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С.М. ӨМІРБАЕВ, 
С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры, 
э.ғ.д., профессор

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті Н.Ə.Назарбаевтың Қазақс-
тан халқына арнаған биылғы жылғы 
«Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» Жолдауы ел да-
муындағы онжылдықта жаңа белестерді 
бағындыратын бағдарламалық құжат 
болып табылады. Мемлекет Басшысы 
Жолдауда: «ХХІ ғасырдың Қазақстаны – 
талантты, еңбекқор, толерантты халық-
тың небəрі екі онжылдықта «нөлден» 
бастап құрған елі. Бұл – біздің бəріміз 
мақтан тұтатын ортақ жемісіміз! Бұл – 
біздің шексіз сүйетін ұлы туындымыз!

Көптеген болжамдар бойынша, ал-
дағы 15-17 жыл Қазақстанның ауқымды 
серпілісі үшін «мүмкіндіктер көзі» бол-
мақ. Бұл кезеңде сыртқы ортаның қолай-
лылығы, ресурстарға, энергияға жəне 
азық-түлікке сұраныстың артуы, Үшінші 
индустриялық төңкерістің пісіп-жетілуі 
сақталады. Біз бұл кезеңді пайдалана 
білуге тиіспіз», – деп нақты болжамдар 
жасады.

Осыған байланысты Елбасы өз Жол-
дауында Қазақстан Республикасының 
ғылыми-инновациялық дамуына, қазақс-
тандық жоғары оқу орындардың иннова-
циялық жобаларын іске асыру маңызды-
лығына жəне қазақстандық ғылымның 
мүмкіндіктеріне аса зор мəн беріп отыр. 
Елбасының ел алдына қойған мақсатта-
ры біздің инновациялық-бағдарлы уни-
верситетті жемісті ғылыми шығармашы-
лыққа жетелеуі тиіс.

Мұнымен қоса, Мемлекет Басшысы 
Жолдауда индустриялды-инновация-
лық өркендеумен тікелей байланысты 
Қазақстан Республикасының білім беру 
жүйесіндегі модернизациялық страте-
гиялардың айқын бағдарын ұсынды.

Елдегі жоғары мектептердің акаде-
миялық жəне басқару автономиясына 
бірте-бірте өтуі керек деген Елбасының 
бізге жүктеген міндеті – біз үшін өзекті 
де еселі тапсырма болып отырғаны рас. 
Сонымен қоса, Жолдау студенттерді 
жəне үлгерімі жоғары оқушыларды қол-
дау жүйесінің сапалы қызмет атқаруына 
барынша жағдай туғызу міндетін де бізге 
артып отыр. Техникалық сала бойынша 
білікті мамандарды дайындауда жарты 
ғасырлық тəжірибесі бар С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің ҚР Президенті Н.Ə.Назар-
баевтың тапсырмаларын орындауы – 
техникалық жəне кəсіби білім берудің 
ұлттық дуальдік жүйесінің қалыптасуы-
на себін тигізеді.
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Жолдауды қолдау
17 января 2014 года наш Президент, Лидер Нации Нурсултан Абишевич Назарбаев 

обратился к народу Казахстана с очередным ежегодным Посланием. Выступление 
Главы государства прошло во Дворце Независимости (г. Астана) на совместном 
заседании обеих палат Парламента Республики Казахстан. В заседании приняли 
участие депутаты Парламента, члены Конституционного совета, председатель 
и судьи Верховного суда, члены Правительства Республики Казахстан, предста-
вители органов, находящихся в прямом подчинении Главы государства, руководи-
тели общественно-политических организаций, национальных компаний и другие 
приглашенные должностные лица.

Нынешнее Послание Главы государства «Казахстанский путь-2050: единая цель, 
единые интересы, единое будущее» является Программным документом, от-
крывающим новую страницу развития нашей страны на десятилетия вперед. В 
нем Лидер нации представил план вхождения Казахстана в число 30-ти развитых 
стран мира. «По многим прогнозам предстоящие 15-17 лет станут «окном воз-
можностей» для масштабного прорыва Казахстана. В этот период для нас со-
хранятся благоприятная внешняя среда, рост потребности в ресурсах, энергии 
и продовольствии, вызревание Третьей индустриальной революции», – подчерки-
вает Нурсултан Абишевич.

Руководство, профессорско-преподавательский состав и студенты Павло-
дарского государственного университета им. С. Торайгырова с большим вооду-
шевлением и энтузиазмом восприняли Послание Президента страны. Всецело 
поддерживая идею Главы государства о ведущей роли образования и науки в деле 
формирования процветающего государства, коллектив университета готов 
приложить максимальные усилия для реализации поручений Лидера Нации Н.А. На-
зарбаева.

Төлеуғазы Төкілұлы Тоқтағанов, Металлургия, 
машинажасау жəне көлік факультеті деканы, т.ғ.к., 
профессор:

ЕЛ ДАМУЫНА 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ҒЫЛЫМНЫҢ БЕРЕРІ МОЛ

Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президенті Н.Ə.На-
зарбаевтың биылғы халқы-
на арнаған Жолдауын ха-
лық жақсы қабылдады. Осы 
жылғы Жолдауда көкей-
кесті мəселелер қозғалып 
отыр. Соның ішінде Прези-
дент 80 инновациялық жаңа 
идеялар ұсынды. Бұл деген 
еліміздің дамуына, иннова-
циялық өңдеу саласына үл-
кен бетбұрыс жасалуының 
айғағы. Нақтырақ атап өтер 
болсам, ғылымда яғни, өң-
деу саласында жаңа техни-
калар, жаңа машиналарды 
жасауды қолдау. Бұл істер 
ғылыммен ғана іске асатын 
шаруа. Демек, осы саланы 
Елбасының ескеруін дұрыс 
қадам деп ойлаймын. Эко-
номиканың жоғары техно-
логиялық жаңа салаларын 
құру жəне ғылымды қар-
жыландыруды ішкі жалпы 
өнімнің 3 пайызынан кем 
емес деңгейге дейін арт-
тырудың талабы турасын-
да Президент сөз қозғады. 
Яғни, біз де Елбасы Жол-
дауынан өз орнымызды 
тауып отырмыз.

Біз ғалымдар бұл салада 
атқарып жатқан еңбегіміз 
Президент ойына алаған 
мақсат-міндеттермен үй-
лесетінін байқап, қуанышта 
отырған жайымыз бар. Əсі-
ресе, Жолдауда Елбасы-
ның ескерген ауылшаруа-
шылықты дамыту мəселесі 
біздің көңілімізден шықты. 
Ауылшаруашылықты да-
мыту үшін не қажет? Ал-
дымен ауылды механика-
ландыру, автоматтандыру 
мəселесін қолға алу керек. 
Əрине, өсімтал малдарды 
да көбейту керек. Алай-
да, Президенттің қадаға-
лап, аса мəн беріп айтқан 
тұсы – Қазақстанның 55-
70 пайызына дейінгі халқы 
қалада тұратыны тура-
сындағы шындық. Демек, 
ауылшаруашылық сала-
сын дамытатын адам саны 
азаяды деген сөз емес пе?! 
Мұндай жағдайда ауыл-
шаруашылық жұмыстарын 

техникамен жұмыс істет-
песек, біздің ойға алған 
міндеттер іске аспайды. 
Міне, осы тұрғыдан ауыл-
шаруашылық саласын 
дамытуға, еңбекшілердің 
жұмысын жеңілдетуге біз 
де ғалымдар біраз шаруа 
жасап жатырмыз. Оның 
ішінде мал шаруашылығы 
саласына қажетті техника-
лық жобаларды іске асыру 
үшін біз студенттік конст-
рукторлық бюро ұйымдас-
тырдық. Университеттің 
конструкторлық бюросы 
қазір бір ауыл шаруашылы-
ғына қажетті машинаның 
құрлысын жасап, дайын-
дап қойды. Жуырда бізге 
тапсырыс берген ұйым ма-
шинамен танысады. Жұ-
мысымыз жалғыз бұл ма-
шина емес, бұдан өзге де 
көп жұмыстар атқарылуда. 
Осы сынды шаруалардың 
бел ортасында жүрген 
студенттеріміз бен магист-
ранттарымыз Президенттің 
биылғы Жолдауына үлкен 
қызығушылық танытып, 
жасалып жатқан еңбек-
тернінің заман талабы 
екенін түсініп келеді.

Сонымен қатар, Елбасы-
мыз Жолдауда машинажа-
сау саласының дамуына 
да тоқталып кетті. «Жаб-
дықтарды өз елімізде өнді-
руімізге де болатын кезде 
шетелден тасымалдаудың 
қажеті жоқ», – деп Мемле-
кет Басшысы айтқандай, ел 
ғылымының бұл істе шама-
сы келетінін айтқым келеді. 
Бастысы, қазақстандық-
тардың талпынысы бар. 
Ал, осы саланы дамыту-
дың қиындығы – құжаттар 
мəселесі. Техникаларды 
құрастыру үшін сызбалар 
жасалып, құжаттар дайын-
далады. Осы сызбаларды 
дайындайтын білікті ма-
мандар мен ұйымдар бізде 
жоқтың қасы. Ертеректе, 
Павлодар қаласында бір-
неше жобалау институт-
тары қызмет еткен. Демек, 
бүгінде Павлодар өңірін-
дегі зауыттар өз идеяла-
рын іске асыру үшін конст-
рукторлық бюролардың 

тапшылығын сезініп отыр. 
Сондықтан, осы салада 
жұмысты дамытсақ де-
ген ойдамыз. Университет 
қабырғасында құрылған 
конструкторлық бюрода 
жұмыс жасайтын студент-
тер мен магистранттарға 
дұрыс бағыт берсек, ертең 
олар өз ісінің шебері, оқу 
орнымыздың білікті мама-
ны болатыны сөзсіз.

Ең бастысы, еліміздің ғы-
лымға деген ықлас-көңілі, 
ғылымға қаражат бөлуі 
əріптестерімізді қуанышқа 
бөледі.

Екіншіден, Жолдауда 
ендігі қамтылған мəселе-
лердің бірі – студенттердің 
стипендиясының өсуі. 
Əрине, 25 пайыз көп емес, 
алайда студенттер үшін 
бұл да қуанышты жайт. 
Студенттердің стипендия-
сын көтеру мəселесі, яғни 
студенттердің əлеуметтік 
жағдайын жақсартуға ба-
ғытталып отыр.

Үшіншіден, Елбасымыз 
оқу саласындағы жүргізіліп 
жатқан үрдістерді бола-
шақта дамыту керектігі ту-
расында айтады. Ғылым-
ға қаражат бөлінсе, онда 
оқытушыларымыз, ғалым-
дарымыз жаңа ғылыми жо-
баларды жасайтын бола-
ды. Бұл жобаларды жүзеге 
асыру жұмысына студент-
терді көптеп араластыра-
тын боламыз. Бұл деген, 
студенттердің білімі жақса-
ратып, кəсіби біліктілігі ар-
татының білдіреді.

Президентіміздің Жол-
дауда бізге жүктеген мін-
детін біз ақтаймыз деген 
сенімдемін. Биылғы Жол-
дау ЖОО, біздің ұжым, 
əріптестер мен студент-
тердің көңілдерін көтеріп, 
алға деген ұмтылыстары-
на жігер, бастамалары-
на қуат пен сенім бергені 
хақ. ҚР Тұңғыш Президенті 
Н.Ə.Назарбаевтың ЖОО-ға 
жүктеп отырған – білікті ма-
ман даярлау қажет деген 
тапсырмасын орындаймыз 
деген ниеттеміз. Ел дамуы-
на қазақстандық ғылымның 
берері мол.

КЕНЖЕТАЕВА Гүлзира 
Қабайқызы, ф.ғ.к., Аударма 
теориясы мен практикасы 
кафедрасының доценті, 
ГПФ деканының ОІ 
жөніндегі орынбасары:

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ – 
ЕЛДІҢ БАҚЫТТЫ 
БОЛАШАҒЫНЫҢ 
КЕПІЛІ

Үстіміздегі жылдың 17 қаң-
тарында Елбасымыз Нұрсұл-
тан Əбішұлы Назарбаев Қа-
зақстан халқына арналған 
дəстүрлі «Қазақстан жолы-
2050: бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ» атты Жолдауын 
жариялағаны бəрімізге мəлім. 
Бұл Жолдау еліміздің бола-
шағына бағыт-бағдар беретін 
келешектің даму бағдарла-
масы. Ең бастысы – еліміздің 
рухын көтеретін, ұлы мақ-
саттарға жеткізетін «Мəңгілік 
Ел» ұлттық идеясы жариялан-
ды. «Мəңгілік ел» идеясы – 
елімізді өз мақсатына талай 
дəуір сынынан сүріндірмей 
жеткізетін тұғырлы идея. Осы-
ның барлығы əлемнің дамы-
ған 30 елдің қатарына кіруіміз-
ге жаңа серпін беретіні сөзсіз.

Жолдауда елдің əлеуметтік 
саласына, білім беру мен 
денсаулық сақтау саласына 
айрықша көңіл бөлінгенін кө-
реміз.

«Мəңгілік Ел» болу мұра-
тын мақсат тұтқан маңызды 
құжатта білім мен ғылым са-
ласын дамытып, Отандық ғы-
лымды өркендетудің басты 
бағыттары айтылды.

Стратегиялық құжатқа ин-
новациялық индустриялан-
дыру, агроөнеркəсіп кешені, 
инфрақұрылым, шағын жəне 
орта бизнесті, ғылымды да-
мыту т.с.с. халық мүддесіне, 
еліміздің мəңгілік болашағы-
на арналған елеулі мəселе-
лерді енгізген. Жəне де əр 
мəселенің нақты мақсат-мін-
деттерін айқын көрсетті.

Елбасы өз Жолдауында сту-
денттердің шəкіртақысы жəне 
қызметшілердің жалақысы 
өсетіндігі жайлы айтты. Яғни, 
білім жəне ғылымға аса зор 
көңіл бөлді. Сонымен қатар, 
Елбасы Жолдауында білім 
саласы қызметкерлерінің ал-
дына үлкен міндеттер қойды. 
«Ұлттық білім берудің барлық 
буынының сапасын жақсар-
туда бізді ауқымды жұмыс 
күтіп тұр. 2020 жылға қарай 
Қазақстандағы 3-6 жас аралы-

ғындағы балаларды мектеп-
ке дейінгі біліммен 100 пайыз 
қамту жоспарлануда. Сон-
дықтан оларға заманауи бағ-
дарламалар мен оқыту əдіс-
темелерін, білікті мамандар 
ұсыну маңызды. Орта білім 
жүйесінде жалпы білім бе-
ретін мектептерді Назарбаев 
зияткерлік мектептеріндегі 
оқыту деңгейіне жеткізу керек. 
Мектеп түлектері қазақ, орыс 
жəне ағылшын тілдерін білуге 
тиіс», деп атап көрсетті Мем-
лекет басшысы.

Осыған орай, үлкен жауап-
кершілік жүктеліп отырған мұ-
ғалімдерге жаңашылдықпен 
жұмыс жасауға тура келеді. 
Ең алдымен білім сапасын 
арттыру керек.

Тағы бір жайт – тіл мəсе-
лесі. Елбасы Жолдауында: 
«Қазақ тілі бүгінде ғылым мен 
білімнің, Интернеттің тіліне 
айналды. Қазақ тілінде бүгін-
де білім алатындардың саны 
жыл сайын көбейіп келеді. 
Енді ешкім өзгерте алмайтын 
бір ақиқат бар. Ана тіліміз 
Мəңгілік Елімізбен бірге 
Мəңгілік тіл болды! Оны дау-
дың тақырыбы емес, ұлттың 
ұйтқысы ете білгеніміз жөн», – 
деді.

Сондықтан Елбасымыз 
тілді дау-дамайдың төркініне 
емес, даму мен өркендеудің 
негізіне, ұлттың ұйытқысына 
айналдыру – баршамыздың 
парызымыз екендігін бəріміз-
ге де тағы бір мəрте тиянақты 
ұғындырды деп ойлаймын.

Жолдау əр азаматты жауап-
кершілікке шақырып, жақсы 
бастамаларға бастайды. Ел-
басының ауқымды жоспарла-
рын белгілеп, ол үшін басты-
басты бағыттарды айқындап 
беруі – қазақстандықтардың 
бақытты болашағының кепілі 
деп білемін.

Елбасымыздың Жолдауын 
еліміздің əр азаматы, əсіресе 
жастар, студенттер зерделеп 
ұғыну керек деп ойлаймын. 
Себебі, еліміздің болашағы – 
жастардың қолында.
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Жолдауды қолдау

АРЫСТАНҒҰЛОВ Сембі Салменұлы, 
агротехнология кафедрасының профессоры:

АЗЫҚ-ТҮЛІК 
ҚАУІПСІЗДІГІ – 
ТӘУЕЛСІЗДІК КЕПІЛІ

Біздер Елбасының жыл сайынғы Қа-
зақстан халқына дəстүрлі Жолдауын 
асыға күтеміз. Биылғы жылғы Жолдау 
ерекше, себебі онда мемлекетімізді 
«Мəңгілік Ел» болуға апаратын жолы 
бағдарланған. Елбасының «Мəңгілік Қа-
зақстан» жобасы ел тарихындағы біз аяқ 
басатын жаңа дəуірдің кемел келбеті 
деп түсінемін.

Елбасы республика жұртшылығына 
Қазақстан тарихынан орын алатын 10 
креативтік идеялар ұсынды. Бұл идея-
ларда халық шаруашылығының барлық 
саларында істелетін жұмыстардың бағ-
дарлары көрсетілген, əсіресе ауылша-
руашылығын одан əрі дамытуға бағыт-
талған шаралар айшықталған. Себебі, 
ҚР бірінші кезекте, аграрлық мемлекет 
болғандықтан, біздің негізгі байлығымыз 
жеріміз, оның ішіндегі ауылшаруашы-
лығына жарамды жерлер. Жерді дұрыс 
пайдалану, тозған жерлерді жақсарту 
мақсатында инновациялық технология-
лар жасау жəне оны өндіріске енгізу ке-
зек күттірмейтін мəселер қатарына жа-
татынын Елбасы өз Жолдауында баса 
назар аударды. Яғни, аграрлық ғылым-
ның дамуы арқылы Қазақстан өңірлік 
ірі ауылшаруашылығыны өнімдерін экс-
порттаушы елдер қатарына қосылуы ке-
рек.

Оған республиканың аграрлық секто-
рының толық мүмкіндіктері бар. Өсімдік 
жəне мал шаруашылығы өнімдерін өнді-
руді қарқындату жəне бəсекелестік қабі-
леті жоғары экологиялық таза өнімдер 
шығаруда ғылым жетістіктері мен озық 
тəжірибені ұштастыру керек.

Осы бағытта агротехнология факуль-
тетінің ғалымдары игілікті жұмыстар 
атқаруда,факультет профессорлары 
Бексейітов Т.Қ., Альмишев У.Х., жəне 

Мустафаев Б.А. басқаруымен ҚР Оқу 
жəне білім, ауылшаруашылығы ми-
нистрліктерінің тапсырыстары бойынша 
гранттық өзекті тақырыптарға ғылыми-
зерттеу жұмыстары жүргізілуде.

Жолдауда… егіншілік саласында суды 
көп қажет ететін төмен өнімді ауылша-
руашылығы дақылдарының егіс көлемін 
қысқарту жəне оларды жоғары өнімді 
перспективалы көкөніс, майлы жəне 
мал азықтық дақылдармен алмастыру 
керектілігі баса айтылады, яғни шаруа-
шылықтардың егіс құрылымын оңтай-
ландыруды тапсырады.

Қазақстан су ресурстарына тапшы, се-
бебі республикадан өтетін өзендердің 
көпшілігі басқа мемлекеттерден бас-
тау алады. Сондықтан, дақылдардың 
вегетация кезеңдерінде суару суының 
жетіспеушілігінен көптеген техникалық 
дақылдар өнімділігі төмен.

Əсірісе, қуаншылық аймақта орналыс-
қан Павлодар облысында ауылшаруа-
шылығы дақылдарының егіс құрылымын 
оңтайландыру көкейтесті мəселелер қа-
тарына жатады.

