
Мұның өзі табиғаты жағынан 
əуелі нақты экономикалық 
ықпалдасуды білдіретін үлкен 
символдық мəнге толы шара 
деп бағалауда экономистер. 
Енді бірі Қазақстан мен Ресей 
жəне Беларусь арасындағы 
кедендік одақ арқасында 
қазақ елі пайдаға кенелетін 
болады деуде. Бəлкім со-
лай шығар. Дегенмен де, 2011 
жылы шілденің 1-інен бастап 
шекаралық бақылаудың бар-
лық түрлерін алып тастайтын 
үштік экономикалық одақтан 
Ресейдің көздеген мұраты, 
мақсаты бар екенін ұмытпаған 
дұрыс. 
Сібір аюы кеткен есесін 

қайтаруға бас ауыртып от-
ырса, өз мекеніне бұқарасын 
сыйдыра алмай отырған 
Қытай жерімізден дəмелі. 
Олар еліміздің ішкі тынысы 
мен жағдайына нақты арала-
спаса да, жалға болса да жер 
алуға мүдделі екендерін таны-
тып келеді. Сондықтан болар 
қытайлықтар елімізден соя егу-
ге жер жалдап алады дегенді 
естіп бəрімізде даурықтық. Бұл 
жайлы Аспан асты елінің «Рень 
минь рь бау» (халық газеті) 
газетінің ағылшын тіліндегі 
сайтында жəне Парижде 
шығатын «Le Monde» газеті 
«Қазақстанның 7 мың гектар 
жері 10 жылға Қытайға жалға 
беріледі, 3 мың қытай диханы 
осы көктемде барғалы жатыр» 
деген мəлімет жариялады. Осы 
жаңалықты естіп қазақ зиялы-
лары мен қарапайым əлеумет 
қарсылықтарын білдіргенін 
білеміз. Өкімет болса, бұл 
ақпарат жалған екенін айтып 
ақталып, олай болуы мүлдем 
мүмкін емес деген болатын. 
Шындығында бетіңе қарап 

жымиып күліп жүре беретін 
қытайлықтардың əлемді жау-
лау саясаты да тым астарлы. 
Жаһанды қытайландыруды 
мақсат тұтатын көршіміз қаржы 
салып отырған өнеркəсіптер 
сервистеріне жерлестерін 
шақырады. Сонымен қоса тех-
никаларын əкеледі, сосын оны 
жөндейтін мамандарын тарта-
ды. Осылайша қарасын едəуір 
көбейтіп алған қытай азамат-

тары құқықтарын алға тартып, 
киімін, азық-түлігімен қоса 
аспазын алдыртады. Осын-
дай жолмен өздерін көбейтіп, 
шет елдердегі қалалар мен 
аудандарды қытайландыру 
тəжірибесін қолдана бермек. 
Ең қызығы, Қазақстанға келіп 

жұмыс істейтін компанияларды 
Қытай өз кезегінде салықтан 
босатып жəне мерзімсіз, 
өсімсіз қаржымен қолдап от-
ырады екен. Тіпті жергілікті 
ұлт өкілдеріне үйленген 
жігіттердің жалақысын 10 есе 
көтеріп, оларға да жан-жақты 
көмектеседі. Онымен қоймай 
қай жерде болмасын қытайлық 
дəстүрді паш ететін жағдай ту-
дыра бастайды. Қазірдің өзінде 
Алматы қаласында 100-ден 
аса мейрамханалар мен кафе-

лер, 2 банк, 48 жанармай құю 
бекеті, Мəдениет орталығы, 
270 бірлескен кəсіпорындар, 
Конфуций институты 
жұмыс жасап жатса, алдағы 
уақытта Қапшағайдағы ойын-
сауық қалашығынан дəмелі. 
Өзіміздің Павлодарда 5-ке 
тарта кафе мен мейрамхана-
лар жəне қытай тілін үйрететін 
орталығымен қатар Алю-
миний зауытындағы қытай 
жұмысшыларын да қосыңыз. 
Басқа өңірлердегі мəселелер 
де солай. Демек, жылды артқа 
тастаған сайын қара қытай 
саны елімізде өсіп келеді. 

