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ҚҰРМЕТТІ ҚҰРМЕТТІ 
ЖУРНАЛИСТЕР!ЖУРНАЛИСТЕР!

Ұлт ұстазы Ахаң «Газет халықтың көзі, 
құлағы һəм тілі» деп кезінде газетке өзіндік 
үлкен бір бағасын берген еді. Ал қазіргі 
таңда барша адамзат баласының күнделікті 
қажетіне, бізбенен сіз өмір сүріп отырған 
қоғам өмірінің айнасына айнала білген 
БАҚ-тың алдағы уақытта да арқалар жүгі 
аз емес. Бұқара халықтың мол сенімі мен 
артқан үмітінің нəтижесінде жылдамдық пен 
шынайылықтың, əділдік пен əсемпаздықтың, 
символына айналған төртінші билік өкілдері 
ол журналистер. 
Құрметті журналистер! Сіздерді төл 

мерекелеріңізбен құттықтай отырып, 
шалқыған шабыт, орамды ой, бұқараның 
бақытын тілеймін! Шығармашылықтың биік 
шыңдарын бағындыра беріңіздер!

ПМУ ректоры,
э.ғ.д., профессор 

Ерлан АРЫН.
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АТАУЛЫ ШӘКІРТАҚЫ АТАУЛЫ ШӘКІРТАҚЫ 
ДЕГЕНІМІЗ НЕ?ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

Атаулы шəкіртақы ғылымға 
ден қойған үлгерімі жақсы, 
қоғамдық өмірге белсенді кіріс-
кен 3, 4-курс студенттеріне, 
сондай-ақ, оқу магистрантта-
рына бір оқу жылы мөлшеріне, 
яғни 10 айлық мерзімге 
тағайындалады. Атаулы шəкір-
тақаның сомалық жағына 
келетін болсақ, қаржылық 
тұрғыда студенттің орта-
ша шəкіртақысынан (15000 
теңгеден) екі есе жоғары. Атау-
лы стипендиялар университет 
Ғылыми кеңесінің шешімімен 
конкурстық негізде бекітіледі.

ТҮРЛЕРІТҮРЛЕРІ
Атаулы шəкіртақылардың 

бірнеше түрі бар.
- Қазақстан Республикасы 

Президенті тағайындайтын 
стипендия. 

- Қазақстан Республикасы-
ның Білім жəне Ғылым 
министрлігі тағайындайтын 
стипендия. Бұл ішінара үшке 
бөлінеді: Əл-Фараби атында-
ғы, С.Торайғыров атындағы, 
Ш.Уəлиханов атындағы сти-
пендиялар;

- С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік универси-
тетінің атаулы стипендиясы. 
Ол жыл сайын тоғыз студентке 
тағайындалады;
Сондай-ақ, жыл сайын Мəш-

һүр-Жү сіп, Ə. Мар ғұлан, Қ. Сəт-
баев, Ə. Бек тұ ров, Ш. Шөкин, 
Е. Эпиктетов, И. Бай за қов 
атындағы шəкіртақылар тағай-
ын далып отырады. Ал ПМУ-
дің атаулы стипендиясының 
ерекшелігі, мемлекеттік сти-
пен дияға үстеме ретінде қосы-
лып бірге беріледі.  

ҚҰЖАТТАР МЕН ТАЛАПТАРҚҰЖАТТАР МЕН ТАЛАПТАР
Атаулы стипендиялар уни-

верситет Ғылыми кеңесінің 
шешімімен конкурстық негізде 
бекітілетінін жоғарыда айттық. 
Сондықтан конкурсқа қатысу 
үшін, бірқатар талаптарды 
орындап, құжаттар тапсыру 
қажет. 
Стипендия алуға үміткер-

лерге қойылатын талаптар 
жайлы айтатын болсақ,  жал-
пы конкурсқа 35 жасқа дейінгі 
С.Торайғыров атындағы ПМУ-
да оқитын немесе еңбек ететін 
тұл ғалар қатыса алады. Атаулы 
сти пендияға кандидаттардың 
үл ге рім ба ға ла рының орташа 
балы сынақ кітапшасына неме-
се дипломның қосымшасына 
сəйкес 4,75-тен кем бол-
мауы тиіс. Сонымен қатар, 
қоғамдық, спорттық, мəдени-
бұқаралық жəне ғылыми-
зертеу жұмыстарына қатысқан 
жағдайда олар жинақ басы-

лымдарымен, авторлық куəлік-
термен, тезистермен, баян-
дамалармен, дипломдармен, 
мадақтау қағаздарымен рас-
талуы керек. Ал конкурстық 
комиссияға төмендегі құжаттар 
қажет:

- жеке куəліктің, Төлеушінің 
тіркеу нөмірі, əлеуметтік жеке 
код беру туралы куəлік  (РНН, 
СИК) көшірмелері;

- мінездеме;
- кеңес отырысында бекітіл-

ген Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың факультет Кеңесінің 
дəлелді өтініші;

- дипломның қосымшасы 
немесе сынақ кітапшасының 
көшірмесі (1-2 курстағы, сту-
денттік кадрлар бөлімімен 
куəландырылған);

- орташа балы туралы анық-
тама;

- университеттің ғылыми хат-
шысы куəландырған басылым-
дар ті зі мі (авторлық куəліктер, 
баяндама тезистері, ғылыми 
жəне əдістемелік еңбектер);

- дипломдардың түрлі кон-
курстар мен жарыстардың 
жəне т.б. көшірмелері.
Бір ескертелігі, егер шəкір-

тақы иеге рі оқу үлгерімін 
төмендетіп, сессияны «2», «3» 
деген бағамен аяқтайтайтын 
болса, академиялық демалыс 
алып не басқа ЖОО-ға ауыс-
са немесе оқу ордасындағы 
этикалық, моральдық нор-
маны өрескел бұзып оқудан 
шығарылса, стипендия беріл-
мейтін болады.  

ПАЙДАСЫПАЙДАСЫ
Атаулы стипендиялар қар-

жылай жағынан қолдау ғана 
болмай, ең алдымен білім 
мен ғылым жолындағы адамға 
ынта, жігер, рух сыйлайды. 
Болашақта қызметтік дəрежеге 
тиер септігі мол. Резюмеде 
жазылған жағдайда, жұмыс 
беруші атаулы стипендияның 
иегерін баса назарға алады. 
Өйткені аталмыш шəкіртақыға 
мыңнан тұлпар мен жүзден 
жүйріктің ғана кол жетеді. 

Салтанат НЫСАНБЕКОВА.

Атаулы шәкіртақы 
жайлы не білеміз?
Бүгінде оқу үлгерімі жақсы, ынталы деген студенттің Бүгінде оқу үлгерімі жақсы, ынталы деген студенттің 
айлық шәкіртақысы 15000 теңге шамасында. Күнделікті айлық шәкіртақысы 15000 теңге шамасында. Күнделікті 
жүріп-тұру мен қарапайым күнкөрістік бағамдармен жүріп-тұру мен қарапайым күнкөрістік бағамдармен 
шамаласақ, бұл әрине жетімсіздеу. Осыдан білім қуған шамаласақ, бұл әрине жетімсіздеу. Осыдан білім қуған 
студенттің еріксіз тіршілік соқасына жегіліп, қосымша студенттің еріксіз тіршілік соқасына жегіліп, қосымша 
қаржы көзін іздеуден басқа амалы қалмайды. Біреу қаржы көзін іздеуден басқа амалы қалмайды. Біреу 
күзетші болса, біреуі ресторан, кафе жағалап даяшы күзетші болса, біреуі ресторан, кафе жағалап даяшы 
болады. Болашақ мамандар осылайша түн қатып жүріп, болады. Болашақ мамандар осылайша түн қатып жүріп, 
тиын-тебен табады.тиын-тебен табады.
Бірақ студент қауымы ның көбі атаулы шәкір та қы-Бірақ студент қауымы ның көбі атаулы шәкір та қы-
лардың бар екенін біл мейді. Бұл - жүргізілген сауал наманың лардың бар екенін біл мейді. Бұл - жүргізілген сауал наманың 
нәтижесі. Біл ген жағдайдың өзінде де оған сенімсіздік нәтижесі. Біл ген жағдайдың өзінде де оған сенімсіздік 
білдіріп, құжат жинауға құлықсыздық танытады. Ендеше білдіріп, құжат жинауға құлықсыздық танытады. Ендеше 
студент жастарға кең ақпарат беру мақсатында атау-студент жастарға кең ақпарат беру мақсатында атау-
лы шәкіртақы тақырыбына ке ңірек тоқталмақпыз. лы шәкіртақы тақырыбына ке ңірек тоқталмақпыз. 

Мектеп қабырғасындағы балғын күндерді 
өткен күннің еншісіне риясыз пəктігімен 

қалдырып, үлкен өмірге аяқ басқалы тұрған 
түлектер мен ата-аналардың алдында үлкен 
міндет пен жауапкершілік тұр. Ол əр жас өзінің 
болашақ өмірінің ажырамас серігі боларлық 
мамандығын жаңылмай тауып, жарқын 
болашаққа бет алуы. Осы орайда Жүсіпбек 
Аймауытовтың «Мамандықтың жаманы жоқ. 
Бірақ, оның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл - 
жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, 
бұл үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін 
нəрсе» деп ой түйуінен-ақ, қазақ ешқашан да 
мамандық таңдауға бей – жай қарамағандығын 
аңғару қиын емес. Бұл тұжырым ХІХ ғасырдағы 
қазақ жастарының мамандық таңдауындағы 
түйіні. Ал, бүгінгі жастар мамандық таңдауда 
жалтақтыққа бой үйретіп бара жатқан жоқ па?

Әрбір ата-ана баласының биік белестерді 
бағындырып, жоғары жетістіктерге жеткенін, 

сонымен қатар жақсы бір мамандық иесі 
болғанын арман етеді. Мəселен бала тілі 
енді шығып, құлындай құлдыраңдап жүрген 
шағынан бастап – сен бастық боласың, сен 
депутат, министр,  дəрігер, мұғалім, əнші деген 
сияқты жақсы мамандықтарды жанына серік 
етіп өсіреді. Алайда əр адамның қыры мен ебі 
əр түрлі екенін естен шығарып алып жатамыз. 

Қалай дегенмен де бала өсе келе өз арнасы-
мен, жанына жақын істерімен шұғылданады. 
Бұл тек көбіне мектеп қабырғасында ғана қалып 
жатады. Ал оқуын бітіріп  үлкен өмірге аяқ ба-
сар шақта бүгінгі таңдағы жастар мен ата-ана 
санасын баласының икеміне қарай мамандық 
таңдау емес, грантпен кез келген оқуға түсу, 
иə болмаса үлкендер таңдаған мамандықты 
баланың жаны қаламаса да, сол таңдау бой-
ынша жүру баршамыздың жадымызға сіңіп 
қалған тəрізді. Қалайда үлкендердің тілегін 
орындап балалық арманы мен жан қалауынан 
ажырап кетіп жатқан жастар біздің қоғамда 
тым көп. Сіздің таңдауыңызбен оқуға түскен 
балаңыз оқуын жол ортада тастап, немесе 
дипломын қолына алғаннан кейін бұл маған 
қол емес деп жатса таңданбаңыз. Себебі бұл 
өмірдегі балаңыздың таңдауы. 

Адамның өзін-өзі тəрбиелеуі, жар таңдап, 
отау құру, сөйтіп жұрт қатарына енуімен 

өзектесіп жататын мəселенің бірі мамандық 
таңдаудың да адам өмірінде маңыздылығы 
жоғары екенін сөз басында тілге тиек еттік. 
Көз салып айналаңызға бір қараңыз дипломы 
қалтасында бірақ онымен қызмет етіп қызығына 
кенеліп, талай жыл маңдай терін төгіп оқыған 
білімінің жемісін жеудің орынына өзінің жан 
қалауымен басқа салада қызмет етіп немесе 
өзінің бала арманына жетер жолда жүр. Ал 
кейбіріміз ата-анамыз, аға-əпкелеріміз таңдап 
берген мамандықты оқуды өзімізге міндет деп 
қараймыз. Біздің негізгі қателігімізде осында.

 

Сабақты иен сəтімен деп халқымыз 
тегіннен – тегін айтпаса керек-ті. Көтерген 

тақырыбымызға орай өңіріміздегі беделді 
де белгілі жоғарғы оқу орыны С.Торайғыров 

атындағы Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінің ректоры, э.ғ.д., профессор Ерлан 
Мұхтарұлы Арын мырзамен тілдесудің сəті 
түсті. Ерлан Мұхтарұлының айтуынша: «Біз, 
ата-аналар балаларымызға ағыт бере алмай-
мыз. Біз бала бақшада жүрген «космонавт» 
болам дейтінбіз. Ал қазіргі балалардың мектеп 
бітірер кездегі ойы сол кездегі біздің бірінші 
сыныптағы ойымызбен бірдей. Жəне де жастар 
ойланбайды. Мамандықты таңдап білмейді. 
Мамандық деген бар, таңдау деген бар. Ал, 
оны оқуға түсетін бала білмейді. Кешіріңіз олар 
білуге тиісті. Энергетик деген мамандықты 
алып қараңыз. Ол тек бір мамандық қана емес. 
Сол мамандықтың ішінде қаншама түрлері бар. 
Ал оны ешкімде біле бермейді. Соны жастарға 
жеттік білдіру үшін арнайы орталықтар ашы-
луы керек. Жастарға мамандық бойынша бағыт 
беретін. Ата-аналардың шамасы жетпей жа-
тыр, ал ұстаздар оның функциясын қоғамдай 
алмай жатыр. Қайдан? Ауылда отырып мате-
матикадан беретін мұғалім инженер туралы 
еш хабары жоқ.  сондықтан тағыда айтам ар-
найы орталығы болуы керек. Егер бізге келіп 
балаларымызға мамандықтар жайлы кеңес 
беріңіздер, ашық сабақтар өткізіңіздер десе 
біз қуана келісеміз. Сондай ақ интернеттен 
де қосымша сайттар ашуға болар еді. Төменгі 
балмен грантқа түседі. Бірақ одан мұғалім 
шықпайды. Жастар өз бітірген мамандығы бой-
ынша жұмыс жасамайды. Міне бүгінгі күннің ең 
үлкен қорқынышы» деп сөзін түйді. 
Иə, кез келген мамандық адамның жан 

сұлулығын, үлкен махаббатын талап етеді. Ен-
деше маман¬дығымызға тек күнделікті күйбең 
тірліктің табыс көзі немесе қажеттілік пен 
міндет ретінде қарамайық. 

Қарлығаш ХАШЫМҚЫЗЫ.

МАМАНДЫҚ ТАҢДАУДА МАМАНДЫҚ ТАҢДАУДА 
ҚАТЕЛЕСІП ЖҮРГЕН ЖОҚПЫЗ БА?ҚАТЕЛЕСІП ЖҮРГЕН ЖОҚПЫЗ БА?
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Адам өмірге келгеннен бастап 
көптеген қызықты оқиғаларды ба-
стан кешіреді. Осындай қызықтар 
қатарына мектеп табалдырығын аттау, 
қарлығаш болып алтын ұя мектептен  
ұшу, абитурент соңынан студент атану 
атты өмір баспалдағының оқиғалары 
жатады. 4 жылдық студенттік шақтың 
қиын да қызықты кезеңдерін өткізіп, 
Қазақстан Республикасының 20 жыл-
дығына орайластырылған С.То рай-
ғыров атындағы Павлодар мемлекет тік 
университетінің металлургия, маши-
нажасау жəне көлік факультетінде 
«Елімнің мерейлі жас түлектері» атты 
диплом беру салтанатты жиыны бо-
лып, кешегі студенттер диплом алып 
жас маман атанды. 

