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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР, 
ҚЫМБАТТЫ ТҮЛЕКТЕР 

МЕН СТУДЕНТТЕР!
Адамзат тарихындағы ХХІ 

ғасырдың басы – бұл барлық 
саладағы ғылым мен жаңа 
технологиялардың қарқынды дамуы, 
рухани-адамгершілік құндылықтар 
мен қағидаттардың жаңғыруы. Жаңа 
дәуірдің зор қауіптері, экологиялық 
апаттар мен саяси қақтығыстардың 
өздері адам баласына бір сауал 
қойып тұратындай көрінеді: «Қайда 
бара жатырсың, адамзат?». Жер 
шарының өте қабілетті, зияткер 
және креативті адамдары бұл саулға 
жауап беруге септігін тигізе алады. 
Осы жағдайда құрметті әрі ауыр 
қызметті ғасырлар бойы ғылым 
мен қоғамға адал еңбек ету жолын 
таңдаған ғалымдардың басын бір 
арнаға тоғыстырған жоғары оқу 
орындары атқарып келеді. Дәл осы 
университеттер әлемдік қоғамның 
дамуына зор үлес қосып келеді. 

Павлодар жерінде алғаш 
қабырғасын көтерген жоғары оқу 
мекемесі – С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университеті 
бұл күрделі де қайырымды қызметті 
лайықты атқарып келеді. Павлодар 
облысындағы ең ірі жоғары 
мектеп бірнеше ұрпақтың ынталы 
өкілдерінің көпжылғы ерен еңбегінің 
нәтижесінде құрылып, бой көтерді. 
Бүгінде университет жоғары білікті 
мамандарды даярлауда көшбасшы 
атанған инновациялық-бағдарлы 
ірі білім және ғылым орталығы. 

Арын ӨРСАРИЕВ, 
С. Торайғыров атындағы ПМУ ректоры с.ғ.д.
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Ұжымның еңбегі – өз ісінің майталмандарын, 
өз елінің шынайы патриоттарын, 
адамгершілігі мол, дені сау, жалпы айтқанда, 
Тәуелсіз Қазақстанның туын лайықты түрде 
қабылдайтын ұрпақты тәрбиелеу ортақ 
мақсатына бағытталған.

Біздің оқу ордамыздың жаңа заманның 
ағымына жылдам ілесіп кеткені,  келешекке 
сенімді қадам басып келе жатқаны мені 
қуантады. Бұл – С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің 
Павлодар өңіріндегі ең үздік көп салалы оқу 
орны, Қазақстанда және шетелде беделді оқу 
орындардың бірі екендігін айғақтап келеді.    

 Қазіргі таңда беделді университет атану 
үшін жаңа дәуірдің ағымына ілесуің тиіс. 
Ал     С. Торайғыров атындағы ПМУ еліміздегі 
жоғары мектептер арасында алғашқылардың 
бірі болып еуропалық білім үдерісінің 
толыққанды қатысушысы атанды. Павлодар 
мемлекеттік университетінің  әлемдік 
ірі жоғары оқу орындарымен белсенді 
ынтымақтастық қарым-қатынас құруының 
арқасында халықаралық ғылым және білім 
кеңістігінде ықпалдастық қадамы қарқынды 
дамып, әрі жаһанның көптеген елдерінде 
танымалдығы артып келеді. 

Университет өзінің оқытушыларымен, 
оның ішінде ғылыми мектептердің негізін 
қалаушы белгілі ғалымдарымен  әрқашанда 
мақтанады. Олардың білім, ғылым және 
инновациалық жұмыстарының сапасын 
көтеруге бағытталған қажырлы еңбегінің 
арқасында жоғары оқу орны еліміздің 
заманауи экономикасы мен өндірістік 
кәсіпорындарына білікті әрі сұранысқа ие жас 
мамандарды  дайындап келеді. 

Біздің көптеген түлектеріміз Павлодар 
өңірінің мақтанышы әрі сүйенер тірегі. 
Университетімізді тәмамдаған түлектер 
қатарында елімізге және шетелде де танымал 
саңылақ саясаттанушылар, қаржыгерлер, 
дарынды инженерлер мен ұстаздар бар. 
Жылдар, онжылдықтар өтсе де олар өзінің 
ұшқан қара шаңырағын ұмытпай, бізге 
барынша қолдау танытуда. 

Университет қарқынды дамып келеді. 
Оқу ордасында өтіп жатқан ғылыми-
тәжірибелік конференциялар, семинарлар, 
республикалық және халықаралық деңгейдегі 
кездесулер жақын және алыс шетелдегі 
әріптестерімізбен шығармашылық әрі ғылыми 
байланыс орнатуға ықпал етуде.

Павлодар мемлекеттік университеті 
ұжымы құрылғаннан бергі жылдарда 
жинақтаған құнды мұраларды сақтап қана 
қоймай, университеттің, өңіріміздің және 
Қазақстанның өркендеуі үшін білім және 
ғылыми-техникалық әлеуетті арттырып, білім 
сапасын дамытып, жаңа ғылыми ұрпақты 
тәрбиелеуді бәрінен маңыз санайды. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгы-

рова – старейший вуз Павлодарского Прииртышья, образован-
ный 20 сентября 1960 года Постановлением Совета Министров 
СССР как Павлодарский индустриальный институт. 

У университета славная история и немало достижений в 
сфере высшей школы современного Казахстана. С рождением 
индустриального института связано становление таких гигантов 
отечественной индустрии, как завод «Алюминий Казахстана», 
тракторный и ферросплавный заводы, признание региона «энер-
гетическим сердцем» всего Казахстана.  

Летопись вуза началась 1 декабря 1960 года – прозвенел 
первый звонок, начались первые занятия. В структуре ПИИ было 
создано три факультета: машиностроительный, готовивший сту-
дентов по 5 специальностям; инженерно-строительный и энерге-
тический, имевшие по 2 специальности каждый. Занятия вели 22 
преподавателя, распределенных по 7 кафедрам: истории КПСС, 
физики, высшей математики, химии, иностранных языков, физи-
ческого воспитания, технологии металлов и строительного дела. 
В течение учебного года была создана кафедра начертательной 
геометрии и черчения. 

За первое десятилетие плодотворной деятельности, бла-
годаря неустанному труду руководства вуза и слаженной работе 
коллектива, в ПИИ была создана первичная материальная база; 
количество студентов выросло с 400 до 7000 человек. Институт 
вошел в число крупных вузов Казахстана. 

Предприятия региона пополнились первыми выпускниками 
института, определились базовые специальности, были открыты 
35 кафедр, что дало возможность на 90 % вести учебный про-
цесс собственными силами. К 1970-му году было сформировано 
ядро преподавательского коллектива, были развернуты основ-
ные направления, формы воспитательной работы, сформирова-
ны студенческие коллективы. В вузе начали складываться опре-
деленные образовательные традиции.

За эти годы были сделаны первые шаги в научной работе, к 
ней все активнее стали подключаться выпускники института. По-
явилась научная опора для деятельности предприятий региона, 
что имело особое значение в эпоху начавшейся НТР.

В 1980-е годы была налажена система подготовки, повы-
шения квалификации кадров, были укомплектованы штаты, по-
полнение кадров почти полностью шло за счет выпускников ин-
ститута. Так, в 1986 году из 7 деканов базового института 5 были 
бывшими его выпускниками. Преподаватели ПИИ направляются 
в научные командировки в другие города страны. Начинается об-
мен опытом с вузами зарубежных стран – Польши, Чехослова-
кии, стран Африки. 

1990-е годы – сложное время для страны и общества. В 
этот нелегкий период институт продолжал жить и работать. Сло-
жились условия для большей самостоятельности, инициативы 

вуза, усилился процесс его обновления. Начали развиваться 
элементы экономического самообеспечения, повышения объ-
ективной значимости учебного заведения в учебной, научной 
сферах. Перечень специальностей, характер обучения стали 
больше отвечать реальным потребностям государства и обще-
ства. В научной работе начинают преобладать темы, имеющие 
реальный, практический результат. 

Период 1992 – 1994 гг. можно охарактеризовать как годы 
вхождения в мировое образовательное сообщество. В 1992 году 
создан Отдел международных связей. Целенаправленно ведет-
ся поиск зарубежных партнеров для развития программ обмена 
студентами и преподавателями. В 1994 году университет стано-
вится ассоциированным членом неправительственной организа-
ции «ИНКОР-ВУЗ». В рамках сотрудничества Республики Казах-
стан с ФРГ и США в ПГУ в качестве преподавателей работают 
специалисты из Германии и Америки. Студенты и преподаватели 
принимают участие в международных программах и конкурсах.    

В 1996 году произошло фактическое слияние индустри-
ального и педагогического институтов в рамках Павлодар-
ского государственного университета. 

С этого момента деятельность университета направлена на 
повышение качества учебного процесса: изучается содержание 
и внедряются в учебный процесс передовые технологии других 
стран, моделируются школы нового типа, продолжается работа 
по внедрению мультимедийных технологий образовательного 
процесса и целевой комплексной программы «Использование 
компьютерной техники в учебном процессе ПГУ». Анализ ре-
зультатов анкетирования и отзывы руководителей предприятий 
показывает их удовлетворенность выпускниками университета и 
готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Качественно изменились возможности повышения квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава через докторанту-
ру, аспирантуру, магистратуру, стажировки и пр. В вузе появились 
свои центры науки, наращивается объем публикаций, складывают-
ся свои научные школы. 

ПГУ сегодня – крупнейшая кузница кадров высшей професси-
ональной квалификации в Павлодарской области, он входит в де-
сятку лучших вузов Казахстана.

