
ГА
З

Е
Т

 2
0

01
 Ж

Ы
Л

Д
Ы

Ң
 2

 С
Ә

У
ІР

ІН
Е

Н
 

Б
А

С
ТА

П
 Ш

Ы
ҒА

 Б
А

С
ТА

Д
Ы

С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің газеті

О. СҮЛЕЙМЕНОВ: «ЖАСТАРДЫҢ КӨЗІНЕН БІЛІМГЕ ҚҰШТАРЛЫҚТЫ КӨРДІМ» 7 бетте

№ 11 (172) 30 қараша, жылқы жылы 2014

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

 


ҒА
Л
Ы

М
 О

Й
Ы

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назар-
баев осыдан жиырма үш жыл бұрын көп ұлтты республика 
халқына адал қызмет етуге, азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарына кепіл беруге, Қазақстан Республикасы 
Президентіне жүктелген міндеттерді атқаруға ант берді. Осы 
уақыт ішінде ол өзінің антына берік болып келеді.

Бүгінде Қазақстан заманауи демократиялық мемлекет 
ретінде жаһан жұрты алдында танылған. Еліміз қысқа мерзім 
ішінде халықаралық ынтымақтастық тұжырымдамасын қа-
лыптастырды. Оның көптеген бастамалары халықаралық 
қауымдастықтар ішінде зор жаңғырық танытты əрі мойындал-
ды. Күллі əлемде бейбітшілік пен татулықты сақтауға, халы-
қаралық, саяси, экономикалық, мəдени ынтымақтастық ая-
сын кеңейту үлесін де қосып келеді. Мəселен, Елбасы ТМД, 
ОАО, Кеден одағы, Шанхай Ынтымақтастық ұйымы (ШЫҰ), 
Еуразия одағы сияқты халықаралық құрылымдарды дүниеге 
əкелудің бастамашысы болды. Ол БҰҰ Бас Ассамблеясының 
47-сессиясында құруды ұсынған Азиядағы өзара ықпалдас-
тық пен сенім шарлары жөніндегі кеңес (АӨСШК) іс жүзінде 
жұмыс істей бастады. 2010 жылы Қазақстан əлемдегі ең ық-
палды Еуропадағы қауіпсіздік жəне ынтымақтастық жөніндегі 
ұйымға (ЕҚЫҰ) төрағалық қызметіне кірісті. ЕҚЫҰ тарихында 
тұңғыш азиялық мемлекет, тұңғыш ТМД мемлекеті, тұңғыш 
түркі тілдес ұлтты Қазақстанның төрағалық еткенін мақта-
нышпен айтуға болады. Сондай-ақ, Елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаев мəдениеттердің, діндердің, өркениеттердің жүйелі 
сұхбаттасуын жолға қоюға көп көңіл бөлді. Оған 2003, 2006 
жылдары Астанада əлемдік діндер көшбасшылары бас қос-
қан съездер айғақ бола алады. Нұрсұлтан Əбішұлының ха-
лықаралық қауымдастық алдында елімізді таныту жолында 
атқарған шаруалардың тізімін тізе беруге болады, əрине.

Мемлекет басшысы ғылымның дамуына, білім беру жүйесін 
реформалауды іске асыруға қомақты үлес қосып келеді. Ел-
басы Қазақстанның дамуы білімді ұрпақтың қолында екенін 
жақсы түсінді. Сол себепті, жастардың барынша жан-жақты 
білімді, кəсіби білікті маман болуларына жол ашатын мемле-
кеттік бағдарламаларды дүнеге əкелді. Қазіргі күні еліміздің 
білімді жастары шетелде білім алуға, шетелдік ғалымдар 
еліміздің жоғары мектептерінде дəріс оқуға бар жағдай жа-
салған. Ғылыммен айналысамын, білімімді ұштаймын деген 
жастарға мемлкеттік гранттар мен шəкіртақылар ұсынылады. 
Бұл да Елбасымыздың білім-ғылым саласының өркендеуіне 
салған даңғылы деп білемін.

Осындай жетістіктерімізге ел басында жүрген Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың тікелей үлесі бар екенін мойындауы-
мыз керек.

Елбасы əлемдегі дамыған мемлекеттердің бай тəжірибесін 
таразылай отырып, тəуелсіздігін жаңа алған еліміздің жаһан-
дық өркениет көшіне қосылуының бірден-бір дұрыс жолын 
нұсқап жəне жүзеге асырып келеді. ҚР Тұңғыш Президенті – 
Ұлт Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаевтың ел дамуына, мемле-
кеттің өркендеуіне қосқан үлесі қыруар. Оның елі үшін еткен 
ерен еңбегі кейінгі жастарға үлгі, өмірі өнеге, тұлғасы құрмет-
ке лайықты екені хақ.

Қымбатты студенттер! Құрметті əріптетер! Елбасы мəр-
тебесін асқақтата түсетін мереке ҚР Тұңғыш Президент күні 
құтты болсын!
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Жолдау
ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА – СВОЕВРЕМЕННЫЙ ОРИЕНТИР, 

КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ПРЕОДОЛЕТЬ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Профессорско-преподавательский состав и ученые Павлодарского государственного университе-

та им. С. Торайгырова с большим воодушевлением восприняли Послание Президента Республики Казах-
стан Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее», где четко и последовательно 
изложены пути развития нашего государства.

Новая экономическая политика 
должна способствовать серьез-
ному росту в экономике страны, 
улучшить благосостояние казах-
станцев, поддержать внутриполи-
тическую стабильность страны. 
Глава государства представил 
развернутый план инфраструктур-
ного развития страны. «В условиях 
кризиса, как показывает мировой 
опыт, происходит переориентация 
экономической политики. Под-
держку должны получить те отрас-
ли, которые создают наибольший 
мультипликативный эффект на 
рост экономики и занятости», – 
подчеркнул он.

Президент дал поручение при-
нять меры по выполнению ре-
альных проектов. В реализации 
поставленных задач непосред-
ственное участие могут при-
нять и наши ученые, поскольку 
Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова, 
осуществляющий реальную ин-
теграцию науки и производства, 
является инновационно-ориенти-
рованным вузом. Примером тому 
может служить недавняя победа 
ученого ПГУ С.Торайгырова д.т.н., 
профессора А.К. Каракаева в ре-
спубликанском конкурсе иннова-

ционных бизнес-планов «Иннова-
ционный форсаж», проводимом с 
целью выявления прорывных изо-
бретений и проектов для развития 
экономики страны.

Президент Республики особо 
отметил необходимость развития 
транспортно-логистической, ин-
дустриальной инфраструктуры, 
которое предполагает строитель-
ство дорог, жилья для казахстан-
цев. В этой связи приобретают 
особую актуальность разработки 
наших ученых по производству 
строительных материалов с ми-
нимальными затратами. Так 
ученым Павлодарского государ-
ственного университета имени 
С. Торайгырова к.т.н., профессором 
Ш.К. Торпищевым разработаны 
уникальные научные проекты по 
производству бесцементных сте-
новых камней, бетонных смесей, 
сырьевых смесей для покрытия 
дорог. Реализация разработок 
предполагает возможность ши-
рокого внедрения в практику от-
ечественного строительства 
технологий производства эколо-
гически безопасных строительных 
материалов нового поколения, от-
вечающих мировым стандартам 
качества, характеризующихся вы-

сокими техническими свойствами, 
утилизацией техногенных отходов. 
При этом существенно сокращает-
ся себестоимость производства, 
так как технологии основаны на 
использовании промышленных от-
валов Павлодарского региона без 
использования цемента.

Н.А. Назарбаев отмечает осо-
бую роль молодежи в реализации 
поставленных задач и уделяет 
огромное внимание значимости 
воспитания и обучения молодых 
казахстанцев. В Павлодарском 
госуниверситетете создаются все 
условия для получения качествен-
ного образования, успешно ре-
шаются задачи внедрения новых 
передовых методов подготовки 
высокопрофессиональных квали-
фицированных кадров, востребо-
ванных экономикой специалистов. 
Приоритетным направлением на-
шей деятельности является духов-
но-нравственное развитие студен-
ческой молодежи, формирование 
у них таких качеств, как патрио-
тизм, профессионализм, ответ-
ственность. На сегодняшний день 
ПГУ имени С. Торайгырова входит 
в пятерку лучших многопрофиль-
ных вузов страны, является круп-
нейшим научным центром, широко 

известным своими инновациями 
и достижениями в Республике Ка-
захстан и за ее пределами. Боль-
шая работа нами проводится по 
укреплению международного со-
трудничества. Свидетельством 
тому служит вхождение Павлодар-
ского госуниверситета в Европей-
скую ассоциацию университетов.

В программном документе опре-
делены конкретные задачи, кото-
рые необходимо изучить каждому 

из нас, в каждом коллективе опре-
делить пути и приступить к работе 
по исполнению поручений Прези-
дента. Послание Главы государ-
ства – своевременный ориентир, 
который позволит преодолеть но-
вые вызовы времени.

  Серик Омирбаев,
ректор ПГУ 

им. С. Торайгырова

НҰРЛЫ ЖОЛ – ЕЛ 
ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ 

ЖАҢҒЫРУЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ 
НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА 
ЖАРИЯЛАҒАН ЖОЛДАУЫН ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР ҚУА-
НЫШПЕН ҚАБЫЛДАДЫ. ӨЙТКЕНІ БҰЛ ЖОЛҒЫ ЖОЛ-
ДАУ ХАЛЫҚТЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАР-
ТУҒА ЯҒНИ, «НҰРЛЫ ЖОЛ – БОЛАШАҚҚА БАСТАР 
ЖОЛ» АТТЫ ЖАҢА ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТТЫҢ 
ЖҮРГІЗІЛЕТІНІН ЖАРИЯ ЕТТІ.

«Бүгін айтылатын шара-
ларды 2015 жылдың 1 қаңта-
рынан бастап жүзеге асыру 
керек. Біз теріс үрдістердің 
алдын алу үшін барлық ық-
тимал шараларды жедел 
қабылдауға тиіспіз», – деген 
Нұрсұлтан Назарбаев өзінің 
кезекті Жолдауында ел эко-
номикасын нығайтуға қыруар 
жұмыстар атқару керектігін 
білдірді.

Дəуір қарыштап даму үстін-
де. Заманмен қоса бүгінгі ұр-
пақ та уақыт талабына ілесуі 
тиіс. Биылғы жылғы Елбасы-
ның Жолдауында еліміз үшін 
жаңа экономикалық саясат-
тың мақсаттары нақтыланып, 
бекітіледі. Бұл Жолдаудың 
алдыңғы құжаттардан ерек-
шелігі де осында. Нақты 
мақсаттар, айқын міндеттер, 
нық қадамдар мəлім болды. 
Мемлекет басшысы сөзінен: 
«Бүгінде бүкіл əлем жаңа сын-
дармен жəне қатерлермен 
бетпе-бет келіп отыр. Əлемдік 
экономика əлі де жаһандық 
қаржы-экономикалық дағда-
рыс салдарынан айыға қойған 
жоқ. Қалпына келу өте баяу 
жəне сенімсіз қадамдармен 
жүруде, ал кейбір жерлерде 
əлі құлдырау жалғасуда», – 
деп Елбасы əлемдік эконо-
микалық ахуалға баға берді. 
Мемлекет басшысы аталмыш 
бағдарламада бұл күрделі 
сынақтан шығу жолын да ұсы-
нып отыр. Экономикамыздың 
берік болуы үшін осы Жол-
даудың пайдасы орасан зор 
екені сөзсіз. Елбасы «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол» 
Жолдауында экономикалық 
саясатты жүзеге асыратын 
маңызды жеті бағытты бекітті. 

Құжаттағы қай бағытты алсақ 
та нақты бір мақсаттардан 
тұрады. Ал, осы мақсат-мін-
деттерді іске асыру үшін Үкі-
метке тапсырмалар жүктеліп, 
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қорынан қаржы бөлі-
нетін болады.

«Елдің өркенін білгің келсе, 
жолыңа қара» деген қағида 
қалыптасқан. Барыс-келіс пен 
алыс-берісте жол қатынасы 
айрықша маңызға ие. Көне 
замандарда ірі қалаларымыз-
дың көбі Ұлы Жібек жолын 
жағалай қоныс тепкен», – дей 
келе Нұрсұлтан Əбішұлы, 
бүгінгі күнгі қайнаған тіршілік 
күре жолдардың бойында 
екендігін де айтып өтті. Ендігі 
кезекте мамандардың алдын-
да жол салу, жолдың жобасын 
дайындау сияқты басты мə-
селелер тұр. Бұл міндеттер 
биылғы жылдық Жолдаудың 
басты бағыты əрі негізгі түйіні 
болды. Жолдар салу, зама-
науи инфрақұрылымдарды 
жаңарту жəне инновациялық 
индустрияны дамыту сынды 
алпауыт істерді жүзеге асыру 
жас мамандардың да еншісін-
де екендігін ұмытпауымыз 
керек. Көп салаларда білікті 
мамандардың жетіспейтіндігі 
белгілі. Сол үшін де білім 
саласына ерекше көңіл ау-
дарудан Елбасы ешқашан 
жалыққан емес. Сондықтан, 
Жолдаудың осы бағыты ЖОО 
ғалымдары мен оқытушыла-
рына тікелей қатысты. Жаңа 
дəуірдің білікті мамандарын 
дайындауда ғана емес, жол 
сапасын арттыру, өндіріске 
жаңа технологияны енгізу 
жұмыстарында да ғылымның 
алар орны ерекше. Елбасы 

Жолдау міндеттерін атқару 
бойынша нақты жобаларды 
іске асыруға тапсырма берді. 
Бұл жүктелген міндеттерді 
жүзеге асыру бойынша С.То-
райғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
ғалымдары да қатысады. Өйт-
кені, С.Торайғыров атындағы 
ПМУ ғылым мен өндірістің 
ықпалдастығын орнатып, ин-
новациялық-бағдарлы жоға-
ры оқу орны ретінде табысты 
қызмет етіп келеді.

ҚР Білім жəне ғылым ми-
нистрлігі С.Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік 
университетін экономика-
ның 4 маңызды энергетика, 
металлургия, машинажасау 
жəне мұнайхимия салалары 
бойынша базалық жоғары 
оқу орны деп белгіледі. Ал 
Павлодар мемлекеттік уни-
верситеті индустрияландыру 
бағдарламасын іске асыру 
бойынша бекітілген 10 жо-
ғары мектептер қатарында. 
Нақтырақ айтсақ, С.Торайғы-
ров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетіне айы-
рықша міндет жүктеліп отыр. 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттері үшін терең білім 
алып, білікті маман болуды 
бірінші кезекке міндет ету 
керек. Демек, студенттердің 
біліктілігін арттыру үшін 
осындай жоспарлар құрыл-
ған. Ол бүтіндей бір мемле-
кеттің игілігі үшін жасалынған 
жоспар екендігін ұмытпауы-
мыз керек.

  Болат Олжабаев, 
С.Торайғыров атындағы 

ПМУ  қауымдастырылған 
доценті

НҰРЛЫ ЖОЛ – ЖАРҚЫН 
БОЛАШАҚҚА ЖОЛ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИ-
ДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ БАРША 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА АРНАҒАН ДƏСТҮРЛІ 
ЖОЛДАУЫНЫҢ КУƏСІ БОЛДЫҚ. ЕЛБАСЫ 
НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ХАЛҚЫНА АР-
НАУЫ ƏРБІР АДАМНЫҢ ӨМІРІНЕ ƏСЕР ЕТТІ. 
НЕГЕ ДЕСЕҢІЗ «НҰРЛЫ ЖОЛ» ЖОЛДАУЫ – БҰЛ 
БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ. ОСЫ ЕЛДІҢ ƏР 
ЖАС АЗАМАТЫ ЕЛБАСЫ ЖҮКТЕГЕН МІНДЕТ-
ТЕРДІ ҮЛКЕН ЖАУАПКЕРШІЛІКПЕН СЕЗІНІП, 
СОЛ БАҒЫТТА ЕЛІ ҮШІН, ХАЛҚЫ ҮШІН ЕҢБЕК-
ТЕНУІ ҚАЖЕТ.

«Нұрлы жол – бола-
шаққа бастар жол» деген 
атауынан-ақ болашақтың 
негізгі тұтқасын ұстар 
жастарға кезек келгендігін 
бірден аңғарамыз. Əрбір 
жастың көкейінде ол үшін 
не істеу керек деген сұрақ 
туындауы мүмкін. «Нұр-
лы жол» – білім жолы. 
Оған тек білім арқылы 
жетеміз десем əсте қате-
леспеймін. Білім алуымыз 
үшін де қаншама істер ат-
қарылып жатыр. Нұрсұл-
тан Əбішұлы Назарбаев 
айтулы Жолдауда жас 
қазақстандықтарға білім 
беру жəне тəрбиелеудің 
маңыздылығына ерекше 
мəн берді: «Индустрия-
ландыру бағдарламасы 
шеңберінде базаларда ғы-
лымның экономика сала-
ларымен жəне мамандар 
дайындаумен байланыс-
ты қамтамасыз етілетін 
10 ЖОО анықталды. Осы 
мақсаттарға 2017 жылға 
дейін 10 миллиард тең-
ге бағыттай отырып, осы 
жоғары оқу орындарының 
материалдық-техникалық 
базасын қалыптастыруды 
тапсырамын», – деп тағы 
да білім саласына де-
ген көзқарасының басты 
орында екендігін Мемле-
кет басшысы жеткізді.

Бұл сөздерден ел эко-
номикасының білім-ғы-
лыммен байланысты 
екенін білеміз. Бүгінгі сту-
денттер ертеңгі мамандар 
екені анық. Сондықтан 
С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 

университетінің профес-
сорлар-оқытушылар құ-
рамы мен студенттеріне 
зор міндет жүктеліп отыр. 
Олай болса Елбасымыз-
ды қолдап, еліміздің гүл-
денуі үшін өз септігімізді 
тигізуге атсалысайық.

