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С 1991 года является президентом Национальной инженерной академии РК. Автор более 450 научных ра-
бот и 12 монографий, опубликованных в Казахстане и зарубежных странах.

Б. Жумагулов  организатор науки не только в Казахстане, но и за его пределами. Его международная дея-
тельность напрямую связана с интеграцией деятельности научно-инженерных сообществ, с проведением со-
вместных научно-технических работ высокого уровня.

За вклад в международное  сотрудничество и развитие научно-инженерных связей он избран первым вице-
президентом Международной инженерной академии, которая объединяет более 40 стран мира.

В  2010 году приказом Президента РК назначен Министром образования и науки Республики Казахстан.
В разные годы был президентом Федерации инженерных академий Исламских стран, Математического 

общества Казахстана, Всемирного математического общества тюркоязычных стран, Национального комитета 
Казахстана Международной Ассоциации по обмену студенческими стажировками. Кроме того, избран акаде-
миком многих международных академий.

Бакытжан  Жумагулов награжден орденом «Парасат», медалью «Ерен еңбегі үшi», за особые заслуги в раз-
витии науки и инженерного дела удостоен высшей международной награды – ордена «Инженерная слава». 
Имеет благодарности Президента страны Н. А. Назарбаева и другие награды и почетные звания Казахстана и 
международных организаций.

Доктор технических наук, профессор, известный ученый в области прикладной и вычислительной математики, разра-
ботки и применения информационных технологий, математического моделирования и математических методов при 
решении задач гидродинамики и практических задач в нефтегазовой отрасли.

Национальная инженерная академия Республики Казахстан – крупное объединение, нацеленное на развитие и 
внедрение научно-инженерной мысли в Казахстане. Это одна из серьезных научно-исследовательских струк-
тур страны. Главной ее задачей вот уже более четверти века остается обеспечение нарастающего и эффектив-
ного участия отечественной науки в реализации государственных программ по развитию Казахстана.

Бакытжан  Турсынович  Жумагулов 

Структура Академии насчитывает 
13 областных филиалов, созданных 
на базе ведущих региональных 
университетов

научно-технических и инженерных 
центров, тесно взаимодействующих с 
крупными промышленными 
предприятиями

Около 150 научно-исследователь-
ских институтов, вузов, акционерных 
обществ, компаний, промышленных 
предприятий и организаций входят в 
Академию на правах инициативных 
членов

Стоит отметить, что результаты 
исследований научно-технической 
деятельности НИА РК опубликованы более 
чем в 20 зарубежных журналах с высоким 
показателем импакт-фактора, что стало 
одной из главных миссий Академии по 
пропаганде научных достижений страны

отраслевых отделений академии, 
которые охватывают все
 приоритетные направления развития 
экономики страны. В их число входят 
архитектура и строительство, вычисли-
тельные и информационные технологии 
и многие другие

создан мощный инженерный корпус и 
научно-исследовательская команда, 
выполнено более 200 научно-исследова-
тельских работ, направленных на 
развитие научно-технического прогресса 
и на консолидацию инженерного корпуса 
Республики Казахстан
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3стратегическое партнерство

НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ И ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНЫХ 
РАБОТ, СОТРУДНИКИ ЗАВОДА ОБУЧАЮТСЯ В ПРОФИЛЬНОЙ МАГИСТРАТУРЕ 
ПГУ, А ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕЦЕНЗЕНТАМИ.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА С УНИВЕРСИТЕТОМ ТОО «КОМПА-
НИЯ НЕФТЕХИМ LTD» ПРЕДОСТАВИЛО НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИН-
ФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕК-
ТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПГУ ПО ДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ПРОВОДИТСЯ С СЕНТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА. В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ РЕБЯТА ПОЛУЧАЮТ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ НА ЗАВОДЕ, ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ – В УНИВЕРСИ-
ТЕТЕ.

