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ЌОР ЌАЗАНДЫFЫНАН 

КІМДЕР ТОЙЫНБАДЫ

19 миллион сыйақынемесе
 БІЗДЕ НЕ КӨП,  ҚОР 
КӨП. САНАСАҢ САНЫ-
НАН ЖАҢЫЛАСЫҢ. 
БІРАҚ, СОЛАРДЫҢ 
ХАЛЫҚҚА МІНСІЗ 
ҚЫЗМЕТ ЕТІП 
ЖАТҚАНДАРЫ ША-
МАЛЫ. КЕРІСІНШЕ 
АРТТАРЫНАН ШУ-
ЛАРЫ СҮЙРЕТІЛІП, 
АЙҒАЙ-АТТАНҒА 
ҰЛАСЫП, БЫЛЫҚТАРЫ 
МЕН ШЫЛЫҚТАРЫ 
ӘШКЕРЕЛЕНІП ЖАТА-
ДЫ.

Жемқорлық тың астауына 
айналған қор қазандығынан кімдер 
тойынбады дейсіз!  Мәселен, 
Зейнетақы қорына қолын сұғып 
жіберген  Руслан Ерденаев  тұтылып, 
18 миллион теңгені қайтарған бо-
латын. Енді міне, Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорының 4   
бірдей басқарма мүшесіне  қатысты 
тағы дау шықты. Бұлар да  қордағы 
қаражатты  мәдениетті түрде 
ұрламай, тонамай, еселі еңбектері 
үшін  77  миллион  теңгеге жуық сый-
ақы алыпты. Әрқайсысы 19 миллион-
нан алғанын Парламент мәжілісінің 
депуаты Аманжан Жамалов мәлім 
етті.  Қараша қауымның  маңдай 
терімен тапқан, бала-шағасының 
аузынан жырып, денсаулығы үшін  
медициналық қорға жырымдап жар-
на төлейді.  Ал, оны үйлестірушілер 
өздеріне жалақы алғанымен қоймай, 
миллиондап сыйақы алып жүр. 
Бұл халықты тонау емей немене. 
Қазір қалың  бұқара  бір Құдайдан 
басқаға сенуден қалды. Қоғамның 
қай саласын алсаңызда алдау-арбау, 
көзбояушылық, жемқорлық желіндеп 

жылдың төрт мезгілінде төлдеп жа-
тыр. Халықтың әлеуетін арттырамыз 
деп қор құра саламыз. Сол қордан 
қорлық көріп жүргендер қарапайым 
халық. «Қызды мен алдым, бірақ, 
менен бұрын Қырықбай  көріпті» 
дегендей, миллиондап сыйақы 
алып жүрген ӘМСҚ-ның басқарма 
мүшесі атқарған қызметі үшін ала-
тын жалақысының қанша екенін 
айтпай, коммерциялық құпия депті. 
Халықтың қаржысынан төленген 
жарнадан алынатын еңбекақы неге 
коммерциялық құпия болуы керек. 
Әрқайсысы 19 миллионнан сыйақы 
алғандарына қарағанда алатын 
жалақыларының да бәсі жоғары 
болып тұр ғой. Әйтпесе жалақыны 
жасыратындай бастарына не күн 

туыпты. «Тас лақтырсаң, таксист 
пен тамадаға тиеді» демекші,  осы 
Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қорының басынан дау арылмай-ақ 
қойды. Сонау  1998 жылы Міндетті 
медициналық сақтандыру қорын 
басқарған басшы Талапкер Иманба-
ев қордың қаржысын ұрлап шетел-
ге қашып кеткен. Ұлардай шулап,   
«Қорға құйған жарнамыз қайда? Ұры 
тиісті жазасын алсын» деп ел дүрлікті. 
«Іс бітті, қу кетті». Күні бүгінге дейін 
ұсталған жоқ. Тек, қазақстандық сот 
оны 2001 жылы сырттай 9 жылға 
бас бостандығынан айырды. Оның  
мемлекетке келтірген зияны 900 
миллионнан асады. Қазір АҚШ-та  
жайлы өмір сүріп жатқан алаяқтың 
мұртын балта шаппайды. Саяси 

баспана алып алған экс шенеунік 
қазақстандық органдар менің      
мекен-жайымды біледі деп 2014 
жылы  жаһанамға жар салған бола-
тын. Өткен жылы «Ковид пен Панде-
мия» індеті өршіп, ел дәріханалардан 
дәрі таппай тентіреп  кеткенде 
Медициналық сақтандыру қорынан 
тағы дау шықты. Онда қор басшысы 
Айбатыр Жұмағұловтың әйелі  желіде 
күйеуінің «12-і көлік сыйлағаны» ту-
ралы айтқаны  дауға тұздық болған-
ды. Жұбайын жарылқаған Айбатыр 
мырза  артынша  қызметінен қуылды.   
Қысқасы қорға қол салғандар, 
халықтың көз жасынан да, Құдайдан 
да қорықпайтын болып тұр.