Елбасымыздың халқы-
на арнаған биылғы Жол-
дауы менің көңілімнен 
шықты. Себебі Мемлкет 
басшысы онда еліміздің 
болашағына қатысты 
идеяларды тайға таңба 
басқандай етіп ұсынып 
отыр. Əсіресе əлеуметтік 
мəселелердің бірі бас-
пана мəселесі туралы 
сөз қозғалды. Сонымен 
қатар, экономика, білім 
саласы бойынша мақ-
сат-міндеттер қойылды. 
Сондай-ақ, алда болатын 
ЭКСПО-2017 жобасына 
да ерекше назар ауда-
рылды. Жол құрылысы 
саласы Жолдаудың басты 
бағыты болды. Əлемдік 
дағдарыстан келер қа-
тер төнген сын сағатында 
елдігімізді көрсететін кез 
келген сияқты. Нақтырақ 
айтсақ, ел экономикасы-
ның дамуына ықпал ететін 
барлық салалар сара-
ланып, міндеттер алға 
қойылды деп ойлаймын. 
Елбасымыз «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» 
атты биылғы Жолдауын-
да елімізді экономикалық 
дағдарыстан қиындыққа 
ұшырамай шығудың ай-
қын жолын нұсқады. Эко-
номикалық дағдарыстың 
уақытша екендігін айтты. 

«Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» экономика-
лық саясаты əлемнің ең 
дамыған 30 елінің қатары-
на жету жолында табысты 
жұмыс істеуге бағытта-
лып отыр. Өңірлерде бəрі 
бар – бағдарламалар, 
ресурстар, қаржы құрал-
дары. Əркім білекті сыба-
нып, іске кірісуі қажет.

Бүгінде Қазақстан 
əлемнің төрт бұрышы-
на түгел мəшһүр, ұлттық 
мемлекеттілігін дəлел-
деген мемлекет. Саяси 
мемлекетіміздің іргетасы 
экономикалық жетістік-
терімен бекітілуде. Тіліміз 
бен дініміз, мəдениетіміз 
бен əдебиетіміз жан-
данып, жаңарып, Еге-
мендігіміз баянды болып 
жытыр. Еліміздің өркендеу 
жолында бізді қыруар жұ-
мыс күтіп тұр. Егер, осы 
бағдарлама қағаз, сөз 
жүзінде айтылып қалар 
болса, онда бұл өзіміз 
үшін қиын блмақ.

Енді осы Жолдаудың 
іске асуы үшін барлығы-
мыз да үлес қосайық. Өйт-
кені, жұмыла көтерген жүк 
жеңіл болады.

  Ақбота Сарыбай,
С.Торайғыров атында-

ғы ПМУ Жастар ісі жөнін-
дегі комитеттөрағасы
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Елбасы жолы

қызметі турасында білмейтін адам кемде-кем болар. Дегенмен, Тәуелсіз Қазақс-
тан мемлекетінің іргесін қалаушы, еліміздің өркендеуіне, тіпті әлемнің бейбіт өмірі 
үшін қыруар еңбек сіңірген жанның тұлғасын тағы зерделеп шығу артық болмас.

АДАЛ ҚЫЗМЕТ
Тəуелсіздік алған алғашқы 

жылдары президенттік билік 
институтын Қазақстанға енгізу 
саяси жүйенің тұрақты болуын 
қамтамасыз ету үшін ең оңтайлы 
шешім еді. 1991 жылы 10 жел-
тоқсанда Қазақстан Республи-
касының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев Алматы қаласындағы 
Республика сарайында көп ұлтты 
республика халқына адал қыз-
мет етуге, Конституцияға бағыну-
ға, азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарына кепіл беруге, 
Қазақстан Республикасы Прези-
дентіне жүктелген міндеттерді 
атқаруға ант берді. Ол жиырма 
жылдан астам уақыт бойы өзінің 
антына берік болып келеді. 

Бүгінде Қазақстан заманауи де-
мократиялық мемлекет ретінде 
жаһан жұрты алдында танылған. 
Бұл жетістіктерімізге 1990 жыл-
дың 24 сəуірінен бері ел басында 
жүрген Нұрсұлтан Əбішұлы На-
зарбаевтың да үлесі бар екенін 
мойындауымыз керек. Ол қиын-
қыстау кезінде елдің болашағына 
бағдар болатын мемлекет үшін 
маңызды құжаттарды қабылда-
ды. Мəселен, Семей ядролық 
полигонын жабу, ядролық держа-
ва мəртебесінен бас тарту, жа-
һандық жəне өңірлік қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі дəйекті 
қызметі бір төбе. 

Тəуелсіз Қазақстан Республи-
касы дамуының барлық атрибут-
тары – ұлттық қауіпсіздік, мем-
лекеттік басқару жəне биліктің 
бүкіл тармақтарының өзара 
əрекет ету жүйесі – бар ұлттық 
мемлекеттіліктің қалыптасуы 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті есімімен 
тығыз байланысты. Оның бас-
шылығымен конституциялық 
құрылыс процесі жүзеге асты. 
Қазақстанда демократиялық 
институттарды құру Нұрсұлтан 
Əбішұлының аса зор еңбегі бо-
лып табылады. Сөз бен баспа-
сөз бостандығы, сайлау жəне 
сайлану құқығы, партиялар мен 
қоғамдық бірлестіктер құру құ-
қығы, дін бостандығы сияқты 
азаматтық қоғамның мызғымас 
құндылықтары конституция-
лық нормаларға айналды. ҚР 
Тұңғыш Президентінің басшы-
лығымен дағдарысқа тап бол-
ған қазақстандық экономиканы 
өзгертуге бағытталған аса ау-

қымды шаралар іске асырылды. 
Елбасының «Қазақстан-2030» 
стратегиясы мемлекет дамуы-
ның басым бағыттарын айқын-
дады. 2006 жылғы халыққа Жол-
дауында Қазақстанның бəсекеге 
қабілетті елу ел қатарына кіру 
стратегиясы белгіленді. Ал, 2012 
жылы Н.Назарбаевтың «Қазақс-
тан-2050» стратегиясы қалып-
тасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Қазақстан халқы-
на Жолдауында бəсекеге қабі-
летті 30 ел қатарынан көрінуді 
көздейтінін мəлімдейді. 

Мемлекет басшысы ғылымның 
дамуына, білім беру жүйесін ре-
формалауды іске асыруға қомақ-
ты үлес қосып келеді. Ол Қазақс-
тан халықтары ассамблеясының 
жетекшісі (1995) жəне дүниежүзі 
қазақтары қауымдастығының 
төрағасы (1992), сондай-ақ Орта 
Азия мен Қазақстан халықтары-
ның достығы қорының құрметті 
төрағасы ретінде елде азамат-
тық келісім ахуалын орнықты-
рып, Еуразия кеңістігінде, күллі 
əлемде бейбітшілік пен тату-
лықты сақтауға, халықаралық, 
саяси, экономикалық, мəдени 
ынтымақтастық аясын кеңей-
ту үлесін қосып келеді. Ал 2010 
жылы ҚР Тұңғыш Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Ұлт Көш-
басшысы мəртебесіне ие болды. 
Оның тəуелсіз Қазақстанды құ-
рушы жəне негізін салушы ретін-
дегі қызметі əділ бағаланып, заң 
жүзінде танылды.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 
ҮЛГІ

Нұрсұлтан Назарбаевтың эко-
номист жəне саясаткер ретіндегі 
жеке беделі елде қолайлы ин-
вестициялық ахуалдың қалып-
тасуына, көптеген мемлекеттер-
мен жəне халықаралық қаржы 
институттарымен қарқынды 
экономикалық ынтымақтасуға 
игі ықпал етті. Республикада 
ауылды дамытуға, кедейлікпен 
күресуге, тұрғын үй құрылысын 
дамытуға жəне т.с.с. бағыттал-
ған ірі əлеуметтік бағдарлама-
ларды іске асыру басталды. Ол 
индустриалды-инновациялық 
даму стратегиясын əзірледі, ин-
вестициялық жəне инновация-
лық қорлар құрылуына себепші 
болды. Мемлекет басшысының 
бұл саладағы еңбегінің арқа-

сында дүниежүзілік сарапшылар 
арасында «қазақстандық үлгі» 
термині кең етек жайды. 

Елбасы Н.Назарбаев мəде-
ниеттердің, діндердің, өрке-
ниеттердің жүйелі сұхбаттасуын 
жолға қоюға көп көңіл 
бөліп келеді. Оған 2003, 
2006 жылдары Астанада 
əлемдік діндер көшбас-
шылары бас қосқан съез-
дер айғақ бола алады. 
Ол қысқа мерзім ішінде 
халықаралық ынтымақ-
тастық тұжырымдамасын 
қалыптастырды. Оның 
көптеген бастамалары 
халықаралық қауымдас-
тықтар ішінде зор жаңғы-
рық танытты əрі мойын-
далды. Мəселен, Елбасы 
ТМД, ОАО, Кеден одағы, 
Шанхай Ынтымақтастық 
ұйымы (ШЫҰ), Еуразия 
одағы сияқты халықа-
ралық құрылымдарды 
дүниеге əкелудің баста-
машысы болды. Ол БҰҰ 
Бас Ассамблеясының 
47-сессиясында құруды 
ұсынған Азиядағы өзара 
ықпалдастық пен сенім 
шарлары жөніндегі кеңес 
(АӨСШК) іс жүзінде жұ-
мыс істей бастады. 

АСТАНА РУХЫ
2010 жылы Қазақстан əлем-

дегі ең ықпалды Еуропадағы 
қауіпсіздік жəне ынтымақтастық 
жөніндегі ұйымға (ЕҚЫҰ) төра-
ғалық қызметіне кірісті. ЕҚЫҰ 
тарихында тұңғыш азиялық 
мемлекет, тұңғыш ТМД мемле-
кеті, тұңғыш түркі тілдес ұлтты 
Қазақстанның төрағалық еткенін 
мақтанышпен айтуға болады. 
Саммит қорытындысы бойынша 
қабылданған Астана деклара-
циясы əлемдік саясатқа «Еура-
зиялық қауіпсіздік» жəне «Аста-
на рухы» ұғымдарынан көрініс 
тапқан қауіпсіздік пен ынтымақ-
тастықтың жаңа түсінігін енгізді. 

ТАРИХ 
ТОЛҚЫНЫНДАҒЫ 
ХАЛЫҚ

Сонымен бірге, ҚР Тұңғыш 
Президентті тəуелсіздіктің то-
лыққанды шежіресін жазу мін-
детін «Тарих толқынындағы 
халық» атты мемлекеттік бағ-
дарлама аясында тарихшы ға-
лымдар алдына талап етіп қо-
йып отыр. Бұл орайда Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев Ұлытау 
төріне атбасын тіреп, халық ал-
дында ел тағдыры, тіл тарихы, 
дініміздің бүгінгі ахуалы туралы 

айтқаны еске 
түседі: «Қазақс-
танда осындай 
қасиетті жер-
лер көп. Деген-
мен, Ұлытаудың 
орны бір басқа. 
Біздің жастары-
мыз оны біле 
бермейді. Біз 
өз тарихымыз-

ды жаңадан игеріп, біліп жатқан 
елміз. Қазақтың тарихы өте бай. 
Оны білуіміз керек, қолға алып та 
жүрміз. Тарих жылы деген жыл-
ды жарияладық. Біздің елдігіміз, 
қазақ жұртының арғы түбі ғұн-

дардан басталады. Ғұндардан 
кейін Көк түріктерге жалғасады. 
Одан кейін Алтын Орда орныға-
ды. Сөйтіп, хандық дəуірге ұла-
сып, кейін біртіндеп Тəуелсіздік-
ке келіп тіреледі. Осындай үлкен 
тарихымыз бар. Жастарымыз 
мұны білу керек. Біз кеше ғана 
пайда болған халық емеспіз», – 
деп айтты. Елбасы Нұрсұл-
тан Назарбаевтың Ұлытаудың 
етегінде берген сұхбаты барша 
қазақстандықтардың көкейінде 
жүрген сауалдарға жауап берді. 
Ел мен жер, тіл мен дін, ұлт пен 
ұлыс мүддесі жайында қозғаған 
келелі əңгімесі қазақ жұртының 
көңілін бір серпілтті. 

ПРЕЗИДЕНТТІК 
ЖҮЙЕ ТАРИХЫНАН

Алғашқы заманауи респуб-
ликалар яғни, президенттің 
басқарумен жүзеге асқан меле-
кеттер Жаңа Əлемде ғана қа-
лыптасты. Оның пайда болуына 
монархиялық құрылым мен ко-
лонизаторлық жаншудан əбден 
шаршаған халықты азаттыққа 
жетелегісі келген күш қайраты 
тасыған жастардың жаңа еркін 
елді құруға деген ұмтылысы сеп 
болды. Осы себепті, Ел басшы-
лары ұрпақтан ұрпаққа тиесілі 
болатын билік жолымен емес, 
мемлекеттің Бас заңнамасы – 
Конституциясы негізінде халық 
таңдауымен сайлану құқықы-
ғына ие болды. Республикалық 
құрылымның басты мақсаты – 
кепілдендірілген конституция, 
демек, демократиялық қатынас-
тармен қамтамасыз ету прези-
денттік институтқа жүктелді. 

«Президент» сөзі латын тілі-
нен аударғанда «алдында отыр-
ған адам» дегенді білдіреді. Бұл 
саяси институттың дамуы XVIII 
ғасырдың соңында алғашқы де-

мократиялық жүйенің қалыптасу 
кезеңінен бастау алады. XVIII–
XX ғасыр аралығында прези-
денттік институт республикалық 
билік қалпы мен демократиялық 
жүйенің басты алғышарттары-

ның бірі болды. 
Ал, Республи-
ка көнеден бері 
бар құрылым 
еді. Көне гре-
киялық, Рим 
(б.з.д. VI-I ғ.ғ.) 
болды. V-XVғ.ғ. 
орта дəуірлік 
ғ а с ы р л а р д а 
Италия айма-
ғында көптеген 
р е с п у б л и к а -
қалалар (Ве-
неция, Генуя, 
Ф л о р е н ц и я ) 
ғұмыр кешті. 
Ал, 1572 жылы 
Недерландия-
да провинция-
лар құрама 
республикасы 
пайда болды. 
Сонымен қоса, 
республикалық 
құрылым ағыл-
шындар елінде 
де (1649-1660) 

өз ғұмырын жасап келді. Алай-
да, осы мемлекеттердің бірі де 
заманауи үлгі бойын ша басқа-
рылып келген емес. 

Бүгінгі заманауи заманда пре-
зиденттер жаһанның көптеген 
мемлекеттерін басқарып келеді. 
Олар мемлекеттің сыртқы жəне 
ішкі қатынастарында мемле-
кет атынан өкілдігіне ие, мем-
лекеттік тəуелсіздік пен ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. 
Мысалы, Германия, Италия, 
Израил елдерінде президент 
негізгі өкілеттілік қызметті ғана 
атқарады. Ал, мемлекеттің бас-
ты «адамы» канцлер немесе 
премьер-министр. Көп елдерде, 
мəселен Ұлыбритания, Дания, 
Швеция, Испания, Жапония 
сияқты мемлекеттерде монар-
хиялық отбасылық билік жүйесі 
əлі де өз күштерін жоймаған. 
Корольдік династиялар ел би-
леушілер атанғанымен барлық 
мемлекеттік қызметті парламент 
пен министрлер кабинетіне жүк-
теп қойған. Ал ең көне əлемдік 
демократиялық елдер Франция 
мен АҚШ президенттері кең ау-
қымдағы өкілеттілікке ие болды.

Түйін. Елбасы əлемдегі да-
мыған мемлекеттердің бай 
тəжірибесін таразылай оты-
рып, тəуелсіздігін жаңа алған 
еліміздің жаһандық өркениет 
көшіне қосылуының бірден-
бір дұрыс жолын нұсқап жəне 
жүзеге асырып келеді. ҚР Тұң-
ғыш Президенті, Ұлт Көшбас-
шысы Н.Ə.Назарбаевтың ел 
дамуына, мемлекеттің өркен-
деуіне қосқан үлесі жайында 
шежірелер мен еңбектер əлі 
де жазылатынына күмəніміз 
жоқ. Оның елі үшін еткен ерен 
еңбегі кейінгі жастарға үлгі, 
өмірі өнеге, тұлғасы құрметке 
лайықты екені хақ. 

  Жанар ЕЛЕШОВА
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– ҚР Тұңғыш Президенті ТМД елдері арасынан бірінші болып 
жыл сайын халқына Жолдау жасайды. 

– Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Халық ассамблеясын құр-
ды. Атаулы институттық құрылым басқа мемлекеттерде жоқ. 

– Нұрсұлтан Назарбаев құрметіне Шолпан-Атада, Украина-
да, Анкарада ескерткіштер қойылған. 

– Оның есімімен Иордания, Түркия, Шешен Республикасын-
да көшелер аталады. Жəне де Шешен еліндегі бір мектеп-ли-
цей ҚР Тұңғыш Президентінің есімімен аталады. 

ҚЫЗЫҚТЫ 
ФАКТ

– ҚР Тұңғыш Президенті ТМД елдері арасынан бірінші болып 

ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТТЕР
1789 жылы Америка құрама штаттарының 

алғашқы президенті Джордж Вашингтон бол-
ды. Осы оқиғадан кейін Жаңа Əлем елдерінде 
президенттік институттар қарқынды түрде даму 
қарқын алды. 1807 жылы – Гайти, 1814 жылы – 
Парагвай, 1816 жылы – Аргентина, 1817 жылы – 
Чили, 1819 жылы – Колумбия, 1821 жылы – 
Коста-Рика жəне Перу, 1824 жылы – Мексика, 
1825 – Боливия, 1830 жылы – Венесуэла, Эк-
вадор мен Уругвай, 1835 жылы – Никарагуа, 
1839 – Гватемала, 1841 жылы – Гондурас пен 
Сальвадор, 1844 жылы – Доминикандық рес-
публика президенттік билікті мойындады. 