«Биылғы оқу жылында біздің 
факультетті 300-ге тарта студент 
бітіргелі отыр. Осы 300-ге тарта 
студентіміз күндізгі бөлімнің студенті 
ғана емес, іштерінде сырттай бөлімде 
оқитын студенттер де бар. Олардың 
арасында 10 студентіміз қызыл ди-
плом алады. Бүгінгі жас мамандар 
алып жатқан мамандық ең үздік 5-ке 
кіреді жəне де бүгінгі таңда қажет ма-
мандардың қатарына жатады. Бүгінгі 
бітіріп жатқан студенттердің арасында 
25% жұмыспен қамтамасыз етілген.
Біздің мамандықтар бойынша 240 
жоғарғы оқу орны мамандар дайын-
дайды. Ал, біздің университетті 10 жыл 
ішінде бітіргендердің ішінде 3 доцент, 
Қазақстанның экономикасының даму-
ына елеулі үлес қосатын зауыттарда 
жоғары дəрежеде істейтін студенттер 
бар. Кешегі студенттер, бүгінгі жас 

мамандарға ақ жол, биік 
шыңдар 

жəне де жемісті еңбек тілеймін» - деді 
өз сөзінде металлургия, машинажа-
сау жəне көлік факультетінің деканы 
Төлеуғазы Төкілұлы. 
Емтихандар, мемлекеттік емтихан-

дар, дипломдық жұмыстарды қорғау 
атты сынақтардан сүрінбей өткен 
студенттердің бүгінгі қуаныштарында 
шек жоқ. 4 жылдық еңбектерінің жемісі 
ретінде көптен күткен дипломдарын 
алды. Осы факультеттің ұстаздары-
ның айтуынша, 2011 жылдың түлектері 
соңғы жылдардың ішінде ең күшті, 
ұйымшыл, мықты, жігерлі түлектердің 
қатарына жатады.
БОРТЫБАЙБОРТЫБАЙ Нұрзатты: Нұрзатты:
Мен мектеп бітіргенде көп ойлы бол-

дым. Ойлана, ата-анаммен ақылдаса 
келе С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетінің ме-
таллургия, машинажасау жəне көлік 
факультетіне оқуға түсуге бел байла-
дым. Мамандығым ауыр болғанмен, 
қызықты. Қызығы мен шыжығы мол 
студенттік шақ қас қағымда өте шықты. 
Осындай кезде қасымызда болып, қол 
ұштарын берген Раиса мен Жанар 
апайларға алғысымды білдіремін.
ГАБДУЛЛИНАГАБДУЛЛИНА Анар: Анар:
Мен мектеп бітірген жылы осы уни-

верситетке оқуға түсем деп алдыма 
мақсат қойдым. Сол мақсатқа жетіп 
осы университеттің студенті атандым, 
енді міне, осы университеттен жас ма-
ман болып шығып отырмын. Осы уни-

верситетте көптеген қызықты 
шақтарым өтті. 4 жыл 
көзді ашып жұмғанша 
өте шықты. Өз басым  
бізге сабақ беріп, білім 
нəрімен сусындатқан 
бар лық ұстаздарға 
айтар алғысым шек-
сіз. Біз сияқты сту-
дент тері көп болсын!

Нұрсулу 
ИСАБЕКОВА.

БУДУЩАЯ «ХОЗЯЙКА» ЛЕСА
У обаятельной Кырмызы очень серьезная и важная специальность – ей, как и ее сокурс-
никам, предстоит заботится о наших лесах. Сегодня у нее – праздник, в руках –  цветы и 
новенький диплом о высшем образовании. А впереди – трудовые будни. Может, если таких 

«Лесное хозяйство» - одна из самых молодых специальностей, по которым готовят в на-
шем вузе. Когда я приехала в Павлодар из с.Каратерек Майского района, то уже знала: 
буду учиться по этой специальности именно в госуниверситете на агротехнологическом 
факультете. В нашем районе   большие лесные массивы, красивая природа, и я, уве-

рена, мои знания пойдут на пользу родной земли.   

У обаятельной Кырмызы очУ обаятельной Кырмызы оч
кам, предстоит заботитснинининн кам, предстоит заботитс
венький диплом о высшем онннононон венький диплом о высшем о

«Лесное хозяйство» - 
шем вузе. Когда я при
буду учиться по этой
факультете. В наш

рена, мои зна

Қазақстанның экономикасының даму
ына елеулі үлес қосатын зауыттарда
жоғары дəрежеде істейтін студенттер
бар. Кешегі студенттер, бүгінгі жас

мамандарға ақ жол, биік 
шыңдар
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В ПОИСКАХ В ПОИСКАХ 
БЕЛОВОДЬЯБЕЛОВОДЬЯ

ЕЛІМНІҢ ЕЛІМНІҢ 
МЕРЕЙЛІ МЕРЕЙЛІ 
ЖАС ЖАС 
ТҮЛЕКТЕРІТҮЛЕКТЕРІ

Кто сказал, что летом студенты от-
дыхают? Те, кому хочется новых впе-
чатлений, отправляются в дорогу. 
Кто-то едет в составе бойцов СМТО, 
другие в составе ежегодной экспеди-
ции «Олкетану» по городам и весям 
страны, третьи – на археологические 
работы. А студенты-филологи второй 
год подряд отправляются за фоль-
клором в места первозданной красо-
ты - Катон-Карагай. Там живут потом-
ки старообрядцев, которые обрели на 
казахской земле свое Беловодье… 
В селах Коробиха и Сенное Катон-

Карагайского района Восточно-
Казахстанской области прошла 
фольклорная, диалектологическая и 
социолингвистическая практика буду-
щих филологов. Как признаются сами 
участники экспедиции, их поразило 
богатство школьного краеведческо-
го музея. Здесь любовно собраны и 
хранятся  предметы старины: иконы, 
кросна, наряд старообрядцев, вы-
шитые полотенца и салфетки, зана-
вески, утварь и т.д. Теперь в гостевой 
книге этого уникального музея имена 
и наших студентов.
Они узнали много нового - и позна-

вательного, и поучительного. Исто-
рии жизней и судеб жителей села 
вызывали и слезы сопереживания, 
когда рассказывали о годах войны и 
голоде, и слезы восхищения, когда 
потомки старообрядцев проговари-
вали древний заговор от болезни или 
пели старую, «тятину», песню. В рам-
ках экспедиции был собран интерес-
нейший материал – устные рассказы 
об истории села, о местных знахарях, 
примеры и поверья, топонимические 
предания и легенды, сказки,  этногра-
фические сведения о народных про-
мыслах, кухне, народной медицине, 
песни и частушки, детский фольклор. 

Наши девушки научились месить те-
сто, как делали это в старину, и даже 
сами запекали хлеб. 
Пейзаж, окружающий село, как 

картина, созданная Всевышним. Это 
действительно уникальный район, 
не только Казахстана, но и всей Цен-
тральной Азии. Горные пики, верши-
ны, покрытые  снегами, чарующие 
леса, быстрые реки, яркие полевые 
цветы -  все это навсегда осталось 
в сердцах искателей фольклора. Не 
зря на этой земле поселились те, кто 
искал гармонии души с природой.  
Село Коробиха - талантливое и 

памятливое. Здесь почти каждый - и 
стар, и млад - поет, сочиняет частуш-
ки, стихи и прозу, здесь умеют краси-
во говорить и дать мудрые советы. 
Здесь поют песни, в которых хранится 
живая душа народа!  Жди нас, Бело-
водье, мы вернемся в следующем 
году. Ведь живой и образной народ-
ной речи остается так же мало, как та-
ких первозданных уголков природы… 
А пока мы разберем свои рюкзаки и 
будем искать единомышленников, 
чтобы бесценные видеоматериалы, 
отснятые на десятки кассет, стали 
фильмом о казахстанском Белово-
дье…
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Əдебиет, театр, кино – 
барлығы адамның бойындағы 
алдамшы сезімдерді мадақтап 
жарнамалайтын бола-
ды. Біз анайылық, зорлық-
зомбылық, садизм сияқты ар-
сыз дүниелер ді мəдениетке 
сіңіретін жəне енгізетін сурет-
ке қолдау көр сетіп, оларды 
дəріптейміз.
Ұятсыздық пен арсыздықты, 

өтірік пен екі жүзділікті, алкого-
лизм мен нашақорлықты наси-
хаттауда аса шеберміз. 
Тек ғана азғантай адамдар, 

өте азғантай адамдар ғана 
айналасында болып жатқан 
бассыздықтардың шығу себебі 
мен төркінін түсініп ұғады. 
Алайда, ондай адамдарды 
дəрменсіздікке ұшыратып, 
күлкіге айналдырамыз, олар-
ды өсекке қалдырудың жəне 
қоғамның қоқыс жəшігіне 
лақтырудың əдіс-тəсілдерін та-
бамыз...
Біз осылайша ұрпақтарды 

бірінен соң бірін аздырамыз. 
Балалар мен жасөспірімдерді 

өз жағымызға тарту үшін 
күресеміз. Жастарды баса на-
зарда ұстап, оларды бұзық-
тыққа, азғындыққа жетелейміз. 
Олардың космополиттерді 
жасап шығарамыз», - деп 
адамзатты шайтани жолмен 
ба ғындырудың ұзақ мерзімді 
стра тегиялық бағдарламасын 
қабылдады. Екінші дүние 
жүзілік майдан бітпес бұрын 
дайындалған құжат мазмұнды 
түрде əлемге өз індетін жұқ-
тырды. Бұдан біздің қоғам да 
тыс қалмады.
Енді жоғарыда айтылған док-

трина біздің қоғамда қалайша 
тұншықтырып отырғанын са-
раптап, саралап көрсек.
Э. Дальлестің: «Біз олардың 

арасынан өз жасақтарымыз 
бен көмекшілерімізді таба-
мыз. Жер бетіндегі тұғыры биік 
халықтарды бірінен соң бірін 
ұлы трагедияға ұшыратып, са-
насын біржолата өшіреміз», - 
деген ойына тоқталсақ. 
Ақиқатында арамызда ба-

тыстық кез-келген үдеріс тер-

ді өзіне жақын қабылдап, ба-
бадан қалған аманат құнды 
мұраларды жат санайтындар 
көп. Бұл «олардың арасын-
да өз жақтастарымыз бен 
көмекшілерімізді табамыз», - 
деген жоспарына дəл келмей 
ме? 
Ары қарай талдар болсақ: 

«Əдебиет пен өнердің əлеу-
меттік мəніне баса назар ау-
дарып, əдебиетшілер мен 
суретшілерді халықтың жү-
регінің түбінде болып жатқан 
процестерді зерделеу мүмкін-
дігінен айырамыз.
Əдебиет, театр, кино – 

барлығы адамның бойындағы 
алдамшы сезімдерді мадақтап 
жарнамалайтын болады. Біз 
секс, зорлық-зомбылық, са-
дизм сияқты арсыз дүниелерді 
мəдениетке сіңіретін жəне 
енгізетін суретке қолдау көр-
сетіп, оларды дəріптейміз», - 
дегені дəл келуде.
Кеше ғана тұшымды ой, 

тағлымды сөз саптайтын 
өнер, мəдениет, қоғам қай рат-

керлерінің сөзіне бүгінде құлақ 
асатын жан бар ма?
Ал көгілдір экранда шығатын 

телевидение де атыс-шабыс, 
зорлық-зомбылық, сексуалдық 
сезім қатар адамилық қасиет-
терге мүлдем жад өнімдерді 
насихаттаудан алдына жар 
салмайды. Жасыратына жоқ 
кейінгі кездері телеарналар 
қазақ тілінде тамаша бағ-
дарламалар шығарамыз деп 
күлкіге айналып жүр. Тарих-
тан тағылым беретін немесе 
жастарға ұлттық тəрбие беретін 
бағдарламаларға қарағанда 
еш мағынасы жоқ əзіл шоулар-
ды шығара бастады. 
Эллен жоспарлағандай: 

«Ұят сыздық пен арсыздықты, 
өтірік пен екі жүзділікті, ал-
коголизм мен нашақорлықты 
аса шеберлікпен, еппен на-
сихаттаймыз», - дегені жүзеге 
асып жатқанын көзбен көріп 
жүрміз.

«Ұятсыздық пен арсыздық» 
демекші қазіргі таңда көшеде 
тыр жалаңаш қыз кетіп бара 
жатса таң қалмаймыз. Ал егер 
ұяттан денесіндегі əуретті 
жерлерін жабынған қызды 
көрсек ерсі көрінетін жағдайға 
жеттік. Тағыда біздің бабалары-
мызда орамал тағу болмаған, 
қыздардың, жас келіншектердің 
орамал тағуы дұрыс емес 
деген қоғамдық ойдың кезіп 
жүргеніне біраз болды. (Сон-
да біздің бабаларымызда тыр 
жалаңаш жүру дəстүрі болған 
ба екен? – А.А.)
Адамзаттың асылы хазіреті 

Мұхаммет (с.ғ.с.) «Мен ол 
кезенді көрмеймін. Ол уақытта 
əйел заты киім киеді, бірақ, 

киімдерінен барлық денесі 
көрініп тұрады. Міне, солар 
сөзсіз тозақтықтар», - деп 
ескертсе де, оған зейін, назар 
салар сылқымдарымыз жоқ. 
Өтірік айту, екі жүзділікті жə-

не алкоголизм мен нашақорлық 
жайлы сөз қозғаудың өзі 
артық болар. Оны күнделікті 
өмірімізде көзімізбен көріп 
жүрміз ғой!
Жоғарыда «Тек ғана азғантай 

адамдар, өте азғантай адам-
дар ғана айналасында болып 
жат қан бассыздықтардың 
шы ғу себебі мен төр кі нін 
түсініп ұғады» - дегені шын-
дық. Бірақ, осы аз ғана ұлт 
жанашырларының (ақын-
жазу шылар, қоғам қай рат-
керлері, журналисттер) сөзіне, 
үніне, ойына жүгінетін, сөзге 
тоқтайтын қазақ азайып бара-
ды.
Демек, осыдан ғасыр бұрын 

жоспарланған доктрина бүгін 
біздің қоғамды толығымен 
бағындырып отырғанын көріп 
отырсыздар. 
Ол - ащы болса ақиқат.
Енді бұдан шығар түзу даңғыл 

жол қандай? Шығар жол тек 
қайта ұлттық менталитетімізге, 
қазақтық қасиеттерімізге қайта 
оралу. Одан басқа жол мүлде 
жоқ.
Ал бұл жолды таңдамай, дəл 

бүгінгідей батыстық бағытпен 
азғындауымызды тоқтатпасақ 
ертең-ақ санасы мен зейіні 
жоқ мақұлыққа айналарымыз 
əбден мүмкін.
Ендеше таңдар жол біреу 

ғана...

Айнұр АНАРБЕКОВА 

ҚАЗАҚТЫҚ ҚАСИЕТІМІЗДІ ҚАЗАҚТЫҚ ҚАСИЕТІМІЗДІ 
САҚТАУ УАҚЫТ СЫНЫ САҚТАУ УАҚЫТ СЫНЫ 

1945 жылы АҚШ Орталық барлау қызметінің 
басшысы Эллен Даллес адамзатқа 

1945 жылы АҚШ Орталық барлау қызметінің 
басшысы Эллен Даллес адамзатқа 

қарсы жаңа доктрина қабылдайды. Аса құпия түрде дайындалған 
доктринада: «Ерте 

қарсы жаңа доктрина қабылдайды. Аса құпия түрде дайындалған 
доктринада: «Ерте 

ме кеш пе екінші дүниежүзілік соғыс 
аяқталады. Барлығы реттеледі, етек жеңін 

ме кеш пе екінші дүниежүзілік соғыс 
аяқталады. Барлығы реттеледі, етек жеңін 

жинайды. Біз қолда бар бүкіл алтынымы
зды, материалдық қуатымызды адамдарды 

жинайды. Біз қолда бар бүкіл алтынымы
зды, материалдық қуатымызды адамдарды 

дүбәра етуге жұмсаймыз. Хаост
ың ұрығын сеуіп, олардың құнды

лықтарының орны-

дүбәра етуге жұмсаймыз. Хаост
ың ұрығын сеуіп, олардың құнды

лықтарының орны-

на жалған жасанды құндылықтар жасап, соған сен
уге мәжбүр қыламыз. Біз оларды

ң 

на жалған жасанды құндылықтар жасап, соған сен
уге мәжбүр қыламыз. Біз оларды

ң 

арасынан өз жасақтарымыз бе
н көмекшілерімізді табамыз. Ж

ер бетіндегі тұғыры 

арасынан өз жасақтарымыз бе
н көмекшілерімізді табамыз. Ж

ер бетіндегі тұғыры 

биік халықтарды бірінен соң бірін ұлы трагедияға ұшыратып, санас
ын біржолата 

биік халықтарды бірінен соң бірін ұлы трагедияға ұшыратып, санас
ын біржолата 

өшіреміз. Әдебиет пен өнердің әлеуметтік мәніне
 баса назар аударып, әдебиетш

ілер 

өшіреміз. Әдебиет пен өнердің әлеуметтік мәніне
 баса назар аударып, әдебиетш

ілер 

мен суретшілерді халықтың ж
үрегінің түбінде болып жатқан

 процестерді зерделеу 

мен суретшілерді халықтың ж
үрегінің түбінде болып жатқан

 процестерді зерделеу 

мүмкіндігінен айырамыз.мүмкіндігінен айырамыз.
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А Сіз патриотсыз ба?Сіз патриотсыз ба?

