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ҒАЛЫМНЫҢ 
ӨНЕГЕЛІ ЖОЛЫ

НАУЧНАЯ ОБЩЕСТ-
ВЕННОСТЬ ПАВЛО-
ДАРА ОТМЕТИЛА 
ЮБИЛЕЙ ИЗВЕСТ-
НОГО УЧЕНОГО ТА-
МАРЫ ЗОЗУЛЯ 

ЭКСПО ГЛАЗАМИ 
МОЛОДЁЖИ  

МҰХТАР ӘУЕЗОВ: 
БІЛІМ – БАҚТЫҢ 
ЖІБЕРМЕЙТІН 
ҚАЗЫҒЫ...

ЕРЛАН САҒАДИЕВ: ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ 
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ЖЕТІСТІКТЕРІМЕН 
МАҚТАНА АЛАДЫ

2016 жылғы 6 тамызда 
С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетіне Қазақстан 
Республикасы Білім және 
ғылым министрі Ерлан 
Сағадиев  жұмыс сапары-
мен келді. 

Құрметті қонақ «Пав-
лодар мұнайхимия за-
уыты» ЖШС-імен бірлесіп 
индустриялық-инновациялық 
дамудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде 
құрған «Мұнайөңдеу және 
нанотехнология үрдістері» 
зертханаларының салтанатты 
ашылуына қатысты. 

«ПМХЗ» ЖШС МЖӘ 
аясында мұнайхимия 
бағытындағы зертханалар 
мен дәрісханаларда күрделі 
жөндеу жүргізді. Бұл зерт-
ханаларда зертханалық 

құрылғылардың 11 түрі жұмыс 
жасайтын болады.

Бұдан өзге, Ерлан Сағадиев 
университет қабырғасында 
ашылған өңірлік стартап 
академиясының жұмысына 
куә болды. Академия ди-
ректоры Арнагүл Бүркүт оқу 
орданың кәсіпкерлік универ-
ситет ретіндегі трендтерімен 
таныстырды. Қонақ назары-
на стартапшылар өздерінің 
бизнес-моделдерін ұсынды. 
Олар С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университеті командасының 
Торонто қаласында (Канада) 
өтетін әлемдік Enactus 2016 
кубогында Қазақстанның на-
мысын қорғайтыны туралы ба-
яндап берді.

Және де министр 
Павлодар мемлекеттік 
университетінің электрэнер-

гетика және IT-технологиялар 
салаларындағы инновациялық 
жаңалықтарына қанық болды. 

Содан кейін, Ерлан 
Кенжеғалиұлы Павлодар 
облысының ұстаздарымен 
кездесіп, білім саласындағы 
өзекті мәселелерді қозғады. 
Министрдің дәрісіне бүгінгі 
күнгі өзекті мәселелердің бірі 
– үштілділік білім беру арқау 
болды. Министрліктің жоспа-
рында үш-төрт жылдың ішінде 
мемлекеттік тілді білмеген 
500 мыңға жуық балалардың 
тіл игеруіне жағдай туғызу 
көзделуде. 

 Сондай-ақ, еліміздің әр 
мектептерінде жүзеге асатын  
жаңалықтардың қатарында 
электрондық порталдар да 
бар.  Жиында  мұғалімдерді 
қағазбастылықтан босата-
тын  «Күнделік» порталы мен 

оқушылардың ҰБТ және басқа 
да емтихандарға дайындалу-
ына көмекші құрал болатын 
«Bilim Land.kz» интернет пор-
талы таныстырылды. 

Жиылған мұғалімдер 
қауымы білім беру 
жүйесіндегі жаңалықтарды 
құрастырушылардың өз аузы-
нан естіп, білді. 

Ерлан Сағадиев 
С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетіне сапарын 
қорытындылай келе, облыс 
ұстаздарының еңбектерін 
жоғары бағалады.  «Павлодар 
облысы шын мәнінде, білім 
беру ісіндегі жетістіктерімен 
мақтана алады. Өйткені, 
бүгінде өңір мектептегі білім 
беру табыстарымен Қазақстан 
бойынша көш бастап тұр», – 
деді министр. 

4 БЕТ

6 БЕТ

7 БЕТ

3 БЕТ
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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ERASMUS+ 
В рамках образовательной программы Европейского Союза «Erasmus+» преподаватели Павло-
дарского государственного университета имени С. Торайгырова провели курс лекций в Европе.

На полях европейского образо-
вательного процесса наш универси-
тет представляли к.п.н., профессор 
Айнаш Кудышева, а также заведую-
щая кафедрой истории Казахстана, 
к.и.н., профессор Зулейха Марда-
нова. Лекции были ориентированы 
на тех, кто проходит обучение на 
английском языке.

А. Кудышева читала курс по 
проблеме организации инклюзив-

ного образования в университете 
Кастилии-Ла-Манча, находящемся 
в Толедо, Испания. З. Марданова 
делилась опытом в местном уни-
верситете города Сьюдад-Реаль 
по профильной тематике «Мигра-
ционные процессы в Центральной 
Азии»     . 

– Программа «Erasmus+» на-
правлена на развитие систем об-
разования и обучения, – говорит 

начальник центра академической 
мобильности Кундыз Мукатаева. – В 
ПГУ программа реализуется с 2015 
года, и на сегодняшний день наши 
преподаватели обмениваются опы-
том в университетах-партнерах, 
а у студентов появилось намного 
больше возможностей бесплатно 
обучаться за рубежом и получать 
хорошую стипендию.

ПМУ СТУДЕНТІ “ЖАҢАШЫЛ АРУ” АТАНДЫ 
С. Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік 
университетінің студенті 
Башқорстанның астанасы – Уфа 
қаласында өткен сұлулықтың, 
сымбаттылық пен әртістік 
шеберліктің ХХV халықаралық 
«Көктем Патшайымы 2016» 
байқауында Қазақстанның намы-
сын қорғады.

Байқау «БРИКС және ШЫҰ 
елдерінің студенттік көктемі» ІІ 
халықаралық фестивалі аясында 
өтті. 

Қазақстан, Қытай, ОАР, 
Өзбекстан, Тәжікстан, Ар-
мения, Ресей және Беларус 
мемлекеттерінің он сұлуы бәске 
тігілген Көктем Патшайымының 

тәжі үшін сынға түсті. 
Байқау нәтижесі бойынша 

қазақстандық ару Айзат «Креа-
тив аруы» атағына лайықты деп 
танылды. 

Арулар сымбаттылығымен 
қатар дарындары мен әртістік 
қабілеттерін де паш етті. Олар 
сахнада ұлттық киімдерімен кер-
бездене жүріп, кешкі және той 
көйлектерінің әсемдігін жарыса 
таныстырды. Сұлулардың бірі  
театрландырылған көріністерін 
сахналап, енді бірі музыкалық 
және спорттық жетістіктерімен де 
мақтанды. 

Айзаттың айтуынша, 
халықаралық деңгейдегі бұл 
байқау оның өміріндегі жарқын 

әрі ұмытылмас сәттердің біріне 
баланды. 