Еуроподағы тұңғыш Президент яғни, 1848 
жылы Францияны билеген Луи Наполеон Боно-
парт, Швейцарияның алғашқы Президенті Й.Фу-
рер болған еді. Ал Азия бойынша 1911 жылы 
тұңғыш президент болып Қытай халықтық рес-
публикасының мемлекет басшысы болып Сунь 
Ятсен тарихта қалды. 1923 жылы Мұстафа Ке-
мал Ататүріктің батасымен Түркия мемлекетінің 
тұңғыш Президенті атанды.
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Жаңалықтар желісі

  Бетті даярлаған Жанар ЕЛЕШОВА

«НҰРЛЫ ЖОЛ» ЖАСТАРҒА ДАҢҒЫЛ САЛДЫ
С.Торайғыров атында-

ғы Павлодар мемлекеттік 
университетінде ҚР Пре-
зиденті Нұрсұлтан На-
зарбаевтың «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» 
Қазақстан халқына Жол-
дауын талқылау бойынша 
конференция және «Қа-
зақстандық құндылықтар» 
атты дөңгелек үстел өтті.

Қазақстан Республикасы 
Президенті Нұрсұлтан Əбішұ-
лы Назарбаевтың «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар 
жол» Қазақстан халқына 
Жолдауын С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемле-
кеттік университетінің про-
фессорлық-оқытушылар құ-
рамы мен студенттері жақсы 
қабылдады.

ҚР Президенті Н.Ə. Назар-
баевтың «Нұрлы жол – бола-
шаққа бастар жол» Қазақстан 
халқына Жолдауын талқылау 
бойынша конференциясы-
на С.Торайғыров атындағы 
ПМУ белсенді студенттері 
мен профессор-оқытушылар 
құрамы қатысты. Конферен-
ция жұмысына С.Торайғыров 
атындағы ПМУ студенттік 
өзін-өзі басқару бөлімі мұ-
рындық болды.

Конференция барысын-
да Мемлекет басшысының 
Қазақстан халқына Жол-
дауының басты тақырыбы 
болған əлеуметтік инфрақұ-
рылымның дамуы туралы 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттік ректоры Ернұр Са-
ғынтай баяндап берді. Жас-
тар ісі жөніндегі комитетінің 
төрағасы Ақбота Сарыбай 
С.Торайғыров атындағы 
ПМУ көліктік-логистикалық 
инфақұрылымының дамуы-
на қосатын үлесі жайында 
əңгіме өрбітті. С.Торайғыров 
атындағы ПМУ «Жас Отан» 
ЖҚ белсендісі Руслан Гафу-
ров өз баяндамасына ұлттар 
арасындағы төзімділіктің ел 
тұрақтылығына ықпал етуші 
күш екенін арқау етті. Сту-
денттік кəсіподақ ұйымының 
белсендісі Ержігіт Тағай тұр-

ғын инфрақұрылымның да-
муы жəне тұрғын үйлердің 
қазақстандықтар үшін қол 
жетімділігі турасында сөз 
қозғады. Журналистика ка-
федрасының 1 курс студенті 
Валерия Джембетова пікір-
талас алаңына этносаралық 
келісім мен татулық туралы 
салиқалы көзқарасын салды. 
Ол өз баяндамасында:

– Біз – қазақстандықтар, эт-
никаарлық келісімді сақтауға 
бар күшімізді салуымыз ке-
рек. ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаев Жол-
дауда: «Бірлігіміз бен этноса-
ралық келісімді біздің өзіміз 
сақтауға тиіспіз. Оны біз үшін 
ешкім ешқашан сырттан келіп 
жасамайды», – дегені бүгінгі 
ұрпаққа үлкен жауапкершілік 
артқаны деп ойлаймын, – деді 
Валерия Джембетова.

С.Торайғыров атындағы 
ПМУ студенттері айтулы бағ-
дарламалық құжатты тал-
қылау барысында өздеріне 
жүктелген міндеттерді нық 
түсініп, болашаққа қадамдар 
жасауға шабыттанып қайтты.

ТӨЗІМДІЛІК – 
ЕЛ ДАМУЫНЫҢ ӨЗЕГІ
С.Торай�ыров атында�ы Павлодар мемлекеттік университетінде халы	аралы	 төзімділік 
к�ніне орай «Төзімділік – ел дамуыны� өзегі» жастар акциясы ше�берінде дө�гелек �стел 
және «Мейірімділік және төзімділік жолымен» та	ырыбында этикалы	 ә�гімелесу өтті.

«Төзімділік – ел дамуының 
өзегі» жастар акциясы шең-
берінде өткен дөңгелек үстелге 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
«Қазақстан халқы ассамблея-
сы» кафедрасы мен «Бірлік» 
студенттік ассамблеясы мұ-
рындық болды. Ал 14 қараша 
күні өткен «Мейірімділік жəне 
төзімділік жолымен» атты 
этикалық əңгімелесуді С.Бей-
сембаев атындағы ғылыми кі-
тапхана қызметкерлері ұйым-
дастырды.

Мұндай шаралардың өтуін-
дегі мақсаты студенттік жас-
тарды төзімділік турасындағы 
түсінікті, қоғамда толерантты-
лық қарым-қатынасты жəне 
тұрмыстағы төзімділік көзқа-
растарды қалыптастыру бол-
ды.

Дөңгелек үстел жұмысына 
С.Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттері, Павлодар облысы 
Қазақстан халқы ассамблеясы-
ның жастар қанаты өкілдері қа-
тысты. Кездесудің модератор-
лық қызметін ПС-302 тобының 
студенттері Эсет Хайхороева 
мен Қайрат Абдымов атқарды.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 
студенті, дөңгелек үстел жұ-
мысының модераторы Эсет 
Хайхороева жоғары оқу ор-
нындағы əрбір ұлт өкілдерінің 
жастары тату-тəтті өмір кешіп 
келетіндігін жəне өзге ұлт өкіл-
дерінің жан-жақты дамуына 
жағдай жасалғанын тілге тиек 
етті.

– Жастар толеранттылық-
ты өзінше қарапайым түсінеді. 
Сондықтан, жастар бір-бірін 
ренжітпей, ұлтына, дініне, 

тіліне қарамастан бірлік пен 
келісімде өмір кешуде. Олар 
Қазақстанда тұратын əрбір 
ұлт өкіліне құрметпен қарап, 
бір-біріне деген сыйластықтың 
үлгісін көрсетіп келеді, – деді 
Эсет Хайхороева.

Дөңгелек үстел жұмысы ба-
рысында АГР-101 тобының 
студенті Нуризат Фаткулина 
бүгінгі жастар арасындағы то-
леранттылық қарым-қатынас 
туралы сөз қозғады. Сондай-
ақ, жиылғандарға ТППЖ-202 
тобының студенті Жанна Жүні-
сова Қазақстан халықтарының 
өзара бірлігі мен ұлтаралық 
келісімінің маңыздылығы ту-
расында терең баяндап берді. 
Маңызды тақырыпты яғни, Қа-
зақстан халқы ассамблеясы-
ның қызметі туралы Жур-202 
тобының студенті Махамбет 
Макулов баяндап берді.

Жастар толеранттылық-
ты өзара талқыға салды. 

Төзімділіктің негізгі бағыттарын 
айқындап, өз ойларын еркін 
жеткізе білді. Осы орайда олар 
бір-бірін ренжітпеудің, тату 
өмір сүрудің, ұлтына, дініне, 
тіліне қарамастан Қазақстанда 
тұратын əрбір ұлт өкіліне құр-
метпен қарауға, əсіресе үлгілі 
болуға үндейтін қадір-қасиет-
терді түсіндірді.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 
С.Бейсембаев атындағы ғы-
лыми кітапхана қызметкерлері 
Гүлжан Аманова, Елена Лиха-
нова студенттермен кездесу 
барысында ұлттар арасында-
ғы достық, келісім, бірлік тура-
сында əдемі əңгіме өрбітті. Ал 
əңгімелесу соңында кітапхана 
қызметкерлері оқырмандарға 
ұлттар мен ұлыстар арасында-
ғы төзімділік тақырыбын арқау 
еткен кітаптар мен мерзімдік 
басылымдар бетіне шыққан 
мақалаларды оқуға ұсыныс 
білдірді.

В рамках Международ-
ного инвестиционного фо-
рума «Ертіс-Инвест-2014» 
состоялся визит президен-
та Strategy Partners Group 
Александра Идрисова в Пав-
лодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова, где он выступил с лек-
цией, посвященной стратегии социально-экономического 
развития и повышения конкурентоспособности региона.

Глава одной из самых известных российских консалтинго-
вых компаний является выпускником Павлодарского инду-
стриального института (ПГУ им. С. Торайгырова), по специ-
альности инженер машиностроения.

Александр Идрисов встретился с научной общественно-
стью, студентами Павлодарского госуниверситета и пред-
ставил презентацию «Как заставить стратегию работать?».

В ходе лекции Александр Борисович подробно рассказал 
об эффективной структуре экономики, о том, какие приори-
тетные проекты должны быть реализованы, какие институты 
необходимо реформировать или создавать. «Где занятость? 
Нужны сектора, которые обеспечивают занятость – это ту-
ризм в первую очередь. Туризм самый большой сектор эко-
номики в мире, об этом мало кто знает. У Казахстана есть 
все ресурсы и природные возможности стать одним из са-
мых интересных мест для туризма», – отметил А.Идрисов.

Также на нескольких примерах гость рассказал о таких 
новейших технологиях, как, например, 3d-принтинг, который 
радикально снижает себестоимость и убирает отходы. По-
средством только этой одной технологии уже сегодня можно 
напечатать органы. Первые опыты с щитовидной железой 
уже успешно прошли в России, значит, возможна перспек-
тива решения проблемы с донорством. Другой пример, на-
печатанный самолет с размахом крыльев 28 м, обычно про-
ектируемый 10 лет, был создан за 18 месяцев (от идеи до 
летающего образца прошло 18 месяцев, 80 % деталей были 
напечатаны). В Китае изобрели тоже гигантский 3d-принтер 
и придумали печатать жилые дома стоимостью 5000 долла-
ров. Новые технологии доступны и создают новые, совер-
шенно другие возможности.

«Если мы посмотрим на всю структуру экономики, то полу-
чается у нас есть стабильность – это в первую очередь про-
мышленное производство и коммерческие услуги, это инжи-
ниринг. Но у нас также должны появится сектора будущего, 
которые не позволят остаться в последнем вагоне поезда, и 
мы должны понимать, что результат, при сегодняшних инве-
стициях, будет через лет 10-20. Необходимо поддерживать 
все IT технологии, новое машиностроение, здравоохране-
ние и все, что называется наукой о жизни. Инвестировать 
нужно уже сейчас. Выращивать новое поколение людей, ко-
торые смогут оказывать глобальные услуги, находясь в Ка-
захстане. Если это не поддерживать сегодня, мы опоздаем 
навсегда, ибо создаваемые ежегодно 10 млн. рабочих мест 
в Китае и 10 млн. в Индии не оставят никому шансов», – под-
черкнул Александр Идрисов.

«СТУДЕНТ ГОДА-2014»:
ÂÛÁÎÐ Â ÏÎËÜÇÓ

ÏÃÓ

«КАК ЗАСТАВИТЬ 
СТРАТЕГИЮ 
РАБОТАТЬ?»
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Жаңалықтар желісі

  Бетті даярлаған Руфина ТОРПИЩЕВА
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Симпатичные, стройные 
девушки и накаченные, стат-
ные юноши состязались в 
синхронности и отточенности 
движений на необычайно зре-
лищном турнире групп под-
держки в г. Алматы. Турнир 
собрал более 500 участников, 
в ходе которого были выяв-
лены сильнейшие спортсме-
ны по десяти номинациям. 
Звание чемпионов оспаривли 
около пятидесяти команд из 
Алматы, Астаны, Актобе, Ка-
раганды, а также из Павлода-
ра. В конкурсе было четыре 
возрастных категории.

Как отмечает директор сту-
денческой филармонии Пав-
лодарского госуниверситета 
Айнур Азимхан, основная цель 
использования черлидинга за-
ключается в пропаганде здо-
рового образа жизни и вовле-
чении студенческой молодежи 
в систематические занятия 
физкультурой и спортом.

Сегодня черлидинг полу-
чил статус самостоятельного 
вида спорта. Выступление 

черлидеров на 
спортивных со-

с т я з а н и я х , 
невероятная 
п л а с т и к а 
и отточен-
ность движе-

ний спортсме-
нок способны 

привлечь зрителей 
к любому виду спорта – 

от шахмат до футбола и ба-
скетбола.

По словам президента 
федерации черлиднга Пав-
лодарской области и по со-
вместительству тренера ко-
манды ПГУ им. С. Торайгыров 
Утельбаевой Миры, каждый 
номер – это маленькое те-
атральное представление 
с элементами акробатики, 
гимнастики, и члены группы 
поддержки должны иметь 
хорошую физическую 
подготовку. «В стенах 
Павлодарского госу-
дарственного универ-
ситета имени С. Торайгыро-
ва этот вид спорта появился 
совсем недавно и сразу за-
воевал большую попу-
лярность. Хочется также 
отметить, что уровень про-
фессионализма студенче-
ской команды ПГУ рас-
тет, сложность трюков 
из раза в раз прогрес-
сирует», – говорит 
тренер команды ПГУ 
им. С. Торайгырова 
Мира Бейсембаевна.

В номинации «Cheer dance 
show» (танцы с помпонами, 
пирамиды и акробатические 
элементы) ребята завоевали 
1 место в дивизионе С в воз-
растной категории от 16 лет.

Кроме того, в дивизионе А в 
номинации «Групп-стант» (вы-
бросы, станты) студенты ПГУ 
заняли 1 и 2 места соответ-
ственно.

Выступления черлиде-
ров команды ПГУ им. С. То-
райгырова в дивизионе А в 
номинации «Партнерские 
станты» были также отме-
чены 2 и 3 
местами.

Победа на 
этих сорев-
новани-
ях обе-
с п е -
чила 

лучшим участникам коман-
ды ПГУ им. С. Торайгырова 
«DIAMOND» Илье Печенко, 
Мадине Шариповой, Арнагуль 
Жагипаровой, Молдир Мырза-
таевой, Альфие Нуркеновой, 
Амине Кабиммолаевой вхож-
дение в состав сборной Ре-
спублики Казахстан по черли-
дингу. В планах у ребят выход 
на международный уровень, а 
уже в январе 2015 состоятся 
международные сборы с при-
своением спортивных разря-

дов по чер-
лидингу.

Тіл мәртебесін 
асқақтатқан фото көрме

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік универси-
тетінде «Жас Отан» жастар қанатының ұйымдастыруымен 
фото көрме өтті.

Фото көрменің өтуіндегі мақсаты студенттік жастар арасында 
тіл мəдениетінің артуы, мемлекеттік тілдің мəртебесін көтеру 
жəне қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға бағытталды.

С.Торайғыров атындағы ПМУ фойесінде ұйымдастырылған 
көрмеге «Қазақша сөйлейік» жобасы шеңберінде өткен «Таза 
тіл» науқанының нəтижесінде іріктеліп алынған фото суреттер 
қойылды.

«Жас Отан» Жастар қанаты облыстық филиалының атқарушы 
хатшысының орынбасары Жұлдыз Ыбытаева жиылған студент-
терге фото көрменің жастарды тəрбиелеуде алатын орыны мен 
маңыздылығына тоқталып өтті. «Жастарды өз тілдерімен тəр-
биелеген жемісті болады. Ал фото тілі жастардың жанына жа-
қын келеді. Сондықтан қазақ тілінің мəртебесін өсіруді, қазақи 
мəдениетті, қазақстандық патриотизмді қалыптастыру жəне оны 
насихаттау үшін фотоны таңдап алдық», – деді Жұлдыз Қасен-
қызы.

Сонымен қоса, «Жас Отан» ЖҚ белсенділері жиылғандар ал-
дында өз өнерлерін көрсетті. Диас Əкімжанов футболды фрис-
тайл өнерімен жастарды тəнті етсе, Мақыш Нұржан «Жаса қазақ 
тілім» əнімен көпшілік көзайымына айналды. Ал Абдрахман Бə-
кеннің орындауындағы əуезді əн тыңдармандардың талғамынан 
шықты.

«Жасотандықтар үшін Отанымыздың болашағы, тағдыры ма-
ңызды. Ал тіл кез келген елдің іргесі екенін ескеріп, С.Торайғыров 
атындағы ПМУ студенттері ретінде мемлекеттік тілде дұрыс сөй-
лесіп, ана тілімізде қатесіз хабар беруге міндеттіміз. Осындай ауыр 
міндетті арқалаған көрменің нəтижесі табысты болады əрі жастар-
ға əсер етер деп ойлаймын», – деп мəлімдеді С.Торайғыров атын-
дағы ПМУ «Жас Отан» ЖҚ алғашқы бөлімшесінің атқарушы хатшы-
сы Кəусар Жомартова.

ПМУ СТУДЕНТТЕРІ  
ҰЛТ КӨШБАСШЫСЫ 
ШӘКІРТАҚЫСЫНЫҢ 
ИЕГЕРЛЕРІ

Қазақстан Республикасы-
ның Тұңғыш Президенті – 
Ұлт Көшбасшысы Қорының 
студенттік шəкіртақысы 
сарапқа түскен 2014 жылғы 
Республикалық байқауын-
да С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттің уни-
верситетінің студенттері 
жеңімпаз атанды.

ҚР Тұңғыш Президенті Ұлт 
Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаев 
Қоры ұймдастырған бұл рес-
публикалық байқау оқуда 
үздік, қоғамдық өмірде бел-
сенді, шығармашыл, ғылым-
ға бейім жастарды қолдауды 
мақсат тұтады.

Байқаудың шешімі бойын-
ша С.Торайғыров атындағы 
ПМУ студенттері оқу жетістік-
тері, ғылыми мақалалары мен 
баяндамалары, шығармашы-
лық байқаулардағы жеңістері 
сынды үздік көрсеткіштерімен 
шəкіртақыға үміткерлер ара-
сынан оза шапты.