В университете успешно реализуются новые технологии и ин-
новационные образовательные проекты, направленные на повы-
шение качества высшего образования.

Это единственный вуз в регионе, осуществляющий трехуровне-
вую подготовку кадров по 66 специальностям бакалавриата, 47 спе-
циальностям магистратуры и 5 специальностям докторантуры PhD.

Профессорско-преподавательский состав университета пред-
ставлен 579 высококвалифицированными специалистами, в том 
числе, в его состав входят: 45 доктор наук, 237 кандидат наук, 16 
докторов PhD, 174 магистр.

ПАВЛОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ С. ТОРАЙГЫРОВА ПРЕДСТАВЛЕН В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АССОЦИАЦИЯХ, ТАКИХ КАК:

Международная ассоциация по 

обмену студенческими техни-

ческими стажировками

Член Великой Хартии университетов 

(Болонья, Италия)

CAMAN Центрально- Азиатский фонд развития 

менеджмента

Шанхайская Организация 

сотрудничества (ШОС) 

Ассоциации азиатских

университетов

Ассоциация образовательных 

и научных учреждений «Сибир-

ский открытый университет» Европейская ассоциация университетов 

• Международная награда “European quality”.
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества 
Международному стандарту ИСО 9001:2008.
• Почетный знак акимата Павлодарской области «Айбынды еңбегі 
үшін» I степени.
• Высокие позиции в Национальном рейтинге лучших вузов 
Казахстана (пятое место среди многопрофильных вузов четыре 
года подряд).
• Прохождение международной специализированной 
аккредитации в зарубежном аккредитационном агентстве ACQUIN 
(Германия) – 8 образовательных программ. 
• Прохождение национальной институциональной аккредитации 
в НКАОКО, а также специализированной аккредитации в НААР и 
НКАОКО – 62 образовательные программы.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

  (Соңы. Басы 1-бетте).



3Білім көкжиегі

ПМУ МҰНАЙ-ГАЗ КӨКЖИЕГІН 
БАҒЫНДЫРУДА

С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің 
студенті Дайана Мажимова VI 
халықаралық студенттік ғылыми-
практикалық «Мұнай-газ көкжиегі» 
(«Oil and Gas Horizons») конферен-
циясында екінші орынды иеленді.

Дайана Мажимова –                               
С. Торайғыров атындағы ПМУ ме-
таллургия, машинажасау және көлік 
факультеті «Механика және мұнай-
газ ісі» кафедрасының студенті. Ол 
«Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша 
білім алуда. 

Халықаралық конференцияға 
әлем мемлекеттерінің 150-ден аса 
студенттері, магистранттары мен 
PhD докторанттары қатысты. Ру-
мыня, Дания, Қазақстан, Үндістан, 
Қытай, Өзбекстан, Франция, Ресей 
сынды мемлекеттердің 28 жоғары оқу 
орындарының студенттері мұнай-газ 
саласының мәселелерін қамтыған 

өз жобаларын ұсынды. Аталмыш 
конференцияда студенттер әлемдік 
және мемлекеттік мұнай индустриясы 
мәселелері мен келешегі турасындағы 
кәсіби көзқарастарын паш етті. 

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
студенті Дайана Мажимова конфе-
ренция отырысындағы баяндама-
сында профессор В.В. Рындиннің 
жетекшілігімен MathCad жүйесі бой-
ынша «Ескене-Құрық» мұнай құбырын 
есептеу бағдарламасының жүзеге 
асуы туралы тереңірек әңгімелеп 
берді.

Конференция жұмысы шеңберінде 
мұнай-газ өнеркәсіптерінің инженер-
лер қоғамдастығы мен студенттік 
ұйымдар арасындағы ынтымақтастық 
тақырыбына арналған дөңгелек үстел 
және мұнай-газ саласындағы мемле-
кеттер арасындағы ынтымақтастықты 
нығайтуды көздеген БРИКС саммиті 
өтті.

С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетінде Ф. Достоевский 
атындағы Омбы мемлекеттік 
университетінің ректоры Алек-
сей Якуб бастаған делегация 
өкілдерімен кездесу өтті.

Кездесу барысында жоғары оқу 
орындары арасындағы бірлескен 
оқу бағдарламалары, ғылыми және 
оқу жобалары талқыланды.

С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің 
ректоры Арын Өрсариев пен          

Ф. Достоевский атындағы Омбы 
мемлекеттік университетінің ректо-
ры Алексей Якуб жоғары оқу орын-
дары арасындағы ынтымастық 
туралы меморандумға, бака-
лавриат пен магистратура бой-
ынша бірлескен халықаралық 
бағдарламаларды іске асыруға 
бағытталған бірқатар келісімге қол 
қойды.

«Бұл екі жақтық келісім арқылы 
жүзеге асатын бағдарламалар екі 
жоғары оқу орны үшін де өзара тиімді. 
Ал С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің 
халықаралық оқу бағдарламаларына 
қатысуы студенттеріміздің еуропалық 
деңгейдегі жоғары білім алуына үлкен 
мүмкіндік беретіні сөзсіз», – деп баға 
берді Арын Амангелдіұлы.

Ф. Достоевский атындағы 
Омбы мемлекеттік университетінің 
ректоры Алексей Якубтың 
мәлімдеуінше, екідипломды білім 
алудың тиімділігі – жастар өзінің 

көп уақытын елінде жүріп ресейлік 
дипломға қол жеткізуге болады. 
«Бұл қазақстандық ата-аналар 
үшін өте ыңғайлы және қаражатты 
да үнемдейді. Сондай-ақ студент 
бірінші семестрде өз үйінен білім 
ала береді, тек екінші семестрдің 
кезінде ғана Ресейге бара алады. 
Сол себепті жастардың студенттік 
өмірге бейімделуі жеңіл өтеді», – 
дейді Алексей Валерьевич.

Университеттер студенттер 
мен оқытушыларды алмастыру 
бойынша академиялық ұтқырлық 
бағдарламаларын және ғылыми 
зерттеу жұмыстарын жүргізу бойын-
ша бірлескен оқу бағдарламаларын 
жүзеге асыратын болады.

Мұнымен қоса екі жақ қазақ 
тілін оқытудың инновациялық 
бағдарламаларын және Омбы 
облысының жоғары оқу орындары 
мен орта білім беретін мектептеріне 
арналған оқулықтарды дайындау 
жұмыстары туралы келісімге келді.

ПМУ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ШЕКАРАЛАРЫН КЕҢЕЙТУДЕ

Команда Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова стала ви-
це-чемпионом ежегодного республиканского  конкурса социальных и бизнес-проектов студен-
ческой молодежи Enactus Kazakhstan, который прошел в г. Алматы. 

В конкурсе, который проводится при поддержке Министерства образования и науки под 
эгидой Совета по молодежной политике при Президенте РК, приняли участие 45 универси-
тетских команд со всех уголков республики. 

ВАЖНЫЕ 
Д АТЫ

Начало работы приемной комиссии 
с 20 июня

Прием заявлений на творческие специальности 
с 20.06. по 01.07

Творческие экзамены 
с 02.07 по 07.07

Прием заявлений на комплексное тестирова-
ние абитуриентов 

с 20.06 по 09.07

Комплексное тестирование 
с 17.07 по 23.07

Прием заявлений на участие в конкурсе на 
присуждение  государственного гранта 

с 23.07 по 31.07
Прием заявлений поступающих в магистра-

туру,  докторантуру  
с 10.07 по 30.07

Вступительные экзамены в магистратуру, 
докторантуру 
с 10.08 по 20.08

Зачисление в  число студентов 
с 10.08 по 25.08

Зачисление в  число магистрантов,  докторантов
с 21.08 по 25.08

Окончание работы приемной комиссии 
25 августа

– Бахтыгуль, чем занимается 
организация «Enactus»?

– «Enactus» – это международ-
ная организация, которая занимает-
ся развитием бизнеса, также помо-
гает студентам реализовать себя в 
сфере предпринимательства.

– Кому пришла идея создания 
команды «Enactus ПГУ»?

– Вообще, «Enactus» в Казах-
стане около 20 лет. До определён-
ного времени эта организация была 
только в США, то есть была не меж-
дународной. Я услышала об этой 
организации, когда была в Чехии по 
академической мобильности. По-
сле чего начала узнавать, есть ли в 
Казахстане «Enactus». И вот, в 2013 
году я организовала первую коман-
ду «Enactus» в Павлодаре.

– А какие проекты осущест-
вляет ваша команда?

– У нас сейчас работают де-
сять проектов в разных сферах, 
которые соответствуют критериям 
«Enactus»: социальные, экологиче-
ские и экономические. Например, 
«FoodGo» – это единая доставка 
еды. Мы помогаем небольшим пиц-
цериям, кафе расшириться, стать 
узнаваемыми. Соединив места 
общепита на одном сайте, мы уве-
личили число заказов. В данный мо-
мент на сайте 12 заведений с меню 
и ценами.

– Расскажите о самом круп-
ном и запоминающемся проекте.

– Одним из самых крупных про-
ектов можно считать «Социальную 
парикмахерскую». Она находится 
на Втором Павлодаре. Сами пони-
маете, окраина города, небольшой 
поток клиентов. Это и стало при-
чиной того, что парикмахерскую 
хотели закрыть. Несмотря на тя-
жёлое положение, детей из школ-

интернатов обслуживали бесплат-
но. До этого ребятам выделяли 
деньги их воспитатели. А закрытие 
вернуло бы все эти проблемы. И 
вот, мы предложили, для привлече-
ния клиентов, создать систему ски-
док для пенсионеров и малообеспе-
ченных. А инвалидов и ветеранов 
постригать бесплатно. Сейчас уже 
ведётся работа по замене оборудо-
вания.