– Мен бұл додаға қатысып, 
қабілеттерімді өзіме таңсық 
жаңа ортада сынап көрдім. 
«Креатив аруы» атанғаным 
маған тосын болды. Өйткені, 
қарсыластарымның арасынан 
бұл атаққа лайықтылар көп бол-
ды. Жалпы, байқауға қатысушы 
қыздардың барлығы – сымбат-
ты, талантты, білімді. Тіпті, біз 
байқау барысында бір-бірімізбен 
дос болып та үлгердік. Мен өз ба-
сым жеңіске қол жеткізуден гөрі, 
елімнің, университетімнің на-
мысын жоғары деңгейде қорғап 
шығуды ойладым, – деді Айзат.

ПМУ ЖӘНЕ КОЛОРАДО УНИВЕРСИТЕТІНІҢ  

ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 
С. Торайғыров атындағы Павлодар 

мемлекеттік университетіне география 
профессоры Мелинда Лайтури жұмыс 
сапарымен келді.

Колорадо мемлекеттік 
университетінен келген ғалым «Ту-
ризм» кафедрасының оқытушылары 
және жас ғалымдарымен кездесті.

Мелинда Лайтуридің мәлімдеуінше, 
оның сапарының мақсаты – Павлодар 
қаласының көліктік-логистикалық хаб-
тары үшін масштабты карталарды құру. 

Құрамына қаланың дерекқоры, 
инфрақұрылымдары енетін масштаб-
ты карталарды жасау үшін ArcGIS 
(Open Source) бастапқы ашық кодымен 
мамандандырылған бағдарламалық 
қамтамасыз етуді қолданады. 

Профессор Лайтуридің ескеруінше, 
оның жобасында қолданылған өнім 
Павлодардағы ішкі нарықта ұсынылған 
өнімдерден әлдеқайда сапалы. 

Бағдарламалық өнімнің негізгі 
ерекшеліктерінің бірі – көлемді 3D кар-
та құрылымы, сондай-ақ, ашық жүйелі 
код есебімен 3D картографының 
икемділігі.

ArcGIS платформасында 
Павлодардың картографиялық 
моделіндегі инфрақұрылым 
элементтерінің қатарына білім беру, 
басқару, мәдениет салаларын қосуға 
болады. 

Бұл жоба әлемнің Эфиопия, Не-
пал, Колумбия, Перу, Украина, Индо-
незия сынды мемлекеттерінің алты 

шаһарында іске қосылды. Қонақ өз 
сөзінде Павлодар қаласы да айтулы 
жобаға қатысушы қала ретінде таныла-
ды деп үміт білдіруде.

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
ғылыми жұмыс және инновация 
жөніндегі проректоры, б.ғ.д., про-
фессор Нұрлан Ержановтың айтуын-
ша, кездесу барысында қонақтармен 
университеттің алдағы уақыттағы 
ынтымақтастығы жөнінде келісімдер 
жасалды. АҚШ елшілігі және Ко-
лорадо университетінің өкілдері 
университеттің серіктесі болуға дайын 
екендіктерін жеткізді. 
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НАУЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПАВЛОДАРА ОТМЕТИЛА 
ЮБИЛЕЙ ИЗВЕСТНОГО УЧЕНОГО ТАМАРЫ ЗОЗУЛЯ 

30 июля 2016 года научная общественность Павлодара отметила 
юбилей известного ученого и талантливого педагога Тамары Зозуля.

Уже много лет Тамара Никола-
евна носит звание кандидата исто-
рических наук, а также профессора 
Павлодарского государственного 
университета имени С. Торайгыро-
ва.

За плечами у Т. Зозуля уже бо-
лее 50 научных трудов. Наиболее 
крупные из них: «К вопросу об исто-
рии освоения целинных и залежных 
земель в Павлодарской области», 
«Методические рекомендации по 
пропаганде и применению государ-
ственных символов РК», «История 
Казахстана» (пособие для учащих-
ся).

Эксперт по проблеме гендерной 
политики в Республике Казахстан, 
Тамара Николаевна много лет по-
святила исследованию проблем 
миграции и демографии, вопросам 

деструктивности.
Выступая с поздравительным 

словом, ректор Павлодарского го-
сударственного университета им. С. 
Торайгырова, д.полит.н. Арын Орса-
риев сказал: «Ваше неординарное 
мышление как ученого, глубокое 
знание педагогики, блестящее ме-
тодическое мастерство ярко про-
явились как в сфере научных инте-
ресов, так и в области подготовки 
нового поколения политологов и 
социологов. Целеустремленность и 
творческая самостоятельность со-
ставляют секрет Ваших професси-
ональных успехов», – сказал Арын 
Амангельдиевич.

Также Тамара Николаевна по-
лучила поздравления от акиматов 
Павлодарской области, г. Павлода-
ра и г. Аксу.

БІР ҚОЛҒА ЕКІ ДИПЛОМ
Жуырда С. Торайғыров 

атындағы Павлодар 
мемлекеттік университет- 
інде «Ақпараттық процестер 
және жүйелер» білім беру 
бағдарламасы бойынша 
бірлескен қос дипломдық 
бағдарламасымен білім 
алып жүрген магистранттар 
онлайн жүйеде магистрлік 
диссертацияларын қорғады.

Еске сала кетейік, 
С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университеті және Томбы 
мемлекеттік ұлттық зерттеу 
университетінің арасындағы 

бірлескен қос дипломды 
бағдарламасы 2013 жылы 
жасалған екі жақтық мемо-
рандум негізінде жүзеге асу-
да. 

Бұл бағдарламамен 
білім алған магистрант-
тар оқу нәтижесінде 
қазақстандық және ресейлік 
дипломдарға ие болады. 

Физика, математика 
және ақпараттық техноло-
гиялар факультетінің дека-
ны Нұрлыбек Испуловтың 
айтуынша, екі елдің үздік 
жоғары мектептерінің өзара 
ынтымақтастығы екі елге де 

тиімді. 
– Бір мезгілде екі ди-

плом алу арқылы білім 
алушылар академиялық 
білімін тереңдетіп, ғылым-
білім саласындағы ынты- 
мақтастықты нығайтуға  
қатысып, кәсіби мансап жо-
лында да кең мүмкіндіктерге 
ие болады. Және де бір 
уақытта екі мамандықты 
бірден игеріп, бәсекеге 
қабілетті, еңбек нарығында 
сұранысқа ие білімді, білікті 
кәсіп иесі болуына жол ашы-
лады, – дейді Нұрлыбек 
Айдарғалиұлы. 

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
СО СТАРТАП 
АКАДЕМИЕЙ ПГУ

В ПГУ им. С. Торайгырова по 
инициативе руководства, в лице 
ректора Орсариева Арына Аман-
гельдиевича, была основана и в 
настоящее время успешно функ-
ционирует Стартап Академия 
– International Start Up Academy 
(ISA), которая стала первой в стра-
не, созданной на базе многопро-
фильного университета. Основной 
целью деятельности Стартап Ака-
демии является развитие пред-
принимательства и коммерциали-
зация научных разработок среди 
студентов и профессорско-пре-
подавательского состава вуза. 
Позиционируя себя в качестве 
предпринимательского, универ-
ситет расширяет возможности 
студентов и преподавателей, соз-
давая все условия для открытия и 

успешного ведения бизнеса. Регу-
лярно на базе Стартап Академии 
проводятся мастер классы, тре-
нинги, семинары, направленные 
на получение навыков в сфере 
предпринимательства.

