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Көк көйлекті көрікті көктем келді,
Аңсағаным осы еді көптен бері.
Құлазыған көңілді жадыратты,
Сары саумал кеудемнен өпкен желі – деп 

ақындар жырлағандай, күн жылынып, жердің тоңы 
жібитін мезгіл де, жетті-ау! Наурыздың басы ме-
рекемен басталып  айдың аяғына дейін  ұласады. 
1  наурыз – Алғыс айту күні болса, 8  наурыз – 
Халықаралық әйелдер күні. 14  наурыз –  Көрісу , 
амал  айы. 22-і  күллі мұсылман қауымының  төл 
мерекесі. 

Осы айтулы мерекелердің 
ең ажарлысы әйелдер мейра-
мы. «Бір қолымен бесікті, екінші 
қолымен әлемді тербеткен» 
нәзік жандыларға қандай құрмет 
көрсетсек те артық болмай-
ды. Жалпы, әйел деген сөздің 
түп төркінін қаузап түбіне жете 
алмайсың. Сатираның жатып 
атарлары «Әйел» дегенді «Әй, ел 
болайық, бірігіп қауымдасайық» 
деп әзілдегені бар. Әзіл болса да 
астарында әйелсіз еркектердің 
күні жоқ дегенді меңзеп тұр.
Отбасының алауы, шаңырақтың 
шамшырағы да осы әйелдер 
қауымы. Ол, аз десеңіз, «Еркек 
бас, әйел – мойын» деген қастерлі 

сөзді қайда қоясыз. Ақындар екі 
өлең жазса, бірін әйел қауымына 
арнайды. Онда  махаббат та, сезім 
де астасып жатады. Сұлулығымен 
сұқтандырып, қылығымен 
қытықтап, бота көздерін төңкеріп 
қарағанда арбалмайтын алып 
жоқ. Дәлел керек пе, Қадыр 
Мырза-Әлидің мына өлеңіне 
қарсы айтар дауыңыз жоқ шығар.

Махаббатқа мың өртеніп, 
мың күйіп,

Мөлдір көзге айналған бір мұң
 құйып.

Көз дейміз-ау, көз емес ол, 
талайды,

Тереңіне тартып жатқан
 тұңғиық.

О!  – дегеннен басқа қолдан не 
келер!

Ол қараса орыныңа шегелер.
Кірпіктерін–Күн нұрынан суырып,
Қою түнге малып алған жебелер.

О, бозбала алынбаған мұрты әлі,

Оны көрсең жығыласың бір 
талып.

Батырларды байлап-матап
 тастауға,

Жетіп жатыр қара шаштың бір
 талы.

Ғашық болсаң әрі суып, әрі ысып, 
Жаттым дей бер ертелі кеш

 дәрі ішіп.

Қыпша белге жетпейді ғой, 
жетсе бір,

Құмар құшақ қалар еді қарысып.
О, жігітім! Босамашы, босама,
Жалынғанмен жүрегін ол 

тоса ма!
Анар емес – кеудедегі қос анар-
Бекжандар бұғып жатқан

 Қособа!

Қайран сұлу күн келбетті, 
Ай мүсін!

Көзін сүзбей қалады оған қай кісі?!

Бір адамның, бір адамның
 бақыты ол,

Мың адамның, мың адамның
 қайғысы! - дейді.

«Бір адамның бақыты, мың 
адамның қайғысына» айналған 
арулар жайлы, Ғ.Мүсірепов 
«Әйел біткеннің бәрі де өздерінен 
сұлуырақ көрінген әйелге жау 
келеді» – десе, Қазақ әйелін  «жан 
жолдасым» – дейді.  Бұл үлкен 
сөз ғой.   Отбасының берекесі де, 
мерекесі де, әйел. «Балалы үйдің 
базар болып жататыны» да әйел 
қауымының арқасы. Әлемнің бар 
асылын жинап, әйелдерге берсек 
те аздық етеді. Ерлердің қисық 
қабырғасынан жаралған десек 
те жанымыздың бір бөлшегіне 
айналған  аруларды, аналарды, 8  
наурыз – Халықаралық әйелдер 
мерекесімен шын жүректен 
құтықтаймын! Сіздермен қоғам 
гүлденіп, Сіздермен – Отан, отба-
сы нұрланады!                                                                                            

Айтақын МҰХАМАДИ

«БІР АДАМНЫЊ, 

БІР АДАМНЫЊ БАЌЫТЫ ОЛ»
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 БРИФИНГ 

 «Жетісу медиа» алаңында  «Nur 
Otan» партиясы Алматы облыстық 
филиалының 2020 жылғы жұмыс 
қорытындылары, 2021 жылға жоспары 
және гендерлік саясат туралы» 
тақырыбында брифинг өтті. Спикер 
«Nur Otan» партиясы Алматы облыстық 
филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Тойлыбаева Гүлнәр 
Қожағұлқызы негізгі қорытындыларды 
шығарып, алдағы жоспарларымен 
бөлісті.

Өз сөзінде спикер  «Елбасының 
бастауымен, Ел Президентінің қолдауымен 
«Біз біргеміз» акциясы республика бойынша   
жоғары ұйымдастырылғанын айтты.   
Сонымен қатар ол  «Nur Otan» партиясының 
«Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы», 
«Ардагерлерді ардақтайық»  және «Жастар 
Отанға» жобалары негізінде  «BIZ BIRGEMIZ» 
атты республикалық акция аясында Алматы 
облысы бойынша 318 889 601 теңгеге 29 
607 мұқтаж жанға көмек көрсетілгендігін де 
тілге тиек етті.  Айтуынша,  «Birgemiz Jetisy» 
атты  аймақтық  қор құрылып, республикалық 
«BIRGEMIZ» қорынан аймақтық қорға 2 223 
550 000 теңге көлемінде қаражат аударылып, 
44 471 жанға 50 000 (елу мың) теңгеден 

«NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНЫҢ 
ЕСЕПТІК ЖИЫНЫ ӨТТІ

берілген.  
Баяндама барысында спикер 

ішкіпартиялық іріктеу - праймериз науқаны 
мен ағымдағы жылғы 10 қаңтарда өткен 
ҚР Парламенті Мәжілісі және барлық 
деңгейдегі мәслихат депутаттарын сайлау 
қорытындылары жайында да тоқталып, 
сайлауалды бағдарлама және оны іске асыру 
бойынша Жол картасын атап өтті.

«2020 жылдың желтоқсан айынан бастап 
Сайлауалды бағдарламада көзделген іс-
шаралардың жүзеге асырылуын бақылау 
мақсатында өңірлік Жол картасы әзірленді.  
Алматы облысында 1910 көрсеткіш пен 6256 
іс-шара бекітілген. Биыл 72 медициналық 
нысанның  20-сы, 81 мектептің  10-ы, 
жастарға арналған 8 жатақхананың 3-еуі, 
65 мәдениет нысанының 4-еуі, 18 спорт 
нысанының 2-еуі салынады. 2025 жылға 
дейін 134 мың жұмыс орны ашылады. 188,7 
км жергілікті маңызы бар автожолдар, 11,9 

км жылумен жабдықтау желілері салынып, 
реконструкцияланады, 99 елді мекенде 
газ тарату желілері салынады» – деді Г. 
Қожағұлқызы.

Сонымен қатар, Түркістан облысы 
Мақтаарал ауданына көмек, Ұлы Жеңістің 75 
жылдығы, партия жобалары, азаматтардың 
өтініштерін қарау, партияның бақылау және 
өкілетті органдары жайында баяндап өтіп,  
қатысушылардың сұрақтарына жауап берді.

Мұнымен қоса, 2021 жылғы жоспарда 
ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге 
орай арнайы бекітілген іс-шаралар жоспарына 
сәйкес аймақтық және аумақтық партия 
филиалдарының ұйымдастыруымен 12 
бағыттан тұратын  700-ден астам іс-шара  
өткізу жоспарланғанын атап өтті.  Жамбыл 
Жабаевтың туғанына 175 жыл, Ақиық 
ақын Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығы, 
Ақын, композитор Дина Нұрпейісованың 
160 жылдығына орай бірқатар ауқымды 

шаралар өткізу  көзделгенін,    сайлауалды 
бағдарламадағы көрсеткіштер жайында да 
мәлімет берді.

 Гендерлік саясат жайлы да тілге тиек 
етіп, сайлау заңнамасына енген өзгерістерге 
сай және партия Төрағасы Н.Назарбаевтың 
тапсырмасы бойынша Мәжіліске және 
мәслихаттарға ұсынылатын партиялық тізімде 
кем дегенде әйелдерге 30% және 35 жасқа 
дейінгі жастар үшін 20% квота белгіленген. 
Осы орайда, «Nur Otan» праймеризі гендерлік 
саясатқа жаңа леп алып келді. Праймериге 
қатысқан үміткерлердің 36,7% - әйелдер, 29% 
- 35 жасқа дейінгі жастар болды. Оның ішінде 
облысымызда 404 немесе 36,4% әйелдер, 
35 жасқа дейін 273 немесе 25% жастар 
болғандығын жеткізді.

«NUR OTAN » ПАРТИЯСЫ 
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ

 БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ.

Әр жерден оқта-текте кездесіп қалатын дарынды балаларды ұстаздық қырағылықпен көре біліп, 
оны арнаулы оқу орындарында оқытып-тәрбиелеу үлкен жауапкершілікті қажет ететін іс. Үйде де, 
түзде де дарынды баламен жұмыс жүргізетін тәлімгердің жан-жақты білімді, әсіресе, бала жанын 
жазбай танитын сезімтал психолог болу керек. Жақсы оқуға мүмкіншілігі толық жететін оқушыны, 
оның кейбір ақыл-ой енжарлығына қарап, қабілетсіз деп есептейтін жағдайлар да кездеседі. Мұндай 
балаларға қозғау салып, оны белсенділікке бастап, бейімділік көрсеткен нәрселерінен мағлұматтар 
беріп қызықтыру қажет. 

Бала өз қалауымен бастаған ісін жетілдірсе, дамыта ұйымдастырса, ол – шығармашылық, 
яғни дарынды баламен жұмыс істеуде алдымен нәтижеге жету ынтасын қалыптастыру, 
шығармашылықпен жұмыс істеуге үйрету өте маңызды. Бала қызығатын заттарды ойлап табуда 
шеберлік болып саналады. Бұл мектеп оқушысының өз күшіне деген сенімін туғызады, сөйтіп 
басқалардан қалыспай тәуір оқи алатындығына көзін жеткізеді. Ы.Алтынсарин мұғалімнің жадына 
мына жәйітті мықтап шегелейді: «Мұғалім кіммен істес болып отырғанын еш уақытта ұмытпауы 
тиіс. Егерде, балалар бір нәрсені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәламауы тиіс. 
Балалармен сөйлескенде ашуланбай, жұмсақ сөйлесуі және шыдамдылық танытқаны абзал, 
екі ұшты, астарлы сөз, орынсыз терминдерді қолданбаған жөн болады», –дейді. Сондықтан, 
бастауыш сыныпқа білім беретін мұғалімдерге артылар жүк ауыр.

Сарқыт АМИРОВА,
№2 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі

Адам бойында ең тамаша қасиеттер 
балалық шағынан қалыптасады. «Ұрпағым 
өнегелі, жақсы азамат болып өсіп жетілсін 
десек, ең алдымен бесігіңді түзе», – деген 
ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтың сөзі тегін 
емес. Тәрбиенің әліппесі баланың белі 
бесіктен шықпай жатып ана сүтімен сіңіріліп, 
ұлттық өнегенің ең асыл, ең нәрлі қасиеттері 
сол сәби шағынан үлгі етілуі керек.

 Балабақшада берілген тәрбие – барлық  
тәрбиенің бастамасы әрі жан - жақты тәрбиемен 
дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын орын.

Балабақша  – білім мен ортаға 
бейімделудің  тірегі, бастамасы десек, ал 
тәрбиеші  – сол балабақшаның  жүрегі, яғни 
олардың қолында баланың тағдыры тұрады. 
Біздің мамандығымыздың қыры да, сыры да 
сол – күн сайын көз алдымызда өсіп,  дамып 
келетін жас ұрпақпен жұмыс істеу.  Өмірге 
келген әрбір нәресте отбасында ата-анасының 
махаббаты мен жылулық шапағатына бөленіп 
өседі. Әр отбасында тәлім-тәрбие алып  жасқа 
толғанда  ата-аналар жүректерінің бір бөлшегін 
сеніп,  толықтай бір күнге балабақша әкеліп 
тапсырады. Осы орайда  ананың орнына ана 
бола білетін ол – балабақша тәрбиешісі.  

 Әр балабақша  –  бүлдіршіндердің 
қадамдарында ертеңге деген нық сенім, 
жүректерінде  патриоттық  сезімдері жалындаған 
ұлт ұрпағын тәрбиелейтін, білім мен тәрбие 

Балабақшада өткен  «Алғыс айту – парызым» 
атты тәрбие сағатында балғын бөбектер 
алғыс айта білуге және оны кімдерге қандай 
жағдайда айтатындықтарын көрсетті. Балабақша 
қабырғасынан ризашылық етуді алғыс 
білдірушілік сезімі екендігін ұғынған балалар 
бір-біріне, ата-аналарына, тәрбиешілеріне 
алғыс айтуға дағдыланғандары көрініп тұрды. 
Әрине, ризашылық пен алғыс, жақсы тілек, 
ізеттілік туралы түсінік беру, бір-бірімен үйлесімді 
қарым-қатынас жасай білуге үйретіп жүрген 
тәрбиешілер барынша өлең-жыр,  сахналық 

Егер мен қаламгер болғанымда бір кітапты 
дөңгелетіп жазар едім. Әттең музыкантпын, 
дегенмен орайы келгенде өскелең ұрпақты, 
Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған танымал 
әндерімен таныстырғым келді. Мұқағалидың 
сөзіне жазылған жалпы 86 ән бар. Сол 86 әннің 
ішінде халықтың жүрегін жаулағаны санаулы.

Ақиық ақынымыз жаратылысынан  жан-
дүниесімен, болмыс-бітімімен  шаттыққа толы  
той мерекені жаны сүйгені баршаға ақиқат. 
Мұ қағали жырларына жазылған әндерді 
еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейінгі 
аралықта шырқамаған қазақ кемде-кем. Асылы, 
ақынның өлеңдеріне жазылған  әндердің қай 
қайсысы болмасын тағдырлы сырға, сүйініш пен 
мақтанышқа, махаббат пен мұңды сезімдерге 
толы болып келеді.

Қош енді, қош бол, күрең күз!
Күрең мұң саған жібердім.
Күлерме деп ем, түнердің,
Білермін, қалай, білермін?!
Күп-күрең менің реңім,
Қош енді, қош бол, күрең күз! – міне бірінші 

болып, «Қазақтың Ақбаяны» атанған Мәдина 
айтқан әйгілі «Күреңкүз» әні  жүректі осындай 
сезімдерге бөлейді.  

Мұқағалидың өлеңдерін ерекше сүйіп оқып, 
жоғары бағалаған  тәжік  ақыны Сафар Абдулло 
өз ойын былай деп жеткізіпті: «Нағыз поэзия – 
құдіретті құбылыс. Қарапайым адам да өз ойын 

АҚЫН ӘЛЕМІ

МӘҢГІЛІК ҒҰМЫР
Поэзия – шексіз әлем болса, Мұқағали сол әлемнің әдемі өрнегі. Ақынның өлеңін 

оқып өспеген, жаттап білмеген қазақ жоқ шығар. Біз үшін  айтары мен берері мол 
шексіз ғаламның қайталанбас ұлы тұлғасы. 

айтуға және жазуға құқылы. Бірақ қайталанбас, 
мәңгілік ұлы Мәртебелі Поэзия Құдайға тиесілі.  
Өлең жазатын әрбір адам мына жалған дүниеде 
үнемі айтыла жүретін жыр жазбайды, тек 
Құдыреттің қолы тиген ақын ғана жер бетінде 
жоқ тазалықтағы шынайы лирика тудырады. 
Мен үшін Мұқағали Мақатаев осындай ақын, оның 
поэзиясы өткінші ғұмырлы бізден соң да  өмір 
сүретіні сөзсіз». 

 Өте тамаша әрі ақиқат айтылған сөз. Мұқаң 
халқына, қалың оқырман қауымына  уақыт пен 
кеңістікке бағынбайтын, барлық жерде, барлық 
кезде өмір сүретін поэзиясын қалдырды. Ақын-
қазақ поэзиясының алтын діңгегі, шексіз  ғаламы, 
қайталанбас біртуар азаматы. Өлеңі өлкесін 
өрнектеген, сезімді құбылтқан, жүректен орын 
алған, әр сөзі ұмытылмас, мәңгі есте қалары 
сөзсіз. Өз басым Мұқағалиды мақтан етіп, оның 
қайталанбас өлеңдеріне барынша табынамын. 
«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға», 
– деп Абай айтқандай,  әр сабағымда оқушының 
жүрегіне жол іздеп, сол жолда Мұқағалидың 
шығармашылығымен таныстырып, насихаттау 
үстіндемін. 

  Әсел ТҮМЕНБАЕВА,
№ 2 орта мектебінің 

музыка пәні мұғалімі 

Ақынның  шығармашылығы мен өнегелі өмірін кеңінен насихаттау мақсатында  
ұйымдастырылған шараға  ұрпақтары, ақын атындағы  Жетісу мемлекеттік университетінің 
Ілиястанушы профессорлары, ҚР Жазушылар одағының Алматы облысы филиалының және 
қалалық ардагерлер ұйымының мүшелері, Сүйінбай атындағы облыстық филармонияның, 
М.Тынышпаев атындағы Алматы облыстық тарихи-өлкетану музейінің қызметкерлері қатысты. 

 Шара барысында І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті «Ілиястану» 
ғылыми-практикалық орталығының меңгерушісі, профессор М.Иманғазинов, қазақ тілі мен 
әдебиеті кафедрасының докторанты Е.Саржігітов танымды баяндамалар жасап, ақынның 
ұрпағы Нұрпан апамыз өзінің естеліктерімен бөліссе, «Әжелер» ансамблінің әншісі Ш.Әбілдаева 
қатысушыларға «Ағынды менің Ақсуым» әнін орындап берді. 

 Кеш соңында әдебиетке жаны құмар, рухы мықты ақындар арнауларын оқып, «Өткеннің 
ізі өшпейді» атты кітап көрмесі таныстырылып, музей залдары бойынша экскурсия жүргізілді. 

Нұргүл ЖАУЫНБАЕВА, 
Ілияс Жансүгіров әдеби музейінің меңгерушісі.
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ЕСКЕ АЛУ КЕШІ

Талдықорған қаласындағы 
ақынның әдеби музейінде  
ақын, жазушы, драматург, 
Қазақстан Жазушылар 
одағының тұңғыш 
төрағасы, қоғам қайраткері 
Ілияс Жансүгіровтің қайтыс 
болған күніне орай «Асқақ 
дарын, азамат ақын»  атты 
дәстүрлі еске алу кеші өтті.

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕ

БАЛАБАЌШАДАFЫ  БАЛА  ТЄРБИЕСІ
беретін алтын қақпа болуы тиіс. Қазіргі заман 
талабына сай өнерлі, шығармашылыққа 
бай, жан-жақты дамыған, өздерінің жағымды 
жақтарын көрсете білетін, өз ойларын ашық 
айтатын ұрпақ тәрбиелей отырып, мәңгілік 
ел болып қалыптасудың алғашқы қадамдары 
деп білемін. Ата-ана балаларын балабақшаға 
берместен бұрын «ол жерде балам не үйреніп 
шығады, тәрбиеші қандай болады екен?» деген 
сұрақтар мазалайтыны түсінікті.  Сондықтан да 
бақша – тек балаға бас көз болып қарайтын, осы 
еңбектері үшін мемлекеттен жалақы алатын 
адамдардың жұмыс орны деп қарамау керек. 
Керісінше, бақша менің балама білмегенді 
үйретіп, жақсыны беріп, жаманнан жирендіретін, 
білімді де білікті мамандардың ордасы деп білуі 
керек. 

Балабақшада дұрыс тәлім-тәрбие бере 
алсақ, ол ертең мектепке барып саналы 
түрде сапалы білім алуға тырысады. Соның 
нәтижесінде елін сүйген азамат болып шығады.  
Біздің «Жасұлан» балалар бақшасының 
тәрбиешілері  де баланы тәрбиелеуде 
және білім беруде өне бойы ізденіп, жаңа 
техналогияларды пайдаланып, жаңашыл жұмыс 
істеуге талпынады.

 Гүлім АДАМБЕКОВА, 
«Жасұлан» балабақшасының тәрбиешісі.

БАЛҚАШ АУДАНЫ

ТӘ
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ҰСТАЗ БЕН ШӘКІРТ - ЕГІЗ ҰҒЫМ
Баланың болмысына ата-анадан кейін ақыл-ой, адамгершілік, әдеп мен ар-ұятты, 

сана-сезімді сездіретін – ұстаз. Бастауыш мектеп – өскелең ұрпаққа білім берудің 
бастамасы. Қазіргі қоғам талаптарының өзгеруіне байланысты, еліміздің көркейіп-
өркендеуіне, ел талап-тілектерінің бетбұрыстарына байланысты жаңа ұрпақтың 
психологиясы да айтарлықтай өзгерістерге ұшырауына байланысты, баланы 
неғұрлым өмір талабына қарай өзгертуді мақсатқа айналды. 

ТӘРБИЕ САҒАТЫ
Ризашылық адамның басқа адамнан 

көрген жақсылығы, көмегі, көңілі үшін 
қанағаттанушылық және алғыс білдірушілік 

сезімі.   Алғыс – адамның адамға 
ризашылық білдіруі, оның ойы мен іс – 
әрекетіне, жасаған істеріне жоғары баға 

беруі.

АЛҒЫС АЙТУ - ПАРЫЗЫМ
көрініс арқылы жеткізуге тырысып бақты. Баланы 
қайырымдылыққа баули отырып, жақсылық жасау 
адамгершіліктің бір белгісі. 

 Тәрбие сағатында  елімізде тұрып жатқан әр 
түрлі ұлттар мен ұлыстардың арасындағы достық 
пен ынтымақтастықты дәріптеу, салт-дәстүрін, 
мәдениетін өзіндік үлгі-өнегесін бүлдіршіндер 
бойына сіңіру мақсатында әр тілде амандасу, жөн 
сұрасу, алғыс айту сияқты ізгі амалдар да бой 
көрсетті.  Бастысы, бейбітшілікте татулықта өмір 
сүруге тәрбиелей отырып, сыйласымды қарым-
қатынасты сақтауды дәріптеу болып табылады.

Мерекелік жиынға қатысушы балалар мен 
ата-аналар, мекеме басшылығы мен тәрбиешілер 
ересек топ балаларымен өзара қарым-қатынас 
орнатып, сұқбаттасты. Олардың әрбір қимыл-

әрекеттері жақсы мен жаманды ажырата 
алатындай тәрбие алып жатқандықтарын 
байқатты. Үлкендер тарапынан да алғыс айтылып, 
балаларды қанаттандыратын жүрекжарды 
тілектер айтылды.  Ата-аналар тарапынан 
сөз алған Гүлім   Дикебаева мен  Динара 
Джаманбаева   балабақшаның бала тәрбиесінде 
алар орны жайлы айта келіп, бөбекжай ұжымына 
алғыс білдірді. Тәрбиелік мәні зор кешті өткізген 
тәрбиешілер қауымына жемісті еңбек тіледі. Шара 
соңы ән-биге ұласып, жиналғандарға тамаша 
көңіл-күй сыйлады.

Ә. АХМЕТОВА,
№14 «Айбөбек» бөбекжай бақшасының 
«Қуаныш» мектепалды даярлық тобы.
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 Основными причинами природных пожа-
ров по-прежнему являются неосторожное по-
ведение людей, брошенные ими незатушен-
ные костры, окурки и спички, сжигание сухой 
травы. В жаркую, сухую погоду достаточно ис-
кры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвой-
ном лесу. Лес может загореться и от бутылки 
или осколка стекла, брошенных на освещен-
ной солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, 
они способны сработать, как зажигательные 
линзы, поэтому банки и бутылки в лесу необ-
ходимо закапывать в землю. 

Как быть, если вы заметили природный 
пожар? Начинающийся пожар можно поту-
шить своими силами. Для этого достаточно 
пучка веток лиственных пород длиной 1,5 — 2 
м. Нанося скользящие удары по кромке огня 

Подгоняемый ветром, уничтожая всё на своем пути, он приводит к 
уничтожению лесных массивов, гибели животных и растений, загрязне-
нию атмосферы продуктами горения. Нередко на пожарах гибнут люди, и, 
как правило, не те, которые спровоцировали пожар.

ДЕНЬ  БЛАГОДАРНОСТИ

Дистанционное обучение - взаи-
модействие учителя и учащихся между 
собой на расстоянии, отражающее 
все присущие учебному процессу ком-
поненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфич-

ными средствами Интернет-технологий или 
другими средствами, предусматривающими 
интерактивность.

Достоинства данного способа:
– получение новых знаний в удобное 

время;
– предоставление материала дистанци-

онно, поэтому образовательный процесс не 
зависит от местоположения обучающегося;

– учащийся самостоятельно задает себе 
темп обучения;

– осваивание новых технологий и 
средств коммуникаций;

– получение помощи в любой момент 
мобильность и оперативность между препо-
давателями и студентами;

– развитие самодисциплины и самооб-
разования;

– экономия времени;
– мгновенный доступ к лекциям, библио-

текам и иным электронным ресурсам;
– получение образования независимо 

от социального статуса, состояния здоровья, 
финансового состояния и пр.

Недостатки дистанционного образова-
ния:

– участнику необходимо правильно плани-
ровать собственное время, чтобы полноценно 
усваивать новый материал и получать новые 
навыки;

– отсутствие прямого контакта с препода-
вательским составом и членами группы;

– отсутствие индивидуального подхода, 
трудности в плане учета особенностей лично-
сти, ее способностей и возможностей;

– постоянный доступ к Интернету.
Что касается моего личного опыта, дис-

танционное обучение осуществляется доста-
точно успешно с помощью программы Zoom. 
Программа позволяет проводить онлайн за-
нятия.

Эта платформа для видеоконференцсвя-
зи, которая позволяет организовать виртуаль-
ную встречу с другими людьми через видео, 
только аудио или и то, и другое. К такой ви-
деоконференции можно присоединиться че-
рез веб-камеру на компьютере, телефоне или 
планшете.

Мне, как учителю английского языка, 
очень удобно проводить полноценные дис-
танционные занятия, используя демонстра-

цию видео и аудио материала, презентаций, 
текстовых файлов, комбинируя различные 
формы работы: парную, индивидуальную, 
групповую. Занятие проходит в режиме живо-
го общения, обсуждения темы, выполнения 
практических заданий.

Дистанционные занятия позволяют реали-
зовать учебную программу, дают возможность 
учащимся и учителю не прерывать учебный 
процесс, не смотря на чрезвычайные обстоя-
тельства.

Нельзя не отметить, что учащиеся – участ-
ники дистанционного обучения приобретают 
определенный опыт и умение адаптировать-
ся к различным формам общения, осваивают 
новые ресурсы, совершенствуют себя в мире 
цифровых технологий.

Приведу список каналов наYouTube для 
тех, кто учит английский, которые зарекомен-
довали себя при использовании дистанцион-
ного обучения:

• MinooAngloLink— полезные грамма-
тические уроки.

• Dailydictation— американский ан-
глийский с коротенькими диктантами и разбо-
ром произношения.

• Duncaninchina— коротенькие ролики 
обо всем на свете на английском.

• Englishtips— cообщество для любя-

щих английский язык. Живое общение, ста-
тьи, советы и секреты, последние методики и 
тенденции во всём, что касается английско-
го!

http://englishfull.ru/ - для желающих изу-
чать иностранный язык самостоятельно

Подводя итог, хочется сказать, что хоть 
дистанционное образование и воспринима-
ется для нас  достаточно трудно, его исполь-
зование очень помогает в работе с неуспе-
вающими учениками, с одаренными детьми, 
то есть, как никогда удобно реализовать 
нами любимый личностный подход. Кроме 
этого заметно вырастает самостоятельность 
обучающихся, их любознательность и пыт-
ливость. Процесс обучения для меня – это 
всегда творчество, и не важно, в каком фор-
мате оно будет представлено. Электронные 
ресурсы колоссально облегчают подготовку 
к уроку и способствуют наибольшей заинте-
ресованности и вовлечению обучающихся в 
образовательный процесс. Кроме этого сто-
ит отметить тесную взаимосвязь «учитель-
ученик-родитель» при данном формате обу-
чения.

