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АНЫЊДА ЖYР 

АЌСЫ  АДАМ

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ 
ЖҮЙЕСІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ  
КҮНІНЕ ОРАЙ ОҚУШЫЛАР 
САРАЙЫНДА ОБЛЫС 
ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ 
Б. БАЙЖҰМАНОВТЫҢ 
ҚАТЫСУЫМЕН   «ЖАНЫҢДА 
ЖҮР ЖАҚСЫ АДАМ» АТТЫ 

САЛТАНАТТЫ ЖИЫН ӨТТІ.    

Мерекелік шарада облыс 
әкімінің орынбасары Батыржан 
Құлаймергенұлы мейірім мен адам-
гершілікке бағытталған мамандық 
иелерін кәсіби мерекелерімен құттық-
тады. 

– Бұл мереке  – өмірін мұқтаж 
жандарға көмек көрсетер адамдарға  
арналған. Сіздердің жұмыстарыңыз 
күрделі. Бұған аса шыдамдылық, 
білім, тәжірибе және ерекше дағды 
қажет. Бұл мамандық көпшілігіңіз 
үшін өмірлік кәсіпке айналды. Елбасы 
өзінің «Қазақстанды әлеуметтік 
жаңғырту: Жалпыға Ортақ 
Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 
атты мақаласында тәуелсіздік 
жылдары Қазақстанда әлеуметтік 
мемлекеттің мықты іргетасы 
қаланғандығын, әлеуметтік дамуда 
республикамыздың жаңа сапалы 
деңгейге көтерілгендігін атап 
көрсеткен болатын. Сіздер Елбасы 
алға қойған мақсат-мүддені жоғары 
нәтижемен орындап келесіздер,  – 
деген жылы лебізін білдірді.  

Қазір облысымызда әлеуметтік 

Ж
қызметтің 40-қа жуық түрі көрсетіледі. 
Бұл әсіресе аз қамтылған отбасылар, 
қоғамның әлжуаз топтары, қарттар мен 
мүгедектер. Аталмыш шара мүмкіндігі 
шектеулі осындай азаматтардың 
жағдайына қарасатын әлеуметтік 
қызметкерлерді қолдау мақсатында 
ұйымдастырылған. «Жаныңда жүр 
жақсы адам» атауымен аталған 
салтанатты шараға облыс көлеміндегі 

әлеуметтік қорғау саласында қызмет 
жасап жүрген мамандар жиналды.  
Салтанатты кеште осы салада жемісті 
еңбек етіп, бар білімі мен мейірімін 
қамқорлыққа мұқтаж жандарға арнап 
жүргендердің еңбектері ескеріліп, 
құрметке бөленді.

Мерекелік шара Сүйінбай атындағы 
Алматы облыстық филармониясының 
дайындаған  концерттік бағдарлама-

сымен жалғасын тапты. 
  Айта кетелік, Елімізде Әлеуметтік 

қорғау жүйесі қызметкерлерінің 
күні жыл сайын қазан айының 
соңғы апталығында аталып өтіледі. 
Елбасы Н.Назарбаевтың 2011 жылғы 
Жарлығымен қазан айының соңғы 
жексенбісі «Әлеуметтік қорғау жүйесі 
қызметкерлерінің» төл мерекесі 
ретінде белгіленді.

А. НАЗЫМҰЛЫ. 
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ЖИЫН

МЫҢ ЖАҢА ЖҰМЫС ОРНЫ ҚҰРЫЛДЫ
   ОБЛЫСТЫҢ ӨНЕРКӘСІП САЛАСЫНДА 32 МЫҢ ЖҰМЫС ОРНЫ АШЫ-

ЛЫП, ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРҒАН 18 КӘСІПОРЫН ӨЗ ӨНДІРІСІН ҰЛҒАЙТУЫНЫҢ 
АРҚАСЫНДА ҚОСЫМША 950 ЖҰМЫС ОРНЫ ҚҰРЫЛДЫ.  ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІНІҢ 
4,6% ҰЛҒАЮЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРІС КӨЛЕМІ 3,8% НЕМЕСЕ 
680,1 МЛРД. ТЕҢГЕНІ ҚҰРАДЫ.  

АУДАН ТЫНЫСЫ 

 БЕС  БАСТАМАНЫЊ  БЕРЕРІ  МОЛ 
«Алматы облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ 

ұйымы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы, облыстық Қоғамдық кеңестің 
мүшесі Садық Әбдіқадыров жұмыс сапарымен Қарасай ауданына барып,  
«Бес әлеуметтік бастаманың» өңірде жүзеге асырылу барысымен танысты. 

Жалпы алғанда 9 айда 42 289 адам 
жұмыспен қамтылды немесе жоспар 103,6% 
орындалды. Бұл туралы  «Облыстың 
биылғы жылдың 9 айындағы әлеуметтік-
экономикалық даму көрсеткіштері және 
IV тоқсанға тапсырмалар» тақырыбына 
арналған әкімдік жиынында белгілі болды.

  Аймақ басшысы  Амандық Баталовтың 
төрағалығымен өткен жиында негізгі ба-
яндаманы   облыс әкімінің орынбасары 
Жеңіс Тұяқов жасады. Баяндамашының 
сөзінше,  өңірдің өңдеу өнеркәсібіндегі 
еңбек өнімділігі бірінші жартыжылдықта әр 
адам басына шаққанда 12 мың АҚШ долла-
рын құрап, өткен жылдың сәйкес мерзімімен 
салыстырғанда 7% өскен.  Осы орайда 

Қартал ауданы әкімдігінің мәжіліс залында аудан әкімі Қайрат 
Бұлдыбаевтың  төрағалық етуімен  жылыту маусымына қатысты 
арнайы жиын өтті.  

   Жиында жылыту 
маусымы жайлы аудан 
әкімінің орынбасары 
Марат Иманбаев баян-
дама жасады. Баянда-
ма барысында қысқы 
маусымға қажетті 
қатты және сұйық отын 
алу бойынша жұмыс 
жүргізіліп жатқаны ай-
тылды. 

Мәселен,  2019-
2020 жылдардағы 
жылыту маусымына 
жергілікті бюджед-
тен 160,9 млн. теңге, 
оның ішінде, жылу 
жүйелерін жөндеу мен 
бюджеттік ұйымдарға 
жабдықтар сатып алу 
үшін – 14,8 млн. теңге, отын сатып алуға 
– 146,138 млн. теңге қарастырылыпты.  
Аудан  бойынша 103 бюджеттік сала ны-
саны болса,  оның 36-сы – білім, 26-сы 
– денсаулық сақтау, 41-і әлеуметтік және 
басқа да нысандарды құрайды. Мәдениет 
үйлерін қатты отынмен қамтамасыз ету 
үшін 3,1 млн. теңгеге жалпы 284 тонна 
көмір сатып алынса,  ауданның әлеуметтік 
нысандарына қажетті 742 тонна қатты 
отын сатып алуға бюджеттен 11,2 млн. 
теңге бөлініпті.   
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және жұмыссыз тұрғындардың арасында 
жаппай кәсіпкерлікті дамытуда  «Бизнес 
Бастау» бағдарламасы аясында жасалып 
жатқан жұмыстар туралы баяндама жа-
салды. Жиында сөз етілген мәселелерді 
тыңдап, ой елегінен өткізіп,  аймақ 
әлеуетімен танысқан Садық Әбдіқадыров 
әлеуметтік бастамалардың іске асырылу-
ына оң бағасын берді. 

Отырыстан кейін ауданға арнайы кел-
ген облыстық Қоғамдық кеңестің мүшесі 
«7-20-25» бағдарламасы бойынша 
атқарылып жатқан жұмыстармен танысу-
да «Қарлығаш» ықшам ауданын да көріп 
қайтты.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

Талдықорған қаласында  «Мәңгілік елдің мәңгілік сарыны» атты ІІ халықаралық дәстүрлі музыка 
фестивалі өтті.  Оған еліміздің  әр өлкесінен және түбі бір түркі жұрты саналатын Түркия, Якутия, Ха-
касия, Башқұртстан, Татарстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Монғолия сынды 9 мемлекеттен өнер иелері 
келіп қатысты. 
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     Екі күндік фестивальдің алғашқы күні 
әр елден келген өнер дүлдүлдері қаладағы 
оқу орындарының білімгерлерімен 
жүздесіп, шеберлік сағаттарын өткізіп, 
тәжірибе алмасу жұмыстары жүргізілді. 
Сонымен бірге  мәртебелі меймандар 
Талдықорғандағы журналистер үйінде ар-
найы баспасөз мәслихатына қатысып, ізгі 
ниеттерін білдірді.

  Басқосуда сөз алған облыстық мәдениет, 
архивтер және құжаттама басқармасының 
басшысы  Марлен Көлбаев  аталмыш фе-
стиваль  Елбасының «Болашаққа бағдар: 

ЌЫСЌА ЄЗІРЛІК ЌАЛАЙ?

Осы ретте  аудан 
әкімінің орынбасары 
Алмасбек Әшімбаев, 
аудандық Қоғамдық 
кеңестің төрағасы 
Сағат Мәсімақынов 
мен бөлім басшы-
лары қатысқан ар-
найы жиын өтті. 
Жиынды Nur Otan» 
п а р т и я с ы н ы ң 
аудандық филиа-
лы төрағасының 
бірінші орынбасары 
Қаныбек Айтжанов ашып, жүргізді. 

Отырыс барысында Елбасының «Бес 
әлеуметтік бастамасының» әрбір бөлімі 
егжейлі талқыланып, ауданда  атқарылып 
жатқан жұмыстар барысы тілге тиек етілді.  
Нақтырақ айтқанда,   тиісті бөлім басшыла-
ры «7-20-25» бағдарламасының орындалу 
барысы туралы сөз етті. Сонымен қатар  
аудан тұрғындарын газбен қамту орайын-
да  жасалып жатқан жұмыстар,  жалақысы 
төмен жұмысшылардың еңбекақысын 
көбейту,  жоғары білім берудің қолжетімділігі 
мен сапасын арттыру мәселесі,  ауданда 
2018 жылы мектепті қанша түлек бітіргені 
және де оның қаншасы грант иегері 
атанғаны, өзін-өзі еңбекпен қамтыған 

Ән әуелеп,  күй күмбірлеген  күн
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«Қарапайым заттар экономикасы» аясында 
жеңілдетілген несиелендіру бағдарламасы 
бойынша өңірде құны 88,5 млрд. теңгені 
құрайтын 109 жоба іріктеліп, олардың ішінде 
құны 10 млрд. тг-нің 19 жобасы мақұлданған. 
Сондай-ақ, ауылшаруашылығы саласын-
да да өсім байқалады. Мәселен, жалпы 
ішкі өнім көлемі 586 млрд. теңгені құрап, 
сәйкесінше 2% өссе,  агро өнеркәсіп кешенін 
дамытуды мемлекеттік қолдау мақсатында 
38 млрд. теңге берілсе, оның 33 млрд. 
теңгесі – субсидиялар. Осы уақытқа дейін 1 
миллион 265 мың тонна бидай тартылып, ұн 
шығарылған. Сонымен қатар  752 мың тон-
на картоп, 998 мың тоннадан астам көкөніс 
жиналыпты.  Өз сөзінде  қант қызылшасы, 

жүгері, күріш және майлы дақылдарды жи-
нау науқаны жүріп жатқандығын айтты.  Ал 
мал шаруашылығы бойынша төрт түліктің 
барлығы және құс санының орташа шама-
мен 4% артқаны байқалады. 244 мың тонна 
ет өндіріліп (өсім – 3,2%), 320 мың тонна сүт 
сауылды (өсім – 5%) 

Баяндама барысында Жеңіс Шыл-
бынұлы шағын және орта бизнес жайында, 
облысқа инвестиция тарту, халықты сапа-
лы ауыз сумен қамтамасыз ету, қол жетімді 
баспана құрылысы, газдандыру жағдайы, 
жол құрылысы, әлеуметтік маңызы бар 
нысандардың құрылысы, жұмыспен қамту 
бағыттары бойынша атқарылып жатқан 
жұмыстарға да тоқталды. 

   Келесі кезекте  Кербұлақ ауданын дамы-
ту бойынша аудан әкімі Махаббат Бигелди-
ев баяндады.  Баяндамашыны тыңдағаннан 
кейін облыс басшысы бірнеше сыни ескерт-
пелер мен ұсыныстарын білдірді. 

   Мұнан кейін  облыс орталығын газ-
дандыру жұмыстарының қазіргі жағдайы 
туралы  Талдықорған қаласының әкімі 
Ғалымжан Әбдірайымов  баян етті. Оның 
айтуынша, бүгінгі күнге дейін қаланың 7200 
абоненті табиғи газ жүйесіне қосылса, оның  
5701-і жеке сектордағы үй-жайлар. Осы 
орайда А. Баталовтың облыс орталығының 
аумағындағы саяжайлар мен қаланың шеткі 
шағын аудандарының инфрақұрылымын 
дамыту жөнінде берген тапсырмаларының 
орындалу барысына  да тоқталды. 

 Жиында облыс тұрғындарын жұмыспен 
қамту және жұмыссыздықтың жоғары 
деңгейін болдырмау бағытында жүргізіліп 
жатқан жұмыстар жайында Алматы 
облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 
басшысының орынбасары Ерлан Әбдалиев 
баяндады. Өз сөзінде ол биылғы жылы 
нәтижелі жұмыспен қамтуды және жап-
пай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» бағдарламасын 
іске асыруға 14,6 млрд. теңге бөлініп, 
бағдарламаға 30 мың адам тартылғандығын 
айтты. Осы кезеңде бағдарлама бойынша 
техникалық және кәсіби білім беру, қысқа 
мерзімді арнайы курстар, шағын несие-
лер беру, қайтарымсыз гранттар беру және 
басқа да бағыттар бойынша 25875 адам осы 
бағдарламаға тартылыпты. 

Жиынды қорытындылаған өңір басшы-
сы  А. Баталов атаулы әлеуметтік көмектің 
мөлшерін белгілеу жөнінде құрылған комис-
сия жұмысының қарқынын үдету қажеттігін, 
ана мен баланың қорғалуына үлкен көңіл 
бөлінуін және оны ерекше бақылауға алуды, 
облыс аумағында орын алған әрбір ана өлімі 
деректерінің себептерін анықтап, алдағы 
уақытта барлық бағыт бойынша  алдын 
алуға қажетті іс-шаралардың жүргізілуіне 
үлкен мән беруді тапсырды.  

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

Ауданда  орталықтандырылған жылу-
мен 162 нысан қосылған.  Ал  тұрғындарға 
қысқы маусымға қажетті қатты отын 
көлемі 50069 тоннаны құрайды. Бүгінгі 
күні  соның 33 пайызы жеткізілген.  Қатты 
отынмен аудан орталығында бүгінгі күні 
«Сауда көмір», «Идигова», «Ин-Сан» 
жеке кәсіпкерлігі көмір тұйықтамалары 
қызмет етеді. Ал нарықтағы көмірдің орта-
ша бағасы 13200 теңге. 

С. НҮСІП.

рухани жаңғыру» мақаласындағы басты 
бағыттардың бірі екенін атап өтіп, бұл үрдіс 
жыл сайын өз жалғасын таба беретінін айт-
ты. 

  Баспасөз мәслихаты аяқталысымен 
өнерпаздар өз өнерлерін паш етуге Мәдениет 
сарайына асықты. Гала-концерттің ресми 
ашылуын өзіне алған Ерболат Шалдыбеков 
«Сұраншы батыр» дастанын бастағаннан ақ 
көрермен қошеметі толастамады. Ия, қазақ 
халқы әрқашан өнерін биік бағалады. Ал, 
бұл фестиваль сол өнерді бүгінгі жастарға 
жеткізудегі таптырмас құрал. 

Ән өнерін ерекше қастерлейтін 
жұртшылық өзге елден келген өнерпаздардан 
шапалағын аямады. Әсіресе Өзбекстан Ре-
спубликасынан келген Рафшанжан Юнусов 
халықтың ерекше ілтипатына ие болды. Со-
нымен қатар, сүбелі сөздің мәйегін келтіріп, 
қара домбырағының құлағында ойнаған 
еліміздің әртісі Улжан Байбосынова да 
қошеметтен тысқары қалмады.

 Зал толы халықтың арасынан еңбектеген 
баладан еңкейген қартқа дейін кездестіруге 
болады. Барлығының жүздерінен 
тыныштықты байқайсың. Дәстүрлі өнер 

майталмандарының арасында Моңғолия 
мемлекетінен ат арылта келген «Күлтегін» 
ансамблі «Мен қазақпын» деп барлығының 
назарын өздеріне аударды. Соны-
мен қатар, мерекелік кеште «Адырна», 
«ХасСАқ», «Қобыз сарыны», «Ұлы Көш» 
сынды ансамблдер түрлі аспаптарды 
кемеліне келтіре орындады. Якутия Ре-
спубликасынан келген Руслан Габышев 
Абай мұрасынан «Желсіз түнде жарық ай» 
әнін тамылжыта орындап, жұрт көзіне жас 
ұялатты.   

Шара соңында облыстық мәдениет, ар-
хивтер және құжаттама басқармасының 
басшысы Марлен Қапашұлы жылы лібізін 
білдіріп, қатысушыларды  арнайы ди-
пломмен марапаттадв. Сондай-ақ, бағалы 
сыйлықтар табыс етті.  

Зере ДӘУЛЕТБЕК 
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Алима Өмірсерік ученица 2 класса 
Назарбаев Интеллектуальной школы го-

рода Талдыкорган в личном зачете на Между-
народном турнире по шахматам стала бронзовым 

призером.
Меджународный шахматный турнир среди школьни-

ков проходил с 27 октября по 3 ноября в Мангистауской 
области, организаторами которого выступил Республикан-

ский научно-практический центр «Дарын». 
Алима Өмірсерік выступила в составе сборной команды по 

шахматам Назарбаев Интеллектуальных школ. 
Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров. В 

общекомандном зачете сборная Назарбаев Интеллектуальных 
школ заняла ІІ место.

– Я научилась играть в шахматы в пятилетнем возрасте. Моим 
первым учителем была моя бабушка Балхия. В шесть лет я по-
сетила занятия в шахматном клубе. В дальнейшем эта увле-

кательная игра прочно вошла в мою жизнь, и я рада этому. 
Шахматы формируют мой характер, делают меня умнее и 

выносливее. Звучит удивительно! Но это так, мне нра-
вится соревноваться, быстрее думать и видеть свой 

результат, – рассказывает Алима. Анатолий Карпов 
говорил, что шахматы – это удивительная игра, 

содержащая в себе науку, искусство, спорт. Я 
полностью согласна с этим мнением, так ка убедилась в 

этом сама. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СОХРАНИЛ  

БОЛЕЕ 80 МЛН ТЕНГЕ

КАСПИЙСКАЯ ПОБЕДА

№44 (943) 08.11.2019

По сообщению пресс-службы областной 
палаты предпринимателей, в 2015 году одно 
из ТОО в Алматинской области получило у 
гражданина Р. заем в сумме 300 млн тенге 
сроком на три года, но вовремя вернуть долг 
не успело. Вопрос решился путем заключения 
медиативного соглашения в январе 2019 года, 
согласно которому срок возврата средств был 
продлен до 31 марта 2019 года. Однако, в кон-
це февраля 2019 года областной департамент 
государственных доходов по итогам провер-
ки признал остаток не возвращенного долга 
в сумме 213 876 700 тенге доходами ТОО за 
2015 год и доначислил на эту сумму 47 435 340 
тенге корпоративного подоходного налога и 31 
789 550 тенге пени.

За защитой своих интересов ТОО обрати-
лось в суд с требованием признать акт нало-
говой проверки и доначисленные суммы неза-
конными. Третьей стороной по делу выступила 
Палата предпринимателей Алматинской обла-
сти, которая просила суд удовлетворить иск, о 
чем предоставила письменный отзыв.

Была проведена экономическая эксперти-

за. Несмотря на то, что в своем заключении 
эксперт согласилась с выводами ответчика 
ДГД Алматинской области о законности до-
начисления КПН и начисления пени, выясни-
лось, что основные доказательства истца - су-
дебный приказ Талдыкорганского городского 
суда о возврате долга и медиативное соглаше-
ние - не были предметами ее исследования и 
по ним отсутствует экспертная оценка, т.е. зак-
лючение эксперта является неполноценным. 

Внимательно изучив доводы сторон и от-
зыв РПП Алматинской области, суд своим 
решением удовлетворил исковые требова-
ния ТОО, признав незаконным и отменив 
уведомление о результатах проверки РГУ 
«Департамент государственных доходов по 
Алматинской области в части доначисления 
корпоративного подоходного налога за 2015 
год на сумму 47 435 340 тенге и пени на сумму 
31 789 550 тенге, а также признав право ТОО 
на возврат оплаченной государственной пош-
лины в сумме 792 249. 

Заключение соглашений об урегулировании 
споров в порядке медиации в судах Алматинской 
области позволило истцам вернуть госпошлины 
в размере почти 90 миллионов тенге, сообщает 
пресс-служба Алматинского областного суда. 

Из них, наибольшие суммы возращены Специа-
лизированным межрайонным экономическим судом  
- 59 439 286 тенге,Карасайским районным судом - 14 
857 878 тенге и Талдыкорганским городским судом - 
3 284 709 тенге.

Как отмечает судья-примиритель Талдыкорган-
ского городского суда Сара Жанбырбаева, основная 
масса дел, по которым ею были урегулированы спо-
ры - это споры, вытекающие из брачно-семейных 
отношений и взыскания задолженности. В среднем, 
за два дня судья проводила до 1 процедуры медиа-
ции, что существенно снизило нагрузку на весь суд 
в целом. Так, на сегодняшний день Сара Жанбыр-
баева примирила стороны по 168 делам, то есть 
336 сторон ушли удовлетворенными разрешением 
конфликтов мирным путем.

В свою очередь, судья-примиритель Специали-
зированного межрайонного экономического суда 
Маржан Садуакасова разрешила споры путем ме-
диации по 71 делу, соответственно 142 стороны 
пришли к консенсусу, а судья Карасайского район-
ного суда Меруерт Конурбаева по 59 делам, то есть 
примирила 118 сторон.

Только за одну неделю, СМЭС Алматинской об-

– Кибернетизация – это слияние человека 
с техникой, замена частей тела, органов на 
искусственно-созданное, роботизированное, 
- рассказывает Николай Владимирович. – Вы 
наверняка слышали, что есть искусственное 
сердце? Это специальное устройство, которое 
позволяет человеку заменить его настоящее 
сердце, с помощью искусственных насосов. 
Роботизированные протезы, которые заменя-
ют функции ноги. В будущем, так или иначе, 
человечеству будут необходимы высокие тех-

Об этом с учениками в рам-
ках проекта «Умного четверга» 
беседовал Николай Авдюнин, 
учитель по робототехнике На-
зарбаев Интеллектуальной 
школы города Талдыкорган 

нологии. Эти технологии будут придуманы ва-
шим поколением. 

По словам Николая Авдюнина, сегодняш-
ние школьники склонны к изобретениям, у них 
достаточно развиты навыки работы с инфор-
мационными технологиями. Они способны вы-
полнять много задач одновременно, быстро 
адаптироваться к новшествам. 

– При выборе специальностей дайте пред-
почтение к профессиям в области электрон-
ной инженерии, робототехники, искусствен-
ного интеллекта, - именно эти отрасли будут 
создавать наше будущее, – учитель робото-
техники поделился своим советом.

На вопрос: «Что нужно развивать в сегод-
няшних учениках?», «Как подготовить детей 
к будущему?», «Как конкурировать с новыми 
технологиями?», Николай Авдюнин ответил: 
«Школьники должны развивать «четыре К»: 
критическое мышление, коммуникацию, кол-

ИСТЦАМ ВОЗВРАЩЕНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

В ОБЩЕЙ СУММЕ 89 557 059 ТЕНГЕ

ласти утверждено два соглашения по урегули-
рованию спора в порядке медиации о взыска-
нии многомиллионных денежных средств.

По одному из дел между АО и ТОО на 
определенных условиях и требованиях был 
заключен договор банковского займа с целе-
вым назначением «на пополнение оборотных 
средств».

Однако, ответчиком договорные обяза-
тельства были нарушены, в связи с чем истец 
подал в суд о взыскании задолженности в раз-
мере 460 095 долларов США, что на момент 
вынесения решения эквивалентно 179 478 459 
тенге и государственной пошлины в размере 5 
228 244 тенге.

Судьей-примирителем Гульнарой Амирхановой 
была проведена процедура медиации, результатом 
которой явились благоприятные условия для всех 
участников дела, а государственная пошлина в раз-
мере 5 228 244 тенге была возвращена истцу.

По второму делу о взыскании задолженности, 
стороны приведены к компромиссному разрешению 
спора в виде установления выгодного графика вы-
платы задолженности. В результате которого возра-
щена уплаченная государственная пошлина в раз-
мере 881 420,26 тенге.

В очередной раз хотелось бы отметить, что 
активное использование альтернативных способов 
разрешений споров и конфликтов, в результате 
которых возвращается государственная пошлина, 
является одним из стимулирующих оснований для 
населения в развитии института примирительных 
процедур.

Цель применения процедур медиации – это 
создание условий для единообразной судебной 
практики, в рамках которой сторонам с экономиче-
ской точки зрения будет понятно, что досудебное 
урегулирование споров является не только взаимо-
выгодным решением, отвечающим интересам обеих 
сторон, но и позволяет сохранить партнерские от-
ношения и время, которое могло быть затрачено на 
судебные разбирательства.

Ш. БАТЫРОВ.

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В БУДУЩЕМ ПОЙДЕТ 

ПО ПУТИ КИБЕРНЕТИЗАЦИИ. 

ЧТО ЖЕ НАМ УЧИТЬ?

лаборацию и креативность».
Авдюнин Николай Владимирович – та-

лантливый педагог и мудрый наставник, – так 
о нем говорят его ученики, неоднократные по-
бедители и призеры международных олимпи-
ад по робототехнике. Под его руководством 
были созданы десятки проектов будущего. 
Так, уникальный проект «Робот для очистки 
околоземной орбиты от космического мусора», 

представленный в Индии на WRO – 2016 заво-
евал Гран-при и был награжден премией LEGO 
Education Creativity Award за самый креатив-
ный спутник для сбора космического мусора.

С 8 по 10 ноября в Венгрии состоится 
Всемирная олимпиада роботов WRO – 2019, 
на котором сборная по робототехнике Талды-
корганского НИШ представят проект «Робот-
учитель». Удачи, вам, ребята!

В АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНЫ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОМАНДНО – 

ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ «КЫС-2019»

В соответствии с организационными методи-
ческими указаниями Министерства внутренних 
дел Республики Казахстан от 09.10.2019 года №1-
29-5-04/3770-и  в целях совершенствования ор-
ганизации работы территориальной подсистемы 
государственной системы гражданской защиты, а 
также слаженности действий органов управления 
сил и средств, в период с 05 по 06 ноября 2019 
года проводятся Республиканские командно – 
штабные учения «Кыс-2019» по теме: «Подготовка 
органов управления и сил государственной систе-
мы гражданской защиты к действиям по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
условиях зимнего периода».

Цели учения:
- перевести режим функционирования терри-

ториальной подсистемы государственной системы 
гражданской защиты в режим повышенной готов-
ности и выполнению задач по предназначению при 
угрозе и возникновении ЧС зимнего периода;

- повысить уровень готовности и способности 
территориальной подсистемы государственной си-
стемы гражданской защиты, а также населения к 
ликвидации ЧС зимнего периода;

- совершенствовать слаженность в работе 
органов управления по управлению подчиненны-
ми силами и средствами в условиях нарушения 
функционирования транспортных магистралей и 

объектов жизнеобеспечения, а также других 
стратегически важных объектов;

- проверить количество, состав, соот-
ветствие предназначению и готовность к дей-
ствиям служб и формирований, наличие и 
состояние запасов материально-технических 
ресурсов, резервных источников энергоснаб-
жения;

- отработать вопросы межведомственного 
взаимодействия и всестороннего обеспечения 
действий аварийно-спасательных служб, фор-
мирований, областного, районных и городских 
уровней управления в ходе совместных дей-
ствий при ликвидации ЧС.

