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редакция арқылы
  6 айға  –  1820  теңге. 
облыстық маңызы бар қалалар үшін "Қазпошта" арқылы 
  6 айға – 2235,25  теңге.
 ауыл тұрғындары үшін
  6 айға – 2350,40 теңге.

с редакции
   6 месяцев –   1820   тенге.
для города областного значения через "Казпочту"
   6 месяцев – 2235,25 тенге.
 для сельского населения
   6 месяцев –  2350,40 тенге.

«¬АЗА¬СТАН ПЕДАГОГТЕРІНІЊ 

100 ЖАЊА ЕСІМІ»

байќауыныњ жењімпазы

Талдықорған қаласындағы Назарбаев Зияткерлік 
мектебінің педагог- куратор-ұйымдастырушысы 
Фариза Тұрарова «ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГТЕРІНІҢ 100 
ЖАҢА ЕСІМІ» республикалық байқауына қатысып, 
2021 жылдың  нәтижесі бойынша «Қазақстан 
педагогтерінің 100 жаңа есімі» төсбелгісімен, 
І дәрежелі дипломымен марапатталды.

«BILIM-ÓRKENIETI» ұлттық-
инновациялық ғылыми зерттеу 
орталығының ұйымдастыруымен 
Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігі мен «Да-
рын» республикалық ғылыми-

практикалық орталықтың қол-                                                                    
дауымен өткен байқауға 
Қазақстанның түкпір-түкпірінен 
шебер ұстаздар қатысқан. Бай-
қау жеңімпаздары білім беру са-
ласында нәтижелі еңбек етуші, 

біліктілігін растайтын сертифи-
каттары мен эсселері, еңбек өтілі 
бойынша атқарған қызметтері 
жазылған өмірбаяны, әрі еңбек 
нәтижелері бойынша анықталды.  

Талдықорған қаласындағы 
Назарбаев Зияткерлік мек-
тебінің педагог-куратор-ұйым-
дастырушысы Фариза Тұрарова 
бірнеше педагогикалық байқау-
ларының жеңімпазы, оның ішін-
де «Ұлы дала ұстазы» атты 
республикалық конкурсында 
«Үздік арнау өлеңі» номинация-
сы бойынша І дәрежелі диплом 
иегері, «Үздік педагог - 2020» 
байқауында үздік танылып,            
І орынды жеңіп алды. Сонымен 
қатар Фариза шығарма жазып, 
өлең-жырларын да жарыққа 
шығаруда.«Әлем сүйген қазақ-
тың ұлы Абайы» эссесі мен өлеңі 
«Ұлы дала ұстазы» халықаралық 
журналына басылып, жариялан-
ды.

«Назарбаев Зияткерлік мек-

тебі –  жетістік пен білімді  
шыңдаудың жалғасы. Үздіктер 
үшін дайындалған сынақтан 
өтіп, дарынды балаларға 
арналған мектепте   білім 
берудің өзі мен үшін жетістік» – 
дейді жеңімпаз.

Өмірін  ұстаздықпен ұштас-
тырған  Фариза Тұрарова  оқу-
шыларын тек біліммен ғана 
сусындатып қоймай,  түрлі жоба-
лар арқылы  олардың бойлары-
на қазақ елінің салт-дәстүрі мен 
тағылымды тарихын   да сіңіруде. 

«Бүгінгі баланы халқы-
мыздың жарқын болашағы жо-
лында  еселі еңбек ететін, 
адалдықтың ала жібін атта-
майтын атпал азамат ретінде 
қалыптастыра алсақ, онда 
мақсатымыздың толық жүзеге 
асқаны» – деп ағынан жарылды 
кейіпкеріміз.   

С. БАЗАРҚҰЛОВА. 
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ӘЛЕУМЕТ

Қазіргі кезде Жетісу өңірі сары 
аймақта орналасқан. Деседе, облыстың 
құрамына кіретін аудандар мен қос қала 
қызыл аймақтың шеңберінен шыға ал-
май тұр. 

«Облыс аудандары арасында 4 аудан 
мен 2 қала қызыл аймақта тұр, олар 
Талдықорған, Текелі, Талғар, Ұйғыр, 
Қаратал және Сарқан. Сары аймақта - 
Ескелді, Көксу және Балқаш аудандары. 
Қалған аудандар жасыл аймақта екені 
расталған»,  – деді Алматы облысы 
санитарлық-эпидемиологиялық бақылау 
департаменті  басшысының орынбасары 
Гаухар Каткенова. 

Мамандардың айтуынша, облыста 14 
жасқа дейінгі 10 бала вирус жұқтырған. 
Осы орайда, ақ халаттылар індеттен 
сақтанудың бір жолы вакцина алу деп 
айтуда. Өз өміріне бей-жай қарамайтын 
тұрғындардың 195 426-сы екпенің бірінші 
бөлігін салдырса, екінші компанентті 101 
846 адам қабылдаған. 

 
С. БАЗАРҚҰЛОВА.

МЕДИЦИНА

10  БАЛАДАН  
КОРОНАВИРУС 
АНЫЌТАЛДЫ

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА СОҢ-
ҒЫ ТӘУЛІКТЕ ТАҒЫ 114 АДАМ 
ІНДЕТТІҢ ІЛМЕГІНЕ ІЛІНГЕН.  
НӘТИЖЕСІНДЕ КЕСЕЛДІҢ ӨСУ 
ҚАРҚЫНЫ 0,5 ПАЙЫЗДЫ  ҚҰРАП 
ОТЫР. 

«ЕЊБЕК» МЕМЛЕКЕТТІК БАFДАРЛАМАСЫ   

 НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ЖАППАЙ КӘСІПКЕРЛІКТІ 
ДАМЫТУДЫҢ   2017-2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН «ЕҢБЕК» БАҒДАР-
ЛАМАСЫ ЖАҢА БИЗНЕС БАСТАМАЛАРҒА МҮМКІНДІК АШУДА. 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ ШАРАЛАРЫНА АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ 
ТҰРҒЫНДАРЫ БЕЛСЕНЕ ҚАТЫСЫП КЕЛЕДІ. 

Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде 
биылғы жылы 3,4 млрд. теңге көлемінде қаржы 
бөлінді. Бағдарлама аясында шағын несие 
алған және грант ұтып алғандар арасында 
қапшағайлықтар да бар. Бүгінде Қапшағайдың 
30-дан астам тұрғыны осындай көмекке қол 
жеткізіп, кәсібін бастаған. Бұл туралы  Алматы 
облысы әкімінің баспасөз қызметі хабарлады.

Қапшағай қалалық әкімдігінің мәліметінше, 

МӘСЛИХАТ 

МАЊЫЗДЫ МЄСЕЛЕЛЕР ТАЛЌЫЛАНДЫ
  АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ 

МӘСЛИХАТЫНЫҢ ТҰРҒЫН  ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС МӘСЕЛЕЛЕРІ 
БОЙЫНША ТҰРАҚТЫ 

КОМИССИЯСЫНЫҢ «АЛМА-
ТЫ ОБЛЫСЫНДА КОНДОМИ-

НИУМ ОБЪЕКТІЛЕРІ БАСҚАРУ 
ФОРМАСЫНЫҢ ЖАҢА ИНСТИ-

ТУТЫН  ЕНГІЗУ БОЙЫНША 
АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР ТУ-

РАЛЫ» ТИІСТІ БАСҚАРМА БАС-
ШЫЛАРЫ МЕН АУДАН, ҚАЛА 

ӘКІМДЕРІНІҢ ЕСЕБІН ТЫҢДАУ 
ЖОСПАРЛАНҒАН – ДЕП ХАБАР-

ЛАЙДЫ  АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ 
МӘСЛИХАТЫНЫҢ БАСПАСӨЗ 

ҚЫЗМЕТІ. 

бизнес бастауға жәрдемдесуде

қазіргі кезде 30 адам мемлекеттік грант пен 3 
адам шағын несие  алды. Соның ішінде 5-еуі 
көп балалы және аз қамтылған отбасы, 11-і - 
29 жасқа дейінгі жастар, 2 адам – мүмкіндігі 
шектеулі жан, 12 грант иегері  басқа да 
санаттағы азаматтар. 

Солардың қатарында кондитерлік 
өнерге бұрыннан бейімі бар, түрлі шеберлік 
сағаттарына қатысып, машығын жетілдірген 

қапшағайлық 25 жасар ана Гүлнұр Задаш 
та бар. Ол осы «Еңбек» бағдарламасына 
қатысып, 200 айлық есептік көрсеткіш, яғни 
555 600 теңге көлемінде грант ұтып алды. 
Кондитерлік іске керекті құрал-жарақтарын, ас 
үй комбайнын сатып алған. 

Жас кәсіпкердің торттары, рулеттері және 
басқа да кондитерлік өнімдері Қапшағайдағы 
«Семерка» дүкенінде тұрақты саудаланады. 

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде жаңа бизнес-идеясын іске асырған 
қапшағайлық Мадина Құлжабаева да «Бастау 
Бизнес» кәсіпкерлік негіздерін оқып, сертифи-
кат алды. Соның негізінде «Халыққа цифрлық 
қызмет көрсету салонын ұйымдастыру» 
бағытында өз жобасын қорғап, 555 600 теңге 
грант иеленді. М. Құлжабаева осы қаражатқа 

ісін бастауға қажетті ноутбук, принтер, үстел, 
орындықтар сатып алды. Қазіргі таңда 
Қапшағай қаласында «Сандық қызметтер са-
лонын» ашып, халыққа қызмет көрсетуде.  

Жалпы,  «Еңбек» бағдарламасының екінші 
бағыты бойынша шағын несие және несиелер 
мен шағын несиелерді кепілдендіруді ұлғайту 
міндетін жүзеге асыру үшін Алматы облысында 
2021 жылы 3 319,2 млн. теңге қарастырылып, 
соның 239,2 млн. теңгесі қалалар мен 
моноқалаларға, ал 3080,0 млн. теңге ауылдық 
жерлерге шағын ниеселерге бөлінді. Өткен 
жылы бағдарлама аясында 4791,3 млн. теңге 
сомасына 1104 шағын несие беріліп, 1525 
жұмыс орны құрылған. 

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

 Осы орайда тұрақты комиссия төрағасы Б.Үстенов бастаған 
топ мүшелері  18-19 мамыр күндері аралығында  Қапшағай 
қаласы, Іле ауданы, Талдықорған қалаларында Қазақстан 
Республикасының 1997 жылғы   16 сәуiрдегi  Тұрғын үй 
қатынастары туралы N 94 Заңының 7 тарау, 42 - 65 бабтарына 
сәйкес пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері 
кондоминиум объектісін басқару формаларын құру немесе қайта 
құру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша әкімдіктердің мәжіліс 
залында кездесу ұйымдастырды. Аталған жұмыстарды облыстық 
тұрғын-үй коммуналды шаруашылық басқармасының бас ма-
маны Д.Ысқақов, облыстық мәслихат депутаттары  Б.Үстенов,  
Ж.Жазықпаева, Ж.Донбаев, Г.Тойлыбаева түсіндіріп өтіп, аудан-
қала депутаттарымен және жергілікті атқарушы органдармен 
бірлесе аталған мәселені жан-жақты зерделеді.   

 Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 
Жолдауында айтылған міндеттердің бірі мүлік иелері бірлестіктері 
институтын (ОСИ) енгізу жөніндегі реформаны іске қосу.  Рефор-
ма тұрғындардың меншікті басқару, күтіп ұстау мен жөндеуге 
қаражат жұмсау кезіндегі есеп берушілік жөніндегі пікірлерін есеп-
ке алуды жолға қоюға арналған. Тиісті заң қабылданды. Барлық 
көппәтерлі кешендер кезең-кезеңімен басқарудың осы нысаны-
на көшуде. Бұл тұста  Еңбекшіқазақ, Іле, Панфилов аудандары 
мен Талдықорған, Қапшағай қалаларында жұмыстар жүргізілуде. 
Алайда, тиісті мемлекеттік органдар мен әкімдер осы маңызды реформаның іске асырылуын қамтамасыз етіп жатқанмен де  халық арасында  
насихатталу деңгейі төмен. Енді барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары да реформаның іске асырылуына атсалысатын болады.

«АЛАТАУ - АҚПАРАТ»

Қазақ халқы қашанда ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, ұлттың болашағы деп білген. 
Сондықтан тәрбие мәселесіне көңіл бөліп, болашақ ұрпақты саналы тәрбиелеу үшін 
тиімді әдіс-тәсілді қолданып, жетілдіріп отырған. «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие 
берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, тәрбиесіз берілген білім 
адамзатқа апат әкеледі» деген Әл-Фараби тағлымын әрбір ұстаз, ата-ана өз жұмысына 
қағида ретінде ұстанса құба-құп болар еді. 

Осы тұрғыдан келгенде біздің балабақша ұжымы әрбір күнін ізденіспен өткізеді. 
«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу  бағдарламасы» бойынша оқу-тәрбие 
жұмыстарын мемлекеттік және орыс, ағылшын  тілінде жүргізеді. Осындай маман иелерінің 
кәсіби шеберлігін арттыруда олардың маңдай тері еңбектерінің жемісін көруге көмегін 
тигізетін әдіскер қауымының атқарар еңбегі қашанда ауқымды, маңызды, қажетті және жауапты. Осы жауапкершілікті ойдағыдай атқару үшін әріптестеріміз 
Ұлтуар Мамекованың жетекшілігімен Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бағдарламасын басшылыққа алып, 
оқу-тәрбие үрдісін іркіліссіз жүргізіп келеді. Сонымен қатар, білікті де білімді әдіскер Эльмира Атманова, Арайлым Өмірбаева, Айгерім Утеулиева және 
Баянсулу Найзабекова сияқты жұртқа үлгі болып, ата-аналардың алғысына бөленіп жүрген тәрбиешілеріміз де көп.

 Ал балабақшадағы тәрбие ата-анадан берілген тәрбиені жалғастырып, жандандырады. Біздің балабақшада баланың жасына сай сабақтар, сонымен 
қатар, қосымша ағылшын, орыс тілі, тіл дамыту, айналамен таныстыру, валеология, сауат ашу секілді пәндер оқытылады. Ән-күй, дене тәрбиесімен айна-
лысатын арнайы залдар жұмыс істеп тұр. Бүлдіршіндерді би өнеріне баулимыз.  Ұжымда тәжірибелі педагогтар балалардың танымын кеңейтіп, бірлікке, 
ынтымаққа, достыққа баулып, білімін ән-би, өлең, бейнелеу өнерімен ұштастырады. Олардың туған жерін сүюге, елінің патриоты болып өсуіне барынша 
жағдай жасайды. Балабақша ұжымы облыс, қала көлемінде ұйымдастырылған байқаулардан қалыс қалған емес. Бірнеше рет алғыс хат, мадақтау грамо-
таларымен марапатталды. 

Мағжан Жұмабаев: «Баланы тәрбиешінің өзіндей қылып шығармай, келешек заманына лайықтап дайындау керек» деген екен. Бұл даналық бүгінгі 
білімді ұрпаққа қаратылып айтылғаны көрініп тұр. Өйткені елдің ертеңгі тірегі – балдырғандырымыз. Олар заман талабына сай тәрбиеленуі тиіс. Қазіргі 
таңда тәрбиешілер қауымына үлкен жауапкершілік жүктелуде. Балабақша-келешек, ел басқарар, жер суына иелік етер, ел халқын гүлдентер, мерейін өсіріп, 
мәртебесін биіктетер жасампаз жандарды шыңдап өмірдің ең басты сатысын қалайтын киелі ұя. Балабақша ұжымы келешек ұрпақтың тәрбиелі болып 
өсуіне қызмет етуде. Балабақшамыздың жақсы жетістіктерге жетуі, әрбір тәрбиешінің өз еңбегінің нәтижесімен, жаңалығымен біліктілігі мен білімінің арқасы 
деп білеміз.  Мұндай жетістік алдағы уақытта да толығып, толыса түсетін болады.

№7 ясли балбақшасының «Аққу» тобының ата-аналары. 
ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ

  Жыл сайын «Бір ел – бір кітап» республикалық акциясы аясында кітапханада көптеген іс-шаралар өткізіліп тұрады. Осындай акция 
аясында  Талдықорған қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты  3-ші бөлімшедегі №7 кітапхана филиалының 
ұйымдастыруымен    12 мамыр күні   Ш.Уәлиханов атындағы №10 орта мектеп-гимназиясының қазақ тілі пәнінің мұғалімі Назгүл 
Блеутаеваның жетекшілігімен 9 сынып оқушылары арасында «Жыл кітабын бірге оқиық» атты  онлайн  шарасы өткізілді. 

 Шара барысында оқшылар  Мұқағали Мақатаевтың  «Дариға жүрек»,  «Ей, өмір», «Сезбейсің ғой», Серік Ақсұңқарұлының  «Көкейімде 
Күлтегіннің жазуы», «Жұмекеннің  жүрегі», Тоқтарәлі Таңжарықтың  «Айлы түн» өлеңдерін жатқа оқып,  ақындардың  шығармашылығы 
туралы да көркем ойлар ортаға салынды.  

Күміс ТАБЫЛДИНОВА, 
3-ші бөлімшедегі №7 кітапхана филиалының меңгерушісі. 
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РУ ЖЫЛ КІТАБЫН БІРГЕ ОҚИЫҚ
Республикалық «Бір ел – бір кітап» акциясы ҚР Мәдениет министрлігінің қолдауымен ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы 

мен ҚР Кітапханашылар Ассоциациясы бастамасымен 2007 жылдан бастап өткізіліп келеді. Акцияның мақсаты – ұлттық 
әдебиетіміздегі ең үздік деген туындыны оқу және насихаттау, оқу ісін ілгерілету, рухани мұрамызды сақтау, сондай-ақ жастарды 
отаншылдыққа әрі өнегелілікке тәрбиелеу. 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕ

Балабақша – тәрбие бесігі. Ұрпақты еңбекке, өнер-білімге, елінің ар на-
мысын қорғауға және ізгі адамгершілік ниеттерге  баулитын құтты шаңырақ. 
Сондай шаңырақтың бірі –  Талдықорған қалалық №7 ясли балабақшасы.

БІЛІМНІЊ БАСТАУЫ – БАЛАБАЌШАДА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Требования по проведению 

последнего школьного звонка 

и вручения аттестатов обна-

родовал комитет санитарно-

эпидемиологического контроля 

Минздрава РК.
Торжественные мероприятия 

для выпускников 9 и 11 классов 

разрешены только на открытом 

воздухе, без проведения других 

мероприятий. Кроме самих вы-

пускников на последнем звон-

ке и вручении аттестатов могут 

присутствовать не более одного 

родителя или опекуна с каждым 

учеником, а также не более шести 

учителей школы.
Запрещено приходить на 

праздник людям, находящимся на 

карантине. 
"Нужно отметить, что торже-

ственные мероприятия будут про-

водиться поэтапно. При этом, на 

территории одной школы будет 

находиться только один выпуск-

ной класс. Время проведения 

мероприятий не должно превы-

шать 45 минут. Интервал между 

классами должен составлять не 

менее 30 минут", – говорится в 

сообщении.
Во время последнего звон-

ка и вручения аттестатов запре-

щены приветственные рукопо-

жатия. Все участники должны 

соблюдать масочный режим и 

социальную дистанцию не ме-

нее двух метров.
"По завершению торже-

ственного мероприятия запре-

щается проводить массовые 

гуляния на улице, в объектах 

общественного питания (ре-

стораны, кафе и другие)", – от-

метили в комитете санитарно-

эпидемиологического контроля.

«ALATAU-AQPARAT»

НОВОСТИ 

КАК ПРОЙДУТ 

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ?
Во время последнего звонка и вручения аттеста-

тов на территории одной школы может находиться 

только один выпускной класс.

ВОЛОНТЕРСТВО 
КАК СТИЛЬ  ЖИЗНИ

О  ВЫПЛАТЕ  
СТИПЕНДИЙ

ШЕСТНАДЦАТЬ БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ «ЕЛБАСЫ МЕДАЛІ» ПОЛУЧИЛИ УЧЕНИКИ-
НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА ТАЛДЫКОРГАН.

С ИЮЛЯ 2021 ГОДА ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ ПРЯМУЮ ВЫ-
ПЛАТУ СТУДЕНТАМ СТИПЕНДИЙ, В ВУЗЫ ДЕНЬГИ ПЕРЕ-
ЧИСЛЯТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Самый крупный челлендж страны был направ-
лен на комплексное развитие молодежи в возрасте 
от 14 до 29 лет. Все они на протяжении шести ме-
сяцев выполняли задания по семи направлениям: 
читали книги, помогали окружающим, изучали куль-
турное наследие и занимались спортом. 

Участники проекта «Медаль Елбасы» отмечают, 
что одним из основных направлений проекта являет-
ся волонтерство. Ребята уверены, что потребность 
помогать имеется у каждого. Нужно только уметь 
распределить время так, чтобы успевать делать по-
лезное и для общества, и для личностного развития.

Дарья Степанова, ученица 12 класса вместе со 
сверстниками организовала бесплатные онлайн-
курсы для школьников. В её группах обучались дети 
из разных регионов республики, в том числе из отда-
лённых аулов и детского дома «Айналайын» города 
Талдыкорган. 

«Волонтерство - это не только самоотдача, по-
тому что, помогая, получаешь многое сам», – считает 
Дарья. – Вместе с тем, это большая ответственность. 
Каждый из нас осознает, что бросать дело на полпути 
нельзя, и это очень сильно мотивирует развиваться.

 Планирует начать уровень серебряной медали 
ученица 9 класса Интеллектуальной школы Асель 
Бердаулет. Благодаря проекту, по словам Асель, она 
получила бесценный опыт, стала намного продуктив-
нее чем раньше.

-Проект «Медаль Елбасы» - хороший способ 
управлять своим временем, ставить перед собой 
цели и добиваться их, - рассказывает ученица 12 
класса Юлия Цой. 

Юлия - призёр республиканских, международных 
олимпиад, научных проектов по химии и математи-
ке «Daraboz», «KIO», волонтёр организации «Таза 
Алем», кандидат вгоро мастера спорта по художе-
ственной гимнастике. 

Английский язык преподавала для сельских учени-
ков Алматинской области Амина Маликаждар, ученица 
12 класса. Амина была награждена грамотой от моло-
дежного ресурсного центра области за организацию 
досуга детей во время пандемии. 

   Инициировала клуб по правам детей «Бала да-
уысы» ученица 12 класса Ажар Абитаева. В течение 
шести месяцев Ажар выполняла задания не только по 
проекту «Елбасы медалі», но и 5 месяцев Ажар была 
волонтером в информационной кампании ЮНИСЕФ 
Казахстан и Национальной волонтерской сети по пра-
вам детей. После полученной волонтерской практики 
она создала школьный клуб по защите прав ребенка.

Успешно пройдя все уровни, ученики NIS города 
Талдыкорган стали обладателями бронзовых медалей.

К. ПФАЙФЕР

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на аппаратном со-
вещании МОН рассказал о планируемых изменениях в системе оплаты за 
обучение в вузах студентов-грантников и выплаты им стипендии.

По его словам, теперь все стипендии студентов, магистрантов, доктор-
антов будут поступать напрямую на их карточные счета.

"Последние, условно, 30 лет существовала система, когда стипендии и 
в целом весь госзаказ направлялся и перечислялся вузам и далее вузы уже 
смотрели на успеваемость студентов и в зависимости от этого уже начис-
ляли стипендии. Мы видим здесь очень много рисков, несколько уже было 
случаев, которые были обнаружены самими сотрудниками министерства. 
Три вуза уже у нас участвуют в пилотном проекте, 21 вуз заключил договоры 
по этой схеме, мы хотим до июля этот пилотный проект завершить. С июля 
поручаю в "боевом" режиме вводить эту систему", – сказал глава МОН.

Функцию по выплате стипендий будет выполнять финансовый центр, 
который станет оператором стипендиального обеспечения. Таким образом, 
деньги не будут направляться в вузы и оставаться на их счетах.

Министр образования отметил, что вторым шагом станет применение 
аналогичной системы для оплаты обучения студентов-грантников.

"У нас в законе написано, что грант – это целевая сумма средств, ко-
торую выигрывает студент. Когда эти средства перечисляются в вуз, где он 
обучается, студент нередко и не чувствует, что государство за него платит, 
что он учится не бесплатно, а выиграл грант и ежемесячно перечисляет уни-
верситету денежные средства. Сейчас мы работаем, чтобы на  деньги по-
ступали на эскроу-счёт самого студента, но студент не может использовать 
эти средства кроме как для оплаты в университет, который он поступил", 
– сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, такая система обеспечить прозрачность расходования 
средств гранта, поскольку студент сам, в зависимости от того, сколько часов 
он освоил, будет периодически перечислять деньги за обучение. 

«ALATAU-AQPARAT»

ОФИЦИАЛЬНО

ТОКАЕВ ПРОВЁЛ ПЕРЕГОВОРЫ

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев провёл 
переговоры со своим швей-
царским коллегой Ги Парме-
ланом. В режиме видеоконфе-
ренцсвязи лидеры двух стран 
обсудили текущее состояние 
и перспективы сотрудниче-
ства в политической и торгово-
экономической сферах, сооб-
щает пресс-служба Акорды.