– У вас действительно боль-
шой объём работы. А есть ещё не 
реализованные проекты, которые 
существуют только на бумаге?

– Да, идей много. У нас около 20 
проектов. Причина в том, что сейчас 
не так много активных студентов и 
мы просто не успеваем всё осуще-
ствить. На каждый проект нужен ко-
ординатор, менеджер по PR, по фи-
нансам и многие другие, потому что 
«Enactus» – это большая компания.

– Какую пользу приносит 
«Enactus» для ПГУ?

– Для примера можно взять 
«Алау». Это вообще авторский про-
ект преподавателя нашего универ-
ситета Шолпан Гайсаевны. Они за-
нимаются именно экологическими 
проблемами Казахстана. Такими, 
как переработка стекла. Все знают, 
что стекло разлагается в течение 
тысячи лет, а этот проект направлен 
на улучшение экологической ситуа-
ции. Переработав стекло, мы дела-
ем из него различные изделия. В 
переработанном виде оно намного 
качественнее обычного. У Шолпан 
Гайсаевны была своя идея, из вто-
ричного сырья делать разные деко-
ративные изделия, витражи. Теперь 
мы начали работать вместе. Сейчас 
уже готовимся к запуску более круп-
ного производства. Также мы помо-
гаем студентам. У меня в команде 

все люди, которые практически не 
касаются менеджмента, экономики, 
права. В нашей организации есть 
и биологи, и журналисты, машино-
строители и металлурги. Мы разви-
ваем себя как с технической сторо-
ны, так и с экономической, при этом 
достигаем успехов. Я думаю, что 
многие могут нам позавидовать, по-
тому что в таком возрасте открыть 
своё ТОО и зарабатывать хорошие 
деньги не так-то плохо.

– Вам помогают уже состояв-
шиеся бизнесмены?

– Есть совет директоров 
«Enactus» в Казахстане, состоит 
примерно из 35 человек. Это все 
состоявшиеся бизнесмены. Они по-
могают нам с обучением, советами, 
предложениями. А именно в нашей 
команде, «Enactus-ПГУ», ситуация 
складывается иначе. Мы уже два 
года пытаемся создать совет биз-
нес-эдвайзеров, которые помогли 
бы нам с продвижением. Но это 
очень сложно, потому что наши биз-
несмены не особо выходят на кон-
такт. С нами сотрудничает только 
Карепанов Дмитрий Викторович. Он 
помогает нам советами, спонсиро-
ванием, организовывать форумы. 

В Казахстане очень мало возмож-
ностей получить финансирование 
молодым предпринимателям. Это 
конкурсы и гранты, как от государ-
ства, так и от частных лиц.

– А кто может обратиться к 
Вам за помощью?

– К нам может обратиться лю-
бой человек, которые хочет зани-
маться бизнесом. Это могут быть 
студенты, преподаватели, люди 
более зрелого возраста. У препода-
вателей есть научные проекты, но 
они не внедрены, нет бизнес-плана 
и экономических расчётов. И вот 
все могут обратиться к нам, и мы 
поможем от идеи до запуска произ-
водства. В принципе, мы этим и за-
нимаемся.

– А как войти в состав 
«Enactus ПГУ»?

– Главное – желание действо-
вать, совершенствоваться, рабо-
тать над собой. Я открыта для всех, 
кто готов учиться и стать профес-
сионалом в сфере бизнеса и пред-
принимательства. Когда меня спра-
шивают, зачем мне этот «Enactus», 
я сразу интересуюсь, а чем они 
будут заниматься после окончания 
университета. Почти никто не смог 

дать сразу точного ответа. А я чётко 
знаю, что у меня есть свой бизнес, 
есть своё ТОО. Также я хочу доба-
вить, что «Enactus» открыт для всех 
студентов ПГУ, мы рады совмест-
ной работе.

Пообщавшись с Бахтыгуль Ка-
сымовой, я увидела блеск в её гла-
зах, желание достичь в жизни высот 
и уверенность в успехе. Как же это 
прекрасно, когда молодёжь стара-
ется во благо окружающих и также 
заботится о своём будущем. Ребята 
из команды «Enactus-ПГУ» всё своё 
свободное время стараются уделить 
разработке новых проектов, органи-
зации форумов, поиску спонсоров 
и участию в розыгрыше грантов. 
Сразу видно, что у молодёжи Павло-
дара есть будущее. Никогда не сда-
вайтесь. Если у Вас есть желание 
открыть своё дело, то не нужно за-
рывать свои мечты. Пробуйте, ста-
райтесь, не сидите на месте, идите 
точно к цели, и тогда Вам откроются 
все двери. Мы все - режиссёры сво-
ей жизни, сценаристы своей судьбы. 
И если театр начинается с вешалки, 
то дело начинается с идеи.

Валерия ДЖЕМБЕТОВА.
ЖУР-102.

Каждый из нас рано или поздно стоит на пороге 
осуществления своей мечты. Но не все знают, как 
начать своё дело, как развить его, сделать узнаваемым 
и добиться успеха. Для людей, которые чётко знают, 
чего они хотят, уверенно идут к своей цели, создана 
организация «Enactus». Наша редакция побеседовала с 
их лидером Бахтыгуль Касымовой.

« E N A C T U S »  –  О Т  И Д Е И  Д О  П Р О И З В О Д С Т В А
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ЗАРУБЕЖНАЯ НАУЧНАЯ 
СТАЖИРОВКА В БОЛГАРИИ
Магистранты агротехнологического факультета прошли 

научную стажировку в университете пищевых технологий 
(г. Пловдив, Болгария).

Университет пищевых технологий, основанный в 1953 году как 
Высший институт пищевой и перерабатывающей промышленности 
(HIFFI), сегодня сочетает в себе полувековое наследие с современ-
ными методиками и динамичный подход к обучению и исследованиям.

Магистранты специальности «Биотехнология» Ботагоз Манар-
бекова и Нурлыбек Каткенов по приглашению профессора Стефа-
на Драгоева прошли научную стажировку, в ходе которой ознако-
мились с методиками использования современного оборудования, 
получили возможность работать в научных лабораториях, а также 
пользоваться ресурсами крупнейших научных фондов библиотеки 
университета для сбора информации по темам своих магистерских 
диссертаций.

«Нам удалось систематизировать те знания, которые приобре-
ли за годы обучения в своем университете. Одной из важнейших 
составляющих научной стажировки явилась практическая направ-
ленность подкрепления полученных новых знаний», – признается 
Нурлыбек Каткенов.

«Наша научная стажировка была построена на тесной работе 
с зарубежными научными консультантами Стефаном Драгоевым, 
проректором по международному сотрудничеству Николаем Мен-
ковым и известным европейским профессором Албертом Кръста-
новым. Мы презентовали результаты проведенной научно-ис-
следовательской работы, обсуждали вопросы, касающиеся тем 
магистерских диссертаций, а также получили ценные консультации 
и указания по проведению дальнейших исследований», – говорит 
Ботагоз Манарбекова.

По итогам стажировки были получены сертификаты. Болгарски-
ми учеными были отмечены высокая языковая подготовленность 
магистрантов Павлодарского госуниверситета, актуальность тем 
исследований участников стажировки. Кроме того, они выразили 
намерение в дальнейшем содействовать поступлению магистран-
тов ПГУ имени С. Торайгырова в докторантуру PhD болгарских уни-
верситетов.

ЖАС ҒАЛЫМДАРДЫҢ ТОЛАЙЫМ ТАБЫСТАРЫ
С. Торайғыров 
атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетінің жас 
ғалымдары Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
минстрлігінің жас ғалымдарға 
арналған мемлекеттік ғылыми 
стипендияларының 
иегерлері атанды.

Мемлекеттік ғылыми стипендия 
иегерлері: С. Торайғыров атындағы 

ПМУ энергетикалық факультеттің 
« Э л е к т р о э н е р г е т и к а » 

кафедрасының докторанты 
Бауыржан Машрапов 

және бизнес және 
құқық факультетінің 

« Э к о н о м и к а » 
кафедрасының доценті, 

э.ғ.к. Сәуле Рахимова.
Атаулы мелекеттік 

стипендиялар ғылыми проблемаларды 
шешу бойынша зерттеулер жасауға 

белсене қатысатын және ғылыми қоғамдастық 
мойындаған отыз бес жасқа дейінгі дарынды 
жас ғалымдарға беріледі. Сондай-ақ, 
мемлекеттік стипендия ғылым мен техниканы 
дамытуға үлес қосқан ғалымдардың, ғылыми 
ұйымдардың ғылыми қызметкерлерінің еңбегін 
ынталандыру мақсатында ұсынылады.

Ғылыми стипендияларға мемлекет үшін 
басым бағыттарда іргелі немесе қолданбалы 
зерттеулерді жүргізуге, ғылыми кадрларды 
даярлауға белсене қатысатын ғалымдар мен 
ғылыми қызметкерлердің еңбектері сарапқа 
салынады.

Ғылыми стипендия иегері атанған жас 

ғалым Бауыржан Машрапов бүгінгі жетістігіне 
ғылыми жетекшісі Марк Клецельдің еңбегінің 
үлесі бар деп санайды.

– Марк Клецель жетекшілігінде 
бірнеше жыл бойы қызмет еттім. Ол кісінің 
жетекшілігімен 25 еңбегім жарияланды. 
Сондықтан Марк Яковлевичке ризашылығым 
шексіз. Мен үшін бұл жас ғалымдарға арналған 
стипендия ғылыммен айналысуыма ынта-жігер 
сыйлады, – деді Бауыржан Ерболұлы.