Для достижения поставленных целей уче-
ния во всех районах и городах области были 
организованы тактико-специальные учения с 
отработкой практических мероприятий и при-
вязкой к реальным участкам подготовки к зим-
нему периоду.
5 ноября текущего года   в  областном центре 

Алматинской области - городе Талдыкорган, учения 
были проведены в центральной котельной «Баску-
ат» КГП «Талдыкоргантеплосервис». 

По тактическому замыслу учения произошло 
возгорание в галерее второго подъема, что привело 
к аварии одного из котлов котельной и теплотрассы.

Действия работников котельной: сотрудники 
объекта вызывают по телефону «101» или «112» 
противопожарную службу, приступают к первона-
чальным действиям по эвакуации рабочего пер-
сонала из опасных мест и  ликвидации аварии 
подручными средствами. По получению сообще-
ния диспетчер ЦОУСС принимает решение о на-
правлении сил и средств, согласно второго ранга. 
Все действия сил и средств отрабатывались, со-
гласно разработанного плана проведения тактико-
специальных учений. 

Всего  в ходе учения было задействовано 16 
единиц техники и 45 человек личного состава ор-
ганов управления областного центра Алматинской 
области.

 По завершению учения были подведены ито-
ги, проведена оценка деятельности пожарных под-
разделений. В целом все службы справились с 
поставленной задачей, цели проведенного тактико-
специального учения достигнуты.



4
Қабанбай батыр көшесі, 32

Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

№44 (943) 08.11.2019 Т‡ЙТКІЛ

МӘСЕЛЕ

ТАЛДЫҚОРҒАН 
ІРГЕСІНДЕГІ  ЫНТЫМАҚ-3   
ЕЛДІ МЕКЕНІНІҢ 
ТҰРҒЫНДАРЫ ӘЛІ КҮНГЕ 
ДЕЙІН  ЖАРЫҚҚА ЖАРЫ-
МАЙ КЕЛЕДІ. 

ЖЫР  БОЛFАН

жарық

Осыдан екі ай бұрын газетіміздің  №37 
санында ынтымақтықтардың мәселесі 
жайында мақала шықты. Сол  мақалада  
елді мекен тұрғындары қаланың экс-әкімі 
болған Д. Шалтабаев мектеп салуды 
мамырда,  жарық  мәселесін шілде айында 
шешімін табады деп уәде еткенін, алайда 
әкім  сөзі  жүзеге аспағанын,  осы уақытқа 
дейін құр сөзбен ауыз сүртіп келген билік 
өкілдерінің бос уәделері шаршатты деген 
болатын. Жергілікті атқамінерлердің 
қатысуымен  өткен жиында ауыл тұр-
ғындары   күнде  кешкілік жарық сөніп 
қалатындықтан, балауыз шамды кү-
нелтіп күй кешетіндіктерін  айтып, 
мұң шақты. Олардың сөзінше,  2013  
жылы  60 үйге шақталып  орнатылған 
трансформатордан 250-ден астам үй 
жарық алып отыр. Әр үй  тоқты өзінше  
жалғап  алғандықтан,  күші бірде асып, 
бірде жетпей қалатын кездер жиі болып 
тұрады деген еді. 

Аталмыш  мәселе бойынша «Тал-
дықорған қаласының құрылыс бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің  басшысы  
Жандос  Телеубаев  ауылға кіре беріс 
жолдағы   трансформатор  осыдан 
үш жыл бұрын тоналғандығын,  соған 
орай  жарық мәселесінде проблема 
туындап отырғанын, ал ұрланған дүниені 
қайта  қалпына келтіру үшін 30 млн. 
теңге қаржы  қажет деген еді.  Жарық 
мәселесі  бойынша  қандай  жауап 
айтасың деген халықтың сөзіне орай   
Жандос мырза  тарату нүктесінің (РП) 
ақшасын қарастырып жатқандығын,  
ақшасы шешілген жағдайда ғана іс 
алға басатынын айтса, мектеп мәселесі 
жөнінде егер қалалық мәслихаттың 
кезекті отырысында қаражат қарас-
тырылатын болса ғана мектеп құрылысы 
бастау алмақ деп еді. 

Одан бері екі ай өтті. Іс ілгері баспады, 
шырмауықша шырмалған мәселенің 
түйіншегі әлі де  тарқатылмай келеді. 
Бір ауыз сөзбен халықтың тағдырын 
шешкен ел едік. Ал бүгінде сөз құдіретінің 
төмендеуінен адамға деген сенім азайып, 
билік пен халық арасында алшақтық 
пайда болды. 

...Өркениеттің ортасында отырса 
да ынтымақтықтардың  балауыз  
шамның жарығына күнелтіп келетініне 
басшылардың бас ауыртар  түрі жоқ 
сыңайлы ма дегеннен өзге санада   
қылаң берер ой қалмады. «Бізді 
қойшы, балаларға қиын болды» деген 
тұрғындардың бірі балауыз шаммен 
сабақ оқыған баласының  суретін түсіріп, 
өзімен  ала келіпті. Сондай-ақ,  жарық 
жайында  айта-айта жақтары талса да,  
«халықтың  көзі, құлағы һәм тілі» болған 
газет   арқылы елдің үнін  биліктегілердің 
есіне  тағы бір салып қойсаңыздар екен 

деген өтініштерін  айтты.  
Осы орайда  біз де жыр болған жарық 

жайын білуде  Өтенай ауылдық округінің 
әкімі  Ерлан Жетібаевқа  хабарластық.  
Елмен  өткен  жиынға денсаулығына 
байланысты келе алмаған әкім мырза 
бұл жолы  редакциямызға  арнайы келіп,  
мәселенің мәнісінен хабардар етті.  
Округ әкімінің айтуынша, қазіргі таңда  
13 трансформатор  және 141  электр 
есептегіш құралы  (счетчик) қойылыпты. 
Жыл соңына дейін жарықтың мәселесі 
толық шешімін таппақ. Ал мектеп мәселесі 
бойынша, 1200 орындық  мектепті салу 
жоспарға енгізілгенімен, оның құрылысы 
басталады деп айту қиын дейді ол. 
Неге десеңіз, коттедж қалашығынан 600 
орындық мектеп салу жоспарда тұрған 
көрінеді. «Қазіргі таңда Ынтымақтағы 
160 баланы   Өтенайдағы №21  мектепке  
арнайы автобуспен тасып, оқытудамыз. 
Егер дәл  қазір 1200 орындық мектеп 

салынатын болса  тиімсіз болар 
еді. Ары кетсе бұл елдімекенде 300-
ге жуық бала бар десек, оның 160-ы  
Өтенайға қатынайтын, қалғаны ата-
анасының тасуымен  қалаға барып  
оқитындар. Ал оның нақты тізімін 
айта алмаймын.  Сондай-ақ, Желтоқсан 
көшесі асфальтталып жатса, Қабанбай 
көшесінің жолына   қиыршық тастар тө-
селді. Жалпы, 35 шақырым  жолдың 18  
шақырымына  қаражат бөлініп, бүгінгі 
таңда 10 шақырымдай жол  жасалу 
үстінде. Шешімін таппайтын мәселе 
болмайды ғой. Ендеше, Ынтымақ 
елді мекеніндегі жұмыстар да  шама 
-шарқынша атқарылып келеді» - дейді 
Ерлан Нұржігітұлы. 

  Ауылдық округ әкімінен осындай  
жауап алдық. Ал «Талдықорған 
қаласының құрылыс бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің бөлім басшысы Жандос 
Диқанбайұлына хабарласқанымызда  
бұл жолы да нақты бір шешімді пікірін 
айтпады. Қыркүйекте өткен  жиында 
түйткілді мәселені  шешеміз деген 
шенеуніктің сөзіне  ауыл жұрты күмәнмен 
қарап, біз Жандос мырза ел алдында 
берген уәдесін аяқсыз қалдырмайды деп 
сенген едік. Бірақ???

  Жаз  айында облыс әкімі А. Баталов  
қалаға іргелес жатқан ауылдарды 
аралауда Ынтымақ елді мекеніне ат 
басын бұрып, мұндағы түйіні тарқатылмай 
келетін мәселелерге де жіті ден қойған 
еді. Осы орайда тұрғындар  сөзіне құлақ 
түріп, байыппен тыңдап, жарықтандыру 
жағын  жауаптыларға мықтап тапсырған 
болатын.  Халық  үніне құлақ түрген 
аймақ басшысы жарық мәселесі 
бойынша 90 млн. теңге  бөлініп, жасалып 
жатқанын  да тілге тиек етіп еді. Алайда,  
жаз өтіп, күз түсті. Әне-міне дегенше 
қыс да келіп жетер уақыт таяу. Ал кеш 
батса сығырайған болар-болмас жарыққа 
телмірген жұрт  «Амандық Баталовтың  
берген уәдесі баланың ойынындай болып 
қалмаса екен» дейді.  

  
Сарби ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ

Бүгінгі таңда отандық жур-
налистиканы дамыту, жастардың 
бойындағы нағыз журналистік қырды 
ашу басты мақсатқа айналып отыр. 
Заман талабына сай жедел әрі 
сапалы ақпарат тарату, қоғамдағы 
болып жатқан мәселелерге талдау 
жасау сияқты дүниелер журналистің 
біліктілігіне байланысты екендігі анық. 
Осы негізге жасалған «Jas Qalam» екі 
ай көлемінде жеті  қаланы аралаған 
болатын. Тараз қаласынан бастау 
алған жоба Нұр-Сұлтан қаласында 
қорытындысы жасалмақ. Талдықорған 
қаласындағы Жастар ресурстық ор-
талығы ғимаратында өткен шара 
екі кезеңнен тұрды. Бірінші жарты 
күн теориялық болса, түстен кейінгі 
уақытты практикалық сабақ болып өтті. 

Жиынды «Jas Qalam» жобасының 
жетекшісі Ерғазы Әзімханұлы ашып, 
форумның мақсатымен таныстыра 
келе:

- «Jas Qalam» жобасы іске асқан 
2 жыл көлемінде көптеген жұмыс  
жасалынды. «Jas Media» болып бастау 
алған жоба былтырғы жылы атауы 
өзгертілді. Басты мақсатымыз - жас 
журналистердің дамуына үлесін қосу. 
Жетісу өлкесі Қазақстан бойынша 
7-ші қаламыз. Осы уақытқа дейін 
біз еліміздің солтүстік, оңтүстік, 
батысын аралап, әртүрлі шеберлік 

ШАРА

«Jas Qalam» жобасы

Талдықорған қаласында Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Қоры және 
Қазақстан жастар конгресінің бастамасымен  ұйымдастырылған «Jas Qalam» республикалық  
жобасы болып өтті. Журналистиканың үш бағыты бойынша өткен шарада 

150-ге жуық білімгер мен БАҚ өкілдері қатысты.  

сағаттарын өткіздік. Форум негізінен 
журналистиканың үш саласы яғни, баспа 
журналистикасы, тележурналистика 
және соңғы уақытта сұранысқа ие 
болып отырған блоггинг бойынша 
жүргізіліп келе жатыр. 

Қысқа таныстырылымнан кейін 
білімгерлер өздеріне ұнайтын сала 
бойынша бөлініп,  жеке-жеке кабинеттерге 
бағыттады.  

Үш топқа бөлінген жастардың 
басым көпшілігі блоггинг бағытын 
таңдаса, қалған білімгерлер баспа және 
тележурналистиканы жөн деп санады. 

Алғашқы кабинетте  «Leon Show Media» 
ЖШС атқарушы продюсері, J1 телеарнасы 
директорының шығармашылық жұмыс 
жөніндегі орынбасары (Жастар 1) - 
Ғалия Өзбекбайқызы тележурналистика 
хақында сабақ өткізді. Экраннан көріп 
жүрген дикторлардан бөлек қандай 
топтың жұмыс жасайтынын айта келе, 
жас мамандардың жіберетін қателіктері 

жайлы сөз қозғады. Сонымен қатар өзі 
жұмыс жасаған жылдардағы алдыңғы 
буын ағалардан үйренген тәжірибесімен 
бөлісті. 

Ең көп жастың қызығушылығын 
тудырған әлеуметтік желінің «жұлдызы» 
- @good_zhan бірнеше жыл ішінде 
follower-лер санын қалай өсіргенін 
және қалай реклама арқылы ақша 
табуға болатындығын айтты. Сондай-
ақ, блоггинг саласының көпшілік біле 
бермейтін құпияларын жастармен бөлісті. 

Соңғы және журналистиканың 
түп атасы болып саналатын баспа 
журналистикасы жайлы  Bugin.kz 
платформасының бас редакторы, 
өлеңдерімен көпке танымал Марғұлан 
Ақан жүргізді.  

Бүгінгі таңда тәуелсіз авторлардың 
басын қосып, көптің көңіліндегі сұрақтарды 
дөп басып жүрген порталдың болашағы 
және атқарылып жатқан жұмыстарымен 
бөлісе отырып, бірлесе жұмыс жасауға 

шақырды. Сонымен қатар қазіргі 
журналистиканың мән жайымен 
таныстыра отырып, Илон Маск пен 
жасанды сана жайында сөз қозғады. 
Сондай-ақ, бүгінгі таңда  longread 
(лонгрид) –тің керектілігі жоғалып бара 
жатқанын туралы түсіндірді. 

Кофе-брейктен кейін практикалық 
сабақ басталды. Онда мамандар 
аудиториямен тығыз байланыс орната 
отырып, жұмыс жасады.

Шара соңында қатысушыларға 
арнайы дипломдар табысталып,  білікті 
мамандармен естелік суретке түсті. 

Журналистика саласының қыры 
мен сыры мұнымен таусылмайтыны 
анық. Ғасырларды артқа тастап өзінің 
күшін көрсетіп келетін бұл сала әлі де 
дамитыны анық. Бір терінің пұшпағын 
илеп жүрген тілшілер қауымы үшін 
заман ағымынан қалмай, өз-өзін 
дамыту ешқашан артық етпейді.

Аймарал ОМАР
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К¤ЗЌАРАС

БҮГІНГІ КҮН ТАҚЫРЫБЫ 

КЕҢЕС

«Nur Otan» партиясы 
Ескелді аудандық филиалы өз 
жұмысын жандандыра түсіп, 
таяу күндері  бірнеше игі 
шаралар өткізді. Айталық, 
филиал жанындағы Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл қоғамдық кеңесінің  
отырысында  «Қазақстан 
Республикасындағы 2015-
2025 жылдарға арналған 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
әрекет ету жөніндегі салалық 
бағдарламасын жүзеге 
асырудағы аудандық білім  
бөлімінің атқарған жұмысы 
туралы» есебі тыңдалды. 

Ж¦МЫС ЖАНДАНА Т‡СТІ 

№44 (943) 08.11.2019

Қазіргі таңда «текті» мен 
«тектінің ұрпағы» деп көрсетер 
жандар кімдер? Осы тұрғысында 
әңгіме қозғағанды жөн санадық.  
«Тектілік» деп аталатын бір ауыз 
сөздің арқалар жүгі мен жетер 
шыңы бар. Олай десек бүгінгі 
жастардың бойындағы қасиеттің 
тетігін табу қазыналы қарттардың 
жауапкершілігі немесе қоғамның 
міндеті. Осы ретте «ертегіші апа» 
ретінде таныс, ақ жаулықты ана 
Жұмабала Балақарановадан  
«тектілік» сөзінің мәнін сұрадық. 

-Тектілік дегеніміз адамзат 
тарихында ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып жататын, қанмен 
берілетін ізгі қасиеттердің бірі. 
Қазақта "тегі сондай еді "деген сөз 
бекер айтылмайды. "Жақсыдан 
жаман туады, бір тиын іске 
алғысыз, жаманнан жақсы туады, 
адам айтса, нанғысыз"- деген 
дуалы сөз бар. Қанша текті 
болғанмен, адамға өскен ортасы 
мен алған тәрбиесі, көргенділігі 
әсер етпей қоймайды деп 
ойлаймын. Атамыз қазақ " Жақсы 
жерге жатсаң, жақсы түс көресің" 
деген ғой. Өскен ортасы мен алған 
тәрбиесі адамға міндетті түрде 
әсер етеді. Оның мысалы қазақ 
тарихында толып жатыр емес пе? 
Тарихтан өткен азулы билердің 
өзі алдыңғы толқын, азуын айға 
балаған билер мен шешендердің 
қасында жүріп, сөз мәнері мен 
іс-әрекеттерінің ығын пайымдап 
өскендер. Мысалы, қаз дауысты 
Қазыбек үлкендердің ат ұстары 
бола жүріп, дауларды шешуге 
қатысып, астарлы сөздер мен 
ұлағатты ұстанымдарды зердесіне 
түйе жүріп, атақты би атанды емес 
пе? 

Бүгінгі күні жасөспірім 
ұрпағымыздың тілге шешен, іске 
бейім, оңы мен солын бажайлап, 
шешім қабылдай білетіндері 

үрдіс бәсеңсіп бара жатқандай. 
Шетелдік фильмдер мен 
балалардың тамашалайтын 
мультфильмдері өкінішке орай 
қазақи қалпымызға кері әсерін 
тигізуде. Қазақи менталитетімізге 
жат әрекеттер мен үрдістерді 
дәріптеуде. Соған бой алдырған 
жеткіншектеріміз солардың 
әдеттері мен қылықтарына 
еліктеумен келеді. Мұның соңы 
неге апарып соғары белгісіз...  
Тектіліктің негізгі өлшемдерінің 
бірі қоғамның әр мүшесінің 
абыройлы азаматқа айналуы 
болып табылады. Əр азаматтың 
тектілігі оның ізгілікке, баянды 
мақсаттарға ұмтылып, жақсы үлгі 
- өнеге қалдыруымен есептелсе 
керек. Ал пендешілік пен 
тойымсыздықтың теріс жолына 
түскен азамат тексіздердің 
қатарын толықтыратыны сөзсіз. 
Нағыз тектілік сыпайылықтан, 
кешірімпаздықтан, мейірбандық 
пен имандылықтан көрініп, осы 
ізгі ниетпен ешкімді төмендетпей, 
шеттетпей, биіктерден көрінуіне 
мүмкіндік береді. Өз ұлтының, 
халқының, Отанының мүддесін 
жоғары қоя білетін адамдардың 
қатары көбейген сайын, тектіліктің 
де қадірі артып, қоғамдағы 
қайшылықтар да өз шешімін тауып 
жататыны сөзсіз.

жүрген болар. Кезінде «тірі 
болсам қазаққа қызмет етпей 
қоймаймын» дейтін Əлихандай 
ұлт көшбасшыларының бүгінгі 
ұрпағы мен сенген жұрты сіз бен 
біз емеспіз бе? Олай болса «текті» 
деген сөзбен «тектінің ұрпағы» 
деп көрсетуге барлығымыздың 
мүмкіншілігіміз жетерлік....

Қай ұлтты алып қарайтын 
болсақ, тексіз де, текті ұрпағы қатар 
жүреді. Атам қазақ «тектіліктің бір 
сипаты – көркем мінез» - дейді. 
Ал сөз көркем мінездің негізгі 
тұтқасы имандылық десек артық 
айтты демессіз. Жалпы "тек" 
ұғымы жайлы Қасиетті Құранда 
да келтірілген. Осы орайда 
Талдықорған қаласындағы «Иман» 
мешіті бас имамының орынбасары 
Шынарбек Үкенұлының пікірін 
білдік. 

 – «Тек деген сөздің мағынасы 
көп. Мәні де соған қарай өзгере 
береді. Мысалы қазақ ұғымындағы 
тектілік ұғымы оның руы, арғы 
аталарымен шыққан жері туралы 
сөз қозғауға болады. Осы негізде 
Құрани Кәрімде «Хужрат» 
сүресінің 13 аятында «Əй адам 
баласы! Шүбәсіз сендерді бір 
ер, бір әйелден (Адам, Хауадан) 
жараттық. Сондай-ақ, бір-біріңді 
тануларың үшін сендерді ұлттар, 
рулар қылдық. Шынында Алланың 

мықты болып, ортасы жақсы болса 
оның ұрпағанынан небір көреген 
ғалымдар шығуы мүмкін ғой. Бірақ, 
бұл ұрының ұрпағының бәрі ұры 
болады деген сөз емес ғой. Адам 
тәрбиеленуі мүмкін. Керісінше, 
адамның бәрі тегіне қарап текті 
болмауы мүмкін. Өйткені, адамды 
«текті» де, «тексіз» де ететін өзі...

     Қазақ пен исламды бөле 
қарауға болмайтынына тағы 
бір дәлел мынада: Қазақ халқы 
ұрпағым текті болсын деп «келінін» 
текті жерден іздеп, «қызын» текті 
жерге ұзатқан. Мұндай мысал 
Мұхаммед Пайғарымыздың с.а.с 
дәуіріндеде кездеседі. Мысалы, 
бізге жеткен бір хадисінде «қызды 
барынша алыс атадан алыңдар. 
Ондай мүмкін болмаса, немереден 
алыңдар» деген. Міне, тектілік. 
Міне ұқсастық. Қазақ қоғамында 
жеті атадан қыз алмауға қатты 
мән береді. Неге? Себебі, тұқым 
қуалайтын немесе психологиялық 
және физиологиялық дерттердің 
барлығы да қан тазалығын 
сақтамаудан. Бұны әлем 
ғалымдары да дәлелдеп отыр.     

Иә, қазақ халқы әрқашан 
салтын берік ұстанған. Тарихқа 
көз жүгіртер болсақ қазақ 
қоғамында «текті» жердің қызын 
алу немесе ұзату сынды көптеген 
дерек көрсетілген. Соның бір 

дәлелі «Көріп алған сұлудан, 
көрмей алған текті артық» деген 
сөз.  Тектіліктің қадірін түсінген, 
түсіндірген атақты Төле би келіні 
Данагүлді өзі барып айттырды 
емес пе? Сонда оның көрегендігі 
мен ақыл-парасатына сүйсініп, 
текті жердің қызы болса керек-ті 
деп, ат басын Данагүл ауылына 
бұрды ғой. Міне, бұл тарих пен 
әдебиетіндегі «тектілік» ұғымының 
бір парасы ғана. 

Бұл тұрғыда ой бөліскен  
балалар жазушысы, әдебиет 
сыншысы, ҚР Үкіметінің «Дарын» 
мемлекеттік жастар сыйлығының 
лауреаты Елдос Тоқтарбай: 
«Қазақ халқы ежелден тектілікті 
жоғары бағалаған. Тектілік адам 
бойына ананың сүтімен, атаның 
қанымен дариды. Рухы биік, 
мінезі көркем, аламгершілігі мол 
тұлғаны текті адам деуге болады. 
Тектіліктің мысалы Зередей 
анадан Құнанбайдай көреген 
болыс дүниеге келсе, Құнанбай 
мен дана Ұлжандай анамыздан 
ұлы ақын Абайды, ауыз толтырып 
айтар басқа тұлғаларымызды 
сөзге қоссақ болады. Ал, тектінің 
ұрпағы болу деген не? Ол ата 
атына сөз келтірмей, абыройлы 
болу», - дейді. 

Ал  бұл жайында  сіз не айтасыз  
көзі қарақты оқырман?! 

 Аймарал  ДӘУЛЕТБЕК 

Қазақтың қанына 
сіңген асыл 
қасиеттердің 
бірі тектілік. Ол 
ұғымды біріміз 
адамға берілген 
жақсы сипаттармен 
байланыстырсақ, 
енді біріміз сонау ата-
бабадан даритын, 
қанмен келген қасиет 
дейміз. Шынында  со-
лай ма? 

ЕКТІЛІК 

УРАЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ?Т

сирек, құр сөзге әуестеніп кеткен. 
Ісімен сөзі сәйкес келмей жатады. 
Көпке топырақ шашудан аулақпын, 
әрине. Бүгінгі бала аудио-бейне 
техниканың дамыған дәуірінде 
өмірге келіп, сонымен бірге өсіп, 
біте қайнасып келеді. Бүгінгі 
заманның талабына сай бұл да 
дұрыс шығар. Дей тұрғанмен, 
әбден сол техникаға зейіні ауып 
кеткен балаға шешендік өнер, 
дәстүрлі тәрбие,  әдеби мұра, 
мәдени құндылықтар аса әсер 
етпейтін сияқты.  Ұлтымыздың 
тегінде бар, бабалардан келетін  

Əрине,  жастардың өз ішкі 
руханиятынан қарағанда сыртын 
жылтыратуға құмар екенін де 
жасыра алмаймыз. Бірақ бес 
саусақтың бірдей болмайтынын 
ескерсек көпке топырақ шашқанда 
әбестік болар. Дамыған қоғамның 
ағынына қосылып, «тіршілікті» 
ойлап кеткеніне жастарды 
кінәлауға болмас. Жо...Жоқ... 
Қоғамды кінәламаймыз. Алайда 
ортаға бейім болар жастардың 
өз жеке басын күйттеген қоғамда 
мүмкін алдыңғы толқын ағалардың 
жөн сілтеуге мұршасы жетпей 

қасында ең ардақтыларың 
тақуаларың. Шәксіз Алла 
толық білуші, әр нәрседен 
хабар алушы»  делінген. 
Яғни, қазақ пен дінді бөле 
қарастыруға болмайды. 
Бұл жерде руға қарайтыны 
және тақуалық жайлы сөз 
қозғалып тұр. Біздің қоғамда 
жансақ пікірлер де жоқ емес. 
Мысалы, «жетім бала молда 
болмас» деген. Ол дегеніміз 
тәрбиеге әкеліп тіреледі. Ал 
негізінде шынымен де солай 
ма? Жоқ... Оның тәрбиесі 

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша  
аудандық білім бөлімінің басшысы Мұрат 
Бектуров баяндама жасады. 

- Ескелді ауданы бойынша 30 мек-
теп, 9 мемлекеттік балбақша, 3 жеке 
меншік нысандағы балабақша жұмыс 
істейді.   Білім беру жүйесінде жемқорлық 
тәуекелдерін төмендету бойынша бірқатар 
жұмыстар атқарылуда. Атап айтқанда, 
Ескелді ауданының  білім бөлімі және 
оның бағынысты ұйымдарының қызметіне 
тұрақты түрде талдау жүргізіледі. Білім беру 
мекемелерінде мектептің немесе сыныптың 
қосымша қажеттіліктері үшін ақша жинау, 
мерзімдік баспасөздерге жазылу үшін, 
өзге де мақсаттарға ақша жинауға тыйым 
салынған. Жазғы демалысты ұйымдастыру, 
тегін тамақтандыру, жол жүру, грант бөлу 
және тағы басқа қызметтер  тиісті деңгейде 

ұйымдастырылып отырады. Бұл тұрғыда  
ашықтық, айқындылық сақталған және  аз 
қамтылған отбасыларға «Мектепке жол» 
акциясы аясында  көмек көрсетіледі. Мек-
теп жасына дейінгі балаларды (7 жасқа 
дейінгі), мектепке қабылдау және басқа да 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтер авто-
маттандыру жүйесіне көшірілуде, шама-
дан тыс құжаттар мен регламенттелмеген 
ақпарат талап етілмейді. Бұл шаралар 
әкімшілік кедергілерді жоюға ықпал етеді. 
Мектептер қажетсіз құжаттарды талап 
ету, балабақшаларда ақылы орын ауы-
стыру, балабақшаларға заңсыз  кезектен 
тыс орналастыру сияқты іс-әрекеттерге 
жол берілмейді. Барлық көрсетілген 
мемлекеттік қызметтерге үнемі мониторинг 
жүргізіледі. Ашықтықты қамтамасыз ету 
және азаматтардың құқықтарын қорғаудағы 

барлық ақпарат БАҚ пен әлеуметтік 
желілерде жарияланып отырады, - деп 
атап өтті Мұрат Мұхтарұлы.

