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Əр бір жоғарғы оқу орны – бұл 
оқу ордасы, білім беру ұясы. «Та-
рыдай болып кіресің, таудай болып 
шығасың» демекші, таудай белгілі бір 
мамандықтың иесі болып шығатының 
рас. Университет табалдырығын атта-
ған соң, алдыңда жаңа əлем ашы-
лып, жаңашыл бір тасқынға ілігетін-
дей боласың. Сол білім тасқынында 
қасыңда жетектеп, жол сілтеп, бағыт-
бағдар  ұсынып тұратын ұстазың 
болса, қандай ғана жаңалықтар мен 
ізденістерге берілмейсің! «Ұстаз болып 
қалыптаспайды, ұстаз болып туады» 
дегендей, бүгін ұстаздық жолын өмір 
деп танитын университетіміздің психо-
логия жəне педагогика кафедрасының 
профессоры Кертаева Қалиябану 
Махметқызы туралы сөз қозғамақпыз.  
Кез-келген ұстаздың ұлы мақсаты са-

налы, білімді де білікті шəкірт тəрбиелеу 
жəне ұстаз деген атына, ғалым деген 
атағына сай келер ұрпаққа ұлықтап 
кітап жазу, қалдыру болса керек. Кітап 
бетіне түскен əр сөз тасқа қашалып 
жазылғанмен тең. Ол ертеңгі ұрпақтың 
өшпес тарихы, бүгінгі таңның бұлжымас 
айғағы іспетті. Ұлағаты мол ұстазбен 
қазынасы мол кітап бір-бірінен сірə 
да алыс болмас.  Себебі бұл екі сөзге 
мəн берер болсақ ол үлкен екі ұғымды 
тудырады.  Алайда сол екеуі өз аты-
на сай болса ғана, əрине. «Заманың 
түлкі болса, тазы боп аула», – деген 
қазақтың осы сөзіне қарасақ бірінен – 
бірі ұрлап жазып, атақтарына нұсқан 
келтіріп жүрген кей аға-əпкелерімізге 
адал еңбек, маңдай тер, көз майын тау-
ыса жазу дегеннің не екенін Қалиябану 
Махметқызы көрсетті жəне дəлелдеді. 
Міне сол ұстаз деген ұлы атқа ие болып, 
бүгінде артына көргені мен білгенін кітап 
етіп қалдырып жатқан бақытты жанның 
жеткен жетістіктері мен бағындырған 
белестері де аз емес.
Қалиябану Махметқызы мыңдаған 

педагогтарға бағыт-бағдар беріп, нағыз 
педагог қандай болуы керек екендігін 
өзінің біліктілігі мен аналық аппақ 
жүрегімен –ақ үйретті десек артық бол-
мас. Ол кісі күні бүгінге дейін шəкіртіне 
зілдене сөйлегенін, немесе қаһарланып 
кіргенін шəкірттері көремген екен. 

  Сыртынан қарағаныңда тұла бойы 
сондай нəзік, келбеті ертегілердегі 
мейірімді кейіпкерге ұқсас, дидары бия-
зы, нағыз кеңпейілді ұстаз. Осындай 
нəзік, биязы тұлғада ұстаздық қатты 
мінез бен ғылымға деген құштарлық, 
білім нəрін жиюға деген қайрат қалай 
ғана үйлесімділік тапты десеңізші. 
Дегенменде, бүгінгі күні Қалиябану 
Махметқызының жүзден астам 
жеке ғылыми еңбектері,  олардың 
ішінде: 2 монография, 1 электронды 
оқулық, 5 оқу-əдістемелік оқу құралы, 
ҚР РУМС ұсынған 1 оқу құралы, 3 
бағдарламасы бар. Ол Сорос Фон-
ды грантының, «Қазақстан Республи-
касы білім беру саласының ардақты 
қызметкері» белгісінің иегері, педа-
гогика саласындағы ең үздік ғылыми 

зерттеу жəне ғылыми жұмыстары үшін 
Ы.Алтынсарин атындағы ІІ сыйының 
лауреты, «С.Торайғыров атындағы 
ПМУ-дің үздік жыл ғалымы» атты  
жалпы университеттік конкурсының 
жеңімпазы, сонымен қатар, педаго-
гика ғылымдарының докторы, про-
фессор, Қазақстан педагогикалық 
ғылыми академиясының академигі, 
халықаралық педагогикалық білім 
беру ғылым академиясының жəне 
халықаралық акмеология ғылым 
академиясының мүше корреспонденті. 
Мойымас мінезді ару ананың ғылымға 
деген құштарлығы осымен ғана 
аяқталмауда. Ол тек қана білсем, 
оқысам, таныссам деп мақсат қойған 
емес, ол оқытсам, таныстырсам деп 
ойлаған Жан. Оған дəлел қолынан 
жетектеп болмаса да бағытын дұрыс 
сілтеп өміріне оң бағдар берген білікті 
шəкірттері дəлел. Осы уақытқа дейін 
К.М.Кертаеваның жетекшілігімен 5 
кандидаттық диссертациялар қорғал-
ғаны айтылған сөздеріміздің толықтай 
дəлелі болары анық. 

 Жоғарыда келтірілгендей, қазан 
айының екінші жартысында Қалиябану 
Махметқызы өзінің еңбектерімен 
кезекті рет таныстыруын өткізді.  Қазақи 
дəстүрге сай «тұсауын кеспесең, 
алысқа қадам баспайсың» деп атап 
өткен Профессор, еліміздің ғылыми 
қызметінде бұрын соңды болмаған 
жаңа «Педагогикалық деонтология 
негіздері» жəне  «Основы педагогиче-
ской деонтологии» атты  қазақ жəне 
орыс тілдерінде шыққан екі кітабын 
университет жұртшылығына паш 
етті. Қос тілді қос кітаптың студент-
тер мен оқытушыларға мол жеңілдік, 
үлкен қуаныш əкелгені сөзсіз. Бұған 
жейін интернет беттерін қопарып, 
тапқандарын орысшадан қазақшаға 
аударып əуреге түсіп жүрген ізденуші 
достарымыз бен ғылымға бет алған 
жастарға зор мүмкіндік жасалды. 
«Жүрген соң баурайында 

күнде қарап,
Таулардың биіктігі байқалмайды». 
Рас біз бен сіздің ортамызда, бірімізге 
ұстаз, бірімізге əріптес,  ал енді 
бірімізге сырлас болған Қалиябану 
Махметқызының еңбектеріне, ұстаз-
ды ғына Отанымыздың өзге жерін-
дегі қандастарымыз  қызыға да 
қызға на қарады. Осыған қарап 
жаны мен тəні ізгілік пен ізеттіліктің, 
мейрімділік пен жылылықтың орда-
сына айналған ардақты апамызбен 
бір қара шаңырақ астында қызмет 
еткенімізді бақыт санамасқа бол-
мас. Айтпақшы кейіпкеріміздің бұл 
кітаптары ел Тəуелсіздігінің 20 
жылдығына арналғаны белгілі. Бір 
қызығы Қалиябану Махметқызы 
осыдан тура 10 жыл бұрын тағыда 
бір еңбегін жарыққа шығарған 
екен. Аталмыш еңбегінің алғашқы 
бетіне Қазақстан Республикасының 
Тəуелсіздігіне 10 жыл толуына ар-
наймын деп қолтаңбасын қалдырған. 

Бұл бəлкім кездейсоқтық, бəлкім жан 
дүниенің қалауы болар.
Енді, деонтология сөзінің мағынасы-

на үңілсек: «деонтология» – ең алды-
мен əдеп туралы ғылымның бір ілімі, 
содан соң адам борышы мəселесінің 
мінездемесі болып саналды. «Деон-
тология» термині ғылыми айналымға 
ағылшын философы И.Бентамоммен 
тұлғаның кəсіби іс-əрекеті түсінігі ре-
тін де XIX ғасырдың басында еңгізілді. 
Уақыт өте келе деонтология медицина-
лық əдепті (дəрігердің əріптестерімен, 
емделушілермен қарым-қатынастарын) 
қарастыратын ғылымның саласы болып 
саналатын болды.  Бүгінде, Қалиябану 
Махметқызының бұл түсінікті кеңейте 
түскені сөзсіз. «Педагогикалық деонто-
логия» - педогогтың кəсіби аясындағы 
мінез-құлқы, тəртібі туралы ғылым. 
Автордың сөзі бойынша деонтоло-
гия ғылымы бүгінгі таңда тек қана 
медициналық салада қолданып қана 
қоймай, сонымен қатар, педагогика, 
журналистика,  инженерия, құқықтану 
жəне қоғаммен жұмыс атқаратын 
қызметтердің барлық бөлімдерінде 
қолданылуы керек. Себебі, деонто-
логия бұл – кəсіптік борыш туралы 
ғылым. Өкінішке орай, қазіргі таңда 
өз қызметіне парызбен, борышпен, 
міндетпен қарайтын қызметкерлердің 
саны төмендеуде. Мінекей, сол себепті 
автор осы ғылым саласын басты 
пəндер қатарына қосу қажет екенін 
мəлімдеуде.

 Шынымен де, ұлағатты ұстаздың 
дəрісін тыңдаған кезде, бұл саланы ма-
мандар даярлайтын оқу орнындарында 
оқыту міндет екенін түсінесің. Себебі, 
ақпарат  таратып, халықтың пікірін 
қалыптастыратын қаламды қару ететін 

– журналисттердің қолында қанша 
адамның өмірі, бір-бірімен болып жатқан 
қарым-қатынасы,  болашақ мамандар-
ды даярлайтын мұғалімдердің қолында 
халықтың білімді немесе білімсіз бо-
луы, инженерлердің халық баспанасын 
немесе қандай да болсын ғимаратын 
сапалы  салу - осының  барлығы кəсіби 
деонтология. Яғни, сенің парызың да, 
борышың да, міндетің де.
Осындай ашылу рəсімінен кейін, ди-

онтология түсінігін əбден жеткізген 
соң,  Қалиябану Махметқызын универ-
ситеттің стратегиялық жоспарлау, 
əлеуметтік жəне тəрбие жұмыстары 
жөніндегі проректоры М.М.Бегентаев, 
əріптестері, шəкірттері жақсы сөз жа-
рым ырыс дегендей авторға құттықтау, 
алғыс сөздерін айтып, жақсы лебіздерін 
жеткізді. 

«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» 
демекші, ұстаздық тəжірибесінің мол-
дығы мен біліммен шəкірттерді сусын-
дыра алатындығын барлық уақытта өз 
биігінде, өз тұғырында қала беретін 
текті тұлға екені сол бір ашылу рəсімінде 
болған əр бір адамның көзі жетті. Себебі 
бұл кісінің айтқан сөздері де адам на-
зарын өзіне ерекше баурап алады, оны 
тыңдамау мүмкін емес. 

P.S. Егемен еліміздің ертеңі бүгіні-
мен тікелей байланысты. Тіліміздің 
мəртебесі асқақтап, айбыны Алатау-
дан ары асып келер ұрпаққа жетер 
болса, бұл ұлағаты мен ұлықтығы 
мол ұстаздардың қажырлы еңбегінде  
болмақ. Ұрпағымызды саналы əрі 
ұлтжанды етіп өсіру үшін дəл осын-
дай кітаптар мен біздің кейіпкеріміз 
сынды ұстаздар қауымы бізге ауа-
дай қажет-ақ.

Назерке АНИСОВА

Педагогика: Педагогика: 
ғылым, өнер ғылым, өнер 

және өміржәне өмір
Қазан айының екінші жартысында Қазан айының екінші жартысында 
С.Торайғыров атындағы ПМУ  С.Торайғыров атындағы ПМУ  

қабырғасында «Педагогика: ғылым, өнер қабырғасында «Педагогика: ғылым, өнер 
және өмір» атты Кертаева Қалиябану және өмір» атты Кертаева Қалиябану 
Махметқызының еңбектерімен Махметқызының еңбектерімен 
таныстыру рәсімі өтті. таныстыру рәсімі өтті. 



№ 10 (132) 
қазан, қоян жылы 2011

) 

3Кітап-ғұмырКітап-ғұмыр

«Кітабым – Құран» деген бабалар 
кітап деп барлық білімнің əуелі – «Өзі 
де рас Сөзі де рас» Жаратушы тара-
пынан келген «ешқашанда жалған 
болмас» Кітапты – абсолютті ақиқат 
Құранды айтып тұр. «Əй адам бала-
сы! Сендерге Раббыларыңнан дəлел 
келді. Сондай ақ сендерге бір ашық 
нұр (Құран) түсірдік». («Ниса» сүресі, 
174-аят). «Ол сондай Алла сендерді 
қараңғылықтардан жарыққа шығару 
үшін құлына (Мұхаммед ғ.с.) ап-ашық 
аяттар түсірді. Сөзсіз Алла сендерге 
тым жұмсақ ерекше мейірімді». («Ха-
дид» сүресі, 9-аят).  
Жаратушының осы сөздерін жете 

ұғынған Абай: «Біз жанымыздан ғылым 
шығара алмаймыз» деп толық мойын-
дайды. Сөйтеді де «Əуелі аят хадис 
сөздің басы» деп Ақиқатқа иек артады. 
Яғни сөзің жалған бос сөз емес толық 
мəнге ие ақиқат болуы үшін бастауын 
ақиқаттың əуелі – аят, хадистен ал-
сын дейді. Содан барып «сөз түзелді, 
тыңдаушым сен де түзел» деп таба-
нын мызғымас негізге тірейді. Ал кімде 
кімнің сөзінің бастауы аят, хадис емес 
пенденің жанынан  шығарылған сөз 
болса оның сөзінің арасы міндетті түрде 
өзі айтқан «бөтен сөзбен» былғанбақ. 
Олай болса, Кітаптағы нұрлы ақиқатқа 
көңіл аудармай, құр қиялға сүйеніп жет-
кен нəрсенің «бəрі даһрə» болмақ. Яғни 
бəрі бос, бекер. 
Құран ақыл иелеріне тірі күнінде  хақ 

жолды табу үшін жіберілген Кітап емес 
пе еді! Мəселен, жол ережесі кітабын бір 

де бір рет ашып оқымастан көлік апаты-
нан қайтыс болғанға арттағылардың 
ереже «бағыштағаны» пайда бере 
ме? Тірісінде тұтынбаған ережеден 
өлгеннен кейін не қайыр! Керісінше, 
Кітапты тірісінде тұтынғанға үмітпенен 
дұға бағыштау естілік болмай ма. Құран 
демекші, Кітапты оқып, зерттеудің ор-
нына оны бірде-бір рет ашпастан ақ 
матаға орап, төрге қойып қою – бұл 
енді əжуалауға да, сынауға да, аяуға да 
сиятын  «таным». Себебі  қазіргі таңда 
Құранды оқып, санасына саңылау 
жасаудың орнына қол тигізіп ұстауға 
болмайды деп төріміздегі сөреге не-
месе сандықтың түбіне ақтыққа орап 
сап қомыз. Пенде болып жаралған 
соң кез-келген дүниеге қызығамыз, 
бəрінде ашып білуге құмармыз. Тіпті 
қазіргі тілмен айтқанда телефоныңызға 
жаңадан келген жаңа хат-хабардың 
мазмұнын білмекке ынтығу – ақыл-есі 
сау адам табиғатына тəн нəрсе. 
Олай болса менің Жара-
тушым маған не ха-
бар жолдап отыр екен 
деп қызығушылық 
танытпау – ақыл-
ойдың қайда жұмсалып 
жатқандығының айғағы. 
«Кешегі өткендер 
қараңғы болған, біз 
болсақ сауаттымыз» – деп 
лепірген əлгі «сауаттың», 
мешітке не қабір басы-
на барғанда жəутеңдеп, 
Құран оқып, дұға  

бағыштайтын көзі ашық біреуді іздеп 
кетеді. Өзі оқи алмайды. Бұндай зама-
ны бір «сауатты» аға-апаларымыздың 
бұл əрекетіне  Абайша тіл қатсақ «Оның 
тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып 
па?!». (Абай 16 қара сөзі)
Балиғат жасына жеткен баладан 

еңкейген қаряға дейін əрбір ақылды 
адамға иман парыз, яғни барлығы өз 
халінше оқып тануға қабілетті. Басқаны 
қойып ата-бабасына, ұрпағына 
дұрыстап дұға бағыштай алмаған 
жанның несі сауатты, несі зиялы!  Та-
нымы əлгі – өзгеге оқытады, өзі сенеді! 
Білмейді, бірақ сенеді – жартылай сенім 
дейміз бе, мұны қалай айтарыңды 
да білмейсің. Танымның негізі – тану. 
Білмейтін, танымайтыныңды қалай 
тануға болады.
Əрненің атын білсең болды, оның 

затын да меңгеріп алдың деген сөз 
жоқ. Мысалы, күнделікті көріп жүрген 
автомобиль, компьютер, телефон-
дарды кім білмейді?!  Бірақ солардың 
затын, жұмыс істеу қағидасын 
барлығымыз білеміз бе?.. Олай болса, 
бүгінгі ақпарат тасқынымен жарыса, 
мəнін білмейтін көптеген мағлұматты 
тотықұсша қайталаудың несі таным?! 
Несі білімділік?! Əй, қойшы… Ешқашан 
ораулы матасын жазып, өмірі бетін де 
ашпаған Құран турасында, дін турасын-
да əр жерде арсыздықпен пікір айтып 
жүргенін баршаңыз  көріп жүрсіздер. 
Ал бірақ, қайсыбір 
жазушының шы-
ғар масы 

туралы сұрасаң «оқымап едім, ештеңе 
айта алмаймын» деп қарап отырады. 
Міне масқара! Абсолютты білемін дейді. 
Ал, бірақ сол абсолюттің аясындағы 
зəредей бірдеңені білмеймін дейді! 
«Миллиард, триллион тіпті одан сансыз 
көп сандарды санай аламын, бірақ екі-
үшке дейін санай алмаймын!!!».  Осын-
дай таныммен өмір сүрудің қаншалықты 
ауыр екенін өздеріңіз пайымдай 
беріңіздер. Ол ол ма, өстіп жүріп елге 
тұлға болуға оның да бар таласы!
Қайтып тұлға болсын! Төңкеріске 

дейін өмір сүрген бұрынғы даналар 
танымдары төңкерілмей тұрған кезде 
зиялы деген сөзді естімей, білмей өсті. 
Зиялы болмай-ақ сол аманатшыл баба-
ларымыз кейінгілерге  сарқылмас білім 
– хақ сөз қалдыра білді. Олардың рухани 
жалғасы – «Алланың пайғамбардың жо-
лындамыз…», «жатсам, тұрсам ойымда 
бірақ Тəңірі…» деп сөзінің əуелі аят, ха-
дис болған Абай да кейінгілер əрқилы 
жағдайда да басшылыққа аларлық сөз 
қалдырды. Ал мыңдаған «ойшыл» зия-
лылар жабылып жүріп бір сөз қалдыра 
алмауы – себепті салдармен байла-
ныстыра алатын жанға барлық жайдан 
сыр шертіп тұрған жоқ па!