Малика ИБРАИМОВА,
учитель английского языка средней 

школы №7 имени К. Ушинского

В Казахстане 1 марта тра-
диционно отмечают День 
благодарности, учрежден-
ный первым президентом 
Нурсултаном Назарбае-
вым.День благодарности в 
Казахстане — это относи-
тельно новое торжество, 
появившееся по инициа-
тиве Первого Президента. 
Соответствующее по-
становление было подпи-
сано 14 января 2016 года. 
Народ охотно поддержал 
такую инициативу, по-
скольку праздник связан с 
историей и культурными 
ценностями страны. 

Дистанционное обучение на уроках английского языка

По словам Алексея Цоя, в условиях чрезвычайной ситуации из-

за пандемии COVID-19 возникла необходимость совершенствовать 

систему обеспечения биозащиты, включая внедрение современных 

средств защиты, и повышение их антитеррористической устойчиво-

сти. Все эти вопросы планируется предусмотреть в законе "О био-

логической безопасности" - такой документ в Минздраве планируют 

разработать в 2021 году. "В рамках реализации этого закона для со-

вершенствования системы контроля предполагается внести поправки 

в 38 нормативно-правовых актов - в части развития системы оценки, 

анализа и прогнозирования состояния здоровья населения, а также 

реагирования на угрозы и риски", - сказал глава министерства. 

Для повышения кадрового потенциала санэпидслужбы совер-

шенствуется система переподготовки и повышения квалификации. 

А в казахстанскихмедвузах восстановлены факультеты санитарно-

гигиенического профиля. Кроме того, в планах модернизировать 

инфраструктуры санэпидслужбы и обеспечения биобезопасности 

страны. Для этого провели расчет дополнительной потребности на 

2022-2025 годы на общую сумму 55 млрд тенге. Также, по словам Цоя, 

разработана концепция цифровизации службы, которую планируется 

завершить уже до 2025 года. В период с 2022 по 2024 годы плани-

руется ремонт 54 зданий территориальных подразделений Комитета 

санитарно-эпидемиологического контроля и 27 зданий Национально-

го центра экспертизы, а также строительство новых зданий трех ла-

бораторий. Айгуль Адилжанова,

4 курс ЖУ им.Жансугуров.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА КОЛЛЕГИИ ВЕДОМ-

СТВА СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО В КАЗАХСТАНЕ В 2021 ГОДУ РАЗ-

РАБОТАЮТ ЗАКОН "О БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".

НОВОСТИ

РАЗРАБОТАЮТ  

НОВЫЙ  ЗАКОН

сбоку в сторону очага пожара и сбивая основ-
ное пламя, при каждом следующем ударе, 
поэтому же месту пучок веток задерживают, 
прижимают к горящей кромке и выворачива-
ют его. Этим достигается охлаждение горючих 
материалов.

 Есть и другой способ тушения пожара. 
Если под рукой имеется лопата, то вдоль 
кромки огня копают ямки или небольшие рвы, 
грунт из которых бросают в нижнюю часть 
пламени. Сначала сбивают огонь, затем, оста-
новив пожар, на его кромку снова насыпают 
грунт сплошной полоской высотой 6 — 8 см и 
шириной 0,5 м. Распространение огня можно 
остановить, сгребая на пути его движения го-
рючие материалы. Ширина очищенной поло-
сы должна быть не менее 0,5 м. Если рядом с 

местом загорания есть водоем, то вода – наи-
более эффективное средство тушения огня.

 Если потушить пожар нет возможности, 
быстро выходите из опасной зоны на дорогу, 
просеку, широкую поляну, к берегу реки или 
водоема, в поле. Выходить из зоны лесного 
пожара необходимо перпендикулярно направ-
лению движения огня и только в наветренную 
сторону. Если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или накройте голову и верх-
нюю часть тела мокрой одеждой. Оказавшись 
в открытом пространстве или поляне, дышите 
воздухом возле земли, рот и нос при этом при-
кройте ватно-марлевой или влажной тряпкой. 
Всегда помните, что любой пожар значитель-
но легче предупредить, чем ликвидировать. 

С целью недопущения пожара в природ-
ной среде, запрещается:

— разводить костры, не использовать 
мангалы, другие приспособления для приго-
товления пищи;

— курить, не бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать горячую золу;

— стрелять из оружия, не использовать 
пиротехнические изделия; 

— оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и иными 
горючими веществами обтирочный материал;

— заправлять топливом баки работающих 
двигателей внутреннего сгорания, не выво-
дить для работы технику с неисправной си-
стемой питания двигателя, а также не курить 
или не пользоваться открытым огнем вблизи 
машин, заправляемых топливом

— оставлять бутылки, осколки стекла, 
другой мусор, которые могут стать зажига-
тельными линзами;

— выжигать траву, а также стерню на по-
лях. 

ГНПП Алтын –Эмель напоминает: Будь-
те бдительны, отправляясь на природу. Нахо-
дясь в лесу, на пикнике не разжигайте костры! 
Не позволяйте детям играть с огнем!

Т. ЖАНИЛСАЕВ,
Государственный инспектор ГНПП 

Алтын – Эмель.

Отмечая День благодарности, Ка-
захстан раскрывается как гостеприим-
ное государство, которое в трудные 
времена приняло миллионы пересе-
ленцев. Девятая по территории страна 
в мире в 30-х, 40-х и 90-х гг. ХХ века 
испытала немало трудностей. 

В память об этих вызовах истории 
и испытаниях был инициирован День 
благодарности. Продемонстрировать 
уважение и признательность казах-
станскому народу за неравнодушие по 
отношению к людям, попавшим в труд-

ную ситуацию, — вот главная идея 
праздника. В честь праздника у под-
ножья горы Бастобе в Каратальском 
районе у монумента «Қазақ халқына 
мың алғыс» состоялся торжественный 
митинг посвященный Дню благодар-
ности. 

К слову, подножье горы Бастобе 
было выбрано не случайно, ведь пря-
мо там, в землянках жили корейцы по-
сле депортации с Дальнего Востока, 
кроме того в этом году памятник бла-
годарности казахскому народу был от-
реставрирован и обновлен.

Со дня насильственной депорта-
ции корейского народа в бескрайние 
просторы Казахстана минуло 84 года. 
Прошло много лет, многое измени-
лось, однако корейский этнос никогда 
не забывал о благодарности к каза-
хам, проявившим к ним милосердие и 
принявшим как родных. 

После торжественного митинга, 

мероприятие про-
должилось в Доме 
школьников города 
Талдыкоргана, был 
проведен областной 
форум к 30-летию Не-
зависимости РК «Біз 
алғысқа бөленген елде 
тұрамыз», символич-
но посвященный Дню 
благодарности.В ходе 
форума прошло  на-
граждение предста-
вителей всех структур 

при КГУ «Қоғамдық Келісім».
Стоит отметить, что День благо-

дарности отмечается уже на протяже-
нии пяти лет. Важной целью данного 
праздника является воспитание у 
подрастающего поколения чувства па-
триотизма, толерантности, уважения и 
дружелюбия друг к другу, а также укре-
пление межэтнического согласия.

В ходе мероприятия, состоялся 
показ видео-ролика в рамках обще-
национальной эстафеты (челленджа) 
«Туған елге - мың алғыс!».

 Напомним, задачи челленджа 
состоят в консолидации всех казах-
станцев вокруг идеи благодарности, 
единства, мира и согласия, распро-
странении высокой культуры обще-
ственной коммуникации и традиций 
выражения благодарности.

Карина ПФАЙФЕР 
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КЄСІБІН Д¤ЊГЕЛЕТКЕН 

ІСКЕР ЖАН

 АУЫЛ. АУЫЛДЫҢ МҰҢЫ АЗ ЕМЕС.  АУЫЛДЫҢ ЖЫРЫ ТА-
УСЫЛМАЙДЫ. СОЛ АУЫЛДЫҢ АЛТЫН ДІҢГЕГІНЕ, ТІРЕГІНЕ 
АЙНАЛҒАН АЗАМАТТАР БАР. АЗАМАТТАРҒА БЕРГІСІЗ НӘСІБІН 
КӘСІБІНЕН ТАПҚАН ІСКЕР ӘЙЕЛДЕР ДЕ КЕЗДЕСЕДІ. СОЛАРДЫҢ 
БІРІ – ДЮСЕМБЕКОВА БАҚТЫБАЛА УӘЛИҚЫЗЫ.

Бұл кісіні аудандағы кәсіпкерлер жиы-
нынан, іскерлік бағыттағы бас қосулардан 
көріп қаламыз. Сырт кескіні жинақы, 
жүзі жылы, сөзі орнықты, ойы ора-
лымды. Шаруа қожалығын басқарады, 
қайырымдылық шаралардан бас тарт-
пайды, әлеуметтік жағдайлары төмен 
отбасыларға қызмет көрсететін «Рах-
мет» атты дүкені бар. Мұндай жомарт 
жүректі жанмен пікірлесіп, жақсы істерін 
жариялауға біз де асықтық. 

Бақтыбала Уәлиқызы Пограничник 
ауылында туып – өскен. Ауылдық жердің 
тұрмыс-тіршілігі, ауылшаруашылық 
саласының қыр-сыры жастайынан таныс 
әрі болмысына жақын болғандықтан мек-
теп бітірген соң мал дәрігерлік мамандықты 
қалады. Еңбек жолын мамандығына 
сәйкес бастап, шаруашылықтың белді 
адамына айналды, көпшілікке керек адам 
болды. Біліктілігімен әріптестерінің ара-

сында сый – құрмет иеленді. Осы жерде 
тұрмысқа шықты, бала сүйді. 

Еліміз тәуелсіздік алып, дербес мем-
лекет болғаннан кейінгі жылдарды өтпелі 
кезең деп жүрміз ғой. Сол өтпелі кезең 
зардабы ауылға, ауыл тұрғындарына 
тиді, жұмыссыздық жандарына қатты бат-
ты. «Өткенге салауат, бүгінге қанағат» де-
сек те әлеуметтік жағынан еңсесі түскен 
елді көрді. Айналасындағылар екі қолға 
бір күрек табылар деп қалаға көшті. Үйлер 
қаңырап, көшкен елдің жұрты қалды.

Бүгін тағы бір үй көшті ауылдан, 
Бүгін тағы бір шаңырақ құлайды.
Қоңыр есік мәңгілікке жабылған,
Сықыр – сықыр жылап тұрған

 сыңайлы.
Немересі «балконды үйде  тұрам»

 деп,
Шапқылап жүр думандатып  маңайды.
«Әруақтарға кім оқиды Құран» деп,
Шал кемсеңдеп зират жаққа қарайды.
Бұрын – соңды шығармаған үні еді,
Мойнақ иттің ұлығаны обал – ай.
Ит те болса сезген шығар жүрегі,
Қойып еді итаяққа жоламай.
Бұл өлең жолдары сол кезеңнің 

көрінісін көз алдыңа келтіреді. Бақтыбала, 
міне, ауылының абдырап қалған сәтіне 
куә. Алайда ол ауыртпашылыққа иығын 
тоса білді. Ендігі сөзді өзге емес өзі айт-
сын:

– 1994 – 1995 жылдары колхоз, со-
вхоздар таратылып, жалпы халық не 
істерін білмей дағдарып қалды. Сол 
кезде біздің отбасы үшін үлкен сынақ 
келді. «Жығылғанға – жұдырық» де-
гендей 1997 жылы жолдасым қайтыс 
болды. Дәл осындай аумалы – төкпелі 
заманда шиеттей үш баламен асы-
раушымнан айырылу маған өте ауыр 
болды. Буыны бекіп, бұғанасы қатпаған 
балаларды ешкімнің қолына қаратпай, 
қатарларынан қалдырмай, әкелерін 
жоқтатпай тәрбиелеп жеткізу үшін 
белді бекем бууға тура келді. Осы оймен 
тәуекелге бел буып, ер азаматтар-
мен қатарлас жүріп шаруа қожалығын 
құрдым. Бұл әрекетімнен белгілі бір 
нәтиже шығару оңайға түскен жоқ. 

бұл өнімдерді уақытысында сеуіп, 
суғарып, жинап алу да үлкен  еңбекті, 
қажыр – қайратты талап етеді. Ауыл 
шаруашылығының жұмысы белгілі 
бір уақытта басталып, белгілі бір 
мерзімде аяқталмайды ғой. Уақытылы 
дем алып, уақытылы тамақтану де-
ген болған емес. Таң қараңғысынан 
түн қараңғысына дейін шаруа басында 
жүреміз. 

Бақтыбала Уәлиқызы нарықтық 

қатынас адамдардың кәсіпке бейім  
жаңа буынын қалыптастырғанын жақсы 
сезінеді. Төңірегіне қараса көштен 
қалмайын деп талпынған жұртты көреді. 
Дегенмен пайда үшін, дүние үшін, ақша 
үшін ар-ұжданын жоғалтқандарды 
көргенде ұяттан қызарады. Жастар 
білімді, мәдениетті, намысты һәм рухты 

болса екен деп ойлайды. Ең бастысы бо-
рышы мен парызын ұмытпай, обал мен 
сауапты ойдан шығармаса деген арман 
– аңсары бар.

–  «Жас өспей ме, жарлы байымай 
ма» деген бар ғой. Уақыт өтіп, бала-
ларым өсіп қолқанат болуға жарады. 
Қолдары қалт еткенде қожалықтың 
жұмысына көмектесе жүріп, жоғары оқу 
орындарын бітіріп, дипломдарын алды. 
Қазір үйлі – баранды. Менің арқа сүйер 
тіректерім. Жылдар өтіп мал басы 
көбейе бастаған соң мал бордақылай ба-
стадым. Бұл ісім де жемісті болды. 2009 
жылы мал сою алаңын аштым. Қазіргі 
таңда бұл алаң үш ауылдың мал союға 

байланысты қажеттілігін өтейді. 2015 
жылы «Атамекен» ҰҚП құрамындағы 
іскер әйелдер кеңесіне мүше болдым. 
Осы ұйымның атынан Алматы облы-
сы іскер әйелдерінің алғашқы форумы-
на делегат болып қатыстым. Аудан 
әкімшілігі атынан еңбегім бағаланбай 
қалған жоқ. Сарқан ауданындағы шаруа 

«Шешінген судан тайынбас» дегендей 
алдыма қойған мақсатыма жету үшін 
ешбір қиындықтан қашпадым. Жұмыс 
қолы жетіспейді. Атқа отырып мал 
бағып, трактор айдап жер жыртқан 
күнім де болды. Алланың қолдауымен 
күш-жігеріме сеніп бастаған қандай 
да бір әрекетім жеміссіз болған жоқ. 
Табандылық пен қажыр – қайрат 
талай тығырықтан алып шықты. 
«Сыбаға» бағдарламасы бойынша 
ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау 
қорынан несие алып, ірі қара, жылқы ма-
лын сатып алып, мал басын көбейттім. 
Бүгінгі таңда 300-ге жуық ірі қара, 
жылқы, қой-ешкілерім бар. Малдың 
жем – шөбін сатып алғанша оны өзім 
сеуіп, өзім дайындаған әлдеқайда тиімді 
екендігіне көзім жетті. Осы мақсатта 
егін шаруашылығымен айналысуға 
тура келді. Арпа-бидай, жоңышқа егіп, 

қожалықтары мен кәсіпкерлердің іскер 
әйелдер кеңесінің І форумына қатысып, 
Алғыс хатпен және Құрмет грамотасы-
мен марапатталдым. 

Қанымызға біткен атадан балаға 
жалғасып келе жатқан қайырымдылық 
деген қасиет бар емес пе? Ауыл 
тұрғындарының тұрмыс жағдайларын 
жақсарту мақсатында «Рахмет» 
атты қайырымдылық дүкенін аштым. 
Ауыл адамдарының той жасауына, ас 
беруіне жол ашу үшін 2019 жылы 200 
адамға қызмет көрсетуге мүмкіндігі 
бар «Рүстем» атты тойхана аштым. 
Қазір дүкенімнің, тойхананың игілігін 
Көкөзек, Пограничник, Қарауылтөбе 
ауылдарының тұрғындары көріп келеді.  
Жылдар жылжып, зейнет демалысы-
на шықтым. Бірақ ыстық – суығын 
көрген өзімнің жолға қойған кәсібімді 
тастаған жоқпын. «Дюсембекова» 
шаруа қожалығын одан әрі дамы-
тып, көркейту жолындағы жұмысым 
жалғасын табуда. Осы қожалықта 
бірнеше адам жұмыспен қамтылып, өз 
отбасыларын асырап отыр. Жастайы-
нан еңбекке араласып өскен балала-
рым бүгінгі таңда арқа сүйер азамат-
тар сапында. Қарекет түбі берекет 
екенін олар жақсы түсінеді. Алда әлі де 
жаңа жоспарлар, мақсаттар бар. Жыл-
дар бойы жинақтаған тәжірибеммен, 
балаларымның қолдауымен әлі талай 
шыңдарды бағындырарыма сенімім мол, 
– дейді ол. 

Бақтыбала Уәлиқызының шынайы 
лебізі жүрегімізді тебірентпей қоймайды.  
Бүгінгі ауыл кешегіден өзгеше. Күні кеше 
құлап қалған ғимараттарға жан бітті. Күні 
кеше құлазып қалған жайылымдарға мал 
бітті. Күні кешегі күңгірттеу көшелерде 
адам тасқыны арылмайды. Туған жерге 
туын тігіп, қолдан келген қам – қарекетін 
жасап жүрген жерлестері аз емес. 

– Бақтыбала  ауылдың ажарын ашуға 
ер азаматтардан қалыспай үлес қосып 
жүр. Біз кәсіпкер құрбымызды Көктем 
мерекесімен құттықтап, мерейі үстем 
бола беруін тілейміз, – дейді әріптестері. 
Осынау шынайы тілекке алып – 
қосарымыз жоқ.

Жомарт  ИГІМАН, 
Қазақстанның Құрметті журналисі.
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 Шараға  Талдықорған қаласының  ғана 
емес, жақын аудандардың тұрғындары  
келді. Таңертеңгі сағат сегізде  басталған 
шарада 15 медициналық кабинетте: 
эндокринолог, травматолог, уролог, 
хирург, нейрохирург, неврапотолог 
сынды  мамандар қабылдау жүргізді. Ал,  
келушілердің басым бөлігі невропатоло
гтарға,офтальмологқа, ультрадыбыстық 
диагностика дәрігерлеріне жүгінді.  

Жүзден астам адам жоғары 
мамандандырылған мамандардың 
жолдамасы  бойынша ультрадыбыстық, 
ЭКГ, УДЗ, ФГДС, рентген аппараттарының 
көмегімен тексеріліп, қажетті сынақтардан 
өтті. 

Келушілер арасында   медициналық 
сақтандыру қорына жарна аудармаған 
жандар да  қызмет алу мүмкіндігіне ие 
болды.  

* * *
«Ашық есік» күнінде аурухананың 

директоры   Анарбек  Монголхан  
бастаған білікті сала  мамандары  
Алакөл  ауданы   Қабанбай ауылындағы 
аурухананың бас дәрігері Шыңғыс 
Рахимовтың басшылығындағы медицина 
мамандарымен телемедицина арқылы 
тікелей байланысқа шықты.

Облыстық  аурухананың  гематолог, 
травматолог, хирург, нейрохирург, 
кардиолог сынды мамандары тікелей 
байланыста болған әр түрлі диагноздағы 
12 науқасқа тексеру жүргізіп, нақты бағыт-
бағдар берді.  

 Қабанбай   ауылдық  ауруханасы  
медицина  мамандарының қатысумен 
байланысқа шыққан әр науқас облыстық 
аурухананың сала дәрігерлерінен  
ауруына байланысты толық ақпар алды. 
Мәселен, травматолог маманына жүгінген 
алты науқасты облыстық аурухананың 
Бас дәрігері Анарбек Монголхан өзі 
қабылдап, әрқайсысын тікелей байланыс 
арқылы тексеруден өткізіп, қажетті 
кеңестерін айтты. Соның ішінде қайта 
ота жасалуы керек  үш науқасқа портал 
арқылы облыстық ауруханаға  тіркелуін, 
қажет болған жағдайда тікелей өзіне 
хабарласуын да еске салды.

Бұл  күні өзге де диагнозбен әр 
сала мамандарына жүгінген науқастар  
ауруларына қатысты толыққанды мәлімет 
алды.

* * *
«Ашық есік» шарасына  келушілер  

арасында  дәрігерлерге  алғыс жаудырған 
жандардың қарасы   
көп болды. Солардың 
қатарында  айдынды  
аймақтан   арнайы 
келген  Сәуле Кәрімова  
да бар.  

«Жолдың алысты-
ғына қарамай осындай 
акция өтеді деген соң 
арнайы келіп едім. 
Бір күнде бірнеше 
маманның тексерілуінен 
өтіп, сондай риза 
болдым. Алдымен көз 
дәрігеріне  қаралып, 

ОБЛЫСТЫЌ АУРУХАНАДАFЫ  

«АШЫҚ ЕСІК» КҮНІ  
 ЕЛІМІЗДЕ КӨКТЕМНІҢ   АЛҒАШҚЫ  КҮНІНДЕ  АЛҒЫС АЙТУ  МЕРЕКЕСІ  АТАП ӨТІЛЕДІ.  

ОСЫ  КҮНГЕ ОРАЙ  ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ОБЛЫСТЫҚ АУРУХАНАСЫНЫҢ  
ДИАГНОСТИКАЛЫҚ КЕҢЕС БЕРУ  БӨЛІМІНДЕ «АШЫҚ ЕСІК» КҮНІ  ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ.

одан кейін терапевт маманына 
кірдім. Эндокринолокқа да көріндім. 
Ультрадыбыстық диагностикалық  
тексеруден де өтіп, көңілім бір 
жайланды. Дәрігерлердің бәрі де жақсы 
қабылдады. Мұндай шаралар арасын 
суытпай өткізіліп тұрса, нұр үстіне нұр 
болар еді»,  – дейді алакөлдік апамыз. 

Ал, Қаратал ауданы, Үштөбе 
қаласының тұрғыны  Бисара Құйқабаева  
«Ашық  есік» күні өтетіндігі туралы  
құдашасынан естіп  келген.

«Біраз болды, остехондроз ауруы  
мазалап,  нақты бір ем алу үшін  дәрігер 
кеңесін  қажет етіп жүр едім.  Келгенім 
дұрыс болыпты. Тексеру жүргізген 
дәрігерлер маған   ауруханаға жату 
үшін жолдама берді. Енді  порталымды 
реттеп алған соң ауруханаға жатуға 
келетін болдым. Осындай керемет 
шара ұйымдастырған  аурухананың 
директоры Анарбек Монголхан  

бастаған ақ желеңді абзал  жандарға  
аналық алғысымды білдіргім келеді.  Бұл 
біз секілді кәрі адамдарға өте қолайлы 
шара  болды. Кейде ауру  жанға батқанда 
қайда барарыңды білмей,  шарасыздық 
күй  кешетін  күндер көп болады. 
Әрі,  бізде невропатолог маманы жоқ. 
Сондықтан көктем шығып, күн жылынған 
шақта қалаға келіп  қаралармын  деп 
жүр  едім. Мына акция сұрағанға береген 
болды. Снимоктарымды да алып 
келіп, көрсеттім.Осындай шараны 
ұйымдастырушыларға үлкен алғысымды 
білдіремін  – деп ағынан жарылды ол.  

Күләш  Жолдасбаева, Талдықорған  
қаласының  тұрғыны: «Ашық есік» күнін 
өзімнің учаскелік дәрігерімнен естіп 
келдім. Есіктен кірген бойда бізді 
жақсы қарсы алды. Ертеңгілік сегізден 
бастап   барлық маманның тексеруінен 
өттім. Дәрігерлердің  бәрі  де өз кеңесін 
айтып,  емін жазып берді. Біз секілді 

үлкен адамдар үшін бұл аса қажет деп 
есептеймін. Сонымен қатар, жұмысы 
жоқ,  медициналық сақтандыру қорына 
жарна аудармаған жандар үшін де бұл 
үлкен мүмкіндік қой. Осындай шара 

жиі ұйымдастырылып тұрса 
жақсы болар еді» – дейді  
апамыз. 

Дәрігерге алғысын жаудыр-
ған жандардың арасында  
Кербұлақ, Ақсу, Ескелді, Көксу 
аудандарынан  келген адамдар 
да болды.  

Сламбай Тоқабаев, 
Кербұлақ ауданының тұрғыны: 
«Ашық есік» күні өтетін 
хабарламаны инста желіден  
көріп, арнайы келдім. Барлық 
маманның қатысуымен 
өтетін шараға қуана-қуана 
келдім. Неге десеңіз, қазіргі 
жағдайда бір дәрігердің 
қабылдауына жазылудың  өзі 
оңай емес. Ал мынадай   тегін 
профилактикалық  тексеру 
ұйымдастыру  ел үшін жасалған 
керемет дүние деп есептеймін. 
Бұл шараға қанша адам келіп, 
тегін медициналық көмек 
алды. Мәселен, бір өзім уролог, 
невропатолог, офтальмолог-
тың қабылдауында болдым.
Байқағаным, бір   невропатолог-
тың қабылдауына қырықтан  
аса адам кірді. Ал офтольмолог 
маманы маған дейін 25 адамды 
қабылдапты, менен кейін 
тағы жиырма адам кезекте  
тұрды. Қысқасы, дәрігерлердің  
осындай шара ұйымдастырып, 

елге тегін медициналық қызмет 
көрсетіп жатқандары үшін  алғысымды 
айтамын. Елдің денсаулығы үшін 
еңбек етіп келетін   аурухана  ұжымы 
жұмысына сәттілік тілеймін» – дейді 
кербұлақтық ағамыз. 

Шараға   келушілердің  бәрі де  
толыққанды медициналық тексерілуден 
өтті. Күндізгі сағат екіге дейін жалғасқан 
шараға барлығы 300-ден аса адам 
келсе, олардың арасындағы  сегіз  адам  
ауруханаға жатқызылды.  Аурухананың 
бас дәрігері  Анарбек  Монголдың 
айтуынша,  бір күндік шараға осынша 
адам келеді деп күтпеген. Дей тұрғанмен, 
барлығы да қанағаттанарлық жағдайдағы 
медициналық тексеруден өтіп,  кеңестер 
алғанын, алдағы уақытта  санитарлық 
нормаларды сақтай отырып осындай 
шараларды үзбей өткізіп тұруды көздеп 
отырғанын да айтты. 

С. ӘЙТЕНОВА. 