Мемлекеттік стипендия иегері Сәуле 
Рахимова өзінің бұл жеңісін талмай еңбек 
етудің арқасындла деп біледі.

– Мен жас ғалымдарға арналған 

мемлекеттік ғылыми стипендия иегері 
атанғаныма қуаныштымын. Аталмыш 
стипендияға бірнеше рет өтініш білдірдім. 
Жыл сайын қатысып, дайындалып, еңбектеніп, 
талынып, өз ғылыми жұмыстарымның талабын 
арттырып отырғанның нәтижесінде биыл 
ғана еңбегімнгің жемісін көрудемін. Бүгінгі 
күні мен Павлодар облысы жас ғалымдары 
одағының төрағасы бола жүріп, жастарды 
ғылыммен айналысуға шақырамын. Ғылыммен 
айналысамын деген жас ғалымдардың жігері 
таймаса екен деймін, – деп қуанышымен бөлісті 
Сәуле Абайбекқызы.

В общем, принял нас универ-
ситет под названием Murray State 
University, который расположен в 
небольшом студенческом городке 
Мюррей, штат Кентукки. Обучение 
там проходит полностью на англий-
ском языке. В данный университет 
презжают студенты со всего мира. 
Многие из них обучаются так же, 
как и мы, по различным программам 
обмена студентами. Мюррей явля-
ется почти полностью студенческим 
городком. Население составляет 
около восемнадцати тысяч человек, 
а количество студентов в универси-
тете составляет около одиннадцати 
тысяч. Для обучающихся, я считаю, 

что это самая благоприятная обста-
новка для того, чтобы погрузиться в 
американскую студенческую жизнь.

Murray State University имеет 
практически все специальности, 
которые в свою очередь поделены 
на определенные группы, то есть 
на нашем языке факультеты. На-
пример, в одном здании проходят 
занятия только по экономическим 
и техническим профессиям, в дру-
гом исключительно гуманитарные 
специальности. Мне очень понра-
вилось их образовательная систе-
ма. Нет определенных предметов, 
который вы обязаны изучить. Есть 
просто перечень базовых кредитов. 
Сделав это, у вас есть право взять 
те дисциплины, которые вы сами 
хотите. Это могут быть предметы с 
других специальностей, либо какие-
нибудь иностранные языки (китай-
ский, японский, испанский), или даже 
классы пианино, пения или плава-
ния. Таким образом, если у вас есть 
действительное желание учиться 
и, ко всему прочему, сделать свою 
студенческую жизнь насыщенной и 
интересной, то все в ваших руках, 
было бы желание.

Давайте отвлечемся от учеб-
ной части и перейдем к развлека-
тельной. Университетский городок 
состоит из учебных блоков и обще-

житий, которые находятся на рас-
стоянии пяти минут от друг друга. 
Видов таких общежитий очень мно-
го, отличающихся ценой, качеством 
и престижом, так как некоторые из 
них достаточно старые, которые 
были построены с начала откры-
тия самого университета, другие же 
реконструктированы, либо вообще 
недавно сооружены. А если ваш 
возраст более двадцати одного, 
то у вас появляется возможность 
жить вне кампуса, то есть в частном 
доме.

В кампусе имеется также 
огромный спортивный комплекс с 
баскетбольными и волейбольны-
ми кортами, тренажерным залом, 
бассейном и джакузи. Более того, 
ведутся различные кружки в других 
спортивных центрах, где вы можете 
попробовать стрельбу из лука, всем 
знаменитую йогу и восточные еди-
ноборства.

В итоге могу сказать, что данная 
поездка дала мне очень большой 
опыт и бесценные знания, и я очень 
благодарен нашему университе-
ту, государству и, конечно, нашему 
центру академической мобильности 
во главе с Кундыз Боранбаевной за 
представленную возможность.

Ерболат Тажкеев,
Группа ИС-302

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ОПЫТ

Один из ключевых элементов Болонского процесса, 
направленный на формирование единого конкурентоспо-
собного европейского пространства высшего образова-
ния. 

Академическая мобильность студентов направлена 
на интернационализацию образования: академическая 
мобильность способствует в сфере высшей школы сня-
тию границ между европейскими странами. То есть в клас-
сическом понимании уже не существует опыта британской 
высшей школы или, скажем, французской – зарождается 
всеобщий образовательный  и научный опыт, происходит 
его интеграция, взаимообогащение.

В нашей стране, в отличие от ряда других стран, под-
держка академической мобильности осуществляется на 
государственном уровне – это колоссальная финансовая 
поддержка Министерства образования и науки Республи-
ки Казахстан. В нашей стране принята Стратегия акаде-
мической мобильности в Республике Казахстан на 2012-
2020 годы, с каждым годом всё больше наших студентов 
и преподавателей имеют возможность обучаться за рубе-
жом.
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ВОЛОНТЕРЛАРДЫ ДАЯРЛАУ ОРТАЛЫҒЫ 
АШЫЛДЫ
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 

ЭКСПО-2017 көрмесіне волонтерларды даярлайтын орталық ашылды.

Волонтерлық орталық                          
С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті «Әлеуметтік-
волонтерлық орталық» жастар 
қоғамдық бірлестігімен бірлесіп, 
Павлодар облысының жастар саясаты 
мәселелері жөніндегі басқармасының 
қолдау көрсетуімен дүниеге келді.

Павлодар қаласының 
«Әлеуметтік-волонтерлық орталығы» 
қоғамдық бірлестігі «Облыстың 
қалалары мен аудандарында 
волонтерлық жасақтардың жұмысын 

ұйымдастыру» жобасын іске асырады.
Орталықтың жұмысы жастар 

арасында волонтерлық қозғалысты 
дамытуға, ЭКСПО – 2017 көрмесіне 
волонтерлар даярлауға, әлеуметтік-
волонтерлық орталық жастар қоғамдық 
бірлестігі мен С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің 
арасындағы ақпараттық және іскерлік 
ынтымақтастықтың кеңеюіне жан-
жақты ықпал етуге бағытталған.

Іс-шараға қатысқан С. Торайғыров 
атындағы ПМУ ректоры Арын 

Өрсариев орталықтың ашылуы 
жайлы былай деді: «Мемлекетіміздің, 
барша қазақстандықтардың алдында 
ЭКСПО – 2017 халықаралық көрменің 
жоғары дәрежеде өткізіп, ел абыройын 
асқақтату мұраты тұр. Бар жүкті 
мемлекеттік құрылымдарға жүктеп 
қоймай, қоғамдық және жастар 
ұйымдары да белсене бұл шаруға 
атсалысқаны абзал».

Орталықтың ашылу салтанатында 
«Әлеуметтік-волонтерлык орталық» 
жастар қоғамдық бірлестігі мен              
С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті өзара 
ынтымақтастық туралы меморандумға 
қол қойды.

Шара барысында қонақтар 
назарына волонтерларды даярлау 
орталығының жұмысы туралы 
бейнеролик ұсынылды. Әлеуметтік-
волонтерлық орталық жастар 
қоғамдық бірлестігі орталық 
жұмысының бағытын шағын тренинг 
көмегімен таныстырды. Іс-шараның 
соңында көпшілікке оқу курстарын 
өткізу кестесі жарияланды.

В ПГУ ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Клуб главных редакторов Павлодарской области, областная организация Союза журналистов Казахстана 
и ректорат, кафедра журналистики ПГУ имени С. Торайгырова договорились о совместном осуществлении 
образовательного проекта «Школа молодого журналиста».

По словам председате-
ля клуба главных редакто-
ров, к.э.н., доцента кафедры 
экономики Павлодарского 
госуниверситета Мухита Ома-
рова, основной целью соз-
дания школы является по-
мощь будущим журналистам, 
студентам кафедры, а также 
уже работающим молодым 
журналистам в освоении  
профессиональных навыков, 
необходимых в профессии и 
практической работе. «Школа 
совместно составляет учеб-
но-практическую программу 
образовательного проекта, 
привлекает в качестве пре-
подавателей наиболее авто-
ритетных журналистов печат-
ных, электронных и других 
СМИ».

В рамках школы веду-
щие журналисты берутся 
совместно организовывать 
проведение мастер-классов, 
тренингов, творческих встреч 
и других форм, прежде все-
го, практической учебы на 
базе университета, а также в 
местных СМИ.

Свою искреннюю благо-
дарность руководству вуза и 
кафедре журналистики за по-
стоянную поддержку и отклик 
выразил председатель Пав-
лодарской областной орга-
низации Союза журналистов 
Казахстана Юрий Поминов. 
«Давайте вместе будем рабо-
тать над тем, чтобы этот про-
ект был реализован, и чтобы 
мы и наши коллеги вспомина-
ли он нем добрым словом», – 

сказал Юрий Дмитриевич. По 
традиции Юрий Дмитриевич 
передал библиотеке и кафе-
дре журналистики ПГУ имени 
С. Торайгырова экземпляры 
недавно вышедшей книги 
под названием «Что пройдет, 
то будет мило».

Заведующий кафедрой 
журналистики, доктор исто-
рических наук, профессор 
Крыкбай Алдабергенов осо-
бо подчеркнул, что со сторо-
ны кафедры будет оказана 
всесторонняя поддержка, а 
по окончании школы всем 
слушателям будут вручены 
сертификаты.

В своем выступлении ру-
ководитель пресс-службы 
акима области Аскар Джал-
динов сказал, что давно 

хотел посетить ПГУ имени 
С. Торайгырова, посмотреть 
на подрастающее поколение 
журналистов. «Это большое 
счастье, что в Павлодаре есть 
своя мощная школа журнали-
стики и собственная кафедра. 
Хотелось бы добавить, что не 
в каждом регионе наблюда-
ется такая информационная 
активность. У нас порядка 
пятидесяти активных СМИ и 
больше ста журналистов, ко-
торые ежедневно трудятся на 
информационной площадке 
области, республики и осве-
щают жизнь региона».