Патриотизм немесе патриоттық грек тілінен аударғанда елдес, отандас Патриотизм немесе патриоттық грек тілінен аударғанда елдес, отандас 
деген мағына береді. Патриоттық сезім отанға деген сүйіспеншілік, елдің, деген мағына береді. Патриоттық сезім отанға деген сүйіспеншілік, елдің, 
жердің қызығушылықтарын көздейтін адамгершілік тәрбие мен саяси прин-жердің қызығушылықтарын көздейтін адамгершілік тәрбие мен саяси прин-
цип болып табылады. Патриотизмнің тарихы сонау мыңжылдықтардағы мем-цип болып табылады. Патриотизмнің тарихы сонау мыңжылдықтардағы мем-
лекет, мемлекет ішіндегі жүйе, тіл, діннің пайда болуымен, қалыптасуымен лекет, мемлекет ішіндегі жүйе, тіл, діннің пайда болуымен, қалыптасуымен 
қатар келеді.қатар келеді.
Патриоттық сезім дегенде, ең алдымен, отанға деген сүйіспеншілік пен қарым Патриоттық сезім дегенде, ең алдымен, отанға деген сүйіспеншілік пен қарым 

– қатынас ойға келеді. Осы принципке байланысты қазіргі таңның жастарының – қатынас ойға келеді. Осы принципке байланысты қазіргі таңның жастарының 
бір бөлігі өздерін патриотпыз десе, кейбіреулері  өздерін патриотпыз деп айта бір бөлігі өздерін патриотпыз десе, кейбіреулері  өздерін патриотпыз деп айта 
алмайды. Ал, енді осы патриоттық сезім жайлы айналамыздағы замадастары-алмайды. Ал, енді осы патриоттық сезім жайлы айналамыздағы замадастары-
мызбен аға буынның ойы қалай екен?мызбен аға буынның ойы қалай екен?

1. Патриоттық дегенді қалай түсінесіз?1. Патриоттық дегенді қалай түсінесіз?
2. Патриоттықтың қанша түрі бар?2. Патриоттықтың қанша түрі бар?
3. Сіз өзіңізді патриотпын деп есептейсіз бе?

Жұмабек Жұмабек СМАНОВСМАНОВ, 
«Қазақстан Заман» 
халықаралық газетінің 
меншікті тілшісі меншікті тілшісі 

1. Отанын шексіз сүю, 
қоршаған ортасына 
пайдалы бір əрекет ету 
адамзат баласы үшін 
патриоттық сезім бол-
са керек. Жарық дүние 
есігін ашқан екенсің, 
қоғамға қалтқысыз 
қызмет ету қажет. 

2. Бұл сұраққа жау-
ап беру үшін белгілі 
бір мөлшерде ғы-
лыммен айналысу 
керек шығар. Бəл-
кім,менің құзырым 
да жеткіліксіз шығар.Əйтсе де, азаматтық позиция, жеке пікір 
тұрғысынан айтар болсам, мен білетін бүгінгі патриотизмнің 
екі түрі бар. Мұныммен біреу келісер, яки келіспес. Ол да 
əркімнің өз еркі. Біріншісі – нағыз патриотизм. Елім, жұртым 
деп «жарғақ басы жастыққа тимейтін», «соқыр көздің өзінен 
жас тамғызатын» жанның қолынан ғана келетін азаматтықты 
таныта білетіндерге қатысты айтылған сөз.Олар ешқашан 
мен ананы істедім, мен мынаны жүзеге асырдым дегенді 
айтпайды.
Ал, екіншісі – жалған патриотизм. Жеке бастың қамын 

жеп, өз ұпайын түгендеуді мақсат тұтып, көкірегін керіп, 
өзін көрсетудің амалын іздейтіндерді осы санаттағыларға 
жатқыза алар едім. 

3. Шын мəніне келгенде елімізді мекен еткен он алты 
миллионнан астам жанның бəрі де патриот болуға тиіс. 
Парызым, борышым деп ұқса игі. Жеке басыма қатысты 
сұраққа жауап беруге мен дайын емес сияқтымын. Асылы, 
елдігімізді, ұлттық құндылықтарымызды сақтап қалуға аз да 
болсын септігім тиіп жатса, маңайымдағылардың өзі айтар. 
Пендешілдікке салынып мен патриотпын деп айту, айқайлау 
күпірлік болар. 

ніңнің 

үю, 
на
у 
н

Іңкар АКШАМБАЕВААКШАМБАЕВА, , 
3 курс студенті

1. Патриот – елі, жері үшін 
немесе күнделікті оқу үшін 
ішкен асын жерге қояр, отқа 
да түсуге дайын адам болу 
керек. Сонымен қатар,ең 
бастысы, адамның  бойында 
адамгершілік қасиеті басым 

тұлға деп түсінем.  
2. Патриоттықтың түрлерін білмеймін.
3. Өзімді 100% патриотпын деп есептей 

алмайтын шығармын.Себебі, қазіргі заман-
да адамдар бір –біріне жау болып кеткен, бір 
-біріне қастық ойлап жүрген заман ғой жəне 
де бір қынжылтатыны бізді патриоттыққа 
тəрбиелейтін мемлекет басшыларының түрі 
мынау... Бірақ, мен өз басым патриот болуға 
дайынмын.Себебі, мен болашақ тарихшы-
мын. Мен ертеңгі қазақстанның болашағын 
дайындайтын мұғаліммін!!!

Нұрсұлтан Нұрсұлтан ШАКИРОВШАКИРОВ, , 
3 курс студенті3 курс студенті

1. Патриот - елін, 
жерін,отанын сүйетін азамат 
немесе азаматша деп ой-
лаймын.

2. Менің ойымша, 
патриоттықтың 2 түрі 
болады.Олар  шын па-
триот пен патриот. 

3. Əрине, мен өз елімнің, жерімнің патрио-
тымын.Себебі,мен елімнің болашағын ой-
лаймын.Мен өз елім үшін жасаған істермен 
мақтанбаймын, бірақта, өз елімнің патриоты 
екенімді бір іспен болсын дəлелдедім деп 
ойлаймын.Ол биылғы жылдың мамыр айын-
да өткен «Майдан жолы» атты отрядпен жат 
жерде марқұм болған ата –бабаларымыздың 
мəйіттеріне барып, Псковск елді мекенінде 
зерттеу жұмыстарын жүргіздік.Мен осы са-
пармен мақтана аламын.

Нұрсұлу Нұрсұлу ИСАБЕКОВА.ИСАБЕКОВА.
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– бұл көп салалы жоғарғы оқу орны. Мемлекеттік және орыс тілінде әр – бұл көп салалы жоғарғы оқу орны. Мемлекеттік және орыс тілінде әр 
түрлі бағытты жоғарғы кәсіби білімді күндізгі және сырттай оқу бөлімінде, түрлі бағытты жоғарғы кәсіби білімді күндізгі және сырттай оқу бөлімінде, 
толық (жалпы, орта білім беру негізінде) және қысқартылған (орта кәсіптік толық (жалпы, орта білім беру негізінде) және қысқартылған (орта кәсіптік 
және жоғары білім негізінде) оқу бағдарламаларымен, сонымен қатар 9-шы және жоғары білім негізінде) оқу бағдарламаларымен, сонымен қатар 9-шы 
және 11-шы сыныптан кейін орта кәсіптік білім беретін мамандарды дай-және 11-шы сыныптан кейін орта кәсіптік білім беретін мамандарды дай-
ындайды. Университет құрамындағы 9 факультет жұмыс істейді:ындайды. Университет құрамындағы 9 факультет жұмыс істейді:

• ТАРИХ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 
• ГУМАНИТАРЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ
• ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА ЖƏНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ 
• ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖƏНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ФАКУЛЬТЕТІ 
• АГРОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 
• ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ 
• АРХИТЕКТУРА ЖƏНЕ ҚҰРЫЛЫС ФАКУЛЬТЕТІ 
• МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНА ЖАСАУ ЖƏНЕ КӨЛІК ФАКУЛЬТЕТІ 
• ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ

№ Шифр Мамандықтар 
атауы Мамандану атауы

Мамандыққа 
бейімдейтін 

пəн

Тест сынағы 
өтетін 4-ші 

пəн
1 5B010300 Педагогика жəне 

психология
 Биология Биология

2 5B010600 Музыкалық білім  1-ші шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

2 шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

3 5B010700 Бейнелеу өнері жəне 
сызу

 1-ші шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

2 шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

4 5B010800 Денешынықтыру 
жəне спорт

Денешынықтыру жəне 
спорт

1-ші шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

2 шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

5 5B011400 Тарих  Дүние жүзілік 
тарих

Дүние жүзілік 
тарих

6 5B011700 Қазақ тілі мен 
əдебиеті

 Қазақ тілі Қазақ 
əдебиет

7 5B011800 Орыс тілі мен 
əдебиеті

 Орыс тілі Орыс 
əдебиеті

8 5B011900 Шет тілі: екі шет тіл Ағылшын тілі
Неміс тілі

Шет тілі Шет тілі

9 5B012000 Кəсіптік білім Кəсіпкерлік жəне еңбек 
технологиясы
Өндірістік кəсіпорын 
(сала бойынша):
- құрылыс;
- тамақ өнімдері өндірісі;
-машина жасау өндірісі;
-металлургия өндірісі;
-өнеркəсіп өндірісі жəне 
қоршаған ортаны қорғау.
Қызмет көрсету өндірісі 
(сала бойынша):
- ақпараттық техноло-
гиялар.

Математика Физика

10 5B020300 Тарих  Дүние жүзілік 
тарих

Дүние жүзілік 
тарих

11 5B020400 Мəдениеттану  Қазақстан 
тарихы

Дүние жүзілік 
тарих

12 5B020500 Филология: қазақ 
тілі
Филология: орыс тілі

 Қазақ тілі
Орыс тілі

Қазақ 
əдебиеті
Орыс 

əдебиеті
13 5B020700 Аударма ісі Орысша-қазақша аудар-

машы
Ағылшын тілі
Неміс тілі

Шетел тілі Шетел тілі

14 5B021000 Шетел филология-
сы: ағылшын тілі

Ағылшын тілі
Неміс тілі

Ағылшын тілі Ағылшын тілі

15 5B030100 Қуқықтану  Дүние жүзілік 
тарих

Дүние жүзілік 
тарих

16 5B040200 Аспапта 
орындаушылық

Шекті аспаптар 
Үрлемелі жəне ұрмалы 
аспаптар
Фортепиано

1-ші шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

2 шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

17 5B042000 Сəулет Ұйлер жəне қоғамдық 
ғимараттардың сəулеті

1-ші шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

2 шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

18 5B042100 Дизайн Сəулеттік дизайн
Өнеркəсіптік дизайн
Графикалық дизайн

1-ші шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

2 шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

19 5B050200 Саясаттану  Қазақстан 
тарихы

Дүние жүзілік 
тарих

20 5B050300 Психология Əртүрлі халық жіктеріне 
арналған дəрігерлік-
психологиялық қызмет 
көрсету
Практикалық психолог

Биология Биология

21 5B050400 Журналистика  1-ші шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

2 шы ғар-
ма шы лық 
емтихан

22 5B050600 Экономика Математика География
23 5B050700 Менеджмент Математика География
24 5B050800 Есеп жəне аудит  Математика География
25 5B050900 Қаржы Математика География
26 5B051000 Мемлекеттік жəне 

жергілікті басқару
 Математика География

27 5B060100 Математика Актуарды математика Математика Физика
28 5B060200 Информатика  Математика Физика
29 5B060400 Физика  Физика Физика
30 5B060700 Биология  Биология Биология
31 5B060800 Экология  Биология Биология
32 5B060900 География  География География
33 5B070100 Биотехнология Азық-түлік биотехноло-

гиясы
Ауылшаруашылық био-
технологиясы

Биология Биология 

34 5B070200 Автоматтандыру 
жəне басқару

Басқару жүйелерін 
автоматтандыру жəне 
информатизациялау 
Технологиялық 
процесстерді автомат-
тандыру

Математика Физика

35 5B070300 Ақпараттық жүйелер Экономикадағы 
ақпараттық жүйелер 
Инженерлік қызметтегі 
ақпараттық жүйелер 
Юриспруденциядағы 
ақпараттық жүйелер 
Білімдегі ақпараттық 
жүйелер 

Математика Физика

36 5B070400 Есептеу тех-
никасы жəне 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

 Математика Физика

37 5B070800 Мұнай-газ ісі  Математика Физика 
38 5B070900 Металлургия Қатты металлургия

Сұйық металлургия 
(қара)
Сұйық металлургия 
(түсті)

Математика Физика

39 5B071200 Машина жасау  Математика Физика
40 5B071300 Көлік, көлік техника-

сы жəне технология-
лары

Автомобиль жəне трак-
тор жасау
Автомобильдер жəне ав-
томобиль шаруашылығы
Вагондар жəне вагон 
шаруашылығы
Локомотивтерді пайда-
лану жəне жөндеу

Математика Физика

41 5B071600 Аспапжасау  Математика Физика
42 5B071700 Жылу энергетикасы Жылу электр станция-

лары
Өнеркəсіптік жылу энер-
гетикасы

Математика Физика

43 5B071800 Электрэнергетикасы Электр станциялары 
Электрэнергетикалық 
жүйелер мен тораптар
Электрмен жабдықтау 
(салалар бойынша)
Электржүйесі жəне авто-
маттандыру

Математика Физика

44 5B071900 Радиотехника, 
электроника жəне 
телекоммуникация-
лар

Телекоммуникациялар Математика Физика

45 5B072000 Бейорганикалық 
заттардың химиялық 
технологиясы

 Химия Химия

46 5B072100 Органикалық 
заттардың химиялық 
технологиясы

 Химия Химия

47 5B072400 Технологиялық 
машиналар жəне 
жабдықтар (сала 
бойынша)

Физика Физика

48 5B072700 Азық-түлік 
тағамдары техноло-
гиясы

Тамақ өнімдері 
жəне қоғамдық 
тамақтандырудағы 
сервис
Ет жəне балық 
өнімдерінің техноло-
гиясы
Сүт жəне сүт өнімдерінің 
технологиясы

Химия Химия

49 5B072900 Құрылыс Үйлер мен ғимараттарды 
есептеу жəне жобалау
Өнеркəсіптік жəне 
азаматтық құрылыс 
технологиясы

Математика Физика

50 5B073000 Құрылыс материал-
дарын, бұйымдарын 
жəне конструкцияла-
рын өндіру

Математика Физика

51 5B073100 Қоршаған орта-
ны қорғау жəне 
өмір тіршілігінің 
қауіпсіздігі

 Математика Физика

52 5B073200 Стандарттау, 
метрология жəне 
сертификаттау (сала 
бойынша)

Математика Физика

53 5В074500 Көлік құрылысы Темір жол құрылысы
Аэродромдардың 
жəне автомобильдік 
жолдардың құрылысы

Математика Физика

54 5В080100 Агрономия  Биология Биология 
55 5В080200 Мал шаруашылығы 

өнімдерін өндіру 
технологиясы

 Биология Биология

56 5В080700 Орман ресурста-
ры жəне орман 
шаруашылығы

 География География

57 5В090100 Көлікті пайдалану 
жəне жoк қозғалысы 
мен тасымалдауды 
ұйымдастыру 

Автомобильді көлікте 
тасымалдауды 
ұйымдастыру
Жол қозғалысын 
ұйымдастыру
Теміржол көлігінде тасы-
малдауды ұйымдастыру

Математика Физика

58 5В090200 Туризм  География География
59 5В090500 Əлеуметтік жұмыс Əртүрлі катего-

рия тұрғындарына 
əлеуметтік-медициналық 
қызмет көрсету
Əкімшілік жəне 
əлеуметтік жұмыс 
менеджменті

География География

60 5В091000 Кітапхана ici  Əдебиет Əдебиет

Ауыл квотасы бар мамандықтар

БІЗДІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 140008 Павлодар қ., Ломов к., 64, 132а каб.
 тел. (8-7182) 67-37-73 – Қабылдау комиссиясы
 140008 Павлодар қ., Ак. Шокин атындағы к., 139,

  202 каб.
 тел. (8-7182)  67-36-50 – Дайындық курстары

С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІС. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
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8 лет назад в университете появилась своя Студен-
ческая филармония. Сегодня ее артистов знают дале-
ко за пределами Павлодарского Прииртышья. Они не 
только участвуют во всех крупных мероприятиях обла-
сти, но и достойно представляют регион в Республике. 
Будущие экологи, инженеры, переводчики, журнали-
сты реализуют свой творческий  потенциал на сцене. 
Многие из тех, кто начинал свою творческую карьеру 
на студенческой сцене, получает консерваторское об-
разование, играет в театре.
Оркестр казахских народных инструментов им.Естая, 

студия танца «Ақ ерке», группа современного танца 
«Джем», вокальная студия «Ертіс жұлдыздары» эти 
четыре коллектива удостоены звания народного. Сту-
дия эстрадной песни «Шабыт», студенческий театр, 
струнный ансамбль «Ақжелен», вокально- инструмен-
тальный ансамбль «Магнит» – эти и другие коллекти-
вы также полюбились павлодарцам и гостям нашего 
города. 
Развитию Студенческой филармонии способствует 

мощная материально-техническая база – от сцени-
ческих костюмов художественных коллективов до со-
временной звукоусилительной и световой аппаратуры 
и оснащенного концертного зала на 462 мест. Мы не 
ищем таланты – мы создаем условия для их огранки!  