Президенты выразили удо-
влетворение динамичным раз-
витием казахско-швейцарских 
отношений, а также уделили 
особое внимание укреплению 
деловых связей и реализации 
совместных инвестиционных 
проектов в сферах транспорта 
и логистики, машиностроения, 
сельского хозяйства, туризма, 
высоких технологий и "зелё-
ной" экономики.

Касым-Жомарт Токаев зая-
вил, что Швейцария является 
одним из ключевых полити-
ческих, торговых и экономи-
ческих партнёров Казахстана 
в Европе. Сегодня в нашей 
стране успешно работают 
свыше 40 предприятий и ком-
паний с участием швейцарско-
го капитала.

"Полагаю, что у нас есть 
все необходимые возможно-
сти для того, чтобы обеспечить 
продолжение взаимовыгодно-

Токаев поддержал намере-
ние швейцарских компа-
ний принять участие в 
проектах по развитию 
железнодорожной инфра-
структуры в Казахстане.

го и успешного сотрудничества. 
Наша задача заключается в том, 
чтобы предоставить дополни-
тельные стимулы во всех обла-
стях нашего взаимодействия", 
– подчеркнул глава государства.

В свою очередь Ги Парме-
лан высоко оценил уровень 
казахско-швейцарских взаимо-
отношений. 

"Я должен отметить хорошее 
сотрудничество в интересую-
щих нас областях. Надеюсь, что 
в будущем мы сможем укрепить 
и расширить данное сотрудни-
чество ещё больше", – сказал 
президент Швейцарии.

Касым-Жомарт Токаев пред-
ложил расширить спектр пар-
тнёрства в различных секторах 
экономики и структуру товароо-
борота с учётом потенциала 
сторон. Глава государства под-
держал намерение швейцар-
ских компаний принять участие 
в проектах по развитию желез-
нодорожной инфраструктуры в 
Казахстане.

В ходе переговоров прези-

денты обсудили ситуацию с 
распространением коронави-
русной инфекции. Президент 
Казахстана поблагодарил 
швейцарские компании за 
оказанную нашей стране гу-
манитарную помощь и содей-
ствие в борьбе с Covid-19.

В завершение беседы 
Касым-Жомарт Токаев и Ги 
Пармелан обменялись мне-
ниями по ряду актуальных 
тем международной повест-
ки дня, включая взаимодей-
ствие Казахстана и Швейца-
рии в рамках многосторонних 
структур. Была подтверждена 
готовность к продолжению 
конструктивного диалога по 
вопросам продвижения гло-
бального мира и безопасно-
сти, обеспечения устойчивого 
развития, борьбы с изменени-
ем климата, содействия спра-
ведливому и эффективному 
трансграничному водопользо-
ванию в Центральной Азии. 

СОБ.КОРР.
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МЕЗГІЛ  МӘСЕЛЕСІ 

ЖАРЫҚТЫҚ,  ЖАНЫҢ ЖӘНАТТА БОЛҒЫР, МАРҚҰМ, ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНЫҢ АРДАГЕРІ, 
ҚАЛАМГЕР, КЕҢЕСТІК КЕЗЕҢ ТАЛДЫҚОРҒАН ӨЗ АЛДЫНДА ОБЛЫС БОЛЫП ТҰРҒАНДА 
ОБЛЫСТЫҚ «ОКТЯБРЬ ТУЫ» ГАЗЕТІНДЕ ҚЫЗМЕТ АТҚАРҒАН УӘЛИХАН НҰРҚАСЫМОВ 
ШІЛІҢГІР  ШІЛДЕДЕ ТАҢДАЙЫ КЕУІП, СЫРА ІШУГЕ БАРСА, КРУЖКАСЫ 25 ТЕҢГЕ ТҰРАТЫН 
СЫРА, 35 ТЕҢГЕГЕ ҚЫМБАТТАП КЕТІПТІ. БІР СОМҒА ТӨРТ КРУЖКА СЫРА ІШЕТІН 
ЕДІК, ЕНДІ ҮШ КРУЖКА ҒАНА ІШЕТІН БОЛДЫҚДЕП КЕЙІГЕН АҒАМЫЗ: «ЫМБАППАП, 
ЫМБАППАП, СЫРА КЕТТІ ҚЫМБАТТАП» ДЕП ӨЛЕҢДЕТІПТІ. СОЛ АҒАМЫЗ АЙТҚАНДАЙ,  
БҮГІНГІ ҚОҒАМДА СЫРА ДА, СУ ДА ҚЫМБАТТАП КЕТТІ ҒОЙ. ЖАЛПЫ ҚЫМБАТТАМАҒАН 
НЕ ҚАЛДЫ ӨЗІ. 

«ЫМБАППАП, ЫМБАППАП, СУДА КЕТТІ ҚЫМБАТТАП»
МЕЗГІЛ  МӘСЕЛЕСІ 

Бұл қымбатшылықты жоғарғы билік 
өкілдерінің өздері ауыздықтай алмауда. 
«Өзім өлейін деп жатсам, өлген әкем 
түсіме кіріпті» демекші, былтырдан бері 
әлемді шырғалаңға салған індеттен етек-
жеңін жинай алмай отырған қазақстанда 
егістікпен айналысатын шаруашылықтар 
дабыл қағып, тіршілік нәрінің тарифтік 
бағасының көтерілуіне наразылықтарын 
білдірген болатын. Онсызда  базарлардағы 
көкөністер мен дәнді-дақылдардың бағасы  
күн сайын құбылып тұр. Енді, шаруалар 
үшін егіс алқаптарын суаратын судың 
тарифі көтерілсе, күзге қарай, дәнді-
дақылдардың бағасы тағы  шарықтайтыны 
сөзсіз. Себеп, кеткен шығынды өнген 
өнімнен өндіріп алуға шаруалар жанталаса 
кірісетін болады. Ал, оның зардабын 
қарапайым халық көреді. 

Алматы облысы аграрлы  аймақ 
болғандықтан  елді мекеннің бәрі 
шаруашылыққа тәуелді. Малмен,  
егістікпен күнелтіп отырғандарды 
қолдап, қорғайтын үкіметтің ауыл туралы 
сан түрлі бағдарламасы бар. Бірақ,  
бұл бағдарламалардың  қызығын ірі 
шаруашылықтар көріп, ұсақ шаруалар 
қазанның түбіндегі қаспаққа қарап қалған. 
Мәселен, дау-дамай болып жатқан суға 
қатысты берілетін  субсидияға ұсақ 
шаруашылықтардың қолы жете бермейді. 
Ертеден қаракешке дейін жер тырмалап, 
төрт түлік өргізген шаруалардың да 
шешілмей жатқан мәселелері шаш етектен. 
Субсидияға бірінің қолы жетсе, енді бірі ала 
алмай зарығып жүр. Енді  бірі  субсидия 
аламыз деп шақшадай бастары шарадай 
болып, несие төлеуде түрлі кедергілердің 
барын айтып, зар қағуда. Әсіресе, ұсақ 
шаруашылықтардың зар-мұңы, құлақ 
тұндырып бас айналдырады. Көктем шыға 
жер тырмалап дәнді-дақылдар егеміз 
дегенде  егістік көлемін суаратын судың 
тарифтік бағасы көтеріліп шыға келді. 
Бұған дейін жанар-жағар май бағасына  

наразы болып келген шаруалар енді судың 
зардабын таратын болдық деп шулап  
жүр.  Мамырдың бірінен бастап елімізде 
бірыңғай тариф енгізілді.  Бұл тек қана 
егістік алқаптарына ғана қатысты емес, 
қаладағы, даладағы тұрғындар үшін, ауыз 
су тарифіде көтерілетін болады. Мәселен, 
Панфилов ауданының диқандары тіршілік 
нәрінің әрбір текше метріне 0,42 теңге 
емес, 0,74 теңге төлемек. Мұны тура 
егіс алқабын суаратын кезде естіген 
шаруалар  судың бағасын екі есеге көтеріп 
жіберген қаулыға орай шу шығарып, 
айғайға басқан-ды.«Жоғарыда отырған 
шенділер  шаруалармен қоян-қолтық 
жұмыс жасаудың орнына, белден басып, 
білгендерін жасай бере ме?Аяқтарына етік 
киіп, қолдарына кетпен ұстап, танапта 
жүріп көрсін! Бұл не деген масқара, 
бюрократтық қашан тоқтайды»,  – дейді 
олар. Баймолда Ахмет, шаруа: «Өткен 
жылы үш мың алты жүз елу теңгеден 
төлегенбіз. Ал енді биылғы тариф 
бойынша 6382 теңге төлейміз. Сонда 
екі есеге көбейді,» - деп налиды. Бұл бір 
ғана Жаркент өңірінің диқандарының ғана 
зары емес. Өңірдің барлық шаруаларына 
тән. Егістіктің тарифін қымбаттатып 
жібергенін шаруақожалықтарының 
иелері, Қазсушаруашылық мекемесіне 
барғанда  қаулымен таныстырыпты. 
«Бізге алдын-ала ескертілген жоқ,»-
деп отыр. Тарифтың көтерілуі Өмірсерік 
Дәулетияров сияқты азын-аулақ жері бар 
шағын шаруашылықтарға қиын болайын 
деп тұрған сыңайлы. Ол «ала жаздайғы 
еңбегіміз еш кете ме» деп шырылдайды.

Өмірсерік Дәулетияров, шаруа: 
«Жалғыз су емес, жанар-жағар май, 
техниканың күші барлығы жылдан- 
жылға көтерілуде. Ал өнімнің бағасы 
көтерілмейді. Енді былтырғы есеппен 
есептегенде шыққан шығынды ақтай 
алмаймыз».

Дәулетбай Құрманбайұлы,  шаруа: 
«Дәнді-дақылды көктем шыға салысымен 

егеміз, күтіп-баптаймыз, суарамыз, 
түптейміз, оның бәрі қаражатты қажет 
етеді. Ал, күзде сұраған бағамызға өткізе 
алмаймыз. Тұқымда, жүгері де, беде де 
қымбаттады.  Енді осыдан кейін азық-
түлік тағы қымбаттайды.  Үкіметтен 
ештеңе сұрап отырғанымыз жоқ.  Күзде 
жүгеріні қымбаттатамыз, басқа амал 
жоқ». 

Бозторғайдай шырылдаған шаруа-
лардың сөздерінің жаны бар. Айта-айта 
жауыр болған су мәселесі енді тарифтік 
бағаға келіп тірелді. Танаптарды суаратын 
кезде  суға жарымай қызыл-шеке болып, 
дауласып жүрген диқандарға қара су 
қалдақтың қанындай қат болып тұр. 
Шаруашылықтағы су мәселесі Еңбекші-
қазақ, Көксу, Ескелді аудандарының 
шаруаларын екі ұдай күйге салуда. Суғару   
алқаптарындағы  судың бағасы екі есе 
қымбаттағанына ашынған шаруалардың 
бірі Шелек өңірінде бас көтерген болатын. 
Бұл биыл ғана болып тұрған мәселе емес, 
әуелі көктемде судың бағасы көтеріледі, 
содан соң жаздың ортасында алқапқа су 
жетпейді. Нарықтың талабы деп «бүйректен 
сирақ шығаратын» су мекемелеріне «әй 
дейтін әже, қой дейтін қожа» жоқ па?» дейді 
шаруалар. 

Қанатбек Молдажанов, Еңбекшіқазақ 
ауданы  ауыл тұрғыны: «Мына 
ауылшаруашылығымен айналысатын 
шаруа қожалықтары жұмысын тастауға 
мәжбүр. Бізге тіршілік көзі су керек. 
Құлпынай пісіп жатыр. Ертеңгі күні 
қызанақ, қырыққабат өніп шығады. 
Уақытысында суғарылмаса еңбегіміз 
еш, тұзымыз сор болмақ. Әрі бағасы 
удай қымбат. Оны жаңағы шаруа 
қожалықтарының қалтасы көтере 
бермейді. Бүгінгі ұсынып тұрған баға, 
шаруалардың қамын күйттеген баға 
емес».

Талғат Нұрғайыпов, ауыл 
тұрғыны: «Бұл судың бағасы негізсіз 

қымбаттағаны былай тұрсын 
уақытысында жеткізіп  бере 
алмайды. Танаптарды суғаратын 
уақытта қырықпышақ болып 
жатамыз. Уақытысында суғар-
ылмағандықтан  аламыз деп, 
жоспарлаған өнімді, ала алмаймыз.  
Былтыр қаншама гектар жерге 
егілген өнім су тапшылығынан 
күйіп кетті.  Жылдан-жылға, су 
тапшылығынан өнім алу қиындап 
барады».  Бұл – Шелек ауылындағы 
шаруалардың  назы.  Өткен жылы 
шаруа қожалықтары суармалы суға 
бір гектарға 18 мың теңге төлесе, 
биыл баға 33 мың теңгеге бірден 
көтерілген. Бағаның тым аспандап 
кетуіне жауапты мекеменің 
басшысы, Д.Қонаев атындағы 
Үлкен Алматы каналы филиалының 
директоры Серікқали Мұқатаев 
түсінік берді. 

– Бізде 2018 жылға дейін басқа 
тариф болған. 2018 жылдан 
бастап Қазақстан бойынша 
бірыңғай тариф енгізілген. Бірақ,  
Шелек ауданы суды көп алғаннан 
соң диверсифицияланған тариф 
болды. Бірыңғай тариф енгізілгені 
барлық РГКП филиалдары 

шығында болды. Жаңа бағамен есептедік, 
бір гектарға 18-20 мың шығын кетеді 
екен. Ал делдалдар гектарын  35 мың 
теңге алып жатыр. Халық шешімге келсе, 
онда СПК қажеті жоқ болса, біз дайынбыз. 
Ол СПК-ның жұмысын біз атқарамыз. 
Еңбекшіқазақ ауданындағы 10 мыңнан аса 
шаруа қожалығына бұған дейін суармалы 
суды ауылшаруашылық өндірістік 
корпоративі жеткізіп келген. Ендігі жерде 
ортадағы делдалдар болмайды. Тиісінше, 
су бағасыда арзандау болады. 

 Айтулы өңірдің диқандары  негізінен 
соя, жүгері, бидай және жоңышқа, жеміс-
жидектерін егеді. Осы арада Абайдың: 
«Бас-басына би болған өңшең қиқым» 
деген сөзі  ойға оралады. Қайда барсаң да  
желімдей жабысып делдалдар жүреді. Су 
саласының жұлын-жүйесіне жегі құрттай 
кіріп алған делдалдарда өз бағасын қойып, 
суды шаруаларға қалаған бағасымен сатып 
келген. Міне, былық пен шылықтың кесірі, 
дәнді-дақылдар егіп, мал өсіріп отырған 
шаруалардың шаруасын шатқаяқтатып 
отырғандардың бір парасы ортадағы 
делдалдар. Азық-түлік өнімдерінің 
қымбаттауына да осылар дәнекер болуда. 
«Қызды мен алсам, қызығын қырықпай 
көріпті» демекші, жандарын қинамай, 
шаруалардың азаптанып өсірген өнімдерін 
көтерме бағамен  алып, базарларға 
қалауынша баға қосып, халықтың қалтасын 
қағып отырған делдалдарға тұсау 
салынбай, шаруаның да, қараша қауымның 
да,  әл ауқаты ауырлай бермек. Су 
бағасының көтерілуі шикізатқа байланысты- 
деген «Қазсушаруашық» мекемесі, 
құрғақшылық алдымен диқандарға қауіпті 
екенін жасырмайды. Былтыр пандемия 
басталғанда, шаруалардың бас ауруына 
айналған су  тапшылығы  биыл тағы да 
алдарынан шығып тұр.  Су тапшылығын 
тартқан шаруалардың бірі  облыс орталығы 
Талдықорған қаласының іргесінде тұратын  
Еркінбек Сіләмов жылына жүгеріден 40 
пен 50 центнер арасында өнім алады. Су 
тапшылығының салдарынан бұл көрсеткіш 
былтыр 36 центнерді көрсетіпті. Бүгінде 
шаруаның 600-ден астам суармалы 
жерінде,  дәнді- дақылдардан арпа, бидай, 
соя, жүгері және қызылша мен жоңышқа 
себілген. Айтуынша, осының барлығына 
жыл сайын 2 миллион жарым текше метр 
су қажет екен.

«Былтыр 1 ай жарым бойы суды жөнді 
бермей қойды. Суға берген тапсырысымыз 
уақытында орындалмады. Мәселен, 
өткен жылы облыс әкімдігінің айтуымен 
суды тек қызылшаға ғана бергені болмаса, 
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«ЫМБАППАП, ЫМБАППАП, СУ ДА КЕТТІ ҚЫМБАТТАП»
МЕЗГІЛ  МӘСЕЛЕСІ 

соя, жүгері секілді дәнді дақылдарымызды 
мардымды суғара алмадық. Соның 
салдарынан өнімділік өте төмен 
болып, қатты зиян шектік. Ал, биылғы 
жағдайымыз қалай болады? Оны бір құдай 
біледі. Әкім суғару каналдарын жасап 
береміз деген. Бірақ, әзірге ешқандай 
өзгеріс көріп отырғанымыз жоқ»,  –  дейді 
Е.Сіләмов.

Шаруалар  «су  дұрыс  берілмеді» 
деп  назын  айтса,  «Қазсушаруашылық» 
РМК  Алматы  филиалының  құрылымдық 
бөлімшесі  болып  табылатын  Талдықорған 
өндірістік  учаскесі  жоспарды  артығымен 
орындадық  дейді.  Мекеме  басшысы 
Мырзахан Құдайбергенұлы:

— Өткен жылы 189 шаруа қожалығына 
44 миллион текше метр су беру жөнінде 
келісім шарт жасағанбыз. Алайда, біз 
1 миллион 623 мыңға жоспарды артық 
орындадық. Мұндағы 1 текше метр судың 
құны – 42,1 теңгені құрайды. Иә, былтыр 
маусым айында су тапшылығы қатты 
көрінді. Бұған тауға түкен қардың аздығы 
және сол мезгілде күннің күрт суытып 
кетуі басты себеп болды. Яғни, таудағы 
қары ерімей тұрып алды. – дейді.

М.Әбдішев  осы  уақытқа  дейін  мұндай 
нәрсе  болмағанын  айтып,    су 
жиналатын  платинадан  2 
текше  метр  ғана  су  алынғанын, 
кейін  күн  жылынған  соң  бұл 
көрсеткіш  6-ға  жеткенін. 
Негізі,  бұрын  бұл  платинадан 
9  текше  метр  су  шығатын. 
Су  жеткіліксіз  болғандықтан 
оны  шаруаларға  үнемдеп 
беруге  тура  келгенін.  Былтыр 
«Шымыр»  каналына  (10,1 
шақырым)  күрделі  жөндеу 
жұмыстары басталып, ол аяқсыз 
қалғанын.  Тендер  ұтып  алған 
мердігер  мекеме  «ақша  толық 
бөлінбеді»  деген  сылтауды 
алға  тартып,  құрылысты  жөнді 
жүргізбегенін. Тек, 1,4 шықырым 
жерге  бетон  арықтар  қойылды. 
Қалған  жерлер  қазылған 
күйде  әлі  жатыр.  Бұдан  бөлек, 
арықтың  маңайында  қиылған 
ағаштар  тазаланбаған.  Осының 
кесірінен  қазір  2  мыңнан  аса 
гектар  егістік  алқабына  су 
беретін  арық  жоқ.  Енді  су 
берумен  айналысатын  мекеме 
ондағы  89  шаруаға  ескерту 
айтып,  әзірге  ештеңе  сеппей 
тұра  тұруларын  сұрағанын 
ақпарат  құралдарында  айтқан 
болатын.  Су  жүйесіндегі  түйіні 
тарқатылмаған  мәселелер 
шаруалардың    жыл  сайын  таусылмайтын 
қиса-дастанына айналып барады.  Әйтпесе, 
аграрлық  сала  саналатын Жетісу  өңірінде 
бірінші шаруалардың сұранысы дер кезінде 
өтелуі тиіс еді.

«Бұл  жайттан  әкімдіктегілер  де 
хабардар.  Олар  мердігер  мекемені  қузап, 
1  мамырға  дейін  каналды  жасатамыз 
деген.    Дегенмен,  бұлай  отыра  беруге 
болмайды  деген  «Қазсушаруашылығы» 
РМК  Алматы  Филиалының  құрылымдық 
бөлімшесі  болып  табылатын  Талдықорған 
өндірістік  мекемесінің  басшысы Мырзахан 
Құдайбергенұлына  қоңырау  шалып, 
«Шымыр» каналына  қатысты жұмыстарды 
сұрап білдік. Мырзахан Құдайбергенұлының 
айтуынша:«Қазір каналдың маңайынан 
қосымша арықтар қазылып, шаруаларға 
су жеткізу мәселесі жандануда. Ал, 
канал құрылысы күзге дейін жалғасады. 
Қазірге тығырықтан шығудың амалы осы 
ғана,»  –  деді.  Сондай-ақ,  облыс  әкімінің 
орынбасары  Серік  Тұрдалиев  Панфилов 
ауданына  барып  шаруалармен  кеңес 
өткізуіне    байланысты  аудан  әкімінің 
ауылшаруашылық  жөніндегі  орынбасары  
Шухарат Құрбановпен  байланысқа шығып 
мән-жайды сұрап білдік. 

– Қазіргі таңда нақты мәселе шешілді 
деп айту қиын. Облыс әкімдігі су жүйесіне 
жауапты мекемелермен байланысып, 
қазірге су бағасын бұрынғы бағамен 
ұстай тұруларын сұрауда. Ал, оның 
қаншалықты жүзеге асатынын бей мәлім 
десе,бұл хабарды естіген Талдықорған 
өндірістік мекемесінің басшысы егер су 
бағасы көтерілмесе мен жұмысшыларды 
ұстап тұра алмаймын. Қазір еден 
сыпырушалардың жалақысы 70000-теңге. 
Ал, біздің жұмысшылардың нақты қолына 
алатыны 55000 теңге сондықтан мәселе 
күрделі күйінде қалып тұр-деді өз сөзінде. 
Құдайберген Әбдішевтің айтуынша:                    

–Талдықорған қаласына қарасты 
(ұзындығы 112 шақырымды құрайтын) 15 
канал бар екен. Бастапқыда су арналары 
түгелімен бұзылып, күрделі жөндеуді 
барлығына біржола жасаламақ болыпты. 
Абырой болғанда, Талдықорған өндірістік 
учаскесі бұған келісімін бермей, жөндеу 
жұмысын шетінен біртіндеп жасауға 
шақырған. Егер, барлық каналдар 
бұзылғанда, бүгінгі жағдай мүлдем 
күрделене түсетін еді- дейді. Су жүйесіне 
қатысты,  бұған  дейінде  шаруаларды 
демеп  субсидиялау  тәсілі  жүзеге 

асқан-ды.  Бір  ғажабы  бұл  субсидияға 
Панфилов  ауданның  шаруалары 
ілікпепті.  Себебін  сұрғанымызда,  аудан 
әкімінің    ауылшаруашылығына    жауапты 
орынбасары  Шухарат Құрбанов: 
«Субсидия 40 теңгеден жоғарыларға 
берілді. Ал, бізде  судың бағасы бұған 
дейін ондай бағада болған жоқ. Ал оған 
кіші шаруалар ілінгенбеді. Бұл мәселені 
«Атамекен» шешеміз деген  әлі шешілген 
жоқ,»-деді.  Түйе  толғаққа  салып,  ұзаққа 
созылған,  ауылшаруашылығындағы 
басты  түйткілдердің  бірі  осы  су  мәселесі. 
Су  жүретін  каналдар  мен  платиналар 
қалыпқа  келмей,  диқандардыңда  жұмысы 
бір  жүйеге  түспейтіні  айдан  анық.  Ал, 
қалпына  келтіреміз  деп,  салынып  жатқан 
каналдардың іске асу мерзімі, орта жолдан 
тоқтап  қалуы,  айғай-шу  аттаннан  кейін 
қайта  жалғасуы  жақсылық  емес  әрине. 
Жылдан-жылға  экологиялық  ахуалдың 
ушығып тұрғаны тағы бар. Мәселен, көрші 
Жамбыл  облысының  диқандары  судың 
басты  көзін  көрші  Қырғыз  мемлекетінен 
алады. Көңілі түсе су беріп, түспесе бұрып 
ала  қоятын    айырқалпақты  ағайындарға    
жаутаңдап  тараздық  диқандар  жүр.  Ал,  
Алматы  облысы  көрші  Қытай  Мемлекеті-

мен  шекетесіп  жатқандықтан,  Іле 
өзеннің  басында  отырған  аспан  асты  елі 
трансшекаралық  өзендер  мәселесін  айта 
бермейді.

