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Құрметті студенттер, 
оқытушылар мен қызметкерлер!

Қойнауы тарихқа толы, есте қалар талай 
оқиғалар мен жетістіктердің куәсі болған, дүйім 
жұртты елең еткізген жаңалықтармен қуантқан 
еліміздегі білім ордаларының бірі де бірегейі – 
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің қара шаңырағында сіздермен 
қауышқаныма алғысым шексіз!

Павлодар мемлекеттік университетінің рес-
публикадағы көпсалалы жоғары оқу орындары 
арасынан үздік бестікке енгені білім-ғылым, 
тәрбие үрдісінің сапалылығына бағытталған 
ынта-жігерлеріңіздің, қажырлы еңбектеріңіздің, 
жұмсалған уақыт пен назарларыңыздың ар-
қасы деп білемін. Сіздерге оқу ордамыздың 
биік шыңдардан көрінуіне еткен еңбектеріңізге 
өзімнің шынайы ризашылығымды жеткіземін.

Бүгінгі таңда біз үздіктер қатарында болсақ та, 
бізге әлі де көп еңбек ету керек. Еңбегіміздің бас-
ты бағыты ретінде университетімізде жүргізіліп 
жатқан зерттеу жұмыстарын облысымыздағы 
белгілі бір кәсіпорындардың сұраныстарына 
қарай бағыттағанымыз жөн. Өнеркәсіп салала-
рының басым бағыттары бойынша білім-ғылым 
ықпалдастығын негізге ала отырып, оқу ордамыз 
әлемдік көшбасшы ғылыми орталықтармен тең 
дәрежеде зерттеу жұмыстарына қатысуы қажет. 
Зерттеу жұмыстарына профессорлық-оқытушы-
лар құрамы мен студенттердің санын арттырға-
нымыз дұрыс. Сондықтан профессорлық-оқыту-
шылар құрамы және студенттер кабинеттерде 
емес, ғылыми конференцияларда, жұмыс беруші 
мен сарапшылармен кездесулерде, кітапхана-
ларда жұмыс жасағаны абзал.

Одан бөлек оқу үрдісі аясында әр сту-
денттің жеке даму жоспары әзірленіп, ағылшын 
тіліндегі оқытудың үлесі артылғаны абзал. Осы 
бағытта білім берудің заманауи амал-тәсілдері 
кеңінен қолданылғаны құп болар еді. Универ-
ситетіміз жаңадан ашылып жатқан Халықа-
ралық академияның, Аймақтық технопарктың 
экологиялық технологияның құзырлы орталығы 
секілді жобаларына қатысып, халықаралық рей-
тингте лайықты орын алатынына сенемін. Осы-
ның барлығы баршамыздың бірлесе атқарған 
еңбегіміз, өңіріміздің және еліміздің дамуына 
қосқан қомақты үлесіміз болмақ.

Әлеуметтік-тәрбиелік үрдісі аясында об-
лыстың қоғамдық өміріне де белсене атсалыс-
қан жөн. Басты қадамдардың бірі, алдымызда 
мемлекеттік тілге көңіл бөлініп, жастарымызды 
отансүйгіштікке барынша тәрбиелеу мұраты 
тұр. Студенттерді спортқа, КВН ойындарына 
көптеп тарту және дебаттық, айтыс өнерлерін 
дамытуға баса назар аудару қажет.

Құрметті оқытушылар мен студенттер! Біздің 
алдымызда міне осындай биік мақсаттар мен 
міндеттер тұр. Алдағы уақытта бәріміз бір ұжым 
болып көздеген істерімізді жүзеге асырамыз деп 
санаймын. Сіздермен үлкен табыстарға жетіп, 
білім ордамызды жоғары дәрежеге жеткіземіз 
деген ниеттемін. Баршаларыңызға еңбектеріңіз-
ге табыс пен шығармашылық тілеймін!

Арын Өрсариев,
С. Торайғыров атындағы ПМУ ректоры с.ғ.д.
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Пікір

Өрлеу – өміріміздің мәні
Астана қаласында ел азаматтары-

ның 2015 жылғы президенттік сайлау 
жайындағы бастамасын қолдаған Қа-
зақстан халқы Ассамблеясы Кеңесінің 
отырысы өтті. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы Ке-
ңесінің мүшелері «Әлемдік экономикалық 
дағдарыстың белең алған және халы-
қаралық қарым-қатынастың қиындаған 
жағдайында, президентті сайлау жайлы 
жалпыхалықтық бастама уақыт талабы. 
Сондықтан «Мемлекетіміздің жаһандық 
дағдарыстан сәтті өтуі үшін Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа жал-
пыұлттық сенім мандатын беру керек», – 
деген ойлар айтылды.

Толықтай Қазақстан халқы Ассамб-
леясы Кеңесінің өтінішін қолдаймын. Сай-
лау бізге өте қажет. Бұл халықтың Прези-
дентпен бірге тығыз жұмыла түсуіне және 
өршіл жобаларды іске асыруға мүмкіндік 
береді. Менің айтқанымды мен және бас-
қа да павлодарлықтар қызмет атқаратын 
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемле-
кеттік университетінің оқытушылары мен 
студенттері қолдайтынына сенімдімін.

Жұмабек Омаров, т.ғ.к., қауымд. 
профессор, Павлодар облысы 

әкімдігі маңындағы аймақтық иннова-
циялық жүйе бойынша Кеңесі мүшесі.

ЖҮЗДЕН ЖҮЙРІК
С. Торайғыров атындағы Павлодар мем-

лекеттік университетінде Қазақстан Респуб-
ликасы жоғары оқу орны студенттері ара-
сында «Физика» мамандығы бойынша VII 
Республикалық пәндік олимпиада өтті.

Олимпиадаға еліміздің 9 жоғары мектептері-
нен жас физиктер командалары қатысты. Олар: 
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті, Павлодар мемлекеттік педагогика-
лық институты, Қожа Ахмет Ясауи халықаралық 
қазақ-түрік университеті, Ш. Уалиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік университеті, Қорқыт Ата 
атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, 
академик Е.А. Букетов атындағы Қарағанды мем-
лекеттік университеті, Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университеті, Х. Досмұхамедов 
атындағы Атырау мемлекеттік университеті.

Физиктер командасының мүшелері Никита 
Лемешенко, Асхад Артықбаев және Арыстан 
Ергибаев олимпиаданың теориялық кезеңінде 
күрделі физикалық тапсырмаларды шешуде жо-
ғары нәтижелер көрсетіп, көзге түсті.

Бұл олимпиадада Павлодар мемлекеттік 
университетінің физика және аспап жасау ка-
федрасының доценті ф-м.ғ.к Талғат Досанов 
бастаған физик-студенттер командасы жалпы-
командалық есепте бірінші орынға ие болып, 
айқын жеңістерін сақтап қалады.

Жалпыкомандалық есепте Е. Букетов атын-
дағы Қарағанды мемлекеттік университеті және 
Ш. Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік 

университеті командалары қанжығасына екінші 
орынды байлап кетті.

Жеке есеп бойынша С.Торайғыров атында-
ғы ПМУ студенті Арыстан Ергибаев олимпиа-
даның бас жүлдесін жеңіп алды. Сондай-ақ, 
үшінші орын университет командасының мүшесі 
Асхад Артықбаевқа бұйырды.

Физика, математика және ақпараттық тех-
нологиялар факультетінің деканы, ф.-м.ғ.к., про-
фессор Нұрлыбек Испулов өз сөзінде Павлодар 
мемлекеттік университетінің қашанда білім до-
даларының ұйытқысы болып келгенін атап өтті. 
«С.Торайғыров атындағы ПМУ еліміздегі көпса-
лалы жоғары оқу орындары арасында көшбас-
шы екенін атап өткім келеді. Университеттің фи-
зик-математиктері осал емес. Біздің студенттер 
қашанда республикалық, халықаралық сайыс-
тардан қанжығасын бос алып келмеген. Сол се-
бепті де С.Торайғыров атындағы ПМУ еліміздегі 
жоғары мектептердің студенттері арасындағы 
физика-математика пәні бойынша кіл мықты-
лардың білім додасын өткізді», – деді Нұрлыбек 
Айдарғалиұлы.

СӘТБАЕВТЫ ҰЛЫҚТАҒАН ШАРА
2015 жылдың 10 сәуірінде 

С. Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетін-
де жас ғалымдардың, студент-
тер мен мектеп оқушыларының 
«ХV Сәтбаев оқулары» халықа-
ралық ғылыми конференциясы 
өтті.

Конференцияның салтанатты 
ашылуы С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың алдындағы Естелік ал-
леясында орнатылған Қаныш Сәт-
баев мүсініне гүл шоқтарын қою 
рәсімінен басталады.

Салтанатты рәсімде сөз сөй-
леген С. Торайғыров атындағы 
ПМУ ректоры, с.ғ.д. Өрсариев 

Арын Амангелдіұлы бұл кон-
ференция еліміз бен шетелден 
келген жас ғалымдардың басын 
біріктірген шараға айналғанын 
атап өтті. «Ал өңіріміздегі білімнің 
қара шаңырағы – С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университеті қашанда дарынды 
да білгір, зияткер де қабілетті жас-
тарды әрдайым қолдауға дайын. 
Бұл конференцияны жас ғалым-
дар асыға күтеді. Себебі «Сәтбаев 
оқулары» конференциясы талай 
жас ғалымдарға үлкен ғылымға 
сәтті қадам жасауына себепкер 
болып отыр», – деп конференция 
жайлы өз пікірін білдірді.

ХV Сәтбаев 
оқулары халы-
қаралық ғылыми 
к о н ф е р е н ц и я -
сының жинағы-
на жариялану 
м а қ с а т ы н д а 
Қазақстаннның 
түкпір-түкпірінен 
яғни, Астана, 
Алматы, Ақтөбе, 
Арқалық, Семей, 
Қарағанды, Көк-
шетау, Қостанай, 

Рудный, Қызылор-
да, Орал, Шымкент, 
Петропавл, сонымен 
қатар жақын шетел-
дерден Барнаул, 
Чита, Томск, Омбы, 
Челябинск, Минск, 
Новосібір, Санкт-Пе-

тербор қалаларынан 1593 ғылыми 
мақалалар келіп түсті. Конферен-
цияға жіберілген 1593 ғылыми ма-
қалалар 22 жинақтарда басылып 
шықты.

Конференцияның секциялық 
жұмысы 15 бағыт бойынша өтеді. 
Конференцияға келген жас ға-
лымдардың көбісі халықаралық 
дәрежедегі ғылыми шараға алғаш 

рет қатысып отыр. Жалпы, жыл-
дар бойы конференция жұмысы 
жас қатысушылардың ғылыми 
өсуі үрдісін көтеруде, бұл шара 
ғылым саласындағы жетістіктерді 
одан әрі дамытудың алаңы болып 
табылады. Конференцияның өс-
келең ұрпақ үшін тәрбиелік мәні, 
жас ғалымдардың ғылымның әр-
түрлі салаларына қызығушылық 
танытуына және олардың ғылыми 
тәжірибе алмасу арқылы рухани 
өсуіне жол ашуда маңызы зор.

Қазақстан Ғылым академия-
сының тұңғыш президенті, атақты 
жерлесіміз Қаныш Сәтбаевтың 
құрметіне арналған Халықаралық 
Сәтбаев оқулары облысымызда 
2000 жылдан бері өтіп келеді.

В ПГУ ПРОШЛА ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ

В фойе главного корпуса Павлодарско-
го государственного университета имени 
С.Торайгырова состоялась документаль-
ная выставка, посвященная 70-летию по-
беды в Великой Отечественной войне.

Выставка была организована Архивом 
Президента РК (г. Алматы) совместно с му-
зейным комплексом университета. Представ-
лено 200 единиц цветных копий документов.

На торжественной церемонии открытия 
присутствующих поприветствовал проректор 
по стратегии развития, воспитательной и со-
циальной работе Павлодарского государ-
ственного университета им. С. Торайгырова, 
д.полит.н., профессор Арман Акишев.

На выставку пригласили ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Столкнуться со 
всеми тяготами войны пришлось супругам 
Виктору Кудинову и Евдокии Перепелкиной.

«Было очень тяжело. Вспоминать конеч-
но страшно, когда сто грамм хлеба делили 
на четверых. Больше ничего не было. Голод 
был. Мне кажется, что человек способен 
все выдержать, лишь бы у него было чистое 
сердце и стремление в жизни», – вспоминает 
Евдокия Перепелкина.

Куратор выставки – руководитель Управ-
ления организации использования докумен-
тов Архива Президента РК Болеген Касенов 
подчеркивает, что на выставке в ПГУ имени 
С.Торайгырова впервые выставлены теле-
граммы Сталина и Молотова о создании 
партизанских отрядов, а также продемон-
стрированы документы и письма, свидетель-
ствующие о мужестве казахстанских солдат, 
ушедших на фронт с разных уголков нашей 
республики.

На выставке из пяти разделов представ-
лены копии уникальных материалов, отража-
ющие историю эвакуированных в республику 
промышленных предприятий, научных и куль-
турных учреждений СССР, панфиловской 
девизии, плакатная продукция, фронтовые 
письма.

Также научной библиотекой имени 
С.Бейсембаева была организована книжная 
выставка об истории Великой Отечественной 
войны.

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

По словам председате-
ля клуба главных редакто-
ров, к.э.н., доцента кафедры 
экономики Павлодарского 
госуниверситета Мухита Ома-
рова, основной целью соз-
дания школы является по-
мощь будущим журналистам, 
студентам кафедры, а также 
уже работающим молодым 
журналистам в освоении не-
обходимых профессиональ-
ных навыков, необходимых 
в профессии и практической 
работе. «Школа совместно 
составляет учебно-практи-
ческую программу образова-
тельного проекта, привлекает 
в качестве преподавателей 
наиболее авторитетных жур-
налистов печатных, электрон-
ных и других СМИ».

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

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

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

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

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

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

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

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

вать все лучшее», – сказал 
Аскар Муратович.

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

Бетті дайындаған Жанар ЕЛЕШОВА
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ЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ
Жеңістің 70 жылдығы қарса-

ңында С. Торайғыров атындағы 
ПМУ-дың С. Бейсембаев атын-
дағы ғылыми кітапханасында 
Кеңес Одағының Батыры Əлия 
Молдағұлованың құрметіне ар-
налған «Вдохновение» клубы-
ның отырысы өтті.

Әлия Нұрмұхамбетқызы Мол-
дағұлова (1925-1944) – мерген, Ұлы 
Отан соғысы жылдарында 2-ші 
Балтық маңы фронтының 22-ші әс-
керінің 54-ші жеке атқыштар брига-
дасында әскери қызмет атқарған.

Кеңес Одағының Батыры ата-
ғы Әлия Нұрмұхамбетқызы Мол-
дағұловаға 1944 жылдың 4 маусы-
мында қайсар батыр қыз дүниеден 
озған соң берілді. Сонымен қатар 
Ленин орденімен де марапат-
талды. Оның есімімен Алматы 
қаласында көше аталады және 
оған арналып әндер, кітаптар мен 
фильмдер жарыққа шықты.

«Әлия Молдағұлова өзі хатта-
рында есімін Лия деп жазған. Жас 
бойжеткен кейінгі ұрпаққа патрио-
тизм мен ерліктің үлгісі болады. 

Мен үшін ол халқымыздың көзсіз 
ерлігінің символы», – дейді Павло-
дар университетінің агротехноло-
гиялық факультетінің студенті Гүл-
жан Ешимова.

– Соғыс жайлы сөз еткенде, 
жерлестерімізді еске алмау мүмкін 
емес, – дейді көркем әдебиет сек-
торы және Қазақстан халқы кітап-
ханасының кітапханашысы Елена 
Лиханова. – Майдан даласына 46 
мыңнан астам павлодарлықтар 
аттанып, Сталинградтан Берлин-
ге дейін майдан жолымен жүріп 
өтті. Соғыс жылдарында 22 мыңға 
жуық павлодарлықтар қаза тауып, 
іс-түссіз жоғалып кетті. Кеңес Ода-
ғының батырлары И. Кривенко, 
К. Каирбаев, И. Скляров, И. Ле-
довский, С. Маковский және т.б. 
жерлестерімізді мақтан тұтамыз.

Сонымен қатар отырыста «Война 
ушедшая в поэзию» атты мәнерлеп 
оқу сайысы өтті. Өнер додасында 
оған «Орыс филологиясы» кафед-
расының студенттері: Гаухар Мұса, 
Наталья Косенкова, Әйгерім Козкина, 
Татьяна Дорошенколар қатысты.

СТУДЕНТТЕР ЖЕҢІСПЕН ОРАЛДЫ
С.Торайғыров атындағы Пав-

лодар мемлекеттік универси-
тетінің студенттері Əл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінде өткен «Биотехнологя», 
«Гография» және «Қазақ фило-
логиясы», «Журналистика» ма-
мандығы бойынша жоғары оқу 
орындарының студенттері ара-
сындағы республикалық пәндік 
олимпиададан жеңіспен оралды.

