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В преддверии праздника 
день первого президента Ка-
захстана в Павлодарском го-
сударственном университете 
им. С. Торайгырова подготов-
лен широкий ряд мероприя-
тий.

19 ноября – комплекс празд-
ничных мероприятий открыл 
конкурс студенческих работ по 
следующим тематикам: «На-
зарбаев – основатель государ-
ственной Независимости РК», 
«Назарбаев и современная 
история Казахстан», «Лидер на-
ции», «Назарбаев и безъядер-
ный мир», «Мой идеал – Прези-
дент РК Н.Назарбаев» и другие.

С 26 ноября в университете, 
состоится показ документаль-
ных и художественных фильмов 
о Главе государства.

26 ноября в вузе состоится 
круглый стол с обсуждением 
темы «Президент – гарант про-
цветания Независимости РК»

26 ноября В библиотеке ПГУ 
им. С. Торайгырова пройдут вы-
ставки книг «1 декабря – День 
Первого Президента», автором 
которых является Н. Назарба-
ев, и различных изданий, посвя-
щенных Лидеру нации. 

с 26 по 29 ноября учеными 
вуза для студенчества и обще-
ственности региона  разработа-
ны курсы лекций «Роль Перво-
го Президента в становлении 
казахстанской государственно-
сти», «История становления Го-
сударства».

28 ноября научно-практиче-
ская конференция «Феномен 
первого Президента» с участи-

ем выдающихся общественных 
деятелей региона и республики. 

29 ноября с участием пред-
ставителей политических пар-
тий, НПО, ветеранов будет про-
веден круглый стол «Колесо 
истории».

1 декабря – под началом акти-
вистов ПГУ им. С. Торайгырова и 
Альянса студентов Казахстана 
состоится праздничный Flash-
mob.

Заключительным аккордом 
празднования Дня Первого Пре-
зидента станет информацион-
но-познавательная викторина 
«Қазақстан жасасын! Елбасы 
жасасын!» об истории станов-
ления Казахстана и биографии 
Президента РК Н.А.Назарбаева, 
в которой примут участие ко-
манды девяти факультетов.

МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

1 желтоқсан – 
Тұңғыш Президент күні

С.М. ӨМІРБАЕВ,
С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университетінің ректоры, э.ғ.д., 
профессор

Елбасы 
және Ел

Биыл 1-желтоқсан – Отаны-
мыз үшін маңызды мерекеге 
айнал мақ. Ел болып Тұңғыш 
Президент күнін атап өтеміз. 
Осындай шешімді мемлекет 
Парламенті былтыр мақұлдап, 
1991 жылы 1-желтоқсанда өткен 
Елбасы сайлауын – ұлт тағ-
дырындағы тарихи оқиға деп 
бағалаған болатын. 

Осыдан 21 жыл бұрын жалпыхалықтық сайлау нәтижесі 
бойынша басым дауыспен Н.Назарбаев жеңіске жетті. Сол 
уақыттан бері Қазақстанның іргесі бекіп, ғасырға татырлық 
жұмыс атқарылды. Елбасының бастамасымен адамзат нәр 
алатын жаһандық шаралар бастауын ала бастады. Осылайша 
қазақтың ұлттық рәміздері мен елдік нышандары әлем жұртына 
паш етілді. 

Пост кеңестік аумақтағы социалистік қоғамды нарық 
қатынастарына сай құқықтық, демократиялық мемлекет-
ке айналдыру, қалыптасып қалған қасаң қағидаларды бұзу 
қадамдары, экономиканы дамыту – Елбасымызға оңайға 
түскен жоқ. Оңтайлы шешімдер мен сенімді стратегияның 
арқасында Қазақстан дамуының басты бағдары анықталды. 
Ұлт көшбасшысы жүргізген салиқалы саясаттың дер кезіндегі 
нақты шешімдері жемісін берді. Көреген басшының саяси ой-
түйіндері, болашаққа құрған жоспарлары тұралап жатқан 
елді аяғынан тік тұрғызды. Мәселен, 1991 жылы 29-тамызда 
Н.Ә.Назарбаев Семей ядролық полигонын жабу туралы жар-
лық шығарып, «Қазақстан аждаһа қарудан өздігінен бас тарта-
ды» деп жариялады. Әрине, ол шақта жаппай қырып-жою қару 
әлеуеті бар жас мемлекеттен әлем елдері «не күтуге болады» 
деп үрке қарап отырған еді. Алты құрлықтағы алпауыт елдер 
іргесін таспен қоршап, мұздай қаруланып отырғанда Елбасы-
мыз шекарамызды доспен қоршауды мақсат тұтты. Бүгінде 
Қазақстан – орталық Азиядағы бейбітшілік берекеті орнаған 
бірден бір Республика атануы, жоғарыдағы дұрыс шешімнен 
бастау алғаны хақ.

Ал, 1997 жылы «Қазақстан – 2030» стратегиялық 
бағдарламасы жасалғанына бәріміз куәміз. Мұндай ұзақ 
мерзімді даму жоспары ешбір ел тәжірибесінде жоқ. 
Сондықтан да, бұған алғашында тосырқай қарағандар болды. 
Бағдарламада «Біз алдағы отыз жылдың ішінде орта дамыған 
мемлекеттердің қатарына кіреміз» деген мақсат қойылды. Қазір 
біз отыз жылда емес, бар жоғы он бес жылдың ішінде әлем 
таныған, дамыған, өркениетті елдер қатарына кірдік. Қазақстан 
экономикасының қарыштап өсіп, қарқындап дамуын Түркияның 
бұрынғы мәдениет министрі, саясаткер Намық Кемел Зейбек 
«Қазақстан ең алғаш тәуелсіздік алғанда біз ҚР үшін Түркия үлгі 
боларлық мемлекет едік, ал 17 жыл өткен соң біз Түркия үшін 
Қазақстан үлгі боларлық мемлекетке айналғанын мойындауға 
мәжбүрміз», – деп дөп басып айтты.

Елағасы мемлекеттің бостандығы баянды болуына, елдер 
арасында достық пейілдегі жақсы қарым-қатынас орнауына 
ерекше тер төкті. Саяси, экономикалық, мәдени интеграция 
құруға арналған көптеген бастама-жобалардың авторы болды. 
Еуропаның қауіпсіздігі және ынтымақтастығы ұйымына, Ислам 
ынтымақтастығы ұйымына Қазақстанның төрағалық етуінің бәрі 
Нұрсұлтан Назарбаев беделінің арқасы. Әлем Қазақстанды 
мойындады. 

Тұңғыш Президент – уақытын саралап, заманын болжай 
білген көреген де ірі саясаткер. Маргарет Тетчердің сөзімен 
айтсақ: «Назарбаев – қалыпқа сыймайтын тұлға». 

Сондықтан да, осы мерекемен Қазақ елінің азаматтарын шын 
жүректен құттықтаймын! Елбасының бастауымен бейбітшілік 
пен молшылық, татулық пен жасампаздық ырысына кенеле 
берейік.

3
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Елбасы және Ел

Тұңғыш Президент күні 
ынтымақты артыратын мереке

Биыл мерекелік күнтізбеге 
ерекше мейрам қосылды. 
Ол – 1 желтоқсанда мере ке-
ленетін Тұңғыш Президент 
күні. 

Осы жылы 1 желтоқсанда 
ал ғаш рет Тұңғыш Прези-
дент күні мерекесі тойлана-
ды. Бұған қазақстандықтар 
әри не қуанышты. Өйткені, 
Тұң ғыш Президент – Ел-
басы Н.Ә. На зар баевтың 
Ота ны мыз дың қалып та суы-
на, дамуына, өр кен деуі не 
қос қан үлесі зор. Ол кісінің 
бел сенділігі мен ең бек қор-
лығының арқасында Қа зақ-
стан Республикасы әлемде 
зор беделге ие қуатты елге 
айналды. 

Елбасының тек ғана мә-
де ниет пен ғылым сала-
сын дағы алмағайып мем-
ле кетшіл істерінен ұлтын 
қан шалықты сүйетінін біле-
сіз. 

Мәселен, атадан қалған 
асыл мұраны сақтау және 
жас ұрпаққа насихатта-
уды көздейтін «Мәдени 
мұра» мемлекеттік бағдар-
ла масы аясында құнды 
рухани-мәдени және тари-
хи ескерткіштер мен әлеу-
меттiк құнды қа зыналарды 
қайта тірілтті. Елбасы осын-
дай тағлымды бағдарлама 
арқылы бабадан қалған 
мұ раға «қиянат» жаса-
май, жас ұрпақты руха-
ни сусындатудың жолын 
ұсын ды. Бағдарлама ая-
сында ұмыт бола бастаған 
қаншама тарихи жәдігерлер 
мен аталар аманаты қайта 
қалпына келтірілді. 

Ал, білім-ғылым са ла сын-
дағы Н.Назарбаевтың қам-
қорлығы ерекше. Ол кісінің 
«Болашақ» бағдарламасы 
таланты да білімді жас тар-
дың шетелдік үздік жоғары 

оқу орындарында білім 
алуына жол ашты. Аста-
на төрінде заманауи На-
зарбаев университеті бой 
көтерді. Осылайша, қа бі-
лет ті менеджерлер мен 
ға лым дар шоғыры қа лып-
тасып, ел дамуына үлес те-
рін қосуда. Сонымен қа тар, 
қа зақстандық ЖОО әлем дік 
стандарт негізінде даму-
ын жете қадағалап, дәс-
түр лі Қазақстан халқына 
Жолдауында сөзге тиік етіп 
тұрады. Мен өзімде Ел-
ба сының көреген сая са-
ты ның негізінде құрылған 
«Болашақ» бағдарламасы 
бойынша Англияда тәжі ри бе 
алмасып, білімді шындадым. 
Бұл үшін әрине Елбасыға 
айтар алғыс шек сіз. 

Сондықтан да, Елба сы-
ның күні күнтізбеде енгізі-
ліп мерекеленетіні қоғам 
мүшелерінің патриоттық 

се зімін тереңдетіп, еліне-
же ріне деген құрмет артады 
деп сенемін. 

Демек, бұл мереке бүгінгі 
қазақ қоғамына қажетті деп 
санаймын. Меніңше атал-
мыш мерекені Қазақстан 
халқы жылы қабылдап, шы-
найы мерекелейді деп ой-
лаймын. 

ОСНОВОПОЛОЖНИК�ИДЕИ�
ЕВРАЗИЙСКОГО�СОЮЗА

Дорогие казахстанцы!
Глубокоуважаемые жи-

тели Павлодарской обла-
сти! Студенты, препода-
ватели и сотрудники ПГУ 
им.С.Торайгырова!

Позвольте от всей 
души поздравить вас 
с грядущим обще-
государственным 
п р а з д н о в а н и е м 
Дня Первого Пре-
зидента Республи-
ки Казахстан!

Для миллионов жителей многонаци-
онального Казахстана учреждение это-
го государственного праздника стало 
очередным подтверждением огромных 
заслуг Нурсултана Абишевича Назарба-
ева перед республикой.

Но фигура Первого Президента Ка-
захстана дорога не только своему наро-
ду, не только казахстанцы питают к нему 
самые теплые чувства, не только они 
признают колоссальную значимость 
казахстанского Лидера в современном 
политическом, экономическом, дипло-
матическом и социальном процессах. 
Деятельность Нурсултана Абишевича, 
его стратегическая дальнозоркость, ло-
гика, гуманизм и ряд других уникальных 
качеств политика и лидера далеко вы-
ходят за пределы организации социаль-
но-экономической жизни Республики 
Казахстан.

Именно Назарбаеву принадлежит 
эпохальная идея создания на постсо-
ветском пространстве Евразийского со-
юза, высказанная им в марте 1994 года 
с трибуны МГУ им.М.В.Ломоносова. И 
сегодня мы видим практическую реа-
лизацию заложенных казахстанским 
Президентом идей евразийства: созда-
ние ЕврАзЭС, Таможенного союза, раз-
работка Единого экономического про-
странства. 

Осмысление Нурсултаном Назарба-
евым философских и практических по-
стулатов евразийской идеи привело к 
новому, масштабному витку братских 
отношений двух великих стран с ве-
ликой общей историей – Казахстана и 
России, ведь этим странам Назарбаев 
отводит особую роль в деле формиро-
вания и укрепления Евразийского со-
юза. В своем выступлении он отмечал, 
что «…объективно Казахстан и Россия 
– это локомотивы евразийской интегра-
ции».

Нашими странами уже не первый год 
проводится большая работа в направ-
лении формирования и развития еди-
ного образовательного и культурного 
пространства. 

Ярким примером может служить 
тесное многолетнее сотрудничество 
ОмГУ им.Ф.М.Достоевского и ПГУ 
им.С.Торайгырова. И это не только ака-
демическая мобильность студентов 
наших вузов, прохождение практик на 
базе ОмГУ и ПГУ, но и научные стажи-
ровки, совместные научные исследова-
ния и экспедиции. Гордостью наших ву-
зов стал открытый в 2012 году при ОмГУ 
им.Ф.М.Достоевского по инициативе 
ПГУ им. С.Торайгырова центр казахско-
го языка и культуры.

Востребованность этого Центра оче-
видна: за небольшой период работы его 
слушателями стали более 300 человек, 
что является лучшим доказательством 
эффективного культурного обмена.

Мы – и казахстанцы, и россияне – ви-
дим, что в своей глубинной сути наша 
евразийская интеграция основывается 
на едином гуманитарном пространстве 
понимания, которое есть – комплекс от-
ношений, обращенный к человеческой 
личности, к правам и интересам каждо-
го жителя наших стран. 

И во многом благодаря Первому Пре-
зиденту Республики Казахстан, Нурсул-
тану Абишевичу Назарбаеву, наше меж-
культурное понимание с каждым днем 
процветает и укрепляется. 

Символ межкультурного согласия
Я счастлив, что лично 

знаю Главу нашего государ-
ства, Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева. О каждой из 
этих встреч у меня самые 
теплые воспоминания, по-
скольку встречи эти всегда 
проходили в простой и до-
брожелательной обстанов-
ке. Нурсултан Абишевич в 
общении очень прост и вни-
мателен, умеет выслушать, 
способен ответить на лю-
бой вопрос.

Один из эпизодов пока-
зал мне, с каким огромным 
уважением Нурсултан Аби-
шевич относится к каждому 
народу, проживающему в 
нашем многонациональном 
государстве. На VIII Сессии 
Ассамблеи народа Казах-
стана я построил свое вы-
ступление на трех языках 
– казахском, украинском и 
русском. На русском языке 
была основная часть докла-
да. После выступления ко 

мне обратился Нурсултан 
Абишевич: «Михаил Серге-
евич, почему ваш доклад 
был не полностью на укра-
инском языке?» Я ответил: 
«Нурсултан Абишевич, я 
хотел, чтобы моя речь была 
понятна всем присутству-
ющим». И тогда Президент 
обратился к участникам 
Сессии: «Предлагаю в бу-
дущем реализовать следу-
ющую идею: каждый член 
Ассамблеи выступает на 
своем родном языке. Ника-
ких препятствий не вижу, 
ведь у нас есть все возмож-
ности, чтобы обеспечить ка-
чественный перевод. Так мы 
достигнем более глубокого 
взаимообогащения куль-
тур». Присутствовавшие в 
зале члены Ассамблеи на-
рода Казахстана овациями 
встретили это предложение 
Главы государства…

…На одной из встреч 
меня поразила мудрость 

нашего Президента в отно-
шении языковой политики. 
Он отметил, что ни в коем 
случае нельзя форсировать 
процесс овладения населе-
ния государственным язы-
ком, в этом вопросе необхо-
дима постепенность, нужно 
воспитывать поколение по-
лиязычных казахстанцев. 

…Наиболее памятная 
встреча, конечно – это 
празднование 15-летия Не-
зависимости, когда лично из 
рук Нурсултана Абишевича 
получил Орден «Достык» 2 
степени. В тот момент меня 
переполняли чувства. Я в 
который раз подумал, на-
сколько важно, что все мы – 
многонациональный народ 
Казахстана – вместе, помо-
гаем друг другу, прислуши-
ваемся друг к другу, и на-
сколько важна в этом роль 
Нурсултана Абишевича… 

В канун Дня Первого Пре-
зидента Республики Казах-

стан я хочу поздравить с 
этим праздником всех ка-
захстанцев. Хочу пожелать 
нашему Президенту крепко-
го здоровья, благополучия 
и удачи в государственных 
делах, а гражданам респу-
блики – мира, благополу-
чия, чистого неба и яркого 
солнца над нашим общим 
Казахстаном!

В приоритетах «модели 
Назарбаева» – образование

Уважаемые казахстанцы!
Уважаемые студенты, ма-

гистранты, ученые и сотруд-
ники вуза!

В первый день зимы мы 
впервые будем отмечать День 
Первого Президента Республи-
ки Казахстан. Имя Нурсултана 
Абишевича Назарбаева золо-
тыми буквами вписано в исто-
рию суверенного Казахстана. 
Богатая история нашей страны 
неотделима от выдающейся 
личности нашего Лидера, 1 
декабря 2012 года мы открыва-
ем новую страницу, отмечаем 
День Первого Президента.

По всему Казахстану в 
период празднования Дня 
Первого Президента пройдут 
мероприятия, конференции, 
на которых видные деятели 
страны и многочисленные 
иностранные гости обсудят 
сущность феномена Перво-
го Президента Республики 
Казахстан, проанализируют 
предложенную Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым 
модель развития государ-
ства. 

В «модели Назарбаева» ве-
дущим приоритетом развития 
Казахстана стали образование 
и наука; особенно актуальным 
это становится сейчас – в пе-
риод формирования умной 
нации, форсированного инду-
стриально-инновационного 
развития страны. В своей про-
граммной статье «Социальная 
модернизация Казахстана: 
Двадцать шагов к Обществу 
Всеобщего Труда», Нурсултан 
Абишевич Назарбаев особо 
подчеркнул: «Одним из клю-
чевых факторов успеха всего 
модернизационного процесса 
является успешность обнов-
ления национальной системы 
образования».

В Казахстане осуществляет-
ся масштабная работа по раз-
витию высшего образования и 
науки. За последние несколько 
лет реализован ряд идей, по-
ставивших нашу систему выс-
шего образования на уровень 
ведущих стран мира.

Реформы, проводимые в об-
ласти образования и науки по 
инициативе Нурсултана Аби-
шевича, поистине грандиозны: 
бесплатное высшее образова-
ние, многочисленные стипен-
диальные программы, в том 
числе – уникальная программа 
«Болашак», возможность ос-
воения учебных дисциплин по 
академической мобильности в 
лучших вузах мира.  Созданы 
все условия для личностного, 
профессионального, интел-
лектуального и творческого 
роста молодежи.  