 Жуықта ғана Қытай Қоғамдық ғылымдар 
академиясының  Ресей,  Шығыс  Еуропа 
және Орталық Азия институтының Орталық 
Азияны  зерттеу  бөлімінің  директоры,  аға 
ғылыми  қызметкері  Чжаң  Нин  Қытайдағы 
қолданушысы ең көп «Басты жаңалықтар» 
(Toutiao)  мобильді  қосымшасына 
Қазақстанның  трансшекаралық  өзендер 
мәселесі бойынша алаңдаушылық білдіріп 
отырғаны  туралы  жазба  салыпты.  Онда, 
Қазақстан тараптың, әсіресе депутаттардың 
осы мәселеге  байланысты  алаңдаушылық 
білдіріп  отырғанын  айтыпты,  сосын 
Қазақстан-Қытай  арасында  2001  жылы 
қыркүйекте  келісім  жасалып,  арнайы 
комиссия  құрылғанын,  2015  жылдан  бері 
трансшекаралық  өзендер  бойынша  квота 
мәселесі  үнемі  қаперде  ұсталып  келе 
жатқанын  айтыпты.

Ол  осы  мәселе  бойынша,  Қытайлық 
ғалымдардың  негізгі  көзқарасында  тілге 
тиек еткен:

Біріншіден, Қазақстанда су ресурстары 
тапшы емес. Қазақстанның шығыс бөлігінде 

су  тапшылығының  байқалуына  суды 
үнемдеп  пайдаланбау  себеп.    Қуаң жерде 
егінді  көлдетіп  суаруға  қанша  су  болса  да 
жетпейді. 

Екіншіден,  ШҰБАР  аумағындағы  су 
жүргізу  жобалары  судың  табиғи  көбейген 
бөлігін пайдалануға арналған, аяққы ағысқа 
жіберілетін  судың  тарихи  орташа мөлшері 
азайған  жоқ,  10  миллиард  текше  метр  су 
ағып кетіп жатыр. 

Үшіншіден,  су  ресурстарын  бөліске 
салғанда,  алаптың  жалпы  экологиялық 
ортасын  ескерумен  бірге,  жан  басына 
шаққандағы су шығынын да есептеу керек-
депті.

Қытайлар, Іле бойынан өте көп СЭС мен 
су  қоймаларын салып,    Іленің суы Шихоға 
дейін  жетіп,  жер  астымен  әкетіліп  жатыр-
деген  ақпаратта  тарады.  Ал,Қазақстан 
шекрасындағы      Іле  өзенің  суы  екі  есеге 
азайып  кеткені  айтылуда.  Демек,  тіршілік 
нәрі  су  мәселесінің  маңызы  күн  сайын 
артып  келеді.  Суғармалы  алқаптарды 
жүйелеп, ауылшаруашылық саласы жаппай 
тамшылатып  суғару  жүйесіне  көшпесе 
тау  сағаларынан  бастау  алып,  өзен-
көлдерге  құятын  көл-көсір  су  сарқылып 
баратқан  барша  аян.  Қашанғы  табиғатқа 

телміріп,  тау  мұздықтарының  еруіне 
жалтақтап  отырамыз. Су  қоймаларындағы  
судыда   ысырап   етпей, етек-жеңді жинап, 
үнемшілдікке бармаса  ауылшаруашылығы 
аяғына жем түскен жылқыдай ақсай береді. 
Алматы  облысында  ауылшарушылық 
жерлерді  сурару  мұздықтардың  еруіне 
байланысты  деген  мамандардың  пікіріне 
құлақ  түрсек,  тау  мұздақтары  ерігенде  су 
мәселесі  толық  шешіледі  екен.  Оның  өзі 
Бартоғай су қоймасына жиналатын көрінеді. 
Бұл  Еңбекші  ауданындағы  суармалы  32,3 
мың  га  және  Шелектегі  14,6  мың  гектар 
жерге  қатысты  су  тапшылығына  қарай 
айтылған факті.  Ал, жоғарыда су бағасына 
қатысты  наздарын  айтқан,  Панфилов 
ауданның шаруалары Өсек, Тышқан, Қорғас, 
Бурақожыр, Шежін өзендеріне келетін суға 
тәуелді.  Мәселен,  Өсек  өзеннен  17  мың 
гектар,  Тышқаннан  5  мың,  Қорғастан  15 
мың  гектар  алқап  суғарылады  екен.  Дала 
аруы  жүгерімен  айналысатын  ауданда  26 
2  5  гектар  жерге  жүгері  дақылы  егілген. 
Ауданда  17000  гектар    жер  тамшылатып, 
және  жаңбырлатып  сурару  әдісіне 
көшкен.  Келер  жылы  тағы  7000  гектар 
жер  осы  тәсілмен  сурарылмақ.  Қытай, 
ғалымының  қазақстанға  қатысты  суды 

үнемдеп  пайдаланбауға  қатысты  айтқан 
сөзініңде  жаны  бар  сияқты.  Заманауи 
технологиялара игере отырып су жүйесіне 
толықтай  реформа  жасалынбай,  тау 
мұздақтары мен өзген көлдерге құйылатын 
суларға  күні  қарап  қалған  шаруалардың 
кеудедегі    шері  шеменге  айналып  кетуі 
заңдылық.  Себебі,  Жылдан  –жылға  өзен-
көлдердің арналары тарылып, судың көлемі 
төмендеп  бара  жатқаны  мамандардың 
өздері  айтуда. Жылдың мезгіліне  қарасақ, 
қыстың көзі қырауда қар бірде қалың бірде 
жұқа түседі. Сол кезде таудағы мұздақтарға 
қарап  күнеліп  отырған  шаруалардың  күйі 
не  болмақ.  Одан,  қалса  ауа-райын  бағып, 
жаңбыр  жауаса  асытық  болып,  болмаса 
қуаңшылыққа ұрынатын кездерде аз емес. 
Демек,  суармалы  жерлерді  кезекпен 
суғарып  жүрген  шарулардың  да  айтатын 
уәжі бар. Судың басында отырғандар, суға 
қанып, аяғында отырғандарға су жеткенше 
алқаптары қурап кететін жиі айтады. Демек, 
тамшылатып  суару  жүйесіне  толықтай 
көшпейінше, ескі советтік кезеңдегі үрдіспен 
ауылшаруашылығы ұзаққа бармайды.

      
          Айтақын МҰХАМАДИ



06.00 02.35 Әнұран
06.05Д/ф «Қазақ даласы 
құпиялары»
06.30«Masele»
07.00  «TANSHOLPAN»
10.00,08.00 «Асау Толқын»
12.00 «Қызық екен...»
13.00,17.00,20.00,02.25 
«AQPARAT»
13.10 «Замандастар»
14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Aptа»
15.50 «Алтын бесік»
16.05 «Көңіл толқыны»
17.20 «Қазақ дауысы »
20.35 «Ashyq alan»
22.30 «Махаббат мұнарасы»
23.55«Ахмет Ясауи»
00.50 «Жүзден жүйрек»

ХАБАР

06.00,02.00 ҚР Әнұран
06.00 «Ән әлемі»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00, 01.00 «Әсем әуен»
10.15,21.30 «Қолда я жол-
да»
12.15 «Бәсеке-2»
13.15,23.30 «Келінжан»
15.00«Бүгін»
17.00 «Асыл қазына»
17.00 «Метод Фрейда»
18.00 «Бронкская история»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бығыт»
21.00 Итоги дня

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30«Күлдірген»
07.00«Үрланған тағдыр»
08.00М/ф «Маша и мед-
ведь»
10.00, 22.00 Т/х «Тұмарым»
11.30, 21.00  Т/с «Қызым»
12.30,23.10 Т/х «Қайсар 
ханша» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Гризли и лемминги»
15.30,03.50 «Интерны»
16.00,03.05 Үздік әндер
16.30 «Құйынды мекен»
18.00 Т/х «Мәриям»
20.00,01.10 Astana times
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
02.45 «KazNet»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «БІРЕГЕЙ»

ЕВРАЗИЯ 

06.00Т/х «Тракторшының 
махаббаты»
06.40 «Той заказ»
07.10, 03.30 «ТОЙ БАЗАР»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «На самом деле»
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
14.15 «112»
14.30 «Qoslike»
18.30,03.00 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Ничто не случается 
дважды »
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30 Т/х «Меч-2»
00.30 «Женская версия.
Тайна партийной дачи»
01.20 «Хиромант.Линии 
судеб»
02.10 «П@утина»

КТК

07.00 Әнұран
07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ»
07.30  «Улы тамшылар»
08.30Т/х «Ясминнің 
тағдыры»

Дүйсенбі - Понедельник, 24 мамыр Сейсенбі - Вторник,  25 мамыр

19.50 «Можно мне тебя 
обнять»
13.50 «Под дождем не видно 
слез»
15.50,01.45 «Дожить до 
любви»
18.00 «Аманат»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 Астарлы ақиқат
21.00 Вечерние новости
21.40 «Зулейха открывает 
глаза»
00.00«Алжир»
02.35 Астарлы ақиқат
03.20 «Әйел қырық шырақты»
04.20-04.30 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/                                 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Ұлт құндылығы» 
11.00 «Әкелердің әңгімесі» 
11.45 «Спорт» 
12.00 «Қазақ үні» 
12.35 «Полицейская служба»  
13.00 «Олжа» 
13.30 «Әсем әуен» 
14.00 К/ф «Көңілдің күйі»
16.15 «Әсем әуен» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Ковид-обзор»   
17.52 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»
18.35 «Сыралғы» /тікелей эф
ир/                                 
19.20 «Ковид-обзор»
19.30 «Әдебиет пен адамзат»  
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Ковид-шолу»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Ковид-обзор»     
22.10 «Қорғансыз» телехикая-
сы 29-серия
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

05.58  ҚР Әнұраны 
06.00 Ризамын
06.30 «Неге?»
07.50,22.20 «Я знаю,что вы 
сделали прошлым летом»
10.00 «Келіндер бәйгесі»
11.00,00.30 Т/х «Ананди»
12.30«Күн әміршісі»
14.10 «What’Up?»
14.30 М/ф «Индюки:назад в 
будущее 3D»
16.30 «Такси»
17.00 «Экстрасенсы-
детективы»
18.00 «Кел, татуласайық»
20.00 Информбюро
21.00 «Пиноккио»
02.00 «Кел, татуласайық!»
03.30 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00«Қуырдақ»
06.30 «Айна-online»
07.30«Зың-зың Кулпәш» 
08.30,05.00«Құтты қонақ»
09.00 «Жребий судьбы»
13.00 Т/х«Бастық боламын»
14.00 «Q-елі»
15.30,04.30«Келесі кім?»
16.00,01.10 Т/с «Крепосная»
17.00 «Идеальная семья»
18.10,00.00 «Хорошие руки»
19.00 «Цена жизни»
21.00 «Әкесінің баласы»
21.30 «Изоләция»
22.00,03.00 «СЕРТ ПЕН 
СЕЗІМ»
05.00 Т/х«Жеңіп көр»

06.00,03.00 Әнұран 
06.05  Д/ф«Қазақ даласы 
құпиялары»
06.25,13.00, 17.00, 20.00, 
00.45 AQPARAT
07.00  «TANSHOLPAN» . 
10.00, 18.00 Т/х  «Асау 
толқын»
12.00 «Қызық екен...»
13.10,21.30 «Замандастар»
14.00 «Теледәрігер» . 
Тікелей эфир 
15.00  «Жүзден жүйрек»
16.00 «Ауылдастар»
16.35 «Қайсар жан» 
17.20  «Көңіл толқыны» 
20.35 «Ashyq alan».
22.20  Т/х «Махаббат 
мұнарасы» 
23.30  Т/х «Ахмет Ясауи»
01.20  «Ashyq alan».
02.10 «Теледәрігер»

ХАБАР

06.00,02.00 ҚР Әнұраны
06.00 «Ән әлемі»
07.00 «Таңғы хабар»
10.00,01.00 «Әсем әуен»
10.15,21.30 «Қолда я жол-
да»
12.15 Т/х «Бәсеке-2»
13.15,23.30 Т/х «Келінжан»»
15.00 Бүгін. Прямая транс-
ляция
16.00 «Асыл қазына»
17.00 Т/х «Метод фрейда»
18.00 «Игры киллеров»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 Баспанаға бағыт. Пря-
мая трансляция
20.50 «Как боролись с эпе-
демиями в Казахстане»
21.00 Итоги дня

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген» 
07.00 «Ұрланған тағдыр»,
08.00М/ф «Маша и мед-
ведь» 
10.00, 22.00 Т/х «Тұмарым»
11.30, 21.00  Т/с «Қызым»
12.30, 23.10 «Қайсар хан-
ша» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 «Гризли и лемминги»
15.30,03.50 Т/с «Интерны»
16.10,03.05 «Үздік әзілдер»
16.30 Т/х «Құйынды мекен» 
18.00 Т/х « Мәриям»
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»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «БІРЕГЕЙ»

ЕВРАЗИЯ  

06.00Т/х «Тракторшының 
махаббаты»
06.40  «Той заказ» 
07.10,03.30 «Той базар»
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
18.30,03.00 «Басты 
жаңалықтар»
19.00  «Ничто не случается 
дважды»
20.00  «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30  «Меч-2»
00.30 «Женская версия. 
Тайна партийной дачи»
01.20 «Хиромант.Линии 
судеб»
02.10 П@утина

06.00 Әнұран 
06.05  Д/ф«Дала 
өркениеті»
06.25,  17.00, 20.00, 00.35 
AQPARAT
07.00  «TANSHOLPAN» . 
10.00, 18.00 Т/х  «Асау 
толқын»
12.00 «Қызық екен...»
13.10, 21.30 «Заманда-
стар»
14.00, 02.15  
«Теледәрігер» . Тікелей 
эфир 
15.00  «Жарқын жүдесу»
16.00 «Ауылдастар» 
16.30, 01.50 «Келбет»
17.20 «Көңіл толқыны»
20.35, 01.00  «Ashyq alan». 
Тікелей эфир
22.30  Т/х «Махаббат 
мұнарасы»
23.20 Т/х «Ахмет Ясауи»

ХАБАР

06.00 Әнұран 
06.00 Ән әлемі
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Әсем әуен»
10.15 «Қолда я жолда»
12.15 Т/х «Бәсеке-2»
13.15,23.30 Т/х «Келінжан»
15.00 Бүгін. Прямая транс-
ляция
16.00 «Асыл қазына»
17.00 Сериал «Метод 
Фрейда»
18.00 Мегахит «Узник»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Индустрия»
21.00 Итоги дня

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.05 «Күлдірген» 
07.00 «Ұрланған тағдыр»
08.00, 14.15 М/ф «Маша и 
медведь» 
10.00, 22.00 Т/х 
«Тұмарым»
11.30, 21.00  Т/с «Қызым»
12.30, 23.10 Т/х «Қайсар 
ханша» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 М/ф «Гризли и лем-
минги»
15.30, 03.50  «Интерны»
16.10, 03.05 «Үздік 
әзілдер»
16.30 Т/х «Құйынды ме-
кен» 
18.00 Т/х «Мәриям» 
20.00,01.10  ASTANA 
TIMES
20.55 Loto 6/49 Прямой 
эфир
00.20 ««Қош келдіңіз»»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректы драма
02.45 «KazNet» 
03.50 Т/х «Алмасай»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Тракторшының 
махаббаты»
06.40,03.15  «Той заказ» 
07.10,04.00 « Той базар»
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, 02.45  «Басты 
жаңалықтар»
19.00  Сериал «Ничто не 
случается дважды»
20.00  «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30  «Меч-2»
00.20 «Женская версия. 
Чисто советское убийство»
01.20 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ»
02.00 «П@утина»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ
ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

07.05 «ДАУ-ДАМАЙСЫЗ» 
07.30  «Улы тамшылар»
08.30 Т/х «Ясминнің 
тағдыры» 
19.50  НОВОСТИ
10.50 «Кто ты?» 
11.50,00.00«Алжир»
13.40,21.40 «Зулейха откры-
вает глаза»
15.50,01.45«Дожить до 
любви»
18.00  «Аманат»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00,02.35 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерние новости
03.20 Т/х «Әйел қырық 
шырақты»
04.00-04.30 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»          
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Әдебиет пен адам-
зат»  
11.00 «Сыралғы» 
11.45 «Спорт» 
12.00 «Шашу» 
13.00 Д/ф «Кең ауқымда»
13.30 «Әсем әуен» 
14.00 К/ф «Атылған оқ»
16.00 «Әсем әуен» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Ковид-обзор»   
17.52 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»
18.35 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/                                
19.20 «Ковид-обзор»
19.30 «Сегодня» /прямой эф
ир/                               
20.00 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Ковид-обзор»     
22.10 «Қорғансыз» телехи-
каясы 30-серия
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын
06.40 «Армагеддон»
07.40 Информбюро
08.50 Экстрасенсы-
детективы
10.00 «Келіндер бәйгесі»
11.00,23.30Т/х «Ананди»
12.30,21.00«Пиноккио»
14.10 «Колдунья»
16.30 «Taxi»
17.20 Экстрасенсы-
детективы
18.00 «Кел татуласайлык»
20.00 Информбюро
22.20 Т/х « Чужой»
01.00«Кел татуласайлык»
02.30 Алдараспан,Нысана 
,Шаншар әзілдері 
03.30 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00 «Қуырдақ»
06.30 «Айна online»
07.30, 14.00 «Q-елi»
08.30,15.00«Құтты қонақ»
09.00«Война семей»
03.40,17.00 «Идеальная 
семья»
10.50,19.20 Т/х «Цена жиз-
ни»
13.00,02.15 «Бастық бола-
мын»
15.30,04.30 «Келесі кім?»
16.00,01.00 Т/х«Крепостная» 
18.00,00.00 Т/х «Хорошие 
руки»
21.30  «Әкесінің баласы»
22.00,03.00 Т/х «Серт пен 
Сезім»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

КТКҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 26 мамыр

Открылось наследство после смерти Кенжахан Жазгүл, 
умершей 07 января 2021 года. Наследникам обращаться к но-
тариусу Бекішбаеву А.С., Талдыкорган, Шевченко, 146/4, 
т. 41-37-73, до 07 июля 2021 года.

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Улы тамшылар»
08.30 «Ясминнің тағдыры»
09.50  Новости
10.30 «Кто ты?»
11.50, 00.00  «АЛЖИР»
13.50, 21.40 «Зулейха от-
крывает глаза»
16.00, 01.30  «Дожить до 
любви»
18.00  «Аманат»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 ,02.05 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерние новости
03.00 «Тұмар»
03.50  Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
04.40-05.20 Кешкі 
жаңалықтар (қайталау)

 
ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/                                 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Сегодня»  
11.00 «Дәрігер кеңесі» 
11.45 «Спорт» 
12.00 «Шашу» 
13.00 «Арнайы репортаж»
13.30 «Әсем әуен» 
14.00 К/ф «Оралу»
16.05 «Әсем әуен» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Шашу» /тікелей 
эфир/    
17.45 «Ковид-обзор»   
17.52 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/                                 
19.20 «Ковид-обзор»
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/                               
20.00 «Алматы облысы - 20 
жыл 
20.10 «Тұғырдағы тұлға» 
20.15 «Ковид-шолу»
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Экорейд»                
21.20 «Спорт»                  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Ковид-обзор»     
22.10 «Қорғансыз» телехи-
каясы 31-серия
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын (каз.)
06.30 «Армагеддон» 
07.20 Информбюро (повтор)
08.50, 17.00 «Экстрасенсы-
детективы»
10.00 «Келіндер бәйгесі»
11.00, 23.30 Сериал «Анан-
ди»
12.30, 21.00 Сериал «Пи-
ноккио»
14.10 «Восьмидесятые»
15.20 «Чужой»
16.30 «Такси»
18.00, 01.00 «Кел татула-
сайык»
 20.00 Информбюро
21.00 Т/х «Повелитель  
солнца»
22.20 Т/х «Чужой»
03.10 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
04.30 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00 «Қуырдақ» 
06.30,04.30 «Айна online»
07.30,05.30,02.30 «Q-елi»
08.00,15.00 «Құтты қонақ»
09.00, 02.00 «Война семей»
09.40 «Идеальная семья»
11.00, 19.20 Сериал «КУБА. 
Личное дело»
13.00,22.00 Т/х «Бастық 
боламын» 
15.30,04.30 Т/х «Келесі кім?»
16.00,01.00  Т/х «Крепост-
ная»
18.10, 00.00 «ОСКОЛКИ»
21.30 «Әкесінің баласы»
22.00, 03.00 Т/х «Серт пен 
Сезім»
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

К¤ЗЌАРАС

ІШТЕ  ПІКІР  ӨЛГЕНШЕ 

№20 (1023) 21.05.2021

 ЕЛ ӨРКЕНИЕТІНІҢ ӨРЕСІН АРТТЫРЫП, ҚАНДАЙДА БІР 
КЕЛЕҢСІЗДІКТЕРДІҢ АЛДЫН АЛЫП БОЛДЫРМАЙТЫН ЖӘНЕ 
АДАМДАРДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІН ЗАҢ АЯСЫНДА ҚАЛТ ЖІБЕРМЕЙ ҚОЛДАП,  
ҚАМҚОРЛЫҚ ТАНЫТА БІЛЕТІНДЕР АЛҒАН БІЛІМІНЕ ҚАБІЛЕТІ САЙ КАДР 
МАМАНДАР ҒАНА ЕКЕНІНЕ ЕШКІМ КҮМӘН КЕЛТІРМЕСІ АЙДАН АНЫҚ... 
БҰЛ БАРЛЫҚ САЛАДА ӨТЕ МАҢЫЗДЫ,  КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ МӘСЕЛЕ. 

Е Л ЕРТЕЊІ 

ЊСЕЛІ БОЛСЫН ДЕСЕК...
жандардың жаныңа жайғаса 
беруіне жайлы жол салып бере 
беретін негізгі күште осылар. 
Осы мәселені ащына айтып, 
жазып көтеріп жүрген жандар 
қатары көп болса да көңіл бөліп,  
жолын кесер жомарт жандар 
биліктен көрінбеуі өте өкінішті.

Европа, Батыс елдерін қоса 
айтпағанда, Өзбекстан, Қытай, 
Ресей елінің кейбір өлкесінде 
өмір сүріп жатқан қазақтар 
әр заман дәуірінде шекара 
бөліске түскен кезде арғы бет-
те қалған байырғы қазақтар. 
Яғни,  ата жұртында отырған 
ағайын қандастарымыз. Оларға 
соңында қосылғандар ресей 
империясының халыққа аяусыз 
салған салығы, орыс ұлт өкілінің, 
қазақтың адами құқығын таптап 
өктемдікпен жасаған отарлау са-
ясатына төзбей шетке ауа көшіп 
бас сауғалап кеткен қазақтар 
екені тарихи шындық. 

Бұл туралы тарихи дерек-
терге сүйене жазған ғалымдар 
еңбегі әлем елдеріне аян. Та-
рихты оқып, түйіндей зерделеп,  
қазақ деген ұлттың қабілеті мен 
құндылығын құрметтеп,  тамса-
на, таңырқап  жазатындар қатары 
көп екендігі де содан. ҚАБІЛЕТ –  
қазақтың басты құндылығының 
бірегейі. Әр қазақтың қабілет 
талант, дарынын бағалай оны 
ортаға оңтайлы бейімдеп аша 
білгенде ғана қазақ қоғамы 
қарқынды құндылыққа ие бо-
лады. Яғни ұлттық идеология 
ұлылығын ұлтқа арнайды, қазақ 
ұлты қасірет шекпейді. Осы 
ұғымды жүйелі түрде жүзеге асы-
ра алмаса дарынды, қабілетті 
тұлғаларынан айырылып қала 
береді. Өйткені қабілетті жан, 
адами құндылығы бағаланбаса 
ауа көшуге қарекет жасайтынын 
өткен заман тарихы өмірде өзі 
көрсетіп дәлелдегенін көзі ашық 
көкірегі ояу жандар бәрі біледі 
және санасында саралайды да 
қарекет жасайды. Нәтижесінде 
арқа сүйер ағайын емес адами 
құндылық қабілетін бағалайтын 
ел, жер іздеп ауа көшетін бо-
лады. Осы ауа көшетін қазақ 

БІРІНШІДЕН, қазақ елі 
егемендік алған кезде әр 
деңгейдегі билік өкілдері ара-
сында ғасырларға жалғасқан 
орыстардың отаршыл сая-
сат ағымынан шыға алмай, өз 
қазағына сенім артып қолдау 
көрсете алмағандар қиянаты. 
Олар басқа ұлт өкіліне көбірек 
сенім артты. Бұл үрдіс әліде 
жалғасып келе жатқаны да өтірік 
емес екені өкінішті... 

ЕКІНШІДЕН, келген ағайын-
дар он жылға дейін Қазақстан 
Республикасының азаматығын 
ала алмай біраз игіліктерге қол 
жеткізу мүмкіндігі болмады. 
Қолдаудан гөрі қолпаштап көңіл 
бөлу көбірек болды десек дұрыс 
болар. Қайта қарапайым халық 
елжұрттың қолдау-қамқорлығы 
әсерлі болғаны да рас. Ұлтына 
деген сүйіспеншілігі, рухы мықты 
әкімдер, басқарма басшылары 
азаматтық парызы ретінде қазақ 
көшінінің көркін арттырғаныда 
рас. Деседе қоғам ана тілімізде 
сөйлемегені көшке кері әсерін 
тікелей тигізді. Орысша сөйлей 
алмағандарға қызмет табылмай 
адами еркіндік, қазақи құндылық 
қасиет, қабілеті бағаланбады. 