Жизнь в режиме Жизнь в режиме 
«REC»!«REC»!

«Будущее – за IT-технологиями», 
- считают в университете, и на их 
развитие средств не жалеют. В 
семье  IT-технологий прибыло – 
с сентября прошлого года в вузе 
появился свой Центр учебного 
телевидения с его молодой и ам-
бициозной командой во главе с 
Асланом Джусуповым.
Солидный видеоархив, видео-

фильмы, ролики – все это создано 
нашими операторами, режиссе-
рами и видеоиженером. Радость 
первых успехов, когда на Между-
народном Форуме, посвящен-
ном известному казахстанскому 
тележурналисту молодая коман-
да Центра заняла первое место 
за лучший видеоролик, обойдя 
флагман – КазНУ им.аль-Фараби. 
Здорово, что видеокамеры и 
пульт доверили молодым. Ведь 
телевидение – это динамика и не-
зашоренность взгляда. А этого у 
молодежи не отнять. И эта коман-
да всегда готова поддержать та-
ких же молодых и дерзких своих 
сверсников, которые хотели бы 
снять «ну просто чумовой» сюжет 
или просто рассказать свою теле-
версию событий. Нас найти легко 
– спросите адрес у будущих жур-
налистов, которые учатся в уни-
верситете…   

В число трех лучших музеев вузов 
Республики наряду с музеями КазНУ 
им.аль-Фараби и КазГЮА вошел и музей-
ный комплекс ПГУ им.С.Торайгырова. Та-
кое решение принял оргкомитет Между-
народного Форума «Музей как феномен 
истории и современности», который про-
ходил в рамках празднования 20-летия 
Независимости в Астане. 
Организаторами Форума  выступили 

этно-мемориальный комплекс «Карта 
Казахстана «Атамекен»» и Акимат Аста-
ны. Участниками Форума были предста-
вители музеев нашей страны, стран СНГ, 
Турции. В режиме оn-line музеи Казах-
стана и России представляли свою дея-
тельность  по сохранению и преумноже-
нию историко-культурного наследия. 
Культурная программа форума включи-
ла в себя также закладку участниками 

«Аллеи музееведов», посещение пло-
щади «Отан қорғаушылар» и возложе-
ние цветов к «Вечному огню», экскурсию 
в  Музей Первого Президента и в Пре-
зидентский Центр культуры, монумент 
«Байтерек»,  Музей современных ис-
кусств и «Музей С.Сейфуллина». Форум 
завершился праздничным фейерверком 
и концертом, посвященным Междуна-
родному Дню музеев. 
Как отметила директор музейного ком-

плекса университета Г.Х.Рахимжанова, 
организаторами Форума было отмечен 
тот факт, что музейный комплекс ПГУ 
им.С.Торайгырова, представляющий 
большое разнообразие  экспозиций и 
широкий  коллекционный фонд, был 
создан в сравнительно короткие сроки и 
является следствием активной политики 
руководства в сохранении и пропаганде 

историко-культурного наследия. Надо 
отметить, что звание номинации «Луч-
ший музей высшего учебного заведе-
ния» оспаривали 27 вузовских музеев

Л.СЕЛИВАНОВА

Такими словами встретили нас пре-
подаватели нашего родного вуза, на 
тот момент Казахского государственно-
го технического университета. Благо-
даря энтузиазму, энергичности, можно 
сказать, одержимости, заведующей 
кафедрой Щетининой Тамары Викто-
ровны в 1993 г. в Павлодаре открылись 
новые специальности: «Химическая 
технология неорганических веществ» и 
«Химическая технология органических 
веществ».

В такое сложное время, когда огром-
ная страна «трещала по швам», руши-
лись все связи между промышленными 
гигантами, разбросанными в разных 
республиках, наши педагоги не только 
не опустили руки, они и нас, поставили 
на ноги. Сейчас семья выпускников-
химиков- технологов насчитывает око-
ло 800 человек.
Несмотря на все экономические по-

трясения, мы доучились и защитили 
первые дипломные проекты по глино-
земному производству, по нефтепере-
рабатывающему и химическому заводу, 
на тот момент переживающему не са-
мые лучшие времена.
Многих преподавателей так и хочет-

ся назвать «эксклюзивными». Ради нас 
они оставляли свои производственные 
дела, открывали нам глаза на вопросы 
технологии химических производств. 
Замечательные лекции Малькова Иго-
ря Викторовича, Солнышковой Ванды 
Константиновны сменялись, практикой 
у Жапаргазиновой Кульшат Хайрул-
лаевны - задачи, формулы, расчеты, 
справочники..., а вот и лабораторная 
работа, а это значит, будет новый син-
тез - из совершенно неинтересных ве-

ществ мы «насинтезируем» такое что-
то новое, с таким «чудным» запахом, а 
там и аналитика у Убаськиной Натальи 
Владимировны: вот вам, пожалуйста 
смесь неких веществ, извольте дать 
полный расклад - какие там катионы, 
анионы, и почему. Благодаря их усили-
ям мы постигали химическую науку во 
всей ее полноте. 
Особое внимание преподаватели ка-

федры Яковкина Лариса Никоноровна 
и Пастух Виктор Петрович уделяли экс-
курсиям в действующие производствен-
ные цеха и лаборатории, старались 
всех «пристроить» на производствен-
ную практику; а практикантов брали 
неохотно, так как для большинства 
предприятий будущее представлялось 
в туманном свете. Но в результате, по-
сле практики, многие наши студенты, 
определились с будущим местом ра-
боты, зарекомендовав себя с хорошей 
стороны.
С момента нашего выпуска мину-

ло тринадцать лет. Большинство на-
всегда связало свою жизнь с наукой 
химией и химической технологией. 
Практически все парни нашей груп-
пы успешно трудятся на АО «ПНХЗ», 

занимая ответственные должности. 
Многие реализовались на химическом 
поприще в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Другие получили вто-
рое высшее образование и продолжа-
ют работать на тех же предприятиях, 
куда пришли в юности, а есть и такие, 
кто остался на родной кафедре, что-
бы продолжить дело своих любимых 
учителей.
Особые слова благодарности Щети-

ниной Тамаре Викторовне за факуль-
тативный курс «Аналитическая химия и 
технический анализ», организованный 
ею специально для девушек, чтобы мы 
смогли успешно работать в лаборато-
риях. В моей каждодневной работе я 
постоянно возвращаюсь к тем вопро-
сам, которые раскрывала на своих за-
нятиях Тамара Викторовна.
Пусть живут традиций нашей кафе-

дры, и все новые, и новые студенты 
пройдут «обряд посвящения в химики». 
Здоровья и долгих лет жизни всем пре-
подавателям.

О. БЕЛИЧЕНКО,
инженер-химик ЦЗЛ-ОТК 

АО «Алюминий Казахстана» 
Выпуск 1998г.
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7Факультет тынысы

- Марат Қырықбайұлы, 
факультеттің құрылған 
жылы, тарихына қысқаша 
тоқ тала кетсеңіз...

- Осыдан елу жыл бұрын Пав-
лодарда ең алғашқы жоғары 
оқу ордасы – Индустриалды 
институт есігін айқара ашты. 
1960 жылы институтта үш фа-
культет ашылды: инженер-
құрылыс факультеті, машина 
жасау факультеті жəне энерге-
тика факультеті. Сол кезде Пав-
лодар облысында өндірістік 
комплекстер қарқынды даму 
үстінде болатын. Квалифи-
кациясы жоғары мамандар 
жетіспейтін. Солардың бірі 
құрылыс инженерлері еді. 
Инженер-құрылыс факультеті 
сол 60-ыншы жылдардан ба-
стау алады. 

2001 жылы қара шаңы-
рағымызға Ерлан Мұхтарұлы 

Арын келіп, факультетті кеңей-
тіп, жетілдіруге, дамытуға 
мүмкіндік берді. Сонда біз 
қосымша «сəулет», «ди-
зайн» сынды мамандықтарды 
қостық. Сол себепті де сəулет-
құрылыс факультеті деп атау-
ын өзгерткен болатынбыз.

- Факультетте қай маман 
түрлерін даярлайсыздар?

- «Құрылыс», «транспорттық 
құрылыс», құрылыс бағытын-
дағы «стандарттау, метрио-
логия жəне сертификаттау», 
«құрылыс материалдарын, 
бұйымдары мен конструкция-
ларын өндіру», «сəулет» пен 
«дизайн» сияқты мамандықтар 
бар. Былтыр «Бейнелеу өнері 
мен сызу» мамандығын аштық. 
Мектептерге бейнелеу өнері 
мен сызудан беретіндей даяр-
лаймыз. Себебі, бізге келгенде 
балалардың сызулары нашар-
лау. Көбін білмейді. Сұраймыз 
себебін. Сонда сызудан беретін 
мұғалімдердің жоқтығының 
сал дарынан деп жатады. Сызу 
пəнінен мұғалімді дайындай-
тын мамандықты ашу керек 
деп шештім. Қазір Елбасы-
мыз да мектептерге көп көңіл 
бөліп жатыр. Біздің техникалық 
мамандықтарға да міндетті 
түрде сызбалар керек.

 - Факультеттің бүгінгі күнге 
дейінгі жетістіктері?  

- Біз студенттерімізбен 
мақтанамыз. Біздің студент-
тер мықты əрі өте дарын-

ды. Жыл сайын облыстық, 
республикалық студент жа-
стар арасындағы олимпиада-
ларда, республикалық диплом 
жобаларының байқауында, 
кəсіби сəулетшілер мен 
дизайнерлердің үлкен до-
даларында қанжығасына тек 
бірінші орындарды байлайды. 
Мəселен, 2009 жылы Тұңғыш 
Президент қоры, Қазақстан 
Республикасының Мəдениет 
министрлігі жəне Қазақстан 
дизайнерлер одағының бір-
лесіп «Қала мен дизайн» 
атты кəсіби сəулетшілер 
мен дизайнерледің жары-
сын өткізді. Ол ең алғашқы 
рет ұйымдастырылған бола-
тын. Сонда біздің студенттер 
«сəулет» бойынша І,ІІ орын-
дарды, «қоғамдық тұрғын 
үйлер» бойынша І,ІІ орын-
дарды жеңіп алды. 2001-2009 

жылдары аралығында ең үздік 
көрсеткіштерді көрсеткеннен 
кейін, Түркия еліне халықаралық 
жарысқа жолдама алдық. 2009 
жылы қараша айында Павло-
дар облысынан барған топ ең 
белсенді əрі дарындарға толы 
болып танылды. Құрылыс 
мамандығынан екі студент, 
сəулетші-дизайнерден бес 
студент қатысты. Сол жары-
стан барлығы халықаралық 
стандарттағы мақтау қағаз-
дарын, сертификаттарын алды. 
Артем Замараев деген сту-
дентіміз ІІІ орынды жеңіп алды. 
Дүниежүзілік сəулет өнеріне 
еңбегі сіңген сəулетші комиссия 

төрағасы Артем Замараевтың 
жобасына жақындап, тандана 
қарап тұрып, «шедевр» деді.  

2010 жылы да Тұңғыш Пре-
зидент қоры мен Қазақстан 
дизайнерлерінің одағының 
бірлесіп ұйымдастыруымен 
болған «Қала мен дизайн» 
атты жарысқа біздің балалар 
қатысып, Алма Хабдесова де-
ген студентіміз І орынды, Ви-
прицких Варвара ІІ, Иванчен-
ко Андрей ІІІ  орынды жеңіп 
алды. Мұндай үлкен додада 
студенттерден басқа, кəсіби 
сəулетшілер, дизайнерлер 
қатысатынын ескерсек, бұл біз 
үшін үлкен жетістік болып та-
былады.  

- Студенттер практиканы 
қайдан өтеді?

- Біздің университет студент-
теріміздің сапалы білім алған-
нан кейін, оны тəжірибе 

жүзінде іске асыру 
үшін, үлкен фирма-
лармен келісімшартқа 
отырған болатын. 
Мəселен, «Иртыш 
Трансстрой» ассо-
циациясы, «Сталь-
монтаж», «Жəрдем». 
Кеңес одағы кезінде 
практикаға басқа 
қалаға, тіпті басқа 
елге барып өтуге 
мүмкіндік болатын. 
Мысалы, мен прак-
тиканы бір жылда-
ры Челябіде, бір 
жылдары Мəскеуде, 
бірде мында Павло-
дарда өткенмін. Ал 

қазіргі кезде ондай жағдай жоқ. 
Сондықтан соңғы іссапарда 
Магнитагорлық техникалық 
мем лекеттік университетімен 
«Студенттік мобильділік» бағ-
дарламасы аясында біздің 
металлург студенттерді сон-
да жіберетіндей келісімшарт 
жасадым. Сонымен қатар, 
аталмыш бағдарламаның ая-
сында мында біздің студент-
терге дəріс оқып, мастер класс 
беретіндей Ташкенттен техника 
ғылымдарының докторы, про-
фессор, академик Тұрсынбай 
Рашидовты, Швецияның 
Лун университетінен Тор-
лейф Бралгридті, Мəскеу 
Мемлекеттік құрылыс универ-
ситетінен техника ғылым-
дарының докторы, профессор 
Еремин Константин Иванович-
ті, Кэмбридж университетінен 
матемитика-инженеринг ғы-
лы мы ның докторы, академик 
Кайрнкрос Александр Мес-
сентті, Одессадан техника 
ғылымдарының докторы Ме-
нелюк Александр Ивановичті 
шақыртамыз деп жоспарлап, 
қазіргі кезде тығыз байланыс 
орнатудамыз.   

- Оқу бітіргендердің жұ-
мыспен қамтылуы қалай?    

