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С. ТОРАЙҒЫРОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ГАЗЕТІ

ОТАН АЛДЫНДАҒЫ АНТ

12 тамыз күні С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің әскери кафедрасында даярлау бағдарламасы бойынша білім
алып, кейін запастағы лейтенант атағы берілетін
студенттер әскери ант қабылдады. Осы жылы
аталмыш бағдарлама бойынша көп профильді
жоғару оқу орнының 78 студенті оқу бітіреді.
Қонақтар мен мерекеге қатысушылар алдында даму стратегиясы мен тәрбиелеу және
оқыту бойынша проректор, саяси ғылымдарының
докторы, профессор Арман Ақышев өзінің
құттықтау сөзін жеткізді. «Бүгін ПМУ мен жалпы
барлық аймақ үшін ерекше күн. Себебі біздің
облыста әскери кафедрасының түлектері 2006
жылы бітірген болатын. Екі жыл бұрын Білім және
ғылым министрлігінің, сонымен қатар, Қорғаныс
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министрлігінің көмегімен әскери кафедраның
жұмысы қайта жаңғыртылды. Бұл университет пен
аймақ үшін үлкен жетістік болып табылады» - деді
ол.
«Әскери ант қабылдауға кіріс!» командасынан
соң, әр студент жеке басымен қолына қару алып,
салтанатты түрде Отанына адал болу антын берді.
Осы сәт ант берушілер үшін ғана емес, мерекеге
келген олардың туыстары үшін де ерекше болды.
Студенттер әскери ант қабылдаған соң, негізгі
жеке құраммен сап түзеп, салтанатты маршпен жүріп өтті. Барлық жиналған қонақтар үшін
олар әскери кафедрасының әнұранын орындап,
өздерінің соңғы вальстерін билеп берді.
Салтанатты әскери іс-шара «қолы мен жүрегін
ұсыну» сәтімен жалғасты. Дәл әскери алаңда жас
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ОТБАСЫЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
Д. БАГАЕВТЫҢ 133ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ

жігіт басқа студенттермен бірге алаңның ортасына шығып, үлкен жүрек құрды. Бұл барлығы үшін
күтпеген жағдай болды. Ардақты «Иә» сөзінен
соң, аспанға ондаған әуә шарлары ұшырылды.
«Білім алатындардың қатарына қосылу оңай
емес. Екі жыл бойы студенттер әскери тәртіпті,
Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің
жарғыларын зерделеді. Соңғы айды олар Шығыс
Қазақстан облысында орналасқан 2878 әскери
бөлімінде әскери даярлықпен өткізді. Аталмыш
бөлімде олар теориялық білімдерін тәжірибеде
қолдануды, атыс техникасын, тактикалық және
инженерлік даярлықты үйреніп, басқа да әскериоқу тапсырмаларын орындады», - деді Павлодар
мемлекеттік университеті әскери кафедрасының
басшысы, подполковник Сәбит Шынтеміров.
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»: В ГЛУБИНЕ ИСТОРИИ
В Павлодарском государственном университете им. С. Торайгырова завершилась работа региональной дискуссионной площадки по реализации исторических исследований в рамках программы «Рухани жаңғыру».
В рамках встречи впервые в
республике был подписан меморандум между акиматом Павлодарской
области и Институтом истории и
этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН
РК.
В обсуждении приняли участие
заместитель акима Павлодарской
области Мейрам Бегентаев, директор Института истории и этнологии
им. Ч.Ч.Валиханова МОН РК Зиябек
Кабулдинов, депутат Мажилиса
Парламента РК Меруерт Казбекова,
руководители управлений акимата
Павлодарской области, ученые-краеведы, члены регионального проектного офиса, эксперты и пр.
Также был подписан договор об
открытии филиала института истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова
МОН РК на базе кафедры Истории
Казахстана ПГУ им. С.Торайгырова.

В ходе работы дискуссионной
площадки обсуждались вопросы подготовки трехтомного научного издания «История Павлодарской области»
силами Института истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова и павлодарских ученых-историков.
Основными темами для обсуждения стали вопросы привлечения
ученых Павлодарской области к историческим исследованиям в рамках
проектов, реализуемых Институтом,
разработка совместных проектов по
грантовому финансированию фундаментальных научных исследований в
рамках программы «Рухани жаңғыру».
По словам директора института
истории и культуры Казахстана, к.и.н.,
ассоциированного профессора Кайрата Батталова, ученые ПГУ подали
свои проекты в республиканский
реестр в рамках программы «Руха-

ни жаңғыру». Например, проект по
реконструкции и музеефикации археологического памятника Сабындыколь-3 и др.
– Надо отметить, что в данный
момент начата работа по составлению карты сакральной географии
Павлодарской области, куда будут
включены объекты культового значения древности и средневековья
(древние святилища, курганы, места
скопления петроглифов и т.д.). Вовторых – это места жизни и захоронения известных хазретов, аулие. В третью группу войдут объекты, которые
связаны с важными историческими
событиями, деятельностью общественно-политических деятелей, например, знаменитое место сражения
казахов и джунгар «Калмаккырылган»,
– сказал Кайрат Канатович.

МӘЖІЛІСМЕНДЕР КЕЛДІ
ҚР Парламенті мәжілісінің депутаттары Айгүл Нұркина мен Айзада Құрманова Павлодар
облысындағы жұмыс сапары барысында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
университетін аралады.
Мәжілісмендер
ПМУда
жүргізіліп
жатқан
жұмыстардың басым бағыттарымен,
соның
ішінде
кәсіпкерлік,
ғылыми
және
техникалық траекториясымен

танысты.
Қонақтар «Ертіс» технопаркіне экскурсия жасады. Сонымен қатар, ПМУ ғалымдары
ғылыми зердханасын көрсетті.
Сондай-ақ,
облыстағы

металлургия
саласындағы
инновациялық әзірлемелерді,
машинажасау және өзге де
білім саласындағы перспективаларды көрсетті.

ДОРОГА В НАУКУ ЧЕРЕЗ ДОКТОРАНТУРУ

22 июня 2017 года Приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан № 943 в
Павлодарском государственном университете имени С. Торайгырова была открыта докторантура
по специальностям «Филология» и «Транспорт, транспортная техника и технология».
Кроме того, университету
была выдана лицензия на подготовку
научно-педагогических кадров в магистратуру по
специальности «Юриспруденция».
Таким образом, на сегодняшний день набор
будет
осуществляться по шести специальностям докторантуры и
сорока восьми специальностям магистратуры.
Открытие
докторантуры

по филологии и транспортной
технике и технологии – это
в первую очередь результат
многолетней
работы
научных школ ПГУ. Представители
профессорско-преподавательского состава данных
специальностей являются членами диссертационных советов, экспертных групп, исследователями по грантам МОН
РК и государственным целевым
программам, научными руково-

дителями магистрантов, которые всегда успешно защищают
свои диссертации.
Магистратура по специальности «Юриспруденция» будет
готовить научно-педагогические кадры для учреждений
ДВД в области уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права,
криминологии, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности.

ҒЫЛЫМҒА САЛҒАН САРА ЖОЛ
«Астана – ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесі күндері ІІ Еуразиляқ халықаралық «Eurasian Book
Fair – 2017» кітап көрме-жәрмеңкесі аясында физика-математика ғылымдарының кандидаты,
профессор Мағзұм Мұхтаров пен С. Торайғыров атындағы ПМУ-нің математаика және информатика кафедрасының аға оқытушысы Нұрсұлу Исмағулованың «Дифференциалдық теңдеулер» оқу
құралының тұсауы кесілді.
Аталмыш еңбек дифференциалдық теңдеулер теориясының
негіздеріне
арналған.
Оқу
құралында
дифференциалдық
теңдеулер теориясының негізгі
анықтамалары мен теоремалары
берілген.
Көрме-жәрмеңке
ТМД,
Еуропа және Азияның жиырмаға
жуық
мемлекеттерінің
баспа
компанияларының,
ғылым-білім

саласындағы
ұйымдары
мен
мәдени орталықтарының басын
қосқан зияткерлік алаңы болды.
Кітап авторларының айтуынша,
ЭКСПО сияқты маңызды жаһандық
көрмемен тұспа-тұс келген бұл
жәрмеңке – еуразиялық кеңістіктегі
ең ірі мәдени-ағартушылық шара.
– ЖОО-ның мемлекеттік тілдегі
сапалы оқулықтарын дайындау
мәселесі – Қазақстанның бүгінгі

заманауи
білім
саласындағы
маңызды мәселелердің бірі. Біздің
оқу құрал сараптамадан өтіп,
Республикалық
оқу-әдістемелік
кеңестің ұсынысымен мемлекеттік
тілде жарық көрді.
Біздің оқу құрал математика
бойынша мамандардың біліктілігін
арттыруға өз үлесін қосады деп
сенеміз, – деді Нұрсұлу Мұқашқызы.
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«ЖІБЕК ЖОЛЫ» ШЕТЕЛГЕ ЖОЛ АШТЫ
Халықаралық көрмелер мен әлеуетті инвесторлар тобы клубы делегациясының сапары барысында университет ректорының міндетін атқырушы Н.Ержанов пен «Жібек жол» қауымдастығының
бас директоры ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды.
Аталған
келісімшарт
өзараинтегралды бағдарламасын
дамытуға арналған. Енді Нанкин
университетінде жылына біздің он
студентті оқыту мәселесі тұр. Меморандум бойынша сутеденттерді
50 пайыз жеңілдікпен оқыту
қарастырылған.
Білім беру саласында тәжірибе
алмасу аясында студенттер ол
жақтан тәжірибе жасауға және
сынақтан өтуге мүмкіндігі бар. Со-

нымен қатар, бірлескен ғылымизерттеу жобаларын әзірлеуге және
халықаралық конференциялар мен
семинарлар өткізуге болады.
Нанкин әуе кеңiстiгiн пайдалану
және аэроғарыштық университеті
біздің ПМУ-мен үш мәселе бойынша ынтымақтастық орнатпақ:
Техникалық бағыт, ақпараттық технология және халықаралық бизнес.
Р.Кумардың айтуынша, Павлодар
облысы аса ірі өндірістік орталық

болғандықтан, өңірді таңдаған.
Кешенді-танымдық
экскурсия
барысында профессор Раджеш
Кумарға
ғылыми-өндірістік
лабаратория мен «Ертіс» ғылымитехнологиялық саябағының соңғы
жұмыстары көрсетілді. Сонымен
қатар мейман жоғары оқу орнының
Халықаралық стартап академиясында және археологиялық музей
қорында болды.