Одним из мероприятий данно-
го направления стала серия тре-
нингов «Технологии маркетинга», 
проходившая с 20 по 25 июня, от 
известного казахстанского марке-
толога — Жанны Прашкевич. Про-
грамма занятий была нацелена на 
внедрение технологий маркетинга 
и других инструментов в учебном 
процессе каждой дисциплины, 
создание эффективной методики, 
что тем самым способствует под-
держке будущих бизнес-проектов 
студентов. Тренинги были насы-
щены как и рядом интересных лек-

ций, так и практической частью, 
в ходе которой преподаватели 
активно работали над созданием  
обновленной программы обучения 
по своей дисциплине.

С 30 июня по 2 июля на базе 
Стартап Академии прошла серия 
тренингов от Руслана Мамедова, 
директора Бизнес инкубатора РЭУ 
им. Г. В. Плеханова г. Москва. Про-
грамма включала в себя вопросы 
построения эффективных бизнес 
моделей и возможности масшта-
бирования бизнеса. Также была 
затронута тема менторства: како-
ва роль менторов, как определить 
потребности молодого предпри-
нимателя. По результатам серии 
тренингов участники защищали 
итоговые презентации, представ-
ляя собственную бизнес идею, и 

соблюдая, при этом, строгий трёх-
минутный регламент.  

«Стоит отметить, что для сту-
дентов, резидентов Стартап Ака-
демии, и профессорско-препо-
давательского состава тренинги 
имели особую ценность – в ходе 
тренингов все участники получи-
ли возможность применить полу-
ченные знания на практике, что в 
дальнейшем поможет в успешном 
ведении своего бизнеса. Также 
хочу заметить активность и заин-
тересованность всех участников. 
Надеюсь, что каждый почерпнул 
для себя что-то новое и полезное. 
Главное – желание расти и раз-
виваться, а мы со своей стороны 
сделаем всё возможное, чтобы на-
править, помочь избежать многих 
ошибок и сориентировать на пути 

построения собственного бизне-
са!» - говорит директор Стартап 
Академии Бүркіт Арнагүл.

Также одним из новых проек-
тов Стартап Академии является 
проведение с 25 по 30 июля Биз-
нес лагеря для школьников, в про-
грамму которого включены интен-
сивные обучающие программы, 
командообразовательные игры и 
активный досуг.

А с этого года в ПГУ им. С. 
Торайгырова начинает свою дея-
тельность Start Up Магистратура 
по 47 специальностям. В ходе об-
учения теперь возможно получить 
не только качественные знания, но 
и уникальные практические навы-
ки в сфере предпринимательства.

Развивайся с ISA!
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ҒАЛЫМНЫҢ ӨНЕГЕЛІ ЖОЛЫ
Қазақ қашанда «халқыма не бердім» деп атқарған еңбектерін бағамдап, өткенге сарап жа-
сайды. Бүгінде осындай ізгі қасиеттен танылмай белгілі ғалым, мәшһүртанушы, қоғам 
қайраткері Айтмұхамет Тұрышев алпыстың асуына жетіп, қазақ әдебиеті мен тіліне, ділі 
мен мәдениетіне салған еңбектерін саралауда. Ғалымның еңбектері халық игілігіне жарады, 
табысы еңбекпен еселенді деген осы болса керек.

Туған жердің қасиеті 
Филология ғылымдарының 

докторы, С. Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің «Қазақ филоло-
гиясы» кафедрасының профес-
соры Айтмұхамет Тұрышевтың 
тынымсыз еңбегі бен қазақ ба-
ласы ретіндегі жауаптылығы оны 
ғылымның сүрлеуіне жетеледі. 
Оның бүгінгі жетістіктеріне ата-
сынан жеткен тектілігі мен туған 
жерінің қасиеті де сеп болса керек. 
Ғалым қашанда өзінің балалығы 
өткен ауылы – Шығыс Қазақстан 
облысы, Аякөз ауданына қарасыты 
бұрынғы Таңсық ауылын ерек-
ше мақтанышпен еске алады:  
«Біздің ауыл Таңсықтың тарихы 
сонау сақ дәуіріне дейін желі тар-
тады десем, артық айтпаған бо-
лар едім. Тау баласы тауға қарап 
өседі. Ал, мен Аякөздің суына 
түсіп, құмына қыздырынып жатып, 
бала қиялмен «Қозы көрпеш – 
Баян сұлу» мазарына ұзақ қарап, 
қос ғашықтың жете алмай кеткен 
арманы «махаббатың» бесігіне 
бөленіп өстім. Мазар қай жылы 
салынды екен? Жырдың мазмұны 
Эрмитажда сақталған «Шоқ те-
рек» алтын қапсырмадан бұрын 
пайда болды ма? – деген сансыз 
сұрақтарға жауап іздеп, басымды 
қатырып, жатқан жерімде ұйықтап 
кететінмін». 

Осы бір шағын ауылдан ел 
дамуына, қазақ мәдениеті мен 
өнеріне, ғылымы мен біліміне 
зор үлес қосқан қазақтың маңдай 
алды азаматтары дүниеге келген 
екен. Алдыңғы буынның ізін көрген 
Айтмұхамет ағаның өмірлік сүрлеуі 
де басқаша болуы мүмкін еместей 
көрінеді.

Әкесі Қасымбай Ұлы Отан 
соғысында азаматтық бо-
рышын өтеп келіп, мектеп-
те ұстаздық етеді, ардагерлер 
кеңесін, совхоздың жұмысшылар 
кәсіподағын, партия ұйымын 
басқарады. Өнерді сүйген, 
қоғамдық жұмыстарға білек сыба-
на кірісіп жүретін әкесінің тәрбиесін 
көріп, тәлімін алған Айтмұхамет 
өз ісіне жауапты болып өсті. Ана-
сы Күлжанның еңбекқорлығы мен 
төзімділігін үлгі еткен ол  өзіне та-
лапшыл болуды бойына сіңіреді. 

Оның алғашқы ұстазы, әкесі Түсіп 
Солтанаевтың салып берген жо-
лынан да тайып көрген емес. Ол 
өмірлік ұстазы Түсіптің әкелік 
алақанының жылуын ғана емес, 
ұстаздық  қамқорлығын да көп 
көрген, үлкен тәрбие алған. Бала 
Айтмұхамет кеңес уақытында 
алғаш рет Түсіп әкесінің аузынан 
Ахмет Байтұрсынұлы, Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, Мағжан Дулатұлы, 
Жүсіпбек Аймауытұлының 
еңбектері туралы естіп, таныған. 

Еңбегімен ер сыйлы 
1973 жылы Таңсық 

совхозындағы (қазіргі Таралаулы 
ауылдык округі) Қызылқия орта 
мектебін бітірді. Айтмұхамет аға 
алғашқы кәсіби білімін ағаш шебері 
мамандығы бойынша алып, осы 
салада еңбек етеді. Тек әскери бо-
рышын өтеп келгеннен кейін ғана 
Айтмұхамет Қасымбайұлы  Семей 
қаласындағы Н. Крупская атындағы 
педагогикалық институттың қазақ 
тілі мен әдебиеті мамандығы бой-
ынша білім игереді. Ұстаздық 
еңбек жолын ол өзі ұшқан мек-
тепте тәрбиеші болып бастайды. 
Мектепте мұғалім, кластан, мек-
тептен тыс тәрбие жұмысының 
ұйымдастырушысы, оқу ісінің 
меңгерушісі қызметтерін атқарады. 
Содан, Қазақстан Компартиясының 
аудкомы мен Халық депутатта-
ры аудандық кеңесінің атқарушы 
органының  шешімімен «Шыңғожа» 
орта мектебінің директорлығына 
тағайындалады. Ұстаздық ете 
жүріп, Айтмұмахмет аға Тарлаулы 
ауылдық кеңесінің депутаттығына 
сайланды, аудандық, облыстық  
көлемдегі қоғамдық жұмыстарға 
белсене араласады.