По поручению Главы го-
сударства наш вуз является 
инновационно-ориентиро -
ванным, основная цель его 
деятельности – реализация 
базовых параметров форси-
рованного индустриально-
инновационного развития 
страны. Сегодня мы активно 
развиваем все современные 

тренды, характеризующие 
новейшую, инновационную 
систему образования Казах-
стана: полиязычие, дуальное 
образование, реализация 
академической мобильности 
студентов и ППС.

И, как говорит наш Прези-
дент, это только начало.  

ПГУ им.С.Торайгырова 
всегда ощущает личную под-
держку нашего Президента. 
В условиях такой мощной 
поддержки со стороны Главы 
государства, мы с уверен-
ностью можем сказать, что  
главная задача образова-
тельных учреждений страны 
– профессиональное  станов-
ление и духовно-нравствен-
ное воспитание нового по-
коления специалиста – будет 
выполнена. 

От всего сердца поздрав-
ляю всех казахстанцев с 
Днем Первого Президента! 

Пусть наш с вами труд, 
наши дела будут достойны 
дел бессменного Главы на-
шего государства, выдающе-
гося политического деятеля 
современности, Нурсултана 
Абишевича Назарбаева! 

Роза ҚАДЫСОВА,  
Павлодар облысы 

мәдениет басқармасының 
бастығы

Тынысов БАУЫРЖАН,  
директор научного центра «Қазақ 
тілі мен мәдениеті» при Омском 
государственном университете 
им. Ф.М.Достоевского

Нелли ПФЕЙФЕР, 
проректор по 
учебной работе ПГУ 
им. С. Торайгырова, доктор 
педагогических наук,  
профессор

Михаил ПАРИПСА, 
председатель респу-

бликанской ассоциации 
«Украинцы Казахстана», 
член Ассамблеи народа 

Казахстана
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Елбасы және Ел

Отанымызда� биыл� «Тұңғыш�
Президент�күнін»�мерекеленетіні�
бе�лгілі.�Бұл�қуанышты�жаңалыққа�
халық�шын�риза.�Қазақстан�халқы�
ықыласпен�қабылдаған�мерекенің�
шығу� тарихы� мен� қажеттілігін�
білу� мақсатында� Қазақстан� Ре
спубликасы� Парламенті� Мәжі
лісінің� депутаты,� «Нұр� Отан»�
ХДП� фракциясының� мүшесі�
М.М.�Бегентаевпен� сұхбат�тасқан�
едік.�

– Мейрам Мұхаметрақымұлы, мере-
ке нің шығу тарихына тоқталсаңыз...

 – 2011 жылы ел Тәуелсіздігінің 20 
жылдығына орай Парламент 1 желтоқсан 
күнін Тұңғыш Президент күні ретінде заң 
қабылдаған болатын. Себебі, 1991 жылы 
1 желтоқсанда Қазақстан тарихында 
тұңғыш рет Республика Президентін жал-
пы халықтық сайлауы өтіп, басым дауы-
спен (98,7) Н.Назарбаев жеңіске жеткен 
болатын. Осы кезден бастап Қазақстан 
даму мен өркендеудің даңғыл жолына 
түсіп, ғасырға татырлық жұмысты 20 жыл-
да еңсергенін бәріміз де куә болудамыз.

– Демек, аталмыш халықтық мереке 
Елбасы Н.Назарбаевтың Президенттік 
жұмысын бастаған күннен бастау 
алғаны ма? 

– Иә. Тәуелсіз Қазақстанның қалып-
тасуы мен даму арнасына түсуі 
Президенттің қызметімен тікелей байла-
нысты. Яғни, Елбасының байыпталған 
һәм терең зерттелген ғылыми, саяси 
ізденістерімен байланысты десек те 
болады. Бұл – шындық. Бұл – ақиқат. 
Мұны ешкім де жоққа шығара алмай-
ды. АҚШ-тың бұрынғы президенті Дж. 
Буш: «Ол болашақты болжай алады», 
– деп атағандай бүгінгі сәулелі күнімізді 

сол кезде бағамдап, бағдарлап, өтпелі 
кезеңнен аман-есен алып шықты. 1997 
жылы «Қазақстан – 2030» стратегиялық 
бағдарламасы жасалды. Онда еліміздің 
тұтастығы, қауіпсіздігі, халықтың 
әл-ауқаты, бәрі-бәрі қамтылған. 
Бағдарламада «Біз алдағы отыз жылдың 
ішінде орта дамыған мемлекеттердің 
қатарына кіреміз» деген мақсат қойылған 
болатын. Қазір біз отыз жылдың 
ішінде емес, бар-жоғы он бес жылдың 
ішінде әлемдегі дамыған, өркениетті 
мемлекеттердің қатарына ендік. Бұл та-
быс па? Табыс! Президенттің еңбегі ме? 
Еңбегі! Мұны қарапайым еңбек адамынан 
бастап, лауазым иелеріне дейін бір ауыз-
дан мойындайды. 

Бүгінде, жаһан жұрты Н.Назарбаевты 
«Ғасыр тұлғасы» ретінде мойындайды. 
Ол кісінің іскерлігі мен белсенділігімен, 
ақылдылығы мен табандылығы, зеректігі 
мен кемеңгерлігінің арқасында Қазақстан 
биік-биік асуларды бағындырды. Бүгінде 
Қазақстанды бүкіл әлем қуатты мемлекет 
ретінде қабылдайды.

Өзімнің еңбек жолымда Елбасының 
ерекше қамқорлығын сезініп келемін. 
Мәселен, білім-ғылым саласындағы 
Тұңғыш Президент – Елбасы Н.Назар-
баевтың атқарған істері алмағайып. 
Біріншіден, жастардың әлемдік бәсекеге 
қабілетті болу мақсатында білімді 
де дарынды жастарды «Болашақ» 
бағдарламасы арқылы шетелдің үздік 
жоғары мектептерінде оқытты. Бүгінде 
сол білікті «Болашақ түлектері» әр салада 
ел дамуына үлес қосуда. Астана төрінде 
заманауи Назарбаев университеті 
білімді жастардың бағын ашты. Елбасы 
атағандай енді шетелден білім іздемей-
ақ, Назарбаев университетінен білім алса 
болғаны. Одан бөлек бүлдіршіндердің 
балабақшамен толық қамтылуы 

және орта мектептер мен жоғары оқу 
орындарының әлемдік стандартпен 
өркендеуін жете қадағалап отырғанын 
білесіздер.

Сонымен қатар, «Жастар – ел бола-
шағы және оның стратегиялық қазы на-
сы», – деп айтатын Елбасының жастар 
саясатына қаншалықты басымдық беріп 
жүргенін білесіздер. Жақында ғана Аста-
нада «Жас Отан» жастар қанатының ІІ 
съезінде «Болашақ», «Жасыл Ел», «Жа-
стар – Отанға!», «Дипломмен ауылға», 
«Жастар тәжірибесі», «Жас мамандар 
қоры» сияқты көптеген мемлекеттік 
бағ дарламалар жүзеге асырылып, бо-
лашақта да жалғасын таба беретіні жай-
лы атап айтқанын бәрімізде естідік.

Ал Елбасының экономика сала-
сын дағы мемлекетшіл істері көлемді 
мо нографияларға арқау болар жүк. 
Дегенменде, Қазақстан қуатты индус-
трия лық-инновациялық елге айналу ба-
рысында көп жұмыс жасап жатқанын ата-
сам да жеткілікті секілді. 

– Яғни, Нұрсұлтан Назарбаев Тәуел-
сіз еліміздің керемет сәулетшісі...

– Әрине. Елбасының сыртқы саясат-
тағы салиқалы қадамдары ғибратқа 
толы. Еліміздің шекарасы ұрыс-керіссіз 
бекіді. Одан бөлек Қазақстандық 
даму жолы, көпқырлы сыртқы саясат, 
ядролық қарудан бас тарту, ұлтаралық 
келісім мен діни толеранттылық, ШЫҰ, 
ЕурАзЭҚ, СВМДА сияқты ұйымдардың 
бойына қан жүгірту, ЕҚЫҰ, ОИС, ҰҚШҰ 
сынды іргелі ұйымдарға төрағалық ету, 
дәстүрлі әлем діндері лидерлерінің төрт 
съезінің Қазақстан жүрегі – Астанада 
өтуі Қазақстанның қысқа мерзімде алған 
белесі мен толайым табысы. Н.Назарбаев 
экономиканың даму үрдістерін тани 
білетін және ондағы Қазақстанның орнын 
айғақтаған саясаткер ғана емес, нағыз 

ғалым, кемеңгер тұлға екендігін мойын-
датты. Осылайша нарықтық қатынастарға 
бейімделген «Назарбаев моделін» жүзеге 
асырды. Осылай қысқа мерзім ішінде 
Қазақстан дүниежүзіндегі қарқынды да-
мып келе жатқан үш елдің қатарына енді. 

Сондай-ақ, жаһанда ХХІ ғасырда жаңа 
астанасын салған мемлекет жоқ. Осының 
өзі «Назарбаев феноменінің» асқақтығын 
мойындатса керек.

– Тұңғыш Президент күнінің басқа 
мерекелермен артықшылығы неде деп 
ойлайсыз?

– Еліміздегі барлық мерекелердің 
өзіндік орны бар. Мәселен, «Тәуелсіздік 
күні» еліміздің бодандық қамытынан 
шығып, егемендік жариялаған күнді еске 
түсірсе, «Конституция күні» еліміздің 
Ата заңын құрметтеуге үндейді. Ал, 
Тұңғыш Президент күні халықты бір-
лікке, ынтымаққа, достыққа, еңбекке, 
жаңашылдыққа шақыратын халықтық ме-
реке болғандығымен ерекшеленеді.

– Мерекеге байланысты Қазақстан 
халқына айтар тілегіңіз...

– Тұңғыш Президент күні барша 
қазақстандықтарға құтты болсын! Ке мең-
гер Елбасы бастаған сара жолда әрқа шан 
шаттыққа, молшылыққа кенеліп, бірлік 
пен достықты желеу етейік. Әрбіріңіздің 
отбасыларыңызға Алла Тағала амандық, 
тыныштық нәсіп етсін!

– Келелі де, мағыналы сұхбат бер-
геніңізге рахмет! Елшіл істеріңіз 
әрдайым халықтың көкейінен орын 
ала берсін! 

Сұхбаттасқан Нұрлат БАЙГЕНЖЕ

– Жұмабек Жөкенұлы, Тұңғыш Пре-
зидент күніне байланысты ойыңызды 
білу оқырман үшін қызықты деп ой-
лаймын. 

– Тұңғыш Президент күні тарихи күн. 
Себебі, Отанымыздың дамуы сол кісінің 
іскерлігі мен белсенділігімен тікелей бай-
ланысты. Біздің өндіріс орынымыздың 
қалыптасып, дамуына Елбасының сіңір-
ген еңбегі орасан зор. 

2007 жылы «Қазақстан электролиз 
зауытының» бір желісін іске қосу сәтінде 
Елбасы Н.Назарбаев: «Қазақстанда алю-
миний өндіру менің ғана арманым емес, 
сіздердің де асқақ армандарыңыздың 
орындалып отырғанына бәріміз куә бо-
лып отырмыз», – деп өзінің асқақ арманын 
айтып, елдің көркею жолында өндірістің 
орны зор екенін айтқан болатын.

Ол кісі жоғарыда атағанымдай өн-
дірістің қалыптасуы мен дамуын жете 
қа дағалап отырады. Зауыт іргесі қа-
ланғаннан бері Тұңғыш Президент – Ел-
басы Н.Назарбаев төрт рет келген екен. 
Келген сайын, біздің еңбегімізді жоғары 
бағалап, жігерлендіріп, ісімізге стимул 
беріп отырады. 

2005 жылы зауыт іргесі енді қалыптасып 
жатқанда, Елбасы келіп батасын беріп 
кетті. Алғашқы келгенінде құйылып 
жатқан зауыт ірге тасына қарап тұрып: 
«Электролиз зауытын салып жатқан 
азаматтарға қызығамын. Себебі, осындай 
керемет іске қол тигізу болашақ ұрпаққа 
қалатын – ескерткіш болып қалады... 
Инша Алла уақыт өтіп, балаларыңызбен 
бірге келіп, іргелі зауытты мақтан 
ете, «осы зауытты біз өз қолымызбен 
салғанбыз», деп ұрпақтарыңызға ұялмай 
айтатын боласыздар», деп айтқаны 
есімде қалыпты.

Бүгінде әлемде 200 ірі зауыттар бар бо-
латын болса, соның ішінде біздің зауыт 10 
үздік кәсіпорындар қатарына еніп отыр. 
Сонымен қатар, 2010 жылы «Ең үздік тау-
ар» марапатына ие болды. Ал 2009 жылы 
Ұлыбританияның Лондондық металл 
биржасына тіркеліп, 2010 жылы зауыт 
өндірген алюминийдің сапасының өте 
жоғары болғандығынан Ұлыбританияның 
Оксфорд қаласында «Еуропалық сапа» 
атағына қол жеткізілді. 2011 жылы 
Қазақстандағы 150 ірі өндірістер ара-
сынан «Қауіпсіз өндіріс» сапасына ие 
болдық. Мәселен, бізде мынандай түсінік 
қалыптасқан: «Еуропалық технологиялық 
жабдықтар сапасы өте жоғары, әлем-
дік деңгейлі сапа». Ақиқатында Еуропа-
дан келген жабдықтарымызға өзі міздің 
инженерлеріміз өзгерістер ен гі зуде. 
Сол себепті де, Қазақстандық өндіріс 
орындарының ішінде біздің инже нер-
леріміз 2011 жылы «Үздік рационализа-
тор» деген атақты еншіледі. 

Міне, өндіріс орнының бұл жетістік те-
рінің бәрі Тұңғыш Президент – Елбасы 
Н.Назарбаевтың қамқорлығының арқасы 
деп білемін.

Демек, Тұңғыш Президент күні қоғам 
үшін өте қажет. Өйткені, Отынымыздың 
көркеюі Елбасының атымен тікелей бай-
ланысты.

– Тұңғыш Президент күніне байланы-
сты қандай шаралар қолға алмақсыз-
дар?

– Тұңғыш Президент күніне байланы-
сты бір күндік жалақымызды Қашыр ба-
лалар үйі мен аймағымызға «Алғашқы 
ұстаз» ескерткішінің тұрғызылуына қа-
ра жат бөлеміз деп жоспарлаудамыз. 
Не гізінде қоғамға әлеуметтік жобалар-
мен қамқорлықтарымызды әрі қарай да 
жалғастыра бермекпіз. 

– Істеріңізге сәттілік тілейміз, ниет-
тері ңізді Жаратқан қабыл етсін!

– Аумин! 
– Тұңғыш Президент күнін атап өту 

халық үшін, қоғам үшін қажеттілігі қан-
шалықты еді?

– Өте қажет. 2004 жылы Түркия Респу-
бликасына жұмыс сапармен барғанымда 
түрік бауырларым Елбасын аса 
құрметтеп Н.Назарбаевтың Меккедегі 
қызықты оқиғасын айтқан еді. Сол естіген 
оқиғаны мен 2005 жылы Нұрсұлтан 
Әбішұлы зауыт жұмысшыларымен кез-
десу барысында айтқан едім. Сонда: Ол 
кісі 1994 жылы алғаш Меккеге барғанын-
да Сауд Арабия корольі қағбаға кіргізген 
екен. Елбасы оң аяғымен қағбаға кіре бе-
реген сәтте, Мекке маңына бұлт үйіріліп, 
күні бойы жаңбыр жауған көрінеді. Сонда 
осы сәтке куә болған жандар: «Мына кісі 
екі дүниенің адамы екен. Алладан қазақ 
жеріне нұр, бақ болып берілген», – депті. 
Киелі жерде айтылған сөздер хақ. Осы 
бақты қастерлеп, бағалауымыз қажет. 

Елбасымыз әлемге қазақ деген ел-

дің, халықтың барын танытты. Эко но-
ми калық-әлеуметтік жағынан да дамып, 
ілгерілеп келе жатырмыз. Дүние жүзілік 
экономикалық форум мәлі меттеріне 
жүгінсек Қазақстан 51 орынға шықты. 
Әлі де Инша Аллаһ 30-40 орындарға 
жетерміз. Сондықтан да, Президентіміздің 
амандығын тілеп жүрейік. Жылына емес, 
ай сайын осы мерекені тойласақ та аздық 
етпейді. 

– Тұңғыш Президент күніне орай 
оқырмандарға айтар тілегіңіз...

– Тұңғыш Президент – Елбасы 
Н.Назарбаев ел дамуы үшін сүбелі үлес 
қосқан тарихи тұлға екені даусыз. Кез 
келген қазақстандық азамат болашақта 
«мен елімізді тұңғыш басқарған 
Президенттің замандасы болдым» – деп 
мақтана алады деп есептеймін. Әсіресе, 
егеменді елдің алғашқы 20 жылдығында 
дүниеге келген азаматтар бақытты. Олар 
бабаларымыздың мыңдаған жылдар, 
ғасырлар бойы аңсап кеткен тәуелсіз 
елдің ұрпақтары. 

Мен өз басым ол кісінің қолын төрт рет 
алдым. Омырауыма өз қолымен «Құрмет» 
төс белгісін тақты. Осы үшін де өзімді 
бақытты санаймын. Ол кісінің лебін, асқақ 
рухын сезіндім. Табиғатында біреулер 
әулие, біреулер көріпкел, біреулер да-
рын иесі болады. Ал, Елбасымыз біз 
үшін Алладан келген сый. Сондықтан 
да, Елбасын құрметтеуіміз – өзімізді 
құрметтеуіміз, Елбасын бағалауымыз 
– өзімізді бағалауымыз деп түсінейік 
ағайын. Әрбіріңіздің отбасыларыңызға 
риясыз молшылық, адамгершілік бақыт, 
рухани кемелдену мен қызықты күндер 
тілеймін! Елбасы арамызда аман-есен 
жүріп, елімізді биік-биік белестерге жете-
лей берсін деп тілеймін бір Алладан!

– Мағыналы әңгімеңізге рахмет!
Әңгімелескен  

Жанар ӘБДІҚАЛИҚЫЗЫ

Тұңғыш Президент күні достыққа, 
бірлікке шақыратын халықтық мереке

Ж.Камзин: ЕЛБАСЫ АЛЛАДАН ҚАЗАҚ ЖЕРІНЕ НҰР, 
БАҚ БОЛЫП БЕРІЛГЕНПавлодар� облысы� еліміздің� да

муына� қуат� беріп� отырған�
өндіріс� орындарының� көптігімен�
ерекшеленеді.� Сондай� өндіріс�
оша�ғының� бірі� «Қазақстан� элек
тролиз� зауыты»� АҚтың� Вице
пре�зиденті� Ж.Ж.� Камзинмен�
Тұң�ғыш� Президент� күніне� орай�
әңгі�мелескен�едік.
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Жаңалықтар желісі
«МӘШһҮРТАНУ» 

ІЛІМІ ЖАҢА ДЕҢГЕЙГЕ 
КӨТЕРІЛМЕК...

