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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
ЗДОРОВЫЙ IQ

ПГУ В 
ЕВРОПЕЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТОВ

24 октября 2014 года на заседании 
Совета Европейской ассоциации 
университетов в г. Хельсинки было 

принято решение о вхождении Павло-
дарского государственного универси-
тета им. С. Торайгырова в Европейскую 
ассоциацию университетов.

Европейская ассоциация университе-
тов – главный представитель сообще-
ства вузов в Европе. В сотрудничестве с 
приблизительно 850 членами из 46 стран 
мира, ЕАУ открыта для индивидуального 
членства университетов, а также для ас-
социаций и сетей высших учебных заведе-
ний.

Ректор Павлодарского государственно-
го университета им. С. Торайгырова, д.э.н., 
профессор Серик Омирбаев особо отме-
тил, что вступление ПГУ им. С. Торайгырова 
в столь престижную организацию является 
ярким признанием университета европей-
скими партнерами, кроме того это позволит 
вывести международное взаимодействие с 
основными образовательными организаци-
ями на качественно новый уровень. «Меж-
дународное сотрудничество и признание 
определенных достижений мировым со-
обществом для любого вуза значит призна-
ние успешности его развития, способности 
гармонично взаимодействовать, что в оче-
редной раз подтверждает высокий статус 
регионального лидера в сфере образова-
ния», – подчеркнул Серик Мауленович.

ЕАУ играет важную роль в формирова-
нии и развитии новых тенденций в области 
европейского высшего образования и ис-
следовательской деятельности благодаря 
своему опыту и уникальным знаниям в дан-
ных сферах, а также разнообразию членов 
организации.

Одной из основных миссий ЕАУ являет-
ся содействие развитию каждого вуза в 
частности, а также укрепление сектора об-
разования в целом. ЕАУ является офици-
альным представителем университетского 
сектора в Болонском процессе и в этом ка-
честве участвует в многочисленных рабо-
чих группах или совещательных органах. 
Ассоциация представляет взгляды уни-
верситетов и консультирует Европейскую 
комиссию по вопросам разнообразных ис-
следовательских стратегий, а также тесно 
сотрудничает с ОЭСР, Советом Европы и 
ЮНЕСКО.
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Жаңалықтар желісі

Åñòü òàêîé äåíü
В Павлодарском государ-
ственном университете 
им. С. Торайгырова было 
организовано праздничное 
мероприятие, посвящен-
ное Дню пожилых людей.

По сложившейся традиции в ме-
роприятии приняли участие руко-
водство ПГУ им. С. Торайгырова, а 
также представители обществен-
ных организаций и ветераны обла-
сти.

Главная цель проведения Дня по-
жилых людей – не оставить без вни-
мания пожилого человека, отдать 
дань традициям уважения и почи-
тания старости, как знака признания 
их заслуг и многогранного вклада в 
развитие государства.

Поздравляя пенсионеров, про-
ректор по стратегии развития, вос-
питательной и социальной работе 
Павлодарского государственного 
университета им. С.Торайгырова, 
д.полит.н., профессор Арман Аки-
шев отметил, что воспитание па-
триотизма, уважения к пожилым 
людям, ветеранам – вопросы перво-
степенной важности в реализации 
государственной политики Казах-
стана. «Ваш ратный труд и весь ваш 
жизненный путь являются приме-
ром для нашего подрастающего по-
коления. Вы служите примером без-
заветного служения родному краю, 
родной стране, идеалам развития 
и процветания нашей республики 
За это примите наш низкий поклон 
и выражение глубокой благодарно-
сти», – подчеркнул Арман Айтмуха-
метович.

Также перед собравшимися 
выступили председатель Со-

вета профкома ПГУ им. 
С.Торайгырова Гульнар Шам-
шудинова, и председатель 
Совета ветеранов универси-
тета, к.т.н., профессор кафе-
дры «Механика и нефтега-
зовое дело» Жанахутдинов 

Бари Газизович.
Тепло поздравила приглашен-

ных ветеранов известный краевед 
Павлодарского Прииртышья, по-
четный гражданина города Павло-
дара, к.и.н., труженик тыла Мария 
Серафимовна Тереник, призвав 
уважительно относиться ко всем 
страницам истории и сохранять на-
циональные традиции. «Мы обяза-
ны свято беречь историю. У госу-
дарства, народ которого не помнит 
и не чтит своего прошлого, нет буду-
щего», – подчеркнула Мария Сера-
фимовна

Отмечать Международный день 
пожилых людей стало в ПГУ им. 
С. Торайгырова доброй традицией. 
К поздравлениям руководства вуза 
присоединились солисты универ-
ситетской филармонии. По случаю 
Дня пожилых людей членам вете-
ранской общественности была ока-
зана материальная помощь, а также 
вручены цветы и памятные подарки.

Кроме того, в рамках праздно-
вания активисты студенческого 
профсоюза Павлодарского госу-
дарственного университета имени 
С. Торайгырова организовали вы-
езд и содействие в закупке продук-
тов питания, необходимых вещей 
для пожилых людей, в частности, 
ветерану университета Гульмире 
Елеужановой ребята помогли в до-
машнем хозяйстве и с уборкой тер-
ритории.

Âçàèìîäåéñòâèå âóçà 
è ïðåäïðèÿòèé
В рамках развития дуального обучения в ПГУ им. С. Торайгырова 
студенты факультета металлургии, машиностроения и транс-
порта встретились с руководством службы кадрового обеспечения 
и управления персоналом, инженерами крупнейшего металлургиче-
ского предприятия Павлодарской области ТОО «KSP Steel».

С 2012-2013 учебного года успеш-
но реализуется дуальное обучение 
студентов кафедры «Металлургия» 
в ТОО «KSP Steel», в рамках кото-
рого для студентов специально-
стей бакалавриата «Металлургия» 
и «Технологические машины и обо-
рудование» практические и лабо-
раторные занятия по специальным 
дисциплинам («Электрометаллур-
гия стали», «Внепечная обработка 
расплавов», «Прокатное произ-
водство», «Машины для обработки 
металлов давлением», «Механиче-
ское оборудование для получения 
металлов», «Технология прокатного 
производства», «Технология труб-
ного производства») проводятся на 
базе производственных цехов, ла-
бораторий и учебного центра ТОО 
«KSP Steel».

Кроме того, в текущем году впер-
вые состоялась выездная защита 
дипломных проектов студентов ПГУ 
им. С. Торайгырова на ТОО «KSP 
Steel».

Студентам Павлодарского госу-
ниверситета представилась воз-
можность лично пообщаться с 
работодателями, узнать их требо-
вания, состояние рынка труда, ва-
кансии.

В ПГУ им. С. Торайгырова на 
факультете бизнеса и права со-
стоялся круглый стол на тему 
«Университет и работодатели: со-
гласование тематики дипломных 
работ и магистерских диссерта-
ций».

С приветственным словом к 
участникам круглого стола обратил-
ся декан факультета бизнеса и пра-
ва Павлодарского государственного 
университета имени С.Торайгырова, 
к.т.н., профессор Тахир Эрназаров. 
«Высокий уровень конкуренции на 
рынке труда в настоящее время 
позволяет работодателям предъ-
являть особые требования к вы-
пускникам. Сегодня назрел спрос 
на специалистов новой формации. 
Именно по этой причине образова-
тельные программы должны быть 
ориентированы на требования и по-
желания потенциальных работода-
телей наших выпускников», – под-
черкнул Тахир Яздурдиевич.

В работе круглого стола приняли 
участие работодатели государствен-
ного и негосударственного секторов 
Павлодарской области: Департамент 
юстиции Павлодарской области, 
Налоговый департамент по Павло-
дарской области, АО «Нурбанк», АО 
«Алюминий Казахстана», АО «Народ-
ный банк Казахстана» и др.

В рамках мероприятия были об-
суждены тематики дипломных ра-
бот и магистерских диссертаций по 
всем специальностям факультета. 
Формат круглого стола позволил 
получить подробную информацию 
о требованиях работодателей к мо-
лодым специалистам, выявить не-
обходимые умения, навыки, знания 
и компетенции выпускника, кото-
рые будут востребованы работода-
телями Павлодарского региона.

Облыстық универсиаданың күміс жүлдесі
С.Торай ыров атында ы Павлодар мемлекеттік университетіні� спортшыла-
ры Павлодар облысты� Универсиадасынан �анжы алары бос �айтпай, жалпы 
командалы� есеп бойынша к�міс ж�лделі орын а ие болды.

17-20 қазан аралығында өткен Универсиа-
даға қатысушы командалар спорт ойындары-
ның 10 түрі бойынша сайысқа қатысты. С.То-
райғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті мен Павлодар мемлекеттік пе-
дагогикалық институтының спорттық алаңда-
рында өткен спорт сайысында үлкен теннис, 
волейбол, мини-футбол, шахмат, баскетбол, 
армрестлинг, үстел теннисі, футбол, тоғызқұ-
малақ, қазақша күрес бойынша бес күн бойы 
жүлделі орындарға тартысты талас жүрді.

Облыстың кіл мықты спортшы студент-
терінің басын қосқан жарыста С.Торайғыров 
атындағы ПМУ құрамасы үздік нəтиже көр-
сетті. Қыздар арасындағы үстел теннисі, 
ерлер арасындағы армрестлинг, ерлер ара-
сындағы баскетбол, қыздар арасындағы во-
лейбол, қыздар жəне жігіттер арасындағы 
шахмат бойынша жүлделі орындарды қан-
жығаладық.

Павлодар облыстық универсиаданың 

күміс жүлдесі – ІІ орынды С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік универси-
тетінің тоғызқұмалақ, үстел теннисі, қазақ-
ша күрес бойынша құрама командалары ие-
ленді. Қола жүлде – ІІІ орынға мини футбол, 
волейбол, баскетбол, футбол командалары 
ие болды.

Кешенді есеп бойынша Павлодар мемле-
кеттік университетінің құрама командалары 
ІІ орынға жайғасты. С.Торайғыров атындағы 
ПМУ командасы жалпы командалық есепте 
ІІ орын Кубогімен марапатталды.

С.Торайғыров атындағы ПМУ «Сұңқар» 
спорттық клубының төрағасы Жаудат Аблеев:

– Біздің студенттердің универсиададағы 
жетістіктері ойымыздан шықты. Бұл сынды 
спорттық бəйгелерде спортшыларымыз ба-
бын табады, көзге түседі, Қазақстанның ұлт-
тық құрама командаларында өнер көрсету-
леріне жол ашылады деп есептеймін, – деді 
ол өз сөзінде.

ПМУ білім кеңістігі 
кеңінен қанат жаюда
2014-2015 о�у жылында С.Торай ыров атында ы Павлодар мемлекеттік универси-
тетіні� «Foundation» факультетінде шетелдік �аза� диаспоралары, оралмандар 
мен шетелдік азаматтар �шін даярлы� бөлім ашылды.

Даярлық бөлімнің ашылу мақсаты ше-
телдік қазақ диаспоралары, оралмандар 
мен шетелдік азаматтардың бейімде-
луіне жағдай тудырып, алдағы уақытта 
елімізде білім алуына жол ашу болып та-
былады.

Павлодар мемлекеттік универси-
теті даярлық бөлімнің алғашқы тыңдау-
шылары – Қытайдағы қазақ жастары. 
«Foundation» факультетінің мамандары 
қонақтарды оқу ордамызбен таныстырып, 
жоғары оқу орнының басшылығымен кез-
десу ұйымдастырды. С.Торайғыров атын-
дағы ПМУ даму стратегиясы, тəрбие жəне 
əлеуметтік жұмыс жөніндегі проректоры, 
саяси ғылымдарының докторы, профес-
сор Арман Ақышев қонақтарды қарсы 
алып, Қазақстан Республикасының Прези-
денті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақс-
тан-2050» Стратегиясындағы оқу-білім 
мəселесіне айрықша көңіл бөлді. «Елба-
сы алдағы уақытта білім беру ісін жаңа 
деңгейге көтеріп, жан-жақты дамытудың 

жолдарын анықтап, белгілеп берді. «Қа-
зақстан-2050» Стратегиясының оқу-білім 
жөніндегі бұл міндеттері де шетелдік қан-
дастарымыз үшін өте маңызды. Өйткені, 
қазіргі кезде шетелдегі қазақ жастары ата-
мекенге келіп, білім алуға өте ынталы», – 
деп түйіндеді Арман Айтмұхаметұлы.

Мұнымен қоса, кездесу барысында С.То-
райғыров атындағы ПМУ оқу жұмыстары 
жөніндегі проректоры Нелли Пфейфер 
университеттің оқу процессі мен даярлық 
бөлімінің оқу жоспарына енгізілген пəндерге 
терең тоқталды.

Кездесу соңында Павлодар мемлекеттік 
университетінің болашақ студенттері Қа-
зақстанда білім алуға ынтық екендерін 
жеткізді. Атамекенінде білім алу мүмкіндігі-
не ие болған жастар С.Торайғыров атында-
ғы ПМУ қабырғасында барынша жан-жақты 
сапалы білім алу үшін жасалған жағдайла-
ры, соның ішінде Студенттер үйінен баспа-
на бергендері үшін университет басшылы-
ғына алғыстарын білдірді.

Бетті даярлаған Жанар ЕЛЕШОВА
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Кадры для ГП ИИР-2
В рамках реализации программы уча-
стия ПГУ имени С. Торайгырова в под-
готовке кадров для Государственной 
программы индустриально-инноваци-
онного развития Республики Казахстан 
на 2015 – 2019 годы (ГП ИИР – 2) ПГУ 
имени С. Торайгырова посетили пред-
ставители консалтинговой компании 
McKinsey&Company Илья Симоненко и 
Алима Зиманова, а также сотрудник 
программного офиса консорциума вузов 
Казахстана по реализации подготовки 
кадров в рамках ГП ИИР – 2 Лариса Не-
федова.

Министерством образования и науки 
РК ПГУ имени С. Торайгырова опре-
делен базовым вузом в Павлодарской 
области по 4 отраслям: энергетика, ме-
таллургия, машиностроение, нефтехи-
мия.

На совещании по вопросам реали-
зации программы участия ПГУ имени 
С. Торайгырова в ГП ИИР – 2 приняли 
участие проректор по учебной рабо-
те, д.п.н., профессор Нелли Пфейфер, 
директор департамента по академиче-
ским вопросам Ренат Нургожин и со-
трудники проектного офиса ПГУ имени 
С. Торайгырова по реализации подго-

товки специалистов в рамках ГП ИИР-2 
Петр Быков, Алексей Богомолов, Сал-
танат Кенбеилова, Асылбек Касенов, 
Евгений Приходько.

На встрече были обсуждены перспек-
тивы развития энергетики, металлур-
гии, машиностроения и нефтехимии 
Павлодарского региона в рамках реа-
лизации программы ГП ИИР – 2, роль 
ПГУ имени С. Торайгырова в подготовке 
кадров для ГП ИИР – 2, опыт универси-
тета в реализации дуального обучения, 
академической мобильности, пригла-
шения зарубежных ученых и других ви-
дах деятельности.

Проректор по учебной работе, д.п.н., 
профессор Нелли Пфейфер отмети-
ла, что сегодня Павлодарский госуни-
верситет успешно решает задачи вне-
дрения новых эффективных методов 
обучения в подготовке конкурентоспо-
собных, востребованных экономикой 
специалистов. «Например, программы 
дуального обучения и полиязычия в 
ПГУ им. С. Торайгырова реализуется по 
19 и 16 образовательным программам 
соотвественно, по программе акаде-
мической мобильности только за 2014 
выехало 75 наших студентов, 70 маги-
странтов прошли зарубежные стажи-
ровки, а привлечение зарубежных лек-
торов к учебному процессу позволяет 
нашим студентам достичь профессио-
нальной подготовки мирового уровня, – 
подчеркнула Нелли Эмилевна.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінде шетелдік дәріскерлерді шақыру уни-
верситеттік бағдарламасы шеңберінде белгілі ше-
телдік ғалымдар студенттерге, магистранттар мен 
докторанттарға дәріс курстарын оқуда.

Университетке шетелдік 
дəріскерлерді шақырту бағ-
дарламсы аясында С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
«Орындаушылық өнер» ка-
федрасына Дундекова Ев-
гения (Италия), «География 
жəне туризм» кафедрасы-
на Давид Лорант (Венгрия), 
«Журналистика» кафед-
расына Георгий Мезцарос 
(Венгрия), «Химия жəне 
химиялық технологиялар» 
кафедрасына Тибор Па-
синцкий (Венгрия), «Шетел 
филологиясы жəне аударма 
ісі» кафедрасына Виктория 
Лебович (Венгрия), Каталин 
Пинель (Венгрия), «Педа-
гогика жəне психология» 
кафедрасына Томас Томпа 
(Венгрия), «Философия жəне 
əлеуметтік- г уманитарлық 
пəндер» кафедрасына Ка-
талин Кроо (Венгрия), «Био-
технология» кафедрасына 

Хвыля Сергей (Ресей, Моск-
ва қ.), «Транспорттық техника 
жəне логистика» кафедрасы-
на Мирослав Свитек (Чехия) 
келді.