Павлодар мемлекеттік 
педагогикалық институттың фило-
логия факультетінің деканының 
орынбасары, кейін қазақ тілі 
және әдебиеті кафедрасында аға 
оқытушы болып қызмет етті. Міне, 
еңбек жолының осы тұсынан бастап 
Айтмұхамет Қасымбайұлы ғылым 
жолына ден қойып, бір кездері 
бала Айтмұхаметті мазалаған сау-
алдарды ғылыми зерттеу нысана-
сына алады. Ғалым «Қозы көрпеш 
– Баян сұлу» және «Қыз Жібек» по-
эмалары негізінде лиро-эпосының 

стилі мен тіліне арқау болған 
кандидаттық диссертациясын қазақ 
филологиясы тарихында Павлодар 
облысында алғашқылардың бірі бо   
лып қорғады. Дегенмен, белгісіз 
себептермен аттестациялық 
комиссияның сараптамалық 
бөлімнен өтпеді. Үш жыл уақыт 
сала, 1998 жылы Әл-Фараби 
атындағы Қазақ мемлекеттік 
ұлттық университетінің жанындағы 
мамандандырылған кеңестің 
мәжілісінде «Қыз Жібек» жырының 
тілі мен стилі» атты кандидаттық 
диссертациясын ойдағыдай 
қорғап шығып, Айтмұхамет 
Қасымбайұлына филология 
ғылымдарының кандидаты ғылыми 
дәрежесі беріледі. Ал докторлық 
жұмысын ғалым Мәшһүр Жүсіп 
шығармалары лексикасының 
этномәдени негіздері тақырыбына 
арнап, Ғылым академиясынның 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институты жанындағы 
диссертациялық кеңестің 
мәжілісінде сәтті қорғап шығады. 

Мәшһүртанушы 
ғалым 

Сөз басында ғалымды 
мәшһүртанушы деп бекер айтпадық. 
Айтмұхамет Қасымбайұлының 
еңбегінің басты бағыттарының 
бірі – Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының 
мұраларын зерттеу болды. Бұл са-
лада ғалым тың дүниелерді көпке 
жария етіп, ақынның мұрасын на-
сихаттауда көп іс тындырды. Ғалым 
С. Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің 
Мәшһүртану ғылыми-практикалық 
орталығын басқара жүріп, Мәшһүр 
Жүсіптің артында қалған мол 
шығармаларын, қолжазбаларын 
жинап, зерттеп, кітап қылып ба-
сып шығару міндетін өзіне басты 
мақсат етті. Бұл жөнінде Л. Гу-
милев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің профессоры, 
ф.ғ.д. Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері Серік Не-
гимов былай дейді: «Айтмұхамет 
Қасымбайұлы 2004-2014 жылда-
ры С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университеті 
Мәшһүртану ғылыми-практикалық 
орталығының директоры міндетін 
атқарды. Мәшһүртанудың тұңғыш 

ғылыми негізі, ірге 
тасы қаланды. Яғни, 
Қазақстанда ақын 
мұраларын зерттейтін, 
насихаттайтын бір 
орта лық тан дыр ыл ғ ан 
жүйелі ғылыми 
бағыттағы орталық 
пайда болды. Мәшһүр 
Жүсіп шығармашылығын 
зерттеу күллі мектеп 
оқушыларына, сту-
денттерге т.б. мүмкіндік 
туды».

Айтмұхамет аға ең 
бірінші болып Мәшһүр 
Жүсіп шығармаларының 
тілін зерттеген 
ғалым. Мәшһүр 
Жүсіп Көпейұлының 
шығармаларын жан-
жақты ғылыми тұрғыда, 
тиянақты жүйелі тал-
дап, нәтижесінде 
докторлық диссерта-
циясы үлкен-үлкен үш 

монографияға айналды. Мәшһүр 
Жүсіп шығармалары болашақ жа-
стар үшін, ғылым үшін таптыр-
майтын бай материалдар екенін 
ашып берді. Әсіресе, көне мақал-
мәтелдер, ескі сөздер мен сөз 
тіркестері, эфемизмдер мен табу, 
жұмбақтар, анропонимика мен то-
понимика, космонимика т.б. толып 
жатқан салт-дәстүрге, әдет-ғұрыпқа 
байланысты лексикаға өте бай 
екендігін оны уақыт өткізбей зерт-
теу керектігін көрсетіп берді. Оның 
ішінде әлі де мағынасы көмескі, 
этимологиясын ашатын сөздер көп 
екендігіне айырықша назар аудар-
ды. 

С. Торайғыров атындағы ПМУ 
Мәшһүртану ғылыми-практикалық 
орталығы Мәшһүр Жүсіп 
шығармаларының 20 томдығын 
баспаға дайындады. Төрт томдығы 
орыс тілінде, үш томдығы ағылшын 
тіліне аударылды. 

Ұстаздық еткен 
жалықпас

Айтмұхамет Қасымбайұлы отыз 
бес жылын ұстаздыққа, ғылымға 
арнады. Ол 13 монография, 7 оқу 
құралы, 1 пьеса, 5 автореферат 
және 1112 ғылыми мақалалардың 
авторы. Бұдан өзге, ғалым сөздік, 
энциклопедялар, шығармалар 
жинағы, аудармалар мен библио-
графияларды құрастыруда да зор 
еңбек сіңірді.  

Бүгінде ғалым ғылыми-
зерттеу жұмыстарының ғылыми 
нәтижелерін өндіріске енгізді. 
Шәкірттерінің кандидаттық, 
магистрлік диссертациялары мен 
дипломдық жұмыстарына жол 
сілтеп, жетекшілік етуде. «Ертіс 
Дарыны» аймақтық ғылыми-
тәжірибешілігімен және мектеп 
оқушыларымен жасалған ғылыми 
жұмыстарға қолдау көрсетіп, да-
рынды жас ғалымдарды жетектеп 
келеді. 

Қазақстан Республикасының 
Жазушылар Одағының мүшесі, Пав-
лодар жазушылар одағы бөлімшесі 
филиалының директоры, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері, ақын Арман Қани 
әріптесінің ұстаздық еңбегіне бы-
лай деп баға береді: «Айтмұхамет 

Тұрышевтың шәкірттері де ғылым 
жолын қуып, жоғары оқу орында-
рында оқытушы, профессор болып 
қызмет істейді. Ұрпақ сабақтастығы 
деген осы деп білеміз. Ұстаз бақыты 
да бәлкім осы шығар».