Мəртебелі шəкіртақыға 
қол жеткізген С.Торайғыров 
атындағы ПМУ студенттері: 
металлургия, машинажасау 
жəне көлік факультетінің Мт-
301 тобының белсенді сту-
денті Болат Ризат, қаржы-
экономикалық факультеттің 
Фин-302 студенті Назарова 
Анастасия, гуманитарлық-
педагогикалық факультеттің 
Жур-401 студенті Гаркава 
Елена, гуманитарлық-педа-
гогикалық факультеттің Жур-
402 тобының студенті Зкрия-
нова Алтынгүл.

Қазақстан Республика-
сының Тұңғыш Президенті 
Қоры – Ұлт Көшбасшысы 
Қоры белгілеген студенттік 
шəкіртақы бір жылдық оқу 
жылына беріледі. Байқау-
ға оқу үлгерімі жоғары, уни-
верситеттің қоғамдық жəне 
ғылыми-зерттеу жұмыста-
рына атсалысқан белсенді 
студенттер қатысады.

ҚР Тұңғыш Президенті – Ұлт 
Көшбасшысы Н.Ə.Назарбаев 
Қорының ұйымдастырумен 
өтетін жыл сайынғы респуб-
ликалық студенттік шəкірта-
қы тағайындау байқауының 
жеңімпаздарын салтанатты 
марапаттау рəсімі 2014 жыл-
дың 11 қарашасында Алматы 
қаласында өтті. Салтанатты 
кеште Қор басшысы озат сту-
денттерге куəліктер мен төс-
белгілерді салтанатты түрде 
сеніммен табыстады.

Аталған мəртебелі шəкірта-
қы иелері қатарында өңіріміз-
дегі білімнің қара шаңырағы 
С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік универси-
тетінің төрт бірдей студент-
тері Алматы қаласындағы 
Абай атындағы Қазақ мем-
лекеттік академиялық опера 
жəне балет театрында өткен 
салтанатты мараппаттау 
рəсіміне қатысты. Студент-
тердің бұл жетістігі С.Торай-
ғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің 
жоғары білім беру бойынша 
көшбасшылығын тағы бір та-
нытты.

СТУДЕНТЫ ПГУ – В ТРОЙКЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 

КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ «СОКРАТ»
Студенты кафедры географии и туризма Павло-

дарского государственного университета им. С. То-
райгырова завоевали призовые места на между-
народном конкурсе научных работ школьников и 
студентов «Сократ», г. Астана.

Цель проведения конкурса – развитие научно-иссле-
довательских способностей студентов и повышение их 
заинтересованности в своей профессии.

По результатам научного состязания, исследование 
магистрантов, студентов кафедры географии и туризма 
ПГУ им. С. Торайгырова Айгуль Ракишевой гр. МГ-22н, 
Дарьи Мулявка, Алтынай Досмадияровой, Айзады Зи-
негабиденовой гр. Г-302 было отмечено дипломами III 
степени.

По словам руководителя исследования к.г.н., про-
фессора Антонины Царегородцевой, сегодня рекреа-
ционная оценка водных объектов, особенно пресных 
водоемов, имеет немаловажное значение и в широких 
масштабах на територрии Павлодарского региона не 
производилась. «Эта победа помогает нашим студен-
там повышать уровень профессионализма, а также 
углубить изучение проблем, определяющих предмет 
изучаемых специальностей. Например, исполнителями 
данного научного проекта была проведена комплексная 
оценка туристской аттрактивности, а также расчеты ре-
креационной нагрузки и емкости побережья озера Са-
бындыколь Баянаульского национального природного 
парка», – подчеркнула Антонина Григорьевна.

Команда студентов под руководством старшего пре-
подавателя Шынар Какежановой: Сабина Абдрахмано-
ва, Куаныш Жаксалыков, Диас Ураз гр. Г-301 с проектом 
«Зерттеудің жаңа əдістерін қолдану арқылы жергілікті 
жердің метеорологиялық ерекшеліктерін зерттеу (Пав-
лодар облысы мысалында)» была награждена дипло-
мами II степени и признана лучшей в номинации «Жас 
сарыпшы».

федерации черлиднга Пав-
лодарской области и по со-
вместительству тренера ко-
манды ПГУ им. С. Торайгыров 
Утельбаевой Миры, каждый 
номер – это маленькое те-
атральное представление 
с элементами акробатики, 
гимнастики, и члены группы 
поддержки должны иметь 
хорошую физическую 

ситета имени С. Торайгыро-
ва этот вид спорта появился 
совсем недавно и сразу за-
воевал большую попу-
лярность. Хочется также 
отметить, что уровень про-
фессионализма студенче-

федерации черлиднга Пав-
лодарской области и по со-
вместительству тренера ко-
манды ПГУ им. С. Торайгыров 
Утельбаевой Миры, каждый 
номер – это маленькое те-
атральное представление 
с элементами акробатики, 
гимнастики, и члены группы 
поддержки должны иметь 
хорошую физическую 

ситета имени С. Торайгыро-
ва этот вид спорта появился 
совсем недавно и сразу за-
воевал большую попу-
лярность. Хочется также 
отметить, что уровень про-
фессионализма студенче-

номинации «Партнерские 
станты» были также отме-
чены 2 и 3 
местами.

Победа на 
этих сорев-
новани-
ях обе-
с п е -
чила 

дов по чер-
лидингу.

С т у -

денческая команда 

«DIAMOND» по черлидингу Павло-

дарского государственного университе-

та имени С. Торайгырова завоевала I место 

в национальном чемпионате по черли-

дингу и выиграла «Кубок Ка-

захстана 2014».
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Тағылым6

Бақыт Жəлелұлы 1937 жылы Железин 
ауданы Прииртышск ауылында шебер-
лер əулетінде дүниеге келді. Ол бала 
кезінен қолданбалы өнерге қызығушы-
лық танытты. Қазақтың байырғы зер-
герлік, ұсталық, ағаш өңдеу өнерін ата-
сы Сағындықтан, кейін əкесі Жалелден 
бойына сіңірді. Бақыттың əкесі Жəлел 
Сағындықұлы өндіріс комбинатының 
басшысы болып қызмет етті. Бақыт-
тың бала кезінде көп тұрмыс заттары 
қолдан жасалатын еді. Ойын баласы 
жүгіріп жүріп, əкесінің еңбегіне қанығып 
өсті. Сағындықовтар əулеті Баянауыл 
жерінен тамыр жайып, қазақы тектілік 
қасиетіне тұнып-ақ тұрды.

Бақыт Жəлелұлы бір сөзінде: «Бар-
лығы Алланың қолында. Бүгінгі білгенім 
бала кезімде асылдың тұяқтары бұрын-
ғы шеберлерден үйренгенім. Күндердің 
күнінде сол естеліктер менің ұсталық-
пен айналысуыма себепші болды. Бірақ, 
мен ешқашан осы істі меңгердім, білдім 
деп мақтан етпедім», – деген еді. Бақыт 
ағаның бұл сөзі оның кішіпейіл, қарапа-
йым екенінің көрінісі болса керек. Бақыт 
Жəлелұлының туған-туысқандары, əріп-
тестері, достары оның дəл осы қасиет-
терін ерекше бағалайды. Бұхар Жырау 
атындағы əдебиет жəне өнер музейінде 
осы жылдың 13 қарашасы күні Бақыт 
Сағындықовты еске алу кеші өтті.

Бақыт Жəлелұлы жанжақты сегіз қыр-
лы бір сырлы азамат. Көп жылдар геолог 
болып қызмет еткен Бақыт аға Бресттен 
бастап Камчаткаға дейін, Заполярье, 
Кушканы аралап, қысы-жазы экспеди-
циялардың ыстық-суығына төзіп, нағыз 
геологтың өмір мектебінен өтті. Геоло-
гиялық жұмыстармен еліміздің түкпір-
түкпірін аралап жүріп ол əрбір өңірдің 
тарихын, өнері мен мəдениетін зерде-
леп, зерттеп жүрді. Қазақтың өнеріне, 
мəдениетіне қатыстының бəрі ол үшін 
қызықты болды. Оны таста қашалған 
таңбалар мен суреттер, дəстүрлер мен 
ғұрыптар, тұрмыстық құралдардың жа-
салу технологиясы сынды дүниелердің 

бəрі қызықтырды.
Бақыт ағаның қасынан əрдайым 

өмірлік жары Ботагөз Кəрімжанқызы та-
былатын. Бұл əдемі əрі үйлесімді жұпты 
бөлек дара елестету мүмкін емес. Олар 
өмірде де өнерде де бірге жұп жазбай 
жүретін. Бақыт Жəлелұлы ағаш пен 
темірдің шебері болса, Ботагөз Кəрім-
жанқызы ежелгі қазақтың көне өнері – 
киізді серік етіп, ұлттық дүниелерді жа-
саумен айналысты.

Бір кездері жас маман болып Бақыт 
ағаның қасына еңбек етуге келген əріп-
тесі Мұхаметқали Жантеміров ол кісінің 

жастарға ерекше қамқорлық та-
нытатынын айтып өтті: «Бақыт 
аға өте іскер, еңбекқор жан бо-
латын, барлық адамдарды тең 
көретін. Ол терең білімі, іскерлік 
қасиеттері мен еңбекқорлығы-
ның арқасында үлкен абыройға 
ие болды. Зейнеткерлікке шық-
қаннан кейін ол кісі зерттеу жұ-
мыстарын жүргізіп, этнография-
лық мұражайлардың дамуына 
үлкен еңбек сіңірді. Біздің Қа-
зақстанда осы іспен айналысып 
жүрген азаматтар бар шығар, 
бірақ Бақыттай іскер адамды 
мен біле қоймадым», – деп са-
ғынышпен есіне алды ағаны 
əріптестері.

Бақыт Жəлелұлы қазақтың 
ұлтық дүниелерін тарихи де-
ректерді ескеріп, салт пен дəс-
түрді ұстанып, əрбір өңірдің 
ерекшелігін бағамдап отырып 
жасайтын. Ол еңбектердің та-
рихи құндылығы бір төбе. Бақыт 
Сағындықов ет, қымыз ұсыну 

дəстүрлеріне арналған ағаш ыдыстар, 
киіз үй бұйымдарын, бағалы тастар-
мен əшекейленген қазақтың ерлер мен 
əйелдер белбеулерін, ер-тұрмандар 
жасады. Шебердің жасаған ерекше көр-
кем бұйымдары қазақ халқының мəде-
ниетін, салт-дəстүрлерін бейнелейді. 
Мəселен, бір ғана қымыз беру дəстүріне 
арналған ыдыстардың өзі қырық заттан 
тұрады. Халықтық қолөнерді насихат-
таушының бұйымдары тарихи-өлкетану 
музейінің өлкетану мұражайының эт-
нография залында көрсетіледі. Жасал-
ған бұйымдар тарихи шынайылығымен, 
сырт пішіндерінің көркемдігімен ерек-
шеленеді. Шебер өз қолымен жасаған 

киіз үйдің толық жиынтығын Баянауыл 
жеріндегі Мəшһүр Жүсіп Көпейұлы му-
зейінен көруге болады. Туындылардың 
сырт пішіні дəстүрден ауытқымайды, 
тарихи нанымды. Бақыт Жəлелұлының 
шеберлігінің ең жоғары көрсеткіштерінің 
бірі – бойжеткен қыздың ұлттық дəс-
түрде күмістен жасалған зергерлік бұ-
йымдары. Бұл көне этнография бұйым-
дары терең білімді талап еткен қайта 
жасалған нұсқалары болып саналады. 
Сондықтан да шебердің жұмыстары-
на Ш. Уəлиханов атындағы этнография 
жəне археология институтының сарап-

шылары жоғары баға берген. Бақыт Са-
ғындықов қолданбалы өнерге арналған 
көптеген республикалық жəне халықа-
ралық көрмелер мен байқауларға қаты-
сып, жүлделі орындарға ие болды. Рес-
публикалық шеберлер сайыстарында 
қазылар қашанда павлодарлық ұста Са-
ғындықовтың дүниелерін асыға күтетін. 
Барша қазақстандық шеберлер арасын-
да бұл есім танымал болды. 2002 жылы 
Швейцарияда өткен əлемнің 166 мемле-
кеттерінің қолөнершілері жиылған халы-
қаралық шеберлер байқауында Бақыт 
Жəлелұлы «Алтын» дəрежесі бойынша 
«Сапа дəуірі» марапатына ие болды.

«Мемлекет тарапынан атақ берілме-
се де, бүкіл қазақ халқының атынан біз 
Бақыт ағамызды қоғам қайраткері деп 
есептейміз. Өйткені қолында доктордың 
дипломы болмаса да, ол қазақ тарихын, 
мəдениетін, əдебиетін, қолданбалы 
өнердің орындау техникасын екі тілде 
жетік меңгерген жəне өз жұмысын екі 
тілде еркін жеткізген маман. Өкінішке 
орай, ХХ ғасырда қазақ ұлтының мəде-
ниетін келесі ұрпаққа жеткізетін адам-
дар өте аз. Сондықтан бұл кісінің өзі 
бір мектеп, өмірі бір үлкен мектеп еді. 
Бақыт ағаның жасаған əрбір дүниесі, 
əрбір сөзі үлкен шежіре, ол əрбір сөзін 
дерекке сүйеніп айтатын», – деді С.То-
райғыров атындағы ПМУ ғалымы, ф.ғ.к., 
профессор Айман Зейнулина.

Бақыт аға əке-шешесінің бес баласы 
шетінегеннен кейінгі қызығы еді. Со-
ңынан ерген қарындасы Нағима екеуі 
аман қалып, ата-анасының көз қуаны-
шы болып өсті. Нағиманың алты айлы-
ғында əкесі соғысқа аттанады. Соғыс 
жылдары бала Бақыт қарындасына 
ағаштан ойып түрлі ойыншықтар жасап 
беріп, Нағимашын мəз қылушы еді. Ол 

осы ойыншықтарды жасағанда барын, 
жанын салатын. Ол: «Нағима менің 
ағам да, бауырым да, əпкем де, қарын-
дасым да – жалғыз өзі», – деп қастер-
леп, жетістіктерін естісе төбесі көкке 
жетіп қуанып жүретін. Көзі тірісінде Ба-
қыт аға қарындасын əлпештеп, аялап, 
еркелетуді еш ұмытпайтын еді. Нағима 
Жəлелқызы Сақындықова – филоло-
гия ғалымының докторы, профессор, 
Қожа Ахмет Иассауйдің хикметтерін 
шағатай тілінен орыс тіліне аударған 
бірегей ғалым. Нағима Жəлелқызы 
Қаныш Сəтпаевтың қызы Шəмшия Қа-
нышқызының шəкірті, тіпті жасының 
айырмашылығына қарамастан сырлас 
досы болды. Ол аударма ісіне арнал-
ған 100-ден астам монографияның ав-
торы.

Бүгінде Бақыт Сағындықовтың бала-
лары Саид, Ажар, Асан əкесінің бойла-
рына сіңірген тəлім-тəрбиесімен өмір-
ден өз орындарын тапты. Қазіргі таңда 
олар əке жолын қуып, ұсталықпен, зер-
герлікпен айналысады. Əрқайсысы əке-
лерінің тағылымын тағдырына бұйырған 
бақ деп санап, жаратқаннан жеткен тұ-
мардай қабылдайды. Бұл да оның ұрпа-
ғына төккен тері мен əкелік махаббаты-
ның жемісі деп білейік. Ол балаларын 
ержүректілікке, патриоттыққа, табанды-
лыққа тəрбиеледі: «Ешқашан бастаған 
жұмысыңды аяғына жеткізбей тастама. 
Тіпті ең қиын кезде, ең ауыр сəттердің 
өзінде, сен өз мақсатыңа жетуің қажет. 
Ешқашан еңсеңді түсіруші болма», – де-
гені Саид, Ажар мен Асанның жадында 
сақталып қалды.

Түйін. Шебердің қолынан шыққан 
туындыларға қарап тұрып тамсан-
бау мүмкін емес. Гауһар тастың сан 
қырларынан шашқан жарқырылын-
дай ғажайып дүниелер қиял-сезіміңді 
биікке самғатып əкетеді. Бұл еңбек-
тер – дарын иесінің өнерге деген 
сүйіспеншілігінен, рухани тазалығы 
мен тектілігінен туылған бұйымдар. 
Жаһан елдерінде тарихи маңызы бар 
бұйымдарды өңдеу, жасау саласына 
мемлекет тарапынан қолдау көрсеті-
леді. Еліміздің шеберлері мұндай 
қолдауды көрмесе де, болашақ ұр-
пағы үшін маңызы бар жұмысқа бар 
ғұмыры мен қуатын арнап келеді. 
Бақыт аға да еңбегіндегі материал-
дық жəне адамдық қолдауды басқа-
лардан көрмесе де төл өнерімізден 
қол үзіп қалған емес. Бір дүниені жа-
сау үшін жұмсалатын қаражатты ол 
өз қалтасынан шығарып, өз шығы-
нын өзі жауып жүрді. Оның ұсталық, 
зергерлік мектеп ашамын деген ар-
маны да орындылмай қалуына сол 
қаржаттық қолдаудың тапшылығы 
кесір болды. Қандай қиын-қыстау уа-
қыттар өтсе де қазақтың қол өнерін 
дамытып, қараңғы түннен жарыққа 
жеткізу жолында аянбай еңбек етті. 
Еш кедергіге қарамастан Тəуелсіз Қа-
зақстанның қалыптасу жолында мұ-
раларымызды байытып, қазақтың 
қол өнерінің қасиеттерін бүкіл əлемге 
жарқыратып көрсетіп, бабаларымыз-
ға тəн асқақ рухын танытты. Бақыт 
ағаның бейнесі есімізде мəңгілік сақ-
талады.