Обращаясь к студентам, 
он также подчеркнул: «Учи-
тывая сегодняшние вызовы, 
вы являетесь теми, кто на-
ходится на «передовой», вы 

солдаты сегодняшнего вре-
мени. Вы должны понимать, 
как работать в условиях ин-
формационной войны, как с 
ней справляться и участво-
вать в ней. Здесь очень много 
вопросов. И если вы выбрали 
профессию журналиста де-
лом своей жизни, вам необ-
ходимо их обсуждать, впиты-

вать все лучшее», – сказал 
Аскар Муратович.

По тематике вопросов 
было понятно, что современ-
ных и будущих журналистов 
живо интересует все, что 
происходит в стране: от по-
литики до вопросов сохра-
нения культуры русского и 
казахского языков.

С Т У Д Е Н Т Т Е Р  Т О П  Ж А РД Ы

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
қабырғасында өткен бұл спорттық 
шара Қазақстан Ұлттық Черли-
динг Федерациясы, С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті, Павлодар филиалының 
Черлидинг Федерациясымен жүзеге 
асты. Сайыс Павлодар мемлекеттік 
университетінің тәрбие жұмысы және 
әлеуметтік мәселелер департаменті 
және студенттік филармонияның  
ұйымдастыруымен өттті. 

Спорттық Черлидинг биі жа-
рысы алты номинация бойынша 
өтті: «cheer dance show» (мектепке 

дейінгі), «cheer dance show» (6-13 жас 
аралығы), жұптық 16+ және топтық 
станттар.

Жарысқа  Алматы және  Павло-
дар облысы бойынша барлығы 8 ко-
манда қатысты. Олар: Pink Diamond, 
Blue Diamond 3-5, Blue Diamond 6-13, 
Green Diamond, Экстрим, Торнадо, 
Diamond.

I облыстық ашық чемпионаттың  
ашылу салтанатында Қазақстан 
Ұлттық Черлидинг Федерациясының 
президенті Әлімжан Қасенов сөз 
сөйлеп, қатысушыларға сәттілік 
тіледі. «Қазіргі таңда Қазақстанның 
ірі және шағын қалаларында черли-
динг дамып келеді. Ал Павлодар об-
лысында бұл өнер қарқынды дамуда. 
Еліміздегі черлидинг бойынша жары-
старда павлодарлық черлидингшілер 
әрдайым жүлделі орындырмен 
қанжығалырын майлап қайтады», – 

деді Әлімжан Асқарұлы. 
С. Торайғыров атындағы ПМУ 

тәрбие жұмысы және әлеуметтік 
мәселелер департаментінің  дирек-
торы  Қайрат Ашеновтің айтуынша 
жарыстың мақсаты – Қазақстан  Ре-
спубликасында черлидинг өнерін да-
мыту, балалар мен студенттер  ара-
сында  спорттық черлидинг биімен 
айналысуын насихаттау, олардың 
адами және салауаттық сапаларын 
көтеру. 

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
«DIAMOND» командасы «Cheer 
dance show» номинациясы бой-

ынша (16 жастан жоғары) бірінші 
орынға ие болды. Сондай-ақ, 
«Групп-стант» номинациясы бойын-
ша С. Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттері бірінші орынды ие болып, 
сайыстың кубогімен марапаттал-
ды. Жеңімпаздарды баптаған Мира 
Бейсенбайқызының еңбегі өлшеусіз 
екені мәлім.

Шара соңында Студенттік фи-
лармония директоры Айнұр Әзімхан   
жарысқа қатысушыларға алғысын 
білдіріп, осындай  ауқымды  ша-
раларда  университетте  жиі кез-
десуге ұсыныс жасады. Сондай-
ақ жеңімпаздарды  жеңістерімен 
құттықтап, алдағы уақытта мамыр 
айында Алматы қаласында өтетін 
Республикалық чемпионатта  бұдан 
да тартысты сайыс күтіп тұрғанын 
айтты.

С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІ СПОРТТЫҚ ЧЕРЛИДИНГ БИІ 
БОЙЫНША I ОБЛЫСТЫҚ АШЫҚ ЧЕМПИОНАТТА ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

Олимпиада студенттердің 
өнерге деген құштарлықтарын да-
мытып, қабілет-қарымын жан-жақты 
ұштау мақсатына бағытталды.

С. Торайгыров атындағы 
ПМУ намысын а-ш.ғ.к., доцент, 
Агротехнологиялық факультеті 
деканының орынбасары Жастілек 
Уахитов басқарған «Дүлділдер» сту-
денттер командасы қорғады.

Олимпиадада Қазақстанның  
жоғары оқу орындарынан 11 коман-
да бақтарын сынады: Білім бәйгесіне 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, Т. Рысқұлов атындағы 
Жаңа экономикалық университеті, 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті, Қазақ 

– Орыс Халықаралық университеті, 
Каспий университеті, С. Торайғыров 
атындағы ПМУ студенттері қатысты. 

Олимпиада кезінде студент-
тер бірнеше сайыстарға қатысты. 
Бірінші тур – іріктеу кезеңі бол-
ды. Екінші турда қатысушылар 
«Студенттік өмір» атты 
бейнероликтің тұсаукесерін ұсынып, 
«Болон үдерісі деңгейінде білім мен 
ғылымның қалыптасуы: қолдаймын 
және қарсымын» атты шешендік 
сөз өнеріне негізделеген байқауда 
бақтарын сынады. Сондай-ақ 
олимпиаданың осы кезеңінде  
«Миллионға идея» инновациялық 
жобасының тұсау кесері мен 
базалық міндетті пәндер бойын-

ша команда мүшелерінің теорялық 
білімі сынға алынды. Үшінші кезеңде 
тақырып бойынша командалық 
байқау өтті. 

Топ жетекшісі Жастілек Уахи-
тов шәкірттерінің жетістіктеріне дән 
риза екенін жеткізді. «С. Торайғыров 
атындағы ПМУ командасы қатаң 
бәсекелестіктен кейін финалға 
шығып, нәтижесінде бірінші орынға 
ие болды. Студенттер бұл білім до-
дасынан мол  тәжірибе алып, келесі 
олимпиадаларға қатысуға дай-
ын. Мұнымен қоса студенттеріміз 
ой-өрістерін дамытып, кәсіби 
біліктіліктерін шыңдап келді деу-
ге әбден болады», – деді Жастілек 
Жұмабайұлы.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің студенттері «Тірегі сендер 
елімнің» атты Республикалық студенттік фестивалі 
шеңберінде өткен Қазақстан Республикасының 
Тұнғыш Президенті – Елбасы Қорының 
ұйымдастыруымен «Жастолқын» республикалық 
студенттік олимпиадада бірінші орынды иеленіп, 
қанжығалары майлы қайтты.

ПМУ: СТУДЕНТТЕР ДҮЛДІЛ ЕКЕНДІКТЕРІН ДӘЛЕЛДЕДІ
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С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде 
шетелдік дәріскерлерді шақыру университеттік бағдарламасы 
шеңберінде белгілі шетелдік ғалымдар студенттерге, магистранттар мен 
докторанттарға дәріс курстарын оқуда.

Университетке шетелдік 
дәріскерлерді шақырту бағдарламсы 
аясында С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетінің 
«Орындаушылық өнер» кафедрасына 
Евгения Дундекова (Италия), «География 
және туризм» кафедрасына Давид 
Лорант (Венгрия), «Журналистика» 
кафедрасына Георгий Мезцарос (Венгрия), 
«Химия және химиялық технологиялар» 
кафедрасына Тибор Пасинцкий (Венгрия), 
«Шетел филологиясы және аударма ісі» 
кафедрасына Виктория Лебович (Венгрия), 
Каталин Пинель (Венгрия), «Педагогика 
және психология» кафедрасына Томас 
Томпа (Венгрия), «Философия және 
әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» 
кафедрасына Каталин Кроо (Венгрия), 
«Биотехнология» кафедрасына Сергей  
Хвыля (Ресей, Москва қ.), «Транспорттық 
техника және логистика» кафедрасына 
Мирослав Свитек (Чехия) келді.

«Орындаушылық өнер» 
кафедрасының студенттері мен 
магистранттарына дәріс оқыған 
дәріскер – Джоакино Россини 
атындағы Пезаро консерваториясының 
профессоры, халықаралық 
сайыстардың жүлдегері, 
әлемге танымал опера 
әншісі, қойылым-
опера режиссері 
Евгения  Дүндекова. Ол 
«Еуропаның вокалдық 
өнері және дауысты 
қою» тақырыбында 
«Орындаушылық өнер» 
кафедрасында дәріс 
оқыды. «Орындаушылық 
өнер» кафедрасының 
филиалы ретінде 
музыкалық колледжде, 
қосарлы білім беру 

бағдарламасы аясында облыстық 
филармонияның камералық хорында 
шеберлік сынып өткізді.

Халықаралық дәрежедегі дәріскер 
Давид Лорант өз дәрісінде туризм 
жаһандық мәселелерін қозғады. Георгий 
Мезцарос әлемдік БАҚ заңнамалары мен 
этикасы, журналистердің социологиялық 
жұмыстарына қатысты мәселелерге 
баса назар аударды. Виктория Лебович 
студенттерге аударма теориясы 
туралы, Томас Томпа патопсихология, 
медициналық психологияның жаңа 
бағыттарынан хабар берді. Каталин Кроо 
студенттерді мәдениеттің экологиясы және 
постмодернизм эстетикасы турасындағы 
мәліметтерге қанық етті. Мирослав 
Свитек бүгінгі күнгі көлік жүйесі мен көлік 
құрылғыларын автоматтандырудың 
түйіткілді мәселелерін қозғады.