Аймақтың егіншілік саласы тəлімі жер-
лерде орналысқан. Сондықтан өңірдің 
өсімдік шаруашылығы саласын əртарап-
тандыру азық-түлік қауіпсіздігін қамта-
масыз етуге мүмкіндік жасайды. Ол үшін 
өсіруге жарамды перспективалы дақыл-
дарды таңдау, олардың жаңа сорттарын 
шығару жəне инновациялық технология-
ларын жасау арқылы өнімділікті жəне 
оның сапасы жоғарлатуға болады.

Жолдауда көрсетілген ауылшаруашы-
лығы саласына қатысты мəселелерді 
жүзеге асыруда агротехнология факуль-
тетінің профессорлары мен оқытушыла-
ры өз үлестерін қосады деп нық сенім-
мен айта аламыз.

АХМЕТОВА Гаухар Галымовна, 
заведующая кафедрой 
философии и культурологии, 
кандидат философских наук:

ГЛАВНЫЙ 
ВЕКТОР 
ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

В Послании Президента 
страны «Казахстанский путь-
2050: единая цель, единые 
интересы, единое будущее» 
обозначены узловые моменты 
глобального стратегического 
планирования по повышению 
качества жизни казахстанцев. 
Создание комфортной для 
различных категорий граждан 
экономической, социальной, 
политической среды являет-
ся системообразующей зада-
чей ближайших лет. Значимая 
роль в решении поставленных 
проблем отведена Президен-
том РК современной науке и 
системе высшего образова-
ния.

Поскольку мы имеем непо-
средственное отношение к си-
стеме высшего образования и 
науке, хотелось бы акцентиро-
вать внимание именно на этих 
пунктах. В Послании отмечено, 
что стратегические приорите-
ты развития наукоемкой эконо-
мики, повышения потенциала 
казахстанской науки требуют 
роста финансирования нау-
ки, защиты интеллектуальной 
собственности, поддержки 
исследований и инноваций и 
коммерциализации научных 
разработок.

Отмечено несколько клю-
чевых моментов, по которым 
требуется активная работа 
отдельных ученых и вузов Ка-
захстана. Немаловажное зна-
чение имеет внедрение новых 
технологий и инвестиций в 
агропромышленный комплекс, 
систему здравоохранения. 
Акцентируется внимание на 
необходимости развития от-
расли мобильных и мультиме-
дийных, нано- и космических 
технологий, робототехники, 
генной инженерии, поиска и 
открытия энергии будущего. 
Несомненна приоритетность 
технических специальностей 
как одного из основных трен-
дов развития науки.

Хотелось бы отметить, что 
ПГУ им. С. Торайгырова, яв-
ляясь полифункциональным 
университетом инновацион-
ного типа, ведущим вузом и 
научным центром промыш-
ленного региона, разрабаты-
вает основные направления 
научных исследований в тех 
областях, которые являют-
ся приоритетными для со-
временного Казахстана и его 
будущего: энергетика и энер-
госберегающие технологии, 
машиностроение, аграрный 
сектор, экологический мони-
торинг, охрана окружающий 
среды, рациональное исполь-
зование природных ресурсов, 
проблемы экономики региона, 
исследование проблем выс-
шей школы и подготовки ка-
дров. Указанные и ряд других 
научных направлений должны 
получить дальнейшее усилен-
ное развитие согласно планам 
инновационной индустриали-
зации.

Именно образование и на-
ука определяют положение 
государства в современном 
мире и человека в обществе. 
А университеты, как отмечает 

Дж.Деланти, это «уникальное 
общественное место, где фор-
мируются два типа знания: 
знание как наука и знание как 
культура, то есть университет 
способствует как социокуль-
турному развитию, так и раз-
витию промышленных техно-
логий».

Более того, образование и 
наука напрямую влияют на 
экономическое положение 
страны, т.к. это сфера тру-
довой занятости населения, 
прибыльных долгосрочных 
инвестиций и наиболее эф-
фективного вложения капи-
тала. Особое значение име-
ет привлечение зарубежных 
инвестиций с целью созда-
ния совместных проектных 
и инжиниринговых центров. 
Университетская наука пере-
страивается, включаясь в про-
странство продиктованных 
временем и обществом требо-
ваний. В целом, современные 
университеты имеют потенци-
ал благополучно пройти путь 
адаптации к новым условиям. 
Для этого вузовское и школь-
ное образование должно быть 
ориентировано на формиро-
вание таких компетенций у 
обучающихся, которые будут 
способствовать развитию на-
выков критического мышле-
ния, самостоятельного поиска 
и глубокого анализа инфор-
мации. Отмечено, что данный 
подход в наибольшей степени 
реализуется в Назарбаев-ин-
теллектуальных школах и На-
зарбаев-университете, модель 
обучения в которых должна 
стать определяющей для ка-
захстанского образования.

Особый интерес вызывает 
идея перехода университетов 
к академической и управленче-
ской автономии, которая будет 
расширять возможности вузов 
в составлении актуальных об-
разовательных программ, раз-
витии приоритетных научных 
направлений. Это сложный и 
многоэтапный процесс, затра-
гивающий интересы препода-
вателей, студентов, управлен-
ческого аппарата.

Поставлена задача пере-
смотра социальных пакетов 
работников образования, си-
стемы поддержки обучающих-
ся с высокой успеваемостью и 
усиления внимания к лицам с 
ограниченными возможностя-
ми. Одним из важных этапов 
вовлечения лиц с ограничен-
ными возможностями в ак-
тивную повседневную полно-
ценную жизнь казахстанского 
общества является проблема 
разработки инклюзивного об-
разования в Казахстане.

Реализация этих шагов тре-
бует взвешенных и сбаланси-
рованных решений, поэтапно-
го следования предложенной 
стратегии. Тактические при-
емы по решению поставлен-
ных задач должны постоянно 
корректироваться и совершен-
ствоваться, быть чувствитель-
ными к изменяющимся услови-
ям и ситуациям.

СƏРСЕНОВ Төлеген, Тар-201 тобының студенті:

ЖАСТАР - ЕЛБАСЫНЫҢ 
СЕНІМДІ ТІРЕКТЕРІ

Жастары жалын жүректі, өршіл намысты,
биік рухты болса, ол елдің еңсесі биік болады.

Н.Ə.Назарбаев
Дəл осылай Елбасымыз жасампаз 

елдің жастарына қай уақытта да үлкен 
сеніммен қарап назарынан тыс қалдыр-
май келеді. Елбасымыздың барлық жол-
дауларында жастар мəселесі еш шет 
қалдырылмаған. Жастар республикада-
ғы халықтың 3/1 бөлігін құрайды. Жас-
тар – елдің болашағы, мемлекетті алға 
қарай жетелейтін үлкен стратегиялық 
күш. Ұлттың кемел келешегіне, бүгінгі 
жас ұрпаққа артылар ең үлкен міндет – 
сананың түзу жолмен қалыптасуы мен 
білімділік, жан-жақтылық жасампаз 
елдің жастарына тəн екендігін тағы да 
бар.

Біз бүгін – өзіндік бет-бейнесі бар, 
өзіндік ерекшеліктері мен өзіндік ұста-
нымы бар табысты мемлекетпіз. Ал көк 
туымыз болса көк аспанда қалықтап, 
қазақ елінің қырандай қайсарлығын көр-
сетіп тұр! Осы мемлекеттің іргетасы – 
жастар! Білімді ұрпақтың елін биікке 
жетелейтіндігі сөзсіз. Сол себепті біздің 
уайымсыз бала шағымыз бен жарқын 
болашағымыз үшін барлық жағдайлар 
жасалуда.

«Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, 
бір мүдде, бір болашақ» – атты биылғы 
Жолдауда «Жастарымызға мынаны ай-
тамын. Бұл Стратегия сіздерге арнал-
ған. Оны жүзеге асыратын да, жемісін 
көретін де сіздер. Өз жұмыс орындары-
ңызда отырып, осы жұмысқа əрқайсы-
сыңыз атсалысыңыздар. Немқұрайлы-
лық танытпаңыздар. Елдің болашағын 
барша халықпен бірге жасаңыздар!», – 

деп Елбасымыз 
Отанымыздың 
ұлы мұратқа 
жету жолында-
ғы жастардың 
рөлі зор екенін айшықтап берді.

Сонымен қатар, биылғы Жолдауда ғы-
лымға үлкен қолдау көрсетіп мəн бері-
луі, мобильді, мультимедиялық, нано 
жəне ғарыштық технологиялар, робот 
техникасы, гендік инженерия салала-
рын, болашақтың энергиясын іздеу мен 
ашудың негізін салған жөн деп табуы, 
жастар үшін аса құптарлық дүние болып 
отыр.

Тағы бір қуантарлық жайт, үлгерімі 
жақсы студенттер мен оқушыларды 
қолдап, 2016 жылғы 1 қаңтарынан бас-
тап стипендия мөлшерінің 25 пайызға 
артуы. Бұл дегенің, жастардың алға қа-
рыштап қадам басуының игі бастамасы 
екені сөзсіз.

Елбасы «Мен сіздерге – жаңа буын 
қазақстандықтарға сенім артамын. Сіз-
дер Жаңа бағыттың қозғаушы күшіне 
айналуға тиіссіздер» деп, бізге сенім 
артып отыр. Ендеше, сол сенімді ақ-
тауымыз керек. Əлемдегі жаһандану 
кезінде ұлтымыздың жұтылып кет-
пей, керісінше, сол желмен бірге ілгері 
жүріп, халықаралық арена төрінен орын 
алуына өзіміздің үлесімізді қосамыз. 
Бүгінгі Жолдау бағдарламасындағы 
тапсырмалардың орындалуына бір ата-
ның баласындай жұмылып, атсалыса-
йық, ағайын!
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Жолдауды қолдау

СТУДЕНТЫ ПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
С. ТОРАЙГЫРОВА ИЗ СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОСЛУШАЛИ И ОБСУДИЛИ ЗНАЧИМОСТЬ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА Н.А. 

НАЗАРБАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА «КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ-2050: ЕДИНАЯ 
ЦЕЛЬ, ЕДИНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, ЕДИНОЕ БУДУЩЕЕ».

На наш взгляд, как и все 
предыдущие Послания, оно 
является отражением со-
временных актуальных по-
требностей нашего обще-
ства, воплощением в жизнь 
Стратегии развития «Казах-
стан-2050». На сегодняшний 
день это самый обсуждае-
мый документ, и мы внима-
тельно изучили каждую его 
строчку. То, о чем говорит 
наш Президент, касается 
каждого казахстанца, неза-
висимо от его возраста и со-
циального статуса.

Мы считаем, что в этом По-
слании представлен очень 
сильный социальный блок. 
Скоро Казахстан станет 
страной с преобладающей 
долей среднего класса, что 
и будет говорить о стабиль-
ности в жизни всего народа. 
Особо хочется отметить пла-
ны Президента по улучше-
нию качества социальных 
услуг, в частности, по усиле-
нию внимания к гражданам 
с ограниченными возмож-

ностями: «Люди с ограни-
ченными возможностями 
могут работать на предпри-
ятиях бытового обслужива-
ния, пищевой промышлен-
ности, сельского хозяйства. 
Мы вовлечем их в активную 
жизнь, они будут не просто 
получать пособия, а будут 
осознавать себя членами 
общества, полезными работ-
никами. Для всех получате-
лей государственных посо-
бий и помощи надо ввести 
правило об обязательном 
участии в программах заня-
тости и социальной адапта-
ции».

Мы хотим выразить огром-
ную благодарность Главе 
государства за обращение 
ко всему нашему бизнесу 
оказать содействие людям 
с ограниченными возможно-
стями в трудоустройстве. Бу-
дем надеяться, что введение 
специальной квоты на 5-10 
человек будет возможно. 
Это необходимо, чтобы мы 
не просто получали пособия, 

а чтобы осознавали себя 
членами общества, полез-
ными работниками. Теперь 
все социальные институты, 
неправительственные орга-
низации, партия НДП «Нур 
Отан» возьмутся за эту ра-
боту. Отрадно, что с 1 июля 
следующего года размер со-
циальных пособий по инва-
лидности и утере кормильца 
будет повышена на 25 %, а 
также будет усовершенство-
ваться правовая база дея-
тельности объединений ин-
валидов.

Президент отметил, что 
следует и дальше сокращать 
уровень бедности и сдер-
живать рост безработицы с 
недопущением роста ижди-
венческих настроений. И это 
дает нам твердую уверен-
ность в трудоустройстве по-
сле окончания университета 
и веру в наше светлое буду-
щее.

Спасибо Президенту 
за ту помощь, которую он 
нам оказывает, и за под-

держку! Мы как граждане 
суверенного Казахстана с 
удовлетворением отмечаем 
своевременность многих оз-
вученных инициатив нашего 
Президента Н. А. Назарба-
ева. Послание Президента 
ориентирует на постоянное 
улучшение социального по-
ложения казахстанцев, всех 
социальных групп казахстан-
ского общества. Мы – буду-
щее нашей страны и долж-

ны сделать всё, чтобы она с 
каждым годом процветала. 
Если мы подумаем сегод-
ня о будущем, то и будущее 
подумает о нас. И мы, в 
свою очередь, постараемся 
оправдать все возложенные 
на нас надежды и служить 
на благо нашего цветущего 
Казахстана!

Студенты ПГУ 
им. С. Торайгырова

2050 жыл – жай бейнелі дата емес. 
Бұл көреген саясаттың, үлкен мақсат-
тың, бір мүдденің арқасында, бір ту-
дың астына жиналған халықтың баян-
ды ғұмыр кешуін, бейбіт өмір сүруін 
кепілдендіретін, бабаларымыз аңсап 
кеткен «Мəңгілік Елге» деген жаңа 
серпіліс, анық жасалған қадам.

«Қазақстан-2050» Стратегиясы ол 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты. Бұл Елбасының Жолдауы ар-
қылы Қазақстан халқына салып бер-
ген сара жолы. Бұл тек айтылған сөз 
емес.

Айтулы стратегиялық жоспардың 
нені көздегенін, нені атқаратынын, 
қандай нəтижеге жеткізетінін бірден 
түсініп біле салу қиын. Ең алдымен 
Нұрсұлтан Əбішұлының 1997 жылы 
жариялаған 2030 стратегиясынан 
бастап ұғыну керек. Жолдауды түсін-
гендер де болды, мəнін түсінбей үнсіз 
қалғандар да кездесті. Сол кездері 
тəуелсіздіктің бірінші бесжылдығын 
жаңадан тəмамдаған Қазақстан үшін 
де, кеңестік идеологиядан əлі шыға 
қоймаған халық үшін бұл жүйелі жос-
пар теңдесі жоқ құжат еді. 2030 Стра-
тегиясы ең алдымен Қазақстанның 
экономикалық жағдайын көтеріп, еодің 
тұрақты дамуына жеткізуді мақсат 
етті. Сонымен қатар, экономиканы 
дамыта отырып халықтың əлеуметтік 
деңгейін өсіріп, тұрмысын жақсартуға 
бағытталған болатын. Қазақстанның 
сол кездегі жағдайы өте тұрақсыз еді. 
КСРО құрдымға кеткеннен басталған 
жұмыссыздық, тоқтап қалған зауыттар 
мен фабрикалар, халықтың тұрмы-

сындағы күйзеліс, ел ішіндегі «Ертең 
не боламыз?!» деген күдік барлығы 
да жауапсыз сұрақ еді. Қысқасы бар-
лық сала тұрақсыз күйзелісте болды, 
соңғы демдерімен жаңа серпілісті 
күтіп тұрды. Осы кезде жарияланған 
«Қазақстан-2030» экономикалық даму 
стратегиясы қараңғы түнде қолға ұс-
татқан шамшырақтай болды. Осыдан 
басталып тəуелсіз Қазақстанның жаңа 
ғасырға қарай жасалған ұлы істері бас-
талды. Уақыт өте келе жоспар жемісін 
берді. Қазіргі таңда халықтың тұрмыс-
тіршілігі жоғарылап, қоғамда тұрақ-
тылық пен келісім орнады. Көпұлтты-
лыққа қарамай бейбіт өмір кешудеміз. 
Елімізде көптеген дін өкілдері тұрады, 
соған қарамай конфессияаралық қақ-
тығыстар орын алмай, керісінше ынты-
мағымыз арта түсуде. Жоғарда айтыл-
ған əр түрлі əлеуметтік мəселелер өз 
шешімдерін орынды табуда. Бұл ғана 
емес денсаулық сақтау саласы да бір 
жүйеге келтірілді, дəрігерлердің жала-
қысы көтерілді. Білім беру жүйесінде 
де осындай реформалар жүргізілді. 
Құрылыс саласы да айтарлықтай асу-
ларды бағындырды. Олардың бірі де, 
бірегейі – Астана қаласы. Ол бүгін 
əлем таңырқап қарайтын өзіндік сəу-
леті бар орда. Дүние жүзі көз тіккен 
«EXPO-2017» көрмесіне Астананың 
таңдалуы да көп нəрсені айтқызбай-ақ 
түсіндіреді. Өнеркəсібімізде өрлеу бар. 
«Қазақстанда жасалған» деп аталатын 
өзіндік қолтаңбасымен тауарларымыз 
да шыға бастады. Бəсекеге қабілетті 
50 елдің қатарына кірдік. Тізбектей 
берсең атқарылған істер көп. Осы айт-
қан жетістіктердің барлығы 2030 Стра-
тегиялық жоспарының нəтижесі.

2050 Стратегиясы да өз кезегінде 
үлкен батыстық саясаттанушыларды, 
қоғам қайраткерлерін, ақыр соңында 
əрине өз жұртшылығымызды біраз 

ойға батырды. 2030 Стратегиясы 
өзінің межелеген датасына жетпей 
жатып қалай аяқталды, не себепті 
жаңа 2050 жоспары жарияланды. 50-
ші жыл утопия емес пе?! Міне осы 
секілді сенімсіздікпен қойылған сұ-
рақтар болды. Бұндай құбылыстың 
болуы заңды болғандықтан, түсінікті 
жауаптар берілді. Яғни, 2030 Страте-
гиясы көздеген уақытынан бұрын, нə-
тижесін берді. Бұл бос сөз емес, оған 
дəлел соңғы Жолдаудан соң айтыл-
ған батыс сарапшыларының, отан-
дық саясаттанушылардың пікірлері 
мен Қазақстанның бүгінгі жағдайы. 
20 жыл бойы саяси салмағымызды 
нығайтумен болдық, мақсатқа жеттік. 
Қалыптасу кезеңі сонымен аяқталды. 
Енді еліміз өзіндік бет-бейнесі бар, 
өзіндік ерекшеліктері мен өзіндік ұс-
танымы бар табысты мемлекет. Яғни, 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа ке-
зеңі басталды. Жаңа тарихи кезеңді 
басқару үшін көреген саясат пен 
бүге-шүгесіне дейін ойластырыл-
ған жоспар қажет. Ол – 2012 жылы 
желтоқсанның 14-де жарияланған 
«Қазақстан-2050» қалыптасқан мем-
лекеттің жаңа саяси бағыты деген 
атпен жарық көрген Жолдау болды. 
Қазақстанның ары қарай дамуын 
жасайтын тарихи құжат болып отыр. 
Бұл өте кең көлемде құрастырылып 
шыққан, барлық салалар қамтыл-
ған, үлкен мақсаттары айқындалған 
стратегия. Дамушы елдер арасын-
да бəсекелестік қатал болмақ. Күн 
астындағы орын тек ең мықтыларға 
арналғанын нақты сезіне отырып, ұл-
тымыз жаһандық экономикалық тай-
таласқа дайын болуға тиіс. Ол үшін 
«Біз бірінші дəрежедегі мынадай мақ-
саттарымызды назардан шығармас-
тан, нысаналы əрі шабытты жұмыс 
істеуіміз керек:

• Мемлекеттілікті одан əрі дамыту 
жəне нығайту.

• Экономикалық саясаттың жаңа қа-
ғидаттарына көшу.

• Ұлттық экономиканың жетекші 
күші – кəсіпкерлікке жан-жақты қолдау 
көрсету.

• Жаңа əлеуметтік үлгіні қалыптас-
тыру.

• Білім беру мен денсаулық сақтау-
дың қазіргі заманғы жəне тиімді жү-
йесін құру.

• Мемлекеттік аппараттың жауап-
кершілігін жəне функционалдығын 
арттыру.