«Орындаушылық өнер» 
кафедрасының студент-
тері мен магистрантта-
рына дəріс оқыған дəріс-
кер – Джоакино Россини 
атындағы Пезаро консер-
ваториясының профес-
соры, халықаралық са-
йыстарының жүлдегері, 
əлемге танымал опера 
əншісі, қойылым-опера 
режиссері Дүндекова Ев-
гения. Ол «Еуропаның во-
калдық өнері жəне дауыс-
ты қою» тақырыбында 
«Орындаушылық өнер» 
кафедрасында дəріс оқы-
ды. «Орындаушылық өнер» 
кафедрасының филиалы 
ретінде музыкалық кол-
леджде, қосарлы білім 
беру бағдарламасы аясын-

да облыстық филармония-
сының камералық хорында 
шеберлік сынып өткізді.

Халықаралық дəрежедегі 
дəріскер Давид Лорант өз 
дəрісінде туризм жаһандық 
мəселелерін қозғады. Геор-
гий Мезцарос əлемдік БАҚ 
заңнамалары мен этикасы, 
журналистердің социология-
лық жұмыстарына қатысты 
мəселелерге баса назар ау-
дарды. Виктория Лебович 
студенттерге аударма тео-
риясы туралы, Томас Томпа 
патопсихология, медици-
налық психологияның жаңа 
бағыттарынан хабар берді. 
Каталин Кроо студенттерді 
мəдениеттің экологиясы 

жəне постмодернизм эсте-
тикасы турасындағы мəлі-
меттерге қанық етті. Мирос-
лав Свитек бүгінгі күнгі көлік 
жүйесі мен көлік құрылғы-
ларын автоматтандырудың 
түйіткілді мəселелерін қоз-
ғады.

Жалпы шетелдік дəріс-
керлерді университетке 
шақырту бағдарламасы 
С.Торайғыров атындағы 
ПМУ студенттеріне ғылыми 
жұмыстармен айналысуға, 
əлемнің алдыңғы қатарлы 
ғалымдарының ғылыми жо-
балары мен зерттеу жұмыс-
тарының тың бағыттарымен 
танысу мүмкіндігіне жол 
ашады.

МЕНЯЙ МИР К ЛУЧШЕМУ
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ И ДЕПРЕССИИ ПРИДУМАЛИ СТУДЕНТЫ 

ПАВЛОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. С. ТОРАЙГЫРОВА.
В коридорах и фойе они 

повесили плакаты с надпи-
сями «Обними меня и возьми 
чупа-чупс». Студенты с энту-
зиазмом начали спасаться от 
хандры, раскрывая друг дру-
гу дружеские объятия.

«Осенняя хандра характери-
зуется подавленностью, отсут-
ствием энергии, то есть теми 
качествами, от которых стра-
дают многие из нас в холод-

ное время года. Существует 
много способов профилактики 
и борьбы с этим недугом. Вот 
поэтому мы и решили провести 
впервые такую акцию, кото-
рая поможет поднять настрое-
ние», – отметили в комитете по 
делам молодежи ПГУ.

Кроме того активисты коми-
тета по делам молодежи по-
сетили детский дом семейного 
типа в селе Шакат Павлодар-
ской области.

В ходе встречи студенты 
провели психологические тре-
нинги, различные конкурсы. 
Ребята из детского дома пока-
зали свои таланты, приняли ак-
тивное участие во всех играх, 
пели песни. Воспитанники с 
удовольствием общались со 
студентами, которые устроили 
им настоящий праздник.

Организаторы акции сооб-
щают, что посещают детские 
дома далеко не впервые. Для 

студентов Павлодарского го-
сударственного университета 
им. С. Торайгырова подобные 
мероприятия стали уже тради-
ционными. Активисты комитета 
по делам молодежи регуляр-
но организовывают благотво-
рительные поездки в детские 
дома и школы-интернаты горо-
да и области.

«Каждый находящийся здесь 
воспитанник нуждается во вни-
мании, и мы попытались его 

восполнить. Так приятно было 
смотреть на веселых ребят, 
радостных от этой встречи. Я 
считаю, что наша задача за-
ключается в том, чтобы дети 
как можно больше смеялись и 
радовались жизни», – подчер-
кнула председатель КДМ Акбо-
та Сарыбай.

В завершении встречи акти-
висты КДМ подарили ребятам 
футбольные, баскетбольные и 
волейбольные мячи.

Шетелдік ғалымдар 
университетімізде
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Өнертапқыш ғалымды 
құттықтаймыз!

Техника ғылымдарының док-
торы, С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универси-
тетінің көліктік техника жəне логис-
тика кафедрасының профессоры 
Абылхан Қаракаев республикалық 
«Инновациялық форсаж» иннова-
циялық бизнес-жобалар байқауы-
ның жеңімпазы атанды.

Абылхан Қосмұрзаұлы 1000-ға 
жуық ғылыми, оқу-əдістемелік жұ-
мыстарының жəне басқа да басы-
лымдардың, 3 монографияның, 20 
оқу əдістеменің авторы. Сондай-ақ, 
ғалым 90 авторлық куəліктердің жəне 
КСРО, РФ жəне ҚР инновациялық па-
тенттерінің иегері.

Абылхан Қаракаев 2013 жылдың 
өтінімдері бойынша өнертабыстық 
жұмысқа 17 өтініш білдірген. Сол 
жылдың өзінде барлық өтінішіне оң 
жауап алып, инновациялық патенттер 
мен авторлық куəліктерге ие болды. 
Өнертапқыш ғалымның 2014 жылы 
зор жетістігі ретінде «Шапағат» рес-
публикалық өнертабыс байқауында-
ғы ЖОО ғалымдарымен бірлескен 
ұжымдық жеңісін атауға болады. 
Аталмыш байқауда Абылхан Қара-
каев «Ең белсенді өнертапқыш» но-
минациясының иегері атанды.

ҚР Индустрия жəне жаңа техноло-
гиялар министірлігі Технологиялық 
даму жөніндегі Ұлттық агенттіктің 
ұйымдастырған Республикалық «Ин-
новациялық форсаж» инновациялық 
бизнес-жобалар байқауында С.То-
райғыров атындағы ПМУ профессо-
ры, техн.ғ.д. Абылхан Қарақаев 576 
өтініштер арасынан оза шауып, 7,5 
миллион теңге гранттың иесі атанды.

Абылхан Қаракаев байқауда отын 
жүйелерінің инновациялық тиімді 
шешімін ұсынды. Ғалым өзінің өнер-
табысын дизелді қозғалтқыштарға 
орнатуға кеңес береді. Соның нəти-
жесінде жұмсалған дизельдік отын-
ның қоршаған орта мен адамзатқа 
зияндылығын қозғалтқыштардың 
түрі мен нысаналы қызметіне байла-
нысты 40 пайыздан бастап, 2-3 есеге 
дейін азайтуға болады.

Ғалымның айтуынша ең күрделі мə-
селелердің шешімі мүмкіндігінше қа-
рапайым болуы тиіс. Сондықтан, кез 
келген механизатор жылу жүйесінде 
қолданатын тетіктерді оңай пайда-
сына асыра алатын ғалымның бұл 
өнертабысын ауылшаруашылық жəне 
адамның қатысатын басқа да салала-
рына əбден қолдануға болады.

С.Торайғыров атындағы ПМУ про-
фессорыды табысты жетістігімен 
əріптестері мен газет редакциясы 
атынан құттықтаймыз!

ның жеңімпазы атанды.
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Білім-ғылым

Престиж учительской про-
фессии напрямую зависит 
от престижа образования в 
обществе. Я помню, каким 
было стремление молодежи к 
образованию в 60-70-х годах. 
Учитель был тогда уважаемым 
и авторитетным человеком, 
особенно на селе. Поэтому 
проблемы с выбором профес-
сии у меня не было. Учась в 
Павлодарском педагогиче-
ском училище, я поняла, что 
сделала правильный выбор и 
уже никогда не изменю своей 
профессии. Мне было безумно 
интересно учиться. И в этом 
несомненная заслуга педаго-
гов училища, которые с пер-
вых дней вселяли в сознание 
каждого из нас понятие о не-
обходимости учиться, посто-
янно совершенствовать свои 
знания, оттачивать умения, не 
отставать от требований вре-
мени. А образцом и примером 
для подражания был директор 
педучилища Бейсен Ахмето-
вич Ахметов. Он был для нас 
и мудрым наставником, и за-
ботливым отцом, и чутким вос-
питателем. Благодаря ему, я 
запомнила на всю жизнь, что 

учитель должен уважительно 
относиться к ребенку, пони-
мать и принимать его пробле-
мы, иметь искреннее желание 
отдавать свою энергию, ду-
шевное тепло десяткам и сот-
ням детей.

Имея за плечами 40-лет-
ний опыт работы в должности 
директора СОШ № 19, школы 
национального возрождения, 
областной многопрофильной 
школы-лицея для одаренных 
детей, Павлодарского педа-
гогического колледжа им. Б. 
Ахметова, могу сказать, что 
современный учитель должен 
соответствовать требованиям 
нового времени, он должен 
учиться в течение всей своей 
педагогической деятельности. 
Нужно всегда помнить: обу-
чать – значит вдвойне учиться 
самому. Чтобы воспитать со-
временного, коммуникабель-
ного, всесторонне развитого 
человека с инновационным 
потенциалом, учитель сам 
должен стать таковым. Усло-
вий для образования, самосо-
вершенствования, повышения 
квалификации сегодня много. 
Особой проблемы, чтобы раз-

виваться профессионально, 
нет – всё зависит от желания 
самого учителя, его внутрен-
ней мотивации. У современ-
ного учителя должно быть ис-
креннее желание работать в 
школе, получать радость от 
маленьких побед своих уче-
ников, он должен любить свою 
профессию, любить то, что 
преподает и тех, кому препо-
дает.

А ещё должна быть са-
мокритичность, огромная 
требовательность к себе и 
постоянная неудовлетворён-
ность собой. Именно эта не-
удовлетворенность заставля-
ет нас стремиться к новому, 
лучшему. Чтобы идти в ногу 
со временем, я получила вто-
рое высшее экономическое 
образование, защитила дис-
сертацию по теме: «Развитие 
творческого потенциала уча-
щихся в условиях взаимодей-
ствия лицей-вуз» и получила 
ученую степень кандидата 
педагогических наук, в 2014 
году мне присвоено звание до-
цент. Современный учитель, 
безусловно, должен быть кон-
курентноспособным. Это тре-

бование времени. Конкурен-
ция даёт толчок к развитию 
профессионализма,к повыше-
нию квалификации.

Гуманность и толе-
рантность, настойчи-
вость и мобильность, 
ответственность и 
преданность своей 
профессии, креатив-
ность и оптимизм – все важ-
но, чтобы быть Учителем с 
большой буквы. Конечно, быть 
современным учителем не-
просто: возросли требования 
к педагогам, изменились дети 
и их отношение к учителям. И 
всё же в последние годы за-
метно повышается престиж 
профессии. Увеличение за-
работной платы, рост матери-
ального вознаграждения тру-
да – это общественная мера 
признания профессии учи-
теля. В среде учеников свои 
критерии престижности. Для 
них учитель-профессионал не 
только тот, который отлично 
знает свой предмет, но и тот, 
кто может разделить с учени-
ком его горести и печали, вме-
сте порадоваться успехам и 
победам. Как сказал один мой 

б ы в -
ший ученик, хо-

роший учитель не только тот, 
который хорошо учит, а тот, 
которого еще любят. Родители 
же определяют престиж учите-
ля его мастерством, челове-
ческими качествами, стилем 
общения и результатами об-
разованности учащихся. Ме-
няется общество, повышается 
уровень его образованности и 
вместе с ним меняется требо-
вание к образованию. Недале-
ко то время, когда профессия 
УЧИТЕЛЬ станет одной из са-
мых престижных в нашей стра-
не.

Кайныш Курмашевна 
Жумадирова,

к.п.н. профессор
кафедры «Педагогики и 

псхологии»

Жоғары математиканың да-
муына өмірі мен бар еңбегін сарп 
еткен физика-математика ғы-
лымдарының кандидаты, про-
фессор Мағзұм Мұхтаровтың 
өз ісіне деген жауапкершілігі, 
ғылымға деген адалдығы талай 
әріптестері мен шәкірттеріне 
өнеге болып келеді.

ƏКЕ ЖОЛЫН ҚУҒАН
Мағзұм Мұхтаров 1939 жылы 1 қара-

шада Павлодар обылысы қазіргі Май 
ауданының орталығы Көктебе ауылын-
да дүниеге келді.

Мағзұм ағаның балалығы соғыс-
тан кейінгі қиын-қыстау жылдарында 
өтті. Сұм соғыстың ызғары елге жетіп, 
ауыл балаларының өміріне өшпес ізін 
қалдырды. Əкесі Мұхтар майданға ат-
танып, екі жылдан кейін «Смоленскі 
облысының жерінде болған қанды 
шайқаста ерлікпен қаза тапты» деген 
«қара қағаз» келді. Анасы Қамар со-
ғыс жылдарындағы иыққа түскен ауыр 
жүгін арқалай жүріп, балалары Бағат 
пен Мағзұмды ел қатарлы бағып-қағып, 
білім береді. 

Зерек Мағзұм оқу-білімге жаны құш-
тар болып өсті. Жастайынан білім ала 
жүріп, еңбекке ерте араласты. Оқудан 
қалт босағанда ауыл есепшісіне қол 
ұшын тигізетін. Ауыл қоймасында да 
ол үшін жұмыс табыла кететін. Май, 
ет, дақылды өлшеп, есептеп беру бала 
Мағзұмның ерінбей, жауаптылықпен 
атқаратын шаруасы болатын. Соғыстан 
кейінгі ауыр жылдары есепке жүйрік 

бала ауылдың кез келген қара жұмыс-
тарына араласып жүрді.

Əкесі соғыс басталмас бұрын Көк-
төбе ауылында есепші болып қызмет 
еткен. Қабілетті ұйымдастырушы əрі 
еңбекқор Мұхтар Əділов ауыл адамда-
рының жүрегіне жол таба білетін жан 
еді. Ол кісі Шаған ауылдық кеңесінің 
хатшысы, 1940 жылы Көктөбе ауылы-
ның бастығы дəрежесіне дейін көтері-
леді. Мағзұмның еңбекқорлығы, есепке 
жүйріктігі, кез келген ортада іскерлік, 
ұйымдастырушылық қабілетін танытуы 
əкесінің бойына сіңірген тəлім-тəрбиесі 
болса керек. Əкесінің қайтпас қайсар-
лығы, қиындыққа қайыспайтын қасиеті 
балаларына дарып, ұрпағының өмір-
лерінен жеміс берді.

Бүгінде Мағзұм аға өзінің балалық 
шағын аса бір жылылықпен еске ала-
ды. «Біздің балалық шағымыз соғыстан 
кейінгі уақытқа дөп келді. Жұмыс шаш 
етектен. Оқығымыз да келеді. Оқыдық 
та, еңбек еттік те. Киім мен тағам, оқу-
ға қажетті қарапайым сызғыш, қалам, 
қағаздың өзі жоқтың қасы. Ешнəрсеге 
қарамастан оқуға деген талпыныс, ең-
бек етуге деген құлшыныс болды бізде. 
Қиын уақыт болса да балалығым жар-
қын өткен секілді», – деп бала естелік-
терін ақтарып салды.

БІЛІМДІ ЖЕТЕР МҰРАТҚА
Көктөбе бастауыш мектебін, одан 

кейін Қызыл-құрама (қазіргі Баскөл) 
ауылындағы жеті жылдық мектепті 
үздік бітіреді. Сол жылдары жеті жыл-
дық мектептер əрбір ауылдарда бола 
бермейтін. Мағзұм ағаның басқа ауыл-
ға барып жатып оқу мүмкіндігі болмай 
6 сыныпты екі жыл оқығаны да бар. Екі 
жыл қатарынан бір сыныпта оқу білім-
ге деген құлшынысы, үйренемін деген 
талпынысы болса керек. Кейін Мағзұм 
аға сол кездегі Кочонович ауданы-
ның орталығы бұрынғы Ермак (бүгінгі 
Ақсу) қаласындағы орта мектепте білім 
алады. 1957 жылы Мұхтар Мағзұмов 
оқуды үздік бітіріп, 1958 жылы Алма-
тыдағы С.М. Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетінің математи-
ка факультетіне оқуға түсті. 1963 жылы 
қолына дипломын алып Мағзұм аға 
туған ауылына оралады. 1968 жылыға 
дейін Ермак ауданының Киров, Жал-
тыр, Белогорье орта мектептерінде ма-

тематика пəнінің мұғалімі болып еңбек 
етеді. Бұл жылдары Мағзұм Мұхтаров 
жемісті еңбек етті. Педагогикалық жұ-
мыстармен қатар ауыл, аудан өміріне 
белсене атсалысып, облыстық мəдени, 
спорт шараларына белсене қатысты.