«Мәшһүртану» ілімінің өркен жайуына 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мем-
лекеттік университетінің сіңіріп жатқан үлесі 
зор. Сондай шаралардың бірі қазақ фило-
логия кафедрасында ғылым департаменті 
ғылыми-әдістемелік бөлімінің атсалысу-
ымен «Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы 
жоғары мақсат мәселелері», – атты 
ғылыми-әдістемелік семинар өтті.

Шарада филология ғылымдарының кан-
дидаты, доцент А.О.Кәріпжанова оқытушы-
ғалымдар мен студенттерге арналған 
«Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы жоғары 
мақсат мәселелері» атты ғылыми-әдістемелік 
семинар өткізді. Семинарда Мәшһүр Жүсіп 
шығармаларындағы адам тәрбиесі, адам өмірі, 
адамның дүниемен және қоршаған ортамен 
қарым-қатынасы, сонымен қоса, имандылық 
мәселесі кең көлемде қарастырылып, тың-
даушылар назарына ұсынылды.

Мәшһүр Жүсіптің ұрпаққа қалдырған мұ-
раларын, жетілудің төменгі сатысынан, келесі 
материалдық жетілу сатысына көтерілу 
үшін сан-алуан өмірден, белгілі бір жүйедегі 
тәртіпке бағынатын өмірге көшу керек екендігін 
ғалым атап кетті. Адам өмірін бір бағытқа бұру 
үшін ескіден келе жатқан адам бойындағы жа-
ман әдет, мінез-құлық, іс-әрекет, ой-өрістен 
құтылып, тура жолға келгісі келетіндігі анық. 
Адам өмірдің бір қалыпқа түсіретін жағын, 
тәртіптерін қабылдап сол тәртіп арқылы өмір 
сүруге тырысады. Бұл оның санасын адамдық 
деңгейге көтереді, ал өзі адам сатысына өтуге 
мүмкіндік береді. Өмірді реттегіш тәртіптердің 
негізі имандылықта екенін айтты.

Ғалым семинарында имансыздың сегіз түрлі 
қасиетін атап көрсетеді:

 «Имансыз сол ұжмақты көрмес!» - дейді,
«Бір Құдай имансызды сүймес!» - дейді.
Бір Алла қаламына аян қылды:
«Адамдар сегіз түрлі кірмес!» - дейді.
Әуелі бір Құдайға серік қосқан,
Екінші - ұрлық қылып жолды тосқан.
Үшінші – кісі өлтірген нақақ жерде,
Төртінші – зинашы дүр, дінге дұшпан.
Бесінші – ел ішінде өсек айтқан,
Алтыншы - күншілдік қып діннен қайтқан.
Жетінші – залымдар дүр, рақымы жоқ,
Ғайбат айтып, әрқашан күнәсі артқан!
Сегізінші – әрдайым арақ ішкен,
Әрқашан жаманшылық күні кешкен.
Осылар дүр жұмаққа кіре алмайтын,
Тәуба қылмай, дүниеден, босқа көшкен» – 

деп имандылықтың адам өміріндегі орны 
жоғары екенін атап көрсетеді.

Сонымен қатар, семинар барысында дә-
ріскер А.О.Кәріпжанова ақынның ғылымға, 
ғалымға қатысты ойларын да назарға сал-
ды. Мәселен, ғылым да әдепті, жақсы мінезді 
адамға орнығады. Жынды көбелек секілді 
көрінген отқа барып, жалп ете түсетін қулардан 
не алсын? Ондай адам оқыған оқуының қайда 
кетіп қалғанымен жұмысы да жоқ. Оқымаған 
адамнан күні жаман болып, тойынған жерінен 
кете алмайтын болған соң жүре береді» 
дейді. Ол ғылымның ең үлкен пайдасы – адам 
мінезін жөндейтін үлкен күш екенін және адам 
бойындағы төмендегі қасиеттерді жойған кез-
де ғана білім-ғылым орнығатынын зерделейді:
- мінез бұзылғанда, ашуланшақ болумен 

бұзылады;
- мінезді екінші бұзатұғын – күншілдік;
- үшіншісі – қырыс дүние. Дүниеге махаббаты 

кеткен адамның көзі соқыр, құлағы керең бо-
лады;

- мінезді бұзғыштың бірі – тәкаппарлық;
- мінез бұзатынның бірі – нәпсіқойлық;
- мінезді бұзғыштың бірі - өтегендік, өрлік. 

Мұндай адамның мінезі адыр-бұдыр келеді;
- мінез бұзғыштың бірі – кінә сақтап, кекшіл 

болу.

Бүгінгі ғылыми семинардың қоры-
тындысы ретінде айта кететін жайт – 
Мәшһүр Жүсіп мұрасында жоғарыда ай-
тылып кеткендей авторлық афоризмдік 
сөздер, қанатты сөз тіркестері, мақал-
мәтел іспетті түйдектер өте мол екеніне 
көзіміз жетті. Ғалым зерттеуі мұнымен 
ары қарай қанат жаяды деген сенімдеміз. 
Қазақ филологиясы кафедрасының 
меңгерушісі Н.Қ. Жүсіпов сөз соңында А.О. 
Кәріпжанованың семинарын ары қарай 
дамытып, оқу құрал ретінде студент-
терге, мектеп оқушыларына әдістемелік 
сілтеу ретінде баспадан басып шығаруға 
болатындығын айта кетті.

Әсемгүл АЗАМАТ

В Музее Воинской Славы совместно с научной 
библиотекой им. академика С. Бейсембаева ПГУ 
им. С. Торайгырова прошел творческий вечер, по-
священный военной тематике барда, поэта и му-
зыканта Булата Окуджава. В мероприятии приняли 
участие студенты, преподаватели кафедры «Исто-
рия» ПГУ им. С. Торайгырова, студенты Павлодар-
ского машиностроительного колледжа, учащиеся 
областной многопрофильной школы-лицея для 
одаренных детей.

Вечер начался с песни Булата Окуджава «Мы за це-
ной не постоим» в исполнении под гитару студентов 
Павлодарского машиностроительного колледжа Шай-
муратова Мади и Докуова Руслана. Библиотекарь чи-
тального зала библиотеки народа Казахстана Елена 
Анатольевна Лиханова и библиотекарь сектора худо-
жественной литературы Марал Аблайхановна Тажено-
ва рассказали о жизненном и творческом пути поэта. 
Особенно они акцентировали внимание на творчестве 
поэта о Великой Отечественной войне. Также ими была 
представлена вниманию гостей выставка сборников 
стихов и песен Булата Окуджава.

В исполнении студентов-историков ПГУ им. С. Торай-
гырова звучали стихи «Не вели старшина, чтоб была 
тишина», «Июнь, клонился к вечеру закат», «Не верь 
войне, мальчишка» и др.

Гости услышали песню барда «Грузинская песня» в 
исполнении ученицы 10 «В» класса областной много-
профильной школы-лицея для одаренных детей (при 
ПГУ) Саткуллиной Айгерим. Собравшиеся смогли по-
смотреть и видеоклипы «Песенка о пехоте», «Песенка 
о солдатских сапогах».

Мыслями и впечатлениями о творчестве поэта поде-
лился доцент кафедры «История» Ернур Кендибаевич 
Рахимов, старший преподаватель Алексей Витальевич 
Маликов. Выступил заместитель директора Областно-
го историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина 
Манат Бейсенович Кельдыбеков. О воспитательном ха-
рактере мероприятия высказалась главный хранитель 
фондов Алия Зарлыковна Жомартова, подчеркнув, что 
стихи и песни о войне Булата Окуджава передают ат-
мосферу, царившую на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, и настроения солдат Советской Армии.

Заведующий музеем Аслан Дыбысбекович Азербаев 
и специалист музея Диана Амангельдиевна Утетилеу-
ова разработали методику воспитательной работы с 
подрастающим поколением, используя творчество по-
этов, писателей и музыкантов. Тем самым, изучение 
поэзии, прозы и музыки сохранит в сознании молодежи 
память об отваге и героизме наших солдат, величии на-
шей Победы.

Аслан АЗЕРБАЕВ,
зав. музеем Воинской Славы

2012 жылдың қараша айының 
3-8 жұлдызы аралығында Аста-
на қаласында дәстүрлі ХV Ша-
быт халықаралық фестивальі 
өтті. Шығармашыл жастардың 
бә се кесіне университет студент-
тері де қатысқан болатын.

Фестивальдің «Бейнелеу өнері» 
номинациясына бес жүз үміткердің 
ұсынысы түскенімен, екі бірдей 
іріктеу турынан соң 170-сі ғана 
Астана қаласының қазіргі зама-
науи бейнелеу өнері мұражайына 
туындыларын қою мәртебесіне ие 
болды.

Олардың арасында біздің уни-
верситеттің Кәсіптік оқыту ка-

федрасының «Бейнелеу өнері 
және сызу» мамандығының сту-
денттері Г. Хуат, Р. Жакупова, 
М. Агиманова мен Е. Мурга да 
бар. Фестивальдің «Бейнелеу 
өнері» номинациясындағы бағ дар-
ламасында: кескіндеме мен гра-
фикадан байқау-көрме, шеберлік-
кластар мен өнер дә ріс тері 
ұйымдастырылды.

Атақты суретші А.Қазығұлов 
кескіндемеден шеберлік сабағын 
өткізсе, мұражайдың өнер 
зерт теушілері: «Қазақстанның 
бейне леу өнеріндегі қазіргі 
заманауи ерекшеліктері», 
Францияның бейнелеу өнері 
жайында «Өмірге деген махаб-
бат» және «Күміс ғасыр» атты 

бейненовеллалар мен дәрістер 
өткізді.

Болашақ ұстаздар «Акварель 
сиқыры» атты көрмедегі Ре-
сейдің Еңбек сіңірген суретшісі 
С. Андриакидің керемет туынды-
ларымен танысып, бір апта бойы 
түрлі концерттер мен «Поэзия», 
«Би», «Вокал», «Балет», «Цирк» 
номинациясына қатысушылардың 
өнерімен сусындады.

Тәуелсіз еліміздің ертеңі жарқын 
екендігін, «Шабыттан» шабытта-
нып келген жастардың болашаққа, 
өнер әлеміне қалықтап қанат 
қағуынан сезінеміз .

 М. ЫҚЫЛАСОВА,  
Кәсіптік оқыту кафедрасының  

аға оқытушысы

ЖАСТАР ШАБЫТТАН ШАБЫТТАНЫП КЕЛДІ

2012 жылы 7 қараша күні 
С.Торайғыров атындағы Павло-
дар мемлекеттік университетіне 
АҚШ елшілігінің ағылшын тілі жо-
балары бойынша Орталық Азия 
аймағының басшысы Дженнифер 
Ухлер жұмыс сапарымен келді.

Аймақтық ұйым Орталық 
Азияның Қазақстан, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Түркменстан жә-
не Тәжікстан елдерімен жұ-
мыс жасайды. Аталмыш жоба 
үйлестірушілері АҚШ Мем ле кет-
тік Департаментінің ағылшын тілі 
бағдарламалары туралы ақпарат 
беріп, ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімдеріне семинарлар мен 
тренингтер өткізіп, кәсіптік ассо-
циациялардың қызметіне қолдау 
көрсетеді.

Еліміздің Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаевтың «Үштұғырлы 
тіл» саясатын іске асыру мақ-
сатында бұл ұйымның атқарар 
ісі зор. Қазақстанды бүкіл әлем 
үш тілді бірдей пайдалана-
тын білімді мемлекет ретінде 
тануының да ауылы алыс емес, 
сірә.

Орталық Азия елдерінде ағыл-
шын тілі бойынша жобаларды іске 
асыруды міндет еткен Д.Ухлер 

ханым университет мұражайы 
мен археологиялық мұражай 
экспонаттарымен танысты. Қа-
зақтың тұрмыс-тіршілігінен, дәс-
тү рінен қызықты мәлімет алып 
қана қоймай университет ға-
лымдарының көп жылғы еңбек 
жемісі археологиялық бай қазы-
наларынан да қанық болды.

Құрметті қонақ С.Торайғыров 
атын дағы ПМУ ректоры 
С.М. Өмір баевтың қабылдауында 
болып, әңгімелеріне өзекті 
тақырыпты арқау етті.

ДЕРЕК КӨЗІ:
Орталық Азия елдерінде 

ағылшын тілі бойынша жобалар-
ды іске асыру кеңсесі ұсынып 
отырған бағдарламалар:

1. АҚШ-тан академиялық бір 
жыл ға ағылшын тілінің мама-
нын ұсынатын бағдарлама. 
Бұл бағдарлама білім және 
мә дениет байланыс бюрола-
ры арқылы АҚШ мемлекетімен 
қаржыландырылады және мә-
де ние таралық білім Ор та лығы 
мен Джоржтаун уни вер ситетінің 
даму орталығы әкімшілігі арқылы 
жүзеге асады. Осы бағдарлама 
бойынша АҚШ-тың 140-қа жуық 

ағылшын тілі мұғалімдері жылы-
на сексенге тарта әлем елдеріне 
жол тартады.

2. АҚШ-тан ағылшын тілі ма-
манын шақырту бағдарламасы. 
Жобаның міндетіне қарай 2-16 
апта мерзіміне ағылшын тілінің 
білікті мамандарын қабылдау.

3. Ағылшын тілі пәнінің мұға-
лімдерін қашықтықтан оқыту кур-
сы.

4. Жасөспірімдерге арналған 
Ac cess микростипендиялар бағ-
дар ла масы. Әлеуметі тө мен 
отбасынан шыққан 13-20 жас 
ара лығындағы дарынды жет-
кіншектерге екі жылдық сти пен-
диялық оқу ұсынады.

Түйін сөз. «Үштұғырлы тіл» 
идеясы бүгінгі күннің талабы. 
Жаһанда ең көп қол да ны ла-
тын тілді білу заманның қа-
жет ті лігі. Сонымен қатар, тіл – 
достық дәнекері, береке мен 
ынтымақтастықтың құ ра лы. 
Әйт седе, осы сынды бағ дар-
ламалар ел азаматтарын бә-
секеге қабі летті білім алуына 
кепіл берер деген сенім бар.

Жанар ЕЛЕШОВА

ЕЛ АРАСЫН ЖАҚЫНДАТҚАН – БІЛІМ

БУЛАТ ОКУДЖАВА О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Құндылық
ЖАСТАРДЫҢ 
ЭЛЕКТОРАТТЫҚ 
БЕЛСЕНДІЛІГІ
2012� жылдың� 22� қаза
нында� университет� қа
бырғасында� Қазақстан� Ре
спубликасы�Ор�талық�сайлау�
комиссиясы� студенттерге�
насихаттық� бағ�дардағы�
кездесу�өтті.

Шараның мақсаты ҚР жа-
стары электораттық бел-
сенділігінің дамуына үлес 
қосып, саяси мәдениетін 
дамыту. Жастармен кезде-
су барысында ҚР Орталық 
сайлау комитетінің бас са-
рапшысы, саясаттану ғы-
лымдарының докторы, про-
фессор В.А. Жек сембекова, 
саясаттану ғылымдары-
ның докторы, профессор 
Ғ.Н. Иренов, педагогика ғы-
лым дарының докторы, 
профессор Е.Ө. Жұ матаева 
қоғамдағы жастар сая-
сатының көкейтесті мәсе-
лелерін атап, оның шешу 
жолдарына тоқ талды.

Сайлау – демократияның 
ең маңызды институты, 
халықтың өз еркін біл ді руі-
нің және мемлекетті бас-
қаруға қатысуының басты 
нысандарының бірі. Елі-
міздің әрбір азаматы сайлау 
құқығын жүргізуге құқылы. 
Бұл құқық – Қазақстан 
азаматтарының ҚР Кон-
ституциясы кепілдік еткен 
айырықша құқығы. Бұл 
сайлау құқығын жастар 
қаншалықты саналы әрі 
жауапты атқарса, елінің 
болашағына соншалықты 
үлес қосатыны сөзсіз. Кез 
келген жас буын өкілі От-
анына деген махаббаты-
нан, мемлекеттік құн ды-
лықтарды және ұлттық 
мәдениетті дәріптеуінен, 
Елбасына деген құрметті 
бойына сіңі руінен элек-
тораттық бел сенділік ту-
ындайды. Жас азаматтар 
сайлауға қа ты насып қана 
қоймай, сайлау жұмыстары-
ның ұйым дас тырушылық 
жұ мыс та ры на белсене 
араласуы жас тар дың сая-
сатқа қызы ғу шы лы ғын 
тудырады. Сайлаудан 
кейінгі социологиялық 
зерттеу жұмыстары, интер-
нет арқылы үгіттеу, саяси 
партиялар мен жергілікті 
қоғам дық ұйымдармен бір-
лесе қызмет ету, саяси 
байқауларға қатынасуы – 
белсенді жас электорат-
ты тәрбиелеуге, болашақ 
тізгінін ұстайтын сенімді 
азамат өсіруге ықпал етеді.

Тәуелсіздік алғаннан бері 
жастардың көзқарастары 
мен құндылықтары өзгеріп, 
жас азаматтың болмысы-
на әсерін тигізіп жатқанын 
ескерсек, әр кезеңдегі сай-
лаудың ерекшеліктері де 
алуан түрлі болатыны 
шарт. Жас элктораттардың 
белсенділігін байқасақ: 2005 
жылы – 28%, 2007 – 50%, 
2011 – 87%, 2012 – 65%. Де-
мек, жастардың саясатқа 
құлшынысы артып келеді. 
Сол себепті, келешегіміздің 
саналы азаматтары ретінде 
олар бүгінгі күннен бастап 
саяси белсенді болуы және 
елінің жарқын болашағына 
үлес қосуы маңызды. Бұл 
шара жастарға мағлұмат 
беріп қана қоймай, 
құқықтық мемлекеттің бір 
парасы сайлау құқығын 
білетін еркін және ерікті 
азамат тәрбиелеуге септігін 
тигізеді.