СТУДЕНТЫ-ДУАЛЬЩИКИ ОБЕСПЕЧЕНЫ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТОЙ, 
ДОТАЦИЕЙ НА ПИТАНИЕ И ДР.

ПО ЗАВЕРШЕНИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
БЫЛИ ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ УСТАНОВКИ С СОВРЕМЕННЫМИ СИСТЕМАМИ УПРАВ-
ЛЕНИЯ, ЧТО ТРЕБУЕТ ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ В ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА.

ОТКРЫТИЕ АУДИТОРИИ СТАЛО ЕЩЕ ОДНИМ ПУНКТОМ ПРОГРАММЫ ВЗА-
ИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ПРЕДПРИ-
ЯТИЕМ И ВУЗОМ.

– АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ БИЗНЕСА В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
УЖЕ СТАНОВИТСЯ ТРЕНДОМ И ТРЕБОВАНИЕМ ВРЕМЕНИ. ТОО «ПРОММАШ-
КОМПЛЕКТ»  ФЛАГМАН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РЕСПУ-
БЛИКЕ И МЫ ОЧЕНЬ РАДЫ ТАКОМУ ПОНИМАНИЮ И НАДЕЖНОМУ ПАРТНЕР-
СТВУ, – ДОБАВИЛА РЕКТОР Г. АХМЕТОВА.

СТУДЕНТЫ ПРОХОДЯТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ УЖЕ БОЛЕЕ ШЕСТИ ЛЕТ.

ДЕЛЕГАЦИЯ ПГУ ВО ГЛАВЕ С РЕКТОРОМ, К.ФИЛОС.Н. ГАУХАР АХМЕТО-
ВОЙ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА АО «ЕВРОАЗИАТСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОРПОРАЦИЯ».

ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА БАЗЕ АО «ЕЭК», СТАЖИРОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ.

В НАУЧНОЙ СФЕРЕ ЗАПЛАНИРОВАНА СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕ-
ШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗОЛООТВАЛОВ И ИХ ПЕРЕРАБОТКИ.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АУДИТОРИЯ 
ТОО «КОМПАНИЯ НЕФТЕХИМ LTD» НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
МЕТАЛЛУРГИИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА

ПГУ И ПНХЗ – ПРОГРАММА ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АУДИТОРИЯ 
ТОО «ПРОММАШКОМПЛЕКТ»

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕЭК
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подготовка КАДРОВ  ДЛЯ 
АЛЮМИНИЕВОГО КЛАСТЕРа
Павлодарский госуниверситет на протяжении последних 20 лет ведет 
успешную подготовку кадров для металлургических предприятий        
по специальностям бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Подготовка бакалавров по специаль-
ности 5В070900 – Металлургия в ПГУ ве-
дется по 4 траекториям обучения

За последние 5 лет на предприятия 
алюминиевого кластера трудоустроены

Подготовка докторов PhD 
по специальностям

– металлургия черных металлов
– металлургия цветных, благородных и редких металлов
– трубное производство
– технология литейных процессов

– «Транспорт, транспортная техника и технология»
– «Машиностроение»
–  «Металлургия»

– 109 выпускников – АО «Алюминий Казахстана»
– 50 выпускников – АО «Казахстанский электролизный завод»
– 8 выпускников – АО «Казэнергокабель»



5теория и воплощение

науку в жизнь

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОРТОВОГО 
ФАСОННОГО ПРОКАТА

РАСШИРЕНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ МЕТАЛЛУРГИИ ЗА СЧЕТ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

ПЕРЕРАБОТКА ЖЕЛЕЗИСТЫХ ШЛАМОВ ГЛИНОЗЕМНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА АГЛОМЕРАЦИОННЫМ СПОСОБОМ

применение упрочняющей термической обработки позволит снизить расход 
металлопроката при производстве железобетонных изделий и стальных 
конструкций, улучшить служебные характеристики строительных изделий, а 
также снизить затраты при производстве арматуры.