• Халықаралық жəне қорғаныс сая-
сатының жаңа сын-қатерлеріне па-
рапар саясат құру», – деп Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев барша отан-
дастарына үндеу тастады. XXI ғасыр 
Қазақстанның алтын ғасыры болады 
деді.

2050 Стратегиясының атқара-
тын істері мен көздеген мақсат-
тары қаншалық көп болса да, түбі 
бір-ақ нəрсені мақсат етеді: Ең 
дамыған жетекші 30 елдің қатары-
на кіру. Бұл ұлы істер – болашаққа 
деген үкілі үмітіміздің тірегі жас-
тар үшін. Бүгінгі атқарып жатқан 
қыруар шаруаларымыз тек солар 
үшін жасалуда. Біз тəуелсіз Қазақ 
елінің перзенттері болғандақтан, 
тəуелсіз елде туып, тəуелсіз елде 
тəрбие алғандықтан осы сенімді 
ақтауымыз керек. Жолдаудың со-
ңында «Сендердің азат ойларың 
мен кемел білімдерің – елімізді 
қазір бізге көз жетпес алыста, қол 
жетпес қиянда көрінетін тың мақ-
саттарға апаратын құдіретті күш», 
деп көшбасшымыз білімді, патриот 
жастарға сенімін білдірді.

Осының барлығы бір-ақ дүние үшін. 
Ол – Мəңгілік Ел.

СТУДЕНТЫ ПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

Ê ÍÀÌ - Ñ ÎÑÎÁÎÉ ÇÀÁÎÒÎÉ

2030-ДАН 2050-ГЕ

Ғабит Хафиз,
С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың Студенттік ректоры, 
МШӨӨТ-301 тобының студенті
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МЕТОДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

С 13 по 17 января 2014 года в Павлодарском 
государственном университете им. С. Торай-
гырова прошла традиционная методическая 
неделя для профессорско-преподавательско-
го состава вуза по параметрам Болонского 
образовательного процесса, организованная 
по инициативе ректора вуза.

В течение методической недели в универ-
ситете состоялись семинары по обсуждению 
актуальных трендов европейского высшего об-
разования. Участники семинара – деканы и за-
ведующие кафедрами ПГУ им. С. Торайгырова.

Тематика семинаров: «Реализация Дублинских дескрипторов при построении 
модульной образовательной программы»; «Планирование учебной нагрузки в 
кредитах»; «Организация контроля учебных достижений обучающихся» и др.

На семинарах были обсуждены такие вопросы, как накопительная система об-
учения – показатель параметров Болонского процесса, оптимизация планиро-
вания образовательных программ, совершенствование электронного журнала 
учебных достижений обучающихся, современные требования к формированию 

модульных образовательных про-
грамм.

Как отметил ректор Павло-
дарского госуниверситета им. С. 
Торайгырова, д.э.н., профессор 
Серик Омирбаев, «в настоящее 
время инновационное развитие 
казахстанского образования идет 
с учетом общих направлений 
Болонского процесса. Широкие 
обсуждения, развернутые на ме-
тодической неделе вуза, внесут 
свой посильный вклад в скорей-
ший рост интеллектуального по-
тенциала нации и ее конкуренто-
способности».
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БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
МИНИСТРІ ПМУ-ДА

2014 жылдың 19 ақпан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетіне іс-сапармен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрі Аслан 
Сәрінжіпов келді.

ЖОО-мен танысу университеттің бас ғимараты 
алдында орналасқан Ертістің Павлодар өңірі мақ-
таныштары, ғылым мен мəдениет қайраткерлері ес-
керткіштерінен бастау алды.

С. Торайғыров атындағы ПМУ ректоры, э.ғ.д., про-
фессор Серік Өмірбаев Аслан Бəкенұлын оқу орын-
ның жалпы ғылым мен білім беру ісінен хабардар етті. 
Мұнымен қоса, қонаққа университет ғалымдарының 
ғылыми-техникалық зерттемелері мен жобаларының, 
өңірлік инновациялық кеңсе жəне ғылыми инновация-
лық зертеу жұмыстарының стендтер көрмесі ұсыныл-
ды.

Білім жəне ғылым Министрі С. Торайғыров атын-
дағы ПМУ-дың төменде айтылған зерттеулерімен 
танысты: «Инновациялық технологиялардың қолда-
нуымен астық элеваторларды жобалау» (орындаушы: 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситеті (Қазақстан Республикасы), И.И. Ползунов 

атындағы Алтай мемлекеттік техника-
лық университеті (Ресей Федерация-
сы); ғылыми жетекшілері: т.ғ.к., про-
фессор К.Ш. Арынгазин (С. Торайғыров 
атындағы ПМУ), т.ғ.к., доцент В.С. Лу-
зев (АлтМТУ); «Фазаның үзілуінен 
жəне дəмеленетiн кернеудiң симет-
риясыздауынан қорғайтын құрылғыны 
өңдеу» (орындаушылар: С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік уни-

верситеті (Қазақстан Республикасы), Томск политех-
никалық университеті (Ресей Федерациясы); ғылыми 
жетекшісі: т.ғ.д., профессор А.Н. Новожилов (С. То-
райғыров атындағы ПМУ), т.ғ.к., профессор В.И. Поли-
щук (ТПУ); «Қуаты 4 кВт желді-генераторлық қондыр-
ғының жобасы» (ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., профессор 
И.А. Шумейко).

Арнайы іс-сапардың аясында Аслан Бəкенұлы 
Павлодар мемлекеттік университетінің Минералдық 
мұражайын жəне ғылыми зертханаларының жұмысы-
мен танысты.

Тағы айта кетерлігі, қонақты Зоотехнология, генети-
ка жəне селекция кафедрасының профессоры, б.ғ.к. 
Мағаш Аятханұлы «Жануарлар биотехнологиясы» 
зертханасымен, Химия жəне химиялық технология 
кафедрасының доценті, х.ғ.к. Эльдар Копишев «Хи-
миялық наноқұрылған полимерлік гидрогельдер мен 
наноэлектроника» зертханасымен, Агротехнология-

лық факультетінің деканы, а.ғ.д., профессор Тоқтар 
Бексеитов «Өсімдік биотехнологиясы» зертханасы-
мен, ПМУ-дың «Қуат үнемдеу жəне технологиялар» 
ғылыми-өндіріс орталығының басшысы, т.ғ.д., ЖАК 
профессоры Болатбек Өтеғұлов «Қуат үнемдеу жəне 
технология» зертханасы жұмыстарымен таныстыр-
ды.
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  Бетті даярлаған Құралай Шаймарданова

Ақпараттық-насихат тобымен кездесуге С.Торай-
ғыров атындағы ПМУ басшылығы, факультет декан-
дары, құрылымдық бөлімдердің жетекшілері, магист-
ранттар мен студенттер қатысты.

Павлодар мемлекеттік университетінің ректо-
ры, э.ғ.д., профессор Серік Өмірбаев өз сөзінде: 
«С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті ұжымы Елбасының биылғы Жол-
дауын ерекше шабытпен қабылдады. Бүгінгі күні 
біздің жоғары оқу орнында Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ə.Назарбаевтың жоғары мектептерді модерни-
зациялау бағытындағы белгілеген мақсаттарын 
жүзеге асыру алғышарттары бар деп сеніммен 
айта аламын», – деді.

Жалпы, университет басшылығы, профессорлық-

оқытушылар құрамы мен студенттік жастар өздерін 
мазалап жүрген өзекті сауалдарына депутаттардан 
жауап алды.

Мұнымен қоса, ақпараттық-насихат тобының мү-
шелері мемлекет Басшысының «Қазақстан жолы – 
2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жол-
дауының маңызды басымдықтарын түсіндіре келе, 
ЖОО-ның өркендеп, дамуы үшін жан-жақты қолдауға 
дайын екендіктерін жеткізді.

Өз кезегінде, Қазақстан Республикасының Пар-
ламент Сенатының депутаты Владимир Бобров өз 
баяндамасында: «Мемлекетіміздің жарқын болаша-
ғы мен елдің əлеуметтік-экономикалық дамуының 
кепілі – білім екені даусыз», – деп ел болашағын тіке-
лей білім беру ісімен байланыстырды.

66 Жаңалықтар желісіЖаңалықтар желісі

2014 жылдың 8-9 қаңтар күндері С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік университетін-
де жалпы білім беретін пəндер бойынша оқушы-
лардың республикалық олимпиадасының об-
лыстық кезеңі өткізілді.

Облыстық олимпиаданы ПМУ қабырғасында ұйым-
дастыру мен өткізу ізгі дəстүрге айналған. Облыс-
тық кезеңінен өткендер Павлодар өңірінің намысын 
республикалық деңгейде қорғайды. Олимпиадаға 
қатысушылар аймағымыздың бетке ұстар ұрпағы, 
еліміздің болашағы.

Дарынды жастарды қолдау ретінде ПМУ əкімшілігі 
облыстық олимпиада жеңімпаздарына арнайы 
гранттар бөлді. Математика, физика, химия, биоло-
гия жəне Қазақстан тарихы пəндері бойынша бірінші 
орын алғандарға бес грант тағайындалды.

Университеттің Ғылыми кеңесінің шешімі бойын-
ша тағайындалған гранттарды оқу жұмысы жөніндегі 
проректор, п.ғ.д. Н.Э.Пфейфер ұсынды. Құттықтау 
сөзінде Нелли Эмилевна осындай білім сайыстары-
на қатысып, жан-жақты дамыған білімді, мəдениетті, 
отаншыл ұрпақ болып жас жеңімпаздарымыз елімізді 
Президентіміздің ұлттық жобасы бойынша ұсынған 
интеллектуалдық ұлттың қалыптасуына себепші бо-
лады деп айтқан болатын. Сонымен қоса, Н.Э. Пфей-
фер ПМУ əкімшілігі болашақ республикалық олим-
пиаданың жеңімпаздарына да қолдау көрсетуге 
дайын екендігін жеткізді.

ПМУ-дың арнайы грант иегерлері: физика пəнінен 
олимпиада жүлдегері «Жас дарын» маманданды-
рылған мектебінің оқушысы Марат Абубакир, химия 
пəнінен олимпиада жүлдегері Дарынды ер балалар-
ға арналған облыстық қазақ-түрік лицей-интернаты-
ның оқушысы Тілеуханов Мұрат, математика пəнінен 
олимпиада жүлдегері Дарынды балаларға арналған 
Абай атындағы № 10 лицей-мектебінің оқушысы Қа-
биденов Ануар, Қазақстан тарихы пəнінен олимпиа-
да жүлдегері Ы. Алтынсарин атындағы дарынды 
балаларға арналған облыстық гимназия-интернаты-
ның оқушысы Қайырбаева Нəзгүл, биология пəнінен 
олимпиада жүлдегері Ы. Алтынсарин атындағы да-
рынды балаларға арналған облыстық гимназия-ин-
тернатының оқушысы Болатов Айдос.

ПМУ ҒАЛЫМЫ ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН 
ПРОФЕССОР АТАҒЫНА ИЕ БОЛДЫ

Металлургия кафедрасының доценті, т.ғ.к. Ораз-
бике Ибраева «Металлургия» мамандығы бойын-
ша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылы-
ми атағын алды.

Ғылыми атақ ғалымның дамуына зор үлес қосып 
жүргені мəлім. Қауымдастырылған профессор 
(доцент) ғылыми атағы Қазақстан Республикасы 
Бiлiм жəне ғылым министрлiгiнiң Бiлiм жəне ғылым 
саласындағы бақылау комитетi ғылыми ұйым-
дардың, жоғары оқу орындардың Ғылыми кеңес-
терiнiң кандидатуралар ұсынуы негiзiнде аталған 
ұйымдардың қызметкерлерiне бередi.

С. Торайғыров атындағы ПМУ ғалымы, қауым-
дастырылған профессор (доцент) Оразбике 
Тоқтарханқызы ресурстарды жəне қуат сақтау, 
сонымен қатар, металлургиялық өндірістің эколо-
гиялық қауіпсіздігін жетілдіру мəселелерін терең 
зерттеуде.

Бүгінгі таңда О.Т. Ибрае-
ваның 75 ғылыми жəне ғы-
лыми-əдістемелік еңбектері 
бар. Оразбике Тоқтархан-
қызы «Экология жəне ме-
таллургия саласындағы 
экологиялық менеджмент» 
ғылыми-оқу құралдың, «Бо-
лат жəне ферроқорытпалар 
өндерестегі технологиялық 
газдар мен ағынды сулар-
ды тазарту заманауи жүйелері» оқу құралы, ба-
қылау жұмыстарды орындау жөніндегі үш əдісте-
мелік нұсқаулық, оқу құралы ретінде ұсынылған 
7 кітапшалардың авторы.

Аталмыш ғылыми атақтың сəйкестелген куəлігі 
мемлекеттің əрбір білім беру жəне ғылыми ұйым-
дарында мойындалады.

САЙТ ПГУ ЗАНЯЛ 
3 МЕСТО В 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
РЕЙТИНГЕ

Образовательный 
портал Павлодар-
ского государствен-
ного университета 

Ranking of World Universities» (Вебометрикс) 
среди сайтов высших учебных заведений РК.

По результатам данных от 12 февраля 2014 года 
сайт www.psu.kz занимает 3 место среди вузов Ка-
захстана. По сравнению со значениями на июль 
2013 года наш университет укрепил позиции на 3 
пункта.

Рейтинг Вебометрикс направлен на измерение 
основных сторон деятельности сайтов универси-
тетов с ранжированием большого количества ву-
зов мира.

Одна из основных идей рейтинга Вебометрикс – 
стимулирование обмена информацией между 
учеными мира за счет публикации результатов ис-
следований университетов на вузовских сайтах. 
Анализ результатов по отдельным индикаторам 
позволяет получить значимую составляющую в 
общей картине интеллектуального развития реги-
онов. Это особенно важно в современных услови-
ях, когда обмен научной информацией между ре-
гионами приобретает первостепенное значение.

По словам и.о. директора Центра информатиза-
ции образования ПГУ им. С. Торайгырова Павла 
Шеломенцева, 3 место в рейтинге Вебометрикс – 
это общая заслуга коллектива университета и 
результат системной и успешной работы профес-
сорско-преподавательского состава вуза по по-
зиционированию в глобальном научно-образова-
тельном пространстве. «Высокая оценка портала 
университета свидетельствует о политике поощ-
рения новых технологий и наличии ресурсов для 
их развития. Индикаторы рейтинга измеряют объ-
ём, доступность и популярность веб-страниц пор-
тала», – подчеркнул Павел Юрьевич.

РЕЙТИНГЕРЕЙТИНГЕ

ПМУ ОЛИМПИАДА ЖЕҢІМПАЗДАРЫНА 
ГРАНТ БӨЛДІ

Ақпараттық-насихат тобымен кездесуге С.Торай- оқытушылар құрамы мен студенттік жастар өздерін 

АҚПАРАТТЫҚ-НАСИХАТ ТОБЫ ПМУ ЖАСТАРЫНА 
ЕЛБАСЫНЫҢ ЖОЛДАУЫН НАСИХАТТАДЫ

2014 жылдың 11 ақпаны 
күні С.Торайғыров атында-

ғы Павлодар мемлекеттік 
университетіне мемлекеттің 

маңызды стратегиялық 
құжаты – Қазақстан Респуб-

ликасы Президенті Н.Ə.На-
зарбаевтың Қазақстан халқына 

арнаған Жолдауын түсіндіру мақса-
тында ақпараттық-насихат топ мүшелері 

Қазақстан Республикасы Парламент Сена-
тының депутаты Владимир Бобров, Қазақстан 

Республикасы Парламент Мəжілісінің депутаты 
Мейрам Пшембаев, облыстық маслихаттың хатшысы 

Марат Кубенов келді.
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Сұхбат

– «ЖОО үздік оқытушысы» гран-
тына ие болдыңыз. Қандай еңбек-
теріңіздің арқасында мемлекеттік 
грантқа қол жеткіздіңіз деп ойлай-
сыз?

– Жалпы «Жоғары оқу орнының 
үздік оқытушысы» мемлекеттік гран-
тын тағайындаудың өз талаптары 
бар. Ол талаптар «Жоғары оқу орны-
ның үздік оқытушысы» атағын беру 
қағидалары мен берілген мемле-
кеттік гранттың жұмсалу бағыттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің ережесінде нақты 
көрсетілген. Мен сол ережеге сəйкес 
жұмыс жасадым. Негізінен үміткердің 
ғылыми жəне педагогикалық қызмет-
тегі жетістіктері бағаланады. Мен 
жоғары оқу орнында істеген он бес 
жылға жуық қызметімде біршама жұ-
мыстарды атқардым деп ойлаймын. 
Конкурсқа тек кейінгі бес жыл ішін-
дегі жұмыс нəтижелерін ұсындым. 
Соңғы жылдардың еншісіне тиетін 
1 монография, 3 оқу құралы, 1 оқу-
əдістемелік құрал, 50-ден аса ғылы-
ми мақалалар. Ғылыми мақалалар 
аймақтық, республикалық, халықа-
ралық конференцияларда, Thomson 
Reuters, SCOPUS тізіміндегі импакт – 
фактор журналдарында, ЖАК тізімін-
дегі жəне шетелдердегі (Қырғызстан, 
Түркия, Украина, Ресей жəне т.б.) 
ғылыми жинақтарда жарияланған. 
«Білім академиясының үздік доценті» 
номинациясында 2009 жылдың үздік 
ғалымы (ИнЕУ) жəне университет кө-
лемінде «Үздік оқытушы – 2013» бай-
қауының жүлдегері болдым.

Сонымен қатар, грант беруде 
ұйымдастыру жұмыстары мен тəр-
бие жұмыстарына үлкен мəн бері-
леді. Факультет аралық, университет 
ішілік, қала, облыс, республикалық 
ұйымдастыру шараларына қатыс-
қан жұмыстарымыз есепке алынады. 
Педагогикалық қызмет бойынша оқу 
əдістемелік кешендер, жаңа техно-
логиямен оқыту, жетекшілігіммен 
орындалған студенттер мен магист-
ранттардың ғылыми жұмыстары, 
облыстық, республикалық пəн олим-
пиадаларындағы жетістіктері баға-
ланады. Конкурсқа ұсынған сандық, 
сапалық көрсеткіштерге сай ғылыми 
жəне педагогикалық қызметім са-
ралана келіп, грантты иелендім деп 
ойлаймын. Сонымен қатар, бұл көп 
жылғы еңбегімнің бағаланғаны деп 
есептеймін.

– Мемлекет бөлген грант аясын-
да қандай ғылыми жобалар мен ең-
бектер жасауды көздеп отырсыз?

– Конкурсқа құжат тапсырғанда 
бір жылғы атқарылатын жұмыстар-
дың жоспар-кестесі бірге өткізіледі. 
Жоспар-кестеде 2014 жылы орын-
далатын көптеген ғылыми, оқу əдіс-
темелік еңбектер қатарын көрсеткен 
болатынмын. Онда монография, оқу 
құралы, оқу əдістемелік құралдар, 
ғылыми мақалалар жоспарланған. 
«Жоғары оқу орнының үздік оқыту-

шысы» грантының оқытушыға бе-
рер басты игілігі – ол дүние жүзінің 
үздік университеттерінде білімін 
жетілдіріп, ғылыми зерттеу жұмыс-
тарын тиімді жүргізуге, шетелдік же-
текші ғалымдармен халықаралық ын-
тымақтастықты дамытуға мүмкіндік 
беруі. Осы жылдың сəуір айында, бұ-
йыртса, тағылымдамалық іс-сапар-
мен Түркияның Стамбул универси-
тетіне аттануды жоспарлап отырмын. 
Таяу шетелде өтетін тағлымдама 
сапарым Омск қаласындағы екі уни-
верситетке жоспарлануда. Міне, осы 
сияқты жұмыстар биылғы жылдың 
еншісіне тиіп отыр.

– Түркияға жасайтын ғылыми із-
деніс сапарыңыздан елге не əке-
лемін деген ойыңыз бар?