ПМУ – ҮЗДІКТЕР ҚАТАРЫНДА
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті өзінің академиялық беделін тағы бір
мәрте растады.
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
өзінің академиялық беделін тағы бір
мәрте растады.
2017 жылы Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз
қазақстандық агенттігiнің (БСҚА)
ұлттық
рейтингіне
жоғары
оқу орындардың 66 білім беру
бағдарламалары қатысты. (Оның
38-і бакалавриат және 28-і магистратура бойынша білім беру

бағдарламасы)
34 білім беру бағдарламасының
(18 бакалавриат және 16 магистратура) ішінен біздің университет
үздік үштіктің қатарына енді.
Қазақстан-2017 жоғары оқу
орындарының ұлттық рейтингісіне
көпсалалы,
техникалық,
г у манитарлық-экономика лық ,
медициналық
және
өнер
бағыттарындағы
барлығы
61
жоғары оқу орыны қатысты. Соның

ішінде
көпсалалы
категорияға
қатысқандардың саны – 21.
Рейтинг қорытындысына сәйкес
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті үздік
бестіктің ішіне кірді. Үздік бестіктің
қатарында Аль-Фараби атындағы
қазақ
ұлттық
университеті,
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік
университеті,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті бар.

БІЗ – БЕСІНШІ ОРЫНДАМЫЗ
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті осымен жетінші мәрте Қазақстанның
үздік көпбейінді ЖОО бас рейтингісінде көшбасшылығын нығайтты.
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті осымен жетінші мәрте Қазақстанның
үздік
көпбейінді
ЖОО
бас
рейтингісінде
көшбасшылығын
нығайтты.
Білім
беру
сапасын
қамтамасыздандыру
тәуелсіз
қазақстандық агенттігінің (БСҚА)
сараптамасы бойынша универ-

ситет Қазақстан жоғары білім
беру жүйесіндегі жоғары деңгейін
сақтап, бесінші орыннан бой түзеді.
Рейтингте жоғары оқу
орны білім беру әрі ғылыми-зерттеу
жұмыстарының
әдістемелері,
халықаралық
ынтымақтастығы,
жұмыс берушілердің пікірлері және
университет жұмысының басты
көрсеткіштері болатын нақтырақ

айтсақ, ЖОО-ғы оқыту және ғылыми
зерттеулер
жүргізу
деңгейін
анықтау бағыттары бағаланды.
Ұсынылған
статистикалық
көрсеткіштер болашақ студенттер,
ғалымдар және ынтымақтастыққа
қызығушылық
танытқан
құрылымдар үшін бағдар бола алады.

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО У ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ…
Наверное, одним из ярких событий начала июля можно считать посещение семинар-тренинга доктора PhD Яромира Мастлира (Jaromir Mastalir) на тему «Личностно-ориентированное планирование» и «Драматерапия».
Яромир смог нас сплотить
в единую команд у и создать
атмосферу творчества и вдохновения. Мы даже не обращали внимания на возраст, пол,
регалии, мы были пропитаны
д у хом креатива и желанием
творить. Точность выполне-

ния задания было высшей
точкой мастерства на данном
семинаре - тренинге, задания были на первый взгляд не
сложные, но они требовали
смекалки, творчества и скорости выполнения. И хотя материал подавался с помощью

переводчика Артема Донцова,
перевод был настолько точен,
что мы не чувствовали дискомфорта. Тем более, многие
из нас говорили на английском
языке, я почувствовала, что и
мой малый словарный запас
заработал, у меня появилось
желание говорить отдельные
фразы на английском языке.
В каж дом человеке огромный потенциал знаний, опыта
и умений, но он может так и
остаться потенциалом, не реализовавшимся в жизни, а благодаря данному обучению.
Мы увидели свои сильные
стороны, над чем еще надо работать, а что-то у же пора коррек тировать, так как оно будет
тормозить в буд ущем, мешая
человек у сформироваться как
личность и как профессионал.
Результатом семинара-тренинга стал спек так ль, где мы

применили знания и навыки,
полученные от семинара-тренинга и нашего тренера. Это
действительно сильно и это
то, что мы можем использовать в работе с любой аудиторией и на любом уровне образования. У нас появилось
много друзей здесь и в Чехии,
благодаря нашей работе на

полном позитиве и креативе…
Я д умаю, такие встречи ну жны
и важны д ля нас. учиться всегда интересно, когда есть интересные учителя…

Каирбекова Б.Д.
доктор педагогических наук,
ассоциированный профессор
кафедры ПиП.
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ҚАЙЫМНЫҢ ХАТЫ

Ақын, драматург, Қазақстанның Мемлекеттік
сыйлығының , Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының
иегері, ғалым, абайтанушы Қайым Мұхамедхановтың
еш жерде жарияланбаған хаты табылды. Бұл хат өзінің
шәкірті Шаймардан Хайруллинге жазылған екен.

Қайым ұстазының шәкіртіне:
«Мен сені ұмытқаным жоқ.
Жақсы оқитын шәкіртім
болдың. Келешегіңнен үміт
күтіп,
әдебиетші-ғалым
болар деп ойлайтын едім»
-дегенінен ақын бойынан үлкен
көрегенділік пен талантты тани
білу қабілетін аңғаруға болады.
Сөзіме дәлел: облыстық
«Қызыл ту» газетінде (қазіргі
Сарыарқа самалы) 1988 жылы
22 маусым күні Шаймардан
Хайруллиннің
«Ақын
Бақы»
атты мақаласы жарық көреді.
Аталмыш мақаласын: «Ел аузында
сақталып
қалған
көпшілікке белгісіз шешендер мен ақындардың сөздерін
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жинауда кейінгі кезде батыл қадамдар жасалып жүр.
Мен де өз тарапымнан осы
бір игілікті іске әдебиетші
ретінде үлес қосу ниетімен
ақын
Бақы
Сартаевтың
ел
аузында
сақталған
шығармалары туралы бірер
сөз жазбақпын» -деп бастаған
екен. Мақалаға қарулы көзбен
зер салмасақ та, жергілікті фольклор екені бесенеден белгілі.
Ақын Бақы Сартаевтың қай жерде туып, қай жерде жерленгені
жайлы да Шаймардан ағамыз
өз мақаласында сөз еткен
екен.
Әлі де ізденіс үстінде
жүргендігін тілге тиек етіп, ақын
хақында білетін адамдар болса,

Хатта:
«Қадірлі інім Шаймарден!
Семей. 30 март 1984.
Сенің 6 мартта жазған хатыңды, одан
кейінгі екінші хатыңды және Бәтен келіннің
сәлемдемесін де алдық. Бір кездегі ұстазыңды
ұмытпай хат жазып, хабарласқаныңа рақмет!
Бәтен келінге, балаларыңа сәлем айт.
Мен сені ұмытқаным жоқ. Жақсы оқитын
шәкіртім болдың. Келешегіңнен үміт күтіп,
әдебиетші-ғалым болар деп ойлайтын едім.Абай
музейінде ғылыми қызыметкер болып істей
бастағаныңды да ұмытқам жоқ. Оған да 34 жыл
болып қалыпты. Біз де есен-саумыз. Өзім сол институттамын. Екі балам пединститутта, бір
балам педучилищеде сабақ береді. Үшеуі Семейде
басқа қызметте. Енді үш баламыз Алматыда.
Бәрінің жоғары дәрежелі білімі бар. Бір ортаншы
ұлымыз осыдан екі жыл бұрын қайтыс болған.
мақала авторына хабар беруін
де сұраған. Мен де осы тұста,
Шаймардан Хайруллин жайында
білетіндер болса, мақала авторына хабар берулеріңізді сұраймын.
Оған қоса, Май аудандық
«Шамшырақ»
газетінің
1984
жылғы 4 тамыз күні жарияланған
нөмірінде «Шешендерден сөз
қалған» мақаласы да заты бөлек
әдебиетшінің жұмысы.
Бұдан басқа, ел ішінде Шаймардан
ағамыздың
суырып
салма ақындығы жайлы жиі айтылады. Аудандық айтыстарда үнемі жүлделі орындардан
көрінгенін сол жылдардағы газет беттеріндегі мақалалардан
бірнеше мәрте жолықтырдым.
Шаймардан Хайруллин Май
ауданы «Қызыл құрама» ауылында (қазіргі Баскөл) бірнеше жылдар төңірегінде мұғалімдік қызмет
атқарған. Әдебиетке деген ерекше махаббатының
арқасында
болар, көптеген әдеби кітаптарды
том-томымен жинастырған екен.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
Сегодняшняя беседа посвящена нашему гостю, руководителю крестьянского хозяйства «Замандас» Иртышского района, депутату районного совета Бакишеву Балгабаю Каирхановичу.
- Расскажите подробнее, чем
занимается Ваше крестьянское хозяйство?
- Основным направлением является растениеводство. С 2013 года
занимаюсь животноводством, в частности, породным преобразованием.
- Какие растительные культуры
выращиваете?
- Пшеница, ячмень, овёс, лён,
масличные, подсолнечник, суданка,
сорго, просо.
- Какой урожай собираете за
год? С учетом того, что не будет никаких климатических перепадов и
сюрпризов от погоды.
- В последнее время собираем от
6 до 10 центнеров с гектара.
- А сколько гектар земли у Вас
на данный момент?
- Сейчас мы имеем 11 тысяч гектар. Это объединенные 5 хозяйств.
Мы объединились для того, чтобы
приобрести посевные комплексы и
рационально их использовать. Дело в
том, что на 2 тысячи гектар посевной
комплекс содержать очень затратно.
- Особенность Вашего крестьянского хозяйства в том, что
оно является хозяйством семейного типа. Чем это продиктовано?
Какие преимущества Вы можете
назвать в работе с собственными
детьми? Вы с ними более строгий,
чем с другими работниками или же
наоборот?
- В работе я не обращаю внимания на то, кем они мне приходятся.
Поэтому я спрашиваю с сыновей по
полной программе.
- Даже сильнее, чем с остальных?

- Работник должен, прежде
всего, работать и добросовестно
выполнять свои обязанности, родственных связей не должно быть. С
другой стороны, я понимаю, что они
продолжатели семейного дела и им
продолжать начатое мною.
- Среди ребят, которые выросли на земле, в деревнях, есть такая тенденция, что они стремятся
к комфортной и более красивой
жизни. Они готовы бросить то,
чем занимались их отцы и деды.
Вы как к этому относитесь?
- Мои старшие товарищи, друзья, родственники, с кем я работаю,
имели другое мышление. Сейчас
деревенские люди чаще отправляют
своё чадо в город, обучают на экономических, юридических факультетах. Я считаю, что это неправильно. Сейчас нет таких проблем, как
раньше. Интересно то, что многие
живут в городе по 20 лет, а ни разу
не были в театре. Мы приезжая, изучаем афиши, знаем, что сегодня
можно посмотреть. Можно организовать бизнес и в городе, и в деревне.
В деревне есть свои преимущества.
Молодые люди считают, что в городе больше перспективы, хотя у агронома перспективы больше, чем у
того же юриста. Юристов хватает. А
агроном нужен всегда. У нас в селе
тридцать крестьянских хозяйств. В
объединённом хозяйстве необходимо семь специалистов, а если не
будет агронома, то и развития не
будет.
Один простой пример. В прошлом году мне звонит сын и говорит,
что необходимо покупать фунгици-