ҮШІНШІДЕН, білім деңгейі 
мен қабілеті бағаланбаған 
қандас ағайындардың біразы 
келген еліне кері көшті. Ұрпақ 
қамы үшін көбісі төзім, сабырлық 
танытып тағдырға көндігіп кетті.  
Нақты мысал келтіре айтатын 
болсақ. Моңғолиядан келген 
бір кәсіби мықты дәрігер,өлім 
үстінде қатты ауырып жатқан 
науқасқа киіз үйде ота жа-
сап жанын алып қалғаны үшін 
жазаға тартылуға шақ қалғанда 
басқа облысқа қоныс аударып 
құтылған екен. Ал дәл осыған 
ұқсас апатты жағдайда қалған 

бір азаматқа Япония елінде 
қытай елінен барған қандас 
бауырымыз апат орнында ота 
жасап жанын сақтап қалғаны 
үшін бүгіндері жапон елінде ел 
құрметіне бөленген жоғарғы 
санаттағы дәрігер болып қызмет 
атқарып жүргені де рас. Жалпы 
шетелдік деп шеттеле беретін 
қандастар арасынан АҚШ, 
Ұлыбритания, Германия, Корея 
тағы басқада өркениетті елдер-
де мықты кәсіп иесі, банкирлер, 
құрылыс ісін басқарып жүрген 
жандарды айтпағанда АҚШ-та 
ақордада мемлекеттік қызметте 
басшы болып жүрген, шетелде 
үкімет басшысы қызметін абы-
роймен атқарып жүргендері 
де аз емес. Осы жандардың 
қабілет, білімі Қазақ елінде өз 
орнын табуына қоғам кінәлі ме?, 
қандас өзі кінәлі ме? Бұлда бір 
кем дүние. 

ТӨРТІНШІДЕН, қабілетті жан-
дар ғана Қағида, Ережелерді қалт 
жібермейді. Өкінішке орай кейбір  
басшылар өз қол астына кадр 
таңдау, қызметке қабылдауда 
таныс-сыбайластыққа жол беріп 
келе жатқаны қазақ қоғамының 
өркениетіне кері әсерін тигізуде. 
Бұл үрдіс келеңсіздіктерді алдын 
алуға таныстықпен алған кадр 
мамандардың қабілеті, халыққа 
қызмет көрсету кезінде дәлел 
дәйекпен әшкерленіп дау дамай 
ушығудың, халықтың мемлекет 
пен үкіметке жергілікті әкімдерге 
деген сенімі жоғалуының басты 
себеб түпкі негізін қалай береді. 
Наразы халық айқай шуға жол 
береді. Бұлда өмір шындығы. 

БЕСІНШІДЕН, келген қандас-
тар мен жергілікті халық әсіресе 
басқа ұлт этностар арасын-
да ұлттық идеология, қазақи 
құндылық, ұлт ұлағаттылығына 

қатысты ел ішінде еңселі де 
жүйелі жұмыс жасалмауында. 
Халықпен қоян қолтық араласып 
жұмыс жасау туралы мемлекет 
басшыларының тапсырмалары 
көбінесе айтылған жерінде қала 
береді деуге болады. Айту барда 
айғақтап жауапкершілік жүктеу 
жоқтың қасы. Жойылмауының 
басты себеп кедергісі баяғы 
сыбайластық-сыбырластықтың 
басымдылық кесірі. Осы кесір 
ауа көшетіндерге себепкер бо-
лып ұрпақ тағдырына ұлылық 
көрсете алмауымен қоймай 
қасірет жолын ашып тұрғанын 
ашық айтпасқа амалымыз жоқ! 

Сондықтанда қай салада бол-
са да кадр-маман таңдау жүйесін 
түбегейлі өзгертпесе Қазақ елінің 
ертеңі болашақ ұрпақ алдында 
бүгінгі дәуірде ат үстінде жүрген 
азаматтардың қызметтік міндеті 
емес адамгершілік ар намыс па-
рызы санасын жаңғыртса екен 
деп тілегеннен басқа қолдан ке-
лер де жоқ...

АЛТЫНШЫДАН, алыс-жақын 
шетелден қоныс аударып көшіп 
келген қандастардың және ішкі 
көші-қон бойынша оңтүстіктен 
солтүстікке барып қоныстанып 
жатқан ағайындар көшін көлікті 
етіп көркейтетін бірден бір жолы 
олардың еркін адами құндылық, 
қабілетіне қарай жаңа ортаға 
бейімдеп бағыттаған жол ашу. 
Мүмкіндігінше солтүстіктен 
бірнеше ауыл, аудан, қалалар 
ұйымдастыра ашып сол елді 
мекенге ағайын тумаларымен 
шоғырландыра орналастыру. 
Оларға үлкен сенім артып өз 
өздерін басқарып тұрақтануына 
қамқорлық қолдау көрсету. Яғни 
еш қызғаныш, күдік күмәнсіз өз 
араларынан басшы әкімдерін 
сайлап алуларына мүмкіндік 

Ал арқа сүйер елім бар деп 
алыс жақын шетелден келген 
қандас қазақ пен қатар көші-
қон үрдіс саясат бағытына 
қатысты арман қуып көшіп 
қонып жүргендердің әрбір 
қылық, қадамы ел ертеңі үшін 
өте маңызды миграциялық 
құндылық.  Яғни,  сырты бүтін-іші 
толған түтін, танымы-тынысыңа 
әсер ете беретін тыңшы-сатқын 

көшін тоқтату қазақ еліне,  қазақ 
қоғамына өмір сынағы болып 
тұрғандай... 

 Ал шетелдердегі 7 миллион-
нан астам қазақтың өз Отанына 
тұрақты қоныстануды мақсат 
еткендерін үлкен қамқорлық 
қолдау көрсетумен көшіріп алу 
Қазақстан мемлекетінің атқа 
мінерлерінің парызы мен міндеті 
десекте болады. 1991 жылдан 
бастау алған қандастар көшіне 
Елбасы, ҚР  тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаевтың бастама игі іс 
бағдарламалары үлкен қолдау 
көрсетті. Енді осы қолдаулардың 
кейбір тұстары не үшін жүзеге 
аспай қалғанына тоқталайық: 

беру. Іші сырттан өз мүмкіндігі 
шеңберінде инвецтисия тартуға 
қолдау көрсету. Бірнеше жылға 
салықтан жеңілдік беру. Жер 
үлес мәселесін қысқа мерзімде 
шешіп беру. Міне,  сонда ғана 
олар солтүстікке тұрақты қоныс 
аударатын болады. Өздерін өз 
адамдары басқарған соң өкпе 
наздары да болмайды. Бүгіндері 
оңтүстікке келіп тұрып жатқан 
бұрынғы ағайындар олардың 
үстіне ешкім мәжбүрлемесе де 
ағыла көшіп барып табысаты-
ны да жаратылыс заңдылығы.  
Яғни,  ел Үкіметі де жергілікті 
әкімдерде көптеген шешімін 
күткен мәселе, туындай беретін 
келеңсіздіктерді өздеріне жүктеп 
шешімін табады. Қазақтың өз 
ұлтына деген сенімі мен құрметі 
артады. Ата кәсіп, көптеген салт 
дәстүр, ғұрпымыз жаңғырып 
қазақи мұрамыз қалыптасуына 
себепші болары анық.

Шетелде туып өскен жандарға 
олардың қабілет болмысына 
сана сезіміне басшылық жасап 
бас қатырғанмен байқуатты өмір 
орын алмайтынын әлемге аян 
етіп дәлелдеудің ұлы жолын 
Қазақ елі ұлағаттылықпен атам 
жалғастырып келгенін мойындау 
да жаңа заман талабы дер едім. 

Бұл бақылаусыз, үйлестірусіз, 
бетімен жіберу деген ұғым емес. 
Ортаға берекелі бейімдеп, белес 
асырудың мейірімді бастамасы 
болары анық. 

Ұлтымыздың ұлағатты 
ұрпағы, ұлы даламыз, байтақ 
еліміздің иесі қазағыма Алла 
тағала ынтымақ, береке бірлік, 
терең білім, теңеусіз қабілет да-
рыта берсін! 

Ел ертеңі еңселі болсын де-
сек, сыбайласып-сыбырласып 
қызмет жасағысы келетіндерге 
жол бермейік, ағайын!  Ел 
болашағы ел иесі әр қазақтың 
қолында екенін ұмытпай,  айта 
беруден жалықпайық, ағайын! 

Құрметбек 
САНСЫЗБАЙҰЛЫ,

қазақ көшін зерделеуші. 
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ЌАЗАЌ  ФИЛОСОФИЯСЫНЫЊ  

ТЄУЕЛСІЗДІК  Т¦FЫРЫ
БИЫЛ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК АЛҒАНЫНА ОТЫЗ ЖЫЛ ТОЛАДЫ. ОСЫ ЖЫЛ-
ДАР ІШІНДЕ ЕЛІМІЗДІҢ ТАРИХЫНА, ФИЛОСОФИЯСЫНА, ЖАЛПЫ ДҮНИЕТАНЫМЫНА 
ЖАҢА КӨЗҚАРАС ҚАЛЫПТАСУДА. ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫ ҮШ (ҚАЗАҚ, ОРЫС, 
АҒЫЛШЫН) ТІЛДЕРІНДЕ БІЗДІҢ ҚАТЫСУЫМЫЗБЕН ЖАРЫҚ КӨРДІ. СОНЫҢ НЕГІЗГІ 
ИДЕЯЛАРЫМЕН ТАНЫСТЫРУДЫ ЖӨН КӨРІП ОТЫРМЫЗ.

желгі заманнан өмір сүріп келе 
жатқан түркі тайпалары негізінде 
қалыптасқан іргелі халықтардың 

бірі – қазақтар ғасырлар бойында жазба 
мәдениеті болмаса да, ауызша әдіспен 
өзіне тән бай рухани мұра жасай білді. 
Ал жазба әдебиет пайда болғаннан кейін 
бұл мұра өте үлкен карқынмен дами 
отырып, әрқилы ерекшеліктерге толы 
күрделі тарихи жолдардан өтті. Осы ру-
хани мұра жүйесінде қазақтың ертедегі 
философиялық ойлау элементтерінен 
бастап қазіргі замандағы толысқан 
философиялық теориясын түгелдей 
қамтитын ұзақ та жемісті филосо-
фия тарихы мол орын алады. Оның 
негізгі бағыттары ретінде тұрпайы-
диалектикалық ойларды, дүниеге шы-
найы түрдегі көзқарасты, дінді тану 
және басқа да еркін ойлау процестерін, 
моральдық мәселелер мен адам ту-
ралы ілімдерді, күш көрсетпеу идеясы 
және оның күш көрсету саясатына қарсы 
бағыттарды насихаттауы т.б. мәселелері 
болды.

Ақындар мен жыраулар, батырлар 
мен хандар, билер мен серілер – бәрі де 
өздері өмір сүрген заманның объективті 
кұбылыстарын тілге тиек, ойға өрнек етіп, 
әртүрлі деңгейде, бірақ жалпы алғанда 
жартылай даму тенденциясы шеңберінде 
қазақ халқының әлеуметтік-саяси, 
мәдени, сайып келгенде философиялық 
ойлау жүйесінің құрылымын жасады. 
Олар – адамгершілік, ізгілік, имандылық, 
құқықтық-саяси, мемлекет, жеке адам 
мәні тағы басқалар еді.

 Қазақ философиялық ойының тағы 
да бір ерекшелігі – оның шынайы халқына 
деген сүйіспеншілік, оның бақыты, 
мүддесі, болашағы үшін күресуге дайын 
және оған жету жолдарын өз қадірінше 
анық, жан-жақты көрсете білуі дер едік.

Бұл айтылғандар қазақ 
философиясындағы басынан-ақ бірден 
қалыптасып кеткен жүйе деген пікір тума-
са керек. Біртұтас көзқарас, дүниені жан-
жақты танып білу, оның заңдылықтарын, 
танымдық, әлеуметтік мәселелерді 
дұрыс түсіну, ойлау түрлерінің жүйесін 
анықтау – соңғы ғасырлардың үлесіне 
тиеді. Дегенмен, халықтың ақындық 
шығармашылығында қоршап тұрған 
табиғат пен әлеуметтік орта туралы 
ойлаудың біршама жиынтығы бол-
ды. Олар негізінен кездейсоқтық, 
жүйесіздік қасиетке толы бір қалыпқа сия 
бермеуі мүмкін. Бірақ адамдардың бай 
практикалық өмірін, халық даналығын 
көрсететін философиялық мәні бар еді. 
Ойлау тәсілі ерекше, шығармашылық 
жолы мен шығармалардың сақталуы 
ауыз мәдениетіне сай, тез жаттап алу, 
оны есінде сақтау және ұрпақтан-
ұрпаққа өзгертпей, жоғалтпай, қаз 
қалпында жеткізу – қазақ философиясы 
тарихындағы ғажап құбылыс.

Халқымыздың өмірін бейнелеген, 
адамдардың түйсігін, ойларын, өскелең 
талабын көрсете білген фольклорда 
объективті шындықтың элементтері 

бар екенін байқаймыз. Халық эпоста-
ры, ертегілер, аңыздар, лирикалық-
тұрмыстық поэмалар, мақалдар мен 
мәтелдер адамдарды табиғи және 
әлеуметтік құбылыстарды, саяси-
экономикалық жағдайларды, ізгілік 
мақсаттарды өз уақытына сәйкес 
танып-білуінің куәгерлері. Ауыз 
мәдениетінің ескерткіштерін зерттеу 
халқымыздың танымдық, әлеуметтік-
саяси, адамгершілік-тәрбие және 
дүниеге көзқарас ерекшеліктерін білуге 
көмектеседі.

 Табиғи және әлеуметтік өмірді 
тікелей бейнелеу, дүниенің құрылымы, 
оның жасырын күштері туралы тұрпайы 
түсінік – бұл қазақ философиясының 
бастапқы кездегі деңгейі еді. Ол кезде 
жүйелі және негізделген көзқарас болған 
жоқ, сондықтан да философияның басты 
бағыттары да айқындалмаған еді.

азіргі таңда әлем халықтарының 
философиялық мұраларын зерт-
теген тарихи-философиялық 

ғылымның тәжірибесі сол ұлт 
философиясының қалыптасуы, да-
муы және қазіргі бағыттары туралы, 
оларды зерттеудің теориялық және 
методологиялық мәселелері жөнінде 
жиынтықталған жалпы ойларын 
тұжырымдауға кең мүмкіндіктер береді.

Қазақ философиясының тарихы 
халық тарихының ең маңызды құрамдас 
бөліктерінің бірі. Онда ғылыми та-
ным процесі мен халықтың идеялық 
ізденістері, бай тарихы мен ұлттық ой-
лау айшықтары көрініс тапқан. Қазақ 
философиясы халқымыздың тарихын 
жан-жақты түсіну үшін үлкен негіз және 
методологиялық құрал. Ол қоғамдық 
сананың басқа да түрлерімен тығыз 
байланыста. Сондықтан оны зерттеп, 
үйренбейінше қазақ ғылымының тарихын, 
саяси идеологиясын, өнерін, әдебиетін, 
адамгершілік қағидаларын, діндарлығын 
және т.б. пайымдау мүмкін емес. 
Халықтың ұлт-азаттық қозғалысымен 
тығыз қоян-қолтықтасқан қазақ фило-
софиясы ғылыми құндылығымен қатар, 
жоғары азаматтық қасиетімен, әлеуметтік 
әділеттілікке жету жолдарын тікелей 
іздеуге атсалысқандығымен, өзінің 
жемісті жетістіктерімен ерекшеленеді.

Соңғы кезге дейін әлеуметтік-
гуманитарлық ғылымдарда әлеуметтік 
үдерістерді тану тәсілі ретінде таптық 
редукционизм, яғни барлық әлеуметтік-
рухани, мәдени, саяси т.б. құбылыстарды 
таза таптық айшықтарға әкеліп тіреу тәсілі 
үстем болды. Бұның өзі бірін-бірі жоққа 
шығару логикасы өмірдің объективті 
логикасын жалмап, жұтаңдатып 
көрсетуте әкеліп соқты. Қазіргі кезде 
жалпы адамзаттық айшықтар, идея-
лар ең жоғарғы құндылықтар есебінде 
танылғаннан кейін, философия тарихын 
зерттеудің ауқымы да кеңейді, бағыттары 
да нақтылана түсті. Соның бір мыса-
лы ретінде негізінде «таптық күрестің» 
құрбандары болып кете барған қазақ 

халқының аяулы азаматтары, әдебиетші, 
философ, ақындардың өз ортамыз-
ды қайта жанғыртуы, философиялық 
көкжиекке жаңа идеялардың қосылуы 
және олардың қазақ философиясы 
тарихының жаңа беттерін ашуға тигізген 
жан-жақты әсерін атап айтуға болады.

Халық сана-сезімінің өсуі мен жас 
тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуы, 
философиялық ойлаудың жаңа 
түрлері, адамзаттың тұтастығы 
мен ере-кшеліктерін, достық пен 
алауыздықтың айырмашылығын, 
халықтар тағдырларының ажырамас 
бағыттарының тарихи шындықтарын 
терең мазмұнда ашып беруіне көп 
септігін тигізуде. Біз осы тұрғыдан 
алғанда, дүниежүзілік қауымдастықта 
қазақ халқының тұңғиық философиялық 
ойларының шынайы болмысын және 
өзіне тән мәдениетін көрсете білуіміз ке-
рек. Бұл мақсатты іске асыру жолында 
қалыптасқан, сіресіп қалған ұғымдар мен 
қағидаларға сын көзбен қарап, жаңаша 
методологиялық шешімдер жолын 
ұсынғанымыз абзал деп білдік.

азақ философиясының 
көкейтесті мәселелерінің бірі – 
философияның пайда болу про-

блемасы. Қазіргі уақытқа дейін әлемдік 
философияның тарихында осы мәселе 
талай пікірталас туғызып жүр. Біріншіден, 
философияның дәл шыққан мерзімін 
белгілеу өте қиын. Екішіден, фи-лософия 
деген ұғымның өзіне дәл анықтама бе-
руге осы кезге дейін толық қол жеткен 
жоқ. Үшіншіден, қазақ философиясы-
на келетін болсақ, жазба түріндегі оның 
мәселелері классикалық тұжырымдар 
арқылы берілген мәтіндері жоқтың қасы.

Әлемдік философия тарихында үш 
ошақтың – Ежелгі Қытай, Үнді, Грекияда 
шамалас бір мерзімде пайда болғанын 
білеміз. Ол орталықтар философияның 
әлеуметтік кеңістігіндегі жоғары деңгей 
еді және теориялық ойлаудағы дүниенің 
өзін жеке және тұтас ретінде бейнелеген 
алғашқы жүйелер болды. Философиялық 
ойдың тууына белгілі бір алғышарттар 
қажет. Олар әлеуметтік, теориялық-
танымдық, тарихи шарттар. Тарихи прак-
тика көрсетіп отырғандай, философия 
өркениеттің ұзақ дамуының жемісі.

Қалыптасып келе жатқан қоғамдық 
қатынастарды жақтау немесе 
заңдастыру философияның алдындағы 
негізгі міндеттердің бірі. Әлеуметтік ин-
ституттар мен қоғамның кұрылымын осы 
қатынастарды нығайтуға бағыттап фило-
софия өзінің аталған міндетін орындауға 
күш салады. VI ғасырдан бастап 
Қазақстанның қазіргі территориясында 
алғашқы қауымдық құрылыс ыдырап, 
феодалдық әлеуметтік-экономикалық 
формация орныға бастады. Осы уақыттан 
бері барлық әлеуметтік өзгерістер – сана 
ауқымында, сол формацияның ішкі 
заңдылықтарымен айқындалады.

 IX-XVIII ғасырларда Қазақстан 
жерінде орналасқан тайпалар өз 

биліктерін басқару тетіктерін Тәңірінің өзі 
берген күш ретінде есептеді. Оның жақын 
көрінісі – қазақ философилық ойында 
кездесетін ақсүйек әулеттерінің «генеа-
логиясы». Кейініректе осы аталған идея 
биліктің заңды «табиғаты» күштілерді 
ғана қалайды деп, одан кейін де 
адамдардың әдет-ғұрпына, заңдылыққа, 
өнерге енді. Осыдан философияның 
шығу үдерісі әлеуметтік жағдайлармен 
қатар сол кездегі адам ойының даму 
үдерісімен тығыз байланыста болғанын 
көреміз.

Философияның пайда болуына 
оның тарихи алғышарты болған – миф. 
Бірақ оны философия эпос арқылы 
өзгерген және жүйелеген кезінде ғана 
пайдаланды. Әрбір заманға байла-
нысты эпос мифтің түрін өзгертіп от-
ырды және сонымен қатар өнер мен 
бастапқы ғылым элементтерінің 
әсерімен философияның шығу процесін, 
оның қоғамдық сананың шығу және 
жаңа бір түрі ретінде қалыптасуын 
жеделдетеді. Мифологиялық көзқарас 
пен табиғат және қоғам туралы жаңа да-
мып келе жатқан ғылым элементтерінің 
арасындағы қайшылықтарды шешу 
философияның пайда болуының жолы 
деген де қалыптасқан тұжырымдар бар. 
Философия мифке тән дүниеге тұтас 
көзқарастың бағытын сақтауға тырыса-
ды. Соның негізінде не мифологиялық, не 
аллегориялық-көркем, не символикалық-
діни, не нақты-ғылыми ойлау, бірақ 
олардың әрқайсысынан қабылданған 
түрлеріне сыймайтын, жаңа түсініктегі 
ойлау формаларын құрайды.

Белгісіз дүниені түсіндіруге тырысу-
дан одан да белгісіздігі мол дүниені та-
нып білуге ұмтылу, егер де ол дүние тіпті 
танып білуге мүмкіндік бермесе тәңірге 
немесе құпия ғаламат күшке сілтеме жа-
сау мифтің өзіне тән ерекшелігі. Адамға 
әлеуметтік басқару жүйесін таңып, оны 
түсініксіздеу әлдебір күштің әсерімен 
түсіндіру ғылым мен дамудың бары-
сында оған сенбеушілік пайда болған 
жағдайда жеке адамға өзінің дүниеге 
көзқарасын өзгерту мүмкіндігін жетілдіру 
– бұл миф пен философияның ара 
салмағын ажыратудың бір жолы.

азақ тарихында көп кездесетін 
«рулық» генетизм осы қоғамның 
әлеуметтік-таптық бөлінуі және 

«аксүйектер» пайда болған кезінде 
күшейді. Соңғылардың қоғамдағы 
«заңды» орындары олардың төркіні 
жоғарғы күштен немесе батыр бабала-
рынан басталады деп түсіндірілді. Сөйтіп 
олардың әлеуметтік дүниенің қажетті 
және заңдастырылған бөлшегі ретінде 
қоғамдағы белсенді рөлі бекітілді. 
Осы рулардан шыққан ойшылдардың 
әлеуметтік идеялары қоғамның даму 
тенденциясын біршама дұрыс бейнеледі. 
Осыдан келіп олардың көзқарасы ғана 
емес, қоғамның тарихи дамуының 
мүддесіне сай келгендіктен қоғамдық 
пікір ретінде қалыптасты. Мысалы: Төле 
би, Қазыбек би, Әйтеке би және т.б. ой 
жүйесі, олардың ақыл кеңесі айтқан 
тұжырымдары осыған дәлел.

Жалпы дүниежүзілік тарихтан белгілі 
болғандай, қоғам дамуының көп саты-
ларында алдыңғы орынға экономикалық 
мүдделер мен саяси қызметке қарағанда 
философиялық, этикалық, діни және т.б. 
проблемалар шығады. Олар азаттық 
және адам еркіндігі, діни сенім және ақыл-
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ой, өмір сүру және адамгершілік қасиеті, 
бостандық пен құлдық, керек болса «қой 
үстінде бозторғай жұмыртқалаған», 
«алтын ғасыр», және «ақыр заман» ту-
ралы және басқа мәселелер. Бұлар 
жұп категориялар ретінде де, немесе 
жекелей, әлде бәрі бірдей әрбір қазақ 
ойшылдарының көзінен таса қалмаған. 
Осы мәселелерді тиянақты ойластыру 
арқылы олар экономикалық, соғыс және 
саяси дағдарыстарды шешуде үлкен рөл 
атқарады.

Қоғамдық ойдың көптеген мәселелері 
өзінің ауқымы жағынан ұлттық шеңберден 
асып жатады. Мәселен, ағартушылық 
бағыты таза ұлттық қасиетке ғана ие 
емес. Керісінше, оның түрлі ұлттық 
ерекшеліктері әлемдік жалпылықпен 
астарланып жатады. Қазақ ағартушысы 
жалпы ағартушылықтың бір түрі, оның 
ерекшеліктері: ұлттық мәселені басты 
проблема етіп қоюында; қоғамдық прак-
тикамен тығыз байланысты.