  Айгүл ЭСЕНАЛИЕВА

ҰЛТ РУХЫН 
АСҚАҚТАТҚАН 

ХАС ШЕБЕР
Бүгінгі әңгіме қазақ қолданбалы өнерінің хас шебері Бақыт Жәлелұлы турасында болмақ. 
Оның қолынан шыққан әрбір дүниесі қазақ халқының маңғаз мінезін, асыл тектілігін, бар 
болмысы мен қасиетін ашып тұрады. Сондай-ақ көре білген жанға ол жасаған бұйымдарда 
оның адамдығы, мінез дархандылығы, бар қазақы болмысы көрініс тапқан.
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Олжас Сүлейменовтей адам жа-

һанға ықпал етпеуі мүмкін емес. 
«Невада – Семей» ядролық қару-
ға қарсы қозғалысты басқарып, 
төрткүл дүниеге ешкімге беймəлім 
Қазақстанды жар етті. Сол уақыт-
тары батыл түрде өз елінің мə-
селелерін əлемге паш ету ұлы 
державалардың да қолынан келе 
бермейтін шаруа болатын. Ол яд-
ролық қарусыздыққа алғаш қарсы 
шығып, Кеңестік Одақтағы яд-
ролық сынақты тоқтатуға ықпал 
етті. Олжас Сүлейменовтің барша 
жер жүзі жұртына жасаған бұл игі 
қадамына əлі күнге дейін оң баға 
берілмей отыр. Ядролық қаруды 
сынақтан өткізуге жалпы қарсы-
лық туралы келісім-шарт дүниеге 
келді.

1975 жылы жарық көрген əйгілі 
«АзиЯ» кітабы төңірегінде сөз қоз-
ғасақ. Бұл басылым Мəскеуде қатты 
қарсылыққа тап болып, кітапқа ты-

йым қояды. Ал Олжас Сүлейменов 
болса, автор ретінде 8 жыл бойы 
еңбектерін жария ете алмаған. Бұл 
қуғындарға қарамастан ақын өз ұс-
танымынан бас тарқан емес. Оның 
бір ғана «АзиЯ»-сы үшін оны қазақ 
даласының ұлы баласы деп мойын-
дауымызға əбден болады.

«АзиЯ» кітабы КСРО азаматта-
рының санасында төңкеріс жаса-
ды. Бұл басылымның төңірегіндегі 
шудан кейін, бұл кітапты оқығы-
сы келген адамдардың саны өсе 
берді. Сан түрлі мамандық иелері, 
əрбір жастың өкілдері бұл кітаптан 
өзіне керегін тауып жатты.

Олжас Сүлейменов қазақтың 
бар қадір-қаситін орыс тілінде 
жеткізетін ақын. ХХ ғасырдың 
екінші жартысында қазақ поэ-
зиясының жарқын өкілі. Жылдам 
қарқынмен өзгеріп жатқан əлем-
ге өзіндік поэтикалық сарынымен 
жəне ғалым, дипломат ретінде 
адамдық үнін қосты.

Оның поэзиялары қазақтың 
жыраулары мен толғауларынан 
бастау алды. Олжас Сүлейме-
новтің поэзиялық рухы ғасырларға 
жалғасып жатқан «дала поэзия-
сы» дəстүрінің жалғасы іспеттес. 
Ақынның тұлғасы, оның шеберлігі, 
қабілеті, ешкімге ұқсамайтын да-
ралығы оны баба дəстүріне жа-
қындата түскені даусыз.

Олжас Омарұлы жоңғар басқын-
шылығына қарсы күрескен қазақ-
тың атақты батырларының бірі Ол-
жабай Тойлыбайұлының жетінші 
ұрпағы. Олжабайдың арғы атасы 
елге белгілі, ауызы дуалы би бола-
ды. Оның ұрпақтары өткір тілді ше-
шен, тура би, өжет мінезді батыр 
болып өседі.

Есімі бүкіл орта жүз жұртына 
ұранға айналған Олжабай Той-
лыбайұлы туралы ел ауызынан 
тарған жырларда жиі кездеседі. 
Халық жырларында: «Олжабай-
лап» жауға шапқанның жеңбейтіні 
болмаған. Үрей туғызатын ұранды 

пайдаланып, өзгелердің де жауға 
«Олжабайлап» шабатын кездері 
болған көрінеді.

Осындай жаужүрек əрі дуалы 
ауызды атадан тарған Олжас Сү-
лейменов бабасына тартпауы да 
мүмкін емес-ау сірə.

Былтыр Нью-Йорк университеті 
Олжас Омарұлын əлемді өзгертуге 
ықпалды дүниежүзінің 22 ғұлама 
ойшылдарының қатарына қосты.
Олжас Сүлейменовтің жаһандық 
еңбегін əлем де мойындауда.

Əлемге ықпалды, ел мақтанышы 
болған тұлғаның Павлодар меле-
кеттік университетінің студенттері 
мен профессорлық-оқытушылар 
құрамымен кездесуі біз үшін зор 
ғанибет деп білейік.

Кездесуді С.Торайғыров атында-
ғы ПМУ ғылыми жұмыс жəне инно-
вация жөніндегі проректоры б.ғ.д., 
профессор Нұрлан Ержанов ашты. 
Ол өз сөзінде:

– Олжас Омарұлының жазғанын 
оқып, айтқанын тыңдап өскен жас-
тар бүгін ақынды өз көздеріңізбен 
көретіндеріңізге дəн ризамын. Бұл 
кездесу – жай кездесу емес, ресми 
өтетін шаралардың бірі де емес. 
Бұл кездесу – жанның еңбегі, ой 
толғайтын, ой алмасатын уақыт. 
Бүгінгі студенттеріміздің жаны-
на сепкен қайырымдылық дəні, 
бір күндері мол жеміс беретініне 
сенімдімін, – деп бөлісті жастар-
мен Нұрлан Телманұлы.

Кездесу барысыныда Павлодар 
мемлекеттік университетінің Ж.Ай-
мауытов атындағы этнопедагогика 
жəне білім берудің инновациялық 
технологияларының ғылыми-прак-
тикалық орталығының директоры, 
п.ғ.д., профессор Еңлік Жұматаева 
өз баяндамасында Олжас Сүлей-
меновтің шығармашылығы – дана-
лар тұғырын орыс тілінде ғаламға 
танытқан ұлылықтың асқақ жар-
шысы ретінде ашып береді.

Жиылған көпшілікке С.Торай-
ғыров атындағы ПМУ студенттік 
филармония өнерпаздары Олжаc 
Сүлейменовтің өмірінің бір үзігін 
театрландырылған композиция 
арқылы жеткізді. Ақын, қоғам қай-
раткері, «Қазақ тілі» қоғамының 
«Ертіс дидары» газетінің редак-
торы Арман Қани «Каторгадағы» 
бейбітшіл ел бұрқанған шақ» ең-
бегін оқып, көптің көңілінен шықты.

Мұнымен қоса, университет 
студенттері Бексұлтан Қабдышев, 
Мадина Сағындықова, Ерасыл Мə-
житов ақынның өлеңдерін қазақ 
жəне орыс тілдерінде оқыды.

Сондай-ақ кездесу аясында Қа-
зақстанның Құрметті журналисі, 
Қазақстан Журналистер одағы 
сыйлығының лауреаты, С. Торай-
ғыров атындағы ПМУ профессоры, 
Е.Бекмаханов атындағы өлке тари-
хы жəне этнографиясының ғылы-
ми-практикалық орталығының аға 
ғылыми қызметкері Бижан Жұма-
сейіт Олжабай батырдың құрметіне 

арналған «Шарапатты Олжабай» 
атты кітаптың тұсаукесерін ұсын-
ды. Ол өз баяндамасында:

– Бұл кітаптың соңғы “Ұрпағы-
мен ел көгерер” бөлімінде Олжа-
байдың кіші інісі Омардан тараған 
халықымыздың жарқын тұлғалары 
туралы жарияланған басылымдар 
мен өткір публицистикалық ма-
қалалар берілді. Онда əнші, ком-
позитор Жаяу Мұса Байжанұлы, 
Олжабайдың шөбересі танымал 
академик Əлкей Марғұлан жəне 
қазақтың дарынды ақыны, жазу-
шы, ғалым, ел қамын ойлайтын 
қоғам қайраткері Олжас Сүлейме-
новтің есімдері баяндалған, – деді 
Жұмасейіт Қоғабайұлы.

Олжас Сүлейменов өңіріміздегі 
білімнің қара шаңырағында сөй-
леген сөзін “Бұл жер маған ерекше 
қымбат. Өйткені бұл жер – менің 
атамның, бабамның мекені”, – деп 
бастады. Əкесі Омардың отаны 

Ертістің Павлодар өңіріне жазушы 
əрдайым ерекше сезіммен аяқ ба-
сатынын атап өтті.

Шығармашылық кеште Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
студенттеріне Олжас Омарұлы-
ның өзіне тікелей сауал қоюына 
мүмкіндік туды. Студенттер мен 
профессорлық-оқытушылар құ-
рамы көпшілік біле бермейтін 
ақынның сегіз қыры мен беймəлім 
сырын білуге ұмтылды. Олжас 
Омарұлы Павлодар мемлекеттік 
университетінің студенттік жаста-
рымен ашық та танымды əңгіме 
құрды. Студенттер əлемге таны-
мал қайраткерге оның дүниені дүр 
сілкіндірген атақты кітаптары мен 
туындыларын, жаһанға əсер еткен 
бейбітшіл еңбектері мен тарихи 
деректерге негізделген ғылыми 
тұжырымдамаларын білуге асық-
ты. Мысалы, жастар тарпынан 
“Мың бір сөз” кітабыңызды аяқ-
тауды қашанға жоспарлап отыр-
сыз? деген сауал қойылды.

– Бұл кітабымды алдағы жыл-
дың көктемінде аяқтауды жоспар-
лап отырмын. Жалпы сөз бізге 
өткеннен жеткен нақты артифакт. 
Əр сөз – кейінгі ұрпаққа баба 
аманатын жеткізетін код. Сөзде 
біздің тарих жатыр. Сондықтан 
сөзді зерттеу арқылы көп дүние-
лерге қанық болуға болады. Осы 
кітапта осы тақырып кеңінен тар-
қалатын болады.

– Бүгінгі күні “АзиЯ”-да көтер-
ген мəселелерге көзқарсыңыз 

өзгерді ме?
– Өзгерді дегеннен гөрі бұл та-

қырып менің санамда даму үстінде 
деуге болады. Бүгінгі күні “АзиЯ”-
да қозғалған славян жəне түрік 
тілдерінің тарихын одан тереңірек 
ашып берер едім. Жалпы сөздің 
мəнін ашуға талпыну керек. Өйт-
кені сөзде адамзаттың тарихы 
бейнеленген.

– Сіз əрбір адам оқуға тиісті 
бір кітапты айтсаңыз?

– Менің қолымда болса, бір кітап 
емес 100 яки 1000 кітаптар тізімін 
берер едім. Бүгінгі күні жастар ара-
сында кітап оқымау сынды мəселе 
белең алып тұрғаны белгілі. Мен 
бұл мəселеге компьютер немесе 
ұялы телефонды ғана кінəлауға 
асықпас едім. Бір жағынан биліктің 
де ықпалы болды. Өйткені, компь-
ютерге өтуді тым ерте бастап кетті. 
Балалар амалсыздан техникаға 
жақын болып келеді. Ресей ғалым-
дары əр адманың оқуға тиісті 100 
кітаптарының тізімін жасаған. Біз-
ге де солардан үлгі алып, сондай 
тізім жасау керек шығар.

– Адамзаттың мəдени құн-
дылықтары қатарына ЮНЕС-
КО қазақтың күйі мен киіз үйін 
енгізіпті. Алдағы уақытта қазақ-
тың қасиетін сақтау мақсатында 
ЮНЕСКО-ның адамзаттың мəде-
ни құндылықтары қатарына кі-
рер қандай бұйымдар бар?

– Біз қазақтың киіз үйі мен күйі-
нен бөлек таңбалы тасты, Қожа 
Ахмет Яссауи кесенесі, Қорғал-

жын қорығы мен Қорғалжын көлі 
т.б. осы сынды қасиетке толы дү-
ниелерді ұсынған болатынбыз. 
Ал киіз үйдің 6000 жылдық тари-
хы бар сəулет құрылыс өнеріндегі 
теңдессіз құрылыс болып санала-
тынын əлем мойындады. Алдағы 
уақытта қазақтың басқа да дүние-
лері адамзаттың мəдени жетістігі 
ретінде таныла береді деп се-
немін.

– Кезінде жазған “Адамға та-
бын жер енді” поэмаңыздың 
атауы бүгінгі күні “Адам табын 
жер анаға” дегенге саяды Сіз қа-
лай ойлайсыз?

– Əрине, бүгінгі адам жерге та-
бынуы керек. Жер – бізді тамақ-
тандырушы, адамның “туған жері” 
ретінде табынуға тұрарлық. Ал 
поэманың бұрынғы атауы маңыз-
дылығын жойған жоқ. Алайда, уа-
қыт ағымына қарай адам өзгеруде. 
Жерге адамдар өте ауқымды зар-
дап тигізіп келеді. Техника жылдам 
қарқынмен дамып, адам ғарышты 
бағындыруда. Бұл адамзат үшін 
өте қорқынышты. Адамзат енді 
сондай жылдамдықпен гумани-
тарлық жəне адамгершілік бағытта 
дамыса одан да осы игі болар ме 
еді деймін. Жерді табындыруға де-
ген құлшынысының құны зор бола 
ма деп қорқамын.

Кеш соңында С.Торайғыров 
атындағы ПМУ ғылыми жұмыс 
жəне инновация жөніндегі прорек-
торы б.ғ.д., профессор Нұрлан Ер-
жанов Олжас Сүлейменовке «С.То-
райғыров атындағы ПМУ Құрметті 
профессоры» атағын табыс етті. 
Сондай-ақ белгілі жазушыға қазақ-
тың игі дəстүріне сай шапан жабы-
лып, Сұлтанмахмұт Торайғыров 
энциклопедиясы мен жаңа жарық 
көрген “Шарапатты Олжабай” атты 
кітабын сыйға тартты.

Жастармен кездесуден көңілі 
серпілген жазушы білім орда 
студенттеріне былайша сөз ар-
нады:

– Мен үшін “Шарапатты Ол-
жабай” кітабы ең қымбат сый-
лық болды. Мен 1963 жылы 
осы туралы өзімнің еңбегімде 
жариялағанмын. Менің жетінші 
атам Олжабай бір кездері былай 
деген екен: “Болашақта менің 
жетінші ұрпағым “білге” (яғни, 
білімді) болады. Бізге жоңғар-
лармен күресте білім жетпеді”. 
Күш пен өжеттіліктің арқасында 
олар жеңіске жетіп, қазақ жерін 
бүгінгі ұрпаққа қалдырды. Сол 
кездің өзінде білімнің адам үшн 
қаншылықты маңызды екенін 
аталарымыз түсінген. Міне, мен 
Олжабай батырдың жетінші ұр-
пағы білім арқылы көп жетістік-
ке жеттім. Қазіргі уақытта білім 
арқылы зор табысқа жетуге бо-
лады. Сіздердің көздеріңізден 
де мен білімге деген құштарлық-
ты көрдім, – деп қоштасты қа-
зақтың дара ұлы Олжас Сүлей-
менов С.Торайғыров атындағы 
ПМУ студенттерімен.

  Жанар ЕЛЕШОВА

2014 жылдың 28 қарашасы күні С.Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік университетінде ақын,  
әдебиеттанушы, Қазақстанның халық жазушысы, 
Қазақстан Республикасының қоғамдық-саяси қай-
раткері, Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы уәкілі Олжас 
Сүлейменовпен шығармашылық кездесу өтті.

жын қорығы мен Қорғалжын көлі 
т.б. осы сынды қасиетке толы дү-
ниелерді ұсынған болатынбыз. 
Ал киіз үйдің 6000 жылдық тари-
хы бар сəулет құрылыс өнеріндегі 
теңдессіз құрылыс болып санала-
тынын əлем мойындады. Алдағы 
уақытта қазақтың басқа да дүние-
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Студенттік өмір

Â ñîâðåìåííîì ìèðå 
ðîëü äåâóøêè âñå áîëüøå 
âîçðàñòàåò â ðîëü æåíùèíû. 
Äåâóøêè ìîãóò ïîëó÷èòü 
îáðàçîâàíèå, óñòðîèòüñÿ 
íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ 
ðàáîòó è äàæå çàíÿòüñÿ 
áèçíåñîì. Íî òàê áûëî 
íå âñåãäà. Òàê ÷åì æå 
îòëè÷àåòñÿ äåâóøêà XXI 
âåêà îò ñâîèõ ñâåðñòíèö 
ïðîøëûõ âðåìåí?

Девушка нового времени – это совер-
шенно другой тип личности, у нее иное 
восприятие и взгляды на мир. Мы зна-
ем, что раньше девушки зачастую вы-
ходили замуж по воле родителей. К 25 
годам считалось не приличным и даже 
зазорным не иметь семью и 3-4 детей.

В нашем обществе появился стерео-
тип светской дивы. Считается, что де-
вушка должна уметь самостоятельно 
себя обеспечивать, чтобы не зависеть 
ни от родителей, ни от мужа. К сожале-
нию, сегодня у современных молодых 
особ на первый план выходят матери-
альные ценности, а важность создания 
семьи, уже остается на вторых ролях. 
А чем плохо зависеть от мужа? Не зря 
ведь говорят быть ЗА мужем. По сво-
ей природе женщина существо слабое, 
незащищённое. Мужчине в семье по-
лагается быть добытчиком, опорой и за-
щитником женщины. Мужчина обладает 
уникальной силой ума, которая позво-
ляет ему принимать разумные решения, 
к которым женщина не способна прий-
ти, как ни старайся. Такие качества она 
может приобрести в силу каких-либо 
жизненных обстоятельств, когда ничего 
более не остается, как взвалить все на 
свои плечи. Подумайте только, они ввя-
зываются в мир жёстких мужских игр. В 
итоге это мешает ее женскому началу и 
более этого это мешает мужчине, кото-
рый рядом с ней, быть мужчиной.

