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ЗИНАИДА ТАБАКОВАНЫҢ ЕРЕКШЕ ҮЛЕСІ
Даналығы мен еңбегін университетке арнаған профессор, мерейтой 

иесі Зинаида Петровна Табакова білім ошағымыздың басшылығы атынан 
Басқарма төрағасы – ректор Ерлан Шулановтың құттықтау лебізін қабыл 
алды.

Университеттегі қызметтік жолында оқытушы өзін құзыретті маман 
ретінде көрсете білді. Ол «Орыс тілі мен әдебиеті» кафедрасында сабақ 
беріп, ұзақ жылдар бойы басқарды. Берген тәлімі мен сабақтары 
әрдайым жоғары кәсіби деңгейімен ерекшеленіп келеді.

Зинаида Петровнаның бастамасымен кандидаттық диссер
тацияларды қорғау кеңесі ашылды. Ондаған диссертациялар 
профессордың жетекшілігімен қорғалды. Осы салада шәкірттер 
тәрбиелеп шығарған оқытушының зор еңбегі байқалады.

Тәжірибелі ұстаздың 200ге тарта ғылыми еңбектері жарыққа 
шыққан. Бүгінде көпке қадірлі оқытушының ғылыми мектебі Қазақстанда 
ғана емес, шетелде де танымал, оның ғылыми қызметі туралы 
Хельсинкиде басылып шыққан «Кто есть кто в современной русистике»» 

атты халықаралық энциклопедияға енгізілген.
Сондайақ, шығармашылық еңбек жолында Зинаида 

Петровнаның ғылыми қызығушылықтары өте кең: синтаксис, 
этнопоэтика, лингвомәдениеттану, когнитивтік лингвистика, 
әлемнің тілдік суреті.

Оқытушының кәсіби шеберлігі, қажырлы еңбегі және 
белсенді қоғамдық жұмысы жоғары наградалармен: «Ерен 
еңбегі үшін», «Еңбек ардагері», «ҚР білім беру ісінің үздігі», 
«Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгілері, «СҚО 
Құрметті азаматы» атағы, ҚР ҒЖБ министрлігінің, облыс әкімінің 
құрмет грамоталарымен марапатталды.

Құрметті Зинаида Петровна, мерекеңізбен құттықтай 
отырып, сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, еңбегіңіздің жемісін 
көріңіз деп тілейміз!

www.nku.edu.kz

История
 

Kozybayev University

«Быть интеллектуальным центром 
образования, науки и культуры, 
драйвером социальноэкономичес
кого развития Северного Казахстана»  
такой девиз Kozybayev University.

В этом году СевероКазахстанскому университету 

имени М. Козыбаева исполняется 85 лет. Он прошел не 

один этап прежде чем сформироваться как ВУЗ, которым 

является сейчас. Мы считаем, что история KU  это ряд 

последовательно сменяющих друг друга этапов 

становления и стремительного развития, который должен знать 

не только студент, но и каждый человек вышедший из нашего 

региона. Из института, состоящего всего из двух факультетов, 

он превратился в многопрофильный университет в арсенале, 

которого теперь 8 факультетов и 60 специальностей.

(Продолжение на стр. 9)
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ҚЫЗЫЛЖАР ӨҢІРІНДЕГІ ЖАС ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ БІЛІМ ҰЯСЫ

Журналист мамандығы – 

қиындығы мен қызығы мол, жанжақты 

шығармашыл болуды талап ететін 

жауапты сала. Сондықтан осы саланы 

таңдаған білім алушыларға болашақта 

журналистика саласының білгір де 

білікті, кәсіби жоғары маманы ретінде 

қалыптасуы үшін Манаш Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан уни

верситеті Тарих, экономика және құқық 

факультетіне қарасты «Журналистика» 

кафедрамыздың профессороқытушы

лары аянбай еңбек етуде.

Биыл журналистер мамандығын 

дайындау үрдісімізге 25 жыл толып отыр. 

Тарихымызға тоқталатын болсақ, алғашқы 

журналистика саласы бойынша орыс 

тобының ашылуына дәнекер болған 

филология ғылымдарының докторы, 

профессор Зинаида Табакова болса, ал 

қазақтілді журналистерді даярлауға 

бастамашылдық танытқан, осы істі үлкен 

қажырлы еңбекпен алып жүрген құрметті 

әріптесіміз, журналистғалым Зарқын 

Тайшыбай.

Осындай зиялы ұстаздардан дәріс 

алып, түлеп ұшқан журналистер өңірімізде 

ғана емес, республикамыздың түкпір

түкпірінде, шетелдерде қызмет 

тауып, медиа тұлға ретінде 

қалыптасып, еңбек етіп жүр.

Соңғы жиырма жылдың 

ішінде 600ден аса жас маман 

дайындап шығарған кафедра

мыздың абыройы асқақ. 

Бүгінде өңіріміздің БАҚ саласын 

толығымен  қамтамасыз етіп 

отыр. «Qyzyljar» 

телеарнасының директоры 

Ерлан Тоқшалық, «Soltüstık 

Qazaqstan» облыстық газетінің 

бас редакторы Ербақыт 

Амантайұлы, «МТРК» теле

арнасының шефредакторы 

Дана Ғизатова, ҚР Қорғаныс 

министрлігі медиаорталығы бастығының 

орынбасары, подполковник Руслан 

Жангулин, Солтүстік Қазақстан облысы 

әкімінің баспасөз хатшысы Тимур 

Әбдірешов, «Первый Северный» 

телеарнасының бас редакторы Нұргүл 

Алина, «Хабар» және «Хабар24» 

арналарының тілшілері Айдарбек 

Балғабеков пен Самат Жақыпов сияқты 

мақтан тұтар шәкірттеріміз аз емес.

Университетіміздегі қазақ және орыс 

филологиясы кафедрасының жанынан 25 

жыл бұрын ашылған журналистика бөлімі, 

бүгінде жеке отауын тігіп, алтыншы жыл 

«Журналистика» кафедрасы болып отыр. 

Алғашқы жылдары мамандықтың 

бакалавр дәрежесін ғана даярласа, қазір 

магистрлерді де оқытады.

Студенттердің тәжірибелік дағды

ларын жетілдіру мақсатында осыдан екі 

жыл бұрын университет жанындағы 

«Медиа орталықпен» бірлесіп, студент

тердің «Парасат» редакциясын ашқан 

болатынбыз. Ол жерде студенттеріміз 

өздері газет шығарып, арна тілшісінің 

дағдысын үйреніп, журналист кәсібін 

тәжірибе жүзінде шыңдауда. Нақты 

айтсақ, әр түлегіміз медиа саласындағы 

заманның жаңа ағымымен қатар адымдап, 

конвергентті журналист болу мақсатын 

алға қойған.

Бұқаралық ақпарат құралдары заман 

ағымының кәсібі. Дәуірдің даму үдерісіне 

ілесіп отыруға тиісті кәсіп. Сондықтан 

соны өзгерістер мен инновациялық 

дамулар біздің кафедра ұжымына да биік 

мақсаттар жүктейді. Оған біздің еліміздің 

білім саласына көрсетіп отырған қолдауы 

да үлкен демеу.

Қазіргі кезде Манаш Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан 

университетіндегі іргелі кафедралардың 

бірі – «Журналистика» кафедрасында 

филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент Зарқын Сыздықұлы Тайшыбай, 

филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент Мырзантай Қожабайұлы Жақып, 

аға оқытушы Гүлгүл Қуатқызы Түлешова, 

магистр Татьяна Александровна 

Морозова, магистр Айсара Қайсарқызы 

Шалабаева, магистр Гүлшара 

Жоламанқызы Мұхаметжан, әдіскер 

Нұргүл Болатқызы Айтенова ғылым және 

жоғары білім саласында жемісті қызмет 

етіп жүр.