аңадан қалыптасып келе 
жатқан қазақ буржуазиясының 
ой-өрісін көрсете отырып, 

ағартушылық халықтың ұлттық сана-
сезімін оятуға, оның бостандыққа, руха-
ни азаттыққа жетуіне жәрдемдесті. Оның 
Қазақстанда қалыптасып, дамуына, негіз 
болған демократиялық элементтері, 
халықтың ауыз әдебиеті мен фолькло-
ры феодализмнен капитализмге өту 
барысында шыққан. Жалпы әлемге тән 
ағартушылыққа келетін болсақ, ол алды-
мен кейбір заманның әлеуметтік-саяси 
және идеологиялық сұранысына сәйкес 
белгілі бір аймақта пайда болып, басқа 
аймақтарға тарай береді.

Қоғамдық ойдың ұлттық және әлемдік 
қарым-қатынасы қазіргі заманда, 
әлеуметтік қақтығыстар мен мемлекет 
аралық қайшылықтар бүкіл адамзатты 
қамтып отырған кезде ең маңызды мәнге 
ие болып отыр. Оның әлеуметтік және 
мәдени-психологиялық алғышарттары 
ретінде қоғамдастықтың қалыптасуын 
атауға болады. Қоғамдастық – бұл 
өзінше бір тарихи институт, оның пай-
да болуы арқылы қоғам өз мәніне ие 
болуының қабілеті деп қарау керек. 
Осы ұғым қоғамды құрушы күштердің 
әлеуметтік белсенділігі, өзін-өзі көрсете 
білудің бейнелері.

Біздің ойымызша, қазақ филосо-
фиясында қоғамдық ой үш кезеңнен 
өтті. Олар – қоғам, қоғамдастық және 
қоғамдық пікір. Қоғамдық ой білімді, са-
наны және өзіндік сананы қамтиды. Сана 
мен өзіндік сана білімге үзеңгілес, соны-
мен бірге оның түрлері болып та келеді. 
Білім сананың өмір сүру тәсілі, ал өзіндік 
сананың қасиетті кезеңі және оның даму 
барысының әр кезіндегі ең жоғарғы 
шыңы. Қоғам дамуының белгілі бір кезең 
жолында осы аталған үшеуінің бірі алға 
шығып, жетекші рөл атқарады.

Қоғамдық ойдың бір бөлігі ретінде 
халықтық философияның және 
халықтық, саяси көзқарастарды айту ке-
рек. Адамдар күнделікті іс-тәжірибесінде 
даналықты қолданып қана қоймай, оны 
ой-електен өткізіп қорытындылайды. 
Алдыңғы қатардағы идеяларының 
әсерімен ойшыл осы күнделікті көрген-
білгенінен терең де ауқымды ой жүйесін 
құрады. Нәтижесінде жоғары деңгейдегі 
ойлау шеңберіне көтерілді және 
оқиғаларға философиялық, логикалық 
және ғылыми көзқарас қалыптасты.

Қазіргі әдебиетте философия мен 
қоғамдық ойды бөліп қарамау белең алып 
кетті. Әсіресе, қазақ философиясы тари-
хына арналған 50-80 жылдардағы зерт-
теулерде осы көрініс орын алды. Филосо-
фия тарихы өзінің сапалық өзгешелігінен 
айырылып, саяси идеялар тарихы және 
сол сияқтылар төңірегінде қалып қойды. 
Бұған себеп тағы да философияны, оның 
тарихын дұрыс түсінбеуде дер едік. 

Қазақ тарихының белгілі бір кеңістік-
уақыт өлшемінде философиялық 

құбылыстарды үш белеске неме-
се үш кезеңге бөліп қарауға болар 
еді. Біріншісін алғы философия деп 
аталық. Оған тән объективтілік пен 
субъективтілікті өте нашар ажырата 
білетін сана. Оның негізінде ойлау іштей 
қайшылығы кем, қажетті дәлелденген 
теория құра алмайды. Ол психологиялық 
образ, күйбең, эмоция деңгейінде 
үздік-үздік ойлар ретінде қалып қояды. 
Аталған элементтерді мифтік-көркемдік 
әдіспен ұйымдастыру арқасында дәл 
сол кезеңге сәйкес өзіндік семантикалық 
тұтастық пен семантикалық бірлік 
жасауға мүмкіндік туады. Осы құбылыс 
қазақ философиясы тарихының ер-
теден бастап XII ғасырға дейінгі 
кезеңдеріне тән болуы керек. Екінші 
белесті философиялық кезең деп атауға 
лайық. Оған тән қасиет объективтілік 
пен субъективтілікті жоғары деңгейде 
ажырататын сана. Оның негізінде кате-
гориялар мен түсініктерді формальды-
логикалық операцияларды қолдану 
арқылы теория мен концепциялар жасау. 
Басқаша айтқанда, ойлау дәрежесінің 
шеңбері ұлғайып, ауқымдалып, қоршап 
тұрған дүниені, қоғамды және адамның 
өзін дұрыс бейнелеу белесіне жету. 
Осы кұбылыс қазақ философиясы 
тарихының XIV ғасырдан XX ғасырдың 
басы-на дейінгі кезеңді қамтуы заңды 
ғой дейміз. Үшінші белес теориялық-
методологиялық, классикалық жүйеге ие 
болған және әлемдік рухани байлықпен 
ұштастырылған.  Қазіргі замандағы 
қазақ философиясы – оның өзіндік 
әлеуметтік-мәдени тарихын херттейтін 
шыңы деп атасақ болады. Бұның бір 
ерекшелігі зерттейтін объектісі осы 
заманның ауқымынан шығып, келешекті, 
қазіргіні, өткенді жүйелі түрде рацио-
налды ойлау процесінен өткізіп, екшеуі, 
сондықтан өз бойында жаңа типті ойлау 
мәнерін, өрнегін таразылау, сақтау және 
жаңартуы.

оғарыда айтқан идеяларға 
сүйене отырып, қазақ 
философиялық ойларының 

қалыптасу бастаулары хронологиялық 
және мәндік жағынан үш кезеңнен тұрады 
дер едік. Бірінші кезең ру құрылысы 
үстем болып тұрған уақытты және соған 
сәйкес келетін алғы философиялық са-
наны қамтиды. 

Екінші кезең XX ғасырдың басына 
дейінгі ойшылдардың, философтардың 
ілімі, мұрасы мен еңбектері. Олар-
да саналы түрде айтылған, жазылған 
ғылымға дейінгі және теориялық пай-
ымдаулары орын тепкен әртүрлі 
бағыттағы көзқарастар. Бұларды 
қалыптасқан пікірлерді ескере оты-
рып нағыз философиялық концеп-
циялар деп атауға болады. Себебі 
ойшылдардың дүниеге көзқарастары 
олардың өздерінің ерекшеліктері 
арқылы әрқилы бағыттарға, жолдарға, 
қисындарға іштей бөлініп жатыр. Негізгі 
көксеген мақсаттары әрқилы әлеуметтік 
топтардың мүдделерін жоқтау, жақтау, 
көздеу немесе жою.

Үшінші кезең – XX ғасырдың ба-
сынан қазіргі уақытқа дейінгі қазақ 
философиясының негізгі принциптері, 
даму жолдары, жеткен биігі мен алын-
бай қалған шыңдары, жіберілген 
методологиялық, теориялық және кон-
цептуалды қателері, «ақтаңдақтар». 
Талдауға жататын мәселелердің басты-
лары – қазақ қоғамының экономикалық, 
саяси және рухани өміріндегі негізгі 
философиялық мәселелер. Сонымен 
бірге жаңадан қалыптасып келе жатқан 
ғылым – қазақ философиясының та-
рихын қай тұрғыдан, қай теориялық 
деңгейден зерттеуіміз керек деген про-
блема қазіргі кезеңде өте үлкен орын 
алып отыр.

Философия тарихының 
методологиясының негізгі бір мәселесі 
жалпылық пен даралық қатынасы, 

ерекшеліктің орнын табу және сол 
ерекшеліктің дараға тән қасиеттерін 
анықтау. Былайша айтқанда жалпылық, 
ерекшелік, даралықты ұлттық-
философия тарихы шеңберінде таразы-
лау.

Қазақ философиясының даму тари-
хында қалыптасқан басқа ұлттар фи-
лософиясынан олардың ішінде өнеге 
тұратындарынан өзгеше ерекшеліктері 
бар. Олардың негізінде қазақ халқының 
әлеуметтік тарихының, оның өзіне 
тән қилы-қилы, бұлталаң дамуының 
нәтижесі жатыр. Қазақстан тарихы 
қоғамдық дамудың классикалық түріне 
жатпайды. Себебі ол алғашқы қауымдық 
құрылыстан тікелей феодализмге, 
одан капитализмге соқпай социализм-
ге өтуге қарай дамыды. Соңғысы, қазір 
белгілі болғандай, тарихи қателік еді. 
Адамзаттың даму процесіндегі даңғыл 
жолдан тайған тоталитарлық жүйе, 
философиялық ойда да тығырыққа тіреді. 
Ал феодалдық қатынастар Қазақстан 
территориясында көптеген ғасырлар 
үстемдік етті. Капитализмнің дамуы 
XX ғасырдың басында біршама қарқын 
алғанмен, кенеттен үзіліп қалды. Осын-
дай әлеуметтік ерекшеліктері барлық 
қоғамдық саналардың, оның ішінде 
философиялық сананың қалыптасуына 
әсерін тигізбей қоймады.

Қазақ философиясы – қазақ халқының 
мәдени жетістіктерінің негізгі бөлігі 
және заңды жалғасы. Қазақ мәдениеті 
тарихтың әрқилы кезеңдерінде басқа  
елдердің мәдениеттері мен біршама 
байланыста болып, олардан тікелей не-
месе жанамалай импульстер алып от-
ырды. Сыртқы әсерлер, негізінен қазақ 
мәдениетінің ішкі мүдделеріне, оның та-
рихи қажеттілігіне, қандай мәселелерге 
зәру болуына байланысты, өз пайдасын 
тигізіп отырды. Осындай ерекшеліктер 
қазақ философиялық ойлау жағдайларын 
қалыптастырып, ұлттық дәстүрлер мен 
бағыт-бағдарларын құрды.

Қазақ философиясы әлемдік 
философияның да бір бөлігі. Философия 
тарихына шынайы көзқарас қазіргі кез-
де оның құрамында әлеуметтік кеңістік 
жағдайын ескерсек үш түрлі компонент-
тер бар екенін көрсетеді. Олар – ұлттық 
философия, аймақтық философия және 
әлемдік философия. Қазақ философия-
сында осы аталған үш философияның 
әсерлері әртүрлі болды. Мысалы XIX 
ғасырдың екінші жартысында және XX 
ғасырда орыс философиясы, маркстік 
философия және әлемдік философияның 
кейбіреулері тікелей әсер етті. Өз 
жағынан қазақ философиясының оларға 
ықпалы да болмады деп айта алмаймыз. 
Нәтижесінде жоғарыда айтылған фило-
софия тарихы дамуындағы жалпылық, 
ерекшелік және даралық диалекти-
касын ұлттық философияның өзекті 
мәселелерін зерттегенде көзден таса 
етпеу – методологияның бірден-бір 
сұранысы деп айтуға болады.

алықтың қоғамдық санасының 
даму процесінде философиялық 
дәстүрлер қалыптасып, күшейе 

түседі. Қазақтың әлеуметтік дамуының 
ерекшеліктері, тарихи өзгешеліктеріне 
қарамастан қазақ философиясы тари-
хында оның әр кезеңдегі сатысында 
өзінше дамып отырған философиялық 
ойлардың ішкі байланысы бар екенін және 
олар бірін-бірі заңды түрде алмастырып 
отырғанын анықтауға болады. Ұлы Абай 
айтқандай, «Адам бол!» идеясы бұрынғы 
фольклордан бастап осы заманғы қазақ 
философиясына тән ортақ және ұдайы 
дамып келе жатқан идея. Әл-Фараби 
философиясында анық көрсетілгендей, 
қазақ философиясы әрқашан «нақты 
адам қоғамына», бақытқа жету жолда-
рын қарастыруға бет бұрған. Осындай 
жалпы қазақ философиясына тән ортақ 
дәстүрлермен қатар, оның өзінің ішкі 
бағыттары орын тепті. 60-80 жылдардағы 

қазақ философиясындағы жаңадан 
калыптасқан зерттеу бағыттары ұлттық 
тарихымызды, мәдениетімізді жан-жақты 
және терең түсінуімізге қажетті жағдай 
жасады.

Осы ретте қазақ философиясы та-
рихында көп рет кездесетін әлеуметтік 
утопизм туралы да айтпасқа болмайды. 
Жалпы әлеуметтік утопизм дегеніміз 
– бұл жеке және қоғамдық сананың 
сыңаржақ ойлау тәсілдерімен образ-
концепция құруы арқылы жаңа түрдегі 
әлеуметтік ілім жасауға ұмтылуы. 
Ақын-жырау, билер мен көсемдер, 
ағартушылар мен философтардың 
көпшілігіне тән бұл кұбылыстың негізгі 
гносеологиялық айшығы саналылық 
пен санасыздық, эмоция мен таза ой-
лау, төменгі дәрежедегі білімсіздік пен 
қалыптасқан білім дәрежесінің шекара-
ларын ажырата білмеу, оларды жеке-
жеке абсолюттеу деп ойлаймыз. Оған 
қоса утопизмге тән тағы бір айшық – ол 
ойлау дәрежесінің төменгі сатыда ғана 
ажыратылуы. Осыдан барып әрбір жеке 
утопист-ойшылдарға тән мынадай идея 
туса керек: ойлау жүйесі жеке дара 
ойшылдың өз қабілетімен жасалған 
сыртқы дүниенің бейнесі.

рбір ойшылдың әлеуметтік 
шындыққа дұрыс неме-
се бұрыс қатынасы оның өзі 

қабылдаған философиялық, теориялық-
методологиялық при-нциптеріне бай-
ланысты. Ондай кұбылыстар әлемдік 
философия тарихында кездеседі. 
Мәселен, Гегельдің «Шындықпен табысу 
керек» деген идеясы дұрыс қатынасты, 
ал Сократтың «майевтикасы» бұрыс 
қатынасты белгілейді.

XX ғасырдың басындағы қазақ 
ұлт-азаттық қозғалысының көрнекті 
кайраткерлері А. Байтұрсынұлы, 
А. Бөкейханұлы, М. Дулатұлы, М. 
Тынышбайұлы, М. Шоқай және басқалары 
өмірдің объективті жағдайларын 
өзгертуде күшпен емес, сананы сол про-
цеске енгізу арқылы өзгерту керек деп 
уағыздады. Олардың негізгі идеялары 
– бостандық, тәуелсіздік, колониялық 
езгіден құтылу жолдары және қазақ 
халқын жалпы адамзаттық құндылыққа 
жақындастыру болды. Осы идеяларды 
негізге ала отырып қазіргі Қазақстан, 
оның халықтары, ең алдымен қазақтар 
өркениетті ел, егеменді мемлекет құрып, 
дамыған қоғамдастықтың терезесі тең 
мүшесі болуды мұрат етуде. 

Тарихтан белгілі әлеуметтік-мәдени 
даму барысында ғұндар, үйсіндер 
және қаңлылардың дүниетанымдық 
түсініктерінің өзара байланысы нығая 
түсті. Олар алғашқыда  әралуан  еді. 
Өйткені, ғұндар «таза» көшпенділер, 
қаңлылар «таза» егіншілік, ал 
үйсіндер жартылай көшпенді мал 
шаруашылығын жүргізіп отырған. Шама-
мен бес-алты ғасыр өткен соң жағдай 
айтарлықтай өзгерді. Ғұндардың ба-
сым көпшілігі батысқа кетті, қалғандары 
мен қайтып оралғандары қазақтың 
басқа ұлыстарына араласып, сіңісіп 
кетті. Қаңлылардың елеулі бөлігі 
Оғыздардың оңтүстік-батысқа қоныс 
аударуы барысында осы тайпалардың 
құрамында кетіп, осы қауымда және 
жаңа қоныстарында ассимиляцияға 
ұшырады. Қалған қаңлылар үйсіндерге 
қосылып осы уақытқа дейін өздерін 
солардың құрамындамыз деп санайды. 
Бұдан  ұғарымыз бірінші мыңжылдықтың 
ортасындағы қазақтың ата тегінің ішінде 
үйсіндер – Қазақстан тұрғындарының 
негізгі дүниетанымдық бет-бағдарын өз 
бойына жинақтаған халық болды. Мұның 
тағы бір дәлелі қазіргі бүкіл Қазақстан 
территориясында осы үйсіндердің 
шаруашылық түрі – жартылай көшпенді 
малшылық негізгі шаруашылық түрі еді.

 
 (Жалғасы  келесі санда...)
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КАК НЕ «СГОРЕТЬ» НА РАБОТЕ?
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СПЕЦИАЛИСТЫ НАЗЫВАЮТ ТРУДОГОЛИЗМ БОЛЕЗНЬЮ XXI ВЕКА, 
ПРИЧЕМ ОЧЕНЬ ОПАСНОЙ. ПЕРЕРАБОТКА И ОТСУТСТВИЕ ОТДЫХА 
МОГУТ ПРИВЕСТИ НЕ ТОЛЬКО К НЕРВНОМУ СРЫВУ, НО И К ПРОБЛЕ-
МАМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Привычка работать сверху-
рочно и при этом оставаться не-
довольным собой приводит нас, 
с одной стороны, к риску выго-
рания в долгосрочном периоде, 
с другой — к неумению планиро-
вать отдых.

Слово «трудоголик» нередко 
звучит в разговорах, часто в это 
понятие вкладывают положи-
тельный смысл: мол, человек — 
незаменимый работник, радеет 
за свое дело! Однако специали-
сты склонны к более мрачному 
взгляду на трудоголизм, считая 
его психическим расстройством, 
с высокой долей вероятности 
приводящим к эмоционально-
му истощению, депрессиям и 
даже нарушениям физического 
здоровья. Где грань между лю-
бовью к работе и зависимостью 
от нее?

Трудоголизм — термин, обо-
значающий стремление челове-
ка чрезмерно трудиться, выхо-
дящее за рамки естественного 
трудолюбия, —  болезненная 
психологическая «трудозави-
симость».Людей, проявляющих 
данное качество, называют тру-
доголиками.Трудоголизм про-
является в восприятии работы, 
как единственного (или макси-
мально значимого) средства 
самореализации, достижения 
признания и получения субъ-
ективного удовлетворения от 
жизни. Для трудоголика работа 
стоит на главном месте в жизни, 
оставляя позади все остальное: 
личную жизнь, семью, развле-
чения, общественную деятель-
ность, отдых.

Если раньше на трудого-
лизм смотрели иронически ,но в 
целом одобрительно — отноше-
ние характеризовалось выраже-
ниями типа: «вот с кого должны 
брать пример все остальные», 
«упорно работает, и многого до-
бьётся», то в последние десяти-
летия психологи отмечают, что 
трудоголизм далеко не безоби-

ден и даже опасен для здоро-
вья, как всякая зависимость…

Привычка работать сверху-
рочно и при этом оставаться не-
довольным собой приводит нас, 
с одной стороны, к риску выгора-
ния в долгосрочном периоде, с 
другой — к неумению планиро-
вать отдых: мы склонны лишать 
себя позитивных эмоций в сво-
бодное время в отместку за яко-
бы невыполненные нормативы. 

Трудоголик, на самом деле 
включенный в только ему одно-
му известную гонку — не очень 
простой в общении, но социаль-
но поощряемый тип, — ответ-
ственный, готовый прийти на по-
мощь и болеющий за свое дело. 
Оставаться допоздна на работе 
и не выключаться из карьерного 
ритма на выходных, складывать 
все в копилку саморазвития ка-
жется хорошей чертой. Давайте 
разберемся, что за этим стоит.

Первое: нужно отличать тру-
доголизм от простой вовлечен-
ности в свою деятельность. Во-
влеченность — например когда 
человек входит в состояние «по-
тока» и готов работать более 50 
часов в неделю — может идти 
на пользу: исследования пока-
зывают, что такие люди здоро-
вее, более удовлетворены сво-
ей жизнью и показывают лучшие 
результаты. А вот у трудоголиков 
все наоборот — они рискуют по-
терять здоровье, разрушить се-
мейные отношения, при этом 
они часто недовольны своей ра-
ботой и делают ее хуже других. 
В чем же кроется разница?

Второй важный факт — тру-
доголики практически всегда ин-
вестируют в свой труд больше 
времени и энергии, чем необхо-
димо. Не столь важно, сколько 
именно часов в неделю человек 
работает, — именно такое отно-
шение к деятельности отличает 
трудоголизм от здоровой вовле-
ченности. Трудоголик одержим 
своей работой и старается сде-

лать больше, чем от него требу-
ется, — но, как мы уже отметили, 
это далеко не всегда позитивно 
сказывается на эффективности 
и необязательно приводит к вы-
соким результатам, а, скорее, 
наоборот.

Трудоголизм нередко латает 
неэффективный менеджмент и 
плохую сыгранность команды. 
Например, вместо того чтобы 
прозрачно прописать обязан-
ности каждого участника кол-
лектива, управляющие нахо-
дят несколько ответственных и 
склонных к самоедству сотруд-

ников, на которых путем нехи-
трых манипуляций и ухищрений 
сваливают неприятные обязан-
ности и коллективную ответ-
ственность. 

Вместо умелого делеги-
рования обязанностей и раз-
решения кризисных ситуаций 
— привычка использовать не-
скольких человек, работающих 
на износ.Вместо оптимизации 
процесса встреч и переговоров 
— задержки, постоянное обще-
ние в неурочное время и по 
выходным. Вместо прозрачной 

системы распределения отпу-
сков — сложный и иерархически 
запутанный механизм интриг и 
недоговоренностей, где сказать 
прямо — это всегда обидеть: в 
неэффективных средах ожида-
ния нужно озвучивать намеками 
и между строк.

Работа для многих людей 
склонных к трудоголизму ста-
новится побегом от внутренних 
проблем.

«Бегство в работу» от обы-
денной жизни может быть свя-
зано с невозможностью испы-
тывать «маленькие житейские 
радости», неспособностью обе-
спечить себе домашний ком-
форт, который обеспечивают 
другие. В качестве рационализа-
ции трудоголизма используются 
такие оправдания, как матери-

альная или рабочая необходи-
мость, требования карьеры и т.п.

Даже хобби трудоголиков 
обычно связаны с ролью добыт-
чика, кормильца. Это работа на 
садовом участке, охота, рыбал-
ка и т.п. Если трудоголик не мо-
жет реализовать себя на основ-
ной работе, хобби может стать 
его единственным интересом в 
жизни.

Работа для трудоголика — 
отнюдь не одна из составных ча-
стей его жизни: она полностью 
заменяет собой привязанность, 

любовь, развлечения, другие 
виды активности, длительные 
переработки могут вызвать се-
рьезные пробемы с психическим 
и физическим здоровьем.Неко-
торые исследования указывают 
на связь между трудоголизмом 
и повышенным риском разви-
тия инсульта; более того, около 
60 процентов всех кароси (этот 
термин означает смерть от пере-
работки и широко используется 
в Японии) происходят именно в 
результате инсульта.

Кроме того, число людей, ра-
ботающих сверхурочно, увели-
чивается, и в настоящее время 
составляет 9% от общей числен-
ности населения во всем мире. 
При такой тенденции все боль-
ше людей подвергаются риску 
потери трудоспособности и пре-
ждевременной смерти.

«Пандемия COVID-19 суще-
ственно изменила то, как рабо-
тают многие люди. Удаленная 
работа стала нормой во многих 
отраслях, во многих случаях 
стирая границы между домом 
и работой. Кроме того, многие 
предприятия были вынуждены 
свернуть или полностью пре-
кратить работу, чтобы сэконо-
мить деньги, а людям, которые 
все еще получают зарплату, в 
конечном итоге приходится ра-
ботать дольше. Никакая рабо-
та не стоит риска инсульта или 
сердечного приступа», - сказал 
генеральный директор ВОЗ Те-
дрос Адханом Гебрейесус.

Трудоголизм может казаться 
позитивным явлением: люди, 
склонные к такой зависимости, 
часто энергичны, способны к 
высоким достижениям и ответ-
ственны. К тому же, в отличие от 
алкоголизма и наркомании, за-
висимость от работы не связана 

с проблемами с зако-
ном, антисоциальным 
поведением. 

Тем не менее, тру-
доголики часто стра-
дают как от внутренних 
сложностей — нарцис-
сизма, потребности 
все контролировать, 
одержимости работой, 
тревоги и депрессии, 
— так и от социальных 
последствий. Трудо-
голизм может вести к 
высоким доходам, но 
они часто сочетаются 
с одиночеством, вы-
горанием и неудовлет-
воренностью жизнью. 
Зависимый от работы 
человек недостаточно 
эффективен, делает 
больше, чем требует-

ся, и в конечном итоге даже не 
получает удовольствия от дея-
тельности — но остановиться 
уже не может.

Как и любая зависимость, 
трудоголизм сначала «делает 
что-то для» человека, а потом 
«делает что-то с» человеком. 
Это опасная дорожка — но вы-
рваться из замкнутого круга мож-
но, если вовремя прибегнуть к 
помощи специалиста и выле-
чить свою одержимость трудом.