- Студентеріміз сапалы, 
мықты білім алғандықтан, 
көптеген ірі фирмаларға жол-
дама алып, жұмысқа орна-
ласып жатады. Əрине өздері 
іздейді жұмысты, бірақ көбінесе 
арнайы шақырулар келіп жата-
ды. Бізде бітіргендер AutoCAD 
жəне Аutodesk Аrchitectural 
Desktop автоматикалық жоба-
лау жүйелерімен, жобаның вир-
туалды үш-өлшемді модельді 
құрастыру үшін АrchiCAD, 
3D МАХ, COREL DRАW 
сияқты бағдарламалармен 
еркін жұмыс істейді. Қазір 
біздің балаларымыздың кө-
бісі «ГосАртСтройконтроль», 
Павлодар облысының қала 
құрылысы жəне сəулет депар-
таменті, Павлодар қаласының 
қала құрылысы жəне сəулет 
департаменті, «BI-Group», 
«КазТрансОйл» сияқты жəне 
тағы басқа құрылыс фирма-

ларда, ком-

панияларда жұмыс істеуде.    
- Алдағы уақытта қандай 

жоспарларыңыз, айтар 
тілегіңіз бар ма?

- Біздің студенттеріміз құ -
ры  лыс, сəулет бойынша рес-
пуб ликалық деңгейде ең 
мықты болып саналады. Сəу-
лет мамандығы Алматыда 50 
жыл, Қарағандыда 45 жыл, 
Өскеменде 48 жыл бұрын 
ашылса, бізде небəрі 8 жыл 
бұрын, яғни 2004 жылы ғана 
ашылды. Осындай қысқа 
мерзімде республика бойынша 
танымал болу біз үшін үлкен 
жетістік. Оқытушыларымыз 
мықты, өз маманының кəсіби 
шеберлері. Шəкірттеріне сапа-
лы білім беруде. Балаларымыз 
да дарынды, берген білімді тез 
іліп алады, керемет жобалар 
жасайды. Бірақ, сол жобалар-
ды басып шығару бұрындары 
қиынға соғатын. Түстің түрлілігі 
мен техниканың күрделілігіне 
байланысты қарапайым маши-
на келмейтін. Студенттеріміз 
қайдан басып шығарарын 
білмей, бүкіл қаланы аралап, 
удай қымбат бағаға бастыра-
тын. Осы орайда, университет 
ректоры бізді қолдап, жобаларға 
керекті инженерлік комплекс, 
арнайы бағдарламалар мен 
А-3 форматындағы ксерок-
спен қамтамасыз етеміз деп 
бізді қуантып жіберді. Сол 
үшін басшылығымызға деген 
алғысымыз шексіз. Көптен 
ойлап жүрген арманымыз бо-
латын. 
Сонымен қатар, біз «Сту-

денттік конструкторлық бюро» 
ашамыз деп жоспарлап 
жүрдік. Ойымыз басшылықтың 
ойымен сəйкес келіп, 
алдағы уақытта аталмыш 
орталық ашылатын болды. 
«Студенттік конструкторлық 
бюро» болатын болса, біздің 
балаларымызға келіп, өз 
ойларын, жаңа идеяларын 
талқыға салып, инновациялық 
жобаларын жасауға мүмкіндік 
болып, сонда дайындалып, 
түрлі халықаралық деңгейдегі 
жарыстарға қатысатындай 
шеберлігін ұштауға мүмкіндік 
болады.   

Салтанат НЫСАНБЕКОВА.
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«КазТрансОйл» сияқты жəне 
тағы басқа құрылыс фирма-

ларда, ком-

жобаларын жасауға мүмкіндік
болып, сонда дайындалып,
түрлі халықаралық деңгейдегі
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болады.   

Салтанат НЫСАНБЕКОВА.

Күдерин Марат Қырықбайұлы – жылдар бойы еліміздің құрылыс саласына, сәулет өнеріне, ғылымға 
еңбегі сіңген азаматтардың бірі, техника ғылымдарының докторы, профессор. Бүгінде С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің сәулет-құрылыс факультетінің деканы. «Білімнің 
құрметті жұмыскері» төс белгісі, «ҚР Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы», «Қазақстанның 
құрметті құрылысшысы», «С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың ең үздік ғалымы» атақтарының, «Ең үздік 
инновациялық жоба», «Қ.Сәтбаев атындағы арнайы сыйлық», және тағы басқа да марапаттардың иегері, 
көптеген ғылыми жұмыстардың, монографиялар мен әдістемелік құралдардың, ғылыми мақалалардың ав-
торы. Марат Қырықбайұлы басқаратын факультет сапалы білімін көрсетіп, жыл сайын түрлі облыстық, 
республикалық, халықаралық деңгейдегі жарыстардан бас жүлделерді жеңіп, университет атын еліміздің 
төрт тарабында ғана емес, шетелдерге де шығарып жүр. Осы орайда факультеттің тыныс-тіршілігімен, 
тарихымен танысу үшін, Марат ағаны сұхбатқа тартқан болатынбыз.

БІЗ СТУДЕНТТЕРІМІЗБЕН БІЗ СТУДЕНТТЕРІМІЗБЕН 
МАҚТАНАМЫЗ!МАҚТАНАМЫЗ!
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С .ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ С .ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 
КОЛЛЕДЖ МАМАНДЫҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІКОЛЛЕДЖ МАМАНДЫҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

№ шифр Мамандықтың атауы Мамандыққа бейімдейтін пəн  
9-сын. кейін 11-сын.кейін

1 0105013 Бастауыш білім беру математика математика
2 0101013 Мектепке дейінгі тəрбие жəне оқыту математика математика
3 0501013 Əлеуметтік жұмыс математика математика
4 0512013 Аудармашы  ісі (түрлері бойынша) шет тілі шет тілі
5 0402013 Дизайн (салалар бойынша) екі шы ғар ма шы лық емтихан екі шы ғар ма шы лық емтихан
6 0518033 Есеп жəне аудит (салалар бойынша) математика математика
7 0515013 Менеджмент (салалар жəне қолдану аясы бойынша) математика математика
8 0901043 Электростанциялардың электрожабдықтары, кіші станциялар жəне желілер 

(түрлері бойынша) математика математика
9 0902043 Электрмен қамтамасыз ету (салалары бойынша) математика математика
10 1003193 Түсті металлдар металлургиясы математика химия
11 1201123 Автокөлікті жөндеу,  пайдалану жəне қызмет көрсету математика математика
12 1304043 Электрондық есептеу техникасы жəне  бағдарламалық қамтамасыздандыру 

(түрлері бойынша) математика математика
13 1401213 Үйлер мен ғимараттарды салу жəне пайдалану математика математика
14 0601013 Стандарттау, метрология жəне сертификаттау (салалар бойынша) математика математика

БІЗДІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:  140008 Павлодар қ., Толстой к., 99
  тел. (8-7182)  57-20-53 – Колледж (қабылдау комиссиясы)

«ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» - «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» - 
ПРОРЫВНЫМ ПРОЕКТАМ ПРОРЫВНЫМ ПРОЕКТАМ 
«Если удастся создать экономику знаний вместо сырьевой, 

то все встанет на свои места. - считает большинство ученых, 
работающих в вузах,– Наукоемким и высокотехнологичным 
производствам просто не нужны будут обладатели дипломов, 
которые мало чего умеют. В конкурентоспособной экономике 
смогут работать только конкурентоспособные специалисты. 
А такую экономику можно построить только развитием малого 
и среднего наукоемкого бизнеса». Самый наглядный пример 
–  Оксфордский университет, который работает в окружении 
300 малых наукоемких предприятий и дает годовой доход в 5 
млрд (!) долларов США.

 На базе ПГУ им.С.Торайгырова при участии Управления 
предпринимательства и промышленности по Павлодарской 
области и содействии областного Акимата будет создан 
Центр Инжиниринга и трансферта технологий. Цели Центра 
предельно конкретны – это «зеленый свет» инновационной 
деятельности и участие в реализации проектов, которые осу-
ществляются в экономике Павлодарского Прииртышья.
Научно-исследовательская деятельность будет осущест-

вляться по следующим направлениям: развитие аграрного 
сектора, строительная индустрия и производство строитель-
ных материалов, развитие металлургии, химической и фар-
мацевтической промышленности, модернизация и развитие 
сферы энергетики, развитие транспортной и телекоммуника-
ционной инфраструктуры. Университету такая деятельность 
по плечу, ведь в вузе трудятся ведущие ученые региона, кото-
рые смогут вести работы в полном объеме. Есть в вузе и соот-
ветствующая материально-техническая база. Сам Центр, под 
который отведено2600 кв.м., расположится в одном из корпу-
сов вуза, и на отведенных площадях планируется создание 
инновационных научных площадок и опытно-научных лабо-
раторий, открытие мини-заводов, совместных производств с 
привлечением малого и среднего бизнеса.
Одной из первостепенных задач Центра станет научно-

методическое обеспечение высокого качества фундамен-
тальной подготовки специалистов в системе непрерывного 
образования. Ведь не секрет, что одним из слабых мест неко-
торых выпускников является отсутствие практических знаний 
и навыков. Не менее важно и то, что такой Центр стимулирует 
формирование наукоемких и высокотехнологических произ-
водств на основе полученных результатов НИР по приоритет-
ным направлениям промышленности региона.
Что немаловажно, решать судьбу представленных научных 

проектов будет экспертный Совет  из числа ведущих ученых 
университета и ведущих специалистов различных отраслей 
производства, что, наверняка, обеспечит объективность и 
профессионализм при формировании портфеля заказов про-
ектов и программ. Создать наукоемкий бизнес и подготовить 
компетентного специалиста – несомненно, у университета 
найдется немало единомышленников, будь-то частные лица 
или предприятия, которые не обойдут вниманием эту инфор-
мацию.  

Хабарландыру
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті «Дизайн», «Сəулет», «Бейнелеу өнері 
жəне сызу», «Денешынықтыру жəне спорт»,  «Журнали-
стика», «Музыкалық білім», «Аспапта орындаушылық» 
- шығармашылық мамандықтарына 2011 жылдың  20 
маусымынан  1 шілдесіне дейін өтініш қабылдайды, 
шығармашылық емтихандар 2011 жылдың  2 шілдесінен  
7 шілдесіне дейін өткізіледі.
Сондай-ақ, 2011 жылдың 20 маусымынан 9 шілдесіне 

дейін, кешендік тестілеуге өтініш қабылдайды.
Анықтама үшін келесі мекенжайға хабарласуға болады:

Павлодар қ,  Ломов көшесі, 64. 
Қабылдау комиссиясы, каб. 132А, тел. 673-773, 673-674

С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР 
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІМЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

2011-2012 ОҚУ ЖЫЛЫНА ДОКТОРАНТУРА PH.D ОҚУ ТҮРІНЕ БЮДЖЕТТІК ЖӘНЕ 2011-2012 ОҚУ ЖЫЛЫНА ДОКТОРАНТУРА PH.D ОҚУ ТҮРІНЕ БЮДЖЕТТІК ЖӘНЕ 
АҚЫЛЫ КЕЛІСІМ-ШАРТ НЕГІЗІНДЕ КҮНДІЗГІ БӨЛІМГЕ ҚАБЫЛДАУДЫ ЖАРИЯЛАЙДЫАҚЫЛЫ КЕЛІСІМ-ШАРТ НЕГІЗІНДЕ КҮНДІЗГІ БӨЛІМГЕ ҚАБЫЛДАУДЫ ЖАРИЯЛАЙДЫ

6D010300 Педагогика жəне психология
6D050600 Экономика
6D060700 Биология
6D071800 Электрэнергетика

Құжаттарды қабылдау 2011 жылдың 1 шілдесінен 30 шілдесіне дейін.
Түсу емтихандары 2011 жылдың 1 тамыз бен 20 тамыз аралығында жүргізіледі.
Қабылдау- 2011 жылдың 31 тамызына дейін.
Мекен-жайы: Павлодар қ. Ломов к., 64 үй, 235 кабинет  (2 қабат), 
қатынас тел: 673-689 (ішкі 11-84).
Қазақ тілін жеделдетіп оқыту ҒПО жанында  докторантураға түсушілер үшін шетел тілі бой-
ынша курстар ұйымдастырылды. Курсқа жазылу 253 кабинетте жүргізіледі ( Ломов к., 64).

2011-2012  ОҚУ ЖЫЛЫНА   БЮДЖЕТТІК  ЖӘНЕ  КЕЛІСІМ-ШАРТ  НЕГІЗІНДЕ  КҮНДІЗГІ 2011-2012  ОҚУ ЖЫЛЫНА   БЮДЖЕТТІК  ЖӘНЕ  КЕЛІСІМ-ШАРТ  НЕГІЗІНДЕ  КҮНДІЗГІ 
ОҚУ ТҮРІНЕ  ЖОҒАРЫ АРНАЙЫ   ЖӘНЕ  ЖОҒАРЫ КӘСІБИ  БІЛІМІ БАЗА НЕГІЗІНДЕ  ОҚУ ТҮРІНЕ  ЖОҒАРЫ АРНАЙЫ   ЖӘНЕ  ЖОҒАРЫ КӘСІБИ  БІЛІМІ БАЗА НЕГІЗІНДЕ  

МАГИСТРАТУРАҒА  ҚАБЫЛДАУДЫ  ЖАРИЯЛАЙДЫМАГИСТРАТУРАҒА  ҚАБЫЛДАУДЫ  ЖАРИЯЛАЙДЫ

6М010300- Педагогика жəне психология
6М011100- Информатика
6М011700- Қазақ тілі жəне əдебиеті
6М020100 - Философия
6М020300 - Тарих
6М020400  - Мəдениеттану
6М020500 - Филология (қазақша)
6М020500 - Филология (орысша)
6М020800 - Археология жəне этнология
6М050100 - Əлеуметтану
6М050200 - Саясаттану
6М050300 - Психология
6М050400 - Журналистика
6М050600 - Экономика
6М050700 - Менеджмент
6М050900- Қаржы
6М051100 - Маркетинг
6М060100 - Математика
6М060200 - Информатика
6М060400 - Физика
 6М060600 – Химия
6М060700 - Биология
6М060800 - Экология
6М060900 - География
6М070200 - Автоматтандыру жəне басқару 

6M070300 – Ақпараттық жүйелер 
6М070900 - Металлургия
6М071200 - Машинажасау
6М071300 - Көлік, көліктік техникасы жəне 
технологиялар 
6М071600 - Құралжабдықтарды жасау 
6М071700 - Жылуэнергетика
6М071800 – Электр энергетика
6М072000 - Бейорганикалық заттардың 
химиялық технологиясы 
6М072100 - Органикалық заттардың химиялық 
технологиясы 
6М072400 - Технологиялық машиналар жəне 
жабдықтар 
6М072700 - Азық-түлік тағамдары технология-
сы
6М072900  - Құрылыс
6М073000-Құрылыс материалдарын, 
бұйымдары мен конструкцияларын өндіру
6М073100 - Қоршаған ортаны қорғау жəне 
өміртіршілігінің қауіпсіздігі
6М073200 - Стандарттау жəне сертификаттау 
6М074500 – Көліктік құрылыс
6М075000 - Метрология
6М090200- Туризм
6М090500- Əлеуметтік жұмыс
6М091000 – Кітапхана ісі

Оқу мемлекеттік жəне орыс тілінде жүргізіледі.
Құжаттарды қабылдау мерзімі 2011 жылдың 1 шілдеден 30 шілдеге дейін.
Мекен- жайы: Павлодар қ. Ломов к., 64 үй , 235 жəне 237 кабинет (2 қабат), 
қатынас тел: 67-36-89.
Қазақ тілін жеделдетіп оқыту ҒПО жанында  магистратураға түсушілер үшін шетел тілі бой-
ынша курстар ұйымдастырылды. Курсқа жазылу 253 кабинетте жүргізіледі ( Ломов к., 64).
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Бүгінгі таңда «Нұр Отан» партиясының 
Қазақстан Республикасы бойынша Орталық 
аппараты, 16 аймақтық жəне 241 өлкелік 
қоғамдық қабылдау бөлмелеріқызмет атқа-
рады. Нұротандықтардың айтуы бойынша 
азаматтардың қоғамдық қабылдау бөлмелеріне 
көмек жəне кеңес үшін ауызша, жазбаша 
келімдері жыл сайын артылуда. Дəл сондай 
мақсатта, яғни азаматтарға заңгерлік кеңес, 
көмек беру мақсатында С.Торайғыров атындағы 
ПМУ-да қоғамдық қабылдау бөлмесі өз ісін жаңа 
бастауда.
Маусымның 17-ші жұлдызында С. Торайғыров 

атындағы Павлодар мемлекеттік университеті-
нің басты корпусында «Нұр Отан» Халықтық 
демократиялық партиясының қоғамдық қабыл-
дау бөлмесі ашылды. Салтанатты ашылудың 
басты қатысушылары жəне университетіміздің 
қонақтары Орталық аппараттың қоғамдық 
қабылдау бөлмесінің меңгерушісі Ж.Қ. Жұке-
нов, Павлодар облыстық «Нұр Отан» партиясы 
төрағасының бірінші орынбасары А.Қ.Нұркина, 
біздің университетіміздің ректоры Е.М.Арын 
жəне университеттің мыңдаған нұротандықтар 
отрядтарының партиялық өкілдері болды.
Ж.Жұкенов кездесу барысында оқу ордасы-

ның студенттері жəне ұстаздарымен партия  
бағдарламасының міндеттерімен таныстырып, 
еліміздің президенті Н.Ə.Назарбаевтың алға 
қойған мақсаттарына, жоғары білікті мамандар-
ды даярлау туралы басты екпін қоюы туралы 
айттып өтті. 
Қоғамдық қабылдау бөлмесінің ашылуының 

басты мақсаты мұқтаж азаматтарға заңгерлік 
кө мек көрсету. Партия бел сенділерің ойынша 
университет қабырғасында қоғамдық қабылдау 

бөлмесін ашу – бұл азаматтарға, студенттер-
ге көмек берудің жақсы орталығы, себебі, оқу 
орындарында əр қашан халық шоғырының үлесі 
жоғары дəрежеде болады. Қабылдау бөлмесі-
нің ашылуы кезінде «Нұр Отан» ХДП Павлодар 
облыстық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары А.Нұркина жəне С.Торайғыров атын да ғы 
ПМУ тараптарының арасында меморандум ға 
қол қойылды. 
Алдағы уақытта университет қабырғасын-

да ғы қоғамдық қабылдау бөлмесінде қара 
шаңырағымыздың оқыту құрамының білікті 
заңгерлері Павлодар қаласының азаматтарына 
тегін заңгерлік  көмек көрсетеді.
Кездесу аяғында жаңа патиялық құрамға, оқу 

ордасының студенттері мен қызметкерлеріне, 
партиялық куəліктерді салтанатты тапсыру 
рəсімі өтті.