Еліміздің дамуына ықпал етететін 

басым бағыттар бойынша кадрлар 

даярлауға бағытталған халықаралық 

«Болашақ» бағдарламасы еліміздің 

азаматтарына әлемнің үздік жоғары оқу 

орындарында тегін білім алуға тамаша 

мүмкіндік жасауда. Жыл сайын 

қазақстандық жастардың ғана емес, орта 

буын өкілдерінің де әлемнің ең үздік оқу 

орындарында тағылымдамадан өтуге 

мүмкіндігі алуда.

Осы орайда, журналистика саласы

мен байланысты қарқынды дамып келе 

жатқан цифрлық технологиялар жағ

дайында АҚШтың НьюЙорк қаласындағы 

Фильм академиясында сегіз ай тәжі

рибемді шыңдай түсуге мүмкіндік алдым.

(Соңы 3бетте). 
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(Басы 2бетте). 

Университетте қызмет атқара жүріп, 

«Медиасауаттылық», «Медиаэтика» және 

«Датажурналистика» пәндерін жоба 

шеңберінде зерттеудің нысаны етіп алып, 

ізденіс жұмыстарын жүргізгенім 

тағылымдамадан өту барысында үлкен 

септігін тигізді. Себебі осы пәндер 

шеңберінде қарастырылатын өзекті 

мәселелер, алған дәрісімнің «Broadcast 

journalism» бағытында қызықты сала 

екендігіне көзімді жеткізді.

АҚШ Халықаралық даму агенттігінің 

(USAID) қолдауымен MediaCamp Орталық 

Азия бағдарламасы аясында медиа және 

цифрлық сауаттылық бойынша грант 

жеңіп алып, қазақ тіліндегі 

«Медиасауаттылық» көмекші оқу 

құралының алғашқы авторы атануым, 

сонымен қатар «Жарнама саласындағы 

медиасауат» тақырыбына арналған тағы 

бір гранттың иегері болуым менің ғана 

емес, «Журналистика» кафедрасының да 

абыройын асқақтатты деп ойлаймын.

Жалпы менің авторлық еңбектерім 

журналистика саласының қат 

әдебиеттерін толықтырғаны сөзсіз.

Шет елде жүрген күндерім мен үшін 

табысты болды, саланың біраз мәселесін 

басқа қырынан тануға жол ашты. Ең 

маңыздысы, тағылымдама шеңберінде 

медиаөнімдерді таратуға жауап беретін 

платформалардың түрлі жүйесін танып, 

бағдарлама талабына сәйкес 

ұсынылатын  

кәсіби бейнемонтаж жүйелерінің санатына 

жататын компьютерлік бағдарламадарды 

меңгеру, олжалы болуымның бір көрінісі 

деймін.

Үйренген дағдыларым мен алған 

тәжірибемді шәкірттерімінің бойына 

сіңіруді міндетім санаймын. Заманауи 

мультимедиалық контент құруға, 

аудиторияны жетекші мамандардың 

дағдыларымен таныстыруға, деректі 

киноның репортері, продюсері және 

режиссері болуға, студенттердің 

аудиовизуалды контент жасауда 

шығармашылық қызмет түрі ретінде 

экрандық режиссура ерекшеліктерін 

меңгеруге көмектесіп, баулуды көздеймін.

Осы орайда айтпағым, болашақ 

журналистерге дәріс беру барысында, 

практика 

бағытына аса назар аударуды бірінші 

орынға қою керек. Себебі ұсынылатын 

медиа контент бұрынғыға қарағанда 

анағұрлым интерактивті.

Соңғы заманауи ақпараттық

коммуникациялық технологияларды 

енгізумен қатар, медиа ресурстық базаны 

барынша пайдалануға мүмкіндік беретін 

құралдардың ерекшелігін кәсіби деңгейде 

игеріп, қолдана білуіміз уақыт талабы 

болып табылады.

Айсұлу Жақсылыққызы 

ШАЙКЕНОВА,

«Журналистика» кафедрасының 

меңгерушісі, филология 

ғылымдарының кандидаты.

ҚЫЗЫЛЖАР ӨҢІРІНДЕГІ ЖАС ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ БІЛІМ ҰЯСЫ

Ғылым министрлігінің 
бағдарламасы жүзеге асуда

Инновациялар және интерна

ционалдандыру мәселелері жөніндегі 

Басқарма мүшесі Дәмел Мектепбаева 

АҚШтан келген оқытушы Тимур 

Альфред Мавлютовпен кездесті. Ол ҚР 

Ғылым және жоғары білім министр

лігінің шетелдік ғалымдарды еліміздің 

жоғары оқу орындарына тарту бағ

дарламасы аясында университетімізде 

қызмет жасау үшін келді.

Тимур Альфред Мавлютов – PhD 

докторы, Висконсин Мэдисон 

университетінің оқытушысы (Вис

консин қ.) Қозыбаев университетінің 

медицина факультетінде сабақ бере 

бастайды.

Америкалық әріптес «Офталь

мология негіздері» пәнін бір ай бойы 

«Жалпы медицина» білім беру бағ

дарламасының студенттері үшін 

ағылшын және орыс тілдерінде 

оқытады.

Өткен жылы министрліктің осы 

бағдарламасы бойынша біздің сту

денттерімізге Литва, Болгария, Түркия, Италиядан 

келген шетелдік мамандар дәріс оқыды.

#KozybayevUniversity#KU
www.nku.edu.kz
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12 студент LOGO 
бағдарламасымен 
Германияда болды

Университет қабырғасында «Тұрақты 

ауыл шаруашылығы және цифрлық транс

формация жағдайында білім беру» 

Халықаралық ғылымипрактикалық конфе

ренциясы өтті.

Басқосуға LOGOe.V (Германия) 

қауымдастығының төрағасы және 

қызметкерлері, ASA (Германия) халы

қаралық бағдарламасының бакалаврлары 

мен магистрлері, отандық және шетелдік 

университеттердің өкілдері, фермерлер 

мен органикалық өнім өндіретін 

компаниялар, университеттің студенттері 

мен ПОҚ жиналды.

Жыл сайын біздің ЖОО студенттері 

де Германияның агроқұрылымдарында, 

экологиялық кәсіпорындарында ақы тө

ленетін практикадан өтеді. Бүгінде универ

ситетіміздің 14 студенті LOGOe.V 

бағдарлама

сы бойынша 

Германияда 

тәжірибеден 

өтуде.

Меннен 

Хартвиг, 

LOGOe.V 

қауымдас

тығының 

төрағасы 

Қазақстан, 

Ресей, 

Өзбекстан, Германиядан келген конфе

ренцияға қатысушыларды құттықтады. Ол 

бірлестіктің елі

мізбен 18 жыл

дан бері жұмыс 

істеп келе жат

қанын атап өтті. 

«Бұл бағдар

ламаға Алматы, 

Астана, Қоста

най, Көкшетау, 

Орал, Жамбыл 

және Петропавл 

қалаларынан 

300ден астам 

студент қатыс

ты.

Кездесуде ауыл шаруашылығын 

тұрақты дамыту, органикалық даму тұр

ғысынан Қазақстандағы мәселелер тал

қыланды.

Қазақстан органикалық ауыл шаруа

шылығы қозғалысы федерациясының 

төрағасы Ев

гений Климов

тың айтуынша, 

бұл секторда 

жыл сайын 

шамамен 10% 

тұрақты өсу 

байқалады, 

органикалық 

өнімдерді сату 

нарығы артып 

келеді: «Жалпы 

қазір 

Қазақстанда  Еуропалық 

Одақ стандарты бойынша сертифи

катталған 300 мың гектарға жуық жер бар. 