К. ПФАЙФЕР.



 

06.05, 02.50«Қазақ даласының 
құпиялары»
06.30 «Tolagai»
07.30 «Тәуелсіздік 
тәуекелдері»
08.10 «Жүйрік сана»
09.10 М/ф «Сүйкімді София»
09.25 «Masele»
10.00, 18.00 Т/х «Асау толқын»
12.00 «Егіз лебіз»
14.15 М/ф «Ержүрек 
құтқарушылар»
15.25«Таланттар тарту»
17.10 «Қымбат жандар»
20.00, 02.45 «Apta»
20.50 «Жүзден жүйрік»
22.30 Т/х «Махаббат 
мұнарасы»
00.10 Әзіл әлемі
00.40 К/ф «Король сөзі»

ХАБАР

06.00 М/ф «Жил-был кот»
07.30 «Самопознание»
07.40«Әсем әуен»
08.00 Профессиональный бокс.

Бейсенбі - Четверг, 27 мамыр Сенбі - Суббота, 29 мамыр

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  30 мамыр

06.05  Д/ф«Дала өркениеті»
06.25,  17.00, 20.00, 00.35 
AQPARAT
07.00  «TANSHOLPAN» . 
10.00, 18.00 Т/х  «Асау толқын»
12.00 «Қызық екен...»
13.10, 21.30 «Замандастар»
14.00, 02.15  «Теледәрігер» . 
Тікелей эфир 
15.00  «Жарқын жүдесу»
16.00 «Ауылдастар» 
16.30, 01.50 «Келбет»
17.20 «Көңіл толқыны»
20.35, 01.00  «Ashyq alan». 
Тікелей эфир
22.30  Т/х «Махаббат 
мұнарасы»
23.20 Т/х «Ахмет Ясауи»

ХАБАР
 
06.00 Ән әлемі
07.00 «Таңғы хабар»
10.00 «Әсем әуен»
10.15 «Қолда я жолда»
12.15 Т/х «Бәсеке-2»
13.15,23.30 Т/х «Келінжан»
15.00 Бүгін. Прямая трансляция
16.00 «Асыл қазына»
17.00 Сериал «Метод Фрейда»
18.00 Мегахит «Узник»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Индустрия»
21.00 Итоги дня

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.05 «Күлдірген» 
07.00 «Ұрланған тағдыр»
08.00, 14.15 М/ф «Маша и 
медведь» 
10.00, 22.00 Т/х «Тұмарым»
11.30, 21.00  Т/с «Қызым»
12.30, 23.10 Т/х «Қайсар ханша» 
14.00 «Айтарым бар»
15.00 М/ф «Гризли и лемминги»
15.30, 03.50  «Интерны»
16.10, 03.05 «Үздік әзілдер»
16.30 Т/х «Құйынды мекен» 
18.00 Т/х «Мәриям» 
20.00,01.10  ASTANA TIMES
20.55 Loto 6/49 Прямой эфир
00.20 ««Қош келдіңіз»»
02.00 «Біреудің есебінен» де-
ректы драма
02.45 «KazNet» 
03.50 Т/х «Алмасай»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «Тракторшының 
махаббаты»
06.40,03.15  «Той заказ» 
07.10,04.00 « Той базар»
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, 02.45  «Басты 
жаңалықтар»
19.00  Сериал «Ничто не случа-
ется дважды»
20.00  «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»
20.30  «Меч-2»
00.20 «Женская версия. Чисто 
советское убийство»
01.20 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ»
02.00 «П@утина»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Улы тамшылар»
08.30 «Ясминнің тағдыры»
09.50  Новости

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05, 03.00 Д/ф «Қазақ 
даласының құпиялары»
06.30«Ғасырлар үні»
07.00«Aqparat»
07.35 «Сырлы сахна»
08.10 Д/ф «Жүйрік сана»
09.10 М/ф «Сүйкімді София»
10.00, 18.00 Т/х «Асау толқын»
12.00 Ерік Нұржановтың 
концерті
13.45 «Тәуелсіздік тәуекелдері»
14.20 К/ф «Оралу»
16.00 «Жарқын жүздесу» ток-
шоу
17.00 «Әзіл әлемі»
20.00 «Masele»
20.30, 23.00«Егіз лебіз» талант-
шоу
22.30, 23.10 Т/х «Махаббат 
мұнарасы»
00.20 Футбол. Матч 
қарсаңында.
00.50 Футбол. УЕФА чемпион-
дар лигасы.

ХАБАР

06.00 М/ф «My Little Pony»
07.30 «Өзін-өзі тану»
07.40, 01.00«Әсем әуен»
08.15 Т/х «Сүрбойдақ»
10.00 «Tangy fresh»
11.00«Чужое гнездо»
13.15 Т/х «Келінжан»
15.00 Шоу «Қызық болған»
16.15 «Маска» шоу
18.00 «Алтыбақан»
19.00 «Qazaq Golden Hits»
20.15 «Отдел журналистских 
расследований»
21.00 «7 күн»
22.00 «Хабарлас» ток-шоу
23.00 «Чудо»

АСТАНА  

06.00, 05.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00, 04.10 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Тұмарым»
11.30, 21.00 Т/х «Қызым» 
12.30, 23.10 Т/х «Қайсар 
ханша» 
14.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
16.00 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Мәриям»
20.00 «Из первых уст»
20.25 «100 сұхбат»
20.55 «Loto 6/49» 
00.20 Х/ф «Громобой»
02.20 «Azil keshi»
03.20 Той жыры
03.50 «KazNet»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Терра Нова»
06.45, 3.35 «Той базар»
07.40 «Тамаша City»
08.30 «Срок давности»
12.10 «Фабрика грез» 
12.30 «Папа напрокат»
16.20 Шоу«Лучше всех!»
18.00, 03.05«Basty Bagdarlama»
18.35 «Ең алғашқы...»
20.00 «Главная тема»
20.30 «Парламент online»
20.55«Верь мне»
00.40 «Бумер»
02.20 «П@утина+»

КТК

07.05 «Әйел қырық шырақты»
07.50Т/х «Үлкен үй-2»
08.30 «Қыз қылығы»
09.00 «Басты рөлде»
09.30 «КТКweb»
09.50 «Смеяться разрешается»

11.30 «Алжир»
14.30 «Соседка»
16.40, 02.15Т/х «Қиын шақ»
18.10 «Мерекелік концерт»
19.20 «Ән мен әнші»
20.20 Д/ф «Возраст счастья»
21.00 «Большие новости»
22.00 «Ночь после выпуска»
01.30 «Дождь до любви»
03.30, 04.30 
«КТК»Қоржынынан»

Жетісу

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»  
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Бүгін»
11.00 «Тәуелсіздік тұлғалары» 
11.30 «Экорейд»  
11.45 «Спорт» 
12.00 «Шашу»
12.35 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»   
13.00 «Иман нұры»
13.30 Д/ф «Кең ауқымда»
14.00 «Олжа» 
14.30 «Ұлт құндылығы» 
15.00 «Гензель и Гретель» 
ертегісі
16.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Зерде» 
17.35 «Әсем әуен» (клипы)
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Қателік»  
19.20«Әсем әуен»
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.05 «Сильные духом»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Единый народ»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Теория Z»
22.50 «Әсем әуен» 
23.00 Новости  
23.30 Жаңалықтар

31 канал

06.00 Ризамын
07.10 «Армагеддон»
08.10 «Оқиға орны»
08.20 «Информбюро»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 «Bala Battle»
10.40 «Тәтті шоу»
12.10 «Ян Гуфей»
13.10 «What’s up?»
14.00 М/ф «Артур и месть 
Урдалака»
16.10 Х/ф «Оскар»
18.40 «Достать ножи»
21.00 «Полный Блэкауд»
22.00 «Неге?»
23.30 «Музықалық сағат»
 01.00 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
03.30 «1001 анекдот»
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00, 04.00 «Гу-гулет»
06.30, 05.00 «Айна-online»
07.30Скетчком «Q-еli»
08.30, 03.30 «Япырай»
09.10 «Война семей»
11.10 «Регина + 1»
12.10 «Орел и решка»
13.15 Х/ф «Смешанные чув-
ства»
15.00, 02.30 «Келесі кім?»
16.00 К/ф «Әкешім»
18.45 «Jaidarman cup»
20.00 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
20.45 Шоу «Ну-ка, все вместе!»
23.00 Х/ф «13 район. Ультима-
тум»
01.00 «Юмор! Юмор! Юмор»
05.30 «Қуырдақ»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

10.30 «Хронограф»»
11.00 «Чужое гнездо»
13.15 Т/х «Келінжан»
15.00 «»Қызық болған»
16.00 «Алтыбақан»
17.00, 19.00 «Qazaq Golden 
Hits»
18.30 «Мәжіліс.kz»
19.15 Шоу «Маска»
21.00 «7 күн»
22.00 «Большая неделя»
23.00 «Хижина»
01.15 «Pro SPORT»
01.45 «Әзіл кеші»

АСТАНА  

06.00 Қаламгер
06.30, 05.10 «Үздік әзілдер»
07.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
09.20 М/ф «Маша и медведь»
10.00 «ТeleBingo»
10.25, 22.00 Т/х «Тұмарым»
12.00, 21.00 Т/х «Қызым»
13.00, 23.10 Т/х «Қайсар 
ханша»
14.30 Х/ф «Защитник»
16.40 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Мәриям»

20.00«Тәуелсіздік жолы»
20.25 Үздік әндер
20.45 Аялы алақан
00.20 «Bas times»
01.30 «Астана кеші көңілді» 
03.30 «KazNet»
03.50 «Әзілстан» 
04.10 «Ән мен әзіл» 

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Терра Нова»
07.00 «Той базар»
07.50 «ТамашаCity»
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 «Личное пространство»
13.30 Х/ф «Фото на недобрую 
память»
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Біздің ел»
18.35 «Кеш жарық, 
Қазақстан!»
20.00 «Аналитика»
20.55 «Верь мне»
00.40 «КВН» Высшая лига
02.40 «П@ytina+»
03.25 «Біздің Ел» 
03.55 «Той заказ»

КТК

07.05 «Әйел қырық шарақты»
07.50 «Мерекелік концерт»
08.50 «Ән мен Әнші»
09.50 «Смеяться разреша-
ется»
11.30 «Ночь после выпуска»
15.10 Д/ф «Возраст счастья»
15.40, 02.50 Т/х «Қиын шақ»
17.20 «Горная болезнь»
21.00 «Портрет недели»
22.00 «Олюшка»
23.40 «Ни за что не сдамся»
04.10, 04.30 
«КТК»Қоржынынаң»

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Әдебиет пен адамзат»  
11.00 «Зерде»  
11.40 «Алматы облысы - 20 
жыл»
11.45 «Әсем әуен»  

12.00 «Жүрек сөзі»  
12.35 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»   
13.00 «Қателік»  
13.40 «Единый народ»
14.05 «Әсем әуен» 
14.30 «Теория Z» 
15.00 «Красная шапочка» 
ертегісі
16.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Қазақ үні»
17.35 «Полицейская служба» 
17.45 «Ауырып ем  іздегенше» 
18.00 «Спорт-тайм»  
18.24 Ауа райы
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 «Случайная помолвка»

31 канал

06.00 Ризамын
06.30, 00.30 Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері

07.20 «Армагеддон»
08.20 «What’sup?»
08.50 «Bala Battle»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 М/с «Тимон  и Пумба»
12.10, 22.10 «Ян Гуфей»
13.10 М/ф «Артур и минипу-
ты»
15.20 Х/ф «Оскар»
17.50 Х/ф «Последний кино-
герой»
20.10 Х/ф «Больше, чем друг»
23.50 «Полный Блэкаут»
03.30 «1001 анекдот»
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00, 04.00 «Гу-гулет»
06.30, 05.00 «Айна-online»
07.30, 02.00 Скетчком «Q-eli»
08.30, 03.30«Япырай»
09.00 «Юмор! Юмор! Юмор!»
11.00«Перчатка Авроры»
15.00, 02.30 «Келесі кім?»
16.00 К/ф «Үйім сенсің»
18.20 «Тақиясыз періште»
21.00 Х/ф «Гостья»
23.40Х/ф «Закон доблести»
05.30 «Қуырдақ»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

10.30 «Кто ты?»
11.50, 00.00  «АЛЖИР»
13.50, 21.40 «Зулейха открывает 
глаза»
16.00, 01.30  «Дожить до 
любви»
18.00  «Аманат»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 ,02.05 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
03.00 «Тұмар»
03.50  Т/х «Жимаудың жетістігі»
04.40-05.20 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эф
ир/                                 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Бүгін»  
11.00 «Сыралғы» 
11.45 «Спорт» 
12.00 «Шашу» 
13.00 «Экорейд»     
13.30 Д/ф «Кең ауқымда»
14.00 К/ф «Көңілімнің сұлтаны»
16.05 «Әсем әуен» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Ковид-обзор»   
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»
18.35 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/                                
19.20 «Ковид-обзор»
19.30 «Сегодня» /прямой эфир/                               
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.15 «Ковид-шолу»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Ковид-обзор»     
22.10 «Қорғансыз» телехикаясы 
32-серия
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00 Ризамын (каз.)
06.30 «Армагеддон» 
07.20 Информбюро (повтор)
08.50, 17.00 «Экстрасенсы-
детективы»
10.00 «Келіндер бәйгесі»
11.00, 23.30 Сериал «Ананди»
12.30, 21.00 Сериал «Пиноккио»
14.10 «Восьмидесятые»
15.20 «Чужой»
16.30 «Такси»
18.00, 01.00 «Кел татуласайык»
 20.00 Информбюро
21.00 Т/х «Повелитель  солнца»
22.20 Т/х «Чужой»
03.10 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
04.30 1001 анекдот
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00 «Қуырдақ» 
06.30,04.30 «Айна online»
07.30,05.30,02.30 «Q-елi»
08.00,15.00 «Құтты қонақ»
09.00, 02.00 «Война семей»
09.40 «Идеальная семья»
11.00, 19.20 Сериал «КУБА. 
Личное дело»
13.00,22.00 Т/х «Бастық бола-
мын» 
15.30,04.30 Т/х «Келесі кім?»
16.00,01.00  Т/х «Крепостная»
18.10, 00.00 «ОСКОЛКИ»
21.30 «Әкесінің баласы»
22.00, 03.00 Т/х «Серт пен 
Сезім»
05.10 Т/х «Жеңіп көр!»

КТК

   7 КАНАЛ

06.05 Д/ф «Қазақ даласының 
құпиялары»
06.25, 13.00, 17.00, 20.00, 01.15 
Aqparat
07.00 «Tansholpan»
10.00, 18.00 Т/х «Асау толқын»
12.00 «Қызық екен...»
13.10, 21.30 Т/х «Замандастар»
14.00 «Теледәрігер»
15.00 «Әлем айнасы»
15.20 «Заң және біз»
15.50 Т/х «Ауылдастар»
16.25, 17.20 «Егіз лебіз»
20.35 «Ashyq alan»
22.20 Т/х «Махаббат мұнарасы»
23.30 Т/х «Ахмет Ясауи»
00.45 «Parasat maidany» 
01.50 «Ashyq alan»
02.40 «Теледәрігер»

ХАБАР

06.00 «Ән әлемі» 
07.00 «Таңғы хабар»
10.00, 01.00 «Әсем әуен»
10.15, 21.30 «Қолда я жолда»
12.15 Т/х «Бәсеке-2»
13.15, 23.30 «Келінжан»
15.00 «Бүгін»
16.00 «Асыл қазына»
17.00 «Метод Фрейда»
18.00 «Нечто»
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
 

АСТАНА  

06.00  «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген»
07.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Тұмарым»
11.30, 21.00 Т/х «Қызым»
12.30, 23.10 Т/х «Қайсар 
Ханша» 
14.00 «30 лет Независимости»
14.05 «Өмір – дастан»
14.25 М/ф «Гризли и лемминги»
15.30, 03.50 «Интерны»
16.10, 03.05 «Үздік әзілдер»
16.30 Т/х «Құйынды мекен»
18.00 Т/х «Мәриям» 
20.00, 01.10 «Астана таймс»
20.55 Loto 5/36
00.20 «Қош келдініз»
02.00 Д/ф «Біреудің есебінен»
02.45 «KazNet»
03.50 Сериал «Алмасай»
04.35 «Біздің ауыл»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ

06.00 Т/х «Тракторшының 
махабатты»
06.40, 04.10  «Той заказ»
07.10, 03.25 «Той базар»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «Жди меня» Казахстан»
13.00 «Заң сөйлесін»
14.00 «112»
14.15 «112»
14.30 «Qoslike»
18.30, 02.55 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Пендеміз ғой»
20.00 «Главные новости»
20.30 «Поле чудес»
21.55 «Срок давности»
01.20 «Док-ток»
02.10 «П@утина+»

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар
07.30 Т/х «Улы тамшылар »
08.50 Т/х «Сминнің тағдыры»

10.10 Новости
10.40 «Кто ты?»
11.40 «Алжир»
13.50 «Зулейха открывает 
глаза»
16.00 «Ни за что не сдамся»
18.00 Т/х «Аманат»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.35 «Дау-дамайсыз»
20.35, 03.00 «КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Алжир»
00.50 «Дождь до любви»
03.20 «Әйел қырық шырақты» 
04.00, 4.30 Кешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/   
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Сегодня»  
11.00 «Дәрігер кеңесі» 
11.45 «Спорт» 
12.00 «Шашу» 
13.00 Д/ф «Кең ауқымда»
13.30 «Әсем әуен» 
14.00 К/ф «Сезім сергелдеңі»
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Ковид-обзор»   
17.52 «Тәуелсіздік жылнамасы» 
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.25 «Ковид-шолу»
18.35 «Сыралғы» /тікелей эфир/ 
19.20 «Әсем әуен» (клипы)
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/   
20.00 Д/ф «Мәдени қазыналар»
20.15 «Ковид-шолу»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Иман нұры»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Ковид-обзор»      
22.10 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
23.00 Новости  
23.30 Жаңалықтар

31 канал

06.00 Ризамын
06.30 «Армагеддон»
07.30 «Сөздің шыны керек»
07.40, 20.00 Информбюро
08.50 «Экстрасенсы-детективы»
10.00 «Келіндер бәйгесі»
11.00, 23.30 «Ананди»
12.30, 21.00 «Пинокио»
14.10 М/ф «Артур и минипуты»
16.30 «Такси»
17.00 «Экстрасенсы-детективы»
18.00, 01.00 «Кел татулайсайық» 
19.50 «Оқиға орны»
21.00 «Повелитель солнца»
22.20 «Чужой»
02.30 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
03.30 «1001 анекдот»
05.00 Әзіл студио

7 канал 

06.00 «Қуырдақ»
06.30, 04.30 «Айна-online»
07.30, 14.00 Скетчком«Q-eli»
08.30, 15.00 «Құтты қонақ»
09.00 «Война семей»
09.40 «Домик на счастье»
10.50 «Цена жизни»
13.00, 02.00 Т/х «Бастык бола-
мын»
15.30, 04.30 «Келесі кім?»
16.00 «Орёл и решка»
17.00 «Дизель-шоу»
18.20 Шоу «Ну-ка, все вместе!»
20.45 «Jaidarmancup»
22.00, 03.00 Т\х «Серт пен 
семіз»
00.00 Х/ф «Смешанные чув-
ства»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 28 мамыр

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

   ХАБАР

КТК

   31 КАНАЛ
   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

АСТАНА

ЖЕТІСУ
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

ЗАЊ жєне ЌОFАМ

ЖҮРЕК СӨЗІ

YЛКЕН ЖYРЕКТІ ДЄРІГЕР ЕДІ...
Аса көрнекті хирург, Талдықорған облыстық ауруханасындағы  білікті дәрігерлердің бірі Мандат Есенғараұлы 

ДОЛАЕВ  өмірден озды. Ол бар өмірін медицина саласына арнады. Осы салада күн-түн демей еңбек етті. Оның есімі 
әріптестерінің, достарының, студенттерінің есінде мәңгі қалады. 

 Мандат  Долаев 1978 жылы  жас 
дәрігер ретінде интернатурадан өту үшін 
Талдықорған облыстық ауруханасының 
табалдырығын аттады.  Іс-тәжірибеден 
өтуде өзінің мықты маман екендігін көрсетті. 
Әріптестері арасында  бедел жинап 
үлгерген  маман басшылық  назарына  ілігіп,    
облыстық аурханасына жұмыс істеуге   
шақырылады. Сол жылдан бастап  бүгінге   
дейін  тапжылмай бір орында  қызмет  етті. 
Ауруханаға жай  маман болып келіп, жоғарғы 
санатты дәрігердің дәрежесіне дейін кө-
терілді.  Оны жақсы  білетін әріптестері 
де, былайғы жұртшылық та «қолы алтын 
хирург» дейді. Айтса-айтқандай Мандат 
Долаев  өте күрделі оталардың өзін мінсіз 
жасап, ең ауыр науқастардың өзін аяғынан 
тұрғызды.  Орны толмас бұл қаза Ман-
дат Есенғараұлының  бағасын білетін, 
қадірлейтін қалың жұртшылыққа өте ауыр 

тиді.
Ол  1992 жылдан бастап аурухананың 

хирургиялық бөлімін басқарды, әр жылда-
ры облыстың бас хирургы, бас дәрігердің 
емдеу жұмысы жөніндегі орынбасары, 
хирургиялық профильдің бас дәрігерінің 
орынбасары болды. Бір өзі  науқастанып 
жүрсе де  ота жасауын тоқтатпады. Бұл 
оның өз мамандығына деген адалдығы 
болар. Оның бойында  өзгелер қызыға да 
қызғана қарайтын  төзімділік мен ерік-жігер 
мол еді...   

  Мандат  Долаевтың ел алдындағы еңбегі 
ескерусіз қалмады.  2019 жылы берілген 
«Қазақстан Республикасы денсаулық 
сақтау ісінің үздігі» атағы оның қырық 
жылғы үздіксіз  еңбегінің жеңісі деуге бола-
ды.  Сондай-ақ,  С.Асфендияров атындағы 
Қазақ ұлттық медицина университетінің 
күміс  және   «Алтын дәрігер» медалімен 

марапатталды.  «Талдықорған қаласының 
Құрметті азаматы» жоғары атағын да алды. 

Бүгінде үлкен жүректі дәрігердің жолы-
мен  қызы Эльмира  жүріп келеді. Ол да осы 
ауруханада   офтальмолог  дәрігері  болып 
еңбек етуде. 

 Жақсының аты, ғалымның хаты 
өлмейді.  Мандат Есенғараұлының  аты да, 
халық денсаулығы үшін сіңірген еңбегі де 
ұмытылмайды. Есімі құрметпен аталады.  
Ол іскерлік қасиеті, адамгершілігі, кісілігі 
және кішілігімен ерекшеленген жан.  Артын-
да қалың қауым халқы мен әріптестері, до-
стары және студенттері  қалды.  Жары Роза  
мен асылдың атын өшірмейтін үш  қызы  
бар. Ендеше,  ол мәңгі тірі,  көптің жүрегінде  
сақталары сөзсіз.

ТАЛДЫҚОРҒАН  ҚАЛАСЫНДАҒЫ
 ОБЛЫСТЫҚ АУРУХАНА ҰЖЫМЫ.

  Қазіргі карантин уақытында қылмыстың алдын-алу мен құқық бұзушылықты болдырмауда мектеп оқушылары 
мен жасөспірімдер арасында құқықтық сауаттылық пен ақпараттандыруда ауқымды, тақырыпты іс-шаралар өте қажет. 
Сондай шараның бірі – «Құқықтық турнир». Аталған шараға Жамбыл ауданының полиция бөлімінің ювеналдық полиция 
тобының учаскелік полиция инспекторы, полиция лейтенанты Әлия Есімбекова,  ата-аналар комитетінің төрайымы      
Г. Бердибаева, мектеп директоры И. Сейтбекова, тарих, құқықтану пәнінің мұғалімі Л. Қылышбаева, алғашқы әскери 
дайындық пәнінің мұғалімі А. Әбішева және  9-11 сыныптың сынып жетекшілері қамтылды. 

Шара барысында оқушылардың белсенділігі мен білімдеріне сараптама жасалып, бағыт-бағдар беріліп, бағаланды. 
Әсіресе, 11 сынып оқушылары Р. Сәрсенғали, А. Алмабек, Е. Семен, 10 сынып оқушылары А. Әшірбек, Б. Қалдыбек,       
Б. Қалшенгел, 9 сынып оқушылары Д.Тойман, А.Семен, А. Әбдіқайым белсенділік танытты. Құқықтық турнир   әсерлі  
өтті. Мектеп оқушылары өздерінің құқықтық сауаттылықтарын өз іскерліктерімен, әртүрлі заңдардың баптарына 
сүйеніп, дәлелдеп отырды. Ата-аналар мен  оқушылардың сұрақтарына полиция лейтенанты Әлия   Ғабитқызы 
заңдарды басшылыққа ала отырып, жауап беріп, құқықтық сауаттандырылды. 