Отбасы – ошақ қасы
Айтмұхамет Қасымбайұлы 

бүгінгі жеткен асуына адал 
еңбектің арқасында жетті. 
Бүгінде ғалым отбасы, ағайын-
туыс, әріптес-жолдастарының, 
шәкірттерінің арасында сыйлы, 
құрметке ие жан. Ал ғалымның 
аяулы жары Шарбат Жұмаділова 
жолдасына  қашанда қолдау 
көрсетіп, ғылым жолының 
қиындығына бір адамдай бо-
лып ортақтасып келеді. Шарбат 
апайымыз да ұстаздық ете жүріп 
үйдегі берекеге ұйытқы болды, 
балаларын абыройлы да өнегелі 
азамат етіп тәрбиеледі. Бүгінде 
қызы Шарафат  экономист, заңгер, 
Л. Гумилев атындағы ұлттық Еу-
разия университетінің доктор-
анты, ұлы Әмірбек ф.ғ.к., доцент, 
халықаралық ақпараттандыру 
академиясының мүше-
корреспонденті, Қазақстан Респу-
бликасы Парламенті Мәжілісінде 
қызметте,  ұлы Жарқын құрылыс 
жобалау кәсіпорнында экология, 
өндіріс қауіпсіздігі, ебекті қорғау 
және лицензия беру қызметінің 
бастығы. Сондай-ақ, немерелері 
Айару, Ай-Әзи, Айсафи, Айру-
зи, жиендері Қанат пен Кемел де 
атасының көз қуаныштары болып 
өсіп келеді.

Бүгінде алпыстың асқарына 
аяқ басқан ғалым-ұстаздың 
өнегелі өмірі мен қажырлы 
еңбегі жастар үшін өнеге және 
тағлым болары сөзсіз. Бұл 
өмірлік жол – халқын, жерін, 
тарихын, мәдениеті мен 
шежіресін, өнері мен дәстүрін, 
қазақтың болмысы мен мінезін 
сүйетін азаматтың еңбек жолы. 
Содан да болар,  Айтмұхамет 
Қасымбайұлы қазақтың бай 
мұраларын жаңғыртуда табы-
сты еңбек етіп келеді.

Жанар ЕЛЕШОВА
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ҚАЖЫРЛЫ МАТЕМАТИК
Совет Одағының 1984 жылғы 

27 сәуірдегі № 16 қаулысы бойынша 
Елубаев Сахабиденге физика-ма-
тематика ғылымдарының докторы 
ғылыми атағы берілді.

Елубаев Сахабиден кім?
Сахабиден Елубаев 10 сәуірде 

1924 жылы Павлодар облысы 
Ақтоғай ауданы Қожамжар ауылын-
да туған. Біздің жақын туысымыз, 
жерлесіміз.

Әкесі Елубай жер өлшеушісі 
болып жұмыс істеді. Жер өлшеу 
жұмыстарында есепсіз аяқ алып 
жүру мүмкін емес. Шіркін, менің ба-
лаларымнан да дүйім жұртты аузына 
қаратқан үлкен есепші шықса ғой», 
– деп армандайды екен. Есепші деп 
отырған ғылым тіліне аударғанда ма-
тематика ғой. 

Сахабиден 1933 жылы орта 
мектептің есігін ашты. Әріптестерінен 
үздік шығып, мұғалімдерінің наза-
рына ілікті. Әсіресе математика 
пәнінен сабақ беретін ұстазы өте 
ризашылығын білдіруші еді. 

Сахабиден еңбек жолын 1942 
жылдан астық совхозында трактор-
егіс бригадасының есепшісі болып 
бастайды. Содан 1942 жылдың 
қыркүйек айының 30 күні әскер 
қатарына шақырылып, 1943 жылдың 
наурыз айының 20 жұлдызында 
Брянск бағытында 108-ші 
дивизияның 539 атқыштар полкінде 
Кизель қаласынан батысқа қарай 90 
шақырымдай алапат майданға кіреді. 
Содан ауыр жараланып сәуір айының 
ақырғы күндері дала госпитальінде 
жатып, ақыры Калуга қаласындағы 
әскери госпитальға, одан Мәскеу 
қаласына, кейін Владимир 
облысының Мурамо селосына емде-

луге жібереді. Осыдан кейін әскери 
комиссия оны тамыз айында жарам-
сыз деп тауып, елге қайтарады.

Соғыстан соң Қашыр 
ауданындағы, Октябрь орта 
мектебінде 10 класты бітіріп шығып, 
1944-1945 жылдары Қызыл таң ор-
талау мектебінде мұғалім және кейін 
аудандық оқу бөлімінің инспекто-
ры болып қызмет атқарды. Содан 
Алматыдағы Қазақ мемлекеттік 
университетіне оқуға түсіп, 1951 
жылы үздік бағамен бітіріп шыққан 
соң, Қызылорда педагогикалық ин-
ститутына қызметке жіберілді. Міне, 
содан бері осы институтта оқытушы, 
аға оқытушы болып қызмет істеп, 
ғылыми жұмыстармен айналысып, 
үнемі ізденіс үстінде болады.

Елубаев өмірде жеңіл жол 
таңдаған емес, оның зерттеулері 
математиканың күрделі 
салаларының бірі математикалық 
физиканың дифференциалдық 
теңдеулерінің кері есептерінің 
шешуіне арналған. Осы саладағы 
ізденістері жемісті болып, Алматы-
да, 1962 жылғы 10 қарашада «Үшінші 
ретті гиперболалық теңдеулерді 
шешу» тақырыбында кандидаттық 
диссертация қорғады. Жетекшісі 
Лениндік сыйлықтың лауреаты, ака-
демик Михаил Михайлович Лаврен-
тьев.

Содан кейінгі жиырма жылға 
созылған қажырлы еңбегі 1982 жылы 
желтоқсан айының 14-жұлдызында 
Совет Одағының ғылым 
Академиясының Сібір бөлімінде 
есептеу орталығында Новосібір 
қаласында докторлық диссерта-
ция қорғауымен қорытындыланды 
«Гиперболалық және параболалық 

теңдеулердің кері есептері» деген 
тақырыпта диссертация қорғалды.

Арнайы сарапшылар: Азербай-
жан Академиясының корреспондент 
мүшесі М.К. Гасымов, физика-ма-
тематика ғылымдарының докторы 
Ю.Е. Аниконов, физика-математика 
ғылымдарының докторы В.Н. Врагов, 
М.В. Келдыш атындағы қолданбалы 
математика интитутының Ғылыми 
кеңесінің хатшысы С.И. Кабанихин.

Елубаевтың докторлық диссер-
тациясы 1984 жылы 27 сәуірде бекіді. 
Ал профессор атағын 1985 жылы 27 
желтоқсанда алды.

С. Елубаевтың математикалық 
еңбегінің құндылығы оның кері есеп-
тер шешудегі интегралдық геометри-
яны дамытудағы нәтижелері.

Интегралдық геометрияны 1960 
жылы ғылымға енгізген И. М. Гель-
фанд. Интегралдық геометрия есебі 
дегеніміз жиын бойынша алынған 
интегралдар арқылы интегралдар 
астындағы функцияны іздеу, табу 
және анықтау. 

Көптеген практикалық маңызы 
бар мәселелер интегралдық гео-
метрия есептеріне келтіреді. Атап 
айтсақ, сейсмикалық толқындардың 
тарау уақыттары бойынша жердің 
ішкі құрылысын анықтау есебі, 
сәуле түсіру арқылы тірі организмнің 
құрылысын анықтауға арналған томо-
графия есебі, белгілі бір объектімен 
байланысты оптикалық өрісті өлшеу 
арқылы әлгі объектінің оптикалық 
сипаттамаларын анықтауға арналған 
оптиканың дистанциялық есебі.