данная технология обеспечивает существенное улучшение качества 
арматурного проката периодического профиля, что дает ей широкое 
применение в прокатном производстве.

Исследование особенностей переработки шламов глиноземного производства 
Павлодарского региона для дальнейшего получения чугуна и стали.
Реализация результатов позволит снизить зависимость павлодарских 
предприятий от поставщиков вторичного металлолома.  
Исследование процессов получения чугуна из железосодержащих отходов 
глиноземного производства позволит снизить потребность предприятий в 
металлоломе.

Исследование и разработка технологии получения железорудных 
агломератов с применением электросталеплавильных отходов и получением 
чугуна.
шламы и другие техногенные отходы, накопившиеся на шламовых полях 
Павлодарского региона, отрицательно влияют на экологическую обстановку, 
поэтому их переработка и использование является важнейшей социальной 
задачей.
Ожидаемые результаты: получение качественного железорудного агломерата 
из железистых шламов и его использование в производстве чугуна.
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Сәбит Мұрат Сәбитұлы 
Павлодар облысы Лебяжі 
ауданы Жаңа таң ауылында 
дүниеге келген. 1955 жылы 
орта мектепті үздік бітіргеннен 
кейін жеті жылдық мектеп-
те мұғалім болып еңбек жо-
лын бастайды. 1956-1961 
жылдары Қазақ мемлекеттік 
университетінің физика 
факультетінде оқып, оны 
теориялық физика бағыты 
бойынша аяқтайды. 1961-1996 
жж. ғылым академиясының 
Философия және құқық ин-
ститутында кіші ғылыми 
қызметкерден  бастап сол 
институттың директорының 
орынбасарына дейін қызмет 
атқарды. 

Философиядағы диалекти-
ка мен логика бағыттындағы 
зерттеулер  Қазақстан фи-
лософтарын бір арнаға 

тоғыстырып, елімізде фило-
соф ғалымдардың артуы-
на, таза философиялық ой 
арнасының  кеңеюіне үрес 
тигені анық. М. Сәбит те 
диалектикалық – логикалық  
мектептің  өсіп-өркендеуі 
тұсында зерттеулер жүргізіп, 
еңбектер жазған. Әлемдік 
философиялық ойлар-
ды меңгеріп қазақ сах-
насында  философия 
ғылымының дамуына үлес 
қосып, халқымыздың  руха-
ни  қазынасының қоржынын 
молайтуға себепкер болған 
ғалымдардың бірегейі. 

Осы бағытта М. Сәбит 
1970 жылы «Кванттық 
механикадағы қажеттілік пен 
кездейсоқтықтың диалектика-
сы, ал 1990 жылы «Кванттық 
механиканың қалыптасуы 
мен дамуына логикалық – 

гносеологиялық талдау» 
тақырыптарында кандидаттық 
және докторлық диссертация-
лар қорғайды. 1994 жылы оған 
профессор атағы берілген. 
1996-2001 жж. аралығында 
Қазақ мемлекеттік сәулет-
құрылыс академиясының  
философия, тарих және құқық 
кафедрасын басқарды. 2001 – 
2013 жж дейін Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінің филосо-
фия және ғылымдар мето-
дологиясы  кафедрасының 
меңгерушісі болып қызмет 
істейді. Бүгінгі күні ол Ал-
маты қаласындағы «Тұран» 
университетінде қызмет ету-
де. 

М. Сәбит 300-ден – астам 
ғылыми, оқу-әдістемелік және 
аударма жұмыстарының ав-
торы. Оның философиялық 
еңбектері ғылым фило-
софиясы мен әдіснамасына 
арналған. Сонымен бірге, ол 
Қазақстанда диалектикалық-
логикалық мектептің 
қалыптасуы  мен дамуы тарихы-
на, қазіргі қоғамдағы  әлеуметтік  
жағдайларға орай туындап 
жатқан кейбір философиялық 
астары бар мәселелерге, 
әсіресе, тіл және еркіндік, 
қазақ халқының  қазіргі 
кездегі жағдайы туралы, 
діннің  философиялық сыр-
сипаты жайлы философиялық 
түсіндірмелерге пайымды 
пікір білдірген. Сонымен 
қатар, 4 ғылым  докторы мен 
15 ғылым  кандидаттарының 
және бірнеше PhD 
докторлардың  ғылыми 
жетекшісі болып, оларды 
ғылым жолына бағыттаған 
ұлағатты ұстаз. 