 Шексіз ғаламды қойып көз 
алдымыздағы дүниенің ширегін де тани 
алмай жүр емеспіз бе?! Сөйтіп жүріп 
«Сөзі рас» ақиқат кітаптан бас тарту 
– қасарысып ақылменен жетпесті қуу, 

онымен де қоймай басқаларға 
жөн айтам деу сыпайылап 
айтсақ рухани ауытқу бол-

май ма?!

Қарлығаш 
ХАШЫМҚЫЗЫ.

Көне заманнан-ақ, халық өз өміріндегі 
басты оқиғаларды, тұңғыш ақындардың  
шығармалары, ел билеушісінің жар-
лықтары мен өмірбаяндары тасқа, 
сүйекке, құмыра тақташықтарға, теріге, 
папирусқа түсірілген болатын, бірақ осы 
заттардың қымбаттылығына, жазуға 
жұмсалған уақыттың көлеміне, көпке 
сақталмайтынына байланысты Қытай 
императоры жазуға арналған жаңа 
нəрсені шығаруға бұйрық береді. Сөйтіп, 
біздің дəуіріміздің 105 ж. қытайдың 
ғалымы Цай Лунь қағаз жасаудың 
тəсілін ойлап тапты. Осы уақыттан кітап 
тарихы өз бастауын алады. 
Егер көне, сондай-ақ орта 

ғасырларда кітаптың бағасы үйдің 
бағасымен тең болып, ал оны 
оқуға тек қана ақ сүйектер мен 
бітікшілеріне мүмкіндігі болса, онда 
қазіргі кезде жағдай мүлде басқа: 
кітап қол жетімді болып тұр, алайда 
оқырмандар қатары азая түсті. Білікті 
мамандар осыны адам мəдениеті, 
оның құндылықтарының өзгеруі мен 
ғаламтордың пайда болуымен байла-
ныстырады. Компьютерландыру үрдісі 

арқасында жас ұрпақтарда кітап оқуға 
деген қызығушылығы төмен деңгей де. 
Интернет қаншалықты пайдалы болса, 
дəл сондай көлемінде зиян да əкеле ді. 
«Зиян» ретінде денсаулыққа тигізе тін 
кері əсерін айтпай, жеткіншектің руха-
ни денсаулығының дамуын кемітетін 
ықпалды айтуға болады. Оның 
нəтижесінде қоғам ортасында көптеген 
мəселелер орын алады, мəселен, 
үлкендерді сыйламау, балаларға 
қол көтеру, достықты бағаламау, ұр-
лық-зорлық қылу, адам өмірін кесу, 
т.б. Бұның түбі – адам мəдениетінің 
төмендігінде жатыр, ал ол өз кезігінде 
сауатсыздығында, яғни индивидтың 
көркем əдебиет білмеуінен туады. 
Қоғамның кітапқа деген қызығушы лы-

ғы төмен деңгейінде болуының себеп-
терінің бірі – көркем шығармалардың 
көтерілген тақырыптарында, басқа 
сөзбен айтқанда, бұлардың көпшілікке 
қызық болмауында. Отандық жазушы-
лары бұқара назарынан тыс болып 
қалатын мəдени, экономикалық, сая-
си мəселелерді өз шығармаларында 
көрсетпейді. Бұған не себеп деп 

айту қиын, алайда қа-
лып тасқан жағдайдың заңды 
«жемісі» – оқырмандарымыздың ше-
тел əдебиетіне бас бұру. Басқа елдің 
шығармалары азаматтарымызға 
түрлі мəселелерді батыс адам бол-
мысы тұрғысынан бейнелейді, бірақ 
жұртымыздың дүниетаныма жат бо-
лып, терең түсінуіне, дұрыс қорытынды  
жасалуына ұйтқы бола алмайды. Сол 
себептен қалың жұртшылықтың бұл 
əдебиетінен тиетін пайдасы шама-
лы екеніне көз жетті. Сондықтан төл 
қаламгерлердің қауым өміріне тікелей 
қатысы бар тақырыптарды көтеруіне 
тура келеді.     
Ақын-жазушылардың айтуынша, 

оқыр ман қауымын баурап алу үшін, 
əдеби шығарма, ең алдымен, оның 
дүниетаныма, мазалаған сұрақтарына 
жауап беріп, қазіргі кездегі күнделікті 
мəселелерді шешілгенінде өз үлесін 
қосатындай болуы қажет. Ондай қа-
сиеттері болмаса, оны оқуға уақытын 
ешкім кетірмейді. Бүгінгі таңда еліміз-
дің көптеген баспа үйлері түрлі оқыту-

əдістемелік құ-
рал дары дайындалады, 

олардың мамандарына берері мол, 
алайда бұ сөздерді көркем əдебиетіміз 
туралы айту қиын болар. Жарық көретін 
шығармалардың сапасы жоғары емес, 
бірақ шығарылатын кітаптардың санын 
көбейту арқылы сапасын да арттыруға 
болады, дейді олар. 
Əрине, кітап тағдырында болып жат-

қан ахуалын қоғам көмегімен шешілеті-
нін белгілі. Данышпан қаламгерлер-
дің қоғам талабына сай қарапайым 
жазушыларынан шығатыны тағы бар. 
Бəлкім, ондай уақыт əлі күнге дейін ба-
сталмады. 
Оқырман қауым отандық əде биет тің 

жарқын болашағының ірге тасын сал-
ғалы отырған біраз жас қаламгерлер-
ге қол дау көрсетіп, дұрыс бағытта 
тəрбиелеу – өркениетті қоғамның басты 
мақсаты екенін түсінуі қажет. Соның 
арқасында халқымыздың жолы түзу, 
басталғалы отырған істері сəтті болар.

Елена ГАРКАВА

бағыштайтын көзі ашық біреуді іздеп 
кетеді. Өзі оқи алмайды. Бұндай зама-
ны бір «сауатты» аға-апаларымыздың

туралы сұрасаң «оқымап едім, ештеңее
айта алмаймын» деп қарап отырады.
Міне масқара! Абсолютты білемін дейді.

ЖАТСАМ, ТҰРСАМ ОЙЫМДА БІРАҚ ТӘҢІРІ… 
«СӨЗІ РАС» АҚИҚАТ КІТАПТАН БАС ТАРТУнемесенемесе

«Білімнің «Білімнің 
қайнар бұлағы – кітапта» қайнар бұлағы – кітапта» 

дейді кешегі өткен даналар. Қазіргі миымыз-дейді кешегі өткен даналар. Қазіргі миымыз-
ды техниканың терминдері билеген мына заманда ды техниканың терминдері билеген мына заманда 

кітапқа зер салып, зерделей қараудан қалғанымыз қашан. кітапқа зер салып, зерделей қараудан қалғанымыз қашан. 
Тіпті саны бар да, сапасы жоқ болса да жинақ болып басылып Тіпті саны бар да, сапасы жоқ болса да жинақ болып басылып 

шығып жатқан кітаптардың санында шек жоқ. Бүгінгі «ойшыл дана-шығып жатқан кітаптардың санында шек жоқ. Бүгінгі «ойшыл дана-
лар» да «иә кітап – білім бұлағы» деп қостайды. Бірақ сол қостаудың лар» да «иә кітап – білім бұлағы» деп қостайды. Бірақ сол қостаудың 
астарында өз кітаптарын меңзеп тұрады. Анығында бұл қағида астарында өз кітаптарын меңзеп тұрады. Анығында бұл қағида 
жалпы адам атаулы пендеге қарата айтылып тұр. Біз бен Сіздің жалпы адам атаулы пендеге қарата айтылып тұр. Біз бен Сіздің 
жаһанға жар сала ашып жатқаны ғылымдарымыз толығымен жаһанға жар сала ашып жатқаны ғылымдарымыз толығымен 
Құранда айтылып кеткені қашан. Бірақ бәрімізде санамыз-Құранда айтылып кеткені қашан. Бірақ бәрімізде санамыз-

дан білімде, тәрбие де, ұлықтық пен ұлағаттың дан білімде, тәрбие де, ұлықтық пен ұлағаттың 
Құранда жатқанын өшіріп, ұмытқан Құранда жатқанын өшіріп, ұмытқан 

сияқтымыз.сияқтымыз.

КІТАПТЫҢ  ҒАСЫРЫ ӨТТІ МЕ?КІТАПТЫҢ  ҒАСЫРЫ ӨТТІ МЕ?
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– Александр Петрович, 
расскажите пожалуйста о 
своей работе.

– Энергетический факультет 
– один из элитных, старейших 
факультетов нашего универси-
тета. Вы знаете, что он суще-
ствует со дня существования 
ВУЗа, ранее Павлодарского ин-
дустриального института, т.е. с 
1960 года.
Я занимаю должность дека-

на энергетического факультета 
с 1999 года. В структуру энер-
гетического факультета входит 
деканат и четыре выпускаю-
щие кафедры: кафедра авто-
матизации и управления, кафе-
дра теплоэнергетики, кафедра 
электроэнергетики и кафедра 
радиотехники, электроники и 
телекоммуникаций.
Мы осуществляем связь 

образования науки и произ-
водства, поддерживаем связь 

с производством, внедряем 
филиалы кафедр на произ-
водстве. Также стопроцентно 
распределяем своих выпуск-
ников, поэтому имеем соответ-
ствующее высокое положение 
в регионе и в республике по  
востребованности наших вы-
пускников.

– Познакомьте нас с пре-
подавательским составом, 
готовящим специалистов в 
такой серьезной и востре-
бованной отрасли, как энер-
гетика.

– Все наши преподаватели 
– востребованные и перспек-
тивные специалисты. Могу 
перечислить докторов наук, ко-
торые учились непосредствен-
но у нас и получили ученые 
степени: профессоры, доктор 
технических наук Утюгов Б.Б., 
Говорун В.Ф., Захаров Г.В., Ха-
севский В.Ф., Новожилов А.Н., 
Мараденко В.А., Глазырин А.И., 
Баубеков К.Т. и более 30 кан-
дидатов наук. Все они работа-
ют в ВУЗе, пишут монографии, 
учебники, методические посо-
бия. Есть выдающиеся люди, 
имеющие более ста патентов 
изобретений – Новожилов 
А.Н., Мараденко В.А. Все наши 
преподаватели обучают мо-

лодежь, и молодежь им за это 
благодарна – ведь чем больше 
у нас будет образованной мо-
лодежи тем республика будет 
богаче.

– Как вы связываете тео-
ретические знания, данные 
студентам, с практикой?

– У нас есть филиалы кафе-
дры теплоэнергетики, кафедры 
электроэнергетики и кафедры 
автоматизации и управления 
в Евроазиатской энергети-
ческой корпорации. Там есть 
тренажер, который позволяет 
приблизить студента к непо-
средственно практическим 
моментам, осуществляемым, 
допустим, на электрической 
станции. На этом тренажере 
студенты прорабатывают  раз-
личные ситуации, аварийные 
ситуации, практически вника-
ют в суть производства. Так же 
студенты имеют возможность 
пойти в цех и посмотреть экс-
плуатацию оборудования, его 
ремонт, изменение режимов 
оборудования непосредствен-
но на производстве.

– Какую помощь вы оказы-
ваете молодым специали-
стам, соискателям вашего 
факультета? Как они реали-
зуют себя?

– На всех факультетах вы-
деляются бюджетные места в 
магистратуру, докторантуру. В 
этом году в нашей докторанту-
ре обучается три человека на 
бюджетных местах, пятнад-
цать человек на бюджетных 
местах обучается в магистра-
туре. Наша молодежь всегда 
растет. Бакалавриат - это ба-
зовое высшее образование, 
но этого недостаточно, поэто-
му наши студенты, получив 
диплом бакалавра, продолжа-
ют обучаться в магистратуре, 
затем в докторантуре и далее. 
После обучения мы всегда 
поддерживаем с ними контакт, 
публикуем научные статьи 
в журналах, осуществляем 
связь образования и произ-
водства.
Наши студенты не только 

занимаются наукой, они уча-
ствуют во всех спортивных 
мероприятиях,  в различных 
конкурсах, есть студенты, кото-
рые получают президентскую 
стипендию – например, непо-
средственно мой дипломник 
Солонцов Алексей. В принципе 
молодежь не стоит на месте – в 
спорте, в науке, в обществен-
ной жизни. Мы гордимся своей 
молодежью и, в свою очередь, 
считаем, что студенты гордят-
ся своим факультетом.

– Александр Петрович, я 
благодарю Вас за внимание 
и содержательную беседу.  
Успехов Вам  и Вашему фа-
культету!

Виктория ШУВАЛОВА

- Бірнеше тілді үйренуіңізге 
не себеп болды?

- Қазақ тілі ана тілім, анам 
тілін ту ғаннан бастап білемін. 
Семей қаласында оқып жүр-
генде орыс тілін меңгердім. 
Ал 6-сынып бітіргеннен кейін 
«Қазақ-түрік лицейінде» білім 
ала бастадым. Аталмыш оқу ор-
нын бітірген соң С.Торайғыров 
атындағы ПМУ-дың «Қазақ 
тілі мен əдебиеті жəне шетел 
тілінің мұғалімі» деген ма-
мандық бойынша 4 жыл дəріс 
алдым. Оқуда мен ғылыми іс-
шарасына белсене қатысып, 
М.Жүсіп атындағы стипендия 

иегері 
б о л ы п 

атандым. Ол мен 
үшін үлкен жетістік бол-
ды, өйткені М.Жүсіп сти-
пендиясы сол жылы 
тағайындалды. Əр 
кезде оқуыммен қатар 
жұмысты ұштастыра 
біл дім. Университет 
бі тіргеннен кейін оның 

қа быр ғасында ғылыми жұ-
мысымен айналыса бастадым. 
Бүгінгі таңда еңбек өтілім 9 жыл 
болды.

- Президентіміз Н.Ə. Назар-
баев ұстанған тіл саясаты 
жайлы қандай пікірдесіз?

- Елбасымыздың «үш тұ-
ғырлы тіл» саясатына оң 
көзқараспен қараймын. Себебі 
əлемдегі 50 дамыған елдің 
қатарына кіру үшін 3 тіл емес, 
одан да көп білу қажет деп ой-
лаймын. Өзім болсам, 4 тілде 
еркін сөйле аламын. Тіл білетін 
адам ештеңені жоғалтпайды, 
керісінше, қаншама тіл білетін 

болса - соншама артық өмір 
сүре алады. 

- Тіл үйренуде қандай 
факторларға көбірек 
кө ңіл бөлу керек деп 
ойлайсыз?

- Меніңше, тілді 
үйренудегі басты фак-
торла рдың бірі – орта. 
Сонымен қатар теледи-
дар мен дауыстап оқудың 

рөлін кемсітуге болмай-
ды. Мəселен, М.Əуезовтың  

«Абай жолы» роман-эпопеясы 
түпнұсқасында, яғни қазақша, 
аударма ретінде орыс, ағыл-
шын тілдерінде шықты. Осы 
үлкен шығарманы дауыстап 
оқу арқасында осы үш тілді 
жоғары деңгейде үйренуге бо-
лады деген ойдамын. Алайда 
жоғарыда айтылған факторлар 
болғанымен сөйлеу тəжірибесіз  
тілді үйренуге болмайды. Соған 
бір мысал ретінде «Қазақ - 
түрік лицейін» келтіруге бола-
ды. Балаларды əдейі туған-
туысқандарынан алып кетіп, 
интернатқа орналастырады. 
Интернат тəрбиешілері таза 
түрік тілінде сөйлейді екен. 
Олар оқушыларға үй тапсырма-
ларында кездесетін түсініксіз 
жайттарды түсіндіргеннен  ба-
стап түрлі деңгейде өткізілетін 
іс-шараның дайындығына 
дейін көмек көрсетеді. Сөйтіп 
11-сынып бітіргенде оқушылар 
түрік тілін меңгеріп шығады. 

- Алдағы уақытта тіл 
біліміңізді қалай жетілдіруді 
жоспарлайсыз?

- Алдағы кезде шығыс 
елдерінің тілдерін үйренгім 
келеді. Қайсысын үйренемін 
нақты білмеймін. Алайда 
қасиетті кітабымызды жазуға  
құдай таңдаған тілі, яғни араб 
тілі мені қатты қызықтырады. 
Сонымен қатар қытай тіліне де 
қызығушылықпен қараймын. 