ҒЫЛЫМҒА ЖОЛ САЛҒАН
Мағзұм Мұхтаров 1968 жылы Қара-

ғанды қаласындағы Педагогикалық 
институтқа (қазіргі Е.А. Бөкетов атын-
дағы Қарағанды мемлекеттік универси-
теті) оқытушылық қызметке орналасты. 
Сол білім ордасында 2001 жылға дейін 
аға оқытушы, доцент, «Жоғарғы мате-
матика» кафедрасының меңгерушісі 
қызметтерін атқарды.

Ол 1974-1978 жылдары С.М. Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік универ-
ситетінің аспирантурасында білім ала-
ды. Ал, 1984 жылы Мағзұм Мұхтаров 
Свердлов қаласында М.Горький атын-
дағы мемлекеттік университетінің ғы-
лыми кеңесінде дифференциалдық 
ойындардың шешімін құру теориясы 
бойынша кандидаттық диссертациясын 
сəтті қорғап шығады.

Мағзұм Мұхтаров 60-қа жуық ғылы-
ми əдістемелік еңбектердің авторы. 
Олардың арасында шетелдік басы-
лымдарда жарық көргендері де бар. 
Ол дифференциалдық теңдеулер, ма-
тематикалық физика теңдеулері жəне 
вариациялық есептеу пəндері бойынша 
оқу құралдарын дайындаған. Бұл ең-
бектерімен ғалым аға еліміздің жоғары 
математика саласына зор үлес қосады. 
Өйткені айтулы еңбектер республи-
камыз бойынша ана тілінде басылып 
шыққан оқу құралдардың алғашқы-
ларының бірі. Ғалым жүйрік есепші, 
білікті математик қана емес, ол кісі 
жоғары математиканы қазақшалаған 
ғалым. Кеңестік дəуірде жоғары білім 
беру, жалпы ғылымның тілі – орыс тілі 
болды. Тəуелсіздігімізді жариялап, ең-
семізді көтерген шақтағы ғалымдарға 
өз салалары мен кəсібін қазақшалау-
ға тура келді. Білгенге бұл бір күндік 
оңай шаруа емес. Ал Мағзұм Мұхтаров 
дифференциалдық теңдеулер, мате-
матикалық физика теңдеулері жəне 
вариациялық есептеу пəндері бойынша 
қыруар шаруаның басын қайырды.

Мағзұм аға Е.А. Бөкетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік университетін-

де еңбек еткен жылдары оқу-тəрбиелік 
жұмыстарымен қатар, қоғамдық жұ-
мыстарға да белсене қатысты. Ол уни-
верситеттің математика факультетінің 
кəсіп одақ, партия ұйымдарын басқар-
ды. Мағзұм аға Қарағандыға оқу іздеп 
келген ауылдас жастарға жоғары оқу 
орындарына түсу жолдарын көрсетіп, 
ақыл-кеңестерін беруден аянып қал-
майтын. Ол қазақ жастарының оқуға 
деген бейілін зор бағалап, талай білім-
ге құлшынған жастарды қамқорлады.

ТУҒАН ҚАЛАҒА ОРАЛУ
Мағзұм аға 2001 жылы туған қала-

сына оралып, Павлодар қаласындағы 
Қарағанды экономикалық универси-
тетінің филиалында «Арнаулы пəндер» 
кафедрасының меңгерушісі қызметін 
атқарды.

2002 жылдан бүгінгі күнге дейін 
Мағзұм Мұхтаров С. Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік универси-
тетінің физика, математика жəне ақпа-
раттық технологиялар факультетінде 
«Математика жəне информатика» ка-
федрасының профессоры ретінде бел-
сенді жұмыс атқарып келеді.

Оқу, тəрбие, ғылыми жұмыстарының 
нəтижелері бойынша өзі еңбек еткен 
жоғары оқу орындары ректорларының 
бірнеше рет алғыс хаттарына, бағалы 
сыйлықтарына ие болды. Қарағанды 
облыстық кəсіп одақ Кеңестерінің Құр-
мет грамоталарымен марапатталған. 
2013 жылы облысымызға атқарған ең-
бектері үшін Павлодар облысы əкімінің 
Құрмет грамотасына ие болды.

Сөз түйін. Ғалым, данышпан болып 
дүниеге есігін ашпайды. Ғалым бола-
мын деп ниет еткен адам өмірден үйре-
неді, табиғаттан алады, əке-шешесінен 
жетеді. Əкесі де шешесі де еңбекке, 
адалдыққа, бəрінен бұрын адамдық 
қасиеттерді оның бойына сіңірді. Шы-
ғыстық бір ғұлама «Ғалым болу оңай, 
адам болу қиын» деген екен. Мағзұм 
аға ағайын-туыс, əріптес пен шəкірт-
тері арасында мінез байлығымен, көңіл 
дархандығымен, пейіл адалдығымен, 
адамдық тазалығымен ерек. Қай орта-
да жүрсе де бергенінен берері көп ға-
лымды біз үлгі тұтамыз.

  Жанар ЕЛЕШОВА

ҒАЛЫМНЫҢ 
ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫРЫ

Учись у времени, в котором ты живёшь
(Размышления о профессии учителя)
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Тұлға

ПОЭТ-ПРОРОК
Во-первых, поражает предельно ко-

роткий срок физической жизни (непол-
ных 27 лет) и, соответственно, твор-
ческой деятельности (13 лет). Сколько 
же успел Лермонтов сделать за это 
время! Многих не оставляет впечат-
ление, будто метроном отсчитывал не 
только годы, часы, но буквально мину-
ты жизни поэта, который, предчувствуя 
свой быстрый уход, стремился испол-
нить собственное предназначение. А 
предназначение это он осознал очень 
рано. Как осознал и факт наделения 
его божественным поэтическим да-
ром. Именно реализация этого дара и 
было главным делом жизни Лермон-
това. Делом предельно сложным, тре-
бующим напряжения всех физических, 
душевных и духовных сил человека – 
носителя этого дара. Лермонтов, как 
и Пушкин, бывший для начинающего 
поэта непревзойденным авторите-
том, очень рано воспринял роль поэта 
в этом мире как роль пророка – не-
сущего миру божественные истины. 
Пушкинское прозрение (вылившееся в 
гениальном стихотворении «Пророк», 
которое изображает процесс преоб-
ражения простого смертного в поэта – 
пророка, заканчивающийся непосред-
ственным обращением Создателя к 
поэту: «И Бога глас ко мне воззвал: // 
«Восстань, пророк, и виждь, и внем-
ли,// Исполнись волею моей,// И, обхо-
дя моря и земли,// Глаголом жги сердца 
людей»), воспринял во всей полноте и 
Лермонтов, который представил его в 
различных текстах, апофеозом чего 
стало стихотворение «Пророк». Оно 
изображает трагическое положение 
пророка, отвергаемого миром:

С тех пор как Вечный Судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.

Именно это – поведение людей, к 
которым обращен дар поэта, ради ко-
торых он пришел в этот мир, под любы-
ми предлогами отвергающих Истину, 
заставляет Лермонтова неимоверно 
страдать. Мы процитировали лишь 
часть одного из последних текстов по-
эта, вынужденного констатировать – 
он чужд миру. Впрочем, как и всякий 
истинный поэт, несущий Слово Божье 
человечеству. В том числе и Пушкин, 
смерть которого явилась причиной 
создания стихотворения, расходивше-
гося в рукописных копиях и буквально 
мгновенно сделавшего Лермонтова из-
вестным.

Знакомое всем со школьной скамьи 
произведение «Смерть Поэта» содер-
жит не только одну из первых и эмоци-
онально сильных реакций на убийство 
гения, но и обобщенное предостереже-
ние, которое относится к любым прояв-
лениям зла. Оно актуально во всякое 
время, в том числе и сегодня. Приве-
дем последние 16 строк этого стихот-
ворения, дабы еще раз напомнить:

А вы, надменные потомки
Известной подлостью 

прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие 

обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие 

у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – 

всё молчи!.
Но есть и Божий суд, 

наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете 

к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей 

черной кровью
Поэта праведную кровь!

Подобное выражение Истины неиз-
бежно привело к тому, что Лермонтов 
сразу занял освободившееся место 
первого Поэта России.

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА!
Образ Лермонтова овеян таинствен-

ностью и трагичностью. Спустя сто-
летия, после тщательного изучения 
его биографии и творчества, остается 
много непроясненного и в физической 
жизни (особенно смерти в результа-
те дуэли), и во внутреннем состоя-
нии поэта, и в духовном его статусе. 
Лермонтов как личность, а также его 
творчество вызывают неоднозначные, 
зачастую кардинально противополож-
ные трактовки. Современники поэта 
оставили противоречивые воспоми-
нания, в которых рисуется совершен-
но разный человек. С одной стороны, 
вспыльчивый, самонадеянный, горде-
ливый, внешне непривлекательный 
(невысокого роста, приземистый, кри-
воногий); с другой – внимательный, 
тонко чувствующий, деликатный, с из-
умительно выразительными глазами. 
Столь резкая противоположность вос-
приятия личности Лермонтова, види-
мо, вызвана, в том числе и глубинной 
противоречивостью его натуры. Хотя 
следует учитывать и позицию мемуа-
ристов: резко негативная характерна 

для сторонних наблюдателей, пози-
тивная – для любящих поэта близких 
друзей и родственников.

Лермонтов действительно зачастую 
демонстрировал, мягко говоря, холод-
ность к окружающим его людям. Корни 
этого – в трагических событиях дет-
ства. Мать поэта, Марья Михайловна, 
которая была «одарена душою музы-
кальной», умерла, когда Мише не было 
и трех лет. Отец поэта, Юрий Петрович, 
на девятый день после смерти супру-
ги вынужден был уехать в свое родо-
вое имение, оставив сына, попечение 
над которым полностью взяла на себя 
Елизавета Алексеевна Арсеньева, не-
долюбливавшая зятя и считавшая его 
виновным в столь преждевременном 
уходе дочери (Марии шел лишь 22-ой 
год). Она страстно любила единствен-
ного внука. Энергичная и настойчивая, 
урожденная Столыпина прилагала 
все усилия, чтобы дать ему всё, на что 
только может претендовать продолжа-
тель именитого рода. Она окружила 
внука безграничной любовью, предан-
ной заботой и опекой, но они не могли 
заменить Михаилу родительской люб-
ви. Свидания отца с сыном встречали 
непреодолимые препятствия со сторо-
ны Арсеньевой.

Расставание с отцом было для буду-
щего поэта предельно болезненным, 
оно обострило его одиночество, ко-
торое стало одним из отличительных 
черт творчества поэта. Одно из стихот-
ворений так и называется «Одиноче-
ство».

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье – все готовы:
Никто не хочет грусть делить.
Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как судьбе послушно,
Года уходят, будто сны;
И вновь приходят, с позлащенной,
Но той же старою мечтой,
И вижу гроб уединенный,
Он ждет; что ж медлить 

над землёй?
Никто о том не покрушится,
И будут (я уверен в том)
О смерти больше веселиться,
Чем о рождении моём…

Лермонтов обладал и еще одним 
удивительным даром, трагическим по 
сути своей, даром предсказания – и 
собственной судьбы, и судьбы стра-
ны. Он неоднократно в текстах пред-
сказывал свою раннюю смерть, а в 
стихотворении «Предсказание» поэт 
практически за столетие предостере-
гает Россию от страшных событий и 
исторических деятелей (в человеке с 
булатным ножом узнается Сталин) ХХ 
века:

Настанет год, России 
черный год,

Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю 

любовь,
И пища многих будет 

смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, 

мертвых тел
Начнет бродить среди 

печальных сел,
Чтобы платком из хижин 

вызывать,
И станет глад сей 

бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится 

мощный человек,
И ты его узнаешь – и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! – твой плач, 

твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным 

челом.

МОЛИТВА ПОЭТА
Лермонтов создал совершенно за-

вораживающий художественный мир, 
в котором при всей мощной борьбе 
зла с добром, нигилизма – с верой, 
демона – с Создателем победа оста-
ется за Богом, Который есть Любовь. 
И как бы ни было человеку одиноко и 
тяжело, он всегда имеет возможность 
обратиться к Небесному Отцу и полу-
чить утешение, умиротворение, покой. 
Лермонтов создал целый ряд стихот-
ворений-молитв, отражающих подоб-
ное состояние самого поэта и дающих 
надежду читателю:

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

Читайте Лермонтова! Он, вскрываю-
щий тайны бытия, поможет Вам понять 
смысл собственной жизни, обрести 
гармонию с собой, с миром, со вселен-
ной!

О.А. Иост, 
профессор кафедры русской 

филологии

В эти дни отмечается 200-летний юбилей со дня рождения Михаила Юрьевича Лер-
монтова, который был наделен разносторонними талантами. Общеизвестно, что 
Лермонтов вошел в мировую историю как великий русский поэт, писатель, драматург, 
а также как талантливый художник. К сожалению, социологические опросы показы-
вают, что наши современники, в особенности, молодые люди, знают лишь сам факт 
того, что Лермонтов – поэт, ничего более о нем не зная (не помня имени, отчества, 
произведений, не говоря уже о конкретных текстах его стихотворений). Лермонтов 
появился на свет в ночь с 2 (14) октября на 3 (15) октября 1814 года в Москве.

Юбилейные даты, к счастью, позволяют вновь обратиться (кто-то делает это 
впервые) к личности юбиляра, побуждая понять, почему же он отмечен общей памя-
тью человечества.

Юбилей
В эти дни отмечается 200-летний юбилей со дня рождения Михаила Юрьевича Лер-В эти дни отмечается 200-летний юбилей со дня рождения Михаила Юрьевича Лер-

ПОЭТА
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Ашық дәріс6
2014 жылдың 13 қазан күні С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университетінде Павлодар облысының әкімі Қанат Бозымбаев «Павлодар 
облысының әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы» тақырыбында 
ашық дәріс оқыды.

Ашық дəріске С.Торайғыров атындағы 
ПМУ, Павлодар мемлекеттік педагогика-
лық институты, Инновациялық Еуразия 
университеті, Қ.Сəтбаев атындағы Екі-
бастұз инжинерлік-техникалық институ-
тының студенттері, Павлодар өңірінің 
жастар жəне қоғамдық ұйымдары төраға-
лары, Павлодар облысы Жас ғалымдар 
Кеңесі жəне Жас мемлекеттік қызметкер-
лер Кеңесінің өкілдері қатысты.

Павлодар облысының əкімі Қанат 
Бозымбаев өңір келешегінің дамуы-
на қатысты түйткілді мəселелерді қоз-
ғап, жиылғандарды облыстың өркендеу 
жолындағы көптеген салалардың жос-
парларына қанық етті. Мұнымен қоса, 
ел өткеніне саяхат жасап, бүгінгі күннің 
жетістіктеріне жетелейтін қадамдарды 
түсіндіріп берді. Облыс басшысы сту-
денттік жастармен кездесу барысында 
жастарға келелі кеңес беріп, болашақ 
мамандардың өзекті сұрақтарына жауап 
берді. «Біздің өңіріміздің еңбек нарығы 
үшін химиялық жəне тау-кен салалары 
мамандықтары сұранысқа ие. Сондық-
тан мамандық таңдауда əрбір болашақ 
маман өзіндік сараптама жасауы қажет. 
Бүгінгі жастар өмір толқынымен жүре бе-
руден аулақ болып, білімі арқылы қоғамға 
пайдасын тигізіп, белсенді өмір сүргені 
абзал. Өйткені бүгінде білім – ең маңыз-
ды тауар», – деп жастарға тұщымды ке-
ңестер берді облыс əкімі.

Жиылған көпшілік алдында С.Торайғы-
ров атындағы ПМУ ректоры, э.ғ.д., про-
фессор Серік Өмірбаев ертеңгі күнгі қо-
ғамның төл өкілі жəне жаңа Қазақстанды 
қалыптастыратын бүгінгі өскелең ұрпақ 
екенін атап өтті. «Сіздер, бүгінгі жас-
тар – еліміздің зияткер ұрпағы əрі ертеңгі 
ғылыми əлеуетісіздер. Ғылымдағы түбе-
гейлі өзгерістер кезеңі сіздердің ұрпаққа 
тиесілі болатынына сенімдімін. Таяудағы 
онжылдықта барша адамзатты таңқал-
дыратын коперниктер мен эйнштейндер 
шығатыны даусыз», – деп ескерді Серік 
Мəуленұлы.

Сондай-ақ, дəріске Павлодар облы-
сы əкімінің орынбасары Арын Орсариев, 
əлеуметтік жəне экономикалық сауал-
дар бойынша Павлодар облысы əкімінің 
орынбасары Ғани Сəдібеков, Павлодар 
қаласы əкімі Болат Бақауов, Павлодар 
облысы əкімі аппаратының жетекшісі Ра-
сул Оразғұлов жəне тағы басқалары қа-
тысты.

Дəріс соңында облыс басшысы Қанат 
Алдабергенұлынан Павлодар өңірінің 
студенттік жастары мен белсенділері 
өздерін мазалап жүрген сауалдарына 
нақты жауап алды. Студенттер жолақы, 
экология, Павлодар облысы əкімі стипен-

диясы, əкім қызметінің кемшіліктері мен 
артықшылығы, өңірдің мақсат-аяндарына 
сай сан алуан сұрақтар қойды.

ӨҢІРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
БАҒЫТТАРЫ

Павлодар облысының əкімі Қанат 
Бозымбаев облыстың студенттік жас-
тарына оқыған дəрісінде өңіріміздің 
келешегіне бағытталған əлеуметтік-
экономикалық стратегиясының бағыт-
тарын хабардар етті. Дəріскер Ертістің 
Павлодар өңірінің əлеуеті мен тəуекелін 
саралай отырып, болашаққа нақты ба-
ғыттарды айқындап берді. Халықаралық 
мамандар 2025 жылға арналған облыс-
тың əлеуметтік-экономикалық дамуының 
стратегиясын дайындауда. Айтулы құ-
жат бес бағыттан тұрады.

Бірінші бағыт – облыстың индустрия-
лық-инновациялық дамуы. Павлодар 
облысы еліміздің индустриялық аймағы 
саналғандықтан бұл бағыт экономикалық 
стратегияның басты қадамы болды. Сол 
себепті де химиялық, металлургиялық 
салаларды дамыту бірінші кезекте тұр.

Ал С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті аймағымыздың 
химия, металлургия салаларын дамыту-
ға зор үлесін қоспақ. Облыстың индуст-
риялық-инновациялық дамуы тікелей 
жаңашыл, білікті де білгір мамандардың 
қолында. Аймағымыздың өнеркəсіптері-
не қажетті білікті кəсіп иелерін дайындау 
ісінде университет қосарлы білім беру 
бағдарламасын жүзеге асыруда. Бағдар-
лама бойынша студент білімін тек жоғары 
оқу орнында ғана емес, өнеркəсіп цехта-
рында тəжірбие жүзінде білім алу арқылы 
кəсібін шыңдайды. Бұл жүйе бүгінгі күні 
табысты нəтиже беруде.

Екінші бағыт – агроөнеркəсіптік ке-
шенді дамыту. Қанат Бозымбаевтың ай-
туынша бұл саланы дамыту үшін еңбек 
өнімділігін арттыруға мəн беру керектігін 
айтты. Облыста ірі қара мал өсіруді 
кəсібін өркендетіп, ет өнімдерінің сапасы 
мен санын арттыру да сөз болды дəрісте. 
Баянауыл, Железин, Май аудандарында 
ірі қара мал өсіру қолға алынатынынан да 
хабар болды жастар.

Егін шаруашылығының өнімділігін өсіру 
үшін ылғал сақтау технологияларын қол-
дануға ден қойылады. Облыс мамандары 
Ертіс өзені мен Сəтбаев атындағы канал-
дың əлеуетін пайдаланып, суармалы егін 
шаруашылығын дамытуды көздеп отыр. 
Келешекте С.Торайғыров атыдағы ПМУ 
Агротехнология факультеті дайындаған 
мамандары обылыстың айтулы саласын 
дамытуға атсалысады.

Үшінші бағыт – шағын жəне орта кəсіп-
керліктің аясын кеңейту. Облыс басшысы 
бұл бағыттың аясында бүгінгі күні тиімді 
бизнес жобалардың бірқатарына тоқтал-
ды. Қанат Алдабергенұлы тұрмыстық 
қалдықтарды өңдеу, туризм салаларына 
баса назар аударды. Туризм бағыты бо-
йынша тұзды көлдерді пайдаға асырудың 
тиімділігі қаралып, жан-жақты зерттелуі-
не 2015 жылы қазынадан қаржы бөлінбек. 
Сондай-ақ, жаһанға танымал құс өткелін-
де аспан асты музей жасауда жоспарда 
екен.

Төртінші бағыт – инфрақұрылымды 
дамыту. Бұл бағытты іске асыру мақса-
тында келешекте талай шаруаның басы 
қайырылатын түрі бара. Бірінші кезекте 
облыс, аудан, қалалар аралық жолдар 
ретке келтіріліп, транзиттік магистраль-
дарға қосылу мақсаты тұр. Мұнымен қоса 
облыс басшысы су көлігі қатынасын да-
мытудың тиімділігі туралы сөз қозғап, ке-
лешекте ресейлік мамандармен бірлесіп, 
Ертіс өзені бойынша жүк тасымалын қол-
ға алынатындығын мəлімдеді.

Бесінші бағыт облыс тұрғындарының 
өмір сүру сапасын арттыруға бағытталып 
отыр. Құжаттың бұл бағыты негізгі білім, 
денсаулық сақтау, əлеуметтік қорғау са-
лалары бойынша дамытуды мұрат етеді. 
Осы салалардағы кемшіліктерді есепке 
ала отырып, нақты қадамдар жасалады 
деді Қанат Алдабергенұлы.

Павлодар облысыныңы əлеуметтік-
экономикалық стратегиясы айқындал-
ған бұл құжаттағы белгіленген бағыттар 
өңіріміздің дамуына серпін берері сөзсіз. 
Құжаттың бес бағыты бойынша атқары-
латын мақсатты қадамдарға С.Торайғы-
ров атындағы Павлодар мемлекеттік уни-
верситеті де өз үлесін қосары хақ.

Бір сөзбен айтқанда облыстың индуст-
риялық-инновациялық дамуы күн өскен 
сайын артатын болады. Осыдан білікті 
мамандарға деген қажеттілік те өсетін 
болады. Бүгіннің өзінде аймақ кəсіпорын-
дары білікті инженерлер, металлургия, 
энергетика, химия, тау-кен сала маман-
дары, геодезистер, электргаз дəнекер-
леушілері сынды мамандардан мұқтаж-
дық көруде. Болашақта С.Торайғыров 
атындағы ПМУ дайындаған бүгінгі күн сұ-
ранысына сай заманауи мамандар жерде 
қалмайтыны анық.

Павлодар мемлекеттік университеті 
жаңа заман талабына сай мамандықтар-
дың алуан түрін ұсынып келеді. Мəселен 
білім ордасы Қазақстан Республикасы 
Білім жəне ғылым министрлігі тарапынан 
үдемелі индустриялық-инновациялық 
бағдарламасының жобаларына енгізіл-
ген.

– Аймақтың индустриялық-инновация-
лық дамуы мұнай-химия, энергетика, ма-
шинажасау, металлургия салаларының 
өркендеуіне даңғыл салады. Сол себепті 
С.Торайғыров атындағы ПМУ əлі де бұл 
бағыттарды дамытатын болады, – деп 
мəлім етті өз сөзінде С.Торайғыров атын-
дағы ПМУ ректоры Серік Өмірбаев.

Дəрістен өңір студенттері пайдаға асар 
ақпарат алды. Өйткені аталмыш Страте-
гия индустриялық-инновациялық даму-
дан өзге білім беру, денсаулық сақтау, 
агроөнекісіптік кешен жəне кəсіпкерлік 
бағыттарын қамтыды.

Павлодар облысының əкімі Қанат Бо-
зымбаевтың ашық дəрісін тыңдаушылар 
зор ықыласпен қабылдады. Аталмыш 
дəріс білім мен ғылымды тоғыстыра біл-
ген бастамашыл студенттердің өз Ота-
нының дамуына серпін беретін жаңа жо-
балармен айналысуға жол ашатынына 
сенімдіміз.

Мереке Амантай,
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
студенті:

– Павлодар облысы əкімі Қанат Бо-
зымбаевтың бүгінгі ашық дəрісінен 
өңірімізге қатысты керек мағлұматқа 
қанықтық. Одан өзге облыс басшы-
сының өзінен өмірлік жəне кəсіби ке-
ңестер алдық. Кез келген болашақ 
маман өзінің кəсіби жолын бастар 
алдында өзі тұратын аймақтың, елдің 
келешегіне көз жүгірткені абзал. Өйт-
кені ел стратегиясына қарай кəсіби 
өмірінің жоспарын құру ел үшін де, əр 
маман үшін де өте тиімді.

Назгүл Рабилова,
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
студенті:

– Дəріс танымды да қызықты өтті. 
Облысымыздың келешектегі мақсат-
мұраттарын айқын білу жастарға өте 
қажет. Өйткені қолдарына диплом 
алғалы жатқан болашақ маман өзін 
қай салада, қай кəсіпорында жұмыс 
жасайтынын бүгін анық білгені жөн. 
Осылайша болашағы айқын, жос-
пары бағыты нақты маманның өңір 
экономикасына тигізер пайдасы да 
өлшеусіз болады. Өз басым дəрістен 
ақпарат алдым. Енді Қанат Алдабер-
генұлы берген кеңестерді өмірімде 
жаратамын деп ойлаймын.

«БІЛІМ – БҮГІНГІ КҮННІҢ 
ЕҢ МАҢЫЗДЫ ТАУАРЫ»
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ƏКІМІ ҚАНАТ БОЗЫМБАЕВ СТУДЕНТТЕРГЕ ОСЫЛАЙ ДЕДІ

АҚПАРАТ КӨЗІ
С.Торайғыров атындағы ПМУ 66 ба-

калавриат, 47 магистратура, 5 докто-
рантура мамандықтары бойынша ма-
мандарды дайындайды.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 19 
жəне 16 оқу бағдарламаларына сəйкес 
қосарлы əрі көптілді білім беру бағ-
дарламалары бойынша білім береді. 
2014 жылдың өзінде академиялық ұт-
қырлық бағдарламасы шеңберінде 75 

студент, 70 магистрант шетелде білім 
алып келді. Ал шетелдік дəріскер-
лерді университетке шақырту бағдар-
ламасы Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің студенттеріне ғылыми 
жұмыстармен айналысуға, əлемнің 
алдыңғы қатарлы ғалымдарының ғы-
лыми жобаларымен, зерттеу жұмыс-
тарының тың бағыттарымен танысу 
мүмкіндігіне жол ашады.



С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газетіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газетіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газеті

С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік уни-
верситеті қабырғасында осы-
мен алтыншы рет өтіп жатқан 
ғылыми конференция жоғары 
мектептердің энергетика сала-
сы үздіктерінің басын қосты. 
Жыл сайын конференцияға қа-
тысушылар, заманауи ғылым 
өкілдері энергетика саласының 
түйіткілді мəселелерін талқы-
лап, оның шешу жолдарын із-
дейді. Биылғы конференцияға 
энергетика тақырыбы арқау 
болды. «EXPO-2017» халықа-
ралық көрмесін өткізу қарса-
ңында айтулы тақырып өзекті 
болып отыр. Ал энергоүнем-
деу технологиялары Павло-
дар мемлекеттік университеті 
ғалымдарының басты зерттеу 
нысандарына айналды. Сон-
дықтан, ғылыми шараға қа-
тысқан университет ғалымда-
рының шартараптан жиылған 
əріптестеріне айтар ойы мен 
тың жаңалықтары көп болды.

Конференцияның модера-
торлық қызметін С.Торайғыров 

атындағы ПМУ ғылыми жұ-
мыс жəне инновация жөніндегі 
проректоры, б.ғ.д., профессор 
Нұрлан Ержанов атқарды. Кон-
ференция жұмысы алдындағы 
бастау сөзінде Нұрлан Тел-
манұлы бүгінгі ғылыми шара-
ның маңыздылығына тоқтал-
ды.

– «Ш. Шөкин оқулары» халы-
қаралық ғылыми-техникалық 

конференциясы осымен алты 
жыл бойы шетелдік, еліміздің 
əрі өңіріміздің энергетика са-
ласы мамандарын бір арнаға 
тоғыстыруда. Жыл өткен сайын 
конференция жұмысы өрісін 
кеңейтіп келеді. Осындай ғы-
лыми кездесу аясында кəсіби 
ынтымақтастық пен серіктестік 
орын алып, көптеген ғылыми 
бастамаларға жол ашылаты-
нына сенімдімін, – деп атап өтті 
өз сөзінде Нұрлан Ержанов.

Ғылыми шарадғы кəсіби ын-
тымақтастық күн санап халықа-
ралық көкжиекті бағындыруда. 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
«Электроэнегетика» кафедра-
сының меңгерушісі, техн.ғ.к., 
профессор Вадим Марковский 
жиылғандар алдына Ресей, 
Беларус мемлекеттерінің əріп-
тестерімен бірлесе отырып жа-
саған үш бағыттағы ауқымды 

жұмысын ұсынды.
– Бұл жоба жұмысы біздің 

мақтанышымыз, – деп аяқта-
ды өз баяндамасын Вадим 
Марковский. Аталмыш жұмыс 
конференция қатысушылары 
арасында зор ықыласпен қа-
былданды. Өйткені баяндама 
соңында көптің көкейіндегі сұ-
рақтарды жауапсыз қалдырма-
ды.

Сондай-ақ шара барысында 
маңызды тақырыптарды өзек 
еткен баяндамалар да оқылды. 
Пленарлық отырыста техн.ғ.д., 
профессор, Омбы мемле-
кеттік техникалық универси-
тетінің «Теориялық жəне жалпы 
электротехника» кафедрасы-
ның меңгерушісі Константин 
Никитин, техн.ғ.к., Қарағанды 
мемлекеттік индустриалды 
университетінің доценті Ар-
тем Гурушкин, техн.ғ.к., доцент, 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
«Электрэнергетика» кафед-
расының меңгерушісі Вадим 
Марковский, техн.ғ.к., С.Торай-
ғыров атындағы ПМУ доценті 

Евгений Приходько энергетика 
саласындағы өзекті мəселе-
лерді қозғаған баяндамаларын 
ұсынды.

Ал, ғалым Евгений Приходь-
ко С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универ-
сиетінің мақтанышы. Ол 2013 
жылдың «Ең үздік оқытушы» 
марапатының иегері. Соны-
мен қоса, Қазақстан Респуб-

ликасының Білім жəне ғылым 
министрлігі бекіткен 2013-2015 
жылдарға арналған ғылыми 
жұмыстарды қаржыландыру-
ға грнатты бөлу байқауында 
техн.ғ.д., профессор Алек-
сандр Никифоровтың ғылыми 
жетекшілігімен Евгений При-
ходьконың жұмысы жеңіске 
жетті.

Техн.ғ.к., «Электроэнергети-
ка» кафедрасының профессо-
ры Марк Клецель релейлі қор-
ғаныс саласы бойынша білгір 
сарапшы, өз ісінің шебері. Ол 
соңғы он жылда 9 магистрант, 
2 техника ғылымдарының док-
торларын, 8 техника ғылымда-
рының кандидатттары мен 1 
Phd докторын дайындады. Ол 
400-ке жуық ғылыми жұмыс, 
ҚР, РФ, АҚШ, ФРГ, Франция ел-
дері бойынша өнертабыстар-
дың 70 патентінің иегері. Марк 

Клецель Томск поли-
техникалық ұлттық 
университетіне дəріс-
кер ретіне шақырту 
алған ғалым. Жəне де 
қазіргі таңда ол С.То-
райғыров атындағы 
ПМУ Phd энергетика 
саласы бойынша дис-
сертациялық кеңестің 
төрағасы.

Марк Клецель 
электр қозғалтқы-
шы бар қосалқы 
бекеттің релейлік қорғаны-
сын жүзеге асыру саласын-
да өнімді еңбек етіп келеді. 
Патенттік анықтау мұндай 
құрылымның əлем бойын-
ша теңдесіз екенін көрсетіп 
отыр. Бұл жұмыс энергети-
калық факультеттің докто-
ранттары Асхат Бергузинов 
пен Бауыржан Машрапов-
тың қатысумен жасалды. 
Құрылғының қолданысы 
қарапайым, магнитсіз мате-
риалдан жасалған, əрі сал-
мағы мен көлемі де шағын. 
Бұл құрылғы энергетика, 
өнеркəсіптік жəне ауылша-
руашылық кəсіпорындар 
қолданысына арнап құрас-

тырылған.
Келесі ғалым С.Торайғыров 

атындағы ПМУ «Электроэ-
нергетика» кафедрасының 
профессоры техн.ғ.д., ЖАК 
профессоры Александр Ново-
жилов – экономиканың барлық 
салаларына энергетиканың 
тиімділігін арттыру мен сапалы 
энергиямен жабдықтау бойын-
ша табысты жұмыс жасап жүр-
ген ғалым. Александр Новожи-
ловтың ғылыми жұмысы бүгінгі 
энергоүнемдеу талаптарына 
сай келеді. Ал жұмысының ма-
ңыздылығы өте зор.

Конференцияға құрметті 
қонақ ретінде Энергоүнемдеу 
институтының басшысы Ер-
жан Темірханов, «ҚазАзияЭкс-
по» ЖШС басшысы Сергей 
Литвинов, қалалық электр 
жүйелері кəсіпорынының бас 
инженері Сергей Кириленко, 

қалалық тұрғын үй электр жү-
йелері кəсіпорынның бас ин-
женері Павел Морозов, «Қа-
зақстан Алюминий» АҚ бас 
энергетигі Игорь Малышев 
шақырылды.

– Өздеріңіз байқағандай кон-
ференцияға студенттермен 
қатар, белгілі ғалымдар мен 
өнеркəсіп өкілдері қатысуда. 
Біз ғылыми жетістіктеріге білім 
мен өндіріс орындарында өмір 
сыйлап жүрміз. Бұл жұмыстар 
біздің ғалымдар, докторант-
тар мен магистранттардың 
еншісіндегі іс болатыны мəлім. 
Сондықтан осы сынды конфе-
ренция біздің энергетикалық 
факультет үшін, жалпы еліміз 
үшін өте қажет кездесу, – деді 
энергетикалық факультет де-
каны, техн.ғ.к., профессор 
Александр Кислов.