ды. Стоимость одного литра семь
тысяч тенге. Мы посчитали, и вышла
немалая сумма. Сын объяснил мне,
что если мы не обработаем посевы,
то потеряем урожай. Мы обработали. В итоге при сборе мы получили 20 центнеров с обработанных
участков и всего 3-8 центнеров с тех
участков, которые обработаны не
были.
- Вы с кафедрой «Агротехнология» давние партнеры. Применяете ли Вы методики, новые
технологии, которые разрабатываются у нас в университете?
- В 2012 году была засуха. Нам
катастрофически не хватало семян.
Мы были в ужасном состоянии. Както нужно выживать, платить кредиты. Если я не рассчитаюсь, то в 2013
году меня ждет банкротство. В этот
момент шло совещание, которое я
посетил, и просто не поверил услышанному. Вместо привычных 120
килограммов нам нужно было сеять
66. Я обратился в университет. Мне
привели такой пример: в одном ведре картофеля тысяча штук, из них
вы вырастите тысячу кустов. Во втором ведре мелкий картофель – две
тысячи штук, т.е. две тысячи кустов.
За счет того, что семена мельче, мы
выиграли. Все соседи посеяли, как
привыкли, по 120 кг. У них все загустело, в итоге они собрали по 7-8
центнеров, в тот момент, когда мы
собрали 14.
- Теперь вы всегда консультируетесь с экспертами кафедры?
- Да. Я думаю, что элементарные
незнания людей губят все. Сейчас мы
продолжаем работать по этой мето-

Қарлығаш –ең кенжеміз.
Жеңгең – Фархинұр.
Міне, біздің қысқаша хал-ахуалымыз. Абай
музейінде істеген адамдарды ұмытпапсың. Борис Александорович Акерман үлкен ғалым адам
еді. Ол кісі қайтыс болған. Сәулет Дөнентаева
(Сәбит Дөнентаев ақынның қызы) Совет
қызыметкері болып кеткен еді. Алматыда
тұрады. Қазір пенсияда. Әдеби зерттеу ісімен
шұғылданады екенсің. Оныңа қуаныштымын.
Жазған мақала, жинаған материялдарыңды
мүмкін болса маған жібер.
Хабарласып тұрарсың.
Ағалық көңілмен – Қайым Мұқаметханов.
Р.S. Ескерткіш болсын деп
Мұхтармен
бірге
түскен
суретімді
жібердім.» -делінген екен.

Сол кітаптардың арасынан 1940
жылдары латын әліпбиімен жазылып, жарық көрген кітаптар да
шықты. Әр кітаптың арасынан сол
жылдардағы
басылымдардың,
атап
айтқанда,
«Лениншіл
жас»,
«Қазақ
әдебиеті»,
«Қазақстан мектебі», «Қазақстан
пионері» сияқты газет, журнал
беттеріндегі әдебиетке қатысты
мақалалардың
қиындылары
көптеп кездеседі.
Қайым
Мұхамедхановтың:
«Әдеби
зерттеу
ісімен
шұғылданады
екенсің.
Оныңа
қ уаныштымын.
Жазған
мақала,
жинаған
материялдарыңды
мүмкін
болса маған жібер. Хабарласып
тұрарсың.»
деген сөздеріне
қарағанда ұстазы мен шәкірті
хәл сұрасып қана қоймай, әдеби
зерттеу жұмыстары жөнінде талай сырласқан көрінеді. Өкінішке
орай осы хаттан басқа ешқандай
хат әлі табылған жоқ. Алайда бұл
ұстазы мен шәкіртінің соңғы рет

хат алмасқандары емес екендігі
анық.
Жазған
мақалалары
өзі
туған өңірінің алып тұлғалары
жайында болғандықтан болар,
ақын бойынан асқақ патриоттық
сезім байқалып-ақ тұр. Тіпті,
елбасымыздың
«Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында «Туған жерге деген сүйіспеншілік Туған елге –
Қазақстанға деген патриоттық
сезімге ұласады.
Патриотизм
кіндік
қаның
тамған жеріңе, өскен ауылыңа,
қалаң мен өңіріңе, яғни туған
жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады» деген болатын. Әрине,
ақын ағамыздың ғылымға деген, туған жерінің әдебиеті мен
тарихына деген сүйіспеншілігі,
ізденімпаздығы қазіргі жастарға
ғана емес, аға буын өкілдеріне де
үлгі-өнеге болары сөзсіз.

дике и каждый сорт так экономим.
- Какие еще методики взяли на
вооружение?
- Сейчас мы работаем больше по новой системе адаптивного
ландшафтного земледелия, которая
использует природные данные для
отдельно взятой группы. Мы стараемся не отставать от науки. Результаты должны быть совсем скоро.
К нам из Московской академии
приезжал Кирюшин В.И. и его сын.
На мой вопрос: «По какой технологии мне сеять?» он ответил, что
невозможно назначить лекарство,
если не знаешь, что болит. Может,
у вас больные почки, легкие или
сердце, а может, сердце и печень.
Сначала надо сердце вылечить, потом печень. Так и с почвой! Мы же
не знаем, что с ней происходит. Они
приехали и обследовали почти семь
тысяч гектаров земли, и после этого, объяснили, на каком поле, какую
культуру лучше сеять.
- Расскажите о нулевой технологии.
- С учетом наших климатических
засушливых условий вводится одна
заимствованная минимальная и нулевая технология, т.е мы работаем,
исключая какие-либо механические
воздействия на почву.
Сейчас мы переводим 5 тысяч
гектаров на нулевую технологию.
Сын был в этом году в Аргентине,
я посетил Оренбургскую область и
конференцию в Ростове-на-Дону.
На сегодняшний день я понимаю,
что сильное агрономическое направление в университетах не дают.
В вузе изучают материал более
узко. Студенты знают технологию,
но не знают, как с ней работать.
Нельзя подходить одинаково к разным почвам.
- Да. каждая почва имеет свои
особенности.
- Да, именно. По нулевой технологии мы меньше всего используем
химию. Не нужно покупать тоннами

азоты, если тот же азот мы можем
получить из воздуха. Наша задача
обогатить почву, а монокультура
истощает ее. Для этого необходимы знания нулевой технологии, которых в Казахстане нет, потому что
никто толком этим не занимается.
Поэтому нам приходится ездить в
Аргентину, в Америку.
Я считаю, что это упущение
идет со времен Советского Союза.
В 1898 году ученый-агроном Овсинский И.Е сказал, что надо заниматься не отвальными плугами, а мелкой
обработкой и нулевой технологией.
И он заставил это применить. Для
того, чтобы внедрить эту систему,
нужно было дать крестьянам эти
знания и научить ими пользоваться.
- Нулевая технология – это
ваша главная задача на сегодня?
- Использование химии на данный момент – временная помощь,
а не решение. Мы должны любить
почву. Если ты накопил в почве все,
что необходимо для хорошего урожая, то не нужно бояться засухи или
еще чего-то. Вот это необходимо
знать студентам и специалистам. В
Павлодарской области пятьсот крестьянских хозяйств. Их ведь тоже
надо обучать, но не все из них согласятся на обучение.
- Вы предлагаете обучать на
местах?
- В нашем сельском округе 36
крестьянских хозяйств, я хотел бы
сделать для них видеоролик и объяснить, какие современные технологии существуют и как с ними
работать. Я отлично понимаю, что
кто-то покрутит у виска, но 5-6 человек заинтересуется, и это даст свои
плоды.
Овсинский И.Е. утверждал, что
любое растение – это живое существо, которое воспринимает все
наши действия и отвечает на них. И
нам необходимо это помнить.

Бәкіжан КӘКІМ

Татьяна ВЕРВЕЙКО
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ЕРТІС
ДЛИНА 4248 км (по Казахстану — 1735 км)
Бассейн 1 643 000 км²
Исток: слияние рек: Джалгызагат-Хэ и Ул-Тургэн-Хэ
(граница Монголии и Китая) на высоте 2500 м (Кара
Ертис — Черный Иртыш)

ДЕНЬ РЕКИ ИРТЫШ
В рамках проекта «Туған жер» павлодарцы в четвертый раз
отпраздновали «Ертiс думаны», посвятив родной реке парад судов.

Организуют
праздник
Павлодарский Дом географии, управление по вопросам молодежной политики
и управление предпринимательства, торговли и туризма
Павлодарской области.
Павлодар – единственный
город, где уже четвертый
год подряд отмечается этот
праздник. В честь «Ертіс думаны» был организован ше-

стидневный экологический
сплав на шлюпочных лодках
от села Майское, в котором
приняли участие 19 человек.
На набережной развернулась седьмая по счету выставка «Туризм PVL-2017»,
проходящая в этом году в
рамках государственной программы «Рухани жаңғыру». В
35 павильонах павлодарцам
презентовали все возможно-

сти внутреннего туризма.
Свои стенды с новыми туристическими маршрутами
показали все города и районы области, а также турфирмы и организации.
Кульминацией
вечера
стал фестиваль больших и
малых моторных судов. Около 50 лодок, яхт и теплоходов
проследовали вдоль набережной Иртыша.

Қытайда оны
Эрцисыхэ
деп атайды. Ол
монғол тілінің
«Эрцыс» сөзінен шыққан (орыс
тіліне аударғанда – «жерқазғыш»). Ертіс бойында
монғолдардың пайда болуына дейін Гамеш Кимакия деп аталатын. Ертіс бойында қазіргі Павлодар
қаласы тұрған жердің маңында оның әміршісі мен Хакан-Кимакией қаласының резиденциясы орналасқан
еді. Соңғы үш жүз жыл ішінде Ертістің бойында екі
жүзден астам елді мекен, соның ішінде он екі қала
пайда болды.
Өскемен
су электр станциясының (1952-1954
жылдары), кейін Бұқтырма (1966 ж) және Шүлбі су
электр станциясының (1976-1994) құрылысы жүрді.
Осы су электр станцияларының барлығы Ертісте
маусымдық су ағысын реттеп отырады. Бұқтырма
су қоймасы әлемдегі бес жасанды су қоймалардың
қатарына кіреді. Су қоймасының ауданы – 5490 км²
құрайды. 1960 жылы Бұқтырма су электр станциясында тоғанының көмегімен су қойманы толықтыру
жұмыстары басталды.
1962-1974 гг. - строительство канала Иртыш — Караганда. Протяжённость — 458 км. Канал берёт начало из рукава Иртыша — реки Белой, выше города
Аксу.
Первые суда на Иртыше - большие плоскодонные
лодки (дощаники - делались из досок), которые с 1613
года ежегодно ходили «по соль к Ямыш-озеру» по Иртышу.
С начала XIX века на Иртыше стал постепенно
внедряться новый тип судов – коноводки, передвигающиеся по воде вверх по Иртышу с помощью конной тяги.

В 1860 году в Павлодар пришёл первый пароход
«Работник» купца Беренса.

1932 жылы Семей қаласында Үстіңгі Ертіс өзенінің
кеме шаруашылығы құрылып, өзен училищесі ашылды.
С 1965 года в Павлодаре работает грузовой порт, с
1969 – речной вокзал. От речвокзала уходили пассажирские суда в Омск, Семипалатинск и Аксу (Ермак).