- Жас тіл үйренушілерге 
қандай кеңес берер едіңіз?

- Егер адам тіл үйренемін 
десе, онда еріншектік деген 
«ауруды» ұмыту керек бола-
ды. Əр тіл үйренуші талмай 
талаптанып еңбек етсе – тиісті 
нəтижеге жетеді, деп  ойлай-
мын. 

- Сұхбат бергеніңізге рах-
мет! Алға қойылған мақ-
саттарыңызға жете бері-
ңіз, əр кезде білім шыңынан 
көріне беріңіз! 

P.S. Елімізде осындай 
білімді азаматтардың саны 
арта түскенде ғана мем-
ле кет тілігіміз жаңа жолға 
түсіп, дамиды. Оның арқа-
сында да халқымыздың 
мəдениеті, өмір сүру деңгейі 
жоғарлайды.

«Істегенің еліңе жақсы, 
үйренгенің өзіңе жақсы» – 
деген ата-бабаларымыздың 
айтқан сөздерін жерге 
тастамай-ақ, бүгіннен бастап 
қауымымыздың əрбір мүшесі 
тіл үйренуге кіріссе, еліміздің 
жарқын ертеңіне өзіндік үлес 
қоса алады. 

Елена ГАРКАВА

– На всех факультетах вы-
деляются бюджетные места в

Ìîëîäåæü íå ñòîèò íà ìåñòåÌîëîäåæü íå ñòîèò íà ìåñòå
Энергетический факультет – один из элитных, ста-Энергетический факультет – один из элитных, ста-
рейших факультетов нашего университета. Он суще-рейших факультетов нашего университета. Он суще-
ствует со дня существования ВУЗа, ранее Павлодарского ствует со дня существования ВУЗа, ранее Павлодарского 
индустриального института, т.е. с 1960 года, и готовит индустриального института, т.е. с 1960 года, и готовит 
сильнейших специалистов в своей области. О деятельно-сильнейших специалистов в своей области. О деятельно-
сти факультета подробнее расскажет декан факульте-сти факультета подробнее расскажет декан факульте-
та энергетики Кислов Александр Петрович.та энергетики Кислов Александр Петрович.

ЕРІНШЕКТІК – СӘТСІЗДІКТІҢ ӘКЕСІ, ЕРІНШЕКТІК – СӘТСІЗДІКТІҢ ӘКЕСІ, 
ЕҢБЕКСҮЙГІШТІК – ТАБЫСТЫҢ АНАСЫ
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Бірнеше тілді білу – бұл 
қазіргі заманның басты та-
лабына айналған қағида. 
Егер КСРО кезінде əр азамат 
ана тілі мен орыс тілдерінде 
өз ойын еркін жеткізе 
білгені дұрыс болып санал-
са, қазіргі таңда, əсіресе 
тəуелсіздіктің туын көк аспан-
да желбіреткеннен кейін, 
жоғарыда айтылған екі тілге 
қоса мемлекеттік тілімізбен  
ағылшын тілін жоғарғы 
деңгейде меңгеруіміз қажет. 
Елбасымыз 2008 жылғы 

өз Жолдауында тілдердің 
үш тұғырлығына қатысты 
мəселе қозғады. Оның ай-
туынша, Қазақстан Респуб-
ликасының əр азаматы  
мемлекеттік тіл ретінде қазақ 
тілін, ұлтаралық байланыс 
тілі ретінде орыс тілін жəне 
əлемдік экономикадағы же-
тіс тікке жету тілі ретінде 
ағыл шын тілін білуі қажет 
екенін атап өтті. Елімізде 
«үш тұғырлы тіл» саясатын 
жүзеге асыру үшін қалалық, 
облыстық, республикалық 
деңгейдегі  көптеген іс-ша-
ралар өткізілуде. Олардың 
қатарына С. Торайғыров 
атын да ғы Павлодар мем ле-
кет тік университетінің сту-
дент тері, магистранттары 
жə не оқытушылары ара-
сында жуырда өткізілген 
«Тіл дарыны - 2011» атты 
уни вер ситетішілік олимпиа-
даны жатқызуға болады. 
Бұл байқаудың ерекшелігі 

– қатысушылардың тек қана 
жазу қабілетін де емес, дұ-
рыс сөйлеу дағдысын тексе-
руге де арналған тапсырма-
ларда. Əр қатысушы бірнеше 
тапсырма орындап, өз білімін 
сынай білді.
Қазылар алқасының шеші-

мі не сəйкес үшінші орын ға 
«Журналистика» ка фед ра-
сының бірінші курс сту ден ті 
Талипова Жансая ие болса, 
екінші дəрежелі дипломымен 
«Аударма ісі» мамандығы 
бойынша дə ріс алатын бі-
рін ші курс студенті Туле-
генов Темирлан еншілеген 
болатын. Байқаудың жеңім-
пазы болып Иманбаев Ер-
нар танылды. Ернар уни-
верситеттің Ж.Аймауытов 
атындағы этнопедагогика 
жə не инновациялық техно-
ло гия лардың ғылыми-прак-
тика лық орталығының кіші 
ғы лы ми қызметкері болып 
жұ мыс істейді. Жеңімпаздың 
олимпиада тапсырмаларын 
еш кедергісіз орындауына 
тілдерді жақсы əрі жетік бі-
луінде деп атап көрсетті.
Университет əкімшілігі 

«Тіл дарыны» атты бай қау-
ын өткізуді дəстүрге айнал-
дырмақ. Жүлделі орын дарға 
ие болған қатысушыларды 
университет атынан об-
лыстық жəне рес публика-
лық деңгейде өткі зілетін 
байқауларға қатысуға мүм-
кіндік жасамақ. 

Елена ГАРКАВА

Кереку өңірінің экономикалық жағдайын 
жақсарту мақсатымен еліміздің бірсыпыра 
танымал ғалымдары мен шетелден келген 
əріптестері бірлесіп, С.Торайғыров атын дағы 
ПМУ-да «Агроөндірістік кешенді ғылым мен 
өндірістің интеграциясы» атты халықаралық 
ғылыми-практикалық конференциясы өт-
кізіліп, маңызды келісім шарттарға қол 
қойды. 
Конференцияға қатысушылары Пав-

лодар облысын егіншілік пен мал шаруа-
шылығын дамытуда потенциалы бар 
аймақ ретінде бағалады. Олардың ай-
туынша, Есіл жағалауындағы жер дəн, 
бұршақты, рапс, нут дақылдарын өсіруге 
жарамды. Бұларды əлемдегі ең бай мем-
лекеттер өсіріп, жыл сайын экономикасы-
на миллиондаған кіріс кіргізеді. Алайда  
еліміз тұрғындарының азық-түлік негізін 
құрайтын мал шаруашылығының өнімдері: 
ет, май, сүт, аз көлемінде бидай мен күріш 
дəндері болғандықтан, Еуропа халықтары 

арасында кеңінен тараған өсімдіктердің 
түр-түрлерін егудегі ережелерін біле тұра, 
халық сұранысының төмендігіне байланы-
сты оларды өсірмейміз, деді. 
Мал шаруашылығына қатысты мəселе-

лер кең талқыланды. Ірі қара малының са-
нын көбейтуге бағытталған неміс ғалымы 
Ноннер Ханстың эмбрион транспланто-
логиясы əдісі қолданысқа енгізілетін бо-
лады. Бұл технологияны іске асыруға 
бағытталған жаңадан құрылған Қазақстан 
– герман трансплантология орталығы жау-
апты болмақ. Павлодар облысына сиыр эм-
бриондарын тасымалдау үшін келісім шарт 
жасаған болатын. 
Бірқатар дамыған Еуропа мемлекеттері-

нің ауылшаруашылық саласындағы тех-
нологияларды өндіріске енгізу арқасында 
егін, мал шаруашылығының өнімділігі арта 
түсіп, ел экономикасының дамуыны оң 
əсерін тигізбек.

Елена ГАРКАВА

Қазақстан Жазушылар одағы тарапы-
нан Ғ.Жайлыбай, Ж.Əшімжан, Б.Сарыбай, 
С.Ақсұңқарұлы, С.Сағынтай, Қ.Салғараұлы, 
А.Əлібек, Т.Əбдіков қатысып, еліміздің 
тəуелсіздік жылдарындағы əдеби бейнесі, та-
рихи болмыс -бітімі, мəдени тыныс-тіршілігін 
бейнелейтін озық туындыларды айқындап 
жəне жас қаламгерлердің шығармашылығын 
жұртшылыққа танытып қана қоймай, жа-
зуы жолында оң бағыт-бағдар беріп, мол 
тəжірибесімен бөлісті. 
Кездесу барысында қонақтар қазіргі таңда 

қоғамымыздың көкейкесті мəселелеріне бай-
ланысты өз пікірлерін білдірді. Олардың айту-
ынша, əдебиет əлеміндегі нөмір бірінші мəсе-
ле – кітап оқитындардың санының азаюында. 
Ол жағдай еліміздің ақын-жазушыларының 
шығармашылығына, яғни əдебиетімізге кері 
ықпал тигізеді. Əдебиеті кедей қоғам – на-
шар қоғам –оның   моральдық бейнесі, бол-
мысы, рухани құндылықтары да «сынық» бо-
лады. Осыдан сауатсыздық, сыйламастық, 
нашақорлық, зорлық-зомбылық, яғни халық 
деградациясы бастау алады. Бұл жағдаятты 
болдырмаудың бірден-бір жолы – көркем 
əдебиетті оқуында яки əдеби шығармалардан 
дұрыс түсінік алуында жатыр. 
Үлкен мақсатты іске асыру үшін  үлкен əде-

биет керек, ал тəрбиелік мəні зор шығарманы 
тек қана рухани бай адам жаза алады. 
Сондықтан  тəжірибесі мол қаламгерлер жас 
ақындарға туындыларының артықшылықтары 
мен кемшіліктеріне тоқталып талқылады, 
дұрыс жолын сілтеді. «Қазақстан Жазушы-
лар одағы ұйымдастырылған фестивалдің 
жастарға берері мол. Шығармашылық дамыту-
да əсері зор. Қазақ əдебиетінің алыптарымен 
тілдесіп, шығармашылығы жайлы ойларын 

білдім. Айтылған ескертулерін назарға тоқып, 
жазу мəнерін ары қарай дамытпақпын. Қазақ 
ақындары қатарына қосатыныма сенімдімін» 
деп, алған əсері жайлы Астана қаласынан 
келген жас ақын Саян Есжан сөз етті. 
Əрине, осындай кездесулерге қатысқан 

жас қаламгерлер үлкен жазушылардан үлгі 
алып, қазақ əдебиетінің дəстүрлеріне сай 
шығармаларын жазып, азаматтарымыздың 
рухани байлығын байытып, төл əдебиетімізді 
бүкіл əлемге əйгілі етері сөзсіз. 

Елена ГАРКАВА

Тіл дарыны-2011Тіл дарыны-2011
Тілді қадірлеу – дұрыс сөйлеуден басталады. 
Жүйесін тауып айтылған сөз жүрекке жетіп, 
жүйкені босатады. Адам мəдениетінің алғы 

шарты – дұрыс сөйлей білу. 
Ғ.Мүсірепов 

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ 
- ЕЛДІҢ ДАМУЫНА- ЕЛДІҢ ДАМУЫНА
Үлкен ел дамыған экономикасы-Үлкен ел дамыған экономикасы-
нан бастау алады.Экономика - әр нан бастау алады.Экономика - әр 
елдің әлемдік сахнасында орнын елдің әлемдік сахнасында орнын 
анықтайтын сала. Оның дамуына анықтайтын сала. Оның дамуына 
байланысты ел не алдыңғы қатарда байланысты ел не алдыңғы қатарда 
тұрып, тұрғындарының мүддесін тұрып, тұрғындарының мүддесін 
қорғап, өзі белгіленген жолында дами-қорғап, өзі белгіленген жолында дами-
ды, не артында боп, отаршылдықтың ды, не артында боп, отаршылдықтың 
құшағынан кете алмайды. құшағынан кете алмайды. 

Павлодар өзімнің Павлодар өзімнің 
туған қалам секілді...туған қалам секілді...

Қоғамдағы төртінші билік иесі атанған БАҚ-тың жілігін 
шағып, бұқараның сөзін сөйлеп, үнін өзгеге жеткізетін 

жур налистердің бүгінгі таңдағы аға буын өкілдері оқу ор-
да мызға келіп, болашақ жалынды жастармен кездесіп өз-
дерінің мол тəжірибелерімен бөлісіп кететін жақсы дəстүр-
дің жалғасы бұл жолы «Халық сөзі» газетінің бас редакторы 
Нұрəлі Дүйсенбаймен болды. Кездесуге университетіміздің 
журналистика жəне филология мамандығының студенттері 
мен оқытушылары жəне Гуманитарлық педагогикалық 
факультетінің деканы Ж.Сарбалаев, журналистика ка-
федрасының меңшерушісі Қ.Алдабергенов, Ішкі саясат 
басқармасының бастығы А.Əділбектер қатысты. 
Бүгінгі таңдағы жанарынан от шашқан жастарымызбен 

əңгімесін өрбіте отырып Н.Дүйсенбай мырза өз сөзін былай-
ша өрбітті: 

– Мен  Павлодар жерінде екі-үш рет болдым. Өзге жерлер-
дей емес маған қатты ұнайды. Себебі аурасы өте тамаша. 
Бірден өзіне баурап алады. Кірген бойдан маған құтты бір 
өзімнің туған қалам сияқты болып тұрады.
Бүгінгі таңда сіздерден бақытты ұрпақ жоқ. Жəнеде 

қатарымызға қосылып жатқан жас журналистер біліктілігінің 
жоғарылығымен бе, əлде даралықтарымен бе əйтеуір қазір 
23, 25 жастарында редактор болып жүрген жастар көп. Бұл 
үлкен қуаныш. Себебі осы жастарға қарап отырып бұрынғы 
Ақаң, Міржақып сынды тұлғаларымыздың ізін жалғаушы 
екінші  толқын осылар ма деп қалам...
Кездесу барысында қонақтарымыз өздерінің тəжі ри-

белерімен, қызықты сəттерінен баян етіп студенттердің 
сауалына жауап беріп пікір алмасты. Тіпті қоғамдағы кей 
шешімін таппаған мəселелерді БАҚ қаншалықты деңгейде 
қоғамға шынайы жеткізіп келе жатқаны жайынан да өзара 
əңгіме өрбітті.

Қарлығаш ХАШЫМҚЫЗЫ

ҚАЗАҚСТАН ЖАЗУШЫЛАРЫ ҚАЗАҚСТАН ЖАЗУШЫЛАРЫ 
БІЗДЕ ҚОНАҚТАБІЗДЕ ҚОНАҚТА
Білім ордамыз, С.Торайғыров Білім ордамыз, С.Торайғыров 
атындағы ПМУ-дың атындағы ПМУ-дың 
қабырғасында Қазақстан қабырғасында Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 20 Республикасы Тәуелсіздігінің 20 
жылдығына арналған «Тәуел сіздік жылдығына арналған «Тәуел сіздік 
тұғыры» атты Республикалық тұғыры» атты Республикалық 
жас қаламгерлер фестивальі жас қаламгерлер фестивальі 
шеңберінде кездесу болып өтті. шеңберінде кездесу болып өтті. 
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Жания Аубакирова, выдаю-
щаяся казахская пианистка, 
представляющая культуру и 
искусство Казахстана на ми-
ровой арене, и по совмести-
тельству являющаяся ректо-
ром Казахской национальной 
консерватории им. Курманга-
зы,  20 октября посетила наш 
университет по случаю откры-
тия аудитории имени ее отца – 
академика экономических наук 
Яхии Аубакирова. Великий му-
зыкант, педагог от Бога и про-
сто очаровательная женщина 
согласилась рассказать нам о 
себе.

– Вы в свое время пошли 
учиться в республиканскую 
специализированную музы-
кальную школу имени Куляш 
Байсеитовой. Какие были 
мотивы?

– Я была маленькой и не по-
нимала особо, куда иду. В ше-
стилетнем возрасте что тебе 
скажут родители, то и делаешь.  
Пойти учиться именно в музы-
кальную школу – идея моей 
мамы. У мамы был хороший 
слух и культурное воспитание 
Ленинграда, где она училась. 
Родители хотели, чтобы дети 
занимались музыкой, купили 
пианино и отдали нас в музы-
кальную школу. Выяснилось, 
что у меня хорошие музыкаль-
ные способности. Первые годы 
я толком и не училась, все да-
валось легко, играючи. Потом 
судьба свела меня с отличным 
педагогом Венерой Ибраевой. 
Она стала моим главным на-
ставником на всю жизнь. От 
природы я была скромной и 
стеснительной. Впервые чув-
ство уверенности в себе ощу-
тила после первого своего вы-
езда за рубеж. Мне было тогда 
26, меня отправили в Париж 
на фестиваль. Тогда казалось, 
чем я, серая мышка, могу уди-
вить парижан? У нас в стра-
не был дефицит всего, мы не 
были хорошо одеты и избало-
ваны, как французы. Но на сце-
не на мне было красивое пла-

тье. И вот тогда, после своего 
выступления, поняла, что зна-
чит признание публики. После 
Гран-при на этом фестивале я 
расцвела, поняла, что не столь 
важен внешний вид, сколько то, 
чем ты можешь поделиться со 
слушателем посредством му-
зыки. Только тогда я начала по-
нимать, что не зря тогда пошла 
в музыкальную школу - ведь  я 
не теряю к этому интерес  на 
протяжении всей жизни. 