С. Елубаевтың отыздан астам 
мақалалары, оның аспиранты қазір 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің про-

фессоры, физика-математи-
ка ғылымдарының докторы Т. Б. 
Ділмановтың  мақалалары және 
С. Е. Елубаев, Т. Б. Ділманның 
бірігіп жазған «Гиперболалық және 
параболалық теңдеулер үшін кейбір 
кері есептер» атты 236 беттік оқу 
құралының көмегімен интегралдық 
геометрияны университеттің оқу жо-
басына енгізуге болады.

Сонда біздің университетімізде 
жаңа арнайы математиканың 
«Интегралдық геометрия» атты 
тармағы шыққан болар еді. 
Интегралдық геометрия Сахабиден 

Елубаевқа қойылған ескерткіштей 
мыңдаған студенттердің есінде 
қалар еді.

Мақалаға көмектескен Саха-
биден ағамыздың туысы Гүлнар 
Иматқызына және жерлесі математик 
Ахметолла қажы Жандарбек ұлына 
алғысымды жеткіземін. 

Мейрам ХАМИТОВ,

 әлеуметтік ғылымдар 
академиясының академигі, 

математика және информатика 
кафедрасының профессоры.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ НЕФОРМАТ
Чтение триллеров, ужасов, мистики, иронических детективов считается «дурным тоном». А пропаганда этих произведений – чуть ли не подрывная 
работа на территории библиотеки. Но огромное количество молодежи и взрослых читателей приходят в библиотеку именно за такими книгами. И пе-
чатают наши издательства эти романы огромными тиражами. Значит, этот товар имеет спрос у потребителей.

Напряженные ощущения, силь-
ные переживания – главная тема в 
этой литературе. Она позволяет чи-
тателю заглянуть в неведомые глу-
бины подсознания и будит фантазию.

Современный человек свято 
верит, что в его мире уже почти не 
осталось загадок. Отечественная 
представительница мистического 
триллера Татьяна Корсакова (настоя-
щее имя Татьяна Римская-Корсакова) 
родилась в 1975 году в Гомеле. По об-
разованию врач. Ее романы находят-
ся на стыке детектива с элементами 
триллера и мистических любовных 
романов. Вот как пишет о своем твор-
честве Корсакова: « Затрудняюсь 
определить жанр, в котором пишу, 
на мой взгляд, это коктейль из сен-
тиментального романа, детектива и 
мистики. В последнее время мистики 
становится все больше».

У писательницы много захваты-
вающих романов – «Не буди ведьму», 
«Хозяйка колодца», «Колдунья, или 
Проклятый дар», «Пепел феникса» и 
т.д. Я остановлюсь на двух романах 
– «Самая темная ночь», «Хозяйка ко-
лодца».

В романе «Самая темная ночь» 
волею судеб в одном месте встреча-
ются четверо подростков. Несмотря 
на свою непохожесть во всем, ребя-
та сразу понимают, что они вместе. 

От местного мальчика они узнают о 
местных преданиях, о самой темной 
ночи, о ведьмином затоне, о Чудо-
вой гари. Ребята восприняли рассказ 

мальчика каждый по-своему, но со-
шлись в одном, что следует все про-
верить. А вот чем все закончилось, 
советую прочесть. Скажу, что развяз-

ка меня очень удивила, и в итоге кто 
есть кто так до конца и неясно, так как 
у этой  книге есть продолжение!

«Хозяйка колодца» продолжа-

ет рассказ о старинном колодце в 
яблоневом саду. Даже в самый жар-
кий день местные жители не прихо-
дят к нему за водой. Рассказывают 
что, если заглянуть в почерневший 
от времени сруб, можно увидеть ее 
- призрачную деву, хозяйку. Говорят 
также, что она охраняет сокровища 
старого графа, сокрытые на дне ко-
лодца. Причем так хорошо, что их 
до сих пор никто не достал. Всех же 
, кто пытался к сундуку подступить-
ся, находили мертвыми… Строго 
следит хозяйка за своим золотом. 
В сюжет окунаешься сразу и водо-
ворот событий закручивает так, что 
оторваться невозможно. Ужасные и 
будоражащие сознание сцены, ко-
торыми порой наполнены мистика 
и триллеры, тем не менее расширя-
ют горизонты читателя и делает его 
внутренний мир богаче. 

Так в чем же причина такой тяги 
к этой литературе? Постоянно пере-
живая такие маленькие потрясения 
при помощи художественного про-
изведения человек постепенно из-
живает из себя эти страхи и избав-
ляется от мучительных комплексов, 
мешающих ему нормально жить.

Елена ЛИХАНОВА, 
библиотекарь высшей 

категории.
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ЭКСПО ГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ
В 2017 году нашей стране предстоит провести международную 
специализированную выставку «Астана ЭКСПО – 2017». Моло-
дёжь Казахстана с нетерпением ждёт этого дня и проходит 
активную подготовку.

Уже на протяжении 162 лет 
самые крупные страны мира при-
нимают выставку у себя. Разно- 
образие тем, новые имена учё-
ных, научные изобретения – всё 
это завораживает и манит. 

Многие архитектурные задум-
ки мастеров становились в по-
следующем символом представ-
ляющей страны. Это Эйфелева 
башня в Париже, площадь Севи-
лья в Испании, Атомиум – модель 
атома железа, увеличенная в 160 
миллиардов раз в Бельгии и жи-
лой комплекс Хабитат 67 в Мон-
реале.

В последние годы тематика 
выставки приобрела экологи-
ческий вид. Экспо в Астане не 
станет исключением. «Энергия 
будущего» направлена на поиск 
альтернативных источников энер-
гии и разработку экологически чи-
стых, «зелёных» технологий.

Для учёных, в том числе и для 
молодёжи Казахстана, предостав-
ляется возможность воплотить 
свои идеи в реальность. Поко-
ление 21 века – это креативные, 
технологически развитые парни и 
девушки. И в 2017 году они смогут 
заявить о себе. Уже сейчас актив-
но проходит подготовка и доработ-
ка проектов, презентации, отборы. 

«На сегодняшний день ЭКСПО 
представляется необъятным го-
ризонтом возможностей для мо-
лодых и предприимчивых людей. 
По всей стране проводятся реги-
ональные выставки, мероприятия, 
на которых отбираются проекты, 
которые поедут на ЭКСПО. Поэто-
му, если у тебя есть уникальная 
идея или свежий взгляд на устояв-
шиеся вещи – ты можешь открыть-
ся всему миру даже будучи сту-
дентом», – говорит начинающий 
разработчик Влад Гусельников.

Молодёжь сейчас также актив-
но развивает, возможно, самое 
благородное направление – во-
лонтёрство. Поэтому в преддве-
рие международной выставки в 
Павлодарском государственном 
университете имени С. Торайгыро-
ва открыт центр подготовки волон-
тёров к ЭКСПО – 2017. Студенты 
и школьники проходят подготовку 
для того, чтобы в 2017 году до-
стойно представить свою страну.

«Было время, когда я даже и 

представить не могла, что слово 
«волонтёр» несёт за собой столь 
глубокий смысл. Мы не просто по-
могаем людям и оказываем под-
держку всем, кто нуждается в ней. 
В первую очередь, мы сами ста-
новимся лучше. Развиваем себя 
и свои таланты с разных сторон. 
Я горжусь, что могу поучаствовать 
в таком грандиозном событии как 
международная выставка «ЕXPO-
2017», достойно представить стра-
ну и смело заявить, что мы часть 

большого государства, часть исто-
рии», – утверждает волонтёр, сту-
дентка ПГУ Аяжан Курманова.