М. МОНТАЕВА, 
 Сүйінбай атындағы орта мектеп директорының 

тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.
 ЖАМБЫЛ АУДАНЫ

 Біздің колледжде ғылыми дәрежесі бар, 
жаңа инновацияларды қолданатын, өте білімді 
және ғылыми бағытта білім беретін оқытушылар 
қызмет етеді. Колледжімізде спортқа бейімді 
де жетістіктері мол білімгерлер өте көп. 
Колледж қабырғасында жоспар құрылып,  әр 
жеті сайын білімгерлер арасында жарыстар 
ұйымдастырылып тұрады. Колледждің  
білімгерлері  спорттың әр саласымен 
шұғылданып, облысаралық, Қазақстан және әлем 
бойынша жарыстарда жүлделі орындарға ие 
болуда. Айта кетсек, 2 дүркін бокстан Қазақстан 
чемпионы болған 101 топ «Дене шынықтыру 
және спорт»  мамандығының білімгері Абдолда 
Жасулан Ерсланұлы, көгалдағы хоккейден әлем 
бойынша жарыстарға шығып жүлделі орындар 
алып жүрген 222 ДТқ тобының білімгері Сетай 
Алмас Жексембекұлы.  Садақ атудан Қазақстан 
Республикасының чемпионы 207 топ «Туризм» 
мамандығының білімгері Райсова Эльмира спорт 
шебері.  Қол күрес спортынан Қазақстан бойынша 
чемпион 207 топ «Туризм» мамандығының 
білімгері Серікбай Анель. Джиуджитсу спортынан 
спорт шеберіне үміткер 207  «Туризм» тобының  
білімгері Сапар Сағыныш.  Колледждің спорттық 
базасына тоқтала кетсек:  заманауи  екі спортзал, 
бокс және гимнастика, тренажор залдары 
бар. Колледж базасы ХХІ ғасыр талабына сай 
жабдықталған. Білімді адам ғана болашаққа 
батыл қадам баспақ. «Zhansugurov college»   
білімге құштар жастарға тек қана  жан-жақты, 
саналы, терең білім ғана емес, сонымен қатар 
қабілетті жастардың бойындағы  қасиеттерін де 
шыңдайды.  

Ербол ЖАПАШ, 
 «Zhansugurov college» - інің 

дене шынықтыру пәні оқытушысы.

ОҚУ ОРНЫ  

ЖАН-ЖАЌТЫ 
ИННОВАЦИЯЛЫЌ 

БАFЫТ ¦СТАНFАН...
ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ 

ОШАҚТАРЫНЫҢ ІШІНДЕГІ ЖАС ӘРІ 
ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМГЕ ЗЕР САЛҒАН, 
ҚОҒАМҒА КЕРЕКТІ МАМАНДЫҚТАРЫМЕН 
ТАНЫМАЛ КОЛЛЕДЖДІҢ БІРІ –   
«ZHANSUGUROV COLLEGE».  

Б
ІЛ

ІМ

Сүйінбай атындағы орта мектебінде «Менің құқықтық алаңым» тақырыбында тарих, 
құқықтану пәнінің мұғалімі Р.Мамытбекованың басшылығымен 9-10-11 сыныптары 
арасында қылмыстың алдын алу мен құқық бұзушылықты болдырмау мақсатында zoom 
платформасы арқылы құқықтық турнир ұйымдастырылды. 

ҚҰҚЫҚТЫҚ ТУРНИР ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ

МЕДИАЦИЯ

ОРТАЌ КЕЛІСІМГЕ КЕЛУ ПАЙДАЛЫ

 Бүгінгі таңда «Сот төрелігінің 7 түйіні» 
бағдарламасына сай жүзеге асып жатқан 

«Татуласу:сотқа дейін, сотта» жобасының 
қол жеткізген нәтижесі жоғары. Әсіресе, дау 

шешудегі таңдаудың тараптарға берілуі өзін-
өзі ақтауда.
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Талап арыз қабылданғаннан кейін судья тараптар-
ды татуласуға шақырады. Бұл процесс талап соттың 
істі жургізуге шешім қабылдап және оны қозғағанға 
дейінгі аралықта жүзеге асады. 

Келіскен жағдайда тараптар татуласу рәсімінің 
түрін тандап, ол туралы өтініш хатта көрсетеді. Бұдан 
соң судья азаматтық істі қозғау, істі сот талқылауына 
дайындау, тараптың өтініш хатын қабылдау туралы 
ұйғарым шығарып, татуласу рәсімін өткізеді.

Бітімгерлікке келетін кезде сот ешкімнің құқығына 
нұқсан келмеуін қарайды. Тараптар өзара келіскенімен, 
заңсыздық орын алса, сот оны бекітпейді. Медиацияның 
мақсаты – тараптарды бейбіт келісімге келтіру. Мұнда 
тараптар сот өндірісіндегідей «кінәлі» немесе «кінәсіз» 
деп бағаланбайды.

Барлық елде түрлі денгейдегі даулар, 
келіспеушіліктер, құқық бұзушылықтар кездеседі. 
Олардың барлығын сотқа сүйреп, сот арқылы әділдік 
қалыптастыру мүмкін емес. Ең алдымен бұл соттардың 
жүктемесін арттырса, екіншіден сот арқылы дауды 
шешу, кінәліні жазалау ұзақ уақыт алатын процесс. 
Үшіншіден, өкіл жалдау, баж салығын төлеу секілді 
қосымша шығындарға алып келетіні анық. Төртіншіден 
сотқа дейін жетпеген істерде жеке өмірдің құпиясы 
сақталады. Сондықтан уақытты да, қалтадағы ақшаны 

да үнемдеп, сот саласын қосымша жүктемеден 
арылтудың, мәселені сотқа жеткізбей шешудің бірден 
бір жолы медиация жүйесі дер едік.

Әрине, істердің соттың құзырына жетпей, 
медиациялық жолмен шешілуі судьяларға тиімді екені 
рас. Сонымен бірге медиативтік  келісімнің жасалуы 
қарапайым  азаматтардың да уақытты мен қаржысын 
үнемдеуге қолайлы.

Күні бүгінге дейін азаматтардың түсініспеушлігінен 
туындаған дау-дамайлар немесе жанжалды мәселелер 
тараптардың сот билігіне жүгінуі арқылы шешілуде. 
Өмір тәжірибесінің өзі көрсетіп отырғанындай, кез кел-
ген мәселенің сотта қараулы бір күнде немесе бір апта-
да шешіле қоюы қиын.

Ал «Медиация туралы» заң кез келген азаматтық 
келіспеушіліктерді, апталап, айлап қарамай-ақ, 
керісінше, істің күрделілігіне қарай  бір-екі сағатта не-
месе бір-екі күндей шешуге жол ашады. Бұл ең алды-
мен, азаматтардың онсыз да жетпей жататын алатын 
уақыттарын жоғалтудан сақтайды.

 Биылғы жылы Көксу аудандық сотында 32 
азаматтық іс бойынша тараптар ортақ келісімге келіп, 
араларындағы дауды бітімгершілікпен аяқтаған. Бұл 
істер бойынша сотта татуластырушы судья тиісті 
жұмыс жасағанның нәтижесінде орын алып отыр. Алай-
да медиация Заңын іске асыру кезінде әрбір ауылдық 
округінің кәсіби емес медиаторлары, ақсақалдар кеңесі 
сол ауылда туындап отырған дауларға белсене арала-
сып, некелерін бұзуға келген жастарға ақыл-кеңестерін 
айтып, оларды татуластыратын болса нұр үстіне нұр 
болар еді деп ойлаймын.

      Гаухар КӘРІМҚЫЗЫ,
Көксу аудандық сотының төрағасы. 
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ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ  

МӘДЕНИЕТ

ТҮРКІСТАН – ҚАШАН ДА КҮЛЛІ ТҮРКІ ЖҰРТЫНЫҢ АЛТЫН БЕСІГІ. КӨНЕ ШАҺАР ОБЛЫС ОРТАЛЫҒЫНА 
АЙНАЛҒАЛЫ КӨП ӨЗГЕРДІ. ТАРИХИ ҚАЛАНЫ КӨРМЕККЕ ЖАН-ЖАҚТАН АҒЫЛҒАНДАРДЫҢ ҚАРАСЫ 
ҚАЛЫҢ. 

Екінші дүниежүзілік 
соғыс майданында қан 
кешіп жүріп, асқан ерлік 
көрсеткен тарихи мисси-
яны орындаған Ұлы Отан 
соғысы ардагерлеріне, 
жеңісті жақындатқан 
тыл ардагерлеріне   
алғыс  айту борышы-
мыз. Ұлы Отан соғысына 
Қазақстан жерінен 1 366 
164 адам соғысқа аттан-
са, олардың жартысына 
жуығы соғыс даласында 
ерлікпен қаза тауып, елге 
оралмады.

Киелі Қазақ жерінен соғысқа 
қатысқандардың 50,5 пайызы 
қазақстандықтар деп айтып та, жазып та 
жүр. Қазақстанда 12 атқыштар дивизия-
сы, 4 атты әскер дивизиясы, 7 атқыштар 
бригадасы, 50-ге жуық әртүрлі әскери 
полк пен батальон жасақталды. Өз 
еріктерімен 700 мың әскер Жапонияның 
Манжчжур соғысына қатысқан 243 мың 
қазақстандық әскерлер елге жеңіс туын 
желбіретіп орден, медальмен өз отанда-
рына оралды.  Қазақстандық  499 жау-
ынгер Кеңес Одағының Батыры  атағын 
алған  батырлар елі. Ұлы Отан соғысында  
ерекше ерлігі үшін Т.Бигелдинов, Л.Беда, 
И.Павлов, С. Луганский екі мәрте Кеңес 
Одағы Батыры  атағын алса, М.Мәметова, 
Ә.Молдағұлова – Қазақ елінің теңдесі жоқ 
дүниежүзіне мойындатқан батыр қыздар. 
ҚР тұңғыш президенті Н. Назарбаев 
жарлығымен «Халық қаһарманы» атағы 
Ұлы Отан соғысындағы  ерлігі үшін әскери 
ұшқыш Х.Доспановаға, Рейхстагқа ту 
тіккен  лейтенант  Р.Қошқарбаевқа, пол-
ковник Қ.Қайсеновқа, Ауған соғысының 
ардагері генерал-лейтенант Б. Ертаевқа 
берілді. Ресейдің Қорғаныс министріне 
қарайтын  әскери тарихи  институ-
ты 60 жылдан кейін Р.Қошқарбаев, 
И.Булатовтың Рейхстагқа ту тіккен ерлігін 
күллі әлемге дәлелдеп берді.  

Биыл Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігіне 30 жыл  толуына орай 
Ұлы Отан соғысына қатысқан ба-
тыр аталарымыздың майдан дала-
сында жасаған ерліктері кездесулер-

де талай айтылды. «Бұл жеңіс – Ұлы 
Отан соғысында, көп ұлтты Кеңес 
әскерлерінің мызғымас бірлігі мен 
достығының арқасында жеткен ортақ 
жеңіс» – деп мектептерде кездесулер-
ге келген ардагерлердің айтқандары 
ұстаз, оқушылардың естерінде қалды. 
Тыл ардагерлерін, қарттарды, ардақтап-
құрметтеу қанымызға  сінген үрдіс. 
Әрі мұндай өнегелі қадамның ұрпақ 
тәрбиесіне де тигізетін әсері зор.  9 
мамыр  ТМД елдерімен бірге біздің 
еліміздегі ең маңызды мерекелердің 
бірі. Елімізге жеңіс әкелген  Ұлы күн. 
Соғыс ардагерлері майданда көрсеткен 
батылдық пен батырлықтарының 
арқасында жеңіске жетті. Тылда күн, түн 
демей жеңіс үшін, елдің болашағы үшін 

деп  жұмыс істеген қарттар, ана мен 
балалардың қиындыққа мойымай істеген 
еңбектері  Қазақстан халқы мен өскелең 
ұрпағы үшін өміршеңдік символы болып 
табылады.  Жыл сайын азайып бара 
жатқан ардагерлердың қарасы  тіпті са-
наулы  ғана қалды. Сондықтан  ардагер 
аталарымызға, тыл ардагерлеріне де 
көзі тірісінде қандай қошамет көрсетсек 
те көптік етпейді. 

Биыл да республикадағы аудан, об-
лыс әкімдері  Ұлы жеңістің 76 жылдығына  
орай  ардақты ардагерлеріміздің үйлеріне 
арнайы барып,  марапаттарын тапсы-
рып, алғыстарын білдірді. Жеңістің туын 
желбіреткен батыр бабалардың ерлігі 
ешқашан ұмытылмайды. Жастарды 
отансүйгіштікке тәрбиелеуде, оқ пен оттан 

аман келген соғыс және  тыл ардагерлерін 
ұмытпауда  жыл сайын мектебімізде кез-
десу өткізіп келдік.  Мәселен,  балалық 
шағы жоқтық пен қиындықты, соғысты 
көріп өскен еңбек ардагерлері  Е.Сапаев, 
І.Құсайынов, А.Қозыбақов, М.Сабазбеков, 
Е.Сәдуақасов, Ә.Нәдірбеков  тағы басқа 
ауыл, аудан, облыс азаматтарымен тәлім 
- тәрбиесі мол кездесулерді өз уағында 
А.Бубенцов мектебінде өткізгенімді 
мектептегі, аудандағы әріптес ұстаздар 
жақсы біледі.  Осы кездесулердің 
барлығы  газет-журналға суреттерімен   
жарияланды.  

 Әсет АЛЖАНБАЙ, 
ардагер ұстаз.

 ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ  АУДАНЫ

ТYРЛЕНГЕН ТYРКІСТАН

Мамыр айының 11-і күні киелі Түркістан қаласында «Қазақ 
хандығы мемориал кешенінің» ашылу салтанаты өтті. Ашылу 
рәсіміне Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті-Елбасы 
Н.Назарбаев қатысты. Осыған орай  еліміздің түкпір-түкпіріндегі 
қасиетті жерлердің топырағы «Ұлы дала бірлігі» капсуласына 
жеткізілген болатын. Осы орайда  Тәуелсіздіктің символына 
айналған алтын адам табылған Еңбекшіқазақ ауданы Есік қаласы 
Есік қорғанынан алынған топырақты «Алматы облысының 
мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының» тап-
сырмасымен Түркістан қаласы «Визит-центр» орталығының 
қызметкерлеріне аманатты жеткізіп, тапсыру маған бұйырды.  Іс-
сапар барысында «М.Тынышпаев атындағы Алматы облыстық 
тарихи-өлкетану музейінің» қызметкерлерімен мыңжылдық 

өркениеттердің тоғысы, қазақ хандығының тарихи кезеңдерінің 
куәсі саналатын  шаһарда бабалар рухымен тілдесіп, көгілдір 
күмбездерге көз тастап, ойға шома кесенені арлы-берлі ара-
лап, түрленген қаланың айшықты қадамдары көңілімізді бір 
қуантты.

Көне Түркістан шаһарының маңайында менмұндалаған 
әсем мешіттер мен кесенелер, тарихи жәдігерлер мен 
мұражайлар – халқымыздың рухани мұрасының сарқылмас 
қазынасы болып қала бермек. 

Нұргүл ЖАУЫНБАЕВА, 
Ілияс Жансүгіров әдеби музейінің меңгерушісі. 

76 жыл
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ЕНПФ РАЗЫСКИВАЕТ ПЕНСИОНЕРОВ, 

НЕ ОБРАТИВШИХСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ

ЕНПФ  ОБНОВИЛ  МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЁТ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ?

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В текущем году ЕНПФ начал 
осуществлять сверку с Государ-
ственной корпорацией «Прави-
тельство для граждан» на наличие 
в информационной системе упол-
номоченного органа в сфере со-
циальной защиты населения лиц, 
достигших пенсионного возраста, 
которым назначены пенсионные 
выплаты по возрасту и государ-
ственная базовая пенсионная вы-
плата за счет бюджетных средств, 
но не обратившихся в ЕНПФ за вы-
платой пенсионных накоплений. 
Сверка также будет проводиться 
на наличие у уполномоченного 
органа номеров сотовой связи по-
лучателей, зарегистрированных 
в государственной базе данных, 
для оказания проактивной услуги 
по получению пенсионных выплат 
из ЕНПФ

Напоминаем, что с 11 октября 
2018г. внедрена композитная услу-
га по подаче единого заявления в 
связи с достижением пенсионно-
го возраста по принципу «одного 
окна», в рамках которой получа-
тель, достигший пенсионного воз-
раста, обращается с единым за-
явлением и пакетом документов в 

подразделения Государственной 
корпорации (т.е. в ЦОН). 

Однако, в информационных 
системах ЕНПФ имеется около 
200 тысяч счетов (200 160 сче-
тов), по которым не осуществля-
ются выплаты из Фонда. При этом 
граждане, достигшие пенсионного 
возраста, уже получают средства 
из бюджета. Большинство из них 
стали пенсионерами до 11 октября 
2018 года. 

ЕНПФ проведена работа по 
идентификации данных вкладчи-
ков и сейчас сформирован список 
лиц, которым с 1 апреля 2021 года 
будут осуществляться выплаты из 
Фонда. Данной категории граждан 
будет направлено sms-сообщение 
на телефонный номер (он должен 
быть зарегистрирован в базе мо-
бильных граждан) с предложени-
ем оказания проактивной услуги 
по назначению пенсионной вы-
платы из ЕНПФ. После получения 
согласия этим гражданам будут 
производиться выплаты из ЕНПФ 
на банковские счета, ранее пред-
ставленные получателями в Госу-
дарственную корпорацию при на-
значении пенсионных выплат по 
возрасту и государственной базо-
вой пенсионной выплаты.

Важно отметить, что в соответ-
ствии с положениями Правил осу-
ществления пенсионных выплат, 
пенсионные выплаты из ЕНПФ за 
счет обязательных пенсионных 
взносов и обязательных профес-
сиональных пенсионных взносов 
осуществляются ежемесячно по 
установленному графику.

Размер ежемесячной пенси-
онной выплаты определяется как 
одна двенадцатая годовой суммы 
пенсионных выплат, исчислен-
ной в соответствии с Методикой 
осуществления расчета размера 
пенсионных выплат, утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 
02.10.2013 года № 1042 (далее 
– Методика). Согласно Методике 
c 1 апреля 2021 г. годовая сумма 
пенсионных выплат в первый год 
осуществления пенсионных вы-
плат будет рассчитываться как 
произведение суммы пенсионных 
накоплений на ставку выплат пен-
сионных накоплений – 6,5 %.

В последующие годы размер 
ежемесячной пенсионной выпла-
ты будет пересчитываться путем 
ежегодного увеличения размера 
ежемесячной пенсионной выпла-

ты за предыдущий год на ставку 
индексации пенсионных выплат 
– 5%.

При этом выплата исчислен-
ного размера ежемесячной пен-
сионной выплаты осуществляется 
в размере не менее 70 процентов 
от прожиточного минимума, уста-
новленного на соответствующий 
финансовый год законом о респу-
бликанском бюджете (в 2021 году 
– 24 011,40 тенге = 70% * 34 302).

В случае, если сумма пенси-
онных накоплений на дату обра-
щения не превышает двенадца-
тикратный размер минимальной 
пенсии, установленный законом о 
республиканском бюджете на со-
ответствующий финансовый год, 
данная сумма выплачивается по-
лучателю из ЕНПФ единовремен-
но (в 2021 году – 519 264 тенге = 
12 * 43 272).

В случае, если остаток пенси-
онных накоплений на ИПС после 
осуществления очередной ежеме-
сячной выплаты составляет сумму 
менее 70 процентов от прожиточ-
ного минимума, установленного 
на соответствующий финансовый 
год законом о республиканском 
бюджете, данный остаток выпла-

чивается вместе с суммой очеред-
ной выплаты.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 
года на базе АО «НПФ «ГНПФ». 
Учредителем и акционером ЕНПФ 
является Правительство Респу-
блики Казахстан в лице ГУ «Коми-
тет государственного имущества 
и приватизации» Министерства 
финансов Республики Казахстан. 
Доверительное управление пен-
сионными активами ЕНПФ осу-
ществляет Национальный Банк 
Республики Казахстан. С 1 января 
2016 года функции по выработке 
предложений по повышению эф-
фективности управления пенси-
онными активами переданы Сове-
ту по управлению Национальным 
фондом. В соответствии с пенси-
онным законодательством ЕНПФ 
осуществляет привлечение обя-
зательных пенсионных взносов, 
обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, доброволь-
ных пенсионных взносов, пенси-
онные выплаты, индивидуальный 
учет пенсионных накоплений и 
выплат, предоставляет вкладчику 
(получателю) информацию о со-
стоянии его пенсионных накопле-
ний (подробнее на www.enpf.kz)

В целях удобства вкладчиков и с уче-
том новых возможностей по досрочному 
использованию и переводупенсионных на-
копленийуправляющим компаниямЕНПФ с 
начала 2021 года обновил свое мобильное 
приложение.

Приложение предназначено для клиен-
тов Фонда и позволяет получать актуаль-
ную информацию о его деятельности, а так-
же подробные сведения о состоянии своего 
пенсионного счета.

Мобильное приложение ENPF можно 
бесплатно скачать на любой смартфон или 
планшет как на базе Android, так и IOS. Для 
авторизации используются логин и пароль, 
с помощью которых вкладчик/получатель 
входит в личный кабинет на сайте Фонда. 
Для удобства пользователей сервис под-
держивает 2 языка: казахский и русский. 
Обновляется данное приложение автома-
тически, если обновления ваш смартфон 
не поддерживает, сделать это можно, ска-
чав новую версию через приложение Play 
Maркет или АppStorе

Напомним, с помощью мобильного при-
ложения можно получить справку о наличии 
индивидуального пенсионного счета, полу-
чить выписку с ИПС, направить обращение 
с интересующим вас вопросом, заказать 
выезд Мобильного офиса, обратный зво-
нок, внести изменения и (или) дополнения 
в свои реквизиты, рассчитать прогнозируе-
мый размер будущей пенсии с помощью 
Пенсионного калькулятора. Также через 
него можно отслеживать состояние счета, 
узнавать обо всех изменениях в пенсион-
ной системе, посмотреть расположение 
ближайшего офиса ЕНПФ и даже позвонить 
в контакт-центр.

К этому добавились еще и новые функ-
ции - теперь каждый вкладчик ЕНПФ через 
мобильное приложение может узнать, до-
статочно ли у него средств на индивидуаль-
ном пенсионном счете, чтобы реализовать 
свое право на использование части пенси-
онных накоплений на улучшение жилья или 
лечение либо для перевода компаниям, 
управляющим инвестиционным портфе-
лем.

Основным преимуществом обновлен-
ного приложения для смартфонов стала его 
«облегченная» версия. «Весит» оно теперь 
намного меньше, чем предыдущее: размер 

Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) 
– это деньги, которые вносятся вкладчиками 
по своей инициативе в ЕНПФ. Их могут вно-
сить как физические лица в свою пользу, так и 
физические и юридические лица в пользу тре-
тьего лица. При этом размер и периодичность 
уплаты ДПВ устанавливаются физическим или 
юридическим лицом самостоятельно.

Одним из преимуществ уплаты ДПВ явля-
ется то, что при уплате ДПВ физическим лицом 
в свою пользу за счет своего дохода налоговым 
законодательством предусмотрен налоговый 
вычет на сумму уплаченных ДПВ.Кроме того, с 
1 января 2021 года ДПВ, уплачиваемые налого-
вым агентом (работодателем) за счет собствен-
ных средств в пользу работника, относятся на 
вычет при исчислении корпоративного подо-
ходного налога. В тоже время, суммы уплачен-
ных работодателем ДПВ в пользу работника 
не учитываются при налогообложении дохода 
работника. 

Отметим, что с 1 мая текущего года основа-
нием для открытия индивидуального пенсион-
ного счета для учета ДПВ являетсяв том числе 
поступивший в ЕНПФ первый добровольный 
пенсионный взнос. Таким образом, вкладчи-
ку (получателю) нет необходимости посещать 
офис Фонда, идентификация физического 
лица, в пользу которого производятся ДПВ, бу-
дет осуществляться по персональным данным 
(ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в элек-
тронном формате платежного поручения при 
перечислении ДПВ, а все необходимые све-
дения: о реквизитах действующего документа, 
удостоверяющего личность физического лица, 
о месте постоянного проживания, прочие све-
дения будут получены ЕНПФ из соответствую-
щих информационных систем государственных 
органов.

Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Респу-
блики Казахстан «О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» право на пенсионные 
выплаты из ЕНПФ за счет ДПВ возникает у 
следующих лиц, имеющих пенсионные нако-
пления:

1) достигших пятидесятилетнего возраста;
2) являющихся инвалидами;
3) выезжающих или выехавших на постоян-

ное место жительства за пределы Республики 
Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, 

приложения после установки на телефон 
Android- 105 Мб, вместо прежних 384 Мб, на 
IOS - 41 Мб, вместо 300 Мб. Разработана но-
вая версия  с использованием платформы 
Flutter от компании Google.котораяшироко 
распространена и поддерживается боль-
шим сообществом, а также имеет большое 
количество библиотек и возможностей,что 
позволяет сократить размер приложения и 
ускорить его отклик.

Также произведен полный редизайн по 
современным стандартам пользователь-
ского интерфейса.