– Вы являетесь облада-
тельницей многих наград, 
признанной пианисткой не 
только в Казахстане, но и 
во всем мире. Какая из этих 
наград для Вас была самой 
дорогой?

–  Вы знаете, то, к чему я 
действительно стремилась и 
не особо верила в успех  – это 
победа на международном 
конкурсе.  Потому что это было 
подтверждением того, что я до-
стойна своего искусства.  Всю 
жизнь я стремилась понять, 
что это за инструмент, как на 
нем играть. Чувство музыки 
есть у всех, а вот как научить-
ся играть на инструменте – это 
было целью. А награды прихо-
дили сами собой. Больше все-
го, конечно, меня радовали мои 
победы на всевозможных кон-
курсах, а остальные награды 
приходили как следствие моей 
активной профессиональной 
творческой деятельности.

– Жания Яхияевна, Вы 
играли в лучших концерт-
ных залах - Карнеги-холл, 
Кеннеди-центр, Барбикан-
холл, Концертхаус. Ваш 
студенческий коллектив с 
успехом выступал на всех 
континентах. Есть ли раз-
личия в восприятии клас-
сической музыки западным 
слушателем и нашим?

– Что касается публики, ду-
маю, она везде одинакова, 
везде есть любители класси-
ки и те, кто ее не понимает. 
Даже в Европе сегодня на-

блюдается спад интереса к 
классике, и пропагандировать 
высокую музыку становится 
труднее даже там. Поэтому 
главную свою миссию я вижу 
в том, чтобы просвещать лю-
дей, и гастрольные турне в 
этом очень помогают. В 2004 
году мы впервые выехали за 
рубеж - доказать самим себе, 
что можем проявиться на 
международном уровне. Таких 
восторженных отзывов, как о 
нашей консерватории, не пи-
сали ни про один вуз страны! 
По нам узнавали о Казахста-
не. Думаю, что у нашей страны 
большое будущее. Вы знаете, 
что сегодня не каждая страна 
в мире может позволить себе 
симфонический оркестр?
В 2008 году мы осуществи-

ли «американский» проект, в 
составе 200 человек провели 
турне в США. Побывали в пяти 
штатах, и везде - успех! Вот 
сейчас наш оркестр народных 
инструментов из 20-ти человек 
гастролирует по Турции, 15 сту-
дентов - в Абу-Даби, пятеро - в 
Германии. Всё это работает на 
укрепление имиджа Казахста-

на как государства с глубокими 
культурными традициями, с хо-
рошей школой классического 
искусства.
Пришло время, когда нам за-

хотелось поездить по Казах-
стану и показать достижения 
наших студентов, которыми 
восхищается весь мир. Думаю, 
что эти шаги сблизят казах-
станцев с миром классической 
музыки. Я серьезно и страстно 
хочу, чтобы всё население на-
шей страны понимало настоя-
щую ценность музыкального 
искусства. 

– Как зарубежный слуша-
тель  воспринимает казах-
скую национальную музы-
ку?

– Положительно. Например, 
когда мы выступали в Концерт-
хаус, во втором отделении на 
вкус меломанов была пред-
ставлена народная музыка. И 
если классику немцы воспри-
няли спокойно, то во время 
игры казахского народного ор-
кестра они просто вывалива-
лись из своих мест, настолько 
им было интересно: «На чем 
они играют?». Ведь у нас очень 
интересные музыкальные 
инструменты, это и бабалар-
сазы, и кобыз, и сырнай… Осо-
бенно последние три-пять лет 
народную музыку воспринима-
ют на ура.  В моем репертуаре 
есть произведение для форте-
пиано «Поэма о домбре». Ког-
да я его играю, зрители в вос-
торге, всегда просят прислать 
ноты, так как музыка очень 
своеобразна для иностранного 
ценителя музыки. Можно без 
всякого пафоса утверждать, 
что казахстанская культура 
становится известной миру, 
казахская народная музыка 
стала более глубоко резониро-
вать с душой общества, тепло 
приниматься зарубежным слу-
шателем. К сожалению, суще-
ствует не так много произведе-
ний, которые я могла бы взять в 
свой репертуар. Только сейчас 
композиторы начали сочинять 

стоящие вещи, несущие в себе 
национальный колорит.

– Вы, ректор вуза, имени-
тый музыкант, играете в 
одном оркестре со студен-
тами. Не боитесь, что мо-
гут подвести?

– Нет, в это сложно пове-
рить, но в нынешнем составе 
оркестр работает всего пол-
года. Среди них много перво-
курсников. Но зато каких! Для 
меня на сцене они уже не сту-
денты - здесь мы все коллеги. 
И я очень часто хвалю их. Они 
так могут собраться! Наши 
студенты привычны к чувству 
высокой ответственности. 
Перед каждым концертом они 
сидят и отрабатывают про-
грамму. Они лучше взрослых 
музыкантов могут сориенти-
роваться на слушателя, вы-
держивают экстремальные 
условия.
В последние годы особенно 

заметно стало появление та-
лантливых ребят из регионов. 
Один из наших дирижеров - 
Канат Омаров, настоящий та-
лант! Вы бы видели, как этот 

парень из Шымкента вышел 
на сцену Карнеги-холла своей 
«шымкентской» походочкой... 
Сейчас они уже привыкли к 
успеху. А раньше всего боя-
лись. И каждый новый состав 
оркестра - всё лучше и лучше. 
Но консерватория - это, пре-
жде всего, элитарное обуче-
ние, что всегда дорого. В год на 
каждого нашего студента госу-
дарство платит до одного мил-
лиона тенге, «хозрасчетников» 
у нас не бывает. Кто потянет 
оплату? Учится у нас мальчик 
с уникальным, редким голосом 
альтино, у него работает одна 
только мама, так его обучение 
сегодня оплачивает НДП «Нур 
Отан».

– Классическая музыка 
не очень популярна среди 
молодежи, несмотря на ис-
пользование классических 
мотивов в современных 
композициях. Нравятся ли 
Вам современные исполни-
тели?

– Классическая музыка как 
явление в массах вообще 
редкость. Что касается совре-
менных исполнителей – не за-
поминаю ни названия групп, 
ни голливудских актеров , ни 
их фильмов. Я слишком по-
глощена своей работой, хотя 

и классическую музыку не всю 
знаю. Бывают такие мелома-
ны, которые слушают класси-
ку, запоминают исполнителей, 
названия арий – это их своео-
бразное хобби. А я слушаю 
то, что играю, что преподаю 
студентам, что в свое время 
проходила в консерватории по 
теории музыки. Мир настоль-
ко огромен, что невозможно 
все знать. И поэтому если я 
хоть немного знаю из своего 
мира – я счастлива. На другое 
и времени нет. Конечно, я кое-
что слышала – Лед  Зеппелин, 
Битлз…

– Вы достигли мировой 
славы, имеете возмож-
ность передавать свое 
мастерство молодым му-
зыкантам… Есть ли у Вас 
какая-то неосуществлен-
ная мечта?

– Я думаю, что это уже не 
осуществится: я всю жизнь 
мечтала стать балериной (сме-
ется). Мне нравится как они 
двигаются, мне бы  хотелось 
так же танцевать… Вообще 
очень люблю танцы.  Недавно 

нашла один спортивный канал, 
и повторяла за инструктора-
ми па латиноамериканских 
танцев, потом упражнения по 
йоге… Мне очень понравилось, 
решила специально взять про-
грамму и смотреть этот канал. 
Чем смотреть бессмысленные 
фильмы и бесконечно повторя-
ющиеся новости,  лучше сде-
лать хорошую зарядку с этими 
инструкторами.

– Вчера вы выступали 
в ГДК им. Естая, сегодня 
встретились со студента-
ми нашего университета. 
Какие впечатления от горо-
да и его жителей?

– Шикарные. Что касается 
вашего университета – я, как 
музыкант, поражена тому, что 
в вашем ВУЗе есть собствен-
ная студенческая филармо-
ния. А студенты!  Культурные, 
продвинутые, воспринимают 
новое… У вас очень  хорошие 
условия, город красивый. Впе-
чатления самые лучшие. Гля-
дя на такую молодежь, душа 
радуется.

– Жания Яхияевна, я благо-
дарю Вас за внимание, твор-
ческих Вам успехов и всего 
наилучшего!

Виктория ШУВАЛОВА

на как государства с глубокими 
культурными традициями, с хо-

парень из Шымкента вышел 
на сцену Карнеги-холла своей 

нашла один спортивный канал, 
и повторяла за инструктора-
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Жания АУБАКИРОВА: 

«По нам узнают 
о Казахстане!»

Өңіріміздегі қазақ əдебиетінің ауқымы өз-Өңіріміздегі қазақ əдебиетінің ауқымы өз-
геше қарқын алып жасара, жақсара түсуде. геше қарқын алып жасара, жақсара түсуде. 
Əсіресе, өлең-жырға келгенде С.Торай ғы-Əсіресе, өлең-жырға келгенде С.Торай ғы-
ровтың ұрпағы кенде емес. Аймақты қойып  ровтың ұрпағы кенде емес. Аймақты қойып  
Республика дейнгейінде өткізіліп жатқан Республика дейнгейінде өткізіліп жатқан 
аламан айтыс немесе, мүшəйра додаларына аламан айтыс немесе, мүшəйра додаларына 
қатысушылардың дені жас ақындар. Бүгінде қатысушылардың дені жас ақындар. Бүгінде 
республикалық жыр сайыстарына жүлде са-республикалық жыр сайыстарына жүлде са-
лып, облыс абыройын асқақтатып жүргендер лып, облыс абыройын асқақтатып жүргендер 
де жоқ емес. де жоқ емес. 
Солардың бірі бүгінгі кейіпкеріміз жас ақын Солардың бірі бүгінгі кейіпкеріміз жас ақын 

Қуанышбек Шарманов тың «Сиялы сыр» атты Қуанышбек Шарманов тың «Сиялы сыр» атты 
тұңғыш жинағының тұсаукесеріне қарап оты-тұңғыш жинағының тұсаукесеріне қарап оты-
рып, қазақтың сөз өнері мен ғасырлар бойы рып, қазақтың сөз өнері мен ғасырлар бойы 
құдіретін ішінде бүккен рухани мол қазынасы құдіретін ішінде бүккен рухани мол қазынасы 
түгесілмесіне көз жеткіздік. Керісінше, халық түгесілмесіне көз жеткіздік. Керісінше, халық 
мұндай рухани кештерге сусап отырғандығы мұндай рухани кештерге сусап отырғандығы 
аңғарылды.аңғарылды.

«...Сия қалам ұшындағы өмірім, Сиясау-«...Сия қалам ұшындағы өмірім, Сиясау-
ыт ішіндегі тағдырым»-деп жырлаған жас ыт ішіндегі тағдырым»-деп жырлаған жас 
қаламгердің осы уақытқа дейін бірқатар қаламгердің осы уақытқа дейін бірқатар 
республикалық айтыстар мен мүшəйраларда республикалық айтыстар мен мүшəйраларда 
жеңімпаз атанғаны белгілі. «Қазақстан» жеңімпаз атанғаны белгілі. «Қазақстан» 
ұлттық телеарнасы арқылы берілген «Ала-ұлттық телеарнасы арқылы берілген «Ала-
ман айтыста» да Павлодар өңірінің намысын ман айтыста» да Павлодар өңірінің намысын 
арқалап, абыроймен оралды. Аймақтық жыр арқалап, абыроймен оралды. Аймақтық жыр 
додаларында бір емес, бірнеше рет үздік додаларында бір емес, бірнеше рет үздік 
шыққан Қуанышбек  жұртшылықтың сүйікті   шыққан Қуанышбек  жұртшылықтың сүйікті   
ақынына айналды. ақынына айналды. 

Шығармашылық кешінде Ресейдің Алтай Шығармашылық кешінде Ресейдің Алтай 
өлкесінен арнайы келген қонақ Нұрғайша өлкесінен арнайы келген қонақ Нұрғайша 
Ғайсақызы Павлодарда жас ақындардың Ғайсақызы Павлодарда жас ақындардың 
шығармашылық кешінің мұндай деңгейде өтіп шығармашылық кешінің мұндай деңгейде өтіп 
жатуы ел Тəуелсіздігінің, азаттығының арқасы жатуы ел Тəуелсіздігінің, азаттығының арқасы 
екендігін баса айтты.екендігін баса айтты.
Өңіріміздің əдеби ахуалына тоқталған Өңіріміздің əдеби ахуалына тоқталған 

белгілі ақын, Қазақстан Жазушылар Ода-белгілі ақын, Қазақстан Жазушылар Ода-
ғының мүшесі Арман Қани: «Қуанышбек ғының мүшесі Арман Қани: «Қуанышбек 
- жазба ақындықпен қатар айтыскерлікті - жазба ақындықпен қатар айтыскерлікті 
де жете меңгерген талантты азамат. Оның де жете меңгерген талантты азамат. Оның 
өлеңдерінен қазіргі күннің лебі өзгеше есіп өлеңдерінен қазіргі күннің лебі өзгеше есіп 
тұрады»,- деп өз бағасын берді. тұрады»,- деп өз бағасын берді. 
Əдеби шара барысында өңірімзге өнерімен Əдеби шара барысында өңірімзге өнерімен 

танылып жүрген «Жеңеше-ай» дуэті, «Ду-танылып жүрген «Жеңеше-ай» дуэті, «Ду-
ман» тобы   ақынның сөзіне жазылған əндерді ман» тобы   ақынның сөзіне жазылған əндерді 
орындады. Сондай-ақ, ақынның өлеңдері орындады. Сондай-ақ, ақынның өлеңдері 
оқылып, төл шығармасына негізделген оқылып, төл шығармасына негізделген 
сахналық қойылым жиналған жұртшылықты сахналық қойылым жиналған жұртшылықты 
ерекше əсерге бөледі. Тұсаукесер соңында ерекше əсерге бөледі. Тұсаукесер соңында 
Қ.Шарманов өз туындыларын оқып, жұрт-Қ.Шарманов өз туындыларын оқып, жұрт-
шылыққа зор алғысын жеткізді.шылыққа зор алғысын жеткізді.
Осы орайда қара шаңырағымыздың мақ-Осы орайда қара шаңырағымыздың мақ-

танышына айналған, бүгінде үлкен өмірде де танышына айналған, бүгінде үлкен өмірде де 
өнерде де өз жолын тапқан замандасымыз-өнерде де өз жолын тапқан замандасымыз-
дың сырлы сиясынан тамған, жүрек қылын дың сырлы сиясынан тамған, жүрек қылын 
шертер жырларын ұсынып отыр мыз.шертер жырларын ұсынып отыр мыз.

КЕРЕКУКЕРЕКУ
Миы бар адамша сөйлесейікші!Миы бар адамша сөйлесейікші!
Миғұла мына күндерден миым ашыды.Миғұла мына күндерден миым ашыды.
Қан толған көзбен қараймын сиыңа сырлы.Қан толған көзбен қараймын сиыңа сырлы.
Сенде бір күңгірт боп алдың, тілге келмейтін,Сенде бір күңгірт боп алдың, тілге келмейтін,
Күйгелектеніп кетесің күйің ашулы.Күйгелектеніп кетесің күйің ашулы.
Жол табыла ма?Жол табыла ма?
Көрсетіп жомарттығымды,Көрсетіп жомарттығымды,
Жолыңа қойсам жер-көктен жиып асылды.Жолыңа қойсам жер-көктен жиып асылды.
Қояйықшы енді!Қояйықшы енді!
Тон теріс болдық несіне тоң қабақтанып,Тон теріс болдық несіне тоң қабақтанып,
Күрсіңесің ғой күлкіңді оңдап-ақ барып.Күрсіңесің ғой күлкіңді оңдап-ақ барып.
Қабақ шытпашы!Қабақ шытпашы!
Білемін ақша билігін мына күндегі,Білемін ақша билігін мына күндегі,
Ақшасыз жүр деп ойласын сірə кім мені.Ақшасыз жүр деп ойласын сірə кім мені.
Шыдап едік қой, шыдайық, шыдашы тағы,Шыдап едік қой, шыдайық, шыдашы тағы,
О, бастан өмір бізге аздау сынақ ілмеді.О, бастан өмір бізге аздау сынақ ілмеді.
Шыдашы тағы, шыдап-ақ кетсек оңды ғой,Шыдашы тағы, шыдап-ақ кетсек оңды ғой,
Əркім-ақ осы құдіретті көксеп өлді ғой.Əркім-ақ осы құдіретті көксеп өлді ғой.
Еш дүниеге жетпейтін біз жиған ақша,Еш дүниеге жетпейтін біз жиған ақша,
Адамдық деген нəрсеге жетсе болды ғой.Адамдық деген нəрсеге жетсе болды ғой.
Шыдашы жаным!...бес-ақ күн...Шыдашы жаным!...бес-ақ күн...
Жылдарым жылжып кеттің-ау жанымнан жырақ,Жылдарым жылжып кеттің-ау жанымнан жырақ,
Суырылып түсті бір жасын сағымнан құлап.Суырылып түсті бір жасын сағымнан құлап.
Бір дəурен тұрды жанарға суретін салып,Бір дəурен тұрды жанарға суретін салып,
Бір дəурен тұрды жоғалған жадымнан жылап.Бір дəурен тұрды жоғалған жадымнан жылап.
Еңіретіп кетті бір күндер есті қопарып,Еңіретіп кетті бір күндер есті қопарып,
Ескермес күннен оқыдым ескі хат алып.Ескермес күннен оқыдым ескі хат алып.
Кеудеме тығып отырдым кермек тамшыны,Кеудеме тығып отырдым кермек тамшыны,
Ұзақтау күтіп кеңесті кешкі жоталық.Ұзақтау күтіп кеңесті кешкі жоталық.
Ойымнан бөліп алғандай оңды күлкісін,Ойымнан бөліп алғандай оңды күлкісін,
Əнеубір күндер жалымның жонды қыртысын.Əнеубір күндер жалымның жонды қыртысын.
Парша-парша боп кеше мен қолымда қалған,Парша-парша боп кеше мен қолымда қалған,
Патша күндердің тастадым соңғы жыртысын.Патша күндердің тастадым соңғы жыртысын.
Кермиық едің,Кермиық едің,
Естегі есіміңде алып,Естегі есіміңде алып,
----------------------------------------------------------------
Елеске ғана мұң шағып отырып қалдым,Елеске ғана мұң шағып отырып қалдым,
Ескі танысым алғандай есігін жауып.Ескі танысым алғандай есігін жауып.
Жалт қарадым,Жалт қарадым,
Оқыс қатты бұрылдымда селт еттім....Оқыс қатты бұрылдымда селт еттім....
Сұп-суық бір сұлулық,Сұп-суық бір сұлулық,
Сұп-сұр сұлу сұлулық,Сұп-сұр сұлу сұлулық,
Сұп-суық боп көз алдымда мөлт еттіСұп-суық боп көз алдымда мөлт етті
Суық жүзден суық самал желп етті.Суық жүзден суық самал желп етті.
Желп етті де ызға ұра жымиды,Желп етті де ызға ұра жымиды,
Жанарымен аяз ұрған аялапЖанарымен аяз ұрған аялап
Қабағымен хəл сұрасты үрейлі.Қабағымен хəл сұрасты үрейлі.
Əсем-əсем тым ұзын,Əсем-əсем тым ұзын,
Кірпіктері өлім іздеп келе жатқан қыл жебеКірпіктері өлім іздеп келе жатқан қыл жебе
Қаралық кеп бұрымына түнейді.Қаралық кеп бұрымына түнейді.