Безусловно, современные девушки 
и представительницы прошлого века 
должны отличаться, ведь мир меняет-
ся. Держать руку на пульсе – это вы-
зов времени. Ей необходимо уметь 
планировать: время, бюджет, отдых и 
так далее. Не помешает молодой осо-
бе XXI века уметь водить автомобиль. 
Еще один немаловажный пункт в списке 
современной дивы следить за собой. 
Должно быть развито чувство вкуса и 
стиля. А чтобы познакомиться с мужчи-
ной своей мечты, девушке важно быть 
интересным собеседником, душой ком-
пании. Для этого необходимо читать 
книги, следить за событиями, происхо-
дящими в мире.

И все же я глубоко убеждена, что 
главным предназначением девушки во 
все времена остается неизмененным – 
быть хранительницей очага, любящей и 
заботливой матерью.

  Маржан Саят
студенка гр. Жур –102

Äåâóøêà 
XXI âåêà

Это яркое и заметное 
событие в жизни универ-
ситета объединило всех 
желающих окунуться в 
царство бесконечной за-
вораживающей магии тан-
цев. Казалось, что в этот 
вечер юноши и девушки 
перевоплотились в героев 

венской сказки. В лучших 
традициях балов прошлых 
времен гостей встречал 
оркестр.

Почетным гостем празд-
ничного вечера стал рек-
тор ПГУ им. С. Торайгыро-
ва, д.э.н., профессор Серик 
Омирбаев. Он поздравил 
студентов со столь гран-
диозным мероприятием 
и подчеркнул, что на се-
годняшний день студенты 
Павлодарского госунивер-
ситета вместе с качествен-
ным образованием полу-
чают возможность стать 
разносторонней личностью 
и такие творческие инициа-
тивы всегда найдут всесто-
роннюю поддержку.

По словам председателя 
комитета по делам моло-
дежи Акботы Сарыбай, к 
такому масштабному со-
бытию велась тщательная 
подготовка: был проведен 
кастинг дебютантов, ребя-
там предстояло освоить 
бальный этикет, и, конеч-
но, классическое искусство 
танца. Ежедневно прохо-
дили репетиции основного 
вальса и полонеза. Торже-
ственную атмосферу на-
стоящего танцевального 
вечера в духе XIX века до-
полнили костюмы участ-
ников, поскольку обяза-
тельное условие участия 
в празднике – вечерний 
дресс-код.

На суд зрителей были 
представлены классиче-
ские, изящные танцы, в 
числе которых полонез, 
полька, вальс, мазурка, 

очаровавшие всех зрите-
лей и членов жюри. Во вто-
ром этапе дебютанты по-
казывали свои домашние 
задания, где они совмеща-
ли танец, сценический об-
раз и вокальные данные. 
Также в концертной про-
грамме вечера приняли 

участие лучшие вокали-
сты, танцевальные группы 
студенческой филармонии 
ПГУ им. С. Торайгырова.

Кроме того, в рамках про-
граммы были определены 
победители в таких номи-
нациях как самая креатив-
ная пара, «Мисс и Мистер 
зрительских симпатий, 
«Мисс и Мистер КДМ». Так-
же предварительно было 

проведено голосование, 
где интернет–пользовате-
ли выбирали «Мисс и Ми-
стер Интернет». Королем 
и королевой, то есть «Ми-
стером и Мисс ПГУ», были 
названы Алмас Мажит и 
Махаббат Канабекова.

В этот вечер никто не 
остался без подарков. Ре-
бята были награждены 
ценными призами от спон-
соров.

Все новое – это, как из-
вестно, хорошо забытое 
старое. И неудивительно, 
что порой настоящей эк-
зотикой предстают давние 
традиции. В этот вечер 
роскошь и изыск светских 
мероприятий, когда галант-
ные кавалеры в смокингах 
приглашали на тур вальса 
своих неотразимых спут-
ниц в кринолинах, превра-
тились в потрясающее по 
красоте и содержанию зре-
лище!

  Руфина ТОРПИЩЕВА
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Äåâóøêè ìîãóò ïîëó÷èòü 
îáðàçîâàíèå, óñòðîèòüñÿ 
íà âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ 
ðàáîòó è äàæå çàíÿòüñÿ 
áèçíåñîì. Íî òàê áûëî 
íå âñåãäà. Òàê ÷åì æå 
îòëè÷àåòñÿ äåâóøêà XXI 
âåêà îò ñâîèõ ñâåðñòíèö 
ïðîøëûõ âðåìåí?

шенно другой тип личности, у нее иное 
восприятие и взгляды на мир. Мы зна-
ем, что раньше девушки зачастую вы-
ходили замуж по воле родителей. К 25 

Äåâóøêà Äåâóøêà 
XXI âåêà
Äåâóøêà 
XXI âåêà
Äåâóøêà 
XXI âåêà

ВОЗРОЖДАЯ 
ТРАДИЦИЮ 
СТУДЕНЧЕСКИХ 
БАЛОВ

заботливой матерью.

 Маржан Саят
студенка гр. Жур –102

Впервые студенты Павлодарского 
государственного университета имени 
С. Торайгырова в рамках студенческого 
самоуправления силами активистов комитета 
по делам молодежи и студенческого 
ректората провели «Студенческий бал».
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А началось всё с непоседливого 
юнца, которому было мало просто хо-
дить по земле. Отец Давида, пожарный, 
всегда был примером для сына. «Быть 
сильным, чтобы быть полезным» – де-
виз, который выбрал для себя Давид 
Белль и который также стал лозунгом 
для всех практикующих новое уличное 
движение.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОСТОТА, 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Учёба Давида отошла на второй 
план, когда ему было 15 лет. Этому 
способствовало его влечение к спор-
ту. У него появилось больше времени, 
чтобы оттачивать свои навыки. Через 
пару лет парень добился вершины ма-
стерства. У него появились поклонники 
и сторонники. Так они создали коман-
ду «Ямакаси». Но не всё было гладко 
в их взаимоотношениях. Два лидера 
команды, Давид Белль и Себастьян 
Фукан, разошлись. Белль настаивал, 
чтобы команда не гналась за деньгами, 
не участвовала в разных шоу и рекла-
ме, а навыки, которые она получила, 
были направлены на помощь людям. 
Также Белль продвигал свою аксиому 
паркура – эффективность, простота, 
безопасность. Всё, что противоречило 
этой аксиоме, паркуром не считалось. 
Себастьян, в свою очередь был сто-
ронником коммерции и хотел ввести в 
движение акробатические элементы, 

которые больше подходили для пока-
зательных выступлений, чем для пере-
движения. Остальные члены «Ямака-
си» поддержали Себастьяна, который 
со временем создал свою ветвь пар-
кура, точнее даже, новое движение, 
которое развивалось параллельно с 
паркуром, – фриран. Фриран состоит в 
основном из сложных акробатических 
элементов, которые выполняются без 
страховки в городских условиях. Сей-
час очень сложно встретить людей, ко-
торые занимаются чистым паркуром.

К сожалению, в странах СНГ не так 
сильно развиты такого рода молодёж-
ные движения. В то же время в станах 
Европы организовываются разные вы-
ступления, предоставляются места 
для тренировок и устраиваются сорев-
нования.
ФЕДЕРАЦИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА

Паркур входит в Молодежно-обще-
ственное объединение «Федерация 
экстремальных видов спорта Пав-
лодарской области». Она появилась 
официально не так давно, но планы и 
ее развитие уже начались летом 2013 
года. Идея о создании такой федера-
ции была привезена с России, где уже 
долгое время существует такая феде-
рация, которая объединяет в себе экс-
тремальные виды спорта. Такие как, 
паркур, скейтбординг, bmx (выпол-

нение трюков на велосипеде), workout 
(выполнение различных упражнений на 
турниках, брусьях, шведских стенках, 
горизонтальных лестницах и прочих 
конструкциях, или вообще без их ис-
пользования), роллеры и совершенно 
новое экстремальное движения для 
Павлодара – Слэклайн (практика в ба-
лансировании, хождении по специаль-
ным нейлоновым или полиэстровым 
стропам (лентам), натянутым между 
стационарными объектами – станция-
ми). Председатель правления объеди-
нения – Голубева Елена Викторовна.

Паркур поражает многообразием и 
красотой выполняемых элементов в 
реальности.

На пути у трейсеров встречаются 
такие проблемы как не надёжные и 
не устойчивые конструкции и препят-
ствия, быстро рвущаяся обувь, погода.

Поскольку паркур не признан офици-
альным видом спорта, ему уделяется 
не большое внимание и к тому же он 
достаточно травмоопасен. Этому так 
же способствует отсутствие специаль-
ных площадок.

Для того чтобы стать паркурщиком 
нужно быть активными, перенимать 
опыт у трейсеров, которые занимаются 
давно, быть осторожными, так как здо-
ровье превыше всего. Немаловажна и 
физическая подготовка, но это уже то, 
что можно наработать, если есть жела-
ние.

СТЕРЕОТИПЫ
Существует много стереотипов гене-

рируемых и поддерживаемых СМИ о 
паркуре и фриране. Многие убеждены, 
что Вы рискует жизнью раде своего ув-
лечения и часто упоминают о падениях 
подростков с крыш домом.

СМИ часто отображают информацию 
преувеличенно и не правильно. Паркур не-
опасен, если подходить к нему с умом. Как 
и к любой другой физической дисциплине.

Паркур, в моём понимании, – это про-
явление своих амбиций. Это желание 
показать всему миру, что мы способны 
на многое. Не стоит сравнивать пар-
курщиков с неразумными подростками, 
которые, будучи не подготовленными, 
ради удовольствия рискуют своей жиз-
нью. Прежде чем выполнить сложный 
элемент, трейсер проходит тщатель-
ную подготовку.

Каждый сам выбирает свой жизнен-
ный путь. Каким будет ваш завтрашний 
день – решать только Вам. При этом 
нужно стараться делать свою жизнь 
как можно ярче.

Обернитесь, и вы увидите, что мир 
полон увлекательных событий. Новый 
день – новая возможность. И как ска-
зал Давид Белль: «Нам не нужны кры-
лья, чтобы летать».

  Валерия Джембетова,
группа ЖУР-102

Чем занимается Enactus 
в нашем университете?

В течение учебного года команда 
ENACTUS PSU реализует бизнес проекты, 
направленные на улучшение жизни каче-
ства населения. И каждый год презентует 
свои проекты на национальных соревно-
ваниях. В национальных соревнованиях 
ENACTUS EXPO 2014 участвовало 45 ве-
дущих университетов Казахстана. Коман-
да Enactus Павлодарского государствен-
ного университета им. С. Торайгырова в 
составе 16 студентов факультета маши-
ностроения, металлургии и транспорта, 
архитектурно-строительного факультета, 
энергетического факультета под руковод-
ством президента Enactus PSU – Касымо-
вой Бахтыгуль Аманжоловны (студентка 4 
курса) в прошлом учебном году впервые 
приняла участие. Защитив 5 проектов, ко-
манда заняла почетное 3-е место в лиге. 
Команда была награждена призом и ди-
пломом за 3-е место. А также каждый 
член команды Enactus ПГУ и университет 
были удостоены сертификатом в знак при-
знания высоких достижений.

Enactus помог студентам реализовать 
себя, научиться вести бизнес, использо-
вать предпринимательские подходы для 
решения социальных и экологических про-
блем. Студенты учились не на теории, а на 
практике, и им помогали ведущие бизнес-
мены страны. Enactus Kazakhstan органи-
зовывает площадки, где деловые лидеры 
делятся своими знаниями, и мы могли с 
ними общаться, советоваться.

На сегодняшний день организация ра-
ботает над такими проектами, как: на-
родный контроль, социальная парикма-
херская, предприятие брусчатки в селе, 
конструкторское бюро, переработка стек-

ла, обработка природного камня. После 
реализации данные проекты планируются 
запустить по всему Казахстану.

В середине ноября был запущен проект 
ФудГоу – единая доставка еды (foodgo.kz).

Все мероприятия проводятся в между-
народном формате, молодые люди, знако-
мясь со студентами разных стран, не толь-
ко делятся опытом, но и находят друзей!

  Темирлан Ахметов,
студент факультета бизнеса и 

права, кафедра «Правоведение»
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Enactus? Не, не слышал!

Жастар айнасы

«Нам не нужны 
крылья, чтобы летать»

Ощущение полета волшебно, его можно сравнить только со свободой. Я не раз 

наблюдала за птицами, парящими в небе, и удивлялась, насколько они велико-

лепны! Каждый взмах их крыльев завораживает. Отчего люди не летают? 

Можно ли как-то это исправить, не прибегая к технике (самолётам и т.д.)? 

Эти вопросы я задавала себе давно, еще до знакомства с ребятами, которым 

не нужны крылья, чтобы летать. Их называют паркурщиками, трейсерами. 

Движения этих ребят действительно можно сравнить с полётом птиц.

Хотелось бы вам рассказать об ор-
ганизации, которая действует в нашем 
университете. В ней я относительно не-
давно.

Знаю, что про нее много кто слышал, 
но мало кто знает, чем она занимается. 
Речь пойдет об Enactus.

На официальном сайте Enactus 
Kazakhstan описано происхождение на-
звания данной организации.

ENtrepreneurial – умение видеть су-
ществующие возможности и талант, из-
влекать выгоды из таких перспектив;

ACTion – желание действовать и до-
водить начатое до конца, даже если ре-
зультат не гарантирован;

US – группа людей, которые связаны 
некой общей целью, делающей их ча-
стью целого.

Итак, что такое Enactus?
ENACTUS – это международная про-

грамма предпринимательских студен-
ческих проектов, направленных на 
решение социальных, экологических 
и экономических проблем, объединя-
ющая активных студентов, академиче-
ских и деловых лидеров. Эта програм-
ма глобальная и объединяет 39 стран 
мира, в ней участвуют бизнесмены, 
спонсоры, меценаты. Программа дает 
возможность использовать на прак-
тике теоретические знания, получен-
ные в вузе, студенты обретают навыки 
предпринимательства, лидерские ка-
чества. Учитывая социальные, эконо-
мические и экологические факторы, 
молодежь стремится повысить уро-
вень жизни социально уязвимых слоев 
населения, вооружая их знаниями и 
навыками. А также студенты создают 
собственные предприятия и помогают 
другим, обучая их основам предприни-
мательства.
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Зинаида Гиппиус – поэтесса, бел-
летрист, драматург и литературный 
критик (псевдоним – Антон Крайний). 
Печататься начала в 1888 в «Север-
ном вестнике». Она явилась одним из 
зачинателей символизма. Символизм 
Зинаиды Гиппиус – это символизм той 
части дворянской интеллигенции, ко-
торая не приняла общественных отно-
шений эпохи промышленного капита-
лизма и первых революционных бурь. 
В большинстве своих рассказов и по-
вестей поэтесса дает образ человека, 
теряющего почву, лишенного всякого 
смысла существования. Очень показа-
тельны в этом отношении – книга рас-
сказов «Новые люди» [1907] и сборник 
«Небесные слова». В уходе в себя, в 
индивидуализме, в крайнем самозаб-
вении герои поэтессы видят для себя 
единственный выход. Иногда эти пере-
живания доходят до полной атрофии 
всех социальных инстинктов: «Люди, 
послушайте меня, счастья вам все 
равно не будет. Сделайте так, чтобы 
ничего не хотеть и ничего не бояться – 
вот и станет вам спокойно жить» (рас-
сказ «Легенда»). Гиппиус особенно при-
стально разрабатывает мотивы смерти 
и гибели, тем самым примыкая к группе 
наиболее упадочных символистов. По-
эзия ее вся проникнута сознанием вну-
тренней опустошенности, безволия и 
одиночества:

«Стою над пропастью, 
под небесами –

Но улететь к лазури не могу.
Не ведаю, восстать иль покориться,
Нет смелости ни умереть, ни жить.

Мне близок Бог, но не могу молиться
Хочу любви, но не могу любить…»

[1893].

Октябрьскую революцию Г. воспри-
няла, как», «неуважение к святыням», 
«разбой».

Стихи Гиппиус периода 1917-1921, на-
правленные в адрес большевиков, но-
сят явно черносотенный характер:

«Рабы, лгуны, убийцы, тати ли –
Мне ненавистен всякий грех.
Но вас, Иуды, вас, предатели,
Я ненавижу больше всех».

В 1920 Г. эмигрировала в Западную 
Европу. В Мюнхене она выпустила со-
вместно с Дмитрием Мережковским 
сборник воспоминаний о Советской 
России. В 1925 в Праге вышли два то-
мика резко тенденциозных воспоми-
наний о Брюсове, Блоке, Сологубе и 
др. (под заглавием «Живые лица»). По 
инициативе Гиппиус в Париже было 
создано общество «Зеленая лампа» 
(1926-1939), объединявшее русских ли-
тераторов в эмиграции.

В эмиграции она продолжает зани-
маться творчеством, а также активной 
общественной деятельностью. Зина-
ида Гиппиус умерла в Париже 9 сен-
тября 1945 года. Похоронена рядом с 
мужем на кладбище Сент-Женевьев-
де-Буа.

Ее литературному дару было узко 
в каких-то одних жанрово-заданных 
рамках. Поэтому – и стихи, и проза. По-
этому – и публицистика, и литератур-
но-критические статьи. Проза давала 

простор для высказывания томивших 
ее идей, чувств, мыслей. Лучшей фор-
мой для литературного высказывания 
стала для Гиппиус форма дневника, 
к которых она не была скована ника-
кими ограничениями. В них она могла 
говорить с читателями напрямую и не 
сдерживать своего клокочущего тем-
перамента. Она утверждала- свое, за-
ветное, выношенное, то, во что верила, 
чем жила, что думала. А думала Гиппи-
ус прежде всего о главном – о Боге и о 
путях, ведущем к нему, о жизни и смер-
ти, о ненависти и любви.