Тұтастай алғанда, органикалық егін

шіліктің мемлекет үшін оң аспектілерінің 

толық тізбесі бар, өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігі мен экспорттық әлеуетті 

арттырады».

Қатысушылар ауыл шаруашылығы 

білімінің болашағы мен мүмкіндіктерін 

қозғады.

«Экологиялық таза өнім мәселесі 

бәріміз үшін өзекті. Қазақстан Еуропалық 

Одаққа органикалық өнімдерді экс

порттаушылар арасында 9шы орында. 

Әзірге облысымызда органикалық өнім 

өндіретін 3 кәсіпорын бар. Бұл бағытта 

біздің әлеуетіміз өте зор»,  деді СҚО ауыл 

шаруашылығы басқармасы басшысының 

орынбасары Жанат Тоқсанбаев.

Атап өткен жөн, бүгінде оқу ордамыз 

бен LOGOe.V. шамамен 10 жыл 

ынтымақтастық құруда. Ұйым кәсіптік 

оқытумен, органикалық егіншілікпен 

айналысады. Ауыл шаруашылығы маман

дықтарының студенттері үшін практикалар 

мен семинарлар ұйымдастырады, оларға 

қазірдің өзінде 4000нан астам бала 

атсалысты.

#KozybayevUniversity#KU
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Білім, ғылым және өндіріс: өзара байланыс қырлары
Білім, ғылым және өндірісті интеграциялау мәселелеріне 

арналған кездесу университет қабырғасында Дүниежүзілік стандарттау 

күнінде өтті.

Дөңгелек үстелге Петропавл қаласының өнеркәсіп 

кәсіпорындарының өкілдері, Инженерлік және сандық технологиялар 

факультетінің ПОҚ мен білім алушылар, сондайақ Астана және Алматы 

қалаларының ғалымдары жиналды.

Жоғары оқу орындарының инновациялық қызметін 

дамытудың қазіргі кезеңінің ерекшелігі – зерттеу, өндіріс және 

кадрларды даярлаудың бірыңғай процесіне біріктіретін ғылымибілім 

беру кешендерін құру қажеттілігі болып отыр. Бұл барлық кезеңдердің: 

білім – ғылым – өндіріс арасындағы тығыз ынтымақтастығын қамтиды. 

Сондықтан қала кәсіпорындарымен байланыс орнату, техникалық 

тапсырмаларды анықтау өте маңызды. Ісшара дәл осыған бағытталды.

Ө.А. Жолдасбеков атындағы механика және машинатану 

институтының бас директоры Амандық Төлешов Қозыбаев 

университетінің ғылыми әлеуетімен жақсы таныс екенін атап өтті. Ол 

мұнда бірнеше жыл бірінші проректор болып қызмет атқарды. Осы 

уақытқа дейін байланыс үзілген жоқ.

«Біз Солтүстік Қазақстан ЖООмен бұрыннан 

байланыстамыз. Бүгінгі таңда осы жерден көптеген 

ғалымдар біздің бағдарламаларымызда орындаушы 

ретінде жұмыс істейді. Атап айтқанда, біз сорғы жасау 

бағдарламасын әзірледік, онда В. Савинкиннің 

жетекшілігімен ғалымдардың бүкіл тобы жобаның ғылыми 

міндеттерін шешуге қатысады»,  деді ол.

«Өндіріссіз ғылымды дамыту мүмкін емес. Ал 

нақты сектордан серіктес пайда болған кезде біз алға 

қадам басамыз»,  деп есептейді Азаматтық авиация 

академиясының ғылыми қызмет және цифрландыру 

жөніндегі проректоры Қайрат Көшеков.

Бүгінгі таңда ИСТФ өңір кәсіпорындарымен 

бірлесіп 3 ғылыми жобаны іске асыруда және біздің 

ғалымдар жаңа ашуларға әрдайым дайын.

#KozybayevUniversity#KU
www.nku.edu.kz

Ғылым департаментінің тыныстіршілігі
Біз сіздерді ЖОО бөлімшелерімен таныстыруды жалғастырамыз. Бүгін 

біз Ғылым департаменті туралы айтатын боламыз. Қызықтың барлығы осында! 

Университеттің Жас ғалымдар кеңесімен бірлесе отырып, олар түрлі ғылыми 

байқаулар өткізеді. Онда әртүрлі курс студенттері, магистранттары мен 

докторанттары қатыса алады. Ең инновациялық жұмыстар ақшалай 

сыйлықтармен және шағын гранттармен ынталандырылады. Олар жеңімпаздарға 

жобаларын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Биылғы оқу жылына көптеген 

ғылыми байқаулар жоспарланған. Қатысу үшін үлкен жетістіктер маңызды емес, 

тек қызықты жоба ойлап тауып, оны жүзеге асыру жеткілікті. Сонымен қатар, жыл 

сайын Ғылым департаментінде сантүрлі тақырыптар бойынша пайдалы 

семинарлар мен тренингтер өткізіледі: шетелдік басылымдарда мақалалар 

жариялау, әлемдік жетекші ғылыми деректер базасы, ғылыми жобаларды 
табысты іске асыру тәжірибесі және т.б. Егер сіз өзіңізді зерттеулер мен стартаптарда көрсеткіңіз келсе, № 2 ОК, 203 кабинетіне 

хабарласыңыз. Мұнда университеттің ғылыми қызметінің жаңалықтарымен танысасыздар.

#KozybayevUniversity#KU
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Қозыбаев университетінің тарих мұражайында атақты 

археолог Виктор Зайберттің атаулы залының салтанатты 

ашылуы өтті. Виктор Федорович – тарих ғылымдарының 

докторы, профессор, Герман археологиялық институтының, ҚР 

Қоғамдық ғылымдар Академиясының корреспондентмүшесі, 

әлемдік аты бар ғалым. Ол бізді Ботай мәдениетімен 

таныстырып, 1980 жылы Ботай елді мекенін (қазіргі СҚО 

аумағында) ашты. Дәл осы жерде жылқының алғашқы қолға 

үйретілгені дәлелденді.

Виктор Зайберт біздің жерлесіміз, тас дәуірінің 

ескерткіштерін зерттеу саласындағы маман, бірнеше ғылыми 

жаңалықтардың және Солтүстік Қазақстанның ежелгі тарихы 

туралы 100ден астам кітаптар мен мақалалардың авторы.

Оның өмірі біздің оқу ордамызбен тығыз байланысты. 

Мұнда ол педагог, тарих кафедрасының меңгерушісі, декан, 

проректор болып жұмыс істеді. Сондайақ оқуғылыми орталығын 

басқарды, Солтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясының 

жетекшісі болды.

30 қыркүйекте ол 75 жасқа толар еді. Осы күн 

қарсаңында ЖООда В.Ф. Зайбертке арналған зал ашылды, 

мұнда ғалымның еңбектері, фотобейнематериалдары, жеке 

заттары жинақталған. Интерактивті стендтердің көмегімен 

келушілерге көрнекті қазақстандық археологтың өмірбаяны, 

ғылыми жаңалықтары, мұрасы туралы айтылады.

www.nku.edu.kz

Белгілі ғалымға құрмет Оқу ордамызда ойлап табылған 
қызықты жоба

2018 жылы Қозыбаев университетінің базасында 

Ғылымитехнологиялық су орталығы құрылды. Оның құрамына 

университеттің ғалымдары кіреді, студенттер практикадан өтеді.