06.00,03.15 Әнұран
06.05,02.50 Д/ф «Дала 
өркениеті»
06.30«Жан анам»
07.00«Tansholpan»
08.25 «Анамды іздеймін»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00Т/х«Әлемнің 
жарығы»мерекелік концерт
13.10,02.00«Рақмет,ана!»
13.40,00.30 «16 қыз»
15.25Т/х «Әзіл әлемі»
16.35 «Дориді іздеуде»
20.35 «МузАрт»
23.20 Т/х «Әлемнің 
жарығы»мерекелік концерт
02.00«Аяулы ана»

ХАБАР

06.00,02.00ҚР Әнұраны
06.02 «Жан анам» концерт
08.00 Т/х « Алпыстан асып 
барамын»
09.00 «Жүрегім ақ» концерт
11.00 «В поимсках мамы-2»
12.30 «Ән әлемі»
13.00 «Тарих. Тұлға. 
Тағылым»
14.00 «Москва слезам не 
верит»
16.45 Т/х «Сырластар»
17.30  «Аңыз аналар»
19.45 «Томирис»
22.15 «Мемлекеттік Кремль 
сарайында өткен Димаш 
Құдайбергеннің жеке 
концерті»

АСТАНА

06.00 «Ән мен 
әзіл»концерттік
06.30«Күлдірген»әзіл-ысқақ
07.00 «Союзмультфильм»
08.00,14.10М/ф «Маша и 
медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.30  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.30,23.10Т/х «Ханзада Ли 
Сон» 
14.00 Қайрат Нұртастың 
коцерті
19.00 «Ардараспан» 
мерекелік концерт
00.20 «Қош келдіңіз»
01.00 Bas times
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
02.45 «KazNet»
03.05 «Үздік әзілдер»
04.45 «Қарлығаш күзет 
агенттігі»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «Қарлығаш үя 
салғанда»
06.45, 04.05 «Той заказ»
07.15,03.25 «Ән дария»
07.55 «Тамада BATTLE»
09.00 «Лучше всех»
10.30 «Журавль в небе»
14.30 «Qoslike»
18.30 04.05 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Курорт цвета ХАКИ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30 «Женщина в беде-4»
00.00 Т/с «Ментовские 
войны-5»
00.30 «Ищейка»
02.10«И все таки 
люблю...»Ночной кинотеар
01.55 «П@утина»

Дүйсенбі - Понедельник, 8 наурыз Сейсенбі - Вторник,  9 наурыз

КТК

07.00ҚР Әнұраны
07.05 «Гүл сыйлайық – анаға»
09.10 «Мое сердце с тобой»
13.00 «Я люблю своего мужа»
17.20 «Жан ана»
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 «Женские секреты»
23.10 «Лесник. Своя земля»
01.10 «Шелест»
02.00 «Той BestStar»
03.00 «Мәссаған»
03.40 «Гүл сыйлайық – анаға»

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»  
09.00 «Жан анам» концерті 
1-бөлім 
10.30 «Болмыс» ток-шоуы 
11.15 «Жан анам» концерті 
2-бөлім 
12.30 «Красная шапочка» 
ертегісі
13.35 «Ана әлем» балалар 
концерті 
14.30 Д/ф «Кең ауқымда»  
15.00 «Әндер мен жылдар» 
концерті 
17.00 «Парасат» 
17.20  «Әсем әуен» 
17.45 «Ауырып ем іздегенше»
18.00 Мерекелік хабар
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Әдебиет пен адамзат» 
20.00 «Ән тыңдайық»
20.30 Жаңалықтар 
20.55 «Жүрек сөзі» 
21.30 Новости 
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (103-серия)  
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости 
23.20«Әсем әуен»
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

05:58 ҚР Әнұраны
06:00 «1001 езутартар»
07:00 «Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері»
08:20 «Экстрасенсы-
детективы»
09:30 Т/х «Күн сақшылары»
11:00 «Ананди» 
13:00 «What’s Up?» 
13:50 Х/ф«Робо»
15:50 «Притворись моей 
женой»
18:20 Х/ф « Правила съема: 
Метод Хитча»
21:00 Т/х «Потомкисолнца»
22.20 «Викинги против при-
шельцев»
00:40 Х/ф « Война динозав-
ров»
02:30 «Кел татуласайык»
04:40 «Әзіл студио»

7 канал

06.00, 04.40«Қуырдақ»
06.50,02.40 «Айна-online»
06.50, 13.30 Т/х «Элиф»
09.00 М/ф «Руслан и Людми-
ла»
10.30 Х/ф «Мой шпион»
12.30,20.30«Ерке мұң»
15.30 «Мамы»
17.30,02.00 Т/с «Выбор 
матери»
18.30сериал «Скорая по-
мощь»
21.30,04.00«Зың-зың Күлпәш»
22.20,03.00Т/х «Жалдамалы 
қалындық»
23.20 Скечком «Q-Елі»
23.30 «Чего хотят женщины»
03.00 «Такторшы»
04.20 «Гу-гулет»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

06.05  «Дала өркениеті» д/ф
06.25,  17.00, 20.00, 00.35 
AQPARAT
07.00  «TANSHOLPAN» . 
10.00, 18.00 Т/х  «Біздің әпке»
12.00, 21.30 Т/х  «Таңшолпан»
13.00 «Тәуелсіздік тарланда-
ры»
13.30 «Жан жылуы»
14.00  «Теледәрігер» . Тікелей 
эфир 
15.00  «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»
16.00 «Жараланған жүректер»
17.15  «Көңіл толқыны»
20.35  «Ashyq alan». Тікелей 
эфир
21.30Т/х «Махаббат қызық 
мол жылдар»
23.00  Т/х «Елшінің қызы»
23.50 Т/х «Тәуіп Хо Жун»
01.15  «Ashyq alan». 
01.30 «Жан жылуы»

ХАБАР

06.00 «Әдемілік әлемі» 
мерекелік концерт
08.00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
08.45 Сериал «ЖЕНАТИКИ»
09.45 Д/ф  «Время действий. 
Конкуренция – как националь-
ная идея»
10.15, 17.00 «Qalamaimyn»
11.15, 00.30 Т/х «Егіз жүрек»
13.00, 21.30 «Қолда я жолда»
15.00 «Бүгін» 
16.00 Т/х «СЫРЛАСТАР»
18.00 Мегахит. «Кавалерия»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бағыт». 
Прямая трансляция
21.00 Итоги дня
23.30 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген» 
07.00  «Союзмультфильм»
08.00, 14.15 М/ф «Маша и 
медведь» 
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.30, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.30, 23.10 Т/х «Ханзада Ли 
Сон» 
14.00 «Өмір-дастан»
14.50, 03.50 Сериал «Вопреки 
всему»
15.50, 04.35  «Қарлығаш күзет 
агенттігі»
16.20 Т/х «Ханзада Жумонг» 
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр» 
20.00,01.10  ASTANA TIMES
20.55 Loto 5/36  Прямой эфир
00.20 ««Қош келдіңіз»»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректы драма
02.45 «KazNet» 
03.05  Үздік әзілдер
03.50 Сериал «Райское 
место»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ  

06.00, 03.40  «Қарлығаш ұя 
салғанда» Т/х
06.45  «Той заказ» 
07.15, 02.55 «Ән дария»
08.00 «Доброе утро»
11.00  «Жить здорово»
12.00  «На самом деле»
13.00  «Пусть говорят»
14.15  «112».. Тікелей эфир
14.30  «Qoslike». Тікелей 
эфир
18.30, 03.30  «Басты 
жаңалықтар»
19.00  «КУРОРТ ЦВЕТА 
ХАКИ»
20.00  «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30  Сериал «Такая работа»
00.00 Т/с «Ментовские 
войны-5»
01.45 «П@утина»
02.25 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР»

06.05   «Дала өркениеті.» 
Деректі фильм 
06.25, 17.00, 20.00, 00.40 
AQPARAT 
07.00 «Tansholpan» Тікелей 
эфир
10.00, 18.00 Т/х «БІЗДІҢ 
ӘПКЕ»
12.00, 21.30 Т/х «МАХАБ-
БАТ ҚЫЗЫҚ МОЛ ЖЫЛ-
ДАР»
13.00 «Ауылдастар»
13.30 «КЕЛБЕТ»
14.00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». 
Тікелей эфир
15.00 «Жарқын жүздесу». 
Ток-шоу 
16.00 Телехикая 
«ЖАРАЛАНҒАН 
ЖҮРЕКТЕР»
17.15 «Көңіл толқыны»
20.35 «ASHYQ ALAN». 
Тікелей эфир
23.00 Т/х «Елшінің қызы»
23.50 Т/х «Тәуіп Хо Жун»
01.45  «Ashyq alan». 
01.35 «Ғажайып өлке»

ХАБАР

06.05 Концерт «Ұлытау 
ұлы»
08.00 Телехикая «Алпыстан 
асып барамын»
08.45 Сериал «Женатики»
09.45 Д/ф «Время дей-
ствий. Индустриализация 
– новые рубежи»
10.15, 17.00 «Qalamaimyn»
11.15, 00.30  Т/х «Егіз 
жүрек»
13.00, 21.30 Тұсаукесер! 
«Қолда я жолда»
15.00 «Бүгін». Прямая 
трансляция
16.00 Т/х «Сырластар»
18.00 Мегахит. «ОПЕРА-
ЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30  «Баспанаға бағыт». 
Прямая трансляция
21.00  Итоги дня
23.30 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген» 
07.00 «Союзмультфильм»
08.00, 14.20 М/ф «Маша и 
медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.30, 21.00  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.30, 23.10 «Айдаһарлар 
шайқасы»
14.00 Д/ф «Эпоха дости-
жений»
14.50, 03.50 сериал «ВО-
ПРЕКИ ВСЕМУ»
16.20 Т/х «ХАНЗАДА ЖУ-
МОНГ» 
18.00 Т/х «Ұрланған 
тағдыр» 
20.00, 01.10 ASTANA TIMES
20.55  LOTO 6/49
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
02.45 «KazNet» 
03.05 «Үздік әзілдер»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірігей

ЕВРАЗИЯ

05.00, 08.05  Телеканал 
«Доброе утро»
08.00,12.00, 15.00  Новости
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
11.05 «Модный приговор»
12.25 «Время покажет»
15.30 «Давай поженимся!»
16.20 «Мужское/женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ

АСТАНА
АСТАНА

   ХАБАР

КТК

07.05 «Жан-ана», ән-шашуы
07.30,04.10 Т/х « Жимаудың 
жетістігі»
08.40 Т/х «Қара теңіз»
09.30 «Я люблю своего мужа»
11.50, 21.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
16.00, 21.40 «Женские секре-
ты»
18.00 «Бір кем дүние»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 ,02.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
23.45 «Лесник. Своя земля»
01.35 «Шелест»
04.50-05.20 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» 
17.45 «Ауырып ем іздегенше»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Дәрігер кеңесі» 
19.15 «Ковид шолу»
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Сегодня»  
20.00 «Тәуелсіздік тұлғалары»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (104-серия)  
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости 
23.25 Ковид-шолу
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

06.00  1001 анекдот
07.00, 01.30 «Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері»
07.40 «Музыкалық сағат»
08.40, 15.50 «Экстрасенсы-
детективы»
09.30 Т/х «Күн сақшылары»
11.00, 23.30 Т/х «Ананди»
13.00 Whats up?
14.00 «ПРАВИЛА 
СЪЕМА:МЕТОД ХИТЧА»
17.00 «Кел татуласайык»
20.00 Информбюро
21.00 Т/х «Потомки солнца»
22.20 Т/х «Паутина»
04.30 Ризамын
05.00 «Әзіл студио»

7 канал

06.00 «Қуырдақ»
06.50 «Айна online»
07.10 Т/х «Элиф»
09.00 «Смеяться разрешает-
ся»
10.20, 18.30 сериал «Скорая 
помощь»
12.30, 20.30 Т/х «Ерке мұң»
13.30 Телехикая «Тек қана 
қыздар»
15.30, 01.40 Сериал 
«ГРАНД-2»
16.30 Т/х « Крепостная»
17.30,23.40 Т/х «Выбор мате-
ри»
21.30 «Зың зың Күлпәш»
22.20,03.30 Т/х «Жалдамалы 
қалыңдық»
23.20 «Q-елi»
00.40 Сериал «Крепостная»
02.40 «Тракторшы»
04.10 «Гу-гулет»
05.10 «Жеңіп көр»

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

КТКҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 10 наурыз

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»
22.15 «Док-ток»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.45 К 95-летию Алексан-
дра Зацепина. «Мне уже не 
страшно»
00.35 «Время покажет»
03.00 Новости
03.05 «Мужское/женское»

КТК

07.05,05.00-05.30 Кешкі 
жаңалықтар
07.30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08.20 Т/х «Қара теңіз»
09.30 «Мерекелік концерт»
10.00 Новости
10.40 «Было дело»
11.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
13.50 Х/ф «Женские секре-
ты»
16.00 «Шелест»
18.00 Т/х «Бір кем дүние»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Никогда не сдавайся»
23.45 «Лесник. Своя земля»
01.35 «Шелест»
02.25 «Астарлы ақиқат»
03.10 «Той BestStar»
04.20 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» 
17.45 «Ауырып ем іздегенше»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы»  
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Бүгін»  
20.00 «Қазақ тілі»
20.15 «Жұмыспен қамту жол 
картасы» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Экорейд» 
21.20 «Ковид шолу» 
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (105-серия)  
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости 
23.25 Ковид-шолу
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

06:00 «1001 анекдот»
06:30,03.40 «Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері»
07:10 Информбюро
08:20 , 15.50 «Экстрасенсы-
детективы»
09:30 Т/х«Күн сақшылары»
11:00, 23.30 Т/х «Ананди»
13:00 «Whats Up?»
13:20 «ВОРОНИНЫ»
17:00, 01.30 «Кел татуласай-
ык»
20:00 Информбюро
21:00 Т/х «Потомки солнца»
22:20 Т/х «Паутина -2»
04:30 «Ризамын»

7 канал

Профилактика
17.00,  23.20 Скечком «Q-елі»
17.30,00.40 Т/с «Выбор 
матери»
18.30 Т/с «Скорая помощь»
20.30 Т/х «Ерке мұң»
21.30Т/х «ЗЫҢ-ЗЫҢ 
КҮЛПӘШ»
22.20, 03.20 Т/с «Жалдамалы 
қалыңдық» 
00.40 сериал «Крепостная»
01.40 сериал «ГРАНД-2»
02.50 «Тракторшы»
04.10 «Гу-гулет»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

КТК

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
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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

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

№ 9 (1012) 05.03.2021

Зейнетақы жинақтарын тұрғын үй жағдайларын 
жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында 

алу кезінде жеке табыс салығын төлеу тәртібі туралы
Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заңға сәйкес, біржолғы зейнетақы төлемі – 

тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында салымшы 
(алушы) БЖЗҚ-дан алатын міндетті зейнетақы жарналары және (немесе) міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы жинақтарының сомасы.

Зейнетақы жинақтары – салымшының (зейнетақы төлемдерін алушының) БЖЗҚ-
дағы жеке зейнетақы шотында есептелетін, зейнетақы жарналарын, инвестициялық 
кірісті, өсімпұлды және өзге де түсімдерді қамтитын ақшасы.

Салымшының жеке зейнетақы шотына түскен кезде зейнетақы жарналарына жеке 
табыс салығы (ЖТС) салынбайды. Салық зейнетақы жинақтары төлемін алған кезде 
салынады.

Біржолғы зейнетақы төлемдерінің сомаларына салық салу тәртібін айқындау 
мақсатында Салық кодексі «Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы заңнамасына сәйкес біржолғы зейнетақы төлемінен жеке табыс салығын 
есептеу, ұстап қалу және төлеу ерекшеліктері»көрсетілген 351-1-бабымен 
толықтырылды.

Салық кодексіне сәйкес, БЖЗҚ салық агенті ретінде зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы Заңға сәйкес есептелген біржолғы зейнетақы төлемін алушының және 
(немесе) уәкілетті оператордың банк шотына аударған кезде ЖТС есептейді. ЖТС 
біржолғы зейнетақы төлемінің сомасына Салық кодексінің 320-бабында белгіленген 
мөлшерлемелерді (10%) қолдану арқылы есептеледі.

БЖЗҚ Салық кодексінің 351-1-бабының 2-тармағына сәйкес салымшы таңдап алған, 
келесі екі тәсілдің бірі бойынша жеке табыс салығының сомасын ұстап қалуды 
және мемлекеттік бюджетке аударуды жүргізеді:

1) Салық кодексінің 351-бабында көзделген тәртіппен біржолғы зейнетақы төлемін 
жүзеге асыру күнінен кешіктірмей, бір-ақ рет;

2) зейнетке шыққан кезде он алты жылдан аспайтын мерзім ішінде ай сайын тең 
үлестермен (БЖЗҚ белгілеген зейнетақы төлемдері кестесі бойынша).

Салымшының ЖТС төлеу тәсілін таңдау жөніндегі шешімі оның уәкілетті операторға 
берген өтінішінде көрсетілуге тиіс.

Салымшы ЖТС-ты  бір-ақ рет ұстап қалу туралы өтініш берген жағдайда БЖЗҚ 
біржолғы зейнетақы төлемін жүзеге асырған кезде ЖТС-ты біржолғы зейнетақы төлемі 
сомасынан бірден ұстап қалатын болады.

Мысалы:
•	 салымшының ЖЗШ-сындағы зейнетақы жинақтарының сомасы = 8 500 000 

теңге
•	 зейнетақы жинақтарының ең аз жеткіліктілік шегі = 3 500 000 теңге
•	 біржолғы зейнетақы төлеміне қолжетімді сома= 8 500 000 - 3 500 000 = 5 000 

000 теңге
•	 біржолғы зейнетақы төлемі түріндегі есептелген табыс = 5 000 000 теңге
•	 ұстап қалынатын және бюджетке аударылатын ЖТС сомасы= 5 000 

000*10%= 500 000 теңге
•	 төлем көзінен ұсталған ЖТС шегерілген біржолғы зейнетақы төлемі 

түріндегі табыс сомасы= 5 000 000 – 500 000 = 4 500 000 теңге.
Салымшы ЖТС-ты ай сайын тең үлестермен ұстап қалу туралы өтініш берген 

кезде БЖЗҚ біржолғы зейнетақы төлемін жүзеге асыру кезінде ЖТС сомасын ұстамай, 
мемлекеттік бюджетке аудармай есептейтін болады.Есептелген ЖТС-ты ұстап қалу 
және аудару жеке тұлға зейнетақы жасына жеткен кезде БЖЗҚ белгілеген зейнетақы 
төлемдері кестесі бойынша он алты жылдан аспайтын мерзім ішінде тең үлестермен 
жүзеге асырылатын болады.

Мысалы:
•	 салымшының ЖЗШ-дағы зейнетақы жинақтарының сомасы = 8 500 000 теңге
•	 зейнетақы жинақтарының ең аз жеткіліктілік шегі = 3 500 000 теңге
•	 біржолғы зейнетақы төлемі түріндегі есептелген табыс = 5 000 000 теңге
•	 есептелген ЖТС сомасы= 5 000 000 * 10%= 500 000 теңге
•	 төлем көзінен ЖТС ұсталмайтын біржолғы зейнетақы төлемі түріндегі 

табыс сомасы = 5 000 000 теңге.
Егер салымшы бірінші тәсіл – ЖТС-ты дереу толық көлемде төлеу туралы шешім 

қабылдаса, онда ол өтініште алуға болатын соманы 10% мөлшеріндегі ЖТС-ты шегере 
отырып көрсетуі тиіс. Егер салымшы ЖТС төлеу мерзімін ұзартуды пайдалану туралы 
екінші тәсілді таңдаған болса, онда ол өтініште алуға сұраныс жасалған соманы ЖТС-ты 
шегерусіз көрсетуі қажет.

БЖЗҚ беретін үзінді көшірмеде салымшыға ыңғайлы және өз бетінше таңдау жасау 
үшін екі сома да көрсетілген. Салымшы көрсететін, алуға болатын сома БЖЗҚ-дан оның 
уәкілетті операторда ашылған арнайы шотына түседі.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы және акционері 
– Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» 
ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы 
активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының 
Президенті басшылық ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ 
міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарналарын 
тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, 
салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz 
сайтында).

Уәкілетті операторлардан келіп түскен біржолғы зейнетақы төлемдерін алуға арналған өтінімдерді 
талдау нәтижесінде мынадай негізгі себептерді бөліп көрсетіп, оларды жою мен алдағы уақытта 
болдырмау жөнінде кеңестер беруге болады.

Бірінші себеп: салымшының уәкілетті операторға берген өтінішінде алуға болатын соманың 
қате, оның ішінде қолда бар зейнетақы жинақтарының мөлшерінен асыра көрсетілуі. 

Ұсыным: қолжетімді сома туралы мәліметтерді қоса алғанда, өз зейнетақы жинақтары туралы 
өзекті ақпаратты (enpf.kz сайтындағы жеке кабинетте, БЖЗҚ мобильдіқосымшасында, egov.
kz порталында) тікелей уәкілетті операторға біржолғы зейнетақы төлемдерін алуға өтініш берер 
алдында тексеру.

Екінші себеп: жеке табыс салығын (ЖТС) төлеу тәсілін таңдау кезінде алуға болатын соманың  
дұрыс көрсетілмеуі.

 Ұсыным: салымшының зейнетақы жинақтарын мақсатты алу (тұрғын үйге, емделуге) кезінде 
жеке табыс салығын (ЖТС) төлеу бойынша екі тәсілдің бірін таңдауға құқығы бар.

Бірінші тәсіл – ЖТС төлеуді кейінге қалдырып, оны зейнеткерлікке шыққаннан кейін (БЖЗҚ-дан 
берілетін зейнетақы төлемдерінің белгіленген кестесі бойынша) он алты жылдан аспайтын мерзім 
ішінде ай сайын тең үлестерментөлеу. Екінші тәсіл – салықты біржолғы зейнетақы төлемін алған 
кезде бірден толық төлеу. ЖТС төлеу тәсілін уәкілетті операторға беретінөтініште көрсеткен жөн.

Егер салымшы ЖТС төлеуді кейінге қалдыру туралы шешім қабылдаса, онда өтініште алуға 
болатын соманы ЖТС шегерімінсіз көрсету қажет.

Егер салымшы ЖТС-ті толық көлемде бірден төлеуді шешсе, онда ол өтініште алуға болатын 
соманы 10% мөлшеріндегі ЖТС-ті шегере отырыпкөрсетуі тиіс.

Екі сома да БЖЗҚ-дан берілетін үзінді көшірмеде салымшыға ыңғайлы әрі өз бетінше таңдау 
жасау үшін көрсетілген. Салымшы көрсеткен алуға болатын сома БЖЗҚ-дан уәкілетті операторда 
ашылған оның арнайы шотына аударылатын болады.

Үшінші себеп: салымшының өтінішінде алуға болатын сома ең төменгі жеткіліктілік шегі есепке 
алынбай көрсетілген (мысалы, жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының барлық сомасы 
көрсетілген).

Ұсыным: өтініште салымшы БЖЗҚ-дан алған үзінді көшірмеде көрсетілген және алуға қолжетімді 
соманы көрсетуі керек.

Төртінші себеп: өтініште валюта бағамдарының немесе зейнетақы активтерінің инвестициялық 
портфеліндегі қаржы құралдары құнының өзгеруі нәтижесінде инвестициялық табыстың нарықтық 
ауытқуына байланысты зейнетақы жинақтары сомасындағы өзгерістер ескерілмеген өзекті емес сома 
көрсетілген.

Ұсыным: өзінің зейнетақы жинақтары туралы өзекті ақпаратты, оның ішінде қолжетімді сома 
туралы мәліметтерді біржолғы зейнетақы төлемдерін алуға тікелей өтінім берер алдында тексеру.

Бесінші себеп: салымшы қайтадан, алдыңғы өтінімді тағы да  берді.
Ұсыным:күте тұрыңыз. Заңнамаға сәйкес БЖЗҚ-ға уәкілетті оператордан электрондық 

хабарлама келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде БЖЗҚ операторға кейіннен 
салымшының (алушының) уәкілетті оператор ашқан арнайы шотына есепке жатқызу үшін біржолғы 
зейнетақы төлемінің сомасын аударады.

Егер БЖЗҚ-дан уәкілетті операторға бас тарту себебі көрсетілген, төлемді аударудан бас тарту 
туралы электрондық хабарлама келіп түспесе, онда салымшы жинақ сомасы оның арнайы шотына 
аударылғанша бес жұмыс күн тосып, уәкілетті операторға қайтадан өтініш бермей күте тұруы керек.  

Естеріңізге сала кетейік, салымшының БЖЗҚ-да жеткіліктілік шегінен асатын сомасы болған кезде 
оны пайдалануға өтініш шексіз рет берілуі мүмкін. Егер қандай да бір себеппен салымшыға біржолғы 
зейнетақы төлемін алуға арналған өтінішті қанағаттандырудан бас тартылса, онда бас тарту себебін 
жойып, уәкілетті операторға қайта өтініш беруге болады. Егер салымшы өз жинақтарын әртүрлі 
мақсаттарға пайдаланғысы келсе, онда осы мақсаттарға алуға болатын сома шегінде жекелеген 
өтініштер беруге болады.

Сондай-ақ, өтінім беруге және зейнетақы жинақтарын тұрғын үй жағдайларын жақсарту және 
(немесе) емделуге ақы төлеу үшін нысаналы пайдалану шарттарына байланысты барлық мәселелерді 
уәкілетті оператор «бір терезе» қағидаты бойынша қарайды және БЖЗҚ-ға жеке өтініш беру 
талап етілмейді. 

Салымшылардың зейнетақы жинақтарын алуға 
берген өтініштерін қабылдамаудың бес негізгі 
себебі және оларды жою жөніндегі ұсынымдар

Егер осындай балалар сіздің тобыңызда кездессе, гипербелсенді 
тәрбиеленуші мен хореликтерді айыра білу керек. Осы тектес проблема-
ны педагогтермен, психологпен ұжымдасқан түрде шешкен жөн және осы-
дан кейін ғана невропатологтың көмегіне жүгіну керек. Гипербелсенділіктің 
себептері мұрагерлікпен берілуі мүмкін, баланы іштен жарып алғаннан кейін 
немесе шала туылудың, туу кезіндегі зақымдардың, өмір сүру жағдайы мен 
қоршаған ортаның және өзге де  салдары болуы мүмкін. Гипербелсенді бала-
ны емдеудің қажеті жоқ, жай ғана оны артық белсенділіктен арылту керек. Әр 
топтарда тек тыңдайтын, тәртіпті, жауапты, байсалды балалар оқығандығын 
бәріміз қалаймыз. Бұл біздің әрқайсымыздың арманымыз.  Бірақ не істеуге 
болады? Мұндай балаға қысым жасамаңыз. Оның еш пайдасы жоқ. Сонымен 
қатар оған жоғары талаптар қоюдың және қарым-қатынас орнатуда артық 
жұмсақтық танытудың қажеті жоқ. Қалай болғанда да артық кетпеңіз. Мұндай 
тәрбиеленушіге әртүрлі жағдайларда өзін-өзі ұстаудың  қағидалары нақты 
түсіндірілуі керек. Сонымен қатар тыйымдардың, шектеулердің санын барын-
ша азайтқан  жөн.   

 Бүгінгі күні еліміздегі барлық мектепте  арнайы психолог маман жұмыс 
істейді, олар атқаратын жобалар барысында мектепті шулатып, терезе сын-
дырып жүрген гипербелсенді синдромы тән балалар да бар. Олар назар 
салу жетіспеушілігі синдромына ұшыраған балаларды қоғамға лайықтау жо-
лына зер салып, ата-аналармен тығыз жұмыс жасауда. Заң қызметкерлері 
де «жасөспірімдер колониясының» қатарын толтыратындардың біршамасы 
гипербелсенді синдромы байқалған жеткіншектер екенін айтады. Осын-
дай қауіпті жақтарын байқай тұра көптеген ата-ана балаларының бойын-
да  гипербелсенділік синдромы бар дегенмен ешқашан келіспек емес. 
«Бала кезімде өзім де бұзық едім», «бала болған соң терезе сындырады, 
төбелеседі, көресіндер әлі, ертен ақылы кірген соң өзі-ақ қояды», «жуас, мо-
мын болғаннан бұзық болғаны жақсы емес пе?» деген ақталма сөздерді жиі 
естиміз. Баламыздың алдында компьютер, қолында ұялы телефон, үстінде 
қымбат марканың жейдесі болғанын барлығымыз қалаймыз, бірақ, бұлар 
баламыздың жақсы тәрбиесінің көрсеткіші бола алмайды.  

Қалай дегенмен, ұрсып, қорқытып тәрбиелеу олардың түсінігіне жат, оған 
мейлінше мол мейірім мен жылы сөз керек.

 Гүлмира АЛИБЕКОВА, 
«Жасұлан» балалар бақшасының психологі.

БАЛҚАШ АУДАНЫ

ПСИХОЛОГ  ПІКІРІ

ГИПЕРБЕЛСЕНДІ
БАЛАЛАРМЕН  ЖҰМЫС

 Әр топта гипербелсенді балалар болады.  Олар тек өжет емес, 
шулы немесе жылдам қимылдайтын балалар. Мұндай балалар ұзақ 
отыра алмайды, білімге деген ұмтылысы тұрақты емес, өз эмоцияла-
рын, тілегін ұстап тұра алмайды және өзінің жүріс-тұрысын басқара 
алмайды.

