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наук, профессор, наук, профессор, 
Академик МАНПОАкадемик МАНПО

ЕСТЬ ЕСТЬ 
МНЕНИЕМНЕНИЕ
Казахстанское обра-

зование смело и интен-
сивно модернизуется, 
приобретая все больше 

признаков западного образования. Хорошо это или 
плохо? Очевидно, что однозначного ответа на этот 
вопрос нет, как, собственно, и нет однозначного от-
вета на любое явление как в обществе, так и в при-
роде.
В большей степени испытывают ностальгию по прошло-

му педагоги старшего поколения, получившие образова-
ние и научные регалии в советский период. На это есть 
весомые обоснованные причины. Профессиональная и 
научная подготовка была самой высокой пробы. Условия 
холодной войны и отгороженность от цивилизованных за-
падных стран требовали отличного уровня образования, 
чтобы противостоять капиталистическому миру. Этому не-
мало способствовала исторически сложившееся и пре-
красно зарекомендовавшее себя линейное содержание 
образования. Достаточно высоким был статус ученого, 
преподавателя и учителя, что подтверждалось соответ-
ствующей заработной платой.
Молодое поколение прекрасно адаптировано в совре-

менном образовании. И студенты, и магистранты, и док-
торанты заведомо знают, что требования профессиональ-
ной подготовки в мировой практике требуют изучения ча-
сти дисциплин за рубежом. Каждый может выбрать стра-
ну, университет, используя обязательно предусмотрен-
ную ГОСО академическую мобильность.
Трех уровневое образование, кредитная технология 

обу  чения, модульное содержание образования – все 
это прочно вошло в нашу профессиональную подготов-
ку. Глобализация экономики неминуемо привела к инте-
грации образования, и то отрадно, что Республика Ка-
захстан не стоит на обочине мирового развития, а одна 
из первых стран постсоветского пространства приобре-
ла все черты европейского образования. Как участник 
Болонского процесса Казахстан стремится професси-
ональную подготовку осуществлять на уровне мировых 
стандартов, формирует национальные рамки квалифи-
каций на основе компетенций, продиктованных требова-
ниями работодателей.
Все эти преобразования своевременны и актуальны. Хо-

чется думать, что мы сумеем сохранить золотую середи-
ну, гармонично соединив традиции и новаторство. Наша 
система профессиональной подготовки добьется хоро-
ших результатов, обогатив наработанные нами достиже-
ния опытом европейского образования, и тогда наши мо-
лодые люди с дипломом о высшем образовании будут и 
востребованы, и конкурентоспособны.
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Жаңалықтар желісіЖаңалықтар желісі

Танымал жазушы Ə.Нұрпейісов уни-
верситетке келді деген хабарды естіген 
студент жастар, оқытушы профессор-
лар университеттің Мəжіліс залына 
ағылды. Мəжіліс залында ине шаншыр 
орын болған жоқ. Жиналғандардың 
бойынан қуанышты аңғаруға болады. 
Себебі, бірі атақты жазушыны өмірде 
енді көрсе, енді бірін қашан көреміз де-
ген ой мазалайтындай.
Иə, қазақ халқы қай заманда да 

қолына қару алып ел қорғаған батыр-
дан, қалам мен домбыра алып елдің 
мұңын толғаған ақын-жазушыдан кен-
де болмаған. Əбдіжəміл Нұрпейісов 
солардың бірі һəм бірегейі. Ол 
өткен күннен бүгінгі таңға өзінің 
өшпес, өлмес, теңдесі жоқ бай ту-
ындыларымен жеткен, қазақ елінің 

маңдайына біткен жазушысы, Ұлы 
Отан Соғысының ардагері. Халқының 
сүйіктісіне айнал ған төл перзентті 
Кереку жұртшылығы құшақ жая 
қарсы алды. Сексеннің сеңгірінен 
асып, тоқсанға аяқ басқан жасына 
қарамастан қарт жазушы көпшіліктің 
алдында барын салып, арқа-жарқа 
əңгіме дүкен құрып, əдебиет сүйер 
қауымның айызын бір қандырды. Осы-
нау салиқалы кездесуде жазушыға 
студент жастар көкейлерінде жүрген 
сауалдарын да жолдады.

АШЫҚ ДИАЛОГАШЫҚ ДИАЛОГ
Ғабит: Жазушы болу сізге берген 

Алланың сыйы ма, əлде бұл еңбектің 
арқасы ма? – деген сұраққа қаламгер:

Жазушы: Əуелі бұл Алланың маған 
берген үлкен сый – құрметі, екіншіден 
сол құрметті бағалауға тырысқан 
тынымсыз еңбегімнің арқасы деп 
түсінемін.
Жарқынбек: Қазіргі заманда «зиялы 

қауым» деген сөздің мағынасы таяздап 
бара жатқан сыңайлы. Жалпы сіз, «зия-
лы» деген сөзді қалай түсінесіз?
Жазушы: Əлемде тек бір ғана 

анықтаманы қажет ететін дүниелер 
болады, бұл сөзді басқаша түсіну 
мүмкін емес. «Зиялы» сөзін сіз қалай 
түсінсеңіз, көпшілік қалай ұғынса, мен 
де солай пайымдаймын.
Шапағат: Қазіргі таңда əдебиет ай-

дынына қалам тартып жүрген жазушы-
лардан кімдерді атар едіңіз?
Жазушы: Естуімше бүгінгі күнде 

«жазушымын» деп жүргендердің саны 
мыңнан асады. Бірақ, мен білетіндер, 
яғни шығармаларын қолыма алып 
оқитындарым, Ə.Кекілбаев, Т.Əбдіков, 
С.Елубаев, Д.Исабеков сынды 
саусақпен санарлық қаламгерлер 
ғана. Мұны мен өзімді жоғары қойып, 
өзгелерді менсінбегендіктен емес, 
қазақ прозасына жаным ашитындықтан 
айтып отырмын. «Сын түзелмей 
мін түзелмейді» – дейді, қазір қазақ 
əдебиетінде сын жоқ. Сын неге 
жоқ? Себебі сынауға татырлық про-
за жоқ. Проза неге жоқ? Себебі, 
кітап оқитын, соның ішінде прозалық 
шығарманы оқитын оқырман өте аз. 
Ал өмірі прозалық шығарма оқымаған, 
прозаның иісі мұрнына да бармаған 
адамнан жазушы қайдан шықсын. 

Қазақ прозасының ертеңі мені қатты 
алаңдататынын Елбасымен болған 
кездесуде де айттым.
Рымбек: Алла сізге мықты 

денсаулық, ұзақ ғұмыр берсін! Осын-
ша жасқа келсеңіз де əлі қажыр – 
қайратыңыздан айрылмапсыз, осының 
сыры неде?
Жазушы: Жаратушы иеме шексіз ри-

замын! Мені елім үшін, ұзақ жұмыс жа-
сайтын «немістің мəшинелеріндей» 
мықты етіп жаратқан, – деп əзілдеді.
Кездесудің соңында универ сите ті міз-

дің ректоры, экономика ғылымдарының 
докторы, профессор С.М.Өмірбаев 
жиналған жұртшылықтың атынан 
жазушыға шын жүректен алғыс ай-
тып, ризашылығын білдірді. Қазақтың 
жол – жоралғысымен біртуар тұлғаның 
иығына шапан жауып, құрмет көрсетті.
Əбдіжəміл Нұрпейісов кезінде 

классик жазушы М. Əуезовтың ақ ба-
тасын алған адам. Қаламгердің ал-
ғаш қы шығармаларын оқыған С.Мұ-
қанов: «Қазақ əдебиетіне мен жиыр-
ма жыл бойы күткен жазушы енді 
келді»- деп қуанған екен.

«Өткізген жақсыменен жарты сағат, 
жаманның өтіп кеткен өміріндей» – 
демекші, «Қан мен тер» «Соңғы па-
рыз» секілді қайталанбас туын-
дыларымен ерекшеленетін заңғар 
жазушымен өткен екі сағатымыз, 
болашаққа бағдар беретін «темір-
қазық», жан дүниемізге таусылмас 
азық болары сөзсіз…

Алпысбай ХОНЖ
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Согласно сложившейся традиции в системе 
образования и науки Республики Казахстан, 
место проведения республиканской студен-
ческой олимпиады определяется по итогам 
предыдущих интеллектуальных состязаний. В 
прошлом году команда филологов–русистов 
Павлодарского государственного университе-
та дважды одержала победу в республикан-
ских олимпиадах. Наши филологи заняли пер-
вое место в олимпиадах, которые проводили 
Евразийский национальный университет име-
ни Л.Гумилева и Филиал МГУ им. Ломоносова. 
Поэтому на правах победителей прошлого се-
зона в этом году мы принимали гостей и про-
водили олимпиаду.
Олимпиада получилась масштабная и объе-

динила горячих поклонников и любителей рус-
ской филологии. 
Наш университет принимал команды из раз-

ных городов и высших учебных заведений Ка-
захстана, в числе которых представители Евра-
зийского национального университета имени Л. 
Гумилева, Казахского женского педагогическо-
го университета, Южно-Казахстанского государ-
ственного университета, Актюбинского государ-
ственного педагогического института и др. Та-
ким образом, у нас собралась студенческая ин-
теллектуальная элита со всей республики. 
Мероприятие проходило в 3 тура: I тур – пись-

менное задание по литературе, II тур –творче-
ский конкурс «Визитка», III тур – письменная ра-
бота по русскому языку. По отзывам участников 
интеллектуального марафона, задания были 
сложными, но интересными и соответствовали 
олимпийскому статусу мероприятия.
Несмотря на состязательный характер ме-

роприятия, во время олимпиады царила до-
брожелательная атмосфера, студенты и пре-
подаватели из разных вузов и городов сдру-
жились и поддерживали друг друга. 
Специально для гостей олимпиады был под-

готовлен поэтический вечер. Под музыкаль-
ное сопровождение звучали великие и бес-
смертные строки М.Цветаевой, А.Тарковского, 
И.Бродского. 

На закрытии олимпиады состоялось чество-
вание победителей, практически ни одна ко-
манда не осталась без наград и подарков.
Традиционно блеснули своими талантами 

артисты студенческой филармонии нашего 
университета, подарив участникам олимпиа-
ды праздничный концерт.
Студенческие олимпиады – это возмож-

ность проявить свой интеллект, эрудицию, 
творческие способности. Такие состязания по-
казывают уровень профессиональной подго-
товки будущих специалистов, качество их зна-
ний. Так выявляются лучшие из студентов, в 
потенциале – это участники международных 
олимпиад, международных стипендиальных 
программ таких, как, например, «Болашак». 
Казахстан – многонациональная страна, 

страна многих языков и народов, страна, от-
крытая к сотрудничеству, с четкой политиче-
ской позицией, направленной на созидание, 
мир и инновационное развитие. Основой язы-
ковой политики Казахстана является необхо-
димость знания государственного языка, рав-
ноправное функционирование и одинаково 
бережное отношение, поддержка всех языков 
народов, населяющих нашу республику.
За каждым языком стоит целая вселенная. 

Изучить язык – это значит изучить культуру 
и историю народа, это значить понять сокро-
вищницу его души. 
Поздравляем всех: победителей, призеров, 

участников олимпиады. Все участники обре-
ли бесценный опыт поиска ответов на слож-
ные профессиональные вопросы, выдержа-
ли экзамен на смелость, силу воли, проявили 
настоящие олимпийские качества, встретили 
здесь друзей и единомышленников.
Самой высокой наградой для хозяев были 

слова благодарности от гостей университета – 
участников состязаний – за отличную организа-
цию столь ответственного мероприятия. 

Руфина ТОРПИЩЕВА

ЯРМАРКА ВЫПУСКНИКОВ: ЯРМАРКА ВЫПУСКНИКОВ: 
ШАГ К БОЛЬШОЙ КАРЬЕРЕШАГ К БОЛЬШОЙ КАРЬЕРЕ
16 мая 2012г. в Городском Доме культуры им. Естая состо-16 мая 2012г. в Городском Доме культуры им. Естая состо-
ялась Ярмарка выпускников 2012 г. Павлодарского государ-ялась Ярмарка выпускников 2012 г. Павлодарского государ-
ственного университета имени С. Торайгырова.ственного университета имени С. Торайгырова.

Ярмарка была организована для выпускников девяти факуль-
тетов вуза. В мероприятии приняло участие более 50 крупней-
ших организаций города.
Ярмарку выпускников посетили представители таких ведущих 

предприятий и организаций города и области, как АО «Алюми-
ний Казахстана», «Павлодарский нефтехимический завод», Ак-
суский завод ферросплавов, АО Восточный филиал «КазТранс-
Ойл», ТОО «KSP Steel», АО «Павлодарский машиностроитель-
ный завод» и многие другие.
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгы-

рова является основной «кузницей кадров» не только Павлодар-
ского региона, но и республики в целом. За полвека существова-
ния университета подготовлено более 60 тысяч специалистов с 
высшим образованием.
С приветственным словом к социальным партнерам вуза и 

студентам выступил первый проректор ПГУ им. С. Торайгырова 
д.б.н., профессор Жасулан Шаймарданов.
По словам заместителя начальника «Отдела занятости и со-

циальных программ г.Павлодара Ларисы Кузьменковой, ярмарка 
вакансий – это уникальная возможность для работодателей вы-
брать лучших из лучших, обсудить направления подготовки спе-
циалистов и развития взаимовыгодного сотрудничества.
С добрыми напутствиями и пожеланиями перед выпускниками 

выступили руководители предприятий и заводов. Для участни-
ков ярмарки артисты студенческой филармонии подготовили не-
большой концерт.

После торжественной части была организована работа пред-
ставителей предприятий со студентами. В фойе ГДК размести-
лись консультационные пункты «Отдела занятости и социаль-
ных программ» и «Молодежной биржи труда», где студенты озна-
комились с базой вакансий по г. Павлодару и области, получили 
информацию о рынке труда в городе, о программах, направлен-
ных на содействие в трудоустройстве выпускников.
Во время работы ярмарки работодатели ознакомились с уров-

нем подготовки выпускников, сформировали кадровый резерв 
для своего предприятия, а выпускники получили подробную ин-
формацию о требованиях работодателей к молодым специали-
стам, предоставили им свои резюме.

Руфина ТОРПИЩЕВА

ОЛИМПИЙСКАЯ ВЕСНА В ПГУОЛИМПИЙСКАЯ ВЕСНА В ПГУ

Жазушы: Əуелі бұл Алланың маған Қазақ прозасының ертеңі мені қатты

Жақсыменен өткізген жарты сағат...Жақсыменен өткізген жарты сағат...

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универ-С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінде тарихи күн орын алды. Олай дейтініміз, белгілі ситетінде тарихи күн орын алды. Олай дейтініміз, белгілі 
жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісов университетте қонақ болды.жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісов университетте қонақ болды.
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Жаңалықтар желісіЖаңалықтар желісі

РРоберт Александр Манделл – вы-
дающийся ученый современно-
сти в области экономической на-
уки. Основой его научных изы-
сканий является изучение миро-

вой денежной системы и валютных 
отношений. Автор сотни статей и мо-
нографий, удостоенный многих пре-
стижных наград, Манделл является 
одним из самых влиятельных эконо-
мистов в мире. Наибольшую извест-
ность получила его теория «опти-
мальной валютной зоны», признан-
ная концептуальной основой при 
формировании единого валютного 
пространства в рамках Европейско-
го союза и введения в оборот новой 
валютной единицы – евро, ознамено-
вавшие новый шаг в развитии евро-
пейской интеграции. В 1999 г. именно 
за разработку теории «оптимальной 
валютной зоны» ее автор был удо-
стоен почетного звания лауреата Но-
белевской премии.
В рамках своего визита в универси-

тет Роберт Манделл ознакомился с 
лабораторно-технической базой, му-
зейным комплексом и культурными 
достопримечательностями вуза.
Главным же событием для научной 

общественности ПГУ стали лекции, 
прочитанные нобелевским лауреатом 
в стенах вуза в течение двух дней. 
«Одно дело, конечно, изучать Ваши 
труды, и совершенно другое дело – 
услышать Вашу живую лекцию. Это 
дорогого стоит», – отметил в привет-
ственном слове ректор ПГУ, доктор 
экономических наук С.М.Омирбаев. 
На лекциях Р.Манделла по направ-
лению «Анализ монетарной и фи-
скальной политики при различных 
обменных курсах и анализ опти-
мальных валютных зон» присутство-
вали магистранты, докторанты и 
профессорско -преподавательский 

состав финансово-экономического 
факультета ПГУ.
В своих выступлениях нобелевский 

лауреат рассказал о развитии миро-
вой денежной системы в США и стра-
нах Европы, коснулся актуальней-
ших вопросов инфляции и кризисов и 
предложил пути выхода из финансо-
вого коллапса. Также Р.Манделл осве-
тил перспективы развития единой ми-
ровой денежной валюты.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
На лекциях, проходивших в откры-

той форме, каждый желающий мог за-
дать нобелевскому лауреату свой во-
прос.