Өткен жылдан бастап Петропавлдан ағынды сулар 

ағып жатқан жерді қалпына келтіру мәселесімен тығыз 

айналысты. Жыл сайын көктемжаз мезгілінде қалаға жағымсыз 

иіс су қоймасынан шығады. Бұл мәселенің шешімі университетте 

шығарылған хлорелла микробалдырының штаммы болды. Оның 

400 тоннасын өткен жылы ҒТСО қызметкерлері жинақтаушы 

тоғанға енгізген болатын.

Жұмыс тіпті қыста да тоқтаған жоқ. Мұның бәрі өз 

нәтижесін көрсетті: сутегі сульфидінің шығарындылары едәуір 

азайды, судағы оттегінің концентрациясы артты, су қоймасын 

өзінөзі тазартудың табиғи механизмдері іске қосылды.

Хлорелла зиянды заттарды «жей» бастады, оларды 

өңдеп, оттегін шығарды. Сонымен қатар «жасыл көмекші» 

ағынды сулардағы заттармен қоректенеді және судың 

«гүлденуіне» жағымсыз иіс тудыратын балдырлардың басқа 

түрлерін басады.

Жыл сайынғы тексеру кезінде «Қызылжар су» ЖШС 

Бақылау кеңесінің мүшелері де оң динамиканы байқады 

(теңгерімінде биотоған бар).

Мамандардың айтуынша, қазір хлорелла тоғанға 

тұрақты негізде бекітілуіне қол жеткізу керек. Содан кейін тазарту 

қондырғыларын жөндеумен қатар, біршама жылдар бойы 

шешілмеген мәселені жеңуге болады.

Ғылымитехнологиялық су орталығы ғалымдарының 

жұмыстары 2023 жылға дейін жүргізілетін болады. Қазір 

хлорелла университет қабырғасында «өсіріледі». Содан кейін 

«толық аяқталған» технологиясы «Қызылжар су» ЖШСне 

беріледі, олардың аумағында фотобиореактор қойылады және 

олар өздері биоматериал өндіре алады.

Айта кетсек, бүкіл қаланың биологиялық 

тұндырғышын тазарту үшін Қазақстанда алғаш рет осы 

микробалдырды қолдануда.

#KozybayevUniversity#KU
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Университет студенттерге арналған IT мектебін ашуды жоспарлап отыр

зияткерлік инфрақұрылымын одан әрі дамыту болып табылады.

Parakozm Ltd компаниясы Zeba Academy деп аталатын кәсіпорны арқылы білім беру мазмұны мен оқу ресурстарын 

қамтамасыз ету бойынша белсенді жұмыс істейді.

Біздің университетте студенттерге арналған IT мектебі тегін болады. Сондайақ, кейбір оқытушыларымыз сонда сабақ бере 

алады. Оның негізінде ақпараттық технологиялар саласындағы студенттерге арналған IT курстары мен қосымша тұрақты ісшаралар 

өткізілетін болады. Сондайақ, IT Хаб, ZebaAcademy студенттері мен түлектері үшін фрилансерлік және желілік мүмкіндіктерді ұсынады 

және Қозыбаев университетінің ақпараттық технологиялар факультетінің IT түлектерінің жобаларын жүзеге асыру үшін инвестиция 

тартуға көмектеседі.

#KozybayevUniversity#KU
www.nku.edu.kz

Қозыбаев университеті мен Parakozm Ltd халықаралық компаниясы 

арасында Ынтымақтастық туралы келісімге қол қоюдың арқасында мүмкін 

болды. Әріптестер тобының қатарына БАӘ, Үндістан және Қазақстанның кәсіби 

мамандары кіреді. Компания АХҚО және ITAstana HUB халықаралық 

технопаркінің мүшесі болып табылады.

Негізгі қызметінің бағыттары EdTech және ITконсалтинг (IT Хаб, 

LMS білім беру платформаларын, мобильді қосымшаларды, кітапхананы 

цифрландыру шешімдерін және т.б. іске қосу жобаларын әзірлеу). Мұндай 

ынтымақтастықтың мақсаты ҚР мен СҚО ақпараттық, білім беру және 

Жастар сыбайлас жемқорлыққа қарсы
Қозыбаев университетінде ҚР Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігі төрағасының бірінші 

орынбасары Дмитрий Малаховпен кездесу өтті.

Шараға Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимыл 

агенттігінің СҚО бойынша департаментінің басшысы Сергей 

Перов, СҚО әкімдігінің білім басқармасының басшысы Нәзір 

Жәшібеков, ЖОО мен колледж студенттері арасынан «Sanaly 

urpaq» қоғамдық бірлестігінің белсенділері қатысты.

Диалог форматында өткен кездесуде өскелең 

ұрпақты адалдық пен инабаттылық рухында тәрбиелеу 

тақырыбы қозғалды. Сондайақ сыбайлас жемқорлықпен 

белсенді күресудегі жастардың рөлі талқыланды.

Басқарма Төрағасы – Ректор Ерлан Шуланов 

университетімізде ашық әрі адал білім алуға жағдай 

жасалғанын мәлімдеді:

«Біз университетке тек диплом алу үшін келгендерді емес, 

білім алғысы келетін студенттерді қабылдаймыз. Сондықтан біз 

ресейлік жоғары оқу орындарынан келетін «бүйірлік жолды» жаптық, 

ҚОТ студенттерін күндізгі оқу бөліміне ауыстырдық.

Бүгінде университетте барлық шешімдер алқалы түрде 

қабылданады. Биыл студенттерді жатақханаға орналастыру тәртібі 

барынша ашық әрі жедел жүргізілді».

Ресми бөлімнен кейін студенттер баяндамашыларға 

сұрақтар қойып, өз ұсыныстарын білдірді.

#KozybayevUniversity#KU
www.nku.edu.kz



| 8 •  ЖАҢАЛЫҚТАР

Халықаралық бағдарлама оқытушысы

Біз сіздерді Аризона университетімен бірлескен халықаралық 

бағдарламалардың оқытушыларымен таныстыруды әрмен қарай 

жалғастырамыз.

Биыл университетімізге «Жоғары математика» пәнінен сабақ 

өткізуге Рустам Гатамов шақырылды. Ол көптеген мамандықтар бойынша 

студенттерге сабақ береді. Олардың қатарында болашақ инженерлер, 

биотехнологтар т.б. бар.

Оқытушы Назарбаев университеті мен Вандербильт 

университеттерін тәмамдады. Бүгінде Ultrafastpumpprobespectroscopy 

(ультра жылдам пробеспектроскопия) саласында зерттеу жүргізеді.

Осыған дейін АҚШтың Вандербильт университетінің оқытушы 

көмекшісі қызметін, Афина қаласындағы күрделі жүйелерді математикалық 

модельдеу бойынша докторлық мектебін аяқтаған.

Алматыдағы ТяньШань ғылыми станциясында, сондайақ, 

Курчатов қаласындағы Ұлттық ядролық орталықта тағылымдамадан өтті.
#KozybayevUniversity#KU

www.nku.edu.kz

Бізбен бірге жүгір!

Төзімділік пен жеңіске деген ерікжігер 

танытқандардың барлығын нағыз спорт, сергектік біріктірді. 

Оқу ордамыздың 85 жылдығына арналған жаппай жеңіл 

атлетикадан жарысқа 700ге жуық адам жиналды.

Барлық спортшылар 3000 метр қашықтықты еңсере 

алды. Олар 1ші корпус алаңынан Абай, М. Жұмабаев, 

Қазақстан Конституциясы, А. Пушкин көшелерінің бойымен екі 

кезеңмен: алдымен оқытушылар мен қызметкерлер және 

студенттер жүгіріп өтті.