Выставка ЭКСПО – 2017 ста-
нет новым этапом в развитии Ка-
захстана, ведь в Астану и другие 
города нашей страны съедутся 
гости, учёные, инвесторы со всего 
мира. Обмен опытом, идеями, вло-
жение инвестиций поспособствует 
новым деловым отношениям с ве-
дущими умами человечества.
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ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Тренинг по прикладному искусству для воспитанников реабилитационных центров Павлодара 
провели художник из Алматы Наталия Баженова и активисты «Социально-волонтёрского 
центра» нашего города. 

Занятие искусством благо-
творно влияет на развитие вну-
тренних способностей человека, 
постепенно раскрывая его твор-
ческий потенциал. Это не только 
развитие мелкой моторики рук 
и воображения, но и настоящая 
Арт терапия. А для людей с осо-
быми потребностями творчество 
полезно вдвойне. К тому же изго-
товление сувенирной продукции 
– это еще и возможность допол-
нительного заработка, что сегод-
ня не менее актуально. 

Мастер-класс по изготовле-
нию узорной циновки – шим-ши и 
валянию войлока был проведен 
для членов клубного дома «Аль-
рами», а также для воспитанни-
ков реабилитационного центра 
«Самал». 

В обоих мастер-классах же-
лающие были задействованы в 
творческом процессе. Итогом со-

вместной работы стали два вой-
лочных панно, которые украсили 
экспозицию творческих студий 
обоих учреждений. 

Валяние войлока и плете-
ние узорной циновки – шим-ши 
– древние виды традиционно-
го ремесла тюркских народов. 
Казахские мастерицы бережно 
передавали свое умение из по-
коления в поколение. Сегодня 
художники прикладного искус-
ства используют эти техники для 
создания декоративных панно, 
гармонично вписывающихся в 
современный интерьер. Благо-
даря этому, народное искусство 
продолжает жить в новых фор-
мах. О кино в целом и о своих 
социальных проектах «Быть или 
не быть» и «Девушка и море» 
рассказал режиссёр из Алматы 
Азиз Заиров. Будучи воспитан-
ником детского дома и имея вто-

рую группу инвалидности, Азиз 
более десяти лет проработал в 
АРДИ (Ассоциация Родителей 
Детей Инвалидов г. Алматы), по-
могая социализироваться детям 
и подросткам с особыми потреб-
ностями. С этой темой он знаком 
не понаслышке и знает проблему 
изнутри. Так и главным героем 
нового фильма Азиза Заирова и 
Мухамеда Мамырбекова «Быть 
или не быть» стал воспитанник 
АРДИ с диагнозом ДЦП Тахир 
Умаров. Этот фильм – яркий при-
мер того, как, несмотря на жиз-
ненные трудности, не нужно опу-
скать руки.

Визит общественных деяте-
лей из Алматы не разовая акция. 
Так, осенью этого года заплани-
рован благотворительный показ 
фильма «Быть или не быть» в ки-
нотеатре Павлодара.

О волонтерской 
деятельности

Волонтеры – граждане Республики 
Казахстан и иностранные граж-
дане, в возрасте от 18 до 60 лет, 
осуществляющие благотвори-
тельную деятельность в форме 
безвозмездного оказания услуг 
в интересах благополучателя, а 
также оказывающие содействие 
по организации и проведению 
Международной специализиро-
ванной выставки ЭКСПО-2017 в 
городе Астана;

Принципы
Волонтерская деятельность 

осуществляется волонтерами на 
основе следующих принципов:

• добровольность (никто не мо-
жет быть принужден действовать в 
качестве волонтера);

• безвозмездность (услуги во-
лонтера не оплачивается), однако 
могут быть компенсированы расхо-
ды волонтера, связанные с его де-
ятельностью следующим образом:

• добросовестность (волонтер, 
взявший на себя обязательство 
выполнить ту или иную работу, 
должен довести ее до конца);

• законность (деятельность во-
лонтера не должна противоречить 
законодательству Республики Ка-
захстан). 

Критерии отбора на Экспо
Отбор волонтеров предпола-

гается осуществляться по следую-
щим критериям:
• достижение кандидатом возраста 
18 лет на момент Выставки, но не 
старше 60 лет;

• документальное подтверждение 

навыков, наличие которых требу-
ется выбранным функциональ-
ным направлением деятельности, 
предпочтителен опыт участия в 
культурно-массовых мероприяти-
ях;

• успешность прохождения базово-
го тестирования, знание казахско-
го, русского и английского языков;

• наличие медицинской справки о 
состоянии здоровья, отсутствие 
судимости;

• наличие рекомендательного пись-
ма с места учебы (работы).

В целях проведения ЭКСПО 
-2017 планируется привлечение 
около 3000 волонтеров.

Планируется деление волон-
теров по следующим группам:

1) по видам деятельности:
- группы переводчиков, про-

моутеров, группы по работе с ВИП 
гостями;

- другие группы в зависимости 
от потребностей благополучате-
лей.

2) по объектам пребывания по-
сетителей:

- этно- и экодеревни,
- объекты размещения, обще-

ственного питания, развлечения, 
транспортного обеспечения;

- другие объекты скопления по-
сетителей. 

Ссылка: https://expo2017astana.
com/volonterstvo/informacziya-o-

volonterskoj-deyatelnosti

Страницу подготовила 
Валерия ДЖЕМБЕТОВА
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БАЙДАЛЫ МЕН МАЙТОЛЫҚ
Ағайынды Торайғыр мен Шоң әкесі өлгеннен кейін 

араздасып, кергісіз болыпты. Сонда Түсіп дегеннің 
шақыруымен Байдалы қарт татуластыруға келеді.

Байдалы Шоңның ағасы Торайғырға былай дейді:
– Торайғыр мен Шоңбысың мақтап жүрген,
Бар білгенің осы ма сақтап жүрген?
Араздасып екеуің аулақ кетсең,
Құзғын қарға жемей ме жақтап жүрген!
Сонда Торайғыр «айтқаныңды қабыл алдым» 

дейді. Байдалы «әуелі аға бауырдан болады, іні та-
стан болады, ініңнің барда аяғына жығыл» дейді. 
Торайғыр «мақұл» дейді. Бірақ Байдалы аз ойланып: 
«Жұртқа бұл жаман үлгі болар», – деп, інісі Шоңға бы-
лай дейді:

 –  Қарағай бойы қар жауса,
Жұтамайды сауысқан.
Қанды қалпақ кисе де,
Шыдамайды туысқан.
Оңғандықтың белгісі  
Өзі ұрысып, табысқан.
Оңбағанның белгісі  
Өткен істі қуысқан.
Сонда інісі Шоң ағасы Торайғырдың ел тұрмай 

ертемен үйіне келіп, түндігін ашып, шәугімін асып 
жатқанда,

Торайғыр төсектен басын көтеріп алып, ет жүрегі 
езіліп, інісі Шоңға:

– Жақсы кісі ақылымен тәуір болады,
Мінезі қорғасындай ауыр болады,
Құлағы өсекті естімейтін сауыр болады,
Кедейдің жалғыз керіндей
Құйрығы шолақ, арқасы жауыр болады.
Осы мінездің сенде біреуі де жоқ, біреудің тілі 

тиіп қалса, қолы тиіп, сүйегімізге таңба болып қала 
ма деп өтірік араз болып жүр едім деген екен.