  Дина Лайбер

Ýëåêòðîííûé 
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Научная библиотека 
им. С. Бейсембаева по-
полнила свой фонд элек-
тронными учебниками Мо-
сковского издательства 
«Академия». Благодаря 
открытию представитель-
ства «Академии» в г. Ал-
маты появилась возмож-
ность получать учебную 
литературу и электронные 
издания без посредников 
по ценам издательства.

Электронные образова-
тельные ресурсы «Академии» 
прошли многоуровневую экс-
пертизу, апробированы в об-
разовательных учреждениях 
Москвы и регионов.

В зале электронных ресур-
сов библиотеки университета 
студенты и преподаватели 
могут работать с учебниками 
по информационным техноло-
гиям, транспорту, механике и 
нефтегазовому делу, машино-
строению и стандартизации, 
металлургии, физике и при-
боростроению, энергетике, 
математике. Поступили учеб-
ники также для специально-
стей факультетов «Бизнеса и 
права», «Архитектуры и стро-
ительства», «Агротехнологи-
ческого», «Химических тех-
нологий и естествознания», 
«Гуманитарно-педагогическо-
го».

Представим некоторые 
из них. Белов В.В., Чистя-
кова В.И. Проектирование 
информационных систем. – 
352 c., Автомобили: Теория 
эксплуатационных свойств 
/ Иванов А.М., Нарбут А.Н., 
Паршин А.С. и др.; Под ред. 
А.М. Иванова. – 192 с., Панк-
сенов Г.И. Живопись: форма, 
цвет, изображение. – 144 c., 
Гавриленко Н.И. Маркетинг. – 
192 c., Прохоров Б.Б. Эколо-
гия человека. – 368 с., Кони-
чев А.С., Севастьянова Г.А. 
Молекулярная биология. – 
400 c.

Сумм Б.Д. Коллоидная хи-
мия. – 240 c., Современный 
русский язык: Теория. Анализ 
языковых единиц: В 2 ч.ч. 1: 
Фонетика и орфоэпия. Гра-
фика и орфография. Лекси-
кология.Фразеология.; Ч. 2: 
Морфология. Синтаксис. Ба-
байцева В.В., Николина Н.А. 
и др.; Под ред. Дибровой Е.И. 
Ч. 1. – 480 c.; Ч. 2. – 704 с., 
Зеер Э.Ф. Психология про-
фессионального образова-
ния. – 384 c.

Электронная книга, сохра-
нив практически все преиму-
щества традиционной книги, 
включая высокую контраст-
ность черно-белой печати, 
возможность чтения в любом 
положении, создает мно-
го дополнительных удобств 
для читателя. Библиотека 
приглашает в электронный 
читальный зал всех, кого за-
интересовали учебники, по-
ступившие в фонд библиоте-
ки университета.

Т. Абельдинова, 
Библиотекарь НБ 

им. С. Бейсембаева

В рамках республиканской акции «Одна страна – одна книга» в 2014 году в Казах-
стане произведениями для всеобщего прочтения были выбраны повести «Запах полыни» и 
«На вершине Учкары» Саина Муратбекова. Ввиду этого в научной библиотеке имени 
С.Бейсембаева ПГУ им. С. Торайгырова прошел ряд мероприятий, посвященных чте-
нию книг Саина Муратбекова.

Для студентов агротехнологическо-
го факультета библиотекарем Абиль-
диновой Ж. К. был проведен библио-
графический обзор по книгам Саина 
Муратбекова «Сайын Муратбековтің 
прозасы – алтын ғасыр əдебиетінің 
маржаны», а также информационный 
час «Непреходящие ценности Саина 
Муратбекова».

В секторе художественной литера-
туры была оформлена книжная вы-
ставка «Саин Муратбеков: свет и теп-
ло его сердца».

Завершением всех мероприятий 
стала читательская конференция 
«Правда жизни в прозе Саина Мурат-
бекова».

В начале мероприятия ребята мог-
ли познакомиться с произведениями, 
увидевшие свет в разные годы. При-
сутствующим рассказали о жизни 
главного героя повести «Запах по-
лыни» Аяна и его ровесников в годы 
войны в казахских аулах. Кроме того, 
вниманию читателей была представ-
лена слайд-презентация о жизнедея-
тельности писателя.

В заключение студенты высказали 
свое мнение о произведениях писа-
теля. По словам одной из участниц 
конференции Айданы Пазыловой (гр. 
РЭиТ-302) главный герой повести, 
мальчик-сирота обладает такими 
чертами характера, которые не при-
сущи даже взрослому человеку.

«Неординарный ребенок со слож-
ной судьбой Аян, вопреки всем 
трудностям, и несмотря на много-
численные жизненные удары, стре-
мился жить со всеми в мире и со-

гласии, каждый раз сочиняя новую 
сказку для ребят», – сказал Рустам 
Нигматуллин, студент группы ЭЭ-
302.

Своими впечатлениями о повести 
«На вершине Ушкарала» поделилась 
студентка гуманитарно-педагоги-
ческого факультета Татьяна Доро-
шенко: «Из произведений Муратбе-
кова можно почерпнуть жизненную 
мудрость. Проблемы морали осве-
щаются автором остро и неоднознач-
но».

Также мнением поделился Дамир 
Жангазаков: «Аян, является для 
меня героем. У него есть чему по-
учиться, он не по годам Мудр, миро-

любив, мужествен. Я советую каждо-
му, прочитать данное произведение, 
осмыслить его и сделать для себя 
выводы.

О творчестве Саина Муратбекова 
в свое время Габит Мусрепов сказал: 
«В цветущем и плодоносящем саду 
нашей многонациональной литера-
туры молодому дереву чуткой прозы 
Муратбекова суждено уверенно ра-
сти и быть видным издалека».

  Елена Лиханова,
библиотекарь высшей категории 

сектора художественной 
литературы и библиотеки народа 

Казахстана

простор для высказывания томивших 

Зинаида Гиппиус – поэтесса, бел- Мне близок Бог, но не могу молиться

«Серебряного века силуэт...»«Серебряного века силуэт...»«Серебряного века силуэт...»

ПИСАТЕЛЬ, ВИДНЫЙ ИЗДАЛЕКА
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«НҰРЛЫ ЖОЛ – 
БОЛАШАҚҚА 

БАСТАР ЖОЛ» – 
ҚУАТТЫ ҚҰЖАТ

Елбасы Н.Ə.Назарбаев-
тың Қазақстан халқына 
арнаған Жолдауы – бүгінгі-
дей төрткүл дүниені дүр-

беленге салған дағдарыс кезеңінде ел 
экономикасын тұрақты дамытуға арналған 
қуатты құжат деп білемін. Қазіргі жағдайды 
ескеріп, экономикамыздың құрылымдық 
реформаларын жалғастыруға бағытталған 
«Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясаты 
ұсынылды. Елбасы Ұлттық қордан бөлі-
нетін қаражаттың қайда жұмсалатынын 
нақтылап берді. Қаржы негізінен халықтың 
əл-ауқатын арттыру бағытына пайдаланы-
лады. Банк секторына қолдау көрсетіліп, 
шағын жəне орта бизнесті төмен пайыздық 
мөлшерлемемен несиелендіру, көлік инф-
рақұрылымын дамытуға жұмсалады. Олар 
экономикалық тұрақтылықты сақтап қалуға, 
жаңа жұмыс орындарын ашуға, өңірлерді 
дамытуға өз септігін тигізеді.

Мұхит Омаров,
э.ғ.к, «Бизнес жəне құқық» факультетінің 

«Экономика» кафедрасының профессоры, 
Халықаралық Еуразиялық теледидар мен 

радио академиясының толық мүшесі

ЕЛ ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Əр заманның өзінің арқа сүйер тау 

тұлғалары мен көшбасшылары бола-
ры сөзсіз. ХХІ ғасыр ұрпақтары үшін 
жол көрсетуші көшбасшы ретінде, үлгі 
аларлық тұлға ретінде Н.Ə.Назарбаев-
ты айтар едім.

Осыдан бірнеше ғасыр бұрын тарихтан белгілі «Қа-
сым ханның қасқа жолы», «Есім ханның ескі жолы» 
сияқты жарғылардың да сол заманның келелі мəсе-
лелері мен мақсаттарына арналды. Сондағы мақсат 
бір – Мəңгілік ел болу еді. Арман орындалды деп айтуға 
болады. Оның бəрінде əрине əр заманның өз батыр-
ларымен, патриоттарының арқасы екені сөзсіз. Өйтпе-
генде əлемдік картадан ойып тұрып, кең байтақ жерді 
иеленбес едік.

Ал қазіргі уақытта біз Мəңгілік ел идеясын болашақ-
та болатын жағдай ретінде есептейміз. Мен олай ой-
ламаймын. Мəңгілік ел деген бүгін. Бүгін жақсы істер 
істесек, халықтарды бірлікке шақырсақ, келер күніміз 
құт-берекелі болады.

Жолдаудың «Нұрлы жол» деп аталуының астарында 
да үлкен мəн-мағына жатыр. Бұл жолды жастарға ба-
ғыттап тұрғаны көрінді. Менің атқарған істеріммен жа-
саған стратегиямды жалғастырыңдар деп аманат қыл-
ған тарихи құжат екені айқын.

Əділет Мейрманов,
C.Торайгыров атындағы ПМУ 

гуманитарлық-педагогикалық факультетінің 
СТ-301 тобының студенті

ПОСЛАНИЕ – ФУНДАМЕНТ НАДЕЖДЫ!
Послание Президента страны народу Казахстана – важ-

ное событие для студентов университета. Каждый обуча-
ющийся находит в нем главное для себя направление. По-
слание этого года, обозначенное как «Нұрлы жол – Путь 
в будущее» – это важный инструментарий для ускорения 
тех задач, которые были обозначены в стратегическом 
документе страны «Стратегия Казахстан –2050». Нам, 

молодому поколению, которому предстоит реализовывать экономи-
ческие и политические реформы в будущем, немаловажным является 
один из факторов – принцип взаимовыгодной открытости. По словам 
Н.А.Назарбаева, необходимо создать в республике все благоприятные 
условия для развития малого и среднего бизнеса, социальной сферы и 
подготовки кадров в вузах для реализации программы форсированного 
индустриального развития.

Один из важных приоритетов, озвученных Главой государства. явля-
ется поддержка системы образования через обновление материально-
технической базы и обеспечения ее соответствия передовым требова-
ниям научно-технического прогресса.

Также в Послании раскрыты механизмы защиты экономики страны от 
ценовых колебаний на рынках мировых ресурсов. Также предприняты 
инструменты диверсификации валютных поступлений, что сможет обе-
спечить поддержку и укрепление национальной валюты.

С учетом происходящих глобальных экономических изменений, неста-
бильности в экономике западно-европейских стран, военно-политиче-
ских конфликтов, нынешнее Послание, на мой взгляд, есть фундамент 
надежды для казахстанцев в улучшении и ускорении реформ в социаль-
но-экономической и индустриально-инновационной сферах страны.

Динара Утегенова, 
студентка 1 курса факультета «Бизнес и право» 

по специальности «Экономика»

КІТАП ТУРАЛЫ ОЙ
Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл – 

ойының жемісі, тарихы мен тағылымының 
алтын сандығы. «Кітап дегеніміз – алдыңғы 
ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани 
өсиеті. Кітап оқудан тиылсақ, ой ойлаудан да 
тиылар едік», – деген еді Ғабит Мүсірепов.

Өкінішке орай кітапқа деген адамдардың 
қызығушылығы азайып, құлықсыздық пайда 
болды. Оның себептерін күнделікті қолданыс-
қа енген ғаламтор, компьютер секілді құрал-
дардың əсері деп білеміз. Бұдан соңғы себеп, 
аттаған əр қадамыңыз ақша керек болатын 
күнделікті тіршілік қамы адамдардың кітапқа 
деген ынтасын төмендетіп жібергендігі. Сон-
дықтан да қазіргі уақыттағы кітаптың, кітап 
оқудың мəртебесі төмендеуі жұртшылықты 
алаңдатады.

Кітапханаларды байқап қа-
расаң, оқушылар, студенттер 
көбінесе оқу залдарына тап-
сырылған тақырып бойынша 
реферат, баяндама, шығарма 
жазуға ғана келеді. Мұндай жағ-
дайдың салдарынан кітап оқымай-
тын адам сауатсыз, ойлау қабілеті төмен, 
шығармашылық қиялдауы шектелген болып 
келетіні белгілі.

Ал кітап дегеніміз ـ  қоғамды дамытатын ـ
қуатты құрал ғана емес, кейінгі ұрпаққа өшпес 
із болып қалар құнды белгі. Адамзат тарихын-
да əр қоғам өзінің құндылықтарын əр кез со-
ңына кітап арқылы қалдырып отырған.

Амантай Тойшыбайұлы,
Мəшһүр Жүсіп мешітінің баспасөз хатшысы

КІТАП – ҚАШАНДА 
РУХАНИ АЗЫҚ

Заман ағысына қарай қазірігі жастар-
дың ішінде кітап оқитыны саусақпен са-

нарлықтай десем артық айтқаным емес. 
Себебі ХХІ ғасыр технология мен техника-
ның дамыған заманы болғандғы, қазіргі кез-
де əрбір оқушы мен студенттің қалтасында 
қалта телофондары, онымен қоса план-
шеттері жүреді. Сол себептен де кітапха-
на табалдырығын тоздырып, уақытын жеп 
жүргеннен гөрі, керек ақпаратты үйде, оқу 
орнында не болмаса қоғамдық орындарда 
отырып-ақ оқып алуды жөн санайды.

Сөздің шыны керек, қазіргі кездері кі-
тапханаға тек сабағымызға, баяндама-
ларымызға я болмаса зерттеу жұмыста-

рымызға ақпарат алу 
мақсатында ғана бару-
ды шығардық. Ал дайын 
ғаламтор беттерінен алын-
ған ақпараттар жастарды жал-
қаулыққа баулитыны айдан анық.

Сол себептен білімді де білікті, жан-
жақты дамыған ұрпақ болып тəрбиеле-
нуіміз үшін кітап қоры біз үшін қашанда 
рухани азық болып табылады. Сондық-
тан да кітапханға бас сұғуымызға əлі де 
кеш емес.

Даурен Рахманов,
Агротехнология факультетінің

Агр-301 тобының студенті

Осы жылдың 11 қарашасында Елбасы Н. Назарбаев дəстүрлі түрде Қазақстан халқына үндеу жасады.

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
СІЗДЕРДІҢ НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ Н. НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА 

«НҰРЛЫ ЖОЛ – БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ» ЖОЛДАУЫНА ОҚЫТУШЫЛАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ ПІКІРЛЕРІН ҰСЫНАМЫЗ.
11 ноября текущего года Президент страны Н. Назарбаева традиционно обратился к народу Казахстана с обращением.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТКЛИКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ К ПОСЛАНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН Н. НАЗАРБАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА «НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ».

Құрметті оқырмандар! Сіздерге кезекті Диалог алаңының «Білімнің көзі кітапта» тақыры бойынша ой-пікірлерді ұсынамыз

Дорогие читатели!
Предлагаем Вашему вниманию новую рубрику

«НАЕДИНЕ С ЗАКОНОМ»
Дорогие друзья!

Рубрика «Наедине с законом» является моим проектом в рамках реализа-
ции задачи – «Государство должно следовать принципу нулевой терпимо-
сти к беспорядку», обозначенной в Послании Президента Республики Казах-
стан Н. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050». Новый 
политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 г.

В этой связи посчитал 
необходимым в рамках 
Проекта публиковать ин-
формационно-справочные 
материалы о законода-
тельных актах, а именно 
рассмотрение отдельных 
видов административных 
правонарушений.

Целью проекта является 
повышение правовой гра-
мотности среди студенче-
ской молодежи.

Считаю, что одной из 
причин совершения адми-
нистративных правонару-
шений является банальное 
незнание законов. Но, как 
мы все знаем, «Незнание 
закона не освобождает от 
ответственности». В связи с 
этим считаю, что профилак-
тика правонарушений долж-
на быть направлена не толь-
ко на совершенствование 
общественных отношений 
и обеспечение комплекс-
ных мер противодействия 
правонарушениям, а глав-
ным образом на повышение 
правовой образованности 
студенческой молодежи.

Итак, в первой публи-
кации расскажу об адми-
нистративном кодексе, о 
поставленных перед ним 
задачах и об Администра-
тивном правонарушении.

Что такое 
административный 
кодекс?
Кодекс об администра-

тивных правонарушениях 
(КоАП) – кодифицирован-
ный нормативный акт, регу-
лирующий общественные 
отношения по привлече-
нию к административной 
ответственности, а также 
устанавливающий общие 
начала, перечень всех ад-
министративных правона-
рушений, органы, рассма-
тривающие дела.

Какие задачи 
стоят перед 
административным 
законодательством?
В соответствии со ст. 7 

КоАП РК законодатель-
ство об административных 
правонарушениях имеет 

задачей охрану 
прав, свобод и за-
конных интересов 
человека и граж-
данина, здоровья, 
санитарно-эпидеми-
ологического благо-
получия населения, 
окружающей сре-
ды, общественной 
н р а в с т в е н н о с т и , 
собственности, об-
щественного порядка и без-
опасности, установленного 
порядка осуществления 
государственной власти, 
охраняемых законом прав 
и интересов организаций от 
административных право-
нарушений, а также преду-
преждение их совершения.

Что такое 
административное 
правонарушение?
В соответствии со ст. 

28 КоАП РК администра-
тивным правонаруше-
нием признается про-
тивоправное, виновное 
(умышленное или неосто-
рожное) действие либо 

бездействие физического 
лица или противоправное 
действие либо бездей-
ствие юридического лица, 
за которое в КоАП РК пред-
усмотрена административ-
ная ответственность.

Дорогие друзья, буду рад 
вашим вопросам, которые 
можно присылать по адре-
су: http://vk.com/askhat_pvl. 
Надеюсь, что данный про-
ект достигнет цели, постав-
ленной перед ним, и най-
дет своего читателя.

Асхат Тлеуленов, 
студент 2-го курса 

факультета Бизнес и 
право, специальности 

юриспруденция.