Марафонға белгілі WBA және IBO кәсіпқой 

боксшысы Жанат Жақиянов және жарыс бойынша 

сурдлимпиада ойындарының жеңімпазы Фархад Қыстаубаев 

спортшылары қатысты.

Мәреге жеткен барлық қатысушыларға нөмірлері 

бар сертификаттар берілді. Соған сәйкес шара соңында 

университеттің брендтік өнімдерімен қоса 30дан астам бағалы 

сыйлықтар ойнатылды. Әрбір жеңімпаз, демеушілер 

тарапынан сыйлықтарға ие болды.

Нәтижесінде жарыс жеңімпаздары анықталды:

 ПОҚ мен қызметкерлер арасында – Салтанат 

Исмағұлова (МЖҒФ) және Дмитрий Кузьменко (ПФ);

 студенттер арасында – Никита Иост (ДШС22 

тобы), Жанар Амангелді (ДШБӘД20 тобы).

Құттықтаймыз!

Жүйрік, жылдам, шапшаң!

Петропавл қалалық саябағында студенттер арасында 

Қазақстан Республикасы күніне арналған күзгі жеңіл атлетикалық 

кросс өтті. ЖООда жыл сайын ұлдар үшін 2000 метрге және қыздар 

үшін 1000 метрге дәстүрлі жүгіру өткізіледі. Бұл жолы 70тен астам 

студент қашықтықты бағындырды.

Нәтижесінде:

1 орын – Никита Изотов (ПФ, ФКНВП21) және Ангелина 

Кудрявцева (ПФ, ФКС21); 2 орын – Вячеслав Сидоркин (ПФ, ФКС

211) және Юлия Безушко (ПФ, ФКНВП21); 3 орын – Денис Тимошин 

(ТЭжҚФ, Э22) және Даяна Ақпанова (МЖҒФ, Е20).

Сонымен қатар жарыс басталар алдында студенттерге 

Максим Чижма мен Аман Рахметовқа Мәдениет және спорт 

министрлігінің спорт шеберлері атағы берілген куәліктері, ал Никита 

Изотовқа – спорт шеберіне кандидат белгісі табысталды. Жарыста 

спортшылар жазғы және қысқы президенттік көпсайыс бойынша 

тиісті нормативтерді орындады.

Спортшыларды құттықтаймыз!

#KozybayevUniversity#KU
www.nku.edu.kz

.

KU жаңалықтарын ku.edu.kz
сайтында бірінші болып оқыңыз 
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Из института, состоящего всего из двух 

факультетов, он превратился в много

профильный университет в арсенале, 

которого теперь 8 факультетов и 60 

специальностей.  Его история длиною в 

85 лет начинается еще в 1937 году с 

«Петропавловского учительского инсти

тута», которому в 1945 году присвоили 

имя известного педагога XIX века 

К.Д.Ушинского. 

СевероКазахстанский университет имени Манаша Козыбаева  числится среди самых старейших учебных заведений 

Республики Казахстан. История KU  это ряд последовательно сменяющих друг друга этапов становления и стремительного развития. 

В этом же году институт 

сыграл важную роль в становлении и 

развитии технических специальностей. 

Поэтому внимание уделялось открытию 

филиалов Всесоюзного заочного 

машиностроительного института (учебно

консультационный пункт). И Уральского 

политехнического института  Петро

павловский ОТФ (общетехнический фа

культет).  В 1960 году был открыт ОТФ 

Карагандинского политехнического ин

ститута, на базе которого в 1994 году был 

образован Высший технический колледж. 

Далее правительство решает в тот же год 

усовершенствовать институт и на базе 

педагогического института имени К. Д. 

Ушинского открывает Северо

Казахстанский университет (СКУ), и имя 

К. Д. Ушинского исчезает из названия 

ВУЗа. В 1996 году происходит слияние 

СевероКазахстанского университета и Высшего технического колледжа в единое учебное 

заведение. В то время Казахстан шаг за шагом начал присваивать учреждениям 

государственный статус.  И 31 января 2001 года наш ВУЗ получил заветное положение и 

стал называться «СевероКазахстанский государственный университет». 

30 мая 2003 года постановлением Правительства Республики Казахстан имя 

учёногоисторика, академика Манаша Козыбаева присвоено СевероКазахстанскому 

государственному университету. 

25 мая 2020 году Приказом Министерства финансов Республики Казахстан 

"СевероКазахстанский государст

венный университет имени Манаша 

Козыбаева" входит в число 

реорганизованных университетов, 

которому, конечно же, присуждается  

название  некоммерческое акцио

нерное общество (НАО) "Северо

Казахстанский университет имени 

Манаша Козыбаева". Благодаря 

богатой истории ВУЗа, СКУ сегодня 

является коллективным членом 

Международной Академии Высшей 

школы и Международной ассо

циации университетов. При СКУ 

созданы филиалы и отделения 

Инженерной Академии РК, между

народной кадровой Академии, Национального комитета РК «IAESTE» по обмену 

студентами. Учёные университета участвуют в разработке международных, рес

публиканских, региональных, межотраслевых и отраслевых программ. 

Студентам в Kozybayev University открыты все возможности для дальнейшего 

саморазвития. У нас функционируют Ассоциация выпускников вуза, родительские 

комитеты. Студенческие общественные организации такие как, комитет по делам 

молодежи (КДМ), студенческий ректорат, первичная профсоюзная организация. Более 

(Окончание на 10стр).
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того, учащиеся свой досуг могут проводить в наших студ. театрах: Пилигрим и 

Шаңырақ. Имеется ансамбль современный хореографии «Antournan» и 

фольклорноэтнографический ансамбль «Шертер». 

Более 7 тысяч студентов обучается в нашем ВУЗе, и каждый год 

выпускает специалистов своего дела. Не могу не отметить, выпускников 2022 

года факультета истории, экономики и права, кафедры «Журналистика»  

Чинишлова Вячеслава Валерьивича.

Он является неоднократным обладателем премии «Лучший студент». 

Автор 11 научных статей, и в свои годы уже соавтором 4х учебнометодических 

пособий. 

В сфере физической культуры и спорта, можно выделить  Разумова 

Родиона Александровича. Он входит в состав национальной сборной РК  по 

кёкушинкай каратэ, и является кандидатом в мастера спорта. Также Родион 

своим опытом делиться с младшим поколением и обучает около 50ти детей. 

Среди его воспитанников уже есть чемпионы и призеры различных турниров 

мировой арены. Казалось бы, человек весь в спорте, но он оказался 

разносторонней личностью. Его имя появлялось в рядах участников научных 

конференций: МНПК «Молодежь и наука», «Козыбаевские чтения», 

«Современное педагогическое образование: Традиции. Достижения. Инновации», 

История Kozybayev University
(Начало на 9стр).

и т.д.

И это только достижения всего двух выпускников 2022 года. Наряду  с  этим  наш  университет  активно  развивает  

отношения  с  известными  учебными  заведениями  мира.  В  настоящее  время  мы  установили  тесные  партнерские  отношения  с  

более  20тью  вузами  и  научноисследовательскими  центрами.  Среди  них  есть  такие  государства  как  США,  Китай,  Россия,  

Беларуссия,  Польша,  Азербайджан,  Латвия, Турция и т.д. Особенным открытием в 2022 году стало сотрудничество с Аризонским 

университом США. Наш ВУЗ был передан в доверительное управление западному ВУЗу на 10 лет. Также с этого года в перспективе 

совместные двудипломные образовательные программы, которые открывают новые перспективы для североказахстанских 

абитуриентов. Они смогут бесплатно обучаться в двух университетах, в том числе в течение семестра в Аризоне, посещать лекции 

топовых профессоров, поднять свой уровень английского. Все это позволит легко найти работу не только на казахстанском, но и 

мировом рынке труда.