Екіншіден, инвестициялық 
тəуелділік.
Əлемдік дағдарыс кезінде 

қуатын арттырған шығыстағы 
көршімізге сыртқы қарызымыз 
жайлы нақты айта алмаймыз. 
Десе де, Қытай Қазақстанға 
10 миллиард инвестиция 
құйып, қазақ жеріндегі мұнай-
газ, энергетика саласын ұстап 
отырған басты державаға ай-
налды (Қытайдың 20 ірі компа-
ниялары мен 2000 бірлескен 
компаниялары Қазақстанда 
жұмыс жасауда). 
Ресей ықпалы бұдан да 

зор. Шындығында Ресейге 
экономикалық мұқтаж дығы-
мыз ды мойындау қажет. Ке-
рек десеңіз күнделікті өмірдегі 
қарапайым заттарды Ресейден 
тасымалдаймыз. Басқасын 
айтпай-ақ, көрші елдің Қазақ-
стан дағы ірі банк секторлары-
на ауыздықтана бастағаны көп 
нəрсені аңғартса керек (Тұран 
Əлем банкінің акциялары). 
Қазақстанның əлеуеті өте зор, 
маңызы мен пайдасы көп алып 
базар болғанымен Ресейге 
экономикалық тəуелділіктен 
толық арылған жоқ.

Үшіншіден, ақпараттық сала-
да тəуелділік бар.
Қытай тіліндегі ақпарат 

өніміне тəуелді болмасақ та, 
Ресей қаржыландыратын ақпа-
раттарға мұқтаждық жоқ емес. 
Орыс тілді БАҚ елі міздегі тара-
лым үлесі 90 пайыз. Мəселен, 
Қазақстанда 3800-дей орыс 
тілінде газет шықса, Ресейден 5 
мыңнан астам газет келеді. (Ал 
қазақ газет терінің саны - 550-
ге жуық). Оның үстіне елімізде 
қазақтың ұлттық мүддесіне 
қыз мет ететін қазақ тілді теле-
арна жоқ. Ең сорақысы отан дық 
кейбір телеарналардың акция-
ларын Ресейліктер иемденуде. 
Орыстан қалғысы келмейтін 

Аспан асты елі де ақпарат 
құралдарын ақырындап ендіріп 
келуде. Мəселен, елімізде ұлты 
қытайлық диаспораға арналған 
деген желеумен қытай жəне 
орыс тілінде шығатын «Хаса-

к э с ы -
тань хуа-
цяо бао» 

газеті тара-
ла бастапты. Егерде бірнеше 
жылдан кейін та ғы да Қы тай 
өкіметі қар жылан ды ратын га-
зеттер оқыр ман дарға жол тар-
тып, кө гілдір экраннан қытай 
мə дениеті жайлы насихаттай-
тын өнімдер пайда болып жат-
са таң қалмаңыздар.

Төртіншіден, идеологиялық 
тəуелділік.
Өзінің тарихымен қоса 

көршілерінің бағзы ғұмырын 
хаттаған Қытай бүгінде тари-
хи дерек көздерін бұрмалап 
елімізге жіберуде. Бəрімізде 
газет беттерінен «Ли Бой» 
қазақ «Елібай ақын екен деп 
сүйінші сұраған зиялыларды 
жəне оған қарсы дау айтқан 
тарихшылардың уəждерін 
оқыдық. Сондай-ақ, «Зсан» 
деген қытайдың классик 
жазушысының түбі түрік тек-
тес дегендей ақпараттар қазақ 
даласында кезіп жүр. Ол аздай 
көршіміздің жалпы орта білім 
беретін мектептерінің 9-сынып 
оқушыларына арналған та-
рих оқулығында Қазақстанның 
оңтүстік бөлігі Қытайдың та-
рихи мекені, қоныстанған тер-
риториясы деп көрсетіліпті. 
Онда көшпелі бұзық халық 
атақонысты тартып алған 
деп енді ғана сана тоқтатып 
келе жатқан қытай азаматта-
рын оқытады екен. Енді бұған 
не дейсіз? Айтар уəжіңіз, не 
ренішіңіз бар?.. 
Ресейдің жайы мүлдем 

бөлек. 70 жыл бойы Кеңес 
өкіметі саясат, шаруашылық 
саласында ғана емес, ғылым, 
білім, идеологияның да тізгінін 

қатал тартып ұстап, марксизм-
ленинизм ілімін темір заңға 
айналдырғанын білеміз. Сол 
кезеңде ұлттық тарих пен 
төл əдебиеттер бұрмаланып, 
Кеңестер идеологиясының 
негізінде жасалған, жазылған 
рухани əлемімізді толық та-
залап алған жоқпыз. Бұл ұзақ 
əңгіме... Мұның өзі жеке өзек 
етер мақала.

