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КГГАПТДР СЕРИЯСЫ 
ЖЙРЫК КӨРДІ

С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университеті 50 жылдық 
мерейтойын атап өтуде. Аталған мереке 
аясында көптеген игі шаралар жұзеге 
асуда. Солардың бірі - «Атамекен» 
кітаптар сериясының жарық көруі. 
Шығармалардың тусаукесеріне кітаптар 
авторлары қатысты. С.Торайғыров 
атындағы Павлодар мемлекеттік 
университет ін ің  ректоры , э .ғ .д ., 
профессор Ерлан Арын: «Бұл кітаптар 
сериясы ны ц ұлтты қ көзқарасты  
кдл ы птасты рудағы кундылығы шексіз. 
Барлық мәліметтер тек қана қазақ 
тілінде жазылған. Осы арқылы жоғары 
нәтижеге қол жеткіз іп  отырмыз. 
Кітаптар міндетті түрде қаламыздағы 
кітапхан аларға, республ и кам ыздағы 
университет кітапханаларына тегін 
таратылады»,-деп атап өтгі.

Ә рқайсы сы  100 дана болып 
ш ы ққан 15 к ітапты ң авторлары 
қатарында М.Әбілтайұлы, Қ.Қабдиұлы, 
Қ .С а ртқож а ұл ы , О .Құрм анулы , 
З .Қ азы ханұлы , Қ .Т ұрсы нхан , 
М.Аятханұлы, И.Жеменей, Д.Баймолда, 
З.Қинаятүлы, Д.Мәсімханұлы және тағы 
басқа ғапымдар бар.

«Қазақстан Алюминийі» АҚ 
қүнарлы топырақ және алюминий 
ендірісі бойынша оқитын студенттер 
мен аспиранттарға  арналған 
«Развитие технологии производства 
глинозема из бокситов Казахстана» 
оқулығын жарыққа шығарды. Еңбек 
авторлары  - Халы қаралы қ 
минералды ресурстар Академиясы- 
ның академигі, ҚР минералды 
ресурстар Академиясының құрметті 
академии, Е.Букетов атындағы 
сыйлықтың лауреаты, Ресейдің 
экономикалық ғылым және кәсіпкер- 
лік сапа Академиясының коммерция 
докторы, «Қазақстан Алюминийі» АҚ 
президенті Алмаз Ибрагимов және 
ҚР минералды  ре сурстар  
Академиясының корреспондент 
мүшесі, «Алюминий Қазақстан» АҚ 
вице-президенті Сергей Будон.

О қулы қты ң С .Торайғы ров 
атыңдағы ПМУ-де ұйымдастырылған 
тұсаукесерінде презентациясына 
кдтысқан «Қазақстан Алюминийі» АҚ 
қызметкерлер және корпоративті 
коммуникация істері жөніндегі істер 
в иц е -пр е зи д е н т і М уратқазы  
Жанғазақов: «1000 дана болып 
шыққан кітапта бокситтен глинозем

алудың технологиясы, заманауи 
құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етудің нәтмжесінде енімнің саны мен 
сапасының артатыны жайлы, әлемдік 
тәжірибеден ақпарат және тағы да 
басқа мағлұматтар келгірілген»,-деді. 
Сонымен қатар, қоршаған ортаны 
қорғау мәселелері де сөз болған. 
«4 бөлімнен туратын окулық әрбір 
студент үшін жаңа ғылыми жумыстың 
қайнар көзі, бастау бұлағы бола 
алады»,- деді «Қазақстан Алюминийі» 
АҚ коммерциялық істер жөніндегі 
вице-президенті Ағыбай Сәбитов. 
Университеттің металлургия, көлік 
жасау және транспорт факультетінің 
деканы Төлеуғазы Тоқтағановтың 
айтуынша, студенттер әр түрлі 
деңгейдегі олимпиадаларга қатысып, 
жұлделі орындар алуда. Мұндай 
жетістіктерге жету - студентгердің 
теория мен тәжірибені қатар 
ұштасытырған кітаптарды көп 
оқуының нәтижесі.

«Қазақстан Апюминиі» АҚ-ы 
«Байер-спекание» технологиясы 
бойынша темен сұрыпты бокситтен 
глинозем өндіретін әлемдегі жалғыз 
мемлекет. Бұл - мамандардың 
терең ғылыми ойының жемісі деп

атап өтгі қызметкерлер. Ал кәсіби 
б іл ікті маман дайындау - 
университет ужымының жұмысы. 
Осы орайда екіжакты, яжи өндіріс 
пен жоғары оку орны арасыңцағы 
тығыз, әріптестік қарым-қатынас 
жоғары нәтиже беретіні сөзсіз. 
Оған С.Торайғыров атындағы 
Павлодар м ем лекетт ік  
университеті мен «Қазақстан 
Алюминийі» АҚ серіктестігін үлгі 
ретінде келтіруге болады. 
Университетте металлургия 
мамандығы бойынша 20 студент 
зауыт тарапынан қарастырылған 
грантта оқып жур. Қазіргі таңца 
өндіріс орнында қызмет атқарып 
журген жұмыскерлердің уштен бір 
бөлігі аталған білім ордасының 
түлектері екен. Оқу-өндірістік 
тәж ірибед ен  өту кез інде  
де студенттер ө н д ір істе гі 
жұмыстармен танысып, қажетті 
ақпарат ала алады.

Жиын соңында «болашақ 
металлургтер» қонақтарға  
сауалдар қойып, нақты, толық 
жауап алды.

Қ унлыз ҚАБЫГШЕНОВА, 
С.Торайғыров атындағы 

ПМУ студенті.