– Каковы, по Вашему мнению, по-
следствия финансового коллапса в 
таких странах Евросоюза, как Ита-
лия, Испания, Греция?

– Уверен, что страны, входящие 
в Евросоюз, не останутся без под-
держки – даже если гипотетически 
допускать банкротство, скажем, Гре-
ции. Но, говоря о Греции, эта стра-
на не так уж и бедна. Наличие ре-
сурсов и выгодное географическое 
положение прекрасно подходят для 
развития сельского хозяйства и, ко-
нечно, туризма. Помимо этого, Ев-
росоюз регулярно выделяет кредит-
ные отчисления, так что Греция, ду-

маю, справится – как и другие стра-
ны.

– Какие основные этапы должны 
пройти страны для создания единой 
денежной валюты?

– Главный этап – это разработка и 
подписание официальных докумен-
тов, для этого, естественно, необхо-
димо согласие стран-участниц (в пер-
вую очередь – США и стран Запад-
ной Европы). Что касается перспек-
тив, то Европа теоретически соглас-
на рассматривать идею создания еди-
ной денежной валюты. США – нет, так 
как у них имеется своя стабильная де-
нежная единица – доллар.

– Как Вы считаете, в какой денеж-
ной валюте целесообразнее хра-
нить свои сбережения?

– Я бы не стал отдавать кому-либо 
предпочтения. Вы как граждане сво-
ей страны, конечно, должны поддер-
живать свое государство и свою на-
циональную валюту, однако посове-
товал бы не забывать и о таких ино-
странных валютах, как евро и доллар. 
Единственное, на что мы можем наде-
яться, так это на устойчивость котиро-
вок евро и доллара.
В заключительном слове ректор 

ПГУ С.М.Омирбаев выразил благо-
дарность лектору. «Это большая 
честь и ответственность для наше-
го университета – приезд ученого 

такого ранга», – отметил он. Гостю 
торжественно был вручен диплом 
«Почетный профессор ПГУ», а так-
же памятные сувениры и буклеты 
об университете.
Еще одним знаковым собы-

тием дня стало открытие в ПГУ 
им.С.Торайгырова учебной ауди-
тории имени Роберта Александра 
Манделла. Лауреат Нобелевской 
премии по экономике принял уча-
стие в торжественной церемонии 
открытия аудитории.

Дмитрий ЛАРИОНОВ

Лауреат Лауреат 
Нобелевской Нобелевской 

премии в ПГУ!премии в ПГУ!
21 мая 2012 года в жизни ПГУ им.С.Торайгырова состоялось 21 мая 2012 года в жизни ПГУ им.С.Торайгырова состоялось 

грандиозное событие. Наш университет с лекциями посетил грандиозное событие. Наш университет с лекциями посетил 
лауреат Нобелевской премии мира по экономике Роберт Ман-лауреат Нобелевской премии мира по экономике Роберт Ман-
делл. Для крупнейшего регионального вуза, проводящего актив-делл. Для крупнейшего регионального вуза, проводящего актив-
ную работу по вхождению в мировое образовательное про-ную работу по вхождению в мировое образовательное про-
странство такая встреча представляется поистине неоцени-странство такая встреча представляется поистине неоцени-
мой. Как отметил ректор ПГУ С.М. Омирбаев, «лекции нобелев-мой. Как отметил ректор ПГУ С.М. Омирбаев, «лекции нобелев-
ских лауреатов – показатель высшего уровня университета».ских лауреатов – показатель высшего уровня университета».

Роберт Манделл дает Роберт Манделл дает 
интервью местным СМИинтервью местным СМИ

Роберт Манделл читает лекцию для Роберт Манделл читает лекцию для 
студентов и преподавателей ПГУстудентов и преподавателей ПГУ Экскурсия по музею Экскурсия по музею 

Открытие учебной аудитории Открытие учебной аудитории 
имени Роберта Манделлаимени Роберта Манделла

Роберт Манделл дает автографРоберт Манделл дает автограф По традиции одевают шапан По традиции одевают шапан 
Вручение диплома Вручение диплома 

«Почетный профессор ПГУ»«Почетный профессор ПГУ»
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КонференцияКонференция

2007 жылдан бастауын алатын кон-
ференцияға əр жылдары А. Аман-
жолов, Қ. Сартқожаұлы се кіл ді əйгі лі 
түр кітанушы ғалымдар қа тыс са, биыл-
ғы ғылыми шараға Түркі Ака де мия -
сының жетекші ғылыми маманы, фи-
лология ғылымының докторы, профес-
сор Қ.М. Алпысбаев пен Тұ ран-Астана 
университеті əлеуметтік-гу ма нитарлық 
пəндер кафедрасының ұстазы, фило-
логия ғылымының докторы, профессор 
К.М. Абишева қонақ болды.
Конференцияның пленарлық от-

ырысында алғы сөз алған тарих ғы-
лым да ры ның докторы, профессор 
Р.Ж. Қадысова «Түркі халық та ры ның 
жазбалары күніне» орайластырып 
өткізетін дəстүрлі конференция уақыт 
талабына сай өзекті екендігін сөз етті. 
Конференцияда сөз алған ғалым Құны-
пия Қожахметұлы Түрік академиясының 
басты мақсаты түркі идеясы тұрғысын-

да зерттеу, ХVІІІ ғасырда қалыптасқан 
түріктану ғылымын дамыту секілді 
міндеттер тұрғанын айтты. Ал Кла-
ра Мұхамедярқызы ертеректе болған 
қызықты оқиғамен бөлісті. Ол: «Туылған 
10 нəрестені бөлек жерде ұстап, ба-
лалар 7 жасқа толғанша қоғамнан 
алшақ өмір сүрген. Тəжірибе барысын-
да əлгі балалармен сөйлесуге мүлде 
тыйым салынған. Əлгі бүлдіршін дер-
ді 7 жасқа толғаннан кейін ауылға 
жіберсе, тілдесу, сөйлесу сияқты ада-
ми құндылықтан жұрдай болған. Демек, 
тіл даму үшін тілдік орта қажет», – деп 
тілдің қоғам үшін маңызына тоқталды.
Сондай-ақ, А. Кəріпжанова «Түркі 

тілдерін зерттеу проблемалары», Е. Ра-
химов «Түркі халықтарын этнологиялық 
зерттеу тарихынан» деген ғылыми ба-
яндамаларымен пленарлық отырыста 
сөз алды.
Ғылыми шараның күн тəртібіне сай 

өңір зиялылары мен ғалымдары «Түркі 
халықтарына ортақ алфавит жасау 
мəселесі» атты тақырыпта дөңгелек 
үстел басына жиналды.
Интеллектуалды пікір-талас ала ңын-

да Түркі халықтарына ортақ əліпби жа-
саудың қажеттілігі, араб əліпбиі түркі 

халықтарына ортақ əліпби бола ала 
ма? Орыс əліпбиі түркі халықтарына 
тиімді əліпби ме? Латын əліпбиі ортақ 
əліпби бола алады дегенге қосыласыз 
ба? – дегендей сұрақтар төңірегінде 
дөңгелек үстелге қатысушылар өз ой-
ларын ортаға салды.

Ж.Амантайұлы, «Сарыарқа самалы» Ж.Амантайұлы, «Сарыарқа самалы» 
газетінің тілшісігазетінің тілшісі
Үлкен буын өкілдері арасында əліпби 

ауыстыру жөнінде қорқыныш, үрей бар. 
Себебі, «сауатсызданып» қаламыз дейді. 
Əрине, оны түсінуге болады. Десе де, 
заманның өзі латын əліпбиіне көшуге 
итермелейтіндей. Олай дейтінім бүгінгі 
жастар телефон мен агентте хат алмасу 
үшін латын қарпін пайдаланады. Өйткені 
латын қарпімен хат жазсаң көп əріп сия-
ды. Бұл тек бір ғана мысал.
Менің ойымша əліпби ауыстырсақ 

ең бірінші құлдық санадан арыламыз. 
Екіншіден, əлемдік тілдер қатарына ортақ əліпби арқылы ену-
ге болады. Себебі, 250 миллион түркі жұрты Еуразиялық 
қауымдастықта, қала берді ғаламдық картада үлкен күшке ай-
налар еді. Үшіншіден, латын қарпіне көшсек, орыс тілінің экс-
пансиясынан бірте-бірте арылатын боламыз.
Ал, құнды мұраларымызды жас ұрпақ танымай қалады деген 

уайым орынды. Десе де, заманауи техника дамыған уақытта ол 
сөз емес. Қытайдағы қазақ қандастарымыз латын əліпбиінен 
криллицаға, криллицадан латынға, арап қарпінен крилициға 
айналдыратын бағдарлама ойлап тапқан. Ендеше, сандаған 
ғасырлар бойы жазылған құнды мұраларды бірнеше жылда 
ауыстырған əліпбиге көшіруге болады.
Меніңше, латын əліпбиіне көшетін уақыт келді.

Бетті дайындаған: Нұрлат БАЙГЕНЖЕ

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫ ОРТАҚ ЛАТЫН ГРАФИКАСЫ ОРТАҚ 
ӘЛІПБИ БОЛА АЛА МА?ӘЛІПБИ БОЛА АЛА МА?

  ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ АЛАҢ

ТҮРКІ ҚҰНДЫЛЫҒЫН АРҚАУ ЕТКЕН КОНФЕРЕНЦИЯТҮРКІ ҚҰНДЫЛЫҒЫН АРҚАУ ЕТКЕН КОНФЕРЕНЦИЯ

Жуырда С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік уни-Жуырда С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінде «Түркі әлемі және Қазақстан» атты рес пуб-верситетінде «Түркі әлемі және Қазақстан» атты рес пуб-
ликалық ғылыми-практикалық конференциясы өтті.ликалық ғылыми-практикалық конференциясы өтті.

Ж.Т. Сарбалаев, Ж.Т. Сарбалаев, 
ф.ғ.к., профессор ф.ғ.к., профессор 
Осыдан ғасыр бұрын 

түркі халықтарына 
ортақ əліпбиді алғаш 
болып қырым тата-
ры Исмаил Гасприн-
ский ұсынған болатын. 
Кезінде қырғыз бен 
өзбек, əзірбайжан мен 
түркмен, башқұрт пен 
якут Исмайл шығарған 
«Тарджиман» газетін оқыған.
Сол кезде араб қарпінің төте жазуымен 

жазылған мақалаларды баршасы түсінген, 
ортақ құндылық ретінде қараған. Демек, 
түркі халықтарына ортақ əліпби жасауға бо-
лады. Оған тарихи дəлел бар.
Ортақ əліпби түркілердің ынты мақ-

тастығын жаңа сатыға көтереді. Екін-
шіден, əлемдік өркениет пен мə дениетке 
жақындата түсетін əліпбидің ортақ нұсқасы 
түбі бір жұрттың арасындағы белгілі бір 
деңгейде қалыптасқан субординацияны 
жояды. Үшіншіден, жас мемлекеттер үшін 
мəдени-тілдік экспансиядан қорған болады 
жəне тек мəдени-рухани салада емес, саяси 
деңгейдегі интеграцияға жол ашады.
Ал енді заман ағымына, уақыт талабы-

на сай қандай əліпбиді шығарған жөн деген 
сауалға, латын əліпбиі дер едім. Себебі, за-
манауи техниканы бағындыруға да, заман 
көшінен қалмауға да латын графикасының 
септігі мол.

Қ.М. Алпысбаев, Қ.М. Алпысбаев, 
ф.ғ.д., ф.ғ.д., 
профессорпрофессор
Түркі халық та ры 

бір-бі рі мен ауызе-
кі сөй лес кен мен, 
бір-бірімнің га-
з е т - к і  тап  та  рын 
оқи алмайды. Де-
мек, түбі бір, те-
гі бір түр кі лер 
ру  ха  ни -мə  де  ни 
тұр ғы да ал шақ тап барады. Кеңестік 
ға лым дар ке зін де əзір бай жан ға тіл дік 
ерек шелі гі бас қа, қыр ғыз бен өзбекке 
басқа криллица əліпбиін жасап берді. 
Неге? Өйткені, туыстас халықтар 
бірін-бірі түсінбеуі қажет болатын. 
Енді Тəуелсіздік алған тұста түркі ин-
теграциясын ойласақ ортақ əліпбиді 
шығаруды жолға қою керек.
Көрші қытайдың оңтүстігінде 

мекендейтіндері солтүстігінің тілін 
ұқпаса, шығысы-батысының тілін 
түсінбейді. Бірақ, миллиарттар елі 
ортақ əліпби арқылы бір-бірін түсініп 
отыр.
Түркі Академиясының ғалымдары ту-

ыстас халықтарға ортақ əліпби үлгісін 
жасауда. Алдағы бірнеше жылда бар-
ша түркі жұрты түсінетін əліпбиді 
ұсынатын боламыз. Ол алдағы 
уақыттың еншісінде.
Десе де, өзімнің азаматтық көз 

қарасым бойынша латын əліпбиі ортақ 
құндылыққа сай дегім келеді.