  Сондай-ақ, «Nur Otan» пар-
тиясы Ескелді аудандық филиалы                              
кезектен тыс Партиялық бақылау 
комиссиясының отырысында қоғамдық 
қабылдау жұмысын жандандыру аясын-
да қоғамдық қабылдау бөлмесінің аза-
маттарды қабылдау кестесіне сәйкес 
мекеме басшыларының, аудандық 
мәслихат депутаттарының уақытылы 
қабылдауға келмей қалу мәселесі тура-
лы партиялық бақылау комиссиясының 
төрағасы Қ.Алпысбаев орын алған 
кемшіліктерге тоқталып, азаматтарды 
қабылдау кестесіне сәйкес уақытылы 
қабылдауға келмеген мекеме 
басшыларының, аудандық мәслихат 
депутаттарының  алдағы уақытта 
өткізілетін қоғамдық қабылдаулары  
қатаң қадағаланатынын, бұдан былай 
қайталанбауын  қатаң ескертті. 

Ш. БАТЫРХАНОВ.



06.00,04.30  ӘНҰРАН
06.05, 17.15 «Көңіл толқыны»
06.25 «Мәселе» Әлеуметтік-
сараптамалық бағдарламасы
07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 18.00 Т\х «Қайран 
күндер»
12.00, 00.45  «Ниет» 
әлеуметтік ток-шоу
14.00, 17.00, 20.00, 00.15 
AQPARAT
14.10,22.30  Т/х «Егіз ғұмыр»
15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен»
16.00 «Апта»
16.45, 04.15 «Баланың 
көңілі» деректі драма
17.30 Т\х «Елдің баласы»
20.35,02.15  «Ашық алаң» 
23.25 « Azil time»
03.05 Телехикая «ЖҮРЕККЕ 
ЖОЛ»

ХАБАР

06.00,02.00 ҚР ән ұраны
06.00  «Қызық times»
07.00 М/с «Юху и его друзья»
07.30, 08.10. 09.10  ТАҢҒЫ 
ХАБАР
08.00, Жаңалықтар
09.00 Новости
10.00 Тайны. Судьбы. Имена 
10.45 ,22.30 Т/х «КЕБЕНЕК»
11.30, 18.30 Т\х «БӘСЕКЕ»
12.00 Жаңалықтар, Новости
12.30 «Менің тағдырым» 
деректі драмасы
13.00 Сериал «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ»
14.40 Сериал «Разия»
15.00, Ток-шоу «Білім» 
15.30  «Бір туынды тарихы» 
циклінен деректі фильм
16.00  «Ду-думан»
17.00, 23.20 Сериал «Листо-
пад» 
19.30 Қорытынды 
жаңалықтар
20.10 Т/х «АРМАНДАСТАР»
20.45 Народный контроль
21.00 Итоги дня
21.40 Т/х «Абдулхамид хан»
00.40 Т\х «Төрлетіңіз»
01.40 «Меяты сбываются»

ЕВРАЗИЯ 

06.00,03.15  Т/х «Махабба-
тым жүрегімде»
06.40 04.00 «Той заказ»
07.20 «Басты бағдарлама»
08.00 10.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское» 
12.00 «Қалаулым live» 
15.45 «На самом деле»
16.50 Сериал «Майор СО-
КОЛОВ»
18.00 «Басты жаңалықтар» 
18.45 «Пусть говорят» 
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.45, Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
22.00, 02.15 «Паутина»
22.50 сериал «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.00 Ночной кинотеатр 
«Операция «САТАНА»

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05  «КТК»  қоржынынан
07.20 «Дау-дамайсыз»
07.50, 01.20 «МҰҢАЙМА, 
НЕФИСЕ»
08.50 «Жат туыстар»
09.50 «ЮРМАЛА» (повтор)
12.20 Х\ф «Лидия»
14.50 Х\ф «Узнай меня, если 
можешь»
15.50 Х\ф «Письма на сте-
кле»
17.00 «Жат туыстар»
18.00  «Қара теңіз»
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00, 03.25«Астарлы 
ақиқат»

Дүйсенбі - Понедельник, 11 қараша Сейсенбі - Вторник, 12 қараша

21.00 Вечерние новости
21.40 «Высокие ставки»
23.45 «Морские дьяволы. 
Смерч-3»
02.10 «Той Бесстар»
04.10-05.00 «Әйел қырық 
шырақты»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Апта /қаз/
10.00 Апта ( рус)
10.50 «Тыңдашы, айналайын»
11.00 «Спорт-тайм»  
11.20 «Құтқару қызметі» 
11.40 «Сильные духом» 
12.00 «Киноман» 
12.55 «Әсем әуен»  
13.25 «Полицейская служба» 
13.45 «Латыннегізді әліпби» 
14.00 «Тілсақшы» 
14.25 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
14.30 «Тұжырым» 
15.00 К/ф «Көксерек» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әсем әуен»  
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу»                      
18.45 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
19.00 «Әдебиет пен адамзат»
19.30 «Ел қамы» /тікелей 
эфир/
20.15 «Әсем әуен» 
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Туржорық»
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 41-бөлім
22.45 «Нет-лайк»
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

31 КАНАЛ

05.58 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00, 03.00 «Ризамын»
07.00 Информбюро
08.00 КИНО  «Зип и Зап. Клуб 
стеклянных шариков»
10.00 Кино «Пираты Кариб-
ского моря: сундук мертвеца»
13.30 «Армагеддон» 
14.45, 22.30  «Экстрасенсы 
детективы»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с Отель «ЭЛЕОН»
20.00 Информбюро
21.00 сериал «Иффет»
23.30 Әзілдер жинағы (каз)
00.00 Т/с «Мехектің өмірі»
01.00 Т/с «Адасқан ғұмыр»
01.40 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
04.00 «Әзіл студио»

7 канал

06.00, 02.25  «Гу-гулет» 
06.40, 21.05 Т/х «Азулылар 
әулеті»
07.40, 17.10,04.00 «Элиф»
08.45 М/ф «Черепашки - 
ниндзя»
09.25 Х\ф  «Хоббит: Пустошь 
смауга»
13.00  Х\ф «Той любой це-
ной»
15.00 «Ninety one 91»
18.15 Т/с «Охотник за голо-
вами»
19.20 Сериал «Крепостная»
20.20 Сериал  «Гранд» 
21.00 Лотерея 777
22.05 Телехикая «Ұлы дала 
жанұясы»
23.10 «Кәрі келсе іске»
23.35 «Жастар алаңы»
00.10 Х\Ф «Добро пожаловать 
в рай»
03.00 Телехикая «Жаңа келін»
04.45 «Жеңіп көр»

ЖЕТІСУ

06.05, 17.15 «Көңіл 
толқыны»
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 AQPARAT
07.00 «TANSHOLPAN»
10.00, 18.00 Т/х «Қайран 
күндер»
11.00, 19.00 «Шытынаған 
тағдыр»
12.00, 00.45 «Ниет»
14.10, 22.30 Т/х «Егіз 
ғұмыр»
15.00, 21.30 Т/х «Жат 
мекен»
16.00 «Жан жылуы»
16.30 «Ақсауыт»
17.30 Т/х «Елдің баласы»
20.35, 02.15 «Ашық алаң»
23.25 «Әзіл time»
03.05 Т/х «Жүрекке жол»
04.10 «Мәдениет 
жауһарлары»

ХАБАР

06.00 «Қызық times»
07.00 М/с «Юху и его дру-
зья»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00,12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости
10.00, 21.40 Т/х «Абдулха-
мид хан»
10.45, 22.30 Т/х «Кебенек»
11.30, 20.10 Т/х «Арманда-
стар»
12.30 «Менің тағдырым»
13.00 Т/с «Родные люди»
14.40 Т/с «Разия»
15.00 «Қоғамдық талқылау»
16.00 «Ду-думан»
17.00, 23.20 Т/с «Листопад»
18.30 Т/х «Бәсеке»
19.30 Қорытынды 
жаңалықтар
20.50 Новый курс
21.00 Итоги дня
00.40 «Төрлетіңіз»
01.40 «Мечты сбываются» 

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде-2»
06.40, 04.00  «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское»
12.00 «QALAYYM LIVE»
15.45 «На самом деле»
16.50 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил»
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.45, 22.50  Т/с «Пять ми-
нут тишины.Возвращение»
22.00, 02.15 «П@УТІNА» 
01.00 Кино «Операция 
«Сатана»
03.15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде»

КТК

07.05 «КТК қоржынынан»
07.20 Кешкі жаңалықтар
07.50, 01.20 Т/х «Мұңайма, 
Нефисе»
08.50, 17.00 Т/х «Жат туы-
стар»
09.50 Новости (повтор)
10.30, 23.45 «Морские дья-
волы.Смерч-3»
12.40, 21.40 «Высокие 
ставки»
14.50 Х/ф «Узнай меня, 
если сможешь» 
15.50 Х/ф «Письма на 
стекле»
18.00 Т/х «Қара теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 03.25 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерные новости
02.10 «Той Beststar»
04.10-05.00 «Әйел қырық 
шырақты» 

06.00,04.35 Әнұран
06.05, 17.15 «Көңіл 
толқыны»
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 AQPARAT
07.00 «Таңшолпан»
10.00, 18.00 Т/х «Қайран 
күндер» 
11.00,18.00  Т/х «Шытынған 
тағдыр»
12.00, 00.45 «Ниет» ток-
шоуы
14.10, 22.30 Т/х«Егіз 
ғұмыр»
15.00, 21.30 Т/х «Жат 
мекен»
16.00 «Тұлға»
16.30 «Мәдениет 
жауһарлары» 
17.30 «Елдің баласы»
20.35, 02.15 «Ашық алаң»
23.25 «Azil time»
03.05 Т/х «Жүрекке жол»
04.15«Ақсауыт»

ХАБАР

06.00,02.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00  «Қызық times»
07.00 М/ф 
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00, Жаңалықтар
09.00 Новости
10.00, 21.40 Т/х «Абдулха-
мит хан»
10.45,22.30 Т/х «Кебенек»
11.30,20.10 Т/х «Арманда-
стар»
12.00 Жаңалықтар «Ново-
сти»
12.30 «Менің тағдырым» 
деректі драма
13.00 сериал «Родные 
люди»
14.40 «Разия»
15.00 «Қарақатпен шай»
16.00, «Ду-думан»
17.00, 23.20 «ЛИСТОПАД»
18.30 Т/х «Бәсеке-2»
19.30 Қортынды 
жаңалықтар
20.45 Біздің назарда
21.00 Итоги дня
00.40 «Төрлетіңіз»
01.40 «Мечты сбываются»

ЕВРАЗИЯ

06.00,03.15 Т/х «Махабба-
тым жүрегімде»
06.40,04.00 «Той заказ»
07.10, 18.00 Басты 
жаңалықтар
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское»
12.00  «Қалаулым Live»
15.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
16.50 Х/ф «Майор Соко-
лов»
18.00 БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
22.00,02.15 «Паутина»
22.50 сериал «Пять минут 
тишины»
01.00 Т/х «Операция - 
Сатана»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05, «КТК қоржынынан»  
07.20 Кешкі жаңалықтар 
«қайталау»
07.50,01.20 Т/х «Мұңайма 
Нефисе»
08.50,17.00 Т/х «Жат туы-
стар»
09.50,21.00 Новости
10.30,23.45 Х/ф  «Морские 
дьяволы»
12.40,21.40 Х/ф «Высокие 
ставки»
14.45  Х/ф «Узнай меня, 
если сможешь»
15.45, 01.20  Т/х«Улы там-
шылар»
18.00 Т/х «Қара теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
02.10 Той бастар
20.00, 03.25 «Астарлы 
ақиқат»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

   ХАБАР

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 Туржорық 
10.20 «Әлемнің үздік карти-
налары 
10.30 «Әдебиет пен адам-
зат» 
11.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 41-бөлім
11.45 «Бала-базар» 
12.00 «Ел қамы» 
12.45 «Жетісудың ақын-
жыраулары» 
13.00 «Шашу» 
13.50 «Жыр-тамшы»
14.00 «Әсем әуен» 
14.25 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
14.30 Д/ф «Ғажайып 
мәдениет» 
15.00  «Әсем әуен» 
16.00 «Бай-қуатты болайық»  
16.40 «Үшінші көз»  
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әсем әуен»  
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу»                      
18.45 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
19.00 «Диалог» /прямой 
эфир/
19.30 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»            
20.15 «Әсем әуен» 
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Экорейд»
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 42-бөлім
22.45 «Әсем әуен» 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран
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06.00, 03.00 «Ризамын»
07.00 Информбюро
08.00 Бауыржан-шоу 
09.00 Х /ф «Железный чело-
век и Халк: Союз героев»
11.00, 21.00 Т/с «Иффет»
12.30 Т/с «Фазилет ханым»
13.30 «Армагеддон»
14.45, 22.30 «Экстрасенсы 
детективы»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Отель Элеон»
20.00 Информбюро
23.30 Әзілдер жинағы
00.00 Т/с «Мехектің өмірі»
01.00 Т/с «Адасқан ғұмыр»
01.40 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
04.00 «Әзіл студио»

7 канал

06.00, 02.25 «Гу-гулет»
06.40, 21.05 Т/х «Азулылар 
әулеті»
07.40, 17.10, 04.00 Т/х 
«Элиф»
08.45 М/ф «Черепашки-
ниндзя» 
09.25 «О здоровье: пона-
рошку и всерьез»
10.40 Т/с «Мой лучший 
враг»
11.50 «Человек-невидимка»
12.50, 19.20  Т/с «Крепост-
ная»
13.50 Т/с «Город особого 
назначения»
15.00, 22.05 Т/х «Ұлы дала 
жанұясы»
16.00, 03.00 Т/х «Жаңа 
келін»
18.15 Т/с «Охотник за голо-
вами»
20.20 Т/с «Гранд»
21.00 Лотерея 777
23.10 Т/х «Кәрі келсе іске»
23.45 Х/ф «Рокки»
04.45 «Жеңіп көр»

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

КТК

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 13 қараша

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

04.10,05.00 «Әйел қырық 
шырақты»

ЖЕТЫСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.25 роликтер
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 «Экорейд» 
10.20 «Әлемнің үздік карти-
налары 
10.30 «Диалог» 
11.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 42-бөлім
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»                      
12.45 «Жетісудың батырла-
ры» 
13.00 «Шашу» 
13.50 «Ән-тарих»
14.00 «Бағбан»  
14.25 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
14.30 «Жетісу зертханасы»  
15.00  «Әсем әуен» 
16.00 «Жүрек сөзі» 
16.30  «Ауылдағы ағайын» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әсем әуен»  
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу»                      
18.45 «Әлемнің үздік карти-
налары» 
19.00 «Ұлт пен рух» 
19.30 «Денсаулық»                
20.00 «Қателік»               
20.15 «Әсем әуен» 
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж» 
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 43-бөлім
22.45 «Әсем әуен» 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

31 арна

06.00 ҚР әнұраны
06.00, 03.00 «Ризамын» 
(каз)
07.00 Информбюро
08.00 «Бауыржан шоу» 
08.50 М/ф
11.00, 21.00 сериал «ИФ-
ФЕТ»
12.30 «Фазилет ханым»
13.30 Армагеддон
14.45,22.30  «Экстрасенсы 
детектив»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Отель Элеон»
20.00 Информбюро
23.30 Әзілдер жинағы
00.00 сериал «Мехектің 
өмірі»
01.00 сериал «Адасқан 
ғұмыр»
01.40 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
04.00 Әзіл студио

7 КАНАЛ

06.00 «Гу-гулет»
06.40, 21.05 Т/х «Азулылар 
әулеті»
07.40, 17.10, 04.00 Т/х 
«Элиф»
08.45 М/ф 
09.25 «О.Здоровье»
10.40,01.15 «Мой лучший 
враг»
11.50, 01.25«Человек-
невидимка»
12.50, 19.20 Т/с «Крепост-
ная»
13.50, 18.15 Т/с «Город осо-
бого азначения»»
15.00,22.05 Т/х «Ұлы дала 
жанұясы»
16.00, 03.00 Т/х «Жаңа 
келін» 
18.15 «Охотник за голова-
ми»
20.20, Т/с «Гранд»
21.00  Лотерея LOTO 
6/49/777 KENO
23.10 «Кәрі келсе іске»
23.45 «Рокки-2»
04.45 «Жеңіп көр»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

КТК
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ЕР ЕСІМІ – ЕЛ ЕСІНДЕ 

ЕРЛІК ПЕН ЕЊБЕКТІЊ 

ЕРЕН ‡ЛГІСІ

ЕРЛІКТІҢ ҚАС ҮЛГІСІН КӨРСЕТКЕН МАЙДАНГЕРЛЕРДІ 
МАДАҚТАУ, ОЛАРДЫҢ АЛДЫНДА БАС ИІП ҚҰРМЕТТЕУ – 
БҮГІНГІ ЖАС ҰРПАҚТЫҢ БҰЛЖЫМАС ПАРЫЗЫ. СҰРАПЫЛ 
СОҒЫСТЫҢ КУӘГЕРЛЕРІ БОЛҒАН ҚАҺАРМАНДАРДЫҢ 
ҚАТАРЫ ДА СИРЕП БАРАДЫ. РАСЫНДА ДА ЖАҢБЫРДАЙ 
ЖАУҒАН ОҚТЫҢ АСТЫНДА, МҰЗ ЖАСТАНЫП, ҚАР 
ЖАМЫЛҒАН БАБАЛАРЫМЫЗДЫҢ АЛДЫНДА БҮГІНГІ ЖА-
СТАРЫМЫЗ ҚАРЫЗДАР. 

Сұрапыл соғыс жылдарында 
кеуделерін отқа төсеп, ерлікпен 
елін қорғаған  майдангерлер 
қатарында ұстаздар қауымы да 
болды.  Жастық жалынын ел мен 
жерін қорғауға жұмсап,  бейбіт күнде 
саналы ғұмырын жас ұрпақтарға 
білім беруге,  патриоттық мінез 
қалыптастыруға  бар күш жігерін 
арнаған жандар қатарында Ра-
фик Колубеков  те  бар. Ұлы Отан 
соғысының және еңбек ардагері, 
Алматы облысы Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы атанған ол 1927 
жылы 28-желтоқсанда Талдықорған 
облысының (қазіргі Алматы об-
лысы) Сарқан қаласында дүниеге 
келген. Тоғыз  жасында әкеден 
айырылған ол анасы мен үш інісіне 
баскөз болып қалады. Жастығына 
қарамастан ауыл тұрғындарымен 
бірге Сарқандағы Промартель 
«Вперед» ұйымына тиесілі кірпіш 
зауытында жұмыс жасайды. Жа-
стайынан қара жұмысқа араласқан 
оны 1944 жылы 21 қазанда Алма-
ты облысының Сарқан аудандық 
комисариатының бұйрығымен неба-
ры  17 жасында соғысқа шақырады. 
Сол жылы «30-шы мылтық полкіне 
(стрелковый)   қабылданып, Чка-
лов атындағы «Ұшқыштар курсы-
на» жіберілген. 1945 жылы 82 ар-
найы автобатольонының в\г 62502, 
в\г 51591, в\г 91144 бөлімдерінде 
әскери міндетін абыроймен 
атқарады. Соғыстан кейінгі өмірінің 
сегіз  жылын астық тасып, адам-
дарды аштықтан аман алып қалуда 
жәрдемдеседі.  

Рафик Шакирұлы  1952 жылы 
қараша айында өзінің Отан 
алдындағы міндетін абыроймен 
атқарып,  «Аға сержант» атағымен 
туып өскен қаласына оралады. Бел 
шешпестен еңбекке араласып,  Абай 
атындағы орта мектеп интернатының 
тәрбиешісі болып орналасып, 
еңбегінің арқасында директорлыққа 
дейін  көтеріледі.  Подхоз ашып, 
тау бөктерінен жер алып, егін са-
лып, мал өсіріп тәрбиеленушілерді 
тамақпен қамтамасыз етіп отырған. 
Өз білімін сырттан оқып жетілдіріп, 
аудандық оқу бөліміне өзінің та-
лантты екенін көрсете білгендіктен 

1962 жылы Сарқандағы «Жетімдер 
үйіне» ауысады. Онда алдымен 
тәрбиеші, кейіннен директор болып 
1982 жылға дейін еңбек етті. Сол 
жылдары Топалевка ауылының 
жоғарғы жағынан Теректі өзенінің 
бойынан 400 балаға арнап жазда 
демалатын лагерь салады.       

Лагерде 400-ге тарта  балаға 
арналған палаткалар, футбол 
алаңы, кітапхана , монша,  бас-
сейн, асхана болған. Өзі құрған  
Подхозда 200-ге тарта сиыр, 500-
ге тарта қой,  бал өндіретін үш 
омартасының  арқасында  ла-
герьге келген бүлдіршіндерді 
тегін тамақпен қамтамасыз етіп 
отырған.  Балалар үйі жабылғаннан 
кейін Ы.Алтынсарин атындағы 
орта мектеп болып қалыптасқан. 
Рафик Шакирұлы  бұл мектепті 
тек аудан  емес облыс көлеміне 
дейін алдыңғы қатарға шығарған. 
Сол білім ошағынан  1996 жылы 
денсаулығының нашарлауына бай-
ланысты зейнеткерлікке шығады.

Саналы ғұмырын еңбек пен 
білімге арнаған жанның кеудесі 
де бос емес. Ерен еңбегінің жемісі 
ретінде Ұлы Отан соғысының 
ардагері медалі, «Қазақ ССР халық 
ағарту ісінің үздігі» төс белгісімен, 
аудандық, облыстық мақтау гра-
моталарымен және Қазақстан Ре-
спубликасы Білім және Ғылым 
мнистрліктерінің алғыс хаттарымен 
марапатталған болса, Қазақстан 
Республикасының  Тұңғыш 
Президенті Н.Назарбаевтың сыйға 
тартқан сағатын алу бұл бөлек 
әңгіме. 

Рафик Шакирұлы жұбайы 
Кәусар Салқынбайқызымен 57 
жыл бір шаңырақ астында бақытты 
ғұмыр кешіп, төрт  баланы қанаттыға 
қақтырмай өсірді. Бүгінгі күні 6 неме-
ре 11 шөберенің ата-апасы. Артын-
да өшпес із қалдырған Рафик Ко-
лубеков  87 жасқа толған шағында 
мәңгілікке көз жұмды.  

Кәусар КОЛУМБЕКОВА,  
ардагер ұстаз, 

Сарқан ауданының
 Құрметті азаматы.

Жастардың жиналатын сүйікті 
орнына айналған алаң «Абай ауы-
лы» деп аталып кеткен. Бұған жыл 
сайын осы жерде ұлы Абайдың 
поэзиясына арналған кеш өткізіп 
тұру да әдетке айналды. Жылдағы 
дәстүр бойынша қаланың аталмыш 
шағын ауданында орналасқан №4 
орта мектебінің ұжымы биыл да 
осы жерде  Абайдың поэзия кешін 
өткізді. Қала әкімі Б. Өнербаев, білім 
бөлімінің басшысы З.Игембаева, 
ішкі саясат бөлімінің басшысы 
Н.Шоқанова, Жетісу өңірінің белгілі 
сазгері М.Керейбаев, қарымды 
қаламгер Қ. Байдүйсенұлы  және 
«Абзал ана» отауының әжелері ұлы 
ақынның өнегелі өмірімен танысты-
ру, оның даналығын, рухани асыл 
мұраларын насихаттау мақсатында 
ұйымдастырылған бұл игілікті 
шараның мәртебелі меймандары 
болды.

Қала әкімі Бақтияр Әлтайұлы  
құттықтау сөзінде мектеп ұжымы  өткізіп отырған поэ-
зия кешіне тыңғылықты даярлықтарын, оқушылардың 
белсенділігін, өнерпаздығын айрықша атап өтіп, іс 
шараның жастарға патриоттық тәрбие беруге, олардың 
шығармашылық қабілеттерін арттырып, поэзия 
әлеміне ынталантыратынын айрықша атап өтті. 

Абай әлемі, Абай поэзиясы-терең мұхит іспетті 
болғандықтан алаңның әр жеріне орналасқан «Поэзия 
ауылы», «Қара сөз ауылы», «Ән ауылы» тұрғындарының 
дайындаған сахналық көріністерін тамашалаған 
жұртшылық оқушылардың өз кейіпкерлерін шынайы 
сомдағандарына, ақынның қара сөздері мен өлеңдерін 
нақышына келтіріп, мәнерлеп жатқа оқығандарына, 
әндерін асқақтата шырқағандарына дән риза болып, 
алғыстарын айтып жатты. Мектептің «Киелі сахна» 
үйірмесіне қатысушылары ақынға байланысты  «Біржан 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ               
Текелі қаласының әкімі Бақтияр Өнербаевтың бастамасымен  шаһардың «Достық» 

шағын ауданындағы ақ қайыңдар бой көтеріп тұрған шағын аумаққа  жастардың бос 
уақытында бас қосып, дидарласатын рухани алаңы, сырлы сұхбат жүргізер сахнасы 

ретінде алтыбақан орнатылған еді.

ЕЛ БОЛАШАFЫ – 

ЖАСТАРДЫЊ  ¬ОЛЫНДА

Тау °аласындаѓы  кеш

КӨ
ЗҚ

А
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С

сал Абай ауылында» атты қойылымдарын ұсынып, 
көрермен көзайымына айналды. Алтыбақан басына 
жас та, кәрі де жиналып, ұлы ақынның «Желсіз түнде 
жарық ай» атты әнін бәрі қосыла орындады.

Абайды қазақ баласы тегіс танып, түгел білу 
керек сияқты. Өйткені, қытай халқы Конфуций 
мұрасын өзінің күре тамырына айналдырып отыр 
емес пе? Олар ойшылдың жазғандарын әлі күнге 
дейін өздерінің күнделікті кодексі ретінде пайда-
ланатын көрінеді. Олай болса, біз неге Абай ілімін 
жарық жол көрсетер шамшыраққа айналдырмай-
мыз? Сол мақсатта тау қаласының мектеп ұжымдары 
келе жатқан Абай жылына тағы да тың іс-шаралар 
ұсынарына сенім мол.

Ш. ХАМИТОВ.
ТЕКЕЛІ ҚАЛАСЫ 

   Ата-бабаларымыз елу жылда ел жаңа деуші еді... Ол 
өткен өмірдің еншісінде  қалғандай?!   Өйткені жаңа 
ғасыр жаңа заман жылдамдық талабы  елу жыл емес елу 
сағатта өзгеріп жатыр.  Бұл жылдамдықтың құдірет 
күшін негізінен отыз жасқа дейінгі жастар ерекше 
сезімталдықпен қабылдап алға ұмтылуда. Қырық жасқа 
дейінгілері де тым қалысып жатқан жоқ.

Елу-алпыстан асқандар 
арасынан жастарды түсініп 
қолдауға, мойындауға құ-
лықсыз, өз ой-идеяларын 
дәріптеуден жалықпай кері 

әсер етуде деуге болады. Ал 
түсінгендерін,  яғни сыни  көзбен 
қарап пікір айтқандарына белгісіз 
топ өкілдері мен халық арасынан 
да кейбір жандар қарсылық таны-
тудан қалыс емес. 