   
Айтақын МҰХАМАДИ
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АУДАН ТЫНЫСЫ 

Әлиаскерага Магеррамов 29 жаста. 
Ол жоғары оқу орнын «халықаралық 
экономика» мамандығы бойынша бітірген. 
Оқуды аяқтағаннан кейін экономист болып 
жұмыс істеді. Бірақ, жеке ісін дамытумен 
айналысқысы келді.

«Біздің отбасымызда құрылыс дүкені 
болды. Біз тек сатумен ғана емес, 
өндіріспен де айналысуды шештік. 
Таныстарымның кеңесі бойынша 
Кәсіпкерлер палатасы мен жұмыспен 
қамту орталығына жүгіндім. Қажетті 
кеңес алдым. «Бастау Бизнес» курсына 
жазылып, онда кәсіпкерлік бойынша 
оқытудан өттім»,  – деді ол.

Кәсіпкердің жобасы мемлекеттік 
қолдауға - екі миллион теңге көлеміндегі 
грантқа ие болды. Өткен жылы Әлиаскерага 
металды лазерлік кесу бойынша 
заманауи жабдықтар сатып алып, металл 
құрылымдарын дайындау цехын іске қосты.  
«Қазір цехта бес адам жұмыс істейді. 
Онда қақпалар, әткеншектер, есіктер, 
шатырлар мен күркелер шығарылады. 
Тапсырыстар тек жеке азаматтардан 
ғана емес, түрлі кәсіпорындар мен ұйымнан 
да келеді», – дейді кәсіпкер.

Цехтың артықшылықтарының бірі 

Сұрақтар қоя білу қиялдаудың ең жоғарғы сатысы және нәтжелі ойда 
негізгі рөл атқарады. Ойын арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі 
қызметі және олардың айналадағы өмірден алған білімдерін, әсерлерін, 
жинақтаған тәжірбилерін өз бетінше іс жүзіне асырады. Сондықтан ойын 
балалар үшін өзіне тән жүру барысымен, мақсатымен маңызды.   

Балабақшаның   басты  міндеттерінің  бірі –  бүлдіршіндердің  ой - өрісін, 
іс -қимылын  жан-жақты  дамыту. Негізінде  баланың    логикалық  ойлау  
қабілеті  дегеніміз – қарапайым  математиканың  алғашқы  ұғымдарын  
меңгеруден  басталады.  Өйткені  бала  сөйлей  бастасымен  өзінің  мекен-  
жайын,  телефон  номерін  жаттай  бастайды.  Міне,  сан санау  осыдан  
басталады. Оны  жүйелі  түрде шыңдау   ата -ана мен   тәрбиешінің,  баланы  
қоршаған  адамдардың  басты  міндеті. 

 Сәбилік  шақтың  алғашқы   күндерінен  бастап   бала  өзін  қоршаған   
заттардың  қасиетін  түсінуге   талпыныс  жасай  бастайды.  Осыдан  оның  
заттарды  қабылдайтын  көру  дағдысы  оянады.  Бұл  кезде   балалардың  
логикалық  ойлау  қабілетін шыңдаймыз.  Қарапайым   математиканың    
алғашқы   ұғымдарын  тереңірек  түсіну  үшін   көмек  жасаймыз. 

 Танграм    ойындары
Бұл  ойынды  көбіне  мектепалды  даярлық  топтарымен  ойнаған  дұрыс. 

Өйткені  бұл  ойын  баланың  геометриялық  пішіндерден  әртүрлі   заттарды  
құрастыру    қабілетін  дамытады, анализ  жасауына  көмектеседі. 

Математикалық  диктанат
Бұл  тәрбие  жұмысында  бүлдіршіндердің  көру, есту  қбілеттері  дамиды. 

Логикалық  бағдарлау  дамиды,  қолдары  жаттығады. Таяқшаларды  

ЖАС КЄСІПКЕР 

ЦЕХ АШТЫ
КӨКСУ АУДАНЫНДА ЖАС 
КӘСІПКЕР ӘЛИАСКЕРАГА 
МАГЕРРАМОВ МЕТАЛЛ 
БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУДІ 
ЖОЛҒА ҚОЙДЫ. ЦЕХТА 
МЕТАЛДАН ҚАҚПАЛАР, 
ӘТКЕНШЕКТЕР, ЕСІКТЕР, 
ҚАЛҚА ЖӘНЕ КҮРКЕЛЕР 
ШЫҒАРЫЛАДЫ.

заманауи жабдық болса, екінші ерекшелігі 
– бағасы. Әлиаскераганың айтуынша, ол 
бұйымдардың құнын халық үшін қол жетімді 
ұстауға тырысады. Кәсіпорынның биылғы 
жылға  жоспары көп.

«Біз 2021 жылы өңір бойынша металл 
өнімдерін өндіру бойынша жетекші орынға 
шығып, бұйымдар түрін ұлғайтуды 
жоспарлап отырмыз. Болашақта LOFT 
стилінде өнімдер шығарғымыз келеді», – 
деді кәсіпкер.