С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетінің 
намысын бұл сайыста агротехно-
логиялық факультеттің студенттері 
Виктория Даева, Анастасия Джиое-
ва және Дамир Теміров қорғады. 
Екінші тур бойынша С.Торайғыров 
атындағы ПМУ студенттері жалпы 
командалық есепте үшінші орынға 
ие болды.

Б.ғ.к., «Биотехнология» ка-
федрасының профессоры Жанна 
Адамжанованың мәлімдеуінше, 
олимпиадаға қатысқан бұл студент-
тер – Павлодар мемлекеттік уни-
верситетінің атынан бірқатар дода-
ларға қатысып жүрген оқуда үздік, 
озық ойлы студенттер. «Біздің сту-
денттер бірінші орынды қанжығасы-
на байлап келмесе де өздерінің шы-
ғармашылық қабілеттерін ұштады, 
білімдерін өсірді, әсіресе, ғылымға 
деген құлшыныстары арта түсті», – 
дейді Жанна Арынтайқызы.

Болашақ географтар Қуаныш 
Жақсылықов, Дияс Ораз және Саби-
на Абдрахманова да үшінші орынға 
ие болып жоғары жетістіктермен 
оралды.

«География» мамандығы бо-
йынша олимпиадада п.ғ.к., қауым-

дастырылған профессор, С.Торай-
ғыров атындағы ПМУ гография 
және туризм кафедрасының мең-
герушісі Динара Есімованың же-
текшілігімен қатысқан студенттік 
команда Баянауыл мысалындағы 
қосымша электр қуатын қолдану ту-
расындағы жобаларын ұсынды.

Жүлделер қоржынын С. Торай-
ғыров атындағы Павлодар мемле-
кеттік университеті гуманитарлық-
педагогикалық факультетінің «Қазақ 
филологиясы» кафедрасының мең-
герушісі, филол. ғ.д., Нартай Жүсі-
пов дайындаған студенттері коман-
дасы толықтырды. Олар – Алтынай 
Сарсекеева, Ақмарал Елшин, Қа-
сымхан Мухитов үшінші орынды 
қанжығасына байлап оралды.

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

Жас журналистер додасына 
журналист мамандарды даярлай-
тын еліміздің жоғары мектептерінің 
12 оқу орнынан келген студенттер 
бақтарын сынады. Пәндік олим-
пиаданың әділқазылары алғашқы 
кезеңінде жас журналистердің тео-
риялық білімін анықтады. Сайыстың 
екінші кезеңі «Ең үздік фото», «Ең 
үздік бейнесюжет», «Ең үздік үнха-
бар», «Ең үздік онлайн жазба» но-
минациялары бойынша өрбіді. С.То-
райғыров атындағы ПМУ-дің жас 
журналистері жоғары жетістіктер 
көрсетіп, жеңіс тұғырынан көрінді.

Жас журналистердің білімі мен 
біліктілігіне «Егемен Қазқстан» га-
зетінің шолушысы Айнаш Есалы, 

«Айтуға оңай» телебағдарлама-
сының редакторы Жазира Исаева, 
фотожурналшы Асылхан Абдыра-
йымұлы, радиожурналшы Нұртай 
Лаханұлы және болггер әрі SMM 
маман Дінмұхамед Зиядин қазылық 
етті.

Байқауға қатысушылардың 
жетекшісі, ф.ғ.к., журналистика ка-
федрасының доценті Қанат Қана-
пияновтың айтуынша олимпиадаға 
қатысушылар – университеттің оқу 
телевидениесінде, «Білік», «SMS+» га-
зеттерінде және студенттік «ПМУ-FM» 
радиосында жұмыс жасап, мол тәжі-
рибе жинаған студенттер. «С.Торай-
ғыров атындағы ПМУ болашақ журна-
листердің кәсіби өсуіне, біліктілігі мен 
білімін шыңдауға зор мүмкіндік жасап 
отыр. Міне, бұл жеңіс университет қа-
бырғасындағы газет, радио, телеви-
дениеде жинаған тәжірбиесі мен өз 
ұстаздарынан алған сапалы теория-
лық білімінің арқасы деп білемін», – 
деді Қанат Нұрымұлы.

ӘЛЕМ. АДАМ. ТІЛ.
С. Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік универ-
ситетінде көптілді білім беру мә-
селелеріне арқау болған «Əлем. 
Адам. Тіл» атты халықаралық 
лингвистикалық семинар өтті.

С.Торайғыров атындағы ПМУ 
бойынша секция жұмыстарын 
ұйымдастырушысы – Қазақ тілін же-
делдетіп оқыту және көп тілді білім 
беру оқу-ғылыми практикалық орта-
лығы.

Семинар «Қазіргі тіл білімі тео-
риясы және лингвистикалық бағыт-
тар» және «Қазақ тілі және шет ел 
тілдерді оқытудың лингводидакти-
калық аспектілері» деген тақырып-
тар бойынша секциялық жұмыс ат-
қарылды.

Семинар жұмысында Донецк 
ұлттық университеті, Санкт-Петер-
бург әскери институты, Кемеров 
мемлекеттік университеті, Вол-
гоград мемлекеттік университеті, 
Удмурт мемлекеттік университеті, 

С.Торайғыров атындағы ПМУ ға-
лымдары тіл білімі теориясы мен 
лингвистикалық бағыттар жөніндегі 
мәселелерді талқылады.

Павлодар мемлекеттік уни-
верситеті бойынша секция жұ-
мыстарын ұйымдастырушылар: 
п.ғ.к., Қазақ тілін жеделдетіп оқыту 
және көп тілді білім беру оқу-ғы-
лыми практикалық орталығының 
директоры Жанарсын Капенова, 
модераторлар – ф.ғ.к., «Қазақ фи-
лологиясы» кафедрасының про-
фессоры Гүлназ Каріпжанова, 
ф.ғ.к., профессор, «Қазақ тілі» ка-
федрасының меңгерушісі Айман 
Зейнулина.

Семинар жұмысына ғалым-
лингвистер, Павлодар қаласы мен 
Павлодар облысының мектеп мұ-
ғалімдері шақырылды.

Қазіргі таңдағы тіл ғылымының 
басты мақсаты – тілдік құбылыстар-
дың сырын тану жолында күрделі 
де кешенді үрдісті дамыту. Өйткені 
ұлттық мәдениет, болмыс, таным, 

дін сиқты ұғымдарды тоғыстыратын 
ұлттық тілдің табиғатын тілдің өзінің 
ішкі заңдылықтары негізінде ғана 
танып білу жеткіліксіз. Бүкіл руха-
ни қазынаны жинақтап, сақтайтын 
ұлттық тілді халықтың тарихымен, 
мәдениетімен, ой-танымымен, жан 
ілімімен бірлікте қарау мәселесі тіл 
білімінде өзіндік өріс алып келе жат-
қан этнолингвистика, когнитивтік 
лингвистика, психолингвистика, 
лингвомәдениеттану, лингвоелта-
ну ғылымдарының пайда болуына 
негіз болды.

«Қазіргі тіл білімінде осы бағыт-
тағы зерттеулер кешенді сипатта 
антропоцентристік бағытта және 
когнитивтік лингвистиканың «ға-
ламның тілдік бейнесі» теориясы-
ның негізінде жүргізілуде. Өйткені 
тілді зерттеудің когнитивтік жүйесі 
«дүниені тіл әлемінде тану» қағи-
дасына сай бағытта жүргізілуі – тіл 
біліміндегі өзекті мәселелердің 
бірі», – деп өз ойын түйіндеді Гүлназ 
Каріпжанова.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
ТАТУЛЫҚТЫҢ ҰЙЫТҚЫСЫ

С. Торайғыров атындағы Пав-
лодар мемлекеттік университетін-
де Қазақ хандығының 550 жыл-
дығына және Қазақстан халқы 
ассамблеясының 20 жылдығына 
орай Қазақ тілі пәнінен студенттер 
арасында университетішілік олим-
пиада өтті.

Олимпиадаға түрлі мамандық бо-
йынша білім алып жатқан он бес өзге 
ұлт өкілдерінің студенттері қатысты. 
Шараны ұйымдастыруға ұйытқы бол-
ған С.Торайғыров атындағы ПМУ «Қа-
зақ тілі» кафедрасы мен студенттер 
кәсіподақ ұйымы.

Қазақ тілі кафедрасының меңге-
рущісі, ф.ғ.к., профессор Айман Зейну-
линаның айтуынша, олимпиада мем-
лекеттік тілдің қоғамдық қызметінің 
маңызы мен қажеттілігін таныту мақ-
сатында және ұлттық құндылықтары-
мыздың ең негізгі мәні ретінде жылда 
дәстүрлі түрде университетімізде 
өткізіліп отырады. «Олимпиада мақса-
ты – жастардың қазақ тілін қандай дең-
гейде меңгеретінін сараптау, олардың 
қазақ тілі мен қазақ өнеріне деген құр-
меттерін насихаттау», – дейді Айман 
Файзоллақызы.

Сайыс үш кезең бойынша өтті: 
I тур – мазмұндама, II тур – сұхбат, 
III тур – өнер сайысы. Бірінші кезең-
де қатысушы өзі таңдаған тақырып-
тардың біріне монолог дайындады. 
Екінші турда қатысушылар белгі-
ленген тақырыптар аясында белгілі 
бір жағдаят бойынша диалог құрас-
тырды. Биылғы беріліп отырған та-

қ ы р ы п т а р 
е л і м і з д і ң 
айтулы ме-
рекелеріне байланысты, атап айт-
сақ, «Қазақ хандығына – 550 жыл», 
«Ұлы Жеңіске – 70 жыл», «ЭКСПО 
көрмесінің тарихы», «Салт-дәстүр, 
әдет-ғұрып – ұлт құндылығы», «Өнер 
алды – қызыл тіл», т.б. сияқты мо-
нолог тақырыпшалары ұсынылды. 
Қатысушылар прозалық немесе поэ-
зиялық шығармалардан үзінді оқы-
ды, ән айтып, би биледі және драма-
лық көрініс көрсетті.

Олимпиада қорытындысы бо-
йынша үшінші орынға ЕТжБ-102 то-
бының студенті Ажар Садовская 
және Мех-102 тобының студенті 
Наталья Киреева ие болды. Екінші 
орынды Б-102 тобының студенті На-
талья Дремова еншіледі. Ал бірінші 
орынды ХТОВ-202 тобының студенті 
Михаил Крикунов жеңіп алды.

Жеңімпаздарға дипломдар мен 
ақшалай сыйлықтар табыс етті. Ал 
сайысқа қатысқан басқа қатысушы-
ларға номинациялар бойынша ма-
дақтаулар мен алғыс хаттар табыс-
талды. Бірінші орынды жеңіп алған 
Михаил Крикунов: «Сайыс өте тар-
тысты өтті. Әрқайсымыз қазақ тілін 
жақсы меңгергенімізді көрсетуге 
тырыстық. Менің ойымша, Қазақс-
тан азаматы болған соң, қазақ тілін 
білу – біздің міндетіміз. Сол себепті 
мен барша қазақстандықтарды мем-
лекеттік тілді жетік меңгеруге шақы-
рамын», – деп өз ойын білдірді.

КОМАНДЫ ПРИЗЕРОВ
Студенты Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова стали призера-
ми Республиканских предметных олимпиад по специальностям «Технология продовольственных 
продуктов» и «Право».

Свои высокие достижения 
продемонстрировали студентки 
агротехнологического факультета 
Павлодарского госуниверситета 
Мадина Далабаева, Дана Жамбул, 
Жансая Жонкабай, завоевав по-
четное серебро интеллектуальных 
состязаний. Олимпиада проходила 
в Алматинском технологическом 
университете (г. Алматы).

Руководитель студенческой ко-
манды к.т.н., профессор кафедры 
«Биотехнология» Галия Кажибаева 
отмечает, что на олимпиаде сохра-
нялась очень высокая конкуренция. 

«Соперники у нас были серьезные, 
но нашим студентам удалось, на-
пример, обойти участников, ко-
торые всегда были фаворитами 
соревнований», – говорит Галия Ту-
леуевна.

Член команды Жансая Жонка-
бай подчеркивает, что их объеди-
няют общие качества – активная 
жизненная позиция и стремление к 
саморазвитию. «Появилось огром-
ное желание победить в олимпиа-
де, доказать, что ПГУ – лучший! И 
нынешние итоги олимпиады дают 
основание надеяться, что и в следу-
ющем году наши команды выступят 
достойно», – сказала Ж. Жонкабай.

Стремление к новому в науке, 

желание развивать самые передо-
вые направления приводят к тому, 
что на кафедре биотехнологии 
внедряются такие научные школы, 
как создание функциональных про-
дуктов питания, молекулярные био-
технологии, а также направление 
генной инженерии. И, по мнению 
заведующей кафедрой, к.с.-х.н., до-
цента Куралай Исаевой, у кафедры 
есть все, чтобы заниматься этими 
направлениями на современном 
уровне – оборудование, техноло-
гии, кадры.

Студенты из числа обучаю-
щихся факультета бизнеса и права 
Темирлан Ахметов, Ергали Буеба-
ев, Никита Чайкивский, Асхат Тле-

уленов, Айым Темирова достойно 
представили Павлодарский госу-
дарственный университет имени С. 
Торайгырова на Республиканской 
предметной олимпиаде, проходив-
шей в Казахском гуманитарно-юри-
дическом университете (г.Астана). 
По результатам двух туров студент 
группы Юр-202 Асхат Тлеуленов в 
индивидуальном зачете занял при-
зовое третье место.

По словам руководителя коман-
ды к.ю.н., профессора Булата Ол-
жабаева, сначала студенты пись-
менно выполняли задания, затем 
последовал «устный раунд»: участ-
ники соревнований получили про-
блемный вопрос, а также позицию 

«за» или «против», которую необхо-
димо было отстоять и обосновать 
перед строгим жюри.

– Хочу выразить большую бла-
годарность нашим преподавателям 
Вязнюку Владимиру Аркадьевичу, 
Дубовицкой Ольге Борисовне, кото-
рые сыграли большую роль в нашей 
подготовке, – говорит Темирлан 
Ахметов. – Благодаря им мы полу-
чили уникальную возможность про-
верить свои знания среди других 
студентов-юристов и показать себя 
на достойном уровне.

Бетті дайындаған Руфина ТОРПИЩЕВА

Татьяна Дорошенколар қатысты.

ТАТУЛЫҚТЫҢ ҰЙЫТҚЫСЫТАТУЛЫҚТЫҢ ҰЙЫТҚЫСЫ
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айтулы ме-
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Білім мен білікті ұштастырған
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің шежіресінде есімі мәңгі 
қалған, жоғары мектептің қалыптасуына аянбай еңбек еткен техника ғылымдарының кан-
дидаты, профессор, С.Торайғыров атындағы ПМУ Құрметті деканы, Павлодар қаласының 
Құрметті азаматы, Ұлы отан соғысының тыл ардагері, білім беру ісінің Құрметті 
қызметкері – Қаратай Құрманов туралы сөз өрбітсек.

Университеттің 
бастауында

1960 жылы Павлодар индустриал-
ды институты құрылды. Ал Қаратай 
Жүсіпұлының индустриалды институ-
тындағы еңбек жолы 1964 жылы бас-
талады. Ол білім ордадағы қызметін 
оқу ісі жөніндегі проректоры ретінде 
бастайды. Оқу ісінің білікті маманы-
ның алдында енді ғана қалыптасып 
жатқан оқу орнының ұйымдастырушы-
лық жұмыстары тұрды. Кадрлардың 
жетіспеушілігі және материалдық-
техникалық базаның әлсіздігі сынды 
мәселелерді шешу шаруалары оның 
назарынан тыс қалмады. Ол оқу ор-
даның ғылыми-педагогикалық кадр-
ларын іріктеу және дайындауда, оқу 
үрдісінің сапасын арттыруда, оқу-ма-
териалдық базасын нығайтуда талай 
шаруаның басын қайырды. Жас про-
ректордың тынбай еткен еңбегі жеміс 
берді, жетпісінші жылдардың басында 
институт республикадағы үздік оқу 
орны ретінде танылды. Оқу жылы бас-
талған жылы небәрі төрт жүз судент 
білім алса, 1970 жылы жоғары мек-
тептің жеті мың студенті болды. Сту-
денттерді білім нәрімен суысндатып 
жүрген оқытушылардың саны 440-қа 
жетті. Ал сол жетпісінші жылдардың 
басында ғылыми дәрежесі мен ата-

ғы бар оқытушылар 20 пайызға дейін 
өсті. Бұл сол уақыттың жоғары көр-
сеткіші болатын.

Асылдың сынығы
Қаратай Жүсіпұлы – үлкен ғалым. 

Оның университеттегі ғылымның да-
муына, өңір мен ел өндірісінің өркен-
деуіне қосқан үлесі зор. Бір жағынан 
оқу орнының дамуына, білім ордасын-
да құрылған салалық ғылыми-зерттеу 
зертханалары да себепші болды.