Бесіншіден, көршілердің елі-
мізді қалтқысыз зерттеуі. 
Ресей мүддесіне қалтқысыз 

қызмет жасайтын бұқаралық 
ақпарат құралдары (жоғарыда 
аталған елімізде тарайтын 
орыс тілді БАҚ) мен ғылыми 
институттары Қазақстанның 
басқан қадамын бақылап отыр. 
Керек десеңіз, елімізге келген 

мəртебелі қо-
нақ тар мен Ел-

басы жəне басқа да жа ға лы-
лардың шет елдерге сапарын 
мұқият бақылап анализ жасау-
да.
Қытай да жері байтақ, табиғи 

байлығы көп көршісін зерттеу-
ден кенде емес. Аждаһа елінде 
Қазақстан мен Орталық Азия-
ны бақылайтын 10-нан астам 
ғылыми зерттеу орталықтары 
жұмыс жасауда. Əрине, басты 
нысанада – Қазақстан. Оның 
үстіне елімізде жүрген əрбір 
қытай азаматы ақпараттың 
объективті көзі. Олар еліне 
барғанда «қазақтар не істеуде, 
не істегелі жатыр» дегендей 
сауалдарға қауіпсіздік орган-
дарына түсініктеме жа зып 
қал ды рады екен. Сонымен 
қатар, Шыңжанда шы ға тын 
экономикалық газет те Қазақ-
станның күнделікті тұр-
мыстық жағдайы, базардағы 
нарықтық өзгерістерден ба-
стап Ақ Ордадағы мемлекет-
тік мəселелер жарияланады 
екен. 

Алтыншыдан, екі держава-
да елімізге əскерін ендіруге 

мүдделі.
Отанымызда Ресеймен бір-

лесе түрлі əскери оқу-жаттығу 
сынақтары өтуде. Оған қоса 
еліміздегі əскери полигондарды 
жалға алуы да қауіпсіздігімізге 
күдік тудырмай ма?
Қытай да бірлесе əскери 

тəжірибелік шаралармен айна-
лысуға мүдделі. Қазірдің өзін-
де екі елдің біріккен əскери 
жаттығуларын ұйымдастыру 
қолға алынып жатқан көрінеді. 
Мəселен, 2010 жылы еліміздегі 
Мəтібұлақ полигонында бірік-
кен əскери оқу-жаттығу ша-
расын өткізу жоспарланып 

отыр. Сонымен қоса қытайдың 
əскери оқу мекемелері қазақ 
жауынгерлерін оқытуға грант 
бөліп, оны жыл сайын көбейтіп 
келуде. 

Жетіншіден, иммиграциялық 
қауіп бар. 

Кейбір Кəрі құрлықтың ақ-
парат көздері Қазақстанда 
500 мыңға жуық қытай азамат-
тары бар дейді. Олар 20 жыл-
дан кейін 20 миллион болады 
деп есептеп қойыпты. Ал Қы-
тайдың орталық ақпарат көз-
дері 5 мың қытайлықтар Қа-
зақ стан Республикасының 
аза мат ты ғын алды дейді. Тұ тас 
қара құрлық (Африка) ел де рі не 
инвести циялар салып қытай-
ландыруды қолға алып, Амери-
ка құрама штаттары мен Еуропа 
елдеріндегі қа ла лардың квар-
талдарын то лы ғымен қытай-
ландырып жат қан көршіден 
келетін им мигра циялық қауіп-
тен сескенуге болады. Қытай 
им ми грант тарының саны елі-
міз де еселеніп жатқанына 
біз ойланбасақ та, Ресейді 
толғандырып отыр. (Себебі де 
жоқ емес. Қытай 250 милли-
он азаматтарын өзге елдерге 

жіберуге құлықты. Демек, 
жері байтақ қазақ еліне 

лек-легімен азаматта-
рын қоныстандыра 
ма деп үркуде. авт.) 
Бұл орайда орыс-

тың ұпайы түгел. 
Еліміздің 42 пайы-
зын құрайтын оры-
стар мен орысқа 
қыз мет жасауға 
дай ын тілі мен рухы 
орыс тан ған қа зе-
кем бар. (Өкініштісі 
сол орыс ты құ дай-

ындай кө ре тін шала 
қазақ тар дың көбінің 
қолында билік бар. авт.). 