– Грант жалпы, оқу-əдістемелік жұ-
мыстар үшін де беріледі. Сондықтан 
мен Түркия еліне барғанда түрік жо-
ғары оқу орындарының білім беру 
барысымен, оқыту технологиясымен, 
ғылыми жаңашылдығымен танысу-
ды көздеп отырмын. Сонымен бірге 
Түркия еліндегі қазақтардың əдеби 
мұрасы мен тілін зерттеуді де мақсат 
еттім. Бұйыртса, алда бұл жұмыстар-
дың да нəтижесімен танысатын бо-
ларсыздар деп ойлаймын.

– «ЖОО үздік оқытушысы» сынды 
мемлекеттік бағдарламалар қазақ 
ғылымына берері көп. Дегенмен, 
Сіздің ойыңызша айтулы бағдарла-
ма несімен ерекше?

– Енді бұл бағдарламаны мемлекет 
тарапынан ғалымдарға берілген мол 
мүмкіндік санаймын. Бүгінгі күні нə-
тижелі еңбек етіп жатқан ғалымдар-
ға Елбасымыз ғылыми жұмыстармен 
табысты шұғылдану үшін даңғыл жол 
салып берді. Сонымен қатар, жоға-
рыда атап өткендей, əлемнің жетекші 
университеттерінде тағылымдама-
дан өтуге, білім беру жобаларын іске 
асыруға үлкен мүмкіндік береді. Мен 
бұл бағдарламаның ғылым мен білім-
ге бергені көп, əлі де жемісі зор бола-
тынына сенімдімін.

– С.Торайғыров атындағы ПМУ 
ғалымдары елдің өркендеуі мен 
ғылымның дамуына қаншалықты 
үлесін тигізіп келеді?

– С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің ел 
дамуына, жалпы ғылымға тигізген 
үлесі зор деп есептеймін. «Жоға-
ры оқу орнының үздік оқытушысы» 
мемлекеттік грантын иелену үшін 
конкурсқа биылдың өзінде респуб-
ликамыздың 92 жоғары оқу орнынан 
555 үміткер қатысты. Солардың 200-
і үздік оқытушы атанды. Сол тізімде 
біздің университет ғалымдары да 
бар. Биыл да Павлодар мемлекеттік 
университеттің 3 ғалымы үздіктер 
арасынан көрінді. Тіпті университет 
қана емес, біздің Қазақ филологиясы 
кафедрасының ғалымдары арасы-
нан жылда бір оқытушының «ЖОО 
үздік оқытушысы» грантының иегері 

атануының өзі үлкен жетістік, қазақс-
тандық ғылым мен білім беру ісіне қо-
сылған үлкен үлесі деп білемін.

– Жақында ҚР Президенті Н.Ə.На-
зарбаевтың Қазақстан халқына 
«Қазақстан-2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» Жолдауы жол-
данды. Биылғы Жолдаудың басым-
дықтары мен ғалымдарға қандай 
міндет жүктеп отырғандығы тура-
сында сөз қозғасаңыз.

– Биылғы жылғы Елбасымыздың 
халқына жолдаған Жолдауын тың-
дадық. «Мəңгілік Қазақстан» жобасы 
аясындағы мақсат-міндеттермен та-
ныстық. Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев: 
«Қазақтың Мəңгілік Ел ғұмыры ұрпақ-
тың мəңгілік болашағын баянды етуге 
арналады. Ендігі ұрпақ – мəңгілік қа-
зақтың перзенті», – деп айтқаны, бізді 
жігерлендірді, қайраттандырды. Ел-
басымыз Мəңгілік Ел ұғымын халық-
тың басты бағдарламасы – «Қазақс-
тан – 2050» Стратегиясының негізі 
етіп алды. Оның да өзіндік себебі 
бар. Өресі биік, білімді, салауатты, 
зайырлы əрі руханияты биік қоғамды 
қалыптастыру үшін өз ұлтыңның бо-
лашағына сенімді болуың қажет. 
Сондықтан, біз сол Мəңгілік Елдің ір-
гесін берік ету үшін, біз бүгін бəсекеге 
қабілетті мемлекет болуымыз керек. 
Жаһанның алдыңғы қатарлы мем-
лекеттерімен тереземізді теңестіру 
үшін, яғни бəсекеге қабілетті болу 
үшін білім мен ғылымды дамытуымыз 
шарт.

Елбасымыз биылғы Жолдауында 
мемлекетіміздің 30 ел қатарына өту 
жолдарын баяндап өтті. Жолдауда 
ғылымға көп көңіл бөлініп отыр. Ел 
дамуы, экономикалық өркендеу тіке-
лей ғылыммен байланысты. Сондық-
тан жалпы ғылымға, жаңашыл ғылы-
ми жобаларға, ізденістегі ғалымдарға 
əрдайым қолдау болатынына мен 
сенімдімін. Ал, білімге келер болсақ, 
бала-бақша жасынан жоғары оқу ор-
нына дейінгі білім беру ісіне жыл өт-
кен сайын жағдай жасалуда. Жыл са-
йын білімге деген талап та күшейтіліп 
келеді.

Мəңгілік Ел болу мақсатында Қа-
зақстан білім мен ғылымына мəн беру 
керек. Елімізді өркендету жолындағы 
сол білім мен ғылымды дамыту біздің 
міндетіміз деп санаймын.

– Еңбектегі ұстанымыңыз қан-
дай?

– Еңбектегі ұстанымым – студент-
терге білімді теориялық негізде ғана 
емес, оның адамдық құндылықтарын 
қалыптастыратын тəрбиемен бір-
ге беру. Өйткені тəрбиесіз берілген 
білімнің пайдасы аз. Кез келген ұстаз 
шəкіртіне біліммен бірге өмірлік тəлім 
беруі тиіс. Студенттің білімімен қа-
тар, адамгершілігі мол болуы қажет. 
Бұл ұстанымымды студенттерім де 
жақсы біледі. Тіпті студент үздік оқып, 
бойында адамшылығы болмаса, бұл 
оның кемшілігі деп санаймын.

– Тіл ғылымының бел ортасын-
да қызмет етіп жүрген ғалымсыз. 
Сіздің ойыңызша бүгінгі қоғамда 
қазақ тілінің дамуына кедергі бола-
тын нендей мəселелер бар?

– Бүгінгі күні тіл мəселесі – өзекті 
мəселе екені рас. Алайда, қазақс-
тандықтардың мемлекеттік тілді иге-
руде алға жылжып, дамып келе жат-
қанын аңғаруға болады. Қазақ тілін 
басқа ұлт өкілдері терең меңгеруде. 
Қазақ тілінің қолданыс аясы кең құ-
лаш жайып келеді. Жоғары оқу орын-
дарында қазақ тілін өз деңгейінде 
меңгерту білім берудің басты мəсе-
лелерінің бірі болып отыр. Өйткені 
мемлекеттік тілдің аясын кеңейту 
дегенде басты назар оның қоғамның 
барлық салаларында белсенділігін 
арттыруға ауатыны белгілі. Бұл рет-
те қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретін-
де терең қолданысқа түсуі болашақ 
мамандардың күнделікті өз кəсіби 
əрекеттерінде тілді еркін қолдана 
білулерінен бастау алары аян. Сон-
дықтан кейінгі жылдары орыс тілінде 
білім алып жүрген топтарға мемле-
кеттік тілде «Кəсіби қазақ тілі» пəні 
қосылды.

Мемлекеттік қызметкерлер мен 
«Болашақ» бағдарламасы стипен-
диясына үміткерлердің қазақ тілін 
меңгеру деңгейін бағалау жүйесі 
ҚАЗТЕСТ орталығында тест əзірле-
меші болып үш жыл қызмет еттім. 
Сондағы байқағаным жылдан-жылға 
қазақ тілінің дамуы мен мемлекеттік 
тілді меңгеру деңгейін бағалаудың 
жетіліп келе жатқандығы. Жыл өткен 
сайын тест тапсырушылардың жоға-
ры нəтиже көрсетуі мені қуантады.

Бүгінде елімізде жүргізіліп отыр-
ған «Үш тұғырлы тіл» саясатына да 
оң көзқарас танытамын. Дегенмен, 
қазақ тіліне басымдық берілуі қажет. 
Өйткені, қазақ тілі өзінің мемлекеттік 
мəртебесінен іс жүзінде айырылып 
қалмауы тиіс. Ресми түрде мемле-
кеттік мəртебеге ие қазақ тілі қара-
пайым тірлігімізде де мəртебесі биік, 
құрметке лайық болғаны абзал.

– Бүгінгі қазақ жастарына, сту-
дентке қандай баға бересіз?

– Əр заманның өз деңгейі бола-
ды. Үлкен кісілердің аузынан «біздің 
кезде жастар жақсы еді…», дегенді 
жиі естиміз. Бірақ, өз басым бүгінгі 
жастарға көңілім толады. Бүгінгі сту-
дент жаңашыл, жан-жақты білімді, 
техниканы меңгерген, бірнеше тілді 
біледі. Қалқыған, бір қалыпты өмірге 
қанағаттанбай, алға зор ұмтылыспен 
жүруді мақсат етеді. Біздің кезімізде 
тілдерді, жаңа технологияны меңге-
руге жағдай болмады. Бүгінде білім 
аламын дейтін жастарға барынша 
жағдай жасалған. Осы күннің жаста-
ры өмірге, білімге құштар жандар деп 
бағалаймын.

– Мағыналы əңгімеңізге рахмет!

  Әңгімелескен Жанар Әбдіқалиқызы

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің Қазақ 
филологиясы кафедрасының доценті, 
филология ғылымдарының кандидаты 
2013 жылғы «Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы» мемлекеттік грант игері 
Қадырова Бақытжан Мәсәлімқызымен 
болған терең де мағыналы әңгімені 
оқырман Сізге ұсынамыз.
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Факультет тынысы

Если в начале мы работали 
в составе химико-биологиче-
ского факультета, то летом 
2009 года по представлению 
специалистов и при поддерж-
ке руководства университета 
был создан агротехнологи-
ческий факультет. В первый 
год работало лишь две кафе-
дры, а с 2010 года работают 
три полноценные кафедры. 
В год образования факульте-
та насчитывалось лишь 200 
студентов, а сейчас насчиты-
вается свыше 600 студентов 
и магистрантов. Совет фа-
культета решил готовить спе-
циалистов по пяти наиболее 
востребованным специаль-
ностям агропромышленного 
комплекса, по которым выде-
ляется наибольшее количе-
ство грантов: «Агрономия», 
«Зоотехния», «Лесохозяй-
ственное дело», «Биотехно-
логия», «Технология продо-
вольственных продуктов», т.е. 
основным специальностям 
производства и переработ-
ки сельскохозяйственной 
продукции. Для большего 
привлечения студентов и 
создания условий для тру-
доустройства выпускников 
в разрезе специальностей 
разработаны оригинальные 
образовательные програм-
мы. Так, в специальности 
«Агрономия» – «Полевод-
ство и Плодоовощеводство»; 
в специальности «Техноло-
гия производства продуктов 
животноводства» – «Корм-
ление и содержание живот-
ных» и «Селекция в живот-
новодстве»; в специальности 
«Лесные ресурсы и лесовод-
ство» – «Лесохозяйственное 
дело» и «Парковое хозяйство 
и ландшафтный дизайн»; 
в специальности «Биотех-
нология» – «Сельскохозяй-
ственная биотехнология» и 
«Пищевая биотехнология»; 
в специальности «Техно-
логия продовольственных 
продуктов» – «Технология 
общественного питания», 
«Технология молока и молоч-
ных продуктов», «Технология 
мяса и мясных продуктов».

Для подготовки качествен-
ных специалистов постоянно 
ведется целенаправленная 
работа по улучшению мате-
риально-технической базы 
факультета, повышению ка-
чественного состава препо-

давателей. На факультете 
функционируют учебно-науч-
ные лаборатории биотехно-
логии растений, биотехноло-
гии животных, зоотехнологии 
и селекции им. Академика 
К.У. Медеубекова, агротех-
нологии им. Академика М.К. 
Сулейменова, пищевой без-
опасности, технологии продо-
вольственных продуктов, зоо-
анализа кормов и кормления 
животных и др. Причем эти 
лаборатории оснащены со-
временным оборудованием. 
Лаборатория биотехнологии 
растений сертифицирова-
на Национальным центром 
экспертизы и сертификации 
и оказывает услуги по диа-
гностике вирусных болезней 
картофеля и оздоровлению 
посадочного материала.

Профессорско-преподава-
тельский состав факультета 
постоянно улучшается. Ка-
дровая политика построена 
таким образом, что вместе с 
молодыми преподавателя-
ми с базовым образованием 
(Абельдинов Р.Б. – «Биотех-
нология в животноводстве», 
Касанова Ж.Б. – «Лесохозяй-
ственное дело», Бейсекеева 
А.К. – «Лесохозяйственное 
дело», Мухаметжанова А.С. – 
«Технология продовольствен-
ных продуктов», Капшакбаева 
З.В. – «Биотехнология») рабо-
тают доценты и профессора 
с большим научным и прак-
тическим опытом (Альмишев 
У.Х. – «Агрономия», Асанбаев 
Т.Ш. – «Зоотехния», Большин-
ский С.И. – «Лесохозяйствен-
ное дело», Акильжанов Р.Р. – 
«Ветеринария» и др.). На 
факультете сформировался 
костяк преподавателей, кото-
рый живет и работает как еди-
ное целое, с определенной 
долей положительных амби-
ций, нацеленных на дальней-
шее совершенствование. Под 
руководством профессора 
Бексеитова Т.К. четыре соис-
кателя защитили кандидат-
ские диссертации. На кафе-
дре зоотехнологии, генетики 
и селекции создано научное 
направление в области ге-
нетики и селекции живот-
ных. Положительный имидж 
и стремление к совершен-
ствованию привлекают на 
факультет ученых из других 
регионов. За последние два 
года на факультет пришли 

работать из других регионов 
2 доктора наук, 8 кандидатов 
наук. В этом году планируют 
перевод в Павлодар доктор 
биологических наук – специ-
алист в области биотехноло-
гии, 4 кандидата наук.

Учебный процесс на фа-
культете организован по кре-
дитной технологии на основе 
балльно-рейтинговой систе-
мы. Имеется филиал кафе-
дры на базе Павлодарского 
НИИСХ, где еженедельно 
студенты занимаются в лабо-
раториях и опытных полях на-
учного института, т.е. активно 
внедряется дуальное систе-
ма обучения. По академиче-
ской мобильности наши сту-
денты часть знаний получают 
в зарубежных вузах (Чехия) и 
ведущих аграрных универси-
тетах Казахстана: Казахский 
национальный аграрный уни-
верситет (Алматы), Казахский 
агротехнический университет 
им. С. Сейфуллина (Астана), 
где они зарекомендовали 
себя как хорошие студенты и 
подтвердили хорошее каче-
ство обучения в родном фа-
культете.

Наши студенты являются 
победителями различных 
интеллектуальных и спор-
тивных соревнований. Так, 
в 2009, 2010, 2011 годах за-
нимали 2 и 3 места в респу-
бликанских олимпиадах по 
специальностям. Студентка 
Панкова А. награждена золо-
той медалью Фонда Первого 
Президента за лучшую на-
учную работу по биотехноло-
гии. Научные работы студен-
тов Куликова, Кайниденова, 
Оразбековой, Дубовицкого 
награждены дипломами Ми-
нистерства образования и на-
уки Республики Казахстан. На 
факультете действует лучшая 
команда КВНщиков, команда 
дебатеров.

Для получения практиче-
ских навыков студенты про-
ходят учебные и производ-
ственные практики в ведущих 
предприятиях Казахстана и 
области, а также ближнего 
и дальнего зарубежья. Так, 
наши студенты поработа-
ли в Конном заводе «Қазақ 
тұлпары» (Костанай), ре-
спубликанском племенном 
центре «Асыл түлік», Усть-
Каменогорской птицефабри-
ке, Национальном центре 

биотехнологии, ТОО «По-
беда», ТОО «Галицкое», ПК 
«Луганк», ТОО «Жайма», ТОО 
«Ақжар-өндіріс», АО «Сүт», 
ТОО «Рубиком», ТОО «Био-
сем», а также через учебный 
центр «Deula Nienburg» в фер-
мерских хозяйствах Герма-
нии.

Наши выпускники все ак-
тивнее занимают нишу спе-
циалистов агропромышлен-
ного комплекса региона. 
Также некоторые из них ра-
ботают на государственной 
службе. Так, выпускник спе-
циальности «Зоотехния» 
является самым молодым 
в Казахстане акимом сель-
ского округа. Некоторые из 
них, пройдя жесткий кон-
курсный отбор, становятся 
магистрантами и докторан-
тами ведущих аграрных ун-
виерситетов. Так, Смагулов 
Д. и Шарапиев Д. – первые 
выпускники специальности 
«Зоотехния» – получили сте-
пень магистра и в 2014 году 
получат степень доктора PhD 
Казахского национального 
аграрного университета. В 
2015 году магистратуру Ка-
захского агротехнического 
университета им. С. Сей-
фуллина по специальности 
«Лесохозяйственное дело» 
закончит наша выпускница 
Мусаева Биназир.

Одним из важнейших видов 
деятельности профессор-
ско-преподавательского со-
става факультета является 
научно-исследовательская 
работа, ведь обучение че-
рез науку значительно по-
вышает интерес у студентов 
к процессу обучения. Уче-
ные факультета выполняют 
работы как по линии Мини-
стерства образования и на-
уки Республики Казахстан в 
рамках программно-целево-
го финансирования, так и в 
рамках грантового финанси-
рования. Выполняют работы 
по линии КазАгроИнновация 
Министерства сельского 
хозяйства Республики Ка-
захстан. В 2007-2009 годах 
выполнялось 5 проектов по 
линии Всемирного банка и 
Министерства сельского хо-
зяйства Республики Казах-
стан по программе «Повыше-
ние конкурентоспособности 
сельскохозяйственной про-
дукции». На 2015-2017 годы 

ученые факультета планиру-
ют значительно расширить 
свои тематики согласно пред-
ставляемым заявкам. В конце 
2013 года ученые факультета 
выиграли грант по програм-
ме Темпус по разработке 
магистерской программы по 
пищевой безопасности. Коор-
динатором проекта является 
Французский университет.

Большую долю исследова-
ний занимают хоздоговорные 
работы с ведущими пред-
приятиями. Эти работы еще 
больше укрепляют сотрудни-
чество университета с произ-
водством. Под руководством 
ученых свыше 15 хозяйств 
получили статус племенных, 
идет широкое внедрение в 
кормопроизводство высоко-
белковой кормовой травы. 
Кстати, среди ученых факуль-
тета два соавтора новых по-
род животных, авторы двух 
сортов кормовых растений, 
ученые имеют свыше 20 па-
тентов, свидетельств об ин-
теллектуальной собственно-
сти.

24-25 апреля 2014 года на 
базе факультета в канун его 
пятилетия планируется про-
ведение международной на-
учно-практической конфе-
ренции «Интеграция науки и 
производства в агропромыш-
ленном комплексе», которая 
должна стать своеобразным 
отчетом факультета о работе 
за первые пять лет своего су-
ществования. В ней планиру-
ется участие ученых из США, 
Германии, России, различных 
регионов Казахстана. Весь 
коллектив готовится к этому 
мероприятию, чтобы проде-
монстрировать результаты 
своей деятельности.

Приоритеты «Важно обе-
спечить перевод на иннова-
ционные рельсы агропро-
мышленного комплекса», 
«Необходимо развивать 
аграрную науку», «Созда-
ние наукоемкой экономики», 
прозвучавшие в Послании 
Президента еще больше во-
одушевляют нас на развитие 
интеграции сельскохозяй-
ственного образования, науки 
и производства.