«Біз павлодарлық өндіріс орныда-
ры үшін озық үлгідегі технологиялар-
ды жасадық және сол жұмысымызға 
ақы да алдық», – деп еске алады Қа-
ратай Құрманов.

Қаратай ағаның Павлодар индуст-
риалды институтының қалыпытасуына 
сіңірген еңбегі өлшеусіз. Ол кісі – екі 
мәрте Қазақ КСР Жоғары Президиум 
Кеңесінің Құрмет мадақтамаларымен 
марапатталған. Сонымен қатар, оған 
Қазақ КСР Жоғары оқу министрлігі 
коллегиясының атынан «Социалистік 
жарыстың жеңімпазы» белгісі, «Еңбек 
ардагері» медалі тапсырылды. Қара-
тай Жүсіпұлы Павлодар қаласының 
Құрметті азаматы, С.Торайғыров атын-
дағы Павлодар мемлекеттік универси-
тетінің құрметті деканы, тыл ардагері. 
Бұл марапаттар еңбектерінің табысты-
лығын айғақтайды.

Мектепті тәмамдап бала Қара-
тай теміржол көлік инженерлері инс-
титутының құрылыс факультетінің 
студенті атанады. Қолына инженер-
құрлысшы кәсібінің дипломын алып, 
«Ақмола–Павлодар» теміржол құ-
рылыс басқармасында басында құ-
рылыс шебері, кейін басқарманың 
техникалық бөлімінің аға инженері 
қызметтерін атқарады. 1958 жылы 
Павлодар құрылыс техникумында 
басшының оқу ісі бойынша орынбаса-
ры, кейін техникумның басшысы бо-
лып тағайындалады.

Талапты жігіт Мәскеудегі В.В. Куй-
бышев атындағы инженерлік-құрылыс 
институтының жанындағы аспиранту-
рада білімін жетілдіріп келеді. Содан 
соң Қаратай аға ғылым жолындағы ең-
бегін Павлодар индустриалды институ-
тында бастап кетеді. Павлодар өңірін-
дегі білімнің қара шаңырағы атанған 
оқу ордада Қаратай Жүсіпұлы әлі күнге 
дейін жемісті еңбек етіп келеді.

Қаратай Құрманов жақында өзінің 
85 жылдығын тойлады. Сексеннің 
сеңгірінен асқан ақсақал өзінің туған 
оқу орнында әлі де дәріс беріп, сту-
денттерге бағалы тәлімімен сусын-
датып жүр. Оның шәкірттері Қаратай 
Жүсіпұлынан үйренеріміз көп дейді. 
«Себебі, ол – инженерлік-құрылыс 
саласының майталманы, ғұмырлық 
тәжірбиеге бай қазына. Алғаш оқу 

ордамыздың құрылған алғашқы жыл-
дарынан бері еңбек етіп келе жатқан 
жандардың қатары азайып келеді. Ал 
Қаратай Жүсіпұлы сол уақыттың айна-
сындай, асылдың сынығындай көз ал-
дымызда ұзақ жүрсін деп тілеймін», – 
дейді Қаратай ағаның шәкірті, техн. 
ғ.к., профессор Василий Данилов.

Білімнен асатын 
рухани байлық 
болмайды

Қаратай Құрманов 1930 жылдың 
29 наурызында Павлодар ауданының 
Кеңес ауылында қарапайым отбасында 
дүниеге келген. Оның өмірі білім жинау 
мен тынымсыз еңбек еутмен ерекше. 
Жастайынан ол білімге құштар, ғылым-
ға жақын болып өсті. Ол кісі әрдайым 
«білімнен, білгіштіктен асатын рухани 
байлық болмайды» деп жастарға қай-
талап айта беруден жалықпайды. Қара-
тай Құрманов қазір де дербес зейнет-
кер қатарында болып, қоғам жұмысына 
белсене араласып жүр.

Өз ісінің майталманы, ұлағат-
ты ұстаз Қаратай Жүсіпұлы бүгінде 
үш бала өсіріп, немере сүйіп отыр-

ған жайы бар. Тұңғыш ұлы Асқар әке 
жолын ұстанды. Бүгінде ол техника 
ғылымдарының кандидаты, С.То-
райғыров атындағы ПМУ «Кәсіптік, 
азаматтық және көліктік құрылыс» 
кафедрасның доценті, Қызы Ғалия 
дәрігер, Г.Сұлтанов атындағы облыс-
тық ауруханада бөлім меңгерушісі, 
кіші ұлы Абай инженер-құрлысшы, 
кәсіпкер.

Қаратай Жүсіпұлы С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің дамуына қырауар 
үлес қосты. Оқу орданың қалыптасу 
және даму кезінде қаланың, Павло-
дар өңірі мен елінің халық шаруашы-
лығы үшін жоғары білікті мамандар-
ды дайындауда терін төкті, жанын 
салды.

Жанар ЕЛЕШОВА

Тұлға

Душу кочевника даль зовётИ мя Николая Михайло-
вича Пржевальского – 
прославленного рус-

ского путешественника – навсегда 
вошло в историю географических 
открытий.

Николай Михайлович Пржеваль-
ский родился 31 марта (12 апреля) 
1839 году в деревне Кимборово быв-
шей Смоленской губернии в небога-
той, но в прошлом родовитой дворян-
ской семье.

Пржевальский по праву назы-
вается первоисследователем Цен-
тральной Азии. Он совершил по Цен-
тральной Азии четыре путешествия, 
пройдя по её горам и пустыням более 
30 тыс. км. Пржевальскому принад-
лежат крупнейшие географические 
открытия в Центральной Азии, он 
изучил и описал наиболее интерес-
ные и характерные особенности её 
природы. После каждой экспедиции 
этого неутомимого исследователя 
огромное «белое пятно», занимавшее 
центральное место на карте Азии, 
сокращалось. Пржевальский пер-
вый открыл для науки неизведанные 
внутренние районы самой большой 
на земле части света, долго скры-
вавшей от посторонних глаз 
свои тайные и географиче-
ские загадки.

Уссурийск зовёт!
Первым большим путешествием 

Пржевальского была экспедиция по 
Уссурийскому краю, организован-
ная в 1867 году при поддержке П.П. 
Семёнова-Тань-Шаньского и Сибир-
ского отдела Русского географиче-
ского общества. В ходе этого путе-
шествия молодой офицер Генштаба 
доставил интересные сведения о жиз-
ни и нравах зверей и птиц, о местном 
населении, русском и инородческом; 
исследовал верхнее течение реки Ус-
сури, бассейн озера Ханка, восточный 
склон хребта Сихотэ-Алинь; в завер-
шении собрал тщательные и подроб-
ные данные о климате Уссурийского 
края. Результаты он изложил в пре-
красной книге «Путешествие в Уссу-
рийском крае». Чувствовалось, что 
это – большой корабль, которому 
предстоит большое плавание. Уссу-
рийская экспедиция 1867-1869 годов 
оказалась не только 
научной. Во время 
её работы на рус-
с к у ю 
тер -

риторию прорвалась большая банда 
хунхузов – китайских разбойников, ко-
торые истребляли русские поселения 
и подстрекали китайское население к 
восстанию. Пржевальскому пришлось 
отвлечься на эту антитеррористи-
ческую операцию, которую он про-
вёл решительно, быстро и успешно. 
За эти боевые действия он получил 
капитанский чин и переведён в Ге-
неральный штаб. Успех (и не только 
научный) Уссурийского предприятия 
определили дальнейшую судьбу вои-
на-путешественника. В 1870 году Рус-
ское географическое общество орга-
низовало экспедицию в Центральную 
Азию. Её начальником был назначен 
Николай Михайлович Пржевальский.

Лошадь 
Пржевальского

А знаете ли вы, почему Лошадь 
Пржевальского носит такое назва-
ние? Всё началось в далёком 1879 
году, когда Николай Михайлович на-

правился из города Зайсан в третье 
путешествие во главе отряда из 13 
человек. Дорога была длинной, но 
очень интересной и познаватель-

ной. По реке Урунгу через оазис 
Хами и через пустыню в оазис 
Са-Чжеу, через хребты Нань-
Шаня в Тибет, и в долину Го-
лубой реки (Мур-Усу). На пути 
их ожидало препятствие. 
Тибетское правительство не 
хотело пускать Пржеваль-
ского в Лхасу, и местное на-
селение было так возбуж-
дено, что Пржевальский, 
перейдя через перевал 
Танг-Ла и находясь всего 
в 250 верстах от Лхасы, 
был вынужден вернуться в 
Ургу. Возвратившись в Рос-
сию в 1881 году, Пржеваль-
ский дал описание своего 
третьего путешествия. Им 
был описан новый вид лоша-

ди, ранее неизвестный науке, 
позднее названный в его честь. 

В мире насчитывается около 
двух тысяч особей, и вся эта 

популяция происходит от нескольких 
животных, отловленных в начале XX 
века в Джунгарии. Потомки тех лоша-
дей уже на протяжении многих поко-
лений разводятся в неволе, в зоопар-
ках и заповедниках мира. Племенную 
книгу лошадей Пржевальского ведет 
Пражский зоопарк. В СССР большое 
поголовье лошадей Пржевальского 
содержалось в заповеднике «Аскании 
Нове» (Украина).

Величие души
Ему принадлежит афоризм: 

«Душу кочевника даль зовёт». Сам 
же Николай Михайлович говорил, что 
лучшее путешествие – это возвраще-
ние домой. Но по приезду Пржеваль-
ский начинал тосковать по кочевой 
жизни. Николай Михайлович, подоб-
но своим запорожским предкам, был 
упрямым и независимым. Как истин-
ный рыцарь, не терпел несправедли-
вости, лжи и лицемерия. Даже в наше 
время он может стать примером для 
многих. «Как вольной птице трудно 
жить в клетке, так и мне не ужиться 
среди «цивилизации», где каждый 
человек, прежде всего, раб условий 
общественной жизни. Но простор пу-
стыни – вот о чем я день и ночь меч-
таю. Дайте мне горы золота, я за них 
не продам своей дикой свободы.»

Александр Вервекин, директор 
Павлодарского Дома географии, по-
делился с нашей редакцией своими 
впечатлениями о Николае Михайло-
виче.

«Для меня Пржевальский – это 
человек, биографически схожий с 
такими личностями, как Валиханов и 
Лермонтов. Будучи учёным, он нахо-
дился ещё и на военной службе. Это 
давало ему возможность участвовать 
в экспедициях, давших бесценные 
сведения об окраинах тогда ещё Рос-
сийской империи и о странах зарубеж-
ной Азии. Читая сегодня книги о нём, 
изучая жизнь и деятельность Николая 
Михайловича Пржевальского, мож-
но сформировать представление и о 
нём как учёном энциклопедических 
знаний (географе, историке, биологе), 

и об особенностях природы, обще-
ственной жизни в Китае, современ-
ного Кыргызстана и других регионов. 
Мне лично он больше всего интере-
сен как путешественник и географ. 
Дом географии собирает труды и ма-
териалы о Пржевальском».

Личная жизнь
Изучая биографию Николая Ми-

хайловича, мы задались вопросом, 
почему же великий путешественник 
был холостяком? Некоторые иссле-
дователи жизни Пржевальского счи-
тают, что у него просто не было вре-
мени для ухаживания за барышнями. 
Кроме того, он ни в одной из них не 
видел идеал. А идеальным для него 
был образ матери – единственной 
женщины, которую этот суровый чело-
век боготворил. Друзья, конечно же, 
не оставались в стороне и пытались 
всячески женить Николая Михайло-
вича. Но Пржевальский стоял на сво-
ём, отвечая им, что дамы раздражают 
своей болтливостью и пристрастиями 
к пустякам. «А что я буду делать, если 
жена увяжется за мной в экспедицию? 
Нет уж, господа, увольте!» И в этом 
весь он: резкость, своенравие и про-
стота.

Всю жизнь заниматься люби-
мым делом, разве не об этом меч-
тают многие? Как сказал великий 
Аристотель: «Работа, выполненная 
с удовольствием, позволяет достичь 
совершенства». Пржевальский полно-
стью доказывает эту теорию. Любовь 
к науке, жажда приключений и новых 
открытий на протяжении всей жизни 
не покидали Николая Михайловича. 
Благодаря его рвению и искренним 
чувствам к путешествиям весь мир 
познакомился с удивительными ме-
стами нашей необъятной планеты. 
И не могло быть иначе, потому что 
Пржевальский был первопроходцем и 
первооткрывателем, великим путеше-
ственником, который навсегда вошёл 
в историю открытий.

Валерия ДЖЕМБЕТОВА.
ЖУР-102.

23 сәуір 2015 жыл

С.Торағйыров атындағы 
ПМУ-дағы еңбек жолы:

1965-1976 ж.ж. индустриалды 
инстутының оқу ісі жөніндегі 
проректор.
1965-1976 ж.ж. факультет дека-
ны.
1977-1997 ж.ж. «Құрылыс конст-
рукциясы» мен «Өнеркәсіптік 
және азаматтық құрылыс» ка-
федраларының доценті
1998-2003 ж.ж. – С.Торайғыров 
атындағы ПМУ соғыс ардагер-
лері мен еңбек Кеңесінің төра-
ғасы.
2008 жылы – С.Торайғыров 
атындағы ПМУ Құрметті дека-
ны.
25 жыл бойына ЖОО Ғылыми 
Кеңесінің мүшесі және диплом-
дық жобалар бойынша МЭК 
мүшесі болды.
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Жеңісті жақындатқандар

Бүкілодақтық радиодан КСРО Халық Ко-
миссариаты кеңесінің орынбасары В.М.Мо-
лотов кеңестік халқыққа соғыстың басталуы 
туралы сағат күндізгі үште хабарлады. Павло-
дарлықтар бірден Ленин саябағына жиналды. 
Ал келесі күні Бейбітшілік көшесінде орналас-
қан сол уақыттағы теміржол бекетінен майдан-
ға алғашқы еріктілер эшелоны жолға тартты.

Ұлы Отан соғысы жылдарында 
майданға 46 мыңға жуық павлодар-
лықтар аттанды, олардың 22 мыңға 
жуығы қайтыс болды, із-түссіз жо-
ғалды. Павлодарлықтар соғыстың ең 
ауыр майдандарына қатысты. Біздің 
жерлестеріміз Брест бекінісін қорғауға, 
мәскеулік, сталинградтық, Курск түбін-
дегі ұрыстарға қатысып, ерлік көрсетті. 
Батыл жерлестеріміз айқас алаңында 
да, тылда да Отанын қорғауға жанын 
салып, өмірін аямай жаумен шайқас-
ты, еңбектенді. Павлодарлықтардың 
10 мыңдайы соғыс наградаларына ие 
болды. 31 павлодарлықтар Кеңес Ода-
ғының Батыры, 8 адам Даңқ орденінің 
толық Кавалері атанды.

Тылдағы еңбекші әйелдер
Павлодарлық азаматтар Жеңістің жақын-

дауына едәуір зор септігін тигізді. Ертістің 
Павлодар өңірінде жау әскері оқ жаудырмаса 
да, сұм соғыстың зардабын халық басынан 
өткереді. Соғысқа жарамайтын мүгедек, қарт-
тар, әйелдер мен бала-шаға ерлерше еңбек 
етті. Тек Павлодар облысында колхоздар мен 
совхоздарға 1942 жылы жұмысқа 8555 әйел 
жіберілді, бұл барлық жұмылдырылғандардың 
жартысынан көбі еді. Нәзік жандылар жаңа 
кәсіпке ие болу керектігін жақсы түсінді және 
ер азаматарша жұмыс істеуіне тура келді. 
Осыған байланысты өнеркәсіп орындарында, 
мекемелерде, ауылшаруашылығы мен егінша-
руашылығы жұмыстарына білікті әйел-жұмыс-
шыларын дайындау туралы қаулы да шықты.

Жолдасың үшін еңбек ет
Майданға қару-жарақ жөнелту мақсатын-

да батыстан жедел көшiрiлiп әкелiнген зауыт-
фабрикалар тез iске қосылады. Соғыстың 
алғашқы күндерінен бастап кәсіпорындар мен 
ауыл шаруашылығы әскери тәртіпке бағын-
ды. Павлодар облысына 1941-1942 жылдары 
Харьков қаласынан тон фабрикасы, «Мону-
мент-скульптор» көркем құйма Ленинград 
зауытының жабдықтары әкелінді. Облысқа 
көптеген кәсіпорындар көшірілді және олар-
дың базаларында жаңа өндірістер ұйымдас-

тырылды. Сонымен, Павлодар қаласында 
ауылшаруашылық машиналар үшін қосал-
қы бөлшектер жасайтын «Октябрь» зауыты 
салынды. Майданға күпәйке, шалбар, жүн 
шұлықтар, қол орамалдар, қалталар және 
«Жауды қатты соқ!» жазуы бар басқа бұйым-
дар қызыл әскерлерге жіберліп отырды. Кәсі-
порындарда «Өз үшін ғана жұмыс істеймей, 
майданға кеткен жолдасың үшін жұмыс істеу» 
ұранымен көптеген жұмысшылар бір кәсіпо-
рында бірнеше адам үшін еңбектенді.