Білім – бақтың 
жібермейтін қазығы...

Заңғар жазушы 
Мұхтар Әуезовтің нақыл сөздері

• Ұлттың тілі – сол ұлттың жаны, жан дүниесі. Ол жүректі соқтыртып 

тұрған қан тамыры сияқты. Егер де қан тамыры жабылып қалса, жүрек 

те соғуын тоқтатпай ма?! 

• Маңына ұрық шашпаған жақсылық жапанда жалғыз өскен 

бәйтерекше тұл болады да қалады.

• Өнерпаз болсаң, өр бол.

• Бөрінің артынан бөлтірік ақылды болғандықтан ермейді.

• Білім – бақтың жібермейтін қазығы, білімсіз бақ – әлдекімнің 

азығы.

• Көрген көз қазағыма қаратып, мінбе құрып, сол мінбеге шығарып: 

«Ақырғы  діліңізді айтыңызшы, Мұхтар!» – десе, тілімнің ұшында 

жүрген сөз төмендегіше: тас үгітіліп құмға айналады, темір тозады, 

ұрпақ озады, дүниеде өлмейтін сөз ғана, халқымызбен бірге жасасып 

келе жатқан мұра сөзімізді арзандатып алмайық.

• Жалған намыс – қасиет емес, ар сақтаған – қасиет. 

• Берекені көктен тілеме, еткен еңбектен тіле.

• Қай істің болсын өнуіне үш шарт бар: ең әуелі – ниет керек, одан 

соң – күш керек, одан соң – тәртіп керек.

• Азамат сыны – ерлік, ерлік сыны – елдік. 

• Жігітті жылы сөз ширатпайды, қатты сын ширатады.

• Тартыспен түскен, бейнетпен келген жақсылық қана – шын 

мәнінде қымбат табыс.

• Адам ірілігі бір сипат емес, ішкі-тысқы сан сипат қасиеттерінен 

құралады.

• Адам баласының жасан құлқы жаратылысынан емес, өскен орта-

сында көрген үлгі-өнегесінен.

• Тумай жатып – толдым деме, толмай жатып – болдым деме.

• Қызғаныш – құрт ауруы, мыс қазанда қайнайтын азап оты.

• Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе – білім.

• Ар жазасы – бар жазадан ауыр жаза.

• Жауға – жалынба, досқа – тарылма.

• Қол жетпес шыңыраудағы су болғанша, пайдасы көпке тиетін 

жайдақ су болған жақсы.

• Қыл өтпестей татулықты бір ашуға сатпас болар.

• Тамыр болдың – айтыс жоқ, қолдан бердің – қайтыс жоқ.

• Аузымен айды алып, қолымен қосаяқ соға алмайтын жандар бар.

• Көбікті толқын санама. 

• Әділет тілесе – атаңның болсын айыбын айт. 

• Бас асауға – жез ноқта. 

• Кісінің бір ғайыбын маған айтқан адам – менің жүз ғайыбымды 

кісіге айтар.

• Сын – шын болсын, шын сын болсын. 

• Іздессең – табарсың, алыссаң – аларсың.

 «Қазақ афоризмдері» кітабынан алынған

Қара кісі руының Жағал деген бір азаматы жасы сек-
сенге келіп қартайып отырған кіші жүз Жахайым Жетес 
бимен әңгіме үстінде:

–    Иә, Жетеке, сіз сексенге келдіңіз, әрбір он жылды 
бір белеске қойғанда, не нәрсеге теңер едіңіз? – деген 
екен. Сонда Жетес сәл ойланып алып:

– Е, қарағым-ай, мен он жасымда асық ойнадым, 
қызығына тоймадым, қатар балалардың асығын ұтып 
қоймадым. Жиырмаға келдім, бойға жетіп бойладым, 
онда да балалықты қоймадым. Жиырма беске жеттім, 
жақсы іске сүйіндім, жаман іске күйіндім, барымды 
бойға киіндім, сұлу қыз-келіншек болса, соған шүйілдім. 
Отызға келдім: қызыл алтайы түлкі болдым, қыран 
бүркітке алдырмадым, құмай тазыға шалдырмадым, 
қатар құрбымның көңілін қалдырмадым. Қырыққа жеттім: 
арғымақтай аңқылдадым, тау қырандай шаңқылдадым, 
ақ алмастай жарқылдадым, дариядай сарқылдадым. 
Елуге келдім: биік бір қара төбенің басына шықтым, 
алды-артымды тегіс көрдім, бірақ қай жағы алыс, қай 
жағы жақын екенін біле алмадым. Алпысқа жеттім: 
алты тарау жолға кездестім, қайсысына түсуді білмей 
дағдарысқа ұшырадым. Жетпіске келдім: жеңілгенімді 
білдім, билікті бала-шағаға бердім, айтқанына көндім, 
жетегіне ердім. Тап осы күні сексендемін: алдым терең 
құз, артым биік жар, сол жағым – су, оң жағым – от, қалай 
қарай қозғалсам да, маған тірілік тірлік емес-ау! – деген 
екен.

massaget.kz сайтынан ықшамдалып алынған

ЖЕТЕСТІҢ КӘРІЛІК 
ТУРАЛЫ АЙТҚАНЫ
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Афиша
Дата Время Место Мероприятие

1-7 августа 18.00-20.00
Малый зал 

ГДК им. Естая
Театральная неделя

1 - 31 августа – Большой зал Павлодарского областного 
художественного музея Персональная выставка Павла Лысенко (старейший художник Павлодара)

7 августа – Большой зал ГДК им. Естая Благотворительный концерт

7 августа 12.00 Городской парк культуры и отдыха
Летний фестиваль «Живем в семье единой»

День Узбекской культуры

10 - 31 августа – Малый зал Павлодарского областного 
художественного музея Выставка Ирины Кузнецовой

13 августа 12.00 Городской парк культуры и отдыха
Летний фестиваль «Живем в семье единой»

День чувашской культуры

13 августа 15.00 Дом дружбы (кабинет 303)
Международный день левшей. Конкурс рисунка левшей.

Конкурс рассказов «А я левша»

14 августа Городской парк культуры и отдыха
Летний фестиваль «Живем в семье единой»

День финно-угорской культуры

15 августа – 

7 сентября 
– Холл Павлодарского областного 

художественного музея
Фотовыставка «В семье единой», посвященная Дню Конституции 
Республики Казахстан

15 августа – 

15 сентября
– Лекторий Павлодарского областного 

художественного музея

Выставка детского рисунка «Нет – ядерным испытаниям!», посвященная 
25-летию с момента прекращения ядерных испытаний на территории 
Казахстана

20 августа 12.00 Городской парк культуры и отдыха
Летний фестиваль «Живем в семье единой»

День немецкой культуры

21 августа 12.00 Городской парк культуры и отдыха
Летний фестиваль «Живем в семье единой»

День армянской культуры

27 августа 12.00 Городской парк культуры и отдыха
Летний фестиваль «Живем в семье единой»

День украинской культуры

28 августа 12.00 Городской парк культуры и отдыха
Летний фестиваль «Живем в семье единой»

День белорусской культуры