Секциялар арасындағы 
үзілісте конференция қонақта-
ры мен қатысушылары «Акаде-
мик Ш.Шөкин – Қазақстан энер-
гетикасының негізін қалаушы» 
кітап көрмесімен танысып шық-
ты. Көрнекті қазақ энергетигі, 
техника ғылымдарының док-
торы, профессор, Қазақ КСР 
Ғылым академиясының акаде-
мигі, Қазақ энергетика ғылыми-
зерттеу институтының негізін 
салушы əрі тұңғыш басшысы 
Шапық Шөкиннің құрметіне 
орай С.Торайғыров атындағы 
ПМУ дəрісханасының біріне 
есімі берілді. Ал Павлодар қа-
ласының орталық көшелерінің 

бірін белгілі ғалым есімімен 
атады.

Конференция ұйымдасты-
рушыларының бірі профессор 
Александр Кислов Шапық Шө-
киннің ғұмырлық баянынан қы-
зықты мағлұматтар берді.

– Жалпы Шапық Шөкиннің 
өмірі бүгінгі энергетика сала-
сының мамандарына өнеге. 
Ал бүгінгі жастарымыз – өте 
дарынды, шығармашыл жəне 
ғылымға құштар жандар. Ғы-
лыми əлеуеті жан-жақты дамы-
ған, бəсекеге қабілетті мемле-
кеттер қатырнан Қазақстанды 
көргісі келген студенттер ар-
ман, күш жəне білім қанатын-
да мұраттары мен идеяларын 
жүзеге асырады деген сенім-
демін, – деп жастарға зор 
сенімін білдіріп, қортындылады 
конференция жұмысын Алек-
сандр Кислов.

Сөз түйін. 2017 жылы Астана 
қаласында өтетін EXPO-2017 
халықаралық көрмесінің тақы-
рыбына «Болашақ энергиясы» 
арқау болуда. «Болашақ энер-
гиясы» тақырыбы жер жаһанда 
зор маңызға ие болып отыр. 
EXPO сияқты халықаралық 
көрмелерге қатысу қай елдің 
болса да əлеуетін дүниежүзі-
не паш етуге берілген тама-
ша мүмкіндік деуге болады. 
Сондықтан осы уақыттары 
еліміздің энергия жəне энер-
гия үнемдеуді зерттеп жүрген 
ғалымдары үшін үлкен сынақ 
күтіп тұрғаны да белгілі.

7Конференция

  Бетті даярлаған Жанар ЕЛЕШОВА

С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ «VI Ш. ШӨКИН ОҚУЛАРЫ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ. КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЖҰМЫСЫНДА ҚАЗАҚСТАН, ТАЯУ ЖƏНЕ АЛЫС ШЕТЕЛДЕГІ ҒАЛЫМДАР 

ЭНЕРГЕТИКА ЖƏНЕ ЭНЕРГОҮНЕМДЕУ САЛАЛАРЫ БОЙЫНША ҮЗДІК 
ЖОБАЛАРЫ МЕН ЖҰМЫСТАРЫН ҰСЫНДЫ.

С.ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК 

БІЛІМ - �ЫЛЫМ - ӨНДІРІС
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Студенттік өмір

2014 жылдың 21 қазаны күні Естай 
атындағы қалалық мəдениет сарайын-
да С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің 1 курс 
студенттерін университет студенттері 
қатарына салтанатты түрде қабыл-
дауы өтті.

Гала концерттік бағдарламаға С.Торай-
ғыров атындағы ПМУ студенттері мен 
Студенттік филармония ұжымы қатысты.

Қызығы мен қиындығы қатар жүретін 
студенттік өмірді жаңа бастаған студент-
терге С.Торайғыров атындағы ПМУ рек-
торы, э.ғ.д., профессор Серік Өмірбаев 
жүрекжарды құттықтау лебізін арнады. 
«С.Торайғыров атындағы ПМУ 66 бака-
лавриат, 47 магистратура, 5 докторантура 
мамандықтары бойынша мамандарды да-
йындайды. С.Торайғыров атындағы ПМУ 
19 жəне 16 оқу бағдарламаларына сəйкес 
қосарлы əрі көптілді білім беру бағдар-
ламалары бойынша білім береді. 2014 
жылдың өзінде академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы шеңберінде 75 студент, 
70 магист-
рант шетел-
де білім алып 
келді. Ал ше-
телдік дəріс-
керлерді 

университетке шақырту бағдарламасы 
Павлодар мемлекеттік университетінің 
студенттеріне ғылыми жұмыстармен ай-
налысуға, əлемнің алдыңғы 

қатарлы ғалымдарының 
ғылыми жобаларымен, 
зерттеу жұмыстарының 
тың бағыттарымен та-
нысу мүмкіндігіне жол 
ашады. Сондықтан 
С.Торайғыров атында-
ғы ПМУ студенттеріне 

білім, ғылым 
к ө к ж и е г і н 
б а ғ ы н -
д ы р ы п , 
к ə с і б і н 
ш е б е р 
ұ ш т а й 

а л у ғ а 
б а р 

мүмкіндіктер жа-
салған», – деп 
ПМУ студентінің 
мүмк інд ік тер іне 

айырықша тоқталды 
Серік Мəулен ұлы.

2014 жылдың 8-17 
қазаны аралығын-
да университетте 

факультеттер арасында шығармашы-
лық байқау өтті. Байқаудың нəтижесі бо-
йынша бас жүлдені Агротехнологиялық 
факультеті жеңіп алды. Бірінші орынды 
Металлургия, машинажасау жəне көлік 
факультеті қанжығасына байлады. Ал 
Химиялық технологиялар жəне жараты-
лыстану факультетінің студенттері екінші 
орын иегері деп танылды. Үшінші орынды 
гуманитарлық-педагогикалық факультет 
иеленді. Ерекше өнерімен тамсандырған 
өнерпаздарды алғыс хаттар мен 
дипломдармен марапаттады.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 
Ертістің Павлодар өңіріндегі ал-
ғашқы жоғары оқу орны. Əлі күнге 
дейін жоғары мектеп Павлодар об-
лысында кəсіби білікті мамандар-
ды даярлап келеді. Ал бүгінде білім 
ордасы еліміз бойынша төрт жыл 
бойы үздік бес жоғары оқу орын-
дары қатарынан бой түзеуде. Пав-
лодар мемлекеттік университетінің 
студенттері Қазақстан Халықтары 
ассамблеясы, Жастар ісі бойын-

ша комитеті, сту-
денттік радио, де-
баттық клуб, КТК, 
жастар қоғамдық 
бірлестігі, еңбек 

жəне спорт секцияларында өздерін шы-
ғармашылық жəне кəсіби қырынан таны-
тып келеді.

С.Торайғыров атындағы ПМУ студенті – 
білім алып, ғылыммен айналысып, ең-
бекті сүйіп, студенттік өмірін қызықты да 
танымды өткізуге құштар тұлға. Сол се-
бепті оқу орданың студентіне білікті ма-
ман, ұшқыр ойлы ғалым, мəдениетті əрі 
өнегелі азамат болуы үшін университет 
барынша жағдай туғызған.

бағдарламасы шеңберінде 75 студент, 
70 магист- налысуға, əлемнің алдыңғы 

қатарлы ғалымдарының 
ғылыми жобаларымен, 
зерттеу жұмыстарының 
тың бағыттарымен та-
нысу мүмкіндігіне жол 
ашады. Сондықтан 
С.Торайғыров атында-

70 магист-
рант шетел-
де білім алып 
келді. Ал ше-
телдік дəріс-
керлерді 

налысуға, əлемнің алдыңғы 
қатарлы ғалымдарының 

ғылыми жобаларымен, 
зерттеу жұмыстарының 
тың бағыттарымен та-
нысу мүмкіндігіне жол 
ашады. Сондықтан 
С.Торайғыров атында-С.Торайғыров атында-
ғы ПМУ студенттеріне 

білім, ғылым 
к ө к ж и е г і н 
б а ғ ы н -
д ы р ы п , 
к ə с і б і н 
ш е б е р 
ұ ш т а й 

а л у ғ а 
б а р 

мүмкіндіктер жа-
салған», – деп 
ПМУ студентінің 
мүмк інд ік тер іне 

айырықша тоқталды 
Серік Мəулен ұлы.

2014 жылдың 8-17 
қазаны аралығын-
да университетте 

С.Торайғыров атында-С.Торайғыров атында-С.Торайғыров атында-С.Торайғыров атында-
ғы ПМУ студенттеріне 

білім, ғылым 
к ө к ж и е г і н 
б а ғ ы н -
д ы р ы п , 
к ə с і б і н 
ш е б е р 
ұ ш т а й 

а л у ғ а 
б а р 

айырықша тоқталды 
Серік Мəулен ұлы.

2014 жылдың 8-17 
қазаны аралығын-
да университетте 

С.Торайғыров атында-
ғы ПМУ студенттеріне 
С.Торайғыров атында-
ғы ПМУ студенттеріне 

Человек – уникальное суще-
ство, гениальное творение при-
роды. Ещё с древнейших вре-
мён люди стали объединяться 
в племена, общины, так как вы-
жить в условиях дикой приро-
ды легче было сообща. В этих 
древнейших формах общежития 
впервые зародилось понимание 
того, что необходимо помогать 
более слабому, незащищённому 
соплеменнику. Так начали фор-
мироваться зачатки социальной 
помощи и поддержки.

С принятием мировых религий, 
постулатами которых являются 
милосердие и человеколюбие, 
благотворительность и призре-
ние «нищих и убогих» приобрета-
ют больший размах и более орга-
низованную структуру. Начинают 
формироваться первые социаль-
ные институты оказания помощи 
нуждающимся. Человек того вре-
мени уже был уверен, что в беде 
его не оставят.

В исламе благотворитель-
ность проявляется в четырех 
направлениях: оказание до-
бровольной безвозмездной 
помощи; добровольная бес-
процентная выплата долга; 
обязательная выплата закята 
(налога на имущество и доходы, 
который распределяется между 
бедными) и вакф, вечное по-

жертвование, которое является 
самым лучшим видом благотво-
рительности в исламе, т.к. поль-
за от доходов использования та-
кого имущества будет постоянна 
и долговременна.

В жизни казахского народа тра-
диции заменяли, по существу, не 
только образовательно-воспита-
тельные, морально-этические, 
но и правовые нормы. Почита-
ние старших, поддержка млад-
ших, оказание гостеприимства 
незнакомому путнику, способ-
ность без суда и тюрем находить 
справедливое решение в спорах. 
Взаимоотношения казахов были 
основаны на принципах нрав-
ственности и гуманизма.

К концу 19 века назрело мно-
жество острых социальных про-
блем, таких как эксплуатация 
детского труда, процессы ми-
грации населения, урбанизация, 
ставших предпосылками к фор-
мированию такого вида деятель-
ности, как социальная работа. 
Основоположницей первой Шко-
лы социальных работников и 
человеком, внёсшим значитель-
ный вклад в формирование со-
циальной работы как науки ста-
ла Мэри Ричмонд. Как результат 
её деятельности – становление 
профессии социального работ-
ника в США и Европе.

В Советском Союзе социаль-
ная защита населения имела 
централизованный характер. 
Система социального обеспе-
чения позволяла удовлетворить 
основные социальные нужды 
людей. И как результат этого – 
отсутствие профессиональных 
социальных работников.

Но период перестройки и раз-
вал СССР значительно ухудши-
ли социальное положение боль-
шинства людей. И именно тогда, 
в начале 90-х, вспомнили о такой 
важной и нужной профессии, как 
социальная работа. Постепен-
но начала осуществляться под-
готовка специалистов данной 
сферы в России, Казахстане и 
других государствах постсовет-
ского пространства.

С обретением независимости 
Казахстан унаследовал систе-
му социальной защиты с преоб-
ладанием принципа полной со-
лидарности и высоким уровнем 
государственного обеспечения.

Да, Социальная работа – мо-
лодая профессия, получившая 
свой статус в Казахстане в 1991 
году. Становление шло сложно, 
так как об этой профессии было 
известно мало. А как учебная 
дисциплина «социальная рабо-
та» функционирует в Казахстане 
с 1992 года, когда перечень про-

фессий пополнился относитель-
но новыми специальностями и 
направлениями научной и прак-
тической деятельности, такими 
как «социальная работа» и «со-
циальная педагогика».

В Павлодарском государ-
ственном университете имени 
Султанмахмута Торайгырова 
подготовка по специальности 
«социальная работа» началась 
в 2006 году на кафедре психоло-
гии и педагогики гуманитарно-
педагогического факультета, и 
ежегодно, начиная с 2009 года, 
кафедра выпускает квалифици-
рованных специалистов и маги-
стров по социальной работе.

К сожалению, в нашем обще-
стве многие не знают, что это 
за специальность «Социальная 
работа». Некоторые даже счи-
тают, что эта профессия вообще 
не нужна, и что специалисты 
по социальной работе должны 
убирать в доме у пожилых, по-
купать им продукты и т.д. Хотя 
это и многие другие действия 
такого характера относятся к 
социально-бытовым услугам, и 
такого рода услуги могут оказы-
вать социальные работники без 
образования, а также волонте-
ры. Будущий специалист по со-
циальной работе не для этого 
учится 4 года в вузе!

Основная задача социальной 
работы как учебной дисципли-
ны – вооружить студентов зна-
ниями теории социальной рабо-
ты и законодательства, привить 
им практические навыки и уме-
ния организации социальной 
работы (и личного участия в 
ней) с различными категориями 
граждан, нуждающимися в соци-
альной защите, воспитать у них 
высокие нравственные и гума-
нистические качества.

На тех, кто выбрал эту про-
фессию, как дело жизни, возло-
жена ответственная и почетная 
миссия – каждодневно оказы-
вать поддержку, проявлять за-
боту и внимание, заставлять 
людей поверить в собственные 
силы. Социальные работники – 
люди, чей труд наполнен гума-
низмом, милосердием и теплом. 
Это те, трудолюбие и теплая 
опека которых помогают преодо-
левать жизненные трудности, 
кто всегда, невидимым щитом 
стоит на страже общества и ин-
тересов людей, вселяя веру и 
уверенность в завтрашнем дне.

Самал Антикеева,
преподаватель кафедры 
психологии и педагогики, 

магистр наук по специальности 
«Социальная работа»

ПРАЗДНИК ГУМАННОЙ ПРОФЕССИИ
B последнее воскресенье октября все работники системы социальной защиты и социальные работники Республики Казахстан полу-

чают поздравления и заслуженные слова благодарности в свой адрес! А в этом году отмечается двадцать вторая годовщина введения 
социальной работы как учебной дисциплины. Но далеко не каждый знает суть и главное назначение профессии «социальная работа». 
А особенно все задаются вопросом «Зачем же эта профессия нужна?» и «Когда она вообще появилась?»

1 КУРС СТУДЕНТТЕРІ СТУДЕНТ 
ҚАТАРЫНА ҚАБЫЛДАНДЫ
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Спорт

В здоровом теле 
здоровый IQ

В ПАВЛОДАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. С. ТОРАЙГЫРОВА 
ПРОШЛИ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ, ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И СОТРУДНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА.

КУБОК РЕКТОРА

Приветствуя на торжественной цере-
монии открытия соревнований парад 
участников, декан факультета физики, 
математики и информационных техно-
логий, Павлодарского государствен-
ного университета им. С.Торайгырова, 
к.ф.-м.н., доцент Нурлыбек Испулов по-
желал спортсменам успехов в соревно-
ваниях, удачной игры и 
победы в честном бою, 
а также подчеркнул 
важность пропаганды 
здорового образа жиз-
ни. «Надо вырабаты-
вать интерес к подоб-
ным мероприятиям, а 
интерес будет только 
тогда, когда об этом го-
ворят. Человек должен 
быть мотивирован на 
здоровый образ жизни, 
на новые ценностные 
ориентиры, включаю-
щие высокий уровень 
гражданственности и 
патриотизма и непри-
ятие вредных привы-
чек. Поэтому пробле-
ма формирования, а 
затем поддержания 
высокого уровня физи-
ческой активности, ЗОЖ 
средствами физкультуры 
и спорта является весьма 
актуальной».

Соревнования проходи-
ли по упрощенным прави-
лам мини-футбола на двух 
полях стадиона ПГУ им. С. 
Торайгырова.

В соревновании приняло 
участие более 50 препо-
давателей и сотрудников 
структурных подразделе-
ний университета.

В упорной борьбе по-
беда досталась команде 
гуманитарно-педагогиче-
ского факультета универ-
ситета, результативную 
игру показала команда 
отдела технического сопровождения 
информатизации университета, заняв-
шая второе место, третье место за фа-
культетом металлургии, машинострое-
ния и транспорта.

«О бескомпромиссности и принципи-
альности футбольных поединков сви-
детельствует и статистика: результаты 
финальных и полуфинальных матчей 
были установлены только по итогам 
проведения серии пенальти», – под-
черкнул председатель спортивного 
клуба «Сункар» Жаудат Аблеев.