«...Сия қалам ұшындағы өмірім, «...Сия қалам ұшындағы өмірім, 
Сиясауыт ішіндегі тағдырым»Сиясауыт ішіндегі тағдырым»

Екі қолға тыным бермеген алып ақынның адуынды жүрісін көрсетіп, суырып Екі қолға тыным бермеген алып ақынның адуынды жүрісін көрсетіп, суырып 
салмалық пен жазба ақындықты ұштастыра білген сегіз сырлы, бір қырлы ақын. салмалық пен жазба ақындықты ұштастыра білген сегіз сырлы, бір қырлы ақын. 
Оның жырларындағы өрнек ізі өзіндік қалам тартыстың тұнығына апарады. Оның жырларындағы өрнек ізі өзіндік қалам тартыстың тұнығына апарады. 
Республикалық үлкен додаларда Керекудің намысын бермей жырмен жамбы атқан Республикалық үлкен додаларда Керекудің намысын бермей жырмен жамбы атқан 
құламерген қаламның иесі. ПМУ білім ордасында өнер жолын да, өмір жолында құламерген қаламның иесі. ПМУ білім ордасында өнер жолын да, өмір жолында 
шыңдап, қазір Аймауытов атындағы қазақ драма театрында қызмет жасап жүрген шыңдап, қазір Аймауытов атындағы қазақ драма театрында қызмет жасап жүрген 
ақын Қуанышбек Шарманов өзінің алғашқы жыр жинағын оқырмандарына ұсынды.ақын Қуанышбек Шарманов өзінің алғашқы жыр жинағын оқырмандарына ұсынды.

ҚОРҚАМЫНҚОРҚАМЫН
Елсіздегі аңшылардың қосындай, Елсіздегі аңшылардың қосындай, 
Иен, меңіреу азынайды жан-тəнім.Иен, меңіреу азынайды жан-тəнім.
Ақындардың жолы бəлкім осындайАқындардың жолы бəлкім осындай
Жүре алам ба?Жүре алам ба?
Жүре алмаймын ба?......Қорқамын.....Жүре алмаймын ба?......Қорқамын.....
Кеткен күндер керемет дəм тілдегі,Кеткен күндер керемет дəм тілдегі,
Қайғысы да сағыныш боп еседі.Қайғысы да сағыныш боп еседі.
Келген күндер сағат сайын күрделі,Келген күндер сағат сайын күрделі,
Олда біріқ сағат сайын кешегі.Олда біріқ сағат сайын кешегі.
Үнсіздікті оңашаны қалайды,Үнсіздікті оңашаны қалайды,
Менің жаным-яки өлең, жыр жаны.Менің жаным-яки өлең, жыр жаны.
Оңашада солқылдатса самайды,Оңашада солқылдатса самайды,
Ақылымда кейде соның құрбаны.Ақылымда кейде соның құрбаны.
Елсіздегі аңшылардың қосындай,Елсіздегі аңшылардың қосындай,
Иен, меңіреу азынайды жан-тəнім.Иен, меңіреу азынайды жан-тəнім.
Мүлгіп кеткен шоқпар таудың тасындай,Мүлгіп кеткен шоқпар таудың тасындай,
Мүлгіп кетер сағатымнан қорқамын.Мүлгіп кетер сағатымнан қорқамын.

ЖАЗАРЫМ КӨП...ЖАЗАРЫМ КӨП...

ӨМІР-АЙ!ӨМІР-АЙ!
Бағаламай əр күнің батып құлап Бағаламай əр күнің батып құлап 
Қақпаңды дүркін қағып уақыт тұрадҚақпаңды дүркін қағып уақыт тұрад
Əрбір таң атқан сайын кешегі күн Əрбір таң атқан сайын кешегі күн 
Бүгінгіден көрінеді бақыттырақБүгінгіден көрінеді бақыттырақ
Қиял қурап, кетседе арман іріп,Қиял қурап, кетседе арман іріп,
Күнде ертеңге тартатын қайран үміт.Күнде ертеңге тартатын қайран үміт.
Кейде еңсеңді жығасың ойға бұғып,Кейде еңсеңді жығасың ойға бұғып,
Кейде əлемді шарлайсың айға мініп.Кейде əлемді шарлайсың айға мініп.
Туың құлап жатқанда туғаныңнан, Туың құлап жатқанда туғаныңнан, 
Безіп кеткің келеді қу жаныңнан.Безіп кеткің келеді қу жаныңнан.
Тіршіліктің бір боқтап жеті атасын,Тіршіліктің бір боқтап жеті атасын,
Тəңір жолындан таясың тура қылған.Тəңір жолындан таясың тура қылған.
Кейде күйкі тірлікті күлкің көміпКейде күйкі тірлікті күлкің көміп
Көңіліңнің тұрасың ұртын керіп.Көңіліңнің тұрасың ұртын керіп.
Мақсатыңа бір табан қалған кезде, Мақсатыңа бір табан қалған кезде, 
Бұлтың қағып кетеді сыртын беріп.Бұлтың қағып кетеді сыртын беріп.
Өсер жерде өсе алмай өрең неше,Өсер жерде өсе алмай өрең неше,
Еңсең кейде еңкейіп төмендесе.Еңсең кейде еңкейіп төмендесе.
Көп-көрім-ақ көтеріп тастайды екен,Көп-көрім-ақ көтеріп тастайды екен,
Біреу саған қалтқысыз сенем десе.Біреу саған қалтқысыз сенем десе.
Бір жылы сөз тəп-тəуір, қуат беріп,Бір жылы сөз тəп-тəуір, қуат беріп,
Кейде жаның кетеді шуаққа еніп.Кейде жаның кетеді шуаққа еніп.
Көкке атылғың келеді кей күндері Көкке атылғың келеді кей күндері 
Боқ өмірдің көтінен бір-ақ теуіп.Боқ өмірдің көтінен бір-ақ теуіп.

ЕКІ ДҮНИЕНІҢ ЕКІ ДҮНИЕНІҢ 
ЕЛШІСІНДЕЙ КӘДІМГІЕЛШІСІНДЕЙ КӘДІМГІ

Есігімді ескерусіз ұрғылап,Есігімді ескерусіз ұрғылап,
Есімімді еске алған кім жиі кім.Есімімді еске алған кім жиі кім.
Мезгілсіздеу мерейімді мың бұрап,Мезгілсіздеу мерейімді мың бұрап,
Кеңшілікті кеміреді-ау кей үкім.Кеңшілікті кеміреді-ау кей үкім.
Кеудем есік келмес шамаң ашуға,Кеудем есік келмес шамаң ашуға,
Ернін басып кілті сынған құлып тұр.Ернін басып кілті сынған құлып тұр.
Ар жағында жүрек үндеп ғасырға,Ар жағында жүрек үндеп ғасырға,
Бер жағында сайтан берген үміт тұр.Бер жағында сайтан берген үміт тұр.
Жылай-жылай пайда болып жастан жар,Жылай-жылай пайда болып жастан жар,
Бұл есікті сан қыздырған от кеуде.Бұл есікті сан қыздырған от кеуде.
Ар жағында айтылмаған дастан бар,Ар жағында айтылмаған дастан бар,
Бер жағында белгісіздеу бет перде.Бер жағында белгісіздеу бет перде.
Құрғақ тиіп кеңірдекке құр күліс,Құрғақ тиіп кеңірдекке құр күліс,
Тамақ безім шошынғандай үйкеліп.Тамақ безім шошынғандай үйкеліп.
Ар жағында Алла деді бір дыбыс,Ар жағында Алла деді бір дыбыс,
Бер жақтағы жын жүріске жиіркеніп.Бер жақтағы жын жүріске жиіркеніп.
Бұл кеудеде өткен қанша сең-сүргін,Бұл кеудеде өткен қанша сең-сүргін,
Бірі қайрап, бірі байлап бағымды.Бірі қайрап, бірі байлап бағымды.
Екі əлемнің ортасында мен тұрмын,Екі əлемнің ортасында мен тұрмын,
Екі дүние елшісіндей кəдімгі.Екі дүние елшісіндей кəдімгі. АЗАТТЫҚАЗАТТЫҚ

(Қайрат Рұсқұлбековқа)(Қайрат Рұсқұлбековқа)
Зобалаң күннің кесіліп зорға ақыр басы,Зобалаң күннің кесіліп зорға ақыр басы,
Оңалды-ау күлкім өз тағым орнатылғасын.Оңалды-ау күлкім өз тағым орнатылғасын.
Сендегі намыс ескертті есерсоқтарға,Сендегі намыс ескертті есерсоқтарға,
Тұмылдырық киіп бөрінің торда тұрмасын.Тұмылдырық киіп бөрінің торда тұрмасын.
Ен салған еске, жанардан жас парлатқан күн,Ен салған еске, жанардан жас парлатқан күн,
Еншімді алып ел бағын аспандатқан кім?...Еншімді алып ел бағын аспандатқан кім?...
Желтоқсан айдың жеті қат мұзын ерітті,Желтоқсан айдың жеті қат мұзын ерітті,
Қайнаулы қаны төгіліп қасқалдақтардың.Қайнаулы қаны төгіліп қасқалдақтардың.
Япыр-ай...Япыр-ай...
Уызы болғыш ұлдары қайда ана ұлттың,Уызы болғыш ұлдары қайда ана ұлттың,
Қайратыңа мініп түнекті қайғала жырттың.Қайратыңа мініп түнекті қайғала жырттың.
Қараңғылықтың жүрегін қаққа бөлдің-ау,Қараңғылықтың жүрегін қаққа бөлдің-ау,
Қанжарына еніп қазақтай қаймана жұрттың.Қанжарына еніп қазақтай қаймана жұрттың.
Тұнық бір күнді тұрғанда ел  зарғып алдағы,Тұнық бір күнді тұрғанда ел  зарғып алдағы,
Жаратушыдан ақиқат жарлық алғаның.Жаратушыдан ақиқат жарлық алғаның.
Ел үшін құтбан боп кеткен еркек тоқтым-ай,Ел үшін құтбан боп кеткен еркек тоқтым-ай,
Бауыздауыңда қалды ма барлық арманың!?Бауыздауыңда қалды ма барлық арманың!?
Шарықтай берер шыңдағы зор шынар нарқың,Шарықтай берер шыңдағы зор шынар нарқың,
Көз жетпес көкке өзіңмен жол шығар жарқын.Көз жетпес көкке өзіңмен жол шығар жарқын.
Туымда тұрған қыранға қадалып қалдым,Туымда тұрған қыранға қадалып қалдым,
Қанатын жайған Қайратым сол шығар бəлкім.Қанатын жайған Қайратым сол шығар бəлкім.
Жайлаған жері, халқыда хақында əрі,Жайлаған жері, халқыда хақында əрі,
Өлседе міндет боп тұрат батырға бəрі.Өлседе міндет боп тұрат батырға бəрі.
Ұлтымның ұлы, уланып қалмаса екен деп,Ұлтымның ұлы, уланып қалмаса екен деп,
Атымтай жатыр құшақтап атым даланы.Атымтай жатыр құшақтап атым даланы.

«...Сия қалам ұшындағы өмірім, «...Сия қалам ұшындағы өмірім, 
Сиясауыт ішіндегі тағдырым»Сиясауыт ішіндегі тағдырым»

Əзірлеген Қарлығаш ХАШЫМҚЫЗЫƏзірлеген Қарлығаш ХАШЫМҚЫЗЫ
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ÄÎÐÎÃÀ Ê ÍÀÓÊÅÄÎÐÎÃÀ Ê ÍÀÓÊÅ
Казалось бы, совсем недавно появилось в нашем словарном запасе слово «магистратура». Казалось бы, совсем недавно появилось в нашем словарном запасе слово «магистратура». 
И очень быстро ею стали интересоваться все те, кто хотел бы повысить свою квали-И очень быстро ею стали интересоваться все те, кто хотел бы повысить свою квали-
фикацию, ученую степень и стать более востребованным на рынке труда. Сегодня маги-фикацию, ученую степень и стать более востребованным на рынке труда. Сегодня маги-
стратура – это ступень высшего профессионального образования, следующая после ба-стратура – это ступень высшего профессионального образования, следующая после ба-
калавриата и позволяющая углубить специализацию по определенному профессиональному калавриата и позволяющая углубить специализацию по определенному профессиональному 
направлению. Идя в ногу со временем, наш вуз так же как немногие ведущие университеты направлению. Идя в ногу со временем, наш вуз так же как немногие ведущие университеты 
страны ежегодно подготавливает магистров и докторов философии (Ph.D). Как получить страны ежегодно подготавливает магистров и докторов философии (Ph.D). Как получить 
ученую степень магистра, что для этого нужно и сколько грантов в этом году выдали на-ученую степень магистра, что для этого нужно и сколько грантов в этом году выдали на-
шему вузу, нам расскажет декан кафедры магистратуры Юрий Аркадьевич.шему вузу, нам расскажет декан кафедры магистратуры Юрий Аркадьевич.

– Степень магистра, как извест-
но, сейчас интересует многих 
работодателей, а выдаваемые 
гранты на них интересуют мно-
гих бакалавров. Юрий Аркадьевич, 
так, сколько грантов в этом году 
выдали нашему университету? И 
есть ли студенты, поступившие 
на платной основе?

– С каждым годом количество же-
лающих поступить в магистратуру 
растет. В этом году поступивших на 
договорной основе 25 человек. Так 
же в нашем университете предусмо-
трен грант ректора. Его в этом году 
получили 26 студентов нашего вуза, 
которые за 4 года учебы были призе-
рами учебных олимпиад, активиста-
ми, участниками каких-либо научно-
практических конференции.  Если 
говорить о государственных грантах, 
то нашему университету в этом году  
их было выделено 114, два из них це-
левые.  Целевые гранты выдаются 
для тех вузов, которые заказывают в 
министерство нужные для их универ-
ситета профессии. Одного специали-
ста мы готовим для ПГПИ и другого 
для Казахского Аграрного универ-
ситета им. С. Сейфуллина. По док-
торантуре в этом году нашему вузу 
выдали 6 грантов и один из них, так 
же является целевым. В этом году 
грантов выделено нашему вузу боль-
ше, вот например грант для докторов  

Ph.D в прошлом году выделили всего 
один, в этом же их больше на 5 мест. 
Количество грантов для магистран-
тов в этом году 114, а в прошлом 68.

– Какие критерии нужны для по-
ступления в магистратуру?

– Во-первых, для начала студент, 
закончивший бакалавриат, должен 
иметь средний балл не ниже 4-х. 
Ведь это научно-педагогическая 
магистратура, нужно будет препода-
вать, а для этого нужны знания. Во-
вторых, с этого года поступление ве-
дется только на свою специальность. 
Все пререквизиты  должны быть. То 
есть, ты поступаешь на профессию 
«электроэнергетика», значит, ты 
должен быть бакалавром электроэ-
нергетики. Но если есть желающие 
поступить в магистратуру по другой 
специальности, например, бакалавр 
электроэнергетики, хочет поступить 
на магистра теплоэнергетика,   то, 
естественно, нужно будет до сдать 
определенные дисциплины, но это 
уже за свой счет.

– Как можно бакалавру посту-
пить на грант?

– Зачисление в число магистран-
тов и докторантов осуществляется 
приемной комиссией. К зачислению 
на обучение государственному об-
разовательному заказу допускаются 

лица, набравшие по сумме вступи-
тельных экзаменов по специально-
сти и иностранному языку не менее 8 
баллов (по 4-х бальной шкале оцен-
ки знаний по каждой дисциплине). 
В случае одинаковых показателей 
конкурсных баллов преимуществен-
ное право при зачислении получают 
граждане, имеющие наиболее высо-
кую оценку по специальности и ино-
странному языку по 100-балльной 
шкале оценок. Затем учитываются 
научные достижения, соответствую-
щие профилю избранной специаль-
ности. 