Назерке АНИСОВА.

Жыл сайын үлкен қуанышпен 
аталып өтетін ұлттық рəміздер 
күніне орай ұйымдастырылған 
шаралардың саны ауыз тол-
тырып айтарлықтай. Біз тəуел-
сіздігіміздің айғағы ұлт тық 
рə міздер күніне орай уни вер-
ситетіміздің қабырғасында біз-
дің жастар рəміздердің тари-
хын қаншалықты білетіндеріне 
көз жеткізу мақ сатында сту-
дент жас тар арасында сұ рақ-
тар негізінде əлеуметті сауал-
нама жүргізген едік. Өкінішке 
орай біз жолыққан жастардың 
ұлт тық рəміздеріміз жайында 
білетінінен біл мейтіндері көп 
болды. Өкініштісі сол, ең қа-
рапайым деген сұрақтар əнұ-
ранның авторлары жайында 
айтылғанда  жастардың 9 пай-
ызы тек елбасы Н.Назарбаевты 
ғана атап өзгесіне келгенде 
бас шайқағандары.  Сондай-
ақ тудың ені мен ұзындығы 
жайлы, тудағы ұлттық өрнектің 
белгісін белгілейтін белгілер 
қақында қойылған сұраққа 
жəне елтаңбаның авторлары 
кім дегенімізде сөзден тосы-
лып, сұраққа берекелі жауап 
таба алмай қиналған жастарда 
табылды. 

1996 жылы 24 қаңтарда ҚР-
ның Президентiнiң “Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттiк 
рəмiздерi туралы” конституция-
сы заңды  күшi бар Жарлығымен 
белгiленген мемлекеттік рəміз-
деріміз жайында қазақ дала-
сын мекен еткен əрбір жеке 
тұлға бес саусағындай білуі 
міндет. Сонымен мемлекеттік 
ту – кіндігінде 32 шашақты күн 
сəулесі самғап ұшқан дала 
бүркітімен көмкеріле бейне-
ленген тік бұрышты көгілдір 
матадан жасалған. Діңгегінде 
ұлттық өрнегі бар тік жолақ 
бар. Күннің, сəулелердің жəне 
ұлттық өрнектің түстері ал-
тын түспен көмкерілген. Тудың 
ені мен ұзындығының ара 
қатынасы: 1:2.
Сол жағында ұлттық өрнегі, 

шашақты күн сəулесі жəне 
ортасында самғап ұшқан дала 
бүркіті бар көгілдір ту бүгінгі 
күні республикамыздағы əкім-
шілік үйлерді əрлендіреді, 
шет мемлекеттердегі тəуелсіз 
Қазақ станның елшіліктерінің 
ғимараттарында желбірейді, 
Біріккен Ұлттар Ұйымының 
ғимаратының жанына ілін-
ген. Қазір оны халық біздің 

республикамыздың еркін-
ді гі нің, тəуелсіздігінің жəне 
дер бестігінің рəмізі ретінде 
қабылдайды.
Елтаңбамыз ертегілердегі 

тұл парлардың қанаттарымен 
жиектелген көгілдір түс аясын-
дағы шаңырақтан күн сəулесі 
түрінде жан-жаққа шашыраған 
уықтар түріндегі тұрқын берсе, 
елтаңбаның төменгі жағында 
«Қазақстан» деп жазылған. 
Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік елтаңбасы – алтын 
сары жəне көгілдір екі түстен 
тұрады. Тəуелсіз Қазақстанның 
бүгінгі елтаңбасы екі белгілі 
архитектордың: Жандарбек 
Мəлібековтың жəне Шота 
Уəлихановтардың еңбектерінің, 
шығармашылық ізденістерінің 
нəтижесі болып табылады.
Біздің бүгінгі елтаңбамыз ел 

тарихының тереңінен тамыр 
тартып, ұлттық рухымызды 
асқақтатып, шаңырағымыздың 
беріктігін паш етіп, рес пуб ли-
ка мыз дың қанатты тұлпардай 
ұш қырлығын айғақтап келеді. 

2005 жылы жаңа Гимнді 
қабылдаған сəт те айрықша 
есте қаларлық оқи ғалар 
қатарында. Авторлары Н. На-

зарбаев пен 
Ж. Нəжі ми де-
нов тың сөзіне 
əнін жаз ған 
Ш.Қал  дая  қов. 
Қа   зақ  стан  дық 
ұлт  жан  ды  лық 
тəр бие сі өз 
хал қы ның, өз 
ұл ты ның, мем-
ле кет т і л і к т і ң 
рес ми қалыптасқан құн ды лық-
тарын мойындаудан бастау 
алады. Жергілікті ұлт өкілдері 
ғана емес, Қазақстан жерінде 
тұратын барша ұлттар мен 
ұлыстар да құрметпен қарауы 
шарт. Рəміздерде қазақ хал қы-
ның дүние та ны мымен қатар та-

рихы да қа-
рас  тырыл  ған. 
Бұл ұр пақтан-
ұрпаққа мирас 
болып қа латын 
мұра.
Отанды сүю 

оның əрбір та-
сын сүюден ба-
сталады. Яғни 
туған анаңа, 

туған жұртыңа деген махаб-
бат Отанға деген махаббатқа 
ұласпақ. Демек көңіліңіздегі 
сүйіспеншілік сезімдерді ояту-
дың басы – Еліміздің ұлт тық 
рəміздерін ардақ тұту.

Қарлығаш ХАШЫМҚЫЗЫ.

21 маусым күні С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің тарих, археология жəне 
этнология кафедрасының ұжымы мен студенттерінің 
арасында Ұлы отан соғысының басталғанына 70 жыл 
толуына орай дөңгелек үстел өткізді.Дөңгелек үстелдің 
ашық екенін жариялап, сөз алған кафедра меңгерушісі 
С.Мамытова  «Ұлы отан соғысы» деген сөздің қайдан 
пайда болғанын баяндап өтті. Дөңгелек үстел бары-
сында сөз алған Тар-301 тобының студенті Шакиров 
Нұрсұлтан «Ұлы Отан соғысы жылдарында ел басы-

на төнген қаһарлы қатер миллиондаған кеңес адамдарын 
басқыншыларға қарсы күреске жұмылдырды. Қазақстан 
өзiнiң барлық мүмкiндiктерiн – адамдар, өндiрiстiк қуаттар, 
табиғат байлығы мен рухани қорын майдан талабына 
бағындырды. 

1939 жылғы санақ бойынша Қазақстанның халқы 6,2 
миллион адам болды. Оған соғыстың алдында жəне соғыс 
жылдарында майдан шептерінен көшiрiлген, сондай-ақ, 
жер аударылған халықтар қосылып, тұрғындар саны 1740-
қа артты. Соғыстың алдында əскери қызметте жүрген 178 
000 қазақстандықты қоспағанда, соғыс жылдарында Қызыл 
Армия қатарына 1 196 164 қазақстандық шақырылды. 
Еңбек армиясы мен құрылыс бөлiмдерiне 700 000 адам 
шақырылды. Майданға Қазақстанның əрбір төртiншi аза-
маты аттанды»-деп бастады. Сонымен қатар Нұрсұлтан 
өз сөзінде биыл болған «Майдан жолы» атты зерттеу 
отрядының жетістіктеріне де тоқталып өтті.
Өз елім, жерім дейтін осы кафедраның ұжымы өз ойла-

рын ортаға салып, төл тарихымызды толтыратын жаңа 
статистикалық деректермен алмасты.

Нұрсұлу ИСАБЕКОВА.

зарбаев пен 
Ж. Нəжі ми де-
нов тың сөзіне 
əнін жаз ған 
Ш.Қал  дая  қов. 
Қа   зақ  стан  дық 
ұлт  жан  ды  лық 
тəр бие сі өз 
хал қы ның, өз 
ұл ты ның, мем-
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рихы да қа--
рас  тырыл  ған.
Бұл ұр пақтан--
ұрпаққа мирасс
болып қа латын
мұра.
Отанды сүюю

оның əрбір та--
сын сүюден ба--
сталады. Яғни

Мемлекеттік рәміздер Мемлекеттік рәміздер 
тәуелсіздігіміздің айғағы тәуелсіздігіміздің айғағы 
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бір күнібір күні

22 маусымы ел жадында22 маусымы ел жадында
1941 жылдың дəл осы күні барлық елді дүр сілкіндірген 

қайғылы  оқиға болғаны тарихтың қатпарлы беттерінен сыр 
айтады. Осыдан 70 жыл бұрын Гитлерлік Германия таңғы 
сағат 4-те КСРО соғыс ашты.Осы күні  ХХ ғасырдың ең ауыр, 
қанды соғысы басталды. Фашистік Гитлерге қарсы өз Ота-
нын, жерін, елін қорғаймын деген барлық 15 одақтас елдің  
азаматтары, соның ішінде қазақстандықтар да жаудың оғын 
кеудесімен жапқандар қатарында болды.
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университетінің жастар ісі жөніндегі комитетінің құрамына 
белсенді жастар осы күні «Свет памяти» акциясымен 
барлық соғысқа кеткен азаматтарды еске алып, пір тұтып, 
теміржол вокзалының алдында бірінші  эшелонмен, өз 
еркімен соғысқа аттанған жерлестерімізді еске алып, 
шырақтар жақты.
Осы игі шараға Қазақстан студенттер альянсы, 

«Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» жастар қанаты, жастар 
мəслихаты, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің кəсіподақ мүшелері мен Павлодар 
қаласының барлық жастары қатысты. «Бұл игі шара келесі 
жылы да жалғасын табады»- деп Павлодар облысы, соның 
ішінде Павлодар мемлекеттік университетінің белсенді жа-
стары тарқасты.  

Бүгінгі таңда «Нұр Отан» партиясының 
азақстан Республикасы бойынша Орталық 
ппараты, 16 аймақтық жəне 241 өлкелік 

б б і

бөлмесін ашу – бұл азаматтарға, студенттер-
ге көмек берудің жақсы орталығы, себебі, оқу 
орындарында əр қашан халық шоғырының үлесі 
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«Нұр Отан» партиясының «Нұр Отан» партиясының 
қоғамдық қабылдау қоғамдық қабылдау 
бөлмесі ашылдыбөлмесі ашылды
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Сегодня стратегическим на-
правлением и основой поли-
тики  Республики Казахстан 
являются вопросы охраны 
здоровья населения. В Казах-
стане создан  Национальный 
центр формирования здоро-
вого образа жизни, деятель-
ность которого направлена на 
оздоровление общества. Осо-
бое внимание уделяется моло-
дежи. Известно, что здоровье 
подростка, его социально-
психологическая адаптация, 
нормальный рост и развитие 

во многом определяются сре-
дой, в которой он живет. Для 
наших обучающихся этой сре-
дой является колледж. 
Перед ним встают задачи  

не только профессиональной 
подготовки обучающихся, вос-
требованных обществом спе-
циалистов, но и, во-первых, 
сохранение, поддержание, 
укрепление того уровня здо-
ровья, с которым они пришли 
в колледж, во-вторых, воспи-
тание у них ценностного от-
ношения к собственному 

здоровью, обучение основам 
здорового образа жизни. Пери-
од взросления человека, при-
ходящийся на время его пре-
бывания в колледже,  ставит 
перед педагогическим коллек-
тивом следующие  задачи: 

Создание оптимальных ги- ●
гиенических и экологиче-
ских условий для образова-
тельного процесса. 
Организация образователь- ●
ного процесса, предотвра-
щающего формирование 

у обучающихся 
дезадаптацион-
ных состояний: 
переутомления, 
г и п о д и н ам и и , 
дистресса. 

В к л ю ч е н и е  ●
в поурочные 
планы для всех 
групп занятий, 
п о з в о л яющи х 
целенаправлен-
но подготовить 
обучающихся к 
деятельнос ти 
по сохранению и 
укреплению сво-
его здоровья, 
сформировать 
культуру здоро-
вья, воспитать 
стремление 
к ведению 
здорово -
го образа 
жизни.

Подготовка педагогическо- ●
го коллектива к внедрению 
в работу колледжа здоро-
вьесберегающих образова-
тельных технологий. 
Проведение диагностики и  ●
мониторинга динамики со-
стояния здоровья обучаю-
щихся. 
Проведение работы с ро- ●
дителями обучающихся, 
направленной на форми-
рование в семьях здоро-
вьесберегающих условий, 
здорового образа жизни 
и профилактику вредных 
привычек.

Исходя из обозначенных за-
дач, в колледже ПГУ им. С. То-
райгырова разработана Про-
грамма «Колледж – территория 
здоровья». Ее целью является 
создание наиболее благопри-
ятных условий для формиро-
вания у обучающихся отноше-
ния к здоровому образу жизни 
как к одному из главных путей 
в достижении успеха. 
Программа «Колледж – тер-

ритория здоровья» рассчитана 
на 3-4 года и предполагает по-
стоянную работу по ее допол-
нению и совершенствованию. 
В данном учебном году ведет-
ся подготовка по ее  внедре-

нию в работу педаго-
гического коллектива, 
проводится  изучение 
подвижности адапта-
ционных перестроек и 
работоспособности под 
действием природных и 
социальных факторов 

среды обитания обучающихся 
и педагогов колледжа. Для это-
го составлен план подготовки к 
созданию «Колледжа – терри-
тории здоровья». Разработан 
план внедрения здоровьесбе-
регающих технологий в работу 
коллектива колледжа, а также 
план организации работы кол-
леджа по здоровьесберегаю-
щим технологиям.
Программа предусматривает 

ежегодный  мониторинг состо-
яния здоровья обучающихся, 
план занятий «Университета 
педагогических знаний для ро-
дителей» с целью повышения  
их культуры и план занятий с 
педагогами на тему: «Педагог: 
здоровье, предупреждение про-
фессиональных деформаций, 
пути самосовершенствования». 
Основная часть программы от-
ражена в плане  воспитатель-
ной работы «Колледжа – терри-
тории здоровья».
Программа «Колледж – тер-

ритория здоровья» направлена  
на пропаганду медицинских, 

правовых, психологи-
ческих знаний среди 
обучающихся путем 
активного вовлечения 
самих подростков в 
работу, связанную с за-
ботой о собственном 
физическом, эмоцио-
нальном здоровье и 
благополучии. Слова 
классика: «Здоровье 
– это не все, но без  
здоровья все – ни-
что» - взяты эпигра-
фом  к программе и 
характеризуют ее как 
эффективную  про-
грамму пропаганды 
и воспитания обще-
ственных ценностей 
– здоровья, семьи, 
прав человека.