Соревнования проходили на хоро-
шем организацион-
но-методическом 
уровне, участники 
показали высокий 
уровень технико-
тактического и ис-
п о л н и т е л ь с к о г о 
мастерства, от-
личные показатели 
различных видов 
подготовки фут-
болистов и самое 
главное выразили 
свое отношение к 
государственной 
политике в сфере 
физической культу-
ры, спорта и ЗОЖ.

ДРУЖНО НА ЭСТАФЕТУ

Студенты показали свое мастер-
ство в таких видах спорта, как: 
президентское многоборье, подтя-
гивание, отжимание, забег на дис-
танциях три километра (для муж-
чин), два километра (для женщин), 
баскетбол, бокс, а также мини-фут-
бол.

По итогам президентско-
го многоборья среди мужчин 
первое место завоевал Асет 
Базарханов (гр. БЗХТ-101), 
Нурбол Кабылда (гр. МТ-101) 
занял второе место, и тре-
тье почетное место доста-
лось Диасу Токтамбетову (гр. 
АиУ-202). Среди женщин по 
президентскому многоборью 
первое место завоевала За-
рина Кусаинова (гр. Жур-202), 
второе и третье места поде-
лили Азиза Смат (гр. Х-101) 

и Гульден Абдрахманова (гр. 
Пол-202).

В напряженной и азартной 
игре определился победитель, 
набравший наибольшее коли-
чество очков. По результатам 
соревнования по мини-футбо-
лу среди первых курсов почет-
ное первое место заняла ко-
манда факультета химических 
технологий и естествознания, 
факультет металлургии, маши-
ностроения и транспорта заво-
евала почетное второе место, 
и третье место отдано команде 
архитектурно-строительного 
факультета.

В рамках первенства университе-
та по баскетболу нешуточная борь-
ба развернулась среди спортсменов 
гуманитарно-педагогического фа-
культета и факультета металлургии, 
машиностроения и транспорта. Фи-
нальный поединок двух лидирующих 
команд оказался весьма зрелищным 
и результат оказался непредсказуе-
мым. По итогам пальма первенства 
была отдана баскетбольной коман-
де ГПФ, второе место заняли ребя-
та ФММиТ, ну а «бронза» досталась 

представителям архитек-
турно-строительного фа-
культета и сборной фа-
культет бизнеса и права.

На турнире по боксу, 
посвященному заслу-
женному тренеру КазССР 
Вахитову Р.Г., собрались 
сильнейшие боксеры 
университета. В соревно-
вании мастеров кожаной 
перчатки ребята высту-
пили в 10 весовых кате-
гориях. В весе до 56 кг 
успех праздновал Раухат 
Рамазанов (гр. НГД-102). 
Первое место в весе 60 
кг успешно закрепилось 
за Косай Даулет (гр. ОР-
жОШ). Победу в весе до 
64 кг одержал Адильхан 
Альжан (гр. НГД-102), 

взявший верх над Ризабеком 
Баиз (МТ-101). Настырности 
и мощи у Ризабека было с из-
бытком, но мастерства для 
того, чтобы победить Адиль-
хана, ему не хватило. Лучшим 
боксером в весовой категории 
91 кг признан Газиз Акаев (гр. 
МС-302), который уверенно 
одолел Бориса Антоненко (гр. 
ПР-102). Проводить соревно-
вания на высоком техническом 
уровне позволяют хорошие ус-
ловия спортивного клуба «Сун-
кар» – не каждый университет 
может похвастаться новым со-
временным рингом и другим 
спортивным оснащением.

Жаудат Аблеев отметил, что 
такие спортивные мероприятия спла-
чивают и объединяют студентов, дают 
возможность познакомиться друг с 
другом и способствуют формированию 
здорового образа жизни. «Хочется под-
черкнуть, что все команды – участники 
турнира довольно серьезно подошли к 
отбору игроков. Это было очевидно по 
той воле к победе и тому накалу стра-
стей, которые «бушевали» в течение 
всех дней соревнований», – сказал Жа-
удат Шамильевич.

  Руфина ТОРПИЩЕВА
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Бұл дүние бір керуен сарай-ды,
Кететіндер түсіп содан тарайды.
Алғы тізбек көшіп ұзап кеткенде,
Келіп түскен тізбек соған қарайды.

Ахмет Игүнеки

Қариялар – арамызда жүрген əрбір оныншы 
азамат. Қариялар – қырық, отыз, жиырма, он жыл-
дан кейін қария болатын əрқайсымыз. Қариялар – 
біздің əжелеріміз, аталарымыз, əкеміз бен ше-
шеміз, ағаларымыз бен апайларымыз.

Қарттық – қариялардың күн өткен сайын 
күш-қайраты əлсіреп, əлсіздіктері көбейетін 
шағы. Қарттықпен қатар ауру-сырқау, əлсіздік, 
тəуелділік, кейде жалғыздық бірге келеді. Алайда 
олар өмірінің басындағыдай сəби баладай шақ-
тарын, мектеп табалдырығын аттап, арман қуып, 
ғашық болып, биік мұраттарды бағындыруға асық 
болған жастық шағын кеше болғандай естеріне 
алады, əлі бəрі алда деп ойлаған кездерін сағына 
ойына түсіреді.

Қарттар – кешегі жалын атқан қайрат-жігері 
тасыған жастар. Қазақ жеріндегі бүгінгінің бəрі, 
елдігімізден бастап, күнделікті тіршілігімізді қор-
шаған игіліктердің барлығы дерлігі сол ардақты 
жандардың еңбегінің жемісі. Бүгінгі ұрпақ та со-
лардың кіндігінен туылған балалары. Қарттық – 
көргенін тоқып, білгенін елеп, өмірлік танымын 
талқыға салатын кез. Бабалар мұра екен құн-
дылықтарды аялап, өскелең ұрпаққа аманатты 
табыстайтын уақыт. Қарттықтың табалдырығын 
аттап, көрегендік пен даналықтың жолына ене бе-
ретін, ешкіммен санаспайтын уақыт-ай, десеңші.

БЕЙНЕТТІҢ ЗЕЙНЕТІ
1990 жылы 14 желтоқсанда БҰҰ Бас ассамблея-

сы 1 қазанды Халықаралық қарттар күні деп жа-
рия етті. Бұл күн мереке ретінде бекітілмес бұрын 
Еуропада, АҚШ-та ғана тойлайтын болса, ал 1990 
жылдары қарияларды құттықтауға бүкіл əлем 
жұрты қосылды.

«Қарттық» сөзіне нақты анықтама беруге бол-
майды, өйткені əр қоғамда бұл сөздің мағынасы əр 
түрлі сипатталады. Көптеген мемлекеттерде қарт-
тықты өмір сүрген ғұмырына қарай өлшейді. Ба-
тыста «үшінші жас» деген ұғым бар. «Үшінші жас» 
адамның зейнетке шығуымен басталады. Бұл 
жылдары батыстық қарт адамдар бар уақытын 
өздеріне арнайтын көрінеді. Көрмелер мен кон-
церттерге барады, саяхатқа шығып, өзіне ұнай-
тын қызығушылығымен айналысады. Бұл кезеңде 
олардың белсенділігі артып, көптен бері кейінге 
қалдырып келген бастамалары мен жобаларын 
жүзеге асырады. Қазақстандық қарттар зейнетке 
шыққаннан кейінгі ғұмырын кімге арнайды, немен 
айналысады? Қарттарын асыл қазынаға балаған 
қазақтың қарттары бүгінде не күй кешуде? Жан-
жағымыздағы қарттардың өміріне зер салсақ бұл 
сұрақтарға да жауап табармыз.

Қазақстандық қарттар бейнетінің зейнетін бірі 
отбасының ортасында, бірі жалғыздықта, бірі ең-
бек етіп, енді бірі қарттар үйінде бірі шаттықта, 
бірі жабырқау, бірі қамсыз, бірі панасыз өмір кешіп 
келеді. Дегенмен олардың көп жылғы бейнетінің 
қайырымы қамсыз зейнетпен өтер мезгілі бейқам 
өтсе игі болар еді. Қазақстан Республикасының 
Конституциясында қарт адамдардың жалпы аза-
маттық жəне арнайы құқықтары мен мүдделері, 
оның ішінде жасы бойынша əлеуметтік қамсыз-
дандыру кепілдіктері бекітілген.

ҚАРТТАРҒА ҚАМҚОРЛЫҚ 
ҚАЖЕТ

БҰҰ есебінше 1950 жылы жаһанда 60 жастан 
асқан 205 миллион адам болса, 2010 жылы жер 
бетінде 1 миллиард 100 миллион, ал 2050 жылы 
2 миллиардқа жуық болады деген болжам жа-
сауда. Ғалымдардың есебінше жаһан қарттары 
2000-2050 жылдары 11 пайыздан 22 пайызға дейін 
өсетін көрінеді. Бүгінгі таңда Қазақстанда 65 жас-
тан асқандар халықтың 7,5 пайызын құраса, ал 
2030 жылы 11,5 пайызын құрайтын болады.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жік-
теуіне сəйкес, қарт адамдарға 60 пен 74 жас, кəрі-
лерге 75-89 жас аралығындағылар, ал ұзақ ғұмыр 
жасаушыларға жасы 90-нан асқандар кіреді. Осы 
жастағы жандардың өмір сүру сапасын арттыру 
мақсатында мемлекеттік бағдарламалар да жү-
зеге асуда. Ақ самайлы жандарға медициналық 
көмек көрсетуді жақсарту үшін республикада ге-
ронтологиялық көмек жүйесін құрылуы туралы 
«Саламатты Қазақстан» бағдарламасында да қа-
растырылған.

Қарттар сыйлы елде халықтың бірлігі берік, са-
налылығы жоғары, адамдығы зор болады. Қарт-

тардың хал-ақуалы бүкіл елдің тыныс-тіршілігін 
айна қатесіз бейнелейді дейді. Егер қарттарымыз-
ға қамқорлық танытпасақ болашағымыз бұлың-
ғыр болатыны мəлім. Қарттарға қамқорлық жасау 
арқылы жарқын болашаққа жол салатынымызды 
ұмытпасақ болғаны.

Жылда 1 қазан күні – Қарттар күні С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік университеті ақ 
самайлы жандарды құттықтап, мерекелік күнін 
шаттыққа бөлейді. Бұл тамаша дəстүр ардагер-
лердің қоғам өмірін дамытуға қосқан үлесін атап 
көрсетсе, екінші жағынан аға ұрпақ өкілдеріне 
қамқорлық болып табылады.

ҚАРТАЮ – АБЫРОЙ
Адамның қартаюы табиғаттың заңы. Медици-

на мамандарының айтуынша қартаю ағза мен 
ой сезімнің дамуы, жетілу үдерісі тоқырап, бел-
сенділік мүмкіншілігі мен қарқынының үдемелі 
төмендеуі. Ел аузында бұл жасқа: «Ат мініп, атан 
жетелеп, келмейді, сірə, кəрілік. Күтпейді оны 
көпшілік, сағынып не тарығып» деп сипат береді. 
Көнекөз қариялар «абыроймен қартайяйық» деген 
сөзін жиі естіп өстік. Алғашында естіген жан ол 
сөздің шын мəніне беріле қоймайды. Өз басынан 
өткерген адам бір кездері естіген сөздің мəйегіне 
өз уақытында жетеді. Қазақ үшін қартаю – абы-
рой. Сол шақтың абыроймен өткенін кез келген 
қазақ қариясы мұрат етеді. Олар үшін отбасы ор-
тасында, бағып-қаққан ұлдары мен қыздарының, 
немерелері мен шөберелерінің, құдалары мен 
ағайындарының арасында маңғаздана отыру, 
жақындарының ыстық ықыластары мен қамқор-
лықтарын сезіну, ешнəрседен мұқтаждық көрмей, 
ауыл-аймақтың үлкендері мен жастарының сə-
лемі мен арнайы сыбағасын қабылдау, ақ батасын 
беріп, үлкенді-кішілі арасында сыйлы болу зор ға-
нибет.

Қартаюдың қазақи пайымы – пəлсапалық та, 
психологиялық тұрғыдан үйлесім тапқан өлшем. 
Өйткені қария үшін өзіндік төрінен түспей, сыйын 
қаштырмай, əдемі қартаю өнеге. Өкінішке орай 
сол бір адам көзі көрмес ұлағатты тағылымнан 
бүгінгі күні біртіндеп айырылып бара жатқандай-
мыз. Қарияның ұлық жасын құрметтеу, ғұмырлық 
тəлімін сыйлау, өткеннің сынығы деп қадірлеу 
сынды ұлттық ұғымды бүгінгі ұрпаққа сіңіру бізге 
парыз.

ҚАРТТАР ҮЙІ 
БОЛМЫСЫМЫЗҒА ЖАТ

Бүгінде қарттар үйі – жасы ұлғайып, қараусыз 
қалған қарттарды əлеуметтік қорғау нысандары-
ның бірі болып табылатын мемлекеттік мекеме. 
Бұрынғы КСРО-да қарттар үйі ХХ ғасырдың 50-60 
жылдарында құрылып, əлеуметі төмен, еңбекке 
жарамсыз, азаматтардың тұрмыс деңгейін қолдау 
мақсатымен жұмыс бастаған-ды. Бұл үрдістің пай-
да болуы жақсы ниеттен туындаса керек. Алайда 
болмысымызға жат қарттар үйі бүгінгі күні қазақ 
қарияларының шаңырағына айналуда. Тегі мық-
ты қазақтар заңғар тауға балаған əкелерін, жұ-
мақ кілтін аяғына салып берген аналарын жалғыз 
басты еткендеріне не себеп? Оған кінəлі өрке-
ниетті қоғам ба, алпауыт заман ба? Кім білсін?! 
Бір кездері шығыстықтар үшін масқара саналған 
қадамдар бүгінгі қазақ қоғамының қалыпты көрінісі 
болды. Шындығы сол қарттар үйіндегі қазақ қа-
рияларының саны күн санап артып келеді. Бұл ба-
ғаналы бері ұлық жасты құрметтеу, үлкенді қадір-
леу тағылымымыздың қандай деңгейде екенінің 
көрсеткіші болса керек.

Мəселен, Түркияда қарттар үй жоқтың қасы. 
Онда ата-анаға қамқорлық танытпау ардың ісі. 
Ғалымдар жасаған статистикалық мəліметтердің 
нəтижесі бойынша Қытайда сауалнамаға қатыс-
қандардың 80 пайызы ата-аналарын қарттар үйіне 
тапсыруды жат қылық санап, өздерін қарттар үйі-
не балалары тастайтын болса күйзеліске түсетінін 
айтқан. Ал, Германия, АҚШ, Нидерландия, Авст-
ралия сынды дамыған елдерде сауалнамаға қа-
тысушылар əке-шешелерін қарттар үйіне тапсы-
руды қариялардың денсаулығымен айналысудың 
кəсіби жағдайды жасалғандығы мен ата-аналарын 
қарауға балаларының қолының тимейтіндігін алға 
тартты. Ал шығыстықтар ардың ісі есептейтін жол-
ды батыстықтар ата-аналарын кəсіби бағып-қаға-
тындарға табысту деп санайды екен.

Түйін. Уақыт зымырап, зулап өтуде. Өмірдің 
керуен көші жастарға жол ашып, қарттарды 
құрметтеумен шартарапты кезіп тоқтаусыз іл-
герілей бермек.

  Жанар ЕЛЕШОВА

«О, Прииртышье, дивный край!»
14 октября 2014 года в научной библиотеке им. С. Бейсембаева 

Павлодарского государственного университета имени 
С. Торайгырова состоялась творческая встреча с павлодарской 

поэтессой Натальей Васильевной Щепко.

Творчество Щепко Н.В. уже 
знакомо павлодарцам-люби-
телям поэзии. Она принимает 
участие в поэтических марафо-
нах славянского культурного 
центра, выступает на литера-
турных встречах «Цветаевский 
костёр», ее творческие вечера 
проходили в библиотеках горо-
да, можно встретить ее стихи и 
на страницах местных газет.

С 1987 года живет в Павлода-
ре. По образованию филолог, 
окончила Павлодарский Госу-
дарственный педагогический 
институт. В разные годы рабо-
тала заведующей библиотекой, 
а также учителем русского язы-
ка и литературы школы №12, 
гимназии №3 для одаренных 
детей города Павлодара, в шко-
ле №23. В данный момент пре-
подает русский язык в железно-
дорожном колледже. Большую 
роль в становлении Натальи 
Щепко как автора сыграли: 
В.Г.Семерьянов – известный 
казахстанский поэт, О.Н. Григо-
рьева – поэтесса, журналист.