  Т.К. Бексеитов,
декан агротехнологического 

факультета, д.с.-х.н., 
профессор
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АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: 
НА ПОРОГЕ 

ПЯТИЛЕТИЯ
ПАВЛОДАРСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА С 

РАЗВИТЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ. НО ВМЕСТЕ С ТЕМ ЗДЕСЬ РАЗВИВАЮТСЯ 
И ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ НЕОБХОДИМЫ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ. В КОНЦЕ 90-Х ГОДОВ ПРИ СТАНОВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОГО 
КАЗАХСТАНА ПРЕЗИДЕНТ УКАЗАЛ НА НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

КАК ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ГОСУДАРСТВА, НА КОТОРОЙ 
ИСТОРИЧЕСКИ ОСНОВЫВАЛАСЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАЗАХОВ. ТОГДА В КОНЦЕ 

90-Х ГОДОВ И В ПГУ ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА, ОДНОМ ИЗ ВЕДУЩИХ КЛАССИЧЕСКИХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ РЕГИОНА, ПО ИНИЦИАТИВЕ ГРУППЫ ЭНТУЗИАСТОВ НАЧАЛО РАЗВИВАТЬСЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА.
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АНА ТІЛІҢ - АРЫҢ БҰЛ
Тіл – қарым-қатынас құралы. Адамның ой-өрісін, мə-

дени дəрежесін, ақыл-парасатын, рухани байлығын көр-
сететін басты құндылық. Тіл мəдениетінің өзектілігі 
əрқашан ескеріліп, қай халық болса да бұл мəселені айна-
лып өткен емес.

Қандай адам болмасын, ой-
өрісінің, білімінің, мəдениеті 
мен рухани дүниесінің қан-
шалықты екені оның жазған 
жазуынан, сөйлеген сөзінен 
де байқалды. «Кісіге қарап 
сөз алма, сөзіне қарап кісіні 
ал», – деп ұлы Абай тегін айт-
паған. Ана тілінің мол байлы-
ғын игерген, құдіретіне түсін-
ген, күшіне тағзым етіп, бас 
иген адам өзіне де, өзгеге де 
талап қоя алады, сөзді қалай 
болса солай қолдануға жол 
бермейді. Сөз мəдениеті мен 
өз мəдениетін қатар ұстап, 
екеуін бірге əлпештеп, қамқор 
болса, ана тіліне деген сүйіс-
пеншілігі арта түсері даусыз.

Ана тілін оқытудың мəні 
мен əлеуметтік қызметі – 
тілдің табиғи қызметі қарым-
қатынас құралы екендігін 
таныту. Бұл сөйлеу əрекетін 
дамыту арқылы жүзеге аса-
тыны белгілі. Психологияда 
сөйлеудің əрекет деп таны-
луы туралы қағида тілді оқы-
ту əдістемесінің методоло-
гиялық негізі ретінде алынды. 
Сөйлеу, яғни, практикалық 
əрекет, тілдік білімнің адам-
дардың бір-бірімен қарым-
қатынасында нақты жүзеге 
асуы болып табылады. Яғни 
сөйлеу – тілдің əрекетке ұла-
суы, білімнің адам қажеттіне 
айналуы. Қазақ тілін оқыту-
дың мақсаты – ана тілінің 
тарихымен бүгіні шешендік 
өнердің алуан сипаттары ту-
ралы мағлұмат негізінде оқу-
шылардың сөз мəдениетін 
жетілдіру, тілді əлеуметтік 
қызметіне сай орынды жұм-
сай білуге үйрету, интеллек-
туалдық қабілеттерін арттыру 
болып айқындалды.

Ана тілінің табиғатына де-
ген сүйіспеншілігін оятуда 
жас ұрпақты тіл (сөйлеу) мə-
дениетіне тəрбиелеуде қо-
йылатын мақсат – ана тілінің 
мəні, тарихы мен бүгіні, ше-
шендік өнердің алуан түрлі 
сипаттары туралы мағлұмат-
тар бере отырып, жастардың 
сөз мəдениетін жетілдіру, 
тілді əлеуметтік қызметіне 
сай орынды жұмсай білу-
ге үйрету, интеллектуалдық 
қабілеттерін арттыруда ғана 
жүзеге асырылады.

Осы мақсатқа сай туындай-
тын негізгі міндеттер:

– сөйлеу мəдениеті негіз-
дерін меңгерту;

– сөз қолданудың ұлттық 
дəстүрлерін жаңғырта оты-
рып, сөз əдебінің нормала-
рын меңгеру;

– іс-қағаздары үлгілерін 
сауатты жазуға дағдыланды-
ру, жазба тіл мəдениетін қа-
лыптастыру;

– қарым-қатынас түрлерінің 
сөз мəдениетімен, стильмен 
арақатынасын таныту;

– шешендік өнердің мəні 
мен тарихы туралы мағлұмат 
беру;

– шешен сөйлеуге төсемді 
əлеуметтік-тілдік дағдыларын 
қалыптастыру;

– пікірталас түрлері, олар-
дың маңызы туралы білім 
беру;

– оқушыны пікірталас мəде-
ниетіне баулу;

– ұлттық көркем сөз норма-
ларын меңгерту ауқымында 
белгіленді.

Кез келген адамның жаны-
нан аса құрмет тұтып, жақсы 
көретін адамы бар, ол – АНА. 
Ана махаббатымен даритын 

ана тілі құдіреті арқылы тұлға 
қасиеті қалыптасады. Ізгілік 
қасиеттер арқылы жарқын бо-
лашақтарға нық қадам басып, 
өзіне де өзгеге де қуаныштар 
мен жақсылықтар сыйлай-
мыз. Сондықтан да мың бір 
өнер мен жеті елдің тілін иге-
ру жолында ең бірінші өзіңнің 
қасиетті ана тіліңді білу қа-
жет, құрмет тұтып, мəрте-
бесін жоғары ұстай білуіміз 
қажет!

Ана тілі – ата –анаңның тілі, 
дос – жаран, туған – туыс,қо-
ғам тілі. Ана тілі – сезім мен 
махаббат тілі, ана тілі – мем-
лекет тілі, Ұлы Дала, Қазақ 
Елінің тілі!

Мемлекеттік тіл тек қана 
қазақ ұлтының ғана емес, 
барлық қазақстандықтар үшін 
екін¬ші ана тіліне айналуына 
ықпал ету керек. Сондықтан 
ұлықты ғалымдарымыз бен 
құрметті білім алушы жас-
тарымызды Халықаралық 
АНА ТІЛІ мерекесімен шын 
жүректен құттықтаймын! Ана 
тіліміздің бағы мен бақытын 
тұрақтандыруда, өзге тілді 
үйрену мен меңгеруде тола-
ғай табыстарыңыз мол, жеңіс-
теріңіз тұғырлы болсын!

  А.Ф. Зейнулина,
ф.ғ.к., профессор, 

С. Торайғыров 
атындағы ПМУ Қазақ тілі 

кафедрасының меңгерушісі

Áåðåãèòå ñëîâà, 
áåðåãèòå 
ìûñëè...

Нет ничего труднее, чем, буду-
чи всю жизнь преподавателем 
языка, т.е. его вечным анали-
тиком и тренером одновремен-
но, абстрагироваться от него 
настолько, чтобы сочинить 
что-то лирическое, воспева-
ющее это необыкновенное 
изобретение человечества. 

Причем это произведение оказалось утонченным на-
столько, что сегодня никто не может сказать с уве-
ренностью, сколько на Земле языков – три тысячи или 
все двадцать. И каждый из них может служить как для 
воспевания красоты, так и для выражения очень непри-
язненных чувств.

Чтобы оценить роль языка 
в жизни человечества, надо 
всего лишь представить, что 
его нет. Представили? Ну 
как? Полное безмолвие – как 
это? Ни поэзии, ни ругани. Ни 
«здрасте», ни «до свиданья». 
Ничего.

А между тем, слово обра-
зовывает, созидает, творит. 
Вы задавали себе вопрос: 
что есть слово? Почему сло-
во имеет силу над разумом? 
Почему словом можно на-
смешить или расстроить, 
унизить или превознести, ра-
нить либо сделать приятно, 
разрушить мечты либо дать 
надежду? Как и где его пра-
вильно применять?

Здесь я стала искать по-
мощи у людей, владеющих 
художественным пером 
лучше меня. И нашла. У со-
временного автора Вадима 
Элефантова. К сожалению, 
мне он раньше был неиз-
вестен. Видимо, его звезда 
взошла после того, как мы 
перестали быть советским 
народом. Возможно, это его 
псевдоним. Любому изуча-
ющему английский язык по-
нятно, что «elephant» значит 
«слон», а слон, как известно, 
для носителя русского язы-
ка – экзотика. Но это так, к 
слову.

Я полностью разделяю 
строки, написанные этим ав-
тором, и некоторые позволю 
себе процитировать.

«Слово – не воробей» – 
говорится в поговорке. Оно 
вообще многолико. Может 
разить наповал, как дубина 
троглодита, а может гладить 
и ласкать с немыслимой неж-
ностью. В нем и гнев, и обо-
жание, и радость, и печаль, 
солнце и глубокая ночь. Оно 
может быть глубоко, как Ма-
рианская впадина и глуби-
ны космоса, но и быть мел-
ким, как равнинная речушка 
знойным летом. Может быть 
невыносимо жестоко или це-
лительно, как горный воздух. 
Оно – как глоток чистой воды 
в пустыне и поток несущейся 
вонючей грязи.

Оно может:
… быть неожиданным, как 

«вылетевшая птичка» фото-
графа, и долгожданным, как 
младенец.

… быть юным, как сотворе-
ние мира, и умудренным бо-
гом с седой бородой.

… быть ослепительно кра-
сивым, как вышедшая из 
пены морской Афродита, а 
также безобразным и страш-
ным, как Медуза Горгона.

… быть как ложка дегтя в 
бочке меда и как прекрасная 
картина великого художника 
в монотонной рутине будней.

… быть мелодично, как 
звон колокольчика, и быть 
набатом, призывно зовущим 
на священную войну.

…существовать в веках и 
быть ненужной мертвой ше-
лухой.

…быть высеченным в кам-
не и брошенным на ветер.

…отдавать неумолимым, 
как судьба, металлическим 
звоном и быть нежной пес-
ней в летних сумерках.

…порхать, как легкомыс-
ленная бабочка, и давить, 
как железная пята титана.

…быть глупой никчемной 
оберткой и высоким смыслом 
жизни.

… быть как полуночное 
бдение и легкий предутрен-
ний сон.

…быть как наркотик или как 
горькая пилюля.

…приободрить, придать 
сил и даже позвать на подвиг 
и наоборот – вогнать в де-
прессию и разложение.

…оно – бесценно, как лю-
бимый алмаз персидского 
шаха, и бессмысленно, как 
валенок на космической ор-
бите.

…быть живучим, как кошка, 
и обреченным, как колосс на 
глиняных ногах.

…быть похотливым, как ва-
вилонская блудница, и цело-
мудренным, как невеста Хри-
стова.

…неопытным, как слепой 
щеночек в поисках мате-
ринского молока, и советом 
аксакалов, умудренных жиз-
нью.

…разбивающим хрупкие 
сердца граненым молотом и 
звездным эхом бесконечной 
любви.

…бесконечным уединени-
ем и громыхающим орудием 
ораторского мастерства.

…греметь, как пустая боч-
ка, летящая вниз по камен-
ной мостовой, и тихо шептать 
на ушко самое проникновен-
ное и интимное.

…быть утонченным и изы-
сканным ожерельем на шее 
прекрасной танцовщицы и 
отборной руганью пьяного 
сапожника.

…быть заповедным, как 
тайна исповеди, и звенеть 
древнеримской бронзой, 
словно гордое обращение «к 
городу и миру».

…шипеть как змея и баю-
кать дитя в колыбели…

А еще говорят: «По одежке 
встречают, а по уму провожа-
ют». По уму – это по тому, что 
вы изречете, то есть, опять 
же, по вашим словам, по ва-
шей речи.

Берегите слова, берегите 
мысли, которые выражают 
эти слова, берегите тех, на 
кого будут направлены эти 
слова и остерегайтесь сами.

  Демесинова Г.Х.,
заведующая кафедрой 

иностранной филологии и
переводческого дела, 

к.ф.н., доцент

ҚИНАЛҒАНҒА ҚОЛ ҰШЫН БЕРУ – МІНДЕТІМІЗ
Əр адамның өзінің жеке өміріне толық билік етуге, жас еліміздің əрбір азаматы əр 

түрлі əлеуметтік психологиялық көмек алуға құқылы екенін бəріміз білеміз. Соны-
мен бірге, егер біздің əлеуметтік мəселелеріміздің нақты шешімі табылып жатса да, 
оның психологиялық құлқы əрдайым жүзеге аса бермейді. Осылай айтуға мынадай се-
бептер бар.

Қазіргі кезде елімізде əлеу-
меттік салаға көп қаржы 
бөлініп жатыр. Мысалға ала-
тын болсақ, Елбасымыздың 
Жолдауында 2016 жылдың 
шілдесінен бастап əлеуметтік 
салаларда қызмет ететін аза-
маттардың жалақысы 40 % ға 
өсілуі күтілуде. Демография-
ны көтеру мақсатында бала 
тууына байланысты төлема-
қылардың мөлшері көбеюде, 
мүгедектердің өмірін жақсар-
туға бағытталған бағдарла-
малар қабылдануда. Бірақ та 
осы бағдарламалар қабыл-
данса да, көбінесе адамдар-
дың материалдық жағдайына 
көп көңіл бөлінеді де, психо-
логиялық мəселелері артта 
қалып жатады.

Алайда, облысымыз əлеу-
меттік көмек көрсетумен то-
лық қамтылмаған. Кейбір 
адамдар өз құқығын біле бер-
мейді жəне осындай жағдай-
да кімге, қайда жүгінерін біл-
мей дал болады. Сондықтан 
оқытушысыз С.К.Ксембаева-
ның жетекшілігімен біздің топ, 
С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік универ-
ситетінің сайтында «Жарқын 
əлем» атты əлеуметтік-психо-
логиялық мəселелер жөнінде 
студенттік-волонтерлік фо-
румды жəне кафедра дең-

гейінде орталық ашпақпыз. 
Біздің форум психологтар, 
əлеуметтік қызметкерлердің 
жеке кабинетіне кіруге қысы-
латындарға немесе белгілі 
бір жағдаяттарға байланысты 
келе алмайтындарға арнал-
мақ. Ал, форум парақшасын-
да туындаған мəселелер ту-
ралы қызықты материалдар 
сайтта жарияланып, олардың 
кəсіби шешімдерін, жолдарын 
табуға тырысамыз.

Біз Психология жəне педа-
гогика кафедрасының тəжі-
рибелі де білікті ұстаздарын 
шақыртып, қаланың ең үздік 
мамандарымен бірігіп жұмыс 
жасауды жоспарлап отыр-
мыз. Жас адамдардың (əрине 
жас ерекшелігіне шектеу жоқ) 
өздерін толғандыратын мəсе-
лелер бойынша сұрақтарын 

қойып, оларға жауап алуын 
қалар едік. Біз форумда мə-
селелерді шешуге кеңестер 
беруге əрдайым дайынбыз. 
Көмегімізді қажет ететіндер-
ге білікті дəрежеде қол ұшын 
бергіміз келеді. Өздерінің 
ішкі ойларымен бөлісіп, өз 
жағдайларын жарқын жаққа 
бұрғысы келетін адамдарға 
есігіміз ашық.

Біздің студенттік волон-
терлік орталығымыздың 
басты мақсаты – əлеуметтік 
қорғалмаған халыққа рухани 
жəне моральді көмек көрсету, 
оларды өмір жолының қиын-
шылықтарына дес бермей, өз 
бетінше оларды шеше ала-
тын жағдайға жеткізу.

  Раушан Бабық,
ƏЖ-301 тобының студенті
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Кітап – білім бұлағы

Саида Ахметқызы 36 жылдан ас-
там уақытын кітапхана ісіне арнады. 
Ол – өз ісінің майталманы, «ҚР білім 
саласындағы құрметті қызметкері» 
алқа белгісімен, екі мəрте А. Байтұр-
сынов медалімен, С. Торайғыровтың 
мерейтой алтын медалімен, Білім жəне 
ғылым Министрлігінің Құрмет грамота-
сымен марапатталған. 2012 жылы «Қа-
зақстандағы кітапхана ісінің тарихна-
масы. 1912-1991 жылдар» тақырыбына 
кандидаттық диссертация қорғады.

Академик С. Бейсембаев атында-
ғы ғылыми кітапханада 13 жыл бойы 
басшылық қызмет атқару барысында 

кітапхананы дамытуға қатысты көп-
теген өзгерістерді енгізуге мұрындық 
болды: қазақ əдебиеті, көркем əдебиет 
секторларының, «Қазақстан халқының 
кітапханасы» оқу залының, Электрон-
дық ресурстар залының ашылуы, «ИР-
БИС», «Ортақ электрондық кітапхана» 
(ҒТАҒО), «Студенттік электрондық кі-
тапхана» жəне т.б. бағдарламаларын 
енгізді.

Кітапхана жұмысы туралы, оның 
жеңістері мен нақтылы шығармашы-
лық жетістіктері жөнінде көптеп айтуға 
да, жазуға да, мысалдар келтіруге де 
мүмкіндік мол. Осының барлығы білгір 
басшы мен позитивті де сенімді бағыт 
алған ұжым қызметінің нəтижесі екенін 
айтқымыз келеді.

Саида Ахметқызы журналистерге 
берген бір сұхбатында: «Мен өз жұ-
мысымды шексіз сүйетін, мамандық 

таңдауыма бір де бір күманданбаған 
адаммын, кітап пен оқырманға қызмет 
етудегі игілікті ісіме адалмын», – деген 
болатын.

Оны əріптестері кəсіби шеберлігі мен 
шыншылдық, əділеттілік, тік мінезділік, 
өз басшылығындағы қызметкерлерге 
деген мейірімділік сынды жеке қасиет-
тері үшін сыйлап, құрметтейді. Бүгінгі 
күнде оның қарамағында 44 маман 
қызмет етуде, олардың əр қайсысына 
жіті көңіл бөліп, қамқорлық көрсету-
ден аянбайды. «Адамгершілік қасиетің 
болмаса, əділетті болуың да мүмкін 
емес» деген нақыл сөзді ұнатуының 
сыры да осында болса керек.

Үнемі жинақы, сырт келбеті тартымды 
бейнесі бірден өзіне көңіл аудартады. 
Дегенмен, осы сыртқы тартымдылы-
ғының астарында үлкен еңбек, барлық 
күш-жігерін, жан жылуын, ұйымдасты-

рушылық қабілетін сарп еткен өз ісіне 
деген адалдық жатқаны анық.

Саида Ахметқызы – адал жар, қызы 
Гүлмира мен ұлы Дəуренді тəрбиеле-
ген сүйікті ана, үш немеренің əжесі, 
дəмді ас дайындап, гүл өсіріп, саяжай-
мен айналысып, ұнамды киім кие бі-
летін шебер үй иесі.

Ғылыми кітапхана ұжымы Саида 
Ахметқызын 22 ақпанда болған ту-
ған күнімен құттықтай отырып, жақсы 
көңіл-күй, зор денсаулық, бақыт, зор 
табыстар тілейді!

  Б.С. Әлжанова, 
академик С. Бейсембаев атындағы 

ҒК-ның əдістемелік жұмыстар 
бөлімінің меңгерушісі,

  А.Т. Ергожина, 
ҒК-ның бас маманы

кітапхананы дамытуға қатысты көп- таңдауыма бір де бір күманданбаған рушылық қабілетін сарп еткен өз ісіне 
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қызмет етудегі игілікті 
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Журналисти-
ка жəне журналист дегеніміз – егіз ұғым. Жур-

налистика – түрлі бұқаралық ақпарат құралдарын, 
ұйымдар мен мекемелердің басын құрайтын əлеу-
меттік институт, қоғамдық өмір бейнесі. Ал журна-
листер – ақпараттар, хабарлар дайындап, шығарма-
шылықпен шұқшия шұғылданатын мамандық иелері. 
Бұл ұғымдар журналистика саласында тынымсыз 
қызмет еткен журналистердің еңбек жолынан айқын 
көрінеді.

Жұмасейіт Қоғабайұлы 2005-2014 жылдары С. То-
райғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде қызмет етіп келеді. 2010-2011 
жылдары ПМУ доценті, профессоры акаде-
миялық атағына ие болды. Ол «Тың жəне ты-
ңайған жерлерді игергені үшін» (1967), Еңбек 
ардагері (1987), С.Торайғыров атындағы алтын 
медаль (2010), Павлодар облысына 75 жыл 
мерейтой медальдерімен марапатталды.