Оның үстіне Путин өкіметі 
Қазақстандағы орыс тілді 

қауымның жағ дайын мұқият 
қада ға лап, керек жерде нақ ты 

моральдық кө мек тер көр сетудің 
жолында аянып қалмақ емес.

Сегізіншіден, ең қауіпті һəм 
қорқынышты қауіп қазақтың 

өзінен.
Қалайша қазақтан қауіп күтуге 

болады деп таң қаларсыз?! 
Хакім Абай айтпақшы қазаққа 
қауіп тек қазақтан демей ме? 
Сенбесеңіз қазақтың күнде-

лікті өмірін бір бақылап қара-
саңыз...

- Бүгінде мың қазақтың 
ішінде бір орыс болса орыс 
тілін білетінін дəлелдеп, мақта-
нышпен орысша сөйлейтін 
қазақ емес пе?

- Орысты көрсе құдайындай 
сыйлап, қадірлеп, қандасын 
көрсе менсінбей қарайтын кім?

- Менмен, тəкəппар орыстың 
ығына жығылуға дайын тұ ра-
тын қазақтан қалайша қауіп 
күтпейсің?

- Бүгінде қарындасын, қызын 
қытайға бере салып, орыс 
қыздарына құда түсуге дайын 
тұратын кім?

- Бүкіл жер асты қазынасын 
қытайға сатып, шекарасын 
орысқа ашып беріп отырған 
қазақ емес пе?

- Отанымыздағы аз ғана диа-
спора өкілдерін ұлт ретінде 
ұлықтап, төрге шығарып, өзін 
бейшара, өркениеттен қалған 
халық ретінде бағалайтын 
қазақтан қалайша қорықпасқа?

Түйер ой. 
Қос бүйірімізде қоныстан-

ған державалардың еліміз-
дегі бүгінгі ықпалын осылай 
өрбітсек, қазақтың қазаққа 
қамқорлығы (керісінше) тура-
сындағы əлқи саны тым ұзақ 
əң гіме леуге болады. Енді 
осыдан ой түйген оқырманға 
айтарымыз оян, ойлан, кеш 
болмай қам дан де мек піз!..

Н. БАЙГЕНЖЕ.



№ 4 (126) 
сəуір, қоян жылы 2011

) 

11ЖанайқайЖанайқай

«Сəлемдесу – парыз» екенін бəріміз 
де білеміз. Өйткені, сəлемдеспей тұрып 
кісімен тілдесу адамилық қасиетке жат 
нəрсе. Сондықтан да, қасиетті Құран 
Кəрімде: «Егер сіздерге біреу амандас-
са, сəлемін одан да асыра не дəл солай 
қабыл алыңыздар», – делінген. 
Ал қазіргі күні біз қалай амандасып 

жүрміз? «Сəлем», «Сəлеметсіз бе», 
«Қалың қалай?», «Аман ба?» - дегендей 
амандасу сөздерін қолданып жүрміз. 
Бір жағынан сөздік қорымыздағы бұл 
амандасу түрлерімен мақтануға бола-
ды. Десе де, еш мағына бермейтін оры-
стан кірме сөздерді қолдану жағынан 
алдымызға  жан салмай отырмыз. 
Мəселен, «Сəлем-привет», «Сəлеметсіз 
бе?-здравствуйте», «Қалын қалай?-как 
дела», «Аман ба?- как поживаеш?»деп 
аудара беруге болады.  
Осы амандасу терминдерін ғалымдар 

мен мəдениет қай раткерлері көбіне 
қол да на тыны қынжылтады. Ұлт зиялы-
ларына балап жүрген ғалымдарымыз 
орыстан кірме сөздермен амандасып, 
ата түркіден қал ған «Армысың» ис-
лам дінін ұстанған бабаларымыздың 
«Ассалаумағаликум», «Ассаламалей-
кум уа рахматуллахи уа барекатуху» 
сəлемдесуден безінеді. Бұл қалай 
болғаны сонда? Бəлкім «Армысың», 
«Ассалаумағаликум», «Ассаламалей-
кум уа рахматуллахи уа барекатуху» 
дегендей амандасудың қадір-қасиетін 