Творческим дебютом Ната-
льи Щепко была публикация ее 
стихотворений областной пе-
дагогической газетой в январе 
в январе 2009 года, а первая 
встреча с читателями состоя-
лась в Областной библиотеке 
имени С.Торайгырова. в апреле 
2010 года. В 2010 году четыре 
стихотворения Натальи Щепко 
были опубликованы в третьем 
номере казахстанского лите-
ратурно-художественного и 
общественно-политического 
журнала «Нива». Особенным 
для Натальи Васильевны Щеп-
ко стал 2011 год: выход в свет 
ее первой книги «Здравствуй, 
человек!». В данном сборнике 
представлены стихотворения, 
большинство из которых от-
личает патриотизм, светлая и 
тонкая лирика. Для творчества 
Натальи Щепко характерна ис-
кренность сказанного, в стро-
ках ее произведений исповедь 
автора, не желающего писать 
штампами, ищущего свою «зо-
лотую строку». Она прямо го-
ворит о своем мироощущении, 
о тех нравственных категори-
ях, которые волнуют общество. 
То, как она рассказывает о сво-
ей любви к Казахстану, родно-
му краю к нашей столице Аста-
не просто завораживает.

Священная земля Абая –
Моя прекрасная страна,
Свою столицу воздвигая,
Ее назвали – Астана!
Для того, чтобы видеть кра-

соту окружающего мира, не 
обязательно быть поэтом – 
нужно просто быть вниматель-
нее к тому, что находится ря-
дом с нами: беречь, сохранять, 
ценить и стараться улучшить 
то, что есть. И речь идет не 
только о природных богатствах 
нашего Прииртышья, но и о 
нашем духовном богатстве: о 
культуре, о нравственности, о 
человечности… Очень важно 
всегда оставаться порядочным 
человеком – сопереживать, со-
чувствовать, помогать ближне-

му… «Качества духовные – вот 
что главное в человеческой 
жизни», – сказал Абай. В свое 
время он страстно призывал 
освободиться от пороков, уни-
жающих человеческое досто-
инство, стремиться к духовно-
му совершенству. В наши дни 
слова гениального мыслителя 
приобретают все большую 
актуальность. Ни для кого не 
является секретом, что и не-
обходимость воспитания пра-
вильных морально- нравствен-
ных ценностей, особенно в 
среде подрастающего поколе-
ния, выходит на первый план. 
Именно сейчас, когда в силу 
разных причин, происходит 
подмена приоритетов в жиз-
ненной позиции человека, ему 
нужны действенная поддержка 
и помощь в осмыслении дей-
ствительности. В своих стихах 
Н.Щепко ратует за чистоту че-
ловеческих отношений, преда-
ется философским размышле-
ниям, заставляет задуматься 
о вечных ценностях, в которых 
заключается смысл жизни

Студенты Павлодарского 
госуниверситета не остались 
равнодушными к творчеству 
Натальи Васильевны. «Эта 
прекрасная женщина покорила 
меня своей простотой и легко-
стью в общении,  необъяснимой 
детской непосредственностью. 
А её стихи пронизаны вдох-
новленными чувствами, сию-
минутными впечатлениями и 
переживаниями, которые легко 
ощутить в каждой строчке», – 
сказала Ишимова Гульжан. 

Встреча студентов и препо-
давателей ПГУ с павлодарской 
поэтессой прошла в теплой 
дружеской атмосфере. На-
талья Васильева ответила на 
все вопросы из зала. Студенты 
признаются, что именно такие 
творческие встречи с уникаль-
ными людьми, делают студен-
ческую жизнь насыщенной 
и интересной. Рассказывает 
будущий филолог Наталья Ко-
сенкова: «Мы получили мас-
су впечатлений и множество 
положительных эмоций. Все 
стихотворения пропитаны кра-
сочным настроением, особен-
но запомнились ее забавные 
истории из жизни. Я надеюсь, 
что встречу с Натальей Васи-
льевной мы неоднократно бу-
дем возобновлять».

«Ценность такого творчества 
неоспорима: читателю дается 
понимание того, что от всех нас 
зависит, какими мы оставляем 
мир следующим поколениям 
людей», – отметила студентка 
кафедры «Русская филология» 
Айгерим Козкина.

В заключение встречи го-
сти  ознакомились с выставкой 
творчества Натальи Щепко «О, 
Прииртышье, дивный край!». 

Елена Лиханова,
библиотекарь высшей 

категории сектора 
художественной литературы 

и библиотеки народа 
Казахстана
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Құрметті оқырмандар! 
Сіздермен қайта жүздескеніме өте қуаныштымын. Осы оқу жылында «Диалог алаңы» айдары сіздерді қызықты, əрі маңызды тақырыптармен 

қуантатын болады. Кезекті «Диалог алаңының» тақырыбы: «Бейбітшіліктің бастауы – ұлтаралық татулық пен рухани келісімде».

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газеті

Сырсандық

Координатор Проекта «Сырсандык» – Региональный научно-практический центр исследования межэтнических и межконфессиональных процессов ПГУ им.С.Торайгырова: 
е-mail: newcenterPGU@yandex.kz, сайт: rukhanialem.psu.kz, телефон 8 (7182) 673704.

18 ҚАЗАН – РУХАНИ КЕЛІСІМ КҮНІ!
РУХАНИ КЕЛІСІМ КҮНІНІҢ ТАРИХЫ

1992 жылдың 18-қазанында Алматыда 
Елбасы Н.Назарбаевтың төрағалығымен 
Бірінші Бүкілəлемдік рухани келісім конг-
рессі болып өтті. Конгрестің өткізілу күні 
кездейсоқ қойыла салған жоқ. Осыдан 
100 жыл бұрын дəл осындай съезд Чикаго 
(АҚШ) қаласында шақырылған болатын, бі-
рақ, өкінішке орай, болашақта өз жалғасын 
тапқан жоқ.

Адамзат тарихында алғаш рет бір үстел 
басында рухани мəселелер толғандырған 
бүкіл дін өкілдері, рухани қоғамдық ұйым-
дар, танымал ғалымдар мен мəдениет қай-
раткерлері бас қосты.

Қабылданған Манифестте I Бүкіл əлемдік 

Рухани келісім конгрессінің қатысушылары 
18 қазан күнін Рухани келісім, жанжалдар 
мен қақтығыстарды бəсеңдету, татуластық-
ты іздеу, адамдар арасында түсінушілікті 
орнату, мейірімділік жəне жақынға көмек 
күні ретінде қабылдауға шақырды.

Сол кезден бастап жыл сайын біздің 
елімізде 18 қазан күні – Рухани Келісім күні 
ретінде аталып өтіледі. «Дінді құрметтеу 
үшін! Алауыздықсыз айырмашылық үшін! 
Мейірімділік үшін қызмет!» – бұл қағидалар 
Рухани келісім күнінің негізі болды. Рухани 
келісім күні руханилықтың, адамгершіліктің, 
толеранттылықтың жəне түсінушіліктің сим-
волы болып табылады.

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ДУХОВНОГО СОГЛАСИЯ!
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ДУХОВНОГО СОГЛАСИЯ

В октябре 1992 года под патронажем Гла-
вы государства Н.А. Назарбаева в городе 
Алматы был проведён Первый Всемирный 
Конгресс Духовного Согласия.

Дата проведения Конгресса была выбра-
на не случайно. За 100 лет до этого попытка 
созыва такого съезда была предпринята в 
г. Чикаго (США), но, к сожалению, она не на-
шла своего продолжения в дальнейшем.

Впервые в истории человечества за од-
ним столом собрались представители всех 
религий, духовных общественных органи-
заций, известные учёные и деятели куль-
туры, которых волновали проблемы духов-
ности.

В принятом Манифесте участники I Всемир-
ного Конгресса Духовного Согласия призвали 
объявить 18 октября Днем Духовного Согла-
сия, днём моратория на конфликты и столкно-
вения, днём поиска примирения, установле-
ния взаимопонимания между людьми, днём 
милосердия и помощи ближнему.

И с тех пор ежегодно в нашей стране 18 ок-
тября отмечается День Духовного Согласия. 
«За вероуважение! За различия без раздоров! 
За сослужение в милосердии!» – эти принци-
пы стали основополагающими для Дня Ду-
ховного Согласия. День духовного согласия 
символизирует духовность, нравственность, 
толерантность и взаимопонимание.

Уважаемые читатели!
Представляем Вашему вниманию поздравления сотрудников, активистов Центра в честь празднования Дня Духовного согласия.

Құрметті достар!
Тəуелсіз Қазақ елінің көк байрағы астында жи-

налған барша отандастарымызды бүгінгі айтулы 
мерекемен шын жүректен құттықтаймын!

Ұлтаралық татулық пен рухани келісім сақталған 
жерде əрқашан бейбітшілік пен тұрақтылық бола-
тыны сөзсіз! Еліміздің көркеюі, біздің көркеюіміз 
деп ойлаймын. Сондықтан, барша халықтарға ті-
лейтінім бірлік. Бірлік болған жерде –тірлік болады.

Жер бетінде дүниеге шыр етіп келген сəби 
жетімдік тауқыметін көрмесін. Баршаңызға денсау-
лық тілеймін!

Замана сыры, уақыт үні, бізді, яғни жас ұрпақты 
бүгінгідей бейбіт өмірге тап болдырғанына біз қуа-
нуымыз керек, қадірін білуіміз керек. Өз-өзімізді рухани жағынан ба-
йытып, көп жақсылық істейік.

Тəуелсіз Қазақстанның болашағын бірге қалыптастырайық дос-
тар!

Əділет Мейірманов,
гуманитарлық-педагогикалық факультетінің студенті

Дорогие друзья!
Я хочу поздравить Вас с замечательным праздником – Днем Духовного 

Согласия.
«Без единства не будет и жизни» – гласит казахская народная мудрость. 

Так пусть же в наших очагах царит гармония и дружба. Духовное согласие – 
единственный путь к миру и спокойствию.

Жанат Жангелді,
студент энергетического факультета

Достар!
Мен Сіздерді 18 қазан – Рухани Келісім күнімен шын жүректен құттықтаймын!
«Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді» деп 

қазақ халқы бекер айтпаған. Сондықтан да, біздің өзара рухани бірлігіміз жараса 
берсін, ал достық пен татулығымыз күннен-күнге нығайа берсін!

Гүлжан Бакеева,
Бизнес жəне құқық факультетінің студенті

Уважаемые друзья!
Поздравляю Вас с Днем духовного согласия! Желаю всем Вам 

мира и спокойствия, крепкого здоровья и благополучия! Пусть этот 
день укрепит и сохранит наше многонациональное и многоконфес-
сиональное единство!

Айнаш Шаймерден,
специалист РНПЦ межэтнических 

и межконфессиональных процессов

Друзья!
Хочу поздравить Вас с праздником – Днем Духовного сог-

ласия! День, который объединил нас всех независимо от 
национальности и вероисповедания. Который более 20 лет 
продолжает традиции милосердия. Пусть будет так всегда! 
Желаю всем от чистого сердца здоровья, мира и добра!

Темирлан Ахметов,
студент гуманитарно-педагогического факультета

Бейбітшілік ел тұғыры
Ел тұтастығы мен рухани келісімнің маңыздылығы адамзаттың үйлесімді де бе-

рекелі өмір сүруінде алатын орны ерекше екені бəріне мəлім. Қашан да татулығы 
жарасқан, ауызбірлігі мен достастығы үйлесім тапқан ел бір арнаға түйісіп, халық-
тың тілегі мен ынта-ниеті, асыл армандары орындалып, бақытты қоғам əрі бейғам 
өмір кешетіндігі ежелден белгілі. Сол себепті бабаларымыздың: «Бірлігі барды- 
жау алмайды» немесе «Бірлік бар жерде – тірлік бар» деген ұлағатты сөздердің 
астарында ел тыныштығы, ауызбірлік пен татулықты негіздегені сол замандарда-
ақ кемеңгерлікпен дөп басып айтқаны ғой. Ұлан-байтақ Қазақ жері көп ұлтты, көп 
конфессиялы, əлденеше мəдениеттер тоғысқан мемлекет екені баршаға айқын. 
Алла тағаланың жақсылығы жəне Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың бейбітшілік сүйгіш 
əрі салиқалы саясаты, парасатты басшылығы арқасында мемлекетімізде жүзден 
астам алуан тіл мен дінді, түрлі діл мен мəдениетті ұлттар мен ұлыстар өзара 
ауызбірлік пен ынтымақта тату-тəтті өмір сүріп келеді. Ойымды қорыта айтқанда, 
басты байлығымыз – ел бірлігі, этносаралық келісім екені өткен тарихтағы, қазіргі əлемде болып жат-
қан жағдайлармен салыстырыла келе дəйектелді. Біздің Отанымыз – ортақ, тілегіміз – бір, мақсаты-
мыз – жалғыз. Ол жері гүлденген, елі түрленген, дамуы жедел, ұрпағы кемел Мəңгілік Қазақстан!

Баян Мейрамгалиева,
гуманитарлық-педагогикалық факультетінің 2 курс студенті

Бірлігі жарасымды Қазақстан
Қазақстан бірлігі жарасқан көп ұлтты мемелекет-

те 130-дан астам ұлт өкілдері мекен етеді, яғни бұл 
дегеніміз Қазақстан Республикасының дамуына өсуі-
не, өркендеуіне басым бағыттардың бірі ұлт аралық 
келісім болып табылады. Əрине ұлттың келісіміне 
келгенде əрбір азаматтың өз құқығын сақтауы шарт 
екені түсінікті. Сонымен қатар елдегі саяси тұрақты-
лықтың кеплі ретінде ұлтаралық кеілісім мен бірге ха-
лықтың əл ауқатының жақсаруына өз əсерін тигізеді. 
Сондықтан да, əрбір қазақстандық өзі ең алдымен 
Қазақ екендігін содан кеиін ұлттың перезенті екенін 
сезінгенде ғана ұлттық келісімді, рухани келісімді жо-
ғары деңгейге қалыптастырады. Сонда ғана ұлттық 
келісіммен шынайы саяси қоғамдық келісім жасауға қол жеткізіуге болады. 
Рухани келісім ол белгілі бір мемелекет ел арасындағы əрбір ұлттың дініне, 
тіліне ұлтына қарамастан əр қашанда бір-біріне көмекке келіуге əзірлігі.

Оразбек Еженхан,
агротехнологиялық факультетінің 3 курс студенті

Представляем Вашему вниманию поздравления сотрудников, активистов Центра в честь празднования Дня Духовного согласия.Представляем Вашему вниманию поздравления сотрудников, активистов Центра в честь празднования Дня Духовного согласия.

Мен Сіздерді 18 қазан – Рухани Келісім күнімен шын жүректен құттықтаймын!

гуманитарлық-педагогикалық факультетінің студенті

Құрметті достар! Біздің өмірімізде кітаптың алатын орны ерекше! «Білімнің көзі – кітапта» – демекші, рухани адамгершіліктің негізін қалаушы құралдың 
бірі болған жəне бола береді. Қазіргі ХХІ ғасыр адамзаты үшін кітаптың орны қандай деңгейде болып отыр? Бүгінде жастар кітап оқи ма? Бұл мəселені 
талқылау үшін «Кітап – алтын қазына» атты тақырыпта өз-пікірлеріңізді 15 қараша айына дейін newcenterPGU@yandex.kz поштасына жіберулеріңізге 

болады. Айдардың үйлестірушісі: гуманитарлық-педагогикалық факультетінің Ст-301 тобының студенті Əділет Мейірманов.

ОРТАЛЫҚТЫҢ БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ…
2014 жылдың 28 қыркүйегінен 

бастап 3 қазанға дейін Ақтөбе 
облысына Орталықтың зерт-
теушілер тобы іс-сапармен ба-
рып қйатты. Топ құрамы: ҚР БҒМ 
«Қазақстандағы жаңа діни қозға-
лыстар» мемлекеттік бюджеттік 
тақырыбының ғылыми жетекшісі, 
филос.ғ.к., философия жəне 
əлеуметтік-гуманитарлық пəндер 
кафедрасының доценті М.Ж. Қо-
жамжарова, жобаның орындау-
шысы, Этносаралық жəне конфес-
сияаралық үрдістерді зерттеудің 
АҒПО директоры, философия 
магистрі Н.С. Тышканова. Жоба 
барысында обылыстық орталықта 
жəне облыс аймақтарында жастар 
арасында мониторингтік зерттеу-
лер өткізілді.

***
Ағымдағы жылдың 30 қаза-

нында «Жаңа қазақстандық пат-
риотизм: жастардың көзқарасы» 
тақырыбына дөңгелек үстел өтті. 
Мақсаты – жаңа қазақстандық 
патриотизмнің идеялық негізін 
насихаттау, жастар ортасында 
оларды дамыту бойынша нəти-
желі əдістерді анықтау. Ұйым-
дастырушы: Этносаралық жəне 
конфессияаралық үрдістерді 
зерттеудің АҒПО, философия 
жəне əлеуметтік-гуманитарлық 
пəндер кафедрасы.