– Спасибо, Юрий Аркадьевич, за 
ценную информацию! 

P.S. Многие передовые мировые 
учебные заведения называют на-
учными, причина этому большое 
количество граждан интересую-
щихся наукой. Их студенты всегда 
обучаются не только на степень 
бакалавра, но и получают ученую 
степень магистра.  Сегодня в на-
шей стране, как и говорилось, чис-
ло желающих связать свою жизнь 
с наукой растет с каждым годом. 
Кто знает, может и у нас в стране 
станет намного больше научных 
центров?!

Назерке АНИСОВА
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Ұстаз мамандығы өте ежелгі 
мамандықтардың бірі. Ежелгі 
Шығыс елдерінде мұғалім 
негізінен (дін иелері) болатын. 
Капитализм дəуірінде мектеп 
ісінің дамуына байланысты 
мұғалімдік кəсіп кең тарап, 
түрлі типті училищелер мен 
мектептерде штатты қызметке 
айналды. Осылайша мұғалімдік 
өз алдына мамандық болып та-
нылды.
ХIX ғасырдың екінші жар-

тысында қала мұғалімдері 
шыға бастады (орыс-қазақ 
училищелері, жаңалыққа бет 
алған жеке дара оқытушылар). 
Олар орыс халқының ұстаздық 
тəжірибесіне зор көңіл ау-
дарды.  Қазақ жастары түсіп 
оқитын бірнеше мұғалімдер 
семинариясы ашылды. Ел 
ішіндегі мұғалім құқықсыз 
жəне жалақысыз, көбінесе 
өз белсенділігімен қызмет 
атқарды.
Ұлы Октябрь социалистік 

революциясынан кейін халық 
Мұғалімдері толық құқығын 
алып, өзінің басты мақсатын 
коммунистік тəрбие мүддесіне 
бағыттады.
Бүгінгі таңда жыл сайын 5 

қазан күні əлемдегі 100-ден 
аса елдерде ұстаздар күні 
тойланады. Бұл мерекені 
күнтізбеде 1994 жылдан бастап  
«Бүкілəлемдік ұстаздар күні»  
деп жариялады.  Сондай еңбек 
пен жігерді көп талап ететін 
мамандардың төл мерекесі 

сонша кеш жариялануына не 
себеп болды екен?!

Ұстаз бейнесі – əр бір 
адам баласының жадында, 
жүрегінде алтын қаламмен 
ойып жазғандай із қалдырады. 
Ұстаз бейнесі - шəкірт үшін 
адамгершіліктің ең жоғарғы 
үлгісі. Ұстаздың шəкіртті 
үйретсем, таныстырсам деген 
лаулаған жалыны əр жүрекке 
жылу сеуіп, нұр құятын қуаттың, 
өмірлік энергияның қайнар көзі. 
Ұстаз болу бұл - өмір. Ұстаз 
бола алу  бұл – өнер.  Келе-
шек үшін тырмысып, жан ая-
май шəкіртеріне білім нəрін 
тарата білу, өз бойындағы 
пендешілігін жая білген жан, 
тіршіліктегі шырақтың сөнбес 
ошағы – бұл да Ұстаз. Ұстаз 
өзінің бар күнін, бүкіл өмірін 
адам баласы тəрбиесіне 
сарп етуге бел буған періште. 
Шəкірттің жүрегінде мəңгілік 
із қалдырған ұстаз бейнесі 
қандай мейірбан, қандай сұлу 
десеңізші?! Ұстаз – ұлағатты 
есім. Шəкірттерін білім нəрі мен 
сусындатып, тəлім-тəрбие бе-
ру, жақсы қасиеттерді бойына 
дарытып, адамгершілік рухта 
бағыт-бағдар беруде ұстаздың 
еңбегі зор. Сондықтан да 
ол əрдайым қасиетті тұлға 
ретінде ерекшеленеді. Ұстаз 
туралы ұшқары пікір айту – 
қай кезде де, қай шəкірттің де 
азаматтығына сын болған, бола 
да береді. Өйткені, ұстаздың 

үлкен-кішісі, жақсы-жаманы 
жоқ. Ұстаз барлық уақытта өз 
биігінде, өз тұғырында қала 
беретін текті тұлға! Осы ке-
зекте барлығымызға белгілі 
Бауыржан Момышұлының 
«Ұстаздық - ұлы құрмет. Себебі, 
ұрпақтарды ұстаз тəрбиелейді. 
Болашақтың басшысын да, 
данасын да, ғалымын да, 
еңбекқор егіншісін де, кеншісін 

де ұстаз өсіреді... Өмірге ұрпақ 
берген аналарды қандай 
ардақтасақ, сол ұрпақты 
тəрбиелейтін ұстаздарды да 
сондай ардақтауға міндеттіміз» 
деген қанатты сөздері ойға 
келеді. Расында да, əрбіреуіміз 
қандай да болсын ұстаздың 
шəкірті болдық. Одан нəр 
алдық. Сол алғаш біліммен 
өмірлік жолымызды бастадық. 

Біріміз бастық, біріміз заңгер, 
ұстаз жолын қуып мұғалім де 
болдық. 

«Ұстаздық еткен жалықпас, 
үйретуден балаға»  деп  Абай 
атамыз айтқандай, ұстаз 
еңбегінің қыр-сыры мол, қиын 
да жауапты, шығармашылық 
еңбек екендігін баршамыз мой-
ындаймыз. 

Назерке АНИСОВА

Т.С. Садықов атындағы сая-
си зерттеулер аймақтық орта-
лығымен «Қазіргі кезеңдегі 
ғалым мен азамат борышы» 
атты дөңгелек үстел өткізілді. 
Т.С. Садықов 1938 жылы 

Алтай өлкесінің (Ресей) Пар-
феновск ауданының Жоғар-
ғы арығының ауылында ту-
ған. 1964 жылы С.М.Киров 
атындағы (қазіргі əл-Фараби 
атындығы ҚазҰУ) қазақ ұлттық 
мемлекеттік университетін бі-
тір ген. Оқытушылық қызме-
тін Алматы құрылыс тех-
никумынан бастаған, ол 
ҚазҰУ-дің аспирантурасынан 
кейін 1973 ж. кандидаттық дис-
сертация қорғады. Ал, 1983 ж. 
тарих ғылымдары бойын-
ша докторлық диссертация 
қорғады. Диссертацияларды 
ЖАК-та бекіткен соң 1989 ж. 
Тоқмұхамед Сəлменұлы Са-
дықов КСРО педагогикалық 
ғылымдар Академиясының 
тілші-мүшесі, кейін Қазақстан 
Рес пуб ликасының Ұлттық ғы-
лым Академиясының ака демигі 
болып сайланды. 1987 жылдан 
бастап 2008 жылға дейін Абай 
атындағы Алматы мемлекеттік 

университетінің ректоры бол-
ды. 
Дөңгелек үстел өз жұмысын 

бастамас бұрын аудиторияға 
академиктің өмірі мен қыз-
метіне арналған қысқаша бей-
не фильм көрсетілді. 
Дөңгелек үстелдің жұмысын 

с.ғ.д., профессор ҚР ҰҒА 
академигі, т.ғ.д., профес-
сор Т.С. Садықов атындағы 
саяси зерттеулер аймақтық 
орталығының директоры сая-
саттану ғылымдарының док-
торы, ƏҒА академигі, про-
фессор Ғ.Н. Иренов «Т.С. 
Садықовтың қоғамдық-саяси 
қызметі» атты баяндамасы-
мен ашты. Ол Т.С. Садықовтың 
ғылыми жəне педагогикалық 
қызметінен басқа Қазақстан 
Республикасының қоғамдық-
саяси өміріндегі үлкен тұлға 
екеніне де тоқтала кетті. 
Егемендіктің таңы атқаннан 
бастап ғалым Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Н.Ə. Назарбаевтың саясатын 
қолдады.

«Т.С. Садықовтың өмірбаяны 
жəне ғылыми еңбектері» атты 
баяндамасымен «Саясатта-
ну» мамандығының екінші курс 

студенті Қаракесекова Гүлдана 
сөз сөйледі. Өз сөзінде Т.С. 
Садықовтың ғылыми жəне 
педагогикалық қызметіне баса 
назар аударды. Ғалым 200-
ден аса ғылыми жəне ғылыми-
танымал жұмыстардың авторы, 
соның ішінде бірнеше моногра-
фия, онда ХХ ғ. Қазақстанның 
қоғамдық-саяси өміріне зерт-
теу жасалынады. Ғылыми 
жəне ғылыми-педагогикалық 
кадрларды даярлауға үлкен 
үлесін қосқан. Т.С. Садықовтың 
басқаруымен педагогикалық 
институт классикалық типтегі 
университетке айналды. Оның 
қолғабысымен жоғары оқу 
орынында ғылым дамып, 20-ға 
жуық докторлық жəне канди-
даттық диссертацияларды 
қорғау ғылыми кеңестері жұмыс 
жасады. Ол саяси ғылымдар 
бойынша докторлық диссер-
тацияларды қорғау ғылыми 
кеңесін басқарды. 100-ден 
аса ғылым кандидаттары мен 
20 ғылым докторларын даяр-
лады. Т.С. Садықовтың тарих, 
психология, педагогика, сая-
саттану бойынша басылымда-
ры теориялық білімнің жоғары 
деңгейімен сипатталады. 

Тоқмұхамед Сəлменұлы 
Садықов – ҚР ҰҒА академигі, 
тарих ғылымдарының докторы, 
профессор, халы қара лық Жо-
ғары мектеп Ака де мия сының 
жəне Ресей білім ака демия-
сының мүшесі, көптеген шетел 
университеттерінің құрметті 
профессоры (Дунай, Бокони, 
Эразмус университеттері, Пе-
кин, Сеул, Яннам, Сувон (Ко-
рея), Стамбул (Түркия), Кентук-
ки (АҚШ) университеттері жəне 
т.б.).
Келесі сөз сөйлеуші Иль-

дар Абужанұлы Калиев, саяси 
ғылымдарының кандидаты, 
əлеуметтану жəне саясаттану 
кафедрасының доценті 
Т.С. Садықовтың қазақстан-

дық жоғары мектептің да-
муына қосқан үлесі туралы 
айтты. Профессордың кəсіби 
қызметінің негізгі міндеттері 
қазақстандық жоғары мектептің 
педагогикалық жəне ғылыми 
дамуын сақтау болып табылса, 
ал студенттермен тəрбиелік 
жұмысты оқу үрдісінің негізі 
деп санады. 

Ұлағатты ұстаз, тау тұлға, 
ғалым республикадағы білімнің 
теориялық негізін салуға, ол 
тəуелсіз Қазақстанның «Білім 
туралы» жəне «Жоғары білім 
туралы» заңдарын жасауға 
үлесін қосты, сондай-ақ ол 
– жоғары педагогикалық 
білім мен үздіксіз білім 
тұжырымдамаларының авто-
ры. Көп жыл бойы министрлік 
алқаның мүшесі, ректорлар 
Кеңесінің төрағасы болды. 
Дөңгелек үстел отырысының 

соңында ғалымның туыстары 
Масалимова Зоя Қаскенқызы, 
Садықов Ақан Қабдуллаұлы 
жəне Садықов Тасан Сəл-
менұлы сөз сөйледі. Олар Т.С. 
Садықовтың айрықша тұлға 
ретінде, оның туысқандық 
байланыс пен тату отбасының 
отағасы, əрбір отбасы мүшесі 
оның көмегі мен қолдауына 
бой ұсына алатындығы туралы 
естеліктерімен бөлісті. 

З. Сүлейменова,
С. Молдабаева.

ЕСІМІ ЕЛ ЕСІНДЕЕСІМІ ЕЛ ЕСІНДЕ
Оқу ордамыздың дәстүрлі сабақтастығы Оқу ордамыздың дәстүрлі сабақтастығы 
болған үлкенге құрмет көрсету ісі бұл жолы да өз болған үлкенге құрмет көрсету ісі бұл жолы да өз 
жалғасын тапты. Қазақта өлі разы болмай тірі жалғасын тапты. Қазақта өлі разы болмай тірі 
байымайды деген қанатты сөзді берік ұстанған байымайды деген қанатты сөзді берік ұстанған 
біздің ұжым Қазақстанның көрнекті ғалымы, ҚР ҰҒА біздің ұжым Қазақстанның көрнекті ғалымы, ҚР ҰҒА 
академигі, тарих ғылымдарының докторы, профес-академигі, тарих ғылымдарының докторы, профес-
сор Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовты еске алды.  сор Тоқмұхамед Сәлменұлы Садықовты еске алды.  
Тоқмұхамед Сәлменұлы тірі болғанда 73 жасқа толар Тоқмұхамед Сәлменұлы тірі болғанда 73 жасқа толар 
еді. Осыған байланысты С. Торайғыров атындағы еді. Осыған байланысты С. Торайғыров атындағы 
ПМУ жанындағы ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д., профессор ПМУ жанындағы ҚР ҰҒА академигі, т.ғ.д., профессор 

деп санады.
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Мейлі жас, мейлі кәрі бол, 
Дана деп сені, пана деп сені ұғамын. 

Ұстаз мамандығы өте ежелгі
мамандықтардың бірі. Ежелгі
Шығыс елдерінде мұғалім
негізінен (дін иелері) болатын.
Капитализм дəуірінде мектеп
сінің дамуына байланысты
мұғалімдік кəсіп кең тарап

сонша кеш жариялануына не
себеп болды екен?!

Ұстаз бейнесі – əр бір
адам баласының жадында, 
жүрегінде алтын қаламмен
ойып жазғандай із қалдырады

Мейлі жас, мейлі кәрі бол, Мейлі жас, мейлі кәрі бол, 
Дана деп сені, пана деп сені ұғамын. Дана деп сені, пана деп сені ұғамын. 

«Дана деп сені, пана деп сені 
�амын...»«Дана деп сені, пана деп сені 
�амын...»
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«Университет бітір ген-

нен кейін мамандық бой-
ынша қалай жұмысқа 
ор на ласуға болады? 
Жас маман дар дың ар-
тық шы лы ғы неде? Дағ-
да рыс кезінде тұңғыш 
еңбек жолына бастаушы 
жоғары жалақысы мен 
əлеуметтік құжаттар жиы-
нына қай елді мекен ие 
болуы мүмкін?», т.с.с. 
сұрақтар бойынша ма-
шина жасау факультеті 
сту дент терімен бірге уни-
верситет ұжымы арнайы 
ұйым дас ты рыл ған кезде-
суде тал қылады.  Сту дент 
жастардың сұрақтарына 
еліміздің ірі металл өн-
діру орталықтарының бірі 
– ЖШС «KSP Steel» Пав-
лодар филиалының қыз-
меткерлері жауап берді. 
Зауыт өндірісінің негізі түрлі 

өлшемде қолдану аясы кең 
металдан жасалған трубтары-
мен байланысты. Республи-
ка лық арнайы жобалардың 
санына кіретін ыстық ме-
талдан өндірілетін жапсар-
сыз трубтарды жасау цехы 
2007 жылы пайдаланымға 
енгізілген болатын. Елімізде 
трубтарды өндіру тəсілі қол-
данылатын басқа зауыт жоқ. 
Павлодар облысының фор-
сирді дамуы жобасына сəй-
кес 2010 жылы зауыттың 
бір цехында құрышты өн-
ді руге бағытталған ваку-
ум дегазация  тəсіліне сай 
құрылғыларды орнатылды. 
Қа зіргі таңда зауыттың өндіру 
қуаттылығы жылына 160 мың 
тонна өнімді құрайды. Елдің 
индустриалды-инновациялық 
дамуы жөнінде 2010-2014 
жылдарына арналған Мем ле-
кеттік Бағдарламасы аясын-

да зауыт өнімділігі 270 тонға 
дейін арттыруға бағытталған 
инвестициялық жобалар 
əзір леніп, іске асырылады. 
Премиум-класс дə ре жеге 
сəй кес өнімнің шыға рылуы 
дайын далуда. 
Зауыт шығарылған өнімдері 

Қазақстан аумағында құбыр 
салуында, мұнай мен газ 
өндірісте, машина жасау мен 
өнеркəсіпте, геологиялық 
зерттеулерде кең қолда ны-
лады. Серіктестер қатарына 
жергілікті жəне  Ресейдің та-
нымал компаниялары ғана 
емес, сондай-ақ алыс шетел 
елдердің зауыттары жатады. 
С.Торайғыров атындағы 

ПМУ мен ЖШС «KSP Steel» 
бірігіп жұмыс жасау кезеңі 
ішінде зауыт қабырғасында 
университеттің 500 студенті 
өндірістік пен дипломалды 
тəжірибе жинауға мүмкіндікке 
ие болды; олардың 200-і ма-
шина жасау, металлургия 
мен транспорт факультетін де 
оқитыны белгілі. Кəсіпорында 
еңбек ететіндердің жалпы са-
нынан 700 маман білім орда-
мызды тəмəмдаған, олар дың 
ішінде 102 жұмыскер 2010-
2011 жылы қарашаңырағы-
мыз дан шыққан болатын. Уни-
вер си тет тің əр жылда рында 
бітірген студенттерден 300 
адам инженер-техника лық 
қызметін атқарса, 72 түлегі 
зауыт басқару жүйесінде 
қызмет етеді. 
Зауыт өз жұмысында еңбек 

ететін қызметкерлердің өмі-

рі не жауап береді, əрдайым 
қауіп сіздік шарттарын қатаң 
сақ тайды. Жұмыскерлерін 
жоға ры жалақы жəне əлеу-
мет тік құ жат тар мен жиы-
нымен қамтамасыз етеді. 
Мамандары білім арттыру 
мақ са тында Қазақстан мен 
шет ел дер дің ірі зауыттарына 
жі бері леді. Бұ ған себеп болар 
жай лар дың бірі – кəсіпорны 
пайдаланылатын əлемдік үз-
дік техника құралдары мен 
өндірудің жаңа тəсілдері бо-
лып табылады.
Жұмыскерлердің ағылшын 

тілін білу деңгейі өте 
жоғары, себебі жаңа техни-
ка құралдарымен шет елдің 
мамандары жұмыс жасап, 
жергілікті қызметкерлерді оны 
қалай пайдалану керек екенін 
үйретеді.  Кəсіпорнының жұ-
мыс керлері қоғамның өміріне 
белсене араласады. Спорт 
жарыстарынан бастап, рес-
публикалық деңгейде өтетін 
əн байқауларына дейін, жо-
ғары орынға жиі ие болады. 
Əрине, бұны естіген жастар 

қауымы мен оқытушылары 
сұрақтарын қойып, толық əрі 
қанағаттанарлық жауаптар 
алды. Зауыт өз жұ мыс кер ле-
ріне жасаған жағ дай жақсы 
болса да, əр адам қажеттілігіне 
байланысты өмірінде өз ор-
нын іздейді. Бəлкім, машина 
жасау факультетінің биылғы 
жылғы түлектерінің «іздеген 
орны» ЖШС «KSP Steel» бо-
лады?!