білмейтін шығар?.. 
Бүкіл түркі тілінде «арма» сөзі хал 

жағдай сұрасудың бір түрі. «Арыма», 
«шаршама», «қажыма» деген мағынаны 
білдіреді. «Арма!» – деген əлге қуат, Бар 
бол! – деген бəрінен зият», «Астықтың 
үлкені жарма, Сəлемнің үлкені «арма». 
Осынау қазақтың бір-ақ «арма» сөзі 
ауру – сырқау, қайғы – қасірет, бəле-
жала, жоқшылық жоламасын деп бір 
өзі барша жақсы тілекті арқалап тұр. 
Ал «Ассалаумағаликум» «Алланың 
нұры жаусын» дегенді білдіреді. Бұлай 
амандасу дəстүрі Адам ата (ғ.с.) пайда 
болған ықылым заманнан жалғасып ке-
луде. Мұны Əбу Һурайрадан жеткен ха-
бардан білуге болады. Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (с.а.с.): «Аллаһ адамды бойын 
алпыс кез етіп жаратты, сосын оған: «Ба-
рып анау періштелерге сəлемдес жəне 
олардың саған не сəлем қайтаратынын 
тыңда, бұл сенің сəлемдесуің жəне 
сенің ұрпағыңның сəлемдесуі болады», 
- деді. Адам оларға барып: «Əссəлəму 
ғалəйкум»,-деді. Олар: «Əссəлəму 
ғалəйкə уа рахмəтуллаһ», - деп, оның 
сəлеміне: «уа рахмəтуллаһ» дегенді 
қосты», - деген. (Бұхари, Муслим). 

«Уа рахмəтуллаһи» - дегені «Аллаһтың 
мейірімі, рақымы жаусын» деген 
мағына берсе, «уə бəрəкəəтуһ» - дегені 
«Аллаһтың берекесі жаусын»,-дегенді 
білдіреді. Əр кездескен сайын осылай 
мағынасы ауқымды сөздер арқылы 

өзара дұға айту шынымен-ақ адамдар 
арасында махаббат пен теңдікті туды-
ратыны сөзсіз.
Ендеше біздің ғалымдарға осы аман-

дасу, сəлемдесу терминдерін қолдануға 
не кедергі? 
Егерде «Əссəлəму ғалəй кум уа 

рахматуллаһи уə бəрəкəəтуһ» деп 
сəлемдесуден мол сауап алатынын 
білсе, ендігі жерде осылай аман-
дасар. Жалпы, сəлем беруші адам: 
«Əссəлəму ғалəйкум уа рахматуллаһи 
уə бəрəкəəтуһ»,-деп айтуы мустахаб, 
яғни жақсы, ал жауап қатушы адам: 
«Уа ғалəйкумус сəлəм уа рахмəтуллаһи 
уə бəрəкəəтуһ», - деп жауап қатады. 
Бұлай сəлемдесу отыз жақсылыққа тең. 

Бір күні Аллаһ елшісі (с.а.с.) қасынан 
бір адам өтіп бара жатып: «Əссəлəму 
ғалəйкум», - деп, өтіп кетеді. Сонда 
ол кісі (с.а.с.): «Он жақсылық жазыл-
ды», - дейді. Біраз уақыт тан кейін басқа 
бір адам өтіп бара жатып: «Əссəлəму 
ғалəйкум уа рахматуллаһ»,-деп, өтіп 
кетеді. Сонда Аллаһ елшісі (с.а.с.): 
«Жиырма жақсылық жазылды», - дейді. 
Біраз уақыттан соң үшінші адам өтіп 
бара жатып: «Əссəлəму ғалəйкум уа 
рахматуллаһи уə бəрəкəəтуһ»,-деп, өтіп 
кеткенінде Аллаһ елшісі (с.а.с): «Отыз 
жақсылық жазылды», - дейді. (Нəсəи, 
Бұхари «Əдəбул муфрад». Сахих/
сенімді/хадис).

 А. АНАРБЕКОВА.