Памятник природы «Гусиный перелет» открыт в
1928 г. московским палеонтологом Ю .А. Орловым. В
ходе палеонтологических раскопок было обнаружено несколько тысяч костных останков древних млекопитающих плиоцен-миоценового возраста. При
вскрытии археологами лишь небольшой части местонахождения были обнаружены остатки не менее
20 особей оленей, 40 жирафов, 130 носорогов, 200
гиппарионов и т.д.

1967 жылы құтқару станциясының жанында Ертіс
өзенінің оң жақ жағалауына апаратын паром өткелі
қалыпқа келтірілді. Құтқару станциясы Никитин
көшесіндегі 19 ғасырда пайда болған жалғыз ғимарат
еді. Уақыт өте келе өзен суымен шайылып кетті.
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«НҰР ӘЛЕМ»
Малайзия, Вьетнам,бұрынғы ТМД
елдерінің барлық көрмелерінде
болдық.
Мүмкіндіктері
мен
еңбекқорлықтарына
және
білімдеріне таң қалдық.
Дүниежүзіндегі
алпауыт
мемлекеттердің бірі — Қытай Халық
Республикасының
өкілдері
де
көрмеде төбе көрсетті. Өздерінің
павильонын «Болашақтың энергиясы. Жасыл Жібек жолы» деп
атаған, ауқымы үлкен. «ЭКСПО-2017» шарасындағы ірі кешен
5 бөліктен тұрады. Күн мен судан
энергия көздерін алудың оңтайлы
әдістерін, су электр станциясының
үлгісін, жарық пен суды үнемдеудің
жолдарын LED-экран, басқа да
құрылғылар арқылы көрсеткен
қытайлықтар үлкен дайындықпен
келген.
«ЭКСПО-2017»
көрмесі
осы саладағы мамандар мен
қарапайым келушілерге, соның
ішінде
жастардың
ой-өрісінің,

таным-түсінігінің
одан
сайын
жетілуіне игі әсер етеді дер едім.
Әсіресе, инновациялық жобаларға
қызығушылығы бар, сонымен айналысатын қыз-жігіттерге бұның
берер пайдасы мол. Бір сөзбен
айтқанда, шығармашыл жандардың
есінде бұл көрменің ұзаққа дейін
сақталатыны айдан анық. Біздің
көрмені бір рет келіп, тамашалап
кеткен адамның өзі болашақ энергиясы, оның баламалы көздері
туралы мол мағлұмат алатынына
сенімдіміз.
«ЭКСПО-2017»
көрмесі
көрермендерге жай ғылыми көрме
мен концерттік бағдарламалар ғана
ұсынып қана қоймай, бүкіл әлемдегі
энергетика тапшылығын жоюға
бағытталған адамзаттық мега жоба
екенін таныдық.
Халықаралық көрме барша
әлемге осы саладағы қазақстандық
ақыл - ойдың қуаты мен әлеуетін
паш ететін болады. Бұдан басқа,
ЭКСПО нысандары үшін жол салу,
қоғамдық көлік, коммунальдық
шаруашылық,
әуежай,
вокзал
тәрізді
инфрақұрылымдық
жұмыстар өркендейді. Бұл дегеніңіз
жаңа жұмыс орындары, Астана мен
оның маңындағы аймақтарда шағын
және орта бизнестің дамуына және
ішкі туризмнің артуына серпін бермек. Елімізге шетелдік туристер
ағыны күшейетіні белгілі. ЭКСПО
болашақта Қазақстанды ірі несиелер құюға болатын халықаралық
ақпараттық - экономикалық алаң
ретінде тануға мүмкіндік береді.
«ЭКСПО-2017»
қалашығында
еріктілердің еңбегі ерекше. Олар
ағылшын, қытай, неміс, жапон
тілдерін жетік меңгерген. Олардың
ішінде өзіміздің университеттің
студенттерін де көріп қуанып,
көңіліміз марқайып қалды.
Көтеріңкі көңілмен көрмеден
шыққаннан кейін сол күні кешке
ЭКСПО-2017
халықаралық
көрмесі аясында өткен елордадағы
«Астана
Арена»
стадионында
әншілік ерекше дауысымен әлемге
танылған Димаш Құдайбергеновтің
«Бастау»
атты
концертінде
болдық. Жүргізушілер Димашты
хабарлағанда көрермендердің дауысы алып концерт залын ұшырып
кете жаздағандай болды. Жас әнші
туған жеріндегі алғашқы үлкен

концертін «Туған жер» әнімен бастады.
Бірінен соң бірі ескі де жаңа
әндерін кезекпен орындаған Димаш
бұл күнді асыға күткенін айтады.
Концерт мазмұны мен қойылымына
әнші бала күні-түні тыным таппай
дайындалса керек.
Астана тұрғындары - «Астана аренада» өнер жұлдыздары
мұндай халық жинамаған еді деп
өз таңғалыстарын да білдіріп жатты. 30 мыңға тарта орын толды.
Ақтөбе облысының Астанадағы
күндері аясында жас әнші, әлемдік
деңгейдегі жұздыз деп айдарланып жүрген кішкентай Димаш 4
сағаттан астам уақыт ән шырқады.
Димаштың концертінде Қытайдан
келген жанкүйерлері көп болды.
Олардың ерекше дайындықпен
келгені байқалады. Қарапайым
халықтың арасында топ-топ болып
тұрған қытай жанкүйерлері «Димаш» деген ағылшын және қытай
тілдеріндегі «жанатын» жазулары
бар «кілемшелерімен» әншіге ерекше қолдау танытып отырды. Сыртқа
шыққан халық біразға дейін Димашты қимай, концертті қимай тарқамай
тұрды. Бұл да Қазақ Елінің өнерін
әлемге паш еткен әдемі кеш болды.
«ЭКСПО-2017»
Халықаралық
көрмесі
–
Қазақ
Елі
үшін
жаңа
энергетикаға,
«жасыл»
технологияға ие болудың таптырмас зор мүмкіндігі. Осы арқылы
Қазақ елі 2017 жылы
әлемге
соңғы
жаңашыл
жетістіктерді
паш етіп қана қоймай, біздің
елімізде жасампаз болатын үлкен
өркениеттің орталығына айналмақ.
Әрине, мұның барлығы Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың көшбасшылық
саясатының арқасы деп білуіміз
қажет. Қазақ Елінің одан әрі
көркеюіне және келешекте бұдан
да асқақ мақсат – мұраттарымызды
жүзеге асыруға жаңа серпін
алатынымызға сеніміміз мол.
Жер жаһан көз тіккен осынау
шараға мол мүмкіндік тудырған
университет басшылығына айтар
алғысымыз шексіз.

Когда в стране впервые проводят такую грандиозную выставку,
нужно воспользоваться моментом
и обязательно ее посетить. Мы поехали с детьми, и им очень понравилось. Дети были счастливы побывать там, несмотря на то, что за
день мы обошли очень много, и они
устали.
За время нашего пребывания
на выставке мы успели посетить
павильоны Казахстана, России, Таиланда и Германии. Каждый из них

поражает своими масштабами.
Нас просто восхитил айсберг в
российском павильоне. Это огромная глыба, отделенная атомным
ледоколом от настоящего айсберга.
Его постоянно охлаждают, чтобы
лед не начал таять. Вся композиция выставлена так, что создается
ощущение присутствия в Арктике с
северным сияньем и холодом. Этот
холод от огромной глыбы льда чувствуется даже на большом расстоянии.

Мы с удовольствием ознакомились с экспонатами германской
выставки, которые вызвали восторг и интерес моих сыновей. Там
были представлены изобретения
для строительства и транспорта:
новые машины, электровелосипед,
модель электромобиля для гонок и
технологии для «умного дома».
Для детей было очень важно и
то, что многое можно потрогать руками, понять, как это работает и с
какой целью создано. В этом плане
организаторы смогли заинтересовать даже самых маленьких посетителей. Где еще можно встретить
столько интересного?
Больше остальных поразил и
порадовал «Нұр Әлем». Наша площадка была очень большой и необычный, в форме сферы. Каждый
этаж и есть наш Казахстан, с его
историей и традициями.
В такие моменты понимаешь,
что нам есть чем гордиться. Казахстан сумел на отлично провести такое значимое мероприятие, гостеприимно собрать другие страны и
показать свои достижения, которые
в чем-то, возможно, превосходили
остальных.

– ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ БОЛАШАҒЫ

C.Торайғыров
атындағы
Павлодар
мемлекеттік
университеті,
Гуманитарлық
–
педагогикалық
факультетінің
Қазақ тілі кафедрасының ұжымы
алғашқылардың қатарында Астанада өтіп жатқан «ЭКСПО-2017»
көрмесінде болдық. Алған әсеріміз
ерекше. Нөсер жаңбырмен қарсы
алған ару Астана көрмеге келгенде күн шайдай ашылды. Кірген
бетте үлкен қабырғадағы панорама арқылы еліміздің кең – байтақ
жерін, өзен – көлдерін, таулары мен
жазық даласын көріп, жүрегімізді
қуаныш кернеді. Панорама көрінісі
арқылы Ұлы Қазақ Елінің салт
дәстүрі мен әдет ғұрыптарының
тыныс
тіршілігімен
таныстық.
Қазақ Елінің бары мен нарын
танытатын,
болашағынан
үміт
күттіретін — «Нұр Әлем». «ЭКСПО-2017»
қалашығында
орын
тепкен кешенде негізгі энергия
түрлері: ғарыш, күн, жел, су және

кинетикалық
энергия
үлгілері
көрсетілген. Сондай-ақ, «Астана
— болашақтың қаласы 2050» экспозициясы ұсынылған. Кеңінен
тоқталсақ, келушілер ғимараттың
бірінші бөлігінде Қазақстанның
тарихы және мәдениетімен, осы
күнгі тынысымен және болашаққа
құрған жоспарымен таныса алады.
Ал «Жасампаз қуат» аймағында
көрме тақырыбы аясында отандық
ғалымдардың үздік жобалары,
Мемлекет басшысының энергетика және қоршаған ортаны қорғауға
қатысты бастамалары, табысты іске
асырылатын өңірлердегі «Жасыл
экономика» жобалары қойылыпты.
«Үздік тәжірибелер аймағы» атты
арнайы павильонда тұрақты энергия көздері саласындағы технологиялар мен жобалар көрініс тапқан.
Кафедра ұжымымызбен таңнан
кіргеннен кешке дейін Орта Азия,
Европа, Африка павильондарында,
атап айтсақ, Жапон, Корей, Қытай,

«EXPO» ЕРІКТІЛЕРІ

Өңірлік ерітілерді іріктеу шарасы үш жыл бойы жүргізіліп,
бізді моральдық және физикалық
тұрғыда дайындады. Қатысуға ниет
еткендер көп болды, бірақ 150 ерікті
ғана барды көрмеге. Бұлар біздің
облыстағы жоғарғы оқу орындар
мен колледжердің белсенді әрі
жігерлі студенттері.
Бізді
функционалдық
бағыттарға қарай бөліп тастады. Әрбірінің өз міндеттері және
өкілеттілігі бар. Біздің Әлеуметтікеріктілер
орталығы
көрмеге
еріктілерді шамамен төмендегі
бағытқа
дайындады:
Қазақ,
ағылшын, қытай тілі курстарына қатыстық. Сонымен қатар,
біз алғашқы медициналық көмек
көрсету курсынан өткеніміз жөнінде
сертификатын алдық.
Павлодардың еріктілері ЕХРО
аумағына 4-ші маусымнан бастап
барды. Біз көрменің ашылу салта-

натын тамашаладық. Бұл біз үшін
үлкен жаңалық болды. Концерт
кезінде амфитеатр шоуы және салтанатты отшашу бодлы.
Көрмеде бір ай болған кездегі
ерекше әсер алған павильондардың
бірі «Нұр Әлемі», сонымен қатар,
Түркия, Франция, Финландия, Швейцария және Ресей павильондары.
«EXPO-2017»
халықаралық
мамандандырылған көрмесі – бұл
индустрияландыру символы және
техникалық және технологиялық
жетістіктерді көрсетуге арналған
ашық алаң. Бұл шамамен үш
ғасырдан бері жүзеге асырылуда
және әлемдік ғылымды дамытуда.
Бұл біздің еліміздің заман талабына сай дамуына үлкен мүмкіндік
береді.