Аталмыш ведомствоның тапсырысы 
бойынша «Колыбель солидарности» қо-
ғамдық бірлестігі мен университеттің 
«Қазақ тілі кафедрасының» ұйымдас-
тыруымен «Мемлекеттік тілді насихат-
тау бойынша кешенді іс-шараларды 
ұйымдастыру» атты қазақ тілінің мәр-
тебесін ұлықтайтын шаралар кешені өтті. 
Мәселен, 2012 жылдың 25 қазанында 
«Қазақстандықтардың тілдік қоры» 
дөң гелек столы, «Мемлекеттік тіл қа-
жеттілігін жетілдіру» семинары өтті. Ал 
31 қазанда «Мемлекеттік тілді білудегі 
ұлттық ынтымақтастық» дөңгелек үстелі 
мен «Қазақстандықтардың тіл мәдениеті» 
семинарына тіл жанашырлары, зиялы-
лар мен ғалымдар және студент жастар 
қатысты.

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ҚАЖЕТТІЛІГІН 
ЖЕТІЛДІРУ

Бұл жиынның осыған дейін атқарылған 
шаралардан өзгешелігі пікір-талас алаңы 
тек қазақ тілінің шын жанашырлары мен 
шын ниеттес қамқоршыларына яғни, 
қазақ тілді аудиторияға арналғандығы.

Дөңгелек столға Павлодар облысы 
Тілдерді дамыту жөніндегі басқарма 
бастығының орынбасары Қ.Еділбай 
және Павлодар қаласының жалпы 
білім беретін мектептерінің ұстаздары 
қатысты. Тіл мамандары мен ғалымдар 
өз баяндамаларында қазақ тілінің 
бүгінгі жай-күйіне баса назар аударып, 
қызықты мәліметтер мен тұшымды 
ұсыныстарымен қатысушыларға терең ой 
салды.

Қ.Еділбай «Павлодар облысында қазақ 
тіліне және мемлекеттік тіл саясатына 
өзге ұлт өкілдері тарапынан қарсылық 
білдіріп, қиянаттық танытқан жағдайлар 
орын алған емес», – деді өз сөзінде. Де-
мек, қазақ тілінің дамуына қарсылық та-
нытып жатқан ешкім табылмаса, тіліміздің 
көркейіп өсуіне кім кедергі тигізуде деген 
заңды сұрақ туындайды. Бұл тақырып 
төңірегінде баяндамашы былайша тіл 
қатты: «Еліміздің Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Н.Назарбаевтың «қазақ қазақпен 
қазақ тілінде сөйлессін» деген сөзі кез 
келген қазақтың жүрегінен орын алып, 
іске асуы қажет». Яғни, қазақ тілінің биік 
белесті бағындыруы, қазақ азаматтарына 
ғана жауапты іс.

География ғылымдарының докторы, 
профессор, топономист ғалым Қ.Сапаров 
баяндамасына «Павлодар облысы 
ойконимдерін зерттеу және қалпына 
келтіру мәселесін» өзек етті. Ғалым «1991 
жылдан қазіргі уақыт аралығына дейін 
облыс аймағындағы барлық елді мекен 
атауының (425) 15,5%-ы ғана яғни, 69 
атау ғана өзгертілді. Дегенмен де, Павло-
дар облысының оң жағында орналасқан 
Железин, Шарбақты, Қашыр, Успен, Пав-
лодар аудандарында бұл нәтижелер ең 
төмен көрсеткішке ие болуда» - деп топ-
шылады географ ғалым. Қазақтың дар-
хан даласының атауларын қазақ тілінде 
сайрату мақсатында тіл саясатын осы 
салада да ұтымды қолдану бізге міндет 
болар.

С.Торайғыров атындағы ПМУ қазақ 
филологиясы кафедрасының доценті, 
филология ғылымдарының кандида-

ты Г.Кәріпжанова «Мемлекеттік тілді 
мәтін арқылы меңгеру» баяндамасын 
оқыды. Қазақ тілін орыс тілді балаларға 
неғұрлым қарапайым, неғұрлым түсінікті 
жеткізуді мақсат тұтқан ұстаз тілді 
оқытудың нақты бағдарламасын ұсынды.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ БІЛУДЕГІ 
ҰЛТТЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

«Мемлекеттік тілді білудегі ұлттық 
ынтымақтастық» атты дөңгелек столы 
«Қазақстандықтардың тіл мәдениеті» се-
минарымен жалғасын тапты. Бас қосудың 
мақсаты Павлодар өңірінің ұлт пен 
ұлыстары арасындағы ынтымақтастықты 
нығайту арқылы мемлекеттік тілдің 
мәртебесін асқақтату.

Семинардың қонақтары: Павло-
дар қалалық әкімдігі Тілдерді басқару 
секторының меңгерушісі М.Нұғман, Пав-
лодар облысы «Ана тілі» оқу-әдістемелік 
орталығының бөлім бастығы П.Ташева, 
Бұхар жырау атындағы мұражай 
кешенінің бастығы Р.Игібаева.

М.Нұғман өз сөзінде қаламызда 
мемлекеттік тілдің мәртебесі қаншалықты 
бағаланып, қала тұрғындары тілдік 
қатынасты қаншалықты іске асыруда 
деген сұрақтарға жауап берді. «Пав-
лодар қаласының мемлекеттік тілінің 
қолданысы, игерілуі білім ордалары мен 
мәдени шаралардан ғана көрініс тауып, 
салалық яғни кәсіптік тұрғыдан ақсап 
тұр», - деді өз сөзінде. Яғни, тұрғындарға 
қызмет көрсету саласы өкілдерінің әлі де 
мемлекеттік тілді қолдану аясын кеңітпей 
отырған жайы бар.

ҚАЗТЕСТ жүйесі жайында мол мағ-
лұмат берген «Ана тілі» оқу-әдіс-
темелік орталығының бөлім бастығы 
П.Ташеваның мәлімдемелері білімін 
шыңдап, білікті маман болуды мақсат 
еткен студенттерді қызықтырғаны сөзсіз. 
«Бұл жүйе заңды жүзінде 2014 жыл-
дан бастап өз жұмысын бастайды. Ал, 
бүгінгі мемлекеттік қызметкерлер тапсы-
рып жатқан ҚАЗТЕСТ бақылауы сынақ 
ретінде қабылдануда. Мемлекеттік қыз-
меткер болуды мақсат етсеңіз неме-
се «Болашақ» бағдарламасымен білім 
алғыңыз келсе, міндетті түрде осы жүйе 
бойынша бақылаудан өтіп, сертификат 
алуыңыз шарт», - деді П.Ташева ханым. 
Бұл жүйе нәтижелі болса, ҚР тілді дамы-
ту және қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасының 
нысанына сай 2014 жылға қарай – 20%, 
2017 жылға дейін – 80%, 2020 жылға 
дейін – 95% ересек азаматтарымыз 
мемлекеттік тілді меңгеруі тиіс деген бол-
жамы іске аспақ.

Р.Игібаева өз баяндамасында 
мұражай саласындағы мемлекеттік 
тілдің деңгейі мен бүгінгі ахуалына 
тоқталды. С.Торайғыров атындағы ПМУ 
Қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі, 
филология ғылымдарының канди-
даты, профессор, ҚР Педагогикалық 
Ғылымдар Академиясының корреспон-
дент мүшесі А.Зейнулина «Кәсіби қазақ 
тілін оқыту технологиясы», С.Торайғыров 

атындағы ПМУ Қазақ тілі кафедрасының 
оқытушысы Г.Акумбаева «Қазақ тілі 
сабағында интерактивті әдістерді 
қолдану ерекшеліктері», С.Торайғыров 
атындағы ПМУ колледжінің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Б.Оразбаева 
«Кәсіби қазақ тілін оқытудың тиімді 
әдістері» тақырыптарында баяндамалар 
оқыды.

Орыс топтарының студенттері қазақ 
тілінде өз қаласы, Отаны, мемлекеттік 
тілді игеруге атсалысып жатқаны ту-
ралы ойлары мен тәжірибесін көпшілік 
қауыммен бөлісті. 

ШАРАНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ МЕН 
ҰСЫНЫСТАРЫ

1. Бала бақша, орта мектеп, жоғары 
оқу орындарында оқылатын қазақ 
тілі мен әдебиеті пәндері бойынша 
жазылған стандарттарға түзетулер мен 
толықтырулар енгізу.

2. Оқыту әдістемелері бойынша оқу – 
әдістемелік әдебиеттерді сауатты жазу 
және жарыққа шығуын қамтамасыз ету.

3. Тілді оқыту мен үйрету жобасы бой-
ынша электронды оқулықтарды жазуды 
қарқынды түрде жүргізу.

4. Оқу бағдарламасына «Аймақтық 
ономастика», «Өлкетану», «Ертіс өңірінің 
тарихы, әдебиеті, өнері» атты элективті 
курс енгізу.

5. Мемлекеттік тілді насихаттайтын жо-
балар мен хабарларды БАҚ жүйелі түрде 
жариялап отыру.

6. Көркем әдебиет материалдарын бро-
шюра – кітап ретінде қоғамдық ортада на-
сихаттау.

7.Тіл мәдениетін қалыптастырып, 
жетілдіретін жұмыстардың белсенділігін 
арттыру.

8. Мемлекеттік тілді насихаттау бой-
ынша жоспарланған іс-шараларды іске 
асырудың тиімділігіне қол жеткізу үшін 
қажетті нормативтік-құқықтық базаны 
жетілдіру және негізгі бағдарламалық іс-
шараларды мемлекеттік органдардың 
стратегиялық жоспарларына кіріктіру.

9. ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша курс 
ұйымдастырып, білімді бағалау 
өлшемдері бойынша түсініктеме беру.

10. Жарыссөзде айтылған түйін бой-
ынша, Қазақстан Республикасының әр 
азаматы мемлекеттік тілді саналы түрде 
еркін меңгеруді өзінен бастау керек .

11. Жарыссөзде айтылған түйін бой-
ынша, Қазақстан Республикасында 
өткізілетін іс – шаралар аудармасыз таза 
қазақ тілінде жүргізілуін қадағалау қажет.

P.S. Шаралардың нәтижесінде тіл 
мамандары қазақ тілінің өрісі өткен 
жылдармен салыстарғанда біршама 
өсіп, өркенін жайып келетінін сөзге 
тиек етті. Бұл қуантарлық жайт. Дей 
тұрғанымен, америкалық профессор Дэ-
вид Харрисонның: «Тілдің аман қалуы не-
месе жоғалып кетуі, алты жасар баланың 
қолында», – дегенін қашанда қаперде 
ұстау қажет. Олай болмаса, күнара 
әлемде жойылатын тілдердің қатарынан 
қазақ тілін көруіміз де ғажап емес.Бетті дайындаған Жанар ӘБДІҚАЛИҚЫЗЫ

Н. Назарбаев: «Ұлтты 
күшейтудің бірінші 
тетігі – тіл»
С.� ТОРАЙҒЫРОВ� АТЫНДАҒЫ� ПАВ
ЛОДАР� МЕМЛЕКЕТТІК� УНИВЕРСИТЕТІ�
ҚАЗАҚ� ТІЛІНІҢ� ИММУНИТЕТІН� АРТ
ТЫРАТЫН�ШАРАЛАРДЫ�КӨП�ҰЙЫМ
ДАСТЫРУЫМЕН� ЕРЕК�ШЕЛЕНЕТІНІ�
СӨЗ�СІЗ.� СОНДАЙ� ШАРАЛАРДЫҢ� БІРІ�
ҚАЗАҚСТАН� РЕСПУБЛИКАСЫ� МӘ
ДЕНИЕТ� ЖӘНЕ� АҚПАРАТ� МИ�НИСТР
ЛІГІНІҢ�ТАПСЫРЫСЫМЕН�ӨТТІ.
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ЕЛБАСЫНЫҢ 
ҚАНАТТЫ СӨЗДЕРІ

Тарих пен тіл – тамырлас.

Біздің бүкіл тарихымыздан мен 
екі олжамызды бөліп атар едім. 
Оның біріншісі, әрине, – ата-ба-
баларымыз өздерінің қа нын төгіп, 
жанын беріп жүріп, ақ найзаның 
ұшымен, ақ білектің күшімен 
қорғап қалған қазақтың қасиетті 
жері. Тағы бір олжамыз – сол 
ата-бабаларымыздың арқасында 
бар бояуымен, сырлы сазымен 
осы күнге аман-есен жеткен тұп-
тұнық, мөп-мөлдір қазақ тілі.

Өз тілімізбен өмір сүрейік!» – 
бұдан артық қалай айтуға бо-
лады? Қажет десеңіздер, одан 
да оңайлатып айтайын: «Қазақ 
қазақпен қазақша сөйлессін!.

Ұлтты күшейтудің бірінші теті гі – 
тіл.

Қазақстанның болашағы – қа зақ 
тілінде.

Уақытты таңдамайды – онда 
өмір сүреді.

Адамдарға ақыл-парасат өз 
өмірін жақсарту үшін берілген.

Қазір – ынтымақтасу мен іскер-
лік кезеңі. Қазір адам дар дың 
өмірін жақсартуға бағытталған 
шағын қадамдың өзі шалқыған 
даңғаза ұраншылдық пен үде-
ре үндеушіліктен әлдеқайда ма-
ңызды.

Діннің тұтастығы – елдің тұ-
тас тығы: діни алауыздық ұлт тық 
алауыздыққа апарып соқты ра ды.

Мұсылман діні мен христи-
ан діні – Қазақстанның рухани 
дүниесінің қос қанаты.

Маған рухани күш, яғни адам-
ның ішкі жан дүниесінің та за-
лығы мен діни сенім бір-бірімен 
тығыз байланысып, қатар жүретін 
сияқты көрінеді де тұрады. Мен 
адам Құдайға жақын болу үшін 
оған қарай өмір бойы сапар шегуі 
керек дегенді жұбаныш етемін.

Қазақ халқы жиырмасыншы 
ғасырдың бүкіл өнбойында өзге 
халықтар түсінде көрсе шошып 
оянардай қасіретті оқи ғаларды 
бастан кешірді. Мен өз халқымның 
көнбеске көніп, шыдамасқа шы-
дай алатын қайратына қаламын 
қаламын.

Иә, мен біздің кең байтақ От-
анымызда тыныштық пен бей-
бітшілік болғанын қалаймын. 
Ол миллиондаған қазақстандық 
отбасылар үшін қажет. Мен 
қайғыдан шашы ағарып кет-
кен әзіз аналардың мырыш та-
быт құшақтап отырып, егіліп 
перзенттерін жоқтағанын, жас-
тардың жалыны тұтанбай жа-
тып, қанаты қиылып, мүгедек 
болғанын, қариялар жермен жек-
сен болған үйлерінің орнын іздеп 
шарқ ұрып, нақақтан көз жасын 
төккенін қаламаймын.
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�� АФОРИЗМДЕР
Әр келгенімде гүлдене түскеніне 

куә болып жүрген Астана қаласы – 
Қазақстанның динамизмі мен Пре-
зидент Назарбаев мырзаның көре-
ген ділігін бейнелейтін ең үлкен 
туынды. Астананың құрылыс жұмыс-
тарына түрік фирмалары мен жұмыс-
шыларының да үлес қосуын түрік-
қазақ ынтымақтастығының ең әсем 
нышандарының бірі деп білеміз.

Абдулла ГҮЛ, 
Түрік Республикасының Президенті

Назарбаев – қалыпқа сыймайтын 
тұлға.

Маргарет Тетчер, 
Англияның экс Премьер-Министрі

Қазіргі күні Президент Нұрсұлтан 
Назарбаев түркі дүниесінің ақсақалы 
дәрежесінде. Тиімді, сындарлы, ішкі 
және сыртқы саясаттың арқасында 
Қазақстан өз аймағында да, әлемде 
де абыройлы елдер қатарынан орын 
алды.

Түрік Республикасының 
Премьер-Министрі 

Реджеп Тайып Ердоган

Ол болашақты болжай алады.
Дж.Буш, 

АҚШ-тың экс Президенті

Кеңес Одағы ыдыраған 1991 
жылдан кейін Қазақстан өзіне 
мұраға қалған ядролық арнсена-
лын жоймай, «қырғи-қабақ соғыс» 
кезеңінде қалыптасқан нәзік әлемге 
кесірін тигізе алған болар еді. Бірақ 
қазақстандықтар мен Маршалл 
аралдарының тұрғындары басынан 
өткерген зардаптарының бағасын 
білген Президент Нұрсұлтан На-
зарбаев бүкіл әлемде бейбітшілікті 
сақтау үшін елдегі ядролық арсенал-
дан бас тартуға және қарусыздануға 
шешім қабылдады.

Кристофер Лоэк, 
Маршалл Аралдарының Президенті

Мен Қазақстанды жақсы білемін 
және Президент Нұрсұлтан На-
зарбаевпен достығымды мақтан 
тұтамын. Бүгінгі сіздердің елдеріңізді 
дүниежүзі біледі, ол сіздердің 
Президенттің ха лы қаралық беделінің 
арқасы.

Жан Кретьен, 
Канаданың экс Премьер-Министрі

Сондықтан Қазақстан мен оның 
Президенті Нұрсұлтан Назар баев-
тың жасағандарының алдында басы-
мызды иеміз және бәріміз Қазақстан 
қол жеткен жетістіктерді әлемге 
көрсетуміз керек.

Пол Дювар, Канада парламенті 
қауымдар палатасының 
халықаралық істер және 

халықаралық даму жөніндегі 
тұрақты комитеті төрағасының 

орынбасары

Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы 
аяқ алысы менің көз алдымда өт ті. 
Нарықтық экономиканы, сосын де-
мокра тиялық институттарды құры-
лым дау жалпы, үлке трансформация 
жасау қателіктерді ке шір мейтін про-
цесс. Сәл осалдық таныту ертеңгі күні 
осып түсуі мүмкін қауіп ке ұрындырар 
еді. Қазақ халқы өз көшбасшысының 
стратегиялық ше шімдерінің жемісін 
енді көре бастады.

Александар Квасьневский, 
Польшаның бұрынғы Президенті

Сіздің көшбасшылығыңызбен Қа-
зақстан биік белестерге жетті. Сіздің 
жеңісіңіз – Сіздің басшы лы ғыңыздағы 
елдің, Қазақстан халқының зор 
сенімінің көрінісі.

Пәкстан Қазақстанмен екіжақ ты қа-
рым-қатынастарына үлкен мән бере-
ді. Мен біздің елдеріміз ара сындағы 
достық байланыс тар дың одан ары да 
тек нығая түсетініне сенемін.
Асиф Әли ЗАРДАРИ, Пәкстан Ислам 

Республикасының Президенті

�� ЕЛБАСЫ�ХАҚЫНДА

Мен баккытты адаммын! 
Қа зақ стан Ха лық та ры ның 
Ас сам блея сы ның 10-шы ме-
рей той лық сессиясында Пав-
лодар қа ла сы ның кө пұлт ты 
жастары атынан сөз сөй леу, 
«Жас Отан» жастар қа на ты-
ның екін ші құ рыл тайы на де-
легат болу, Павлодардағы 
Достық үйінің салтанатты 
ашылуына қатысу сияқты 
құрмет үшін мақтан тұтамын!