Ғалымдардың сәлемдесу мәдениеті қандай?Ғалымдардың сәлемдесу мәдениеті қандай?
Амандасу – әр адамның мәдениетінің қайнар бұлағы десек, Амандасу – әр адамның мәдениетінің қайнар бұлағы десек, 
артық айтқандық емес. Мәдениеттіліктің белгісін аңғаруға артық айтқандық емес. Мәдениеттіліктің белгісін аңғаруға 
болатын амандасу дәстүріне әу бастан аталарымыз зор болатын амандасу дәстүріне әу бастан аталарымыз зор 
мән берген. Тек ғана 70 жыл Кеңестер елі билеген кезде аман-мән берген. Тек ғана 70 жыл Кеңестер елі билеген кезде аман-
дасу дәстүрінен жаңылып, қала бердік.  дасу дәстүрінен жаңылып, қала бердік.  ТӘ
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Біздің еліміздегі адамзат қажеттілігі 
үшін қызмет жасап жатқан зауыттардың 
саны жағын ескергенімізбен адам 
денсаулығына төндірер нəубетті жиі 
айта қоймаймыз. Алысқа бармай-ақ 
тек өз өңіріміздегі алюминни, машина 
шығару зауыттарымен мақтана ала-
мыз. Ал одан шығатын түтін, небір жай-
сыз иістердің адамдардың күнделікті 
өмірі мен дем алуларына қан шалықты 
зиян екені белгілі. Сонымен қатар, 
табиғаттың ластануы мен адамдарың 
өміріне төнер қауіпті ысырып қойып 
өңірімізде натрий цианид зауытын 
ашуды жоспарлауда. Ал, жергілікті эко-
логтар бұндай объектінің құрылуына 
мүлдем қарсы біріншіден, цианид на-
трий неорганикалық улылардың ең 
күштісі болып табылады. Екіншіден, 
қоршаған орта бұндай тежеуілді көтере 
алмайды. Бəрімізге белгілі циянид на-
трий алтын өндіру компаниясында 
өз өндірісін ұлғайтуға мол мүмкіндік 

береді. Сондай-ақ, адам өміріне бұл на-
трий цианидінің 0,1 грамы өлім аузына 
əкелетіні ғылыми түрде дəлелденген. 
Жəне де натрий цианиді тыныс алу жол-
дарына кері əсер беріп, нəтижесінде 
ол жүрек ауруына алып келуі де əбден 
мүмкін. Жəне де натрий цианиді теріге 
де теріс əсерін береді. Ал, экологтар 
мен қоғамдық экологиялық компания-
лар: «зауыттың уды өндіру жолы жоқ!» 
деген дабыл қағуда.  
Зауыттар мен көліктерден шығып 

жатқан газдардан денсаулығымызға 
қауіп төнеді деп жар салатын қарапайым 
тұрғындар кейде өзімізде өз өмірімізге 
өзіміз қастық жасап жатамыз. Бірақ оны 
аңғармаймыз да. Себебі, күнделікті 
өмірде өзендер мен ағынды суларға, 
көшелерге онан қала берді демала-
тын саябақтарда ішіп-жегенімізден 
қалған қалдықтарды арнайы орындарға 
емес, далаға шашып кетуді абырой 
көреміз. Бірақ оның қоршаған ортаға 

қаншалықты зиян екенін білсек те 
білмейтін бола қаламыз. Қаланың ішкі 
тазалығына келетін болсақ, тіпті кейбір 
жерлерде қоқыс тастайтын арнайы 
орындарынан бастап, адам жүретін 
жолдарға дейін қоқыстар. Міне, осы-
дан кейін адамдардың бір – бірінің 
денсаулықтарына көңіл бөлмеулеріне 
жə не де табиғатқа деген сүйіс пен-
шіліктің жоқ тығына көзіміз анық жетеді. 
Өздеріңізге белгілі Дүниежүзілік 
Денсаулық Сақтау Ұйымыдарының 
құжаттарында ашық жазылғандай, 
адам денсаулығына дəрігерлік са ланың 
жұмыстарынан 10 пайызы ғана пайдалы 
болса, оның 40 пайызға жуығы табиғат 
жағдайына жəне де экологияға байла-
нысты. Сонымен қатар Конституцияның 
бірінші бабына назар аударсақ еліміз 
өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық 
жəне əлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырды, сонымен қатар оның ең 
қымбат қазынасы болып – адам жəне 
адамдардың өмірлері, құқықтары мен 
бостандықтары деп, алтын əріптермен 
жазылған. Экологиялық проблемалар-
ды шешу жолдары: Жер бетінің түпкір-
түпкірінде экологиялық жағдайлардың 
нашарлауы барлық мемлекеттерді 
одан шығу жолдарын іздеуге мəжбүр 
еткендіктен жүзден астам мемле-
кеттерде қоршаған ортаны қорғауды 
басқаратын министрліктер, депар-
таменттер мен агенттіктер құрылды. 
1970 жылдан бастап экологиялық 
дағдарыстан шығу жолдарын бірге 
іздестіріп, қажетті шараларды бірге 