Жалпы шетелдік дәріскерлерді 
университетке шақырту бағдарламасы      
С. Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттеріне ғылыми жұмыстармен 
айналысуға, әлемнің алдыңғы қатарлы 
ғалымдарының ғылыми жобалары мен 
зерттеу жұмыстарының тың бағыттарымен 
танысу мүмкіндігіне жол ашады.

Шетелдік ғалымдар 
университетімізде

Сотрудничество с зарубежными вуза-
ми, привлечение иностранных ученых – 
большое подспорье для интеграции выс-
шей школы республики в международное 
образовательное пространство. Это безус-
ловный факт. Ведь активное привлечение 
иностранных лекторов, обмен научным и 
образовательным опытом – один из базо-
вых параметров Болонского процесса. 

Полным ходом в ПГУ работает про-
грамма привлечения зарубежных лекто-
ров, которая преследует различные цели: 
это и повышение качества образователь-
ных программ, и разработка совместных 
научно-исследовательских проектов с 
зарубежными учеными, и разработка со-
вместных с зарубежными вузами-партне-
рами двудипломных магистерских и док-
торских программ, и повышение качества 
научных работ, диссертационных иссле-
дований докторантов и магистрантов ПГУ 
и многое другое. 

Лекции в нашем вузе читают выдаю-
щиеся ученые из Германии, Великобрита-

нии, Ирландии, Турции, Ав-
стрии, Болгарии, Польши, 
Чехии, США, России, Украи-
ны, Белоруссии и др. 

В числе приглашенных 
– лауреаты Нобелевской 
премии по экономике Ро-
берт Александр Манделл и 
Финн Кидланд.  

Одним из основных 
видов деятельности уни-
верситета является рас-
ширение возможностей 
международного сотруд-
ничества для интеграции в 
мировое образовательное 
пространство и обеспече-
ние академической свобо-
ды обучающихся и сотруд-

ников вуза. Международная деятельность 
Павлодарского государственного универ-
ситета имени С. Торайгырова также осу-
ществляется в следующих направлениях:

  - участие в международных стипенди-
альных программах DAAD, IASTE и финан-
сируемых проектах Евросоюза TEMPUS, 
ERASMUS MUNDUS;

- участие в президентской стипендии 
«Болашак».

A different view of 
Kazakhstan by a foreigner

Today we are interview-
ing a foreign guest. Harry 
Leeds came from United 
States. He came to Ka-
zakhstan through a pro-
gram by Georgetown 
University. This program 
employs qualified English 
language teachers and 
sends them all around the 
world.

– What was the first 
thought to cross your mind 
when you figured out that 
you were going to Kazakh-
stan?

– Actually, I was really in-
terested in history of Central 
Asia and I wanted to go to 
Kazakhstan for a while now. 
I had never thought that griz-
zly bears were walking in the 
streets and that I needed a ri-
fle to feel secure. I knew more 
or less what to expect. More-
over, I have never thought that 
Kazakhstan had a lot in com-
mon with Pakistan, because of 
that «…stan» in their names. 
I had a good understanding 
that Kazakhstan was a kind 
of place with good education, 
high level of literacy and that 
people in Kazakhstan were 
pushing technology, computer 
science and languages.

– What did you know at 
first about Kazakhstan be-
fore coming here?

– I heard that people in 
Kazakhstan are very gener-
ous, maybe almost too gen-
erous, like you give some-
one a compliment about the 
clothes they are wearing and 
they say: «Oh, here. It’s yours 
now». It’s because they want 
make everyone so happy.

What I also learned is not 
to look for stereotypes in peo-
ple, to get to know people, to 
talk to them in order to under-
stand what people are about.

– What did you like 
about Kazakhstani people?

– I think that people are 
very interested in looking af-
ter their friends. I have some 
friends here but I am im-
pressed every time that they 
are willing to help me if I have 
a problem. They are always 
ready to come and to help you 
wherever you are and whatev-
er you need.

And I would also say that 
people here are very laid 
back, relaxed, comfortable 
and pretty open. And about 
people being too generous 
I don’t know if they are too 
generous, but I think that they 
are really interested in making 
other people happy.

– What are three things 
that you think Kazakhstani 
people should change in 
themselves, in their mental-
ity and worldview?

– I do not think I could 
name three things. I think it is 
just important for everyone to 
be open and think about other 
cultures. This is both healthy 
for your life and it can make 
you understand the world bet-
ter and at the same time you 
can understand your own cul-
ture better when you under-
stand another. I have certainly 
had that experience where I 

feel and understand my own 
culture better having lived in 
other countries.

– What dishes did you 
like the most in Kazakh-
stan? Which of them were 
new for you?

– Well, the only thing that 
was really-really Kazakh that 
I had, was Beshbarmaq and 
I loved it, it was great. I had 
never had beshbarmaq before 
and it has like a really unique 
flavor and the way you eat it is 
just like I had nothing before.

– What dishes or food 
do you miss the most when 
not in US?

– Oh, it is pretty long and 
I like food a lot. Oh, probably 
I am from New York and we 
have famous New York piz-
za. And think that is probably 
what I miss the most.

– As a teacher, linguist 
and methodologist you 
know that teaching is a 
bilateral and mutual pro-
cess. In this respect, is 
there something new that 
you could gain from your 
students in here? Probably 
some new ideas, concepts, 
maybe even philosophies?

– Sure. I have been trying 
to employ different approach-
es in teaching students to 
see what they like and what 
they are good at. In addition, 
I found that students here are 
pretty good at doing good if 
you give them a very concrete 
task. Therefore, I adapted my 
teaching sometimes to be 
more concrete and detailed 
about what I want than I used 
to. Moreover, you can really 
push people to do good work 
if you provide them these 
kinds of details.

– Since when have you 
been learning Russian?

– I began learning Rus-
sian back in school. Later 
when I studied in college I had 
no Russian language expe-
rience. Prior to that I studied 
Russian with so called «Heri-
tagers».

Those are the children of 
emigrants who learned Rus-
sian from their parents only, 
not from their surroundings. 
This means that they have 
their Russian language come 
as a heritage. Those people 
keep on speaking Russian as 
a mother tongue but they have 
weaker writing and reading 
skills in it, because they only 
speak Russian with their par-
ents.

I have been studying with 
them and as well I had group-
mates, who spoke Russian re-
ally good and for whom it was 
a native language. For exam-
ple, in literature I read Ivan 
Bunin since I knew few words 
and those «Heritagers» guys 

had issues with reading. I was 
reading it aloud and they were 
translating.

– You have mentioned 
that you found interesting 
to study Central Asia lan-
guages and cultures. What 
languages have you already 
experienced and tried to 
learn? What about Kazakh 
language? Did you learn it 
separately just the way it 
was or through the prism of 
Russian language?

– Actually, I studied Tatar 
before I started studying Ka-
zakh. I went to Tatarstan on 
a program specially to study 
the Tatar language, when I 
was in graduate school. I had 
been studying Tatar for two 
months. The fact that I know 
Russian certainly helped 
me, but my teachers spoke 
English quite well. Certainly, 
when I came to Kazakhstan 
I concluded that I needed to 
learn Kazakh. Luckily for me 
Tatar and Kazakh have a 
fair amount, in common they 
have similar roots, and some 
of the grammar was similar. 
So, it was easier to learn Ka-
zakh from this stage rather 
than learning it with no back-
ground of Turkic languages. 
Hence, learning Tatar and 
Kazakh opened up this full 
area of the world to me, be-
cause, for sure, not everyone 
speaks Russian or English. 
Employing Kazakh for exam-
ple, I am able to communi-
cate with rest of the people in 
Kazakhstan.

Both Russia and Ka-
zakhstan are multicultural 
countries populated by many 
ethnicities. So, I had a clear-
eyed understanding that the 
culture of this area is not only 
what you can find in Astana 
or Moscow. Moreover, those 
countries that made up the 
Russian Empire had remark-
able history and thus affected 
whole history of Empire and 
USSR later. In other words, I 
found Russian culture to be 
interesting at first and then 
Turkic culture made its own 
interest on me.

I think that both In Kazakh-
stan and Tatarstan people 
take pride in their culture and 
heritage. It is very important 
for them to remember what it 
is to belong to Kazakh or Tatar 
nation. People are very happy 
to find a foreigner like me who 
knows their history. And, this 
is not only patriotism. People 
know the history because they 
know the value of this history. 
People should never forget 
those lessons that history 
gives them, otherwise they  
will lose themselves and will 
have no perspectives.

Interviewer:  
Rufina TORPISCHEVA
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СТУДЕНТЫ-ГЕОГРАФЫ ВЕРНУЛИСЬ 
С ПОБЕДОЙ
Студенты Павлодарского го-
сударственного университета 
им. С.Торайгырова стали об-
ладателями Гран-при в Респу-
бликанском конкурсе научных 
проектов на соискание премии 
Фонда «Жандану әлемi» в рам-
ках II Национального Экологи-
ческого Форума молодежи.

Организаторами Форума высту-
пили Министерство образования и 
науки Республики Казахстан и Фонд 
«Жандану әлемi», учредителем ко-
торого является А. Н. Назарбаева. 
Генеральным партнёром Форума 
является Фонд Первого Президен-
та Республики Казахстан – Лидера 
Нации. В научном мероприятии при-
няли участие ученые эксперты Гер-
мании и Финляндии.