Әлия ТУКУЕВА
«EXPO-2017» еріктісі,
«География және туризм»
кафедрасының 4 курс студенті.

Айман Зейнулина,
ф.ғ.к.,профессор
С.Торайғыров атындағы ПМУ
Қазақ тілі кафедрасының
меңгерушісі

НЕ УПУСТИ МОМЕНТ

Анара УКИБАЕВА,
начальник отдела учётных
операций
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П РИ КО С Н О В Е Н И Е
К Э Н Е Р Г И И БУД У Щ Е Г О
Казахстан – 35-я страна мира,
в которой проходит Всемирная выставка ЭКСПО-2017, посвященная
одной из актуальных проблем не
только современности, но и будущего нашего общего дома – Земли:
энергии будущего.
Я не только рада, но и горжусь
этим фактом: моя Родина достойно
подготовилась и успешно проводит это грандиозное мероприятие,
благодаря которому Республика
Казахстан стала еще более известна и узнаваема в мире. А красавица
Астана с ее современными архитектурными сооружениями, широкими
прекрасными площадями и улицами, украшенными коврами из цветущих растений – драгоценное обрамление сверкающему комплексу
ЭКСПО.
Быть современником события
мирового значения и не посетить
его я не могла. Конечно, присутствовал и профессиональный интерес.
Выставка – это прежде всего
праздник человеческой мысли, достижений и перспектив в области
энергетики всего человечества, а
не отдельных стран. И атмосфера
праздника охватывает посетителя
буквально с входа на территорию,
это было видно не только на лицах
детей, но и очень взрослых людей.
Я там не видела плачущих или капризных детей (было много и грудных детей), всеобъемлющая аура
единения всех на ЭКСПО-2017 соз-

давала атмосферу взаимопонимания, спокойной уверенности в будущем. Кстати, главный философский
лейтмотив экспозиции павильона
США и заключался в том, что мы
дети одной Земли и наше общее
будущее только в единении, и общими усилиями мы решим проблему
энергии будущего.
Суровая северная Арктика и ее
богатства – тема павильона России,
но человек всемогущ, и в полярную
ночь плавучая атомная электростанция дает электроэнергию городу, обеспечивая его жизнедеятельность. А кусок настоящего айсберга
– это возможность прикоснуться к
той части земли, куда мало кто из
нас может попасть.
Экспонаты павильона Австрии
наглядно демонстрировали, как усилия человека могут быть преобразованы в электроэнергию (особенно
это важно для детей – понимать, что
даже просто езда на велосипеде
способна аккумулировать электроэнергию).
Я была в павильонах Китая,
стран Африки, Таиланда, Сингапура, Малайзии, Великобритании, Германии, Греции и других стран. Каждая экспозиция демонстрировала
не только достижения в использовании возобновляемых источников,
но и показывала перспективы в этой
области.
Несомненно,
сверкающий
огромный шар-экспозиция страны-

хозяйки выставки – это не только
архитектурный центр комплекса
сооружений ЭКСПО, но и идейное
ядро выставки. Чудо современной
архитектуры представилось мне
удивительным сооружением из
мира фантастики. А современные
лифты, стеклянный мост на 8-м
этаже, почти на 100-метровой высоте, креативная подача экспонатов
(например, источники биотоплива –
различные сельскохозяйственные
продукты расположены в витринах
стеклянного пола) и др. вызывает
неподдельный интерес и восторг
взрослых и детей. Экспозиции 8 этажей удивительного шара открывают
перед посетителями возможности и
перспективы всех видов возобновляемых источников энергии (ветер,
вода, солнце, биотопливо и др.).
Хорошо подготовленные экскурсоводы своими объяснениями только
подогревают интерес к экспонатам.
К одному из главных и основных
результатов выставки я отношу то,
что ЭКСПО-2017, проводимое в Казахстане, зародило в душах и мыслях многих казахстанских детей и
молодежи искру творчества, веры
в свои силы, необходимости беречь
свою колыбель – Землю и что можно многое сделать, если быть вместе. Может, в подавляющем большинстве это чувство и не осознано,
но в подсознании оно зародилось,
и в будущем даст полезные ростки, которые преобразуют жизнь не

только Земли, но и будущих ее жителей.
ЭКСПО – это и наглядный урок
географии, когда дети воочию видят, сколько разных стран и народов вокруг нас. Но их всех объединяет одна общая проблема (мысль)
– энергия будущего. И в этом все

народы мира едины. Это тоже урок
воспитательного характера – мы
дети одной матери Земли.
Мустафина Раиса Мухамеджаровна,
председатель профессионального
комитета сотрудников ПГУ,
к.т.н., профессор кафедры электротехники и автоматизации

Люди, интересующиеся наукой,
увидят на ЭКСПО-2017 новые технологии, реальные возможности
применения энергии из возобновляемых источников, биотопливо,
очищение воды, электромобиль без
водителя и многое другое – одним
словом полноценная демонстрация
достижений индустриализации.
При этом выставка организована таким образом, что будет интересна и людям, далеким от научной
среды. Они увидят культурный перфоманс от всех стран мира на тему
энергии, это очень красиво, зрелищно и захватывающе. Когда гуляешь
по павильонам, чувствуешь, что далекое будущее, которое описывают
футурологи и показывают в фантастических фильмах – уже совсем
близко. На ЭКСПО-2017 удалось
создать совершенно особенную атмосферу, когда ты можешь все потрогать и увидеть своими глазами,
не выезжая из Казахстана, познакомиться с культурой и представителями огромного количества стран и
почувствовать себя частью большого целого под названием Вселенная.
ЭКСПО-2017 –
действительно грандиозное и имиджевое со-

бытие для Казахстана, которое
внесет вклад в продвижение и узнаваемость нашей страны на международной и культурной арене.
По поводу цен на еду – цены
вполне приемлемые (возле Латиноамериканского павильона можно пообедать или поужинать за 1500 тенге – шведский стол с 14.00 до 16.00,
и с 18.00 до 20.00), в немецком павильоне – есть комплексный обед,
а также многочисленные ларьки на
улицах с напитками и снеками).
Обязательно посетите культурные мероприятия в рамках ЭКСПО,
особенно те, на которые не требуется дополнительного билета. Кстати,
концерт Стива Аоки был потрясающим.
Чтобы посмотреть всё, надо несколько дней, если у вас в запасе
всего один, то идите с самого утра, и
непременно в удобной обуви.
Резюме моего отзыва: если вы
еще раздумываете, поехать или нет,
однозначно поехать. Экспо-2017 –
это MUST SEE (то, что необходимо
увидеть).

ЭКСПО 2017. MUST SEE
Честно говоря, на ЭКСПО я не
собиралась. Хотела попасть на
концерт БИ-2, когда не удалось,
решила, что не поеду. Но к концу
июля подумала, что ЭКСПО – событие международного масштаба,
которое стоит увидеть, хотя бы для
того чтобы критиковать аргументированно;-)

Принятое решение притянуло и
возможности – как раз подруги собрались поехать на концерт Стива
Аоки в рамках выставки (популярный американский DJ Steve Aoki,
занимает 7-ю строчку рейтинга Top
100 DJs журнала DJ Mag).
Итак, билеты куплены, сумки
собраны - в путь.

Первое, что бросилось в глаза – столица за последние полгода
заметно преобразилась. Кругом
цветы, инсталляции, экспо-велосипеды, экспо-надписи, ночная иллюминация стала еще ярче и красочнее, улицы чистые, и в целом все
заметные «недоделки» устранены.
На саму выставку мы отправились с утра, чтобы успеть посмотреть как можно больше.
На входе нас встретили вежливые волонтеры. На выставке созданы все условия для удобства и
комфорта: установлены интерактивные экраны – где можно полностью
ознакомиться с картой павильонов,
а также посмотреть, как добраться
в любую точку города на удобном
языке, что очень удобно для гостей
столицы и особенно иностранцев,
для пожилых людей есть прокат
кресло-каталок – очень приятно
было видеть, как дети и внуки возят по залам своих дедушек и бабушек. Также созданы зоны отдыха не
только в самих павильонах, но и на
территории выставки с причудливым
футуристическим дизайном и мягкими диванами.
Для меня казахстанский павильон остался самым запоминающимся и зрелищным. Стеклянный
пол, полумрак, музыка, зеленые технологии, фантастические интерьеры, лифты и подсветка – как в фильме «Пятый элемент».
Кроме нашего, хочу отметить
выставку Турции, Азербайджана,
Тайланда, Швейцарии, США, Артпавильон. Особенное впечатление
произвел тематический павильон
- невероятно зрелищно представлена технология Smart Grid (система,
оптимизирующая энергозатраты) и
«умный дом».

Юлия ВЯТКИНА,
Начальник отдела стратегического анализа и рейтинга
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Глагола творческая сила

Новелла
Я часто просыпаюсь по ночам. Мне снится, что я снова одна всеми забыта, покинута
– вздрагиваю и просыпаюсь от ужаса, а напротив спит он: ресницы чуть подрагивают в свете уличных фонарей, светящих прямо в окно. Он
тоже видит сон, надеюсь что-то приятное, прижимаюсь поближе и засыпаю вновь.
Он часто не высыпается: что-то пишет допоздна или читает свои книги, никогда не понимала их прелести, мне только нравится, как они
пахнут и шуршат, а вот содержание не для меня,
он иногда читает мне вслух, но от этого я только быстрее засыпаю.
По утрам его будит мерзкий звук будильника,
он открывает глаза и закрывает их снова, будто
надеется, что этот звон сжалится и разрешит
ему поспать еще. По утрам он особенно забавный: потирает глаза, зевает, возится в ванной,
пока я его не позову, а потом мы завтракаем. Я
съедаю первой и наблюдаю за тем, как ест он, уве-

*

*

*

Шашқа да түсті сәл ерте қырау,
асығып жүріп қапы қап...
Біздерден үлкен әлемде мынау,
табылмайды ғой ақымақ!
Абайды халық болған ба танып,
мыңменен жалғыз алсықан?!
Біздерден асқан жалғанда жарық,
табылмайды ғой данышпан...
Уақытқа, шіркін, кім ие деші?
Ұтамыз дейміз талай-ақ...
Біздерден асқан дүниеде осы,
табылмас, сірә, алаяқ!
Мінез де көпке жақпайды біраз...
Біздер ғой, біздер боққұмар!
Біздерден артық таппайсың, рас,
жақсылар, әсте, жоқ шығар!..
Қаскөйлік пейіл, әрине, жүр-ау,
жүрегімізді торлаған.
Табылмайды ғой фәниде мынау,
біздерден үлкен оңбаған.