жүргізу туралы келісімге қол жетткені 
жөнінде өткен тарихымыздан білеміз. 
Сонымен қатар адам денсаулығының 
өзі ішкен суы мен жұтқан ауасының са-
пасына байланысты. Міне, сондықтан 
əрбір адам өзін қоршаған ортасының 
тазалығына шала – шарпы қарауына 
жол бермеуі керек. Мұны əрбір адам-
зат баласы жақсы біледі. Соның өзінде 
де, осылардың бəрін біле тұра кейбір 
адамдардың табиғаттың тазалығына 
мəн бермеуі жəне де жандарының ашы-
мауы. Осының салдарынан басқа да 
адамдардың өміріне бұл табиғиғаттың 
ластануы терісінен əсерлерін беру-
де. Сондай – ақ, кеңес дəуірі кезінде 
«табиғатқа жалынбаймыз, одан 
өз керегімізді тартып аламыз» де-
ген ұран аяғында егіндік, шабындық 
жерлеріміздің тозуына, топырақтың 
эрозияға ұшырауына, балықтың 
азаюына сондай-ақ, атмосфераның 
əбден бүлінуіне əкеліп соқтырғанын 
білеміз. Сондықтан деніміз сау, келер 
ұрпақтың болашағы жарқын болсын 
десек бүгіннен бастап табиғат анаға 
мейіріммен бір-бірімізге құрметпен 
қарағанымыз жөн болар. 

P.S. Қоршаған ортаның қо лай сыз-
дығынан адам дар дың денсаулы-
ғына ке ле тін зияндар аз емес. Əрі 
оның аса қауіпті екенін естен шығар-
мағанымызда жөн. Ал, халқымыздың 
ден сау лықтарын қорғау – мемлект 
қауіпсіздігінің бір кепілі. 

Ф. САПАБЕКОВА.

ТАБИҒАТ АНАНЫҢ ТАБИҒАТ АНАНЫҢ 
ҚҰДІРЕТІҚҰДІРЕТІ
Заманның қай кезеңі болмасын адаммен табиғат бір-бірінен Заманның қай кезеңі болмасын адаммен табиғат бір-бірінен 
ажырағысыз. Табиғат адамнан, адам табиғаттан қуат алады, ажырағысыз. Табиғат адамнан, адам табиғаттан қуат алады, 
жылылық пен махаббатын сезініп әр қайсысы да жақсылық пен жылылық пен махаббатын сезініп әр қайсысы да жақсылық пен 
әдемілікке құштар болады. Алайда заманымызды техникаға әдемілікке құштар болады. Алайда заманымызды техникаға 
билеткен бүгінгі таңда қоршаған ортамыздың қаншалықты билеткен бүгінгі таңда қоршаған ортамыздың қаншалықты 
қалының мүшкіл екені сіз бен бізге аян. Себебі, адамнан қайыр мен қалының мүшкіл екені сіз бен бізге аян. Себебі, адамнан қайыр мен 
мейірім көруге зар тұрған табиғат ананың бүгінгі қалын нешік.мейірім көруге зар тұрған табиғат ананың бүгінгі қалын нешік.
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12Соңғы бетСоңғы бет

Осыдан тура 10 жыл бұрын сәуір айында өз Осыдан тура 10 жыл бұрын сәуір айында өз 
оқыр ман дарына жол тартқан газетамызға оқыр ман дарына жол тартқан газетамызға 
биыл 10 жыл екенін өткен сандарымыз-биыл 10 жыл екенін өткен сандарымыз-
да да айтқан болатынбыз. Осы жылдар да да айтқан болатынбыз. Осы жылдар 
ішінде талай редакциялық құрам өзгеріп, ішінде талай редакциялық құрам өзгеріп, 
талай жас журналистер осы газеттен талай жас журналистер осы газеттен 
үлкен шығармашылық жолға жолдама алды. үлкен шығармашылық жолға жолдама алды. 
Ал бүгінгі қуанышты сәтке куа болып, Ал бүгінгі қуанышты сәтке куа болып, 
сіздерге «Білік» газетін тартымды һәм сіздерге «Білік» газетін тартымды һәм 
қызықты етіп жеткізуге тырысып жур-қызықты етіп жеткізуге тырысып жур-
ген журналисттерімізбен  таныстырып ген журналисттерімізбен  таныстырып 
кеткенді жөн көрдік.кеткенді жөн көрдік.