Ежегодный Форум проводится 
с целью реализация Концепции по 
переходу РК к «зеленой экономике» 
в области экологического просве-
щения и формирования экологиче-
ской культуры и сознания общества; 
активного приобщения молодежи к 
исследовательской, практической 
и общественной работе, связанной 
с решением актуальных экологиче-
ских проблем.

Во втором туре конкурса при-
няли участие более 1500 делегатов 
из 32 вузов Республики Казахстан, 
представивших на конкурс свои на-
учные проекты. Всего из представ-
ленных в первом туре 240 работ, во 
второй тур конкурса было отобрано 
90 проектов.

Студенты Павлодарского госу-
дарственного университета им. С. 
Торайгырова представили к защите 
2 студенческих научных проекта. 
Студенты первой группы: Сабина 
Абдрахманова, Куаныш Жаксылы-
ков, Диас Ураз подготовили про-
ект: «Зерттеудің жаңа әдістерін 

қолдану арқылы жергілікті жердің 
метеорологиялық ерекшеліктерін 
зерттеу (Павлодар облысы мыса-
лында)». Юные ученые, выступив-
шие во второй группе: Алтынай 
Досмадиярова, Айзада Зинегаби-
денова, Дарья Мулявка, Илья Царе-
городцев рассмотрели тему «Опти-
мизация рекреационной нагрузки и 
охрана Баянаульских озер». Вместе 
с ними над изучением вопроса ра-
ботала и магистрант второго курса 
Айгуль Ракишева. По итогам кон-
курса данная группа стала облада-
телем Гран-при и именной премии 
Фонда «Жандану әлемi».

По словам руководителя груп-
пы, к.г.н., профессора кафедры гео-
графии и туризма Павлодарского 
государственного университета им. 
С. Торайгырова Антонины Царего-
родцевой, победа команды являет-
ся свидетельством высокого уровня 
подготовленности студентов Пав-
лодарского госуниверситета. «Ре-
бята очень хорошо потрудились, 
довольны результатами своего 
труда. Мы были вдохновлены все-
стронней поддержкой руководите-
лей нашего вуза», – говорит Антони-
на Григорьевна.

По итогам защиты научных про-
ектов всем студентам были вру-
чены сертификаты участия в кон-
курсе, а победителям – Гран-при и 
именная премия Республиканского 
конкурса научных проектов в обла-
сти экологии.

КОМАНДА ПРИЗЕРОВ
Студенты Павлодарского государ-
ственного университета имени 
С. Торайгырова стали победителя-
ми Республиканской студенческой 
предметной олимпиады по русской 
филологии, проходившей в Казах-
станском филиале Московского госу-
дарственного университета имени 
М.В. Ломоносова (г. Астана).

Олимпиада знатоков русской 
филологии проходила в три тура. 
В первых двух турах предлагались 
письменные задания по русскому 
языку и литературе, третий тур 
представлял собой творческий 
конкурс, состоящий из презента-
ции команды и стилизованного 
выступления, раскрывающего сущ-
ность девиза «Простирайтесь в 
обогащении разума и в украшении 
российского слова» (М. В. Ломоно-
сов).

Студенты кафедры русской фи-
лологии Павлодарского госунивер-
ситета Дарья Корелина, Наталья 
Пфейфер, Ирина Бабенко заняли 
первое командное место и первое 
место в творческом конкурсе пред-
метной олимпиады. В личном за-

чете студентка Дарья Корелина 
заняла первое место, студентка На-
талья Пфейфер – на втором месте.

По мнению научного ру-
ководителя группы, к.ф.н., 
доцента кафедры русской 
филологии Павлодарского государ-
ственного университета им. С. То-
райгырова Ольги Попович, участие 
в таком интеллектуальном конкур-
се способствует повышению ква-
лификации студентов. «Мы очень 
признательны профессорско-пре-
подавательскому составу за по-
мощь в подготовке нашей команды 
к конкурсу», – говорит Ольга Алек-
сандровна.

Все участники олимпиады по-
лучили специальные сертификаты. 
Руководителям команд вручили 
документы, подтверждающие факт 
повышения квалификации в рамках 
научно-методических мероприятий, 
организованных ведущими специ-
алистами филологического факуль-
тета МГУ им. М. В. Ломоносова.

С Т У Д Е Н Т Т Е Р  Ж Е Ң І С П Е Н  О Р А Л Д Ы
С. Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік 
университетінің студенттері 
Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде өткен 
«Биотехнологя», «Гография» 
және «Қазақ филологиясы», 
« Ж у р н а л и с т и к а » 
мамандықтары бойынша 
жоғары оқу орындарының 
студенттері арасындағы 
республикалық пәндік 
олимпиададан жеңіспен 
оралды.

С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетінің намысын бұл 
сайыста агротехнологиялық 
факультеттің студенттері 
Виктория Даева, Анастасия 
Джиоева және Дамир Теміров 
қорғады. Екінші тур бойынша 
С. Торайғыров атындағы ПМУ 
студенттері жалпы командалық 
есепте үшінші орынға ие болды.

Б.ғ.к., «Биотехнология» 
кафедрасының профессоры 
Жанна Адамжанованың 
мәлімдеуінше, олимпиадаға 
қатысқан бұл студенттер – 
Павлодар мемлекеттік 
университетінің атынан 
бірқатар додаларға қатысып 
жүрген оқуда үздік, озық ойлы 
студенттер. «Біздің студенттер 
бірінші орынды қанжығасына 
байлап келмесе де өздерінің 
шығармашылық қабілеттерін 
ұштады, білімдерін өсірді, 
әсіресе, ғылымға деген 
құлшыныстары арта түсті», – 
дейді Жанна Арынтайқызы.

Болашақ географтар Қуаныш 

Жақсылықов, Дияс Ораз және 
Сабина Абдрахманова да 
үшінші орынға ие болып жоғары 
жетістіктермен оралды.

«География» мамандығы 
бойынша олимпиадада 
п.ғ.к., қауымдастырылған 
профессор, С. Торайғыров 
атындағы ПМУ «География 
және туризм»  кафедрасының 
меңгерушісі Динара Есімованың 
жетекшілігімен қатысқан 
студенттік команда Баянауыл 
мысалындағы қосымша электр 
қуатын қолдану турасындағы 
жобаларын ұсынды.

Жүлделер қоржынын                     
С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университеті гуманитарлық-
педагогикалық факультетінің 
«Қазақ филологиясы» 
кафедрасының меңгерушісі, 
филол. ғ.д., Нартай Жүсіпов 
дайындаған студенттер 
командасы толықтырды. Олар – 
Алтынай Сарсекеева, Ақмарал 
Елшин, Қасымхан Мухитов 
үшінші орынды қанжығасына 
байлап оралды.

Павлодар мемлекеттік 
университетінің намысын 
«Журналистика» кафедрасының 
студенттері Назгүл Рабилова, 
Мереке Амантай, Замира 
Солтанова қорғады.

Жас журналистер додасына 
журналист мамандарын 
даярлайтын еліміздің жоғары 
мектептерінің 12  студенттік 
командалар бақтарын сынады. 
Пәндік олимпиаданың 
әділқазылары алғашқы кезеңінде 

жас журналистердің теориялық 
білімін анықтады. Сайыстың 
екінші кезеңі «Ең үздік фото», 
«Ең үздік бейнесюжет», «Ең 
үздік үнхабар», «Ең үздік онлайн 
жазба» номинациялары бойынша 
өрбіді. С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-дің жас журналистері 
жоғары жетістіктер көрсетіп, 
жеңіс тұғырынан көрінді.

Жас журналистердің білімі 
мен біліктілігіне «Егемен 
Қазқстан» газетінің шолушысы 
Айнаш Есалы, «Айтуға оңай» 
т е л е б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң 
редакторы Жазира Исаева, 
фотожурналшы Асылхан 
Абдырайымұлы, радиожурналшы 
Нұртай Лаханұлы және болггер 
әрі SMM маман Дінмұхамед 
Зиядин қазылық етті.

Байқауға қатысушылардың 
жетекшісі, ф.ғ.к., 
«Журналистика» кафедрасының 
доценті Қанат Қанапияновтың 
айтуынша олимпиадаға 
қатысушылар – университеттің 
оқу телевидениесінде, 
«Білік», «SMS+» газеттерінде 
және студенттік «ПМУ-FM» 
радиосында жұмыс жасап, мол 
тәжірибе жинаған студенттер. 
«С. Торайғыров атындағы 
ПМУ болашақ журналистердің 
кәсіби өсуіне, біліктілігі мен 
білімін шыңдауға зор мүмкіндік 
жасап отыр. Міне, бұл жеңіс 
университет қабырғасындағы 
газет, радио, телевидениеде 
жинаған тәжірбиесі мен өз 
ұстаздарынан алған сапалы 
теориялық білімінің арқасы деп 
білемін», – деді Қанат Нұрымұлы.

СТУДЕНТТЕР ЖЕҢІС 
ТҰҒЫРЫНАН КӨРІНДІ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

студенттері Қазақстан халқы Ассамблеясының жылына арналған 

ТМД елдері арасындағы халықаралық студенттік олимпиадаға және 

шет тілі пәні бойынша республикалық олимпиадаға қатысты.

Алғаш рет өтіп отырған ТМД 
елдері студенттері арасындағы І 
халықаралық студенттік олимпиада 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық 
ұлттық университет қабырғасында 
тілдік емес мамандық бойынша 
білім алып жүрген студенттер 
арасында өтті. Студенттер 
ағылшын тілі, аймақтану және 
халықаралық қатынастар 
секциялары бойынша бақтарын 
сынады.