Туған жерге деген 
өзіндік ерекше ықыласының 
нәтижесінде талай ғылыми 
кадрларды дайындауда 
ерекше қамқорлық таны-
тып отырады. Осы ретте, 
атап айтқанда: филос.ғ.д. 
профессор Б.Д. Кокумба-
ева, филос.ғ.д. профессор 
Қ.Ғ. Нығметжанов, PhD док-
тор А.С. Ахметов, филос. 
ғыл.к. М.Ж. Кожамжаро-
ва, филос.ғ.к., Н.Е. Смир-
нова және филос.ғ.канд. 
Г.Ғ. Ахметова, PhD доктор 
А.А. Уызбаева, саяси ғыл. к.,                                                       
Ә.І. Бегімтаевтардың ғылыми 
жұмыстарының кең тыны-
сты болуына көмегін аямай, 
ғылыми кеңестер берді. 
Түйіндеп айтсақ, Мұрат 
Сәбитұлы Кереку өңірінде 
философия ғылымының 

дамуына үлкен қамқорлық 
жасаған ұлықты ғалым.

М. Сәбиттің о бастағы 
ғылыми бағыттары бүгінгі 
«Болашаққа бағдар: Рухани 
жаңғыру» бағдарламасымен 
іштей астарласып жатыр. 
Әсіресе, қазіргі таңдағы  
жеке адам ғана емес, тұтас 
халықтың өзі бәсекелік 
қабілетін арттырса ғана 
табысқа жете алады. Осы 
идея ғалымның өмірлік 
кредосы болып табыла-
ды. Бұл ұстанымды жүзеге 
асыруда  ғалым өзінің 
өмірлік тәжірибесінде ке-
лер ұрпақтың санасына 
сіңдіруде ұлан ғайыр игі 
істер атқарды. Болашақта 
ұлттың табысты болуы оның 
табиғи байлығымен емес, 
адамдарының бәсекелік 
қабілетімен айқындалады. 
Сондықтан, әрбір 
қазақстандық, сол арқылы 
тұтас ұлт ХХІ ғасырға 
лайықты қасиеттерге ие 
болуы керек деген ойды 
ғалым үнемі есінен шығарған 

емес. Осы бағдарламаның 
аясындағы «100 жаңа есім» 
жобасы бойынша Кереку 
өңірі атынан осы ғалымның 
есімі болуы заңды.

М. Сәбит адами сана, 
ұлттық сезім, ұлттық рух, 
ұлттық діл  тұғырының 
болашақта ұрпағымызда 
берік болуыңа ат салы-
сып келеді. Ол  қазақ 
халқының тектілігі туралы 
«Тектілік қанмен дарымай-
ды, тәрбиемен беріледі. 
Бұл ұғым – қазақтың кім 
екенін паш етуге қажет иде-
алды құрылым. Алғашқы 
қазақ: адал да әділ, өз елін 
өз жерін айрықша сүйетін 
жүрегі махабаттқа толы, на-
мысын қолдан бермейтін, кең 
даламыздың ойы мен қырын 
еркін шарлайтын, ерікті де 

еркін ой толғайтын, жау шап-
са найзасын қолына іле сала, 
атына жадағай мініп қарсы 
шабатын батыр тұлғалы, 
жарқын жүзді болған» - 
дейді. Сондықтан, ғалымды 
бірнеше философиялық тер-
миндермен сипаттауға бо-
лады. Әсіресе «қамқорлық», 
«жауапкершілік», «әрекет 
философиясы» немесе 
«адамның рухани болмы-
сы жауапкершілік ретінде» 
сияқты ұғымдардың өзіңдік 
келбетін ашып, өмірлік 
ұстанымы етті. 