С.ТАЯНЫШЕВА, 
зам. директора по 

ВР колледжа ПГУ им. 
С. Торайгырова.

С. СКОРО ХО ДОВА, 
методист по ВР 

колледжа ПГУ им. 
С. Торайгырова.

Асель Кадырова, выпускница 
колледжа ПГУ  им. С. 

Закончила отделение «Ди-
зайн» в 2008 году. Во время 
учебы она принимала актив-
ное участие в жизни коллед-
жа: неизменно была ведущей 
в концертных программах в 
рамках  «Недели дизайна». 
После окончания колледжа 

Асель  устроилась на работу   в 
художественный музей города 
Павлодара искусствоведом. Она 
успешно проводит экскурсии для 
учащихся школ,  проводит меро-

приятия с участием павлодарских художников. 
Асель умело организовывает такие  молодежные про-

екты как «М-Арт», «Арт- портал» и т. д. . Умение работать 
с коллективами школ и с молодежью она совмещает с 
творчеством. Знания же, полученные в сте-
нах колледжа ПГУ, помогают ей быть 
компетентной в вопросах искусства, 
как настоящему профессионалу 
своего дела.

Мария Мария МОЖАНОВАМОЖАНОВА
Я в 2007году поступила в колледж ПГУ 

им.С.Торайгырова на специальность «Экомика, 

бух.учет и аудит» и в 2010 г. закончила. Занятия я 

посещала все и с удовольствием. В этом колледже 

всегда было интересно, как на парах так и на пере-

менах. На занятиях мы изучали такие предметы 

как, анализ финансовой отчетности, бухгалтерский 

учет, экономику предприятия, налогообложение 

и многие другие. Каждый предмет был по своему 

значимым и увлекательным, и всегда разным, ино-

гда была теории,я а иногда практика. В этом кол-

ледже мы прошли 2 вида практики: учебную и про-

изводственную. Учебную  практику мы осваивали в 

колледже, а производственную я проходила на АО 

«ПНХЗ». Там я увидела весь бухгалтерский учет на 

практике, изучила правильность ведения учета и 

заполнения документов. Еще мы писали курсовую 

работу, каждый по своей теме.  

Так же наша группа активно участвовала в разных конкурсах,  и мы за-

нимали призовые места. 
Сейчас я работаю бухгалтером в ТОО «СтеклоМир» и пользуюсь знания-

ми, которые я получила в колледже ПГУ им.С.Торайгырова. 

Этот колледж воспитал во мне очень много хороших качеств, помог 

определиться мне с моим будущем. Спасибо преподавателям 

за их вклад в моё будущее!!!
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по сохранению и ритория здоровья» рассчитана правовых, психоломы прошли 2 вида практики: учеб у р
У б практику мы осваивали в по сохранению и 

укреплению сво-
его здоровья, 
сформировать 
культуру здоро-
вья, воспитать 
стремление 
к ведению 
здорово -
го образа
жизни.

ритория здоровья» рассчитана 
на 3-4 года и предполагает по-
стоянную работу по ее допол-
нению и совершенствованию. 
В данном учебном году ведет-
ся подготовка по ее  внедре-

нию в работу педаго-
гического коллектива, 
проводится  изучение 
подвижности адапта-
ционных перестроек и 
работоспособности под 
действием природных и 
социальных факторов 

правовых, психоло
ческих знаний сре
обучающихся пут
активного вовлечен
самих подростков 
работу, связанную с з
ботой о собственн
физическом, эмоци
нальном здоровье 
благополучии. Сло
классика: «Здоров
– это не все, но б
здоровья все – н
что» - взяты эпигр
фом  к программе
характеризуют ее к
эффективную  пр
грамму пропаган
и воспитания общ
ственных ценност
– здоровья, сем
прав человека.

С.ТАЯНЫШЕВ
зам. директора 

ВР колледжа ПГУ и
С. Торайгыро

С. СКОРО ХО ДОВ
методист по 

колледжа ПГУ и
С. Торайгыро
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АЛИМКУЛОВААЛИМКУЛОВА Р. А., Р. А.,
преподаватель  общественных преподаватель  общественных 
дисциплин высшей дисциплин высшей 
квалификационной категории квалификационной категории 
колледжа ПГУ им. С. Торайгыроваколледжа ПГУ им. С. Торайгырова

Казахстанское общество вступило в 
двадцатый год Независимости.  Основ-
ное внимание направлено на развитие 
проектов по индустриализации и тех-

нологическому развитию экономики, по 
вопросам социальной модернизации. 
Президент утвердил три важнейшие 
государственные программы: развитие 
образования, здравоохранения и язы-
ков. Главной целью данных программ 
является укрепление благосостояния 
народа.
Преподаватели колледжа синтезируют 

образовательные цели с научной базой, 
тем самым формируют социальную ком-
петенцию выпускников, т.е. активность 
их на рынке труда, информационную 
компетенцию, владение информацион-
ными технологиями, коммуникативную 
компетенцию – способность к диалогу 
с работодателями. Об этом свидетель-
ствует ежегодное участие наших педа-
гогов  в работе научно-теоретических и 
практических  конференций, в частно-
сти,  в Международной научной конфе-
ренции молодых ученых  «Сатпаевские 

чтения». В составе коллектива 1 канди-
дат педагогических наук, 6 магистров, 
десятки преподавателей высшей и пер-
вой квалификационной категории. Пре-
подаватели повышают свою квалифика-
цию не только в ИПК ПК, но и за рубежом 
(Россия, Германия).
Мы всецело поддерживаем педагоги-

ческое кредо, озвученное в Послании: 
«Качественное образование – основа 
индустриализации и инновационного 
развития Казахстана». В 2010-2011 учеб-
ном году в составе  контингента обучаю-
щихся колледжа  очень много ребят из 
сельских регионов, поэтому создание 
свыше 20-ти тысяч рабочих мест на селе 
даст возможность нашим выпускникам  - 
специалистам  способствовать своей 
деятельностью улучшению инфраструк-
туры сельских регионов.
Очень важный вопрос – борьба с кор-

рупцией. Отрадно знать, что мы лучшие 

во всем СНГ. Проводятся акции «Сда-
ча сессии без взяток», беседы об ис-
коренении коррупционных действий в 
системе образования, как залог демо-
кратических преобразований в Респу-
блике Казахстан. Наш коллектив вы-
разил одобрение по многим аспектам 
новой социальной политики, в том  чис-
ле и по вопросам ЗОЖ, развития язы-
ков. Стабильно проводятся занятия  по 
изучению государственного языка для 
преподавателей. Знание трех и более 
языков становится нормой жизни.
Что касается внешней политики, с гор-

достью можно сказать, что Казахстан – 
огромное миротворческое государство, 
лидер в сфере глобальной ядерной 
безопасности. Стремление укрепить 
диалог Запада и исламского мира – это 
перспективное  и мудрое направление 
в поддержании мира, необходимого 
для развития народов всех стран. 

ДАЕШЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!ДАЕШЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!
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Арман Арман МАМОНОВМАМОНОВ,,
начальник отдела ПФ начальник отдела ПФ 
АО Банк ЦентрКредит, АО Банк ЦентрКредит, 
выпускник колледжа ПГУ выпускник колледжа ПГУ 
им. С. Торайгырова.им. С. Торайгырова.
В феврале 2007 года я закончил  

колледж Павлодарского государ-
ственного университета им. С. То-
райгырова. по специальности «Бан-
ковское дело». Моей мечтой было 
устроиться работать по специаль-
ности и уже заочно получить выс-
шее образование. 
Учеба в колледже дала мне 

прочные и востребованные зна-
ния. Преподаватели специальных 
дисциплин Ж.И.Абылкасимова и 
Т.М.Меньщикова заложили в нас 
основы будущей специальности, 

учили нас методам и способам проведения банковских операций, 
учету и аудиту и экономическому анализу в банках, менеджменту 
и маркетингу.
Немаловажное значение имела производственная практика, 

которую я проходил в  «Управлении по работе с пластиковыми 
карточками» ПОФ «Народный Банк Казахстана». Мне было очень 
интересно узнать, как работает банковская система изнутри. Во 
время прохождения практики у меня возникало много текущих во-
просов, на которые мне давали ответы сотрудники данного под-
разделения. 
Набравший опыта, после окончания колледжа я составил резю-

ме и разнес его по всем банкам города Павлодара. Пригласили 
на собеседование два банка, одним из которых оказался «Банк 
ЦентрКредит». Там как раз требовался менеджер по работе с пла-
стиковыми карточками. Во время производственной практики я 
получил бесценный опыт работы, который мне и помог. И вот в 
апреле 2007 года меня взяли на стажировку. Конечно, у руковод-
ства филиала были сомнения по поводу того, что у меня не было 
высшего образования, но я дал слово, что обязательно будут ста-
раться  быть полноценным сотрудником. Конечно, вначале моего 
карьерного пути было тяжело, много всего нового и самое главное 
полный восьмичасовой рабочий  день. Два месяца трудоёмкой ра-
боты и вот мечта сбылась, в июне 2007 года меня взяли в штат 
банка. В августе этого же года я сдал документы в Павлодарский 
государственный университет им. С. Торайгырова  на финансово-
экономический факультет. 
Скажу честно, было тяжело совмещать учебу с работой, но это 

того стоило. В  апреле 2010 года уже имея трудовой стаж почти 
четыре года, я закончил  университет. В  декабре 2010 года меня 
повысили в должности, я стал начальником «Отдела по работе с 
пластиковыми карточками». 
Хочу отметить для того, чтобы получить работу в банке недоста-

точно одного желания, необходимы теоретические знания. Годы 
обучения в колледже способствовали получению всего полезного 
и ценного, что пригодилось и в работе, и в получении высшего об-
разования. Я благодарен педагогическому коллективу колледжа, 
классному руководителю Меньщиковой ТМ. и заведующей отде-
лением Оразалиновой З.Ж. за то, что они дали мне 

путевку в жизнь.

Тіл тағдыры қабырғама батады,
Түзеу қиын бір жіберген қатаны.
Күні үшін тілін сатқан арсыздар
Мансап үшін Отанын да сатады.

ББүгінгі күні тіл тағдыры туралы 
ойламайтын пенде кем де кем 

шығар. Əр адам жаңбырдың тамшы-
сындай болса да елі үшін, тілі үшін 
бір игілікті іс істегісі келеді. Тілінің та-
лайлы тағдыры қабырғасына батып, 
ертеңін ойлап, шырылдап жүрген 
тіл жанашырларының жан айқайы 
жұртшылыққа жете бастағандай. 
Мемлекеттік тіл мəртебесін иеле-
ніп, 1998 жылы 20 қаңтарында 
Қазақстан Республикасы Президенті 
жарлығымен 22 қыркүйек Қазақстан 
Республикасы халықтарының тілдер 
күні деп жарияланды. Бұл күн - əр 
халықтың өз ана тілінде айтар ой, 
тербетер күй, шалқытар əнін көк 
жүзінде қалықтатар күні.
Тілі басқа болса да, тілегі бір, 

түрі басқа болса да, жүрегі бір – бір 
шаңырақ астында басын қосқан 
халқымыздың арман – тілегі бір 
болмақ. Тіл арқылы адамдар бір – 
бірін ұғынып, əр халықтың тарихын, 
мəдениеті мен əдебиетін, 

салт – дəстүр, əдет – ғұрыптарын 
танып, үйренеді. Елімізде жүзден 
астам ұлт өкілдері тұрады. Бар ұлтты 
табыстыратын да, таныстыратын да 
– қасиетті тіл болмақ.
Тіл мерекесі С.Торайғыров есі-

мімен аталған біздің колледжде 
де бір апта бойы тойланды. Тіл ту-
ралы  қанатты сөздер мен атақты 
ақындарымыздың өлеңдері жазы-
лып, əдемі безендірілген коллед-
жге кірген адам жан - жүрегімен тіл 
құдіретін сезінері анық. Апталықтың 
беташарын Б.О  Əденова мен Д.Қ. 
Тоқжігітова дайындаған «Ана тілім 
– ардағым» атты əдеби – сазды 
кешпен ашты. Осы кеште оқылған 
тіл тағылымын танытқан қазыналы 
жыр шумақтарынан қуат алып 
жылынбаған адам жоқ. 
Бүгінгі күннің басты мəселесіне 

айналған, алайда айта – айта жау-
ыр болған  мемлекеттік тілде сөйлеу 
мəселесі. Теледидар мен ақпарат 
құралдарынан қанша айтылып жат-
са да, нəтижесі аз шаруа болып тұр. 
Дегенмен жастарымыз тіл сынды-
рып, намыстарын жаныған 

сияқты. Ж.Ж. Нұрғалиеваның ұйым-
дас тыруымен «Мем ле кет тік тіл де 
сөй леу – аза мат тық парызымыз» 
атты Тіл дерді дамыту орта лы ғы-
ның маманы Қайыр Бекболат Қай-
ра тұлымен кездесу – сұхбат кеші 
жəне колледжіміздің кітапхана қыз-
меткерлері мен қазақ тілі пəнінің 
оқытушыларының «Руханият» газе-
тінің бас редакторы, Қазақстан Жазу-
шылар жəне Журналистер Одағының 
мүшесі Ерлан Ахметов мырзамен 
өткізген кездесуі студенттер үшін 
үлкен тəлім – тəрбие болды. Студент-
тер өз ойларын ортаға салып, еркін 
пікір білдіріп, өткір сұрақтар қоя білді. 
Кеш өте тартымды, 
əр көкірекке ой са-
лардай мағыналы 
өтті. 

Апталықты Л.Батырханова мен 
Б.Оразбаева ұйымдастырған «Тіл 
– халықтың жаны» атты фестиваль 
қорытындылады.  Өз өнерлерін паш 
еткен студент жастар мың бұрала 
би билеп, тамылжыта əн салды, 
көрерменін қуанышқа бөледі.
Ақиық ақын М.Мақатаев жыр ла-

ғандай, үш бақытымыз, байлы ғымыз 
– Отанымыз, халқымыз, тіліміз мəңгі 
жасай берсін, мəртебесі асқақтай 
берсін. 

Кіршіксіз ардай сақтаңдар,
Қазақтың тілін ғаламат!
Ұрпақтар! Атар ақ таңдар,
Аманат, саған, аманат. 

Ақын М.Əлімбаевтың өлең жол-
дарындағыдай бабалар амана-

тына ар – намысымызбен, 
адам дық парызымызбен 
ат са лы сай ық.

Б. ОРАЗБАЕВА,
ПМУ колледжінің 

оқытушысы

ТІЛ – ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІТІЛ – ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ

д у уд р ү
үлкен тəлім – тəрбие болды. Студент-
тер өз ойларын ортаға салып, еркін 
пікір білдіріп, өткір сұрақтар қоя білді. 
Кеш өте тартымды, 
əр көкірекке ой са-
лардай мағыналы 
өтті. 

р р қ ң р,
Қазақтың тілін ғаламат!
Ұрпақтар! Атар ақ таңдар,
Аманат, саған, аманат. 

Ақын М.Əлімбаевтың өлең жол-
дарындағыдай бабалар амана-

тына ар – намысымызбен,
адам дық парызымызбен
ат са лы сай ық.

Б. ОРАЗБАЕВА,
ПМУ колледжінің

оқытушысы

бірін ұғынып, əр халықтың тарихын,
мəдениеті мен əдебиетін,

р , р

Дарья Дарья МОЖАНОВАМОЖАНОВА
Я закончила колледж ПГУ им С. Торайгырова в 2010г. с 

красным дипломом. Я получила специальность
 бухгалтер-

экономист. Мне очень нравится моя профессия. Училась я с 

удовольствием. Особенно мне нравились предметы, связан-

ные с моей профессией: бухгалтерский учет, экономиче
ский 

анализ, анализ 
финансовой отчетности, экономика пред-

приятия. В нашем колледже работают учите
ля с большим 

стажем и опытом работы. Они очень интересно вели  пред-

меты, используя различные методы преподавания. Группа, в 

которой я училась, была одной из лучших нашего колледжа. 