Жеңіске жақындатқан 
ұран сөздер

Молотовтың халыққа арнаған 
сөзіндегі «Біздің ісіміз әділ. Жау тал-
қандалады. Жеңіс бізде болады» 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами» деген соңғы 
сөздері қанатты сөздерге айналды. 
Бұл тіркестер бұқаралық ақпарат құ-
ралдарында халықты рухтандырып, 
жігерлендіру үшін жиі қолданды. Кейі-
нен бұл сөздер сәл өзгертіліп медал-
дерде де көрініс таба бастады. «Наше 
дело правое. Мы победили».

Ғылымдағы зор еңбек
Біздің қазқастандық ғылым Жеңістің бір 

табан жақындауына зор еңбек сіңірді. Нағыз 
ерлікті жерлесіміз Қаныш Сәтбаев жасады. 
Ол Орталық Қазақстандағы марганец кенін 
өнеркәсіптік дайындауда және майдан қажеті-
не байланысты сирек металды зерттеу ісіне 
қатысты. Қаныш Имантайұлының атқарған 
бұл еңбегі майдан үшін өте бағалаы болды. 
1942 жылы Қ.И. Сәтбаевқа Жезқазған мыс кен 
орындарындағы еңбегіне байланысты Мем-
лекеттік сыйлық берілді.

Өнерден рухтану
Қазақтың 90-ға жуық акын, жазушылары 

майдандағы жауынгерлер қатарында болды. 
Қазақтың жазушыларына кеңестік билік май-
дандағы әскер мен тылдағы еңбекшілердің 
рухын көтеретін туындыларды дүниеге әке-
луіне арнайы тапсырмалар берген. Мысалы, 
қазақтың белгілі жазушылары Сәбит Мұқа-
новқа, Мұхтар Әуезовке, Әбілда Тәжібаевқа, 
Ғабит Мүсіреповке, Дүйсембек Еркімбековке 
Академиалық, опералық және колхоз-совхоз 
театрлары үшін қорғаныс тақырыптарында 
пьессалар жазуға тапсырмалар бергендігі 
туралы ҚР Мұрағатының арнайы Жеңісітң 
70 жылдығына орай ұйымдастырған фото-
құжаттық көрмесінде көрсетілген құжаттар 

қатарындағы Қазақстан кеңестік жазушылар 
одағы Президиумының жауапты хатшысы 
Ә.Тәжібаевтың қазақ жазушылары туралы ақ-
паратынан білеміз.

Барлығы майдан үшін
Басталған Ұлы Отан соғысы жағдайла-

рында Қызыл әскерді және тұрғындарды 
ауыл шаруашылық азық-түліктерімен, ал 
өнеркәсіпті ауыл шаруашылық шикізатымен 
қамтамасыз етуде Павлодар облысы маңыз-
ды роль атқарды. Украина, Белоруссия, Ресей 
ірі ауылшаруашылық аудандарын жаулардың 
жаулап алғанына байланысты ауылшаруашы-
лық еңбекшілерінің Отан үшін жауапкершілігі 
екі есеге арта түсті. Материалдық және ең-
бек ресурстарын жұмылдыру, астық, ет, жүн 
және т.б. өнімін арттырудың арқасында ауыл-
шаруашылық өнімімен майдан және тылды 
қамтамасыз етті. Әскер аш соғыса алмайты-
нын тылдағылар жақсы түсінді. Тылдағылар 
«Барлығы майдан үшін, барлығы жеңіс үшін!» 
ұранымен екі еселенген күш-қуатпен еңбек 
етті. Аудандарда егіндік алқаптар азайған 
жоқ, майданға кеткен көптеген ер адамдарды 
әйелдер алмастырды. Ауыл адамдарына үл-
кен көмекті оқушылар көрсетті.

1942 жылы жоғары егін топтарын құру бо-
йынша қозғалыс басталып кетті. Республика-
дағы осы бастамалардың қозғаушылары Пав-
лодар еңбекшілері болды. Сол жылы Павлодар 
облысында екі жас жоғары егіндік тобы құрылды.

520 қазақстандық Кеңестер Одағы-
ның батыры атағына ие болды. Оның 
98-і қазақ. Ұлы Отан соғысында КСРО 
27 миллион адамынан айырылды. Ал 
соғыстан оралмаған қазақстандықтар-
дың саны 601 000-ға дейін жетіп отыр, 
оның 350 мыңнан астамы қазақтар. 
Бұл қолға қару алып, ұрыс даласын-
да қаза тапқандардың саны. Егер осы 
тұстағы халықтың жалпы саны мен 
соғыста қаза тапқан өкілдердің саны-
на шағатын болсақ, қазақтардың шы-
ғыны көршілес өзбек, татар, азербай-
жан, грузиндерден анағұрлым жоғары. 
Бұл пайыздық шығын жағынан қазақ 
халқы өз жерінде соғыс қимылдары 
болған орыстармен, украиндермен, 
белорустермен теңеседі екен.

Жеңіс туы
Ұлы Отан соғысы осылай Кеңестер Одағы 

жеңісімен аяқталды. Шешуші «Берлин» опера-
циясына көптеген қазақстандықтар қатысты. 
Кеңестер Одағынын, батыры С.Нұрмағанбетов 

Берлин үшін шайқаста әскери бөлімнің бірін 
басқарды. Ол ҚР Қорғаныс министрі қызметін 
атқарды. «Берлин» операциясына Т. Бигелди-
нов, X. Қайдауов, 3.Тұрарбеков, X. Көбеков, А. 
Еремеев т.б. қатысты. Әсіресе олардың ішінде 
рейхстаг төбесіне жеңіс туын тіккен Рақымжан 
Қошқарбаевтың есімі көпке аян.

Кез келген қазақтан «Рейхстагқа ту тіккен 
кім?» деп сұрасаң, «Рақымжан Қошқарбаев» 
деп қасқайып тұрып жауап береді. Алайда та-
рих басқаша сыр шертеді.

Ақтаңдақ
Ұлы Отан соғысы келмеске кетіп, соғыс 

төңірегіндегі талай шындықтар жария болып, 
талай ақтаңдақтардың беті ашылуда. Бүгінде 
осы уақытқа дейін көзсіз сенген кеңестік билік 
те тағынан құлады, артынша қарапайым ха-
лық үшін ақиқат болған деректердің жалған 
екені анықталды. Дегенмен, ақиқат пен аңыз-
дың ара-жігін ашу болашақ ұрпақ үшін қажет 
екендігін түсінген жөн. 

Ұлы Отан соғысын зерттеуші Александр 
Осокин өзінің «Великая тайна Виликой Оте-
чественной» еңбегінде 1941 жылдың 22 
мауысм күні фашистік Германияның әскер 
саны және қару техникасы жағынан мықты 
болмағанын айтады. Автордың айтуынша бұл 
соғысты немістер кенеттен де бастай салма-
ған көрінеді. Себебі кеңестік барлаушылар бұл 
туралы билік басшыларына әрдайым ескертіп 
отырған екен. Оның үстіне Гитлер мен Сталин 
арасында Англияға бірлесіп шабуыл жасау ту-
ралы құпия келісім болғандығы туралы дерек-
тер бүгінде бұқаралық ақпарт құралдарында 
жиі жазылып жүр. Өткен ғасырдың 30-60-шы 
жылдар аралығында Свердлов облыстық 
НКВД-нің қызметкері болған майор Александр 
Федоров Ресей журналистерімен болған құпия 
әңгімелесу барысында Гитлер мен Сталиннің 
кездескендігі туралы сенсациялық оқиғаны 
бастан аяқ баяндап берген екен. 

P.S. Қазақстандықтар, павлодарлықтар 
осылайша Ұлы Жеңіске өздерінің үлес-
терін қосты. Батылдарымыздың Отанға, 
Анаға, бауыр мен ағайынға деген махабба-
ты жұдырықтай жүректерінің соққан лүпілі 
Жеңісті жақындатты емес пе?!

Неміс әскері Мәскеуге дейін жетті… Ке-
ңестік халықтың жауабы біреу ғана бол-
ды – соғыс Отандық болды, жау жеңіліс 
тапты, кеңестік аймақтан қуылды, елі ой-
ран болды. Алайда Отан үшін бұл Жеңістің 
құны қымбат болды. Ол құн – 27 миллион 
кеңестік адамдардың өмірі. 

Дайындаған Жанар ƏБДІҚАЛИҚЫЗЫ 

Күн жексенбі болатын. Павлодар халқы демалыс күннің 
күйбеңінде еді. Балалар «Ударник» кинотеатрына асығып, 
жоғары сынып оқушылары қоштасу кешіне дайындалуда, ал 
футболсүйерлер қалалық футбол командасы мен омбылық-
тардың «Динамосы» арасындағы ойынды тамашалауда.
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A different view of 
Kazakhstan by a foreigner

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

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

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

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

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

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

– What did you like 
about Kazakhstani people?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Since when have you 
been learning Russian?

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

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

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

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

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

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

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

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

Interviewer:  
Rufina TORPISCHEVA

Казахстан глазами 
иностранца. Другой взгляд

Вашему вниманию сегодня представлен разговор с иностранным гостем. Гарри 
Лидс, выходец из США. Он приехал в Казахстан по международной программе 
от университета Джорджтауна, в рамках которой опытные преподаватели 
английского языка отправляются в разные уголки мира.

– Что первое пришло 
Вам в голову, когда Вы уз-
нали, что поедете в Казах-
стан?

– На самом деле, я дав-
но интересовался историей 
Центральной Азии и хотел 
отправиться в Казахстан. Я 
никогда не думал, что по ули-
цам разгуливают медведи-
гризли и что мне будет нужно 
ружье, чтобы защищаться. 
Я примерно знал, чего ожи-
дать. Кроме того, я никогда 
не думал, что Казахстан и 
Пакистан имеют много обще-
го, раз в названии этих стран 
есть окончание «…стан». У 
меня было четкое понима-
ние, что Казахстан – страна, 
в которой люди очень обра-
зованные, а также, что Ка-
захстанцы активно развива-
ют различные технологии, в 
том числе IT-сферу и языки.

– Что вы знали о Казах-
стане перед приездом?

– Я слышал, что люди в 
Казахстане очень щедрые, 
возможно, даже чересчур. 
Вроде, вы делаете кому-ни-
будь комплимент по поводу 
одежды, и этот человек тут 
же вам говорит: «А, ну за-
бирай, если хочешь». А все 
потому что люди здесь хотят, 
чтобы вы радовались.

Еще я научился не отно-
ситься к людям через при-
зму стереотипов, научился 
находить подход к людям, 
всегда стараясь понять, чем 
они живут.

– Что в первую очередь 
Вам понравилось в жите-
лях Казахстана?

– Я думаю, люди здесь 
всегда настроены на то, что-
бы заботиться о своих дру-
зьях. У меня не так много 
друзей здесь, но я каждый 
раз удивляюсь, что они всег-
да готовы помочь решить 
возникающие проблемы и 
делают это от всей души. 
Они готовы прийти на по-
мощь в любой ситуации.

Еще я хотел бы отметить, 
что люди здесь излучают 
спокойствие, в них нет на-
пряженности и при этом они 
очень открытые. Если же 
говорить о щедрости и ве-
ликодушии в людях, которые 
живут здесь, не знаю, излиш-
не ли они щедрые, но одно 
качество в них присутствует 
всегда – это стремление ра-
довать окружающих.

– Какие три черты, 
по-вашему, казахстанцы 
должны изменить в себе, 
в своем менталитете и 
взгляде на мир?

– Не уверен, что смогу 
назвать именно три каче-
ства. Я думаю всем нам важ-
но быть открытыми и с пони-
манием относиться к другим 
культурам. Это не только об-
легчает жизнь, но и помогает 
понимать мир лучше, спо-
собствует более глубокому 
пониманию своей культуры. 
У меня определенно есть 
опыт в том, как чувствовать 
и свою культуру, после того, 
как я пожил в других странах.

– Какие блюда Вам 
больше всего понрави-
лись в Казахстане? Какие 
из них были для вас в но-
винку?

– Ну, единственное, са-
мое казахское блюдо, кото-
рые мне довелось попробо-
вать здесь, был бешмармак. 

До этого я никогда беш-
мармак не ел и был немало 
удивлен его вкусом и тем, 
как его едят.

– Каких блюда или еды 
Вам больше всего не хва-
тает вдали от Америки?

– О, думаю долго при-
дется перечислять, тем бо-
лее я люблю поесть. Воз-
можно, мне больше всего не 
хватало знаменитой Нью-
Йоркской пиццы.

– Будучи учителем, 
лингвистом и методи-
стом, Вы знаете, что пре-
подавание – двустронний 
и обоюдный процесс. В 
этой связи, было ли что-то 
новое, что Вы смогли по-
черпнуть у Ваших студен-
тов здесь в Казахстане? 
Возможно, какие-то новые 
идеи, концепции, может 
даже философские взгля-
ды?

– Безусловно, я старался 
задействовать различные 
методы обучения студентов, 
чтобы выявить их предпо-
чтения, а также сильные сто-
роны. Кроме того, я выяснил, 
что студенты очень хорошо 
справляются, если задача 
поставлена конкретно. По-
этому я адаптировал свою 
методику обучения таким об-
разом, чтобы предметно да-
вать студентам понять, чего 
я от них жду. Также я узнал, 
что если более детально 
ставить перед людьми зада-
чу, можно вдохновить их на 
работу, которая даст хоро-
ший результат.

– Как давно вы изучае-
те русский язык?

– Я начал учить русский 
язык еще в школе. Затем в 
университете я какое-то вре-
мя не изучал русский, а до 
этого я обучался с так назы-
ваемыми «херитажниками».

Это дети эмигрантов, 
которые знают язык только 
от своих родителей, а не от 
окружения. То есть язык пе-
решел к ним по наследству 
– heritage. Эти люди продол-
жают говорить на русском, 
как на родном языке, но не 
совсем хорошо пишут и чи-
тают, потому что разговари-
вают со своими родителями 
на этом языке. 

Я учился вместе с ними  
и у меня были одногруппни-
ки, которые знали русский 
язык очень хорошо и для них 
он был родной. Так, напри-
мер, по литературе я читал 
Бунина, потому что я не знал 
многих слов, а «херитажни-
кам» было сложно, потому 
что они не умели читать. И 
я читал вслух, а они перево-
дили.

– Вы упоминали, что 
для вас было интересным 

изучать языки и культуру 
стран Центральной Азии. 
Опыт изучения каких язы-
ков уже есть у вас? Что вы 
можете сказать о казах-
ском языке? Изучали ли 
вы его с нуля или же через 
призму русского языка?

– На самом деле, пре-
жде чем учить казахский 
язык, я изучал татарский. В 
Татарстане я был в рамках 
программы по изучению та-
тарского языка, когда еще 
учился в старших классах. 
Татарским я занимался два 
месяца. Тот факт, что я знаю 
русский, безусловно, помог 
мне, между тем, мои препо-
даватели довольно хорошо 
говорили на английском. 
Конечно же, приехав в Ка-
захстан, я решил учить ка-
захский. К счастью для меня, 
оба эти языка имеют много 
общего и корни у них общие, 
да и грамматика схожая. По-
этому имея такую платфор-
му, мне легче было учить 
казахский язык, нежели если 
бы у меня не было фоновых 
знаний в тюркских наречиях. 
Таким образом, изучив ка-
захский и татарский языки, 
я открыл для себя все бес-
крайнее пространство этой 
части света, тем более, что 
не все говорят на русском 
или английском. Знание ка-
захского, например, позво-
лит мне общаться с людьми 
по всему Казахстану.

И Казахстан, и Россия – 
поликультурные страны, в 
которых живет много этно-
сов. Поэтому у меня было 
совершенно четкое понима-
ние того, что культура этого 
региона – это не только то, 
что вы можете найти в Аста-
не или Москве. Кроме того, 
все те страны, из которых 
состояла Российская Импе-
рия, имели удивительную 
историю и тем самым в даль-
нейшем повлияли на исто-
рию России и СССР в целом. 
Другими словами, сначала 
я заинтересовался русской 
культурой, а затем тюркская 
культура нашла интересным 
меня.

Я думаю, что и в Казах-
стане, и в Татарстане люди 
гордятся своей культурой и 
наследием. Для них очень 
важно помнить, что такое 
быть частью своего народа. 
И люди очень рады, когда 
иностранец, вроде меня, 
знает их историю. И здесь не 
только патриотизм. Людям 
никогда не следует забывать 
уроков истории, иначе они 
потеряют себя и будущего у 
них не будет.

Беседовала
Руфина ТОРПИЩЕВА
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Күзде құс қайтып, көктемде құс келгенде қаздар осы жерге 
қонақтап, сапарларын жалғастыратын болған. Міне сондықтан, 
Павлодар қаласының орталығы, Ертіс өзенінің оң жағалауында 
орналасқан өзен жағасындағы сегіз жүз метрдей созылған 
аумақты «Қаз қонақ» деп атапты.