Бүгінгі күні абыз 
ақсақалды 80 жылдық 
ғұмырлық мерейтойы-
мен құттықтай отырып, 
бойыңыздан күш-қуат, 
қарымды қалам шабытын 
жоғалтпай, ұрпаққа берер 
тәліміңіз алдағы уақытта 
жалғасын таба берсін! 

филос. ғ. к., 
М.Ж.КОЖАМЖАРОВА,

PhD доктор 
С.С. АУБАКИРОВА 
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Обсудить основные эколо-
гические проблемы и пути их 
решения собрались эксперты 
и ученые Казахстана, России, 
Швеции.

В режиме онлайн к кон-
ференции подключились 
студенты Томского Поли-
технического университета, 
Новосибирского государ-
ственного технического уни-
верситета и Алтайского госу-
дарственного университета, 
дополнительно была органи-
зована онлайн-трансляция в 
социальных сетях.

В приветственном слове к 
гостям конференции ректор 
Павлодарского госуниверси-
тета, к.филос.н. Гаухар Ахме-
това особое внимание уде-
лила аспектам деятельности 
ПГУ в рамках Года экологии в 
Павлодарской области.

«Всем нам нужно пони-

мать, какие предельно до-
пустимые нагрузки на при-
родные системы мы может 
позволить себе в рамках 
нашей промышленной, эко-
номической деятельности. 
Зачастую столкновение эко-
номического и экологическо-
го подходов неизбежно, при 
этом решение этих проблем 
только экономическими либо 
промышленными методами 
порознь невозможно. Здесь 
нужен большой комплексный 
подход», – отметила Г. Ахме-
това.

Также она подчеркнула, 
что власть, эксперты, наука – 
это всё единое целое, с точки 
зрения продвижения экологи-
ческих приоритетов. 

На выставке вниманию 
гостей был представлен ряд 
научно-исследовательских 
разработок учёных Павло-

дарского государственного 
университета имени С. То-
райгырова. Это проект по 
использованию пешеходных 
плит для выработки электро-
энергии, изготовленных с ис-
пользованием промышлен-
ных отходов, автономные 
светильники на солнечных 
батареях, брикетирование из 
возобновляемых органиче-
ских материалов.

Свой вклад в повестку дня 
вносят и ученые-химики. Они 
предлагают получать поли-
мерные нити для 3D-печати 
из переработанного пласти-
ка, а также перерабатывать 
отработанные масла с полу-
чением горюче-смазочных 
материалов.

Работа конференции про-
должилась по шести секциям, 
опубликовано около ста науч-
ных статей.

Диалогтік алаңда 
«Серпін-2050» бағдарламасының 
қатысушыларымен еңбекпен 
қамту және жұмысқа орналасты-
ру мәселесі талқыланды.

Павлодар аймағында бұл 
бағдарлама бойынша 1677 сту-
дент оқиды. Биылғы жылы 413 
студент оқуларын тәмамдайды. 
Олардың 267 ПМУ-де білім ала-
ды.

Жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар, 
экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармалары, 
сондай-ақ, Ұлттық банк сарапшы-

лары студенттерге қолданыстағы 
мемлекеттік бағдарламалар ту-
ралы айтып берді.

Бүгінгі таңда жастар-
ды тұрғын үй сатып алу және 
еңбекпен қамтылу мәселелері 
алаңдатады.

Кездесуге келген аза-
маттар «Дипломмен - 
ауылға», «7-20-25» және 
көші-қон бағдарламаларына 
қызығушылық танытты. Сту-
денттер аймақаралық көші-
қон бағдарламасының 
артықшылықтары мен мен 
мемлекеттік қолдау тура-

лы әңгімеленді. Қазақстан 
өңірлері арасында көшіп келетін 
азаматтарға қоныс аудару бой-
ынша материалдық көмек, 
жұмыспен қамтылу бойынша 
көмек көрсетіледі және тұрғын 
үйді жалға алу мен коммуналдық 
төлемдер бойынша шығындар 
өтеледі.