Бижан Жұмасейіт Қоғабайұлы (24.02.1940, 
Павлодар облысының Краснокутск (қазіргі Ақ-
тоғай) ауданының «Шұға» ауылында, дүниеге 
келген. Еңбек жолын 1957 жылы Краснокутск 
ауданының «Коминтерн» совхозында трак-
торшы болып бастады. 1958-1962 жылдары 

Жаңа талап сегіз жылдық 
мектебінде мұғалім. 1962-
1966 жылдары Қарағанды 
педагогикалық институтын 
«Қазақ тілі мен əдебиеті» 
мамандығы бойынша білім 
алды. 1966-1976 жылдары 
мұғалім, Краснокутск аудандық «Білім қоғамы» басы-
лымының жауапты хатшысы, Қазақстан Компартиясы 
Краснокутск аудандық партия комтетінің нұсқаушы-
сы, халық дептуттары Краснокутск аудандық атқару 

комитеті мəдениет 
бөлімінің меңге-
рушісі.

2014 жылдың 10 
ақпан күні Павлодар 
мемлекеттік универ-
ситетінің ғылыми 
кітапханасында осы 
оқу құралының тұ-
сау кесері өтті. Оқу 
құралының шығуы-
мен Жұмасейіт Қо-
ғабайұлын құттық-
тауға университет 
ұстаздары, ғалым-
дары, оқытушылары 
жəне студенттері қа-
тысты.

С. Торайғыров 
атындағы педаго-

гика ғылымдарының докторы Жұматаева 
Еңлік Өсербайқызы, Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институтының филология 
ғылымдарының докторы, профессор Сүт-
жанов Сейфидден Назымбекұлы, Павлодар 
мемлекеттік университетінің журналистика 
кафедрасы, тарих ғылымының кандидаты 
Мананбаев Жеңіс Исаұлы, С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік универси-
тетінің шетел филологиясы кафедрасының 
профессоры, Жармакин Олжабай Қайкенұ-
лы оқу құралының тұсау кесерімен авторды 
құттықтады.

Журналистика саласындағы көп жылдан 
бері еңбек еткен əріптестері, шығармашы-
лық жолында қызметтес болған достары, 

қонақтар осы оқу құралының тұсау кесеріне қатысты: 
«Сарыарқа самалы» газетінің бас редакторы Əбішев 
Асыл Əлімжанұлы, «Қазақстан – Павлодар» филиа-
лы директорының орынбасары Иманғазы Гүлжанат 
Жеңісқызы.

«Жақсы сөз жарым ырыс» – дегендей, Жұмасейіт 
Қоғабайұлы жайында қонақтар бұл кісінің қажымас 
қайраттығына, адал еңбегіне, еңбексүйгіштігіне шын 
жүректен алғыстарын білдірді.

Жұмасейіт Қоғабайұлының бұл оқулықтан басқа да, 
жазған кітаптары бар. «Замандастар тағылымы», С. 
Мағзумовпен бірігіп жазған «Ардақты елім Ақтоғай», 
«Дала уалаяты» газеті (1888-1902): жеке тұлға жəне 
қоғам» монографиясы, 50-ге жуық ғылыми мақалала-
ры, «Көзқарас», «Дəуір» шығармашылық телерадио 
бағдарламалары.

Ғылыми педагогикалық орталығының директоры 
философия ғылымының кандидаты Құдабаев Аман-
тай Жетпісұлының басқаруымен өлке мəдениеті, эт-
нография жəне тарихын зерттейтін алдыңғы қатарлы 
орталықтың бірі болып табылады. Бұл орталықта эн-
циклопедия басылымдары, монографиялар, оқулық-
тар мен оқу құралдары, альбомдар дайындалады.

Жұмасейіт Қоғабайұлының қатысуымен негізгі 
халық ақындары мен композиторлары, əнші Естай 
Беркімбай туралы, Олжабай батыр туралы жəне де 
Олжас Сүлейменұлының арнайы жобасы туралы көп-
теген басылымдар дайындалуда.

«Журналистика шығармашылығындағы жаңа ин-
новациялық технологиялар» тақырыбы бойынша 
жазылған оқу құрал болашақ журналистерге білім 
беру үдерісінде жаңа инновациялық технологиялар-
ды игеруге байланысты заманауи талаптарды жүзе-
ге асыруды жеделдетуге өзіндік мүмкіндік береді деп 
санаймыз.

Шығармашылық жолыңыз əрдайым ашық болсын, 
денсаулығыңыз берік болсын!

  Г.Е. Жакауова,
академик С.Бейсембаев атындағы ҒК қызметкері

С. БЕЙСЕМБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНАНЫҢ ҚОРЫ «ЖУРНАЛИСТ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» ЖАҢА ОҚУ 
ҚҰРАЛЫМЕН ТОЛЫҚТЫРЫЛДЫ. АТАЛМЫШ ЕҢБЕКТІҢ АВТОРЫ ЖҰМАСЕЙТ ҚОҒАБАЙҰЛЫ 
БҰЛ ЖҰМЫСЫНДА ЖУРНАЛИСТИКА САЛАСЫНДАҒЫ ЖАРҚЫН ЕҢБЕК ЖОЛЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ 
ХАҚЫНДА СЫР ШЕРТЕДІ.

Журналисти-
ка жəне журналист дегеніміз – егіз ұғым. Жур-

Жаңа талап сегіз жылдық 
мектебінде мұғалім. 1962-

ХАҚЫНДА СЫР ШЕРТЕДІ.ХАҚЫНДА СЫР ШЕРТЕДІ.ХАҚЫНДА СЫР ШЕРТЕДІ.ХАҚЫНДА СЫР ШЕРТЕДІ.ХАҚЫНДА СЫР ШЕРТЕДІ.ХАҚЫНДА СЫР ШЕРТЕДІ.ХАҚЫНДА СЫР ШЕРТЕДІ.
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Ғылым тынысы

В соответствии с програм-
мой повышения квалификации 
преподавателей педагогиче-
ских специальностей вузов 
Республики Казахстан ФАО 
«НЦПК «Өрлеу» Республикан-
ского института повышения 
квалификации руководящих и 
научно-педагогических работ-
ников системы образования 
(г. Алматы), я участвовала в 
серии семинаров «Enhancing 
Learning and Teaching in Higher 
Education» («Повышение ка-
чества обучения и препода-
вания в системе высшего об-
разования»), организованных 
Отделом развития персонала 
Университета Ньюкасла (Ве-
ликобритания) с 7 ноября по 15 
ноября 2013 года.

Курсы были направлены на 
демонстрацию участникам кур-
сов передовых академических 
практик и новых подходов к 
высшему образованию; созда-
ние каждым участником плана 
личного профессионального 
развития; внедрение практи-
ческих навыков, позволяющих 
участникам критически оцени-
вать собственный академиче-
ский опыт; знакомство с новей-
шими онлайн- технологиями; 
продвижение саморефлексии 
на всех этапах; создание еди-
ной группы коллег на взаимо-
поддерживающей основе.

Группа из 22 преподавате-
лей казахстанских вузов, ра-
ботающих на педагогических 
специальностях, приняла уча-
стие в тренинге. Курс ELTHE 
разработан с использованием 
принципов смешанного обуче-
ния («blended learning») в целях 
обеспечения максимальной 
гибкости и доступности воз-
можностей участников. Сме-
шанный подход к обучению 
сочетает занятия в классе, 
онлайн-обучение (с помощью 
Virtual Learning Environment – 
CourseSites), самостоятельную 
работу.

Вся программа была сфо-
кусирована на практических 
аспектах процессов препода-
вания и обучения студентов. 

Занятия проходили на терри-
тории кампуса Университета 
Ньюкасла.

Тематика семинаров рас-
крывала такие вопросы, как 
профессиональное развитие 
и планирование профессио-
нального роста; подготовка к 
лекциям и интерактивные лек-
ции; руководство научным про-
ектом; теоретические аспекты 
процесса обучения студентов; 
эмоциональная грамотность; 
принципы и практика группо-
вой работы (включая аспек-
ты критического мышления); 
Microteaching (фрагменты 
уроков); разработка модулей; 
онлайн-обучение; оценка и 
поощрение обучения; акаде-
мическое письмо.

Разработанные организато-
рами задания были направ-
лены на развитие професси-
ональной преподавательской 
деятельности, занятия про-
ходили с использованием со-
временных средств обучения, 
веб-ресурсов (www.coursesites.
com, Newcastle Online Teaching 
rEsourceS (NOTES), разноо-
бразных раздаточных матери-
алов («handouts»), семинаров, 
иллюстрирующих предлагае-
мый материал в действии, ин-
терактивных лекций.

Первой задачей было рас-
смотреть наше личное про-
фессиональное развитие как 
педагогов, а также оценить 
возможности использования 
данного курса в практике пре-
подавания и обучения. Каждое 
выполненное задание сопро-
вождалось обратной связью 
с лектором в виде оценки и 
рекомендаций. Как, напри-
мер, формулировать цели с 
использованием инструмента 
«SMART – Specifi c, Measurable, 
Attainable, Result-oriented, 
Time-bounded» – цель должна 
быть специфичной (а не гло-
бальной), измеримой, дости-
жимой, ориентированной на 
результат, обозначенной по 
времени. Анализ личных про-
фессиональных целей пока-
зал, что наш менталитет спо-

собствует формулированию 
всеобъемлющих, глобальных 
целей, данная техника в не-
которой степени ограничивает 
нашу ментальность, но уточня-
ет наши действия, ожидания и 
наши цели. Я поняла, что в це-
лом наш профессиональный 
рост несколько спонтанен, не 
запланирован на 100 %, зави-
сит от внешних факторов, хотя 
это не так уж и плохо, посколь-
ку даёт открытость для новых 
возможностей и предложений. 
Мы учителя, мы развиваемся 
и растём постоянно, нон-стоп.

Это было очень полезное 
задание, поскольку каждый 
из нас анализировал лич-
ный опыт, представлен-
ные на тренингах мате-
риалы, у всех был шанс 
посмотреть на нашу ка-
рьеру с разных перспек-
тив. В целом, произошёл 
некий сдвиг в понимании 
сути преподавания в высшей 
школе по направлению к более 
передовым, интерактивным 
формам, со всё большим во-
влечением студентов в учеб-
ный процесс.

Основные ключевые мо-
менты и вопросы организации 
процесса обучения и препо-
давания в области высшего 
образования, как, например, 
современная лекция, работа в 
группах, система оценивания, 
формат дистанционного об-
учения не явились для коллег 
из Казахстана чем-то новым, 
неосвоенным. Знакомство с 
технологиями, используемыми 
в Университете Ньюкасла, по-
зволило мне гордиться уров-
нем развития нашей респу-
блики, так как мы идем почти в 
ногу с высокоразвитыми стра-
нами.

Беседы с коллегами выяви-
ли, что все наши университе-
ты на практике используют 
средства дистанционного об-
учения. Для меня и для моих 
коллег это была возможность 
изучить дистанционное об-
учение с противоположной 
стороны, не учить, а изучать 

самостоятельно; поскольку мы 
были студентами в этом курсе, 
мы рассматривали преподава-
ние и обучение с новой точки 
зрения, с новой позиции.

Свежий взгляд на привыч-
ные вещи всегда полезен и 
обычно приносит плодотвор-
ные результаты. Высокая пе-
дагогическая культура и ка-
чество проведения занятий 
преподавателями Newcastle 
University были направлены 
на практические аспекты об-
учения студентов и образо-
вательный процесс в системе 
высшего образования в целом. 
Тематика семинаров, задания 
по формированию портфолио, 
рефлексивная работа целе-
направленно формировали 
взгляд на самосовершенство-
вание и профессиональный 
рост преподавателя как на 
ключевой фактор дальнейше-
го развития высшей школы.

В заключение я хочу сказать, 
что каждая поездка изменяет 
нас, но этот свежий взгляд на 
выбранную мной педагогиче-

скую профессию, на учебный 
процесс, на особенности пре-
подавания в высшей школе 
дал мне вдохновение для 
дальнейшего профессиональ-
ного роста. Я надеюсь, что мои 
коллеги по тренингу чувствуют 
то же самое, и мы будем про-
должать повышать эффектив-
ность системы нашего высше-
го образования.

Как преподавателю уни-
верситета, мне видится, что 
тематика курсов актуальна 
не только для профессорско-
преподавательского состава, 
работающего с педагогиче-
скими специальностями, всем 
нам стоит поучиться разра-
батывать модули, создавать 
силлабусы, строить курс дис-
танционного обучения и пла-
нировать собственный про-
фессиональный рост.

  З.В. КЛЮШИНА, 
магистр филологии, старший 

преподаватель кафедры 
иностранной филологии 
ПГУ им. С. Торайгырова, 

аспирант кафедры 
перевода и прикладной 

лингвистики ИФиМК САФУ 
им. М.В. Ломоносова, РФ

Мы прилетели в США 
12 августа 2013 года, в 
Нэшвиле нас встрети-
ли студенты Murray State 
University. В Мюррей мы 
доехали примерно за два 
часа. Помимо нас двоих, 
было еще 20-30 студентов 
из разных уголков мира: 
Индии, Кореи, Китая, Гер-
мании и т.д. Нас очень хо-
рошо встретили, сразу же 
устроили в общежития – 
их на территории кампуса 
8, а также есть отдельные 
домики, в которых, в ос-
новном, живут семейные 
пары и старшекурсники.

На следующий день 
была процедура оформ-
ления: нам помогли подо-
брать дисциплины, сде-
лать студенческий билет, 
карточку в американском 
банке, медицинскую стра-
ховку и остальные доку-
менты.

Здесь мне хотелось бы 
отметить существенный 
«плюс» американского об-
разования. Несмотря на 
то, что на данный момент 
моей специальностью 
является «Психология и 
педагогика», я могла вы-
брать много других дисци-

плин, не связанных с моей 
специальностью. Так, на-
пример, помимо таких 
предметов, как «Психо-
логия языка», «Индустри-
альная и организационная 
психология», я выбрала 
предмет по преподаванию 
английского языка и очень 
интересную дисциплину – 
«Фильм и литература».

Студенты в Штатах на-
много самостоятельней, 
у каждого свое собствен-
ное расписание и огром-
ный выбор клубов по ин-
тересам. Я участвовала 
в деятельности Между-
народной Студенческой 
Организации при Murray 
State University. Главной 
целью организации было 
помочь иностранным сту-
дентам влиться в жизнь 
колледжа, американскую 
культуру, вместе с тем, 
рассказать о своей стра-
не, культуре и обычаях. 
Они проводили различные 
вечера с играми, а также 
праздники, такие, как День 
благодарения, Хэллоу-
ин, ярмарки, где студенты 
из разных стран ставили 
свои палатки с традици-
онной кухней. На подоб-

ных мероприятиях я по-
знакомилась с огромным 
количеством студентов из 
разных стран. Было очень 
интересно узнать о их 
культуре и традициях.

На территории универ-
ситета есть теннисный 
корт. Нам предложили 
записаться в группу для 
начинающих, у нас был 
отличный тренер, кото-
рый, помимо тенниса, рас-
сказывал нам об аме-
риканских праздниках и 
несколько раз организо-
вывал вечера для ино-
странных студентов, где 
он и американские сту-
денты рассказывали об их 
культуре и быте. При всем 
моем энтузиазме, в тен-
нисе я не преуспела, зато 
встретила замечательных 
людей, с которыми до сих 
пор поддерживаю связь.

Учиться поначалу было 
сложно, у них немного 
другая система, нет прак-
тических занятий, в основ-
ном лекции и тесты, да и к 
речи нужно было привы-
кать. Учиться приходилось 
много, помогло то, что у 
них замечательная библи-
отека с открытым досту-

пом. Понравилось то, что у 
них так же, как и в нашем 
университете, есть сайт, 
портал для студентов, на 
котором студент может от-
следить не только акаде-
мическую успеваемость, 
но и финансовый статус 
на момент обучения. Кро-
ме этого, у них есть си-
стема Canvas, это своего 
рода информационная до-
ска для преподавателей и 
студентов, преподаватели 
скидывают необходимую 
информацию, краткий об-
зор того, что будет на те-
стировании, домашнее 
задание, оценки и ком-
ментарии к выполненным 
работам. Очень удобная 
система.

В целом, атмосфера в 
колледже, красивый кам-
пус, приветливые и всег-
да готовые помочь пре-
подаватели и сотрудники 
отдела по работе с ино-
странными студентами 
оставили неизгладимое 
впечатление и дали нам 
бесценный опыт.

  Рысалды Молдабаева,
магистрант гр. МПИП-202 
ПГУ им. С. Торайгырова

Мы учителя, мы развиваемся 
и растём постоянно, нон-стоп.

Это было очень полезное 
задание, поскольку каждый 
из нас анализировал лич-
ный опыт, представлен-
ные на тренингах мате-
риалы, у всех был шанс 
посмотреть на нашу ка-
рьеру с разных перспек-
тив. В целом, произошёл 
некий сдвиг в понимании 
сути преподавания в высшей 
школе по направлению к более 
передовым, интерактивным 
формам, со всё большим во-

скую профессию, на учебный 
процесс, на особенности пре-
подавания в высшей школе 
дал мне вдохновение для 
дальнейшего профессиональ-

Свежий взгляд на педагогическую профессию, или Преимущества курсов 
«Повышение качества обучения и преподавания в системе высшего образования»

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Я учусь на втором курсе магистратуры ПГУ 

им. С. Торайгырова. В университете нам, бу-
дущим ученым, оказывается всесторонняя 
поддержка в стремлении расширить грани-
цы наших образовательных возможностей, 
в частности, в рамках программы академи-
ческой мобильности мы можем пройти курс 
обучения в любом учебном заведении мира. 
Так, мне выпала уникальная возможность, 
обучаясь в ПГУ, поехать в США и в течение 
одного семестра учиться одном из крупней-
ших университетов – Murray State University 
(штат Кентукки).
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На форуме «Инновационный Казах-
стан-2020» Глава государства Нурсул-
тан Назарбаев обозначил приоритеты 
развития науки Казахстана:

«Нужна модернизация научно-ис-
следовательской базы страны и си-
стемы управления инновациями. 
Необходимо повысить результатив-
ность и эффективность системы 
государственных научных институ-
тов», – сказал Н.А. Назарбаев. Прези-
дент отметил насущную потребность 
Казахстана в эффективной научной 
системе, способной генерировать 
нужные для казахстанского общества 
и экономики идеи, знания, научные 
открытия, осуществлять технологиче-
ские прорывы.

В этой связи основной целью и 
миссией вузов является создание 
научно-образовательной развива-
ющей среды, содействующей раз-
витию человеческих ресурсов. Со-
временная роль менеджмента, на 
наш взгляд, заключается в целена-
правленном и эффективном формиро-
вании развивающей научной среды. Об 
этом не раз говорил в своих выступле-
ниях ректор нашего университета, д.э.н., 
профессор С.М. Омирбаев.

В этой среде конкурентоформи-
рующий компонент заключается в 
создании совокупности условий для 
научной деятельности преподавате-
лей и студентов непосредственно в 
учебно-воспитательном процессе. Ре-
зультативность деятельности в этом 
направлении зависит от максимально-
го использования возможностей раз-
вивающей среды как эффективного 
средства формирования не только по-
знавательной, но и исследовательской 
активности личности в профессио-
нальном образовании

Важнейшей формой и средством по-
вышения научно-исследовательской 

п о д г о -
товки уче-
ных и развития на-
уки были и остаются сегодня научные 
школы. Создание и активное функцио-
нирование научных школ также повы-
шает академическую культуру образо-
вательной среды вуза. Научные школы 
возникали на базе университетов во-
круг ученых, способных к генерации 
новых научных идей, с высокой личной 
и профессиональной мотивацией к по-
иску.

Такая научная школа профессора 
Тлеукенова Садритена Кабдыгалие-
вича эффективно функционирует на 
кафедре физики и приборостроения 
факультета физики, математики и ин-

ф о р -
м а ц и о н -

ных технологий.
13 декабря 2013 года на 

кафедре Физики и приборостроения 
состоялся очередной семинар научной 
школы одного из ведущих ученых Ка-
захстана, д.ф-м.н, профессора, заведу-
ющего кафедрой технической физики 
ЕНУ им. Гумилева Тлеукенова С.К. На 
семинаре известный ученый поделил-
ся результатами новых исследований, 
апробированных на научном семинаре 
в Англии.