Аталған тақырып аясында ал-
дағы отырыста келесі бағыттар 
бойынша талқыланды: магист-
ранттар мен студенттер ара-
сында патриотизм сезімін, əлеу-
меттік кемелденуді, азаматтық 
жауапкершілікті қалыптастыру 
мəселесіндегі негізгі əдістер, 
елдің мəдени бірегейлігіне, ру-

хани жəне ұлттық қауіпсіздігіне 
қауіп-қатер тудыратын адам-
гершілікке жат қылық (былапыт 
лексика, нашақорлық, маскү-
немдік), жемқорлық, экстремизм 
сияқты құбылысқа азаматтық ұс-
танымды жəне төзбеушілікті тəр-
биелеу; қазіргі конфессиялық əр 
түрліліктің жаңғырту трансфор-
мация аясында қазақстандық 
ұлттық-патриоттық бірегейлігінің 
белгісі; факультеттердің оқу-
өндірістік қызметінің үрдісінде 
жаңа қазақстандық патриотизмді 
тəрбиелеу мүмкіндігі: дəрістік 
жəне тəжірибелік сабақтың 
мазмұнында, СОӨЖ жəне СӨЖ 
құрылымында, Қазақстан Рес-
публикасының инновациялық-
индустриалдық дамуы мəселесі 
бойынша өндірістік тəжірибе қол-
данды.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ
Сегодня в Казахстане дейст-

вуют 3449 религиозных субъек-
тов, которые представляют 18 
конфессий. По числу верующих 
традиционно лидируют рели-
гиозные объединения мусуль-
ман и православных христиан, 
которые в совокупности объе-
диняют около 95 % верующих 
(сведения использованы с сай-
та http://www.din.gov.kz/).

***
Решением Сарыаркинского 

районного суда города Астаны 
деятельность международной 
организации «Ат-такфир уаль-
хиджра» признанина экстре-
мистской и ее деятельность 
запрещена на территории Рес-
публики Казахстан.

При вынесении данного ре-
шения наряду с имеющимися 

материалами об экстремистс-
кой направленности деятель-
ности указанной организации 
судом принято во внимание то, 
что деятельность международ-
ной организации «Ат-такфир 
уаль-хиджра» запрещена в 
Российской Федерации, Кыр-
гызстане, США, Турецкой Рес-
публике и в Европейском Сою-
зе.

Решение суда вступило в за-
конную силу, в связи с чем, ка-
кая-либо причастность (участие 
в деятельности, финансирова-
ние, пропаганда идеологии и др.) 
к деятельности международной 
организации «Ат-такфир уаль-
хиджра» влечет установленную 
законом ответственность. (све-
дения использованы с сайта 
http://inform.kz).
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Соңғы бет
Начнем, наверное, с того, что 

Сингапур – это город целиком и 
полностью построенный по фэн-
шуй. Абсолютно все: небоскребы, 
дорожные развязки, рестораны, 
бары, линии метро, практически лю-
бой куст, здесь расположены исхо-
дя из принципов китайского учения 
об освоении пространства. Напри-
мер, небоскребы здесь имеют за-
кругленную форму, так как острые 
углы накапливают несчастье. Са-
мое большое в мире колесо обозре-
ния вращается по часовой стрелке, 
а не наоборот, тем самым создавая, 
по мнению апологетов фэн-шуй, 
мощный приток денег в город. Так-
же в каждом помещении есть стру-
ящийся источник воды, как символ 
легкого потока денег.

Название Сингапур произошло от 
малайского синга (лев) и санскрит-
ского pura (город). Согласно леген-
де, давным-давно здесь обитало 
чудище с головой льва и туловищем 
рыбы, которое вставало на защиту 
местных жителей. При виде врага 
у него загорались глаза красным 
светом и испепеляли неприятелей. 
Если был сильный шторм, то он 
выходил из воды и спасал людей 
от гибели. И в память о спасителе 
выстроен фонтан в виде полурыбы-
полульва.

Сингапур – это город в котором 
не бывает пробок. Почему? Во-
первых: вся дорожная сеть в городе 
тоже построена по фэн-шуй, а это 
подразумевает, что перекрестков 
со светофорами очень мало, по-
скольку они способствуют накопле-
нию негативной энергии «Ша». Все 
дороги как бы плавно перетекают 
друг в друга, что способствует бес-
конечной циркуляции позитивной 
энергии «Ци».

Во-вторых, политика государства 
направлена на то, чтобы граждане 
не покупали себе машины. Мало 
того, что любое авто облагается на-
логом в размере 140 % стоимости 
автомобиля, так еще и нужно поку-
пать специальные права на владе-
ние им. Как результат, какой-нибудь 
скромный Ford Focus обходится 
сингапурцу в 100 000 СГД и выше. 
Поэтому Сингапур, может быть 
единственный мегаполис в мире, в 
котором пробки отсутствуют в прин-
ципе.

Нам такие методы могут по-
казаться жесткими и несправед-
ливыми, но здесь считается, что 
если каждый сядет за руль своего 
автомобиля, то неудобно, в ито-
ге, будет всем. Поэтому обычные 
граждане вынуждены пользоваться 
общественным транспортом. И вот 
здесь – самое удивительное: глав-
ный общественный транспорт в го-
роде – это такси. Оно стоит относи-
тельно недорого, для сингапурских 
зарплат, поэтому все 5 миллионов 
граждан Сингапура ежедневно им 
пользуются. На стоянках в часы пик 
даже образуются огромные 30-ми-
нутные очереди, Совсем как у нас с 
«маршуртками».

В среднем зарплата по стране 
составляет 3000 сингапурских дол-
ларов, это примерно 2500 долла-
ров американских, а годовой доход 
на душу населения 30 000 амери-
канских долларов. Одним словом 
уровень жизни в Сингапуре весьма 
высокий. Это тем более удивитель-
но для страны, которая в отличие, 
скажем, от нашей не имеет абсо-
лютно никаких природных ископае-
мых. Свое благополучие Сингапур-
цы создали своими руками из чипов 
и электронных схем, которые они 
продают по всему миру.

Надо ли говорить, что в Син-
гапуре никто не берет взяток. Да 
их, зачастую, и давать то некому, 
«гаишников», например, давно за-
менили видеокамеры и штрафы 
просто приходят по почте. Многие 
также знают, что это очень строгое 
государство. Здесь выписывают 
огромные штрафы за казалось бы, 
безобидные вещи: за каждый бро-
шенный окурок придется выложить 

1000 долларов, употребление пищи 
и напитков в общественных местах 
(подразумевается метро) – 500 СГД. 
Также в Сингапуре запрещается 
есть и провозить в общественных 
местах дуриан, фрукт с нежнейшим 
вкусом и отвратительным запахом.

Под полнейшим запретом в этой 
стране жевательная резинка и за ее 
употребление предусмотрен штраф 
в размере 1000 сингапурских дол-
ларов. Запрет этот имеет логиче-
ское объяснение. Как только в 1987 
году в Сингапуре заработало метро, 
хулиганы взяли моду приклеивать 
жвачки к датчикам автоматических 
дверей, отчего те, как утверждали 
власти, ломались. Кроме того, от 
плавящихся на тропическом солнце 
от резинок портился асфальт, обувь 
жителей и автомобили. Проблему с 
жвачкой решили в 1992 году попро-
сту ее запретив. Ее нет даже в duty 
free аэропорта Чанги – одного из 
лучших аэропортов мира.

Между тем, туристу, который 
даже не подозревает, что он нару-
шил, чаще всего выносится пред-
упреждение. Штрафуют за самые 
грубые нарушения, некоторые из 
которых упомянуты выше. Если 
же вы голым будете разгуливать в 
номере отеля, то вам скорее всего 
ничего не сделают. А вот если по-
добное позволит себе сингапурец 
даже у себя дома, соседи вызовут 
полицию. В итоге ему обеспечены 
штраф в 2000 СГД и три месяца тю-
ремного заключения.

Сингапур – дорогой город. Пере-
ночевать в самом недорогом хо-
стеле обойдется около 30$, но есть 
возможность поселиться и бесплат-
но. С 2010 года власти Сингапура 
решили популяризировать кемпинг 
и в пяти парковых зонах острова 
разрешили бесплатно устанавли-
вать палатки. Для этого необходи-
мо заранее получить разрешение 
в специальном автомате, которых 
в городе более 500. Однако, есть 
небольшое ограничение: каждый 
человек может, так сказать, «кем-
пинговать» не более восьми дней в 
месяц.

Перенесемся в Чайна-Таун. Ки-
тайцы составляют ¾ населения 
Сингапура, поэтому было бы стран-
но, если здесь не было бы своего 
этно-райончика. Но в Сингапуре 
даже китайский район «не как у 
людей» – тут все слишком чисто и 
опрятно и вовсе не шумно, по срав-
нению с Чайна-Тауном в любом дру-
гом городе мира. Хотя, некоторые 
любопытные явления в нем сохра-
нились. Например, «Улица мерт-

вых», куда еще 50 лет назад старые 
китайцы приходили доживать свои 
последние дни в специальных, так 
называемых, «Домах смерти». По 
древним китайским поверьям, если 
человек умрет в родных стенах, он 
навлечет на свой дом проклятие и 
несчастье. Поэтому китайцы стара-
лись дома не умирать, а шли в вы-
шеупомянутые «Дома смерти». В 
них медицинская помощь была ми-
нимальной, что и способствовало 
более быстрому исходу. Сегодня на 
этой улице продают сувениры.

У всех заведений в Сингапуре 
есть рейтинг чистоты. Им выстав-
ляют оценки от буквы А до буквы D. 
Естественно буквы С и D не выве-
шивают, стараясь не афишировать 
не самый высокий уровень чистоты. 
При этом буквами А и В стремятся 
похвастать многие заведения.

Как мы уже упоминали, Синга-
пур – это государство у которого нет 
своих природных ресурсов. Город 
импортирует абсолютно все, даже 
просто песок и обычную воду. Од-
нако, Сингапур очень, очень богат. 
Как же так получилось? Город зара-
батывает на тех вещах, для которых 
природные ресурсы не нужны. Во-
первых, в Сингапуре расположен 
крупнейший в мире порт. Ежеднев-
но сотни гигантских кораблей стоят 
в гавани, ожидая своей очереди на 
погрузку и разгрузку. Во-вторых, 
Сингапур – это поставщик финан-
совых услуг. Офисы крупнейших 
банков мира расположены здесь. 
В-третьих, конечно туризм. Город 
стремительно развивается, каждый 
год создавая новые невероятные 
проекты, не имеющие аналогов в 
мире и привлекающие миллионы 
туристов. Только за последние не-
сколько лет здесь появилось самое 
большое в мире колесо обозрения. 
Кроме того, знаменитый бассейн с 
открытой перспективой на крыше 
крупнейшего отеля «Марина Бэй», 
а также гонки «Формулы 1» и еще 
много всего. В ближайшее время 
будет создан новый умопомрачи-
тельный сад с гигантскими деревья-
ми, как фильме «Аватар», а также 
новые «Висячие сады» масштабнее 
и выше тех, что были когда-то в Ва-
вилоне.

На самом деле еще каких-то 40 
лет назад на территории Сингапу-
ра ничего кроме болот и комаров 
не было. За 40 лет Сингапур пре-
вратился в высочайшее по уровню 
развития государство. Этому чудес-
ному превращению Сингапур обя-
зан одному человеку – Ли Куан Ю. 
Коротко говоря, премьер министр 

сделал две вещи: он «железной 
рукой» разогнал всех коррупцио-
неров, включая ближайших род-
ственников, некоторые из которых, 
спасаясь от правосудия, бежали 
из страны, а другие повесились. 
Второе: упростил ведение бизнеса 
настолько, что теперь зарегистри-
ровать новое предприятие, скажем 
ресторан, можно по интернету все-
го за 10 минут.

На момент обретения независи-
мости в Сингапуре проживало бо-
лее 50 этнических групп, у каждой 
особые привычки и религиозные 
убеждения. Глобальное же «укро-
щение» нации началось с уравне-
ния в правах всех граждан. Чтобы 
никого не обидеть государственны-
ми признали китайский (мандарин), 
тамильский, малайский и англий-
ский языки. Последний, доставший-
ся от колонизаторов, должен был 
объединить всех и стать языком 
бизнеса. Были созданы передо-
вые системы здравоохранения и 
образования. Успешных студентов 
отправляли в престижные зарубеж-
ные вузы за счет государства. Вза-
мен они должны были вернуться на 
родину и отработать на ее благо. 
Нынешний премьер-министр Синга-
пура Ли Сянь Лун после обучения в 
Кембридже не только вернулся до-
мой, но и выполнил долг каждого 
мужчины страны – отслужил в ар-
мии. А ведь он был сыном первого 
премьер-министра Сингапура Ли 
Куан Ю, который внушил соотече-
ственникам, что благосостояние ро-
дины зависит от каждого из них.

Привить эту идею в стране про-
цветающей коррупции и всеобщей 
бедности было нелегко. Однако, 
пристрастие к взяткам подавили 
высокими зарплатами, уравняв в 
доходах госчиновников с управля-
ющими менеджерами крупных част-
ных компаний. Ввели презумпцию 
виновности: чиновник должен был 
доказывать, что живет на зарплату. 
Тех, кто продолжал брать мзду пу-
блично позорили и сажали в тюрь-
му. Борьба со взяточничеством шла 
под лозунгом «Хочешь победить 
коррупцию – будь готов отправить 
за решетку друзей и родственни-
ков».

Сингапур напоминает большой 
компьютер, настолько здесь все ра-
ботает четко и отлажено. Каждый 
человек, как винтик в одной огром-
ной высокопродуктивной системе. 
Территория города очень ограниче-
на. Она составляет всего 715,8 ква-
дратных километров. Поэтому го-
род постоянно расширяется за счет 

искусственных островов. Напри-
мер, деловой район со всеми его 
небоскребами, полностью построен 
на искусственной набережной. Учи-
тывая небольшую площадь города, 
пространство в нем используют 
очень экономно. Например, фут-
больное поле здесь додумались по-
строить на воде.

Сингапур чуть ли не единствен-
ный город в мире, где вообще нет 
нищих и попрошаек. Вместо этого 
по городу каждый вечер проводит-
ся большое количество бесплатных 
представлений, музыкальных фон-
танов и просто концертов с хоро-
шим звуком и спецэффектами.

Среди главных достопримеча-
тельностей Сингапура можно выде-
лить зоопарк Мандай. Он относится 
к числу прогрессивных, где реали-
зована концепция, когда звери жи-
вут как-бы в диких условиях. Нигде 
не видно клеток и решеток, их заме-
няют рвы, реки и прочие естествен-
ные преграды, отчего создается 
ощущение, что передвигаешься по 
«диким» джунглям. Сам зоопарк 
плавно перетекает в единственный 
оставшийся в Сингапуре девствен-
ный лес. Кстати, в зоопарке за 24 
СГД можно пообедать в кампании 
орангутангов, а также за 4 СГД по-
кормить жирафа и с большой веро-
ятностью быть им поцелованным.

Сингапур невероятно зеленый 
город и все здесь направлено на 
то, чтобы сделать его еще зеленей. 
Здесь есть очень интересный закон: 
если ты хочешь построить здание, 
ты обязан компенсировать то ко-
личество деревьев, которые были 
вырублены при постройке. Поэтому 
сейчас на крышах многих домов в 
Сингапуре можно обнаружить це-
лые зеленые сады.

Как мы упоминали в самом нача-
ле, в Сингапуре очень строгие зако-
ны. Например, нецензурная лексика 
может обойтись вам в 3000 СГД, не 
смоете за собой в туалете, будьте 
готовы выложить 150 долларов, а за 
наркотики здесь полагается смерт-
ная казнь без права апелляции. При 
такой удивительной строгости за-
конов полиции нигде не видно. Все 
потому, что весь город буквально 
напичкан камерами слежения. Все 
улицы, общественные места и даже 
подъезды просматриваются поли-
цией, которая в случае любого на-
рушения появляется на месте через 
несколько минут. В результате Син-
гапур стал городом с самым низким 
уровнем преступности в мире.

Сингапур не похож на настоящий 
город. Он похож на модель горо-
да, где все измерено под линеечку 
и соблюдены идеальные пропор-
ции. Кому-то он может показаться 
слишком правильным, чтобы в него 
влюбиться. Хотя о вкусах не спорят. 
Но, нам думается, что Глава нашей 
страны неспроста приводит Син-
гапур в пример чиновникам и нам, 
простым обывателям. У Сингапура 
действительно есть чему поучить-
ся, тем более, что мы располагаем 
огромными природными богатства-
ми и было бы глупо не использовать 
их на наше с вами общее благо.

Президент в своих посланиях и 
выступлениях не раз подчеркивал, 
что начинать строить общество все-
общего благополучия надо в пер-
вую очередь с самих себя. У син-
гапурцев мы можем перенять иное 
мышление, иное видение мира, при 
котором каждый добросовестным 
трудом, а не потребительским от-
ношением, способен изменить мир 
вокруг себя.

  Руфина ТОРПИЩЕВА

Сингапур – это действительно один из самых удивительных городов в мире. Никакой 
статьи не хватит, чтобы рассказать о местных особенностях. Сингапур – настоящий 
перекресток всей Азии, с населением 5 миллионов человек, где уже много веков подряд 
бок о бок уживаются разные народы. Несмотря на свои крошечные размеры, его обита-
тели очень им гордятся и обязательно спрашивают приезжего: «Вы к нам надолго?», и 
когда узнают, что на несколько дней, с сожалением качают головой: «Как жаль. У нас так 
много интересного». «Вам не нужно ездить по всей Азии», – говорят Сингапурцы, – «при-
езжайте к нам: здесь вам и Китай, и Индия, и Ближний Восток».

СИНГАПУР – 
ГОРОД ЛЬВА