Жастар, сонымен қатар, 
жастар бастамаларын дамы-
ту қызметінің құрылымымен 
танысып, барлық мемлекеттік 
бағдарламалар бойынша кеңес 
алуға болатынынан хабардар 
болды.

Жәрмеңкеге келген әр аза-
мат танымал кондитерлердің 
тағамдарынан дәм татып, қолөнер 
шеберлерінің туындыларын сатып 
алу мүмкіндігіне ие болды. Шара 
барысында кітаптарды сату, дене-
ге хнамен сурет салу қызметі де 
көрсетілді. 

Демеушілер ретінде 14 
кәсіпорын қатысты. Олардың 
қатарында сұлулық салондары, 

дүкендер, киім-кешек сатумен ай-
налысатын бизнес өкілдері болды.  

«Балалардың мәселесін толық 
шешу қолдан келмесе де, ол ту-
ралы жұртшылық білу керек. Бұл 
мәселеден баршамыз хабардар 
болсақ, қоғамымыз қайырымды 
болары сөзсіз. Күрмеуі қалың 
мәселені шешуге өз үлесімізді 
қосып жатқан жайымыз бар», - 
дейді  «La vie Добро» еріктілер 

отрядының жетекшісі Карина Зака-
рина.

Жәрмеңке қатысушылары 
арасында ұтыс ойыны ұйымдас- 
тырылды. Жеңімпаздарға тіл кур-
стары, фотосессияға арналған 
сертификаттар сияқты сыйлықтар 
табысталды. 

Шараның нәтижесінде 100 мың 
теңге жиналды. Қаражат аутист-ба-
лаларды оңалтуға жұмсалады.

СЕРПІНДІКТЕРМЕН КЕЗДЕСУ

«LA VIE ДОБРО» ТАРТУЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде «Серпін» бағдарламасы бойынша оқитын 
студенттер облыс әкімінің орынбасары Мейрам Бегентаев 
және мемлекеттік органдардың өкілдерімен кездесті.

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің «La vie Добро» еріктелер отряды облыс 
орталығындағы аутист-балалар ата-аналарының «Ар-
дап» қауымдастығын қолдау мақсатында қайырымдылық 
жәрмеңкесін өткізді.

З А Б О ТА  О Б  Э К О Л О Г И И  –  З А Д АЧ А  О Б Щ А Я
В ПГУ имени С. Торайгырова состоялась Международная науч-

но-практическая конференция «Актуальные проблемы экологии 
и природопользования Павлодарской области».
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ПМУ ОҚЫТУШЫЛАРЫ 
БАЯНАУЫЛДА ӨТКЕН ПЛЕНЭРДЕ БОЛДЫ

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті сәулет-құрылыс факультетінің 
оқытушылары Баянауыл ауданының қасиетті 
жерлерінде ұйымдастырылған дәстүрлі 
пленэрге қатысты

Қылқалам шеберлері бірнеше жердің сұлулығын қағазға 
түсірді. Суретшілер  Сәкен тас, Кемпіртас жартастары, Жасы-
бай, Сабындыкөл және Торайғыр көлдерінде болды.
 Айта кетейік, бұл жоғары оқу орны оқытушыларының 

қатысуымен өткен алғашқы пленэр емес. Биылғы жылғы 
мәдени шараның ұйымдастыруына С. Торайғыров атындағы 
музей кешенінің мамандары атсалысты.
Плэнер нәтижесінде суретшілердің қиялынан туған 

шығармалар Павлодар облыстық көркемсурет музейінде өткен 
көрмелерге қатысты. Алдағы уақытта шығармалар Тәуелсіздік 
күніне орайластырылатын көрмеге қойылмақ.