Осы барлық шаралар елі-
міздің Президенті Н.Ә. На-
зарбаевтың қатысуымен өт-
кі зіл ді.

Мен бірнеше жыл бойы 
Павлодар облы сының Қа-
зақ стан Халықтарының Ас-
сам блея сының жастар бір-
лес тігінің координациялық 
ке ңесінің төрағасы және 
жастар активінің мүшесі бо-
лып келетініме өте бақыт-
тымын.

Кеңестің құрамына түрлі 
ұлттар мен дін өкілдері, 40 
этномәдени бірлестіктердің 
өнер ұжымдары, оның ішінде 

14-29 жас аралығындағы 
1000 аса жастар кіреді.

Прези ден т Н. Назар баев-
тың бастауымен пайда 
бол ған Ас сам блеяға мү ше 
болу, біз дер, жастар үшін 
ерекше құрмет. Және мем-
лекетіміздің маңызды бағыт-
та рының бірі Қазақстан ха-
лық та рының бірлігін күшейту 
саясатына қатысу үлкен 
жауап кер шілік. 

Жастар қауымдастығының 
Кеңесінің қорында мем ле-
кеттік символдарға құрмет 
көрсету бойынша шаралар 
ерекше орын алып отыр. 
Қазақстандық париотизмді 
және Қазақстан Республи-
касын Отаным деп шын 
мәнінде сезіну – мемлекеттік 
реміздерге құрмет көр се-
туден басталады. Жастар 
бірлестіктерінің өкілдері - 
«Менің Қазақстаным!», «Біз 
– бір команда!» жалпыұлттық 
акцияларға, «Қазақстан Рес-
публикасының Әнұраны», 
«Патриот болу – Қазақстанды 
жүрегіңде алып жүру!» бей-
нероликтерін жазуға, «Біз 
– Қазақстан болашағы!», 
«Президент комасындамыз 
– қуатты Қазақстан үшін!», 
«Біздің күшіміз – бірлікте!» 
билбордтарын құруға белсе-
не қатысады. 

Достық үйінің ашы-
луы, оның мате риал дық-
техникалық базасы жас тар 
қауым дастықтарының да-
муына ықпал етті. Бұл жұ-
мыста «Патриот» пікір ал-
масу жастар клубы айрықша 

орын алады. Тоқсан сайын 
өтетін оның отырыстарын-
да ең көкейкесті мәселелер 
талқыланады: «Кімді өз 
елі нің нағыз патриоты деп 
атауға болады?», «Бүгінгі 
қазақстандық – қандай ол?», 
«Толеранттық – бұл шы дам-
дылық немесе шыдау ма?». 

Жастар құрылымдары 
қыз метіндегі ең негізгі ба-
ғыт тардың бірі – жаңа инно-
вациялық технологиялар-
ды пайдалана отырып, «Үш 
тілдік тұғыр» жобасын жүзеге 
асыру. Оның мақсаты – ұлт-
тық бірлікті нығайтушы 
фактор қазақ тілінің өрісін 
кеңейту. 

Жастар бірлестіктерінің 
мүшелері мемлекеттік 
тілді «Ана тілі» оқыту 
орталығындағы курстарда 
меңгеруде. 

Осы күндерде үлкен ша-
бытаен, мен «Жас Отан» жа-
стар қанатының 2-ші құрыл-
тайынан қайтып оралдым. 
Бұл мемлекеттің қоғамдық-
саяси өміріндегі жастар сая-
сатының ары қарай даму-
ына жаңа импульс беретін 
маңызды шаралардың бірі. 

Құрылтайда «Жас 
Отан» жастар қана ты ның 
2020-жылға дейінгі Стра-
тегиясы қа был данды. 
Стратегияға байланысты 
жастар ұжымы дәйектілікпен 
алға қойылған ортақ 
мақсатқа – Қазақстанды 
табысты, индустриялы-ин-
новациялы ел қылуға қол 
жеткізеді.

Қазақ елі тәуелсіздік ал-
ған нан бергі кезеңде тағдыр 
жазуымен сыртта қалған 
қан дастарын ата мекенге 
бірнеше рет жинап, құрылтай 
өткізді. Тәуелсіздіктің 20 
жыл дығы қар са ңын да әлем-
нің жанарын жаулап, сәу ле-
ті мен дәулеті келіскен әсем 
Астанада өткен Дү ние жүзі 
қа зақ та ры ның IV Құрыл-
тайы на әлемнің 35 елінен 
400-ге жуық ресми өкілдер 
қа тыс тық. Төрткүл дүние та-
ны ған, ұлт кемеңгері Елба-
сы Нұрсұлтан Әбішұлының 
«Қазақ қайда болса да 
менің халқым. Қашан, қай-
да жүрсем де сырттағы 
ағайындар жүрегімнің бір 
түкпірінде жатады» деген 
сөзі шет жайлаған біздердің 
жадымызда жатталып, осы 
Құрылтайда тағы да бір дә-
лел деніп қалды. Құрыл-
тай дың алғашқы күніндегі 
Тәуел сіздік Сарайындағы 
салтанатты отырыста жа-
са ған Пре зи дент тің ба-
яндамасы біз дер ге, шет 
жайлап жүр ген қа зақ диа-
спорасы мен орал ман дар ға 
қол дау көрсетіп, қам қор лық 
жа сау дың тетік терін нақ-
ты айқын да, бұл жө нін де-
гі алда тұр ған мін дет тер ді 
бе лгі леп бер ді. Елбасыдан 
кейін мінбеге көтеріліп сөз 
сөй легендер Қазақ елінің 
20 жылдың ішіндегі жеткен 
ұлан-ғайыр жетістіктеріне 
таңыр қай да, сүйсіне, мақ-
тана да қуана отырып осы-
ның бәрі тек қана Дана бас-
шысы, кемеңгер көсемі бар 
халықтың жеңісі деп, Дара 
туған данышпан Прези-
дент - Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың жеңісі деп 
білдік. Ресей қазақтары 
атынан сөз сөйлеген менің 
де баяндамамның ішінде 
айтыл ған мына бір сөздер: 

Біздер Ресейдің Алтай 
өлкесі Құлынды ауданының 
80 үйлі Керей ауылындағы 
Қа ракөл қазақ орта мектебі 
өз түлектеріне қазақ тілінде 
дәріс беріп ата мекені 
Қазақстанға нағыз қазақ 
етіп қайтарып жатырмыз 
де генім Елбасының наза-
рына ілігіп, келесі күні Білім 
Министрлігінде өткен «дөң-
гелек үстелдің» отырысн-
да «Ыбырай Алтынсарин» 
атындағы төсбелгімен ма-
рапатталдым. Президенті 
Н.Ә. Назарбаев болып, ата-
ме ке ні міз, тарихи отаны-
мыз Қа зақ стан да ғы қан дас 
ағайын да рымыз ұйым дас-
ты рып қонақ еткен 3 күн 
біз дер ге туыс қан дық пен 
дос тық тың, бірлік пен ынты-
мақ тас тық тың, бауыр ластық 
пен ізгі ліктің символы болды.

Осы сапардан біздер өзі-
міз дің жа рық дү ние ге қа зақ 
болып туыл ға ны мыз ға, қай-
да жүр сек те ар қа ті рер ті-
ре гі міз дің бар екен ді гі не, 
жар қын бо ла шақ қа бастап, 
ба қыт қа жет кізіп келе жат қан 
өзгеде жоқ дара Елбасысы 
болғанға қуанып аттандық. 

Біз, қазақ диаспорасы әр-
қа шанда Бі рін ші Пре зи дент-
тің қолдауын сеземіз. Біз дің 
мектептің түлектері – мем-
ле кеттік грант тар дың иегер-
лері. Олардың көп бөлігі 
өмірлерін Қазақстанмен бай-
ланыстырып, жұмыс істеу ге 
қалады.

Осы мереке күнінде бар-

лық Павлодар лықтарға да 
шек сіз ал ғы сымызды біл-
ді реміз. Біз тек қана Алтай 
өңірімен көршілес облы-
старда болып жатқан жаңа-
лықтармен ғана танысып 
қой маймыз. Біз көптеген ғы-
лыми форумдарға, мәдени-
көпшілік шараларға жиі қа-
ты сып отырамыз, бұл біз дің 
тарихи атамекенімізге қа-
тыс тылық сезімімізді ас қақ-
татады. 

Бізді, Ресейдегі қазақ диа-
спорасын Тұңғыш Президенті 
күні біздің отандастырымыз 
үшін абырой сезiмі асыра 
толтырады. 

Қымбатты отандастар! 
Ресей қазақтары атынан бі-
рін ші Президент күнімен 
құт тықтаймыз, жемісті жұ-
мыс тілейміз. Бүгінгі мере-
ке шын мәнінде ел басы 
Президенттің еңбегін мадақ-
тау күні. 

Сіздерге дана қолбасшы 
соңынан еріп, қазақтың көк 
туын әр уақытта жоғары 
ұстап, табыстан табысқа 
жете беріңіңіз. Ел даңқы арта 
берсін! 

Нұрғайша БАРИНОВА, 
Ресей Федерациясы, Алтай 

өлкесі, Құлынды ауданы, 
Керей ауылы,  

«Болашақ» қазақ мәдени 
орталығының төрайымы, 

Қаракөл орта мектебінің 
директоры 

ДАНА�ЕЛБАСЫ�–�
ДАРА�ЕЛБАСЫ

БӘРІМІЗ�БІРГЕМІЗ,�
СОНДЫҚТАН�БЕРІК�ІРГЕМІЗ!

Наталья НЕФЕДОВА,  
Павлодар облысының  
ҚХА жастар Бірлестігінің  
координациялық кеңесінің 
төрайымы



С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің газеті

Ғалым мінбері 7

– Габит Нажмиденович, с какой це-
лью был создан РЦПИ им. академика 
НАН РК Т.С.Садыкова? 

– Центр функционирует с января 
2007 года; он осуществляет свою ра-
боту в рамках общеуниверситетской 
Программы и утвержденного Перспек-
тивного плана. Центру было дано имя 
Академика НАН РК, доктора историче-
ских наук, профессора Т.С. Садыкова, 
который был видным общественным и 
государственным деятелем, внесшим 
большой вклад в развитие националь-
ной системы высшего образования.

Основной целью деятельности РЦПИ 
является разработка новых подходов, 
позволяющих осуществлять сравне-
ние мировых политических систем и 
институтов, принадлежащих к различ-
ным временам и традициям, выявле-
ние в большей степени эволюционных 
аналогий между республиками постсо-
ветского пространства, анализ много-
образия типов, форм и проявлений по-
литического развития, его внутренних 
противоречий и альтернативности.

– Каковы перспективные направ-
ления деятельности Центра?

– Базовым аспектом деятельно-
сти РЦПИ им.Академика НАН РК, 

Т.С.Садыкова является подготовка на-
учных кадров – ученых-политологов. 
За почти шестилетний период функ-
ционирования Центра, при его прямом 
участии шесть наших выпускников ста-
ли кандидатами наук и один защитил 
докторскую диссертацию. 

Помимо подготовки научных кадров, 
Центр занимается оказанием практи-
ческого содействия ученым-полито-
логам: консультативную помощь у нас 
получают аспиранты Академии Госу-
дарственного управления при Прези-
денте Республики Казахстан, соиска-
тели, магистранты, студенты нашего 
университета. 

Также в настоящее время центр 
ведет научно-исследовательскую 
работу по госбюджетному финанси-
рованию МОН РК по теме «Этнополи-
тические проблемы на постсоветском 
пространстве в контексте изучения 
социально-политического статуса 
титульного этноса независимого Ка-
захстана». Цель проекта: определить 
и всесторонне осветить динамику и 
перспективы развития этнополитиче-
ской ситуации в Республике Казахстан 
в контексте изменения социально-по-
литического статуса титульного этно-
са. Результатом исследования должна 
быть разработка целостной концепции 
совершенствования этнополитиче-
ской ситуации в республики с учетом 
социально-политического статуса ти-
тульного этноса.

– Осуществляет ли Центр разра-
ботку научных пособий?

– Создание научно-методической 
базы по этнополитологии является од-
ним из важнейших направлений дея-
тельности РЦПИ. Сотрудники Центра 
ведут постоянную работу по разработ-
ке научно-методической литературы. В 
частности, на сегодняшний день нами 
подготовлено к изданию учебно-мето-
дическое пособие по дисциплине «По-
литология» для студентов всех специ-
альностей бакалавриата. Оно может 
быть использовано в практической 
деятельности всеми преподавателями 
общественно-политических дисциплин.

Также совместно с Ассамблеей наро-
да Казахстана Павлодарской области 
Центр готовит к выпуску коллективную 
монографию «Современные этнополи-
тические процессы», где будут рассмо-
трены примеры из опыта обеспечения 
межэтнического согласия и развития 
межнациональных отношений; офи-
циальные мнения руководителей 
этнокультурных объединений, соот-
ечественников в Казахстане; история 
образования объединения, практиче-
ские шаги – вклад этнообъединений 
в реализацию Доктрины националь-
ного единства народа Казахстана, в 
том числе изучение государственного 
языка и сохранение, развитие своего 
родного языка; участие в предприни-
мательской деятельности, развитии 
малого и среднего бизнеса; описание 

духовных ценностей: истории, быта, 
культуры, традиций и обычаев этноса.

Также необходимо отметить, что Цен-
тром накоплено большое количество 
новейшей литературы, научных трудов 
крупнейших ученых-политологов Ка-
захстана. И эта база постоянно попол-
няется.

– Каковы внешние связи РЦПИ? 
– Наш Центр активно сотрудничает 

с родственными кафедрами зарубеж-
ных и отечественных вузов: это Рос-
сийский университет дружбы народов 
(г.Москва), Институт социально-поли-
тических исследований РАН (г.Москва), 
ОмГУ им.Ф.М.Достоевского (г.Омск), 
Астраханский государственный уни-
верситет (г.Астрахань); национальные 
университеты Республики Казахстан 
– КазНУ имени аль-Фараби, КазНПУ 
имени Абая; Казахстанский Институт 
Стратегических Исследований при 
Президенте РК; Академия Государ-
ственного управления при Президенте 
РК. В перспективах – сотрудничество с 
украинскими, белорусскими, киргизски-
ми вузами. 

Также у РЦПИ налажены тесные 
контакты с такими учреждениями, как 
Центр по изучению сферы межэтни-
ческих и межконфессиональных от-
ношений (г.Астана), Ассамблея народа 
Казахстана Павлодарской области, 
Управление внутренней политики Пав-
лодарской области, Павлодарский об-
ластной филиал НДП «Нур Отан», Пав-
лодарский областной Маслихат. 

Центром совместно с этими учрежде-
ниями проводятся различные меропри-
ятия: семинары, круглые столы, науч-
но-практические конференции.

В дальнейшем планируется рас-
ширять подобное сотрудничество, 
поскольку оно позволяет более эф-
фективно функционировать нашему 
Центру. 

– Спасибо за интервью.
Беседовал Дмитрий ЛАРИОНОВ

– Марат Қырықбайұлы, мерей-
тойы ңыз құтты болсын! Өмірдегі 
мақсат-мұраттарыңыз қаншалықты 
деңгейде орындалды деп ойлай-
сыз?

– Әрине, орындалды деп айта 
аламын. Бала кезімде ауылдағы 
қарбалас сәттер үстінде де кітап 
оқуға әуестеніп жүретінмін. Сонда 
анам: «Оқымысты болғың келе ме? 
Ей, қайдам бірақ!», – деуші еді. Сол 
кезден бастап «оқымысты болам, 
ғалым болам» деген мақсат бола-
тын. Міне, сол мақсатыма білім-ілім 
қуалап жүріп уақыт келе жеттім деп 
ойлаймын. Екіншіден, мықты спортшы 
болсам дейтінмін. Ол мұратыма да 
жеттім. Менің дзюдо және самбодан 
КСРО спорт шебері деген атағым бар. 
Жалпы балалық шақтағы армандарым 
кезең-кезеңімен, өз уақытымен орын-
далып келеді.

– Балалық шақтағы мақсаттардың 
орындалуының сыры неде?

– Мақсаттарым өмір шындығына 
айналу үшін көп еңбектендім, 
іздендім, уақыттың талабына сай 
жаңашылдыққа өзімді тез бейімдеп 
отырдым. Міне, сыры осыда болса ке-
рек.

– Ел ағасы ретінде түйген ойыңыз 
«тұлға қандай болу қажет», – деп ой-
лайсыз?

– Мен екі кісіні айтар едім. Біріншісі 
– Елбасы, екіншісі – Е.Арын. Өздеріңіз 
білесіздер 21 жыл ішінде Тұңғыш Пре-
зидент – Елбасы Н.Назарбаев елімізді 
қандай биік дәрежелерге жетелегенін. 
Ал Ерекең С.Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік университетіне 
келгелі адамдардың көзқарасы 
мен ой-пікірін, дүниетанымы мен 
эстетикалық талап-талғамын қан ша-
лықты өзгертті десеңші?! Былайша 
айтқанда то лы ғымен өзгертті. Біз жаңа 
заман талабының тұлғалары болып 
қалыптастық. Сондықтан да, тұлға 
тұтас қоғамның өтпелі кезеңдерінде 

елдің жүгін мойымай көтере алатын 
азамат болу керек.

– Адамның қандай қасиеттерін 
жоғары бағалайсыз?

– Бүгінгі материалдық игіліктерге 
бас ұрған заманда адамдар бойында 
«шыншылдық», «адалдық» қасиеттерін 
жоғары бағалаймын. Мұндай адамның 
негізгі критерийлері әрбір азаматтың 
бойында табылса жақсы.

– Алдағы мақсаттарыңыз...
– Адам болғандықтан алда 

мақсаттар көп. Мәселен, сту-
дент жастарға заманауи білім беру 
мақсатында жаңа бағдарламаларды 
алып, жақсы техникамен жабдықтау 
мәселесі бойынша жұмыс жасауда-
мын.

– Бүгінгі жастардың қандай 
қасиеттерін жоғары бағалайсыз, 
қандай жаман қасиеттері бар деп ой-
лайсыз?

– Бүгінгі студенттер білім алсам, 
жаңа бағдарлама меңгерсем деп 

тұрады. Демек, жастар бойында бі-
лімге, ғылымға деген құштарлық бар. 
Өзім сабақ беретін студенттер scad 
бағдарламасын игеруге белсенділік 
танытып жүргені қуантады.