М.А. Баймұқанова, қазақ тілі М.А. Баймұқанова, қазақ тілі 
кафедрасының аға оқытушысы кафедрасының аға оқытушысы 
Ортақ əліпбиге көшсек біріншіден, 

түркі жұртшылығы арасында бір-
біріндегі рухани мұраларды, көркем 
шығармаларды, қажетті дүниелерді 
оқуымызға жеңілдік туады. Ол үшін басқа 
бір тілге немесе басқа бір жазуға көшіріп 
оқымай-ақ, тікелей оқуға мүмкіндік бо-
латын еді. Екіншіден, ақпараттық ал-
масуымызда кедергілер өзінен-өзі 
жойылады. Бұл ықпалдастықты арт-
тыратын аса маңызды құрал. Үшінші – 
ортақ мұраларымызды, оның ішінде 
Орхон-Енисей жазуынан бастап, орта 
ғасырлардағы М.Қашқаридың «Диуани лұғат ат-түрік», Жүсіп 
Баласағұнның «Құтадғу білігі» немесе «Кодекс Куманикус» 
секілді толып жатқан ортақ мұраларымызды ортақ таңбамен 
беру мүмкіндігі туады. Бұндай жазулы күйінде сақталған 
жауһарлар мол, алайда оларды ортақ əліпбимен беруге жол 
жабық. Өйткені, түрік оны қазіргі əліпбиіне көшірсе басқа бір 
дүниеге, өзбек өзінікіне салса басқашаға түрленіп шығады. 
Біздікі тіптен бөлек. Ал осыны ортақ əліпбиге түсіретін болсақ, 
ортақ транскрипция туатын еді.
Менің ойымша, он екі жылдық білім беру жүйесін латын 

əліпбиімен бастаған дұрыс. Сонда көп нəрсе ұтар едік.
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Ғалым мінберіҒалым мінбері

– Соңғы он жылда Кереку өңірінде 
рухани-мəдени салада төңкеріс бол-
ды. Олай дейтініміз, ұмыт болған 
есімдер қайта жаңғырып, қалада 
қазақ ғалымдарының есімдері 
пайда бола бастады. Оған қоса, 
Мəшһүртану, Сұлтанмахмұттану, 
Сəт  баевтану жəне т.б. қолға алы-
нып, Мəшһүр Жү сіп пен Исабек ишан 
кесенесі бой көтерді.
Осындай игі істің бір қыры рухани-

мəдени, тарихи-танымдық сериялық 
көп томды кітаптар мен қатар 
тұлғалық энциклопедиялар жарыққа 
шығуы десек те болады…

– Иə, өңірімізде алапат рухани 
өзгерістер орын алды. Бұл бірнеше 
кітапқа арқау болатын əңгіме. Дегенмен 
де біздің ұжым қазақ əдебиеті мен та-
рихына құнды туындылар қосылуына 
айтарлықтай еңбек етуде. Негізінен 
ұлт руханиятына айналған еңбектердің 
негізгі инициаторы Е.М. Арын.
Мəселен, елге оралған отандас ға-

лымдардың «Атамекен» сериясымен 13 
том жарық көрді. Бұл көп томды серия-
да отандық ғылымның дамуына үлес 
қосып жүрген оралман ғалымдардың 
еңбектерін топтастырдық. Бүгінде 
оралман ғалымдар «ғылымға не бе-
руде, не бітіріп жатыр?», – деген əң-
гі мелер шыға бастады. Міне, осы көп 
томдық кітап осындай сауалдарға 
тұшымды жауап береді.
Сонымен қатар, Əл-Фараби, Бұқар 

жырау, Мəшһүр Жүсіп, Сұлтанмахмұт 
пен Жүсіпбек секілді алыптар енген 
50 томдық «Рухнама» сериясы, «Пав-
лодарское Прииртышье» энцикло-
педиясы, «Кереку-Баян тұлғалары» 
фотоальбомы, ғұлама ғалым Əлкей 
Марғұланның 100 жылдық мерей-
тойына орай жарық көрген «Ғұлама» 
атты естелік кітап, А.Шəмкеновтің 
«Өмірім менің өлеңім» жинағы, Ер-
махан Бекмахановтың өмірі мен 
шығармашылығына арналған 7 томдық 
жинақ, И.Байзақовтың 3 томдық кі-
табы жəне 50 том болып «Қазақ этно-
графиясының кітапханасы» сериясы-
мен кітаптар шықты. Одан бөлек, 35 
томдық «Кереку-Баян» кітапханасы се-
риясына бүгінгі Арман Қани, Ғалымбек 
Жұматов, Виктор Семерьянов жəне 
т.б. ақын-жазушылардың туындыла-
ры қамтылды. Оған аса маңызды С.То-
рай ғыровтың 6 томдығын, 45 томдық 
«Қазақ тіл білімінің антологиясын» 
қосыңыз.
Ең бастысы, С.Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік университе ті нің 
50 жылдық мерейтойына орай Мəшһүр 

Жүсіп пен Сұлтанмахмұттың тұлғалық 
энциклопедиясы жарыққа шықты. Осы-
лайша еліміздегі бірнеше тұлғалық 
энциклопедияның қатарына Мəшһүр 
Жүсіп пен Сұлтанмахмұт жайлы толық 
мағлұмат беретін туынды қосылды.
Міне, осындай ауқымды да, құнды 

еңбектерді соңғы бірнеше жылда 
атқардық.

– Тұлғалық энциклопедия демекші, 
бұл ұжымдық жұмысты шығару ба-
рысымен таныстырсаңыз.

– Ең бірінші қайраткер тұлғаға арна-
лып шығарылатын энциклопедиялық 
басылымның сөзтізбесі жасалады. 
Сөзтізбеге тұлғаның əдеби мұрасын, 
яғни поэзиялық, прозалық тағы басқа 
сөз өнері жанрларында жазылған шы-
ғармалары кіреді. Сонымен қатар, 
тұлғаның тарих, өнер, мəдениет, ғылым, 
дін, философия салалары бойынша 
жазылған дастандары мен əңгімелерін 
жан-жақты терең қамтитын атаулар, 
танымдық, көркемдік, эстетикалық, 
діни, этикалық, географиялық ұғымдар 
мен терминдер енеді.
Энциклопедиядағы ең басты та-

лап, жарты беттік материал 3-4 бет 
болатындай мағлұмат беру қажет. 
Ал мұндай жұмыс асқан қабілет пен 
зор еңбекті керек етеді. Сондай-ақ, 
сөзтізбедегі мақала аттары қатаң 
əліпбилік тəртіппен тізіледі.

– Тұлғалық энциклопедияны шы-
ға ру қиын жұмыс екені даусыз. 
Негізінен энциклопедияны шығару 
үшін бірнеше, тіптен, ондаған жыл-
дар керек етеді. Ал, Сіздер бір ғана 
жылда шығардыңыздар, сыры 
неде?

– Толыққанды энциклопедия шығару 
үшін бірнеше жыл қажет. Оны мойын-
даймын. Бірақ, бізде энциклопедия 
бір жылда дайындалуының бірнеше 
себептері бар.
Біріншіден, біздің көп жылдық жұ-

мыс тəжірибемізде жиналған мол 
мұрағаттық қорымыз бар. Кезінде 
мар құм Рымғали Нұрғалиев, Сейіт 
Қасқабасов, Ғарифолла Есім секілді 
атақты ғалымдар университетте қыз-
мет етіп, даңғыл жол салған.
Екіншіден, Республикамыздың ғы-

лы ми мекемелерімен тығыз қарым-
қатынаста жұмыс жасаймыз. Мə се-
лен, Қазақстан республикасының 
Ұлттық кітапханасы, Ұлттық Ғылым 
Академиясының кітапханасы, М.Əуезов 
атындағы Əдебиет жəне өнер ин-
ституты, А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтымен өте жақсы 
қатынасамыз.

Үшіншіден, бізде тəжірибесі мол ға-
лым дар қызмет етеді.

– Энциклопедияны жарыққа шы-
ғаруға ерекше атсалысқан ғалымдар 
болған шығар?

– Мəшһүр Жүсіп Көпейұлының тұлға-
лық энциклопедиясының шығуына 
ақын ның ұрпағы Қуандық Пазылұлы 
көп көмектессе, Сұлтанмахмұттың 
тұл ғалық энциклопедиясына Арап 
Ес  пен бетовтің ерекше еңбегі сіңді. 
Сон дай-ақ, марқұм Рымғали Нұрға-
лиев ағамыз үнемі ақыл-кеңестерін 
беріп отырды. Сəрсенбі Дəуітов, Роза 
Қадысова, Нартай Жүсіпов, Жақсыбай 
Сарбалаев, Қырықбай Алдабергенов, 
Лаура Жүсіпова жəне т.б. ғалымдар 
энциклопедияның сапалы да мағыналы 
шығуына ат салысты.

– Жаңа, жоғарыда Сұлтан махмұт-
тың 6 томдық кітабы мен «Қазақ тіл 
білімінің антологиясы» жайлы ерек-
ше екпінмен айттыңыз. Бұл туынды-
лар соншалықты бағалы-ау деймін?!
С.Торайғыровтың «Асау жүрек» атты 

6 томдық жинағы Сұлтанмахмұттануда 
ерекше зор орын алатындығымен 
құнды. Оған қазақ баспасөзінде 
Сұл  тан махмұт жайлы əр жылда-
ры жарияланған мақалалар ен-
ген. Мəселен, Сұлтанмахмұттануда 
өзіндік қолтаңбасы бар С.Мұқанов, 
Қ.Аманжолов, Д.Əбілов, Б.Кенжебаев, 
Б.Қалижан, Ə.Кекілбаев, С.Қирабаев, 
Б.Шалабаев, Х.Сүйіншəлиев, Т.Кəкішев, 
М.Сəрсеке жəне т.б. танымал ақын-
жазушылар мен ғалымдардың еңбек-
терін жинақтан кезіктіресіз.
Ал, бүгінгі кезде ұлттық тілге де-

ген сұраныстың көптігіне байланы-
сты «Қазақ тіл білімінің антологи-
ясы» қолға алынған болатын. Бұл 
кітапта ұлттық тілдің дамуына мол үлес 
қосқан ғалымдардың еңбектері белгілі 
жүйемен топтастырылған.

«Қазақ тіл білімі антологиясының» 
басты мақсаты – классикалық үлгідегі 
жазылған ғылыми еңбектердің, тіл-
дік зерттеулердің, ғылыми ой-тұжы-
рымдардың көрсеткішін кейінгі жас 
ұрпағымызға үлгі ету. Талдаудың, 
пайымдаудың, дəлелдеудің сан қыр-
лы тəсілдеріне бойлатудың нақты 
мүмкіндігін ұсыну.
Қай елдің болмасын рухани мұра-

сын танып – талдаудың, бағалаудың 
ғы лыми қалыптасқан шарттары бо-
лады ғой. Аталған кітаптағы ғылыми 
ізденістер осы талаптардың биігінен 
көріне алған. Бұл антологияны құ-
райтын ғалымдардың еңбектері қа зіргі 
кезде кітапханалардың қорларында 

аз, өте сирек, əрі санаулы бол-
ғандықтан жəне кейбіреулері тіпті 
жетіспейтіндіктен қайта жинақтап, жа-
риялау ісі қолға алынған. Сондықтан 
да, «Қазақ тіл білімінің антологиясы» 
кітабы құнды, құнарлы болмақ.

– Алдағы уақыттағы жоспары ңыз-
дан хабардар етсеңіз…

– Алдағы уақытта жоспар көп. 
Мəселен, ендігі жылы Павлодар 
облысының құрылғанына 75 жыл. Міне, 
соған орай «Павлодар облысының» эн-
циклопедиясын дайындаудамыз. Бұл 
кітаптың орысша нұсқасы 2003 жылы 
«Павлодарское Прииртышье» энцикло-
педиясы болып шыққан болатын.
Екіншіден, А.Шəмкенов шығармала-

рының 5 томдық жинағын.
Үшінші қолға алатын үлкен жұмыс, 

репрессия құрбандарына арналған 
3 томдық кітап болмақ. Бұл кітап 
бұрын 1 том болып шыққан. Бұл жолы 
ашар шылық, репрессия жайлы тың 
ақпараттармен толықтырылып 3 том-
дық қылып шығаруды көздеп отырмыз.
Төртіншіден, Омбы қазақтарының та-

рихы, жер атаулары жайлы «Алтын 
бесік» атты энциклопедиялық туынды 
шығарамыз.
Бесіншіден, Ұлағатты ұстаздар мен 

терең ойлы ғалымдар жайлы мол 
ақпарат беретін «Ұстаз» – деп атала-
тын энцикло педиялық басылым дайын-
даудамыз.
Алтыншыдан, көрнекті ғалым 

Ə.Марғұланның 110 жылдығына орай 
«Əлкей Марғұлан» атты тұлғалық энци-
клопедиясы жарыққа шығады.
Жетіншіден, Марғұлантануда өзіндік 

үлес қосатын «Əлкей тағылымы» атты 5 
томдық естеліктер жинағын шығарамыз.
Сегізіншіден, «Ислам шапағаты» эн-

циклопедиясын шығаруға ізденіп жа-
тырмыз. Бүгінде исламды террорлық 
жəне т.б. жаман сипатта көрсету 
бағыт алды. Осындай кезде исламның 
ағартушылық, имандылық қырларын 
көрсететін еңбек қоғамға қажет болып 
тұр.
Тоғызыншыдан, Кемел Ақышевтың 

90 жылдығына байланысты 10 том-
дық шығармалар жинағын шығару көз-
делуде.
Оныншы, Халел Арғынбаевтың 90 

жылдығына орай 5 томдық кітап шы ға-
рамыз.
Осы жұмыстарды алдағы 5 жылда 

атқару қажет.
– Əңгімеңізге рақмет! Жұмыс та ры -

ңызға сəттілік тілейміз!
Сұхбаттасқан: 

Нұрлат БАЙГЕНЖЕ

КЕРЕК ДЕРЕК
Жылы: 22 наурыз 1959 жыл

Өмірде жиі айтатын сөзі: «Ау, шіркін!»

Бірнеше рет оқыған кітабы: 

Абай дың қара сөздері

Қай кітап өміріңізбен өзектес? 

Немат Келімбетовтің «Өмір 

сүргім келеді»
Сүйікті ақыны: Мұқағали 

Мақа таев
Сүйікті əншісі: Рама

зан Стамғазиев

Сүйікті фильмі: «Крёстный отец»

Спортшысы: Бекзат Саттарханов

Əртісі: Нұрмұхан Жантөрин

Əңгімеге өзек етер сүйікті 

тақы рыбы: Ұлт тағдыры

Өмірлік қағидасы: Абайдың: 

«Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақ тап,

Əуре етеді ішіне қулық сақтап.

Өзіңе сен өзіңді алып шығар,

Ақыл мен білімің екі жақтап».

Кереку елінің мәдени-Кереку елінің мәдени-
рухани ордасына рухани ордасына 
айналған С.Торайғыров айналған С.Торайғыров 
атындағы Павло-атындағы Павло-
дар мемлекеттік дар мемлекеттік 
университеті университеті 
ғасырлар жүгін ғасырлар жүгін 
көтерген құнды көтерген құнды 
әдеби-мәдени әдеби-мәдени 
мұраларды шығарды мұраларды шығарды 
һәм шығаруда. һәм шығаруда. 
Осындай маңызды Осындай маңызды 
туындылардың туындылардың 
жарыққа шығуына жарыққа шығуына 
атсалысып, атсалысып, 
басы-қасында басы-қасында 
жүрген, Қазақстан жүрген, Қазақстан 
Республикасының Республикасының 
мәдениет қайраткері, мәдениет қайраткері, 
философия философия 
ғылымдарының кан-ғылымдарының кан-
дидаты, профес-дидаты, профес-
сор А.Ж. Құдабаевты сор А.Ж. Құдабаевты 
әңгімеге тартқан әңгімеге тартқан 
едік.едік.

АТА МҰРАДАН - АСЫЛ ҚАЗЫНАҒА ДЕЙІНАТА МҰРАДАН - АСЫЛ ҚАЗЫНАҒА ДЕЙІН
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1. В европейской професси-
ональной подготовке акаде-
мическая мобильность – не-
пременное условие. И дело 
не только в исполнении пара-
метров Болонского процесса. 
Поверьте, и в реальной жизни 
преимущество при приеме на 
работу отдается безоговороч-
но специалисту, проучивше-
муся за рубежом. Другое дело, 
что механизм исполнения сло-
жен, поскольку не отработан, 
опыта нет. А самое главное, 
нет прочных связей с вузами 
зарубежья, английским языком 
владеют далеко не все. Это 
трудности, но не препятствия. 
Со временем мы их преодоле-
ем. Семестр за рубежом станет 
обыденным делом для студен-
тов. Мы хоть в начале пути, но 
достижения есть, уже сейчас 
студенты и магистранты в рам-
ках академической мобильно-
сти изучают некоторые дисци-
плины в других вузах.

2. К чести нашего Универси-
тета, надо сказать, что органи-
зация учебно-обра зо ва тель-
ного процесса полностью от-

вечает параметрам Болонско-
го процесса. Особой гордостью 
является практически закон-
ченная автоматизация учеб-
ного процесса, начиная с про-
граммы «Абитуриент» при по-
ступлении и заканчивая про-
граммой «Антиплагиат» при за-
вершении вуза. Вы, наверное, 
знаете оценку Министра обра-
зования и науки Жумагулова Б.: 
статус ПГУ им. С.Торайгырова 
очень высок именно в направ-
лении инноваций. Это относит-
ся как к организации управле-
ния учебным процессом, так и к 
научным исследованиям.

3. Однозначно могу сказать, 
что влияние хорошее. Пребы-
вание в таких авторитетных 
организациях подтверждает, 
в первую очередь, статус на-
шего университета. Реалии 
таковы, что без международ-
ных связей невозможно орга-
низовать учебный процесс, ко-
торый предполагает академи-
ческую мобильность на всех 
уровнях образования: бакалав-
риат, магистратура. Думается, 
что все, кто причастен к ПГУ 

им. С.Торайгырова, горды тем, 
что университет активно пози-
ционирует себя в мировом об-
разовательном пространстве, 
все более приобретает черты 
европейского университета.

БЛИЦ-ОПРОСБЛИЦ-ОПРОС
4. В работе – надежность и 

ответственность.
5. Современным, то есть со-

ответствовать тому времени, в 
котором живет, хотя корифеям 
науки позволительно в каких-то 
вопросах быть и старомодным.