Деятельность научной школы Тлеу-
кенова С.К. как автора нового научного 
направления – метода матрицанта – 
является одной из результативных и 
признанных в области методологии 

современной теоретической физики. 
Метод матрицанта относится к мате-
матическим методам изучения фун-
даментальных решений систем диф-
ференциальных уравнений движения 
плазмы, упругой и термоупругой не-
однородной и анизотропной среды, 
уравнений Максвелла в случае неод-
нородных изотропных и анизотропных 
диэлектриков, системы уравнений дви-
жения упругой и пьезоупругой сред.

Список учеников научной школы 
ежегодно пополняется докторантами 
и магистрантами. Уже сегодня можно с 
гордостью констатировать, что успеш-
но защитили кандидатские диссерта-
ции: доценты Испулов Н.А., Жукенов 
М.К., Досанов Т.А., Сарымова Ш.Н., 
Сейтханова А.К., готовы к защите дис-
сертации старших преподавателей 
Досумбекова К.Р., Зейтовой Ш.С., Би-
ляловой А.Б., Баяубаева Е.К.

Ученики научной школы продол-
жают тематику исследований в маги-

стерских и докторских работах кафе-
дры физики и приборостроения.

Таким образом, жизнеспособность 
научной школы и возможность ее даль-
нейшего развития очевидны и проявля-
ются в преемственности научных поко-
лений: старшие и первые ученики уже 
сегодня возглавляют факультет (декан 
факультета Испулов Н.А.) и кафедру 
(заведующий кафедрой Жукенов М.К.), 
а в младшем поколении воспитана не-
исчерпаемая активная интеллектуаль-
ная позиция и поиск.

Цементирующей основой успехов на-
учной школы является научный талант, 
целеустремленность и неисчерпаемая 
энергия и энтузиазм одного из веду-
щих ученых-физиков Казахстана Са-
дритена Тлеукенова.

  К.А. Нурумжанова,
д.п.н., профессор

В декабре 2013 года по ини-
циативе ОО Женского клуба 
«Томирис» на базе кафедры 
психологии и педагогики ПГУ 
имени С. Торайгырова был ор-
ганизован и проведен круглый 
стол по итогам совместной 
работы. Участниками встречи 
стали преподаватели и сту-
денты кафедры психологии и 
педагогики, директор ОО Жен-
ский клуб «Томирис» Айтжано-
ва Н.К., педагог-психолог СОШ 
№ 5 Темирханова Р.Т., старший 
инспектор группы ювенальной 
полиции ОАП УВД г. Павлодара 
Касымова А.Т., психолог поли-
клиники № 4 Амельченко Ю.Е., 
заместитель директора по со-
циальной работе ГУ «Центра 
социальной адаптации жен-
щин» Нургалиева К.К., специ-
алист Центра обслуживания 
молодежи Гладышева С., пси-
холог колледжа № 7 Камшук 
Оксана, выпускники кафедры, 
работающие в различных орга-
низациях города и области.

Гости поделились впечатле-
ниями о проведенных делах. 
Так, директор ОО Женский 

клуб «Томирис» Айтжанова 
Н.К. рассказала о том, что их 
неправительственная органи-
зация часто проводит рейды по 
неблагополучным семьям, ока-
зывая социально-психологи-
ческую, юридическую помощь, 
проводит различные акции, 
тренинги, обучая ребят дет-
ских домов, школ-интернатов, 
колледжей жизненно-необхо-
димым навыкам, и большую 
помощь в этом ей оказывают 
студенты ПГУ. Она продемон-
стрировала слайды, в которых 
была отражена вся совместная 
деятельность наших организа-
ций по оказанию социально-
психологической помощи всем 
нуждающимся в ней людям.

Педагог-психолог СОШ № 5 
Р.Т. Темирханова рассказала о 
том, что в их школе спортивные 
мероприятия с участием обще-
ственных организаций, НПО и 
студентов кафедры психологии 
и педагогики всегда проходят 
на высоком эмоциональном 
уровне. Важно то, что в таких 
мероприятиях активное уча-
стие принимают трудные под-

ростки. Студенты провели ряд 
тренингов, где учащиеся смог-
ли выразить свое отношение к 
окружающему миру и прийти к 
выводу, что мир в обществе на-
чинается с мира в семье.

Старший инспектор группы 
ювенальной полиции А. Т. Ка-
сымова рассказала о том, что 
необходимо сообща решать 
проблему занятости подрост-
ков, больше их информировать 
об их правах и обязанностях. 
Так, в колледже №7 прошла 
встреча лидеров-старшекласс-
ников ЦДДТ и трудных под-
ростков, итогом встречи стали 
дебаты между ними на тему 
«Гражданский брак»: «за» и 
«против».

Выступили студенты груп-
пы СР-301 с презентацией на-
учного студенческого проекта 
«Социально-психологическое 
сопровождение лиц, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации». Они рассказали, что 
подготовили к открытию сайт 
студенческо-волонтерского 
центра «Жарқын əлем», куда 
могут обратиться все те, кто по 
разным причинам не могут лич-
но прийти с проблемой к специ-
алистам. Выступили и другие 
студенты, которые активно 
принимали участие в меропри-
ятиях наших работодателей, 
поделились впечатлениями о 
том, что благодаря совместной 
деятельности, тесному сотруд-
ничеству, они почувствовали 
важность и значимость своей 
профессии, профессии соци-
ального работника, психолога, 
педагога-психолога.

С чувством гордости высту-
пала выпускница специаль-
ности «Социальная работа» Г. 
Жабагина. Она рассказала, что 
поступила в ПГУ в 2006 году, 
и это был первый набор на 
специальность «Социальная 
работа». Училась с удоволь-
ствием, закончила учебу с от-
личием, и сразу же поступила 
в магистратуру. Сейчас она 
занимает должность замести-
теля директора Павлодарского 
Дома престарелых, и уже 3-й 
год эта организация принимает 
на работу выпускников ее род-
ной кафедры.

В конце встречи директор 
ОО «Томирис» Нелли Кажике-
новна Айтжанова вручила наи-
более активным участникам 
совместной деятельности бла-
годарственные письма и гра-
моты, а представитель Центра 
обслуживания молодежи С. 
Гладышева пригласила студен-
тов в свой центр для обучения, 
и в дальнейшем – для участия 
в волонтерском движении по 
оказанию социально-психо-
логической помощи молоде-
жи, предложив свой центр как 
площадку для проведения на-
учной и исследовательской 
работы. Выступили преподава-
тели кафедры психологии и пе-
дагогики, поблагодарили всех 
участников круглого стола за 
помощь, участие в професси-
ональной подготовке будущих 
психологов, социальных работ-
ников.

Завершила встречу заведу-
ющая кафедрой, д.п.н., про-
фессор Е.И. Бурдина, она еще 

раз выразила благодарность 
всем присутствующим, за-
верила, что совместная де-
ятельность будет еще более 
активной, напомнила всем 
присутствующим о том, что 
кафедра психологии и педаго-
гики с благодарностью примет 
любое предложение работо-
дателей о новых дисциплинах, 
всегда ждет предложений 
по тематике курсовых и ди-
пломных работ, магистерских 
диссертаций, а также побла-
годарила представителей раз-
личных организаций за то, что 
выпускники кафедры психоло-
гии и педагогики востребова-
ны на рынке труда Павлодар-
ской области.

Присутствовавший на встре-
че зарубежный эксперт, д.и.н., 
PhD по специальности «Ме-
неджмент», профессор Со-
фийского университета им. Св. 
Климента Охридского (София, 
Болгария) Нако Райнов Стефа-
нов высоко оценил совместную 
деятельность НПО, государ-
ственных организаций, высшей 
школы. Как сказал профессор: 
«Я потрясен тем, что вы реша-
ете такие сложные социальные 
проблемы, воспитываете в мо-
лодежи семейные ценности, 
оказываете молодым людям 
необходимую психологиче-
скую, социальную помощь».

С.К. Ксембаева,
к.п.н., доцент кафедры 

психологии и педагогики.
Координатор проекта: 

Бельгибаева Ф.Ш.
(ОО Женский клуб «Томирис»)

ФИЗИЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА В ДЕЙСТВИИ

Человеческий капитал в совре-
менном понимании – это один из интенсивных 

производительных факторов экономического и социаль-
ного прогресса любого общества. Профессионализм, трудолюбие, 

нестандартное мышление, образованность и другие личностные и 
профессиональные качества, обеспечивающие его конкурентоспо-

собность, должны стать источником его благосостояния и эф-
фективного функционирования в обществе. Этот совре-

менный тренд положен в основу государственной 
политики в области развития образова-

ния и науки.

ростки. Студенты провели ряд С чувством гордости высту- раз выразила благодарность раз выразила благодарность 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
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Первым участником нашей рубрики любезно согласился стать 
директор офис регистратора Быков Петр Олегович.

– Ваше самое яркое воспо-
минание детства? Юности? 
Недавнее?

– Детство – каникулы в де-
ревне у дедушки с бабушкой. 
Юность – студенческие годы 
на машфаке ПГУ. Недавнее – 
олимпиада в Сочи.

– Ваша любимая игрушка в 
детстве?

– Конструктор.
– Ваше любимое время 

года? Почему?
– Лето. Потому что отпуск.
– Ваша мечта?
– Есть. Какая, говорить не 

буду, а то не сбудется.
– Если бы Вам предоста-

вили выбор, в какую страну 
Вы поехали бы отдыхать? А 
жить?

– Отдыхать – в Испанию. В 
профессиональном плане ин-

тересно пожить и поработать в 
Германии.

– В целом, как Вы представ-
ляете себе идеальный от-
дых?

– Путешествие с семьей 
и друзьями, а также спорт и 
солнце.

– Качества, которые Вы 
больше всего цените в муж-
чине?

– Умение держать слово.
– Качества, которые Вы 

больше всего цените в жен-
щине?

– Воспитанность, ум, жен-
ственность.

– Качества, которые Вы 
больше всего цените в 
себе?

– Даже не знаю. Как-то не-
скромно отвечать на такой во-
прос.

– Качества, которые Вы хо-
тели бы в себе изжить?

– Наверное, лень – лень ра-
ботать 24 часа в сутки.

– Ваши любимые писатели?
– Валентин Саввич Пикуль, 

Сергей Михайлович Соловьев.
– Последняя прочитанная 

Вами книга?
– «Основы нанотехнологий 

и наноматериалов». Автор – 
Свидунович Н.А. (Минск, 2011).

– Ваши любимые герои в ре-
альной жизни?

– Петр 1, собственное имя 
обязывает.

– Ваше жизненное кредо?
– Быстрее, выше, сильнее.
– Благодарим за интересную 

беседу.
Беседу вела 

  Куралай Шаймарданова
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ВВыпускники кафедры «Химия и химические 
технологии» Павлодарского государственно-технологии» Павлодарского государственно-
го университета им. С. Торайгырова приняли 

участие в республиканском конкурсе дипломных про-
ектов по химико-технологическим специальностям, 
который состоялся в Южно-Казахстанском государ-
ственном университете им. М. Ауезова (г. Шымкент).

В конкурсе были продемонстрированы выпускные ра-
боты из шести вузов Казахстана.

Основными целями проведения конкурса являют-
ся повышение качества профессиональной подготовки 
студентов, а также выявление, поддержка и поощрение 
талантливых молодых специалистов в области химии и 
химических технологий.

По результатам конкурса работы выпускников кафедры 
«Химия и химические технологии» ПГУ им. С. Торайгыро-
ва были названы в числе лучших.

Дипломом II-степени была награждена студентка груп-
пы ХТНВ-402 Анастасия Головатая (научный руководи-
тель: С.Р. Масакбаева).

Дипломом III-степени была удостоена студентка группы 
ОЗХТ-401 Жулдуз Калиакбарова (научный руководитель: 
Т.Б. Тугамбаева).

Этот творческий экзамен позволил выпускникам Пав-
лодарского госуниверситета получить представление о 
современных достижениях в области химии и химических 
технологий, познакомиться с последними научными раз-
работками, обменяться опытом.

Высокий профессиональный уровень дипломных работ 
студентов ПГУ им. С. Торайгырова не остался без внима-
ния, а Павлодар подтвердил свой статус мощного произ-
водственного центра в области химических технологий.

Настрой у победителей фестиваля, как и у их руково-
дителей, – позитивный: лучшие проекты могут претендо-

СТУДЕНТЫ ПГУ 
ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ 

НА ОЛИМПИАДЕ ПО 
ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКЕ

Студенты Павлодарского государ-
ственного университета им. С. То-
райгырова под руководством стар-

шего преподавателя кафедры «Механика и 
нефтегазовое дело» Быстровой Людмилы 
Федоровны достойно выступили на Респу-
бликанской олимпиаде в г. Семей.

Республиканская олимпиада по прикладной 
механике среди вузов РК состоялась в Госу-
дарственном университете имени Шакарима. 
На олимпиаду собрались команды вузов из 
разных регионов страны.

В команду Павлодарского государствен-
ного университета им. С. Торайгырова вош-
ли отличники учебы, активисты факультета 
металлургии, машиностроения и транспорта 
Сагыныш Нуркимбаев (гр. МС-402), Владимир 
Макаров (гр. МС-402), Аскар Нургалиев (гр. 
ТМО-202) и Дмитрий Данилов (гр. ТМО-202).

По итогам Республиканской олимпиады сту-
денческая команда Павлодарского госунивер-
ситета заняла третье командное место. Также 
за высокие результаты, показанные при реше-
нии задач, студенты ПГУ были награждены 
грамотой и благодарственным письмом.

По словам руководителя команды ПГУ им. 
С. Торайгырова, участие в олимпиаде рас-
крывает профессионально-личностный по-
тенциал студентов, творческие способности, 
создаёт условия для самореализации и са-
моутверждения в учебно-познавательной и 
учебно-исследовательской деятельности.

Кроме того, в рамках олимпиады для пре-
подавателей прошел учебно-методический 
семинар «Организация учебного процесса по 
прикладной механике в условиях внедрения 
кредитной технологии обучения». Его завер-
шением стала церемония вручения сертифи-
катов и встреча с ректором Семипалатинского 
университета.

СТУДЕНТ ПГУ 
ПОКАЗАЛ В ОМСКЕ 

БЛЕСТЯЩИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Студент группы ИИ-102 кафедры 
исполнительского искусства Пав-
лодарского государственного 

университета им. С. Торайгырова Павел 
Граф (руководитель – Сулейменова Г.К.) 
получил диплом III степени в номинации 
«Инструментальный жанр – фортепиано» 
на международном конкурсе-фестивале 
«Сибирь зажигает звезды» (Омск, РФ).

Организаторы фестиваля: Фонд поддерж-
ки и развития детского творчества «Планета 
Талантов» (РФ).

В конкурсе приняли участие как коллекти-
вы, так и отдельные исполнители, работа-
ющие в концертных организациях, театрах, 
на радио, телевидении, в кино, студенты му-
зыкальных и театральных вузов, учащиеся 
начальных, средних и средне-специальных 
учебных заведений искусства и культуры, 
а также участники художественной само-
деятельности со всех регионов ближнего и 
дальнего зарубежья.

Все участники представляли свои номера 
в таких номинациях, как вокал, хоровое пе-
ние, инструментальная музыка, хореогра-
фия, театр мод, оригинальный и театраль-
ный жанр, художественное слово.

Конкурсную программу оценивали акаде-
мики, профессора ведущих вузов Москвы и 
Санкт-Петербурга, заслуженные работники и 
ведущие эксперты в области культуры.

По признанию студента Павлодарского 
госуниверситета Павла Графа, участие в та-
кого рода международных культурных собы-
тиях очень волнительно. «Это огромная от-
ветственность и честь – представлять свой 
родной вуз, свой регион, а тем более, свою 
страну», – подчеркнул он.

Íåèçâåñòíîå 

îá èçâåñòíîì

вать на реализацию.вать на реализацию.
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Мақсаты: Қазақстан Рес-
публикасының «Қазақстан 
2050» Стратегиясы Жол-
дауында қойылған міндеттер 
контекстіндегі С.Торайғыров 
атындағы ПМУ студенттері 
мен магистранттары арасын-
да діни сауаттылықты артты-
ру.

Міндеттері:
– қазіргі таңда діни салада 

болып жатқан тенденциялар 
жөнінде студенттерге ақпарат 
беру;

– құқықтық білім мен құқық-
тық мəдениет деңгейін өсіру, 
қазақстандық заңдарға құр-
метпен қарау сезімін арттыру-
ға ықпал ету;

– жастар ортасында дест-
руктивтік жəне тоталитар-
лық бағыттағы дəстүрлі емес 
ағымдардың енуін алдын-алу;

– деструктивтік діни ағым-
дар мен идеялардың əсер 
етуіне ақпараттық-парасаттық 
иммунитетінің қалыптасуы 
бойынша студенттерде дағды 
мен икемдердің пайда болуы 
үшін диалогтік алаңдарды 
өткізу.

Жобаның идеясы: дəріс-
тер жəне диалогтік алаңдар 
өткізу, IT-технологиялар арқы-
лы саясаттанушылардан, та-
рихшылардан, философтар-
дан, мəдениеттанушылардан, 
экономисттерден, құқықтану-
шылардан, дінтанушылардан, 
ғылыми қызметкерлерден, 

теологтардан, дəстүрлі кон-
фессиялардың өкілдерінен 
алынған ПОҚ-ның тікелей 
қатысуымен студенттер мен 
магистранттар арасында 
экстремизм мен лаңкестікке 
қарсы əрекет ету, алдын-алу, 
ескерту жөніндегі мəселе-
лерді белгілейтін мемлекеттік 
конфессионалдық саясатты, 
конфессияаралық ортадағы 
өзекті мəселелерді, қазақс-

тандық заңнаманың негіз-
дерін түсіндіру жəне талқы-
лау, рухани-адамгершілік, 
дəстүрлі діни құндылықтарды 
насихаттау.

Өзектілігі: конфессионал-
дық көптүрлілік жағдайға бай-
ланысты жастарда жеткілікті 
діни сауаттылықтың болмауы-
нан жастар ортасында жалған 
діни идеологияның күшеюі 
жəне діни экстремизмнің та-
ралуына қолайлы орта болып 
отыр.

Жаңалығы: «Білім+» жоба-
сының шеңберінде əрбір фа-
культетте ақпараттық-ағарту-
шылық топтарды құру арқылы 
студенттер мен магистрант-
тардың тікелей қатысуымен 
«Бірлігіміз жарасқан!» ұранын 
ту етіп студенттік жастардың 
діни сауаттылығының дең-
гейін арттыру. Осы жұмыстар-
дың кезінде біртұтас, кешенді 
əдісті қолдану.

Жобаны жасаудың ұйым-
дастырушылық-құқықтық 
негізі:

«Қазақстан-2050» страте-
гиясы қалыптасқан мемле-
кеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Қазақстан Республика-
сының Жолдауы;

«Қазақстан Республикасын-
дағы діни экстремизм мен 
терроризмге қарсы іс-қимыл 
жөніндегі 2013-2017 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдар-
лама»;

«Қазақстан Республика-
сындағы діни экстремизм 
мен терроризмге қарсы іс-
қимыл жөніндегі 2013-2017 
жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарламаны» жүзеге 
асыру бойынша іс-шаралар 
жоспары;

ҚР-ның «Жаңа діни бір-
лестіктер мен діни қызмет» 
атты Заңы, конфессиаралық 
салада мəселелерді рет-
тейтін басқа да заңды норма-
тивтік-құқықтық актлер.

Орындау мерзімі: 2013-
2014 оқу жылы.

Орындаудың форматы: 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттері мен магистрант-
тары арасында діни сауатты-

лықты арттыру бойынша іс-
шаралар жоспары.

Жобаның қатысушылары:
тəрбие жұмысы жөніндегі де-
партамент, 9 факультеттің дека-
наттары, ғылыми-практикалық 
орталықтар, университеттің құ-
рылымдық бөлімшелері.

Күтілетін нəтиже: магист-
ранттар мен студенттердің 
деструктивтік діни ағымдар 
мен идеялардан құқықтық 
қорғану бойынша діни сауат-
тылықтың деңгейін арттыру.