Нарықтық бәсекелестікті же-
ке басы мен компаниясы неме-
се акционерлік қоғамдарының 
мүддесіне бұра тартатын  басшы-
қосшылар да көптеп кездесетіні 
өмір шындығы. Мемлекеттің 
бюджетіне қомақты үлес қосатын 
кәсіпкерлік бизнесінен үкіметке 
кіргізетін салықтың басым бөлігін 
төлемей нақты кірістерін жасы-
рып көрсетпейтін кәсіпкерлер де 
жетіп артылады.   

Болашақ ел иесі, халықтың 
мұраты жастарымыз мұндай 
келеңсіздіктермен келіспейтін 
сыңайлы және бүгінгі қоғамда 
өз ойларын жүзеге асыруға 
дәрменсіз.  

Ал алдыңғы буын өкілдері 
арасынан бәрі болмаса да 
қайсыбіреулері, әсіресе жаңа 
заман мен қоғам талабына сай 
емес екенін өздері де сезіне 
біле бермейтіндері жылы орнын  
жастарға беріп, өз еріктерімен 
демалысқа кетер түрлері жоқ. 
Онымен қоймай жоғарғы билікте 

отырып алып қоғам мен жастардың 
қажеттілігін қанағаттыра алмайтын 
ақыл кеңестерімен күлкі болып,  
әлеуметтік желілерде, бұқаралық  
ақпарат  құралдарында жария бо-
лып жағымсыздықтарымен қазақи 
болмысымыздың болашағына 
селкеу түсіруде.  Сол орындар-
да жаңа заманға сай өзін өзгерте 
алған аға буын өкілдері немесе 
бүгінгі қоғам талабына сай тәлім, 
тәрбиелі білімімен дараланған  жас-
тарымыз отырса,  мемлекет пен 
халықтың мерейлі мүддесін алға 
тартқан  мемлекеттік бағдарламалар 
кедергісіз-ақ  жүзеге аса түсер еді. 
Әсіресе ұлттық мүдде ана тіліміздің 
қадір қасиеті ерекшеленіп тұрары 
сөзсіз. Тіл демекші, жаңа заман 
талабының бір көрінісі бірнеше 
тілді соның ішінде ағылшын тілі мен 
қытай тілін білу маңыздырақ. Себебі 
нано  технологияның ақпараттық 
жаңалықтары мен технологиясы ту-
ралы ағылшын тілінде 50-60 пайыз, 
қытай тілінде 30 пайыз мөлшерінде 
мәліметтерді жылдам ала аласыз. 
Бұл кімге қажет,  әрине,  болашағынан 
үміт күттірген жастарымызға. 
Үкіметтік бағдарламалар тек осын-

дай жастардың білім алуына бар 
мүмкіндік жасағаны абзал. 

Көп тілді жаппай балабақша, 
мектептерден үйрету, тіл қажеттілігі 
туындамайтын балалардың та-
лант дарынына әсері шамалы 
деуге болады. Біздің өткен өмірге 
өкпелеуге қақымыз жоқ, бүгінгі 
өмірге жаңа заман талабына сай 
талаптана құлшынуымыз жастары-
мызды жандандыра қолдағанымыз 
болмақ.  Соңғы кезде Қазақстан 
ұлттық арнасы әсіресе “Ашық 
алаң” бағдарламасы қоғамдағы ел 
арасына келеңсіздіктер туында-
тып жүрген көптеген тақырыптағы 
мәселелерді талқылауы жастарға 
жаңа серпілістегі сенімділік беру-
де. 

Өз заманының иелері, ел 
болашағы білімді де дарынды 
жастарымызды қолдау барша 
халқымыз бен ел ағаларының 
ұлағатты ұлылықтарына тікелей 
қатысты екенін естен шығармайық 
ағайын! 

Құрметбек САНСЫЗБАЙҰЛЫ, 
 саясаттанушы.  
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Алғаш ашылған білім ошағында  бес-алты 
ғана  мұғалім  болашақ  ұстаздарды  оқыту-
мен  қатар ғылыми-зерттеу жұмыстарымен  
шұғылданыпты. Содан бергі кезеңдерде 
талай түлекті білім нәрімен сусындатып, 
өмірге жолдама берген айтулы оқу орнының 
толағай мерекесі кең көлемде аталып өтілді. 
31-қазан мен 1 қараша аралығында жоғарғы 
гуманитарлық-техникалық колледжінде ғылыми 
конференциядан бастау алған жиынға ҚР 
БЖҒМ техникалық  және кәсіптік білім беру 
департаменті, «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ, 
«Алматы облысы білім басқармасы» ММ,  
«Облыстық  білім беруді дамыту оқу-әдістемелік 
орталығы» МКМ, республикалық, облыстық  
техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі 
білім беру мекемелерінің өкілдері қатысты.

Арғы-бері тарихынан сыр шертсек,1931 
жылдан  үш  курстық  техникумды  жыл сайын  
отыздай  түлек  бітірген.   Қазақ КСР  Халық  
ағарту  министрлігі  оқушылар  есебінен  кон-
тингент  санын  өсіруге  рұқсат  етіліп,   даярлық  
бөлімі  ашылып, оған 5-6  сыныптық  білімі  бар  
оқушылар  қабылданған.  Сол  жылдары   қазақша  
бөлім де  ашылады.  Педтехникумның  алғашқы  
студенттерінің  бірі, кейіннен  ауданда  ұзақ  
жылдар  бойы  мұғалім, оқу  ісінің  меңгерушісі, 
мектеп  директоры, аудандық  білім  бөлімінің  
бастығы  болған Рашид Әбілхайыровтың  жа-
зып  қалдырған  естелігіндегі  деректер  мен  
дәйектерге  сүйенсек, оқу  орны  ашылар  ал-
дында  алдын-ала  жергілікті  газетке  ол  ту-
ралы  арнайы  хабарландыру  жарияланып, 
ауылдық Кеңестерге  түгелдей  таратылған. 
Оқу орнының  ашылу  салтанатында  тұңғыш  
директор Әбдіғопур  Розыбакиев  жалынды  
сөз  сөйлеп, қызу  құттықтады. Алғашқыда  
Омар  Мұхамәдий, Һезим  Искандеров, Латип 
Әнсарий, Рахманқұлов  сынды оқытушылар  
дәріс берсе,  32- жылдары педучилищеде Қазақ 
ССР-нің білім беру ісінің үздігі Дягилева Татьяна 
Петровна жұмыс атқарған. Ел басына күн туып, 
торғайдай тозған халықтың ашаршылық нәубет 
пен зұлмат  кезеңінде бір үзім нанға зәрулік туып, 
халық  қынадай қырылған уақытта  қанатымен    
су сепкен қарлығаштай, бұқара халықты   білім 
нәрімен сусындатқан.   Өмірдерек, тағылымды-
тарихына  көз жүгіртсеңіз,  сол дәуірдегі, тек 
төте,  араб  жазуымен  ғана  жаза  білетін  елді  
жаңа  дәуір  ыңғайына  сай  сауаттылыққа 
бейімдеуде оңай болмағанын көруге болады. 
Ауыртпалыққа  толы  сол  алғашқы онжылдықта  
қиындыққа  қарсы  тұрған,   колледждің  алғашқы  
уығын  қадап, шаңырағын  көтерген, аяулы  
азаматтарымыздың есімдері ел жадынан өше 
қойған жоқ.  Түрлі реформаны басынан кешірген 
білім ошағы ауданның атауы өзгерген кезеңде,  
яғни,  1941 – 1949 жылдар аралығында   гене-
рал Панфилов  есімі  берілгенде   техникумда   
Панфилов  педагогикалық  училищесі атана-
ды.  Сұрапыл соғыстың сойқанына қарамастан 
оқыту ауысымы ұлғайып, орыс бөлімін ашқан 
білім ордасында кадрлардың  жетіспеушілігінен  

бір  оқытушы  екі  тілде  сабақ  жүргізген кезең 
де  болған.  Білімге шөлдеген студенттер  білім  
ордасының жалғыз  корпусында білім алып,  
педагогикалық  практиканы  сол  кездегі  Мо-
лотов  атындағы (қазіргі  Алтынсарин) мектеп-
те  өткізіпті. Ел басына күн туып, ер етігімен 
қан кешкен жорықтарда оқу орнынан   біраз 
оқытушы  Отан қорғауға аттанған. Мұрағаттық 
деректерде, 1942 жылы қазақ  бөлімінде 130, 
ұйғыр  бөлімінде 32  студент  оқыса, 1943 жылы  
оқуға  түскен 70 студенттің  37- сі  ғана оқуын  
бітіріпті. Осы  кездері  барлығы 34 оқыту-шы  
қызмет  еткен. Солардың бірі де бірегейі – Ха-

мит  Қожабергенұлы  Көбіков. Соғыс  басталы-
сымен  өз  еркімен  майданға  аттанып, фашистік  
Германияға  қарсы  жан  аямай  шайқасып, Кеңес  
Одағының  Батыры  атанды, елге  жеңіспен  
оралып, ұзақ  жыл  Халық  ағарту  саласында  
қызметін жалғастырған.  Қойнауы  тарау-тарау 
тарихқа толы педучилищеде Нұрбай Ванкеев, 
Бажан  Жанпейісов, Нұрғалым  Тұрғанов, Ілияс  
Қамбаев,  Қуандық  Өмірзақов  сынды  талапты  
жастар  білім алыпты. Білімге  құштар,  зерек  те  
зерделі  жастардың  қатарында  Жақсыбай  Иса-
ев  та  болған.    Сексен  жастың  сеңгірінен  асып 
өмір сүрген   ақсақалдың  есімі  бүгінгі  таңда  
облысқа,  республикаға  белгілі. «Қазақстанның  
еңбек  сіңірген  мұғалімі», «Халықтар  достығы» 
орденінің  иегері, дербес  зейнеткер, «Панфилов  
ауданының  Құрметті  азаматы» атанған  абзал  
ардагер,  училищеде  білім  алған  кезеңін  бы-
лайша  еске  алады:  «Оқу-жазу  құралдары  өте  

тапшы  болды. Сия, дәптер  дегенді  білмейміз. 
Мұғалімдердің  лекциясын,  түсіндіргенін  ескі  
кітаптың  бетіне  марганцовкамен  жазып  ала-
мыз.  Ұстаздарымыз: «Сендердің  сабақтан  
алған  әрбір «4» пен «5» деген  бағаларың фа-
шистерге  қарсы  атқан  оқтарың» деуші  еді. 
Қыстың көзі қырауда  негізгі  отынымыз - қи. 
Тамызыққа - аздаған  ағаш.  Оны  студент-
тер өз  күштерімен  дайындайды.   Демалыс  
күндері  қазіргі  жастар  сияқты  сауық  кештерін  
өткізуге  жағдай  жоқ. Бар  тілегіміз жеңіске  
жетсек  деген  арман...  Содан 1945 жылдың 
9-мамырына  да   жеттік.  Бізге  сол  бір  соғыс  

жылдары     Ленинградтағы  Герцен  атындағы  
университеттің  оқытушылары   Буценко мен 
Чернов, өз ауданымыздан Қожамберді Бай-
шалов, Үсен Ахтаров, Фейдахмет  Галимов, 
Хилчам  Азнаметова,  Дауыт Азизов, Гусманов  
сияқты  білімді  де  білікті  ұстаздар  сабақ  берді» 
- дейді. Сындарлы  сәттерден сүрінбей өткен 
училище  оқу  бағдарламасын кеңейтіп, бастау-
ыш  сыныптар  үшін  жалпы  орта  және  арнау-
лы  білімі  бар  маман  мұғалімдер  даярлауға 
көшеді.  Осы  жылдарда  Нөгербеков, Сари-
ев, Х. Арғынбаев, Н. Шегебаевтар училище-
ге  басшылық  етсе, Ә.Сәтқалиев, З.Нұршаев, 
А.Хизметова, М.Башизова, Р.Ғабдулов, 
Ә.Найзабеков, Ж.Оспанов, Е.Керімбаев, 
Ф.Галимов, М.Богданова, Р.Ибрагимова, Тиви-
линева, В.Никитков, Р.Рядинская, Х.Ахметшин, 
Л.Кайгородова, В.Мальцев, А.Зайцев, 
С.Кокшарова, Л.Габова, сынды  ұлағатты  

ұстаздар осы оқу  орнында еңбек 
жолдарын бастап,  ұзақ жылдар 
қызмет  етті. 

Атақты  ғалым, ғылым  док-
торы, академик, тарихшы, эт-
ногроф, мәдениетанушы Ха-
лел  Арғынбаевтың есімі колледж  
тарихының  төрінен  орын  алуда. ҚР  
Білім  беру  ісінің  озық  қызметкері,  
ұзақ  жылдар  білім  саласында 
басшылық  қызмет  атқарған  үлгілі  
ұстаз, асылдың  сынығы, тұлпар-
дың  тұяғы, Халел Арғынбаевтың  
туған  қарындасы,  «ҚР  Білім  
беру  ісінің  құрметті  қызмет-
кері», Ы.Алтынсарин төсбелгісінің  
иегері,  ұзақ  жылдар  колледждің 
басшылық  құрамында  қызмет ет-
кен  Нұрахан  Қабимолдаевтың  
жұбайы  Роза  Мырзабекова  апай  
бүгінде зейнеткер, қыздары Сәуле 
Нұраханқызы Қабимолдаева ҚР Білім 
министрлігінің қызметкері.

1952  жылы   Әбілбай  Есенқұлұлы  
Найзабеков  Ұлы  Отан  соғысының 
ардагері, училищеге қызметке 

қабылданады. Алғашқы   кезде  студенттер-
ге    әскери  дайындықтан  сабақ  бере  жүріп  
кітапханада  жұмыс  істейді және оның жұмысын 
ұйымдастыруға біраз өзгерістер енгізеді. Кітап 
қорын толықтыру барысында тынбай жасаған 
жұмыстарының нәтижесінде кітап қорының са-
нын 5 000 данаға жеткізіп, оқырмандар санын 
100 ден асырады.

«Тар жол, тайғақ кешудің» мехнатын көп  
көрген училищенің  тынысы 1960 жылдары 
кеңіп, құлашын  кеңге  жайғанын тарихынан 
аңғарасыз.   «Мектеп»  бөліміне  қоса  «Сырттай  
оқыту  бөлімі» ашылып,  бөлімде  «Бастауыш 

сынып  мұғалімі»  және «Балалар  бақшасының  
тәрбиешісі»  мамандықтары  бойынша  кадрлар  
даярлайды.  Есеңгіреген елдің, зұлмат жыл-
дар салған жарасы қара қотырланып, сұрапыл 
соғыстың қайғы-қасіреті санада тұрса да, тірі 
адамға тіршілік керек екенін, әрі ұрпақ қамын 
ойлап, бала тәрбиесіне көңіл бөлген қоғам, 
мемлекет, және білім ордаларының қатарында 
Жаркент педагогикалық училлщеде бар еді. 
«Балалар  бақшасы  және онда  еңбек  ететін 
тәрбиеші  қандай  болу  керек?»  деген  орын-
ды  сауал  туады.  Міне,  осы  күрмеуі  күрде-
лі  сұраққа  училищеде  60-шы жылдардың 
соңында  құрылған  «Мектепке  дейінгі  бөлім» 
оңтайлы  жауап  береді.   Осы  бөлімде  еңбек  ет-
кен Светлана  Михеева, Галина  Москалева, Ва-
лентина  Даниленко, Александр  Кремлев, Сара    
Бикенеева, Екатерина  Коровина, Лукина Нел-
ля, Рима  Перепеленко, Л.Петрова, В.Попова, 
Н.Кабимолдаев, Ю.Толочневалардың  студент-
терге  берген  тәлім-тәрбиесі  өте  зор  болды. 
1962  жылы Әбілбай Есенқұлұлы кітапхана 
меңгерушісі  болып  тағайындалып, 1986  
жылға  дейін  қызмет  атқарады. Осы   жылда-
ры  кітапхана  кеңесі  құрылып, оның  құрамына  
кітап  сүйер  қауым  енді.

Өзі қызмет атқарған кезде кітапхана 
жұмысын ерекше қамқорлықпен ұйымдастырып, 
училищеге қажетті оқу құралдарымен қоса 
ғылыми-әдістемелік құралдар мен нұсқауларды, 
БАҚ құралдарын, ғылыми-әдістемелік топтама-
лар мен жинақтарды кітапхана қорына қосқан. 
Бұл ұстаздар мен студенттерге және басқа да 
қызметкерлерге ұшан теңіз пайдасын тигізген. 
Әр жылдар тізбегінде тайға басқан таңбадай 
айшықты ізін қалдырған оқу орында 1979-
80 жылдары  училищеде  жүзеге асырылған  
барлық  оқу-тәрбие  жұмыстары, қоғамдық-
саяси, мәдени - бұқаралық  істердегі  қол  жет-
кен жетістіктер  бір төбе.

Білім  ордасының  бұл  жұлдызды  шағында 
осы дәуірмен салыстыруға келеді. «Қазақ  
КСР  Халық  ағарту  ісінің үздігі», партия  со-
вет  қызметінде  ұзақ  жылдар  еңбек  еткен 
Клара  Сыздыққызы Жұмағұлованың, «Қазақ  
КСР  Халық  ағарту  ісінің үздігі», «КСРО арнау-
лы  орта оқу  орындарының  үздігі», «Еңбектегі  
ерлігі  үшін» медалінің  иегері,  «Панфилов  
ауданының  Құрметті  азаматы» Әбілмәжін 
Кенжебековтың, ұлағатты  ұстаз Шин Борис 
Николаевичтардың есімімен  тығыз  байла-
нысты,  олар оқу орнының  материалдық-
техникалық  базасын  қалыптастырудың  негізін  
қалады.

Жан-жақты қамқорлық  ұйымшыл  ұжымды   
жоғарғы  жетістіктерге  жетуге  талпындыр-
ды. 1979  жылы  Панфилов  педагогикалық  
училищесі  сапалы  білім,  саналы  тәрбие  

ТАРИХЫ ТЕРЕЊ 

«Желдің өтінде, шекараның шетінде» орналасқан аудан орталығында 1929-
жылы Жаркент қаласында алғаш мұғалімдер курсы болып ұйымдастырылған 
оқу орны толағай тоқсан жасқа толуда.  Бір ғасырға жуық тарихы  бар білім 
ордасының  шежіресімен  танысқыңыз келсе, сонау дүрбелең кезеңде іргесін шека-
ра отряды, кеден басқармасы, полиция бөлімшесі, пошта ұйымы мен қабаттаса 
аудандық газет те шығарылған
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берудегі  табыстары  үшін  КСРО  Жоғарғы  және  
арнаулы  орта  білім  министрлігі мен КСРО  Оқу  
министрлігінің және Бүкілодақтық  Лениншіл  
коммунистік  Жастар Одағы мен Кәсіподақтары  
Бүкілодақтық  комитетінің    Құрмет  грамота-
сымен  марапатталды. 1982 жылы педучи-
лище  жаңа  ғимаратқа  қоныс  аударды, 400  
орындық жатақхана  пайдалануға  берілді.   
Ел Тәуелсіздігін алып, жаңа дәуірде жаңаша 
түлеген сәтте бұл оқу орны да, сындарлы сәтті 
басынан кешірді.    Бұрыннан  қалыптасқан  
іскерлік  дәстүрді медет тұтқан білім ордасына 
бұл кезеңде  Майра  Нұрағалымқызы  Тұрғанова, 
одан кейін  Күләш  Ештайқызы  Сүлейменова  
басшылыққа келеді. Заман түлеп, адамзат 
технологиялық кезеңге қадам басқан уақытта 
нарықтық жүйенің ықпалымен әрі капиталистік 
дәуірдің сұранысына орай, педагогикалық учи-
лищеге  колледж  мәртебесі  берілді. Керегесі 
кеңейіп, заман сұранысына сай әрекетке 
көшкен білім ордасында кадрларды  даярлай-
тын  мамандық  саны жетіге  артты.  

«Өнер-білім бар жұрттар,
 Тастан сарай салғызды,
 Айшылық алыс жерлерден,
 Көзіңді ашып жұмғанша,
 Жылдам-хабар алғызды – деп  ағартушы 

Ыбырай Алтинсарин жырлағандай, космостық 
жүйеге қадам басқан әлемнің қатарынан 
қалмай,  ұрпақтар  сабақтастығы мен  дәстүрлер  
жалғастығын  ұштастырған колледжде  бүгінде 
білім жүйесі уақыт талабына сай.  Күндізгі  
бөлімінде 926 студент, сырттай  бөлімде 
100 - ден астам  студент білім алса,  оларға  
жүзге  жуық  жоғары  білімді  ұстаз  сабақ  бе-
руде.  Ұстаздардың 50-і  жоғары  санатты, 27-
і  бірінші санатты, 7- еуі  екінші  санатты.  Осы  
оқытушыларымыздың   15-і «Қазақстан Респб-
ликасы  Халық  ағарту  ісінің  озаты»,  4-еуі 
«КСРО  арнаулы  орта  оқу  орнының  үздігі»  
белгісіне ие. 3 еуі «ҚР білім  беру  ісінің  Құрмет-
ті  қызметкері», 1 оқытушы Ы.Алтынсарин 
медалінің иегері. Елеулі өзгерістерге қадам 
басқан білім ордасы білім берудің ұлттық 
моделіне өту,  оқыту мен тәрбиелеудің соңғы 
әдіс-тәсілдерін, инновациялық педагогикалық 
технологияны игерген, психологиялық-
педагогикалық диагностиканы қабылдай ала-
тын, жаңаша білім беруге көшуге қабілетті  ма-
мандар қалыптастыру барысында   бірқатар 
жұмыстар атқарды.

Бйәтеректей бұтақ жайып, тамыры тереңге 
бойлаған оқу орнында техникалық және 
кәсіптік білім беру ұйымдарына инклюзивті 
білім беруді енгізу өзектілгі аясында, Жаркент 
жоғары гуманитарлық - техникалық колледжінің 
оқытушысы, «Кәсіпқор Холдингі» 
КЕАҚ штаттан тыс тренрі Нұрбекова 
Ақмарал Маметқазықызы баяндама 
жасады.

-Біздің мемлекетімізде білім 
алу мен білім беру стандарттарын 
меңгеріп, тең мүмкіндіктерге ие 
болуды қамтамасыз етуде адами 
капиталдың рөлін арттыруға ерекше 
мән беретін саясат жүзеге асыры-
луда. ҚР Үкіметінің 1994 жылы БҰҰ-
ның «Бала құқығы туралы» Конвен-
циясын ратификациялауына сәйкес, 
елімізде барлық балалардың білім 
алуға тең құқылығы қарастырылған. 
ҚР Үкіметі барлық балалардың білім 
алу мүмкіндігі мен тең құқылығын 
қамтамасыз етуді кезең-кезеңімен 
жүзеге асыру мақсатында 2016-
2020 жылдарға арналған білім 
беруді дамытудың Мемлекеттік 
бағдарламасында білім берудің 
барлық деңгейлерінде инклюзивті 
білім беруді дамытуды маңызды 
міндеттердің бірі ретінде атап 
көрсетті. Республикадағы инклюзивті 
білім берудің негізгі мақсаттарының 
бірі – Ерекше Білім Беру Қажеттілігі 
бар (ары қарай-ЕББҚ) тұлғаларды 
әлеуметтендіру және мамандықты 
игеру мақсатында техникалық-
кәсіптік білім деңгейінде оқытуға 
жағдай жасау. Инклюзивті білім 
беру – бұл арнайы ұйымдастырылған, ЕББҚ 
студентке өз қатарымен бірге, оның ерекше 
қажеттіліктерін ескере отырып, жалпыға бірдей 
білім беру стандартының бағдарламасымен 
білім беру үрдісі.  Мұнда ең бастысы – өз 
қатарластарымен бірге білім және әлеуметтік 
тәжірибе алуы. Бұл - тек мамандарды ғана 
емес, қоғамның қалың қауымының назарын ау-
даратын педагогикалық білімнің жаңа саласы. 

Біздің мемлекетте мектепке дейінгі және 
мектептегі арнаулы (түзету) білім беру жүйесі 
инклюзивті білім беруге әзірленген және жүйелі 
жұмыс істейді. Бұл үрдіс 1994 жылы Испанияның 
Саламанка қаласында өткен, әлемдегі 92 ел 
мен 25 халықаралық ұйым қатысқан жиынға 
Қазақстан Республикасының қатысуымен және 

Саламан декларациясы деп аталатын құжатты 
мақұлдауымен\ратификациялауымен бастала-
ды;

2017 жылы инклюзивті білім берудің 
шетелдік және отандық озық технология-
ларын техникалық және кәсіптік білім беру 
ұйымдарына енгізуде тәжірибе алмасуды іске 
асыру мақсатында, Қарағанды техникалық-
құрылыс колледжінде «Инклюзивті білім беру: 
Қазақстан Республикасында дамытудың қазіргі 
жағдайы мен болашағы»   атты халықаралық 
семинар өткізіліп, төмендегі ұсынымдар 
анықталды:

• 19.01 2012 жылғы ҚР Ү №130  «Техникалық 
және кәсіптік білім беруді жүзеге асыратын 
білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың 
Үлгілік ережелерін бекіту туралы» Қаулысына 
өзгерістер енгізу (ЕББҚ талапкерлердің катего-
рияларын анықтау, қандай категориядағы та-
лапкерлер оқытылуға жатпайды.)

• Ауыруларды ескере отырып, колледж-
дерде ЕББҚ студенттерді даярлауға жататын 
мамандықтар тізбесін анықтау;

• Ақыл-ой кемістігі бар студенттерді оқыту 
мәселесі мен оқу мерзімін кемістік категориясы 
мен мамандықтар бойынша қарастыру,

• ҚР Ү 30. 01. 2008 жылғы №55  «Мемлекеттік 
білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгілік 
штатын және педагогикалық қызметкерлердің 

және оған теңестірілген тұлғалардың лауа-
зымдары тізбегін бекіту туралы» Қаулысына 
өзгерістер енгізу, инклюзивті білім беру 
бағдарламасымен жұмыс атқаратын 
колледждердің штаттық кестесіне төмендегі 
бірліктерді енгізу: мейірбике, сурдопеагог, тью-
тер, дефектолог, инклюзивті бөлім әдіскері, 
психолог, инклюзивті білім беру бойынша 
директордың орынбасары

• Республикалық оқу-әдістемелік бірлестік 
құру (Қарағанды колледжінің базасында)

• ЕББҚ студенттер үшін арнайы жұмыс 
орындарын жабдықтау мен әлеуметтік жағдай 
туғызуды реттейтін Ережелер құру;  

• Үлгілік бағдарламаларды әзірлеу үшін 

жұмыс тобын құру,
• ЕББҚ студенттерімен жұмыс істеу үшін 

бағалау жүйесінің заманауи әдістерін әзірлеу 
және енгізу; ( осындай 20 пункттен тұрады)

• ҚР ТжКБ жүйесінде инклюзивті білім 
беруді алғашқылар болып бастаған Қарағанды 
және Павлодар тәжірибелері инклюзивті білім 
берудің негізгі 3 бағытын анықтады: 

1) Негізгі нормативтік құжаттарға өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу;

2) Кедергісіз орта құру үшін арнайы 
жағдайлар мен материалдық техникалық база 
құру;

3) ТжКБ оқытушылары мен оларға 
теңестірілген тұлғаларға психологтық-
педагогикалық жағдайды жақсарту мақсатында 
біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру 
және өткізу;

Бүгінгі күні «Кәсіпқор» Холдингі» КЕАҚ 
жоғарыда аталған бағыттарды іске асыруда. 
Алматы облысында аталған тақырып бойынша 
алғашқы біліктілік арттыру курсы Талдықорған 
политехникалық колледжі базасында 2018 
жылғы қараша, 2019 жылғы мамыр айларын-
да курстар өткізіліп, облыс колледждерінің 40 
оқытушы біліктілік арттыру курстарынан өтті.-
деп «Ерекше білім қажетттіліктері бар адам-
дар үшін оқу бағдарламаларын әзірлеу бойын-
ша әдістемелік ұсынымдар жариялады.  