ное событие для студентов университета. Каждый обуча-
ющийся находит в нем главное для себя направление. По-
слание этого года, обозначенное как «Нұрлы жол – Путь 
в будущее» – это важный инструментарий для ускорения 
тех задач, которые были обозначены в стратегическом 
документе страны «Стратегия Казахстан –2050». Нам, 

КАЗАХСТАН Н. НАЗАРБАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА «НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ».КАЗАХСТАН Н. НАЗАРБАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА «НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ».

тұлғалары мен көшбасшылары бола-
ры сөзсіз. ХХІ ғасыр ұрпақтары үшін 
жол көрсетуші көшбасшы ретінде, үлгі 
аларлық тұлға ретінде Н.Ə.Назарбаев-
ты айтар едім.

КАЗАХСТАН Н. НАЗАРБАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА «НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ».КАЗАХСТАН Н. НАЗАРБАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА «НҰРЛЫ ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ».

тың Қазақстан халқына 
арнаған Жолдауы – бүгінгі-
дей төрткүл дүниені дүр-

рымызға ақпарат алу 
мақсатында ғана бару-
ды шығардық. Ал дайын 
ғаламтор беттерінен алын-

Құрметті оқырмандар! Сіздерге кезекті Диалог алаңының «Білімнің көзі кітапта» тақыры бойынша ой-пікірлерді ұсынамызҚұрметті оқырмандар! Сіздерге кезекті Диалог алаңының «Білімнің көзі кітапта» тақыры бойынша ой-пікірлерді ұсынамыз

сырылған тақырып бойынша 
реферат, баяндама, шығарма 
жазуға ғана келеді. Мұндай жағ-
дайдың салдарынан кітап оқымай-

дың ішінде кітап оқитыны саусақпен са-
нарлықтай десем артық айтқаным емес. 
Себебі ХХІ ғасыр технология мен техника-

Құрметті оқырмандар! Сіздерге кезекті Диалог алаңының «Білімнің көзі кітапта» тақыры бойынша ой-пікірлерді ұсынамызҚұрметті оқырмандар! Сіздерге кезекті Диалог алаңының «Білімнің көзі кітапта» тақыры бойынша ой-пікірлерді ұсынамыз

бездействие физического 
лица или противоправное 
действие либо бездей-
ствие юридического лица, 
за которое в КоАП РК пред-
усмотрена административ-

Дорогие друзья, буду рад 
вашим вопросам, которые 
можно присылать по адре-
су: http://vk.com/askhat_pvl. 
Надеюсь, что данный про-
ект достигнет цели, постав-
ленной перед ним, и най-

По состоянию на 29 октября 2014 года в Казахстане 
действует 3 493 религиозных субъекта, которые пред-
ставляют 18 конфессий. По числу верующих традиционно 
лидируют религиозные объединения мусульман (2416) и 
православных христиан (310).

****************************************
11 октября 2011 года принят Закон Республики Казах-

стан «О религиозной деятельности и религиозных объеди-
нениях».

В соответствие со статьёй 12 Закона в Республике Ка-
захстан действует трехступенчатая градация религиоз-
ных объединений: местные, региональные и республикан-
ские.

Местным религиозным объединением признается рели-
гиозное объединение, образованное по инициативе не ме-
нее пятидесяти граждан Республики Казахстан, действу-
ющее в пределах одной области, города республиканского 
значения и столицы.

Региональным религиозным объединением признается 
религиозное объединение, созданное по инициативе не ме-
нее пятисот граждан Республики Казахстан, являющихся 
участниками (членами) двух и более местных религиозных 
объединений, численностью не менее двухсот пятидесяти 
граждан Республики Казахстан от каждого из них, которые 
представляют не менее двух областей, городов республи-
канского значения и столицу. Региональные религиозные 
объединения создаются и осуществляют свою деятель-
ность в пределах территории деятельности данных 
местных религиозных объединений.

Республиканским религиозным объединением признает-
ся религиозное объединение, образованное по инициативе 
не менее пяти тысяч граждан Республики Казахстан, пред-
ставляющих все области, города республиканского значе-
ния и столицу, численностью не менее трехсот граждан 
Республики Казахстан в каждом из них, а также имеющее 
свои структурные подразделения (филиалы и представи-
тельства) на всей территории Республики Казахстан.

Информация подготовлена с использованием сведений 
официального сайта Комитета по делам религий Мини-
стерства культуры и спорта РК http://www.din.gov.kz/)

В записную книжку читателя



Редактор 
Р. Торпищева

Тілшілер
Ж. Елешова

Көркемдеуші-беттеуші
Н. Яницкая
Корректор

С. Шаймарданова

Газет Қазақстан Республикасының
Мəдениет, ақпарат жəне қоғамдық келісім

министрлігінде тіркеліп, 
№ 1858-Г куəлігі берілген (02.04.2001) 
Газет С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің 

“Білік“ газеті редакциясының компьютерлік 
орталығында теріліп, қатталды.

Ақылдастар 
алқасы:

С.М. Өмірбаев
Ж.Т. Сарбалаев

Қ.М. Алдабергенов
А.Ф. Зейнулина
А.К. Эсеналиева

Павлодар облыстық «Баспасөз үйі» 
ЖШС баспаханасында басылды.

Павлодар қ., Ленин к., 143 үй
тел.:61-80-26. 

Жарияланған мақаладағы ав-
тор пікірі редакцияның көзқарасын 

білдірмейді. Редакцияға түскен 
қолжазба қайтарылмайды, үш 

компьютерлік беттен асатын матери-
алдар қабылданбайды. 

РЕДАКЦИЯ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64, 

427A - кабинет.
Байланыс тел/факс: 67-36-48

Меншік иесі – С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Таралымы 700 дана. Тапсырыс № 2621 w
w

w.
ps

u.
kz

12 № 11 (172) қараша, жылқы жылы 2014

Соңғы бет
История человечества насчитыва-

ет несколько тысячелетий и на про-
тяжении всего этого периода человек 
изыскивал различные способы само-
выражаться в искусстве, прозе, поэзии 
и музыке. Между тем, нередко то или 
иное музыкальное направление ста-
новилось основой для возникновения 
целых субкультур, давало толчок к по-
явлению нового мышления, новой жиз-
ненной философии.

Наша сегодняшняя статья об одном 
из таких направлений, ставшем знако-
вым в ХХ веке. Сегодня мы поговорим 
о роке.

Сразу оговоримся, что наша статья не 
претендует на абсолютную объектив-
ность. Напротив, она является сугубо 
личным видением концепции рока и рок-
музыки как таковых с оглядкой на его 
историю и то влияние, которое он оказал 
на жизнь человека в ХХ – ХХI веке.

Мы прекрасно понимаем, что среди 
читателей, возможно, будет немало 
тех, кто не согласится с нашим взгля-
дом на феномен рока, однако как гласит 
народная мудрость: «Сколько людей, 
столько мнений». В любом случае, мы 
постараемся сподвигнуть Вас, уважае-
мые читатели, задуматься и озадачить-
ся теми аспектами данной темы, кото-
рые, возможно, никогда раньше Вас не 
интересовали.

Немного теории, 
немного истории

Такие субкультуры, как моды, хиппи, 
панки, металлисты, готы, эмо, нераз-
рывно связаны с определёнными жан-
рами рок-музыки.

Рок-музыка имеет большое количе-
ство направлений: от достаточно «лёг-
ких» жанров, таких как танцевальный 
рок-н-ролл, поп-рок, брит-поп, до бру-
тальных и агрессивных жанров – дэт-
метала и грайндкора.

Основные центры возникновения и 
развития рок-музыки – США и западная 
Европа (особенно Великобритания). Боль-
шинство текстов песен – на английском 
языке. Однако, хотя, как правило, и с не-
которым запозданием, национальная рок-
музыка появилась практически во всех 
странах. Русскоязычная рок-музыка (т. 
н. русский рок) появилась в СССР уже в 
1960 – 1970-х гг. и достигла пика развития в 
1980-х гг., продолжив развиваться в 1990-х.

Философия рока
Существует точка зрения, разделяе-

мая большим числом экспертов, что рок-
музыка – это не просто один из жанров 
музыки, но и особый социокультурный фе-
номен второй половины XX столетия, по-
родивший свою субкультуру.

Рок по своей сути – это протест. Внутрен-
ний ли, внешний ли, но протест. Часто этот 
протест направлен против общепринятых 
норм, традиционных систем ценностей.

С другой стороны рок – это рупор моло-
дёжи, музыкальное воплощение раздира-
ющих её противоречивых настроений, кон-
фликта с окружающим миром.

Рок-музыка как культурный феномен по-
родила так называемый «рок-н-ролльный 
образ жизни», определённый стиль поведе-
ния и систему жизненных ценностей, своего 
рода философию. Тем не менее, возникшие 
на основе различных течений рок-музыки 
субкультуры порой имеют мало схожего. 
Рок-музыка обладает относительно боль-
шой захватывающей энергией (драйвом). 
Она может дать человеку свободу от усто-
явшихся общественных принципов и стере-
отипов, от окружающей действительности.

Влияние рока на 
психофизиологию человека

Еще в стародавние времена людьми 
было замечено, что музыка способна уди-
вительным образом влиять на человека. 
Под ее воздействием он мог, как внутренне 
возвышаться, устремляясь к чему-то свет-
лому и чистому, так и приобщаться к низ-
менным своим позывам.

Во многих странах люди об этом знали 
и строго придерживались так называе-
мой «музыкальной гигиены». Например, в 
древнем Китае музыкантам, под страхом 
смертной казни, запрещалось во время 
исполнения использовать определенные 

мелодические переходы и сочетания. Счи-
талось, что использование этих мелодиче-
ских решений могло вызвать слабоумие, 
бесплодие и прочие болезни.

К разумному и осторожному использова-
нию музыки призывали и великие мыслите-
ли Древней Греции, заостряя внимание на 
том, что невоздержанность в музыке может 
вызвать не меньшую невоздержанность в 
желаниях человека, что в конечном итоге 
приведет к его деградации.

Об огромной силе музыки знали и жите-
ли средневековья. Ее удивительные свой-
ства использовались для воздействия на 
умы людей, для поддержания в них пиетета 
перед высшими силами. С этой целью мно-
гие католические храмы оснащались орга-
ном, а само здание храма проектировалось 
таким образом, чтобы создать определен-
ное инфернально-сакральное звучание. В 
итоге человек, находясь в определенной 
точке храма, например в центре, ощущал 
необъяснимый трепет, благоговение и слу-
шая органную музыку мог «услышать Глас 
Божий» и даже упасть в обморок. Все это 
создавало у слушающего ощущение выс-
шей сакральности происходящего.

Секрет этого явления был раскрыт уже 
в ХХ веке, когда ученые выяснили, что на 
человека, слушавшего орган, сильнейшим 
образом воздействовал инфразвук, т.е. 
звук на частоте ниже 20 Гц, находящийся 
вне диапазона слышимости.

Этим знанием, ради коммерческой прибы-
ли, также вооружились многие музыканты. 
Имея доступ к высококлассному звуковому 
оборудованию они попросту записывали 
в инфразвуковой тональности тексты зом-
бирующе-повелевающего характера. Тем 
самым они стали вызывать у слушателей 
необъяснимое с логической точки зрения 
привыкание к своей музыке. Вся опасность 
данного приема в том, что музыка и текст, 
находящиеся вне диапазона слышимости, 
не воспринимаются нашим рациональным 
сознанием, и проникают напрямую в наше 
подсознание. В результате у человека могут 
сформироваться определенные устойчи-
вые убеждения, которые были искусственно 
ему навязаны даже без его ведома.

Примером может служить скандал, слу-
чившийся вокруг песен Мадонны несколько 
лет назад. Тогда один исследователь-энту-
зиаст, используя специальное оборудова-
ние, разложил ее песни на составляющие, 
среди которых он обнаружил отдельную 

звуковую дорожку, записанную в инфразву-
ке. Преобразовав ее в слышимый диапазон, 
он получил следующий текст: «Я преобра-
жаюсь в грехе». Выводы делайте сами.

Конечно же, Мадонна не принадлежит к 
когорте рок-исполнителей, но суть явления 
остается неизменной. Рок очень мощно 
воздействует на человека, на его сознание, 
тело и душу.

Теперь попробуем осмыслить, почему 
рок находит отклик у стольких людей. Всем 
людям в определенные периоды своей 
жизни свойственно переживать, огорчать-
ся, грустить и тосковать. И рок удивитель-
ным образом вторит этому внутреннему со-
стоянию. Когда на душе не спокойно, когда 
хочется кричать, а не можешь, когда хочет-
ся весь мир разнести к чертям собачьим, 
рок как-будто бы становится своеобразной 
отдушиной. Послушал и вроде легче стало.

Но есть у этой отдушину другая сторона. 
Во многих интервью рок-музыканты не раз 
заявляли, что немалое число своих песен 
они написали, находясь в состоянии глу-
бочайшей депрессии, переживая личные 
драмы, мучаясь от ночных кошмаров, часто 
просто не желая жить. В минуты особого от-
чаяния, созданные ими песни попросту по-
могали им выжить. Таким образом, львиная 
доля творчества рок-музыкантов – результат 
депрессивно-суицидальных периодов жизни 
этих людей. То есть, по сути, они выплески-
вали на бумагу и нотный стан, если можно 
так выразиться, свою внутреннюю душев-
ную грязь. И это, не учитывая того факта, что 
многие рок-исполнители нередко в огромных 
дозах употребляли наркотики, алкоголь и 
придавались безудержному блуду.

Отдельного разговора заслуживают рок-
концерты, некоторые, из которых подчас 
больше напоминают шабаш или же сата-
нинскую мессу с поеданием живых кошек и 
кроликов прямо на сцене и прочей бесов-
ской атрибутикой.

Единственным, как нам видится, искупа-
юще-компенсирующим фактором во всем 
этом может быть лишь то, что подавляющее 
большинство знаковых фигур рок-культуры 
были наделены талантом по масштабам со-
поставимым только с их пороками.

В противовес им, музыканты и компо-
зиторы прошедших эпох были внутренне 
настолько же гармоничны, насколько гар-
моничной была их музыка. Если у Вас воз-
никают сомнения по этому поводу, просто 

послушайте Баха, 
Моцарта, Грига или 
Штрауса.

И тот факт, что тот 
посыл, который воль-
но или невольно вло-
жил рок-исполнитель 
в свое творение, на-
ходит отклик у столь 
большого числа людей, 
лишний раз дает повод 
задуматься: «А все ли 
с нами в порядке? Не-
ужели у нас на душе так 
же, как звучит очередной 

рок- запил? Не идем ли мы по 
пути саморазрушения?».

Мы уже слышим, как адепты рок-
музыки возразят на вышесказанное, 
что рок – это не только маниакально-
депрессивные тенденции, но и злоба 
дня, острая социальная тематика, ко-
торую система подчас старается за-
малчивать, отовсюду навязывая чело-
веку рафинированную поп-культуру.

Больше того, для многих это не про-
сто музыка, а образ, философия жиз-
ни, можно даже сказать сама жизнь. 
Спорить с этим мы не будем, ибо это, 
как говорится, «статус кво» – сложив-
шийся порядок вещей.

Лирическое отступление
Мы должны «покаяться» перед 

Вами, дорогие читатели. Честно при-
знаемся, что начав изобличать рок-
музыку в нашей заметке, мы немного 
слукавили. Мы бы не хотели, чтобы у 
Вас сложилось мнение, что мы, авторы 
статьи, ярые роконенавистники. Это 
далеко не так. Временами мы и сами 
отводим душу в роке. В подтверждение 
этому мы попробуем показать Вам, как 
выглядит и звучит рок для нас на при-
мере отдельно взятого рок-коллектива.

Группа Queen всегда выделялась 
среди великого множества прочих рок-

коллективов помимо незаурядной музыки, 
также за счет яркого и эпатажного соли-
ста Фредди Меркьюри. Был он человек во 
многом противоречивый, как и сама музыка, 
которую исполнял и как мы уже упоминали 
колосс его таланта был сопоставим по ве-
личине лишь с его пороками. Теми самыми 
пороками, которые так рано оборвали его яр-
кую жизнь. Так вот, Меркьюри зная, что очень 
скоро сойдет в Царство Теней создал ве-
личайший гимн жизни песню «Show must go 
on». Если до этого немало текстов Меркьюри 
отличались некоторой легкомысленностью и 
местами шутовством, то в этой композиции 
напротив он переосмыслив свой жизненный 
путь, сделал ее квинтэссенцией всего, что 
умирающий человек хочет успеть сказать 
миру. Песня стала симбиозом извечных че-
ловеческих вопросов: «Кто же знает, зачем 
мы живем на этом свете?». В итоге, переос-
мыслив свою жизнь он, как бы смирившись 
с высшей волей, поет «Whatever happens, I 
leave it all to chance» («Что бы ни случилось, 
на все воля случая»). Песня действительно 
очень мощная как мелодически, так и контек-
стуально. Очень рекомендуем Вам просто ее 
послушать и все сразу поймете.

Rock – значит «скала»
Завершая наш сегодняшний разговор о 

роке, мы вынуждены констатировать, что 
рок, как таковой невозможно охватить, ос-
мыслить, постичь, настолько он необъятен 
в великом многообразии своих проявле-
ний. Потому что рок – это в первую очередь 
люди, со всеми своими переживаниями, 
радостями и горестями, душевной болью и 
вибрациями высших сфер.

Рок в одной из своих интерпретаций 
с английского переводится как «скала». 
Этой самой скалой он и будет оставать-
ся еще для многих, пока в каждом из нас 
будет жить, даже спрятанный глубоко вну-
три, маленький бунтарь. Бунтарь, стоящий 
на краю обрыва, подставив всего себя 
навстречу шквальному ветру и соленым 
брызгам бушующего моря.

Ибо, как пел незабвенный Фредди Мер-
кьюри: «Show must go on»*

_____________
* Show must go on – (англ.) [шоу маст гоу-

он] – Шоу должно продолжаться
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