Ақпарат Ақпарат 
айдынындағы айдынындағы 

10 жыл10 жыл
С.ТОРАЙҒЫРОВ С.ТОРАЙҒЫРОВ 
АТЫНДАҒЫ АТЫНДАҒЫ 
ПМУ РЕКТОРЫ, ПМУ РЕКТОРЫ, 
Э.Ғ.Д., Э.Ғ.Д., 
ПРОФЕССОР ПРОФЕССОР 
ЕРЛАН АРЫН:ЕРЛАН АРЫН:

– Ахмет Бай-
т ұрсын  ұлының 
«Га зет – ха-

лық тың көзі, құлағы һəм тілі» деген 
қанатты сөзі бар. Осы орайда ПМУ-
дың «көзі, құлағы һəм тілі» санала-
тын «Білік» газетінің 10 жасқа толуы-
мен құттықтаймын! Он жылда артқа 
қалдырған он белесінің əрбірінде өзін-
дік ерекшелігімен, қоғам үшін маңызы 
зор құндылығы басым дүниелер беріп 
келді. «Білік» газетінде қызмет еткен 
əрбір қаламы қарымды журналист 
газетімізге тың идея, жаңа серпін мен 
бағ дар беріп, əр кезең сайын газет өзі нің 
жаңа бетін ашып отырды. Бүгінгі таңда 
«Білік» газеті қара шаңырағы мыз дағы 
жаңалықтармен хабардар ете тін бе-
делді басылым. Оқырман қауымның 
ойын ортасынан басып, көңіліндегі 
мəселелерді қаузайтын құрал ретінде 
де құнды. Алдағы уақытта да газетіміз 
өз оқырмандарын жаңаша бағыты 
мен өзгеше қырларынан таңдандыра 
беретініне кəміл сенемін.

«Білік» газетінің ұжымы, шығар-
машылық табыстарға жете беріңіздер, 
ұжымдарыңыз берік, еңбектеріңіз 
жемісті болсын! Көпшілікке тартар 
тағылымдарың таусылмасын!     

ФИЛОЛОГИЯ, ФИЛОЛОГИЯ, 
ЖУРНАЛИСТИ-ЖУРНАЛИСТИ-
КА ЖӘНЕ ӨНЕР КА ЖӘНЕ ӨНЕР 
ФАКУЛЬ ТЕТІ НІҢ ФАКУЛЬ ТЕТІ НІҢ 
ДЕКАНЫ, Ф.Ғ.Д. ДЕКАНЫ, Ф.Ғ.Д. 
ЖАҚСЫБАЙ ЖАҚСЫБАЙ 
САРБАЛАЕВ:САРБАЛАЕВ:

– «Білік» газе-
тінің жарық көр-

гелі бері үзбей оқимын. Қалыптасу 
кезеңі артта қалды деп есептеймін. 
Артта қалдырған он жылда өрлеуі де, 
төмендеуі де болып, газет ұжымы көп 
қиыншылықты жеңе білді. Қазір газеттің 
облыста, қалада, тіпті ауылдық жер-
лерде де өз оқырмандары бар. «Білік» 
газеті журналист студенттердің нағыз 
практикалық шыңдалатын мектебіне 
айналды. Қаншама жас мамандар осы 
редакциядан жетіліп, өзіндік стилін 
қалыптастырып, қаламдарын қарымды 
етті. Ринат Сүлейменов, Альбина Ас-
хатова, Жанар Омарова сынды жур-
налисттер өзінің алғашқы қадамдарын 
осы «Білік» газетінен бастаған. Бүгінде 
редакциядан жас толқынның жаңаша 
лебі сезіледі. 

«Білік» газетінің оқырманы көбейе 
берсін, болашақ журналист жəне ойы 
ұтқыр, тілі өткір жас мамандардың 
шыға беруіне себепші бола  берсін! Га-
зет тек қана ПМУ-дың аясында қалып  
қоймай, Республикадағы студенттік 

     беделді басылымдардың бірі 
       болсын деймін! 

шығармашылық табыс, орталарыңызда 

бағындырар белестеріңіз көп болғай!

ығағ рмрм ыылықықыққ ттттабабббыыс, ортаааллларыңңыңыззддддшығармашылық табыс, орталарыңызда 

ббағығығығғ нднддырырыррырырырарарараррарр ббббббб белееессссее ттеееріррірііррррррррррррррррррр ңіңің з көп болғғғғлғғғғғғғайййайй!бағындырар белестеріңіз көп болғай!