Данный сервис предоставляет возмож-
ность вкладчикам контролировать свои 
пенсионные накопления 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю. 

Казахстанцы по достоинству оценили 
удобство мобильного приложения ENPF. 
Если на 1 января 2021 года количество 
установок приложения на Android составля-
ло 988 000, на IOS – 314 000, то к 24 мар-
та текущего года эти данные составили: на 
Android – 1 430 000, на IOS – 387 000 уста-
новок. Таким образом, общее количество 
пользователей приложения за неполные 
три месяца увеличилось более чем на пол-
миллиона (или порядка 40%).

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на 
базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и ак-
ционером ЕНПФ является Правительство 
Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет 
государственного имущества и приватиза-
ции» Министерства финансов Республики 
Казахстан. Доверительное управление пен-
сионными активами ЕНПФ осуществляет 
Национальный Банк Республики Казахстан. 
С 1 января 2016 года функции по выработке 
предложений по повышению эффективно-
сти управления пенсионными активами пе-
реданы Совету по управлению Националь-
ным фондом. В соответствии с пенсионным 
законодательством ЕНПФ осуществляет 
привлечение обязательных пенсионных 
взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов, добровольных пенси-
онных взносов, пенсионные выплаты, инди-
видуальный учет пенсионных накоплений и 
выплат, предоставляет вкладчику (получа-
телю) информацию о состоянии его пенси-
онных накоплений (подробнее на www.enpf.
kz)

представивших документы, определенные за-
конодательством Республики Казахстан, под-
тверждающие намерение или факт выезда;

4) имеющих пенсионные накопления в пре-
делах сумм добровольных пенсионных взносов 
и начисленного на них инвестиционного дохо-
да, находящихся в едином накопительном пен-
сионном фонде и (или) добровольном накопи-
тельном пенсионном фонде, не менее пяти лет.

Действие подпункта 4) пункта 1 указанной 
статьи вступило в силу с 1 мая 2021 года. Со-
гласно этому нововведению выплаты по ДПВ 
могут получать все лица, у которых ДПВ нахо-
дятся в пенсионной системе, как минимум, пять 
лет. Таким образом, начав копить средства за 
счет ДПВ, к примеру, в 20 или 30 лет, в 25 или 
35 соответственно можно начать получать свои 
первые выплаты. 

Напомним, уплату ДПВ в ЕНПФ можно осу-
ществлять через банки второго уровня (БВУ) 
либо АО «Казпочта». Отдельные БВУ предо-
ставляют возможность перечисления взносов 
онлайн (через мобильное приложение или 
терминалы самообслуживания). Кроме того, 
имеется возможность подачи заявления рабо-
тодателю, на основании которого последний 
регулярно будет перечислять ДПВ в ЕНПФ в 
пользу заявителя либо третьего лица.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе 
АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером 
ЕНПФ является Правительство Республики Ка-
захстан в лице ГУ «Комитет государственного 
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 
выработке 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)

С 1 мая список получателей пенсионных накоплений 
за счет ДПВ расширился
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АҚПАРАТТЫҚ   БАҒДАРЛАМА

№20 (1023) 21.05.2021

БЖЗҚ төлем алуға өтініш бермеген 
зейнеткерлерді іздестіруде

Ағымдағы жылы БЖЗҚ «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы-
мен зейнеткерлік жасқа толған, жасына байланысты зейнетақы төлемдері және бюджет 
қаражаты есебінен мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі тағайындалған, бірақ зейнетақы 
жинақтарын төлеу үшін БЖЗҚ-ға өтініш бермеген адамдардың уәкілетті органның халықты 
әлеуметтік қорғау саласындағы ақпараттық жүйесінде бар екендігін салыстырып тексеруді 
жүзеге асыра бастады. Салыстырып тексеру, сондай-ақ, БЖЗҚ-дан  зейнетақы төлемдерін 
алу бойынша белсенді қызмет көрсету үшін мемлекеттік деректер базасында тіркелген 
алушылардың уәкілетті органда ұялы байланыс нөмірлерінің бар болуына жүргізілетін бо-
лады.

2018 жылғы 11 қазаннан бастап зейнеткерлік жасқа толуға байланысты бірыңғай өтініш 
беруге болатын «бір терезе» қағидаты бойынша композиттік қызмет енгізілгенін еске сала-
мыз. Оның аясында зейнеткерлік жасқа толған алушы бірыңғай өтінішпен және құжаттар 
топтамасымен Мемлекеттік корпорация бөлімшелеріне (яғни ХҚО-ға) жүгінеді. 

Алайда  БЖЗҚ ақпараттық жүйелерінде Қордан төлемдер жүзеге асырылмайтын 200 
мыңнан аса шот (200 160) бар. Бұл ретте зейнеткерлік жасқа жеткен азаматтар бюджет-
тен қаражаттарын алып жатыр. Олардың көпшілігі зейнеткер қатарына 2018 жылдың 11 
қазанына дейін қосылған. 

БЖЗҚ салымшылардың деректерін сәйкестендіру бойынша жұмыстар жүргізіп,  
2021 жылғы 1 сәуірден бастап Қордан төлемдер жүзеге асырылатын тұлғалардың 
тізімінжасақтады.Енді осы санатта бар адамдардың телефон нөмірлеріне (ол мобильді 
азаматтар базасында тіркелуі тиіс) БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін тағайындау бойынша 
белсенді қызмет көрсету ұсынылған sms-хабарлама жолданады. Келісім алынғаннан кейін 
бұл азаматтарға БЖЗҚ-дан төлемдер Мемлекеттік корпорацияға алушылардыңжасына 
байланысты зейнетақы төлемдері мен мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін 
тағайындау кезінде ұсынған банк шоттарына жіберілетін болады.

Зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларының ережелеріне сәйкес БЖЗҚ-дан 

міндетті зейнетақы жарналары мен міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен 
зейнетақы төлемдері ай сайын белгіленген кесте бойынша жүзеге асырылады.

Ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 2 қазандағы № 1042 қаулысымен бекітілген Зейнетақы төлемдерінің мөлшерін 
есептеуді жүзеге асыру әдістемесіне (бұдан әрі – Әдістеме) сәйкес есептелген зейнетақы 
төлемдерінің жылдық сомасының он екіден бір бөлігі ретінде айқындалады.Әдістемеге 
сәйкес 2021 жылдың 1 сәуіріненбастап зейнетақы төлемдерін жүзеге асырудың бірінші 
жылындағы зейнетақы төлемдерінің жылдық сомасы зейнетақы жинақтары сомасының 
зейнетақы жинақтары төлемдерінің мөлшерлемесіне көбейтіндісі ретінде есептелетін бо-
лады – 6,5 %.

Одан кейінгі жылдары ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері өткен жылғы ай 
сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшерін зейнетақы төлемдерін индекстеу мөлшерлемесіне 
жыл сайын арттыру жолымен қайта есептелетін болады – 5%.

Бұл ретте ай сайынғы зейнетақы төлемінің есептелген мөлшерінің төлемі республикалық 
бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінің 70 
пайызынан кем емес мөлшерде жүзеге асырылады (2021 жылы – 24 011,40 теңге = 70% * 
34 302).

Егер өтініш берілген күнгі зейнетақы жинақтарының сомасы тиісті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төмен зейнетақының он екі 
еселенген мөлшерінен аспаған жағдайда, бұл сома алушыға БЖЗҚ-дан бір рет төленеді 
(2021 жылы-519 264 теңге = 12 * 43 272).

Егер кезекті ай сайынғы төлем жүзеге асырылғаннан кейін ЖЗШ-дағы зейнетақы 
жинақтарының қалдығы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінің 70 пайызынан аз соманы құраған жағдайда, 
бұл қалдық кезекті төлемнің сомасымен бірге төленеді.

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 сай-
тында).

БЖЗҚ мобильді 
қосымшаны жаңартты
Салымшыларға ыңғайлы болу және зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын пайда-

лану мен басқарушы компанияларға аударудың жаңа мүмкіндіктерін ескере отырып, БЖЗҚ 
2021 жылдың басынан бастап ұялы қосымшасын жаңартты.

Қосымша Қордың клиенттеріне арналған және оның қызметі туралы өзекті ақпаратты, 
сондай-ақ, зейнетақы шотының жай-күйі туралы егжей-тегжейлі мәліметтерді алуға 
мүмкіндік береді.

ENPF мобильді қосымшасын Android және IOS базасындағы кез келген смартфонға 
немесе планшетке тегін жүктеп алуға болады. Авторлану үшін логин мен пароль пайда-
ланылады, оның көмегімен салымшы/алушы Қор сайтындағы жеке кабинетіне кіреді. 
Пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін сервис қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. 
Бұл бағдарлама автоматты түрде жаңартылады, егер сіздің смартфоныңыз жаңартуларды 
қабылдамаса, Play Market немесе App Store қосымшасын пайдалана отырып, оның жаңа 
нұсқасын жүктеу арқылы жасауға болады.

Естеріңізге сала кетейік, мобильді қосымшаның көмегімен жеке зейнетақы шотының 
бар екендігі туралы анықтама, ЖЗШ-дан үзінді көшірме алуға, сізді қызықтыратын мәселе 
бойынша өтініш жіберуге, мобильді кеңсенің шығуына, кері қоңырауға тапсырыс беру-
ге, өз деректемелеріңізге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге, зейнетақы 
калькуляторының көмегімен болашақ зейнетақының болжанатын мөлшерін есептеуге бо-
лады. Сондай-ақ, ол арқылы шоттың жай-күйін бақылауға, зейнетақы жүйесіндегі барлық 
өзгерістер туралы білуге, БЖЗҚ-ның жақын жердегі кеңсесінің орналасқан жерін көруге, 
тіпті байланыс орталығына қоңырау шалуға болады.

Бұған тағы да жаңа функциялар қосылды – енді БЖЗҚ-ның әрбір салымшысы мобильді 
қосымша арқылы зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту неме-
се емделуге не инвестициялық портфельді басқарушы компанияларға аударуға пайдалану 
құқығын іске асыру үшін жеке зейнетақы шотындағы қаражатының жеткілікті екендігін біле 
алады.  

Смартфондарға арналған жаңартылған қосымшаның басты артықшылығы – оның 
«жеңілдетілген» нұсқа екендігінде. «Салмағы» қазір бұрынғыға қарағанда әлдеқайда аз: 
Android телефонына орнатқаннан кейін қосымшаның өлшемі - алдыңғы 384 Мб орнына 
105 Мб, IOS - 300 Мб орнына 41 Мб болды. Google компаниясының Flutter платформа-
сын қолдана отырып, жаңа нұсқа жасалды. Ол кең таралған және үлкен қауымдастықтың 
қолданысына ие, сонымен қатар көптеген кітапханалары мен мүмкіндіктері де бар, бұл 
қосымшаның көлемін азайтып, оның жауабын тездетуге мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, пайдаланушы интерфейстің заманауи стандарттары бойынша толық қайта 
жобалау жүргізілді.

Бұл сервис салымшыларға өздерінің зейнетақы жинақтарын тәулігіне 24 сағат, аптасы-
на 7 күн бақылауға мүмкіндік береді. 

Қазақстандықтар ENPF ұялы қосымшасының ыңғайлылығын жоғары бағалады. 
Егер 2021 жылғы 1 қаңтарда қосымшаны Android-ке 988 000, IOS-қа 314 000 жүктеу іске 
асырылған болса, ағымдағы жылғы 24 наурызға қарай бұл деректер Android-ке – 1 430 000, 
IOS-қа – 387 000 жүктеуді құрады. Осылайша, қосымшаны пайдаланушылардың жалпы 
саны үш айға да толмайтын қысқа мерзім ішінде жарты миллионнан асты (немесе шама-
мен 40%).

Ерікті зейнетақы жарналары 
есебінен төлемдерді 
кімдер ала  алады?

Ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) – бұл салымшылардың өз бастамасы бойын-
ша БЖЗҚ-ға салатын ақшасы. Оларды жеке тұлғалар өз пайдасына, жеке және заңды 
тұлғалар үшінші тұлғаның пайдасына аудара алады. Бұл ретте ЕЗЖ мөлшері мен төлеу 
кезеңділігін жеке немесе заңды тұлға дербес белгілейді.

ЕЗЖ төлеудің артықшылықтарының бірі– жеке тұлға ЕЗЖ-ны өз табысы есебінен жеке 
пайдасына төлеген кезде салық заңнамасында ЕЗЖ төленген сомаға салық шегерімінің 
көзделгендігі. Бұдан басқа, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап салық агенті (жұмыс беруші) өз 
қаражаты есебінен қызметкердің пайдасына төлейтін ЕЗЖ корпоративтік табыс салығын 
есептеу кезінде шегерімге жатқызылады. Сонымен қатар, жұмыс берушінің қызметкердің 
пайдасына төлеген ЕЗЖ сомасы қызметкердің табысына салық салу кезінде ескерілмейді. 

Айта кетейік, ағымдағы жылдың 1 мамырынан бастап ЕЗЖ есепке алынатын жеке 
зейнетақы шотын ашу үшін БЖЗҚ-ға келіп түскен алғашқы ерікті зейнетақы жарнасы да 
негіз бола алады. Осылайша, салымшыға (алушыға) Қордың кеңсесіне барудың қажетіжоқ. 
Пайдасына ЕЗЖ есептелінетін жеке тұлғаны сәйкестендіру ЕЗЖ аудару кезінде төлем 
тапсырмасының электрондық форматында көрсетілген дербес деректер (ТАӘ, ЖСН, туған 
күні) бойынша жүзеге асырылатын болады. Ал жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын 
қолданыстағы құжаттың деректемелері, тұрақты тұратын жері туралы барлық қажетті 
мәліметтерді БЖЗҚ мемлекеттік органдардың тиісті ақпараттық жүйелерінен алады.

«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Заңының 33-бабы 1-тармағына сәйкес Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорында зейнетақы жинақтары бар: 

1) елу жасқа толған; 
2) мүгедек болып табылатын; 
3) Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерлерге тұрақты тұруға кететiн не-

месе кеткен шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында айқындалған, кету ниетiн немесе дерегiн растайтын құжаттарды ұсынған; 

4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы және (немесе) ерікті жинақтаушы 
зейнетақы қорындағы ерікті зейнетақы жарналары мен оларға есептелген инвестициялық 
кіріс сомалары шегінде кемінде бес жыл зейнетақы жинақтары бар адамдардың ерiктi 
зейнетақы жарналары есебiнен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы 
төлемдерiне құқығы туындайды.

Аталған баптың 1-тармағының 4) тармақшасы 2021 жылғы 1 мамырдан бастап күшіне 
енді. Осы жаңашылдыққа сәйкес ЕЗЖ бойынша төлемдерді ерікті зейнетақы жарналары 
зейнетақы жүйесінде кемінде бес жыл болған барлық адамдар ала алады. Осылайша, 
ЕЗЖ есебінен қаражат жинауды мысалы, 20 немесе 30 жастан бастай отырып, тиісінше 25 
немесе 35 жасқа толған кезде салымшылар өздерінің алғашқы төлемдерін ала бастайды. 

Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ-ға ЕЗЖ төлеуді екінші деңгейдегі банктер (ЕДБ) немесе 
«Қазпошта» АҚ арқылы жүзеге асыруға болады. Жекелеген ЕДБ-лар жарналарды онлайн 
режимінде (мобильді қосымша немесе өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары арқылы) 
аудару мүмкіндігін де ұсынады. Бұдан басқа, жұмыс берушіге өтініш беру мүмкіндігі тағы 
бар, оның негізінде жұмыс беруші БЖЗҚ-ға ЕЗЖ-ны өтініш берушінің не үшінші тұлғаның 
пайдасына тұрақты түрде аударатын болады.

1 мамырдан бастап ЕЗЖ 
есебінен зейнетақы жинақтарын 

алушылардың тізімі кеңейді
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 «Қарқынды жаттығулар 1 мау-
сымда басталады», –  деді Роскосмостың 
бас директоры Дмитрий Рогозин.

 Оған ұшуға дайындық, парашютпен 
секіру, шұғыл жаттығулар кіреді.

«Вызов» көркем фильмі  Роскосмос 
Корпорациясы, 1 канал және Yellow, Black 
and White студияларының бірлескен жо-
басы, онда үлкен ғылыми және білім 
беру міндеттері қойылған.

«Біз Роскосмосқа ғылыми жоба-
ны жүзеге асырып қана қоймай, соны-
мен бірге адамның күші, сүйіспеншілігі 
мен құштарлығы, зеректігі негізінде 
ғарышты игеру тақырыбын көтеруге 
көмектесеміз»,  – деді бірінші арнаның 
директоры Константин Эрнст.

 Бұл жоба аясында 2020 жылдың 
соңында ғарышта түсірілетін алғашқы 
көркем фильмнің басты рөліне ашық 
конкурс жарияланған болатын. Іріктеудің 
шығармашылық кезеңінде кәсіби 
актрисаларға басымдық берілді, бірақ 

кез келген адам қатыса алады. 2021 жылы 
наурызда медициналық комиссиядан өту 
үшін байқаудың 20 финалисті таңдалды.

 Фильмнің түсірілім тобы халықаралық 
ғарыш станциясына 5 қазанда, Том Круз 
және басқа америкалық актерлермен 
бір уақытта фильм түсіру үшін станцияға 
ұшады.

 Айта кетейік, голливуд актері Том 
Круз өзінің кезекті фильмдегі рөлін сом-
дау үшін 2021 жылы ғарышқа ұшатынын 
хабарланған болатын.

 Фильм негізінен Халықаралық ғарыш 
станциясында түсіріледі. Осыған байла-
нысты актердің ұшуы ХҒС-ның рейстер 
тізіміне енгізілді. Ұшу 2021 жылдың қазан 
айына жоспарланған.

 Актермен бірге кинорежиссер Даг 
Лейман да ХҒС-ке барады. Олар ғарыш 
станциясына Snake Mask's Crew Dragon 
кемесімен жетеді.

 Мамыр айында АҚШ кәсіпкері Илон 
Маск ғарышта әлемдегі алғашқы фильмді 

Күнделікті  асымызға қолданып жүрген 
кофенің қаншалықты зиянды екеніне  мән 
бермеппіз. Барлығымыз кофенің тәуелділік 
тудыратынын ғана білеміз. Сосын сергектік 
береді деп таңертең ішіп алғанды жақсы 
көреміз. Бірақ, төмендегі қағидаларды 
ескеруіміз керек.

1. Кофені аш қарынға ішуге болмайды. 
Себебі, асқазандағы қышқылдықты жоғарлатып, 
асқазан жарасы немесе гастрит тудыруы мүмкін.

2. Ағзадан кальцийді шығарып тастайды. Зерттеулер нәтижесі бойынша, 10мг 
кофе, ағзадан 1 мг кальцийді шығарып тастайды. Тіс құртылады, сүйек зақымданады.

3. Мидың жұмысын төмендетеді. BBC news-те көрсетілген жаңалықтар бойынша, 
Америкада бір әйел 1 стакан кофеге ішкенге дейінгі және ішкен соң миын МРТ-ға 
түсірген кезде, мидағы қан айналымның 35%-ға дейін төмендегенін байқаған. Ол өз 
кезегінде  псиxиканың, есте сақтаудың бұзылуына, тіпті паникалық атакаға да алып 
келеді.

 4. Темірдің сіңірілуін 39%, ал шай 69% төмендетеді. Бір қызығы апельсин шыры-
ны 250 есе темірдің сіңірілуін күшейтеді. Ал, біз таңертең апельсин шырынын емес, 
кофе ішеміз.

5. 100 градустан жоғары температурада қыздырылған кез-келген заттан акрила-
мидтер пайда болады. Ол канцерогендік зат болып есептеледі. Тіпті, геннің құрамын 
бұзады, рак шақырады. 

Кофеден бас тарту немесе бас тартпау әр адамның өз еркінде. Бірақ, кофені 
күнделікті сусынға айналдырудың қажеті жоқ.

Қытайда он жыл сайын халық санағы өтеді. Ең кейінгі есеп бойынша 
Қытай халқының саны – 1 миллиард 411 миллион 780 мың адам.

ӘЛЕМТАНУ

Ресей мемлекеттік комиссиясы «Вызов»  көркем фильмін түсіру үшін 
ғарышқа ұшуға қатысуға үміткерлерді медициналық-шығармашылық 
іріктеуді аяқтады. Бұл фильмде басты ролде әйел ойнайды.

түсіретіні белгілі болған еді. Бұл жобаға 
NASA да қатысады.

 Жауынгерлік жанрда түсірілетін 

туындының әлі ресми атауы жоқ. 
Оның бюджеті 200 миллион долларға 
бағаланған.

РЕСЕЙ  FАРЫШТА  ФИЛЬМ  ТYСІРЕДІ

2021 ЖЫЛҒЫ ҚЫТАЙДАҒЫ 
ХАЛЫҚ САНЫ 

Бұл көрсеткіш Қытайға әлемдегі халқы ең көп ел мәртебесін сақтауға мүмкіндік берді. 
Алайда бұл үкіметтің 2016 жылы болжағанынан аз. Сол кезде Қытай үкіметі ел халқының саны 
2020 жылға қарай 1,42 миллиардтан асады деп күткен.

 Қытай халқының саны 10 жыл ішінде 72 миллион адамға немесе 2010 жылмен 
салыстырғанда 5,3 пайызға өскен. Осы кезеңде халықтың өсу қарқыны жылына орта есеп-
пен 0,53 пайызды құраған. Бұл 1960-шы жылдардың басынан бастап елде 10 миллион адам 
аштықтан қайтыс болғаннан бергі ең төменгі көрсеткіш.

 Биылғы санақ елдегі жетіншісі. Нәтижелер бойынша Қытайда 723 миллион 339 мың 956 
ер адам және 688 миллион 438 мың 768 әйел (халықтың 51,24 және 48,76 пайызы) тұрады.

 Қытайда 16 мен 59 жас аралығындағы еңбекке жарамды халық саны 880 миллионды 
құрайды, орташа жасы – 38,8 жас.

 Нәтижелер Қытайдағы халықтың қартайып, туу коэффициентінің төмендеуін көрсетіп 
отыр. 2020 жылы елде 12 миллион бала дүниеге келген. Бұл 2019 жылмен салыстырғанда 
әлдеқайда аз. 

 Елде туудың төмен деңгейінің салдарынан егде жастағы адамдар көбейген: 2010 жылы 
65 жастан асқан қытайлар жалпы халықтың 8,9 пайызын құраса, қазір бұл көрсеткіш – 13,5 
пайыз. Бірқатар болжамдар бойынша, егер туу деңгейі төмен болса, Қытайда 2030 жылдан 
кейінгі жұмыс күшінің жетіспеу проблемасы туындайды.

 Халық санының өсуі – адамдардың қартаюы, туу көрсеткішінің бәсеңдеуі және урбаниза-
циямен бірге жүріп жатқан үдеріс. Қазір әлемдегі орташа туу көрсеткіші бір анаға 2,5 баладан 
келеді. 2030 жылға қарай бұл көрсеткіш төмендеп бір анаға 2,4 балаға дейін азаяды.

 Ғаламшарымыздағы адамдар қартайып бара жатыр. Мысалы, 65 жас және одан үлкен 
жастағылар Еуропада жалпы халық санының 19 пайызын, Солтүстік Америкада 16 пайы-
зын құрайды. 2050 жылға қарай бұл көрсеткіштер де өз кезегінде 23 және 28 пайызға дейін 
өседі. Жер шарындағы халық саны 2050 жылдың соңына дейін  9,7 млрд-қа, ал осы ғасырдың 
соңында шамамен 11 млрд-қа жетеді.

 Қазіргі уақытта Қытай халық саны бойынша әлемде бірінші орында. Екінші орында 1,389 
миллиард тұрғыны бар – Үндістан, үшінші орында 331 миллион халқы бар АҚШ тұр.
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 Баяғыда біреу той жасапты, 
тойға көп кісі жиналыпты, Қожа да 
келіпті. Қожанасырдың үстіндегі 
киімі жаман екен. Қожанасырды ешкім елемепті. «Төрге шық, тамақ іш»,  – демепті. Қожа үйден 
шығып кетеді де үйіне барып, тәуір киімдерін киіп, қайта келеді. Бұл жолы үй иесі Қожанасырды 
құрметтейді, төрден орын береді, ет келгенде: 

– Қожеке, алыңыз, алыңыз!  – деп, қошеметтейді. Қожа етті жемей, табаққа шапанының 
жеңін малып: 

– Же, шапаным, же!  –  деп, отыра береді. 
Үй иесі: 
– Сіздің бұл не қылғаныңыз? Шапан ет жейтін бе еді?  – дейді. 
Сонда Қожа: 
– Сен кісіні сыйламайды екенсің, киімді сыйлайды екенсің. Сондықтан шапаныма жегізіп 

отырғаным!  – деп, жауап береді.

ЌОЖАНАСЫР ЖАЙЛЫ 

ТАНЫМАЛ АЊЫЗ
Бұл аңызды бәрі 

білуі тиіс. Бүгін осынау 
тағылымы мол, 

ескірмейтін аңызды 
назарларыңызға 

ұсынуды жөн көрдік. 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