Балабақшада жаңа педагогикалық техно-
логияларды пайдаланудың басты мақсаты: 
оқыту мен тәрбиелеуде. Инновациялық ойын 
технологиясының элементтерін пайдалана 
отырып, жан -жақты, білімді, құзыретті тұлға 
тәрбиелеу. Оқу қызметінде жаңа технологиялар-
ды тиімді пайдалану балалардың пәнге деген 
қызығушылығын арттырады, шығармашылық 
қабілетін дамытады, қоршаған ортаны танымдық 
зерттеу барысында дидактикалық мақсаттар іс 
жүзінде асырылады. Еліміздің білім беру үдерісіне 
енген жаңартылған білім беру бағдарламасы за-
ман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын 
қанағаттандыратын тың бағдарлама болды.
Оқытудың парадигмасы өзгерді.Білім берудің 
мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда бол-
ды. Білім беру парадигмасының ауысуы , оның 
тұжырымдамалық негіздерін қайта бағалау, білім 
беру мақсаттарын, міндеттерін, мазмұнын қайта 
пайымдау жалпы білім беру жүйесінде және оның 
мектепке дейінгі буынында көптеген өзгерістер бо-
луда.

 Мектепке дейінгі білім беру –  бұл жал-
пы мәдени, ұлттық құндылықтар негізінде 
балалардың үйлесімді дамуы, баланы жалпы 
орта білім берудің бастауыш сатысына дай-
ындау, қоғамдық өмірге белсенді қатысу үшін 
қажетті жағдайлар жасау, олардың қажеттіліктерін 
қанағаттандыру мақсатында құрылатын білім беру 
ұйымы. Балабақшада педагогикалық процесті 
ұйымдастыруда ұлттық құндылықтар және 
баланың тұлғалық құзіреттілігін дамыту мәселесі 
негізге алынады. «Денсаулық», «Коммуникация», 
«Таным», «Шығармашылық», «Әлеумет» атты 
білім беру бағыттарында инновациялық техно-
логиялар мен ұлттық тәрбие үлгілері кіріктіріліп, 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕ  

ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ  БЕРУ – 
ЗАМАН  ТАЛАБЫ

Бала – болашағымыз десек, сол балаға жүйелі білім беріп, ынта -ықыласын, дұрыс бағыттауды, 
қабілет-қасиеттерін дамытуды балабақшадан бастауымыз керек. Мектепке дейінгі білім беру 
стандарты мектепке дейінгі тәрбие мен мектепалды даярлық топтарында педагогикалық үрдісті 
ұйымдастыруда жаңашыл әдіс -тәсілдерді пайдалануға мүмкіндік береді.

заманауи талапқа сай пайдаланылады.  Зама-
науи технологиялар мен әдістерді пайдалану 
балалардың қызығушылығын оятады. Мысалы, 
«Шығармашылық» білім беру бағыты балалардың 
шығармашылық әрекетін ұйымдастыру ба-
рысында белсенді әдістерді қолдануға бола-
ды. Атап айтсақ, миға шабуыл, диалог,топтық 
шығармашылық жұмыс, пазл, сквейн тағы басқа. 

 Қазіргі заманда алға қойылып отырған 
маңызды мәселелердің бірі – 

жан-жақты дамыған өнегелі, рухани ізденісі 
мол жас ұрпақ тәрбиелеу. Ол үшін не істеу ке-
рек: мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту 
ұйымдары мен мектепалды даярлық топтарында 
педагогикалық процесті ұйымдастыруда жаңашыл 
тәсілдерді пайдалану; білім беру мазмұнын, 
оның деңгейі мен сапасын іріктеуге қойылатын 
талаптарды реттеу; мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқыту ұйымдары мен мектепалды даярлық 
топтарының қызметін баланың денсаулығы мен 
физикалық дамуын сақтауды бағдарлау; бала 
дамуының әрбір жас кезеңінде әлеуметтік аху-
алды іске асыру үшін жағдайларды қамтамасыз 
ету;  әлеуметтік-мәдени міндеттер шешу – мек-
теп жасына дейінгі балаларға білім берудің жаңа 
үлгісін қалыптастыруда мектепке дейінгі тәрбие 
мен оқыту ұйымдары, отбасы, әлеуметтік орта 
біріктіру қажет.

 Еліміздің  болашағы бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне 
тікелей байланысты. Сондықтан қазіргі кезде бо-
лып жатқан тарихи -әлеуметтік өзгерістер жас 
ұрпақтың жан-жақты дамуына, тәрбиеленуіне 
жаңаша көзқараспен қарауды қажет етеді.

Гүлжахан  ДҮМШЕБАЕВА, 
«Жасұлан» балалар бақшасының әдіскері.  

БАҚАНАС АУЫЛЫ
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ЖҮРЕК СӨЗІ 

Әсет ӘБДІҚАДЫРҚЫЗЫ: 

  ҚАҺАРЛЫ ҚЫСТЫҢ АЯЗЫ КЕТІП, КӨҢІЛГЕ КӨҢІЛДІ КҮЙ СЫЙЛАЙТЫН КӨКТЕМ КЕЛДІ. БҰЛ ҚЫР ГҮЛІНДЕЙ 
ҚҰЛПЫРҒАН СҰЛУЛАРЫМЫЗДЫҢ, ӘЛЕМДІ ТЕРБЕТКЕН АЯУЛЫ АНАЛАРЫМЫЗДЫҢ, ӘПКЕ-СІҢЛІЛЕРМІЗДІҢ 
МЕРЕЙЛІ МЕРЕКЕСІ МЕН КҮН МЕН ТҮННІҢ ТЕҢЕЛІП, ДАЛАНЫҢ АЛПЫС ЕКІ ТАМЫРЫН ИІТКЕН ЖЫЛ БАСЫ 
НАУРЫЗБЕН ҚАУЫШТЫРҒАН МЕЗГІЛ. ОСЫ ОРАЙДА СҰЛУЛЫҚ ПЕН МЕЙІРІМДІ ЖАНЫНЫҢ СИМВОЛЫ ЕТ-
КЕН  ҚЫРЫҚ ЖЫЛ  ҰСТАЗДЫҚ ӨМІРІН ҰРПАҚҚА АРНАҒАН ӘСЕТ ӘБДІҚАДЫРҚЫЗЫМЕН КЕЗДЕСІП, ӨМІРЛІК 
ІС-ТӘЖІРИБЕСІМЕН ТАНЫСЫП ҚАЙТҚАН БОЛАТЫНБЫЗ.

Екі жасынан аяғынан айырылса 
да, биік белестерді бағындырып,  өз 
мақсатын қол жеткізуде Әсет апамыз 
аянып қалған жоқ. Бүгінде 79 жастың 
шыңын бағындырған апамыз   жүріп өткен  
өмір-жолы   туралы   былайша  баяндады 

– Өзің көргендей,  аяғымнан екі 
жасымда айырылдым. Бірақ,  бір аяғым 
жоқ болса да, екі аяғы бар адамдай 
қызмет еттім. Абай атындағы  
педагогикалық институтының  
география факультетін бітіріп,  Киров 
(қазіргі Көксу) ауданындағы  Октябрь 
(қазіргі Жарлыөзек) ауылындағы 
Мұсабек  атындағы орта мектепте 
тапжылмай  қырық  жылға жуық 
еңбек еттім.  Сол жерде жұмыс 
істей жүріп, зейнетке шықтым. 
Сол жылдар  ішінде ұстазға қандай 
марапат берілсе,  соның бәрін алдым.  
Еңбек ете жүріп, түсіме де кірмеген 
бақытқа қол жеткіздім. Аяғымның 
кемістігін ескере отырып, тұрмысқа 
шығуды ойламаған болатынмын. Бірақ, 
өмір сенің ойлағаныңдай болмайды 
екен. «Сағынай»   өмірімді түбегейлі 
өзгертті. Менің отбасылы болудан бас 
тартқаныма қарамастан,  бақытты 
ете алатынына сеніммен қарап, өз 
шаңырағына келін қылып түсірді. Бүгінде 
екі ұлым, бір қызым бар –деп ағынан 
жарылды апамыз. 

Қырық жыл бойы ұстаздық еткен 
апамыздың өзі айтқандай,  еңбегі елеусіз 
қалған жоқ.  «Халық ағарту ісінің үздігі», 
«Қазақ батырлар жырының үздігі», «ҚР 
Тәуелсіздігінің 10 жылдығы» мерекелік 
медалі, «Еңбек ардагері» медалі, облыс, 
аудан әкімдерінің, облыстық тілдерді 
дамыту басқармасының Алғыс хаттары, 
референдум  өткізу кезіндегі белсенді 
еңбегі үшін Елбасының Алғыс хаты, Көксу 
ауданының  Құрметті азаматы атағының 
иегері  бола білген аяулы жан.  

 Әлемі әдемі апамыз әңгімесінде: 
«1989 жылдың 22 қыркүйегінде «Тіл 
туралы заң» қабылданды.  Сол заңның 
қабылдануына үлкен үлес қоса отырып, 
ауыл, аудандарда «Қазақ тілі қоғамын» 
құруға да ат салыстық» дей келей,  бір 
өзі тек ұстаздық жолды ғана мақсат етпей, 
қазақ тілінің, яғни, тілдің  жанашыры бола 
білгендігін, шығармашылығының басым 
бөлігін тілге арнағанын да айтты. 

«Өткенді білмей, болашақты болжау 
қиын» демекші сонау заманнан бүгінгі 

күнге дейін сақталып келетін  баға жетпес 
асыл жәдігерлерімізді тану, қастерлеу 
арқылы  тарихымызды білу – бүгінгі 
ұрпақтың абыройлы парызы дейді 
апамыз. 

Ал,   Әсет Әбдіқадырқызының  Мұсабек 
орта мектебінде мұражай ашқанын  бірі 
білсе, бірі білмес. 1990 жылы облыстық 
мұражайдың мамандары мұражайға 
паспорт  та алып беріпті.

  «Қонақ келсе, ырыс келеді» демекші,  
Әсет апа  әңгімесінде үйінен қонақ  
үзілмейтіндігін де айтып қалды.  Бірі өткен 
күндегі жақсылығын еске алып, алғысын 
білдіріп келсе, бірі  апамыздың  әңгімесін 
тыңдау үшін  арнайы келеді екен. 

 Сөз орайында апамыздан әйел  
бақыты   туралы да сұраған едік. 

 – «Бақыт» деген  отбасы. Отбасы 
әке, ана, баладан құралады. Осы тұтас 
үш мағына бір жерде болса, алынбайтын 
асу жоқ.  Әке отбасында әрдайым жоғары 
тұруы  керек. Ерін сыйлаған отбасы 
көтеріледі, өшпейді –деген апамыз: 
«Мені қазіргі шақта алаңдатып жүрген 
дүние , ол – ұлттық тәрбиенің бұзылуы. 
Бұрыңғы қазақ үйге құлып салмаса да, 
үйге ұрлық кірмеген. Қазір ше? Темірмен 
есік салсақ та, ұры ойына келгенін істеп 
кетеді. Полиция қызметкері болса да, 
заң күшіне енсе де қылмыс көбейіп кетті. 
Неге? Оның үлкен себебі, тәрбиенің 
болмауы. Бірдеңе болса болды жастарға 
кінә артамыз. Жоқ, жастар ғана кінәлі 
емес, оған дұрыс тәрбие бере алмаған 
үлкендер де кінәлі.

«Жетімдер үйі» мен «қарттар 
үйі» деген сөзді естісем де  жүрегім 
қарс айырылады.  Жетімдер үйінен 
тәрбие көрген баланың келешегі бір 
Құдайға ғана аян.  Жетімдермен қоса 
тірі жетімдер көбейді. Бірдеңе бола 
қалса бітті, заттарын жинап төркініне 
кеткендер  саны көбейді. Бұрын қызы 
қайтып келген отбасына қара таңба 
басылушы еді. Қазір бәрі басқаша. 

Қарттарын сыйламай, бақытқа 
қол жеткізу мүмкін емес. Сондықтан, 
үлкендерді қарттар үйіне апарудың 
емес, апармаудың жолын іздеу керек,–
дейді кейіпкеріміз. 

Салиқалы апаның  айтары  бұл ғана 
емес. Өткені жайында сыр шерте отырып,  
сөзін былайша жалғады: «Тамыз кеңесі 
бойынша  әкім  сөз сөйледі.  Ауылдың 
құрметті азаматы болғандықтан 

алдыңғы қатарға отырдым.  Жазып 
берген  дүниені әкім оқи бастады. Оқып 
жатыр, оқып  жатыр,  бір айтқанын  екі 
айтып шатасты. Ақырында қағазды оқу 
бөлімінің алдына қоя салды. Сөздің соңын  
мұғалімдерді құттықтаумен аяқтап, 
кетіп қалды. Артынша мен де  көлікке 
міне сала онымен жолығуға бардым. 
Кабинетіне кіріп, оған  ел алдында 
қағазға қарап  сөйлеу, адам беделімен 
қоса сөздің де қадірін кетіретіндігін  
айтып,  ақырын түсіндірдім. 

 Бірде ол: «Менің  қазақшамнан 
орысша  сөзім көп еді. Әсет апамның 
ескертпесінен соң  бүгін ол кісіні  қуып 
жететіндей жайда тұрмын» деді. Міне, 
ескертуді дұрыс жеткізе білу де, оны 
түзеутудің өзі  де бір  өнер ғой» – деген  
ол әңгіме желісін білім саласындағы 
дүниелерге де бұрды. 

– Қазіргі індет кезеңі  мұғалімдерге 
оңай болып отырған жоқ.  Бұрынғыдай  
балаға  қарап тұрып, оқытатын сәт 
емес.  Балаларды  ғаламтормен басқару 
да оңай шаруа емес қой.  Бір тақырыпты 
дұрыс түсінбесе, келесіні түсіну қиынға 
соғады. Күні-түні еңбекті талап ететін 
бұл мамандыққа жалақы қосу дұрыс деп 
есептеймін.  

 Бұл індеттің салдарынан  талай  
жақсылар өмірден озып кетті. Дей 
тұрғанмен,   туыстық қарым-қатынас  
нығайды. Алла бізге ауру беру  арқылы  
есімізді  жидырды.  Көп адамның  
жүрегіне иман ұялады. Отбасы үлкен 
қазына екенін ұғындырды.

 Өмір жолында  талай қиын, қызықты 
күндерді басынан кешкен апамыз жүрек 
сөзін  былайша түйіндеді. 

– Айналайын енелер мен келіндер! 
Әрқайсың да  аттарыңа сай 
болыңдаршы. Енелер,  ұрпағымызды 

жалғастырушы, келер күнімізді шуақты 
ететін келінді өзекке теппей, оны 
жатсынбай, бауырға басуда  ең алдымен, 
сыйластық мектебін құрайықшы. Ал, 
келіндер, сендер кіммен қарайдыңдар 
сонымен ағарып, бүтіндей бір әулеттің 
керегесін алтын етіп жарқыратып, 
босағасын болаттай берік ету жолында 
тынбай еңбектеніңдерші. Олай болмаған 
жағдайда, шаттыққа толы үйдің 
шайқалған шаңырағына, бар жақсыны 
баласынан аямайтын ата-анаға, 
үлкендердің кесірінен көздері мөлдіреп 
қалған тірі жетім балаға обал. Қазақ 
келіндері мұндай қателікті жібермеуі 
тиіс.Осы айтқанымды көкейлеріңе 
түйіп жүріңдерші, қарақтарым.  Қыз 
деген  бір бақыт, ұл  деген жүз бақыт, 
келін деген шын бақыт. Әрбір отбасына  
шынайы бақыт тілеймін.

Әңгімелескен Ардагүл ӘСКЕРБЕК

 P.S: Әсет апамен әңгімелесуде  тұла бойынан аңқыған  адалдықтың иісін 
сезіндім.  Шаңырағынан бұрқыраған  еңбектің иісіне елтідім. Кейіпкеріміздің 
отты жанарынан бақыттың самалы есті, оған да  мәз болдым. Шынын айтсам, 
көп  шаңырақтан  көрмейтін, жоғалтып алған керемет бір күйді таптым. 
Алғашында бұл ненің құдіреті екенін түсінбегенмін.  Сосын бұл апамның  
бүгінгі тілмен айтқанда позитивті энергиясы екенін үйден ұзап шыққан соң  
ғана түсінгендеймін. Сексеннің төріне шыққалы отырған  өз қазанын оттан 
түсірмей, шаңырағының түтінін будақтатып отырған апамның  жүзге келуін 
Жаратушыдан сұрадым. 

 Бұрын әкем 8 наурызды қатты 
күтетін. Себебі, бұл күнді пайдаланып, 
АНАСЫНА  алғысын жеткізуші еді. Әке 
жүрек бұрыңғыдай көңіл-күймен бұл 
мерекені қарсы алмайтын болғандай 

ОЙ-ӨРІМ  
Көктемнің адам баласын 

өзіне қаратып алатын бір қасиеті 
– тіршіліктің жаңадан ояна 

бастаған сәтімен қызықтырады. 
Сондай-ақ  жүрегі мейірімге 

толы аналарымыздың, 
нәзіктікті бойына сіңірген қыз-

келіншектердің мерекесімен тіпті 
ерекшелене түседі.

білерсің» деп бекер айтпаған ғой.  Әке 
жанында  балалары мен немересі 
жүрсе де анаға деген сағынышын 
ешбірі баса алмапты.   Ендеше,  қолда 
бар алтынның қадірін әркез біліп 
жүрейікші...

 Торғайлық ақын Саят Әбенов 
айтқандай: «Қаншама адамдардың 
аналары,

Байланыс аясынан тыс жерде 
жүр...»  Аналырмызды қастерлеп, 
қадірлей білейік.

 А. ҚҰСМАН.

ма?  Анасының  өмірден өткеніне он 
жылдай болса да жанарында  анаға деген  
сағыныштың лебі еседі. Оны іздейді,  
анасы барларға қызыға қарайды. Он  қыз, 
үш бала тәрбиеленген отбасында ерке 
өскен әкеме анасынан айырылу үлкен 
соққы болғандай.   

 Бірде әкеме: «Анаңыз тірі болса не 
істер едіңіз?» деген сауал жазылған   
парақты ұсындым. Оқи отырып, көзіне 
жас алды. «Егер анам тірі болса, 
құшақтар едім. Сағыныштан сарғайып 
жүрген бала үшін сол да жетеді» деп 
терең  күрсінді. 

«Әке, айтшы апам қандай адам еді?» 
деп әңгімені басқа жаққа бұрдым.

«Анам  өте мейірімді еді. Оның 
аузынан  шаршадым» деген сөзді 
естімеппін. Бірде-бір рет әкеме 
ренжігенін де  байқатпапты.  Әкем 
ашуланса үнемі  басып отыратын. 
Ананың бойынан ибалы келін, аяулы жар, 
қамқор апаны көретінмін. Келіндеріне 
«ей» деп көрмеген. Мен сондай 
батыл да батыр анадан туғанымды 
мақтанышпен айтамын» деп батыл 
дауыспен  сөзін аяқтады.

«Ата-ананың қадірін балалы болғанда 

ЕГЕР АНАМ ТІРІ БОЛСА...

«ҚЫЗ ДЕГЕН БІР БАҚЫТ, ҰЛ ДЕГЕН ЖҮЗ 
БАҚЫТ, КЕЛІН ДЕГЕН ШЫН БАҚЫТ»
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Әсет ӘБДІҚАДЫРҚЫЗЫ: 

 Бала  шақтан   үстіне ақ халат  киіп, 
дәрігер болсам  деген арман оны алға 
жетелеп,  медициналық училищенің  
медбике мамандығын таңдауына түрткі 
болды.  

«Он жеті жасымда   облыстық 
аурухананың хирургия бөліміне   медбике 
болып орналастым. Сол жерде отыз 
жылдай  еңбек еттім. Жәй ғана 
медбике болсам да жұмысымды ерекше 
жақсы көрдім. Жалпы, дәрігер болудың 
жауапкершілігі жоғары ғой. Соның ішінде 
хирургия саласындағылардың еңбегі 
тіптен ерен деуге болады. Бұл саланың 
жүгі өте  ауыр әрі адам ағзасының түрлі 
бөлігіне ота жасау кезінде  жүктелетін 
міндет те зор. Осы бөлімде еңбек жолын 
бастап, шыңдалдым десем болады. 
Мен келгенде аурухананы Шаймерден 
Садықұлы басқарып тұрды.  

...Қандай  мамандықтың иесі болмаңыз, 
ең алдымен ісіңізді жақсы көруіңіз керек. 
Соның ішінде, дәрігерлік мамандықтың 
орны айрықша дер едім. Дәрігер деген  
бұлт  ішінде ойнаған найзағай тәрізді. 
Найзағайсыз аспан көгі тазармайды, 
адамның да көңілі де солай. Жанға дәру 
болар бір ауыз сөз бен жылы шырай 
тантуы арқылы дәрігер көңіл көкжиегін 
жұпар ауа боп тазартады. Өмірге ғашық 
жандарды бұлтты жарған найзағайдай ақ 
жауынға бастап, көгершін көңілді жайма 
шуақ күнге жетелейді. Жайдары күнге 
жету – жер бетіндегі барша адамның ғазал 
арманы емес пе. Ал, ғазал армандарды 
мәпелеу - ақ халат киген жандардың 

МАМАНДЫҒЫ – МАҚТАНЫШЫ 

Сегіз қырлы, бір сырлы
ГҮЛСАҒИРА

Әйел – отбасының ұйытқысы болса,  қоғамда  бейбітшілік пен тыныштықтың шырақшысы саналады. Қоғам 
мен мемлекет ісіне келгенде әйелдер қауымы ер азаматтардан кем белсенділік танытып отырған жоқ. Яғни, 
әйел  тек отбасы төңірегінда ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік қызметте, бизнесте, денсаулық сақтау мен 
білім-ағарту жүйесінде жемісті жұмыс істеуде. Сондай ізгі жандардың бірі  Талдықорған қаласындағы облыстық 
ауруханасының  емханасындағы эндоскопия бөлмесінде  медбике болып    еңбек етіп келетін  Гүлсағира  МАЛБАЕВА.     

Гүлденгің келсе гүл өсір!
Көркейгің келсе қыз өсір!
Қызды гүлге теңейміз!
Гүлім неге демейміз,
Қыз өрісің емес пе,
Ата-ананың міндеті
Мәпелеп өсіру емес пе!
 Қыз дегенің Ана-ғой
Ұл да, қыз да, 
Анадан туған бала ғой.
Ана әлемді тербеткен
Жұмақтың  кілті ғой!
Көп баланы Анаға
Алла берген бала ғой
Болашағы Отанның
 Ұлы менен қызы ғой!
Қызды күнге теңейміз,
Күнім неге демейміз?
Я, халайық ардақтайық, 
қастерлейік
Кешегі қыз, бүгінгі  

ананы!
 

Болат ТОПАШЕВ

үлесіне тиген тірлік дер едім. Жаны 
дертті жанды жайдары күнге жетелеу 
- науқасты ауыр ой құшағынан аршып 
алудан басталады.  Дертті жанның 
жан көгін жарқыратуға, арман асқарын 
аласартпауға тырысу, адам бойындағы 
үміт шынарын құлатпауға барын салудың 
өзі аласапыран дүниеде оңай ма? Әрине 
оңай емес. Дәрігердің барлығы осындай 
ауыр жүкті арқалайды. Жүрегіндегі арда 
арманы үшін талмайды. Адамға пайдам 
тисе деген ойдың өзінен рахат табады» 
деген  оның әр сөзінен мамандығына деген 
мақтаныштың жылы лебі сезілді. 

 Кейіпкеріміздің сөзінше, хирург-дәрігер 
болып жұмыс істеу үшін берік жүйкеден 
басқа, шыдамдылық, ұстамдылық, 
сабырлылық қасиеттерге ие болуы тиіс. 
Осы бөлімде  медбике болып отыз жыл 
қызмет еткен Гүлсағира Байжұманқызының  
бойынан  да  біз осыны аңғардық. 

Дәл қазіргі  таңда  ол    емхананасыңдағы 
эндоскопия бөлмесінде  медбике болып 
жұмысын атқарып келеді. Айтуынша, 
айналасы сегіз жыл ішінде эндоскопиялық  
әдіс-тәсілдің  қыр-сырына қанығып  үлгерген. 

Панфилов ауданының  Қоңырөлең 
ауылында туып-өскен кейіпкеріміз дәрігерлік  
мамандықтың сыры – ең әуелі адамға деген 
сүйіспеншіліктен басталатындығын айтты. 

«Әр келген науқастың көңілінен 
шығу да  өнер ғой.  Мамандығым медбике 
болса  да   адамдармен қарым-қатынасты 
жақсартуға, олардың көңіл-күйіне көбірек 
назар аударуға тырысамын. Біз  тек 
асқазанды  тексермейміз, колоноскопия 

да жасаймыз, яғни,тоқішек пен тікішекті  
де   қараймыз. Бұл тіпті қызықты. Жалпы 
колоноскопия қарағалы төрт жылдай 
уақыт болды.  Бастапқыда  мұндай  
аппарат болған жоқ. Ал қазіргі жағдай 
басқаша, келген адамдарға  ауруын 
анықтап, бірден ем алуға да мүмкіндік 
туды. Келгендердің  емін алып кетіп 
жатқанына  өзім сондай риза боламын» 
дейді ол. 

«Мың кісінің алғысын бір сәтте алатын 
әлемдегі жалғыз адам –дәрігер ғана» депті  
көне білгірлердің бірі. Өмірін медицинамен 
ұштастырған кейіпкеріміз де жылдар бойы 
ел алғысына бөленіп келетін білікті маман.  
Бүгінде үш баланы тәрбиелеп, немере сүйіп  
отырған сегіз қырлы, бір сырлы  апайымызға 
әдемі қартайып, көпке үлгі бола беріңіз 
дейміз. Мерекеңіз құтты болсын, ақ желеңді 
абзал  жан!

 ӘН ӘЛЕМІ

ОНЫ ¤НЕРГЕ ЖЕТЕЛЕГЕН –       

– Музыка мен Динаяны не байланыс-
тырады? Музыканың өміріңіздегі алар орны 
қандай?

– Мүмкін махаббат пен шынайылық. Себебі, 
композитор музыка жазу арқылы өзінің сезімін 
жеткізеді. Ән айтуда сол сезімді сен шынайы 
жүрегіңнен өткізесің. Өнерде алдау, алаяқтық жоқ. 
Өйткені, өнер жан-жүрегіңнен шығады. Маған 
жалғандық, өтірік  ұнамайды, шынайылықты 
ғана бағалаймын. Сондықтан музыкамен мені 
байланыстыратын махаббат пен шынайылық деп 
ойлаймын. 

 – Өнерге қалай келдіңіз?
– Алғашында өзім үшін дауыс мүмкіндігімді 

тексеріп, әуестікпен ән жаздыртып жүрдім. Сол 
кезде дыбыс режиссерден бір продюсердің  
дауысыма қызығушылық танытып жүргенін естідім. 
Кейіннен екі продюсер іздеп келді. Олар  дауысым 
мен сыртқы келбетімнің үйлесім тауып тұрғанын 
айтып, сахнаға шығару туралы ұсыныс тастады. 
Бірақ, ұзақ ойландым. Шамамен бір жылға жуық 
уақыт өтті. Ол кезде басқа саланы таңдап, өмірімді 
сахнамен мүлде байланыстырмауды жөн көргенмін. 
Бірақ, сол тұста өмірімнің қиын кезеңдерінің 
бірі неке бұзу процесіне тап болдым. Бұл кезде  
күйзелісте жүрген едім, сахнада өзімді сынап 
көрейін деп шешіп, «Индиго» тобына қабылдануға 
өз келісімімді бердім.

– Байқауымша,  әндеріңіздің көбі лирикалық 
бағытта. Болашақта той әндерін, рэп жанрын 
қолға алу ойыңызда бар ма?

– Иә, менің репертуарымда негізінен лирикалық 
әндер басым. Тіпті,  кавер нұсқада ән айтатын 

Елімізді түрлі халықаралық байқауларда танытып, өзінің дарынымен дараланып 
жүрген жастарымыз баршылық. Солардың бірі – әнші Диная. Ол «Новая волна – 
2015» байқауының екінші орын иегері, «SuperStar Kz» және «Егіз лебіз» жобаларының 
қатысушысы. Болгария, Ресей, Чехия, Австрия, Италия, Германия, Испаниядағы 
халықаралық ән байқауларының лауреаты. Диная ел мәдениетін дамытуға қосқан үлесі 
үшін «Дарын»  және Президент сыйлықтарына да қол жеткізді. Халықаралық әйелдер 
күні қарсаңында өнер жұлдызына хабарласып, сұхбаттасқан едік.