Этот год можно без сомнений назвать лучшим для Kozybayev 

University. Он войдет в историю казахстанских открытий в сфере образования и 

науки. Открыл свои двери новый «Учебнолабораторный корпус» (УЛК) Северо

Казахстанского университета им. М.Козыбаева.  В 12  ти этажном кампусе рас

положатся 73 лаборатории по инженерии и цифровым технологиям, транспорту 

и машиностроению, энергетике, радиотехнике и медицине. 

Начиная с открытия «Петропавловского педагогического института», 

мы не заканчиваем писать историю ВУЗа, и значимся не только в северном 

регионе, но и по всей стране. Сегодняшние достижения нашей альмаматер 

только доказывает, что впереди ее ждут великие свершения. 

Аида Хамзина
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В 1978 г. я поступила на 

филологический факультет Петропав

ловского  педагогического института им. 

К.Ушинского – тогда институт носил имя 

этого педагога и просветителя. Началась 

новая интересная жизнь – студенческая. 

«В беспокойном мире этом. Среди тысячи 

забот, Так прекрасно быть студентом»  

восклицает в одноименном стихотворении 

поэт и краевед Владимир Трусов, студент 

50х годов. Завязались новые знакомства с 

преподавателями, лаборантами кафедр, 

сокурсниками. Мы встретились ,чтобы 

провести вместе 4 года учебы.

Студенты приехали из многих 

районов области, а некоторые и из других 

областей и республик. На курсе нас 

оказалось 100 человек  4 группы по 25 

человек в каждой.

Обучались мы в здании, которое 

находилось на улице Интернациональной. 

Рядом располагался магазин «Дом 

одежды», а чуть поодаль родильный дом. 

В библиотеку, на мероприятия, 

мы ходили в главный корпус на улице 

Пушкина. Вчерашние школьники (а ктото 

уже и имел опыт работы) быстро привыкли 

к новому распорядку дня. Лекции, 

семинары, факультативы, подготовка к 

экзаменам… С теплотой, большим уваже

нием вспоминаю наших преподавателей. 

Хочется выразить им благодарность за те 

знания, кото

рыми они дели

лись с нами, за 

их неоценимый 

труд.

В пер

вые  дни учебы 

мы познакоми

лись  с нашим 

деканом, Михаи

лом Федоровичем  Косых. Он 

относился ко всем очень добро

желательно, опекал нас как заботли

вый отец. Михаил Федорович прора

ботал на нашем факультете год, и 

ушел в обком партии, а деканом стал 

Александр Андреевич Холодков.

На факультете имелось 2 ка

федры   русского языка и литера

туры. Во время нашей учебы к 

нашему факультету относилась и 

кафедра иностранного языка.

Кафедру русского языка воз

главляла Зоя Сергеевна Патралова, 

удивительно добрая, интелли

гентная, мудрая женщина, с которой мне 

довелось общаться не только в стенах 

института, но и в «неформальной» обста

новке за пределами учебного заведения. 

Вела она у нас курс «Историческая 

грамматика».

Затем ее сменила Зинаида 

Петровна Табакова, она только защитила 

кандидатскую диссертацию и возглавила 

кафедру, проработав в этой должности 

много лет. На кафедре русского языка 

трудилось несколько кандидатов наук, а 

также  профессор, доктор филологических 

наук Иван Александрович Фигуровский – 

исследователь синтаксиса, автор многих 

научных статей и разработок.

Кафедрой литературы руковод

ила  Тамара Абовна Рот , ставшая нашим 

куратором.  Она читала курс лекций по 

литературе 2й половины 19 века.

(Окончание на 12стр).  
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(Начало на 11 стр).

Достоевский, Толстой, Тургенев, 

СалтыковЩедрин – эти писатели стали 

нам еще ближе и понятнее, благодаря 

лекциям нашего преподавателя.

О литературе «серебряного» 

века  рассказывала Наталья Васильевна 

Вьялицина. Наталья Васильевна обла

дает  глубокой эрудицией, широкими 

познаниями в литературе. Она пришла к 

нам преподавателем после возвращения 

из Ленинграда, где защищала канди

датскую диссертацию по творчеству Анны 

Ахматовой. С большим интересом мы 

слушали ее лекции.

Изучались нами и лучшие 

произведения зарубежной литературы. С 

их творчеством знакомила нас Агриппина 

Владимировна Эсаулова.

Валерий Иосифович Любушин – 

кандидат филологических наук, общест

венный деятель, библиофил, обладатель 

богатейшей библиотеки из 20 тысяч книг, 

вел предмет «Введение в литературо

ведение» на первом курсе и  «Общее 

литературоведение» на последнем. Он 

любил проводить свои вечера наедине с 

книгой, прочитывал огромное количество 

литературы, советовал так же поступать и 

нам, будущим учителямсловесникам. Че

рез много лет с Валерием Иосифовичем 

мы стали встречаться на заседаниях 

литературного объединения при нашем 

музее, он читал свои стихи, знакомил с 

вышедшими поэтическими сборниками.

Незаметно протекли годы учебы 

– 4 года  как мало – и подошло время 

прощаться с таким родным и любимым 

учебным заведением. Впереди – трудовая 

деятельность. Сокурсники работали в 

основном по специальности, ктото же 

избрал для себя другую «ипостась». Но где 

бы ни трудились наши выпускники, все 

были убеждены – институт дал очень 

много для развития личности, и получен

ные знания пригодились в работе.

Прошло 40 лет со дня 

окончания нами вуза, и сейчас мы уже 

находимся на заслуженном отдыхе, а кто

то еще продолжает работать. Я работаю в 

областном историкокраеведческом музее 

в отделе литературы, занимаюсь изуче

нием творчества писателейземляков.

За плечами уже целая жизнь, а 

незабываемые годы учебы останутся в 

памяти самыми лучшими, самыми счаст

ливыми.

 Я и сейчас сотрудничаю с ка

федрами и русского языка и литературы, и 

с кафедрой журналистики, прихожу на 

мероприятия. Со многими преподава

телями продолжаю общаться и всегда рада 

видеть и слышать их.

Михаил Федорович Косых, 

Наталья Васльевна Вьялицина, Зинаида 

Петровна Табакова – с ними я всегда «на 

связи». Отрадно, что Зинаида Петровна 

продолжает еще трудиться на кафедре и 

учить студентов и аспирантов. Профессор 

Табакова воспитала целую плеяду 

талантливых педагогов. Некоторые из них 

пришли работать на свой родной фа

культет, стали доцентами и кандидатами 

наук.

От души хочется пожелать уни

верситету процветания, новых возмож

ностей, научных открытий.

Не прерывается связь времен. Меняются 

поколения, появляются новые технологии 

обучения, но жажда знаний, верность 

нравственным ценностям попрежнему 

остаются в приоритете.          

Ирина Матвеева, выпускница ФФ 
ППИ 1982 г., сотрудник 

литературного отдела областного 
музейного объединения.

Каждая новость рождается здесь

ТАК ПРЕКРАСНО  БЫТЬ  СТУДЕНТОМ

Альмаматер имеет богатую 85летнюю 

историю, в которой было всё: реорганизации, 

нововведения, смена руководящего состава, тысячи 

востребованных выпускников. С каждым годом в вузе 

увеличивалось количество факультетов, кафедр и 

подразделений. А в 1996 году были открыты 

собственные университетские СМИ: газета и 

одноименная телестудия «Парасат».