6. Идеей, стремлением стать 
кем-то, подкреплялось очень 
стойким мировоззрением, 
жаль, что мы жили в закрытом 
обществе, и у нас не было та-
кой возможности, как сейчас, 
посмотреть мир, поучиться в 
зарубежном вузе.

7. Как и педагоги, и ученые – 
современными. Мне нравит-
ся наша молодежь: она знает, 
что хочет и как достичь жела-
емого. Главное, у них есть все 
возможности, чтобы воплотить 
свои мечты.

Руфина ТОРПИЩЕВА

– Эсра, Қазақстанға қош келдіңіз! 
С.То  райғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің сту-
денттерінің белсенділігі қандай?

– Жастардың бойында өмірге деген 
жігерлілік, білім-ғылымға құлшыныс 
болуы табиғилық. Міне, мұндай 
заңдылық Қазақстан жастарының бой-
ында да бар. Қазақстанның студенттері 
Түркияның жастарына мүлдем 
ұқсамайды. Олар ой-пікірлерін сабақта 
ашық айта алады, ұстазбен əңгімелесіп 
өздерін еркін ұстайды.
Ең бастысы сабақ кезінде студенттер 

көп сұрақ қояды. Ол білсем, білімімді 
ұштасам деген студенттің ниеті емес 
пе?! Бұл жақсы. Бірақ…

– Бірақ, дейсіз. Бұл сөзіңіздің аста-
рында не жатыр екен?

– Студенттердің лекция тақырыбына 
қатысты, ғылымға, өмірге байланы-
сты сауалдарды көп қоятыны қуан-
тады. Бірақ, дəріс барысында сту-
денттер ұялы телефонмен агент-
те отыратындығы жəне байланыс 
құ  ралымен емін-еркін сөйлесуі сабақ қа 

кедергі жасайды. Мұндай жағдай Түр-
кияда болмағандықтан ерсі көрінеді 
екен. Түркия студенттері лекция бас-
талғанда бəрі ұялы телефондарын 
сөндіріп тастайды. Бұл бір жағынан 
ұстазды сыйлау болса, екінші жағынан 
дəріс жақсы өтеді.

– Демек, студенттердің мəдениеті 
төмен бе?

– Мүлде олай емес. Егерде Түр кия-
ның жоғарғы оқу орындарында ұялы 
телефонға байланысты қатал тəртіп 
болмаса, бəлкім басқаша болар ма 
еді?! Сондықтан да, университеттің 
əкімшілігі ұялы телефонды пайдала-
нуға байланысты қатаң тəртіп орнатса 
бұл өзінен-өзі шешілетін мəселе.

– Эсра, жалпы Павлодарға алғаш 
келіп тұрсыз ба?

– Жоқ, Павлодарға екінші рет келіп 
тұрмын. Мен өткен жылдың желтоқсан ай-
ында бұл қалаға келген болатынмын. Жал-
пы Павлодар қаласы өте əдемі, сəулетті 
жəне мақтауға тұратын шаһар. Мысалы, 
біз Мəшһүр Жүсіп атындағы облыстық 
мешітте, Православтық шір кеуде болдық.

– Сіз Қазақстанның басқа қала-
ра рында болдыңыз ба?

– Түркиядан Қазақстанға ұшқанда 
бірінші Алматыға қондық. Өкінішке 
орай Алматыда ұзақ уақыт бола ал-
май Павлодарға ұшақпен ұштық. 
Сондықтан, Қазақстанның қалалары 
туралы көп білмеймін.

– Эсра, қазақ пен түріктің түбі 
бір, тегі бір халықтар. Жалпы қазақ 
елінің тəуелсіздігін алғаш болып 
мойындаған да Түркия болатын. 
Ендігі кезекте жаһандану заманын-
да түркі жұрттарын интеграциялау 
мəселесі тұр…

– Жаһандық үрдісті қаласақ та, 
қаламасақ та болатын жағдай. Сол 
себепті оған қорықпай дайындалу 
қажет. Ал енді түркі халықтарының 
жақындаса түсуіне ел президенттері 
қамданып жатыр. Мəселен, Түріксой 
ұйымы секілді ұжымдар түркілердің 
интеграциясына күш салуда. Əсіресе 
мəдени-ғылыми салада бүгінде көп 
жұмыс жасалуда. Оған қоса əлеуметтік 
салада да біраз жұмыстар жасалып 

жатқанын білеміз.
– Ортақ əліпби түркі жұрттарының 

интеграциясына қаншалықты əсер 
етеді деп ойлайсыз?

– Ортақ əліпби де өз деңгейінде түркі 
халықтарының жақындасуына əсер 
ететін шығар. Мен биология саласының 
маманы болғандықтан, бұл жайлы көп 
нəрсе білмейді екенмін.

– Жалпы, Қазақстан халқы туралы 
не айта аласыз, жəне Қазақстан сізге 
қандай əсер қалдырды?

– Қазақ халқы өте қонақжай жəне 
мейрімді халық. Əрдайым күлімдеп 
жүреді, осы қасиеттерімен маған қатты 
ұнады. Жəне де менің Түркияда көп 
қазақ достарым бар. Олар Түркияда 
отбасыларын құрып жұмыс істеп жүр. 
Сондықтан маған түрік те қазақ та жа-
ныма өте жақын. Себебі, біз бір атаның 
ұрпақтарымыз ғой!

Анар ТАСКАРИНА

Студенттер Студенттер ОЙЛАРЫН 
сабақта сабақта АШЫ
 АЙТАДЫ

Газетіміздің «қонақжай» айдарының кезекті қонағы Түркия азаматы, Газетіміздің «қонақжай» айдарының кезекті қонағы Түркия азаматы, 
биология бойынша PhD докторы, доцент Эсра Сунгюр.биология бойынша PhD докторы, доцент Эсра Сунгюр.
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Эсра Сунгюр:Эсра Сунгюр:

С первых лет независимости Казахстан уверенно движется по пути реформиро-С первых лет независимости Казахстан уверенно движется по пути реформиро-
вания системы образования и науки. Модернизация высшего образования как одно вания системы образования и науки. Модернизация высшего образования как одно 
из важнейших направлений развития казахстанского общества, обозначенных из важнейших направлений развития казахстанского общества, обозначенных 
Главой нашего государства, Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым Главой нашего государства, Президентом Республики Казахстан Н.А.Назарбаевым 
самым непосредственным образом коснулась и нашего университета. О дости-самым непосредственным образом коснулась и нашего университета. О дости-
жениях и новых задачах, стоящих перед университетом, рассказала проректор по жениях и новых задачах, стоящих перед университетом, рассказала проректор по 
учебной работе ПГУ им. С.Торайгырова д.п.н., профессор Н.Э. Пфейфер.учебной работе ПГУ им. С.Торайгырова д.п.н., профессор Н.Э. Пфейфер.

1. Уважаемая Нелли Эмилевна! Сегодня в жизни на-
шего университета, как и во многих высших учебных за-
ведениях Республики Казахстан, происходят большие 
преобразования. Какое значение в свете модернизации 
высшей школы имеет академическая мобильность? Ка-
ковы достижения нашего вуза в этом направлении дея-
тельности?

2. В настоящее время основным критерием перспек-
тивности и конкурентоспособности вуза является уро-
вень его инновационного развития. Каким образом инно-
вационные изменения в системе высшего образования 
отражаются в учебном процессе нашего университета?

3. Наш университет является членом таких автори-
тетных организаций, как Сибирский открытый универси-
тет и Университет Шанхайской организации сотрудниче-
ства. Какое значение имеет сотрудничество с такими ор-
ганизациями? Какое влияние оказывает такое сотрудни-
чество на развитие нашего вуза?

БЛИЦ-ОПРОСБЛИЦ-ОПРОС
4. Ваши основные жизненные принципы?
5. Каким должен современный ученый, педагог? 
6. Если вспомнить Ваши студенческие годы, чем сту-

денты того времени отличаются от нынешних студен-
тов?

7. Каким, по вашему мнению, должен быть современ-
ный студент?

В РЕЖИМЕ В РЕЖИМЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИМОДЕРНИЗАЦИИ
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Қарапайымдылығы мен те-
рең ойлылығы, ізде нім паз-
дығы мен ой ұшқырлығымен 
тың идеялардың жаршысы 
болып жүретін ғалымға қарап 
сүйсінесіз, қазақтың ғалымы 
осындай болу керек дейсіз!
Ақиқатында ғылым қай-

раткерінің толассыз энерги-
ясы, терең энциклопедиялық 
білімі, мол тəжірибесінің ар-
қасында елімізде мың да ған 
жас ғалымдар тəр бие лен ді, 
ғалым болып қалыптасты.
Жаңашылдыққа, иннова-

ция лық өрлеуге жаны құ мар 
Халықаралық педагогика бі-
лім дері ғылым ака де мия сы-
ның академигі, Ресей Фе де-
ра циясының педа го ги калық 
білім беру ха лы қа ралық 
ғылым Акаде мия сы ның ака-
де ми гі, Педагогика ғы лым-
да ры Ака демия сы ның то лық 
мү ше сі, педагогика ғы лым-
да рының докторы, профес-
сор Е.Жұматаева бүгінде 
шетелдің белді жоғары оқу 
орындарымен тығыз қарым-
қатынаста жұмыс жасауда.
Мəселен, Германия мем-

ле кетінің Дюссельдорф қа-
ла сы ның Euregio Hoch schule, 
University College ша қы ры-
лып, Europäischen Akademie 
Für psye hosoziale Sesundheit 
und Kreativitäts Eörderung in 
Trägerschart des Frutz Perls 
Institutes vonn орталығында 
дəріс тыңдады жəне UnivProt. 
Dr. mult. Hilocion Petzold 
тəжірибе алмасты. Одан 
бөлек 2009 жылы ФИД-
ЖИП президентінің ша-

қыруы мен Францияда өт кен 
халықаралық ғылыми се ми-
нарға қатысты.
Қазіргі таңда ғалым Е.Жұ-

ма таева ағартушы-ұстаз-
дар дың біліктілік деңгейін 
арт ты рудың жаңа жүйесі бо-
лып табылатын ваучерлік-
мо дуль дік жүйені өңіріміздің 
аудан дық, ауылдық мектеп-
те ріне енгізуге атсалып 
жүр. Ғалымның енгізіп жүр-
ген жаңа жүйесінің басты 
ерекшеліктері – мұғалім бі-
лік ті лігін арттыруда бірыңғай 
тұжырымдамалық əдіс қол-
данатындығын да болып 
отыр. Яғни, əлемдік тəжірибе 
мен мектептердің бүгінгі таң-
дағы талаптары ескеріле от-
ырып, курс тақырыптары 
жеті модуль бойынша анық-
талмақ. Атап айтқанда, оқу-
шылардың жетістіктерін баға-
лау өлшемдері, орта білімдегі 
менеджмент, 12 жылдық 
оқы туға көшу жағдайындағы 
құзыреттілік негізде оқыту, 
«e-learnіng» оқытуды пай-
далану, дарынды балалар-
мен жұмыс істеудің қазіргі 
заманғы технологиялары бо-
лып табылады.
Олай болса, Еңлік Өсер-

байқызының атсалысып жүр-
ген ауқымды жұмысы уақыт 
өлшемімен құнды, құнарлы 
екені даусыз.
Ғалым халықаралық ғылы-

ми-педагогикалық «Ұлт та ғы-
лымы» жəне «Тəрбие құ ра-
лы» журналдарының, ЖАК 
ұсынылған «ПМУ хабаршы-
сы» журналының Педаго-
гика сериясының редакция 
алқасының мүшесі. Еңлік 
Өсербайқызының қол таң ба-
сынан жарық көрген еңбектер 
бүгінде үлкен сұранысқа ие. 
Мысалы, соңғы жылдары 
бас падан шыққан «Этнопеда-
гогика: хрестоматия», «Қазақ 
тілін оқытудың əдістемесі», 

«Əдебиетті оқытудың кейбір 
мəселелері», «Жоғарғы мек-
тепте оқудың біртұтас дидак-
тикалық жүйесі», «Жоғарғы 
мектеп дидактикасы», «Мек-
тепті білімдену технологи-
ясымен басқару», «Осно-
вы современной дидакти-
ки», «Ұстаз əулеті. Учитель-
ская династия», «Гимнази-
яда оқу-тəрбие жұмысын 
басқару» кітаптары қайта ба-
сып шығаруды қажет етуде. 
Себебі, ғалымның осы туын-
дыларына деген сұраныс өте 
жоғары.
Еңбекқор, ізденімпаз ға-

лым ның осындай қасиеттері 
жоғары бағаланып «Қазақ 
ССР халық ағарту ісінің 
одақ қыз меткері», «Ыбы-
рай Алтынсарин», «Ана 
тілі», «Қазақстан Рес пуб ли-
ка сы ның ғылымын да мы-
ту ға сіңірген еңбегі үшін» 
төс белгілерімен ма ра пат -
талған. Оған қоса, 2006 
жылы С.Торайғыров атын -
дағы Павлодар мем лекет-
тік университетінің үз дік 
ғалымы, 2007 жылы «Жо-
ға ры оқу орнының үздік 
оқы ту шысы» Мемлекеттік 
гран  тының иегері, «Үздік 
оқытушысы» конкурсының 
жəне «Үздік профессор» но -
ми  на циясының иегері атан-
ған.
Терең қазыналы білім-

паз, рухани бай – гума-
нист, адамгершілік пен 
патриотизмнің үлгісі бо-
латын, танымал ғалымға 
шын жүректен зор ден-
саулық, қажымас қайрат, 
шығармашылық шабыт, тың 
идеялар тілеймін!

Р.Ж. Қадысова,
ғылыми жұмыстар 

жөніндегі проректор, 
тарих ғылымдарының 
докторы, профессор

Қазақ ғылымының да-
муына елеулі үлес 
қосқан Ғ.Б. Ахметовтың 
тағылымды өмір жолы 
əркімді болса да бей 
жай қалдырмайды. Аты-
на заты сай азаматты 
біз қай қырынан алсақ та 
мақтанышпен ауыз толты-
рып айта аламыз. Ғалым 
Бейсенұлының тұлғалық 
бей несін сомдағанда – 
ұла ғатты ұстаз, белгілі 
ғалым, құрметті дос, бау-
ырмал аға ретінде көреміз.
Иə, ғалымның тұлғалық 

қасиеті жайлы ойланғанда 
тұңғиық ойға кетесіз. Се-
бебі, ағамызға Алланың 
өзі дарытқан адамдық бол-
мысы ерекше. Ол кісінің 
қарапайымдылығы, кəсіби 
білімділігі, шыдамдылығы, 
іске деген жауапкершілігі 
сүйсінтпей қоймайды.
Бір университетке жарты 

ғасыр өмірін, күш-қуатын, кəсіби білімін арнаған ғалымдардың 
бірі осы кісі. Ақиқатында, Ғалым Бейсенұлы С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің фундамен-
талды негізін қаласқан тұлға.
Өмір мектебінен жиған мол тəжірибесі, тынымсыз еңбегі 

мен білім парасатының арқасында «Еңбек ардагері», 
«Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы 
құрметті қызметкері», жəне С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің «Құрметті кафедра 
меңгерушісі» атақтарымен марапатталған.
Профессор Ғ. Ахметовтың терең білімділігінің арқасында 

əр бағытта құнды туындылар жазылды. Мəселен, «Мұсылман 
құқығы», «Римское право», «Гуманитарная математика для 
студентов юридических вузов» жəне магистранттарға ар-
нап мемлекеттік тілде «Инновациялардың математикалық 
негіздері» мен «Актуалды есептеулер» атты еңбектерін дай-
ындады.