Жаһандық жаңалық
Осыдан 87 жыл бұрын 1928 жылы Ом-

быдан бері пороходпен келе жатқан жас па-
леонтолог Юрий Орловтың назарын Ертіс 
жағасындағы дәл осы жердің топырақ құра-
мы қызықтырса керек. Ол күтпеген жерден 
жағалаудан тауып алған ақ сүйек әлденеше 
миллион жыл бұрын өмір сүрген керіктікі 
болып шығады. Келесі жылы қиын-қыстау 
заманға қарамастан, Мәскеу қаласынан ар-
найы жабдықталған экспедиция келіп, та-
бысты жұмыс жасайды. Аңғардан табылған 
антилоптардың, керік, гиен, бұғы, хилоте-
рий мүйізтұмсықтары, пілдердің аталары – 
мастодонттар, түйеқұс, тасбақа және басқа 
да байырғы жануарлардың бөліктей және 
бүтіндей 16 тонна қаңқалары бірнеше вагон-
дарға тиеліп, Мәскеуге жөнелтіліпті.

Осы жұмыстардың нәтижесінде Ю. Ор-
лов белгілі кеңістік ғалым, академик, КСРО 
Ғылым академиясының палеонтологиялық 
институт директоры болды, «Ежелгі жануар-
лар әлемінде» деген палеонтологтар үшін 
таптырмас еңбек жазып шықты.

Павлодарлық тәжірибе геологиялық 
әлемді зерттеуде жаһандық жаңалық бол-
ды белгілі. Өйткені дәл осындай көлемде 
табылған гиппариондық фауна жер жүзінің 
еш жерінде кездеспеген еді. Құс өткелі аңға-
рынан көне дәуірдің 20 бұғысы, 40 керігі, 130 
мүйізтұмсығы мен 200 гиппарион жылқыла-
ры табылған. Солардың ішіндегі ең ерекшесі 
көне дәуірдің атымен аталатын үш бақайлы 
гиппарион жылқылары болған.

Ежелгі сүйектерді Мәскеуге атқарар жол-
да қызық жайт орын алыпты. Павлодардың 
теміржол бекетінің басшысы палеонтолог-
тардан аңдардың аусыл індетімен ауырма-
ғаны жайында анықтама сұраған көрінеді. 
Мәскеулік ғалым сүйек қаңқалардың мил-
лион жылдық ғұмырын дәлелдеп, Павлодар-
да бір ай бойына бөгеліп қалған екен.

Бүгінде Мәскеу РАН паленонтологиялық 
мұражайында «Қаз қонақтың» мекендеуші-
лерінен тұратын экспонаттар толығымен бір 
залды алып жатыр. Ал бір бөлігі Ленинград 
қаласында сақталыпты. Байырғы дәуірдің 
тіршілік иелерін Павлодар қаласының өлке-
тану музейінен және педагогикалық институ-
ты музейінен де көруге болады.

Африка Павлодардан 
басталған ба?

1960 жылы қазақстандық ғалымдар 
алуан түрлі және ерекше жануарлар мен 
ұсақ омыртқалыларды тауып, «Құс өт-

келінің» мұраларын толық-
тырды. Мысалы, ежелгі қоян-
дар, жыландар, қосмекенді 
жәндіктер, шиқылдақ, қосаяқ, 
және құстар табылды. Және 
де ғалымдардың қолына пла-
нетадағы ең үлкен қанжар тісті 
махайрод жолбарысының жағы 
түседі. Палеонтологтардың 
айтуынша бұл аңғардан әлі 
жер-жаһанды таңқалдыратын 
талай жаңалық шығады.

Аймақ екі геологиялық қалыптасудың то-
ғысында тұр. Олар бір кездері айрылысып, 
қайта қосылған. Сондықтан бұл жерде мүл-
дем екі бөлек фаунаның қосылуын байқауға 
болады. Қазіргі күндері кейбір әлемдік па-
леонтологтардың африкалық жануарлар Еу-
разия құрлығында қалыптасқан деген пікірін 
жиі естіп жүрміз. Ал қазақстандық ғалымдар 
Павлодар қаласындағы «Қаз қонақта» оған 
дәлел болатын ескерткіштер бар екендігін 
айтуда. «Қаз қонақтың» жануарлары жердің 
жаратылуынан бергі ең екрекше кезде – кай-
нозойлық дәуірдің неогендік уақытында өмір 
сүрген. Олардың сүйек-қаңқаларын зерттеу 
арқылы ғалымдарымыз Жердің даму тари-
хынан талай сырға қанық болады. Осыдан 
ондаған миллион жылдар бұрын Ертістің 
Павлодар өңірі қазіргі Африкадай болған 
дейді ғалымдар. Африканың бастауы осы 
жер, яғни бүгінгі Кереку жері. Ғалымдардың 
айтуынша, ол жерде лавр, банан, пальма 
ағаштары өсіпті. Павлодар шаһарының ір-
гесіндегі бұл ескерткіштің тағы бір ерек-
шелігі мұнда ескекаяқтылардың омыртқалы 
түрлері кездескен. Мәселен, морж табыл-
ды. Бұл деген ғалымдардың мәлімдеуінше 
бүгінгі Павлодар облысы аумағында мил-
лиондаған жылдар бұрын теңіз болғанын 
айғақтайды. Кайназой дәуірінде өмір сүр-
ген аң-құстардың жаппай қырылуы немесе 
олардың мекен ауыстыруы климаттың күрт 
өзгеріске ұшырауынан дейді ғалымдар.

Гиппариондық бай мұра
Кез келген палеонтолог Қазақстанның 

Павлодар қаласында «Қаз қонақ» аймағын-
да өте бай мұра жатқанын біледі. Себебі 
олар бұл ескерткіштің таптырмас әрі қай-
таланбас құнын жақсы біледі. Көне заман-
ды зерттеушілер аты аңызға айналған осы 
аймақта қазба жұмыстарын жүргізуді ар-
ман етеді. Тіпті, миллиондаған жыл бұрын 
тіршілік еткен «Қаз қонақтың» мұралары-
на Жапония мен АҚШ ғалымдары қызығу-

шылық танытып келеді. Мұндай қорғандар 
Австралияда, Грекияда, Үндістанда, Қытай-
да, Моңғолияда және Украинада кездеседі. 
Бірақ осы аталған елдерде табылған ес-
керткіштердің сирек түрлері мен сақталуына 
қарай бірі де «Қаз қонақпен» салыстыруға да 
келмейді екен.

Бұл көне ескерткіштерді жіті зерттеуді 
талап етеді. Әр көктемде өзен тасып, өзен 
де оңға қарай жылжып барады екен. Бұл 
дегеніңіз Қазқонақ аңғарына су жақындап 
келеді дегенді білдіреді. Судан бөлек тұр-
ғындардың тастайтын қоқыстары естеліктің 
өміріне құрық болуда.

Халықаралық қорғау 
жергілікті қорғаудан 
басталады

«Қаз қонақ» 1971 жылы республикалық 
мәндегі табиғи ескерткіштер қатарына енді. 
Ал 2001 жылы Құс өткеліне «Егемен Қа-
зақстанның табиғат ескерткіші» мәртебесі 
берілді. Бүгінде қалмыздағы палеонтоло-
гиялық мұра ЮНЕСКО қорғайтын нысандар 
қатарына ілініп, халықаралық қорғауға алы-
натыны туралы хабарды естігенде қуанып 
қалдық.

Бұл туралы pavlodarnews.kz тілшісі-
не Павлодар облыстық кәсіпкерлік, сауда 
және туризм басқармасы турзимді дамыту 
бөлімінің басшысы Салтанат Нұрмағамбе-
това «Қаз қонақ» ескерткішінің ЮНЕСКО 
халықаралық ұйымның тізіміне енгізуге бір-
неше жыл қажет екендігін хабарлады. Таби-
ғи ескерткішті «Мәдени және табиғи мұра» 
халықаралық бағдарламасына енгізу – үшін 
алдымен жергілікті жердің өзінде қорғалу ке-
рек екен. 2016-2018 жылға жоспарланған бұл 
жұмысқа 73 440 мың теңге жұмсалмақшы. 
Және де көне жануарлардың макеттерінен 
демалыс орнын құру жоспарлануда.

Жанар ЕЛЕШОВА

«Қаз қонақ» қандай құпияны жасырып жатыр?
Виктор МЕРЦ,
Ə.Х. Марғұлан атын-
дағы археология-
лық ғылыми-зерт-
теу орталығының 
директоры, т.ғ.к., 
С.Торайғыров атын-
дағы ПМУ тарих 
кафедрасының 
доценті, Павлодар-
дың археологиялық 
экспедициясының 
басшысы.

«Қаз қонақ» – әлемдегі теңдесі жоқ па-
леонтологиялық ескерткіш. Мұндай көне мұра-
лардың жер жаһанда бірнеше ғана объктілері 
бар. Ал Қазақстанда Павлодардан басқа еш 
аумақта тіпті жоқ. Бұл ескерткіш қаламызда-
ғы, облысымыздағы шетелдік туристерді және 
ғалымдарды қызықтыратын, еліміздің туристік 
кластерін дамытуға зор үлес қосатын бірден-
бір орын. Және бұл ескерткіш Павлодар облы-
сында болғандығы біз үшін өте тиімді. «Қаз қо-
нақ» әлемдік деңгейдегі ескерткіш. Өңіріміздегі 
ешбір ескерткіштер мұндай дүниежүзілік дең-
гейді қамтый алмайды. Сондықтан да ЮНЕС-
КО бұл палеонтологиялық ескерткішке қызы-
ғушылық танытып, оны дүниежүзілік мұралар 
дәрежісіне көтеріп, қорғауға алғысы келгені 
бекер болмаса керек. Мұраны ЮНЕСКО-ның 
қорғауына алғаны әрине оның сақталуының 
мүмкіндігі арта түседі деген сөз. Сондай-ақ, 
болашақта да көне дәуір естелігін туристік объ-
ект ретінде де қолдануға жол ашылады. Демек, 
біз бұл міндеттерді жүзеге асырсақ, шетелдік 
туристер үшін Павлодар өңірі Қазақстандағы 
ең танымал және қызықты мекенге айналмақ. 
Тіпті осы бір көне ескерткіштің өзі қаланың, 
облыстың бейнесін өзгерте алады. «Қаз қонақ-
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зоологтарды, көне фаунаны құмартқан әркімді 
қызықтырады. Кез келген геолог бұл жерден 
көне фаунаның таза күйіндегі жер шөгінділері-
не куә бола алады. Осы тұрғысынан да объ-
ект бірегей мекен.

Маңыздысы біз табиғаттың және тағдыр-
дың бізге берген мүмкіншіліктерін пайдалана 
білсек жақсы болар еді. Алақаннан сырғып 
кеткен алтын секілді біз қолда бар дүниелерді 
қолдана алмай жүргеніміз мені қынжылтады. 
Мәдени, ғылыми, жалпы әлемдік дәрежедегі 
құнды естеліктер әзірге қолымыздан сусыл-
дап кетіп барады. Егер бұл көне ескерткішке 
қаржы салса, ертең ол көптеген ұрпақтың 
пайдасына жарайды. Өйткені мұндай объ-
ект басқа еш жерде жоқ екенін түсінген жөн. 

Тұрғылықты халық өздерінің мұрыны-
ның түбінде тұрған мұраның құнын 
білмейтіні қалыпты жағдай. Себебі 

ол оныңкі, күнделікті көріп жүрген 
әдеттегі жар ретінде көреді. Оның 
мағынасына да үңіле бермейді. Ал 
мақсат етіп, алыстан іздеп келген 
жандар үшін «Қаз қонақтың» бағасы 

қымбат. Қасында отырған адам оның 
құнын түсінбейтіні шын. Павлодарлықтар 

дәл осы жағдайда. Ал ғалымдардың қолы 
байлаулы. Оған себеп біреу – оларда қа-
ражаттық мүмкіндіктің жоқтығы. Бұл мәсе-
лені түсініп, көне мұраның ғылыми, жалпы 

мәдени құнын жоғарыдағы басшылары-
мыз түсінсе игі болар еді. Сонда ғана мәсе-

ле шешімін табады. Ал біздің сөзіміз шөлда-
ладағы айқайға ұқсайды, оны ешкім естімейді.
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Елдің 
ертеңі – білімді жастар

Бүгінгі таңда сапалы маман даярлау – күн 
тәртібінде тұрған ең өзекті мәселелердің бірі. 
Аталған мәселенің түйінін шешу мақсатында 

мемлекетіміз білім беру саласына көптеген қаржы бөлуде. Еліміздегі 
барлық дерлік білім беру орындарына үлкен жауапкершілік артылып 
отыр. Әсіресе біздің университет секілді үлкен білім ордасына халық 
үлкен сеніммен қарап, үмітін жалғап отыр. Сол себепті де ел үмітін ақ-
тап, Елбасы жүктеп отырған міндетті атқару – басты міндет.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Хи-
миялық технологиялар және жаратылыстану факультеті университет 
ішіндегі ең үздік факультеттердің бірі. Бұл факультет әрқашанда ғы-
лыми және әдістемелік жұмыстарда белсенділік, жасампаздық таны-
тып, уақыт тынысын жіті қадағалап, әлемдегі ғылым мен білімнің даму 
деңгейіне сай білікті де білімді мамандар даярлайды. Бұл мамандар 
елдің ертеңі һәм тірегі десем артық айтқандық болмас. Себебі химия 
мен биология ғылымдары адамзат баласы үшін қашанда қажет. Оның 
пайдасын айтпаса да түсінікті. Жалпы жастарымыз қай мамандықта 
оқымасын, олардың әрқайсысы елдің дамуына өзіндік үлесін қосаты-
нына мен кәміл сенемін.

Ұлықпан ҚАМАНҰЛЫ,
б.ғ.д., химиялық технологиялар және жаратылыстану 

факультетінің биология және экология кафедрасының 
профессоры, Моңғолияның педагогикалық ғылымдарының 

академигі, еңбек ардагері.

Университет мерейтойы

Факультет табысы – университет жемісі

Факультеттің құрамында биыл-
дан бастап үш кафедра жұмыс істеп 
келеді. Сонымен қатар алты ғылым 
докторы, отызға жуық ғылым канди-
даты, біліктілігі жоғары оқытушылар 
сегіз мамандық бойынша білімді 
мамандарды даярлап, студенттерге 
сапалы білім беру жолында тынбай 
еңбек етуде.

Факультет түлектері білім және 
бизнес салаларында көп сұраныс-
қа ие және осы салаларда табысты 
қызмет етуде. Кейбіреулері мем-
лекеттік және әкімшілік қызметте 
табыстарға жетіп, Қазақстанның 
әртүрлі өңірлерінде жемісті еңбек 
етіп жатыр. Мәселен, органикалық 
заттардың химиялық технологиясы 
мамандығының түлектері Р. Кереев, 
М. Пегина, С. Халатов, А. Шоқпаров, 
А. Бахматова, Г. Отарғалиева және 
т.б. түлектер мемлекетіміз бен қала-
мыздың ірі өнеркәсіп орындарында 
беделді қызмет атқаруда.

Факультеттің барлық профес-
сорлық-оқытушы құрамы әртүрлi 
бастамашыл ғылыми жұмыстар-
ды орындауға белсене қатысады. 
Мұнда білім беру және ғылыми 

жұмыстарымен қатар жастардың 
саналы азаматтық ұстанымдарын 
қалыптастыруға да көңіл бөлінеді. 
Студенттердің адамгершілік қасиет-
терін, жалпы адами құндылықтарын 
сақтауға мен нығайтуға және жан-
жақты жарасымды дамыған тұлға-
ны қалыптастыруға бағытталған 
тәрбие жұмыстары да жүргізіледі. 
Осы мақсаттта факультеттің про-
фессорлық-оқытушы құрамы сту-
денттермен тығыз қарым-қатынас 
орнатып, жүйелі түрде жұмыстар 
жүргізіп келеді.

Студенттер оқу және өндірістік 
тәжірибені Баянауыл ұлттық сая-
бағы аумағында, қоршаған ортаны 
қорғау, жер және орман қорларын 
қорғау жөніндегі облыстық және 
қалалық комитеттерде, мұнай өң-
деу және алюминий зауыттарының 
қоршаған ортаны қорғау зертхана-
лары мен бөлімдерінде өтеді. Еңбек 
тәжірибесі барысында студенттер 
теориялық білімдерін тәжірибемен 
ұштастыра отырып, өз білімдерін 
нығайта алады.

Факультет Қазақстанның және 
шетелдердің жоғары оқу орындары 
және зерттеу орталықтарымен ты-
ғыз қарым қатынас орнатқан. Олар: 
АҚШ, Германия, Словения, Моң-
ғолия, Мәскеу, Санкт-Петербург, 
Түмен, Новосібір, Астана, Алматы, 
Қарағанды, Семей және т.б. жоғары 
оқу орындары мен зерттеу орталық-
тары.