С. Торайғыров атындағы 
ПМУ Агр-301 тобының студенті 
Дәурен Рахманов олимпиаданың 
барлық кезеңдерінде қабілеттілігін 
танытып, үздіктер қатарынан 
көрінді. Оның жұмысы «аймақтану» 
секциясында ІІ дәрежелі 
дипломмен марапатталды. 
Ғылыми бәйгеде студенттер эссе 
жазып, «Заманауи қоғамдағы 
мәдениаралық байланыс пен 
төзімділік: шақыртулар, ізденулер, 
шешімдер» тақырыбындағы өз 
жұмыстарының тұсауын кесті.

Дәурен Рахмановтың 
ғылыми жетекшісі а-ш.ғ.к., 
агротехнологиялық факультеттің 
жалпы сұрақтар бойынша декан 
орынбасары Жастілек Уахитов 
өз сөзінде: «Бүгінгі жастар 
қоғамдық дамудағы туындайтын 
қиындықтарға бейімделе білулері 
керек. Өткізіліп жатқан пікір-
таластар, олимпиадалар мен 
басқа да зияткерлік сайыстар 
студенттердің қазіргі уақытта 

туындап отырған мәселелерге 
шынайы түрде қарап, жастарға 
қауіп-қатер тудыратын түрлі 
ағымдар мен ұйымдардан 
сақтануына ықпал етеді», – деді.

Сонымен қатар, С. Торайғыров 
атындағы ПМУ «Шетел 
филологиясы және аударма 
ісі» кафедрасының студенттері 
Абылай хан атындағы ҚазХҚӘТУ 
қабырғасында өткен шет тілі 
пәні бойынша республикалық 
олимпиадада жоғары жетістіктерге 
қол жеткізді.

Бұл додада АІ-301 тобының 
студенті Жансая Қанат ағылшын 
тілі мамандығы бойынша білім 
алып жүрген студенттер арасында 

үздік нәтиже көрсетіп, үшінші 
орынға ие болды. Ал ИФ-302 
тобының студенті Игорь Демихов 
шетел филологиясы пәні бойынша 
қанжығасына үшінші орынды 
байлады.

Студенттердің ғылыми 
жетекшісі, ф.ғ.к. Қамар 
Каримованың мәлімдеуінше 
республикалық олимпиада 
біздің студенттердің  бәсекеге 
қабілетті болуына жол ашты. 
«Пәндік олимпиадаларға қатысу 
арқылы студенттер шет тілін 
терең меңгеріп, өздерінің кәсіби 
қабілеттерін ұштауға мүмкіндік 
алады», – деді Қамар Кабиденқызы.
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Это яркое и заметное событие в жизни 
университета объединило всех желающих 
окунуться в царство бесконечной заворажи-
вающей магии танцев. Казалось, что в этот 
вечер юноши и девушки перевоплотились в 
героев венской сказки. В лучших традициях 
балов прошлых времен гостей встречал ор-
кестр.

По словам председателя комитета по 
делам молодежи Акботы Сарыбай, к такому 
масштабному событию велась тщательная 
подготовка: был проведен кастинг дебютан-
тов, ребятам предстояло освоить бальный 
этикет и, конечно, классическое искусство 
танца. Ежедневно проходили репетиции ос-
новного вальса и полонеза. Торжественную 

атмосферу настоящего танце-
вального вечера в духе XIX века 
дополнили костюмы участников, 
поскольку обязательное условие 
участия в празднике – вечерний 
дресс-код.

На суд зрителей были пред-
ставлены классические, изящные 
танцы, в числе которых полонез, 
полька, вальс, мазурка, очаровав-
шие всех зрителей и членов жюри. 
Во втором этапе дебютанты пока-
зывали свои домашние задания, 
где они совмещали танец, сцени-
ческий образ и вокальные данные. 

Также в концертной программе вечера приня-
ли участие лучшие вокалисты, танцевальные 
группы студенческой филармонии ПГУ им. С. 
Торайгырова.

Кроме того, в рамках программы были 
определены победители в таких номинациях, 
как самая креативная пара, «Мисс и Мистер 
зрительских симпатий, «Мисс и Мистер КДМ». 
Также предварительно было проведено голо-
сование, где интернет–пользователи выби-
рали «Мисс и Мистер Интернет». Королем и 
королевой, то есть «Мистером и Мисс ПГУ», 
были названы Алмас Мажит и Махаббат Ка-
набекова.

В этот вечер никто не остался без подар-
ков. Ребята были награждены ценными при-

зами от спонсо-
ров.

Все новое – 
это, как известно, 
хорошо забытое 
старое. И неуди-
вительно, что по-
рой настоящей 
экзотикой пред-
стают давние тра-
диции. В этот вечер роскошь и изыск светских 
мероприятий, когда галантные кавалеры в 
смокингах приглашали на тур вальса своих 

неотразимых спутниц в кринолинах, превра-
тились в потрясающее по красоте и содержа-
нию зрелище!

Впервые студенты Павлодарского государственного университета 
имени С. Торайгырова в рамках студенческого самоуправления 
силами активистов комитета по делам молодежи и 
студенческого ректората провели Студенческий бал.

С. Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінде ақын, жазу-
шы, әдебиеттанушы, Қазақстанның халық 
жазушысы, Қазақстан Республикасының 
қоғамдық-саяси қайраткері, Қазақстанның 
ЮНЕСКО-дағы уәкілі Олжас Сүлейменовпен 
шығармашылық кездесу өтті. 

Кездесуді С. Торайғыров атындағы ПМУ 
ғылыми жұмыс және инновация жөніндегі про-
ректоры б.ғ.д., профессор Нұрлан Ержанов 
ашты. Ол өз сөзінде:

– Олжас Омарұлының жазғанын оқып, 
айтқанын тыңдап өскен жастар бүгін ақынды 

өз көздеріңізбен көретіндеріңізге дән риза-
мын. Бұл кездесу – жай кездесу емес, ресми 
өтетін шаралардың бірі де емес. Бұл кездесу 
– жанның еңбегі, ой толғайтын, ой алмасатын 
уақыт. Бүгінгі студенттеріміздің жанына сеп-
кен қайырымдылық дәні, бір күндері мол жеміс 
беретініне сенімдімін, - деп бөлісті жастармен 
Нұрлан Телманұлы.

Кездесу барысыныда С. Торайғыров 
атындағы ПМУ-дің Ж.Аймауытов атындағы 
этнопедагогика және білім берудің 
инновациялық технологияларының ғылыми-
практикалық орталығының директоры,  п.ғ.д., 

профессор Еңлік Жұматаева өз баяндамасын-
да Олжас Сүлейменовтің шығармашылығы 
– даналар тұғырын орыс тілінде ғаламға 
танытқан ұлылықтың асқақ жаршысы ретінде 
ашып береді. 

Жиылған көпшілікке С. Торайғыров 
атындағы ПМУ студенттік филармония 
өнерпаздары Олжас Сүлейменов өмірінің бір 
үзігін театрландырылған композиция арқылы 
жеткізді. Ақын, қоғам қайраткері, «Қазақ тілі» 
қоғамының «Ертіс дидары» газетінің редак-
торы Арман Қани «Каторгадағы бейбітшіл ел 
бұрқанған шақ» атты өз еңбегін оқып, көптің 
көңілінен шықты. 

Сондай-ақ кездесу аясында Қазақстанның 
Құрметті журналисі, Қазақстан Журналистер 
одағы сыйлығының лауреаты, С. Торайғыров 
атындағы ПМУ профессоры, Е. Бекмаханов 
атындағы өлкенің тарихы және этнографи-
ясы ғылыми-практикалық орталығының аға 
ғылыми қызметкері Бижан Жұмасейіт Олжабай 
батырдың өмірі мен ерлігіне арналған «Шара-
патты Олжабай» атты кітаптың тұсаукесерін 
ұсынды. Ол өз баяндамасында Олжас 
Сүлейменов жоңғар басқыншылығына қарсы 
күрескен қазақтың атақты батырларының бірі 
Олжабай Тойлыбайұлының жетінші ұрпағы 
екеніне айғақ болатын деректер келтірді. 

– Бұл кітаптың соңғы бөлімінде 
Олжабайдың кіші інісі Омардан тараған 
халықымыздың жарқын тұлғалары ту-
ралы жарияланған басылымдар мен 
публицистикалық мақалалар берілді. Онда 
әнші, композитор Жаяу Мұса Байжанұлы, 
Олжабайдың шөбересі танымал академик 
Әлкей Марғұлан және қазақтың дарынды 

ақыны, жазушы, ғалым, қоғам қайраткері Ол-
жас Сүлейменовтің есімдері баяндалған, - 
деді Жұмасейіт Қоғабайұлы.

Шығармашылық кеште Павлодар 
мемлекеттік университетінің студенттері 
Олжас Омарұлының өзіне тікелей сауал 
қоюына мүмкіндік туды. Студенттер мен 
профессорлық-оқытушылар құрамы көпшілік 
біле бермейтін ақынның сегіз қыры мен 
беймәлім сырын білуге ұмтылды. 

Павлодар мемлекеттік университетіне 
атбасын тіреп келген белгілі жазушы Ол-
жас Сүлейменовке кездесу соңында                            
«С. Торайғыров атындағы ПМУ Құрметті про-
фессоры» атағы  табыс етілді. 

ПМУ-ДАН БІЛІМГЕ ҚҰШТАР  ЖАСТАРДЫ КӨРДІМ
ОЛЖАС СҮЛЕЙМЕНОВ: 

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИЮ 
СТУДЕНЧЕСКИХ БАЛОВ