«Шəкіртсіз ұстаз тұл», – демей ме қазақ. Ғалым Бей-
сенұлының ұлағатты ұстаз ретінде де алатын орны ерек-
ше. Ғалым ұстаздың тəрбиелеген шəкірттерінің көбі биік бе-
лестерден көрініп, ел игілігі үшін қызмет етуде. Атап айтсақ, 
Б.Қ.Смағұлов Павлодар қалалық мəслихат депутаты болса, 
К.А. Нұрымжанова педагогика ғылымының докторы, профес-
сор. Тіптен алыс-жақын шет елдерге шығып, оқу білімдерін 
ары қарай жалғастырып, жауапкершілігі мол, лауазымды 
қызметтер атқарып жүрген шəкірттері де баршылық.
Қамқоршы аға, ұлағатты ұстаз, мол энергиясы мен зор 

денсаулығының арқасында əліде талай ұрпаққа, бірнеше 
буынға тағлымды білім, тəлімді тəрбие береді деп сенеміз. 
Құдай соған жеткізсін!
Ғалым Бейсенұлына факультет атынан шығармашылық та-

быс, шаттығы мол бақыт, мықты денсаулық тілеймін!
Н.А. Испулов,

физика-математика жəне ақпарат факультетінің деканы, 
физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

Ғûëûìè ìåêòåá³í Ғûëûìè ìåêòåá³í 
қàëûïòàñòûðғàí ғàëûìқàëûïòàñòûðғàí ғàëûì

Өзіндік ғылыми мектебін қалыптастырған, қазақ Өзіндік ғылыми мектебін қалыптастырған, қазақ 
ғылымында айшықты қолтаңбасы бар танымал ғылымында айшықты қолтаңбасы бар танымал 
ғалым Еңлік Өсербайқызы бүгінде 65 жаста.ғалым Еңлік Өсербайқызы бүгінде 65 жаста.

АТЫНА ЗАТЫ САЙ АЗАМАТАТЫНА ЗАТЫ САЙ АЗАМАТ

Белгілі ғалым, ұла ғат ты Белгілі ғалым, ұла ғат ты 
ұстаз Ғалым Бей сенұлы ұстаз Ғалым Бей сенұлы 
бүгінде 75 жаста.бүгінде 75 жаста.

ҚАЗАҚ ҒАЛЫМЫНЫҢ ЭТАЛОНЫҚАЗАҚ ҒАЛЫМЫНЫҢ ЭТАЛОНЫ
Қарағанды политехникалық институтынан 

1978 жылы Павлодар индустриалды институ-
тына ауыстым. Сол кезден бері тарихи тұлға, 
қазақ ғылымының эталоны Ғафур Мұқан-
ұлымен таныспын.
Кей кездері қалың ойға шомылып: «Алла 

Тағаланың өзі Ғафур Мұқанұлын ұстаз етіп 
жаратқан ба?», – деп ойлаймын. Олай дейтінім 
ол кісінің өмір өткелі, ғылым жолы əркімге үлгі 
өнеге. Керек десеңіз ғалымның тұрған тұрысы 
мен жүрген жүрісі, сөйлеу мəнері мен сөз 
саптауының өзі ерекше.
Кезінде индустриалды институтта алғаш 

дəріс оқып, жоғары мектептің шымыл-
дығын ашқан ғалымды қалайша тари-
хи тұлға демейсіз. Ал, қазақ ғалымы ның 
эталоны деуімде де сыр бар. Ол кісінің 
қарапайымдылығы, еңбекқорлығы, ізденім-
паз дығы, кəсіби білімділігі, адамгершілігі, 
имандылығы, рухани мəдениеттілігі, жұ мысқа 
адалдығы мен жауапкершілігі, ұлтжандылық 
қасиетін бойына сіңірген тұлғалық бейнесі 
ғалымдар эталоны болып саналады.
Сонымен қатар, ғалымның жастармен 

жұмыс жасауы, тілдесуі сүйсінтеді. Жалпы 
айтқанда бойында бір-біріне қарама-қайшы, 
үйлеспейтін қасиеттері жоқ Ғафур Мұқанұлын 
Кереку өңірінің математиктерінің атасы 
ретінде қабылдаймын.
Ғалымды мерейтойымен құттықтап, қуа ты-

нан талмай елге қызмет ете беруіне, шы ғар-
машылық өрлеу мен зор денсаулық тілеймін!

М.Х. Хамитов,
физика-математика ғылымдарының 

кандидаты, профессор

Ғ.М. Мұқановтың 80 жылдық салтанат-Ғ.М. Мұқановтың 80 жылдық салтанат-
ты мерейтойында, Павлодар қаласының ты мерейтойында, Павлодар қаласының 
әкімі О.Ә. Қайыргелдиновтың құттықтау әкімі О.Ә. Қайыргелдиновтың құттықтау 
сөзінен: «Құрметті Ғафур Мұқанұлы, сөзінен: «Құрметті Ғафур Мұқанұлы, 
Сіздің тойыңыз барша өңіріміздің, Сіздің тойыңыз барша өңіріміздің, 
еліміздің тойы. Сіздей ардагер ұстаз, еліміздің тойы. Сіздей ардагер ұстаз, 
ғалыммен қашанда мақтанып жүреміз. ғалыммен қашанда мақтанып жүреміз. 
Сізге деніңізге саулық, жас ұрпаққа әліде Сізге деніңізге саулық, жас ұрпаққа әліде 
тәлімді тәрбие, мағыналы білім бере тәлімді тәрбие, мағыналы білім бере 

беріңіз дегім келеді...». беріңіз дегім келеді...». 

ҚАЗАҚТЫҢ АРДАҚТЫ АҚСАҚАЛЫҚАЗАҚТЫҢ АРДАҚТЫ АҚСАҚАЛЫ
С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін (Əл-

Фараби атындағы ҚҰУ) бітіріп, педагогикалық институтқа жұмысқа 
орналастым. Міне сол уақыттан бері үлкен жүректі ғалым, 
қабілетті ұйымдастырушы, ардақты ақсақал Ғафур Мұқанұлымен 
жақын араласамын.
Ғафур Мұқанұлы жайлы жүректен тек жақсы пікірлер шығады.
Біріншіден, ол кісінің ғылымда жасаған еңбегі орасан зор. 

Мəселен, ғалымдардың басын қосып математика ғылымының 
барлық салаларының сұрақтарына жауап бере алатын 4 томдық 
кітапты қазақ тілінде шығарды. Көп жылдық еңбек тəжірибесі мен 
терең кəсіби білімінің арқасында жоғарғы мектепте математика-
ны оқыту əдістемесі, математика пəні бойынша оқу материалының 
логикалық құрылымы мен модульді құрылысы жайлы бірнеше ту-
ындылар дайындады.
Екіншіден, Ғафур Мұқанұлы тағылымды ақсақал, үлгілі əке. 

Ғалымның білімге, ғылымға қатысты ақыл кеңестерінен басқа 
өмірлік ұстанымдары тəнті етпей қоймайды. Егер де ғалымның 
үйіне бара қалсаңыз, жағымды атмосфераны сезесіз. Ол да 
ғалымның жылылығы мен мейірімділігінен болса керек. Кезінде өзі 
негізін қалаған педагогикалық институттың физика-математика 
факультетін бүгінде Жазира Ғафурқызы басқарады. Бұл тарихи 
сабақтастықтан əкенің балаға деген дұрыс тəрбиесін, жақсы білім 
мен адамгершілік қасиетін дарытқандығын байқаймыз.
Үшіншіден, аймағымыздың математиктерінің ұстазы. Олай 

дейтінім, ғалымның алдын көріп, тəлім-тəрбие алған педагог 
ұстаздар өңіріміздің түкпір-түкпірінде қызмет етеді. Ғалымнан 
үлгі-өнеге мен терең білім алған мыңдаған педагог ұстаздардың 
арқасында, Павлодар облысының оқушылары ұлттық біріңғай 
тест тапсыруда алдыңғы орындарды берген емес. Демек, бұл 
жетістіктің шырқау шыңында Ғафур Мұқанұлының еңбегі жатыр.

80 жастың сеңгіріне шығып отырған ғалым Ғафур Мұқанұлына 
зор денсаулық, қажымас қайрат, мол энергия тілеймін! Арамызда 
əлі ұзақ уақыт ақылшы, кеңесші болып жүре беріңіз дегім келеді.

Б.Н. Дроботун,
педагогика ғылымдарының докторы, профессор

етіетіитетінің газеииииииииииитетінің газеетік университік универсииииииииииииирррррррррррррррррррррррррррр   мемлекеттрррррррррррррррррр мемлекеттт Павлодарррррррр Павлодарррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

Мерейтой
орайғыров атындағыорайғыров атындағы. То. То ыыыыыоррайғыров атындаораайғыров атындағыыыыыыТоТо ов атындағооооооооооооооооов атындағыы
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Білім-ғылымБілім-ғылым

– Марал, еліміздегі беделді білім орда-
ларының бірі С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемле кеттік университетінің білім 
беру жүйесі несімен ерекшеленеді деп ой-
лайсыз?

– Өз басым академиялық мобильділік бойын-
ша осы университетте білім алып жатқаныма 
қуаныштымын. Өйткені, біріншіден, білім ор-
дасы мемлекеттік, екіншіден, өзіндік білім 
беру жүйесі қалыптасқан, тарихы бай ме-
кеме, үшіншіден, ағартушы-ұстаздар мен 
ғылымдардың сабақ беру тəсіліне де разымын. 
Оған қоса, университет үлкен. Тіптен, адасып 
кетуге болады. Ал, Қарағанды экономикалық 
университеті мұндай үлкен емес. Сондай-ақ, 
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің маған ұнағаны, заманауи 
құрал-жабдықтармен жабдықталған лабора-
ториялар, мəдени ескерткіштер мен əр түрлі 
мұражайлар көп.

– Жаңа білім беру технологиясы жай-
ында айттыңыз. Жалпы, екі университет 
арасындағы білім беру жүйесінде айыр ма-
шы лық бар ма?

– Жоғары оқу орындарының негізгі фунда-
менталды міндеті талапкерге жоғары білім 
беру керек қой! Ол жағынан айырмашылық бар 
деп айта алмаймын. Десе де, кредиттік жүйені 
жүргізуде айырмашылықтар бар.
Қарағанды экономика университетінде де 

кредиттік жүйе бойынша білім беріледі. Бірақ, 
онда емтиханды тест түрінде тапсырамыз. Ал, 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде студенттің семестр бойы алған 
білімінің 60 пайызын тест бойынша тексеріп, 40 
пайызын ауызша қабылдайды. Бұл студенттің 
тек тест жаттап қана қоймай, емтиханға 
тыңғылықты дайындықпен қатысуына септігін 
тигізетін се кілді.
Негізі тест бойынша дайындалу азғана 

уақыттан кейін алған біліміңді ұмыту деген 
сөз. Ал ауызша дайындалу сапалы білім алуға 
кепілдік болатындай.

– Оқуда қиындық болып жатқан жоқ па?

– Қиындықтар бар. Дегенмен білім алу үшін 
келгендіктен, барынша тырысып жатырмын.

– Тобың қалай қарсы алды?
– Топтағы студенттер мені өте жақсы қабыл-

дады. Студенттер белсенді, сабаққа жақсы қа-
тынасады.

– Жаңа жоғарыда «ағартушы-ұстаздар мен 
ғылымдардың сабақ беру тəсіліне де раз-
ымын», – дедің. Саған сабақ беру тəсілімен 
ерекше ұнаған ұстаздар бар ғой?

– Ұстаздарды бөліп-жарып айту қиындау. 
Барлық ұстаздардың сабағы ерекше қызық бо-
лып өтеді. Дегенмен де, Гүлнар Амангелдіқызын 
ерекше атағым келеді. Ол кісінің ақылдылығы, 
студенттің өзіндік жұмысына көңіл бөлетіндігі, 
кəсіби білімділігі мені тəнті етті.

– Университеттің мəдени-ғылыми өмірі 
жайлы не айта аласың?

–  Білім ордасында өткен «ХІІ Сəтбаев оқуы» 
өте қатты ұнады. Шын мəнінде конференция 
қандай болу керектігін шараға қатысу бары-
сында түсіндім. Сондай-ақ, өзім қатысқан «Тіл 
шебері» сайысын ерекше атағым келеді.
Қарағандыда жүргенде Павлодар орыстанған 

жер деп ойлаушы едік. Бірақ та, бұл ойымыз 
дұрыс еместігін енді ұғынып жатырмыз.

– Екі университеттің студенттерге база-
лық, техникалық жағдай жасау жағынан 
айырма шы лықтары бар ма?

– Қарағанды экономика университеті инно-
вациялық тұрғы санатына жататын білім орда-
сы болғандықтан интернетке көп көңіл бөледі. 
Міне, осы жерден кішкене айырмашылықтар 
байқадым. Қарағанды экономика универ-
ситетінде ақпараттық білім беру орталығы 
бар. Онда таңертеңнен кешке дейін интернетті 
лимитсіз, ешқандай карточкасыз тегін пайдала-
на аласыз.
Дегенмен де, С.Торайғыров атындағы Пав-

лодар мемлекеттік университеті маған қатты 
ұнады. Мен өз басым қайта талапкер ретінде 
ЖОО түсетін болсам, ПМУ-ды таңдар едім.

Сұхбаттасқан:
 Айгүл АЙТЖАНҚЫЗЫ

ПМУ маған қатты ұнадыПМУ маған қатты ұнады
Бүгінде академиялық мобильділік жүйесі бойынша университет қабырғасында шетелдік Бүгінде академиялық мобильділік жүйесі бойынша университет қабырғасында шетелдік 

және еліміздің ЖОО студенттері білім алуда. Сондай студенттердің бірі Қарағанды эко-және еліміздің ЖОО студенттері білім алуда. Сондай студенттердің бірі Қарағанды эко-

номика университетінің студенті Марал Айтбаевамен сұхбаттасқан едік.номика университетінің студенті Марал Айтбаевамен сұхбаттасқан едік.

Марал Айтбаева:Марал Айтбаева:
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V Астана экономикалық фору-
мының аясында Л.Н. Гумилев 
атындағы Еуразиялық ұлттық уни-
верситет қабырғасынан online 
режимінде трансляцияланған ви-
део онлайн-конференцияға Но-
бель сыйлығының 5 лауреаты 
қатысты. Əрбір лекция жарты са-
ғатқа созылды.
Шараның басты мақсаты қа-

зақ ғылымын дамыту жəне Қа-
зақстандық жоғары мектеп тер дің 
заманауи өркендеуі мен универ-
ситеттердің халықаралық байла-
нысын арттыру жəне т.б. мəселерді 
шешу жолдарын іздеу.
Шарада Л.Н. Гумилев атын да ғы 

Еуразиялық ұлттық универ сите-
тінің ректоры Ерлан Сыдықовтың 
алғы сөзінен кейін Нобель сый-
лығының 2005 жылғы лау ре аты, 
профессор Роберт Ауманна лек-
ция оқыды. Сонымен қатар, Но-
бель сыйлығының экономика бой-
ынша əр жылдарғы лауреаттары 
Финн Кидланда, Кристофер Писса-
ридеса, Джон Нэша, Эдвард Пре-
скотта лекцияларын оқыды.
Видео онлайн-конференцияда 

С.То райғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университеті, С.Сей-
фуллин атындағы қазақ агро тех-
никалық университеті, Қ.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе мемлекеттік 
университеті, Е.А.Букетов атын-
да ғы Қарағанды мемлекеттік уни-
вер ситеті, Т.Рұсқұлов атындағы 
Қазақ экономикалық университеті, 
Ш.Уəлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университеті, Қ.И.Сəт-
баев атындағы Қазақ ұлттық 
техникалық университеті, Қазақ-
Британ техникалық университеті, 
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай 
мемлекеттік университеті, Алма-
ты Экономика жəне статистика 
Академиясы, М.Əуезов атындағы 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
университеті, Қазақ экономика, 
қаржы жəне халықаралық сауда 
университеті, Шəкəрім атындағы 
Семей мемлекеттік университеті, 
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-
тық университеті, Қаржы акаде-
миясы, Қазақ гуманитарлық заң 
университеті, Х.Досмұхамедов 
атын дағы Атырау мемлекеттік уни-
верситеті, М.Х.Дулати атындағы 
Тараз мемлекеттік университеті 
жə не Аманжолов атындағы Шы-

ғыс Қазақстан мемлекеттік уни-
вер ситетінің өкілдері лекторларға 
сұрақтарын жолдап, нақты жауап-
тарын алды.
Экономика саласындағы же-

тіс тіктер мен өзгерістер, ға лым-
дық экономиканың бағыты мен 
бағдары, ғылым жəне тех но ло-
гия ның əлемдік экономика жа һан-
дануы шарттарының дамуындағы 
актуальді сұрақтары, əлемдік ва-
люта жəне т.б. тақырыптарда 
өрбіген онлайн-конференция бірін-
шіден, қазақ ғылымының жаңа 
бағыт алуына, екіншіден, жоғары 
мектептің заманауи бағытта даму-
ына септігін тигізер деп ойлаймыз.