Ал жастар бойынан жаман қасиеттер 
байқағам жоқпын. Бұрындары бұрыш-
бұрышта темекі шегіп, арақ ішетін 
жігіттер көп болатын. Қазір мұндай 
жағдайды көп кездестіре бермеймін. 
Демек, жаңа заманның жастары темекі, 
арақ, есірткі деген жаман қылықтардан 
бойларын аулақ ұстайды. Бұл да мені 
қуантады.

– Әңгімеңізге рахмет!
Сұхбаттасқан  

Нұрлат БАЙГЕНЖЕ

В январе будущего года действующему при нашем университете 
Региональному центру политических исследований им. Академи-
ка НАН РК, доктора исторических наук, профессора Т.С. Садыко-
ва исполняется шесть лет. О деятельности Центра рассказывает его 
директор, академик, доктор политических и исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой социологии и политологии ПГУ 
им. С.Торайгырова, Габит НажмИдЕнович Иренов. 

Жақында�техника�ғылымдарының�докторы,�профессор�М.Қ.Күдериннің�60�жылдық�мерейтойымен�
құттықтауға�облыс�әкімі�арнайы�келіп�«Павлодар�облысына�сіңірген�еңбегі�үшін»�төс�белгісін�тағып,�
ғалымды�мерейтойымен�құттықтады�дегенді�естіп,�мерейтой�иесімен�сұхбаттасуға�асыққан�едік.�
Белгілі� ғалым�Марат�Қырықбайұлы:� бала� кезімде� қабаған� неміс� овчаркасына� қорықпастан� қарсы�
тұрсам�да,�бүгінде�журналисті�көрсем�қорқамын»,�–�деген�қарапайымдылығы�мен�ілтипаттылығы�
сұрақ�қоюға�асықтара�түсті.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПГУ – 
НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

Адамдар бойында «шыншылдық», «адалдық» 
қасиеттерін жоғары бағалаймын
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Конференция
ПАМЯТИ 
АКАДЕМИКА

1 ноября в нашем уни-
верситете состоялась 
науч но-прак тическая 
конференция, посвящен-
ная памяти выдающего-
ся деятеля казахстан-
ской науки, Академика 
НАН РК, доктора истори-
ческих наук, профессора, 
заслуженного деятеля 
науки РК, Токмухамеда 
Сальменовича Садыкова. 
Организаторами ме-
роприятия выступили 
кафедра социологии и по-
литологии ПГУ им. С. То-
райгырова и Региональ-
ный центр политических 
исследований, носящий 
имя Токмухамеда Сальме-
новича.

В учебной аудитории ПГУ 
им.С.Торайгырова присут-
ствовали преподаватели ка-
федры социологии и полито-
логии нашего вуза, студенты 
и магистранты факультета 
истории и права, а также по-
четные гости конференции – 
родственники академика Са-
дыкова – Акан Кабдуллаевич 
Садыков и Зоя Каскеновна 
Масалимова.

Заведующий кафедрой 
социологии и политологии 
ПГУ им.С.Торайгырова, ди-
ректор РЦПИ им.Академика 
Т.С.Садыкова Габит Нажме-
динович Иренов в своем при-
ветственном слове участни-
кам конференции отметил 
выдающийся вклад Токмуха-
меда Сальменовича Сады-
кова в дело развития науки и 
образования Республики Ка-
захстан. «Академик Садыков 
совмещал в себе уникальный 
дар крупнейшего организа-
тора и ученого: показателем 
его ректорской деятельности 
является любовь студентов 
– его любили все выпускни-
ки КазНПУ им.Абая, и любят 
до сих пор; о характере его 
научных изысканий говорит 
уже то, что он как ученый из-
вестен далеко за пределами 
республики, – отметил Габит 
Нажмединович. – Нам необ-
ходимо изучать академика 
Садыкова, стремиться пре-
умножить его научное и ду-
ховное наследие».

На научно-практической 
конференции свои доклады 
представили доктор истори-
ческих и политических наук, 
профессор Г.Н.Иренов (до-
клад «ҚҰА-ның академигі, 
т.ғ.д., профессор Т.С.Садықов 
– мемлекет және саяси-қоғам 
қайраткері»); студент группы 
Пол-302 Филипп Валов (до-
клад «Академик Т.С.Садыков 
– ученый и наставник»); сту-
дент группы Пол-302 Дархан 
Шуренов (доклад «Акаде-
мик Т.С.Садыков и его роль 
в развитии высшей школы 
Казахстана»); студент груп-
пы Пол-302 Алишер Хасенов 
(доклад «Т.С.Садықов – та-
рихшы, ғалым»), после чего 
состоялось обсуждение этих 
докладов.

В заключительной ча-
сти мероприятия почетные 
гости конференции, род-
ственники академика Са-
дыкова – А.К.Садыков и 
З.К.Масалимова поблаго-
дарили организаторов и 
обратились со словами на-
путствия к студентам и маги-
странтам; они пожелали им 
не останавливаться на до-
стигнутом и всегда стремить-
ся открывать в науке новые, 
неизведанные пути.

Дмитрий ЛАРИОНОВ

Біріншіден, конференцияда алғы сөз алған модератор 
Н.Ержанов «Торайғыров тағлымына» арналған ғылыми шараның 
өзге конференциялардан ерекшелігі, өр ақын Сұлтанмахмұттың 
есімін университет алып отыр. Сондықтан да, аталшым шараға 
үнемі жауапкершілікпен, жоғары дайындықпен қарамаймыз», – 
деп атап өтті.

Екіншіден, конференцияға шетелдік, сонымен қатар, елімізге 
танымал ғалымдар қатысты.

Үшіншіден, «Сұлтанмахмұттануға» ар нал ған шара өз 
ауқымын кеңейтуде. Мә селен, еліміздің бірнеше қалаларынан 
100-ден астам тың ғылыми мақалалар жиналған құнды жинақ 
жарыққа шықты. Демек, жас «Сұлтанмахмұттанушылар» легі 
қалыптасуда.

Енді конференцияның ерекшелігінен гөрі шараның өзегіне 
ойыссақ.

Сөз өнері саналатын әдебиет саласында өзіндік қолтаңбалары 
бар танымал ғалымдар пленарлық мәжілісте Торайғыровтың 
тұлғалық бейнесін жан-жақты аша түсті. Бірінші кезекте пе-
дагогика ғылымдарының докторы, профессор Е. Жұматова 
«Сұлтанмахмұт шығармаларындағы пәлсапалық дүние таным» 
атты баяндамасында ақынның данышпандығын сөз етіп, бүгінгі 
заманның негізгі мәселелерін қозғаған көрегендігін сөз етті. 
Мәселен, іздемпаз ақынның жыр шумақтарының астарында 

жасырынған интерактивті технология арқылы білім беретін за-
ман келетіні жайлы және т.б. ғылыми негізі бар ғылыми баянда-
масын ұсынды.

Ғалым ойын жинақтай келе ақынның шығармаларындағы 
пәлсапалық түйінді: «С.Т орайғыров шығармаларында адам-
ның нәпсісі басымдықта келсе, ол өз мақсатына жетті дегенді 
аңғартады. Ол нәпсіге күш беріп тұрған көлеңкелі мінез – 
қорқақтық, шешім қабылдауда сенімсіздік, жігер-табандылықтың 
жоқтығы дастанның барлық құрылымынан байқалады», – деп 
келтіреді.

Сонымен қоса, белгілі ғалым, Мәш һүртанушы А.Тұрышев 
Сұлтанмахмұттың тектілігін сөз етіп, бұл тектілік бабалар 
қанымен келгенін айтты. Осылайша ақынның аталары Айдабол 
би, Едіге би, Шоң би, Торайғыр би жайлы кең мағлұмат берді.

Белгілі ғалым С.Сүтжанов «Сұлтан махмұт туындыларындағы 
түрікшілдік» баяндамасында ақынның түркі дүние сімен үндестігі 
жайлы сөз өрбітті.

Ал, профессор А.Зейнуллина «Ұлы тұлғалар шығар ма-
шылығындағы ұлттық үндестік», ғылыми баяндамасында 
ақын ның Жүсіпбек, Мұхтар және т.б. тарихи тұлғалармен 
шығармашылық байланысы жайлы сөз қозғады. Сондай-ақ, жо ға-
рыда атаған қайраткерлердің Сұл тан махмұттың шығармаларын 
жинау дағы қосқан үлесін атады. Автор қорыта келіп: «Абайды 
оқып – ұлықты, Мағжанды жырлап – сыршыл, Мұхтарды зерде-
леп – парасатты, Сұлтанмахмұтты түсініп – ұлт жанды болуға 
әбден мүмкіндігіміз бар. Әдебиетіміз бен мәдениетімізде, та-
рихымыз бен өнерімізде Тау тұлға болған Қазақ Елінің Ұлы 
Тұлғалары кемел ке лешегімізде руханилығымыздың қуаты, 
ұлттық ынтымақтығымыздың тағылымы болатынына кәміл 
сенеміз», – деп ойын түйді.

Пленарлық мәжілістен кейін кон фе рен цияға келген 
қатысушылар,

С. Торайғыровтың тарихи, саяси және философиялық 
көзқарастары;

Ақын поэзиясы: салт-дәстүрлер және жаңашылдығы;
С. Торайғыров және қазақ тіл білімі мен әдебиетінің кейбір 

мәселелері, атты тақырыптар бойынша ақының тұлғалық 
бейнесін ашып, шығармашылық шеберханасын байыптай түсті. 
Аталған секция лық отырыстар қызу пікір-талас, сұхбат, диалог 
құру арқылы қызықты өтті.

Сөз соңы. Осылайша Сұлтанмахмұтты ардақтайтын һәм 
танитын бір күн шұ ғыламен бірге батты. Десе де, «Сұл тан-
махмұттану» ілімін байыта түсетін ғылыми шара жалғасын таба 
береді деген сенімдеміз.

Нұрлат АЙТЖАНҰЛЫ

2012 жылдың 31 қазанында С. То-
рай ғыров атындағы Павлодар мем-
ле кет тік университеті елге белгілі 
ға лым дардың басын қосты. Себебі, 
тарих ғылымдарының докторы, 
профессор Қ. Алдабергеновтің 
60 жылдығына ар нал ған «Аймақ-
тық өлкетанудың заманауи талап-
тарына сай мақсаты мен мін дет-
терінің ғылыми концепциясы» атты 
республикалық ғылыми-прак ти ка-
лық конференция өткен болатын.

Танымал ғалым Қ. Алдабергеновтің 
мерей тойына байланысты ұйым дас-
тырылған ғылыми шараға еліміздің әр 
түкпірінен зиялы азаматтар, қоғам қай-
раткерлері, белгілі ғалымдар қатысты.

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақ-
стан техникалық университетінің Қазақ-
стан тарихы және құқық кафедрасы 
меңгерушісі, тарих ғылымдарының 
док торы, профессор Ғ.Қарасаев, Абай 
атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 
университетінің профессоры, филология 
ғылымдарының докторы Р.Иманжүсіп, 
Л.Гумелев атындағы Еуразиялық Ұлт тық 
университет профессоры, филология 
ғылымдарының кандидаты А. Есдәу летов, 
Павлодар Еуразиялық инно вациялық 
университетінің профессоры, тарих 
ғылымдарының докторы Қ.Нұрбаев, 
Х.Яссауи атындағы ха лықаралық қазақ-
түрік университетінің профессоры, фило-
логия ғылымдарының докторы С.Сыдықов 
шараның құрметті қонақтары болды. 
Олар: өлкеміздің тарихын тереңнен бай-
ыптап, мерейтой иесінің адамгершілік 
қырлары мен ғалымдығы, қайраткерлігіне 
байланысты дәйегі мен дерегі мол 
қазыналы баяндамаларымен кездесудің 
маңыздылығын арттыра түскені хақ.

Қ. Алдабергеновтің көп қырлы шығар-
машылығын тарих, журналистика, әде-
биет бағытында қарастырып, сара лауға 
болады. Конференция жұмысы осы үш 
бағыттағы секциялар отырыстарымен 

жалғасын тапты. Тарих секциясында 
ғылым докторлары М.Кәрімов, Қ.Нұрбаев, 
А.Тұрышев және т.б. ға лым дардың айма-
ғымыздың тарихына қа тысты еңбек тері 
баяндалды.

Журналистика секциясында белгілі ға-
лымдар Қ. Камзин, А. Есдаулетов, Б. Кә-
рі мова және университетіміздің жас 
ға лымдарының еңбектері, қызықты мә-
лі меттері мен тартысты талдауларымен 
ғалымдардың пікір алаңына айналды.

Ал, филология секциясы профес-
сор Р. Көшенова, Н. Жүсіп, А. Зейнули-
на және басқа да ғалымдар мен мек-
теп оқушыларының ғылыми жұмыстары 
келелі тақырыпқа өзек болды.

Секциялық отырыстардан кейін та-
рих ғылымдарының докторы, профес-
сор Қ. Алдабергеновтің мерей тойы-
на арналған ғылыми шара «Шаңырақ» 
мәдениет үйінде өткен ән шашумен 
ұласты.

ҒАЛЫМ�ХАҚЫНДА
Иә, шын мәнінде Қ.Алдабергенов 

үлкен жүректі ғалым, ұлағатты ұстаз, 
жастарға қанат бітіріп, жас студенттердің 
біліктілігі мен білімін шыңдауына орасан 
зор септігін тигізіп жүрген тұлға. Оған 
дәлел, «Қазақ журналистикасының та-
рихы», «Әлем баспасөз тарихынан», 
«Алты алаштың ардақтылары», «Көне 
басылымдар. Құнды деректер. Аяу-
лы есімдер», «Біртуар дара тұлғалар», 
«Қазақтың отарлану тарихы», «Алаш 
көсемсөзінің жауһарлары», «Тарих және 
баспасөз» және т.б. еңбектері жоғарғы оқу 
орындарындағы ұстаз үшін, студент үшін 
де баға жетпес құнды мұраға айналғаны 
шын.

Қ.Алдабергенов Әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетінде оқыту-
шылық қызмет ете жүріп, 200-ден 
астам ғылыми мақала мен 20-ға жуық 
оқулық, оқу құралдары мен монографи-
ялар жазған қуатты қаламгер. Бүгінде 
ғалымның монографиялық еңбектері 

еліне еленіп, халық мүддесіне қызмет 
етуде. Сонымен қоса, ол еліміздің жоғары 
оқу орындарының дамуына зор үлес 
қосты. Отанымыздың бірнеше жоғары 
мектебінде проректорлық және т.б. лауа-
зымды қызмет ете жүріп жастарға ағалық 
қамқорлық, адамгершілік қолдау көрсетіп 
жас буынды тәрбиеледі.

Қ. Бекхожин, Т. Амандосов, М. Бар ман-
құлов, З. Қабдолов, М. Қозыбаев, Р. Ома-
шов сынды біртуар дарынды тұл ға лардан 
тәлім алған Қырықбай Ма за нұлы өзі де 
жастарға бағыт-бағдар бе ретін, әрдайым 
кеңесінен аянбай, та ғылымынан таянбай, 
білгенін шәкіртіне сарп ететін ұлағатты 
ұстаз.

Түйін. Ақиқатында аталмыш конферен-
ция «Алдабергеновтану» ілімінің негізін 
қалағаны сөзсіз. Демек, көзі тірісінде өз 
жұмыстарының жемісін көрген ғалым 
Қ.Алдабергенов бақытты жан. Оған Алла 
зор қуат, денсаулық беріп, қазақ рухания-
тына құнды еңбектер силауды нәсіп етсін 
деп тілейміз.

Жанар ӘБДІҚАЛИҚЫЗЫ

ҒАЛЫМНЫҢ�ҚҰРМЕТІНЕ�
АРНАЛҒАН�ҒЫЛЫМИ�ШАРА

ТОРАЙҒЫРОВ ТАҒЫЛЫМЫ

Осымен�бесінші�рет�халықаралық�деңгейде�
өткен�«Торайғыров�оқулары»�атты�
ғылыми�шара�несімен�ерекше�болды?
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В работе второго форума религио-
ведов Казахстана приняли участие и 
ученые нашего университета. Нашу 
делегацию возглавил доктор эконо-
мических наук, профессор, ректор 
ПГУ им. С. Торайгырова Омирбаев 
Серик Мауленович.

В докладе Председателя Агенства 
по делам религий Республики Ка-
захстан Кайрат Лама Шарифа были 
обозначены ключевые направления 
предстоящей работы: совершен-
ствование модели взаимодействия 
государства и религиозных объеди-
нений, повышение правовой куль-
туры и прозрачности деятельности 
религиозных объединений, профи-
лактика проявлений экстремизма, 
налаживание тесного взаимодей-
ствия с экспертным сообществом, 
духовное воспитание подрастающе-
го поколения. 

Отмечена особая роль Конгресса 
религиоведов, возглавляемая из-
вестным ученым, депутатом Сената 
Гарифоллой Есимом. «Конгресс дол-
жен стать экспертной площадкой, на 
которой опытные специалисты в об-
ласти религиоведения, философии, 
культурологии, истории и политоло-
гии могли бы давать научную оценку 
ситуации в сфере религии, выраба-
тывать предложения для государ-
ственных органов» - сказал Кайрат 
Лама Шариф. 

В своём выступлении руководи-
тель Агентства назвал итоги пере-
регистрации религиозных объеди-
нений. Глава Агентства считает, что 
перерегистрация стала своевре-
менным шагом по правовому ре-
гулированию религиозной сферы 

Казахстана и позволила уточнить ве-
роисповедание многих общин. Так, 
по итогам перерегистрации, как со-
общил глава Агенства, численность 
религиозных объединений снизи-
лась с 4551 (на 1 января 2011 года) 
до 3088 (по состоянию на 25 октября 
2012 года). А число конфессий в Ка-
захстане сократилось с 46 до 17.

На форуме был рассмотрен ши-
рокий круг вопросов относительно 
функционирования религии, взаимо-
отношения государства и религии, 
межконфессиональных отношений. 
В секции «Роль общественных ин-
ститутов в профилактике религиоз-
ного экстремизма» с аналитическим 
докладом на тему: «Из опыта рабо-
ты университета по формированию 
духовно-нравственных ценностей 
студенческой молодежи» выступил 
ректор нашего университета д.э.н., 
профессор С.М. Омирбаев. Его высту-
пление заинтересовало религиовед-
ческую общественность Казахстана, 
особенно применение возможностей 
медиа-ресурсов (например, онлайн-
конференции), позволяющие охватить 
широкий круг аудитории. 

Второй форум религиоведов стал 
значимым событием в деле кон-
солидации усилий экспертного со-
общества, неправительственного 
сектора, научных и образовательных 
институтов, государственных орга-
нов и религиозных объединений в 
деле исследования такого сложного 
феномена, как религия.