«Мы собрали небольшую команду: я, Борис 

Кравченко и Андрей Шпак (оба педагога с кафедры 

информатики и управления). Первый выпуск газеты был в 

преддверии праздника Наурыз. Помню, это были очень 

трудные времена. Постоянно отключали электроэнергию, особенно, в нерабочие дни. Так, в одну из суббот мы верстали пробную 

газету, уже почти закончили, и вдруг потух свет. А нам срочно нужно было показать ее ректору Галым Мутанову! Пришлось ждать. 

Продолжили работать мы тогда часа в 2 ночи и закончили только в 4 утра»,  вспоминает один из основателей телестудии, 

заслуженный профессор Сабыр Ибраев. (Окончание на 13стр).
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Несмотря на все трудности газета получила свое 

признание не только у руководства вуза, но и глав 

администрации города. Было удивительно, как региональный 

университет может выпускать собственную газету в условиях того 

времени. 

После, пришла идея создать отдельную телепередачу. 

Закупили необходимое оборудование и начали снимать все 

мероприятия, которые проходили в альмаматер.

Отметим, что на тот момент отделения журналистики 

еще не существовало. То есть всем процессом занимались 

преподаватели и студенты различных специальностей. Первыми 

корреспондентами стали Жанат Жакупов (Экономический 

факультет) и Виталий Яковлев (Технический факультет), 

звукооператорами были студенты – экономисты Ерлан Уалиев и 

Арман Ауткенов. 

 «Тексты приходилось не только проверять, но и самой 

ходить на некоторые мероприятия. Записывались на «зелёнке» в 

4 корпусе, здесь же сразу и монтировали сюжеты. Пробовались 

все, но не у каждого получалось. Главное, что студентам это 

нравилось: снимать блицопросы, бегать по корпусам, искать 

инфоповоды и т.п. Интересное было время!»,  признается 

первый руководитель телестудии Халия Жулдуспаева.  

Через год, после открытия в вузе специальности 

«Журналистика», составлением выпусков газеты и программы 

начали заниматься уже будущие акулы пера. 

Позже главным редактором стала Рахима Жумубаева, 

которая около 20 лет своей жизни посвятила любимому делу. Под 

ее чутким контролем постепенно совершенствовалась работа, 

собирался коллектив профессионалов и единомышленников, 

менялись задачи подразделения. Телестудия будто снова 

родилась: камера не успевала заряжаться, микрофон никогда не 

лежал без дела. Сотрудники и студенты с утра до вечера 

готовили свои материалы к выходу в эфир. Далее прессцентр 

возглавляли М.Шинтимиров и З.Базарбаева. 

В 2021 году в телестудии прошла реорганизация. 

Теперь за выход программы «Парасат», которая еженедельно на 

двух языках выходит в эфире регионального телеканала 

«Qyzylzhar» и одноименной газеты отвечает кафедра 

«Журналистика». А  медиацентр заботится о положительном 

имидже университета и ведёт SMM работу.

Сегодня его главным редактором является Диана 

Халимова. Под ее руководством трудятся 2 редактора, 

корреспондент, фотограф, видеооператор и видеоинженер. 

Вместе они создают качественный контент, который ежедневно 

публикуется на официальных страницах вуза в социальных 

сетях. 

В связи с веяниями нового времени к задачам 

подразделения прибавился маркетинг, а именно, продвижение 

бренда Kozybayev University через различные платформы. 

Сотрудники переквалифицировались в SMMспециалистов. 

Проведение прессконференций, встреч с общественностью, 

мониторинг Интернет пространства, сотрудничество с 

представителями СМИ, активное взаимодействие с коллективом 

вуза, создание фильмов и видеороликов об университете – все 

это работа медиацентра.

«Ежегодно наши сотрудники проходят повышение 

квалификации и занимаются самообразованием в направлении 

SMM, таргетированной рекламы. Недавно прошли курсы 

«Визуализация бренда». Шагая в ногу со временем, большое 

внимание мы уделяем развитию официальных страниц вуза в 

социальных сетях, написанию контентплана, реализации 

информационной политики и работе с хейтерами»,  поделилась 

главный редактор Диана Халимова.

Команда медиацентра сегодня – настоящие 

профессионалы своего дела, желающие постоянно творчески 

развиваться и создавать интересные, креативные материалы.

С момента создания телестудии прошло 26 лет, 

несмотря на все сложности и модернизации коллектив сумел 

сохранить основные ценности: достоверность и оперативность 

подачи информации, профессионализм и любовь к своему делу. 

Карина Сарбаева 

(Начало на 12стр).
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С чего все начиналось…

В 2008 году я пришел в СевероКазахстанский университет. Вчерашнему школьнику, да еще и из далекого села, мне тот 

момент казался одним из самых волнительных в жизни. Спустя 13 лет, когда я поступил в наш вуз уже в магистратуру, я 

снова испытал  эти невероятные эмоции. 

Меня зовут Павел Притолюк и я 

журналист. Достаточно известный, между 

прочим. То, конечно, не попытка похвас

таться своими достижениями. С другой 

стороны, за 12 лет практики действи

тельно поднакопилось поводов немного 

погордиться собой. В 2010 году, еще 

будучи студентом, я пришел на телеканал 

МТРК и понеслось. Съемки, интересные 

люди и события, осознание, что даже на 

областном уровне мне дана уникальная 

возможность до когото достучаться и 

комуто помочь. Затем годы работы в 

газете «Северный Казахстан» и спектр 

новых эмоций и опыта, определивших мое 

будущее. С 2018 года на постоянной 

основе я плотно сотрудничаю с 

республиканскими медиа, такими как 

деловое издание «Курсив», телеканал 

«Астана», порталы «Атамекенбизнес» и 

«Agroqogam.kz».   

Позади большой путь и хотя итоги 

подводить, безусловно, рано, иногда все 

же стоит оглянуться назад и вспомнить с 

чего все начиналось. На выбор профессии 

в свое время повлияли юношеский 

максимализм и желание оставить след в 

истории. Не обошлось и без участия 

массовой культуры – тот же смелый 

бельгийский репортер Тинтин из 

одноименной серии комиксов и мульт

фильмов.

Движимый жаждой таких же 

приключений и желанием помогать людям, 

я поступил в наш университет. Тогда у 

журналистики еще не было полноценной 

кафедры – это было маленькое отде

ление при филфаке. Впрочем, пере

плетение с филологией я по сей день 

считаю огромным плюсом – нас, студен

тов, обучали с упором на грамотную 

письменную и устную речь, мы постоянно 

пополняли свой языковой и литературный 

багаж. По сей день я не стесняюсь 

обращаться за помощью к словарям, а тот 

же Ожегов остается верным помощником, 

едва ли уступающим по продуктивности 

привычному сегодня «Окей, Google». 

До сих пор вспоминается первый 

восторг, которым сопровождалась экскур

сия в студенческую студию «Парасат». 

Будто бы настоящий телеканал в 

миниатюре! Огромные камеры, профес

сиональный свет, своеобразная «кухня», 

особенности которой поймет  далеко не 

каждый. И за всем этим стояла руко

водитель – Рахима Бейсеновна 

Жумабаева. Мы, вчерашние школьники, и 

представить не могли, какой труд над 

собой нужно проделать, чтобы 

приблизиться хоть немного к тем, кого мы 

каждый день в новостных выпусках на эк

ранах телевизоров. Планомерно, при 

помощи специальных упражнений с дыха

нием и целого ряда других приемов, руко

водитель «Парасата» учила нас 

дикторскому мастерству и умению 

держаться в кадре. 