Бұдан кейін «Құзыреттілік – болашақ мұғалімнің 
кәсіби әлеуетінің сапасы» жайында, «Назарба-
ев Зияткерлік мектептері ДББҰ Педагоикалық 
шеберлік орталығының Алматы қаласындағы 
филиалының аға менеджері Бипажанова Айман 
Биахметқызы Құзыреттілік - болашақ мұғалімнің 
кәсіби әлеуетінің сапасы жайында ойын ортаға 
салды:

- Әлем өзгеруде,  әлеммен бірге балалар 
да өзгереді, бұл өз кезегінде мұғалімдердің 
біліктілігіне жаңа талап қоюда. Технология, 
коммуникация мен ғылым салалардағы елеулі 
өзгерістер әлемдік экономикаға айтарлықтай 
ықпал ете отырып, әрбір азаматқа ХХІ 
ғасырда табысты болу үшін қажетті білім мен 

дағдыларды алға тартады. Сонымен 
қатар, қарқынды жаһандану ұлттық 
экономикаға да ықпал етуде, оның 
үстіне қазіргі уақытта экономикалық 
дамуды қамтамасыз етуге бағытталған 
халықаралық бәсекелестік артып 
отыр. Жаһандану тек жұмыс орын-
дарына әсер етіп қана қоймай, со-
нымен қатар, оның қолжетімді жұмыс 
түрлеріне және сәйкесінше, жұмыс 
табу үшін қажетті білім мен дағдыға 
да әсері артып келеді.  Гриффин және 
басқа авторлардың (Griffin, P., McGaw, 
B. and Care, E., 2012) айтуы бойын-
ша: «...экономикасы дамыған елдер-
де өнеркәсіптік өндірістен ақпараттық 
қызмет көрсету және байланыс 
қызметін көрсетуге ауысып жатқаны 
айтарлықтай байқалды.» Білім беру 
жүйесін жаңартуға арналған бұл 
экономикалық дәлелдерге қоса, қазіргі 
жиырма бірінші ғасырда басқа да 
негіздер бар: өзара қарым-қатынасты 
арттыру; әлеуметтік өзгерістер; ауа 
райының өзгеруімен байланысты 
проблемалар; бүкіл әлемдегі халық 
санының қарқынды өсуі; шектеулі 
ресурстарға деген сұраныстың өсуі; 

осылардың барлығы мектеп оқушылары қазіргі 
заманда және келешекте табысқа қол жеткізу 
үшін бұрынғыға қарағанда анағұрлым көп 
дағдыларды меңгеруі қажет екенін көрсетеді. 
Бүкіл әлемде білім беру жүйелерінің келешек 
ұрпаққа қандай білім беретіні туралы мәселе 
қайта қаралуда. Осы мәселе аясында «Балалар 
ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені үйренуі ке-
рек?» және «Оқытудың тиімді әдістері қандай?» 
деген сияқты негізгі сауалдар туындайды. 
Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу 
бағдарламасын жүзеге асыруда пайдаланы-
латын педагогикалық тәсілдермен тығыз бай-
ланысты. Қазіргі кезде Қазақстанда жоғарыда 
сипатталған жаһандық проблемаларға жауап 
бере алатындай кәсіби әлеуеті жоғары маман-
дарды дайындау және қайта даярлау өзекті 
мәселеге айналды. 

Оқу бағдарламасындағы ұлттық 
стандарттарға, бағалауға, оқулықтар мен оқыту 
әдістеріне қатысты білім беру саласындағы 
өзекті құндылықтар мен мақсаттар мектеп 
оқушыларының жалпы үлгерімін арттыруды, 
сондай-ақ инновация мен көшбасшылықты 
енгізу үшін талап етілетін дағдыларды да-
мытуды, мектеп арқылы ұлттық сананы 
қалыптастырып, іске асыруды және ауқымды 
халықаралық тәжірибемен өзара әрекеттесуді 
көздейді.  Жаңартылған мазмұн түрлі пробле-
маларды шешудің дағдыларын дамытуға, зерт-
теуге және түрлі дереккөздеріндегі ақпаратты 
зерделеуге бағытталған. Білім алушылар 
білімдерін әрі қарай басқа да жағдайларда 
жинақтап, қолдана алу мақсатында бастауыш 
сыныптың оқу бағдарламасына және әрбір білім 
беру саласындағы пәндерді негізге ала отыр-
ып, түсініктерін қалыптастырады. Сондықтан 
оқушылар өз білімдерін кез келген жағдайға 
бейімдей алуға және болашақта оларға кездесуі 
мүмкін кез келген күрделі міндеттерді шешуге 
үйренеді.

Пәндерді  табысты оқыту ұстаздың кәсіби 
әлеуеті  мен құзыретіне байланысты болады.  
Білім мен ақпарат үстемдік құрған қоғамда 
білім беру жүйесі инновациялық экономиканың 
негізгі бөлігі болып табылады. Қатаң талаптары 
қалыптасып келе жатқан инновациялық эконо-
мика қай салада болса да, бүгінгі маманның 
құзыреттілігін, яғни өз саласы бойынша ой-
пікірінің қалыптасуын, кәсібилігін, өмірдің 
өзгермелі жағдайына бейімділігін, оған сай өз 
білімін пайдалану ғана емес, оны қажеттікке 
қарай толықтырып отыруды талап етеді.   

ХХІ   ғасыр дағдылары деген ұғымның 
бірнеше анықтамасы бар. Бүгінгі таңда 
Экономикалық ынтымақтастық және даму 
ұйымы (ЭЫДҰ) әзірлеген Құзыреттерді 
анықтау және іріктеу жобасының шеңберінде 
жасалған құрылым пайдаланылады. Бұл рет-
те құзырет «жай ғана білім мен дағдыдан 
анағұрлым күрделі. Ол белгілі бір жағдайларда 
психологиялық ресурстарды (оның ішінде 
дағдылар мен өмірлік ұстанымдарын) 
жұмылдыра және соған сүйене отырып, күрделі 
міндеттерді шеше білу қабілетін қамтиды. Мы-
салы, тиімді қарым-қатынас құру қабілеті жеке 
адамның тіл білуіне, ақпараттық технологиялар 
саласындағы тәжірибелік дағдыларына және 
оның өзгелермен қарым-қатынас құра алуына 
сүйенетін құзырет болып табылады. Болашақ 
ұстаздардың бойында  қалыптасуы қажет  
құзыреттіліктер мен дағдыларды  жаңартылған 
оқу бағдарламаларында оқушылардың бой-
ында қалыптастыру үшін жоғарыдағыдай 
құндылықтар мен дағдылар  бойынша да 
анықтауға болады.

Айтақын МҰХАМАДИ

БІЛІМ ОРДАСЫ 



10
Қабанбай батыр көшесі, 32

Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

№44 (943) 08.11.2019
ОБЩЕСТВО

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

Полосу подготовила:  А. МУРАТҚЫЗЫ

ПО СООБЩЕНИЮ ПРЕСС-
СЛУЖБЫ АЛМАТИНСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО СУДА, В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ «КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНО-

ВА СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТА-
НИЯ КАЗАХСТАНА», ОТОБРАЖЕН-
НОЙ В  ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН КАСЫМ-
ЖОМАРТА ТОКАЕВА ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 
2019 ГОДА И В ЦЕЛЯХ ОТКРЫТОСТИ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, СУДАМИ 
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ АКТИВНО 
ПРОВОДЯТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, СЕМИНАРЫ И 
МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Так, в  Енбекшиказахском районном суде 
№2  исполняющий обязанности председателя 
А.Балтақай, судьи Ш.Омарова и К.Турысбаева 
провели встречу с населением  Масакского сель-
ского округа.

В Аксуском и Илийском районных судах были 
организованы «круглые столы» на тему: «Госу-
дарственный язык - обязанность каждого».

Судья  Ескельдинского районного суда 
М.Жукенов провел «круглый стол» на тему: 
«Борьба с  коррупционным проявлением», а ис-
полняющим обязанности председателя Коксуско-
го районного суда Ж.Зарыкпаевой организован 
«День открытых дверей» для жителей района. И 
таких примеров можно привести еще много.

Несмотря на отдаленность районных су-
дов и малочисленность их составов, они всегда 
проявляют инициативу в разъяснении новаций 
в судебной системе, регулярно мониторят соци-
альные сети, активно ведут аккаунты,  публикуют 
полезные и информативные посты, беспрерывно 
проводят работу по улучшению правовой грамот-
ности местного населения. 

В свою очередь, хотелось бы отметить Теке-
лийский городской суд, где недавно назначенный 
председатель суда уже успел поставить работу в 
новом формате.

За короткое время было проведено достаточ-
но большое количество встреч с молодежью, раз-
личных тренингов, семинаров и коучингов. И все 
это буквально за два месяца.

К примеру, специалисты канцелярии Теке-
лийского городского суда в школе № 5 провели 

лекцию на тему «молодежь Казахстана-знания и 
жизнь». Председателем Текелийского городско-
го суда Алматинской области Б.Секербековым в 
целях исполнения приоритетного проекта Вер-
ховного Суда РК «Безупречный судья», проведен 
тренинг с судейским составом и сотрудниками 
суда по стресс-менеджменту и приемам общения 
с участниками процесса.

В Специализированном межрайонном эко-
номическом суде, невзирая на то, что вакансия 
на должность председателя все еще открыта и 
суд на данный момент «декапитирован», активно 
проводятся мероприятия. Помимо этого особое 
внимание уделяется институту медиации. Так, 
только за одну неделю суду удалось примирить 
стороны и вернуть истцам государственные по-
шлины на общую сумму 6 109 664 тенге. Хоте-
лось бы подчеркнуть, что споры, касающиеся 
экономических дел, актуальны. Ведь в них уча-
ствуют юридические лица, предприятия и фирмы 
со всей области, на этот блок нацелено большое 
внимание, так как Президент нашей страны ука-
зал на необходимость развития малого и средне-
го бизнеса. На сегодняшний день насчитывается 
более ста предприятий Алматинской области, не 
считая индивидуальных предприятий. И в случае 
возникновения споров между ними, ответствен-
ность за подсудность будет возложена именно на 
Специализированный межрайонный экономиче-
ский суд.

Напомним, на сегодняшний день в Специали-
зированном суде по делам несовершеннолетних 
№ 2 вакансии на должность председателя и су-
дьи все еще остаются открытыми, но канцелярия 
суда также не остается в стороне.

Исполняющей обязанности предсадетеля 
специализированного межрайонного суда  по 
делам несовершеннолетних №2 Алматинской об-
ласти Ж.Беимбетовой и судьей Ж.Байгожаевым 
был проведён круглый стол  на тему «Роль казах-
ского языка в судопроизводстве».

«Сложа руки» не сидит и Балхашский район-
ный суд, где были проведены круглые столы на 
тему «Кодекс поведения государственных слу-
жащих», «Особенности применения медиации в 
вопросах, возникающих из брака и семейных от-
ношений», была организована встреча с лицами, 
оказавшимся в Кризисном центре «Көмек».

Такое положение дел очень радует и показы-
вает реальные результаты деятельности, кото-
рые на текущем этапе достаточно легко оценить.

Работа в данном направлении системно про-
должится, с учётом конкретных велений времени.

Ш. ХАМИТОВ. 

УЧИТЕЛЯ, МЕНЯЮЩИЕ МИР, 

ВНОВЬ ВСТРЕТЯТСЯ В NIS

Глобальное значение конференции и роли 
учителя в современном мире особо отметил аким 
города Нур-Султан Алтай Кульгинов:

– Транформации, происходящие в глобальном 
мире, требуют принять принцип – образование на 
протяжении всей жизни. Наши учителя должны не 
только идти в ногу со временем, им необходимо 
идти на шаг впереди, чтобы подготовить детей к 
будущем.

Началась конференция со знакового события. 
Руководитель отдела образования кластерного 
бюро ЮНЕСКО в Алматы Лина Бенете вручила 
председателю правления автономной организа-
ции образования «Назарбаев Интеллектуальные 
школы» Куляш Шамшидиновой премию ЮНЕСКО 
Wenhui Award 2019 года! NIS стали первым пред-
ставителем нашей страны, удостоенным премии 
ЮНЕСКО в области образования. Wenhui Award 
направлена на содействие партнерства между 
университетом и школой в продвижении повестки 
дня «Образование – 2030». Казахстанским иннова-
ционным школам премия ЮНЕСКО присуждена за 
успешные партнерские отношения между универ-
ситетами и школами, которые способствуют каче-
ственному образованию и обучению на протяжении 
всей жизни – в подготовке детей и молодежи к жиз-
ни, работе и глобальной гражданственности.

В повестку были вынесены вопросы, которые 
сегодня волнуют педагогов во всех странах мира, 
– сотрудничество «учитель – ученик», глобальные 
компетенции, непрерывное образование педагогов, 
содержание образования и оценивание, создание 
благоприятной образовательной среды, разви-
тие эмоционального интеллекта 
и другие актуальные темы. Об 
этих и многих других приорите-
тах современного образования с 
трибуны конференции говорили 
автритетные спикеры: директор 
Центра образовательных иннова-
ций Кембриджского университе-
та Коллин МакЛафлин, старший 
преподаватель Израильского 
колледжа Бейт Берл Йорам Хар-
паз, директор по международным 
образовательным программам 
KidZania, почетный офицер Орде-
на Британской империи за заслуги 
перед детьми Гер Граус, почетный 
профессор образования Утрехт-
ского университета Тео Вуббельс 
(Нидерланды), исполнительный 
директор Центра международ-
ных подготовительных программ 
Стэнфордского университета Рик 
Соммер (США) и другие звезды 
мировой педагогики.

Впервые специально к конференции был под-
готовлен вдохновляющий проект «Становление 
учителя», в котором представлены истории успеха 
пяти признанных педагогов: учитель физики На-
зарбаев Интеллектуальной школы города Семей, 
номинант на Глобальную премию «Учитель мира» 
Асхат Жумабеков, первый учитель – мастер в сети 
Интеллектуальных школ, преподаватель матема-
тики из Талдыкоргана Сергей Полянских, учитель 
географии из Кокшетау Толганай Асельбек, учитель 
математики Интеллектуальной школы города Актау 
Майкл Малутши, учитель географии школы «Зер-
де» города Нур-Султан Карлыгаш Нуржанова.

Доклад ведущего аналитика ОЭСР Карин 
Тремблей из директората ОЭСР по вопросам об-
разования и профессиональной подготовки посвя-

Вся слава тому, кто проводит правильное лечение. От всей 
души выражаю благодарность за профессионализм, сердечную 
теплоту, за бескорыстный и благородный труд работникам сто-
матологии «Денталика» в городе Талдыкорган. Балинов Руслан, 
главный врач стоматологии.  В нем нет никаких сомнений и кривизны в принятии правильного реше-
ния. Руслан Нариманович все делает абсолютно  правильно. Его нур освещает сердца пришедших на 
лечение людей. Из него льется дождь доброты и внимания. 

 Меня Руслан внимательно осмотрел, проверил все зубы, обнаружил больные, вырвал их. Оста-
вил единственный здоровый зуб для того, чтобы прикрепить верхнюю вставную челюсть с прекрасными 
зубами. Зубы хорошо смотрятся. Я благодарна Руслану за то, что он вернул мне красоту. Вставная че-
люсть не беспокоит. Нужно просто прислушиваться  его замечательным рекомендациям. В стоматологии 
замечательный обслуживающий персонал. Например, детский и взрослый врач-стоматолог Сатниченко 
Светлана Витальевна очень внимательно относится к больным детям, чтобы детей взбодрить, включа-
ет мультфильмы, рассказывает сказки, попутно лечит. Взрослые так же довольны лечением у Светла-
ны Витальевны. Медсестра Шахида – замечательная труженица. Все делает играючи. Благодаря ей 
кругом идеальная чистота. 

У нас в Талдыкоргане появилось много зубных лечебниц, а самая лучшая стоматология «Ден-
талика». Цены приемлимые. Рекомендую обращаться именно туда, не ошибетесь. 

Большое спасибо за ваши старания и знания, за ваши усилия и советы, за вашу доброту 
и понимание, за ваш профессионализм и мастерство. Вы - замечательный врач и я желаю 
вам помочь ещё многим людям, каждый день отмечая победой над серьёзной про-
блемой и получая в качестве награды улыбки близких и уважение окружающих.

С. ДОСМАГУЛОВА.

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

В НУР-СУЛТАНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «УЧИТЕЛЯ, МЕНЯЮЩИЕ МИР ШКОЛЫ» АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ «НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ». НА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ 
ПРЕСТИЖНЫХ МИРОВЫХ ПЛОЩАДОК СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ, ЭКСПЕРТЫ, УЧЕНЫЕ, МЕНЕДЖЕРЫ ИЗ КАЗАХСТАНА И 17 
СТРАН МИРА (США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИЗРАИЛЬ, НОРВЕГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ФРАН-
ЦИЯ, СИНГАПУР, ГОНКОНГ, ВЬЕТНАМ, АВСТРАЛИЯ, ИСПАНИЯ, РОССИЯ, АРМЕНИЯ 
И ДРУГИЕ). ВСЕ ДЕЛЕГАТЫ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОД-
ТВЕРЖДАЮТ НАЗВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА «УЧИТЕЛЯ, МЕНЯЮЩИЕ МИР 
ШКОЛЫ». 

тила доклад первым результатам международного 
исследования TALIS-2018, которые показали уро-
вень профессиональной подготовки учителей в 
стране.

На автограф-сессии свои новые работы пред-
ставили профессор Норвежского университета 
науки и технологии Марит Ховейд, создатель со-
временной российской модели эмоционального 
интеллекта Виктория Шиманская, почетный про-
фессор университета Восточной Англии Дэвид 
Бриджес,  директор Центра при Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа  
экономики» Сергей Косарецкий и другие авторы 
самых популярных в мире книг по педагогике.

Впервые в истории конференции был органи-
зован мастер-класс для детей, в котором приняли 
участие ученики столичных Интеллектуальных 
школ.  Доктор из калифорнийского колледжа Дана 
Шерри вместе с юными слушателями анализиро-
вали содержание и смысл казахских сказок, разви-
вая навыки мышления и публичного выступления. 

На постер-сессии было представлено свыше 
80 работ, посвященных профессиональным навы-
кам педагогов, качеству преподавания и обучения,  
внедрению инновационных подходов в развитии 
научно-проектной деятельности учеников и другим 
темам. 

Всего в рамках конференции прошло три пле-
нарных заседания, 12 мастер-классов, 24 темати-
ческие секции, на которых прозвучало более ста 
выступлений, шесть тематических симпозиумов 
по обсуждению результатов международного ис-
следования TALIS 2018,  по исследованиям Lesson 

Study и Action Research, по обновленному содер-
жанию образования, а также выставка образова-
тельных ресурсов и другие мероприятия.

Все делегаты конференции запомнили слова 
председателя правления АОО «Назарбаев Интел-
лектуальные школы» Куляш Шамшидиновой, про-
звучавшие на заключительной дискуссии:

– Каким должно быть среднее образование? 
Ответ на этот вопрос ищут практически все стра-
ны мира. Они обсуждаются на многих площадках. 
Одно я знаю точно – если есть человек, который 
способен изменить мир к лучшему, это учитель.

Сегодня отечественные и зарубежные участ-
ники конференции уже разъехались до следующе-
го октября, когда в казахстанской столице, в Нур-
Султане, вновь встретятся учителя, меняющие не 
только мир школы, но и сам мир. 



06.05 «Қызық екен»
07.00 «Ұлы дала дүбірі» д\ф
07.30 «Сәлем, Қазақстан!»
08.20 М\ф
09.35. 00.55. «Ақсауыт»
10.00, 18.00  Т\х «Шатынаған 
тағдыр»
12.00, 00.10 «Дара жол» 
12.50 Концерт
14.35 Комедия «Ағасы 
бардың»
16.20 «Екі жұлдыз»
20.00 «Арта»
20.45 «Сен де бір кірпіш 
дүниеге»
21.10 Концерт «Ұлы дала 
баласы»
22.00 «Жайдарман»
01.20  «Бір күн»

Хабар 

06.00  «Тамаша»
07.20 Концерт

Бейсенбі - Четверг, 14 қараша Сенбі - Суббота, 16 қараша

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  17 қараша

06.00,04.35 Әнұран
06.05, 17.15 «Көңіл толқыны»
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
AQPARAT
07.00 «Таңшолпан»
10.00, 18.00 Т/х «Шытынған 
тағдыр» 
12.00, 00.45 «Ниет» ток-шоуы
14.10, 22.30 Т/х«Егіз ғұмыр»
15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен»
16.00 «Жүз жаңа есім»
16.30 00.00 «Нұр Тілеу» сұхбат
17.30 «Елдің баласы»
20.35, 02.35 «Ашық алаң»
23.25 «Azil time»
03.25 Т/х «Жүрекке жол»

ХАБАР

06.00,02.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
06.00  «Қызық times»
07.00 М/ф 
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар»
08.00, Жаңалықтар
09.00 Новости
10.00, 21.40 Т/х «Абдулхамит 
хан»
10.45,22.30 Т/х «Кебенек»
11.30,20.10 Т/х «Армандастар»
12.00 Жаңалықтар «Новости»
12.30 «Менің тағдырым» деректі 
драма
13.00 сериал «Татьянина ночь»
14.40 «Разия»
15.00 «Тарих, тағдыр, тұлға»
16.00, «Ду-думан»
17.00, 23.20 «ЛИСТОПАД»
18.30 Т/х «Бәсеке-2»
19.30 Қортынды жаңалықтар
20.40 открытый диалог
21.00 Итоги дня
00.40 «Төрлетіңіз»
01.40 «Мечты сбываются»

ЕВРАЗИЯ

06.00,03.15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде»
06.40,04.00 «Той заказ»
07.10, 18.00 Басты жаңалықтар
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Мужское/Женское»
12.00  «Қалаулым Live»
15.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ»
16.50 Х/ф «Майор Соколов»
18.00 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
18.45 «Пусть говорят»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.45,22.50 сериал «Пять минут 
тишины»
22.00,02.15 «Паутина»
01.00 Т/х «Операция - Сатана»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05, «КТК қоржынынан»  
07.20 Кешкі жаңалықтар 
«қайталау»
07.50,01.20 Т/х «Мұңайма Не-
фисе»
08.50,17.00 Т/х «Жат туыстар»
09.50,21.00 Новости
10.30,23.45 Х/ф  «Морские 
дьяволы»
12.40,21.40 Х/ф «Высокие 
ставки»
14.50  Х/ф «Узнай меня, если 
сможешь»
15.45, 01.20  Т/х«Улы тамшы-
лар»
18.00 Т/х «Қара теңіз»
19.30 Кешкі жаңалықтар
02.10 Той бастар
20.00, 03.25 «Астарлы ақиқат»
04.10,05.00 «Әйел қырық 
шырақты»

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.00, 04.30  Әнұран
06.05  Qyzyq eken
07.00 AQPARAT
07.30 Д/ф. «Киелі Қазақстан»
07.50 «Сәлем, Қазақстан»
09.00,17.30, 03.45 Бір күн
09.25 Тұсаукесер «Толағай»
10.00,18.00 Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр»
12.00,01.00 Nur Tiley
12.35 «Екі жұлдыз» күнделік
12.50 Көңілашар
14.10 Фильм «Супер келіншек»
16.15 М/ф. «Жасыл қоршау»
20.00,01.30 MASELE
20.35 «Әзіл әлемі»
21.00 «Екі жұлдыз»
22.40 «Ағасы бардың» комедия
00.30 «Ауылдастар»
02.05 Т/х. «Жүрекке жол»
03.10 Parasat Maidany
04.10 Көңіл толқыны

Хабар

06.00,02.00 ҚР Әнұраны
06.00  Тамаша
07.30 Концерт «Туған ел» 
09.15 Өзін өзі тану
09.30 Шебер аспаз
10.00 Д/ф. «История в кадрах»
10. 30 М/с. «Нильс Хольгерсон»
11.30 «Жұлдызды жекпе-жек»
13.15 «Қарақатпен шай»
14.00 Премьера! Шоу талантов 
«Central Asias Got Talent»
15.40 Т/х. «Армандастар»
18.15 Қызық Times
19.20 Новый сезон. Музы-
кальное шоу вокалистов 
«Topjargan» 
21.00 «7 күн»
22.00 Мегахит. «Иностранец»
23.45 Сериал «Черный список»
00.35 National Geographic
01.25  Әсем әуен

Евразия

06.00  Т/х  «В розыске»
06.50,03.45  Тамаша сити
07.45 Басты жаңалықтар
08.30 Ұшқалақ
08.50  Х/ф.  «Дом малютки»
12.50 «Фабрика грез»
13.15 «Әкемізге қалыңдық»
14.30 Х/ф.«Служебный роман» 
18.00 Сенбілік жаңалықтар
18.35 Кешкі кездесу
20.00 «Главная тема»
20.30,23.00 Сериал «Отчим»
22.00, 03.00 Паутина+
01.25  Кино «Финансовый 
монстр»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05,03.00   Т/х «Айша»
07.45 «Мерекелік концерт»
08.00  «Қарапайым-Ханшайым» 
реалити-шоу
09.00 Х/ф. «Убить дважды»
13.00 Х/ф. «Жребий судьбы»
17.00 Т/х. «Інжу»
21.00 «Большие новости»
22.00 Х/ф. «Сила обстоя-
тельств»
01.40 «Фархад пен Шырын» 
көркем фильм
03.45 Той BestStar
05.00-06.00 Біздің концерт

жетыс

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»  
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Желі-KZ» 
10.20 «Әлемнің үздік карти-
налары 
10.30 Д/ф «Өркениет 
ғажайыптары» 
11.00 «Болмыс» ток-шоуы 
11.45 Мультфильм «Ай-
мен жарысқан пошташы 
Жаманқұл»
12.00 «Бай-қуатты болайық»  
12.40 «Үшінші көз»  
13.00 «Шашу» 
14.00 «Экорейд» 
14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
14.30 «Диалог»                 
15.00  «Әсем әуен» 
15.50 Мультфильм «Жекпе-
жек»
16.00 Д/ф «Таңғажайып таб
иғат»                          
16.30 «Қателік» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әсем әуен»  
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Әсем әуен»                              
18.40 «Полиция қызметі» 
19.00 «Жетісу зертханасы» 
19.30 «Жүрек сөзі»,               
20.00 «Ауылдағы ағайын»  
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Бағбан»  
21.30 Новости
22.00 «Өмір әні»
22.45 «Әсем әуен» 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

31 канал

05.58 ҚР Әнұраны
06.00,02.00 Ризамын
07.00,21.30 Анашым біз үйдеміз
08.30  М/с. «Маша и медведь»
09.20 Кулинарная программа 
«Готовим с Адель»
10.00 Кулинарная программа 
«Готовим с Адель»
10.40,23.00   «Әзілдер жинағы»
11.10 Кино «Танцуй, танцуй»
14.50 Кино «Призрак»
17.25 Кино «Алиса в стране 
чудес» 
19.30 Кино «Тайна Коко»
23.30 Айта берсін
00.30,04.30  Алдараспан, Ныса-
на, Шаншар әзілдері
03.00 Әзіл студио