Елена ГАРКАВА

Жания Аубакирова, выдаю-
щаяся казахская пианистка, 
представляющая культуру и 
искусство Казахстана на ми-
ровой арене, и по совмести-
тельству являющаяся ректо-
ром Казахской национальной 
консерватории им. Курманга-
зы,  20 октября встретилась 
со студентами нашего уни-
верситета. 
Сольные концерты и вы-

ступления Жании Ауба-
кировой со знаменитыми 
оркестрами, пропагандирую-
щие мировую музыкальную 
классику и произведения ка-
захстанских композиторов, 
регулярно проходят в Казах-
стане, крупнейших концерт-
ных залах Франции, Англии, 
Германии, Японии, России, 
Польши, Италии, США, Из-
раиля, Греции, Венгрии. Пиа-
нистка выступала в залах 
«Salle Pleyel», «Salle Gaveau» 
(Франция), Больших залах 
Московской консерватории 
имени Чайковского и Санкт-
Петербургской филармонии, 
Московском доме Музыки, 
«Barbican Hall», «Wigmore 
Hall» (Англия), «Vigoda Hall» 
(Венгрия), Seoul's Arts Center, 
«Concert Hause» (Германия), 
"The Kennedy Centre Concert 
hall ", "Carnegie Hall" (США), 
поэтому неудивительно, что 
студенты с большим энтузи-
азмом отнеслись к ее визиту.
Встреча прошла в рамках 

презентации книги «Страни-
цы памяти», которую Жания 

Яхияевна посвятила своему 
отцу,  Яхие Аубакирову – что 
было отнюдь не безоснова-
тельно, так как в этот же день 
в ПГУ проводилось торже-
ственное открытие аудитории 
имени этого великого акаде-
мика экономических наук.
Она говорила о музыке и 

своих студентах,  расска-
зывала о своей юности, ро-
дителях, семье, говорила о 
преемственности поколений 
и о том, как это важно – пока-
зывать  родителям свою лю-
бовь и заботу. По окончании 
встречи Жания Аубакирова 
согласилась ответить на не-
сколько вопросов слушате-
лей, раздала автографы по-
клонникам и дала интервью 
для нашей газеты.
Примечательно, что во 

время встречи со студента-
ми Жания Яхияевна ни разу 
не упомянула о своих личных 
успехах и званиях, рассказы-
вая только о консерватории, 
о своих студентах, о жела-
нии приобщить людей к му-
зыкальной культуре, о своем 
чувстве гордости достижени-
ями Казахстана за 20 лет не-
зависимости. Талантливей-
ший музыкант, получивший 
признание не только в Казах-
стане, но и по всему миру, в 
обыденной жизни - доброже-
лательная, без «звездных» 
притязаний, очаровательная 
в своей непосредственности 
женщина.  

Виктория ШУВАЛОВА

5 октября 2011 г. в конференц - зале 
А-5 ПГУ им. С.Торайгырова была про-
ведена Республиканская акция на 
тему: «Юстиция консультирует».
Практическое содействие в органи-

зации данного мероприятия в стенах 
Университета оказали декан факуль-
тета истории и права д.п.н., Акишев 
А.А., заведующий кафедрой Право-
ведение д.ю.н., Ахмеджанова Г.Б., а 
также другие службы учебного заве-
дения, преподаватели и студенты.
Со стороны Департамента юстиции 

по Павлодарской области присут-
ствовали:

1. Смагулов Ернар Болатович – за-
меститель начальника Департамента 
юстиции по Павлодарской области.

2. Иманжарова Гульмира Тулешов-
на – частный нотариус, г.Павлодар

3. Сергазина Баршагуль Алимжа-
новна – гл.специалист отдела реги-
страции юридических лиц.

4. Хасенов Алмас Бахытбекович – 
ведущий специалист Департамента 
юстиции по Павлодарской области.

5. Кабжасарова Лариса Казтаевна 
– ведущий специалист Департамента 
юстиции по Павлодарской области.

6. Кириченко Николай Николае-
вич – главный эксперт научно-
производственной лаборатории су-
дебных экспертиз

7. Цыцоев Аслан Юсупович – госу-
дарственный судебный исполнитель 
Департамента по исполнению судеб-
ных актов.
В начале мероприятия вступитель-

ное слово было предоставлено заме-
стителю начальника Департамента 
юстиции Смагулову Е.Б., который от-
метил, что данное мероприятие про-
водится в рамках Республиканской 
акции на тему: «Юстиция консульти-
рует» в период с 5 по 7 октября 2011 
года. Целью проводимой акции явля-
ется масштабное оказание правовой 

помощи и проведение консультатив-
ной работы среди населения, а также 
установление обратной связи.
В процессе выступления Смагулов 

Е.Б., кратко ознакомил участников и 
приглашенных с функциями, зада-
чами и проблемами Департамента 
юстиции по Павлодарской области, 
остановился на некоторых измене-
ниях в компетенции Министерства и 
областных управлении юстиции на 
местах.
От имени руководства Универси-

тета выступил первый проректор Бе-
гентаев М.М., который отметил, что 
такие мероприятия себя оправдали, 
превратились традиционные и опыт 
Департамента юстиции заслуживает 
самой положительной оценки и мо-
жет быть использован с обоюдной 
пользой. 
В процессе проводимой акции вы-

шеуказанные участники ответили 
на вопросы, которые возникают в 
процессе гражданско-правовых от-
ношений, изменению компетенции 
Министерства Юстиции по лицензи-
рованию деятельности адвоката и 
нотариуса, оформлению паспортов, 
соблюдению прав интеллектуальной 
собственности, порядок регистрации 
юридических лиц, взаимодействие 
частных судебных исполнителей с го-
сударственными органами и т.д.
В завершении мероприятия декан 

факультета истории и права д.п.н., 
Акишев А.А., поблагодарил участни-
ков акции и выразил надежду, что по-
добные мероприятия способствуют 
правовому просвещению населения, 
в том числе студентов, расширяет их 
мировоззрение, искореняет правовой 
нигилизм. 

Старший преподаватель 
Павлодарского государственного 
университета им. С. Торайгырова 

к.ю.н., Жамулдинов В.Н.

Елімізде қазақтың салт-дəс-
түрі мен əдет ғұрпын, тілі мен 
дінін қызғыштай қорғайтын қозға-
лыстар, бірлестік, ұйымдар же-
тер лік. Солардың бірі Осыдан 
үш жыл бұрын құрылған «Ұлы 
дала» республикалық қоғам дық 
бірлестігі.  Қазанның 15 жұл-
дызында аталмыш бірлестік тің 
I құрылтайы Алматы қаласын да 
болып өтті. Жиынға кəсіпкерлер, 
журналист, саясаттанушы, ақын, 
жазушы сынды барлық саланың 
ұлт жаншырлары, облыстардан 
келген делагаттар қатысты. Кереку 
өңірінен Амантай Тойшыбай ұлы, 
Мейрамбек Қызырұлы, Əміржан 
Болатханұлы, Қуантай Серікбол, 
Саяхат Нұрғайым өкіл ретінде 
қатысып келді. Қозғалыстың мақ-
сат мүддесі, міндеті, ұстанатын 
принциптері т.б жалпы ережелері 
сөз болып, жарғысы мен бағдар-
ламасы қа былданып, жетекші 
органдары сайланды. Ұйым тө-
рағасы 3 адам, бақылау комитеті 
мүшесіне 5 адам, саяси кеңес 
мүшесіне 33 адам сайланды. 
Өзекті мəселер ортаға салынып, 
ұсыныстар айтылды. Құрылтай 
барысында сөз алған қонақтар, 
ұлт жанашырлары ұйым жай-
лы пікірлерін білдіріп, ақ жол 
сəт сапар тілеп жатты. Алдағы 
уақытта елімізде орын алған 
мəселерді шешу 
үшін жұмыстар 
жасалып, облы-
старда «Ұлы Дала» 
Республикалық қо-
ғамдық бірлестігі нің 
елдің əр айма ғын-
да өз бөлімше лері 
ашылады деп күті-
луде.
Енді бірлестік 

жайлы кеңінен тоқ-
та лып өтейік. Бұл 

Қазақстан Рес публикасы Консти-
тутциясына, Қа зақ стан республи-
касы Азаматтық Кодексіне, Қа зақ-
стан Республикасының «Қо ғам дық 
ұй ым дар туралы» заңына, сон дай-
ақ Қазақстан Республикасының 
өзге заңнамалық актілері мен  
бекітілген жарғыға сəйкес құрыл-
ған жəне өз қызметін жүзеге 
асыратын қоғамдық ұйым болып 
табылады. Еліміздегі түйіткілді 
мəселені ауылдағы қарапайым 
тұрғындарға түсіндіріп, шешу жо-
лында жұмыла кірісуді көздейді.  
Негізгі мақсаты - тəуелсіз, гүл-
денген, демократиялық, əуел-
меттік, зайырлы жəне азат 
Қазақстан, əрбір азаматтың 
лайықты өмір сүруі. 
Орын алып отырған əлеуметтік, 

қоғамдық, саяси, жəне эконо-
микалық проблемаларды сын-
дарлы жолмен шешуге нақты іс- 
қимыл арқылы ықпал ету. 
Тəуелсіздігіміздің 20 жылдығы 

қарсаңында өз жұмысын жүргізіп 
жатқан бірлестіктің атқарған ісі 
толағай, нəтижесі ел игілігіне 
асып жатса нұр үстіне нұр. 
Халықтың көкейінде жүрген сауа-
лына бірлесе жауап іздесе, өз ісін 
соңына дейін жеткізіп, ұйым ұзақ 
жасаса деп тілейміз.

Н. Саяхат,
студент

БОЛАШАҚҚА БОЛАШАҚҚА 
БАТЫЛ ҚАДАМБАТЫЛ ҚАДАМ

а

Знаменитая пианистка Знаменитая пианистка 
посетила ПГУпосетила ПГУ

5 октября 2011 г. в конференц - зале
5 ПГУ им. С.Торайгырова была про-
дена Республиканская акция на

Ю

помощи и проведение консультатив-
ной работы среди населения, а также
установление обратной связи.
В С

Юстиция консультируетЮстиция консультирует«Ұлы дала» «Ұлы дала» 
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Сочинили его бродячие 
студенты-школяры, называю-
щие себя вагантами. Толпы 
оборванной, голодной, но 
веселой и любознательной 
молодежи странствовали по 
всей Европе в поисках науки 
и приключений. И хотя в этих 
путешествиях на их долю вы-
падало немало опасностей – 
приходилось и драться, и во-
ровать, и милостыню просить, 
и ночевать под заборами, хотя 
в их среде царили грубость, ис-
порченность и настоящая «де-
довщина» (младшие служили 
старшим и выполняли для них 
самые унизительные поруче-
ния), их стремление к живому 
знанию дало мощный толчок 
всей европейской цивилиза-
ции.
Как же учились наши предки 

во времена, когда университет-
ская наука и традиции только-
только зарождались? Где жили, 
как отдыхали и развлекались, 
каким образом подрабатыва-
ли себе на хлеб и зрелища, как 
защищали свои права и инте-
ресы? Не аукаются ли в наших 
студенческих традициях «при-
веты» из далекого прошлого? 
Попробуем перенестись к са-
мым истокам основания запад-
ноевропейских университетов 
– в Средние века...

УЧЕНЬЕ/МУЧЕНЬЕУЧЕНЬЕ/МУЧЕНЬЕ
Первые университеты Сред-

невековья возникли сами по 
себе как сообщества знамени-
тых преподавателей и их уче-
ников. Прослышав, что в каком-
либо городе читает лекции 
славный ученый, уставшие от 
угнетающей дисциплины цер-
ковных школ «спудеи» толпами 
устремлялись туда. Интересно, 
что в те времена, как и сейчас, 
юноши «спасались» в универ-
ситетах от службы в войске.
Учебная программа обычно 

расписывалась на целый год. 
Представьте себе – никаких 
каникул! Семестры впервые 
появились в Германии в кон-
це XV в. Правда, условно су-

ществовало два учебных пе-
риода: большой – с середины 
сентября – октября по Пасху и 
малый – с пасхальных каникул 
до середины июня.
Учебных курсов как таковых 

не было. Студенты слушали 
не курс, а определенную книгу. 
Лекции делились на ординар-
ные (важные, обязательные) 
и экстраординарные (допол-
нительные). Первые читались 
утром, когда голова варит 
лучше, вторые – после обеда 
и по праздникам. Обстановка 
на ординарных лекциях была 
строгой, словно на мессе: за-
прещалось прерывать лекцию 
вопросами, лектор обязан был 
носить форменное платье. 
Кстати, за опоздание или про-
пуск занятий взимался штраф, 
причем не только с нерадивого 
школяра, но и с недобросовест-
ного преподавателя! За две не-
дели пропусков без уважитель-
ной причины студента могли не 
допустить к экзамену.
Никаких письменных работ 

в Средние века не существо-
вало. Преподаватель должен 
был читать свои лекции очень 
быстро, чтоб студент ничего не 
успел записать – нужно было 
тренировать память. Практи-
ческие занятия проходили в 
форме репетиций и диспутов. 
На репетициях школяры по-
вторяли пройденный матери-
ал, отвечали на вопросы по 
тексту. На диспутах же должны 
были научиться оперировать 
логическими понятиями и от-
точить свое красноречие во 
время ученого спора. В спорах 
этих истина рождалась ред-
ко. Главное – доказать любое 
утверждение любым способом, 
поупражняться в нанизывании 
слов. Нередко споры вылива-
лись в бесполезное теоретизи-
рование или даже изысканно-
циничное богохульство.
Предполагалось, что диспу-

ты должны проходить культур-
но, с уважением к собеседнику. 
Однако разгорячившиеся шко-
ляры частенько переходили от 

логических доводов к личным 
оскорблениям, угрозам, поще-
чинам и пинкам, а оттуда уж 
недалеко и до драки!