ШЫНАЙЫЛЫЌ

болсам да лириканы таңдаймын. Неге десеңіз, 
лирикада тұңғиық бар. Музыканың мәні мәтін 
мағынасының тереңдігінде. Мағынасы жоқ 
әндерді ұнатпаймын. Себебі, тыңдаушының 
жүрегінде ешқандай із қалдырмайды. Ал той 
әндері – менің бағытым емес. Әрине, біз одан 
табыс табатынымыз рас. Бірақ, тойлар да 
әртүрлі форматта өтеді. Мысалы, мені үйлену 
тойларына, корпоративті кештерге шақырады. 
Лирикалық бағыттағы болса да тыңдағысы 
келетін жандар бар. Сондықтан, мен өз 

әнімді айтамын, тыңдармандарым одан ләззат 
алатынына сенемін.  Арасында орындайтын 
көңілді әндерім де кездеседі.

– «Егіз лебіз»  тележобасында  актер Аян 
Өтепбергенмен жұп болып өнер көрсеттіңіздер. 
Көпшілік оны жылы қабылдады. Алдағы 
уақытта өнерлеріңіз дуэт ретінде жалғасын 
таба ма?

– Осы жобада Аян менің әріптесім болғанына 
дән ризамын. Алдағы уақытта да біз бірге ән 
жаздыруды ойластырудамыз. Композиторларға 
бұл ойымызды айтып, ұсыныс та қалдырдық. 
Екеуміздің талғамымызға сай келетін жақсы 
ән жазылып жатса, дуэт ретінде ән орындап 
шығуымыз әбден мүмкін.  

– Аян қандай әріптес? Сіз жұп жағынан 
жолым болды деп сенімді түрде айта аласыз 
ба?

–Жұп жағынан жолым болғаны сөзсіз. Өйткені, 
ол адамгершілігі жоғары, дос ретінде мені кез 
келген уақытта қолдай алатын жан. Қажетті жерде 
кеңес те береді. Айталық, жоба барысында бір сәт 
әлсіздік танытып жылап қалсам, ол иығын тосып, 
сүйеніш бола білді. Жоба басында оның ән айтуда 
дауысының болуы мен үшін өте маңызды болды. 
Кейіннен бойында көптеген жақсы қасиеттер бар 
екеніне куә болдым.

 – Жобадан кейін тыңдармандарыңыздың 
қатары көбейе түсті ме? Жалпы көпшілік сізді 
қалай қабылдады?

– Бастапқы «Аянның жолы болмады» деген 
қорқынышты комментарийлер көптеп жазылды. 

Осыған орай жобадан бізді алып тастауларын 
сұрағым келді. Өйткені, моральдық тұрғыдан өте 
қиын соқты. Мен орыс тілді орындаушымын және 
қазақ тілінде сөйлейтін таза қазақтарға менің 
әнімді тыңдау мүлде қызық емес деп ойладым. 
Бірақ бір сиқыр пайда болды. Аянның айтуынша, 
біз «Музарт» тобының «Махаббат гүлі солмайды» 
әнін айтқанда көпшіліктің мен жайында ойлары 
өзгеріп, сол бағдарламадан кейін адамдар қолдай 
бастады. Тіпті, қанаттарым пайда болғандай 
сезіндім. Қолдауды сезінсең, сенімділік те 
болады. Бірақ, әрине, біз бірінші орын алған 
жоқпыз. Дегенмен, менің шығармашылығыма 
қызығушылық танытар тыңдаушыларымның 
қатары көбейе түсті. Бұл қатты қуантады.  

– Егер де, режиссерлерден киноға түсуге 
шақырту келсе, актерлыққа бет бұруға қалай 
қарайсыз?

– Қуана  қабыл алар едім. Шығармашылықта 
кез келген ұсынысқа келісуге дайынмын, өйткені 
өзімді өнердің басқа да қырынан сынап көргім 
келеді. Тек біздегі киноиндустрияда сәл-сәл 
көңілге қаяу салар тұстар бар. Әрине, нашар 
дамып жатыр деп айта алмаймын. Бұл салада 
әр режиссердің сүйікті актері бар және олар 
қандайда бір себептермен кинода жаңа актерді 
көргісі келмейді. Бұл жаңа актерлердің танылуына 
тұсау салғанмен бірдей.

– Пандемия сіздің шығармашылығыңызға 
әсерін тигізді ме?

– Жалпы  пандемия менің ғана 
шығармашылығыма әсер етіп қойған жоқ. Менің 
ойымша, барлық адамдарға өз әсерін тигізіп 
жатыр. Алда не боларын уақыт көрсетер. Бірақ, 
әрдайым өзіме «Дина сені бәрі жақсы көреді, бәрі 
жақсы жолады» деген сөзді қайталаймын. Ол 
маған күш-жігер береді. Сондықтан бәрі жақсы 
боларына сенемін.

– Әңгімеңізге рахмет!
Айгерім ЕСІМХАН, 

№12 орта мектеп-гимназиясының 
10-сынып оқушысы.

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ 

ӨМІР-ӨЛЕҢ

Ардақтайық 
ананы

С. ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ.



10
Қабанбай батыр көшесі, 32
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

№9 (1012) 05.03.2021

О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ СОГЛАШЕНИЯ  О ПЕНСИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ СТРАН ЕАЭС

О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДОХОДНОГО НАЛОГАПРИ 

ИЗЪЯТИИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ НА ЦЕЛИ УЛУЧШЕНИЯ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ И (ИЛИ) ОПЛАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ 

ВКЛАДЧИКОВНА ИЗЪЯТИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЕНПФ С 

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОПЕРАТОРАМИ
АО «ЕНПФ» информирует о 

вступлении в силу с 01.01.2021 г. Со-
глашения о пенсионном обеспече-
нии трудящихся государств-членов 
Евразийского экономического союза 
от 20.12.2019г., разработанного Ев-
разийской экономической комиссией 
совместно с государствами Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). 

Основная цель данного Согла-
шения – формирование, сохране-
ние и реализация пенсионных прав 
трудящихся на тех же условиях, что 
и граждан государства трудоустрой-
ства. 

Отметим, что согласно Со-
глашению трудящимися являются 
граждане Казахстана, Российской 
Федерации, Кыргызстана, Армении 
и Беларуси, у которых формируются 
либо формировались пенсионные 
права посредством осуществления 
трудовой или иной деятельности 
на территории другого государства-
члена ЕАЭС.

Соглашение определяет по-
рядок и механизм экспорта пенсии 
из одной страны Союза в другую, 
предусматривает суммирование ста-
жа работы в государствах ЕАЭС для 
определения права на пенсию. 

Вместе с тем, урегулирован 
вопрос медицинского освидетель-
ствования трудящегося, в том числе 
заочного медицинского освидетель-
ствования при назначении пенсии 
по инвалидности, а также закрепле-
ны переходные положения, которые 
определяют порядок назначения и 
выплаты пенсии за периоды работы 
до и после вступления в силу Согла-
шения.

Учитывая, что каждое 
государство-член ЕАЭС будет вы-
плачивать трудящемуся часть пен-
сии, адекватную периоду работы 

Согласно Закону о пенсионном 
обеспечении,единовременная пенсионная 
выплата – сумма пенсионных накоплений, 
сформированных за счет обязательных пен-
сионных взносов и (или) обязательных про-
фессиональных пенсионных взносов, изыма-
емая вкладчиком (получателем) из ЕНПФ в 
целях улучшения жилищных условий и (или) 
оплаты лечения.

Пенсионные накопления – деньги вклад-
чика (получателя пенсионных выплат), учи-
тываемые на его индивидуальном пенсион-
ном счете в ЕНПФ, включающие пенсионные 
взносы, инвестиционный доход, пеню и иные 
поступления.

Пенсионные взносы при поступлении на 
индивидуальный пенсионный счет вкладчика 
не облагаются индивидуальным подоходным 
налогом (ИПН). Пенсионные накопления под-
лежат налогообложению при выплате.

В целях определения порядка налогоо-
бложения сумм единовременных пенсионных 
выплат Налоговый кодекс дополнен статьей 
351-1 «Особенности исчисления, удержания 
и уплаты индивидуального подоходного на-
лога с единовременной пенсионной выплаты 
в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан о пенсионном обеспечении».

Согласно Налоговому кодексу,ЕНПФ, 
как налоговый агент, производит исчисление 
ИПН при переводе единовременной пенсион-
ной выплаты, рассчитанной в соответствии с 
Законом о пенсионном обеспечении, на бан-
ковский счет получателя и (или) уполномо-
ченного оператора.ИПН исчисляется путем 
применения ставок, установленных статьей 
320Налогового кодекса (10%), к сумме еди-
новременной пенсионной выплаты.

ЕНПФ производит удержание и перечис-
ление суммы ИПН в государственный бюд-
жет согласно пункту 2 статьи 351-1 Налого-
вого кодекса по одному из следующих двух 
способов, выбранному вкладчиком:

1) единовременно, не позднее дня осу-
ществления единовременной пенсионной 
выплаты в порядке, предусмотренном ста-
тьей 351 Налогового кодекса;

2) ежемесячно равными долями в тече-
ние не более шестнадцати летпри выходе на 
пенсию (по установленному ЕНПФ графику 
для пенсионных выплат).

Решение вкладчика по выбору способа 
уплаты ИПН должно быть отражено в его за-
явлении, поданному уполномоченному опе-
ратору. 

При подаче заявления вкладчиком об 
удержании ИПНединовременно ЕНПФ при 
осуществлении единовременной пенсионной 
выплаты будет удерживать ИПН сразу с сум-
мы единовременной пенсионной выплаты.

Пример:
• сумма пенсионных накоплений на ИПС 

вкладчика = 8 500 000 тенге
• порог минимальной достаточности пен-

сионных накоплений = 3 500 000 тенге
• сумма, доступная к единовременной 

пенсионной выплате = 8 500 000 - 3 500 000 
= 5 000 000 тенге

В результате анализа поступающих от 
уполномоченных операторов заявок на по-
лучение единовременных пенсионных вы-
плат можно выделить следующие основные 
причины и дать советы по их устранению и 
недопущению впредь. 

Первая причина:в заявлении вкладчика, 
поданном уполномоченному оператору, ука-
зананекорректная сумма для изъятия,в том 
числеспревышением имеющихся пенсион-
ныхнакоплений. 

Рекомендация: проверять актуальную 
информацию о своих пенсионных накопле-
ниях, включая сведения о доступной сум-
ме (в личном кабинете на сайте enpf.kz, в 
мобильном приложении ЕНПФ, на портале 
egov.kz) непосредственно перед подачей 
заявленияуполномоченному оператору на 
получение единовременных пенсионных 
выплат.

Вторая причиназаключается в том, что 
неправильно указана сумма для изъятия 
при выборе способа оплаты индивидуаль-
ного подоходного налога (ИПН). 

Рекомендация: при целевом изъятии 
накоплений(на жилье, лечение) вкладчик 
имеет право выбрать один из двух способов 
оплаты ИПН. Первый способ – воспользо-
ваться отсрочкой уплаты ИПН и оплатить 
ИПН ежемесячно равными долями в тече-
ние не более шестнадцати лет после выхо-
да на пенсию (по установленному графику 
пенсионных выплат из ЕНПФ). Второй спо-
соб –уплатить налог в полном объеме сразу 
приединовременнойпенсионной выплате.
Способ уплаты ИПН следует указать в за-
явлении уполномоченному оператору. 

Если вкладчик решает воспользоваться 
отсрочкой по уплате ИПН, то необходимо 
указать в заявлении сумму для изъятия без 
вычета ИПН. 

Если вкладчик решает оплатить ИПН 
сразу в полном объеме, то он должен ука-
зать в заявлении суммудля изъятия за вы-
четом ИПН в размере 10%.

Обе суммы уже указаны в выписке, 
предоставляемой ЕНПФ вкладчику, для 
его удобства и самостоятельного выбора.
Указанная вкладчиком сумма дляизъятия 
будет переведена из ЕНПФ на его специ-
альный счет, открытый у уполномоченного 
оператора.

Третья причина:взаявлениивкладчика 
былауказана сумма, запрашиваемаяк изъ-
ятию, без учета порога минимальной до-
статочности (например, указана вся сумма 
пенсионных накоплений, имеющаяся на ин-
дивидуальном пенсионном счете).

гражданина страны ЕАЭС, имеюще-
го пенсионные накопления в ЕНПФ, 
право на их единовременное получе-
ние переходит к его наследникам при 
предоставлении в ЕНПФ правоустанав-
ливающих документов, определенных 
законодательством Казахстана.

Сообщаем, что до перехода к циф-
ровому взаимодействию через инте-
грированную информационную систе-
му ЕАЭС стороны будут использовать 
бумажный документооборот.

С полным текстом Соглашения 
вы можете ознакомиться на сайте Ев-
разийской экономической комиссии по 
ссылке https://docs.eaeunion.org/docs/
ru-ru/01424533/itia_13012020 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 
года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учре-
дителем и акционером ЕНПФ явля-
ется Правительство Республики 
Казахстан в лице ГУ «Комитет госу-
дарственного имущества и привати-
зации» Министерства финансов Ре-
спублики Казахстан. Доверительное 
управление пенсионными активами 
ЕНПФ осуществляет Националь-
ный Банк Республики Казахстан. С 
1 января 2016 года функции по вы-
работке предложений по повышению 
эффективности управления пенсион-
ными активами переданы Совету по 
управлению Национальным фондом. 
В соответствии с пенсионным за-
конодательством ЕНПФ осущест-
вляет привлечение обязательных 
пенсионных взносов, обязательных 
профессиональных пенсионных взно-
сов, добровольных пенсионных взно-
сов, пенсионные выплаты, индивиду-
альный учет пенсионных накоплений 
и выплат, предоставляет вкладчику 
(получателю) информацию о состоя-
нии его пенсионных накоплений (под-
робнее на www.enpf.kz).

Законодательством предусмотре-
но, что для получения единовременных 
пенсионных выплат из ЕНПФ вцелях 
улучшения жилищных условий и (или) 
оплаты лечения вкладчики обраща-
ются к уполномоченным операто-
рам, определенным Правительством 
Республики Казахстан, с заполнением 
электронныхзаявленийнаинтернет-
ресурсе уполномоченного оператора. 

В своем заявлении вкладчик указы-
ваетцели использования единовремен-
ных пенсионных выплат и доступную 
сумму, направляемую на целевое ис-
пользование. Уполномоченный оператор 
рассматривает и принимает решения 
об одобрении заявлений вкладчиков, 
взаимодействует с ЕНПФ по переводу 
единовременных пенсионных выплат из 
ЕНПФ на специальные счета вкладчи-
ков, открытые у уполномоченного опера-
тора, осуществляет мониторинг за целе-
вым использованием единовременных 
пенсионных выплат.

Взаимодействие между ЕНПФ и 
уполномоченными операторами осу-
ществляется посредством электронного 
обмена информацией и на основе соот-
ветствующих соглашений о взаимодей-
ствии. 

В настоящее время ЕНПФ заключе-
ны соглашения о взаимодействии с АО 
«Жилищный строительный сберегатель-
ный банк «Отбасы банк», АО «Народный 
банк Казахстана»,АО «AltynBank», АО 
«Банк ЦентрКредит».

Соглашение определяет порядок 
информационного взаимодействия и 
обмена информацией между уполно-
моченным оператором и ЕНПФ по во-
просам учета, перевода и возврата еди-

новременных пенсионных выплат, 
а также обязанности и ответствен-
ность каждой из сторон соглашения, 
включая условия и обязательства по 
сохранению конфиденциальности 
информации.

Интеграция информационных 
систем ЕНПФ и уполномоченных 
операторов осуществляется посред-
ством интеграционного сервиса на 
веб-портале «электронного прави-
тельства». 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 
года на базе АО «НПФ «ГНПФ». 
Учредителем и акционером ЕНПФ 
является Правительство Республики 
Казахстан в лице ГУ «Комитет госу-
дарственного имущества и привати-
зации» Министерства финансов Ре-
спублики Казахстан. Доверительное 
управление пенсионными активами 
ЕНПФ осуществляет Националь-
ный Банк Республики Казахстан. 
С 1 января 2016 года функции по 
выработке предложений по повы-
шению эффективности управления 
пенсионными активами переданы 
Совету по управлению Националь-
ным фондом. В соответствии с 
пенсионным законодательством 
ЕНПФ осуществляет привлечение 
обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, добровольных 
пенсионных взносов, пенсионные 
выплаты, индивидуальный учет 
пенсионных накоплений и выплат, 
предоставляет вкладчику (получа-
телю) информацию о состоянии его 
пенсионных накоплений (подробнее 
на www.enpf.kz).

и отчислениям пенсионных взносов в 
стране трудоустройства, с 01.01.2021г. 
необходимо, чтобы трудящиеся офици-
ально оформляли трудовые отношения 
с работодателями в государствах-членах 
ЕАЭС, то есть в обязательном порядке 
своевременно заключали трудовые или 
гражданско-правовые договоры.

При этом следует отметить, что в со-
ответствии с Соглашением право на пен-
сию, за исключением накопительной пен-
сии, а также трудовых (страховых) пенсий 
по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца, возникает при наличии не менее 
12 полных месяцев стажа работы, при-
обретенного на территории государства-
члена (после вступления Соглашения в 
силу), согласно законодательству которо-
го трудящийся претендует на назначение 
пенсии. 

Компетентным органом по реализа-
ции Соглашения в Казахстане является 
ЕНПФ, в который могут обращаться тру-
дящиеся за получением необходимой 
консультации, а в последующем при 
формировании права - с документами 
для направления в компетентные органы 
государств-членов, в которых они осу-
ществляли трудовую деятельность и бу-
дут иметь право на получение пенсии за 
проработанные периоды.

В Казахстане Соглашение распро-
страняется на правоотношения по упла-
те трудящимися пенсионных взносов в 
ЕНПФ и, соответственно, в случае фор-
мирования трудящимися стран ЕАЭС 
пенсионных накоплений в ЕНПФ, право 
на их получение у трудящихся возникает 
в соответствии с законодательством Ка-
захстана:

при достижении пенсионного возрас-
та;

при установлении инвалидности 1 и 
2 групп, если инвалидность установлена 
бессрочно, 

а в случае смерти трудящегося - 

• начисленный доход в виде единовремен-
ной пенсионной выплаты = 5 000 000 тенге

• сумма ИПН к удержанию и перечислению 
в бюджет = 5 000 000*10%= 500 000 тенге

• сумма дохода в виде единовременной 
пенсионной выплаты, за вычетом удержанного 
ИПН у источника выплаты = 5 000 000 – 500 
000 = 4 500 000 тенге.

При подаче заявлениявкладчикомоб удер-
жании ИПНежемесячно равными долями-
ЕНПФ при осуществлении единовременной 
пенсионной выплаты будет исчислять сумму 
ИПН без удержания и перечисления в государ-
ственный бюджет. Удержание и перечисление 
исчисленного ИПН будет осуществляться при 
достижении физическим лицом пенсионного 
возраста равными долями в течение не более 
шестнадцати лет по установленному ЕНПФ 
графику для пенсионных выплат.

Пример:
• сумма пенсионных накоплений на ИПС 

вкладчика = 8 500 000 тенге
• порог минимальной достаточности пен-

сионных накоплений = 3 500 000 тенге
• начисленный доход в виде единовремен-

ной пенсионной выплаты = 5 000 000 тенге
• сумма исчисленного ИПН = 5 000 000 * 

10%= 500 000 тенге
• сумма дохода в виде единовременной 

пенсионной выплаты без удержания ИПН у ис-
точника выплаты = 5 000 000 тенге.

Если вкладчик решает выбратьпервый 
способ - оплатить ИПН сразу в полном объеме, 
то он должен указать в заявлении сумму, за-
прашиваемую для изъятия, за вычетом ИПН в 
размере 10%. Если вкладчик решает выбрать 
второй способ –воспользоваться отсрочкой по 
уплате ИПН, то ему необходимо указать в за-
явлении сумму, запрашиваемую для изъятия, 
без вычета ИПН.

Обе суммы уже указаны в выписке, предо-
ставляемой ЕНПФ вкладчику, для его удоб-
ства и самостоятельного выбора. Указанная 
вкладчиком сумма, запрашиваемая к изъятию, 
поступит из ЕНПФ на его специальный счет, от-
крытый у уполномоченного оператора.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе 
АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером 
ЕНПФ является Правительство Республики 
Казахстан в лице ГУ «Комитет государственно-
го имущества и приватизации» Министерства 
финансов Республики Казахстан. Доверитель-
ное управление пенсионными активами ЕНПФ 
осуществляет Национальный Банк Республики 
Казахстан. С 1 января 2016 года функции по вы-
работке предложений по повышению эффек-
тивности управления пенсионными активами 
переданы Совету по управлению Националь-
ным фондом. В соответствии с пенсионным 
законодательством ЕНПФ осуществляет при-
влечение обязательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, добровольных пенсионных взносов, 
пенсионные выплаты, индивидуальный учет 
пенсионных накоплений и выплат, предостав-
ляет вкладчику (получателю) информацию о 
состоянии его пенсионных накоплений (под-
робнее на www.enpf.kz)

Рекомендация: в заявлении следует ука-
зыватьсумму, в пределахсуммы, доступной 
для изъятия и указанной в выписке, получен-
ной вкладчиком в ЕНПФ.

Четвертая причина: в заявлении была 
указананеактуальнаясумма, не учитывающа-
яизменения в сумме пенсионных накоплений 
из-за рыночных колебаний инвестиционного 
дохода в результате изменений курсов валют 
или стоимости финансовых инструментов в 
инвестиционном портфеле пенсионных акти-
вов. 

Рекомендация: проверять актуаль-
ную информацию о своих пенсионных на-
коплениях, включая сведения о доступной 
сумме,непосредственно перед подачей за-
явки на получение единовременных пенсион-
ных выплат.

Пятая причина: вкладчиком были поданы 
повторные, дублирующиеся заявки.

Рекомендация: подождать.В соответ-
ствии с законодательством в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления в ЕНПФ 
электронного уведомления от уполномочен-
ного оператора ЕНПФ переводит оператору 
сумму единовременной пенсионной выплаты 
для последующего зачисления на специаль-
ный счет вкладчика (получателя), открытый 
уполномоченным оператором.

Если от ЕНПФ уполномоченному опера-
тору не поступило электронное уведомление 
об отказе в перечислении выплаты с указа-
нием причины отказа, то вкладчику следует 
подождатьпять рабочих дней до наступления 
даты перевода суммы накоплений на его спе-
циальный счет и не подавать повторные за-
явления уполномоченному оператору.

Напомним, что при наличии у вкладчика 
в ЕНПФ суммы, превышающей порог доста-
точности, заявление на ее использование мо-
жет быть поданонеограниченное количество 
раз. Если по какой-либо причине вкладчику 
было отказано в удовлетворении заявления 
на получение единовременной пенсионной 
выплаты, то, устранив причину отказа, можно 
подать заявление уполномоченному операто-
ру повторно. Если вкладчик желает исполь-
зовать свои накопления на разные цели, то 
можно подать отдельные заявления на эти 
цели в пределах доступной для изъятия сум-
мы.

Также напоминаем, что все вопросы, свя-
занные с подачей заявления и с условиями 
целевого использования пенсионных нако-
плений для улучшения жилищных условий и 
(или) оплаты лечения рассматриваются упол-
номоченным операторомпо принципу «одно-
го окна» и отдельного обращения в ЕНПФ не 
требуется.



06.05 Д/ф «Дала өркениеті»
06.30 «Tolagai»
07.30 «Атамекен»
08.00, 01.50 «Aqsayyt»
08.20, 02.10 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»
09.00 Деректі фильм
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00 «Егіз лебіз»
14.00 К/ф «Қара қабылан»
16.20Айқын Төлепбергеннің 
концерті
17.10 «Қымбат жандар»
20.00, 01.00 «APTA»
20.50 «Жүзден жүйрік»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.20 «Назар аудар» 
театрының концерті
02.40 Д/ф «Жер төресі»

Хабар

06.00 «Олжалы отбасы»
06.30Концерт «Тұған ел»
08.30, 00.00 «За что я люблю 
Казахстан и казахстанцев»
09.50 «Самопознание»

Бейсенбі - Четверг, 11 наурыз Сенбі - Суббота, 13 наурыз

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  14 наурыз

06.05 Д/ф «Дала өркениеті»
06.25, 17.00, 20.00, 00.10Aqparat
07.00 «Tansholpan»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00, 21.30 Т/х «Махаббат, 
қызық мол жылдар»
13.00 «Ауылдастар»
13.30 «Тұлға»
14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Қымбат жандар»
16.00 Т/ф «Жарланған 
жүректер»
17.15 «Көніл толқыны»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.20 Т/х «Тәуіп Хо Жун»
01.35 «Теледәрігер»
02.30 Д/ф «Тәуелсіздік тарлан-
дары»

Хабар

06.00«Қус қанат ғұмыр» 
концерті
08.00 Д/ф «Алпыстан асып 
барамын»
08.45 Сериал «Женатики»
09.45 Д/ф «Время действий. 
Служить народу»
10.15, 17.00  «Qalamaimyn»
11.15, 00.30Т/х «Егіз жүрек»
13.00, 21.30 «Қолдая жолда»
15.00 «Бүгін»
16.00 Т/х «Сырластар»
18.00«Антрапоид»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Біздің назарда»
21.00 Итоги дня
23.30 «Әсем әуен»

Астана  

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген» 
07.00 «Суюзмультфильм»
08.00, 14.05М/с «Маша и Мед-
ведь»
10.00, 22.00Т/х «Кекеш келін»
11.30, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан»
12.30, 23.10 Т/х «Айдаhарлар 
шайқасы» 
14.00 «30 лет Независимости»
14.50, 03.50 Сериал «Вопреки 
всему»
15.50, 04.35 «Қарлығаш күзет 
агенттігі»
16.20 Т/Х «Ханзада Жумонг»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00, 01.10«Astana times»
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 Д/ф «Біреудің есебінен»
02.45 «KazNet»
03.05 «Үздік әзілдер»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірігей»

Евразия

06.00,03.40Т/х «Қарлығаш үя 
салғанда-2»
06.45 «Той заказ»
07.15, 02.55 «Ән Дария»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15 «112» 
14.30 «Qoslike»
18.30, 02.25 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 Сериал «Курорт цвета 
хаки»
20.00 «Главные новости»
20.30 Сериал «Такая работа-2»
00.00 Сериал «Ментовские 
войны-5»
01.40 «П@утина»

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 Д/ф «дала өркениеті»
06.30, 02.50 «Ғасырлар үні»
07.00 Aqparat
07.35М/ф «Оқсыз оқиғасы»
08.00 М/ф «Мұзбалақ»
09.00 Д/ф «Рәсімдер»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
12.40 К/ф «Аманат»
15.10 «Сағындырған әндер-ай» 
мерекелік концерт
20.00, 01.20 «Masele»
20.30, 23.00 «Егіз лебіз» талант-
шоу
22.30, 23.20 Т/х «Елшінің қызы»
23.50 «Әзіл әлемі»
01.50 Д/ф «Тәуелсіздік тарлан-
дары»
02.20 «Ауылдастар»

Хабар

06.00 «Олжалы отбасы»
06.30 «Сені сағындым» концерті
08.30, 23.00 «За что я люблю 
Казахстан и казахстанцев»
09.50 «Өзін-өзі тану»
10.00 «Tangy fresh»
11.00, 00.15 «Қым мықты?»
12.00 «Біржан сал»
14.00, 01.15«Dimash Show. 
Самғау»
15.00 «Хит жазамыз»
16.00 Т/х«Қазақ Хандығы»
18.15 «Ән әлемі»
19.00 «Дала battle»
20.00 «Отдел журналистких рас-
следований»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 Ток-шоу «Хабарлас»

Астана  

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00, 17.30, 04.10 «Үздік 
әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.30, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан» 
12.30, 23.10 Т/х «Айдаhарлар 
шайқасыз» 
14.00Х/ф «Танцор диско»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00 «Үздік әзілдер»
20.55 «Loto 6/49» 
00.20 Х/ф «Доспехи Бога» 
02.20 «Bas times»
03.20 Той жыры
03.50 «KazNet»

Евразия

06.00 Т/х «ОА»
06.45 «Ән Дария»
07.30 «Тамада Battle»
08.30 «Личные обстоятельства»
10.00 Сериал «Журавль в небе»
12.25 «Фабрика грез» 
12.45 «Любовь вне конкурса»
16.20 «Лучше всех!»
18.00, 03.50 «Сенбілік 
жаналықтар»
18.35 «Ең алғашқы...»
20.00 «Главная тема»
20.30 «Парламент online»
20.55Х/ф «Се Ля Ви»
00.40 «Интердевочка»
03.05 «П@утина+»