рена, что он никогда не думает о еде, даже когда
ест, его мысли где-то… эх, если бы я только знала
где…мне безумно хочется быть с ним даже в его
мыслях. С тех пор, как мы познакомились, прошло 2 года, и на протяжении этих двух лет – он
и только он – мой смысл. Самый добрый и заботливый, я обязана ему жизнью, именно поэтому не
претендую на то, чтобы он был со мной 24 часа в
сутки, хоть мне и очень хочется, я все понимаю:
я не его смысл и никогда не буду им, но я рада
быть хотя бы частью его жизни. Зовет меня, и
я тут же забываю обо всем, подхожу к нему медленно, сдерживаю себя, чтобы не побежать, он не
должен знать, что я чувствую к нему. Улыбается и обнимает меня, а потом, вспомнив о чем-то
или очнувшись, быстро собирается и, позвякивая
ключами, уходит, а я остаюсь ждать – его я могла бы ждать вечно.
Бывают дни, когда он остается, иногда в такие дни к нему приходят друзья, у меня нет сво-

их, поэтому его друзья стали и моими, они ничего
от меня не скрывают и обсуждают любые темы
при мне. Некоторых его друзей я люблю больше,
чем других, они вкусно пахнут и приносят гостинцы.
Весь день занимаюсь делами, да, у меня тоже
есть дела: навожу порядок в доме, мне нравится,
как он глубоко вздыхает, когда видит мои старанья и в раздумьях чешет свою голову – ради такого я готова стараться.
А когда подходит время, сажусь у окна и высматриваю его походку среди тысяч других. Вон
он! Идет! Несусь к двери и жду, пока ключи звякнут в замке – любимый звук, символизирующий,
что он наконец дома.
-Привет, Серафима, ждала?
-Мяу!
Татьяна ДОРОШЕНКО

Сен келеген едің...

Қақтығыс

Сұлтанмахмұтқа арнау

Тәңірге, өзіме, әлемге мұңданам...
Ұқтырып береді кім маған?
(Бетінде безеудің ізі көп, айды да сұлу дейд бұл ғалам.)
Шексіздік шақырып тұр мені.
Бармаймын!
Бәрі де күрделі...
Санамда семсерлі сұрақтар айқасып...
Ол аздай сайтан кеп түртеді!
Түрімнен түндегі
жұлдыздар қашады, үркеді!
Түнімен қоңырау соғады шабыттың шіркеуі.
Бармаймын!
...Себебі қорқамын!
Майдайым жоқ, міне, сор қалың!
Барлығы бақытты.
Бәрі де мәз кілең!
Мен бе әлде, олар ма маскүнем!
Жеңілдің үстімен, ауырдың астымен... Жүре алмайм!
Басқалар жапсырған маскімен!
Өз ойым өзіме қас, білем!..
Бір кезде көкжал ем, қасқыр ем...
Ал енді мысықпын,
Иттерді көргенде қашатын түктері үрпиіп.
Миыма тыныштық бермейді бір күйік!
Қабағын жаулықтай ақ арым тұр түйіп!
Ақиқат алдымнан шықса егер нұр құйып,
Қашамын түнекке көздерім кіртиіп.
Мен үшін адалдық аспаны тым биік
және де тұңғиық!
Жеті қат қатпарлы арымның астында,
Бір ақын шыңғырад!
Тыңдасаң сен оның айқайын...
Сұмдық-ақ!
Қан төгіп жатыр деп мың сұрақ,
сол ақын мен үшін қымсынад.
Содан соң оятып кетеді. Шымшылап!
Алайда сан сұрақ
алдыма келеді қансырап.
Ұстаған семсердің жүзінен,
әлсіздеу сұрақтың қандары тамшылап!
Соны ойлап ақындық арымды қамшылап,
Атады тағы да таң жылап!

Сен келген едің «Күн боламын» деп,
«Кім боламын» деп күн болмай.
Зердеңде сенің бір ғана міндет,
бір ғана міндет тұрғандай!
Менде де сондай ақындық міндет!
Батыл қып үркек қоғамды,
елге де болмай шақырдың «жүр» деп,
жарығым, күн боп жоғалдың.
Ел сыншы маған шын жөндегенше...
Сын көрмегенше өнбейміз.
Ерсінші қоғам бір сөзіңе ерсе,
«Күн сөбегенше сөнбейміз!»
Еліңді мынау жүр жаның жебеп,
тыңдадың демек әр үнді.
Елің түсінді-ау бұл да бір көмек,
жырларыңды елеп сағынды!

Болмайсың, білем, адамға жағып,
бәрінің түсі қара-сұр!..
Біздерден асқан ғаламда жарық,
табылмайды ғой жанашыр!

Бәкіжан КӘКІМ

ЗАПОЛНИ ПРОБЕЛЫ
Правда ли, что мёд
никогда не портится?
Высокая концентрация сахаров
затрудняет развитие микроорганизмов, поэтому мед не прокисает и не протухает. Однако при длительном хранении часть летучих
веществ испаряется, что ослабляет аромат. Поэтому старый мед
хотя и пригоден в пищу, но считается недоброкачественным продуктом. Согласно потребительским
стандартам, срок годности меда
при правильном хранении составляет 8–12 месяцев в зависимости
от сорта. Реально же некоторые
сорта сохраняют свои свойства
до нескольких лет.
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Жалбыздан соң
ауыз қуысы неге
суық болады?
Ментол суықтық рецепторларына
әсер
етеді

ПРОБ

ЕЛЫ

Ертедегі адамдарда
тісжегі болдыма?
Иә

13 700 – 15000 жыл бұрын
қазіргі
Марокко
аумағында
тұрған 52 адамның сүйектерінің
зерттемесінен олардың 49-да
тістерінің
тісжегісі
болғанын
көрсетті. Ал, көбінің тістері қатты
бұзылған. Шынымен, сол заманда мұндай сырқат жиі кездесетін
болған. Ғалымдар мұны сол кездегі
тамақтанудың ерекшеліктерімен
байланыстырып отыр. Олардың
тамақтану
рационын
емен
жаңғақтары мен басқа да
тұқымдар құрайтын. Көмірсумен
аз
мөлшерде
қоректенген
қауымда тісжегі сирек кездесетін.

Влияет ли Wi-Fi
на здоровье
человека?
Нет

Согласно официальному заключению Всемирной организации здравоохранения, основанному на анализе почти 25
000 исследований, достоверных
данных о каком-либо влиянии
устройств Wi-Fi на здоровье человека не получено. Нет и теоретических оснований предполагать
такое влияние: мощность радиоизлучения, обеспечивающего работу устройств Wi-Fi, чрезвычайно
низка и сопоставима с фоном космического радиоизлучения в том
же диапазоне частот.
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В чем разница между
ишаком и ослом?
С точки зрения биологии,
ни в чем
Оба слова означают животное,
принадлежащее к виду Equus asinus.
Как предполагается, слово «осел»
унаследовано русским языком от
древнего общеславянского, а в нем
представляло собой переделку готского слова asilus, в свою очередь
восходящего к латинскому asinus.
Слово «ишак» пришло в русский
гораздо позже, не ранее XVI века,
из тюркских языков. Им принято называть только домашнюю форму
животного, в то время как «осел»
может означать как домашнего, так
и дикого осла, который до сих пор
встречается в северо-восточной
Африке.

Температура
белгілі
бір
көрсеткішке
дейін
төмендеген кезде олар миға
жүйке испульсын жібереді.
Терморецепторлар тек қана
температураның
өзгеруін
ғана емес, сонымен қатар
кейбір химиялық заттарды да сезінеді. Сондай-ақ,
суықтық рецепторлар ментолмен де қоздырылады.
Тіпті ментолдың шамалы сумен ерітіндісі суытқыш әсер
береді. Яғни, ментол суықтың
иллюзиясын емес, шынымен
де төмен температурасына ұқсас әсер береді. Ментол суық секілді ауырсынуды басады. Сондықтан оны
жиі опа-далапқа, және емдік
жақпа майларға қосады.
Оны теріге жаққан кезде
қышыну мен тітіркенуді басады. Сондықтар ащы тамақ
ыстық болып сезіледі.

Неге түйелердің
бірінде екі өркеш,
ал кейбірінде бір
өркеш?
Белгісіз

Бір өркешті түйе нар деп
аталады. Ол Солтүстік Африка мен Оңтүстік-Батыс Азияда мекендейді. Екі өркешті түйе
(айыр түйе) Орталық және Орта
Азияда мекендейді. Бұл жануар
өркештерінің
санынан
басқа, дене сәйкестігімен және
жүндерінің ұзындықтарымен де
ерекшеленеді. Екеуінде де эмбрион шағында екі өркеш бітеді.
Бірақ нардың өркештері көп
ұзамай біреу болып қалыптасады.
Осы тұжырымдама екі өркешті
түйені анағұрлым ертерек пайда
болған ерекшелік, ал бір өркештіні
кейінгі эволюциялық жетістік деген
болжамға негіз береді. Шынымен
де, нарға екі өркештің қосылуы
қандай пайда әкелетіні түсініксіз.
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Лайфхаки для компьютера:
полезные советы
Наверное, нет такого дома, где не было бы компьютера. Большинство жителей нашей Земли активно пользуются всемирной паутиной, кто – то проводит большую часть времени за работой, а кто-то играет в игры, расслабляясь и получая удовольствие.
Ноутбук или персональный компьютер прочно вошли в нашу жизнь, и все уже даже не представляют, как
жить без этого чуда техники, Особенно для тех, чья деятельность и работа связана именно с интернетом.