По итогам работы Второго Форума 
религиоведов была принята резолю-
ция.

Майра КОЖАМЖАРОВА, 
к.филос.н., доцент, СНС 

регионального НПЦ исследования 
межэтнических и межконфессио-

нальных процессов

2012� жылдың� 9� қараша� күні�
С.Торайғыров� атындағы� Павло
дар� мемлекеттік� университетінің�
этносаралық� және� конфессияаралық�
үрдістерді� зерттеудің� аймақтық�
ғылымизерттеу� орталығының�
ұйымдастыруымен� «Заң� және� дін»�
тақырыбында� кезекті� онлайнкон
ференция�өтті.�

 
Конференцияның модераторлары: 

Павлодар облысы Дін істері депар та-
ментінің бастығы Д.Закарьянов, фило-
софия ғылымдарының кандидаты, до-
цент М.Қожамжарова.

Онлайн-конференция алаңына 18 
сұрақ келіп түсті. Ғаламтор желісін пай-
даланушылар тарапынан «Діни қызмет 
және діни бірлестіктер туралы» жаңа 
заң неліктен қабылданды, ескі заңның 
жаңа заңнан ерекшелігі, өңіріміздегі 
діни бірлестіктер саны, қайта тіркеуден 
кейінгі өзгерістер, діни әдебиеттерді сату 
ережелері, мемлекеттік мекемелердегі 
намазхана бөлмелерінің жабылу себебі 
сынды сұрақтар қойылды. 

Ғаламтор кеңістігінде өткен кон фе-
ренцияға қатысушылардың саны мен 
географиялық тұтынушылығын анықтау, 
ақпараттың айқындау, қатысушылар 
жайындағы мәліметтердің нақтылау 
мақсатында алғаш рет есептегіш құрал 
қолданылды. Нәтижесінде, мынан-
дай көрсеткіштерге ие болды: бір сағат 
көлеміндегі көріп шығу – 144, оның 74% 
Қазақстанға, 16% Ресейге, және 6% 
АҚШ-қа тиесілі.

Оның – 77% ер адамдар, 23% – әйел-

дер. Жас мөлшерімен: 
18 – 37%, 25 – 41%, 35 – 
7%, 45 – 15%.

О н л а й н - к о н ф е р е н -
ция қатысушылары мен 
орталық қызметкерлерінің 
арасындағы сұхбат 
алаңынан үзінді:

Марлен: Дін туралы заң 
неліктен шығады?

Ғылыми орталық: 
Қазақстан көп 
конфессиялық мемле-
кет. Осыған байланысты 
діни салада тұрақтылықты 
сақтау және конфессиялық 
келісімді нығайту үшін мем-
лекет тарапынан дінаралық 

қарым-қатынасты реттеу қажет. 
Осыған қоса, әрбір Қазақстан азаматы 
діни-сенім бостандығын қамтамасыз 
ету үшін бекітілетін заңдық нормалар 
жұмыс істеу керек. Сондықтан «Дін 
қызметі және діни бірлестіктер туралы» 
заңның қабылдануы – өмірлік қажеттілік 
деп айтуға болады. 

Қонақ: Жаңа заңның ескі заңнан 
айырмашылығы?

Ғылыми орталық: Негізгі айыр-
машылықтар: Бұрынғы заң бойын-
ша республикада діни ұйымдар діни 
бірлестік және аз санды діни топтар 
болып құрылатын. Жаңа заң бойын-
ша діни ұйымдар жергілікті, аймақтық 
және республикалық діни бірлестіктер 
статусында құрылады. Және бұрын 
діни бірлестікті құру үшін 10 діни 
қауымның мүшесі жеткілікті болатын, 
қазір жергілікті діни бірлестікті құру 
үшін 50 құрылтайшылардың болуы 
қажет, аймақтық діни бірлестікке 500, 
республикалық – 5000 адам. Жаңа 
заң бойынша діни қызметті (Құдайға 
құлшылық ету, діни жоралар, рәсімдер, 
жиналыстар) тек қана діни ғимараттарда 
және жергілікті атқарушы органдардың 
қаулысымен бекітілген арнайы тұрақты 
үй-жайларда таратуға рұқсат. 

Қонақ: Иудаизм, христиан, ислам 
діндері не себепті ыбрайымдық деп ата-
лады? 

Ғылыми орталық: Ыбрыайымдық 
діндер деп аталуының себебі 
семтикалық (иудейлік) тайпалардың 
көне салттарынан, Ыбрайымнан бастау 
алатынына байланысты. Осы діндердің 
барлығы да уақыт айырмашылығына 
қарамастан ортақ мәдени ортада демек, 
Таяу Шығыста қалыптасқан. 

Жанар ЕЛЕШОВА

Әлемнің бір бөлігінде діни қақ-
тығыстар, ұлтаралық келіс пеу ші-
ліктер болып жатса, біздің елімізде 
төзімділік, төлеранттылықтың арқа-
сында осындай мәселелерге жол 
берілмейді. Өз шаңырағында 130 – 
дан астам ұлтты біріктіріп отырған 
қазақ еліндегі толеранттылық 
басқаларға үлгі болар іс.

Қазақстандағы толеранттылық 
ата-бабалардан, дәстүрімізден келе 
жат қан құбылыс. Толеранттылық 
туралы ой қозғағанда дінаралық қа-
тынастарды айтпай кете алмаймыз.

Қазақстан діни толеранттылық 
идеясын тарату жөнінде алдыңғы 
қатарлы көшбасшыларының бірі. 

Қазақстан тәуелсіздік алған кез-
ден бастап дінаралық қатынастар 
саласында байыпты мемлекеттік 
саясат жүргізіліп келеді. Еліміз 
халықтар мен діндер арасын-
да татулық пен келісімге қол 
жеткізуге толық болатындығын 
өзінің үлгісімен көрсете алу-
да. Толеранттылықтың басты 
қағидасы адамдар арасында 
сыйластықты, мейірбандықты 
қалыптастыру болып табылады. 
Сондықтан толеранттылық екі 

жақты сана: мемлекеттер, діндер, 
этностар, жеке адамдардың бір-
біріне шапағат жасай білуі. Толе-
ранттылық пен дінаралық келісім 
де демократияның айшықты көрінісі 
екені анық.

Қазіргі әлемнің қайшылықтары, 
жанжалдары және соғыстардың 
көпшілігінде діни және этностық си-
пат басым.

Әлемдік және дәстүрлі діндер 
конфессияаралық бейбітшілік пен 
келісім көпұлтты және көп кон-
фессиялы Қазақстан үшін күрделі 
мәселе. Бүгін Қазақстан әлемге 
бүкіләлемдік діни-рухани форумның 
орталығы есебінде таныс. 

Оған әлемдік және дәстүрлі 
діндердің басшылары анағұрлым 
ма ңызды заманауи діни мә се-
лелерді шешу үшін жиналады. Елі-
міздегі конфессияаралық келісім 
мен диалогтың маңыздылығы ерек-
ше атап өтіліп, конфессияаралық 
келісім мен диалогтың негізгі 
қағидалары айқындалды. Олар: 
толеранттылық, өзара құрметтеу 
мен түсінісу, ұлтаралық келісім 
мен діни төзімділік. 1995 ж. 16 
қарашасында ЮНЕСКО ның кон-

ференциясында толеранттылық 
қағидалары туралы декларация 
қабылдады. 1996 жылы ЮНЕСКО 
толеранттылық жылы деп жария-
ланды.

Қазіргі Қазақстан халқы Ассам-
блеясының ел ішіндегі беделі тек 
этносаралық достықты нығай-
тумен ғана шектелмейді. Ас-
самблея мүшелері әр этнос-
тың мәдениеті мен тілін, дәстүрі 
мен дінін сақтаумен бірге, 
қоғамдағы тұрақтылықты нығайту 
бағытындағы барлық шараларға 
белсене араласады. Өзге эт-
ностар арасында қазақ тілін 
жете меңгергендер де бар. Бұл 
Елбасының толеранттылық 
ұстанымына сәйкес келетіндіктен, 
қазақ жерін мекен еткен өзге этно-
стар, жергілікті халықтың тарихын, 
мәдениетін ғана жетік біліп қана 
қоймай, мемлекеттік тілді меңгеруге 
деген талпынысы қолдау тауып 
келеді.

Еліміз – көп ұлтты, көп дінді, за-
йырлы мемлекет. 

Сондықтан ұлтаралық, дінаралық 
келісім еліміздің ұстанған басты 
қағидасы болып табылады.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың тәуелсіз мемлекетімізді қа-
лып тас тырудағы жүргізген са-
ясаты еліміздегі діни сенім мен 
ұстанымдарға демократиялық 
сипат береді. Бұл жағдай 
конфессияаралық келісім мен 
төзімділікті, толеранттылықты 
нығайтуға алғышарт жасады. 
Мемлекет басшының жүргізген 
саясатының арқасында елімізде 
дінаралық және ұлтаралық 
тұрақтылық сақталып, 
әлемжұртшылығына үлгі болып 
келеді.

Мөлдір САРСЕМБИНОВА,
С. Торайғыров атындағы ПМУ 
мәдениеттану мамандығының 

1 курс магистранты

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІГІ – ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ

УВЕРЕННО 
В БУДУЩЕЕ

Айдарды үйлестірушісі: С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың этносаралық және  
конфессияаралық үрдістерді зерттеудің аймақтық ғылыми-практикалық орталығы

ҒАЛАМТОРДАҒЫ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
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Сөз - құдірет

Ұлжалғас ӘУБӘКІРОВА

Мұңайма досым, мұңайма…
(досым Қуандыққа арналады)

Тағдырыңа налымағын, өзіңді мұңлы еткен, 
Артыңа қайырылмағын, жүзіңді нұрлы еткен.

Бұл да Алланың сынағы төзімді бол,
Өмір деген осындай жалт – жұлт еткен.

Әке-асқар тауың, ана-қайнар бұлағың,
Екеуі де мәңгі сенің тұрағың.

Біреуі болмаса, екіншісі,
Жанып тұрар шам шырағың.

Мұңайма досым, мұңайма,
Жігіт деген жылай ма?

Биік заңғар тау 
Оңайлықпен құлай ма?

Көнеміз ғой, көнбегенде нетерміз?
Өмір бойы сағынумен өтерміз.

Қиялдап, аңсап, сағынып,
Бізде бақытқа жетерміз.

Ботакөз БЕКМАҒАМБЕТОВА 

Сен мені сүймеші

Бұл сен бе?
Күтпеп едім...
Өтінем енді маған жүктеме мұң.
Неге келдің, мен үшін енді сенің
Жоқ еді түк керегің.

Құр бекер...
Тер төкпегін...
Енді мені сендірмес ертектерің.
Сай-сүйегің езіліп сүйем дейсің,
Сөкпеші, селт етпедім.

Біздің күн
Батты дерсің,
Мейлі мені сезімсіз қатты 

дерсің.
Кешірші...бұдан кейін сен 

мен үшін
Жай ғана жат біреусің.

Рымбек ҚАБИДЕН

Ақын деген…

Сен мені сүймеші,
Күймеші мендегі жалынға.
Сен мені сағынба,
Сезімді жеңдіріп сабырға,
Өзіңді, өтінем, билеші.
…Тек мені сүймеші.

Сен мені ойлама,
Бойлама сыр түйсең тереңге,
Шын сүйсең егер де
Дір еткен сезімді жүгенде,
Жүрекпен, жырыңмен аймала
…жай ғана.

Сен мені ұнатпа,
Бірақ та өзіңсіз жаным мұң,
Тек үнсіз жалындым.
Ойнама дертімен жанымның,
Жай ғана алыстап жырақта.
…Тек мені жылатпа.

Сен мені ұмытқын,
Жылытқын өзгенің жүрегін…
Сезбедім… білемін.
Құлаппын талқан боп тілегім,
Жылаппын, содан соң тыныппын.
…Мен енді суықпын.

Сен мені күтпе де,
Жүктеме жаныма мұң-нала.
Тағы да тыңдама,
Соңғы рет мойныңды бұрма да,
Болды, тек қойылды нүкте де,
Сонан соң түк деме.

Сен мені еске алма,
Жас тамған жанардан жылармын.
Жоғалғам…күмән мың,
Есіңнен бірақ сен шығарғын.
Кешіргем, сондықтан жасқанба.
Сен енді кеш қалма.

Сен мені түсінгін,
Кішірейдім сен үшін шыңымнан,
Жеңісім жығылған.
Уайыммен уыстап уыңнан
Қолыммен бағымды ұшырдым.
…Басқаға ұсындым.

Сен мені жібергін,
Сүрермін сенсіз де өмірді,
Елеусіз көңілді қалдырып, 
Жапса да жолымды,
Мәңгілік бақытын тілермін
Бағымды ұрлаған
Біреудің…

Тағдырға
көнгенім шын,
Өтінем осылай ет тек мен үшін.
Ұмыт бәрін...енді сен мына маған,
Әншейін әлдекімсің.

Өткенді парақтаймын,
Ант етем,
енді ол күнді оралтпаймын.
Жолың ашық...кете бер...

мейлі маған
Ештеңе жоғалтпаймын.

Бәрібір...
бәрі маған.
Босатшы...басқа жанның 

бағы болам.
Кетіңіз, мен сізді енді танымаймын, 
Бұрын да танымағам...

Ақын – абыз,
Абұйыры көктен дүр,
От-өзегін орап алған шекпен жыр.
Дәл ол үшін сеніміне дәнекер
Өлең де бір, шалғай жатқан Мекке бір.

Жұмыр сөзге оқтын-оқтын тұрақтап,
Тылсым күйден күтеді әр кез бір ақпар.
Ақиқатқа жан ұшыра жүгірсе,
Ақ арманы одан сайын жырақтар.

Десек тағы, орақ аузы дуалы,
Бақытты боп көрген емес туғалы… 
Кеудесіне сыйып кеткен жалғанның

Қуанышы, қайғы-зары, у, балы.

Кейде оны өкпешіл деп сынайды ел,
Одан асқан кейбір кезде болмайды өр.
Шындық үшін жанталасқан құлыңа,
Жар бола көр!
Жаббар ие, қолдай көр!!!

Өзгермейді,.
Сондай еді ықылымнан.
Аңғалдықпен көп ішінде жұтылған.
Ақ пейілін аяқ асты ете алмай, 
Пенделіктің ойынында ұтылған. 

Өзгермеді, сондай еді нар ақын,
Жұмыр сөзден жанға медеу табатын.
Тарыққанның қатқан шерін тарқатып,
Жабыққанға салып берген сағатын…
…өмір сағатын…

Мөлдір САҒИДОЛЛА

Туған жерім – Баянауыл
 Жырлайын шат өлкеңді Баянтауым
Тындаса құлақ тына мына қауым.
Ақбеттау шыңдарынан бұлт аса алмай,
 Нөсер боп төгіледі, жауған жауын.

Құлпырған Баянымның жері қандай,
Ақ көңіл адал жүрек елі қандай,
Баянның табиғаты таң-тамаша
Жарқырыған Жасыбай көлі қандай!

Баяным бар бақытым туған жерім,
Бала болып көбелек қуған жерім.
Табиғаттқа тамсанбай өте алмайсың
Арманым жоқ Баянда туған менің.

Асқақ ой арманыма әсер берген,
Ақ жауыны Баянның нөсерленген.
Айдынды мөлдіреген Жасыбайым
Баянда талай мықты көсем келген.

Сүйемін далаңды ала бөтен 
Маған қымбат ерекше дара мекен.
Алыс сапар шексем егер пірім етіп,
Топырағынан бір уыс ала кетем.

Туған жерім асыл анам ардақтаған,
Қанатымды бір сермеп самғап қалам. 
Қуанышты жүрегімнің белгісі етіп,
Туған жерім жыр жаздым арнап саған.

Балалығым бал 
шағым 

Балалығым бал шағым 
Өтті тез-ақ, тым ерте. 
Қанша бақыт, қанша мұң
Құшағыңда түнелте.

Енді өзіңе барсам дағы, 
Жете алмаспын сол күнге.
Сағынам деп жар салғаны,
Сағын бауға көндің бе.

Сол бір бақыт күндеріме
Жете алмаспын мен енді.
Ілгері уақыт өтуде,
Сағынышты күз келді.

Назгүл РАБИЛОВА 

Өзім туралы ой
Мен аққайыңда өскен түйнекпін,
Қарағай қанат бітірген бүршікпін.
Бурабай шабыт беріп өсірген,
Жан баспаған аралдағы белеспін.

Аққулар ақайдынды қимаған,
Қырандар биік шыңды қиялдаған.
Мен табиғаттың ерке қызымын,
Бурабайсыз дүниеге сыймаған.

Мен жұлдызбын көгінде биікпін,
Тірлігімде поэзияға жүйрікпін.
Басқалар бір-біріне ұқсай берсін,
Жер көгінде өзгелерден бөлекпін.

Туған тілім
Туған тілім- өзіңнен қуат алам,
Туған  тілім-бір өзіңнен нәр алам.
Болмасаң сен бұл ғаламда
Қалайша сөз тізгінін қолға алам?

Бір өзіңнен дарыды маған қара өлең
Бір өзің деп тербелер бүкіл әлем.
Тіл жайында бір жыр арнай алмасам,
Несіне мен бұл ғаламда күн кешем? 

Бетті дайындаған Жанар ЕЛЕШОВА
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Ғылым-білім

Ветераны�всегда�
в�строю

9� ноября� 2012� года� Администрация� ПГУ�
им.�С.�Торайгырова�во�главе�с�ректором�вуза�
Сериком�Омирбаевым�организовала�выезд�с�
поздравлениями� к� заслуженному� ветерану�
ПГУ�им.�С.�Торайгырова�Анне�Курниковой,�ко
торой�в�этом�году�исполнилось�85�лет.

Много теплых слов прозвучало в адрес ве-
терана Анны Курниковой, много пожеланий 
здоровья, счастья и долголетия. Виновница 
торжества в свою очередь поделилась с кол-
лективом университета своим опытом и мудро-
стью, своими воспоминаниями.

Анна Курникова родилась 9 ноября 1927 года 
в г. Ермак, ныне Аксу. В 1957 окончила Барна-
ульский государственный педагогический ин-
ститут по специальности «Учитель истории в 
средней школе». 

Много лет Анна Михайловна отдала работе 
со студентами, воспитывая квалифицирован-
ных специалистов. С 1963 по 1986 работает в 
ПГУ им. С. Торайгырова старшим преподава-
телем кафедры «Философия и научный комму-
низм»

С 2004 по 2010 Председатель совета ветера-
нов ПГУ им. С. Торайгырова

Около тридцати лет жизни Анна Михайловна 
посвятила педагогической и научной деятель-
ности. За эти годы был пройден большой, до-
стойный глубокого уважения жизненный путь. 
И каждый его этап неразрывно связан с исто-
рией нашего университета и страны. 