КТК

07.05, 04.40, 05.30 «КТК» 
Қоржынынан»
08.00, 03.20 Т/х «Үлкен үй»
08.50, 04.25 «Қыз қылығы»

09.10, 04.00 «Басты рөлде»
09.40 «КТКweb»
10.00 «Смеяться разрешается»
11.50 «Декорация убийства»
15.30 «Аталар сөзі»
18.10 «Мерекелік концерт»
19.40 «Ән мен әнші»
21.00 «Большие новости»
22.00«Ты только мой»
01.30 «Шелест»
02.20 К/ф «Ойыннан от шығады»

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Спорт тайм» 
11.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері» 
11.30 «Экорейд»  
11.45 «Қазақ тілі»  
12.00 «Әкелердің әңгімесі»  
12.40 «Желі KZ» 
13.00 «Арнайы репортаж» 
13.30 Д/ф «Кең ауқымда»
14.00 «Олжа» 
14.30 «Ұлт ұлағаты» 
15.00 «Белоснежка» ертегісі
16.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
16.30 Д/ф «Мәдени қазыналар»
16.45 «Саулықтың сыры»
17.00 «Зерде» 
17.35 «Полиция қызметі» 
17.45 «Ауырып ем іздегенше»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Қателік» 
19.15 «Әсем әуен» 
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.05 «Қазақстанда жасалған»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Единый народ» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Сезім сергелдеңі» үнді 
фильмі
00.25 Әнұран

31 канал

06.00 «1001анекдот»
06.20, 01.10 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
07.20 Информбюро
08.20 «Экстрасенсы-детективы»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.00 «What’s up?»
13.00 «Супер Ханым»
15.20 Х/ф «Отчаянный-2»
18.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Отчаянный-2»
20.00 Х/ф «Скайлайн»
22.00 «Неге?»
23.30 «Музықалық сағат»
03.30 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00 «Гу-гулет»
08.00, 04.50 «Айна-online»
09.00 «Руслан и Людмила: Пере-
загрузка»
10.40, 02.00 «Измайловский 
парк»
12.40 Х/ф «Марафон желаний»
14.50, 03.00 Т/х «Тақиясыз 
періште»
17.00 Т/х «Зың-зың күлпәш»
18.45 «Jaidarmancup»
20.45 Шоу «Маска»
00.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши»
02.30 Т/х «Тракторшы»
05.30 «Қуырдақ»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

10.00 «Tangy fresh»
11.15 Наурыздағы хикая
11.30, 23.00 «Наурыз 
нықыштары», «Көрісу күні»
12.15 «Наурыз. KZ»
14.00, 01.15 «Dimash Show. 
Жанашыр»
18.30 «Мәжіліс.kz»
19.00 «Ән әлемі»
19.45 «Хит жазамыз»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 «Большая неделя»

Астана 

 
06.00 Қаламгер
06.30, 05.10 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «ТeleBingo»
10.25, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
12.00, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан»
13.10, 23.10 Т/х «Айдаhaрлар 
шайқасыз»
14.50 Х/ф «Доспехи Бога»
16.50 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00 Үздік әндер
20.45 Аялы алақан
00.20 «Azil keshi»

01.30 «Астана кеші көнілді» 
03.30 «KazNet»
03.50 «Әзілстан» жасарын 
камера
04.10 «Ән мен әзіл» 
концерттік

Евразия

06.00 Т/х «АО»
06.40, 03.20 «Ән Дария»
07.45 «Тамада Battle»
08.45 «Воскресные беседы»
09.00«Личные обстоятель-
ства»
13.15 «Грех»
15.20 «Точь-в-точь»
18.00, 02.50 «Basty 
bagdarlama»
18.35 «Әкемізге қалындық»
20.00 «Аналитика»
20.55 «Одна на двоих»
01.00 «Я почти знаменит»
02.05 «П@ytina+»

КТК

07.05, 04.45, 05.30 «Өнерлі 
отбасы»
07.50 «Мерекелік концерт»

08.20 «Ән мен әнші»
09.30 «Смеяться разреша-
ется»
11.30 «Ты только мой»
15.30 «Аталар сөзі»
16.40 «Там, где нас нет»
21.00 «Портрет недели»
22.00 «Свадебное платье»
00.00 «Шелест»
01.40 «Иная реальность»
02.10 К/ф «Қайсар ғашықтар»
03.45 «Аталар сөзі»

Жетісу

07.00 Әнұран
07.10 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Әдебиет пен адамзат»  
11.00 «Зерде» 
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 «Жүрек сөзі» 
12.35 «Тәуелсіздік тұлғалары»   
13.00 «Қателік»  
13.40 «Единый народ» 
14.05 «Әсем әуен» 
14.30 «Қазақстанда жасалған» 

15.00 «Кот в сапогах» ертегісі
16.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
16.30 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
16.45 «Саулықтың сыры»
17.00 «Қазақ үні»
17.35 «Полицейская служба» 
17.45 «Ауырып ем іздегенше»
18.00 «Спорт-тайм» 
18.30 «Олжа» 
19.05 «Ұлт құндылығы»
19.30 «Әкелердің әңгімесі» 
20.15 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 К/ф «Әкемді жалға 
беремін»
00.15 Әнұран

31 канал

06.00 «1001 анекдот»
06.40, 02.10 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері
07.10 «Супер ханым»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 М/с «Тимон  и Пумба»

12.00 «»Элоиза-2: Рожде-
ство»»
14.20 Х/ф «Невероятное путе-
шествие мистера Спивета»
16.50 Х/ф «Скайлайн»»
19.00 «Тревожный вызов»
20.50 «Сеть»
23.20«Музықалық сағат»
04.00 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00 «Гу-гулет»
08.00, 04.35 «Айна-online»
09.00 «Jaidarmancup»
11.00, 01.40 
«Юмор!Юмор!Юмор!»
12.00«Орёл и решка»
13.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие идовой чаши»
15.00, 03.00 Т/х «Тақиясыз 
періште»
17.10 Т/х «Зың-зың күлпәш»
19.00 «Бастық боламын»
21.00 Х/ф «Афера под при-
крытием»
23.30Х/ф «24 часа на жизнь»
05.30 «Қуырдақ»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

КТК

07.05, 19.30Кешкі жаңалықтар
07.30, 04.10Т/х «Жимаудың 
жетістігі» 
08.20Т/х «Қара теңіз»
09.35 «Мерекелік концерт»
10.10 Новости
10.50 «Было дело»
11.50, 23.35«Лесник. Своя 
земля»
13.50, 21.40 Х/ф «Никогда не 
сдавайся»
16.00, 01.30 «Шелест»
18.00 Т/х «Бір кем дүние»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.20 «Астарлы ақиқат» 
ток-шоу
21.00 Вечерние новости
21.40 «Маркус»
23.45 «Лесник. Своя земля»
03.05 «Той Beststar»
04.50, 05.20 Кешкі жаңалықтар

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» 
17.45 «Ауырып ем іздегенше»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Дәрігер кеңесі» 
19.15 «Ковид шолу»
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Сегодня»  
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.20 «Ковид шолу»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де анам 
жайлы» (106-серия)  
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости 
23.25 Ковид-шолу
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 канал

06.00 «1001 анекдот»
06.30, 03.40 Алдараспан, Ныса-
на, Шаншар әзілдері
07.10 «Информбюро»
08.20 «Экстрасенсы-детективы»
09.30 «Күн сақшылары»
11.00, 23.30 Сериал «Ананди»
13.20 Сериал «Воронины»
15.50 «Экстрасенсы-детективы»
17.00, 01.30 «Кел татулайсайық»
19.50 «Сөздің шыны керек»
20.00 «Информбюро»
21.10 Сериал «Потомки солнца»
22.30 Сериал «Паутина-3»
04.30 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал 

06.00, 04.50 «Қуырдақ»
06.50 «Айна-Online»
07.10, 13.30 Т/х «Тек қана 
қыздар»
09.00 «Смеяться разрешается»
10.30, 18.30 Сериал «Скорая 
помощь»
12.30, 20.30 Т/х «Ерке мұн»
15.30, 01.40 «Гранд»
16.30, 00.40 «Крепостная»
17.30, 23.40 Сериал «Выбор 
матери»
21.30 Т/х «Зың-зың күлпәш»
22.20, 03.30 Т/х «Жалдамалы 
қалындық»
23.20 Скетчком «Q-eli»
02.50 Т/х «12 күн»
04.10 «Гу-гулет»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

КТК

   7 КАНАЛ

06.05 Д/ф «дала өркениеті»
06.25, 17.00, 20.00, 00.55 Aqparat
07.00 «Tansholpan»
10.00, 18.00 Т/х «Біздің әпке»
12.00, 21.30 Т/х «Махаббат, қызық 
мол жылдар»
13.00 «Аулдастар»
13.30 Д/ф «Бірегей»
14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Әлем айнасы»
15.30 «Алтын бесік»
16.00 Т/х «Жаралнған жүректер»
17.15 «Көніл толқыны»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Елшінің қызы»
23.30 Т/х «Тәуіп Хо Жун»
00.20 «Parasat maidany» 
01.30 «Ashyq alan»
02.20 «Теледәрігер»

Хабар

06.00 «Іңкөрім ай» концерті
08.00 Т/х «Алпыстан асып бара-
мын»
08.45 Сериал «Женатики»
09.45 Д/ф «Время действий. На-
ция, устремлённая в будущее»
10.15, 17.00 «Qalamaimyn»
11.15, 00.30 Т/х «Егіз жүрек»
13.00, 21.30 «Қолда я жолда»
15.00 «Бүгін»
16.00 Т/х «Сырластар»
18.00 «Искатель воды»
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
23.30 «Әсем әуен»
 
Астана  

06.00 «Ән мен әзіл»концерттік
06.30 «Күлдірген»
07.00 «Союзмультфильм»
08.00, 14.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.30, 21.00 Т/х «Сүлеймен 
Сұлтан»
12.30, 23.10 Т/х «Айдаhарлар 
шайқасыз» 
14.00 «30 лет Независимости»
14.50, 03.50Сериал «Вопреки 
всему»
15.50, 04.35 «Қарлығаш күзет 
агеттігі»
16.20 Т/х «Ханзада Жумонг»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр» 
20.00, 01.10 «Астана таймс»
20.55 Loto 5/36
00.20 «Қош келдініз»
02.00 Д/ф «Біреудің есебінен»
02.45 «KazNet»
03.05 «Үздік әзілдер»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

Евразия

06.00 Т/х «Қарлығаш үя 
салғанда»
06.45 «Той заказ»
07.15, 03.40 «Ән Дария»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «Жди меня» Казахстан»
13.00 «Пендеміз ғой»
14.00 «112»
14.15 «112»
14.30 «Qoslike»
18.30, 03.10 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Заң сөйлесін»
20.00 «Главные новости»
20.30 «Поле чудес»
21.45 Х/ф Сериал«Такая рабо-
та-2»
01.00 «Бурунов без разницы»
02.25 «П@утина+»

КТК

07.05, 19.30, 04.40, 05.10Кешкі 
жаңалықтар
07.30, 04.00 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08.20 Т/х «Қара теңіз»
09.35 «Мерекелік концерт»
10.10 Новости
10.50 «Было дело»
11.50«Лесник. Своя земля»
14.00«Никогда не сдавайся»
16.00, 01.15«Шелест»
18.00 Т/х «Бір кем дүние»
20.00, 02.10 «Дау-дамайсыз»
20.35, 02.30 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40 Х/ф «Декорация убийства»
02.50 «Той Beststar» 

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» 
17.45 «Ауырып ем іздегенше»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы»  
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Бүгін»  
20.00 Ковид-шолу 
20.15 «Дорожная карта занято-
сти» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Желі КZ» 
21.15 Ковид-шолу
21.30 Итоговые новости
22.00 «Болмыс» ток-шоуы
22.50 «Әсем әуен» 
23.00 Новости 
23.25 Ковид-обзор
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 канал

06.00 «1001 анекдот»
06.30 Алдараспан, Нысана, Шан-
шар әзілдері
07.10, 20.00 Информбюро
08.20, 16.00«Экстрасенсы-
детективы»
09.30 Сериал «Күн сақшылары»
11.00 Сериал «Ананди»
13.00 «What’s up?»
13.50«Элоиза-2: Рождество»
17.00, 02.10 «Кел татуласайық»
19.50 «Оқиға орны»
21.00 Сериал «Потомки солнца»
22.20 Х/ф «Отчаянный»
00.40 Х/ф «Роми и Мишель. В 
начале пути»
04.20 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал 

06.00«Қуырдақ»
06.50«Айна-online»
07.10 ,13.30 Т/х «Тек қана қыздар»
09.00 «Смеяться разрешается»
10.20 Сериал «Скорая помощь»
12.30, 20.30 Т/х «Ерке мұң»
15.30, 01.40 Сериал «Гранд-2»
16.50 Шоу «Маска»
21.30, 04.20 «Тамаша»
22.20, 03.30 Т/х «Жалдамалы 
қалындық»
23.20Скетчком«Q-eli»
23.40 Х/ф «Марафон желаний»
03.00 Т/х «12 күн»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 12 наурыз

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ    31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ
ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ
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E-mail: alatau_offset@mail.ru, www.alatau.kz@mail.ru

ЗАЊ жєне ЌОFАМ№ 9 (1012) 05.03.2021

ҚАШЫҚТАН  ОҚЫТУ

Әлем елдерінде орын алған індет 
біздің елді де теріс айналып өтпеді. 
Мемлекеттің басты байлығы санала-
тын адамның, халықтың амандығы 
үшін қашықтан жұмыс жүргізуге тура 
келді. Індеттің  өршуіне байланысты 
білім саласында бұрын соңды болмаған 
оқытудың жаңа түрі қалыптасты. Ол 
– қашықтан білім беру. Бұл – білім 
берудегі жаңа технологиялардың бірі. 
Заманауи  телекоммуникациялық тех-
нологияларды, атап айтқанда интернет 
желісін қамтамасыз ететін мүмкіндіктерді 
қолдана отырып, қашықтан оқытудың 
қыры мен сырын ұстаздар қауымы, 
оқушылар сонымен қоса ата-аналар да 
меңгеруге тура келді. Ұстаздар қауымы 
жаңа сабақ түрін жетік меңгеру үшін 
түрлі онлайн-курсқа қатысып, бұл оқу 
түрінің пайдалы тұстарын аз уақыт ішінде 
үйреніп шықты. Мемлекет тарапынан 
ұстазға да, оқушыға да барлық жағдай 
жасалды. Әсіресе, мектеп оқушыларына, 
ауылды жердегі мектептерге арнайы тех-
ника құралдары тегін таратылды. 

Қашықтан оқытуды ұйымдастырудағы 
ең негізгісі – қазақстандық білім 
беру платформаларының жүйелі 
жұмысын айтып өтуге болады. Осы 
телекоммуникациялық және ақпараттық 
құралдар негізінде әр түрлі педагогикалық 
қызмет түрлерін қолдануға болады. 

Қашықтықтан оқытуды 
ұйымдастырудың негізгі 3 түрлі формасы 
бар. Атап айтар болсақ, онлайн, оффлайн 
және вебинар. Онлайн режимдегі оқыту 
дегеніміз – интернет ресурстарының 
көмегімен ағымдағы уақытта белгілі 

БІЛІМ БЕРУДЕГІ 
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯ

 Күнтізбемізге енген 1 наурыз  «Алғыс айту»  күні  ата-әжелерімізге, ата-аналарымызға, арда-
герлерге, зейнеткерлерге, мұғалімдерімізге, құрбы-құрдастарымызға және бір-бірімізге алғыс айтып, 
ризашылық білдіріп, халқымыздың қайырымдылық дәстүрлерін жалғастыру болып табылады. 

Осы орайда ұстаздың алар орны қашанда биік.   Саналы  ғұмырында  жүрек  жылуын, мейірім  
шуағын, адамгершілік қасиеттерін бала бойына дарытуға  арнаған   ұстаздар  біздің мектебімізде 
де көп. Сондай  ұлағатты, зейнеткер ұстаздардың есімін ерекшелеп айтсам: Тұрысбаева Ғафура 
Байділдақызы, Сағымбекова Әнипа Қосылханқызы, Садырова Зәуреш Қайыпшанқызы.

Олардың  жас ұрпақ  санасына сіңірген  білімдері, үлгі-өнегелері  өлшеусіз. Әрқайсысының  өзіндік 
орны бар.  Мектеп мақтанышына айналған бұл  ұстаздарымыздың еңбегін ел бағалады, шәкірттері  
құрмет тұтады.

Талай жылдан бері  бірге жұмыс істеген, қазір құрметті зейнеткерлікке шыққан әріптестерімнің 
қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріне, өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі  өрелі жұмыстары 
мен абыройлы істеріне, тәуелсіз қазақ елінің дамуына қосқан еңбектері үшін  шексіз алғысымды  
білдіремін. 

Оразкул НҰРҒАЛИЕВА,
№2 орта мектебінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі.
ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ

Медияцияның мақсаты – дауды шешудің медиацияның екі тарапын да қанағаттандыратын нұсқасына 
қолжеткізу және тараптардың дауласушылық деңгейін төмендету. Осындай екі тарапқа да ыңғайлылығына 
орай бүгінде медиациялық жолмен келісімге келуге сұранушылардың қатары артып отыр.

Медиация тек жеке құқықтық қатынастарға ғана қолданылады. Ол тараптардың бірі мемлекеттік орган 
болатын құқықтық жанжалдарға, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға қолданылмайды.

Медиатордың судьядан айырмашылығы – медиатор жанжалға қатысушылармен болатын келіс сөздерге 
белсенді қатыса алады, ал судья мұны жасай алмайды, ол араласпаушылық принципін ұстануға міндетті. 
Медиацияға бар болғаны 30 күн уақыт беріледі, ал соттар айларға, тіпті жылдарға созылады. Сондықтан 
медиация барлық жағынан сот саласында қолдануға тиімді болып отыр. Бүгінгі күні жаңғырып, отбасылық 
сот секілді құрылып жатқан пилоттық жобаларда да медиация үлкен рөл атқармақ

Осыдан шығатын қорытынды алдағы уақытта да медиация заңының қолданылу аясын одан әрі кеңейту 
жұмыстарын пәрменді жүргізу керек, ол ортақ міндет. Оған барлық құқық қорғау органдары, билік өкілдері, 
қоғамдық ұйымдар атсалысуы тиісті. Себебі, дауды ушықтырмай, сотқа жеткізбей медиация тәртібімен 
шешу қарапайым халық үшін өте тиімді, әмбе қоғамда әлеуметтік шиеленістерді болдырмаудың кепілі 
болмақ. Бұған барлық дамыған мемлекеттердің тәжірибесі айғақ. Дамыған мемлекеттерде қоғамда туын-
дайтын даулардың 90 пайызға жуығы сотқа жетпей медиация тәртібімен шешіледі.

Біздің елімізде де бітімгершілік жолмен шешілетін медиацияның маңызы мен мәні қазіргі кезде жаппай 
насихаттталып, жұртшылыққа  таныс бола бастады. Сондықтан жыл өткен сайын медиацияның да аясы 
кеңейе бермек.

Маржан САДУАҚАСОВА,
Алматы облысы МАЭС-ның судьясы.

Белгілі ғалым Махмұд Қашқари «Тәрбие басы – тіл» деп көрсетеді. Жалпы, қай 
тәрбиенің де бастауы отбасынан басталатыны рас, патриоттық сезім де отбасынан 
қалыптасады. Тіл туралы айтылғандардың бәрі желге ұшып, қоқысқа айналмасын десе, 
әр қазақ өз шаңырағында ағарту ісімен айналысса нұр үстіне нұр болар еді. Сонда ғана 
әр адамның санасында ұлттық намыс, патриоттық жігер оянар еді. Сөйтіп, ол да ана 
тілін қадірлеуге, сыйлауға, ұмытпауға, патриоттық сезімнің оянуына ат салысар еді. 
Қазақ халқы «Отан» ұғымын бала бойына ерте сіңіруге тырысқан, оны туған жер, ана тіл, 
атамекен ұғымдарымен байланыстырған. Отан отбасынан, ата-жұртынан, туып өскен 
топырақтан, ана тілінен басталған. 

«Елге деген сатқындық оның болашағына сенбеуден басталады. Қазақстанның 
болашағы қазақ тілінде. Тілсіз ұлт болмайды. Өз тілімізді сақтау, өз тілімізді құрметтеу 
отаншылдық рухты оятуға қызмет етеді. Әрі ол – ата-баба алдындағы ұлы парызымыз да» 
деп Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, мемлекеттік тілдің мәртебесін асқақтатып, 
оның қолданылу аясын кеңейтуге, дамытуға ат салысу біздің басты міндетіміз. Еліміздің 
әр азаматы мемлекеттік тілді меңгеруі – Отан, қоғам алдындағы азаматтық парызы деп 
есептеймін. 

Қ. ДЮЗГЕНБЕКОВА, 
Кербұлақ ауданының №2 аудандық

 сотының бас маманы.   

ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры. Технология мен телекоммуникация 
құралдарының күн сайын жаңарып, түрлі бағдарламалардың пай-
да болуы да осы жаңа ғасырда жүзеге асуда. Нәтижесінде әр сала 
мамандары өз қызметі бойынша үнемі білім деңгейін жетілдіріп от-
ыруы шартты талап етіледі. Әсіресе, ұстаздар қауымына артылған 
жауапкершіліктің жүгі ауыр екені баршаға аян. 

бір қашықтықта мұғалім экранын көру 
арқылы оқытуды ұйымдастыру фор-
масы. Бұл көпшілік үшін ең тиімді фор-
ма болғаны анық. Себебі, оқушы сабақ 
үстінде мұғалімнің бейнесін көріп, дау-
сын есту арқылы сабақты жақсы түсінеді. 
Ал оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз 
– интернет ресурстарының көмегімен 
мұғалім мен оқушы арасындағы ақпарат 
алмасуды қамтасыз етуге мүмкіндік 
беретін оқытудың формасы. Жас 
өрендерге сапалы білім беру жолында 
бұл оқытудың формасын да қолдандық. 
Сондай-ақ, интернет желілерінің 
көмегімен семинарлар мен тренинтер 
өткізу формасы яғни, вебинар арқылы да 
сынып сағаттары мен жиналыстарды жиі 
ұйымдастырдық. Нәтижесінде оқушылар 
жаңа технологияның қыры мен сырын 
терең түсініп, оқудың жаңа түрі арқылы 
сапалы білім алды. 

 Ел басына қиын күн туған шақта 
алғашында білім саласында кемшілік те 
орын алмады деп айта алмаймыз. Алай-
да уақыт өте келе  ұстаздар қауымы өзіне 
артылған жауапкершіліктің жүгін арқалай 
жүріп, оқушылармен, ата-аналармен 
бірлесе отырып ауыр әрі жауапты 
міндетті мінсіз атқаруға бар күш-жігерін 
арнады. Ұстаздар қауымы алдындағы 
негізгі мақсат – өскелең ұрпаққа саналы 
тәрбие, сапалы білім беріп, білімді ұрпақ 
тәрбиелеу. 

М. БЕРІКҚАЛИЕВА,
Б.Сырттанұлы атындағы №25 
орта мектебінің қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімі.

КӨҢІЛ  ПЕРНЕСІ
АЛҒЫС – АДАМНЫҢ  АДАМҒА   ЖАСАҒАН ЖАҚСЫЛЫҒЫ, КӨМЕГІ, КӨҢІЛІ ҮШІН 

РИЗАШЫЛЫҚ БІЛДІРУІ, СОНДАЙ- АҚ ОНЫҢ ОЙЫ МЕН ІС-ӘРЕКЕТІНЕ, ЖАСАҒАН 
ІСТЕРІНЕ ЖОҒАРЫ БАҒА БЕРУІ. 

АЛFЫС АРЌАЛАFАН ЖАНДАР

МАМАН МІНБЕРІ

МЕДИАЦИЯНЫҢ  АЯСЫ КЕҢЕЙДІ
Өздеріңізге белгілі қазіргі заманда соттасу көп уақытты, қомақты қаражатты, адамдардың 

жүйкесінің төзімділігін қажет ететіндігі белгілі. Осындай келеңсіз жағдайларға түспеу жолы - дауды 
медиация жолымен сотқа жеткізбей шешу, медиация заңының қолданылу аясын арттыру.

Кездесу барысын-
да   қонағымыз білікті адвокат 
болудың жолдары, қызмет ба-
рысында қандай нормативтік 
актілермен жұмыс жасау 

ОНЛАЙН КЕЗДЕСУ

ЗАЊГЕР БОЛУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
Білікті заңгер болғым келеді! Бұл  сөзді  І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің  

«Zhansugurov College» құқықтану мамандығының білімгерлері алдына мақсат етіп алған. 
Жуырда колледж директоры Марат Мальтекбасовтың басшылығымен, құқықтану пәні 
оқытушыларының ұйымдастыруымен Алматы облыстық адвокаттар алқасының мүшесі 
заңгер  Ринат Баймолдамен «Zhansugurov College»-нің «Құқықтану» мамандығының  
студенттерімен «Zoom» мобильді қосымшасын пайдаланып онлайн-кездесу өтті.

керектігі, қылмысты ажыратудың 
тәсілдері туралы сөз етті. Осы орай-
да  колледж білімгерлері заңгерге 
толғандырған  сұрақтарын қойды. 
Әңгіме барысында  қазіргі таңдағы 

өзгертіліп жатқан нормативтік 
актілерге қатысты адвокаттың пікірі 
айтылды.   

«Zhansugurov College» төтенше 
жағдай кезінде қашықтықтан білім 

беру жүйесін пайдалана отырып,  
білім берудің тек теориялық әдісімен 
шектеліп қана қоймай, барлық 
жағдайда да студенттердің алған 
білімдерін практикалық жағынан да-
мытуына жағдай жасайды. 

Бүгінде заңгерлерге қоғам та-
рапынан адамгершілік жағынан 
да, кәсіби шеберлік жағынан да 
жоғары талап қойылады. Құқық ма-
мандары Қазақстан мемлекетінің 
қорғанысында ерекше рөл атқаратын 
заңның ұлықтылығын және 

жалпыға міндеттілігін қорғауға, 
дәріптеуге міндетті. Сондықтан 
құқықтанушылар, заңгерлер құқық 
қорғаушылары ретінде заң та-
лаптарын мүлтіксіз орындау мен 
сақтаудың үлгісі болатындай бо-
луы керек.  

Е. БЕЙСЕНБЕКОВ, 
І. Жансүгіров атындағы
Жетісу университетінің
«Zhansugurov College»

құқықтану пәнінің 
оқытушысы.

ҚАЗЫНА

¤ЗГЕ ТІЛДІЊ БЄРІН БІЛ...
Әркімнің де  тілге деген құрметін өз 

анасына, өз ұлтына, өз Отанына деген 
құрметінен білуге болады. Өз ана тілін 
ұмытқан адам – өз халқының өткенінен 
де, болашағынан да қол үзеді. 

АНА ТІЛІМ – АРДАFЫМ
Тіл – халықтың мәңгілік халық болып қалуының айғағы. Тіл – 

өткеннің ұрпаққа қалдырған аманаты, бүгінгі күннің абыройы, ертеңгі 
күннің кепілі. Ата Заңда «Мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп анық та 
айқын жазылған.

Осыны қазақ жастары түсінсе екен деймін. 
Алайда мұны  ескермей, орыс тілінде шүлдірлеп, 
қазақ тіліндегі әнді тыңдауды қор санап жүрген 
қазақ жастары қаншама. Кейбір мекемелерге 
барсаң орыс тілінде сауатты жазылған сөз қазақ 
тілінде мүлдем ұйқассыз аударылып, есіктерінде 
ілініп тұрады. Мұны көргендердің бірі езу тар-
тып күліп, енді бірі оған мән бермейді де. Біздің 
қоғамның басты кемшілігі бәлкім, осы болар.  

«Ана тілінде ата-баба сыры бар,
Аудармадан түпнұсқадай кім ұғар.
Өсе келе құстың тілін білсең де,
Ана тілсіз оның қандай құны бар»
 – дейді Қадыр ақын. Қазіргі қоғам басқа тілді үйренуге еш шек қоймайды.          Дегенмен, қазақ 

тілін мемлекеттік тіл дәрежесіне көтеруге әр қазақтың үлесі болса екен дейді.  Өзгенің құлы емес өз 
еліміздің ұл-қызы болайық, өзгенің емес, өз еліміздің тілін ұлықтап, мәртебесін асырайық.