Айгүл АЙТЖАНҚЫЗЫ

Роберт Ауманна

Кристофер 
Писсаридеса

Джон Нэша

Кидланд

2012 жылдың 24 мамырында Қазақстан жоғары оқу 2012 жылдың 24 мамырында Қазақстан жоғары оқу 
орындары өмірінде тарихи күн орын алды. Астана, Ал-орындары өмірінде тарихи күн орын алды. Астана, Ал-
маты қалаларының 5 жоғары мектебі мен өңірлердің 10 маты қалаларының 5 жоғары мектебі мен өңірлердің 10 
жоғары оқу орындары арасында онлайн-конференция жоғары оқу орындары арасында онлайн-конференция 
өтті. Маңызды шарада Нобель сыйлығының лауреаттары өтті. Маңызды шарада Нобель сыйлығының лауреаттары 
лекция оқып, қойылған сауалдарға жауап берді.лекция оқып, қойылған сауалдарға жауап берді.

Эко-
номика бойын-

ша Нобель сыйлығы 
1969 жылдан бастап 

Швед банкінің бастамасы-
мен (ресми атауы-Альфред Но-
бель еске түсіруге экономикадан 
сыйлық) Швед корольдік ғылым 

академиясының шешімімен 
тағайындалады. Бұл сыйлықты 

беру-Нобельдің өзінің 
еңбектерін экономист-
практик ретінде мойын-

дау.

МАҢЫЗЫ ЗОР МАҢЫЗЫ ЗОР ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
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С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газетіС. ТоС. То

Факультет тынысыФакультет тынысы

ҚОЛАҢ ШАШТЫ АРУЛАР БАЙҚАУЫҚОЛАҢ ШАШТЫ АРУЛАР БАЙҚАУЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінің колледжінде 
айтулы іс – шараның куəсі болдық. Кол-
ледж студенттері арасында «қолаң шаш-
ты арулар» байқауы өтті.

Облыстық «қазақ фольклоры апталығы» ая-
сында өткізілген байқаудың басты мақсаты 
қазақ қыздарының бойындағы сұлулығына 
қоса ақыл парасатын арттыру.
Сайысқа бес бірдей үміткер ару қатысты. 

Бəсеке барысында бойжеткендердің көркімен 
қоса, тіл байлығы, салт – дəстүрді қаншалықты 
білетіндіктері, тіпті қол өнер шеберліктері 
де сынға алынды. Барлық қатысушылар 
қолдарынан келген өнерлерін ортаға сал-
ды. Əн салып, би билеп, қазақтың қара 
домбырасы ның шанағынан күй төккендері де 
болды. Сайыс тың қорытындысына келгенде 
қазылар алқасына жеңімпазды анықтау қиынға 
түсті. Сарапшылар ақылдаса келіп, «Қолаң 
шашты ару» номинациясына Б.Ақасқанованы 
лайықты деп таныды. Оң қолынан өнер 
тамған «Шебер ару» атағымен Л.Пазыл ма-
рапатталды. Қ.Фатиханға «Көркем ару» но-
минациясы тапсырылды. Ал, А.Кəрімованың 
өнеріне сүйсінген төрешілер «Өнерлі ару», 
А.Ерғазиноваға «Тапқыр ару» деген номинация 
берді.
Шараның соңында конкурсқа қатысушы 

аруларымыздың бірі, Л.Пазылды əңгімеге тар-
тып, сайыс туралы өз ойын білген едік.

– Бүгінгі шараның өтілуі көңіліңізден 
шықты ма?

– Иə, меніңше бəрі ойдағыдай болды. Қо-
лы мыздан келгенше өнер көрсеттік. Кө рер-
мендерге де, қазылар алқасына да қаты-
сушылардың атынан үлкен алғыс айтамын! 
Алдағы таңда осындай тəлім мен тəрбиесі мол 
сайыстар жиі ұйымдастырылып тұрса екен 
деймін. Маған сайыс өте қатты ұнады.
Қорытынды. Ел аузындағы сөз: «Қазақ 

халқының өткеніне көз жүгіртсек, əйел 
адам шашын қиса бір мүшесі жоқ бо-
лып есептелінеді екен. Ал, ата – анасын 
қатты ренжітіп, біреуге 
опасыздық жасаған қыз 
баланы шашын қиып жа-
залаған», – дейді. Ендеше 
бойжет кен дері міз дің құ-
лақ та рына алтыннан сыр-
ға. Осындай та ғы лы мы 
мол шаралардан үлгі өнеге 
алса, ұрпағымыз дың ұсақ-
тал масы анық.

Олимпиада в СемееОлимпиада в Семее

Недавно в г.Семей проходила V Республи-
канская олимпиада по теоретической ме-
ханике среди вузов Республики Казахстан, 
команда нашего университета в составе: 
старший преподаватель кафедры «Механи-
ка и нефтегазовое дело» Сарымов Е.К. (науч-
ный руководитель), студенты группы МС-
202 Макаров В.Ф., Нуркимбаев С.М. приняли 
участие в данной олимпиаде.
Впервые за историю проведения олимпиад по 

теоретической механике такого уровня среди 15 
команд из других вузов Казахстана наша коман-
да заняла почетное 2-е место. Студенты Мака-
ров В.Ф., Нуркимбаев С.М. получили диплом за 
2-е место, сертификаты об участии и ценные 
призы. Отмечая успехи нашей команды, высокий 
уровень подготовленности студентов, ректор 
Семипалатинского государственного универси-
тета им.Шакарима Ш.Амирбеков передал благо-
дарственное письмо ректору нашего вуза Сери-
ку Мауленовичу Омирбаеву.
При подготовке высококвалифицированных 

инженерных кадров для нашей страны приори-
тетным является глубокое изучение фундамен-
тальных дисциплин, какой является дисципли-
на «Теоретическая механика». Именно при изу-
чении данной дисциплины закладываются азы 
будущего специалиста технического направле-
ния, способность анализировать и рассчитывать 
различные конструкции не в зависимости от сте-
пени сложности, развивается мировоззрение, 
«скорость» инженерной мысли, полученные зна-
ния в дальнейшем помогут студентам реализо-
ваться как специалисту, найти свое место в жиз-
ни, быть полезными на благо нашей Родины.

Е.К. Сарымов, старший преподаватель
кафедры «Механика и нефтегазовое дело» 

«Қазақ» - деп соққан жүрегі«Қазақ» - деп соққан жүрегі

Облыс əкімі Ерлан Арынның арнайы 
шақыртуымен, студенттік филармония-
ның ұйымдастыруымен университеті міз-
ге эстрада жұлдызы Анна Вундер ат басын 
тіреді.

Отыз жылдан астам сахна төрінде жүрген əнші, 
əн сүйер ағайынды өзінің алуан түрлі, аса бай əн 
қоржынымен тамсандырды. Əншінің бүгінде жеке 
репертуарында жүзден астам қазақ əндері бар. 
Қазақтың халық əндері, Шəмші Қалдаяқовтың 
сырлы əуендері де нақышына келтіріле орын-
далды. Ал өзге тілдегі əндер, əн қоржынында 
саусақпен санарлық қана. Тіпті əншінің ана тілі 
неміс тілінде бір ғана əні бар екен. Концерт ба-
рысында əнші:

– Мен немістің қызы болсам да, жүрегім 
«қазақ» – деп соғады. Себебі менің туған өлкем 
қазақтың жері. Мені алақанына салып аялаған 
да қазақ елі, – деп ағынан ақтарылды. Жиналған 
көпшілік өнер иесіне ризашылықпен қол соғып, 
көтеріңкі көңіл күймен тарқасты.
Қорытынды. Анна Вундер өзінің қайталан-

бас таланты мен, тынымсыз еңбегінің ар-
қасында «Қазақстан республикасының 
мə дениет қай раткері», – деген атаққа қол 
жет кізген. Ұлты басқа болса да, туған жері 
мен, өскен елін шын сүйген алтын дауысты 
əншінің өмірі көпшілікке үлгі боларлықтай.

ТАҒЫ ДА БАС ЖҮЛДЕ БІЗДЕТАҒЫ ДА БАС ЖҮЛДЕ БІЗДЕ

Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған ІІ «Абай 
əлемі» республикалық студенттік өнер фестивальі Абай 
атын дағы Қазақ Ұлттық педагогикалық универ ситетінде 
өткен болатын. Сайыстан С.То райғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік уни вер ситетінің студенттері олжалы оралды.
Заңғар тұлғаның мəртебесін асқақтатуға еліміздің əр қиырынан кел-

ген 23 жоғарғы оқу орнының шəкірттері бақ сынады. Байқау үш номи-
нация бойынша өткізілді. Абай өлеңдерін мəнерлеп оқу, Абай əндерін 
нақышына келтіре орындау, Абайдың қара сөздерін жатқа оқу.
Бəсекенің аталған үш бөлімі бойынша қатарластарымен бірге сынға 

түскен С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 
гуманитарлық педагогикалық факультетінің студенттері жақсы нəтиже 
көрсетті. «Абай өлеңдерін мəнерлеп оқу» сайысы бойынша Бекзат 
Смағұлов дипломант атанса, Елена Гаркава «Абайдың қара сөздерін 
жатқа оқуда» ерекше көзге түсіп, А. Байтұрсынов атындағы арнайы 
сыйлыққа ие болды. Ал «Абай əндерін нақышына келтіре орындау» 
əн номинациясы бойынша көрермендер мен əділ қазылар алқасының 
ілтипатына бөленген жас əнші Айдын Əбдіюсупов қарсыластарынан 
оқ бойы озық шығып, бас жүлдені қанжығасына байлады. Осылайша 
тағы бір дүбірлі додадан жерлестеріміз қуанышпен оралды.
Сөз түйін. Данышпан Абайды насихаттау, Абайтану мəселесін 

тереңірек қарастыру жаһандану заманында өте дұрыс ша-
ралар екені даусыз. Десе де, арқаның алыбы Мəшһүр Жүсіп 
Көпейұлының шығармашылығын, өмір жолын насихаттайтын 
шара  бізде де қолға алынса.

ӨНЕРЛІ ӨРГЕ ЖҮЗЕРӨНЕРЛІ ӨРГЕ ЖҮЗЕР

Қазақстан республикасы жоғарғы оқу орындары студенттерінің IV 
республикалық пəндік олимпиадасында «Бейнелеу өнері жəне сызу» 
мамандығы бойынша студенттер арасында сайыс өтті. Жарыста біздің 
университет студенттері жақсы нəтижелерге қол жеткізді.

Тараз мемлекеттік педагогикалық 
институтында еліміздің əр айма-
ғынан келген 12 команда осы 
жарысқа қатысқан болатын. Сайыс 
үш бөлімнен тұрды. Қатысушының 
шығармашылық тəжірибесін байқау 
мақсатында, «ұлттық киім киген 
адамның суретін салу». Жалпы 
сызу пəні арқылы шығармашылық 
шеберлікті жан-жақты сынға алу. 
Сызу өнерінің əдістемесі бойынша 
комплекстік тест сұрақтарына жауап 
беру.
Олимпиаданың қорытындысы бой-

ынша білім ордамыздың студенттері 
А. Жақыпова мен Г. Хуат сарапшылар 
мен көпшілік көңілінен шығып, жал-
пы командалық есепте 3-ші орынға 
қол жеткізді. Сонымен қатар, «Жас 
ұрпаққа білім мен тəлімді тəрбие 
берудегі белсенді еңбегі үшін» ко-
манда жетекшісі Ж.Ж. Дүйсеноваға 
алғыс хат табыс етілді.
Команда жетекшісі Ж.Дүйсенова 

редакцияға келгенде толғаныспен: 
«Бізге жеңіс оңайлықпен келген 
жоқ. Студент жастардың білім-
ділігі, табандылығы мен тапқыр лық-

тарының арқасында сайыстан олжалы оралдық», – деп қуанышын жасырмады.
Ой түйін. Екінің бірінің маңдайына бұйыра бермейтін тамаша өнер иелері, 

қылқалам шеберлерін осынау жеңістерімен құттықтаймыз! Келешекте 
Əбілхан Қастеевтей атақты суретші болуларына тілектеспіз!

КОЛЛЕДЖКОЛЛЕДЖ
МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНАЖАСАУ МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНАЖАСАУ 

ЖӘНЕ КӨЛІК ФАКУЛЬТЕТІЖӘНЕ КӨЛІК ФАКУЛЬТЕТІ
СТУДЕНТТІК СТУДЕНТТІК 
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Сіз білесіз бе?Сіз білесіз бе?

– XX ғасырдың өзінде ғана отарлаушы билік 1907-1911, 1916-
1922, 1925-1926, 1927-1932, 1933, 1937-1938, 1951-1954 жылда-
ры репрессиялық актілерді жүзеге асырған. Яғни репрессия 
парманентті түрде, бірде жабық-жасырын, бірде ашық, бірақ 
үзіліссіз жүргізіліп отырды.
Тарихшылардың бағалауынша, 1927-1954 жылдары 40 милли-

он адам, оның ішінде Қазақстан бойынша 103 мың адам қуғын-
сүргінге ұшыраған. Тек қана 1937-38-ші жылдары республика-
да 100 мыңнан астам адам заңсыз сотталып, олардың 25 мыңға 
жуығы жазықсыз атылған.

АШАРШЫЛЫҚТЫҢ СТАТИСТИКАСЫАШАРШЫЛЫҚТЫҢ СТАТИСТИКАСЫ
– 1928-1930 жылдары Қазақстанда, əсіресе, солтүстіктегі ау-

дандарда егін шықпай қалды, астық тапшылығы сезілді. 
Ал осы жылдардың қысы малды қынадай қырып салды. 
Астық жинау, ет дайындау жөніндегі жоспарлар өсе түспесе 
азайған жоқ. Мұның бəрі шаруаның тұрмысын күйзелте берді. 
Ауылшаруашылығын жаппай ұжымдастыру, көшпелі халықты 
бірден отырықшыландыру жөніндегі соқыр саясат халыққа, 
əсіресе, қазақ халқына тым ауыр тиді. Ф.Голощекин қазақ саха-
расында «Кіші Октябрьдегі жүзеге асыру ниетімен 700-ге жуық 
байдың бар малын тартып алды.
Академик М.Қозыбаевтың мəліметі бойынша «Кіші октябрь 

төңкерісі» салдарынан 2 миллион 300 мың адам қырылған. 
Шетелге кеткен қазақтар саны – 1,5 миллион, оның елге 
оралмағаны – 620 мың. Қазақтардың сол кездегі саны 40 жыл-
дан соң 1969 жылы ғана қалпына келді. Ұжымдастыру басталар-
дан бұрын Қазақстанда 40,5 млн мал болса, 1933 жылы қалғаны 
4,5 млн болып, 10 есе кеміді.
Қазақстанда шаруалар 1929-1932 жылдары солақай саясатқа 

қарсы 372 рет көтеріліске шықты. Ырғыз, Қазалы, Қармақшы, 
Самар, Абыралы, Шыңғыстау, Қастек, Балқаш, Шұбартау, 
Маңғыстау жəне басқа аудандарда шаруа қозғалыстары болды.
Бас көтергендерге қарсы аяусыз жазалау шаралары жүргізілді. 