Студенттердің дипломдық жұ-
мыстары мен жобаларының та-
қырыптары кафедраның ғылыми-
зерттеу бағыттарына негізделеді, 
мамандықтардың кең спектрлі сұ-
рақтары қамтылады, дипломдық 
жұмыстар мен жобалар тақырыпта-
рының өзектілігі және оларды тәжі-
рибе жүзінде қолдану – өндірістік 
тәжірибесі өтетін кәсіпорын ма-

мандарымен келі-
су негізінде жүзеге 
асады. Жобаларды 
немесе дипломдық 
жұмыстарды әзірлеу 
кезінде жаңа әдістер 
мен материалдарды 
жинау технология-
ларын қолданады. 

Аталмыш жұмыстарды қорғау нә-
тижелері бойынша аса ерекшелен-
ген студенттер мен магистранттар 
магистратура мен докторантураға 
түсу үшін ұсынылады.

Химиялық технологиялар және 
жаратылыстану факультеті кафед-
раларының оқу-ғылыми, тәрбие жұ-
мыстарының тиімділігін ары қарай 
жетілдіру және жаңа талаптарға сай 
деңгейге көтеру мақсатында уни-
верситеттің даму жоспарын то-
лық орындауға тырысып жатқан 
ұжымдардың бірі.

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті 
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 
биология-химия факультеті ретінде 2005 жылы құрылды.

Бетті дайындаған Мәдениет СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан 
ғылымын 

көтерсем деймін
Химиялық технологиялар және жа-

ратылыстану факультетіне өз қалауымен 
түстім. Біздің факультет еліміздің бола-

шағына пайдасын тигізетін мамандықтарға 
толы. Мұнда мен білім алумен қатар, факуль-

теттің қоғамдық өміріне де белсенді қатысып тұ-
рамын. Атап айтар болсам: денсаулық күніне, студенттер күніне қатысып 

өзімді барынша көрсеттім. Сол мерекелерде байқағаным: біздің факультет 
өте ұйымшыл әрі шығармашыл. Мұнда көптеген дарынды да талапты жас-
тар білім алуда. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып, түрлі ша-
раларда өзіміздің факультетті жоғары дәрежеде көрсете білдік. ХТжЖФ-де 
әртүрлі мамандықтар, әртүрлі топтар бар. Бірақ, факультетіміздің студенттері 
бір топта оқитындай бір-бірімен өте жақсы араласатын, ұйымшыл жастар. Фа-
культетіміздің студентттері болашақта химия мен биология саласында үлкен 
ғылыми жаңалықтар ашып кеткен ғалымдардың сара жолын жалғап, әлемді 
дүр сілкіндіретін жаңалықтарды Қазақстан ғылымына енгізеді деп ойлаймын. 
Мен өз басым осындай ұлы істерге ұмтылуды алдыма мақсат етіп қойып 
отырмын. Осы мақсатыма жету үшін көп еңбек етемін. Өзіммен қатарлас 
жастарға да осыны айтар едім.

Əсет Базарханов,
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиялар» 

мамандығының 1 курс студенті.

ұжымдардың бірі.
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Единство – корень успеха, 
раздоры – успеху помеха.

И счастье, и власть достаются не тем, 
кто в раздорах, а кто в согласии вершит 

всенародное дело.
Н.А Назарбаев

АССАМБЛЕЯ 
НАРОДА 

КАЗАХСТАНА 
ЕДИНСТВО – НАШ 

СВЯЩЕННЫЙ СТЯГ

Дәек сөз:
Ендігі жерде біз бәріміз бір атаның – қазақ халқының ұлымыз. Ендігі 

жерде бәріміздің туған жеріміз біреу – ол жалпақ қазақ даласы.
Ең бастысы, тату-тәтті ынтымағы жарасқан көп ұлтты халқымыз 

бар. Ел дегенде, жер дегенде – білегін сыбанып, іске дайын тұрған аза-
маттарымыз бар. Сан ғасырлар бойы талай теперішті көрсе де, жайсаң 
жанын, әсем әнін, күмбір күйін, әдемі әдет-ғұрпын, таза тілін сақтаған 
ұлтымыз бар. Міне, біздің басты байлығымыз – осы.

Н.А. Назарбаев

ТРИБУНА

Казахстан – наш общий дом
Мне посчастливилось родиться в прекрасной стране – Казахстан. Я люблю свою Родину, вос-
хищаюсь ею, преклоняюсь перед её прошлым и верю в её светлое будущее.

Я ингушка, родилась и выросла 
в Казахстане. В далекие годы Де-
портации мой народ принудитель-
но, под конвоем, был выслан в чу-
жую и незнакомую страну. Эта беда 
не обошла стороной моих предков. 
Всю большую семью моего дедуш-
ки Хайхороева Алаудина, которому 
было четыре года на тот момент, 
собрав в холодные товарные ваго-
ны, депортировали из Ингушетии в 
Казахстан. Без крошки хлеба и кап-
ли воды, без теплой одежды и без 
малейшего шанса попрощаться с 
родными и домом. Выжить в таких 
условиях можно назвать как мини-
мум везением, а по существу – чу-
дом. Чудо произошло лишь с моим 
дедом, остальная семья, все до 
одного человека, погибла. Малень-
кий ребенок четырех лет в чужой 
стране был бы так же обречен на 

смерть, если бы не великодушие и 
помощь казахского народа, благо-
даря которому были спасены десят-
ки тысяч таких мальчиков.

Благодаря казахам, тысячи лю-
дей, таких как мой дед получили 
еще один шанс на жизнь. Несмо-
тря на всю тяжесть того времени, 
казахи проявили благородство и 
сострадание, рискуя всем, спасая 
жизни незнакомых им людей.

Мой дед вырос в Казахстане, 
женился и вырастил – поднял на 
ноги своих детей. Он с гордостью, 
любовью и уважением рассказывал 
о казахах, и нисколько не отделял 
себя от них. Казахстан стал для 
него настоящей Родиной.

На сегодняшний день я с гор-
достью могу говорить о том, что я 
ингушка, живу в мирной многона-
циональной стране. Благодаря му-

дрой политике нашего Президента 
Нурсултана Назарбаева, конкретно 
благодаря Ассамблее народа Ка-
захстана, я могу узнавать больше 
о жизни и истории своих предков 
и особенностях других народов 
с помощью этнокультурных объ-
единений. Я горжусь тем, что я могу 
показать красоту обычаев своего 
народа людям, которые интересу-
ются жизнью и традициями других 
национальностей дружно прожива-
ющих в единой стране под одной 
крышей, ведь Казахстан – наш об-
щий дом. Я с гордостью говорю, что 
я ингушка, я с гордостью говорю: я 
КАЗАХСТАНКА.

Эссет ХАЙХОРОЕВА, 
лидер студенческой 

Ассамблеи гуманитарно-
педагогического факультета

Бірлік жолы
Жастардың ынтымақтастығы мен Ресей Федерациясының шекаралас аймақтарымен достық 
қарым - қатынасты нығайту, басқа ұлыстардың рухани, тарихи және мәдени құндылықтарына 
деген құрметті бекіту мақсатында Павлодарда шекаралас ынтымақтастықтың «Бірлік-
Единство. kz» атты жастардың V халықаралық этномәдени форумы өтті.

Бес жылға жуық Павлодар 
облысы форум аясында Ресей 
Федерациясының, Арменияның, 
Беларусияның, Қырғызстанның, 
Германияның, Польшаның, Кореи-
ның және Тәжікстанның делегат-
тарын қарсы алуда. Форум жұмы-
сына этномәдени бірлестіктерінің 
және студенттік ассамблеясының 
белсенділері, журналистер мен 
мемлекеттік қызметшілер қатыс-
ты.

Жастар саясатының дамуы-
на, Қазақстан халқы ассамблеясы 
идеясын насихаттағаны және об-
лыстағы жастар бастамасының жү-
зеге асуына белсене атсалысқаны 
үшін С.Торайғыров атындағы ПМУ-
дің студенттік Ассамблеясы және 
жастар ісі жөніндегі комитет шақы-
рылды.

Университет делегаттары 
«Бірлік жолы» атты шеруге қа-
тысып, Даңқ достық үйіне дейін 
жүріп өтті. Содан соң пленар-
лық отырыста шетелден келген 
делегаттар сөз сөйледі. Форум-
ның құрметті қонақтары ретін-
де Павлодар облысы әкімінің 
бірінші орынбасары Дүйсенбай 
Тұрғанов және Қазақстан халқы 
Ассамблеясынан сайланған Қа-
зақстан Республикасы Парла-
ментінің депутаты Зухра Саяпо-
ва қатысты.

– Маған форум қатты ұнады, 
осындай айтулы да маңызды шара-
да болғаныма қуаныштымын, Корея 
мен Тәжікстанның делегаттарымен 
таныстым. Алдағы уақытта да олар-
мен қарым-қатынаста боламын деп 
ойлаймын, – дейді Агротехнология 

факультетінің студенті Жанна Жү-
нүсова.

Шара соңында форум қатысу-
шылары үшін делегация өкілдері-
нен «Единство в многообразии» 
атты жастардың шығармашылық 
ұжымдарының бағдарламалары 
ұсынылды. Форум – бұл бір жа-
ғынан жастардың өмірін сан қы-
рынан: олардың мүдделері, қы-
зығушылықтары мен сұранысын, 
екінші жағынан – бір алаңда түрлі 
ұлт өкілдерінің туындап отырған 
түйіткілді мәселелерінің шешімін 
табу мақсатында бастарын бірікті-
ретін алаң болып табылатын біре-
гей жоба.

Форум қорытындысы бойын-
ша ынтымақтастық пен серіктестік 
жөнінде 6 келісім – шартқа қол 
қойылды.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ АНК 

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Председатель: Паули Элина Сергеевна

Зам. председателя: Смаилов Рамиль Русланович
ЭКО Лидер Занятие для молодежи

Азербайджанское 
ЭКО

Гасимов Шахин 
Газанфар-оглы

Изучение азербайджанского языка, 
культуры, обычаев и традиций. 
Танцевальный коллектив «Одлар 
Юрду»

Армянское ЭКО Маргарян Сер-
гей Ашотович

Изучение армянского языка и 
истории, игра на музыкальном 
инструменте Дудук, Танцевальный 
коллектив «Наири», Вокальная 
группа«Эребуни»

Белорусское ЭКО Кашемиров 
Максим Нико-
лаевич

Изучение белорусского языка и 
культуры, Танцевальный коллектив 
«Жаураначак» Вокальный ан-
самбль «Надзея»

Болгарское ЭКО Вихристюк 
Ольга Вишио-
ровна

Курсы болгарского языка, истории, 
культуры, обычаев и традиций. Во-
кальная группа «Лазарки»

Греческое ЭКО Кутанидди 
Карина Анато-
левна

Греческий язык и культура. Секция 
прикладного искусства. Вокальная 
группа «Кардьос»

Еврейское ЭКО Свечинская 
Татьяна Генна-
дьевна

Изучение еврейского языка и 
культуры

Киргизское ЭКО Баткалова 
Салтанат Се-
риковна

Изучение языка, литературный 
клуб.

Кабардино-бал-
карское ЭКО

Жалба Кирилл 
Владимирович

Изучение языка и традиций. Хорео-
графический коллектив «Алан»

Корейское ЭКО Каленова Айге-
рим Амангель-
диевна

Изучение корейского языка. Танце-
вальный коллектив «Аньен»

Немецкое ЭКО Бартель Артур
Витальевич

Изучение немецкого языка, обыча-
ев и культуры, театральная студия, 
Вокальный ансамбль «Wir», Ан-
самбль народного танца «Paradiez»

Польское ЭКО Муравский Ян
Викторович

Изучение языка и истории, Мо-
лодежный вокальный коллектив 
«Нарциз»

Славянское ЭКО Поддубная 
Екатерина Вла-
димировна

Клуб русской культуры, углублен-
ное изучения языка. Курсы по 
истории России. Литературный 
салон М.Цветаевой. Танцевальный 
коллектив «Раздолье» Вокальный 
ансамбль «Лада»

Татаро-башкир-
ское ЭКО

Абдулкаюмов 
Ринат Асхато-
вич

Изучение татарского языка, истории 
и культуры, вокальный ансамбль 
«Мирас», инструментальный 
ансамбль, хореографический ан-
самбль «Ялкын»

Украинское ЭКО Богдан Денис 
Вячеславович

Изучение украинского языка и 
культуры, ансамбль бандуристов 
«Чарівни струні», вокальный кол-
лектив

Чечено-ингуш-
ское ЭКО

Бачалов Ахмед 
Исаевич

Изучение языка, Танцевальный 
коллектив «Эхо гор»

Чувашское ЭКО Солдатова 
Елизавета 
Сергеевна

Литературно-музыкальный салон

Связаться с лидером молодежного объединения 
или представителем КС МО АНК можно через 

социальные сети Вконтакте или позвонить по телефону 
8 (7182) 32 17 37. А также прийти в Дом дружбы по адресу: 

г. Павлодар, ул. 1 Мая, 35/1.
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Ұлттық киім – ұлттық болмыс
Ұлттық киім дегенде басына моншақты бөрігі көрік берген, төгілген бүрмелі көйлек пен белін буған бешпент ки-
ген қыпша белді қазақ аруы көз алдыңа оралады. Бүгінде осындай әсем дүниені сахнадан ғана тамашалап жүрміз. 
Елімізде көрнекілікке айналған қазақтың ұлттық киімін ұлықтау мақсатында мереке ұйымдастыруды көздеп 
жүргендер де бар екен.

Ғаламтор желілері мен бұқара-
лық ақпарт құралдарында жақын 
күндері күнтізбемізге ұлттық киімді 
мадақтайтын жаңа мереке қосылуы 
мүмкін деген ақпар тарады. Тарих-
шы әрі жазушы Арман Нұрмағамбе-
товтың «Ұлттық киім күнін» атап өту 
туралы бастамасына әлеуметтік 
желілерде көпшілік бірден қолдау 
танытыпты.

Мейрам авторының айтуынша, 
жұмысқа баратындар жұмысына, 
оқитындар оқу орнына, жалпы бар-
ша жұрт сол күні қазақтың ұлттық 
киімін киіп жүруі керек екен. Арман 
Нұрмағамбетов бұл мерекені той-
ласақ, жеңіл өнеркәсіп пен туризм 
дамиды деп сенеді.

«Бір күнде бастамаға 500 адам 
қосылып, қолдайтынын айтты. Неге 
біз еуропалық киімді киіп жүреміз? 
Өзіміздің сәнімізді бағаламаймыз. 
Бір күн болса да жылда ұлттық 
киімді бүкіл ел киіп шықса пайда 
көп. Бір жағынан әдемі болып шы-
ғады. Елестетіңізші қалалар, ауыл-
дарда ұлттық киім киіп шығады», – 
дейді Арман Нұрмағанбетов.

Рас, өте өтімді бастама. Халық-
тың қолдауына да тез ие болды. 
Алайда, бұл мерекені жалпыхалық-
тық деңгейде өткізу үшін бірнеше 
өткелдерді көзден таса қылмаған 
жөн.

Біріншіден, қазақтың ұлттық 
киімдерінің қымбаттығы. Тарих-
шы атаулы күн қазақтың бешпент, 
камзол, шапанын киетін күнді 
тойлау кенжелеп қалған отандық 
жеңіл өнеркәсіп пен туризм сала-

сына да серпіліс беретінін атап 
өтті.

Қазақ киімдері тек наурыз кезін-
де ғана көп сұранысқа ие. Сол күн-
дері бешпентер мен шапандар, та-
қиялар мен бөріктердің шарықтап 
қымбатайтын күні. Сұраныс болған 
сайын, кәсіпкерлер тауардың ба-
ғасын қымбатататын әдетін естен 
шығармағанымыз абзал. Әңгіме 
сән ательелерінде тігілетін қымбат 
киімдер туралы емес, халыққа қол-
жетімді қырғыз бен қытайда жасал-
ған киімдер турасында. Бұл күнді 
тойлайтынымыз тағы сол елдің 
жеңіл өнеркәсібіне қыруар қаржы 
түсіретіні анық. Сондықтан, алды-
мен өзіміздің дизайнерлер арзанқол 
киімдер тігетін цехтарды жабдықта-
ғаны дұрыс болар.

Екіншіден, ұлттық киімдердің 
заманауи үлгіге сай емес екендігі. 
Бұған бастамшыл топ та қынжылып, 
ата-бабамыздың күнделікті киген 
киімдері бүгінгі күнге сай еместігін 
мойындайды. Бұл туралы мәде-
ниеттанушы Бердалы Оспан былай 
дейді: «Ұлттық киімдеріміздің көп 
киіле бермейтіні турасын айтқанда 
алабажақтау. Біздің суретші-дизаи-
нерлер киім үлгілерін бүгінгі күнге 
лайықтап жасауы тиіс. Көзге ұрмай 
әдемі болуы керек».