Седьмой канал

06.00 «Қыздар арасында»
06.50  Қуырдақ
07.30, 20.30 Гу-гулет
08.00  «Айнаонлайн»
08.30 «Мен сұлумын»
09.00  М/с. «Фиксики»
09.30 Сериал  «Бак»
10.30 «Вокруг света за моне-
той»
11.40 Сериал «Гранд»
14.40 «Саяхаттандырылмағанд
ықтарыңыздан»
15.00,03.20 Т/х. «Ұлы дала 
жанұясы»
17.45 Т/х. «Не здавайся»
21.00 Лоторея «777» 
21.05 Х/ф. «Мой парень из 
зоопарка»
23.15 Х/ф. «Мой парень кил-
лер»
01.20 Х/ф. «Достать коротыш-
ку»

   ХАБАР

КТК

ЕВРАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   7 КАНАЛ

09.20  «Самопознание»
09.30 Тұсаукесер «Жауынгер»
09.50 М\ф
11.05 Топжарған
12.45 Мегахит «Иностранец»
14.30  Т/х «Кебенек»
17.30 Концерт
19.20 «Central  Asia`s God 
Talent»
21.00 «7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.00  Қызық таймс
00.00 Сериал «Черный спи-
сок»
00.50 Национальная геогра-
фия
01.40 Әсем әуен

Евразия 

06.00 Т/х «В розыске»
06.50, 02.30 «Тамаша сити»
07.45 «Сенбілік  жаңалықтар»
08.15  «Ұшқалақ»
08.40 «Воскресные беседы»
08.55 Фильм «Больше, чем 

врач»
12.50 «Контент»  
13.30 КВН
15.50 Фильм  «Тихий омут »
18.00 Басты бағдарлама
18.35. 03.15 «Әкемізге 
қалыңдық»
20.00  Аналитика
20.55, 23.00 Сериал «Отчим»
22.00, 01.45 «Паутина +» 

КТК

07.05 К\ф «Кек»
08.30, 03.20 «Басты рөлде» 
09.00 «Юрмала»
11.00 Мелодрама «Сила 
обстоятельств»
15.10 «Улы тамшылар»
17.00 Т\х «Інжу»
20.30 «Дау-дамайсыз»
21.00 «Портрет недели»
22.00 «Слуги народа»
22.30 Х\ф «Закон сохранения 
любви»
00.30 «Я стесняюсь своего 
тела»
02.00 К/ф «Жарға лайық, жан 

сәулем»
03.20 «Басты рөлде»
03.50 «Той бестстар»
05.10 «Көріпкел»

жетысу

07.05 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости
10.00 «Бағбан»  
10.20 «Тыңдашы, айналайын»                   
10.30 «Жетісу зертханасы» 
11.00 «Өмір әні» 
11.45 Мультфильм «Жекпе-
жек»
12.00 «Жүрек сөзі»  
12.30 «Ауылдағы ағайын»  
12.50 «Полиция қызметі» 
13.10 «Әсем әуен» 
14.00 «Арнайы репортаж»  
14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
14.30 «Ұлт пен рух»
15.00  «Әсем әуен» 
16.00 Мультфильм «Толағай» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 «Нет-лайк»

17.15 «Әсем әуен»  
17.20 «Латыннегізді әліпби» 
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»
18.00 «Единый народ»             
18.20 Әсем әуен» 
18.40 «Полицейская служба»                               
19.00 «Спорт-тайм»
19.30 «Киноман»                    
20.10 «Құтқару қызметі»
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 К/ф «Гаухартас» 
23.55 Әнұран

31 канал

06.00, 02.00, 04.30 Ризамын
06.40, 21.30 «Анашым, біз 
үйдеміз»
08.00 «Айта берсін»
09.00 М\с «Маша и медведь»
10.00 «Большой закуп»
10.30 Кино «Призрак»
13.30 «Алиса в стране чудес»
15.50 Х/ф «Тайна Коко»
18.00 Кино «Пираты Карибско-
го моря: На краю света»

23.00 Бауыржан-шоу
00.00 Әзілдер жинағы
01.00 Алдараспан. Нысана. 
Шаншар әзілдері. 
03.00 Әзіл студио

7 канал

06.00 « Қыздар арасында»
06.50 «Қуырдақ» 
07.30, 20.30 «Гу-гу-лет»
08.00  «Айнаонлайн»
09.00  М/с 
09.20 Сериал «БАК» 
10.00 «Теле бинго»
10.30 Х\ф «Твои, мои и наши»
12.30 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка»
14.30 Скетчком «Q-ЕЛІ»
15.00 «Мен сұлумын»
15.30, 02.15. Т\х «Ұлы дала 
жанұясы»
17.45 Т\х «Не сдавайся»
21.00  Лотерея 777
21.05 Х/ф «Хоббит: Битва 
пяти воинств»
00.10. Х/ф «Мой парень 
киллер»

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

ЖЕТІСУ
   7 КАНАЛ

ЖЕТЫСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Арнайы репортаж»  
10.20 «Әлемнің үздік картина-
лары 
10.30 «Ұлт пен рух»  
11.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 43-бөлім
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 «Денсаулық» 
12.30 «Қателік»  
12.45 «Тарихнама»  
13.00 «Шашу» 
13.50 «Жыр-тамшы»
14.00 «Ұлылық ұясы» 
14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
14.30 «Спорт-тайм»        
15.00  «Әсем әуен» 
16.00 «Киноман»  
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әсем әуен»  
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу»                      
18.45 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
19.00 «Тұжырым» /тікелей эфир/
19.30 «Зерделі отбасы» 
20.15 «Әсем әуен» 
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Тілсақшы» 
21.30 Новости
22.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 44-бөлім
22.45 «Әсем әуен» 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

31 арна

06.00 ҚР әнұраны
06.00, 03.00 «Ризамын» (каз)
07.00 Информбюро
08.00 «Бауыржан шоу» 
08.50 М/ф
09.00 «Спящая красавица»
11.00, 21.00 сериал «ИФФЕТ»
12.30 «Фазилет ханым»
13.30 «Армагеддон»
14.45,22.30  «Экстрасенсы 
детектив»
16.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Отель Элеон»
20.00 Информбюро
23.30 Әзілдер жинағы
00.00 сериал «Мехектің өмірі»
01.00 сериал «Адасқан ғұмыр»
01.40 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
04.00 Әзіл студио

7 КАНАЛ

06.00 «Гу-гулет»
06.40, 21.05 Т/х «Азулылар 
әулеті»
07.40, 17.10, 04.00 Т/х «Элиф»
08.45 М/ф 
09.25 «О.Здоровье»
10.40 «Мой лучший враг»
11.50, 01.25«Человек-
невидимка»
12.50, 19.20 Т/с «Крепостная»
13.50, Т/с «Город особого азна-
чения»»
15.00,22.05 Т/х «Ұлы дала 
жанұясы»
16.00, 03.00 Т/х «Жаңа келін» 
18.15 «Охотник за головами»
20.20, Т/с «Гранд»
21.00  Лотерея LOTO 6/49/777 
KENO
23.10 «Кәрі келсе іске»
23.45 «Рокки-3»
02.00 «KZландия»
04.45 «Жеңіп көр»

КТК

ЖЕТІСУ

   31 КАНАЛ

   7 КАНАЛ

06.00,04.30  Әнұран
06.05 Көңіл толқыны
06.30, 14.00, 17.00, 20.00,00.35 
AQPARAT
07.00  «TANSHOLPAN»  
бағдарлама 
10.00, 18.00  Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр »
12.00, 01.05 NIET Әлеуметтік 
тоқ-шоу
14.10, 22.30 Т/х. «Егіз ғұмыр»
15.00, 21.30  Т/х. «Жат мекен»
16.00 Иман өзегі
16.25  «Менің Қазақстаным»
17.15 Ауылдастар
17.45 «Екі жұлдыз» күнделік
20.35, 02.35   «Ashyq alan»
23.25 «Azil time»
00.00 «Parasat maidany»
03.25 Т/х. «Жүрекке жол»

Хабар

06.00,02.00 ҚР Әнұраны
06.00, 00.35  Қызық Times
07.00 М/с «Юху и его друзья» 
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар»
08.00 «Жаңалықтар»
09.00  «Новости»
10.00 Т/х «Абдулхамид  хан »
10.45 Т/Х «Кебенек»
11.30, 20.10 Т/Х «Армандастар»
12.00 Жаңалықтар. Новости
12.30 Патриот 
13.00  «Татьянина ночь»
14.40 Сериял  «Разия»
15.00  Ток-шоу  Давайте  говорить  
с Айгуль Мукей
16.00  «Дневник. Шоу талантов
16.30 «Религия. Сегодня »
17.00  «Листопад»
18.30 Т/Х «Бәсеке -2»
19.30 Қорытынды жаңалықтар
20.50 Премьера Новый курс
21.00  Итоги дня
21.40 «Ограбление в ураган»
23.15 khabar boxing
00.50 Төрлетіңіз

Евразия

06.00 «Той базар»
06.45, 18.00 Басты жаңалықтар
07.45 Жұма уағызы
08.00 Доброе утро 
11.00 «Мужское/Женское
12.00 «Қалаулым» 
15.45 «Жизнь  других»
16.45 «Жди меня Казахстан»
18.45, 03.00 «Заң сөйлесін»
20.00 Главные новости
20.45 Поле чудес
22.00, 00.00  «Московские тайны»
23.00, 02.00 Паутина
04.00 Той заказ

КТК

07.00 ҚР ӘНҰРАНЫ
07.05 КТК қоржынынан 
07.20  Кешкі жаңалықтар 
07.50, 01.20   Т/х. «Мұңайма 
Нефисе»
08.50, 17.00 Т/Х «Жат туыстар»
09.50  Новости
10.30  «Морские дьяволы. Смерч 
-3»
12.40 «Высокие ставки»
14.50 «Письма на стекле»» 
15.45, 01.50 «Улы тамшылар»
18.00  «Қара теңіз» т/х
19.30 «Кешкі жаңалықтар»
20.00 «Қарапайым-ханшайым»
21.00 « Вечерние новости»
21.40 «Убить дважды»
02.10 Той beststar
03.25 Ақиқатын айтайық 
04.10, 05.00  «Әйел қырық 
шырақты»

жетысу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/ 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 «Тілсақшы»  
10.20 «Әлемнің үздік картина-
лары 
10.30 «Тұжырым»  
11.00 «Бірінші ханым» телехи-
каясы 44-бөлім
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 «Зерделі отбасы»  
12.45 «Тарихнама»  
13.00 «Шашу» 
13.50 «Ән-тарих»
14.00 «Туржорық» 
14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
14.30 «Әдебиет пен адамзат» 
15.00  «Әсем әуен» 
15.50 Мультфильм «Аймен 
жарысқан пошташы Жаманқұл»
16.00 Д/ф «Таңғажайып табиғат»                            
16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
17.00 Жаңалықтар
17.15 «Әсем әуен»  
17.20 Новости
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы» 
18.00 «Шашу»                      
18.45 «Әлемнің үздік картина-
лары» 
19.00 Д/ф «Өркениет 
ғажайыптары» 
19.30 «Бай-қуатты болайық»                        
20.10 «Үшінші көз»   
20.30 Жаңалықтар
21.00 «Желі-KZ»
21.30 Новости 
22.00 «Болмыс» ток-шоуы
22.45 «Әсем әуен» 
23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости
23.55 Әнұран

31 канал

05.58  ҚР Әнұраны
06.00, 02.00   Ризамын
07.00 Информбюро
08.00 Бауыржан шоу
08.50 Х/Ф  «Странные чары» 
11.00 «Иффет»
12.30 Сериал «Фазилет ханым» 
13.30 Армагеддон
14.45 «Экстрасенсы детективы»
16.00 Сериал  «Интерны»
18.00 Сериал «Отель Элеон»
20.00 «Информбюро»
21.00 «Призрачный гонщик -2»
23.00 Әзілдер жинағы
00.00 Алдараспан, Нысана, Шан-
шар әзілдері
03.00 «Әзіл студио» каз.

Седьмой канал

06.00, 02.25  «Гу-гулет»
06.40, 21.05 «Азулылар әулеті»
07.40, 17.10,04.15  Т/х. «Элиф»
08.45  М/Ф «Монкарт»
09.25 «О здоровье : понарошку и 
всерьез»
10.40 «Мой лучший враг»
11.50 «Человек-невидимка»
12.50 Сериал  «Крепостная»
13.50 Сериал «Город особого 
назначения»
15.00, 22.05 Т/х.«Ұлы дала 
жанұясы »
16.00, 03.30  Т/х. «Жаңа келін»
18.15 х/ф «Свадьба КЗ»
20.20 Сериал «Гранд»
21.00 Лоторея «777»
23.10 Т/Х «Кәрі келсе іске »
32.45 Х/Ф «Рокки 4»
02.00 КЗландия 
04.45 Жеңіп көр 

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН

Жұма - Пятница, 15 қараша

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЖЕТІСУ

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ
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Қабанбай батыр көшесі, 32

Тел.: 41-11-42, 41-11-70. Факс: 41-09-29.
E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

ЗАЊ жєне ЌОFАМ№44 (943) 08.11.2019

ЖОЛДАУ АЯСЫНДА

М
А

М
А

Н
  М

ІН
Б

ЕР
І

СОТ  АКТІЛЕРІНІҢ  ОРЫНДАЛУЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ 13-БАБЫНА СӘЙКЕС, 

ӘРКIМНIҢ ҚҰҚЫҚ СУБЪЕКТIСI РЕТIНДЕ ТАНЫЛУЫНА ҚҰҚЫҒЫ БАР ЖӘНЕ ӨЗIНIҢ 
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН, ҚАЖЕТТI ҚОРҒАНЫСТЫ ҚОСА АЛҒАНДА, 
ЗАҢҒА ҚАЙШЫ КЕЛМЕЙТIН БАРЛЫҚ ТӘСIЛДЕРМЕН ҚОРҒАУҒА ХАҚЫЛЫ ЖӘНЕ  
ӘРКIМНIҢ ӨЗ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫНЫҢ СОТ АРҚЫЛЫ ҚОРҒАЛУЫНА 
ҚҰҚЫҒЫ БАР ДЕП КӨРСЕТІЛГЕН.

Жолдау – егемен еліміздің 
тұрақты дамуын қамтитын, 
мемлекетіміздің барлық 
саласына серпін беретін, 
халқымыздың игілігін көздейтін 
шынайы іс-жоспарға құрылған 
шын мәніндегі тарихи құжат. 
Жолдауда сот шешімдерінің 
сапасын арттыру үшін 

ЖОСПАРҒА  ҚҰРЫЛҒАН  ҚҰЖАТМемлекет басшысы 
Қ. Тоқаевтың қыркүйек 
айындағы Қазақстан 
халқына арнаған 
тұңғыш Жолдауындағы 
тұжырымдар еліміздің 
бүгіні мен болашағы 
үшін ізгілікті де игілікті 
бағыттар ұсынуымен 
құнды.

бірқатар маңызды шараларды 
жүзеге асыру қажеттігі жайлы 
да сөз қозғалған. Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Қ.Тоқаев «Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты Жолдауында: 
«Сот және құқық қорғау 
жүйесіндегі күрделі реформалар 
– азаматтарымыздың 
құқықтарын қорғаудың 
және олардың қауіпсіздігін 
күшейтудің негізгі факторы. 
Сот шешімдерінің сапасын 
арттыру үшін бірқатар 
маңызды шараларды жүзеге 
асыру қажет. Судьялардың 

заңды және ішкі сенімді 
басшылыққа алып, шешім 
шығару құқығы мызғымас 
сипатқа ие. Дегенмен, сот 
шешімдерін мұқият талдау 
жұмысын жолға қойып, бірыңғай 
сот тәжірибесін орнықтыру 
қажет», деп атап көрсеткен. 
Сондықтан бұл тұрғыда  еліміздің  
сот жүйесіне де  Мемлекет 
басшысының тың талаптары 
тұрғысында табысты еңбек етіп, 
сот төрелігін атқаруды қалтқысыз 
жүзеге асырып, халықтың сотқа 
деген сенімін арттыра түсу 
жолында зор  жауапкершіліктер 
жүктелетіні даусыз.

Жолдауда еліміздің 

әлеуметтік саласын жақсартуға 
баса назар аударылды. 
Президенттің айтуынша, 
мемлекет бюджеті екі негізгі 
мақсатқа бағытталады: оның бірі 
экономиканы дамыту, екіншісі 
әлеуметтік мәселелерді шешу. 
Əлеуметтік сала бойынша ең 
алдымен білім беру сапасын 
жақсартуға мән берілді. 
Жастарға жұмыссыздардың 
қатарын толықтырмауы үшін 
оқушы кезінен қабілетін 
айқындап, кәсіби бағыт-бағдар 
беру саясатына көшу қажет. 
Қала мен ауыл мектептері 
арасындағы орта білімнің 
сапасы алшақтап бара жатқанын 

назарға алған Мемлекет 
басшысы Үкіметке келесі 
жылдан бастап «Дипломмен 
– ауылға!» бағдарламасын 
қаржыландыруды 20 млрд. 
теңгеге жеткізуді жүктеді. 
Сондай-ақ «Дарынды 
баланың» қабілетін дамытудың 
жол картасын әзірлеуді 
тапсырды және келесі 
жылдан бастап мұғалімдердің 
еңбекақысы 25%- ға өсетінін 
мәлімдеді.

Айнаш ӘМІРБАЕВА,
Талдықорған қалалық 

сотының судьясы.

 Тілдің қасиетіне 
бабаларымыз әуел бастан мән 
берген. Мысалы: «Өнер алды 
қызыл тіл», «Бал тамған тілден 
у тамар», «Тіл тас жарады, тас 

 ТАТУЛЫЌ ТІРЕГІ
Тіл – ұлт  құрылымының 

негізгі бөлігі. Тілінен 
айырылған халық өзіне тән 
барлық қасиетін жоғалтып, 
ел  болудан қалады.

жармаса, бас жарады» деген 
дана сөздер еліміздің тілге 
деген құрметін, оны қаншалықты 
бағалайтынын көрсете білген.  
Тілді үйрену - өз ұлтыңды тану.  

   Тілді оқулықтан үйрену 
өте мардымсыз болады. Бай 
қазынаны игеру қазақ тіліндегі 

көркем әдебиеттерді оқу, ғылыми 
еңбектермен танысу, жазба 
жұмыстарын жүргізу, күнделікті 
оқу, үйрену арқылы ғана 
орындалады. Тіл ғұмыры уақыт 
секілді мәңгілік. Ол өткеннің 
ұрпаққа  қалдырған аманаты 
деп білуіміз қажет.   Ана тілінде 

еркін сөйлеп, шын жүрегіңмен 
құрметтесең ғана, ана тілді 
өзгелерге де құрметтете 
аласың.

С. ДИХАНБАЕВА, 
Кербұлақ ауданының №2 

аудандық  сотының кеңсе 
меңгерушісі.

Қазақстан Республикасының АПК-нің 21-бабына сәйкес, сот, азаматтық істер бойынша сот 
актілерін шешімдер, ұйғарымдар, қаулылар мен бұйрықтар нысанында қабылдайды. Заңды күшіне 
енген сот шешімдері, ұйғарымдары, қаулыларымен бұйрықтары сондай-ақ соттармен судьялардың 
заңды өкімдері, талаптары, тапсырмалары, шақырулары мен басқада жолданыстары барлық 
мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер, басқа да заңды тұлғалар, лауазымды адамдар 
мен азаматтар үшін бірдей міндетті және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында мүлтіксіз 
орындалуға тиіс.

Аталған тақырыптың өзектілігі - сот актілерінің орындалуы - азаматтар мен заңды тұлғалардың 
Конституциямен бекітілген құқықтарын қамтамасыз етудің кепілі болып табылатынында.

 Сот шешімі Қазақстан Республикасының атынан шығатындықтан ол заңда көзделген мерзім 
ішінде жеке және заңды тұлғалар тарапынан нақты орындалуы тиіс.

Сот шешімдерінің мүлтіксіз орындалуы елімізде заңдылықтың қатаң сақталатындығын көрсетеді.
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі конституциялық емес деп таныған заңға 

немесе өзге де нормативтік құқықтық актіге негізделген сот актілері орындалуға жатпайды.
Сот актілерін орындамау, сол сияқты сотты құрметтемеудің өзге де көрінісі заңда көзделген 

жауаптылыққа әкеп соғады. Сот актісінің міндеттілігі іске қатыспаған мүдделі адамдардың бұзылған 
немесе даулы құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгіну 
мүмкіндігінен айырмайды.

Сот актілеріне шағым жасау бостандығына келетін болсақ, іске қатысатын адамдар, сондай-ақ 
сот өздерінің құқықтары мен міндеттеріне қатысты сот актілерін шығарған адамдар осы Кодексте 
белгіленген тәртіппен сот актілеріне шағым жасауы мүмкін.

Айнұр ОРМАШЕВА,
Талдықорған қалалық сотының бас маманы.

ҰЛТТЫҚ  МАҢЫЗЫ  БАР  ПАРК
ҚАЗІР ӘЛЕМДЕ ЮНЕСКО ГЕОПАРКТЕРІНІҢ  ЖАҺАНДЫҚ ЖЕЛІСІНЕ КІРЕТІН 127-

ДЕН АСТАМ ГЕОПАРК ҚҰРЫЛДЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ МАҢЫЗЫ БАР КӨПТЕГЕН ГЕОПАРК 
ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ.

Қазақстанда геопарк бар ма? Жоқ. Бірақ 
Алматыдан 250 шақырым жерде «Алтынемел»   
МҰТП   бірнеше жыл бойы геопарк режимінде 
жұмыс істеуде. «Алтынемел» паркінің аумағы  
ашық аспан астындағы нағыз геологиялық және 
палеонтологиялық мұражай.

«Алтынемел» МҰТП аумағында әртүрлі 
шөгінді жағдайында пайда болған кемінде сегіз 
геологиялық кезеңдегі тұнбалар: жанартау, өзен, 
көл, эеол және басқалары келтірілген. Үлкен 
және Кіші  Қалқан таулары  оң жағалауында 
«Алтынемел» жотасы  - батысында  Дегерес та-
улары аралығында орналасқан.  Бор дәуірінен  
(Бор кезеңі 145.0 миллион жыл бұрын баста-
лып, 66.0 миллион жыл бұрын аяқталған) на-
шар сақталған бауырымен жорғалаушы (дино-
завр) сүйектері табылған.  

Сонымен қатар,  «Алтынемел» МҰТП,  
ЮНЕСКО-ның геопарк құру үшін жасаған 
барлық өлшемдеріне сәйкес келеді:

- ландшафт тұтастығын, ең үлкен 
табиғи геологиялық құбылысты білдіреді 
(геологиялық ескерткіш);

- адами құндылықтармен алмасуды, 
өркениеттің әртүрлі дәуірлеріндегі мәдени 
дәстүрлердің сақталуын қамтамасыз етеді;

- жердің дамуындағы геологиялық 
дәуірлерді, жер пішіндерін немесе табиғи 
геологиялық-климаттық процестерді 
бейнелейді. 

 Б. БАЙШАШОВ, 
«Алтынемел» МҰТП-нің 
музейтанушы маманы.

сөзсіз.   Заңды анықтамаға 
жүгінсек, медиация кезінде 
үшінші, бейтарап жақ, 
яғни медиатор дауласушы 
тараптар арасында ерікті 
келісімнің түзілуіне түрткі 
бола отырып, дау-жанжалды 
шешуге жәрдемдеседі. 
Яғни, азаматтар өзара 
туындаған дау-дамайларды 
іс сотқа жолданғанға дейін 
шеше алады. Медиатор 
араздасушы екі жақпен 
де жеке-жеке әңгімелесіп, 
ушыққан жағдайды реттеудің, 
сауықтырудың барынша 
әділетті, ұтымды амалдарын 
қолданады. Қандай да бір 
тарап ымыраға келуден 
бас тартса, медиатор бұл 
күрделі жағдайды өзінің 
парасат-пайымы  мен 
біліктілігі арқасында шебер 
шешуге тырысады. Атап 
айтқанда, келіспеуші тұлға 
үшін істі бұлайша насырға 
шаптырудан гөрі өзара тиімді, 
татуласу келіссөзіне бару 

БЕЙБІТ  ЖОЛМЕН 
БІТІМГЕРШІЛІККЕ  КЕЛУ

Өмір болған соң 
қоғамда азаматтардың 

арасында сан түрлі 
келіспеушіліктер, 
даулы мәселелер 

туындайтыны құпия 
емес. Осындай 

жағдайларда  
дауласушы тараптарды 

медиациялық жолмен 
татуластыру, оларды 

бітімге келтіру 
ертедегі қазақтың дала 

демократиясында 
қалыптасқан билер 

институтының 
өркениеттік үлгісі 

ретінде қайта оралуда.

Медиация даулы 
мәселелерді шешуде әлемде 
өзін-өзі толық ақтаған процесс.  
Қазақстан Республикасының 
2011 жылғы 28 қаңтардағы № 
401-IV «Медиация  туралы» 
Заңы    қоғамда орын алып 
отырған дауларды сотқа 
жеткізбей шешіп, тараптарды 
татуластыруды көздеп 
отыр. Бұл әрбір тұлға үшін 
тиімді болады. Белгілі уақыт 
ішінде өз шешімін табатыны 

оңтайлы болатындай жағдай 
қалыптасуы тиіс. 

  Қалай десек те, кәсіби 
медиаторлардың алдына 
қойған басты мақсаты - 
кез келген проблемалық 
мәселелерді сотқа жүгінусіз-
ақ, дауласушы тараптардың 
барлығына бірдей көзқарас 
таныта отырып, екі тарапқа да 
тиімді жағдайда шешу. Мұны 
даулы мәселені бейбіт жолмен 
шешу деуге де болады. Демек, 
осы орайда  медиацияны 
қолдану арқылы істі қысқарту 
жөніндегі сот тәжірибесін  
жетілдіру мақсатында, 
заңды тұлғалармен ашық 
есік күндері, бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы 
заң жеңілдіктерін жеткізу 
жұмыстарын барынша 
жандандыра түсу керек деп 
ойлаймын.

Сара ЖАҢБЫРБАЕВА,
Талдықорған қалалық 

сотының судьясы.
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ХХ ғасыр басындағы аштық, 
зобалаң, нәубет Асановтар әулетін 
де айналып өтпеді.  Азамат 
ретіндегі сыналар шағы осындай 
қым-қуыт заманның, ең бір күрделі, 
қиын уақыттарына дөп келді. 
Өзі шаңырағын тіктескен Көксу 
ауданының қазіргі келбеті оның 
өнегелі өмірінің бір парасы ретінде 
бүгінге жетті. Тұлға тану ғылымын 
бізде тек ақын-жазушыларға ғана 
қатысты деген қасаң түсінік бар. 
Өмір өрнегін еңбек даласында 
өріп, маңдай терін туған жеріне 
төккен Жексенбек Асанов сияқты 
«Еңбек адамын» бағалау, оның 
тарих алдындағы беделін анықтау, 
әділ бағасын беру әлі де болса 
кенжелеу. Бұған екінші жағынан 
олардың келмеске кеткен Кеңес 
үкіметі тұсында қызмет етуі де 
себеп. «Партия мен үкіметке жұмыс 
жасаған ғой» - деп тыжырына 
қарайтын жалпақшешей көзқарас 
жұрт ішінде ара-тұра көрініс беріп 
қалады. Уақытысында еселі еңбек 
еткенін ескермейтін немкетті пиғыл 
оның кінәсі заманға болса да адамға 
емес екенін байқамайды. 

Біз сөз еткелі отырған 
Жексенбек атамыз да өз ортасында 
елеусіз жүріп-ақ мол іс тындырған 
жан. «Адамның ұлылығы оның 
қарапайымдылығында»- дейді екен 
бұрынғылар. Қызметтің қолдың кірі 
екендігін, қанша жерде басшылықта 
отырса да өзінің адамдық қалпынан 
таймағанын көз көргендер аңыз 
қылып айтысады.  