Аяқталудың нысаны: 
«Посткеңестік кеңістігіндегі 
елдердің қазіргі заман жаста-

рының этноконфессионалдық 
бағдарлауы» атты халықара-
лық ғылыми-практикалық ға-
ламтор конференциясы жəне 
«Қазіргі таңдағы жас қазақс-
тандықтарының этнодіни бір-
дейлестіруі жəне оның ерек-
шеліктері» атты тақырыпта 
студенттр мен магистранттар 
арасында мониторингтік зерт-
теу, ректорат отырысында 
Жобаны орындаудың қоры-
тындылары бойынша есеп.

«Білім +» атты Жобаның 
құрастырушы мен үйлесті-
руші: С.Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың этнос аралық жəне 
конфессияаралық үрдістерді 
зерттеудің аймақтық ғылыми-
практикалық орталығы.

Жуырда іске қосылған «Білім+» 
жобасының аясында 2014 жыл-
дың 19-шы ақпанында С. Торай-
ғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінде «Қазақ 
тілі» кафедрасының меңгерушісі 
ф.ғ.к., профессор А.Ф.Зейнулина 
студенттерге «Рухани қауіпсіздік 
мəселесіндегі қазақ халқының 
салт-дəстүрінің рөлі жəне мағы-
насы» тақырыбында дəріс оқыды. 
Аталмыш дəріс жастарға қазақ 
халқының салт-дəстүрлерін наси-
хаттауды жəне студенттердің діни 
сауаттылығын арттыруды мақсат 
тұтты.

Ф.ғ.к., профессор А.Ф. Зейнули-
на өз сөзінде: «Ұлттық салт-дəс-
түр – болашақтағы имандылықтың 
кепілі, дін діңгегі», – деді. Дəріс 
барысында көптен бері ұмытылып 
кеткен салт-дəстүрлер түрлері 
айтылды. Солардың қатарын-
да ежелгі əдет-ғұрыптардың бірі 
«бəсіре», «босаға байлау», «бал 
басы», «дəмету» секілді тағы бас-
қа өмірлік мəні бар дəстүрлер бар.

Қазақтардың салт-дəстүрі, əдет-
ғұрпы, жалпы дүниетанымы жəне 
ділі радикалдық діни ағымдардың 

талаптарына қайшы келеді. Мыса-
лы, «қыз ұзату», «бет ашар», «құда 
түсу», «шілдехана», «тұсау кесу» 
секілді ұлттық дəстүрлердің тари-
хы тереңде жатыр. Бұлар біздің 
күнделікті өміріміздің бір бөлшегі 
десем қате айтпаспын.

Тағы айта кететін жəйт, дəрісті 
тыңдап отырып əлем халықта-
рының «киім кию» үлгісі туралы 
көп мағұлматқа кенелдік. Солар-
дың бірі: үндіс халқының əлі күнге 
дейін күнделікті киім кию үлгісін 
сақтап қалуы. Оның ішінде, ең бір 
таң қалдырған мысал, бізде ерлі 
зайыптылар өздерінің махабба-
тының мəңгілік екенін білдіретін 
сақинаны саусағына тағып жүру 
арқылы көрсетсе, ал үндістер са-
қинаны мойындарына тағып жү-
реді екен.

Сондай-ақ, араб-парсы 
əлемінің тарихы, ұлттық жəне мə-
дени үлгісі саналатын «хиджаб» 
неге екені белгісіз қазақ қызда-
рының күнделікті киіміне айналып 
кетті. Арабтардың ұлттық киімі 
біздің дəстүрімізге, тарихымыз-
ға жат емес пе? – деп ойланып 
қаласың. Осыдан жастарымыз 

«хиджаб» киген адамды мұсыл-
ман, ал зайырлы киінген адамды 
мұсылман емес деп ойлап қалуы 
да мүмкін.

Бірақ, мұсылман əйел болу үшін 
тұмшаланып «хиджаб» кию ша-
риғат бойынша шарт емес. Міне 
сондықтан да, болашақта кейінгі 
жас ұрпақтың санасына өзге елдің 
салт-дəстүрі сіңісіп кетпес үшін, 
қазіргі қолға алынып отырған 
«Білім+» жобасының берері мол 
болатынына сенімім зор. Елбасы-
мыз Н.Ə. Назарбаевтың: «Бола-
шақ бүгіннен басталады», деген 
сөзі жас ұрпақтың қазірден бастап 
болашаққа айқын бағдар жасай 
алуына сеп болатыны анық.

Біз секілді студент жастар үшін, 
білімді де, білікті мамандардан 
дəріс тыңдау үлгі-өнеге. Болашақ-
та да, осындай дəрістерге қаты-
сып, өз ой-пікірлерін танытатын, 
дəріс арасында «диалог» орната 
білетін студенттер көбейетініне 
мен сенемін.

  Әділет Мейірманов,
Тарих жəне құқық факультетінің 

2-ші курс студенті.

Жобаның үйлестірушісі – С. Торайғыров атындағы ПМУ-дың этносаралық жəне конфессияаралық үрдістерді зерттеудің аймақтық ғылыми-практикалық орталығы:
e-mail: newcenterPGU@yandex.kz, сайт: rukhanialem.psu.kz, тел. 8 (7182) 673704

Мақсаты: Қазақстан Рес-

елдердің қазіргі заман жаста-

өзекті мəселелерді, қазақс- əдісті қолдану.

сындағы діни экстремизм 
мен терроризмге қарсы іс-
қимыл жөніндегі 2013-2017 
жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарламаны» жүзеге 
асыру бойынша іс-шаралар 
жоспары;

лестіктер мен діни қызмет» 
атты Заңы, конфессиаралық 
салада мəселелерді рет-
тейтін басқа да заңды норма-
тивтік-құқықтық актлер.

2014 оқу жылы.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттері мен магистрант-
тары арасында діни сауатты-

ДӘРІСТЕН АЛҒАН ӘСЕРІМ…
Салт-дәстүр – әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне, 
ұлттық құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, 
сақталатын алтын қазынасы. Осы құндылықтарды жоғалтпай, оны 
насихаттай білу, құрметтеу – біздің асыл парызымыз деп білемін.
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Сырсандық

ЕЛ ДАМУЫНЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ
ТӘУЕЛСІЗДІКТІ ЖАРИЯЛАҒАН КЕЗЕҢНЕН БАСТАП ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАСТЫ ЖЕТІСТІГІНІҢ 

ФАКТОРЫ МЕМЛЕКЕТ ДАМУЫНЫҢ САУАТТЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Президенттің 1997 жылғы «Казахстан-2030 Бар-

лық Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі 
жəне əл-ауқатының артуы» жəне 2012 жылғы «Қа-
зақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемле-
кеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 
арнаған Жолдаулары – бұл елдің дамуындағы ұзақ 
мерзімді тұжырымдылық жəне стратегиялық бағ-
дарламалық құжат. Бірінші «Қазақстан-2030» тұжы-
рымдылық, стратегиялық бағдарламалық құжатын 
жүзеге асыру жəне 2050 жылға дейін мемлекет пен 
қоғамның даму келешегі айқындалған «Қазақс-
тан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» Жолдауында Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ə. Назарбаевпен белгіленді. Бүгін де əр қайсымыз 
«2030 – Стратегиясы жүзеге асты, қазіргі Қазақстан 

құрылды» деп айтамыз. Бұл біздің бірлескен, қажыр-
лы еңбектің нəтижесі, біздің мақсатымыздың жəне 
үмітімздің іске асуы… Енді біздің алдымызда жаңа 
міндет тұр. Біз ұзақ мерзімге мемлекетіміздің алдағы 
даму векторын күшейтуіміз керек».

2012 жылдың 14 желтоқсанында жарияланған «Қа-
зақстан-2050» Стратегиясымен Қазақстан тарихын-
да жаңа жаңғыру басталды.

«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» – бұл «Қазақстан-2050» Стратегиясында 
белгіленген міндеттерді орындау жолындағы бірінші 
Жолдау.

Осы Жолдауда еліміздің Президенті Н.Ə. Назар-
баевпен Қазақстанның əлемдегі ең дамыған 30 елдің 
қатарына кіру тұжырымдамасын жүзеге асыру бо-

йынша жеті ұзақмерзімді басымдықтары қойылды. 
Бұл – инновациялық индустрияландыру трендін кү-
шейту, агроөнеркəсіп кешенін инновациялық бағыт-
қа түсіру, қазақстандық ғылымының əлеуетін артты-
ру, инфрақұрылымдық үштаған – агломерацияның, 
көліктің, энергетиканың қарқынды даму, шағын жəне 
орта бизнесті дамыту, білім беру, денсаулық сақтау, 
əлеуметтік қорғау, мемлекеттік институттар жұмы-
сын жетілдіру арқылы адамның əлеуетін дамыту.

Біз дəстүрлі түрде «Жолдаудың – Жолдау ақжол-
тайы» айдарында университет оқытушыларының, 
магистранттар мен студенттердің пікірлерін назар-
ларыңызға ұсынамыз.

Орталықтың директоры Н.ТЫШҚАНОВА

Биль Т.Ю., 
заместитель декана по общим вопросам 
факультета истории и права 

ОТ ОБЩНОСТИ КУЛЬТУРЫ К НОВОМУ КАЗАХСТАНСКОМУ ПАТРИОТИЗМУ
Одной из главных ценностей, объединяющей всех казахстанцев, яв-

ляется общность истории, культуры и языка. Президент Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана 17 января 2014 

года отметил, что следует дать новые импульсы развитию всеказахстанской культуры.
Безусловно, огромная роль в формировании конкурентоспособной культурной мен-

тальности казахстанцев принадлежит учреждениям культуры и искусства.
Учреждения и предприятия культуры могут и должны стать центрами развития куль-

турного потенциала.
Одним из достижений периода независимости является возрождение и дальнейшее 

развитие казахской культуры и культуры этносов, населяющих Казахстан. Развитие ка-
захской культуры благоприятствует социально-культурному и нравственному возрож-
дению общества в целом, а также развитию культур этносов, населяющих Казахстан. В 
период независимости произошло возрождение и дальнейшее развитие казахской на-
циональной культуры и культуры народа Казахстана в целом. В Казахстане несколько 
столетий в мире и солидарности проживают представители различных этносов, кото-
рые в силу различных факторов оказались вне своей исторической Родины. Взаимо-
действие между народами способствует интеграции, но также и высвечивает ряд куль-
турных аспектов, которые необходимо осмыслить.

Проблемы разнообразия культурных традиций современного Казахстана являются 
одними из наиболее актуальных в современной казахстанской культуре. Они привлека-
ют внимание ученых различных направлений – историков, социологов, культурологов, 
философов. В период укрепления независимости Республики Казахстан и националь-
ного возрождения особенно возрос интерес к проблеме изучения культурно-историче-
ского наследия народа, взаимодействия различных культурных систем. Это позволя-
ет сохранить мир и согласие в республике. Дальнейшее укрепление всеказахстанской 
культуры является идейной основой Нового Казахстанского Патриотизма.

Салтанат АУБАКИРОВА, 
Əл-Фараби атындағы ҚазҰУ докторанты, 
Этносаралық жəне конфессияаралық үрдістерді 
зерттеудің АҒПО-ның штаттан тыс қызметкері 

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫ – БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ
Елбасымыз Н.Ə. Назарбаевтың биылғы халыққа арнаған 

кезекті Жолдауы елдегі мəселелерге жан-жақты шолу жа-
сап, алдағы мақсаттарымызды айқын көрсетуімен ерекшеленеді.

«Қазақстан əлемді өз жетістіктерімен таң қалдырды», деген Прези-
дентіміздің сөзінің ақиқатын халық мемлекетіміздегі өркенді өзгерістер ар-
қылы көріп, сезіп отыр.

Елбасымыз биылғы Жолдауында əр салаға айрықша тоқталды. 
«Мəңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. 
Ол арман – əлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, əлем картасы-
нан ойып тұрып орын алатын Тəуелсіз Мемлекет атану еді. Ол арман – тұр-
мысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын ба-
қытты Ел болу еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мəңгілік Елдің 
іргетасын қаладық» – деп Н.Ə. Назарбаев өзінің Жолдауында қада атап 
өтті.

Сонымен қатар, қазақ тілінің бүгінгі күндегі мəртебесі туралы сөз қозға-
ды. Онда қазақ тілінде білім алатындардың саны жыл өткен сайын көбейіп 
келеді. Еліміз бойынша мемлекеттік тілді оқытатын 57 орталық жұмыс іс-
тейді. Одан мыңдаған азаматтар қазақ тілін үйреніп шықты, əлі де үйре-
нуде. Былтырғыға қарағанда биыл қазақ тілін білемін деген өзге ұлт өкіл-
дерінің саны 10 пайызға өскен. Бұл да біраз жайттан хабар береді.

Тек соңғы 3 жылда мемлекеттік тілді дамытуға республика бойынша 10 
миллиард теңге бөлінді.

«Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар! Ана тіліміз Мəңгілік Еліміз-
бен бірге Мəңгілік тіл болды. Оны даудың тақырыбы емес, ұлттың ұйытқы-
сы ете білгеніміз жөн» – деді Елбасы.

Г.Ж. ЕЛЬМУРАТОВ,
к.полит.н., доцент кафедры социологии и политологии 

Религиозный экстремизм можно отнести к одной из форм нелегитим-
ной политической борьбы, т.е. не соответствующей принятым в обще-
стве правовым и культурным нормам. Для распространения чуждых 
казахстанцам идеологических и политических взглядов представители 
экстремистских течений готовы использовать любую возможность и ус-
ловия, включая и религиозные предпочтения населения.

Стремясь заполучить у населения поддержку своих взглядов, сторон-
ники религиозного экстремизма широко используют в своей деятельности психологиче-
ские методы и средства, апеллируя не к разуму, а к эмоциям, предрассудкам и пред-
убеждениям людей. Религиозными экстремистами активно используется извращенная 
информация, с целью создания эмоционального дискомфорта и лишения человека спо-
собности адекватно оценивать события.

Цель психологической «обработки»: перетянуть на свою сторону представителей со-
циально уязвимого слоя населения, психологически неустойчивых – недостаточно обра-
зованных, безработных, инвалидов, лиц без определенного места жительства, больных, 
в особенности, детей и молодежь.

Важное место в развитии духовной жизни общества занимает Закон РК «О религиоз-
ной деятельности и религиозных объединениях». В нем, в соответствующем правовом 
поле, отражены актуальные с точки зрения предотвращения экстремизма вопросы взаи-
моотношения государства с религиозной сферой общества.

На мой взгляд, государство и общество должны противопоставлять экстремистским 
призывам идеи религиозной толерантности, межконфессионального и межнациональ-
ного согласия.

Құрметті оқырмандар! Келесі газет нөмірінде «Мəңгілік Ел идеясы – болашаққа жасалған айқын бағдар». 2014 жылдың 17 қантарында Елбасы Н.Ə. Назар-
баев Қазақстан халқына кезекті Жолдауын жасады. Бұл Жолдауда Мəңгілік Ел идеясына «Қазақстан-2050» стратегиясының түп қазығы етіп алды. Осы 

Стратегияны жузеге асыру үшін жастарымызды белсенді атсалысуға шақырды. Осы тұрғыдан не ойлайсыздар? Бұл «Диалог алаңына» өз ой-пікірлеріңізді 
15 наурызға дейін rukhanialem@mail.ru немесе newcenterPGU@yandex.kz электрондық поштасына жіберулеріңізге болады.

Айдардың үйлестірушісі: Əділет Мейрманов СТ-201 тобының студенті

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
ЖАҢА КЕЛГЕН 2014 ЖЫЛДА БІЗ «ДИАЛОГ АЛАҢЫ» АЙДАРЫН ОДАН ƏРІ ЖАЛҒАСТЫРУДАМЫЗ. БҮГІНГІ АЙДАРДЫҢ ТАҚЫРЫБЫ: 

«ƏР ТҮРЛІ СЕКТАЛАРДЫҢ ҚОҒАМ САНАСЫНА ЕНУДЕГІ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МОТИВАЦИЯСЫ». СІЗДЕРДІҢ НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА ДИАЛОГ АЛАҢЫНЫҢ 
ҚАТЫСУШЫЛАРЫ ЕЛМҰРАТОВ ҒАНИ ЖҰМАБАЙҰЛЫН ЖƏНЕ ƏЛЖАНОВ АЗАМАТТЫ ҰСЫНАМЫЗ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2014 ГОДУ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ВЕСТИ РУБРИКУ «ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА». ТЕМА СЕГОДНЯШНЕЙ РУБРИКИ: 

«ВНЕДРЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТ В СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА». ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
УЧАСТНИКОВ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ: ЕЛЬМУРАТОВА ГАНИ ЖУМАБАЕВИЧА И АЛЬЖАНОВА АЗАМАТА.

Азамат АЛЬЖАНОВ, 
студент второго курса, 
факультет истории и права 

На сегодняшний день во многих странах существу-
ют специальные центры по исследованию деятельно-
сти сект. Их главной задачей является понять спосо-
бы вербовки той или иной секты. Все экстремистские 
группы отличаются друг от друга в способах вербовки 

в свои ряды, но есть общие составляющие механизмы, которые объ-
единяют их в целом.

В научном мире есть термины «заморозка» и «разморозка» сознания 
человека. Опытные вербовщики используют манипулятивные техники 
в личных беседах с людьми, а также в интернет-переписках.

Как правило, в своих беседах они озадачивают своих собеседников 
хадисами и аятами. К примеру, есть аят из суры «Аль Имран» смысл 
которого следующий: «Пусть среди вас будет группа, которая будет 
призывать к добру, повелевать хорошее и запрещать скверное, и они 
являются теми, кто обрел успех». Большинство экстремистских сект 
относят этот аят именно к своей группе.

Помимо хадисов и аятов, ими широко используются законы шариа-
та. Члены экстремистских движений начинают риторику в этой обла-
сти с того, что мусульманин обязан соблюдать и жить по законам ша-
риата, это, безусловно, неоспоримо. Однако, по их мнению, для этого 
они должны создать Халифат. А это уже говорит об их экстремистских 
взглядах.
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Соңғы бет

БУДУЩЕЕ КАЗАХСТАНА – 
В РУКАХ МОЛОДЁЖИ
21 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА СТУДЕНТЫ ПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С. ТОРАЙГЫРОВА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К РЕСПУБЛИКАНСКОМУ 
МОЛОДЕЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ «МӘҢГІЛІК ЕЛ».

О своей поддержке национальной 
идеи «Мəңгілік Ел», выдвинутой Главой 
государства Н.А. Назарбаевым в январ-
ском Послании «Казахстанский путь-
2050: единая цель, единые интересы, 
единое будущее», студенты-активисты 
ПГУ им. С. Торайгырова заявили на фо-
руме, объединившем патриотов всех ву-
зов региона.

В ходе форума участники получили 
возможность высказать свою точку зре-
ния на идею, выдвинутую Президентом.

Заместитель акима Павлодарской об-
ласти Арын Орсариев, открывая форум, 
призвал студенческую молодежь к еди-
нению, подчеркнув, что строительство 
процветающего Казахстана – общее 
дело всех казахстанцев.

Заведующий кафедрой истории Казах-
стана ПГУ им. С. Торайгырова, к.и.н., до-
цент Кайрат Батталов, выступая перед 
собравшимися, заявил, что «Мəңгілік 
Ел» – это сильная национальная идея, 
система главных ценностей казахстан-
ского народа, идея возрождения нацио-

нального мировоззрения».
Руководитель этнокультурного объ-

единения «Белорусь» Любовь Богнат в 
своем выступлении коснулась вопро-
сов национального единства, мира и со-
гласия в нашем обществе. «Очень важ-
но чувствовать и понимать, что все мы 
объединены одной судьбой. Наш общий 
дом – Республика Казахстан», – подчер-
кнула она.

Активист молодежного крыла «Жас 
Отан» Елена Гаркава выступила на тему 
«Казахстан-2050» – наш жизненный ори-
ентир», сказав, что идея «Мəңгілік Ел» 
объединяет всех казахстанцев, вооду-
шевляет молодое поколение на дости-
жение высоких целей.

Выступление участников форума пе-
ремежалось яркими музыкальными но-
мерами звезд павлодарской эстрады. 
Студенческая филармония ПГУ им. С. 
Торайгырова также представила на фо-
руме свои лучшие номера.

  Куралай ШАЙМАРДАНОВА