Үшіншіден, қазақ дизайнерлері 
қарапайым халыққа емес, шетелдік-
терге, сахнада жүрген әртістерге 
және сән фестивальдеріне арнап 
тігетіні баршаға аян. Олар өздерінің 
дүниелерінің қымбаттығын киім 
бір қолдан жасалған эксклюзивті 

екендігімен түсіндіреді. Мұндай ди-
зайнерлердің болғаны да дұрыс, 
оған қарсылық танытқымыз жоқ. Бір 
жағынан сұраныс болмаса, олар 
да жаңбырдан кейінгі саңырауқұ-
лақтай қаптамас еді. Бүгінгі жеңіл 
өнеркәсіп иелері көпшілікке арнап 
киім тігуден гөрі, атын мадақтап, бір 
қалталы адамды киіндіргенге мәз 
болады. Кәсіпкер дизайнерлер өз 
атымен әлек болып жүргенше, жап-
пай халықты киіндіруді мақсат етсе 
бірнеше қоянды бір-ақ атқан болар 
ма еді. Көпке тіккен киім арзан бо-
лады. Оны жеңіл өнеркәсіп иелері 
жақсы біледі. Сондықтан халықтың 
киімі көк болады, жұмыс орындар 
көбейеді, мемлекет қазынасы да то-
лығады.

Ұлттық киімді жұмысқа киіп 
келуге, сәнге айналдыруға ешкім 
қарсы емес. Ұлттық киімді күнде ки-
месе де, күнде киюге даяр жастар 
да табылады. Тек қалтасы көтеріп, 
заманауи сәнге ыңғайланып жасал-
са болғаны. Дегенмен, қарапайым 
халық үшін бұл бастаманың қол-
жетімділігі бәрінен маңызды.

Ал бұл идеяға Қазақстан Рес-
публикасы Мәдениет және спорт 
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы 
қолдау білдірді, – деп хабарлайды 
Tengrinews.kz тілшісі. Министрлік 
басшысы Қазақтың ұлттық киімі 
күнін ғана емес, елде тұрып жатқан 
барлық ұлттың киімі күнін енгізуді 
ұсынды. Арыстанбек Мұхамедиұ-
лы: «Наурыз күні әрбір қазақстан-
дық көшеге ұлттық киіммен шықса. 
Міндетті түрде сәукеле мен үлкен 

шапан кию емес, 
жәй ғана элементтері-
мен кисе… Қазақтар 
өз киімімен, орыстар 
өз киімдерімен, қалған 
халықтар да өз ұлттық 
киімдерін кисе. Бұл арқы-
лы мейрамға сән береміз. Бұл күн 
күнтізбеде Президенттің Жарлығы-
мен немесе үкіметтің қаулысымен 
пайда болмауы керек, қоғамдық 
бастама болуы керек», – деді.

Иә, Фариза апамыз деген екен: 
«Заман жаңа, түр жаңа, киім жаңа, 
кінәлама ерсі деп мұнымды ана». 
Қысқа белдемше, белі ашық көйлек, 
жыртық шалбар киген жас емес, үл-
кенді көрсек таңқалмаймыз бүгінде. 
Өйткені, ол заманның ағымы деп 
өзімізді жұбатамыз. Жасы үлкен-
деріміз де тыңдар құлақтың жоғын 
біліп олар да үндемейді. Жә, сөз 
бұл жөнінде емес, әңгіменің төркіні 
ұлттық киімді ұлықтауға не кедергі 
екенін түсінуде еді.

Ұлттық киімді ұлықтауды басқа 
мемлекеттер де бастап кеткен. Мы-
салы, қырғаздарда ұлттық нақышын 
айшықтай түсетін ұлттық киімі – бас 
киімін ұлықтайтын «Ақ қалапақ» 
мерекесі тойланады. Қырғыздар 
айыр қалпақты ең құрметті адамға 
сыйға тартады екен. Жалпы бұл ме-
рекені қырғыздар 2011 жылдан бері 
тойлап жүр. Олар өздерінің ұлттық 
киімінің басты айшығы – айыр қал-
пақтың тарихы 700 жылды қамти-
ды дейді. «Ақ қалпақ» күнін ресми 
мерекелеуді халық қалаулылары 
мақұлдамаса да ел Парламентінің 

депутаттары бұл мерекеге құрмет 
білдіріп, жұмысқа ұлттық бас киім-
мен келеді екен. Ал норвегиялық-
тар өздерінің конституция күнін 
нағыз ұлттық киім мерекесі ретінде 
тойлайтын көрінеді. Ол күні олар 
өздерінің ұлттық киімін киіп, ел ара-
лап бір-бірін құттықтайды. Бұл күні 
ұлттық киімге тапсырыс та жыл өт-
кен сайыс өсе түседі екен. Якутия-
ның Верхневилюский ауданының 
мемлекеттік қызметкерлері жұмыс 
орнына ұлттық киім киіп келу дәс-
түрін бастап кетіпті. Сондай-ақ, 
көктемнің басында чуваштықтар да 
ұлттық киім күнін тойлауды әдетке 
айналдырмақшы.

Қазақ, ұйғыр, өзбек, орыс, та-
тар, неміс, корей, басқа да елімізде 
ғұмыр кешіп жүрген ұлттардың бір-
бірімен тату күн кешіп жатқанының 
белгісі ретінде бұл күнді әркім өз 
ұлттық киімін паш ететін мейрам 
деп тойлау жөн болар. Жиғанын 
тойда шашып, той десе қу басы до-
малайтын қазақ тағы бір мерекелік 
күнге қарсы болмайтыны шын. Әйт-
се де бұл бәз біреудің қалтасын тол-
тыру сынды ниетті емес, қазақтың 
ұлттылығын ұлықтауға бағытталған 
ізгі мұрат болса құба құп болар еді.

Жанар ƏБДІҚАЛИҚЫЗЫ

Об учёбе и не только…

101 способ сделать учёбу 
интереснее

Весна это пора цветения и 
длительных прогулок. В такое 
время студенты уже не хотят 
сидеть дома, и на учебу совсем 
не остается времени. Одним из 
стимулов хорошо учиться явля-
ется стипендия, которая каждый 
месяц радует грантников, хотя 
порой они могут быть лишены 
ее. Но, что же делать, если у 
тебя ее нет?

Как для студентов, которые 
учатся на бюджете, так и для 
платников есть отличная воз-
можность получить стипендию 
фонда Первого Президента – 
Лидера Нации.

Фонд Первого Президента 
Республики Казахстан – Лидера 
Нации является некоммерческой 
организацией, утвержденной 
Первым Президентом Республи-
ки Казахстан, преследующей со-
циальные, благотворительные, 
культурные, образовательные 
и иные общественно-политиче-
ские цели. Директором фонда 
является Дарига Назарбаева.

Стипендия выдается в целях 
поощрения учебной, научной и 
творческой деятельности сту-
дентов очного обучения высших 
и средних специальных учебных 
заведений Республики Казах-
стан.

О возможностях получения 
этой стипендии поделилась ее 
обладательница студентка 4 

курса факультета бизнеса и пра-
ва Айгерим Манабаева, специ-
альность – государственное и 
местное управление:

«Самое важное – это жела-
ние проявить себя и принимать 
участие в общественной жизни 
университета. С первого курса 
я старалась везде участвовать. 
Например, занятость в профсо-
юзной организации, более того, я 
являюсь исполнительным секре-
тарем «Жас ОТАН» факультета 
бизнеса и права и омбутсменом 
факультета бизнеса и права, а 
также писала научные работы.
Чтобы участвовать в конкурсе, 
нужно обучаться очно в любом 
вузе Республики Казахстан и 
соответствовать таким требова-
ниям, как: успешно завершить 
не менее двух курсов обучения; 
иметь отличную успеваемость; 
активно участвовать в обще-
ственной и научно-исследова-
тельской деятельности».

За прошедший год более 
400 студентов из 30 вузов ре-
спублики приняли участие в 
конкурсе. Награждение лучших 
80 студентов прошло в Алматы. 
Ежемесячный размер стипендии 
составляет 20000тенге и выда-
ется на один учебный год.

Однако, если студент решил 
перейти в другой вуз по каким –
либо причинам, он лишается 
стипендии.

«Лично я на 3 курсе собира-
лась поехать за границу по ака-
демической мобильности, но не 
сделала этого, о чем ничуть не 
сожалею», – говорит Айгерим.

Человек, умеющий добивать-
ся поставленной цели, человек 
с неиссякаемой энергией и всег-
да позитивным настроением, 
тот, кому все интересно, и про-
сто хорошая девушка – Айгерим 
Манабаева, выпускница нашего 
университета и обладательница 
стипендии Первого Президента:

«Спасибо вам, что прояв-
ляете интерес к студентам, от-
личившимся в разного рода 
конкурсах. Я желаю студентам 
быть настойчивей и не прожи-
гать жизнь понапрасну. Ведь 
студенчество – это всего лишь 
миг между детством и взрослой 
жизнью.А самое главное – все 
возможно. Ведь все зависит 
только от вас!»

Дополнительную инфор-
мацию на соискание сти-
пендии фонда Первого Пре-
зидента – Лидера нации вы 
можете получить на сайте – 
www.presidentfoundation.kz.

О том, как съездить за рубеж 
почти бесплатно, мы расскажем 
вам в следующем номере, в ру-
брике: «Об учебе и не только…»

Меруерт ШУКУЕВА, 
ЖУР-202

Книжная полка

Шарлотта Бронте 
«Джейн Эйр»

Существуют литературные 
произведения, к которым хочется 
прикоснуться, перелистывая стра-
ницы, перечитать главы или даже 
полностью погрузиться в новое 
прочтение. Яркий тому пример – 
роман английской писательницы 
Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». 
Несмотря на то что роман был 
впервые опубликован более полу-
века назад, им также зачитываются 
и современные читатели. Главная 
героиня романа проходит нелегкий 
путь, несмотря на трудности, она, 
обладая силой духа, скромностью, 
благородными чувствами обрета-
ет свое счастье. В центре романа 
Джейн, маленькая и неприметная, 
будучи гувернанткой в поместье 
богатого мистера Рочестера, ха-
ризматичного, но жесткого, она и не 
надеется на его взаимную любовь. 
Произведение Бронте – образец 
силы и справедливости, которые 
могут быть заключены в хрупкой 
беззащитной девушке. Что бы ни 
происходило с главной героиней, 
она всегда придерживалась свое-
го здравого смысла и мнения, хотя 
при этом оставалась порывистой, 
эмоциональной и чувствительной.

История Джейн перекликается с 
событиями из жизни самой Шарлотты 
Бронте, и в какой – то степени роман 
«Джейн Эйр» автобиографичный.

Не нужно много слов, чтобы опи-
сать гениальность этого романа, 
достаточно назвать его одним сло-
вом – шедевр. Шедевр, которому сто-
ит уделить время и место на вашей 
полке.

Сергей Довлатов 
«Чемодан»

На сегодняшний 
день произведения 
Довлатова извест-
ны широкому кругу 
читателей, но слава 
к самому писателю 
пришла гораздо поз-
же – на его родине, 
в России, о талантливом писателе уз-
нали, когда его уже не стало.

Главная особенность произве-
дений Довлатова – его искрометный 
юмор. Его рассказы полны моментов, 
способных вызвать невольную улыбку 
у читателя. Один из таких примеров – 
сборник рассказов «Чемодан». Герой 
случайно находит свой старый чемо-
дан, содержимое которого наталкивает 
его на разные воспоминания. Каждой 
вещи посвящен отдельный рассказ, и 
каждая вещь имела место быть в жизни 
самого писателя, как и герои, имеющие 
непосредственное отношение к вос-
поминаниям. Читатель сможет прочув-
ствовать всю атмосферу того времени, 
когда обладание импортной вещью 
считалось роскошью, моральный облик 
человека – делом его коллектива, и при 
этом простое человеческое общение 
оставалось главной ценностью.

В «Чемодане» автор без прикрас 
изображает окружающую его дей-
ствительность, как впрочем, и самого 
себя. Отсюда еще одна особенность 
его произведений – искренность.

В рассказах Довлатова каждый 
читатель найдет что-нибудь для 
себя, то или иное высказывание по-
размыслить, а может, и похожую си-
туацию из жизни.

Жансулу АЛЬНАЗАРОВА

Ұлттық киім – ұлттық болмыс
Ұлттық киім дегенде басына моншақты бөрігі көрік берген, төгілген бүрмелі көйлек пен белін буған бешпент ки-
ген қыпша белді қазақ аруы көз алдыңа оралады. Бүгінде осындай әсем дүниені сахнадан ғана тамашалап жүрміз. 
Елімізде көрнекілікке айналған қазақтың ұлттық киімін ұлықтау мақсатында мереке ұйымдастыруды көздеп 

шапан кию емес, 
жәй ғана элементтері-
мен кисе… Қазақтар 
өз киімімен, орыстар 
өз киімдерімен, қалған 
халықтар да өз ұлттық 
киімдерін кисе. Бұл арқы-
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«Гражданский мир и межнациональное согласие – наша главная ценность. Мир и согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной 
стране справедливо признаны мировым эталоном. Ассамблея народа Казахстана стала уникальной евразийской моделью диалога культур».

Послание Президента РК-Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана
Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства»

Ассамблея Народа Казахстана: история и реалии…
Интеграция казахстанского общества в единый народ, укрепление национального единства народа Казахстана и общественного согласия, сохранение государ-
ственности и независимости – основные направления государственной политики в сохранении и развитии модели межэтнической толерантности на нынешнем 
этапе развития, где ключевая роль принадлежит Ассамблеи народа Казахстана.

Ассамблея сегодня является кон-
ституционным органом, возглавляе-
мым ее Председателем – Президен-
том страны, гарантом Конституции. 
Этим определен ее особый высокий 
статус, который закреплён специаль-
ным Законом РК «Об Ассамблее на-
рода Казахстана», «Положением об 
Ассамблее народа Казахстана», где 
регламентированы порядок форми-
рования, структура и органы управ-
ления, определены цели, основные 
задачи, направления деятельности 
полномочия АНК, а также особенно-
сти организации взаимодействия с 
государственными органами и обще-
ственными объединениями, меха-
низмы участия в разработке и реа-
лизации государственной политики 
в сфере межэтнических отношений. 
Одной из главных особенностей Ас-
самблеи является представитель-
ство интересов этнических групп 
в высшем законодательном орга-
не – Парламенте страны как гаран-
тированное представительство. 
Ассамблея избирает 9 депутатов 
Мажилиса Парламента. Избираемые 
Ассамблеей депутаты представляют 
ее интересы, как совокупность инте-
ресов всех этносов страны.

Структуру Ассамблеи состав-
ляют Сессия Ассамблеи, Совет Ас-
самблеи, Секретариат Ассамблеи, 
Ассамблеи областей (города ре-
спубликанского значения, столицы). 
Сессия Ассамблеи – собрание чле-
нов Ассамблеи – является высшим 
руководящим органом и проходит 
под председательством Президен-
та страны. Сессия созывается Пре-
зидентом Республики Казахстан по 
мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Все ее решения 
являются обязательными для рас-
смотрения, как государственными 
органами, так и институтами граж-
данского общества.

В период между сессиями руко-
водство Ассамблеей осуществля-
ет Совет Ассамблеи, образуемый 
решением Президента Республики 
Казахстан. Состав Совета утверж-
дается Президентом Республики 
Казахстан. Совет является колле-
гиальным органом, формируемым 
из числа входящих в состав Ассам-
блеи представителей этнокультур-
ных объединений, руководителей 
ассамблей областей (города респу-
бликанского значения, столицы), 
государственных органов. Аппарат 

(Секретариат) Ассамблеи являет-
ся рабочим органом Ассамблеи, 
деятельность которого регламен-
тируется законодательством Ре-
спублики Казахстан. Председатель 
Ассамблеи возглавляет Ассам-
блею, Совет Ассамблеи и осущест-
вляет общее руководство деятель-
ностью Ассамблеи. Заместители 
Председателя Ассамблеи назна-
чаются Президентом Республики 
Казахстан. Ассамблеи областей 
(города республиканского значе-
ния, столицы) при осуществлении 
своей деятельности подотчетны и 
ответственны перед Ассамблеей. 
Также в структуру Ассамблеи на-
рода Казахстана входят: Научно-
экспертный совет АНК; Клуб жур-
налистов и экспертов по вопросам 
межэтнических отношений при АНК; 
Общественный фонд «Фонд АНК»; 
Методический центр инновацион-
ных технологий обучения языкам 
«Тілдарын»; Ассоциация предпри-
нимателей АНК. Действует 88 школ, 
в которых обучение полностью ве-
дется на узбекском, таджикском, 
уйгурском и украинском языках. В 
108 школах языки 22 этносов Ка-
захстана преподаются в качестве 

самостоятельного предмета. Кроме 
того, открыто 195 специализиро-
ванных лингвистических центров, 
где не только дети, но и взрослые 
могут изучать языки 30-ти этносов.
Во всех регионах функционируют 
Дома дружбы. На информацион-
ном поле активно работают более 
35 этнических газет и журналов. 
Наиболее крупных 6 этнических ре-
спубликанских газет работают при 
государственной поддержке. Газе-
ты и журналы выпускаются на 11-ти 
языках, радиопередачи – на 8-ми, а 
телепередачи на 7-ми языках.