Аудан тарихында ойып тұрып 
орын алар Жексенбек Асанов 1907 
жылы сол кездегі Талдықорған 
облысы Талдықорған қаласында 
өмір есігін ашады. Жетімдіктің 
тауқыметін ерте тартып, үлкен 
өмірдің ауыр жұмысына жастайынан 

ЖЕКСЕНБЕК  АСАНОВТЫЊ  

АТЫНА  К¤ШЕ  БЕРІЛСЕ
  ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ 
БАСЫНДА ДҮНИЕГЕ 

КЕЛІП,  САНАЛЫ 
ҒҰМЫРЫН КӨКСУ 

АУДАНЫНЫҢ ДАМУЫ 
МЕН ӨРКЕНДЕУІНЕ 

АРНАҒАН, ЕЛ ІШІНДЕ 
«ХАЛЫҚ ҚАМҚОРЫ» 

АТАНҒАН ЖЕКСЕНБЕК 
АСАНОВТЫҢ ӨМІР 
ЖОЛЫ – БЕРІСІ БІР 

ӘУЛЕТТІҢ, АРЫСЫ ӨҢІР 
ӨМІРІНІҢ ТАРИХЫ.

араласады. Тағдыр талқысына 
бұғанасы қатпай түскен бозбала 
Жексенбек алғырлығымен, тың-
ғылықты жұмыс нәтижесімен дара-
ланады. Тапсырған істі табанда 
орындайтын елгезектігі жергілікті 
комсомол тарапынан талай мәрте  
мақтауға  ие болады. Осыған орай 
1921 жылдан 1939 жылға дейін 
осы ұйымда белсенді мүшелердің 
сабында болған. Жетімдік қамытын 
киіп қамкөңіл жүрсе де білім алуын 
тоқтатпаған өршіл жас 1927 жылы 
Алматы қаласындағы педагогикалық 
техникумды үздік нәтижемен 
бітіріп, туған ауылына келіп химия 
қоймасының меңгерушісі болып 
жұмыс атқарады. Жауапты жұмыста 
жасаған ұйымдастырушылық қыз-
метін жоғары бағалап, облыстық 
партия комитеті оны Жаркенттегі 
«Победа» артелінің басшысы етіп 
сайлайды. Осы қызметтен бастап 
Жексенбек Асановтың жемісті еңбек 
еткенін архив құжаттары растайды. 
Ол барған мекеменің бір жыл ішінде 
түрленіп, еңбек өнімділігін бірнеше 
есе арттырғандығын байқауға 
болады. Елде ашаршылық пен 
репрессия елесі кезіп жүрген тұста 
өз қарамағындағыларды қанаттыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай 
жұмыс жасау ол кезде екінің бірінің 
қолынан келе бермейтін іс еді.

Ары қарайғы еңбек жолы әрбір 
салада басшылық қызметімен 
жалғасын тауып жатты. 1933-
1934 жылдары Алматы қаласы 
кәспорындарының инспекторы, 
1934-1935 жылдары станса Май-
Төбедегі «Октябрь-25 жыл» артелінің 
басшысы, 1935-1942 жылдары 
Қаратал ауданы Нархоз учетында 
инспектор қызметтерін нәтижелі 
атқарып жүрген Жексенбек ел басына 
төнген нәубетті соғыста артқы 

шепке қала алмады. Басшылық 
қызметте, оның үстіне жауапты 
салада жүргендіктен солдат 
қатарынан тыс қалуға мүмкіндігі 
бар  еді. Бірақ, оған бармады. 
Бала жасынан   қиыншылыққа  
қарсы жүріп үйренген азамат 
артта қалуды ар көрді. Сұрапыл 
соғысқа сұранып кете барады. 
Екі жыл қатарынан қан кешіп, 
ұрыс даласында атой салған 
оғылан ұл 1943 жылғы ауыр 
жараланады. Соғыс басталғалы 
екі жыл қорғаныста болған, тіпті 
кей сәтте шегінуге мәжбүр Кеңес 
әскерінің алғаш шабуылға өте 
бастаған әйгілі Курск шайқасы 
еді бұл. Госпитальда жарты 
жылдан астам жатқан Жексенбек 
2-ші топтағы мүгедек болып елге 
оралды. Бәзбіреудің  мүсіркеуін, 
аяушылық танытқанын 
ұнатпайтын қайсар жан дені сау 
жұртқа ұқсап еңбекке араласып 
кетті. Бұл бір жағынан жүрегі 
азалы, көңілі назалы елге 

титімдей болса да септесу болса, 
екінші жағынан кеудесінде жаны бар 
адам қимылдап ортақ жауға қарсы 
тұрып жатқанда мүгедектігін алға 
тарытып жатуды намыс көргендігі 
еді. Елі де отан үшін от кешкен 
ұлын өгейсітіп қойған жоқ, барынша 
қолдау білдірді. 

1944 жылғы 8 мамырдағы 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі 
Президумының Жарлығына сәйкес 
Қаратал ауданынан бөлініп жаңа 
Киров ауданы құрылады. Аудан 
орталығы Киров кенті советін 
алғаш Жексенбек Асанов басқарды. 
Жаңадан құрылып жатқан аудан 
орталығы болғасын мұндай 
жауапты іске өмірлік тәжірибесі 
мол, ұйымдастырушылық қабілеті 
жоғары адамдарды тағайындайтыны 
белгілі. Бұл іске де білек сыбана 
кіріскен Жексенбек Асанов алдында 
тұрған қауырт шаруаларды жетесіне 
жеткізіп орындайды. «Алтын кездік 
қап түбінде жатпайды» - дегендей, 
ауданның алға қойған жоспарларын 
артығымен орындап, көзге түседі. 
Бұл оның жасындай жарқылдаған 
жұлдызды шағы еді. Салық жинауды 
100 пайызға, сүт-май жинауды 
110 пайызға орындағаны шаң 
басқан архив материалдарында 
тайға басылған таңбадай анық 
көрсетілген. Өзі де жетімдік 
тақсіретін тартып, жаутаңкөз болып 
өскендіктен жетімнің күйін жақсы 
білетін Жексенбек Кировскідегі 
Ленинград қаласынан келген ата-
анасыз балаларға арнап салынған 
мектепке қолынан келген көмегін 
аямайды. 

Туған ауылдың түтінін түзу 
ұшырамын деп талаптанған 
азаматын жұрты да жақсы көрді. 
1944-1952 жылдары аудандық 
совет депутаты ретінде ауданның 

қоғамдық-саяси өміріне бел  шеше 
араласты. 1944-1947 жылдары 
Киров ауданының орталығы Кирвскі 
поселкалық советінің басшысы 
болған жылдары кенттің тұрғындары 
12 мың адамнан асқан. Сонымен 
бірге маңайында 2 совхоз, темір жол 
бекеті, қант заводы қараған гүлденген 
қалашыққа айналды. 500 адамды 
қабылдай алатын кент ауруханасы 
сол кездің озық медициналық 
жабдықтармен қамтамасыз етілген 
үлкен мекеме болып саналды. Міне 
мұндай жетістіктерден Жексенбек 
Асановтың ұйымдастырушылық 
қабілетінің қаншалықты мықты 
болғанын аңғарамыз. Ол өз 
мүддесін халық қамынан ешқашан 
биік қойған емес. Жайлы орын, 
жақсы атақ іздеген жоқ. Жоғарыға 
жалтақтап жансауға сұраған да 
жоқ. Оның бір мысалы Қазақ ССР 
Министрлер Советінің төрағасы 
Оңдасыновқа жолдаған хаты.  Ол 
кезде социалистік құрлыстың 
кемшілігін теріп орталыққа хат жіберу 
көзсіз ерлікті талап ететін. Тіпті хат 
жауабы келместен тағдыры бір 
жайлы болуы мүмкін еді. Ол хатында 
төменгі сатыда көптеген мәселенің 
сақталып отырғанын, әсіресе жас 
мамандарға қолдаудың жоқтығын 
тілге тиек етеді. Ары қарай жаңа 
құрылған аудан тұрғындарының үй 
салуда өзіндік кедергілердің бар 
екендігін айта келіп, Оңдасыновтан 
хатта баяндалған мәселелердің 
шешілуіне ықпал етуін сұрайды. Бұл 
хатына Оңдасыновтың не деп жауап 
қатқаны, әлде жауап бермегені 
белгісіз, бізге белгілісі қылышынан 
қан тамған қиын заманда халық 
қамы деп хат жазуы. «Халық жауы» 
боларын біле тұра осындай қадамға 
баруы. Қазақ, орыс тілдерін жетік 
меңгерген тұлғаның хатына қарап-ақ 
оның қаншалықты сауатты болғанын 
аңғарасыз. Тарих тезінде Асанов 
әулетінің бір парағы болған осы 
хат әке, ата мирасы ретінде аса 
құнды. Баласы Жұмабек Асанов 
хат көшірмесін көз қарашығындай 
сақтап отыр. 

Жексенбек Асановтың өмірі 
мен қайраткерлігі турасында қалам 
тербеген жазушы Сайлаубай 
Бәзілов оның ұлы Жұмабек 
Жексенбекұлының ұқыптылығына, 
әсіресе әкесі туралы барлық құжатын  
жинақтағанын әке мұрасына 
адалдық деп жоғары бағалайды. 
«Тектіден-текті туар, тектілік-
тұқым қуар» дейді дана халқымыз 
мұндайда. Жұмабек ағамыз өмірі 
өнегеге толы тағылымды тұлғаның 
шырақшысы болып отырған жайы 
бар. Әке өміріне қатысты барлық 
деректі  мұқият топтастырып, 
саралап сақтауда. Жұбайы 
Нұржамал апай да текті әулеттің 
көрегенді келіні екендігін жадынан 
шығарған емес. Ұл-қыздарына 

аталарының ізгі істерін әңгімелеп 
беруден еш жалықпайды. 

Жексенбек Асанов көзден 
кетсе де көңілден кетпейтін, елінің 
ерен құрметіне бөленген нар 
тұлғалардың бірі. Ол өз заманында 
да елдің ыстық ықыласына бөленді. 
Халқы оның талапшыл, жігерлі 
басшы болғанын сағынышпен еске 
алады. Кеңес заманындағы өткен 
жолдарымыздың кейбіреуі бүгінде 
көмескілене бастағанын жоғарыда 
айттық. Бәлкім менталитетке 
жат, ұлтқа қатыссыз дүниелердің 
ұмытылуының еш сөкеттігі жоқ 
шығар?! Бірақ, халықтың ортасынан 
шығып, адал еңбегімен биік 
белестерге көтерілген адамды әсте 
ұмытуға болмас. Ол өзін нағыз еңбек 
адамы ретінде көрсете білді. Барлық 
жетістігіне күшті ерік-жігерімен 
жетті.Толағай табыстарымен ел 
байлығына лайықты үлесін қосып, 
аудан мен облыстың ерекше 
мақтанышына айналған еңбеккер 
есімін осындай оңтайлы сәтте еске 
алып, жастарға үлгі ретінде ұлықтап 
отырса артық болмас деп ойлаймыз. 
Өз саласының майталманы ретінде 
талай салтанатты жиынның төрінде 
отырса да кемелінен асып-таспаған 
Жексенбек Асанов сарабдал, 
қарапайым қалпынан айныған жоқ. 
Бар күшін ауданның гүлденуіне 
жұмсады, қадір-қасиетін кетіріп атақ 
дәметіп ала-шапқын болған жоқ. 
Өмірінің соңғы жылдарын Еңбекші 
ауылындағы қарашаңырағында 
өткізді. Осылайша елге сыйлы 
қалпында өмірден  өтті. 

Аудан тарихында өзіндік із 
қалдырған тұлғаларды дәріптеу, 
олардың жүріп өткен жолдарын 
жас ұрпаққа үлгі ету, тағылымды 
істерін еске алу сол тұлғалардың 
рухына жасалған құрмет болар еді. 
Ауданды алғаш құрушылардың бірі 
болып, қазіргі гүлденген  Көксудың  
шаңырағын көтерген азаматтың 
есімін ауданың бір көшесіне қимау 
елдікке сын, жергілікті билік үшін 
ұятты жағдай.  

«Ерім дейтін ел болмаса, елім 
дейтін ер қайдан болсын»- дейді 
қазақ. Туған топырағында елеусіз 
ғұмыр кешіп, бірақ, ел есінде қалар 
ерен еңбек еткен тұлғаларымызды 
тектеу, оларға лайықты құрмет 
көрсету қазіргі таңда республиканың 
барлық жерінде өткізілуде. Бұған 
әсіресе бастамашы жергілікті 
жердегі ардагерлер ұйымдары. 
Солар аға буынның жоғын жоқтап, 
жоғалғанын түгендеп келер буынға 
аманаттауда. Міне осындай игілікті 
шаруаларды көксулық ақсақалдар 
қолға алса, руханият жанашыры 
ретінде көрініп жүрген аудан әкімі 
Алмас Әділ мырза да өз тарапынан 
қолдау білдіреді деген үміттеміз.

А. НАЗЫМҰЛЫ.

стап келген  Т. Қожағұлов  сөз алып, 
қазіргі таңдағы  қазақ бейнелеу өнері 
жайлы  әңгімелеп, биыл  ҚазҰАУ-дің  
мәдениет және өнер  институтына  
50 жыл толғанын  осы  аудандағы  
мектептердің  суретші ұстаздарының  
көбісі  сол оқу орнының  түлектері  
екендігін  айта келе  Үмбетәлі, 
Қасымбек, Мыңбаев, Қарғалы, Сары-
бастау, Шолаққарғалы  мектептерінен  
келіп осы шараға арнайы  көрмелерін 
қойған бір топ өнерлі ұстазды  Алғыс 
хаттармен марапаттады. Сосын му-
зей меңгерушісі  танымал суретші 
ұстаз  Ысқақов Әуелбекке  өнер және 
мәдениет  институтының  50 жылдық 
мерекелік  медалін тақты. 

Келген  суретшілер мен  жур-
налисттер қазақ бейнелеу өнері 
жайлы өз ойларын ортаға са-
лып, соңынан  осы іс-шараға 

КЕЗДЕСУ

ҚЫЛҚАЛАМ  ШЕБЕРЛЕРІ  МУЗЕЙДЕ
   ХАЛЫҚ АҚЫНЫ ҮМБЕТӘЛІ КӘРІБАЕВ МУЗЕЙІНДЕ 
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰАУ-ДІҢ ӨНЕР, МӘДЕНИЕТ  
ИНСТИТУТЫНЫҢ БІР ТОП  СУРЕТШІ ҰСТАЗДАРЫ МЕН 
ҒАЛЫМДАРЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ», «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ 
ЖЕТІ ҚЫРЫ» БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША  АУЫЛ 
ҰСТАЗДАРЫМЕН, ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ.
Белгілі суретшілерді бастап 

келген қазіргі таңдағы қазақ бейне-
леу өнерінің майталманы, Жастар 
сыйлығының лауреаты, ҚазҰАУ-
дің өнер, мәдениет институтының 
директоры, профессор Тоққожа 
Қожағұлов. Сол сияқты, аталған 
жиынға  суретшілер Қойшыбеков 
Еркін, Манапов Ахат, ҚазҰАУ-дің 
баспасөз  қызметінің басшысы  та-
нымал журналист  Мырзахан Ахме-
тов, осы университет баспасының 

директоры танымал журналист, ақын  
Манарбек Ізбасаровтар қатысты.

Жиында  музей меңгерушісі 
суретші-ұстаз  Әуелбек Ысқақов  
сөз  алып «Ұлы даланың жеті қыры» 
бағдарламасының «Аң стилі» деген  
тармағында кең даланың  қолөнері 
мен сурет өнері  жайында сөз етті.   
Сондай-ақ,  көпшілік  Үмбетәлі ақын 
жайлы  деректі фильмді тамашала-
ды. 

Мұнан соң суретшілерді  ба-

орай ұйымдастырылған  аудан 
мектептерінің  ұстаздарының  және  
аудандық  білім бөлімінің  қол-
дауымен өткен  «Өнерімді өз еліме 
арнаймын» атты  көрмені  және  
суретші  Ә. Искаковтың  «Ұлы дала  
бояулары» атты  сурет көрмесін та-
машалады. 

Жиын соңында  қонақтар мек-

теп өнерпаздары мен  музыка  
пәнінің  ұстаздары  ұйымдастырған  
концертті тамашалады. 

Гүлнара ӘЖІБЕКОВА,
Ү. Кәрібаев музейінің 

қызметкері.
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СОЦИУМ

Словом, и это обращение не явилось исключением, в нем намечены проекты  по  улуч-
шению благосостояния народа. Планируется продолжить  программу занятости с целью 
обеспечения стабильности рынка труда, что в конечном итоге снизит количество безработ-
ных в нашей стране. Большое внимание по прежнему будет уделяться здравоохранению, т.к. 
лишь здоровая нация – залог успешного экономического роста и процветания государства. В 
частности, в своем Послании Президент подчеркнул, что особого внимания требуют вопро-
сы укрепления здоровья нации. Важно развивать массовый спорт среди всех возрастных 
групп населения. Нужно обеспечить максимальную доступность спортивной инфраструкту-
ры для детей. Развитие массовой физической культуры должно стать пирамидой, на вер-
шине которой будут новые чемпионы, а у её основания мы получим здоровую, активную 
молодёжь и, в конечном счете, сильную нацию. Необходимо законодательное обеспече-
ние этого курса, а также принятие Комплексного плана по развитию массового спорта. 
Государство сохраняет гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. На 
его финансирование будет направлено более 2,8 трлн. тенге в течение следующих 
трех лет.

Безусловно, страна, руководствуясь данным Посланием, непременно добьет-
ся больших успехов, а  реализация этого важного для всей страны шага при-
ведет к более выверенным решениям, от результата которых напрямую будет 
зависеть социально-экономическое положение республики по всем ключе-
вым позициям.

Улан   МАМЫТБЕК,
 заведующий канцелярией Талдыкорганского 

 городского суда.

БЕЗУСЛОВНО, В ЕЖЕГОДНЫХ  ПОСЛАНИЯХ  К НАРОДУ КАЗАХСТАНА  ПОДЧЕР-
КИВАЮТСЯ, ЧТО ГЛАВНЫМ ДОСТОЯНИЕМ ГОСУДАРСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК,  
ПОЭТОМУ ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА УДЕЛЯЕТСЯ 
ЕГО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ. И ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА КАСЫМ-
ЖОМАРТА ТОКАЕВА «КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ – ОСНОВА СТА-
БИЛЬНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ КАЗАХСТАНА» КОСНУЛОСЬ ВСЕХ КЛЮЧЕВЫХ СФЕР 
НАШЕЙ ЖИЗНИ. В НЕМ БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, МОГУТ НАЙТИ ОТВЕТЫ НА СВОИ 
ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ. СЛОВОМ, ГЛАВНОЙ ОСОБЕННО-
СТЬЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА ПРЕЗИДЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО МНОГОВЕК-
ТОРНОСТЬ, ЧЕТКОСТЬ И ЯСНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ НАШЕГО РАЗВИТИЯ.

КОСНУЛОСЬ ВСЕХ 
КЛЮЧЕВЫХ СФЕР

Аудио- и видеофиксация всех судебных 

процессов – одна из актуальных задач, кото-

рая поставлена Первым Президентом – Ел-

басы  Н.А.Назарбаевым в  Плане нации "100  

конкретных шагов", где 20 шагом предусмо-

трено введение обязательной аудиовидео-

фиксации всех судебных процессов.

Целью оснащенности залов судебных 

заседаний системами аудиовидеофиксации 

во всех регионах страны, а также ведения 

аудиовидеозаписей судебных процессов яв-

ляется повышение общественного контроля 

гражданского общества за законностью от-

правления правосудия, беспристрастностью 

судей. Это в свою очередь позволит повы-

сить степень доверия общества к националь-

ной судебной системе.
Кроме этого, введение аудиовидеозапи-

си судебного заседания позволит сэкономить 

время на составление протокола заседания, 

время для снятия с него копий в целях озна-

комления с ним участников процесса, а также 

снизит риск уничтожения бумажного докумен-

та. Кроме этого, аудиовидеофиксация позво-

лит устранить многочисленные замечания, 

связанные с документированием судебного 

заседания.
Стоит отметить, что видеозапись, в от-

личие от традиционного протоколирования 

на бумаге, фиксирует не только слова, но и 

интонацию, а также реакцию всех участни-

ков судебного процесса, что позволяет бо-

лее объективно, беспристрастно оценивать 

позиции всех участников процесса, избегая 

интерпретации и субъективных факторов. Та-

ким образом, введение в судопроизводство 

аудиовидеофиксации позволит сделать су-

дебный процесс более транспарентным.

Преимущества системы аудио-, видео-

фиксация судебных процессов очевидны. 

Во-первых, введение аудио-, видеофиксации 

(АВФ) всех судебных заседаний в судопроиз-

водстве иключает возможность приостано-

вить или редактировать запись. Во-вторых, 

при возникновении спорных моментов, не 

разрешенных в ходе процесса и вызвавших 

неудовлетворенность, обе стороны могут об-

ратиться к электронной записи, чтобы убедить-

ся в своей правоте или неправоте. В-третьих, 

система АВФ служит своего рода страховкой 

для судей и других лиц, осуществляющих свои 

служебные полномочия на процессе, в случае 

преднамеренного оговора или похожих ситуа-

ций. И, наконец, фиксация судебного процесса 

минимизирует непроцессуальные контакты, а 

это одна из мер антикоррупционной политики 

судебной системы. 
Одним словом, внедрение АВФ упростит 

процесс отправления правосудия, позволит 

оптимизировать и автоматизировать судопро-

изводство и экономить бюджетные средства. 

Будут исключены территориальные и организа-

ционные барьеры в отправлении правосудия, 

соответственно, повысится и международный 

рейтинг республики. 
Участники заседания посредствам онлайн-

сервиса «Судебный кабинет» могут скачивать 

записи АВФ. Оперативно просмотреть ход су-

дебного разбирательства можно и по мобиль-

ной версии данного сервиса.
Проведение дистанционных судебных за-

седаний посредством видеоконференц-связи 

со следственными изоляторами, исправитель-

ными, медицинскими учреждениями позволяет 

рассматривать уголовные дела без этапирова-

ния подсудимых, находящихся в следственных 

изоляторах и местах лишения свободы. 

Внедрение АВФ судебных процессов – 

наглядный результат отвечающего вызовам 

времени правосудия, основанного на верхо-

венстве закона. Мобильного, прозрачного, дос-

тупного. Примечательно, что и судьи, и работ-

ники суда пришли к пониманию необходимости 

использования аудиовидеофиксации судебных 

процессов. Ведь это способствует повышению 

уровня открытости и транспарентности судеб-

ных процедур, что положительным образом 

отражается на имидже судебной системы Рес-

публики Казахстан.
Ермек ЕГЕУБЕКОВ,

председатель Талдыкорганского
городского суда.

АУДИО- И  ВИДЕОФИКСАЦИЯ   

СУДЕБНЫХ   ПРОЦЕССОВ

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА  
РЕСПУБЛИКИ

За годы независимости Казахстан до-
стиг определенного прогресса в области за-
щиты прав и законных интересов мужчин и 
женщин. Республикой Казахстан проведена 
большая работа по интеграции Казахста-
на в мировое сообщество. Так, в 1998 году 
Казахстан присоединился к Конвенции Ор-
ганизации Объединенных Наций о ликвида-
ции всех форм дискриминации в отношении 
женщин. Ратифицирован факультативный 
протокол к данной конвенции, и в 2001 году 
Республикой Казахстан был представлен 
отчет в ООН о выполнении конвенции, по-
лучивший положительную оценку. Ратифи-
цированы конвенции ООН «О политических 
правах женщин», «О гражданстве замужней 
женщины», шесть конвенций Международ-
ной организации труда, в том числе «О рав-
ном вознаграждении мужчин и женщин за 
труд равной ценности». 

Для решения проблем семьи, женщин 
и детей в 1995 году Главой государства 
Н.А.Назарбаевым был создан Совет по 
проблемам семьи, женщин и демографиче-

ской политике при Президенте Республики 
Казахстан. Советом была разработана и 
распоряжением Президента Республики Ка-
захстан от 5 марта 1997 года № 3395 одоб-
рена Концепция государственной политики 
улучшения положения женщин в Республи-
ке Казахстан. 

Указом  Первого Президента – Елбасы  
Н.А. Назарбаева от 29 ноября 2005 года 
утверждена Стратегия гендерного равен-
ства в Республике Казахстан на  долгосроч-
ные годы. Стратегия является основопо-
лагающим документом, направленным на 
реализацию гендерной политики государ-
ства, инструментом ее реализации и осу-
ществления мониторинга со стороны госу-
дарства и гражданского общества, важным 
фактором становления демократии. 

Айгерим  ЕЛИКБАЙ,                                                                                                 
главный специалист-секретарь 

судебного заседания  Талдыкорган-
ского  городского суда.                                                                

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕУВАЖЕНИЯ К СУДУ

Правосудие в Республике Казахстан осу-
ществляется только судом. Судебная власть 
осуществляется посредством гражданского, 
уголовного и иных установленных законом 
форм судопроизводства.Проявление неува-
жения к суду или судье влечет установлен-
ную законом ответственность.

Так, согласно статьи 653 части КоАП  Ре-
спублики Казахстан  неуважение к суду, вы-
разившееся  в неявке в суд без уважитель-
ных причин участников процесса и иных лиц 

по повестке, извещению, уведомлению или 
вызову в случаях, когда дальнейшее рассмо-
трение дела в их отсутствие представляется 
суду невозможным, неподчинении распоря-
жениям председательствующего в судебном 
заседании, нарушении установленных в суде 
правил, а также иные действия (бездействие), 
явно свидетельствующие о неуважении к суду 
и (или) судье, – влекут предупреждение либо 
штраф в размере двадцати месячных рас-
четных показателей либо административный 

арест на срок до пяти суток. А действия (без-
действие), предусмотренные частью первой 
настоящей статьи, совершенные повторно в 
течение года после наложения администра-
тивного взыскания, – влекут штраф в размере 
тридцати месячных расчетных показателей 
либо административный арест на срок до де-
сяти суток.

Также в соответствии статьи 654 КоАП 
Республики Казахстан предусмотрено ответ-
ственность участников производства по делу 

об административном правонарушении при 
отказе или неявки участника производства в 
орган (к должностному лицу), рассматриваю-
щий дело об административном правонару-
шении, без уважительной причины, обусло-
вившие отложение разбирательства по делу, 
–влекут штраф в размере десяти месячных 
расчетных показателей.

Азиза  СЫДЫКОВА,                                                                                                   
ведущий специалист Талдыкорганского 

городского суда.
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ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПРО-
ЦЕССА В НАШЕЙ СТРАНЕ ЭТО НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА. 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОГО 
РАВНОПРАВИЯ ЗАНИМАЮТ ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО В ПОЛИТИКЕ НА-
ШЕГО ГОСУДАРСТВА. В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ ГЕНДЕРНАЯ ПО-
ЛИТИКА РАВЕНСТВА ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИ-
ЕЙ РК. ТАК, П. 2, СТ. 14 КОНСТИТУЦИИ РК ГЛАСИТ: «НИКТО НЕ МОЖЕТ 
ПОДВЕРГАТЬСЯ КАКОЙ ЛИБО ДИСКРИМИНАЦИИ ПО МОТИВАМ ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО, ДОЛЖНОСТНОГО И ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ, ПОЛА, РАСЫ, НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ЯЗЫКА, ОТНОШЕНИЯ 
К РЕЛИГИИ, УБЕЖДЕНИЙ, МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПО ЛЮБЫМ ИНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».