Лайфхаки
для компьютера

Хотите
эффективно
избавиться от пыли, которая скапливается на клавиатуре? Тогда возьмите обычный стикер и липкой частью

аккуратно проведите вдоль
рядов с кнопками.
За чистотой монитора необходимо следить регулярно. Пыль на нем оседает с невероятной скоростью. Если
не хотите оставлять чистку
монитора без должного внимания, стоит обзавестись
для этой цели обычной салфеткой из микрофибры.
Ну а тем, кто любит прикольные штучки, подойдет
компьютерный лизун. Прикольная вещь, которая буквально прикрепляет к себе
грязь, способна проникнуть
в любое, даже очень маленькое отверстие, и при этом
многоразовая. После исполь-

зования ополосните лизуна в
прохладной воде.
Многих очень раздражают провода, которые так
часто пригождаются во время работы за компьютером.
Мышка, принтер, гаджеты и
многое – многое другое не
будет работать без присоединения к разъемам ноутбука.
Порой даже можно запутаться во всех этих шнурах.
Но для того, чтобы организовать удобное и красивое
хранение, понадобятся обыкновенные
канцелярские
зажимы.
Каждый проводок пометьте цветным скотчем и
даже можно их подписать, и
теперь вы будете знать, что
к чему нужно присоединять.
К тому же не нужно будет искать разъем в бесконечном
бардаке под столом.
Любите необычные и красивые гаджеты? Тогда держатель для проводов сделайте

из человечка из детского
конструктора. Смотрится он
оригинально и поднимает
настроение!
Наверняка многие люди
- это любители полежать в
кровати и поработать одновременно. Но, как известно,
класть ноутбук на мягкую поверхность категорически запрещается. Это грозит перегревом и выходом из строя
внутренних частей. Кулер
из-за того, что он будет закрыт, не сможет полноценно
обеспечить охлаждение процессора, а это очень плохо.
Поэтому обзаведитесь специальной подставкой. Ну а
если у вас нет возможности
это сделать быстро, но на помощь придет лоток от яиц.
Оригинальный и очень полезный лайфхак для компьютера, не правда ли?
Не редко приходится перепечатывать текст с бумаги
на компьютер, и не совсем
удобно было это делать без
специальных
держателей.
Облегчить рутинную работу
поможет простая вешалка
на зажимах. Одна сторона
крепиться к монитору, но
не забудьте подложить чтонибудь мягкое, чтобы не испортить его, а вторая держит
лист бумаги.

9 лайфхаков при работе
с браузерами
1.

Открыли очень много вкладок в Chrome? Чтобы
перейти к нужной, нажмите
Ctrl + порядковый номер
вкладки(CTRL+1, CTRL+2 и т.д.).
А чтобы прокручивать их по
порядку —«Ctrl + Tab».

2. А вот это сочетание клавиш поистине спасительное.
У многих не раз случались

ситуации, когда важное рабочее окно закрывалось по
ошибке. Вернуть все на место
помогут три спасительные
клавиши «Ctrl + Shift + Т».

3. Сочетание «Ctrl + Shift
+ Del» откроет окно, в котором можно чистить историю посещений в браузере.
Очень удобно, если нужно
замести следы быстро

зывается Диспетчер задач.
Он позволит перезагружать, управлять или закрывать каждую вкладку, при
этом не трогая остальные.

4. Вам не нужно открывать меню масштабирования, чтобы увеличить или
уменьшить страницы в Хром.
Просто воспользуйтесь клавишами CTRL + «+» или
CTRL + «-» (работает и на
цифровой клавиатуре). Или
при зажатой CTRL прокрутите вперед или назад колесико мыши.

5. Бывает так, что данные для входа нужно ввести на другом компьютере,
но вы забыли логин и/или
пароль. Доступ к вашим
credentials (пара «логин—
пароль») можно получить
следующим образом. На
ПК с Хромом зайдите в настройки (иконка из трёх
горизонтальных полосок)
в левом верхнем углу браузера. На открывшейся
странице справа сверху в
поле с текстом «Поиск настроек» введите часть слова «пароль», например,
«парол». Система подсветит
все включения введённой
последовательности букв.
Внизу в секции «Пароли и
формы» вы увидите ссылку «Управление сохраненными паролями»: Жмём по
ссылке — и вот они, искомые пары логина и пароля!
Открывшаяся таблица называется «Сайты с сохранёнными паролями». Ещё
проще получить доступ к
сохранённым паролям можно по короткой внутрихромовской ссылке chrome://
settings/passwords
6. Чтобы сразу же найти
значение слова, введите в
поисковой строке Google:
define: [ваш поисковый запрос].
7. Чтобы скачать видео с
YouTube, вставьте ss перед
youtube.com.

8. Чтобы просмотреть
историю браузера можно
воспользоваться функцией
из Меню->История, а также
по комбинации Ctrl+H
9. Диспетчер задач для
работы с вкладками Chrome
- при нажатии Shift+Esc, вы-

10 лайфхаков MS Word
1. Быстро вставить дату
в документ можно с помощью комбинации клавиш
Shift+Alt+D. Дата вставится в формате ДД.ММ.ГГ. Такую же операцию можно
проделать и со временем
при помощи комбинации
Shift+Alt+T

2. Как часто бывает,
что мы, забыв выключить
CAPSLOCK, набираем текст
заглавными буквами. Как
правило,
пользователи,
заметив ошибку, просто
стирают текст, и набирают
его заново. Однако, есть и
другой способ. Достаточно
выделить текст и набрать
комбинацию Shift/F3.
3. Для того, чтобы вернуть тексту исходное форматирование, нужно нажать комбинацию клавиш
Ctrl+Spacebar

4. Чтобы удалить целое
слово можно использовать
сочетание клавиш «Ctrl +
Backspace»
5. Как повторить предыдущее действие в Ворде
(например, ввод текста или
использование стилей для
определенных текстовых
фрагментов)? Нажмите на
клавиатуре F4, и последняя выполненная команда
продублируется.
6.

Привыкли двигать
курсор при помощи стрелок на клавиатуре? Но в
таком случае он будет совершать движение лишь
по одной букве. Зажмите
и удерживайте Ctrl, и тогда
указатель будет передви-

гаться уже по целым словам!

7. На панели инструментов есть кнопка для
подчеркивания текста, но
намного удобнее и лучше
смотрится текст, когда подчеркнуты только слова,
без пробелов. Достигнуть
такого результата можно – выделив текст и нажав комбинацию клавиш
CTRL+SHIFT+W.

8. Функция «Сократить
на страницу» пытается
сжать текст на одну страницу за счёт незначительного уменьшения размера
и интервалов текста. Перейдите к настройкам ленты

быстрого доступа, выберите «Другие команды»,
переключите появившееся
меню на «Все команды»,
после чего перелистните
список до команды «Сократить на страницу» и
перекиньте её в правое
окошко. Теперь всего один
клик отделяет «хвостик» от
обрезания.

9. Если вместо клавиши
Prt Screen нажать Alt + Prt
Sc — вы сделаете скриншот
не всего экрана, а только
активного окна
10. Не выполняйте ручную нумерацию абзацев
или страниц. Для нумерации абзацев следует применить
нумерованные
списки, а для нумерации
страниц – выполнить команду Вставка > Колонтитулы > Номер страницы.
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ОТБАСЫЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
Д. Багаевтың 133- жылдығына орай

ФОТОЖЫЛНАМАШЫ
Қазіргі уақытта адамдардың
өздерін қоршаған ортаны, туғантуыстарын
күнделікті
өміртіршіліктерін суретке жаңа технологиялар арқылы түсіргенімен,
бұдан 15-17 жыл бұрын ондай
фотосуреттер тек фотосалондарда ғана шығарылатын. Ол кезде
әркім қалтасына камералы телефон салып жүру деген тіпті мүмкін
емес болып көрінетін. Алайда,
қазіргі таңда суретке түсуге және
түсіруге барлығымыз құштармыз,
бірақ туған өлкеміздің шынайы
тарихын бейнелей білу бәріміздің
қолымыздан келе бермейді.
Осы ретте, Павлодар өңірінің
тарихына байланысты естеліктер
мен
фотодеректер
жақсы
сақталғанын атап кетуге болады.
Себебі оның жылнамасын кәсіби
фотосуретші Дмитрий Поликарпович Багаев жүргізген болатын.
Бүгін оның өмірі, отбасы мен
шығармашылық жолындағы қиыныстау кезеңдері жайлы әңгіме
етеміз.
Өлкетанушы, фотограф Дмиртрий Багаевтың фотосуреттері
арқылы 20- ғасырда өмір сүрген
қазақтардың өткенін зерделеп, тарихын тануға болады. Суретші сол
заманда өмір сүрген қазақтардың
мәдениетін,
тұрмыс-тіршілігін,
менталитетін аса шеберлікпен
түсіріп, өз көрермендерін әлі күнге
дейін таң қалдыруда, тамсандыруда. Бүгінгі таңда Дмитрий Багаевты
Қазақстан фотоөнерінің классигі
деп атайды. Ол өзінің өмірін Павлодар Ертіс өңірінің деректі хроникасын құру ісіне арнады.
Осыдан басқа, ол мақалалар,
конспектілер, өмірбаяндық және
күнделік жазбалар, естелік жазбалар, іскерлік қойын дәптерлер
сынды
ауқымды
деректі
мұраларды қалдырды. Дмитрий
Багаевтың өміріне көптеген адамдар
қызығушылық
танытады.
Д.П.Багаев атындағы мұражайүйіне келушілер де фотошебердің
қасында болған адамдар туралы,
оған демеушілік көрсеткен анасы,
жұбайы және балалары туралы
білуге тырысады.
АТА-АНАСЫ
Фотосуретші бала күнінен
бастап
көп
қиындық
көрді.
Отбасындағы
әлеуметтік
таршылықтың
салдары
білім
алуына кесірін тигізді. Олардың
иелігінде кішкене жер үлесі мен
үй ғана бар болатын. Бірақ, Багаевтар отбасының бар байлығы
– балалары. Яғни Дмитрий мен
Максим. Әкесі
Поликарп Максимович Багаев қарапайым шаруа адамы болған. Бірақ жеке
кәсіппен
айналысуға
жердің
тапшылығы кері әсерін тигізді.
Поликарп Максимович Солтүстік
Двина өзендерінің баржаларында,
кемелерінде кемеші, кейін суағар
болып жұмыс істеді.
Анасы оның жас кезінен жанында болған. Ол да қарапайым

жұмысшы болды. Дима 7 жасқа
толған кезде әкесі ауыр сырқаттан
қайтыс болды. Жетім қалған отбасы өз күндерін өздері көруге
мәжбүр болды. Анасы өздеріне
тиесілі жер телімін өңдеп, егін
егумен, ал Дима жаз бойы мал
бағумен айналысатын.
Кейін
кірпіш зауытында жұмыс істеді.
ТАНЫСУ
Дмитрий Поликарпович кейін
Павлодарға келіп, өзінің өмірі
мен қызметін біздің қаламен байланыстырды. Отбасын құрып,
бала-шағалы болды. Багаев Омбы
қаласынан Павлодарға келгеннен кейін жеке фотосалон ашуды
ұйғарды. Бастабында фотосалон
бөлмесін жалға алып жұмыс істеді.
Кейіннен бөлме иесінің қызы Марина Степановнамен көңіл жарастырып, 1912 жылдың сәуір айында заңды түрде отбасын құрды.
Дмитрий ол кезде 28 жаста болса,
Марина 24 жаста еді. Бір жылдан
кейін жеке үйлі болды, тұңғыш балалары дүниеге келді. Осы үйде балалары ер жетіп, өзі құра бастаған
облыстық өлкетану мұражайына
алғашқы жәдігерлерді орналастырды. Кейін осы үйде оның
мемориалдық мұражайы орналасты.
ҮЛКЕН БАЛАЛАРЫ
Дмитрий Поликарпович пен
Марина Степановна алты бала
өсіріп тәрбиеледі. Оның бесеуі
ұл, біреуі қыз. 1930 жылдардың
басында Павлодарда аштық салдарынан тараған кезік ауруына
суретшінің балалары мен жұбайы
да шалдықты. Біраз уақыттан кейін
Марина сол сырқаттан көз жұмды.
Осы жағдайдан соң Дмитрий Багаев қайта шаңырақ көтермей, балаларын бір өзі тәрбиеледі.
Үлкен ұлы Николай әкесінің жолымен кәсіби фотограф атанады.
Николай әкесінің басшылығымен
фотосурет өнерімен танысып,
фотографтың шеберлігі ең алдымен оның дүниетанымына,
ал содан соң фотоаппараттың
техникалық сипаттамасына байланысты екеніне көзі жетеді
1940 жылдан бастап «Большевиктер жолы» газетінің беттерінде
Николайдың еңбектері басыла
бастайды. Олар түрлі мамандық
иелерінің портреттік суреттері болатын. Соынмен қатар, Николай
өмірдің барлық салаларындағы
әртүрлы оқиғаларды да назардан
тыс қалдырмады.
Николай спорт жанкүйері болатын. 1941 жылы Павлодардан
Семей қаласына дейінгі және Семейден Павлодар қаласына дейінгі
шаңғы өткелін басқару мүмкіндігі
бұйырды. Өткелге қатысушылар
26 килограмнан тұратын әскери
жабдықпен жолға шықты. Олар
винтовка, газқағар, күрек, оққалта,
бағыт картасы, тұсбағдар, дүрбі,
«ФЭД» фотоаппараты сынды заттармен және 7 күнге жететін азықтүлікпен жабдықталып аттанды.