Л. ЖЕТЕНОВА, 
 Кербұлақ  ауданының №2 аудандық сотының бас маманы.
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АҚПАРАТТЫҚ  ХАБАРЛАМА

БЖЗҚ-ныңуәкілетті операторлармен өзара іс-
қимылы туралы  келісімдерге қол қойылды
Заңнамада тұрғын үй жағдайларын жақсарту және (немесе) емделуге 

ақы төлеу мақсатында БЖЗҚ-дан біржолғы зейнетақы төлемдерін алу үшін 
салымшылардың уәкілетті оператордың интернет-ресурсында электрондық 
өтініштерді толтыра отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған 
уәкілетті операторларға жүгінетіні көзделген.

Өз өтінішінде салымшы біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану мақсатын 
және мақсатты пайдалануға жіберілетін қолжетімді соманы көрсетеді. Уәкілетті 
оператор салымшылардың өтініштерін қарап, оларды мақұлдау туралы шешім 
қабылдайды. Сондай-ақ, біржолғы зейнетақы төлемдерін Қордан уәкілетті 
операторда ашылған салымшылардың арнайы шоттарына аудару бойынша 
БЖЗҚ-менөзара іс-қимылдар жүргізіп, біржолғы зейнетақы төлемдерінің 
нысаналы пайдаланылуына мониторинг жасайды.

БЖЗҚ мен уәкілетті операторлар арасындағы өзара іс-қимыл электрондық 
ақпарат алмасу арқылы және өзара іс-қимыл туралы тиісті келісімдер негізінде 
жүзеге асырылады.

Қазіргі уақытта БЖЗҚ «Отбасы банкі» тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ, 
«Қазақстан Халық банкі» АҚ, «Altyn Bank» АҚ және «Банк ЦентрКредит» АҚ-мен 
өзара іс-қимыл туралы келісімдер жасады.

Келісім уәкілетті оператор мен БЖЗҚ арасында біржолғы зейнетақы төлемдерін 
есепке алу, аудару және қайтару мәселелері бойынша ақпараттық өзара іс-қимыл 
жасау және ақпарат алмасу тәртібін, сондай-ақ, ақпараттың құпиялылығын сақтау 
жөніндегі шарттар мен міндеттемелерді қоса алғанда, Келісім тараптарының 
әрқайсысының міндеттері мен жауапкершілігін айқындайды.

БЖЗҚ мен уәкілетті операторлардың ақпараттық жүйелерінің біріктірілуі 
«электрондық үкімет» веб-порталындағы интеграциялық сервис арқылы жүзеге 
асырылады.

«БЖЗҚ» АҚ  Еуразиялық экономикалық 
комиссиясының 2019 жылдың 20 желтоқсанында 
Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) 
мемлекеттерімен бірлесіп әзірлеген Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
еңбекшілерін зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы келісімнің 2021 жылдың 01 қаңтарынан 
бастап күшіне енгенін хабарлайды.

 Бұл Келісімнің негізгі мақсаты – еңбекшілердің 
зейнетақы құқықтарын жұмысқа орналасқан 
мемлекеттің азаматтары сияқты жағдайларда 
қалыптастыру, сақтау және іске асыру.

Келісімге сәйкес еңбекшілер болып ЕАЭО-
ға мүше басқа мемлекеттің аумағында еңбек 
немесе өзге де қызметті жүзеге асыру арқылы 
зейнетақы құқықтары қалыптастырылатын не 
қалыптастырылған  Қазақстан, Ресей Федерациясы, 
Қырғызстан, Армения және Беларусь елдерінің 
азаматтары есептеледі.

Келісім Одақтың бір елінен екінші еліне 
зейнетақыны экспорттау тәртібі мен тетігін 
айқындап, зейнетақы алу құқығын анықтау үшін 
ЕАЭО мемлекеттеріндегі жұмыс өтілін жинақтауды 
көздейді.

Сонымен бірге еңбекшіні медициналық 
куәландыру, оның ішінде мүгедектігі бойынша 
зейнетақы тағайындау барысында сырттай 
медициналық куәландыру мәселесі реттелді. 
Сондай-ақ, Келісім күшіне енгенге дейін және одан 
кейінгі жұмыс кезеңдері үшін зейнетақы тағайындау 
мен төлеу тәртібін айқындайтын өтпелі ережелер 
бекітілді.

ЕАЭО-ға мүше әрбір мемлекеттің еңбек етушіге 
зейнетақының жұмыс кезеңінде және жұмысқа 
орналасқан елдегі зейнетақы жарналарының 
аударымдарына барабар бөлігін төлейтінін ескере 
отырып, 01.01.2021ж. бастап еңбекшілер ЕАЭО-ға 
мүше мемлекеттерде жұмыс берушілермен еңбек 
қатынастарын ресми ресімдеулері, яғни міндетті 
түрде еңбек немесе азаматтық-құқықтық шарттарды 
уақытылы жасасулары қажет.

ЕАЭО елдерінің еңбекшілерін зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы келісімнің күшіне енуі туралы

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ 
құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
«Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен басқаруды 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 
қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бойынша 
ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық 
ететін Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес 
БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, 
ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы 
жинақтары мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді (толығырақ 
www.enpf.kz сайтында). 

Қолданыстағы «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы»  Қазақстан Респу-
бликасы  Заңының мақсаты азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сы-
байлас жемқорлық көрiнiстерiнен туындайтын 
қауiп-қатерден Қазақстан Республикасының 
ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, сы-
байлас жемқорлыққа байланысты құқық 
бұзушылықтың алдын алу, анықтау, олардың 
жолын кесу және ашу, олардың зардаптарын 
жою және кiнәлiлердi жауапқа тарту арқылы 
мемлекеттік органдардың, мемлекеттік 
мiндеттердi атқаратын лауазымды және 
басқа да адамдардың, сондай-ақ оларға 
теңестiрiлген адамдардың тиiмдi қызметiн қамтамасыз етуге бағытталған және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрестiң негiзгi принциптерiн айқындап, сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың 
түрлерiн, сондай-ақ жауаптылықтың пайда болу жағдайларын белгiлейдi. Сондықтан да  елімізде  сы-
байлас жемқорлықтың жолын кесудің және қоғамда оның кез келген көрінісіне ымырасыздық ахуалын 
қалыптастыру жолында пәрменді шаралар атқарылуда. Ел болып күресіп жатқанымызбен қоғамымызда 
әлі де  жемқорлықтың орын алуы, еліміздің экономикалық дамуы мен оның өркендеуіне кері әсерін тигізетіні 
баршамызға белгілі. Осыған байланысты  тек құқық қорғау органдары  ғана емес, барлық мемлекеттік 
және қоғамдық құрылымдар, бүкіл әлеумет, әр азамат оған қарсы тұруға шешім қабылдауы керек, сонда 
ғана жемқорлыққа жол берілмесі  анық.

С. ДИХАНБАЕВА, 
 Кербұлақ ауданының №2 аудандық

 сотының кеңсе меңгерушісі.  

Бұл ретте Келісімге сәйкес жинақтаушы 
зейнетақыны, сондай-ақ, мүгедектігі бойынша 
және асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша 
еңбек (сақтандыру) зейнетақыларын қоспағанда, 
зейнетақы алу құқығы еңбеккердің мүше 
мемлекеттің аумағында жинаған  кемінде толық 
12 ай жұмыс өтілі болған кезде (Келісім күшіне 
енгеннен кейін), сол мемлекеттің заңнамасына 
сәйкес туындайтынын атап өткен жөн.

Қазақстанда Келісімді іске асыру жөніндегі 
құзыретті орган БЖЗҚ болып табылады. Соған 
сәйкес Қорға еңбекшілер қажетті кеңес алу үшін, ал 
кейіннен құқықтарын қалыптастыру кезінде - өздері 
еңбек қызметін жүзеге асырған және жұмыс істеген 
кезеңдері үшін зейнетақы алу құқығына ие болған 
мүше мемлекеттердің құзыретті органдарына 
жіберу үшін құжаттармен жүгіне алады.

Қазақстанда Келісім еңбекшілердің БЖЗҚ-
ға зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі 
құқықтық қатынастарына қолданылады және 
тиісінше, ЕАЭО елдерінің еңбекшілері БЖЗҚ-ға 
зейнетақы жинақтарын қалыптастырған жағдайда, 
еңбекшілердің оларды алу құқығы Қазақстан         
заңнамасына сәйкес туындайды:

- зейнеткерлік жасқа жеткен кезде;
- егер мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленсе, 1 

және 2-топтағы мүгедектік белгіленген          кезде,
- ал БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар 

ЕАЭО елінің азаматы - еңбек етуші қайтыс болған 
жағдайда, оны біржолғы алу құқығы БЖЗҚ-
ға Қазақстанның заңнамасында айқындалған 
құқық белгілейтін құжаттар ұсынған кезде оның 
мұрагерлеріне көшеді.

ЕАЭО-ның біріктірілген ақпараттық жүйесі 
арқылы өзара цифрлық іс-қимылға көшкенге дейін 
Тараптар қағаз құжат айналымын пайдаланатын 
болады.

Келісімнің толық мәтінімен Еуразиялық 
экономикалық комиссияның сайтында https://docs.
eaeunion.org/docs/ru-ru/01424533/itia_13012020 
сілтемесі бойынша таныса аласыз. 

МЕДИАЦИЯ

КІМ МЕДИАТОР БОЛА АЛАДЫ?
 Медиаторлар екіге бөлінеді: олардың бірі медиация мәселесі бойынша арнайы білім 

алып, тәжірибе жинақтаған кәсіби медиаторлар, ал, екіншісі – кәсіби емес медиаторлар. 
Заңда атап көрсетілгендей, медиаторлықты таңдаған адам өз қызметін кәсіби де, кәсіби 
емес те негізде жүзеге асырады. 

Оқылым, жазылым, айтылым және тыңдалым – бастауыш 
сыныптардағы барлық пән үшін маңызды болып табылатын қарым-
қатынас жасау дағдылары. Сондықтан да оқушыларға осы төрт 
дағдыны барынша жетілдіруге мүмкіндік берудің маңызы зор.

Сабақта әдеби шығарманы талдау барысында кейіпкер бейнесін 
таныту- басты жұмыстардың бірі. Оның кейбір белгілері: сыртқы 
келбеті, іс-әрекеті, сөз сөйлеу, ойлау ерекшеліктері, автордың 
кейіпкерге, қоршаған ортаға қатысы, яғни, сынып жоғарылаған сайын 
әдеби образ табиғатын ашу мәселесі күрделене түседі. Олай болса, 
әдеби шығарманы талдау барысында кейіпкер бейнесін тану, таны-
та білу жүйелі жұмыстар жүргізуді талап етеді.   Кейіпкерлерді та-
ныту ісін  сатылай үйрету, түсіндіру, ұғындыру арқылы оқушыларды 
кейіпкер сырына біртіндеп ендіреміз. Ол үшін оқиғалы әңгімелерді 
оқыту үстінде осы шығармада қандай кейіпкерлер кездеседі, олар 
кімдер, бір-бірімен қарым-қатынасы қандай, оқиға барысына, оның 
дамуына қатысы қандай, оның мінезінен, берілген, сипатталған 
портреттерінен нені аңғарамыз, шығармадағы кейіпкерлердің 
өмірде көріп жүрген адамдармен ұқсастығы бар ма, қай кейіпкерді 
ұнатасыңдар, ол несімен ұнайды, оны қалай дәлелдей алар едіңдер 
деген сұрақтар қою арқылы сұрау, жаттықтыру, айқындаттыру 
арқылы сыныптан сыныпқа күрделендіре түсіп, оларды  салыстыр-
малы талдауға алып келтіреміз. Бұл, әрине, мұғалім тарапынан 
үлкен ізденісті, еңбектенуді, әдіс-тәсілдерді қолдануды талап етеді. 

Назерке АБДЫМАНАЙ, 
В. Белинский атындағы орта мектебінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі.
ҚАСКЕЛЕҢ ҚАЛАСЫ 

БІЛІМ

Қазіргі таңда  мектепте 
оқушыны оқуға үйрете ала-
тын мұғалім қажет, себебі 
«білімді оқушыға»  емес, 
«білімді, шығармашыл 
оқушы» деген сұранысқа ие 
болу керек. Мұндай оқушы 
өзіне жауапкершілік ала-

ПЕДАГОГТЕРДІҢ  КӘСІБИ  ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ
Білім берудегі кез келген өзгерістерді жүзеге 

асырудағы басты тұлға педагог болып табылады. 
Заманауи педагог- кәсіби шеберлігі бар, жан-жақты 
жетіліп отырады. Жаңа құндылықтар одан пәнді 
терең білуді, оқытудың үздік әдістерін ғана емес, со-
нымен қатар оның мазмұнын сапалы жаңарту жолда-
рын да талап  етеді.

ды, бірлескен шешім қабылдауға 
қатыса алады, түрлі тәжірибе пай-
далана алады, табиғат пен қоғам 
құбылыстарына сыни тұрғыдан 
қарайды. Педагогтың кәсіби 
құзыреттілігінің көрсеткіштерінің 
бірі оның өз бетімен білім 
алу, білім беру процесінің осы 

жағдайының жетілмегенін ұғыну 
және өсуге, өзін-өзі жетілдіруге 
ұмтылу қабілеті болып табылады. 

Кәсіби құзыреттілік – бұл 
педагогтың кәсіби мәселелерді, 
кәсіби қызмет жағдайында 
міндеттерді шешу қабілеті. Тек 
білімді үнемі байыту, педагоги-
ка классиктерінің еңбектеріне, 
ғылымның соңғы жетістіктеріне 
деген қызығушылықты артты-
ру ғана табысқа әкеледі. Кәсіби 
құзыреттілік – еңбектің нәтижелілігі 
мен тиімділігін анықтайтын білім 
мен іскерліктің жиынтығы, бұл 
жеке және кәсіби қасиеттердің 
жиынтығы. 

Педагогтардың кәсіби 
құзыреттілігін арттыратын 
іс-шаралар жүйесі, оларды 
ұйымдастыру және өткізу мек-
тепке дейінгі ұйымның педагог-
маманының белсенді ұстанымын 
қалыптастырды, олардың кәсіби 
мүдделері мен шығармашылығын 
дамытуға ықпал етеді.  

«Адамға ең бірінші білім емес, 
тәрбие беру керек. Тәрбиесіз 
берілген білім адамзаттың қас 
жауы, ол келешекте оның өміріне 
апат әкеледі» деп ғұлама ғалым 
Әбу Насыр Әл-Фараби айтқандай, 
қай елдің болсын бірлігінің 
қалыптасуы мен өркендеуі 

ұлттық тәрбие мен рухани 
құндылықтарымен сабақтасып 
жүзеге асады. Мәңгілік Ел 
болашағы – өсіп келетін 
бүлдіршіндеріміздің қолында, 
сондықтан да олардың бойы-
на жаңартылған білім мазмұны 
мен бірге ұлттық рухани-
адамгершілік құндылықтарды 
дарытып, қазақ халқының бай 
мұраларын бойларына сіңіре 
тәрбиелеу біздің міндетіміз.

Зәурен АҚМЕТХАНҚЫЗЫ, 
 Алмалы орта мектебінің 

 қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі.

               САРҚАН АУДАНЫ
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ОЌЫТУДЫЊ  
ТИІМДІ  СТРАТЕГИЯЛАРЫ

Тілді тиімді меңгерту төрт дағды арқылы жүзеге асырыла-
ды. Оқылым, тыңдалым, жазылым  және айтылым дағдылары 
коммуникативтік дағдылар болып табылады.  Аталған 
дағдылардың әрқайсысының өзіне тән ішкі дағдылары мен 
оны үйрету жолдары, яғни ерекшеліктері бар.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОИСТОРИЧЕСКАЯ  ЛИЧНОСТЬ

ПЕВЕЦ  ВЕЛИКОЙ  СТЕПИ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА МЕДИАЦИЯ – ЭТО УМЕНИЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Основанием иска о компенсации мораль-
ного вреда является виновное совершение от-
ветчиком противоправного деяния, повлекшего 
причинение истцу физических или нравствен-
ных страданий, что подлежит доказыванию в 
суде, как и характер причиненных страданий, 
степень вины  причинителя  вреда. В соответ-
ствии  с требованиями Гражданского кодекса 
Республики Казахстан моральный вред воз-
мещается в денежной форме и независимо от 
подлежащего возмещению имущественного 
вреда.Под моральным вредом понимается на-
рушение, умаление или лишение личных не-
имущественных благ и прав, принадлежащих 
физическому лицу от рождения или в силу за-
кона, влекущее нравственные или физические 
страдания, испытываемые (претерпеваемые, 
переживаемые) потерпевшим в результате со-
вершенного против него правонарушения.

Моральный вред возмещается, независимо 
от вины причинителя, в случаях, если: 1) вред 
причинен жизни и здоровью гражданина ис-
точником повышенной опасности; 2) вред при-
чинен гражданину в результате его незаконного 
осуждения, незаконного привлечения к уголов-
ной ответственности, незаконного применения 
в качестве меры пресечения заключения под 
стражу, домашнего ареста или подписки о не-
выезде, незаконного наложения администра-
тивного взыскания в виде ареста, незаконно-
го помещения в психиатрическое лечебное 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ

учреждение или другое лечебное учреждение; 
3)вред причинен распространением сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репу-
тацию; 4)иных случаях, предусмотренных зако-
нодательными актами.

Гражданским законодательством опреде-
ление размера компенсации морального вреда 
оставлено на усмотрение суда, рассматриваю-
щего дело, с учетом принципов разумности, 
достаточности и справедливости. Суды при 
определении размера компенсации морально-
го вреда в денежном выражении принимает во 
внимание как субъективную оценку граждани-
ном тяжести причиненных ему нравственных 
или физических страданий, так и объективные 
данные, свидетельствующие об этом, в част-
ности: – жизненную важность личных неиму-
щественных прав и благ (жизнь, здоровье, 
свобода, неприкосновенность жилища, личная 
и семейная тайна, честь и достоинство и т.д.); 
– степень испытываемых потерпевшим нрав-
ственных или физических страданий (лишение 
свободы, причинение телесных повреждений, 
утрата близких родственников, утрата или 
ограничение трудоспособности и т.д.); – форму 
вины (умысел, неосторожность) причинителя 
вреда, когда для возмещения морального вре-
да необходимо ее наличие. 

Айгуль КАСЕНОВА,
судья СМУС Алматинской области.

Сферой применения медиации явля-
ются споры (конфликты), возникающие из 
гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических и 
(или) юридических лиц, а также рассматри-
ваемые в ходе уголовного судопроизводства 
по делам о преступлениях небольшой и 
средней тяжести, об уголовных проступках, 
если иное не установлено законами Респу-
блики Казахстан, и отношения, возникающие 
при исполнении исполнительного производ-
ства.

Процедура медиации не применяется к 
спорам (конфликтам), возникающим из отно-
шений, указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи, в случае, если такие споры (конфликты) 
затрагивают или могут затронуть интересы 
третьих лиц, не участвующих в процедуре 
медиации, и лиц, признанных судом недее-
способными либо ограниченно дееспособ-
ными.Процедура медиации не применяется 
к спорам (конфликтам), возникающим из 
гражданских, трудовых, семейных и иных 
правоотношений с участием физических и 
(или) юридических лиц, когда одной из сто-
рон является государственный орган. Про-
цедура медиации не применяется по уголов-
ным делам о коррупционных преступлениях 

и иным преступлениям против интересов 
государственной службы и государственного 
управления.

Слово «медиация» в самом широком 
смысле - это умение договариваться, прихо-
дить в спорах и конфликтах к компромиссу, 
консенсусу, совершенно иной, отличающий-
ся от традиционных способов разрешения 
споров процесс. Здесь нет привычной состя-
зательности, в отличие от третейского суда 
медиатор ничего сторонам не диктует и не 
указывает. Основная задача медиации не в 
том, чтобы определить, кто прав, а кто ви-
новат в конфликте, а в том, чтобы привести 
стороны к компромиссу либо урегулирова-
нию спора.

При этом сфера частных интересов 
участников полностью защищена, поскольку 
процесс медиации - это конфиденциальный 
процесс. Медиация позволяет участникам 
спора посмотреть в будущее. Отличие про-
цедур: суд - процесс принудительный, ме-
диация - процесс добровольный, судья на-
значается, медиатор выбирается. 

Мадина АХМЕТЖАН,                                                                                                              
главный специалист 

секретарь судебного заседания 
Талдыкорганского городского суда.

Жамбыл Жабаев – одна из выдающих-
ся личностей в истории казахского народа. В 
преддверии празднования 175-летнего юбилея 
народного поэта и философа Жамбыла Жа-
баева в Филиале №2  КГУ «Городская библио-
тека акимата города Текели»  библиотекарем 
Калиновской Л.Ю. был проведен литератур-
ный вечер «Певец  Великой Степи».  Рассказы-
вая о личности Жамбыла, о его роли в истории 
казахского народа библиотекарь зачитыва-
ла строки из его стихотворений. Также была 
рассказана биография акына-импровизатора 
и зачитан отрывок  из автобиографической 
поэмы «Моя жизнь». Творчество Ж.Жабаева 
на протяжении всей его жизни тесно связано 
с жизнью казахского народа. Известный акын 
затрагивал самые актуальные вопросы жизни 
казахского общества, в своих стихах разобла-
чал богачей и правителей. Выступал с пламен-
ными призывами, поднимая дух народа. В ходе 
разговора библиотекарь особое внимание 
уделила рассказу о творчестве поэта в годы 
Великой Отечественной войны. Его слова, на-
полненные мужеством, были моральной силой 
для миллионов людей. Жамбыл был истинным 
патриотом своей родины и говорил о народе и 
любви к родине в своих песнях. 

- В жизни акына Жамбыла было много 
важных событий, которые ярко характеризуют 
демократизм его взглядов, его личное муже-
ство. 1916 год был тяжелым для казахского на-
рода. В этот год был обнародован царский указ 
о насильственной мобилизации казахов на 
окопные работы. От акынов потребовали на-
писать хвалебную оду в честь этого указа, что-

бы легче обмануть простой народ. 
Жамбыл в своих стихах разоблачал 
царское правительство, предавшее 
национальные интересы и русских, 
и казахов. Восстание во многих ме-
стах было потоплено в крови. Поэт 
написал стихи «Черный указ» и 
«Приговор царя», полные горечи и 
боли. (Чит. отрывок из стих.) Труд-
ной была доля народа. «Судьбой 
обездоленный» люд горе терпел под 
байским кнутом, «при царе Николае 
жил у самого края глубоких могил». 
Но бег времени, движение истории 
неодолимы. «Бег времени» - так 
акын назвал свою поэму.

Ни одно событие в жизни стра-
ны не ускользало от пристального 
взгляда и пытливого ума поэта. В 
годы Великой Отечественной войны 
на всю страну прозвучали патрио-
тические произведения Жамбыла 
Жабаева, которые внесли большой 
вклад в достижение Победы, спо-
собствовали сплочению тружеников 
тыла с фронтовиками. Жамбыл всей 
душой восстал против фашизма 
и войны. Его слова, наполненные 
мужественным неприятием смерти, 

стали для миллионов людей огромной мо-
ральной силой и утешительной лаской род-
ного отца. Его книги и стихи, напечатанные в 
газетах, насквозь простреленные фашистски-
ми пулями, находились в нагрудных карманах 
погибших солдат. Настоящим талисманом 
для жителей города, пережившего страшную 
блокаду и голод, служили знаменитые строки 
Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!

 В песнях Жамбыла, в перезвонах его дом-
бры звучит правдивый голос казахского наро-
да. «Я – зоркий сокол, я – напев моей страны», 
«я – ваш Жамбыл» - обращается акын к слуша-
телям. Он поет о народе, для народа, окружен-
ный народом.

Жамбыл умер 22 июня 1945 года, не дожив 
до столетия несколько месяцев. Его похоро-
нили в Алматы, в саду, который он вырастил 
своими руками. В 1955 году Казахфильм снял 
фильм «Джамбул». Именем Жамбыла назва-
ны: город в Казахстане, улицы (в частности, в 
Санкт-Петербурге), библиотеки, школы. Твор-
чество поэта было отмечено Государствен-
ными премиями, был награжден орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени. Жизнь 
Жамбыла Жабаева, охватившая почти столе-
тие, была подчинена одной цели- служению 
интересам родного народа, в памяти которо-
го великий акын останется непревзойденным 
мастером слова. Он был патриотом, он любил 
свою родину и умел рассказать об этой люб-
ви в своих песнях, - рассказала собравшимся    
Любовь Юреьевна.

Ш. БАТЫРОВ.

КАК СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ОБЛАСТНОЙ ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВО-
ПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОБСУДИЛИ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ РЕГИО-
НАЛЬНОГО СОВЕТА ПАЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАСЕДА-
НИЕ ПРОШЛО ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РИММЫ САЛЫКОВОЙ И С УЧАСТИЕМ ЧЛЕНОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА И ЗАМЕСТИТЕЛЯ АКИМААЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРИКА-
ТУРДАЛИЕВА.

Открывая встречу председатель Региональ-
ного совета Палаты предпринимателей Алма-
тинской области Римма Салыкова отметила, 
что регсовет является мостом между властью 
и бизнес-сообществом на местах. Новый со-
став регсовета из 35 предпринимателей области 
был сформирован по итогам выборов в онлайн-
режиме в июле 2020 года. Членами совета стали 
представители субъектов предпринимательства 
из районов и городов, ассоциаций (союзов), са-
морегулируемых организаций, аккредитованных 
в Региональной палате предпринимателей.

В своем выступлении заместитель акимаАл-
матинской области СерикТурдалиев рассказал, 
что руководством области принимаются систем-
ные меры для поддержки и развития предпри-
нимательства. В текущем году запланирована 
реализация ряда крупных инвестпроектов по 
переработке мяса, молока, масличных культур, 
овощей и фруктов.

«АкиматАлматинской области и НПП «Ата-
мекен» являются важными партнерами и содей-
ствуют развитию предпринимательства в регио-
не. На этой неделе мы подписали меморандум 
с АО «Aitas KZ». Компания планирует построить 
племенной птицерепродуктор и птицефабрику по 
производству мяса бройлеров. Запуск объектов 
предусматривает объем инвестиций в размере 
порядка 160 млрд тенге, и с созданием около 5 
тысяч рабочих мест. В Уйгруском районе начато 
строительство птицефабрики компании «Прима 
Кус». Как вы знаете, в прошлом году в районе по-
сле реконструкции была открыта птицефабрика 
«OTAN GreenFood». Крупнейший производитель 
мяса в США «Tyson Foods» также планирует вло-
жить инвестиции в нашу область. Будет продол-
жена работа по обеспечению инфраструктурой, 
финансированию предпринимателей в рамках 
государственных программ», - сказал СерикТур-
далиев.

Заместитель акима Алматинской области 
предложил совместно  проводить заседания 
комитетов Регионального совета с участием 
руководителей управлений, акимов районов и 

городов, где будет проведено обсуждение про-
блемных вопросов и предложения по поддержке 
бизнеса. Так, при Региональном совете созданы 
семь комитетов по частному образованию, здра-
воохранению и социальным вопросам, по агро-
промышленному комплексу, обрабатывающей 
промышленности, по туризму, по тарифообразо-
ванию, по архитектурно-строительным вопросам.

Далее директор областной палаты Асет Ша-
яхметов представил итоги работы и планы на 
2021 год. По его словам, в прошлом году для вы-
явления наиболее пострадавших отраслей эконо-
мики региональной палатой был проведен анализ 
деятельности 7 348 субъектов бизнеса. Совмест-
но с местными исполнительными органами были 
оказаны комплексные меры по получению нало-
говых стимулов, отсрочек по кредитам, аренде. 
Кроме того, более 20 тысяч предпринимателей 
через infokazakhstan.kz возобновили свою дея-
тельность. В целом, при содействии «Атамекена» 
имущественные права бизнеса были защищены 
на общую сумму 1,2 млрд тенге.

Асет Шаяхметов также остановился о реали-
зации программы «Экономика простых вещей» и 
анонсировал открытие микрофинансовой органи-
зации (МФО) по иницитивенацпалаты.