КУТИЛЫ И ЗУБРИЛЫКУТИЛЫ И ЗУБРИЛЫ
Студенчество Средневеко-

вья было довольно пестрым. 
Богатые и бедные, прилежные 
и разгильдяи, тихони и со-
рвиголовы… Старательные и 
удачливые (а таких было не-
много) становились юриста-
ми, медиками, официальными 
светскими и церковными чтеца-
ми, должностными лицами для 
государственных учреждений. 
Остальная масса «забивала» 
на учебу, оседая в трактирах и 
на улицах.
Студенты называли себя 

служителями Венеры и Вакха. 
У них существовало множество 
разнообразных способов пить 
вино и пиво. Немецкие студен-
ты разработали целый устав 
для пьяниц со странными об-
рядами и церемониями. Захме-
лев, кутилы травили похабные 
анекдоты, распевали веселые 
песенки и выясняли отношения 
между собой. Немало молод-
чиков полегло в драках и на 
дуэлях, еще больше отдела-
лись синяками, переломанны-
ми костями и отбитыми почка-
ми. Кстати, о жизни немецких 
студентов подробно написано 
в произведении Дюма – отца 
«Ущелье дьявола».
Существовали в те време-

на и свои «мажоры». Они не 
только щедро оставляли роди-
тельские денежки в окрестных 
кабачках и заведениях сомни-
тельной репутации, но и уста-
навливали собственную моду. 
Университетский указ обычно 
предписывал ношение особо-
го, подобного монашескому, 
костюма: длинный сюртук-
подрясник с поясом и плащ с 
башлыком обычно серого или 
темного цвета. Во Франции, 
правда, студенты носили крас-
ную «униформу», отороченную 
мехом. Но что молодым мод-
никам какой-то указ! Наплевав 
на все, они щеголяли в ярких 
разноцветных костюмах, напо-
минающих платья придворных 
или рыцарей. Особенно отли-
чались немецкие студенты. По 
свидетельствам XV в., на одно 
их платье уходило до 100 ар-
шин тонкой материи. Дорогое 
оружие, сапоги с длиннющими 
носами, разрезы на одежде, 
открывающие тело, роскош-

ные воротники с брыжами, 
нагрудники, корсеты (на-
помним, речь идет о муж-
чинах!), панталоны раз-
ных цветов для каждой 
ноги… Администрация 
приходила в ярость, а 
родители хватались 
за голову: расходы на 
одежду получались ко-

лоссальные. Многочис-
ленные запреты пестрели 
в статутах, государи изда-
вали строгие эдикты, зло-
получные «стиляги» и их 
портные преследовались… 
Но все напрасно.
Другое дело – студент 

бедный. Ему доставалось 
самое плохое жилье, да и от-
туда могли выгнать на улицу 
прямо посреди учебного года. 
Трактирщики, пивовары, тор-
говцы, владельцы постоялых 
дворов так и норовили содрать 
со школяра лишнюю копейку. В 
отчаянии он опускался до во-
ровства и нападений на граж-
дан. Город своеобразно пошел 
ему навстречу. Если вначале 
официальное право просить 
милостыню на улицах города 
предоставлялось только чле-
нам цеха нищих, то в конце кон-
цов такое право предоставили 
и нуждающимся школярам. 
Вечерами они собирались под 
окнами бюргерских домов и 
пели. Успеха, как правило, до-
бивались обладатели не само-
го красивого, а самого зычного 
и противного голоса. Горожане 
спешили бросить в окно еду 
или монеты, тем самым поку-
пая себе право на спокойный 
сон. В 1522 г. городской совет 
Аугсбурга постановил, чтобы 
граждане, не желающие слу-
шать вопли под окнами, ежеме-
сячно вносили пожертвования 
для студентов специальному 
уполномоченному. За это на их 
дом будет прикреплен жетон, 
увидев который, попрошайки 
пройдут мимо. Но, к сожале-
нию, этих пожертвований было 
недостаточно. Искатели зна-
ний нередко погибали на улице 
от голода и нищеты.  Однако, 
несмотря на все нюансы, мало 
кто пренебрегал учебой в уни-
верситете – для выходцев из 
простонародья ученая степень 
была единственным способом 
чего-то добиться в жизни.
Прошли века. Мы, совре-

менные студенты, не ломаем 
голову, вспоминая, что сказал 
преподаватель на лекции. Мы 
раскрываем тетрадки с кон-
спектами, поля которых по-
путно исписаны нашими твор-
ческими каракулями. А если 
что-то и не записали в тетрадь 
– лезем в интернет. Мы с горем 
пополам сдаем сессии и по 
полной отрываемся на канику-
лах. Среди нас все так же есть 
и «мажоры», и «заучки». Нам 
намного проще учиться и жить 
– не то что студентам Средне-
вековья. Однако есть то, что 
нас объединяет – это историче-
ски сложившиеся ассоциации о 
нашей братии как о праздных, 
веселых и беспечных людях. 
Так ли это? Решать вам!

Виктория ШУВАЛОВА

Студент – 
это…

тот, кто ходит в универ- 
ситет, чтобы увидеться 
с друзьями...

тот, кто считает лекции  
лучшим временем для 
сна.

тот, у кого на все лек- 
ции, семинары одна те-
традь, которую он ино-
гда даже умудряется 
забыть дома.

тот, кто, опоздав почти  
на час на лекцию, ухо-
дит домой через 20 ми-
нут. Несмотря на то, что 
впереди еще 3 пары.

тот, для кого самое по- 
сещаемое место в уни-
верситете – это столо-
вая.

тот, кто расписание пар  
пытается узнать непо-
средственно  в универ-
ситете у одногруппни-
ков. Ни к чему хорошему 
это обычно не приводит, 
ведь одногруппники – 
тоже студенты.

тот, для которого основ- 
ная деятельность на па-
рах отнюдь не учебная, 
и заключается в отправ-
ке СМС-сообщений, об-
мене фотографиями, 
музыкой с одногруппни-
ками…

тот, кто идет всегда ко  
второй паре, а приходит 
к третьей.

тот, кто любит называть  
всех преподавателей 
«Извините, можно поин-
тересоваться» и «Про-
стите, пожалуйста…»

тот, у кого читательский  
билет был только на 
первом курсе, а потом 
куда-то безвозвратно 
делся.

тот, кто перед экзаме- 
нами в Одноклассниках 
или Вконтакте обяза-
тельно меняет статус на 
что-то типа «Мне конец, 
сессия убьет меня» и 
вместо того, чтобы гото-
виться, переписывается 
с друзьями, оставляет 
комментарии к фото, 
рисует граффити на 
стенах…

тот, кого, как настоя- 
щую звезду, встречает 
вся аудитория (иногда 
стоя), когда он приходит 
за пять минут до конца 
пары.

кто считает правилом  
хорошего тона поздоро-
ваться с преподавате-
лем, когда сбегает с его 
лекции.

тот, кто про то, что нуж- 
но иметь при себе зачет-
ную книжку, вспоминает 
только в конце сессии.

тот, кто вместо подго- 
товки к зачету думает, 
чтобы такое придумать, 
чтобы к нему не гото-
виться.

тот, кто речь на защиту  
диплома продумывает 
в автобусе по дороге к 
университету за 2 часа 
до защиты...
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СТУДЕНТ ВЧЕРА СТУДЕНТ ВЧЕРА 
И СЕГОДНЯИ СЕГОДНЯ
«Во французской стороне,«Во французской стороне,
На чужой планетеНа чужой планете
Предстоит учиться мнеПредстоит учиться мне
В университете…»В университете…»

Помните эту знаменитую Помните эту знаменитую 
песенку на музыку Давида песенку на музыку Давида 
Тухманова? Ее оригиналу – Тухманова? Ее оригиналу – 
около тысячи лет…около тысячи лет…
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«Абайды тану – ұлтымызды тану. 
Ол қазақ ұлтының рухани өміріндегі 
толастамайтын мəдени саясаттың 
мүдделі жəне күретамырлы тақыры-
бы. Даналардың жан жүйесі мен 
мəңгілік танымдық тылсым. Абай ілімі 
ұлтымыздың ұйыған ақыл - ой пара-
саты,  қазақ елінің азаматтық парасат 
пайымына қосқан үлесі. Сол даналық 
мəйегі танымдық тамырлар арқылы 
əлемдік көркем ойлау жүйесімен 
үндестік тапқан», - деп, Т.Жұртбай ұлы 
Абай жазылған дүниелеріне осындай 
баға беріп отыр. Шынымен, қазақ халқы 
қандай екенін білгісі келген адамның, 
біріншіден, Абай шығармаларын, 
екіншіден,  М.Əуезовтің қазақтың ұлы 
ақыны тағылымына жазылған «Абай 
жолы» роман-эпопеясын оқығаны жөн. 
Абайдың əр өлеңінде халқының жан 
дүниесі, мінезі, ой жүйесі көрсетілген. 

Бұл аксиома əрбір қазаққа түсінікті бо-
луымен, көптеген өзге ұлт өкілдеріне 
ешқандай əсер ете алмас. Осы 
жағдаяттың себебі олардың Абай тілін 
игерілмеуінде жатыр. 
Еліміздің тəуелсіздік алғанына 

биыл 20 жыл. Осы уақыттар ішінде 
қандай белестерді бағындырдық? Нені 
үйрендік? Не бітірдік? Осы сұрақтар тек 
қана тіл саясатына емес, жұртымыздың 
қаншалықты өздерін біртұтас халық, өз 
елінің нағыз азаматтары ретінде  са-
найтынын көрсетеді. 
Халқымыздың мемлекеттік тілді білу 

деңгейі соңғы жылдарда жоғарлады. 
Бұл қуанарлық жайт. Осы салада 
Тілдерді дамыту басқармасының 
елеулі еңбегінің пайдасы мол, оның 
ұйымдастыруымен жыл сайын дөңгелек 
үстелдер, ақын жазушылармен кезде-
сулер, тіл мерекелері, олимпиадалар, 
оқыту курстары, «Мемлекеттік тіл -  
менің тілім»,  «Тіл - халық жанын танудың 
кілті», «Мəшһүр Жүсіп оқулары» жəне 
өзге ұлт өкілдері арасында дəстүрлі 
«Абай оқулары» атты байқаулары 
өткізіледі. Іс-шараларды кезінде ана 
тілін білмейтін қазақтар өз халқының 
асыл мұрасы - тілін үйренуге кіріседі, ал 
көптеген өзге ұлт өкілдері қазақша сай-
рап тұратын қандастарынан үлгі алып, 
мемлекеттік тілін меңгеруге тырысады.
Осы айда үнемі еліміздің аста-

насында өткізіліп тұратын «Абай 
оқулары» атты республикалық сайы-
сы қаламыздың «Шаңырақ» облыстық 
халық шығармашылығы мен мəдени-
сауықтық орталығында болып өтті. 
Талапкерлердің өнерін белгілі абай-
танушы, профессор, ф.ғ.д., қазылар 
алқасының төрағасы Т.Қ.Жұртбай, 
С.Торайғыров атындағы ПМУ ГПФ де-

каны, ф.ғ.д., профессор Ж.Т.Сарбалаев, 
«Астана ақшамы» газетінің дирек-
торы, ф.ғ.д., профессор А.Ж.Шəріп, 
ИНЕУ əлеуметтік жəне жастар саясаты 
жөніндегі проректоры, ф.ғ.к., профес-
сор В.А.Шнайдер, ШҚО мемлекеттік 
филармониясының директоры, ҚР 
еңбек сіңірген əртісі, профессор 
К.Т.Мыржықбай сынды қазылар алқасы 
бағалады. 
Тарихи оқиғаларға байланысты, 

еліміздің солтүстік аймақтарында  
ғасырлар бойы мекендеген 
халық ұрпақтарының саны көп 
емес болғандықтан, ал өзге ұлт 
өкілдерінің, керісінше, көп бо-
луына байланысты, жергілікті 
тұрғындардың кейбіреуі ана тілін 
ұмыта бастады, ал екіншілері ұмыт-
пай-ақ басқа тілдердің ықпалынан 
қорғап, дара түрінде сақтап, өзге 
ұлт өкілдеріне үйреткен. Байқау-
дың қорытындысына, əрине, осы 
жайт өз əсерін тигізді. Қазылар 
алқасының шешіміне 
сəй кес, үшінші орынға 
Ақмо ла облысы атынан 
келген Ширланова Дана, 
екінші орынға Оңтүстік 
Қазақстан облы сы ның 
тұр ғы ны Айгисинова За-
рина, ал бі рінші орнға 
Қарағандылық Енталь-
цев Максим ие болды. 
Бас жүлдені Қызылорда 
облысынан келген Бонда-
ренко Алита өз қанжыға-
сына байлады.
Т.Қ.Жұртбай қа ты су-

шы лар дың дай ын-
дығына жоғары баға 
бе ріп: «Тілге қа тысты 

жылдан жылға өткізілетін сайыстарға 
бар ға лы отырмын, алайда осындай ке-
ремет білімді, дайындығы жақ сы қа ты-
сушыларды бірінші рет кездестірдім. 
Бұл - тіл саясатымыздың бағыты дұ-
рыс еке нінің көрсеткіштерінің бірі. Егер 
осы байқаудан Абайды оқымаған бала 
шығармашылығына назар аударады, 
ал тілді білмейтіндер оны меңгере ба-
стаса, онда сайыстың түпкі мақсаты 
орындалды деуімізге тура келеді» 
деді.

Елена ГАРКАВА

ҚМДБ-ның Павлодар облы-
сы бойынша діни бірлестігінің 
филиалы «Мəшһүр Жүсіп» Пав-
лодар қаласы орталық мешіті 
Қазақстан Республикасы тəу-
ел сіздігінің 20 жылдығы, об-
лыс тық «Мəшһүр Жүсіп» ме-
ші ті нің ашылуының 10 жыл-
дығына орай «Алланың өзі де 
рас, сөзіде рас» тақы ры бын да 
шығармашылық бəй ге жария-
лайды.

Байқау 3 номинация 
бойынша өтеді.

1. «Жүректің көзі ашылса...» 
жазба ақындардың діни өлеңдер 
мүшəйрасы 

2. «Білімдіден шыққан сөз...» 
имандылық тақырыбында жа-
зыл ған үздік мақалалар (журна-
листер үшін)

3. «Шеберді шебер деген-
ше, Алланы шебер десейші» 
тақырыбында көркемөнершілер 
(суретшілер, фотографтар т.б), 
қолөнер шеберлерінің (зергерші, 
тоқымашы т.б) байқауы.
Байқаудың мақсаты: 
Хақ дініміз исламның құн ды-

лықтарын тек мешіттегі уағыз-
дар арқылы емес, бас пасөзде 
жарияланған мақалалар, қолө-
нер, көркемөнер туындылары 
жəне халқымыздың жүрегіне 
жақын жыр жолдары арқылы да 
насихаттау. Осы арқылы еліміз-
дің кемел келешегімен дамуы-

на діни сауаттылықтың қосатын 
үлес салмағын айшықтау. 

Байқаудың шарттары: 
1.«Жүректің көзі ашылса...» но-

минациясы бойынша 3 өлең жол-
дануы керек. 
Екеуі имандылық тақырыбын 

қамтыса, біреуі ел тəуелсіздігінің 
20 жылдығына арналған болу ке-
рек.
а) əр өлең компьютермен 

теріліп, 3 данадан электрондық 
нұсқасымен жіберіледі;
б) үміткерлердің аты-жөні, 

мекен-жайы жəне телефон 
нөмерлері көрсетілуі керек;
в) сурет (9х11).
2. «Білімдіден шыққан сөз...» 

номинациясы бойынша жур-
налистік мақаланың көлемі А4 
форматымен 3  беттен аспауы 
керек.
а) əр өлең компьютермен 

теріліп, 3 данадан электрондық 
нұсқасымен жіберіледі;
б) үміткерлердің аты-жөні, 

мекен-жайы жəне телефон 
нөмерлері көрсетілу керек;
в) сурет (9х11).
3. «Шеберді шебер дегенше, 

Алланы шебер десейші» номи-
нациясы бойынша көркем сурет, 
қолөнер шебері, 1-ден үш туын-
дысына дейін бəйгеге қоса ала-
ды.
а) үміткерлердің аты-жөні, 

мекен-жайы жəне телефон нө-

мерлері көрсетілу керек;
б) сурет (9х11).
Марапаттау: Бəйге қоры тын-

дысы желтоқсан айының 1-жұл-
дызында жарияланып, жүл-
дегерлер марапатталады. 
Байқау қорытындылары бой-

ынша берілетін жүлделер мен 
сыйлықтар:

1 орын 1 адам, 50 000 теңге,
2 орын 1 адам, 35 000 теңге,
3 орын 1 адам, 20 000 теңге.
Ынталандыру сыйлығы 5 адам-

ға беріледі.
Жеңімпаздар мен барлық 

қатысушылар алғыс хат жəне 
сыйлықтармен марапатталады. 
Үздік мақалалар мен өлеңдер 

«Мəшһүр-Жүсіп» мешітінің 10 
жылдығына орай шығатын жи-
наққа енгізіледі.
Құрметті мұсылман бауыр-

лар, барлықтарыңызды бай қау-
ға қатысуға шақырамыз, асы-
ғыңыздар!
Əр талапкер өз туындысын 

қараша айының 25-жұлдызына 
дейін Павлодар облыстық 
«Машһүр-Жүсіп» мешіті бас-
пасөз бөліміне əкеліп тапсы-
руы керек.

Біздің мекен жайымыз: 
Қайырбаев көшесі, 107-үй. 

E-mail: 
meshit_pvl_baspasoz@mail.ru 

Анықтама телефоны: 
8 (7182) 54-30-83

БИЫЛ ЖЕЛТОҚСАН 
КӨТЕРІЛІСІНЕ 25 ЖЫЛКӨТЕРІЛІСІНЕ 25 ЖЫЛ

Азаттық аңсаған Қазақ халқының тарихына өшпес із 
қалдырған ұлт-азаттық көтерілістерінің бірі, кілең жа-
стар қатысқан 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы өткелі 
25 жыл болды.
Майданға қарусыз шыққан боздақтар ұлтының 

еркіндігі үшін жанын қиды, жазықсыз жазаланды. 
Қазақ аруғанын сыйлап, батырларын құрметтеген ел. 
Осы тарихи оқиғаның ескерусіз қалмауына ынталы 

топ «Желтоқсан ақиқаты» республикалық қоғамдық 
бірлестігі жəне республикалық «Жас Қазақ үні» 
газетінің қолдауымен Кереку өңірінің жас ақындары 
арасында Тəуелсіздік пен Желтоқсан тақырыптарында 
«Қаймана қазақ қамы үшін» тақырыбында облыстық 
жыр мүшəйрасын жариялайды.
Жас ақындарға туындыларын 20 қарашаға дейін 

облыстық «Мəшһүр-Жүсіп» мешітінің Баспасөз 
орталығына əкеліп тапсыруларына болады неме-
се alash_akyny@mail.ru электронды поштасына 
жіберулеріңізді сұраймыз. 
Жеңімпаздар мен жүлдегерлерді республикаға та-

нымал қаламгерлерден құралған арнайы комисссия 
анықтайды. 
Бас жүлде, І, ІІ, ІІІ орындар алған жас ақындарға ар-

найы сыйлықтар мен дипломдар беріледі.
Қатысушыларға қойылатын талаптар: Қатысушыларға қойылатын талаптар: 

Əр ақын 2 өлең ұсына алады, қос өлең Times 
New Roman қарпі, 14 шрифтпен теріліп, көлемі А4 
қалыбындағы 3 беттен аспауы тиіс жəне автор 
қысқаша жазылған өмірбаяны мен фотосуретін, бай-
ланыс телефондарын қоса беруі керек. Материалдар 
жазбаша жəне электронды нұсқада қабылданады.

Байланыс телефондары: Байланыс телефондары: 
8 702 860 06 10, 8 777 332 52 368 702 860 06 10, 8 777 332 52 36
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