1929-1932 жылдары ірі көтерілістер мен толқуларға қатысқаны 
үшін 5551 адам сотталып, оның 855-і атылды. Жалпы алғанда, 
күштеп ұжымдастыру кезеңінде 100 мыңнан астам адам жаза-
ланды.
Ал, тарихшы Талас Омарбековтың айтуынша, 1930 жылдың 

маусымынан 1933 жылдың маусымына дейінгі аралықтағы 
ашаршылық құрбандарының жалпы саны 3 миллион 379 500 
адамнан асып жығылады. Мұның 1 миллионнан астамы босқын 
есебінде көршілес елдерге кеткен. Сонда үш жыл ішіндегі нақты 
құрбандардың саны 2 миллион 200 мыңды құрап, халықтың 49 
пайыздық өлшемін көрсетеді. Ашаршылықтың қандай сұмдық 
зардап əкелгенін білу үшін есепке жүгінелік. 1897 жылы өткен 
Ресей империясындағы халық санағының ресми статисти-
касы бойынша, өзбектің саны 1 млн 690 мың, ал тəжіктікі 350 
мың болыпты. Ал сол кезде қазақтың саны 4 млн 84 мың адам 
болған. Бұдан тура 100 жыл өткенде өзбектің саны 25 миллионға 
жуықтап, қазақтың саны 9 миллионға əзер жеткен. Аштықтың 
қазақ үшін қаншалықты нəубет болғанына бұдан артық қандай 
құжат керек.

САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІНСАЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН
1925 жылы 29-мамырда И.Сталин Қазақ өлкелік партия 

комитетінің бюросына өлкелік «Ақ жол» газетінің ұстанған са-
яси бағытын айыптап, арнайы хат жолдады. Онда – газет-
те (И.Сталин шатасып газетті журнал деп жазғанын ескертеміз) 
жарық көріп жатқан мақалалардың бұл кезде шетелде эмиграци-
яда жүрген М.Шоқаймен «үндес» жəне пікірлес екенін, яғни «ала-
шордашыл, ұлтшыл идеяларды жаңғыртатынын көрсете келіп, 
осындай көзқарастағы партияда жоқ интеллигенция өкілдерін 
жастарды тəрбиелеуге жібермей, негізінен оқу құралдарын 
жазу тəрізді жұмыстарда ғана пайдалану қажеттігін ескертті (ҚР 
Президентінің архиві, 141-қ, 1-тізбе, 479-іс, 1-2 беттер).
Көп кешікпей-ақ осы көзқарасты Ф.Голощекиннің өзі нақтылай 

түсті. «Степная правда» тəрізді партиялық басылымдар отқа май 
құйғандай болып Алаш қозғалысына қатысқан зиялылардың 
«ұлтшылдығын» дəлелдейтін мақалаларды бірінен соң бірін жа-
риялай бастады. Осылайша, Алаш қозғалысының мүшелерін 
қуғындау басталды. Оларға қарсы ұйымдастырылған алғашқы 
сот процесі 1930 жыл-ғы 4-сəуірде болып, ОГПУ-дың үкімімен 
35 адамға əртүрлі жаза тағайындалды. Дəлірек тоқталсақ, 
А.Байтұрсынов бастаған 10 адам алғашында өлім жазасы-
на кесіліп, бірақ кейін ол үкім он жылдық мерзімге жазалау 
лагерінде отырумен алмастырылды. 1932 жылы 28-ақпандағы 
екінші сот процесінің үкімімен Мұхамеджан Тынышбаев, Ха-
лел Досмұхамедов, Жаһанша Досмұхамедов бастаған Алаш 
қозғалысы басшыларының екінші тобы бес жылдық мерзімге 
Ресейдің Орталық қаратопырақты облысына (Қазіргі Во-
ронеж облысы) жер аударылды. ОГПУ-дың осы екі үкімі 
құрбандарының тірі қалып, елге оралғандары 1937-1938 жылда-
ры түгелі дерлік «ұлтшыл» деген айыппен ату жазасына кесілді. 
Оларға негізінен «революцияға қарсы қызмет жасады» дегенді 
білдіретін 58-бап бойынша айып тағылды. Бұлардың бəрі таныс 
есімдер, қазақ халқының болашағы үшін аянбай қызмет жасаған 
еліміздің мақтаныштары еді.

Көңіл айту
2012 жылдың 29-шы сəуірінде биология ғылымдарының док-

торы, профессор Есімбек Жұмағали Мұрсалиұлы 77 жасында 
дүниеден өтті. 2 оқулық, 3 монография, 5 оқу құралы, 12-авторлық 
куəлік пен патент, 11-ғылыми ұсыныстар, 12-рационализаторлық 
ұсыныстар, 2-уақытша секілді артынан мол ғылыми мұра қалдырған 
ғалымның қайтыс болуына байланысты биология жəне экология 
кафедрасының ұжымы қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.
Жұмағали Мұрсалиұлының мүбəрəк рухы жаннатта, топырағы 

торқа, жатқан жері жайлы болсын деп тілейміз! Алла Тағала артын-
да қалған ұрпақтары мен туыстарына бақытты ғұмыр нəсіп еткей!

КЕЛЕШЕККЕ КЕМЕЛ БІЛІММЕНКЕЛЕШЕККЕ КЕМЕЛ БІЛІММЕН
С.Торайғыров атындағы Павло-

дар мемлекеттік университеті халы-
қа ралық ынтымақтастық туралы 100 
келісім-шартқа қол жеткізген. Келісім-
шарт таяу шетелдермен 40 (Ресей, 
Қырғызстан, Белоруссия, Латвия), 
алыс шетелдермен 25 (Моңғолия, Бол-
гария, АҚШ, Канада, Ұлыбритания, 
Польша, Германия, Оңтүстік Корея, 
Италия, ОАР) жасалған.
Оның ішінде бакалаврлар бойынша:
– Экономика мамандықтары бойын-

ша НОВА Замануи Бизнес Академия-
сымен (РФ, Новосибирск қ.);

– Экономика жəне техника 
мамандықтары бойынша MANCOSA 
(ОАР, Дурбан қ.);

– «Аударма ісі» мамандығы бойынша Халықтар достастығы Ресей университетімен;
Магистранттарды:
– «Саясаттану» мамандығы бойынша Collegium Civitas (Польша);
– Экономика мамандықтары бойынша НОВА Замануи Бизнес Академиясымен(РФ, Ново-

сибирск қ.);
– Экономика мамандықтары бойынша MANCOSA (ОАР, Дурбан қ.) MANCOSA;
PhD докторларды (3 бағдарлама):
– «Тарих» мамандығы бойынша Томск мемлекеттік университетімен (Ресей);
– «Тарих» мамандығы бойынша Қырғыз ұлттық университетімен;
– «Педагогика жəне психология» мамандығы бойынша Ресей мемлекеттік заманауи 

университетімен бірігіп даярлау туралы келісім-шартарға қол қойылған.
http://psu.kz сайтынан

ТАРИХИ ҚҰНДЫ ОРЫНДЫҚТАРИХИ ҚҰНДЫ ОРЫНДЫҚ
Қаратай Жүсіпұлы, сізде сол кездегі институтты еске алып тұратын 

жəдігерлер бар шығар?
Əрине. Жоқ емес. Фото суреттер өз алдына болса, салмағы 15 кг 

болатын бір орындық (стол) бар. Бұл орындық əскери барак оқу кор-
пустарында алғашқы пайдаланған заттардың бірі.

Білік, 30 наурыз, 2010 ж. №3 (113)

  ҰЛТТЫҚ ТРАГЕДИЯ

Тарихи деректер
  ҰЛЫ ЖЕҢІС ТАҒЛЫМЫ

«Ұлы Отан соғысы» ұғымы 1941 жылғы 
шілденің 3-інде Сталиннің радио арқылы 
сөйлеген сөзінен кейін пайда болды. Ста-
лин өз сөзінде «ұлы» жəне «отан» де-
ген сөздерді бөлек-бөлек, бір-бірімен 
байланыстырмай қолданды. «Ұлы Отан 
соғысы» сөз тіркесі көптеген басқа 
тілдерде де қолданылады (орыс. Велиќая 
Отеч́ественная война,́ ағылш. Great 
Patriotic War, нем. Großer Vaterländischer 
Krieg), кейбір авторлар «Екінші Дүние-
жүзілік соғыстың шығыс майданы» де-
ген сөз тіркесін қолданады (бұл Германия 
қолданған «шығыс майдан» деген ұғымға 
жақын).
Соғыс жылдары Қазақстан жерінде 12 

атқыштар дивизиясы, 4 ұлттық атты əскер 
дивизиясы, 7 атқыштар бригадасы мен 
50-ге жуық əртүрлі полктер, батальондар 
құрылып, майданға аттанады.
Жауынгерлері жаумен жан аямай 

шайқасқан қазақстандық бес əскери 
құрамға «гвардиялық» деген құрметті атақ 
беріліп, олардың туларына бірнеше ор-
дендер қадалды. Олардың қатарында 
жауынгерлерінің ерлігі аңызға айналған 
атақты 8-гвардиялық Панфилов дивизия-
сы да бар.
Соғыс кезінде 3,5 мыңдай қазақ стан дық-

тар партизан отрядтарының құрамында 
болып, Жеңісті жақындатуға өз үлестерін 
қосты.

Жанқиярлық ерлі гі 
мен ба тыр лы ғы үшін 
96638 қа зақ стан дық 
жауынгер бірнеше дүркіннен орден жə-
не медальдармен наградталды. 497 жер-
лесіміз Кеңес Одағының Батыры атанды. 
Олар дың 97-сі қазақ болатын. 142 жауын-
гер «Даңқ» орденінің толық иегері болды.
Соғыстың 4 жылы ішінде Қазақстан мем-

лекетке 482,8 мың тонна астық, 217,6 мың 
тонна картоп, 143,2 мың тонна көкөніс, 
1193,2 мың тонна қант қызылшасын, 155,3 
мың тонна мақта тапсырды.
Қазақстан еңбекшілері майданға 25 мил-

лион дана жылы киім, Отан қорғау қорына 
4 миллиард сомнан астам қаражат берді.
Ұлы Отан соғысына барлығы 35 мил-

лион адам қатынасты, Орта Азия респу-
бликаларынан соғысқа 3 миллионға жуық 
адам қатысса, соның 1 миллион 366 мыңы 
қазақстандықтар екен.
Ұлы Отан соғысы жылдарында Қарулы 

Күштерде 4 орталық, 19 майдандық жəне 
флоттық, 103 армиялық газет, ұлттар ті-
лінде 50 газет шығып тұрды. Сол сұ-
ра пыл ауыр жылдарда қазақ тілінде 10 
май дандық, 3 дивизиялық, 1 округтік га-
зет жарық көрген. Олар: «Қызыл əскер 
ақиқаты», «Қызыл Армия», «Жауға қарсы 
аттан», «Отан үшін алға», «Дабыл» жəне 
т.б.

http://53.astana-mektep.kz

Есентемір Бөленді Асау шешен қонаққа 
шақырып отырып:

– Е, Бөле! Сізден бір-екі ауыз сөз сұрайын, 
рұқсат па? – депті.

– Е-е, шырағым, сұра! – депті Бөлен.
– Құдайдың бергені, үйден қонақ 

кетпейді. Бірі кетсе, бірі келеді. Біреулері 
бір келмейді, бірнеше келеді. Осыларды 
келініңіз көріп: «Мынау тағы келе жатыр 
ма?» – дейді. Бұл неткені? – депті Асау.

– Ол – келіннің ырысы кеткені, – дейді 
Бөлен.

– Ауылдың жас балалары кəрі қонақты 
жақтырмайды, соны күтуден ерінеді. 
«Осы шалдарға не жоқ, қыдырды, жеді, 
бірсыпыра қызықты көрді, енді үйлерінде 
жатса қайтеді?» – дейді. Бұл неткені?

– Ол – балалардан ерік кеткені.
– Бөле! «Қонақ – қоңсы» дейді қазақ. 

Қонақ деген кім, қоңсы деген кім?

– Қонақ деген – мына мен, жылына бір рет 
шақырумен келемін. Қоңсы деген – мына-
лар, – деп айналадағы кісілерді көрсетеді. 
Пəленнің үйіне пəлен келіпті, барып 
амандасайық деп келеді.

– Ал Бөле! Қонақ неше түрлі болады?
– Қонақ төрт түрлі болады:
Арнайы қонақ,
Құдайы қонақ,
Қыдырма қонақ,
Қылғыма қонақ.

http://adyrna.kz/
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Шифр Наименование 
специальностей Наименование специализаций

Профиль-
ный пред-

мет
Предмет 
по выбору

5В010300 Педагогика и 
психология

Биология Биология

5В010600 Музыкальное об-
разование

1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В010700 Изобразитель-
ное искусство и 
черчение

1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В010800 Физическая куль-
тура и спорт

Физическая культура и спорт 1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В010900 Математика Математика Физика
5В011400 История Всемирная  

история
Всемирная  
история

5В011700 Казахский язык и 
литература

Казахский 
язык

Казахская 
литература

5В011800 Русский язык и 
литература

Русский язык Русская 
литература

5В011900 Иностранный 
язык: два ино-
странных языка

Английский язык
Немецкий язык

Иностран-
ный язык

Иностран-
ный язык

5В012000 Профессиональ-
ное обучение

Технология труда и предпринимательство
Промышленное производство  (по от-
раслям):
- строительство;
- производство продуктов питания;
- машиностроительное производство;
-металлургическое производство;
-промышленное производство и охрана 
окружающей среды.
Обслуживающее производство  (по от-
раслям):
-информационные технологии

Математика Физика

5В020300 История Всемирная  
история

Всемирная   
история

5В020400 Культурология История 
Казахстана

Всемирная   
история

5В020500 Филология: казах-
ская филология
Филология: рус-
ская филология

Казахский 
язык

Русский язык

Казахская 
литература
Русская 
литература

5В020700 Переводческое 
дело

Русско-казахский переводчик
Английский язык, Немецкий язык

Иностран-
ный  язык

Иностран-
ный язык

5В021000 Иностранная 
филология: ан-
глийский  язык
Иностранная 
филология: не-
мецкий  язык

Английский язык

Немецкий язык

Английский 
язык

Немецкий 
язык

Английский 
язык

Немецкий 
язык

5В030100 Юриспруденция Всемирная  
история

Всемирная  
история

5В040200 Инструменталь-
ное исполнитель-
ство

Струнные инструменты
Духовые и ударные инструменты
Фортепиано

1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В042000 Архитектура Архитектура жилых и общественных
зданий

1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В042100 Дизайн Архитектурный дизайн
Промышленный дизайн
Графический дизайн

1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В050200 Политология История  
Казахстана

Всемирная 
история

5В050300 Психология Медико-психологические услуги для раз-
личных слоев населения
Практический психолог

Биология Биология

5В050400 Журналистика 1-й творче-
ский экзамен

2 творческих 
экзамена

5В050600 Экономика Математика География
5В050700 Менеджмент Математика География
5В050800 Учет и аудит Математика География
5В050900 Финансы Математика География
5В051000 Государственное 

и местное управ-
ление

Математика География

5В060100 Математика Актуарная математика Математика Физика
5В060200 Информатика Математика Физика
5В060400 Физика Физика Физика
5В060600 Химия Химия Химия
5В060700 Биология Биология Биология
5В060800 Экология Биология Биология
5В060900 География География География
5В070100 Биотехнология Пищевая биотехнология

Сельскохозяйственная биотехнология
Биология Биология

5В070200 Автоматизация и 
управление

Автоматизация и информатизация в систе-
мах управления 
Автоматизация
технологических процессов 

Математика Физика

5В070300 Информационные 
системы

Информационные системы в экономике
Информационные системы в инженерной 
деятельности 
Информационные системы в юриспруденции 
Информационные системы в образовании

Математика Физика

Шифр Наименование 
специальностей Наименование специализаций

Профиль-
ный пред-

мет
Предмет 
по выбору

5В070400 Вычислитель-
ная техника и 
программное 
обеспечение 

Математика Физика

5В070800 Нефтегазовое 
дело

Математика Физика

5В070900 Металлургия Твердая  металлургия 
Жидкая  металлургия (черная)
Жидкая  металлургия (цветная)

Математика Физика

5В071200 Машиностроение  Математика Физика
5В071300 Транспорт, транс-

портная техника и 
технологии

Автомобиле- и тракторостроение
Автомобили и автомобильное хозяйство
Вагоны и вагонное хозяйство
Эксплуатация и ремонт локомотивов