«По «Экономике простых вещей» в портфе-
ле Алматинской области 259 проекта стоимостью 
86,2 млрд тенге. По данной программе в настоя-
щее время банками второго уровня и Аграрно-
кредитной корпорацией одобрен 188 проект на 
общую сумму 57,1 млрд тенге. Также сегодня 
начата работа по созданию МФО с участием 
акимата и НПП РК «Атамекен». Нами проведен 
анализ на потребность в финансировании льгот-
ными кредитами и их доступность для предпри-
нимателей. Кредитами  в рамках МФО могут вос-
пользоваться исключительно выпускники проекта 
«Бастау бизнес» без отраслевых ограничений», 
- отметил Асет Шаяхметов.

В ходе заседания члены Регионального со-
вета обсудили план работы на 2021 год, а также 
озвучили ряд проблемных вопросов и инициатив.

Ш. ХАМИТОВ.
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Талдықорғандағы 
Салтанат сарайын-
да ҚР жауынгерлік өнер 
қауымдастығы және Qazaq 
kuresi қауымдастығының 
өкілдері облыс спортшыла-
рымен кездесті. Оған облыс 
әкімінің орынбасары Рустам 
ӘЛИ қатысты.

НАҚТЫ ТАПСЫРМА ЖҮКТЕЛДІ
ОБЛЫСТЫҚ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 
БАСҚАРМАСЫ АЛҚА МӘЖІЛІСІН ӨТКІЗДІ. ЖИЫНҒА 
АУДАНДЫҚ СПОРТ БӨЛІМДЕРІНІҢ БАСШЫЛАРЫ МЕН 
СПОРТ МЕКТЕПТЕРІНІҢ ДИРЕКТОРЛАРЫ ҚАТЫСТЫ. 

АЛҚА МӘЖІЛІСІ
Жиынды жүргізіп отырған дене шынықтыру 

және спорт басқармасының басшысы 
Нұрбақыт Теңізбаев келген қонақтарды таны-
стырып, жиынның регламентін атап өтті. Алқа 
мәжілісіне облыс әкімінің орынбасыры Ру-
стам Әли, Қазақстан Республикасы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы қызмет) Алматы облы-
сы бойынша департаменті басшысының орын-
басары Жандос Жұмабаев, «Қазақстандық 
салалық мәдениет, спорт, туризм және ақпарат 
қызметкерлерінің кәсіптік одағы» қоғамдық 
бірлестігінің Алматы облысы бойынша 
филиалының төрайымы Сәуле Ахмадиева 
қатысты. 

Мәжілісте төрт мәселе қозғалды. 
«Талдықорған қаласының дене шынықтыру 
және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
бұқаралық спорт түрлерін дамыту мен са-
лауатты өмір салтын насихаттау мақсатында  
2020 жылы  атқарылған жұмыстар туралы 
бөлім басшысының м.а. Ільяс Сағымбеков ба-
яндады.

«Өркен» балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің жоғарғы жетістіктер спортын да-
мыту мақсатында 2020-2021 оқу-жылдары 
атқарылған жұмыстар туралы мектеп директо-
ры Рамиль Мұратов, «Талдықорған қаласының 

ЕРЛАН ЕСТЕК: 

«¬АЗА¬ КYРЕСІНЕН ¦ЛТТЫ¬ ¬¦РАМАДА 

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫЊ БАЛУАНЫ ЖО¬»

Шараны бастан аяқ жүргізген  Рустам 
Әли: – ҚР жауынгерлік өнер қауымдастығы 
және Qazaq kuresi қауымдастығының об-
лыс спортшылармен кездесуіне аталмыш 
қауымдастық өкілдері Нұрсұлтан қаласынан 
қадірлі қонақтарымыз Абат Имамбаев, Берік 
Құнанбаев, Мәулен Мұсабек, Ербол Мырзабо-
сынов және Ерлан Естек арнайы келіп отыр. 
Аймағымызда спорт қарыштап дамып келеді. 
Облысымыздың барлық өңірлерінде спорт ны-
сандары салынуда. 11 ауданда заманауи спорт 
нысаны бар. Тағы бесеуі биыл табысталады. 
Алдағы уақытта да игі бастама жалғасын та-
бады, – деп облыстың жетістігіне тоқталды. 

Осыдан кейін облысымыздағы жауынгерлік 
өнер, өрендеріміздің спорттағы жетістігі жайлы 
бейнеүзінді көрсетіді. 

Шара барысында ҚР жауынгерлік 
өнер қауымдастығы және Qazaq kuresi 
қауымдастығының бас директоры Абат Имам-
баев: «Өткен жылы бүкіләлемдік, халықаралық, 
республикалық федерацияларды біріктірумен 
Qazaq kuresi қауымдастығы құрылғаны баршаға 
аян. Енді қос қауымдастық бірігіп, бұқаралық 
спортты дамытыу мақсатында еліміздегі барлық 

өңірлерді аралап жүрміз. Біздің мақсатымыз 
– салауатты өмір салтын насихаттап, жастар-
ды спортқа тәрбиелеу, – деді. Сонымен қатар, 
қазақ күресінің ережелерінде үлкен өзгерістер 
болып жатқанын, енді балуандарымыз батыр 
бабаларымыз сияқты жалаңаяқ күресетінін айт-
ты.  Тағы бір қуаныштысы, төл спортымыз На-
зарбаев зияткерлік мектебінде арнайы сабақ 
болып өтетінін хабарлады. Алдағы уақытта мек-
теп бағдарламаларына да енгізу жоспарда бар 
екенін жекізді. 

Өз кезегінде сөз алған Алматы облысы 
бойынша жауынгерлік өнер қауымдастығының 
жетекшісі Айдос Искаков өңірдегі атқарылған 
жұмыстар мен алдағы жоспарларды баяндады. 

Қазақ күресі бойынша phD докторы Ер-
бол Мырзабосынов қазақ күресі қауымдастығы 
Президентінің қолдауымен Нұрсұлтан 
қаласының жекпе-жек сарайында қазақ күресі 
академиясы құрылғанын жеткізді. Сондай-ақ, 
келер жылы бес бағыттан тұратын клубтық лига 
болатынын, Алматы облысында қазақ күресі 
клубы жоқ екенін айтты. 

Ал қазақ күресінен ұлттық құраманың 
бас бапкері Ерлан Естек: «Облыстың кіші 
жасөспірімдер және жастар арасындағы 
көрсеткіші жақсы. Бірақ, ересектер арасында 
жағдайларыңыз мәз емес. Былтыр пандемияға 
байланысты жарыс болған жоқ. Ал 2019 
жылдың есебін алар болсақ Алматы облысының 
бірде-бір балуаны үлкен жарыстарда жүлделі 
орынға ілікпеген. Бұл облыста қазақ күресі 
бойынша дұрыс жұмыс жасалмаған деген сөз. 
Ұлттық құрамада ел намысын қорғап жүрген 
Алматы облысының балуаны жоқ», – дей келе 
ересектер арасында қазақ күресінен жарыс көп 
ұйымдастырылғанымен  облыста нәтиже бол-
май тұрғанын жеткізді. 

Басқосуда Қазақстан жауынгерлер 
қауымдастығының қызметі және қазақ күресі 
федерациясының атқарған жұмысы кеңінен 
талқыланды. Сондай-ақ, қазақ күресін дамы-
ту, кемшін тұстары  жайлы бірқатар мәселелер 
көтеріліп, ұсыныстар тыңдалды. Бұл жөнінде об-
лыс әкімінің орынбасары: «Жиында талқыланған 
мәселелер алдағы уақытта қарастырылады. 
Бірлескен арнайы іс-шаралар жоспарын әзірлеп, 
әрі қарай жұмысты жандандырамыз», –деді.

Соңында қауымдастық мүшелері өңіріміздегі 
спорт нысандарын аралап, «Өркен» спорт 
кешенінде жалауы желбіреген жекпе-жек спор-
тын жастар мен жасөспірімдер арасындағы ел 
біріншілігін тамашалады.

А. ҚАЛИЕВ.

№2 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» 
коммуналдық  мемлекеттік мекемесінің 
жоғары жетістіктер спортын, бұқаралық спорт 
түрлерін дамыту мен салауатты өмір салтын 
насихаттау мақсатында 2020-2021 жылдары 
атқарылған жұмыстар туралы мектеп  дирек-
торы Қапалбай Әділбеков сөз сөйледі және  
әртүрлі мәселелер бойынша әңгіме қозғалды.  

Баяндамашылардың алдында облыста 
спортқа еңбегі сіңген бірқатар қызметкерлер 
арнайы төсбелгімен марапатталды. 

Өз кезегінде облыс әкімінің орынбасары 
Рустам Әли облыста спорт саласы бойын-
ша атқарылып жатқан жұмыстарға кеңінен 
тоқталып, алдағы жоспарлармен таныстырып 
өтті. Алдағы жылы ауылдық жерлерге дене 
шынықтыру-сауықтыру кешендерін салу кезең-
кезеңімен жүзеге асатынын жеткізді. Сонымен 

қатар, мемлекеттің имиджі саналатын алдағы 
Олимпиада ойындарында жолдама ұтып алған 
спортшыларымыз жүлделі орыннан көріну 
үшін барлық жағдайды туғызып, олардың оқу-
жаттығуына  көңіл бөлуді тапсырды.

Бұдан кейін Жандос Жұмабаев сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы жұмыс жайлы әңгіме 
қозғады. Жемқорлықтың алдын алу және 
сыбайластықпен істі болған азаматтардың 
қандай жауапкершілікке тартылатындығы жай-
лы толықтай түсіндіріліп, заман індеті атала-
тын жемқорлықты жоюға бірлесе жұмыс істеуді 
және ондай қылмыстық әрекеттерге жоламау-
ды қадап айтты.

Жауапты тұлғалардың сөзінен кейін баян-
дамашылар сөз алып, өздері басқарып отырған 
мекемелердің жұмысы жайлы қысқаша ақпар 
берді. Баяндамашыларға басқарма басшы-

сы Нұрбақыт Молдахметұлы бірқатар сын-
ескертпелер айтып, жұмысты ширатуды тап-
сырды. Сонымен қатар, бұқаралық спортқа 
көңіл бөліп, спортпен шұғылданатын бала са-
нын көбейтуді тапсырды.

 Жалпы, спорт саласы бойынша тек өткен 
жылдың қорытындысы бойынша барлығы 853 
жүлде келген. Соның ішінде 292-сі – алтын, 
258-і – күміс, 303-і – қола медаль. Жыл ішінде 
20 халықаралық спорт шебері, 124 спорт  
шебері, 375 спорт шеберлігіне кандидат, 166 
бірінші разрядты спортшы дайындалды. Өңір 
спортшылары Токиодағы XXXII Жазғы олим-
пиада ойындарына қатысуға 8 лицензия ұтып 
алған. Олардың арасында садақ атудан Сан-
жар Мұсаев, Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин 
және командалық бір жолдама, жеңіл атлети-
кадан Айман Ратова, грек-рим күресінен Асхат 
Ділмұхамедов, велоспорттан Сергей Понома-
рев, ауыр атлетикадан Зульфия Чиншанло 
бар.

Алқа мәжілісінің соңында әртүрлі 
мәселелер қозғалып, оларға тұшымды жауап 
қайтарылды.

Ришад ТҰРҒАНБАЙ

БОКС

ШАРШЫ  АЛАЊ  ШЕБЕРЛЕРІ
 Талдықорғандағы Жастар спорт сарайында бокстан  
2006-2007, 2010-2011 жылғы жасөспірімдер арасында 
Талдықорған қаласының ашық біріншілігі өтті. Жарысқа 
100-ге жуық былғары қолғап шебері қатысты.

Үш күн бойы әр өңірден 
іріктеліп келген балғын боксшы-
лар Талдықорғанды дүбірге 
бөледі. 2010-2011 жылғы 
жасөспірімдер 4, 2006-2007 жылғы 
боксшылар 6 салмақ дәрежесі 
бойынша сынға түсті.  Жарыс 
тартысқа толы болды.  Сайысқа 
тыңғылықты дайындықпен кел-
ген былғары қолғап шеберлері 

алғашқы раундтан-ақ қарша 
боратқан соққыларымен танылды. 
Бұл  шаршы алаңда бір-біріне дес 
бермеген жасөспірімдердің, жеңіске 
деген мұқалмас жігерінің арқасы. 
Соққылары жойқын, техникалары 
жетік спортшылардың әрқайсысы да 
чемпион болуға лайық. 

Жарыс қорытындысы бойынша 
2010-2011 жылғы жасөспірімдер 

арасында 30 келі салмақ 
дәрежесінде  М. Абсеитов 1-орын-
ды жеңіп алса, 2-орынды А. Ерден-
бек иеленді. 3-орын А. Мансұр, Е. 
Нұржанұлына бұйырды.  34 келі 
салмақ дәрежесінде 1-орынды 
Е. Жәнібекұлы иеленсе, 2-орын 
Ш. Бектұрғанға бұйырды. Үздік 
үштіктің қатарынан А. Асқар мен А. 
Әділбеков көрінді. 36 келі салмақ 
дәрежесінде 1-орынды Н. Керімбек 
жеңіп алса, 2-орын Б. Асқарға 
бұйырды. 3-орынды Қ. Мұратбек пен 
А. Жұман еншіледі. 40 келі салмақ 
дәрежесінде И. Қуаныш 1-жүлдені 

жеңіп алса, 2-орынды Е. Мұратхан 
иеленді. 

2006-2007 жылғы жасөспірімдер 
арасында 38 келі салмақта 1-орын-
ды Е. Қартабай қанжығасына бай-
ласа, 2-орынды А. Жұмакелді жеңіп 
алды. 3-орын А. Тұрсынхан мен 
А. Тұлақбайевқа бұйырды. 44 келі 
салмақта 1-орынды Ә. Мұратұлы 
иеленсе, 2-орын Д. Жұман бұйырды. 
Ал, Н. Тұрғамбаев пен Қ. Жанатхан  
үздік үштіктің қатарынан көрінді. 46 
келі салмақ дәрежесінде 1-орынды 
Н. Елеусіз жеңіп алса, 2-орынды И. 
Қойшұғыл иеленді. 3-орын Е.Манат 
пен В. Казанцевке бұйырды. 52 келі 

салмақ дәрежесінде 1-орынды 
Р. Абсеитов иеленсе, 2-орын Қ. 
Тұрар қанжығасына байлады. Үздік 
үштіктің қатарынан А. Жексен-
баев, Т. Зарутбай көрінді. 60 келі 
салмақта 1-орынды Б. Керімбек 
жеңіп алды. 2-орынды С. Тоқтар 
иеленді. 3-орын тұғырына А. Жо-
март  пен А. Марат көтерілді. 63 
келі салмақ дәрежесінде 1-орын 
Р. Раул, 2-орын Н. Атамбаевқа 
бұйырса, 3-орынды М. Алмишов 
пен А. Байғонысов алды. 

 Сонымен қатар, үздік шыққан 
боксшылар арнайы номинация-
лармен марапатталды. Ал М. 
Абсейітов ашық біріншіліктің 
«Үздік боксшысы» болып таныл-
ды.

Айдар ҚАЛИЕВ
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ОҚШАУ ОЙ

Біздің елде әйелді қалай бағалайды? 
Сол күні ғана ардақты ана, асыл жар, 
қымбатты қарындас, ерке қыз екені 
анық байқалады. Мемлекеттің тізгінін 
ұстаған тұлғалардан бастап мектеп пен 
балабақшадағы балаға дейін бәрі жаппай 
әйел қауымына алғыс білдіруге көшеді. 
Көшелі елдің баласы әр күні анасын төрге 
оздырып, уақытын бөліп, әлпештесе, 
бүгінгінің қазағы қым-қуыт заманды сыл-
тауратып, біразы анасын қарттар үйіне 
апарып салған. Көктем сайын құттықтап 
әуре болмайын дегені шығар. Тірлік де-
ген бұлталаң да, бұралаң. Қарттар 
үйіндегі стандарттың қандай екенін 
былайғы жұрт белгілі ғой десек те, жасы 
келген қарияның әр қызметкердің қас-
қабағын бағып өмір сүруі біздің елде ғана 
бар кілтипан. Ананың ардақтысы төрге 
озғанмен, ара-тұра кейуаналарға осындай 
жетімдіктің күнін көрсетіп отырған елміз. 
Жыртық көңіл жамауға келіп жатыр ма 
екен? Оларды қалай құттықтайды? Ең, 
бастысы кім құттықтайды?

 Жыл бойы кеңсе мен үйдің 
қозғалмайтын мүлкіндей мойнындағы 
парызды тапжылмастан орындайтын 
әйелдер бір күн өзін патшаның тағына 
отырған оралмандай сезініп қалады. Бұл 
күн әйелдің мұңын мұңдайтын, әйелдің 
жоғын жоқтайтын, әйелдің бар екенін 
еске түсіретін күн. Көктемнің жыл сайын 
қайталанатыны қандай жақсы. Әйтпесе 
кей адам әлемнің сұлулығын жүрегінде 
тұндырған әйел атаулының қадірін 
сезінбей қалар ма еді? Көктем болма-
са, әйел атаулы мақтау-марапаттан 
сырт қалар ма еді? Анамыз, әйеліміз ба-

Студенттерге арналған үздік бизнес идеялардың ең тиімдісін назарларыңызға ұсынамыз. Қандай бизнес 
бастарыңызды білмей, ойланып жүрген болсаңыз, сізге керек дерек осында.  Кез келген адам есейе келе ата-ананың 
қамқорлығынан шығып, өз бетінше өмір сүруге бейімделе бастайды. Тіпті, оқушы кезінен өзінің сүйікті ісін кәсіпке 
айналдырғандар қаншама? Қазіргі таңда табыс табудың мүмкіндіктері өте көп. Назарларыңызға ұсынылатын бизнес 
идеяларды аз ақшамен де немесе мүлдем ақшасыз бастауға болады.

ЄР ЗАМАННЫЊ С¦ЛУЫ

К¤КТЕМ ЖЄНЕ ЄЙЕЛ

 Көктем мен әйел екеуі егіз ұғым. Көктем туса, әйел, шіркін, жасана-
ды. Көктем алғашқы бүршігін жарып құлпырады, әйел түлеп, жасарады. 
Көктем келсе болды нәзікжандыларға деген ерекше бір ілтипат сезіле 
бастайды. Оны көктем қанатына байлай әкеледі. Өйткені,  көктемде 
әйел атаулының атын асқақтататын жалғыз мереке бар. Сол мереке 
қарсаңында ерлер қауымы бусанған табиғатпен қатар оянып, тірлікке 
кіріседі. Барын, бағын, бақытын баптау керектігін еске түсіреді. Олардың 
бар екенін, керек екенін сездіреді. Өздері де соны шын сезетін күн осы 
көктемгі мереке болса керек.

рын ұмытып кетер ме едік, кім білсін?! 
Бұл күні қалтасы көтергені гүл әпереді, 
көтермегені қолдан жасап береді. Кейбір 
әлеуеті жеткен мекеме әйелдерге сый-
сыяпат жасайды. Кейбірі мәрттікке барып, 
қаржылай сый жасап жатады. Басшысы 
атымтай жомарт болса, үйдегі бәйбішесін 
ойлай отырып бүкіл ұжымға біркелкі пре-
мия тағайындайды. Көз көрген сан алуан 
сыйлықтың бірі әрі бірегейі осы болса ке-
рек. Жұмысқа жегілген бәз бір ханымдарға 
осыдан артық сый жоқ. Сыйлықты сый-
лайтын еркектер ғой қанша дегенмен, 
көйлекті де солар әпермек, дастарханды да 
солар жаяды дегендей. Отбасына ұйытқы, 
ұжымының іргетасы болып қаланған та-
лай маманның қалауы да сол. Бір күннің 
ауқымында әйел өзін бар кереметімен 
қошеметтетеді.

 Өмірдің өзі сый емес пе біле білген 
жанға! Осынша тоғышар түйсікпен өмір 
сүруге бола ма дейтін азаматтар да аз 
емес. Тұнып тұрған сұлулыққа күнделікті 
куәгер болатын солар, өйткені. Әсіресе, 
кілең әйелдер басымдық ететін мектеп 
пен балабақшада басты сыйлық – тек 
құттықтау сөз. Басқасын оқушылар сый-
лайды. Мұндай мекеменің басшылары пре-
мия беріп шашылып жатпайды. Өйткені, 
ұжымның басым бөлігі әйелдер, басқа 
шығара берсе, ертеңгі күн асынып-тасынып 
кетпей ме? Ата-аналар комитеті не үшін? 
Солар ортадан шығарсын. Шығарады. 
Шығармаған күніңіз болды ма? Әйелдер 
тек мектепте ғана бар сияқты. Әйелсіз 
мектептің күні қараң.

 Әйелсіз жалпы ғаламның күні қараң. 
Тек соны еске салатын көктемгі ояну күні 

бары қандай жақсы. Бес бала тауып берген 
сары бәйбішелерден бастап, белі бесіктен 
шықпаған бүлдіршіндей қыздардың өзі бұл 
күні сый дәметеді. Басқа күні неге әйелдің 
еңбегі еленбейтінін қайдам, бірақ бұл мере-
ке де барлық жетістігі тізбеленеді. Бекер 
обалы не керек, әйелдің әйелдігі еленетін 
бір күн болса, осы мереке. Өткеннен 
бүгінге, бүгіннен ертеңге апарар әр ісі мен 
қамқорлығы, оның мейірімі мен кешірімі 
тілге тиек етіледі. Әйел жүрген жердің бәрі 
қызық-думан әмәнда. Өйткені, жараты-
лысы қуаныш сыйлаудан тұрады. Әйелдің 
мақсаты өмірді гүлдендіру. Қисық қабырға 
болғанымен, бір күлкісіне мың жігітті ғашық 
ететін әйелдің құдіретін ешкім жоққа 
шығара алмас. Сөйте тұрсақ та мұндай 
күлкі әр әйелдің маңдайына біте бермейтіні 
және бар. Қазақ әйелінің табиғатындағы 
көнбістік тамырын тереңге жайған. 
Тағдырын басқа жұрттың әйелімен салы-
стырмай, тұрмыстың тауқыметін ерлер-
ге сездірместен-ақ дөңгелете беретін, бар 
қиындықты бөле көтерісетін, көп жағдайда 

бір өзі алып жүретін қаһармандығы бөлек 
әңгіме. Әйелдің әдемілігін сөз қылып қана 
қоймай, оған өзгеше леп беретін көктем 
мерекесі әрбірімізге ыстық. Бірақ осы бір 
күнмен шектелетін нәзіктік мейрамы 
бітіп қалмай, үй мен жұмыстың ортасында 
өзін еш аямайтын аяулы жандардың ерен 
еңбегі мен жанайқайына құлақ түріп, әлем 
бас иетін сұлу жандарға қамқорлығын та-
ныта жүретін азаматтар қатары молая 
берсе екен дегің келіп тұрады. Өйткені, 
әйелдің күрделі түйткілді оңай шешем 
деп дандайсығанынан, нәзіктігінен еш 
айырылмай, бесігін тербетуден безінбесе 
екен деген тілек бой көтереді. Елдің абы-
ройын асқақтататын қарындастың күні 
күйзеліс те, күйбең де емес, пәтер алу 
мен көлік мінудің, табысты жұмыс пен бай 
жігіт табудың емес, ұлттың қамы, елдің 
мүддесі, ұлықты ұрпақтың үстінде болса 
екен!       

Шынар ӘБІЛДӘ

Отбасымыздың қорғаны, тірегі, 
қамқоршымыз, қолдаушымыз болған, асқар 
тау әкеміз Жаңабаев Исбек  көзі тірі бол-
са 5-наурыз күні 68 жасқа толар еді.  Амал 
қанша,  сұм тағдыр арамыздан   алып кетті.  
Өмірінің көп бөлігін отбасының қамы үшін 
адал еңбекпен, бала-шағасының несібесін 
тауып күн-түн еңбектенген, қамқоршымыз, 
ауылға сыйлы, туыс-туғанға жанашыр бола 
білді. «Әр қазақ менің жалғызым» деп, әрбір 
адамға жанашырлық танытып, баршаға  қол 
ұшын созып көмектескісі келіп тұратын, 
біртоға, ақкөңіл, бұйығы еді әкеміз. Ауруы 
жанына батса да, балаларының біріне 
білдірмей, жанына маза бермеген дерт-
пен өзі іштей алысқан. Алла алдыңыздан 
жарылқап, иманыңызды жолдас етіп, бұл 
өмірде істеген жақсылығыңыз, сауап-
ты істеріңіз, ана өмірде шырағыңыз бо-
лып, жатқан жеріңізді жарық етсін. Әттең, 
орындалмаған перзенттік парызымыз көп 
еді, ендігі құрметіміз артыңыздан құран 
бағыштау.

Бір  жыл өтті  тауымыз құлағалы,
Бір  жыл өтті анам іздеп жылағалы.
Әр күніміз сағынышпен өткенімен,
Жүрегіміз әке деп соғады әлі.
ЖАНЫҢЫЗ МӘҢГІ ЖӘННӘТТІҢ 

ТӨРІНДЕ БОЛСЫН. 

Еске алушы: Жаңабаевтар әулеті: 
жары, балалары, келіндері, немерелері.
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Антика сұлулығы
Әйел сұлулығының идеалы ретінде 

Ежелгі Грекия мен Ежелгі Римнің 
тұғырдағы Құдайлары саналды. Бүгінгі 
көзқараспен қарасақ, тұғырдағы Афро-
дита мүсіні кішкене толықтау көрінер еді. 

Орта ғасырдағы сұлулық
Орта ғасыр сұлуларының іштері 

кішкене шығыңқы келетін. Қыздар іштерін 
солай көрсету үшін арнайы жастықты да 
пайдаланған екен. Тұтастай мүсіндері 

нәзік, беттері бозғылттау болса, сұлу 
деп саналған. 

16 ғасырдағы сұлулық
1503-1505 жылдар шамасында 

салынған атақты Мона Лизаны көріңіз 
де, сол ғасырдағы әйелдің сұлулығын 
бағамдаңыз.

 17 ғасырдың сұлуы
Төс пен иыққа мән беріліп, белдің 

қылдырықтай болуы қадағаланған. 
Сондықтан көрсеттер кең етек жайған. 
Бет әлпеті аққұба, еріндері қызыл 
әйелдер әдемі деп есептелген. Қолдан 
мең салу да көркемдіктің белгісі сана-
ла бастаған. 

18 ғасырдың сұлуы
Етжеңді әйелдер сұлулық сим-

волына айналды. Сәнге биік шаш үлгілері 
еніп, париктер қолданылды. 

19 ғасыр сұлуы
19 ғасыр сұлулары беттерін күннен 

көлегейлеп, ақсүйектерге тән ақтығын 
сақтауға тырысқан. 

20 ғасыр сұлуы
20 ғасыр сұлуы осындай болған деп 

қадап айту қиынырақ. Неге десеңіз, ғасыр 

басында қысқа шашты, етжеңді әйелдер 
сұлу болып саналса, ғасырдың екінші жар-
тысында әйелдердің жаппай арықтауы 
етек алды. Жыл өткен сайын әйелдер 
арық әрі ұзын бола бастады.

21 ғасыр сұлуы
Бүгінде 90:60:90 ұғымы пайда болған. 

Хас сұлулардың дене бітімі арнайы 
сандарға сәйкес болса ғана, сұлу деп 
қабылданады. Біздің заманның сұлулық 
символдары деп Айшвария Рай мен Ан-
джелина Джолиді айта аламыз. 

Дегенмен, «қыздардың бәрі сұлу»  
деген де бар. «Әйел деген әдемі ғой, 
әдемі, Әдемілік бізге көптік етпейді » 
деп Мұқағали атамыз жырлап кеткен. 
Күнделікті өмірде сұлу да сүйкімді бо-
лып көріну үшін не істеу керектігін де 
қоса ұсынамыз:

*дене мүсініне күтім жасай алу;
*талғамның биіктігі: табысыңыз 

қандай болса да, әдемі киіне алу;
*ұқыпты шаш үлгісі;
*әдемі иіс;
*бет, шаш, тырнақтың 

ұқыптылығы, тазалығы;
*әдемі күлкі;
*сабырлы сөз;
*махаббат пен мейірім; сүйе білу.

ЕСКЕ АЛУ

Материал интернет желісінен алынды.
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