Мы часто вели открытые уроки с учителями, участвовали в 

разных конкурсах, занимали призовые места.  Особенно мне 

запомнился конкурс «Бухгалтер года». Я представляла нашу 

группу на этом конкурсе, и мы заняли первое место. Также 

я получила хороший опыт, проходя учебную и производствен
ную практики. На 

учебной практике в колледже нас научили правильно оформлять все документы, 

начиная с первичных  и заканчивая финансовой отчетностью. Производствен
ную 

практику я проходила на АО «ПНХЗ». Эта практика дала мне большой опыт для 

начала моей карьеры.   Сейчас я работаю в ТОО «Стекломир» бухгалтером. Кол-

ледж ПГУ дал мне очень хорошие знания. После месяца испытательного
 срока 

меня сразу приняли на работу. Мне очень нравится моя работа и профессия. Я 

очень благодарна колледжу и всем учителям за полученные знания. Колледж 

ПГУ стал основой для моей карьеры и ее продвижения в бу-

дущем!

Роман Цветной закончил колледж ПГУ им.С.Торайгырова в 2008 году. Обучаясь в учебном заведении, Роман парал-лельно работал в фирме  ТОО «Роман-Павлодар». Юноша всегда отличался добросовестным отношением к учебе и неординарным подходом к решению поставленных задач. Его дипломный проект имел практическое направление и был заказан фирмой. 
По рекомендации Романа наш 

колледж выбрал и его друг, Артем 
Абрамов. Теперь Роман и Артем 
вместе работают в фирме ТОО 
«Роман-Павлодар» в должностях 
системного администратора и про-
граммиста. Роман не теряет связь с колледжем, приходит, чтобы повстречаться с преподава-телями, не теряет друзей по курсу.

Роман и Артём считают, что качественные знания и хорошие практические навыки по своей специальности они получили именно  в колледже ПГУ имени С.Торайгырова. После окон-чания колледжа Роман и Артем поступили учиться дальше и через несколько лет закончили ПГУ им.С.Торайгырова.
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Максим Максим ГАРКУШИНГАРКУШИН
После окончания  колледжа Павлодарского  Государ-

ственного Университета имени С.Торайгырова  в 2010 году, 

работаю в ТОО фирме «Стальмонтаж» электромонтёром 4 

разряда.
На работу я устроился  по трехстороннему договору. На 

работу  вышел с большим желанием  трудиться. Мне дове-

ряют ответственные задания, отправляют в командировки 

в другие организации. Я научился ценить рабочее время, 

подходить творчески к выполнению любого задания. Понял, 

что необходимо повышать квалификацию, поэтому поступил 

учиться в ПГУ им.С.Торайгырова на заочное отделение по 

своей специальности «Электрооборудование электрических 

станций и подстанций» и закончил успешно первый год обу-

чения.

В колледже ПГУ имени С.Торайгырова мне дали прочные теоретические и практи-

ческие знания и навыки по электроэнергетике. Колледж научил меня быть дисци-

плинированным и ответственным по отношению к любому делу.
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Сегодня миллионы людей пользу-
ются услугами потребительского кре-
дитования, позволяя себе совершать 
необходимые покупки, получать об-
разование, путешествовать и пр. Для 
многих из нас такая практика стала 
традиционной нормой. И год от года 
количество людей, обращающихся в 
банки, неизменно растёт. Несмотря 
на расхожие мнения о плюсах и мину-
сах кредитов, устойчивый спрос на эту 
услугу всё-таки является неоспоримым 
доказательством их преимуществ. 
Одним из первых и самых главных 

преимуществ уверенно можно назвать 
возможность приобретения имуще-
ства, сразу после оформления займа. 
Вам не надо копить деньги длитель-
ное время, экономить и ждать пока 
соберётся необходимая сумма. Вы 
получаете то, что Вам нужно и тогда, 
когда Вам нужно! Кто-то может возраз-
ить, что стоимость покупки увеличится 
за счет процентов, которые придется 
платить за пользование кредитом. Но 
если вспомнить о возможности ку-
пить желаемое «здесь и сейчас», а не 
мечтать о далеком будущем и учесть 
уровень инфляции, а также прочие 
финансовые нюансы, которые быстро 
обесценивают накопленные средства, 
то покупка в кредит становится ещё бо-
лее привлекательной и выгодной.
Например, Вы задумали приобре-

сти автомобиль. Представьте себе 
уровень инфляции за пару-тройку лет, 
которые Вам понадобятся для того, 
чтобы накопить деньги, всевозможные 

иные факторы, касающиеся пошлин на 
ввоз машин, перехода на экологиче-
ское топливо и пр. Как думаете, сколь-
ко тогда будет стоить предмет Ваших 
желаний? 
А если речь идёт о собственном 

жилье, гораздо менее доступном, 
чем транспорт, то выгода кредитова-
ния становится совсем очевидной. В 
наше время сразу выложить наличны-
ми сумму в размере стоимости даже 
однокомнатной квартиры возможно 
лишь ограниченному кругу людей. Су-
щественным плюсом ипотеки является 
то, что Вы приобретаете жильё сразу 
в свою собственность. Оформление 
и тщательная проверка документов 
в банке застрахуют Вас от различных 
юридических неприятностей. Вы буде-
те уверены в законности заключаемой 
сделки. К тому же погашение кредита 
всегда происходит в определённый 
срок, что даёт заёмщику возможность 
заранее планировать свой бюджет и 
остальные затраты. 
Ориентируясь на спрос программ 

розничного кредитования, финансо-
вую ситуацию на рынке Казахстана и 
возможности потенциальных клиен-
тов, одним из банков, предлагающих 
сегодня лучшие условия потребитель-
ских займов по сниженным ставкам, 
является Цеснабанк.
На данный момент клиентам этого 

банка представлена широкая линейка 
продуктов кредитования: кредитная 
линия, ипотечные программы, включа-
ющие возможность рефинансирования 

займов других банков, автокредиты, 
экспресс-займы, а также различные 
программы по платёжным картам.
Проведя масштабную аналитиче-

скую работу по изучению рынка креди-
тования, в 2010 году Цеснабанк суще-
ственно расширил свою продуктовую 
линейку рядом программ, а уже в на-
чале 2011 года снизил ставки практи-
чески по всем кредитам. 
Например, сегодня у Вас есть воз-

можность приобрести жильё с перво-
начальным взносом от 20%, а мини-
мальная ставка вознаграждения может 
составить  всего 10,5% годовых (эф-
фективная ставка - 11,49%). Достойным 
преимуществом ипотеки Цеснабанка 
является возможность приобретения 
жилья без первоначального взноса 
(при дополнительном залоге). Учиты-
вая спад цен на рынке недвижимости, 
произошедший в последние годы, сей-
час – самое время ощутить все плюсы 
и выгоды приобретения собственной 
квартиры в кредит! К тому же каждый 
заёмщик Цеснабанка имеет возмож-
ность досрочного погашения ипотеки 
без штрафных санкций.
Ну а для тех, у кого квартирный во-

прос не стоит ребром, есть возмож-
ность позволить себе совершить дол-
гожданную крупную покупку, съездить 
в давно запланированный отпуск или, 
к примеру, провести масштабное тор-
жество. Благодаря возможности от-
крытия кредитной линии, всё это мож-
но сделать в рамках одного договора, 
заключив его на длительный период 

времени. При необходимости опера-
тивного получения денег в течение 
долгосрочных промежутков времени 
кредитная линия является наиболее 
подходящим вариантом займа. Она 
сэкономит Ваше время и средства, 
позволив обойтись без оформления 
множества кредитных договоров, и 
предоставит возможность избежать 
постоянной оплаты различных допол-
нительных комиссий банку. 
Для сотрудников Павлодарского Го-

сударственного Университета, получа-
ющих заработную плату посредством 
платежных карт Цеснабанка, установ-
лены льготные условия по программам 
розничного кредитования.
Самое важное в наше время - вла-

деть информацией. Обладая нуж-
ными знаниями, Вы без труда най-
дёте для себя выгодный выход 
из любого положения и сможете 
реализовать даже самые смелые 
планы. Вашим грамотным финан-
совым помощником в вопросах 
кредитования всегда готов стать 
Цеснабанк.

По всем интересущим Вас вопросам, 
Вы можете обращаться по следующим 

адресам: 
Ул. Ак. Сатпаева, 154;

Ул. Естая, 134;
Ул. Кутузова, 29;
Ул. Кутузова, 46;

Ул. Лермонтова, 109.
Или по телефонам: 390717, 390728, 

390729, 390727, 390729, 390726.

Өткен ғасырдың 90-жыл-
дары  тəуелсіздігіміздің ақ 
таңымен таласа Атамеке-
нін аңсап, шеттегі қазақ қан-
дастарымыздың алғашқы 
легі елге оралды. Міне содан 
бері қаншама уақыт өтсе де, 
əлемнің əр түкпіріне тары-
дай болып шашылып кеткен 
қазақтар күні бүгінге дейін 
тарихи отанын аңсап жету-
де. Мақалада шеттен кел-
ген қазақ қандастарымызға 
көрсетіліп жатқан көмек пен 
қолдау аз емес. Алайда  ру-
хани демеу яғни жалындап, 
Абайша айтсақ отанының 
бір бұрышына кірпіш бо-
лып қалануды арман еткен 
жастардың қай есікті ашып, қай 
төрге шықса да алдынан əуелі 
«Оралман», немесе келген 

мемлекетіне қарай «Өзбек», 
«Қытай», «Монғол», «Тəжік»... 
деп кемсіте қарайтындығы 
анық. Сонда сол жастардың 
өзге елде кіндік қаны тамып, 
жат елді мекен ете тұра өз сал-
ты мен дəстүрін, тілі мен ділін, 
қасиетті дінін сақтағанына 
кінəлі ме? Əсіресе жастар-
ды шеттету мен шектеу түрлі 
дода – сайыстарда, оқу –білім 
барысында, ең қарапайымы 
студент жастардың білім 
деңгейіндегі бағаларын дұ-
рыс тап ала алмауында. Кім-
кімнің де арасында өрбитін 
əңгіменің төңірегі біреу –ақ. 
Ол «оралмандар ғой –білімсіз, 
өзбек емес пе көргені сол, 
қанша айтқанмен қытай сая-
сатты ғой...» біз естіп жүген 
күнделікті құлаққа түрпідей 

тигенімен етің үйренген диа-
лекттер міне осылай тізіле 
береді. 
Алайда қынабынан суыры-

лып шығып,  сан жерден ол 
оралман, сіз айтқандай Мон-
ғол, Қытай, Қырғыз болсын өзін 
қажетті жерде мойындатып 
қазақтың атын əлемге танытып 
жүрген оралман жастардың 
саны аз емес. Бірақ қазақы 
қанымызға сіңген əдет пе 
биіктеген оралман жасты көріп 
қазағым дейміз, жас өскіншекке 
тайға таңба басқандай етіп ата 
тегімен жапсырма ұлтын ай-
тып мазақ етеміз. Əйткенмен 
шыбықтың да бүр жарып 
гүлдейтінін естен шығармаған 
жөн болар. 
Осыдан екі ай бұрын 

Омбы жеріндегі сапарымыз-
да шекараның арғы бетінде 
өсіп, өніп жатқан қазақ 
қандастарымызбен кездесу 
болды. Кездесуде көздерінде 
оты бар, жүрегінде тарихи 
Отанына деген сағынышы бар 
жастар толып жүр. Сонда Ал-
тынай есімді қаракөз қалқаның 
С.То райғыровтың 
Мен қазақ қазақпын 

деп мақтанамын,
Ұранға «Алаш» деген 

атты аламын.
Сүйгенім - қазақ өмірі, 

өзім қазақ,
Мен неге қазақтықтан 
сақ танамын?! дей отырып 

сөз бастап, «...Біз Омбыдағы 
қазақ жастары қаны бір қандас 
қазақтарымыздың ортасынан 
жырақта жүрсекте ата –бабадан 
қалған дəстүрімізді, тіліміз бен 
дінімізді, құнды мəдениетімізді 
сақтау жолында аянып жатқан 
жоқпыз...» деп сөзін сабақтай 
түскен қазақ қызының сөзіне 
жүрегі туламаған жан ба-
ласы қалмаған шығар. Енді 
бағамдайық  Отанынан жырақта 
болсын, Отанында асыр салып 
жүрсін ең бастысы ұлтына де-
ген махаббаты бар жастардың 
арман -тілегі бір.
Сөз соңында республикалық 

«Оян Намыс» журналының 
16 мамырдағы сайтында 
Т.Рысбековтың «Атамекен-
ге келіп арманым орындал-
ды» деген өзегі өкінішке 
толы мақаласындағы сөзбен 
қортындыласам: «90-ыншы 
жылдарының басында біздің 
ауылға Моңғолиядан ұстаз, 
қазақтың əн-күйінің жампозы 
Бүркітбай дейтін ағай көшіп 
келді. Бір күні мектепте 3-4 
мұғалімнің басы қосылып 
əңгімелесіп отырғанымызда 
Бүркітбай ағамыз: – Мен 
армандаған арманыма ата-
мекенге келіп жеттім, – деп 
қалды.
Біз: – Əрине, əрине, – деп, 

«атамекеніне аман-есен 
жеткенін айтып отырған шығар» 
дегендей бас шұлғып, құптап 

жатырмыз. Бүкең əңігімесін 
əріқарай жалғастырып: – 
Монғолияның ішкі аймағында, 
қалың моңғолдың ішінде 20 
жылдай өмір сүрдім. Олар 
менің атымды атамай, «ха-
саг»  (қазақ дегені) деп үнемі 
кекететін. Əбден арыма тиіп, 
келеке етіп бітті.
Күндердің күнінде менде 

моңғолша сөйлеп, оқып, жа-
зып, олардың ұлттық киімін 
киіп, салт-дəстүрін ұстанып,  
əн-жырын тыңдап, ұлттық 
тағамдарын дайындап үйрен-
дім. (Əрине, күнде емес, үйге 
моңғолдар қонаққа келгенде). 
Қысқасы, іргедегі итімізге дейін 
моңғолша үргіздік. Бəрібір 
«хасаг» деп қақсап шеттете 
берді. Қысқасы, «моңғол бо-
лайыншы» деп, қанша арман-
дасам да жете алмадым. Қазақ 
болғаным үшін симадым. Енді, 
міне, атамекеніме, Қазақ еліме 
келіп, қазақ бауырларымның 
арқасында арманым орында-
лып, «моңғол» атанып, аңсаған 
«арманыма» бір-ақ күнде 
жеттім», – деген екен. 

P.S. Шеттен келген, Отанда 
өмір есігін ашқан. Арадағы 
айырма осы ғана. Күресер  
мүддеміз бен көздеген 
мақсатымыз біреу. Себебі 
біз түбі бір түркінің көк 
бөрілеріміз. Қазақпыз. 

Қарлығаш ХАШЫМҚЫЗЫ

тигенімен етің үйренген диа-
лекттер міне осылай тізіле
береді. 
Алайда қынабынан суыры-

са ер е о

сөз бастап, «...Біз Омбыдағы 
қазақ жастары қаны бір қандас 
қазақтарымыздың ортасынан
жырақта жүрсекте ата –бабадан
а а əс рі із і і і із бе

жатырмыз. Бүкең əңігімесінн 
əріқарай жалғастырып: –– 
Монғолияның ішкі аймағында, 
қалың моңғолдың ішінде 200 

ай ө ір с р і О арр

БІЗ ҚАЗАҚПЫЗ!БІЗ ҚАЗАҚПЫЗ!

иные факторы, касающиеся пошлин на 
ввоз машин, перехода на экологиче-
ское топливо и пр Как думаете сколь-

займов других банков, автокредиты, 
экспресс-займы, а также различные 
программы по платёжным картам

времени. При необходимости опера-
тивного получения денег в течение
долгосрочных промежутков времени

КРЕДИТЫ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ!КРЕДИТЫ СТАНОВЯТСЯ ЕЩЁ ДОСТУПНЕЕ!