Математика Физика

5В071600 Приборостроение Математика Физика
5В071700 Теплоэнергетика Тепловые электрические станции

Промышленная теплоэнергетика
Математика Физика

5В071800 Электроэнерге-
тика

Электрические станции
Электроэнергетические системы и сети
Электроснабжение 
Электропривод и автоматизация
Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

Математика Физика

5В071900 Радиотехника, 
электроника и 
телекоммуника-
ции

Телекоммуникации Математика Физика

5В072000 Химическая тех-
нология неоргани-
ческих веществ

Химия Химия

5В072100 Химическая тех-
нология органиче-
ских веществ

Химия Химия

5В072400 Технологические 
машины и обо-
рудование (по 
отраслям)

Физика Физика

5В072700 Технология про-
довольственных 
продуктов

Технология  мяса и рыбных продуктов 
Технология продуктов общественного 
питания и специального назначения 
Технология молока и молочных  продуктов

Химия Химия

5В072900 Строительство Расчет и проектирование зданий и соору-
жений
Технология промышленного и гражданско-
го строительства

Математика Физика

5В073000 Производство 
строительных 
материалов, изде-
лий и конструкций

Математика Физика

5В073100 Безопасность 
жизнедеятельно-
сти и защита окру-
жающей среды

Математика Физика

5В073200 Стандартизация,  
сертификация и 
метрология 
(по отраслям)

 Математика Физика

5В074500 Транспортное 
строительство

Строительство автомобильных дорог  и 
аэродромов
Строительство железных дорог

Математика Физика

5В080100 Агрономия Биология Биология
5В080200 Технология 

производства 
продуктов живот-
новодства

Биология Биология

5В080700 Лесные ресурсы и 
лесоводство

География География

5В090100 Организация 
перевозок, движе-
ния и эксплуата-
ция транспорта

Организация перевозок на автомобильном 
транспорте
Организация дорожного движения
Организация перевозок на железнодорож-
ном транспорте

Математика Физика

5В090200 Туризм География География
5В090500 Социальная 

работа
Медико-социальные услуги для различных 
категорий населения
Администрирование и менеджмент в со-
циальной работе

География География

5В091000 Библиотечное 
дело

Литература Литература

 – сельская квота

НАШ АДРЕС: 140008 г. Павлодар, ул. Ломова  64, каб. 132 А,   
тел. (8-7182)  67-37-73 – приемная комиссия

 140008 г. Павлодар, ул. Ак. Ш. Чокина 139, каб. 202,  
тел. (8-7182)  67-36-50 – подготовительные курсы  

НАШ ПОРТАЛ: www.psu.kz

ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.ТОРАЙГЫРОВА –ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.ТОРАЙГЫРОВА –
это многопрофильное высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов высшего профессионального образования различных 
направлений на государственном и русском языках по очной и заочной формам обучения, по полным  (на базе среднего общего образования) и со-
кращенным  (на базе технического профессионального и  высшего образования) образовательным программам. 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
 на базе 9- кл. на базе 11-кл.

0101013 Дошкольное воспитание и обучение Математика Математика
0105013 Начальное общее образование Математика Математика
0201023 Правоведение Основа государ-

ства и права
Всемирная исто-
рия

0402013 Дизайн (по профилю) 2 творческих 
экзамена

2 творческих 
экзамена

0501013 Социальная работа Математика Математика
0512013 Переводческое дело (по видам) Иностранный язык Иностранный язык
0515013 Менеджмент (по отраслям и областям применения) Математика Математика
0516053 Финансы (по отраслям) Математика Математика
0518033 Учет и аудит (по отраслям) Математика Математика
0601013 Стандартизация, метрология и сертификация 

(по видам)
Математика Математика

ШИФР НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФИЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
 на базе 9- кл. на базе 11-кл.

0901043 Электрооборудование электростанций, подстанций 
и сетей (по видам)

Математика Математика

0902043 Электроснабжение (по отраслям) Математика Математика
1003193 Металлургия цветных металлов Математика Математика
1201123 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта
Математика Математика

1304043 Вычислительная техника и программное обеспече-
ние (по видам)

Математика Математика

1401213 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Математика Математика

НАШ АДРЕС: 140008 г. Павлодар, ул. Толстого, 99
  тел. (8-7182)  57-20-53, 57-39-08 – колледж (приемная комиссия)

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖАПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КОЛЛЕДЖА
ПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им. С. ТОРАЙГЫРОВАПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА им. С. ТОРАЙГЫРОВА
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЕМУ ДОКУМЕНТОВ 
ПО ПРОГРАММЕ «БОЛАШАК» ПО ПРОГРАММЕ «БОЛАШАК» 
НА 2012 ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ НА 2012 ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ:НАПРАВЛЕНИЯМ:
Самостоятельно поступившие Самостоятельно поступившие 

– магистратура; – магистратура; 
– доктор PhD; – доктор PhD; 
– доктор по профилю; – доктор по профилю; 
– резидентура– резидентура
Прием документов Прием документов 

с 14 мая по 29 июня 2012 года.с 14 мая по 29 июня 2012 года.

Государственные служащие Государственные служащие 
на получение степени магистрана получение степени магистра

Научные или педагогические работники Научные или педагогические работники 
на получение степени магистрана получение степени магистра

Выпускники Выпускники казахстанских казахстанских вузов вузов 
на получение степени магистрана получение степени магистра

Стажировки: Стажировки: 
– научные работники; – научные работники; 
– педагогические работники; – педагогические работники; 
– инженерно-технические работники;– инженерно-технические работники;
– медицинские работники– медицинские работники

Прием документов Прием документов 
с 14 мая по 31 июля 2012 года. с 14 мая по 31 июля 2012 года. 

За подробной информацией обращаться За подробной информацией обращаться 
в каб. 438 и по тел. 67-36-25.в каб. 438 и по тел. 67-36-25.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурса на стипендии, учрежденные Конкурса на стипендии, учрежденные 
Президентом РК и именные стипендии Президентом РК и именные стипендии 

ПГУ им. С.Торайгырова.ПГУ им. С.Торайгырова.
ПГУ им. С.Торайгырова объявляет кон-ПГУ им. С.Торайгырова объявляет кон-

курс среди студентов 3-4 курсов на стипен-курс среди студентов 3-4 курсов на стипен-
дии:дии:
– учрежденные Президентом РК;– учрежденные Президентом РК;
– 7 именных стипендий ПГУ им. С. Торайгы-– 7 именных стипендий ПГУ им. С. Торайгы-
рова.рова.
Для участия в конкурсе на стипен-Для участия в конкурсе на стипен-

дии допускаются студенты очной фор-дии допускаются студенты очной фор-
мы обучения, начиная с 3 курса обучения, мы обучения, начиная с 3 курса обучения, 
успешно осваивающие образовательные успешно осваивающие образовательные 
программы, занимающиеся научно-программы, занимающиеся научно-
исследовательской работой (успехи кото-исследовательской работой (успехи кото-
рых подтверждены дипломами или други-рых подтверждены дипломами или други-
ми документами), победители международ-ми документами), победители международ-
ных и республиканских олимпиад, спор-ных и республиканских олимпиад, спор-
тивных соревнований, фестивалей и т.д. тивных соревнований, фестивалей и т.д. 
При равных условиях преимущества име-При равных условиях преимущества име-
ют дети-сироты и инвалиды.ют дети-сироты и инвалиды.
Претендентам на стипендию необходимо Претендентам на стипендию необходимо 

предоставить пакет следующих докумен-предоставить пакет следующих докумен-
тов:тов:
– мотивированное ходатайство Совета фа-– мотивированное ходатайство Совета фа-
культета (заверенное деканом факультета);культета (заверенное деканом факультета);
– копия зачетной книжки;– копия зачетной книжки;
– справка о среднем балле за весь пери-– справка о среднем балле за весь пери-
од обучения (не менее 5,0 – для стипен-од обучения (не менее 5,0 – для стипен-
дий, учрежденных Президентом РК, не ме-дий, учрежденных Президентом РК, не ме-
нее 4,75 – для именных стипендий ПГУ им. нее 4,75 – для именных стипендий ПГУ им. 
С.Торайгырова);С.Торайгырова);
– список публикаций (авторских свиде-– список публикаций (авторских свиде-
тельств, тезисов докладов, научных и ме-тельств, тезисов докладов, научных и ме-
тодических трудов), заверенный секрета-тодических трудов), заверенный секрета-
рем Ученого совета университета;рем Ученого совета университета;
– копии дипломов, грамот различных кон-– копии дипломов, грамот различных кон-
курсов и соревнований и т.п.курсов и соревнований и т.п.
Стипендии, учрежденные Президен-Стипендии, учрежденные Президен-

том РК, назначаются на один академиче-том РК, назначаются на один академиче-
ский период, именные стипендии ПГУ им. ский период, именные стипендии ПГУ им. 
С.Торайгырова – на учебный год.С.Торайгырова – на учебный год.

За подробной информацией обращаться За подробной информацией обращаться 
в каб. 527А и по тел. 67-36-83.в каб. 527А и по тел. 67-36-83.

А. Козкина, начальник отдела планирования А. Козкина, начальник отдела планирования 
и координирования научных изданийи координирования научных изданий

Соңғы бетСоңғы бет

Автор фотографий 
Асаева Булбул
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Мына 
айнаға қарап, 

шылапшынға құса беріңіз
Көпшілік бас қосқан бір үлкен жиындағы, дастархан Көпшілік бас қосқан бір үлкен жиындағы, дастархан 

үстінде халқын қанаған бір ашкөз бай:үстінде халқын қанаған бір ашкөз бай:
– Мен тəкаппар, пасық адамдарды иттің етінен де жек көремін, он-– Мен тəкаппар, пасық адамдарды иттің етінен де жек көремін, он-

дай жандарды көрсем құсқым келеді – депті. Көпшілікпен бірге мұны дай жандарды көрсем құсқым келеді – депті. Көпшілікпен бірге мұны 
естіген Қожанасыр үндемей сыртқа шығып кетіп, кешікпей қолына айна мен естіген Қожанасыр үндемей сыртқа шығып кетіп, кешікпей қолына айна мен 

шылапшын ұстап қайта үйге кіреді де, жаңағы байға:шылапшын ұстап қайта үйге кіреді де, жаңағы байға:
– Мына айнаға қарап, шылапшынға құса беріңіз – деген екен.– Мына айнаға қарап, шылапшынға құса беріңіз – деген екен.

Қазір де көтере алмаймынҚазір де көтере алмаймын
Бір күні ауыл адамдары дөң басында əңгіме – дүкен құрып отырып əрқайсысы өзінің Бір күні ауыл адамдары дөң басында əңгіме – дүкен құрып отырып əрқайсысы өзінің 

күштілігін мақтан етсе керек. Сөз кезегі Қожанасырға келгенде ол да қарап қалмай:күштілігін мақтан етсе керек. Сөз кезегі Қожанасырға келгенде ол да қарап қалмай:
– Əрине, кəрілік келгендігі рас, бірақ күш қайратым қалпында, қайтқан жоқ,- депті.– Əрине, кəрілік келгендігі рас, бірақ күш қайратым қалпында, қайтқан жоқ,- депті.
– Оны қалай дəлелдейсің? – дегенде,– Оны қалай дəлелдейсің? – дегенде,
Қожа:Қожа:
– Дəлелдеу оп-оңай, – десе керек.– Дəлелдеу оп-оңай, – десе керек.
– Менің қорамда бір үлкен дəу тас жатыр. Ол тасты мен бала кезімде көтере алмайтын-– Менің қорамда бір үлкен дəу тас жатыр. Ол тасты мен бала кезімде көтере алмайтын-

мын, жігіт шағымда да көтере алғаным жоқ, қазір де көтере алмаймын. Міне, мен мұны мын, жігіт шағымда да көтере алғаным жоқ, қазір де көтере алмаймын. Міне, мен мұны 
қайратымның қайтпағанының белгісі деп білем.қайратымның қайтпағанының белгісі деп білем.

Мен де бір өліп байқайынМен де бір өліп байқайын
Бір күні Қожа қонаққа барады. Əуе айналып жерге түскендей күн ыстық екен, Бір күні Қожа қонаққа барады. Əуе айналып жерге түскендей күн ыстық екен, 
дастарханға бір тегене мұздай шие шырыны əкеліп қойылады. Үй иесінің дастарханға бір тегене мұздай шие шырыны əкеліп қойылады. Үй иесінің 
өзі ожау қасық алып, Қожаға кішкентай қасық береді. Үй иесі мұздай өзі ожау қасық алып, Қожаға кішкентай қасық береді. Үй иесі мұздай 
шырынды сіміре сілтеп:шырынды сіміре сілтеп:

– Ой, өліп барам, өліп барам!- дей берсе керек.– Ой, өліп барам, өліп барам!- дей берсе керек.
– Қожа байғұс салқын шырыннан сусынын қандырып – Қожа байғұс салқын шырыннан сусынын қандырып 
жұта алмай отыра береді, үй иесінің де «өліп бара-жұта алмай отыра береді, үй иесінің де «өліп бара-
мы» таусылмайды. Бұлай отырғаннан еш нəрсе мы» таусылмайды. Бұлай отырғаннан еш нəрсе 
өнбейтінін сезіп, Қожа сонда үй иесіне:өнбейтінін сезіп, Қожа сонда үй иесіне:

– Қолыңдағы ожауыңды бере тұршы, – Қолыңдағы ожауыңды бере тұршы, 
мен де бір өліп байқайын,- депті.мен де бір өліп байқайын,- депті.

  ЖАРНАМА
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С.Торайғыров атындағы облыстық 
кітапханада тарих ғылымдарының 
докторы, профессор, Қазақстан Ре-
спубликасы əлеуметтік ғылымдар 
академиясының академигі, ақын, 
журналист Қырықбай Алдабер-
геновтің «Баласымын халқымның 
артқан сенім» атты шығармашылық 
кеші өтті. Шараға жергілікті ақын-
жазушылар, ғалымдар жəне кеш 
иесінің шəкірттері қатысты.
Қырықбай Мазанұлы – отандық 

журналистиканың дамуына сүбе-
лі үлес қосқан тұлға. Саналы ғұ-
мы рын журналистикаға арнаған 
ғалымның шəкірттері бүгінде əр са-
лада жемісті қызметтер атқарып 
жүр. Қазақ журналистикасының 
тарихын зерттеп, зерделеген ол 
мыңдаған ғылыми мақала мен 

монографиялардың авторы. Ға-
лым телевидение саласында да 
жемісті еңбек етті. Бүгінгі таңда 
С.То райғыров атындағы Павлодар 
мем лекеттік университетінде журна-
листика кафедрасының меңгерушісі. 
Аталмыш кафедраның ашылуына 
тер төккен Қырықбай Мазанұлының 
белсенділігін, табандылығын бар-
ша павлодарлықтар біледі. Со-
нымен қатар, оның ұлтқа, салт-
дəстүрге, наным-сенімге қатысты 
айтылған орамды ой-пікірлері де 
үнемі халықтың ауызында жүреді. 
Сегіз қырлы, бір сырлы азаматтың 
ғибратқа толы ғұмыры өскелең 
ұрпаққа үлгі-өнеге екені анық.
Шарада сөз алған Қазақстан 

Жазушылар одағының мүшесі, 
бел гілі ақын Сүлеймен Баязи-

тов ғалымның Баянауыл аудандық 
«Жеңіс» газетіндегі жемісті еңбек 
жолдарының қызықты сəттерімен 
бөлісті. Еңбек ардагері Оразалы 
Қақамбетов Қырықбай Мазан ұлы-
ның ата-баба тарихын зерттеуде 
айрықша үлесін атаса, ардагер-
ұстаз Қайрат Əбенов кеш иесінің 
ақындық қыры жайлы баяндады. 
Ғалымның шəкірттері де сөз алып, 
ұстаз құрметіне өз өнерлерін ортаға 
салды.
Қазақ журналистикасының да-

мып, жетілуі, өркендеп, өсуі жолын-
да тынбай қызмет атқарып жүрген 
Қырықбай Мазанұлына ұзақ ғұмыр, 
шығармашылық табыс тілейміз.

Фархат ƏМІРЕНОВ,
суретті түсірген автор.
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