НАДО ВЕСТИ 

НЕПРИМИРИМУЮ БОРЬБУ

Республика Казахстан основываясь на нор-
мах международного права, выразила намере-
ние вырабатывать и применять эффективные 
правовые меры, направленные на предупре-
ждение коррупции и борьбу с ней. Нормы пре-
допределены проблемами и угрозами, порож-
даемыми корррупцией, негативным влиянием 
коррупции на функционирование всех обще-
ственных и правовых институтов и отношений. 
Они направлены на обеспечение устойчивого 
развития государства, его политической, эконо-
мической и социальной систем, интересов на-
циональной безопасности.

Правовую основу противодействия кор-
рупции в Республике Казахстан составляют 
Конституция РК, Уголовный Кодекс Республики 
Казахстан, Уголовно-процессуальный Кодекс 
Республики Казахстан, Закон РК «О противо-
действии коррупции» и другие нормативные 
правовые акты, предусматривающие основные 
направления и конкретные меры противодей-
ствия и борьбы с коррупцией. Коррупционные 
преступления, будучи социально-правовым 
явлением, представляют собой общественно 
опасные посягательства на охраняемые уго-
ловным законодательством общественные от-
ношения. Общественная опасность таких пре-
ступлений определяет их социальную природу. 
Они опасны, потому что причиняют огромный 
вред социальным ценностям и экономическим 
устоям общества.

Поэтому непримиримая борьба с этим соци-
альным злом  в нашей стране усиливается. Это-
му свидетельствует, то что Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев в своем Послании  наро-
ду Казахстана «Конструктивный общественный 
диалог – основа стабильности и процветания 
Казахстана»  подчеркнул: «С повестки дня не 

сходит вопрос системной борьбы с коррупцией. 
Необходимо восстановить антикоррупционную 
экспертизу проектов нормативных правовых 
актов центральных и местных органов с уча-
стием экспертов и общественности. Следует 
законодательно и нормативно регламентиро-
вать ответственность первого руководителя 
ведомства, в котором произошло коррупцион-
ное преступление. Надо также предусмотреть 
строгую ответственность сотрудников самих 
антикоррупционных органов за незаконные ме-
тоды работы и провокационные действия. Им 
не должно быть места в следственной практи-
ке. Принцип презумпции невиновности должен 
соблюдаться в полном объеме».

Нередко коррупционные преступления на-
рушают не только уголовный закон, но и законо-
дательные нормы других отраслей права. На-
пример, при злоупотреблении должностными 
полномочиями должностные лица принимают 
решения в пользу определенных юридических 
и физических лиц и при этом нарушают антимо-
нопольное законодательство, закон о лицензи-
ровании, гражданско-правовые нормы, закре-
пляющие право граждан владеть, пользоваться 
и распоряжаться собственным имуществом.

Поэтому, следует, судам обратить внима-
ние на важность профилактической работы по 
устранению фактов коррупции. В связи с этим 
не должны оставаться без надлежащего реа-
гирования установленные при рассмотрении 
дела причины и условия, способствовавшие 
совершению преступлений, связанных с кор-
рупцией, которые отрицательно влияют на со-
стояние законности в Республике Казахстан.

Нуржан КАДЫРБЕК,
судья СМУС Алматинской области.
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СҰХБАТ

Президент Жолдауын бүкіл қазақстандықтар үлкен ықыласпен 
тыңдады. Қасым-Жомарт Тоқаевтың әрбір сөзі кімге болса да 
түсінікті, әрі қонымды болды. Санаға әсер ететін тың ойлар 
да жеткілікті. Парасатты жандар мемлекет басшысының 
даналыққа толы тәрбиелі сөзін ой елегінен өткізіп, сарапқа са-
лары да сөзсіз. Біз өз тақырыбымызға қарай ойыссақ. Президент 
көтерген ірі-ірі күрделі мәселелер ішінде ұлт намысын қорғайтын 
бұқаралық спортты да назардан тыс қалдырмады. Президент; 
«... Ұлт денсаулығын бекемдеу мәселесі де өте өзекті. Барлық  
жас санаттары арасында бұқаралық спорт түрлерін насихаттай 
беру керек. Балалар үшін спорттық инфрақұрылымның барынша 
қолжетімді болуын қамтамасыз ету қажет. Бұқаралық спорт-
ты дамыту пирамидаға айналуы тиіс. Оның басына чемпион-
дар шықса, соның негізінде біз сау, әрі саналы ұрпақты, мықты 
ұлтты қалыптастырамыз», деді ол.

АЙМАFЫ МЫЌТЫ ЕЛ – АЙБЫНДЫ ЕЛ
аяғында аталған көрсеткіш артығымен 
орындалатынына да күмән жоқ. Ағымдағы 
жылдың алты айында 4 халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері, 88 спорт шебері 
және 519 спорт шеберлігіне үміткер мен 
216 бірінші дәрежелі спортшы дайындалып 
үлгерді. Халықаралық және республикалық 
жарыстарда жеңіп алған медальдардың саны 
1709-ды құраса, оның 596-сы алтын, 477-сі 
күміс, 636-сы қола медаль. Бұл жетістіктің 
де жыл аяғына дейін санының ұлғаятыны да 
түсінікті. Әрине, облыс көрсеткіші ойдағыдай 
болғанымен олардың негізгі тамыры тереңде 
жатыр. Яғни, қала мен ауданда және 
ауыл азаматтарының мойнында екенін де 
ұмытпауымыз қажет.

Осы ретте әдеттегі салтымызды бұзбай, 
Сарқан ауданы дене шынықтыру және спорт 
бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы 
Асхат Әуесханұлы Құдабаевпен кездесіп, 
аудан экономикасы мен бұқаралық спорттың 
барысы туралы әңгімелескен едік.

- Сарқан ауданы Алматы облысының 
солтүстік шығыс бөлігінде, таулы-жазықты 
аймаққа орналасқан. Солтүстігі Шығыс 
Қазақстан облысымен, шығысы Алакөл ау-
даны, оңтүстігі Ақсу ауданы және Қытай ше-
карасымен шектеседі. Аудан аумағы арқылы 
ұзындығы 416 шақырым Лепсі өзені, 40 
шақырым Теректі, 130 шақырым Басқан, 43 
шақырымға созылған Ақсуға құятын Сарқан 
өзені өтеді. Осымен қоса аудан маңында 
атақты Балқаш көлі, Алтай мен Жасыл көлдің 
де алар орны ерекше. Көлдер мен өзендерде 
балықтың алуан түрлері де  кездеседі. Алатау 
тауларының бөктерінде орналасқандықтан 
ба еліміздің Қызыл кітабына енген сирек 
өсімдіктер, қызыл қасқыр мен Тянь-Шанның 
бурыл аюы, Европаның құндызы мен қар 
барысын да Сарқан тауларынан ғана көре 
аласыз. Атақты Сиверс алмасының негізі де 
біздің ауданнан тарағанын да өзіңізде жақсы 
білетін шығарсыз.

-Табиғаты керемет екенін көріп отыр-
мыз. Енді қысқаша болса да ауданның 
тіршілігіне де тоқтала кетсеңіз?

- Ауданымызда 36 елді-мекен бар. 
Қалалық пен 14 ауылдық округті құрайды. 
Тұрғындардың саны 45,4 мың адам. Оның 
ішінде 13448-і қалада, 28437-сі ауыл-
ды жерлерде тұрады. Өткен жылы аудан 
тұрғындары 3 миллиард 869 миллион 
теңгенің өнеркәсіп өнімі өндірілді. Өнім 
көлемі 2017 жылдың сәйкес кезеңімен 
салыстырғанда 116,9 пайызға өсті. Сарқан 
ауданы негізінен ауыл шаруашылығы 
өнімдерін өсіруге қолайлы болғандықтан, 
халықтың басым бөлігі осы салада жұмыс 

істейді. 2018 жылы ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің жалпы көлемі ағымдағы бағамен 
33 миллиард 514 миллион теңгені құрап, 
былтырғы жылмен салыстырғанда 1 мил-
лиард 945 миллион теңгеге артты. Өткен 
жылы 96 мың гектар жер игерілді. Оның 
ішінде 50400 гектар дәнді дақылдар, 34270 
гектар майлы дақылдар, 2000 гектер қант 
қызылшасы, 960 гектер картоп, 660 гектер 
көкөніс өнімдері мен көп жылдық шөп 6940 
гектарға, дәрілік өсімдікдер 640 гектар жер-
ге себіліп, көңілдегідей өнім алынды. Соны-
мен қатар нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» бағдарламасы 
бойынша жалпы 166 миллион теңгеге не-
сие алынып, оған 203 бас ірі қара, 248 бас 
ұсақ мал, 7 бас жылқы сатып алынды. 
Аудандағы ірі қара мал саны 50960 басқа, 
қой-ешкі 127550 басқа, түйе 350-ге жетіп, құс 
етін өндіру де едәуір есеге ұлғайды. Сарқан 
жерінен түлеп ұшқан табысты азаматтар 
ауданға 5 спорт құрылымдарын, оның ішінде 
4 «Стрит воркаут» спорт алаңдарын сыйға 
тартып, аудан жастарына есте қаларлықтай 
үлкен қуаныш сыйлады.

- Спортқа да жеттік. Сарқан ауданы 
елді тамсандырған көрікті табиғатымен 
ғана емес, талантты, біртуар азаматта-
рымен де атағы шыққан аймақ екенін 
де жақсы білеміз. Олар туралы не айтар 
едіңіз?

- Расында ауданымызда туып, еліне 
адал қызмет атқарып, халықтың алғысына 
бөленген біртуар азаматтарымыз да 
баршылық. Олар біздің мақтанышымыз, 
еңбектерін, жүріп өткен жолдарын әрдайым 
жас ұрпақтарға үлгі-өнеге етіп отырамыз. 

Алаштың ардақты азаматы Мұхаметжан 
Тынышбаев атамыздың әр азамат үшін 
алар орны да өте ерекше екені де даусыз. 
Осы қатарға мемлекет қайраткері, жазушы-
журналист Кәкімжан Қазыбаев ағамыздың 
да өмірін де үлкен құрметпен айта ала-
мыз. Сол сияқты Қазақстанның халық 
әртісі, қазақтың Төлегені атанған Құман 
Тастанбеков пен қазақ күресінің негізін 
қалаған, өз күштерімен республикалық 
және әлемдік ареналарда топ жарып, 
бірнеше дүркін жеңімпаз атанған Әбілсейіт 
Айханов пен Аманжол Бұғыбаевтардың 
ерен еңбектері сарқандықтарға ғана емес, 
қазақстандықтардың да мақтан тұтар батыр 
тұлғалары емес пе! Бүгінде осы баһадүр 
ағаларына еліктеген спортшыларымыз ау-
данымызда қаулап өсіп келеді десек артық 
айтқандығымыз емес.

- Дұрыс екен. Енді аудандағы спорт-
шы жастардың аяқ алысы мен бүгінгі 
жетістіктеріне де тоқталып өтсеңіз?

- Еліміздің Стратегиялық жоспарын-
да 2020 жылға дейін халықтың бұқаралық 
спортпен шұғылдану деңгейі 30 пайызға жету 
туралы нақты тапсырмалар берілгенін жақсы 
білеміз. Қазіргі таңда аудандағы 37 мың 
тұрғынның 11023 адамы дене шынықтырумен 
жүйелі түрде шұғылданады. Бұл көрсеткіш 
пайыздық мөлшерге шаққанда барлық 
тұрғынның 29,6 пайызын құрады. Былтырғы 
жылмен салыстырғанда 184 адамға, немесе, 
0,6 пайызға өсті. Сол сияқты ауданымыз-
да 13 спорт жөніндегі әдіскер-нұсқаушылар 
жұмыстарын ойдағыдай жүргізіп, бұқаралық 
спорттың айтарлықтай дамуына өз үлестерін 
қосып отыр. Қазіргі таңда ауданның спорт 
саласында 146 дене шынықтыру маманда-

сында Қуаныш Қадырбаев пен Мұхтар Иса-
беков бәсекелестерінің барлығынан үстем 
түсіп, чемпион атанса, Айдос Жұмагелді 
мүмкіндігі шектеулі спортшылар арасында 
жүлделі екінші орынды қанжығасына бай-
лады. Сол сияқты баскетболдан 2005-2006 
жылы туған қыздар командасы қаңтар ай-
ында қатарластарынан озық шығып, Алматы 
облысының чемпионы атанды. Мамыр айын-
да Қостанай қаласында ауыр атлетикадан 
2005 жылы туған және одан да жас ұлдар мен 
қыздар арасында Қазақстан Республикасы 
чемпионатында Айзере Ерденқызы 3 орын-
ды, Алихан Әскербай 1-ші орынды жеңіп 
алса, Ақжол Құрманбек жұлқа көтеруден 
рекорд жаңартып, әріптестеріне үлгі болды. 
Сәуір айында Орал қаласында және маусым 
айында Павлодар қаласында өткен волей-
болдан 2006-2007 жылы туған жасөспірімдер 
арасында Қазақстан Республикасы чемпио-
наттарында Алматы құрама командасының 
мүшелері Ерасыл Болатұлы мен Павел 
Ручкин чемпион атағына қол жеткізді. Пе-
тропавл қаласында  волейболдан қыздар 
арасында өткен Қазақстан Республикасы 
чемпионатында Алматы облысының құрама 
командасының мүшесі Айша Мұратқызы 
күміс медаліне ие болды. Қыркүйек айында 
Өзбекстан мемлекетінің орталығы Ташкент 
қаласында өтетін джиу-джитсу күресінен 
Азия чемпионатына Гүлғайша Абдырасул 
мен Еркебұлан Бекасыл жолдама алса, 
Греция мемлекетінде өтетін Әлем чемпио-
натына Мерейлім Тоқтасын мен Аружан Бей-
сенбай да жолдама алып, аудан мерейін бір 
көтеріп тастады.

Әрине, мұның бәрі де спорт маманда-
ры мен жаттықтырушылардың өлшеусіз, 
жанкешті ерен еңбектерінің нәтижесі екені 
түсінікті. Осы ретте жас спортшыларды 
тәрбиелеуде ел алғысына бөленген бір топ 
ер-азаматтардың есімін атап өтсек артық 
болмас. Атап айтқанда, джиу-джитсудың 
майталман бапкері Жандос Хабидулинге, 
бокс спортының шебері Рауан Қылышбаев 
пен Нұрғали Аюбаевқа, ауыр атлетикадан 
Нұрболат Жаманқызға, еркін күрестен Да-
стан Балабековке, баскетболдан Ержан 
Оразбаев пен Арыстанбек Смахановқа, 
волейболдан Эльзат Ахметқалиев пен 
Олжас Әмірғалиевқа, қол күресінен 
Қуаныш Қадырбаевқа, грек рим күресінен 
Темірлан Маратов сынды жоғары дәрежелі 
жаттықтырушыларға айтар алғысым да 
шексіз.

 Мәулетхан АҚСАНОВ, 
«Қазақ спорты» газетінің тілшісі.

Соңғы он жылда бұқаралық спорттың 
дамуы айтарлықтай алға қадам басты. 
Оның нәтижелерін әлемдік ареналар-
да, тіпті күнделікті өмірімізде де өзіміз куә 
болып жүрміз де. Басқасын айтпағанда 
биылғы жылы Алматы облысында дене 
шынықтыру және спорт саласын дамы-
ту мақсатында бюджеттен бөлінген қаржы 
көлемі 10,5 миллиард теңгеге жеткен 
көрінеді. Түсінген адамға бұл дегеніңіз 
қыруар қаржы емес пе?!. Мемлекетіміздің 
осындай кеңінен қолдауының арқасында 
спортпен алаңсыз айналысу үшін ел 
игілігіне салынған спорттық алаңдар мен 
ғимараттардың саны бүгінде 3549 бірлікті 
құрайды. Бұл сан жыл аяғына дейін әлі де 
еселене түсетіні де анық. Осындай заманауи 
спорттық құрылымдардың арқасында Жетісу 
өлкесінің спорт сүйер қауымы да көз қуанып, 
ауыз толтырып айтарлықтай биік-биік 
белестерді бағындырып, жанкүйерлеріне 
ұмытылмастай қуаныштарды сыйлап 
отырғандары да шындық. Атап айтқанда, 
өткен жылы өңір спортшылары халықаралық 
және республикалық жарыстарда 1779 ме-
даль алса, соның 637-сі алтын, 529 күміс, 
613-ы қола медаль екен. Ал үстіміздегі 
жылдың жарты жылдығында табыс 
бұрынғыдан да жоғары. Нақтылай түссем, 
өңірдегі бұқаралық спорттың 70-тен астам 
түрімен шұғылданатын азаматтардың саны 
611060 адамға жеткен.. Бұл көрсеткіш об-
лыс халқының 29,9 пайызын құрайды. Жыл 

ры жастармен жұмыс жүргізуде. Ағымдағы 
жылы спорт мектебінде 1132 оқушы тәлім-
тәрбие алып, жаттығуда. Сонымен қатар 
ауданымыздың Алмалы, Абай, Погранич-
ник, Көкөзек, Екіаша, Қойлық, Қарабөгет, 
Қарауылтөбе, Қарғалы, Шатырбай, Лепсі 
ауылдарында балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінің филиалдары жұмыс 
істейді. Үстіміздегі жылы ауданда 3 спорт 
шебері, 28 спорт шеберлігіне үміткер, 15 
бірінші разрядтар және 50 массалық разряд-
тар дайындалды. Жыл аяғына дейін 2 спорт 
шебері, 15 спорт шеберлігіне үміткер және 5 
бірінші разрядтарды дайындау жоспарлан-
ды. Аудан спортшылары үстіміздегі жылы 
Әлемдік, халықаралық, республикалық және 
облыстық жарыстарда 320 медаль, оның 
ішінде 133 алтын, 87 күміс, 100 қола медаль 
жеңіп алды.

- Сөз соңында аламан бәйгелерде елге 
танылып, жүлделі орындардан көрініп 
жүрген ұл-қыздардың да есімдерін атай 
кетсеңіз дұрыс болар еді?

- Соңғы жылдары аудан жастары 
елеулі нәтижелерге қол жеткізіп жүргенін 
көпшілік жақсы біледі. Үстіміздегі жылдың 
сәуір айында Қырғызстан Республикасы 
Бішкек қаласында джиу-джитсу күресінен 
өткен Азия чемпионатында ауданымыздың 
маңдай алды спортшысы Аружан 
Оразғалиева жүлделі екінші орынның 
тұғырына көтерілді. Маусым айында Бішкек 
қаласында қол күресінен ардагерлер ара-
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ДЕНСАУЛЫҚ

Ойы он жаққа, санасы сан саққа кеткен келіншек жауабын таба 
алмаған сұрақтарын дәрігерге кеп қояды. Қисынсыз сұрақтармен 
бетпе-бет келе берген акушер-гинеколог жиі қойылатын сұрақтардың 
жауабын жазып, есігіне іліп қойыпты. 

– Құрсақтағы баланың жынысын анықтаудың ең тиімді тәсілі 
қандай? – Босану.

☺ ☺ ☺
– 35-тен кейін босануға бола ма?
– Жоқ! 35 бала жеткілікті.

☺ ☺ ☺
– Толғатып жатқанда ауырмайды, жай жамбас аймағына салмақ 

түседі деп естідім, осы рас па?
– Иә, егер қатты құйынды баяу жел (торнадо – бриз) деп айтатын 

болсаңыз, бұл солай.

☺ ☺ ☺
– Босану кезеңінен кейін қандай жағдайдан сақтануым керек?
– Жүктілік.

☺ ☺ ☺

АДАМДЫ АУРУ МЕҢДЕГЕН 
САЙЫН САН ТҮРЛІ ОЙДЫҢ 

ЖЕТЕГІНДЕ АДАСА ЖАЗ-
ДАЙДЫ. ӘСІРЕСЕ МҰНДАЙ 
ЖАҒДАЙ БОЙЫНДА ТҮРЛІ 

ГОРМОНДЫҚ ӨЗГЕРІС 
ЖҮРІП ЖАТҚАН ЖҮКТІ 

КЕЛІНШЕКТЕРДЕ ЖИІ БОЛА-
ДЫ. ОЛАРҒА АЙТЫЛАТЫН 

ЫРЫМ-ТЫЙЫМ ДА КӨП. 
ЖҮКТІ КЕЗДЕ ШАШ ҚИЮҒА 

БОЛМАЙДЫ, СЫПЫРТҚЫНЫ 
АТТАУҒА БОЛМАЙДЫ, КИІМ 

ТІГУГЕ БОЛМАЙДЫ, АНАУ 
ДА БОЛМАЙДЫ, МЫНАУ ДА 

БОЛМАЙДЫ. 

ҚАЗЫНА

  Үй ішіндегі заттардың ретсіздігі – ойыңыздың, 
арман-мақсаттарыңыздың шашыраңқылығын 
көрсететін айна. Егер өміріңіздің арнасын жақсы 
жаққа бұрғыңыз келсе, үйді толықтай тазалап, 
миды да бір жаңартып алған абзал.

Үйіңіз шашылып жатыр, 
ал миыңыз ше?

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН

Мұның ішінде кремний диоксиді, яғни сили-
кагель бар. Ол кептірудің таптырмас құралы. Тек 

аяқ киім емес, барлығын құрғата алады.
 ► Орамалдар тұратын сөреңізден ылғалдық 

сезсеңіз, осы қалташаны жай ғана орамалдардың 
жанына қоя салыңыз.

 ► Егер көлігіңіздің терезесі буланып кете 
беретін болса, көмекшіңіз – силикагель. Қалташаны 
көлікке салып қойсаңыз, терезе булануымен 
мәңгілікке қоштасасыз. 

► Ұялы телефоныңыз суға түсіп кетсе, еш қам 
жемеңіз. Әлгі қалташамен бірге телефоныңызды 
қорапқа салып қойыңыз, болды.

 ► Ескі фотографияларыңыз уақыт өткен 
сайын өңін жоғалта беруі мүмкін. Бұл 

мәселенің де шешімі – екі-үш қалташа силикагель. 
► Косметика және қырыну құралдары 

салынған қорапқа қалташаны салсаңыз, олардың 
жарамдылық мерзімі ұзара түседі. 

► Күз, көктем, қыс мезгілдерінде аяқ киіміміз 
жиі суланып қалады. Мұндай жағдайда аяқ киімге 
2-3 қалташа салып қойыңыз. 

► Жол үстінде жиі жүретін болсаңыз, бұл 
қалташаның сізге пайдасы мол. Жуған киімдеріңіз 
кеппей қалса, оны үтіктеп аласыз, бұл әдіс те 
ойдағыдай нәтиже бермеуі мүмкін, содан ылғал 
киімді сөмкеге салып алсаңыз, жағымсыз иіс пай-
да болады. Осындай жағдайда олардың жанына 
силикагельді қоссаңыз, қажет жерге жетем де-
генше киіміңіз құрғап тұрады.

Аяқ киім қорабынан шығатын 
түйіршіктердің пайдасы

Жаңа аяқ киім сатып алғанда 
қорабынан әлдебір қалташаға 

салынған түйіршіктер шығады. 
Сыртында жеуге болмайды деп 
жазылып тұрған соң, алған аяқ 
киімімізге қуанып, қалташаны 
қоқысқа тастай саламыз. Бұл 

қалташаның кереметін білсеңіз, 
оны лақтырмас едіңіз. 

Атасы немересіне:
– Балам, мектептерің жақсы ма?
– Иә, ата, тамақтары дәмді...

* * *

Әріптестер әңгімесінен:
– Көңілсізсің ғой.
– Ақша жоқ.
– Айлық алғанда бір бөлігін қиын жерге тығып 

қоймайсың ба?!
– Олай істеп көргенмін, бірақ ерте тауып 

алып қоя беремін.

* * *

Сот залында:
– Айыпталушы, сіз өзіңіздің досыңызға оқ 

атқаныңызды мойындайсыз ба?
– Мен оны алғашында аю екен деп қалдым. 

Досым екенін өлгеннен кейін білдім.

ӘЗІЛ-ШЫНЫ АРАЛАСЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН

Үй – жанға жайлылық сыйлайтын жер ғана, тұратын жеріңіз ша-
шылып жатқанымен, жетістік жолында алаңдайтын ештеңе жоқ деп 
ойлауыңыз мүмкін. Ойланып көріңізші, мүмкін, қызметте бір орында 
тоқтап қалған шығарсыз әлде ақшаңыз үнемі жетпей жүре ме, бәлкім 
өзіңізге ұнамайтын адамдармен амалсыз араласып жүрген боларсыз? 
Мұның барлығы сол үйіңіздің шашылып жатуынан бастау алады. Үйдегі 
ретсіздіктің де өзіндік себептері табылады. 

Өзгерістен қорқу 
Клиникалық, психиатриялық ауытқуларды айтпағанда, мұндай өмір 

адамның жаңалыққа жаны қас болуынан хабар береді. Мұны уақытты 
тоқтатып қойып, қауіпсіздік иллюзиясын құрғысы келеді деп те түсінуге 
болады. Ескі-құсқылар шашылып жатқан жерде жаңа нәрсеге орын жоқ. 
Бір өзгеріс енуін қаласаңыз, ескілікпен қоштасып, жаңашылдыққа жол 
ашу керек. 

Қазіргі кезде атағы айға жетіп жатқан Кон Маридің "Магиялық та-
залау" кітабында да "жаңа бұйым келуі үшін ескі нәрсенің барлығын 
қоқысқа тастауға" кеңес береді. Ал бұл жапондарға тән болғанымен, 
әсіресе көп балалы қазақ аналарына жарамайтын ақыл. Себебі бірінің 
кигенін бірі киіп өсетін заман өтіп кеткенімен, ескі бұйымнан жаңа нәрсе 
жасап шығаруға да болатыны есте ұстаңыз. Мұның бізге лайық шешімі 
ескіге өң беріп, барлығын ретімен жинап қою.

 "Өз әлемім" 
Шашылып жатқан заттардың тағы бір себебі – "өзім білемге" салыну. 

Жеке кеңістігіне ешкімнің бас сұқпағанын қалайтындар да өз әлемімде 
не істесем де өзім білемін деген түсінікпен жүреді. Сонымен қатар ата-
анасы не жолдасы қойған қатаң талапқа қарсы шығу да осы әрекетке 
жеткізеді. Кезінде ата-анасы баладан "тықырлаған тазалықты" талап 
етіп, үй шаруасымен айналысуына күштеп мәжбүрлесе, енді өз еркі 
өзіне тигеннен кейін бостандықты асыра сілтеп пайдалануы осылай 
көрініс табады.

 Қандай себебі болса да, шашылып жатқан жердің ортасында 
жайбарақат өмір сүру қиын. Бауыржан Момышұлы секілді "Мой беспоря-
док – это есть высший порядок" деу үшін (Зейнеп Ахметоваға "орысша 
айтқанымды – орысша, қазақша айтқанымды – қазақша жазып ал, ау-
дарам деп тыраштанба" деген) сол кісі секілді ұлылыққа жетіп алу ке-
рек. Ал оған дейін ойыңыз, жаныңыз таза болсын десеңіз, тазалықты 
айналаңыздан бастаңыз.

* * *

Әжесі бес жасар немересіне айтады:
– Құлыным, қарашы, «бип-бип» келе жатыр.
– Әже, қойшы, қайдағыны айтпай. Бұл BMW 

325 қой!

АЛМАТТЫҢ  ӘЗІЛДЕРІ 

– Менің әйелім өткен аптада жаңадан босанды. Енді ол қашан өз-
өзіне келеді? 

– Балаңыз университетке барған кезде.
☺ ☺ ☺

Қай сұрақты ең қисынсыз деп таныдыңыз?

№44 (943) 08.11.2019

АЯЌ КИІМ ЌОРАБЫНАН ШЫFАТЫН 

ТYЙІРШІКТЕРДІЊ ПАЙДАСЫ

FAQ: Акушер-гинекологтың күлкілі  жауаптары
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