Спортшылар аз аудандармен және
қарағай орманы арасымен жүріп
өту керек болды.
Екінші ұлы Владимир де
фотограф болды. ҰОС майданында танк басқарып, 1944
жылдың қазан айында рота
старшинасының
қызметін
атқарды. Ұлы Отан соғысы майданында немістерге қарсы шабуылға
шыққан уақытта Владимир байланысшыларды
жұмылдырып,
Дивизияның
басқару
пунктін
қорғап, басшылығындағы әскер
алдында өзінің ерлігімен және
батылдығымен үлгі бола білді.
Бірнеше рет «Жауынгерлік еңбегі
үшін»,
«Ерлігі үшін» медальдарымен және Қызыл Жұлдыз
орденімен, сонымен қатар, Ұлы
Отан соғысының ІІ дәрежелі
орденімен марапатталды.
Майданнан оралған соң, Владимир Багаев өмірін Павлодар
қаласында өткізді.
Александр атты ұлы
жас
кезінен
сурет
салуға
деген
құмарлығымен ерекшеленді. Мектеп кезінде барлық көркемөнерге
байланысты шараларға қатысып,
газет шығарып, плакат, ұран жазып, портрет салуды бастаған.
Александр әкесінің арманы –
суретші болуды іске асырды.
1935 жылы ол Ленинградтық
архитектура техникумына оқуға
түсті. Білім алған жылдары Александр көптеген қиындықтарға
тап болды. Дегенмен, ол сүйікті
ісі - көркемсуретпен айналысудан
бас тартпады. Техникумға түсу
үшін емтихан тапсыру кезінде
Александр Көркемөнер акедемиясына барып, гипсты фигураларды салып, әйгілі суретшілердің
жұмыстарын зерделеді. Кейін оның
10 дана суреті орыс мұражайының
көрмесіне қойылды.
Архитектура техникумындағы
оқуын аяқтап, үздік бағамен дипломын қорғаған соң оны ЖШҚӘ
қатарына
қосып,
Артиллерия
мектебіне командир оқуын оқу
үшін жіберді. Александрдың кейінгі
өмірі белгісіз. Отбасымен хат алмаспады және соғыстан оралмады.
СҮЙІКТІ ҚЫЗЫ
Әйелі
дүниеден
озған
соң жалғыз қызы Валентина
көмекшісіне айналды. Әкесі мен
ағаларына қамқор болу және
тұрмыстағы барлық әйел адамның
ісі оның мойынына жүктелді. Дмитрий Поликарпович қызын қатты
жақсы көретін, оған қамқор болып,
өңірімізде өткізілген экспедиция
мен саяхаттарға ертіп алатын.
Валя да ағалары секілді әкесіне
көмектесіп, суретке түсіру үдерісін
бақылап, фотоісіне үйренді.
1942 жылдың мамыр айында Валентина ерікті түрде отыз
үш қыздың қатарында майданға
аттанды. Соғыста ол радиошы
болып қызмет етті. Бірақ, басшылар оның майданға дейінгі
мамандығын білген фотограф
қызметіне ауыстырды. Валентина
соғыс бойы қолынан фотоаппаратты түсірген емес. Ол алғы шепте жүріп, төбеден оқ жауып жатса
да болып жатқан оқиғаны суретке
түсіріп, бар жағдайды қағаз бетіне
басып шығарып жүрді. Бірнеше
рет батылдығы үшін алғыс жарияланып, «Жауынгерлік еңбегі
үшін» медалімен және Ұлы Отан
Соғысының ІІ дәрежелі орденімен
марапатталды.
Валентина майданда өзінің
болашақ жары, Қызыл әскер
командирі Петр Петрович Филипповпен танысып, тұрмыс құрды.
Күйеуге шықса да әкесінің тегін
өзгертпей Багаева болып қала
берді. Кейін олар күйеуі екеуі

Свердловск қаласына қоныс аударды.
Валентина Дмитриевна 2003
жылы әкесінің яғни, Д.П. Багаев
атындағы мұражай-үйіне келіп,
«Фотографии длиною в жизнь»
атты фильмнің тұсау кесеріне
қатысты.
ӘКЕСІНІҢ ЖОЛЫМЕН
Дмитрий
поликаповичтің
соңғы балалары – Борис пен Леонид анасыз өсті. Сондықтан оларға
бір өзі тәрбие беру оңай болған
жоқ.
Борис
Жапониямен
өткен
соғысқа
қатысып,
Сейсин
қаласындағы шайқаста ерлігімен
көзге түсті. Ол қарсыластың
тылындағы
теміржол
көпірін
миналап тастады. Борис, соғыс
кезеңінде де фотоға түсіру үшін
уақыт табатын. Әкесіне жазған
хатының бірінде Борис фотопластинка, таспа мен қағаз жіберуін
сұраған. Борис соғыстан оралған
соң Ямышево ауылында тұрып,
сонда фотограф қызметін атқарды.
Леонид болса бала кезінен
көгершіндерге
қызығушылық
танытып, есейген кезінде де сол
сүйікті ісімен айналысты. Ата-анасынан мұраға қалған үйінде өзінің
отбасымен тұрды.
Жасына байланысты Леонид
майданға бармады. Олар әкесімен
үлкен балалардан хабар күтіп,
үйде қалды. Оларға Павлодардан
майданға кеткен жауынгерлерден хат келіп тұрды. Сол хаттарда
олар үйдегі туған-туысқандарын
фотосуретке түсіріп, жіберулерін
сұрайтын. Мұндай хаттар жауапсыз қалмайтын. Дмитрий Поликарпович уақыт тауып, өтініштерін
орындауға
тырысып,
есесіне
алғыстарын алатын.
Леонид
әкесінің
жанында
жүріп, фотоға түсіру өнерін де
кәсіби түрде жылдам меңгеріп
алды. Содан соң, тарихи-өлкетану
мұражайының
фотографы
қызметін атқарды. Зал экспозицияларын көркемдеп, фотоқорларды
құрып, жылжымалы көрмелерге
арналған фото өнімдер мен
фотосуреттерді
дайындау
үдерісіне белсене қатысып жүрді.
Өзінің
кәсіпқойлығымен
Павлодар облысының мектеп,
мәдениет үйлері жанындағы «кіші
мұражайларды» көркемдеуге зор

үлесін қосты. Оның фотосуреттері
шынайылықты,
оқиғаларды,
қайталанбас
құбылыстарды,
өңір өмірін бейнелейтін. Әкесі
мен баласы бірге жұмыс жасайтын. Дмитрий Поликарпович –
мұражай директоры, ал Леонид
фотограф болды. Олар бірігіп
экспозицияларды құрып, бірге
фоторепортаж жасап, суреттерді
іріктейтін. Д.П. Багаев атындағы
мұражай-үйіндегі
экспозицияларда олардың бірігіп жұмыс жасап жатқан шығармашылық сәт
түсірілген деректі кинохраника
сақталуда. Осы жазба 1957 жылы
«Қазақфильм» студиясымен журналистер Павлодар Ертіс өңірі
жайындағы жылнаманы түсірген
кезде жасалды.
Жалпы,
Багаевтар
отбасы өте үлкен әулет. Олардың
отбасылық құндылықтары мен
дәстүрлері олардың өмірге деген
көзқарастарын анықтауда негіз
болды. Үйлерінен тыс жүрген
кезде де олар жүректерінде
орнатылған құндылықтарға сәйкес
әрекет ететін. Осының барлығы
Дмитрий Поликарповичке жан
тыныштығын бергені сөзсіз. Отбасы мен ұрпағы оны көптеген
қиындықтарға төтеп беруге, өз
ісінің шебері атануға көмектесті.

Надежда МАЙБА,
Суреттер Багаев отбасылық
мұрағатынан алынды,
Аударған – Тілеуберді САХАБА
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Я РКОде н ь

Синими, желтыми, розовыми, зелеными, фиолетовыми цветами
раскрасил воскресное утро фестиваль «ЯРКОкросс».

Со словами «Алоха, Павлодар!» участникам нужно
было преодолеть пять станций, на каждой из которых
бегущих посыпали цветной
безопасной краской-пудрой.
Организаторы отметили, что
нет никаких ограничений по
времени: можно бежать, идти
и даже ползти. Нужно было
соблюдать только два правила: быть в белом на старте и
стать максимально ярким на
финише.
– На сегодняшний день
ЯРКОкросс – единственное
мероприятие в Казахстане, в
рамках которого расходуется
несколько тысяч тонн яркой
краски-пудры, - сообщили ор-

ганизаторы. – Ежегодно в нем
участвует 25 тысяч активных
казахстанцев всех возрастов.
Семейные пары бегут вместе
с детьми и внуками, тем самым приобщая молодое поколение к здоровому образу
жизни.
По итогам марафона нет
победителей и проигравших,
фестиваль был задуман как
социальный. Каждый марафонец оплатил взнос за участие
в ЯРКОкроссе. А собранные
средства пойдут на приобретение деревьев, которые
будут высажены в сентябре в
Парке имени Ю.Гагарина.
Самый лучший способ
прочувствовать и проник-

нуться эмоциями фестиваля
– принять в нем участие. Мы
так и сделали. Многие журналисты наравне с участниками проделали путь от старта
до финиша и «пережили»
все пять станций. Неизгладимое впечатление, которое
осталось в памяти каждого,
запомнится надолго. Несмотря на то, что пришлось в
разукрашенном виде возвращаться через весь город
домой, пугая пожилых, веселя взрослых и детей, хочется
повторить это приключение
ещё не раз.
Валерия ДЖЕМБЕТОВА
Фото: Станислав МАНАКОВ
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