До сих пор помню свой первый сюжет, 

сделанный для студии – простенький 

репортаж с игры студенческого КВН. Тогда 

перечерканный редактором написанный 

текст казался ударом  по уверенности в 

собственном таланте. Но это лишь то, 

через что должен пройти каждый молодой 

журналист. Дар, если он, конечно, есть, 

даром, но имеются определенные пра

вила, которых нужно придерживаться, что

бы не превратить свою текстовку в рядо

вое школьное сочинение. Несколько 

четких редактоских корректив и начинает 

складываться понимание структуры и сути 

телевизионного ремесла. Зачатки той 

науки в нас заложили именно здесь, в 

университете.

Большой интерес вызывали и другие 

предметы. Так, благодаря преподавателю 

Татьяне Аркадьевне Расули, мы 

познакомились с тонкостями рекламного 

дела. Вот уж где простор для креатива! 

Конец двухтысячных, но рекламный рынок 

в Казахстане тогда еще находился на 

стадии формирования, а значит – 

нуждался в свежих идеях. Их у нас, 

конечно, было много.  И каждый раз, если 

приходится работать над «пиарками», 

вспоминаются мозговые штурмы,  в кото

рых мы выискивали самые лучшие 

формулы для презентации того или иного 

бренда, невероятные сценарии и герои, 

«рожденные» прямо на занятиях.

Но самым интересным студенческим 

опытом для меня стало открытие 

собственной радиостанции. Вместе с 

двумя одногруппниками мы буквально 

«заболели» радиожурналистикой и, взяв 

за основу все то, что узнали во время 

занятий, рискнули взяться за инициативу, 

которая на тот момент опережала свое 

время. Так на просторах Всемирной 

паутины появилась радиостанция 

«Radio1». Проект даже заинтересовал 

один из городских порталов и некоторое 

время «жил» на его площадке. К 

сожалению, ввиду отсутствия 
(Окончание на 15стр).
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рекламодателей, времени и денег, 

будущее нашей радиостанции было 

предрешено. Однако, даже такого 

небольшого опыта хватило для того, чтобы 

собрать на его основе практическую часть 

моей дипломной работы.

В далеком уже 2008, первым 

человеком, не просто встретившим нас на 

пороге учебного корпуса, но и ставшим 

хорошим другом на долгие годы вперед, 

стала Татьяна Александровна Морозова. 

Человек, искренне болеющий за 

студентовжурналистов, вне зависимости 

от того является она их куратором или нет. 

Впрочем, даже после окончания вуза, та 

теплая дружба никуда не делась. Потому и 

отрадно, вернувшись в стены 

университета спустя столько лет, знать, 

что здесь тебя вновь встретят и поддержат 

надежные люди, которых без 

преувеличения можно назвать 

хранителями традиций журналистского 

отделения СКУ.

Хотя, уже не отделения, а 

полноценной кафедры! Огромный шаг 

вперед, говорящий о возросшей 

значимости профессии. Уже и не удивляет, 

что на специальность каждый год 

поступают по нескольку десятков 

студентов. В мое студенчество успехом 

было, если численность группы достигала 

хотя бы 10 человек. Таким образом, не 

только заполняются ниши в профессии, но 

и формируется здоровая конкуренция на 

медиарынке, чего, может быть, не хватало 

раньше. 

И если задуматься: журналистике в 

СевероКазахстанском университете уже 

25 лет! За четверть века вуз выпустил 

множество будущих профессионалов, чьи 

имена сегодня известны далеко за 

пределами области. И это, считаю, 

большая гордость для учебного 

заведения. 

Сложно говорить за каждого 

выпускника, но для меня лично, годы 

бакалавриата, а теперь и магистратуры, 

стали не только временем познания наук и 

своего ремесла. То было прекрасная 

школа жизни, без которой, наверное, не 

состоялся бы и я сам. Потому с 

удовольствием говорю: с 25летием, 

журналистика СКУ! Я очень рад, что жизнь 

когдато свела нас вместе!..

Павел Притолюк 

(Начало на 14стр).
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История открывается нам в архитектуре зданий и площадей, в 

памятниках и монументах, в письменных и устных преданиях, в названиях улиц и 

площадей. Особенно много могут рассказать нам улицы. Ведь не случайно их 

называют каменной летописью города. Если к ним внимательно присмотреться, они 

расскажут о прожитом времени, о своих создателях, о жизни, быте и нравах своих 

творцов и населявших их людей. Они помнят многие события, назовут дорогие 

городу имена.

Улицы нашего города названы в честь великих людей, которые оставили 

свой след в истории страны. А мы, гуляя по улицам, даже не задумываемся, кто эти 

люди, что они сделали  для нас. Недаром улицы называют «нитями человеческих 

судеб, вплетенных в историю». У одних улиц история исчисляется веками, у других 

 десятилетиями, у третьих  немногими годами.

Мы должны бережно хранить в памяти названия улиц, переулков. Они 

являются напоминанием о нашей богатой истории, связующим звеном с нашими 

предками. Названия улиц  это памятники старины. Это наша история. Ведь 

человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своѐм 

прошлом, достойна будущего».  

Малика Сагиндыкова

Улицы городов
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Қымбатты оқырмандар!
 Құрметті Kozybayev University оқытушылар, студенттер мен қызметкерлері, сіздерді 
ынтымақтастыққа шақырамыз. Бізге жоғары сапалы фотосуреттермен суреттелген 
қызықты және көрнекті адамдар, өзекті оқиғалар туралы әңгімелер, өзекті тақырыптарға 
материалдарыңызды жіберіңіздер.

Дорогие читатели!
 Уважаемые преподаватели, студенты, сотрудники Kozybayev University, приглашаем вас 
к сотрудничеству. Присылайте нам свои истории об интересных и выдающихся людях, 
актуальных событиях, материалы на злободневные темы, проиллюстрированные 
качественными фотографиями.
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Студенттермен жұмыс департаменті

Студенттерді университетіміздің пайдалы бөлімшелерімен таныстыруды жөн көрдік.

Бүгін студенттерге жұмыс департаменті туралы айтатын боламыз. Мұнда білім 

алушылардың тәрбиелік, спорттық, бос уақыттарын тиімді өткізу қызметіне жетекшілік 

етеді.

Егер сіздің жатақханаларға орналасу бойынша сұрақтарыңыз болса – 152/1 ОК, тел: 

493233 (немесе 1281) хабарласыңыз.

Егер сіз Студенттік клубтың жұмысына қызығушылық танытсаңыз және студенттік 

театр сахнасында өнер көрсеткіңіз келсе, КТК және «Жайдарман» лигаларында ойнағыңыз 

келсе, университеттің хореографиялық ансамблінде билегіңіз келсе – 109 /1 ОК, тел: 

493233 (немесе 1055) хабарласыңыз.

Егер білім алушылардың жеңілдіктері бойынша және әлеуметтік осал санаттарына 

қатысты сұрақтар туындаса, оларды СЖД қойыңыз – 152/1 ОК, тел: 493233 (немесе 1281).

Егер сіздің спортқа үлкен ынтаңыз болса, онда университеттің спорт клубына бара 

аласыз – 153/1 ОК, тел: 493343 (немесе 1114).  Қозыбаев университетінде 20ға жуық спорт 

үйірмелері жұмыс істейді.

Егер сізде керемет университеттік ісшараларды ұйымдастыру және өткізу туралы 

қызықты ойларыңыз болса, өз идеяларыңызды – 152/1 ОК, тел: 493233 (немесе 1281) 

бағыттаңыз.

Тағы қандай бөлімшелер қызықты? Өз ұсыныстарыңызды қалдырыңыз.