В торжественной обстановке были вручены 
конверты с материальной помощью. Сама же 
ветеран была искренне рада встрече с кол-
легами, друзьями, и благодарна сотрудникам 
университета и Совету ветеранов ПГУ им. С. 
Торайгырова за постоянную поддержку и вни-
мание. Завершилось торжественное меропри-
ятие чаепитием.

Социальная работа – молодая 
профессия, получившая свой 
статус в Казахстане в 1991 году. 
Светлана Черва, старший препо-
даватель кафедры «Педагогика и 
психология», подчеркнула, что в 
этом году отмечается двадцатиле-
тие введения социальной работы 
как учебной дисциплины. 

К слову, ПГУ им. С. Торайгырова 
в республиканском рейтинге вузов 
занимает второе место по специ-
альности «Социальная работа».

В своем выступлении начальник 
городского отделения ГЦВП  Нур-
сипат Уалиттенова отметила, что 
на тех, кто выбрал эту профессию, 
как дело жизни, возложена от-
ветственная и почетная миссия – 
каждодневно оказывать поддерж-
ку, проявлять заботу и внимание, 
заставлять людей поверить в соб-
ственные силы. 

Поздравляя гостей с праздни-
ком, доцент кафедры «Педагогика 
и психология», заместитель дека-
на гуманитарно-педагогического 
факультета по учебной работе Са-

уле Ксембаева сказала: «Ваш ми-
лосердный труд, компетентность, 
трудолюбие и теплая опека слу-
жат на благо общества и помогают 
преодолевать жизненные трудно-
сти, придавая веры и уверенности 
в завтрашнем дне».

В ПГУ им. С. Торайгырова под-
готовка по специальности «Соци-
альная работа» началась в 2006 г. 
Ежегодно кафедра «Педагогика и 
психология» выпускает квалифи-
цированных специалистов.

Социальные работники – люди,  
чей труд наполнен гуманизмом, 
милосердием и теплом. Это те, 
кто всегда невидимым щитом сто-
ит на страже общества и интере-
сов людей.

Сохраняя  
национальные  

традиции
Читальный� зал� «Библиотека� народа� Казах
стана»� в� ПГУ� им.� С.� Торайгырова� открылся� в�
сентябре�2011�года.�Основная�его�цель�состоит�
в� укреплении� стабильности,� общественного�
согласия� и� духовного� единства� народа� Казах
стана.� Направленность� деятельности� «Би
блиотеки� народа� Казахстана»� � воспитание�
у� студентов� уважения� к� культуре,� обычаям,�
языкам�110� национальностей,� проживающих� в�
нашем�регионе,�знакомство�с�жизнью�и�твор
чеством�поэтов�и�писателей�Казахстана,�про
буждение� интереса� к� чтению� художествен
ных�произведений�классической�и�современной�
литературы�на�языке�оригинала.�Помимо�это
го�–�возрождение�языков�народов�Казахстана,�
создание� условий� для� их� сохранения,� передача�
традиций�и�обычаев.

Книжный фонд читального зала формировался 
из имеющейся в наличии литературы националь-
ных авторов на русском языке. Сейчас на книжных 
полках находятся книги, преподнесенные в дар от 
Национальных библиотек Армении и Азербайджа-
на, Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской 
области, профессорско-преподавательского со-
става нашего университета. Книжный фонд чи-
тального зала ««Библиотека народа Казахстана» 
насчитывает более 2500 тысяч экземпляров книг 
на языках народов Казахстана, в том числе на 
электронных носителях – 60 изданий.

Среди множества периодических печатных изда-
ний, выходящих сегодня в Республике Казахстан, 
более двух десятков являются национальными. 
Для читального зала «Библиотека народа Казах-
стана» мы выписываем 13 наименований перио-
дических изданий: газеты - «Deutsche Allgemeihe 
Zeitung»(DAZ) на немецком языке, «Украiнськi но-
вини” на украинском языке, «Уйгур авази» на уй-
гурском языке, «Корё ильбо» республиканская га-
зета на корейском и русском языках и другие. Так 
же читальный зал выписывает журналы: «Дружба 
народов», «Творчество народов мира», «Жизнь на-
циональностей», «Этнохудожественная культура», 
«Этнографическое обозрение», «Минарет».

Разноязычие в читальном зале библиотеки зву-
чит с завидным постоянством, так как сотрудники 
библиотеки вместе с представителями нацио-
нальных культурных объединений часто проводят 
литературно-музыкальные праздники: «Наурыз», 
«Святки», «Масленица», фольклорные посидел-
ки, цикл вечеров-встреч «Планета рукоделия» с 
участием мастеров народного творчества, пре-
зентации новых книг, недели национальных лите-
ратур. В ноябре 2011года провели презентацию 
книги на татарском языке «Сүтелә гомер йомага-
гы…» (Распускается клубок жизни) поэтессы Яку-
повой Земфиры Идрисовны. А в мае 2012 года мы 
представили сборник стихов поэта Николая Тито-
ва «Строки, летящие сквозь время» с участием 
д.ф.н., профессора Н. Г. Шафера. Совсем недавно 
состоялась встреча с греческим этнокультурным 
центром «Эльпида».

Читальный зал «Библиотека народа Казах-
стана» ждет своих читателей ежедневно с 09.00 
-18.00 ч. (кроме субботы и воскресенья) в 5/1.

Г. АМАНОВА,  
зав. отделом обслуживания научной  

библиотеки им. академика С. Бейсембаева
Е. ЛИХАНОВА,  

библиотекарь зала  
«Библиотека народа Казахстана»

ТІЛЕГІ БІР 
ЖАСОТАНДЫҚТАР
2012� жылыдың� 22� қараша� күні� С.Торайғыров�
атындағы� Павлодар� мемлекеттік� универ�си
тетінде� «Нұр� Отан»� Халықтықдемократиялық�
партиясының� «Жас� Отан»� жастар� қанатының���
ІІ� съезд� делегаттары� Павлодарлық� жоғары� оқу�
орындары�студентерімен�кездесті.�

Кездесу барысында «Жас Отан» жастар қанатының 
Павлодар облыстық филиал хатшысы С.Шалабаев 
жиналған студент жастарға өткен съездің міндеттері 
мен «Жастар – Отанға» стратегиясы туралы мағлұмат 
берді.  «Жастар қанатының ІІ съезді жастарға тың иде-
ялар мен жаңа бастамаларына стимул берді. Елбасы 
жастарға сенім артып тапсырған міндеттер Павлодар 
өңіріндегі мәселелерді шешуге  септігін тигізеді деп 
сенемін», – деді жастар қанатының облыстық хатшы-
сы.   

Ал, болашақта «Жас Отан» жастар қанатының «Жа-
стар – Отанға» стратегиясының  жемісін көретін күн 
де алыс емес. Бүгінде қоғам жасотандықтардың  
«Болашақ», «Дипломмен ауылға», «Жасыл ел», 
«Жастар тәжірибесі», «Жас мамандар қоры» сын-
ды бағдарламасы бойынша жасалған табысты 
еңбектерінің нәтижесін көруде.

Сонымен қатар, еліміздегі барлық жоғары 
оқу орындары мен орта кәсіптік оқу орын-
дарында, тіпті облыс аудандарда  жастар 
қанатының орталықтары құрылатын бола-
ды. Алқалы жиында ҚР Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаев Қазақстан ның өркендеп, да-
муына үлес қосатын жастар – еледің үкілі 
үміті екенін білдірді. «Жас Отан» жастар 
қанатының ІІ съезінің делегаттарының  
студент терімен кездесуінде белсенді 
жасотандықтарға «Нұр Отан» ХДП-ның  
«Жас Отан» жастар қанатының 
куәліктері тапсырылды. 

ПРАЗДНИК ГУМАННОЙ ПРОФЕССИИ
30�октября� в�ПГУ�им.� С.� Торайгырова� состоялось�торже
ственное� мероприятие,� посвященное� Дню� социального� ра
ботника.� В� этот� день� поздравления� принимали� работники�
системы� социальной� защиты,� выпускники� университета,�
студенты�колледжей.

26 октября ПГУ им. С. Торайгырова посетила 
прославленная пианистка, ректор Казахской 
национальной консерватории им.Курмангазы, 
видный общественный деятель Жания Аубаки-
рова.

Студенты и сотрудники университета с большим 
воодушевлением восприняли приезд пианистки с 
мировым именем. С собой Жания Аубакирова при-
везла своих воспитанников - творческие коллективы 
вокалистов и симфонический оркестр.

Зрители тепло принимали выступления молодых 
артистов, исполнивших как классические, так и на-
родные произведения. 

Стоит отметить, что Жания Аубакирова является 
почетным профессором ПГУ им. С. Торайгырова.

Несомненно, концерт талантливейшего музыкан-
та, получившего признание не только в Казахстане, 
но и по всему миру стал немаловажным событием 
для любителей музыки. Подобные культурные тра-
диции сближают молодое поколение с миром клас-
сической музыки.

Мир классической музыки

Бетті дайындаған 
Руфина ТОРПИЩЕВА
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Соңғы бет

Решением Президиума Российской 
Академии Естествознания Канату Ах-
метову – декану факультета химических 
технологий и естествознания ПГУ им. 
С. Торайгырова, доктору биологических 
наук, профессору – присвоено ученое 
звание члена-корреспондента Россий-
ской Академии Естествознания.

Еще одним признанием заслуг талант-
ливого казахстанского ученого стало 

решение Президиума Российской Ака-
демии Естествознания о награждении Ка-
ната Ахметова медалью им. Н. И. Вави-
лова за успешные разработки в области 
применения бактериальных препаратов и 
подготовку научных кадров. 

Церемония торжественного вручения 
диплома и медали проходила во время 
научных мероприятий РАЕ в г.Сочи (Рос-
сия) в сентябре.

В работе Академии Естествознания 
приняли участие ученые более трехсот 
вузов, НИИ и организаций различных 
сфер деятельности из ста двадцати го-
родов России, Украины, Казахстана, Тур-
кменистана, Азербайджана и Узбекиста-
на.

В сотрудничестве с российским био-
комбинатом «Сиббиофарм» (Ново-
сибирск, Россия) Канатом Ахметовым 
создана технология бактериальных 
препаратов против кровососущих дву-
крылых. В период 2008-2009 гг. им раз-

работана технология использования 
биологического препарата «Бактицид» 
в речных условиях для биологического 
контроля численности личинок кровосо-
сущих мошек.

На сегодняшний день Канат Камбаро-
вич руководит группой российских специ-
алистов, внедряющих эту технологию в 
производство.

Следует отметить, что Канат Ахметов 
изучил зарубежный опыт исследований 
беспозвоночных во многих европейских 
лабораториях, в таких странах, как Вен-
грия, Словения, Италия, Чехия, Хорва-
тия. 

В результате активной научной и ор-
ганизационной деятельности нашего 
ученого достигнут ряд соглашений о ста-
жировках и производственных практиках 
студентов, магистрантов и преподавате-
лей ПГУ им. С. Торайгырова в научных 
лабораториях биокомбината «Сиббио-
фарм».

МАШИНАЖАСАУ – 
САЛМАҚТЫ САЛА
2012� жылдың� 22� қара�ша
сын�да� С.Торайғыров� атын
дағы� Павлодар� мемлекеттік�
уни�вер�ситетінде� маши
нажасау� саласын� дамыту�
бағытында� өңіріміздің� ма
шинажасау� са�ла�сының� кә
сіп�керлері,�мамандар�мен�ға
лымдар� қатысқан� дөңгелек�
үстел�өтті.�

Кездесуге ҚР Сенат депу-
таттары А. Күзеков, В. Бобров, 
М. Боротник, Е. Жұмабаев, 
ҚР Мәжіліс депутаты М. 
Пішембаев пен өңіріміздің 
бірқатар кәсі порын басшылары 
қатысты. 

Бұл жиында Павлодар облы-
сындағы машинажасау са-
ласында қызмет етіп жат қан 
кәсіпорындар мен уни вер-
ситетіміздің серіктестік қа-
тынасы туралы, аталмыш сала 
бойынша мамандар даярлау 
мен аймақтық машинажасау 
индус триясының жай-күйі тура-
лы мәселелер қаралды.

Шарада алғы сөз сөйлеген 
экономика ғылымдарының 
докторы, профессор, С.То рай-
ғыров атындағы Павлодар 
мем ле кеттік университетінің 
ректоры С. Өмірбаев оқу 
орынның жетістіктері мен ма-
шинажасау саласында маман 
даярлау мен жұмысқа орнала-
стыруда кездесетін бірқатар 
мәселелерді талқыға салды.

ҚР Мәжіліс депутаты М. Пі-
шем баев маман даярлауда 
әсі ресе, заманауи стан дарттық 
кәсіпорындарға білікті маман 
дайындау мақсатында жас 
маманның біліктілігін арттыру 
үшін шетелде оқыту, және ба-
рынша кәсібі өркендеп отырған 
нақ өндірістің өзінен тәжірибе 
алмасудың жолдарын айтып, 
барынша мемлекет тарапынан 
қолдау көрсететінін жеткізді. 

В рамках визитов в ПГУ 
им. С. Торайгырова состоя-
лись встречи с профессор-
ско-преподавательским со-
ставом университета.

Дженнифер Ухлер воз-
главляет региональный офис 
программ английского языка, 
спонсируемых правитель-
ством США. Региональный 
офис программ английского 
языка, находящийся в По-
сольстве США в г. Астана, 
охватывает своей работой 
пять стран Центральной 
Азии: Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Туркменистан и 
Таджикистан. Специалисты 
регионального офиса прово-
дят семинары и тренинги для 
преподавателей английского 
языка и поддерживают дея-
тельность профессиональ-
ных ассоциаций. 

С 2009 года ПГУ им. С. То-

райгырова является базой 
для осуществления в Павло-
даре программы English Acces 
Microscholarship Program. Она 
действует в рамках договора 
с Посольством США в Респу-
блике Казахстан. Ее цель - 
поддержка детей из социаль-
но-уязвимых семей. 

Следуя стратегии про-
граммы – «Равный доступ к 
образованию», - представи-
тели университета ежегодно 
осуществляют набор детей 
для участия в English Acces 
Microscholarship Program. За 
период действия программы 
ее участниками стали более 
80 детей из малообеспечен-
ных семей в возрасте 14-16 
лет. 

Профессорско-преподава-
тель ский состав кафедры 
иностранной филологии ПГУ 
обеспечивает подготовку де-
тей по английскому языку в 
количестве 440 часов за весь 

период обучения – это два 
академических года. 

Вообще же участники про-
граммы не только изучают ан-
глийский язык, но и знакомят-
ся с американской культурой, 
историей США, государствен-
ными символами.

Цель визита госпожи Джен-
нифер Ухлер – ознакомление 
руководства университета 
с программами английского 
языка Государственного Де-
партамента США и налажива-
ние партнерских отношений 
между региональным офисом 
языковой программы и ПГУ 
им. С. Торайгырова.

С целью обмена между-
народным опытом в обла-
сти образования, улучшения 
качества обучения ПГУ им. 
С. Торайгырова привлекает 
иностранных преподавате-
лей для проведения учебных 
курсов по различным на-
правлениям. С начала этого 

учебного года им. С. Торай-
гырова посетили около 40 за-
рубежных лекторов. В числе 
ученых, читающих лекции в 
университете, - профессора 
из России, Германии, Пор-
тугалии, Турции, Румынии и 
других стран. 

С 14 ноября по 30 ноября 
профессор Дублинского тех-
нологического института Энн 
Мёрфи (Ирландия) прочитает 
цикл лекций на тему: «Исполь-
зование парадигматических 
результатов обучения в си-
стеме высшего образования: 
основные ожидания Болонии» 
для магистрантов гуманитар-
но-педагогического факуль-
тета, в частности, кафедры 
«Педагогика и психология». В 
рамках визита также планиру-
ется публичная лекция о раз-
витии науки и образования в 
Ирландии для магистрантов 
всех специальностей ПГУ им. 
С. Торайгырова.

Ирландская гостья пред-
ставила свой институт и пре-
доставляемые образователь-
ные программы. Дублинский 
Технологический Институт 
- один из ведущих высших 
учебных заведений в Ирлан-
дии, который имеет солидную 
историю и соответствует ми-
ровым стандартам образова-
ния.

Несомненно, работа с ино-
странными преподавателями 
дает уникальную возмож-
ность для студентов и со-
трудников ПГУ им. С. Торай-
гырова обменяться опытом, 
приобрести новые знания, 
подготовить совместные ис-
следования и опубликовать 
их в зарубежных изданиях, 
реализовать совместные 
международные проекты, за-
щитить дипломные работы 
на английском языке и соз-
дать поликультурную среду 
в вузе.

Цель визита – чтение лекций для про-
фессорско-преподавательского состава, 
студентов и магистрантов факультета 
химических технологий и естествозна-
ния.

Гостя тепло приветствовал ректор ПГУ 
им. С. Торайгырова С. Омирбаев, отме-
тив, что Академиком Ергожиным создана 
известная во всем мире казахстанская 
научная школа химиков в области химии 
высокомолекулярных соединений и ион-
ного обмена. «Едил Ергожин – это ученый 
с большим буквы, который реально носит 
вклад развитие науки Казахстана об этом 
свидетельствуют его научные публика-
ции. За свою жизнь Едил Ергожаевич 

опубликовал около 1 500 научных статей, 
подготовлено 5 учебников, им получено 
свыше 300 авторских свидетельств и па-
тентов, продолжая активно участвовать в 
фундаментальных и прикладных иссле-
дованиях», - подчеркнул Серик Омирба-
ев.

Сегодня Едил Ергожаевич возглав-
ляет Институт химических наук имени 
А.Б. Бектурова, с которым его неразрыв-
но связала трудовая и научная деятель-
ность. В вузе Ергожин уделяет большое 
внимание внедрению новых форм об-
учения в учебный процесс и развитию 
университетской науки. В приоритете для 
него – вопросы подготовки национальных 

научных кадров и приобщение студентов 
к исследовательской работе.

По окончании лекции первый прорек-
тор ПГУ им. С. Торайгырова Жасулан 
Шаймарданов вручил гостю удостовере-
ние почетного профессора ПГУ им. С. То-
райгырова, отметив, что Едил Ергожин 
являет собой пример преданного служе-
ния своему делу.
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Ученые из США и Ирландии в ПГУ им. С. Торайгырова

ЧЕЛОВЕК - ГРАЖДАНИН - УЧЕНЫЙ
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УЧЕНЫХ ПГУ - В ДЕЙСТВИИ