Ассамблея народа Казахстана – 
институт гармонизации межэтниче-
ских отношений и общественного 
согласия, объединивший все этно-
сы нашей страны, всегда работая 
на созидание, сыграл огромную 
роль в сохранении стабильности и 
поступательном развитии респу-
блики. Современные зарубежные 
и отечественные политики, ду-
ховные лидеры и представители 
общественных организаций дают 
самую высокую оценку созданной 
уникальной модели этноконфес-
сионального согласия, называя 
Ассамблею «уникальным полити-

ческим новаторством Казахстана», 
феноменом, не имеющего аналогов 
в мировом сообществе. Опыт Ас-
самблеи народа Казахстана стал 
привлекательным и полезным для 
многих стран мира.

В этом году одни из главных 
событий в стране – празднование 
20-летия Конституции и Ассамблеи 
народа Казахстана. Сегодня они не 
просто ровесники. Это две великие 
ценности, ставшие фундаментом 
стабильности, модернизации и про-
цветания. Доверие, традиции, транс-
парентность, толерантность, – это 
именно те принципы, которые легли 
в основу нашего многонационально-
го процветающего государства.

Н. Тышканова,
директор РНПЦ исследования 

межэтнических и 
межконфессиональных 

процессов ПГУ имени 
С.Торайгырова

При подготовке использованы 
материалы: Ассамблея народа Казах-
стана: исторический очерк / Тугжанов 
Е.Л., Кан Г.В., Коробков В.С., Шаяхметов 
Н.У. – Алматы: Раритет, 2010. – 304 с., 
сайт Ассамблеи народа Казахстана – 
http://assembly.kz, сайт Ассамблеи наро-
да Казахстана Павлодарской области – 
http://www.ankpvl.kz/

Құрметті оқырмандар! Сіздерге кезекті диалог алаңының «Біздің күшіміз – бірлікте» тақырыбы бойынша ой-пікірлерді ұсынамыз. Айдардың 
үйлестірушісі: гуманитарлық-педагогикалық факультетінің Ст-301 тобының студенті Әділет Мейрманов

Ынтымақ болмай, іс оңбас
Әрбір жанның жүрегін 

қанжылатқан, көзінен ащы 
жас шығартқан Ұлы Отан 
Соғысының аяқталғанына 
да мінекей 70 жыл өтіпті. 
Қаншалықты қиын кезең 

болса да, зұлмат соғысқа төтеп беріп, бейбіт 
өмірді өз ұрпақтарына сый еткен бабала-
рымыздың көз жасы мен төккен қаны бүгінгі 
тәуелсіз еліміздің мызғымас шаңырағының 
тірегі.

Кейде «Осы соғыста мықты дайындал-
ған сақадай сайланған фашистерді біз қалай 
жеңдік?» деген сұрақ туындайды. Әрине оның 
жауабы бар. Патриоттық сезімдері оттай лау-
лап, біреуі отбасым үшін десе, біреуі балала-
рымның кегі үшін деп майданда жан аямай 
күресті.

Оған қоса бір тудың астында біріккен бір-
неше елдің бірлігі, ауызбіршілігі, Отан деп соқ-
қан жүректері оларды жеңістің көк туын тігуге 
итермеледі. Тіліміз, дініміз, түр-сипатымыз 
әртүрлі болса да, Отанға деген махаббаты-
мыз, жерімізге деген сүйіспеншілігіміз, еліміз-
ге деген патриоттық сезіміміз бір.

Біз, қазіргі тәуелсіз елдің ұрпақтары, баба-
ларымыздың қаны арқылы келген бейбітшілік 
заманның қадірін білуіміз қажет. Сондықтан 
да жүрегі «елім» деп соғатын әрбір жас ұр-
пақ осыны тек түсініп қана қоймай, оны жүрек 
елеунен өткізе білуіміз қажет.

Ақбота Сарыбай,
ТМЖ-301 тобынының студенті, 

Металлургия, машинажасау және көлік 
факультеті, жастар ісі жөніндегі комитет 

төрайымы

Бірлік түбі – береке
Иә, адамзатқа соғыс 

үлкен апат әкелдi. Оның 
зардабы тым қымбатқа 
түстi. Ананы баласынан, 
баланы әкеден айырды. 
Сүттей ұйыған қаншама 

отбасының жылуын жұтты бұл сұрапыл 
соғыс!. Осы соғыс жылдары әрбір бесінші 
қазақстандық соғысқа аттанды. Қазақс-
тандықтар Ұлы Отан соғысының шешуші 
шайқастарында ерлікпен соғысты. Батыр 
жерлестеріміз қасық қаны қалғанша дұш-
панмен алысты. Қазақстандықтар Ұлы Отан 
соғысының тарихына талай қаһармандық 
беттер қосты. Бүгінгі ұрпақ үшін мәңгілік 
өшпейтін ерліктің, бірліктің, патриоттылық-
тың, еңбекқорлықтың үлгісін көрсетті. Сол 
үшін де біз оларға қарыздармыз!

Ұлы Отан соғысындағы ұйымшыл-
дық, бірлік, бір нанды бөліп жеу деген 
сияқты құндылықтар бүгінде артынан 
ерген ұрпақтардың тату-тәтті өмір сү-
руіне ықпал етті. Оның дәлелі ретінде, 
елімізде жүзден аса ұлт пен ұлыс өкіл-
дерінің бір шаңырақ астында Ассамблея 
болып бірлікте өмір сүруінен көруге бо-
лады.

Сондықтан осы байлығымызды қолы-
мыздан жібермей әрқашанда бірлік туын 
барша халықтармен бірге ұстайық дос-
тар. Сонда ғана еліміз өркендейді. Өніп, 
өседі.

Əсемгүл Койшина,
М-201 тобының студенті, 

Гуманитарлық-педагогикалық 
факультет

Павлодар облысы Қазақстан халқы Ассамблеясының тарихынан
(1999 жылдан бастап осы күнге дейін)

1999 жыл: «Эльпида» грек ұлт-
тық-мәдени бірлестігі құрылып, Қа-
зақстан халқы кіші (облыстық) Ас-
самблеясының құрамына қосылды.

2000 жыл: «Беларусь» мәдени 
орталығы құрылып, Қазақстан хал-
қы кіші (облыстық) Ассамблеясы-
ның құрамына қосылды.

«Славяне» болгар ұлттық-мә-
дени орталығы» қоғамдық бір-
лестігі құрылып, Қазақстан халқы 
кіші (облыстық) Ассамблеясының 
құрамына қосылды.

2001 жыл: Қазақстан халқы кіші 
(облыстық) Ассамблеясы жастар 
бірлестіктерінің үйлестіру кеңесі 
құрылды.

«Дала өлкесі қазақтары» қо-
ғамдық бірлестігі құрылып, Қазақс-
тан халқы кіші (облыстық) Ассамб-
леясының құрамына қосылды.

2003 жыл: Екібастұз қаласын-
да Достық үйі ашылды.

2004 жыл: Қашыр ауданында 
Қазақстан халқы кіші (облыстық) 

Ассамблеясының облыс бойынша 
алғашқы филиалы ашылды.

2005 жыл: «Эльбрус» қарашай-
черкес және кабардин-балкар ұлт-
тық этно-мәдени білестігі құрылып, 
Қазақстан халқы кіші (облыстық) 
Ассамблеясының құрамына қосыл-
ды.

2006 жыл: Қазақстан халқы кіші 
(облыстық) Ассамблеясының Ақто-
ғай ауданындағы өкілдігі құрылды.

Облыстық «Сарыарқа самалы» 
және «Звезда Прииртышья» га-
зеттерінле тоқсан сайын «Достық-
Дружба» арнайы қосымша шыға 
бастады.

2007 жыл: Қазақстан халқы 
кіші (облыстық) Ассамблеясының 
Шарбақты ауданындық филиалы 
құрылды.

Қазақстан халқы мәдениеті мен 
өнерінің мерейтойлық (оныншы) 
фестивалінің өткізілуі.

2008 жыл: Елбасы, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының төрағасы 

Нұрстұлтан Назарбаевтың қаты-
суымен Павлодар қаласындағы 
Достық үйінің ашылуы.

Қазақстан халқы кіші (облыс-
тық) Ассамблеясының Екібастұз 
қалалық және Павлодар аудандық 
филиалдарының құрылуы.

«Қазақстан ұйғырларының 
республикалық мәдени орталы-
ғы» қоғамдық бірлестігі Павлодар 
филиалының облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясының құрамына 
қосылуы.

«Қырғызстан» қоғамдық бір-
лестігінің құрылып, облыстық Қа-
зақстан халқы Ассамблеясының 
құрамына қосылуы.

Ақтоғай ауданында этно-мәде-
ни бірлестіктер кеңселерінің ашы-
луы.

2009 жыл: Ғылыми-сараптама-
лық тобының «Ақсақалдар алқа-
сының» тобы және этникааралық 
мәселер бойынша журналистер 
Клубының құрылуы.

2010 жыл: «Достық» концерттік 
залының ашылуы.

2011 жыл: «Бірлік-Единство.
KZ» шекаралас ынтымақтастықтың 
бірінші Халықаралық жастар эт-
номәдени форумын өткізу.

Ел Тәуелсіздігінің 20 жылды-
ғына арналған «Біз тұратын үй» 
(«Дом, в котором мы живем») кіта-
бының тұсау кесері.

2013 жыл: «Колхети» қоғамдық 
бірлестігінің құрылып, облыстық 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
құрамына қосылуы.

«Буковина» румын мәдени қо-
ғамдық бірлестігінің құрылып, об-
лыстық Қазақстан халқы Ассамб-
леясының құрамына қосылуы.

«Ситраи Сомон» тәжік эт-
номәдени бірлестігі» қоғамдық 
бірлестігінің құрылып, облыстық 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
құрамына қосылуы.

«Дустлик хайот» өзбек эт-
номәдени бірлестігі» қоғамдық 

бірлестігінің құрылып, облыстық 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
құрамына қосылуы.

Қазіргі ұақытта, Қазақстан хал-
қы Ассамблеясында 9 облыстық 
филиал, (Ақсу, Екібастұз қалала-
рында, Ақтоғай, Қашыр, Павлодар, 
Шарбақты, Лебяжі, Железин ау-
дандарында және облыстық ҚХА 
филиалы – С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік универси-
тетінің студенттік ассамблеясы), 
23 облыстық, 15 қалалық және 45 
аудандық этномәдени бірлестіктер 
жұмыс істейді.

(Материалды дайындау 
кезінде «Біз тұратын үй. 

Дом в котором мы живём». 
Павлодар, 2011 ж. кітабінің 

материалдары жəне Павлодар 
облысының Қазақстан халқы 

Ассамблеясының сайты – http://
www.ankpvl.kz) қолданылды

Координатор проекта «Сырсандык» – Региональный научно-практический центр исследования межэтнических и межконфессиональных процессов ПГУ им. С. Торайгырова:
е-mail: newcenterPGU@yandex.kz, сайт: rukhanialem.psu.kz, телефон 8 (7182) 67-37-04

Оқырманның қойын кітапшасына
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Меншік иесі – С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Газет Қазақстан Республикасының

Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім
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В своих фильмах Р. Саакянц ис-
пользовал народные мотивы, легенды 
и сказки. В сказках сокрыта народная 
мудрость, кроме того, с древнейших 
времен в них передавалась из уст в 
уста история народа.

Первый, про Масленицу, мы уже 
упомянули. Второй же поставлен по 
мотивам сказки О. Туманяна и называ-
ется «Ух ты, говорящая рыба!». Однако 
обе эти сказки, кроме самобытности и 
тонкого юмора, роднит еще один об-
раз. Образ этот – символ зла и горя, в 
первом мультфильме в виде сборщика 
податей, а во втором в виде «Доброго 
Ээха» – злого и хитрого демона.

Но почему же мы решили обратить-
ся именно к армянской мультиплика-
ции, тем более применительно к теме 
Столетней годовщины геноцида ар-
мян? Все дело в том, что человек из 
любого народа с молоком матери, с 
кровью предков впитывает определен-
ные характерные только для его наро-
да черты и образы.

Сто лет назад лилась кровь армян, 
и это навсегда запечатлелось в памяти 
всех последующих поколений. Таким 

образом, даже в детском творчестве, 
мультипликации, Р. Саакянц, возмож-
но, сам того не осознавая, отразил об-
разы горя, страха и ужаса. Достаточно 
взглянуть на кадры из фильма, и все 
сразу становится ясно.

Глядя на «Доброго Ээха», обратите 
внимание на его головной убор. Это 
характерная для тех времен шапочка, 
которую носили турки. При этом, сам 
«Ээх» говорит зловещим леденящим 
душу голосом: «Будешь помнить. Бу-
дешь. Век меня помнить будете!». В 
то же время огромные ржавые гвозди 
опосредованно напоминают о тех звер-
ствах, что творили турецкие солдаты с 
армянами, нередко применяя для этого 
предметы быта.

То же касается и второго филь-
ма, где перед нами предстает алчный 
сборщик налогов, требующий денег 
за снег и отбирающий у стариков по-
следний кувшин масла. Все эти обра-
зы – прямое отражение пережитого ар-
мянским народом в период подданства 
Турции.

Можно ли описать то, чего не ви-
дел? Можно ли прочувствовать то, что 

случилось не с тобой? Можно ли по-
стичь боль другого человека?

Можно попробовать прикоснуться и 
попытаться понять, но, чтобы прочув-
ствовать, надо к этому народу принад-
лежать.

Всегда легче говорить о том, что ис-
пытал сам. Всегда легче повторять то, 
что было сказано до тебя. Тема геноци-
да очень тонкая, и, несомненно, отзы-
вается болью в сердце каждого армя-
нина. Тем более, что об этом написаны 
тысячи книг, целые тома воспоминаний 
выживших и очевидцев, а также сотни 
статей и научно-исторических иссле-
дований. В этом отношении нам было 
очень сложно претендовать на полную 
объективность. Однако примечателен 
и тот факт, что в канун этой скорбной 
даты крупные мировые политики и ре-
лигиозные деятели официально при-
знали факт геноцида армянского на-
рода.

Теперь же немного о личном.
У древних было такое поверие, что 

человек может быть неродным тебе 
по крови, но быть родным по духу. 
Именно таким был мой Дедушка Ге-
ворк Хлгатян. Раньше, глядя на него, я 
все никак не могла понять, почему его 
глаза наполнены такой неизмеримой 
тоской. Бывало, сядет он на скамейку 
и смотрит куда-то вдаль. И мыслями и 
душой он был в такие моменты совсем 
в другом месте. Родина звала его. Его 
Армения. Армян именно это и выделя-
ет среди других народов: удивительное 
великодушие и безраздельная тоска по 
Родине. Родине, которая столько вы-
страдала. Родине, которая целый век 

взывала к общечеловеческой справед-
ливости.

В этом году исполнятся ровно 100 
лет со дня «Великого Злодеяния», как 
его называют сами армяне. Ровно сто 
лет прошло с тех дней, как начался 
первый в истории ХХ века геноцид це-
лого народа, геноцид армян.

В крови каждого армянина звучит 
зов предков, который нескончаемой то-
ской и болью расходится как круги на 
воде, отзывается эхом заставляя серд-
це сжиматься.

Люди Земли! Помните, что было с 
вами! Помните плач матерей. Помните 
стоны земли опустошенной, обагрен-
ной кровью невинных.

Незабвенно горе людское. Незаб-
венны лики смерти. Незабвенно «Вели-
кое Злодеяние».

Помните те кровавые вехи истории, 
чтобы они уже никогда не случились 
вновь, ибо такое не каждый народ спо-
собен вынести.

Закончить же мы хотим словами из 
песни:

Жизнь прости.
Прости людей за зло.
Дай время им себя 

научить любви
Жизнь прости.
Прости всех нас за зло.
Дай время нам себя 

научить любви.

Сейчас самое время, ибо не забу-
дется, будет в веках звучать зов Аяста-
на.

Руфина ТОРПИЩЕВА

Вечный зов Аястана

«А за снег платил?»
(м/ф «Ишь ты, масленица!»)

«Век меня помнить будете!»
(м/ф «Ух ты, говорящая рыба!»)

«Ишь ты, масленица!». Думаю, многие из вас хоть раз видели этот замечательный мультфильм, тем 
более, что в душе все мы немного дети. Автор его – Роберт Саакянц, мультипликатор и аниматор от 
Бога, творивший на студии «Арменфильм». У него еще много прекрасных мультфильмов, однако, наш 
сегодняшний разговор затронет лишь два из них.