Ш. ХАМИТОВ.

 Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар 
және ғылыми негізделген тәсілдер арқылы 
білім алу формасы. Қашықтан оқытуда екі 
компонент бар. Ол – оқытуды басқару 
және өз бетімен білім алу. Алайда бұл 
оқытудың жаңа жүйесіне ұстаздар да, 
оқушылар да дайын болған жоқ. Қоғамға 
таңсық оқу жүйесі қанша қиындық туғызса 
да ұстаздар мен оқушылар тіпті, ата-
аналар да бұл қиындықты жеңіп шығуы 
үшін бар күш-жігерін аямай жұмсады. 
Нәтижесі жаман болған жоқ. Осы тұста 
ұстаздардың еңбегін ерекше атап 
өткеніміз жөн.  Қашықтан оқытудын 
пайдасы оқушыларды өз бетімен білім 
алуға дағдыландырды. Компьютерлік 
сауаттылыққа,    жауаптылыққа, өзін-өзі 
дамытуға тәрбиелейді. Оқушыларымыз 
техникамен жақынырақ танысып, 
әлеуметтік желелерді еркін қолданып, өз 
бетімен жұмыс жасауға дағдыланғандығын 
үлкен жетістік деп бағалауымыз қажет. 
Бұдан біз оқушыларды ізденімпаздыққа 
тәрбиелейтінімізді байқаймыз. Арнайы 
интернет-платформалары арқылы 
өткізілетін сабақтар  оқушыларға өткен 
сабақты немесе бұрын талқыланған 
тақырыпты қайта қарауға, сондай-ақ, 
онлайн-сабақ өткізуге, кері байланыс 
орнатуға, жеке дара оқыту мен 

БІЛІМ

ОНЛАЙН МЕН ОФЛАЙН 
ОҚЫТУДЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты — бәсекеге қабілетті маман 
дайындау. Ал осындай тұлға тәрбиелеу мұғалімге артылған зор 
жауапкершілік. Өздеріне артылған міндетті мінсіз атқаратын ізденімпаз 
мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс – оның сабақты түрлендіріп, 
тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаздар қауымы жауапты да маңызды 
жұмысты індеттің асқынған шағында да мінсіз атқарғанын көпшілік жақсы 
біледі.

тапсырмаларды орындауға зор мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, бұл формат 
тестілеу жұмыстарын өткізуге және алған 
білімдерін бағалауға мүмкіндік жасайды. 
Қорыта айтқанда, қашықтан оқытудың 
пайдасы мен зияны бірдей деуге болады.

 Қалай десек те, білім ошағында, 
сыныпта, оқушылармен бетпе-бет 
өткізген сабақтың тиімділігі жоғары. 
Өйткені, мектептің жүрегі саналатын 
ұстаздар барынша оқушыға түсінікті, 
сабағы қызықты өтуі үшін түрлі көрнекілік 
құралдарды пайдалана отырып, 
сабақты жан-жақты түсіндіре алады. 
Қашықтан оқыту жүйесінде де бұл тәсілді 
пайдалануға болады. Дегенмен, мектепте 
оқыған сабақтың тиімділігі әлдеқайда 
жоғары. Оқытудың қай түрін алсақ тиімді 
болуы ұстаздың шеберлігіне байланысты 
деп айтар едім. Әр мұғалім өз сабағына 
дұрыс мақсат қойып, тапсырмаларды 
оқушылардың деңгейіне қарай дұрыс 
таңдаса, сабақ қызықты өтеді. Дұрыс 
ұйымдастырылған сабақ әр уақытта өз 
тиімділігін береді.

Сандуғаш АБДУЛАЕВА,
Б. Сырттанұлы атындағы №25 орта 

мектептің  қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі.

ҚАШЫҚТАН  ОҚЫТУ

ЗАМАН талабы
Әлем елдерінде орын алған 

індет біздің елді де теріс 
айналып өтпеді. Мемлекеттің 

басты байлығы саналатын 
адамның, халықтың амандығы 

үшін қашықтан жұмыс жүргізуге 
тура келді. Індеттің  өршуіне 

байланысты білім саласында 
бұрын соңды болмаған 

оқытудың жаңа түрі қалыптасты. 
Ол – қашықтан білім беру. 

 Бұл – білім берудегі жаңа 
технологиялардың бірі. Заманауи  
телекоммуникациялық технологияларды, 
атап айтқанда интернет желісін 
қамтамасыз ететін мүмкіндіктерді қолдана 
отырып, қашықтан оқытудың қыры мен 
сырын ұстаздар қауымы, оқушылар 
сонымен қоса ата-аналар да меңгеруге 
тура келді. Ұстаздар қауымы жаңа сабақ 

түрін жетік меңгеру үшін түрлі онлайн-
курсқа қатысып, бұл оқу түрінің пайдалы 
тұстарын аз уақыт ішінде үйреніп шықты. 
Мемлекет тарапынан ұстазға да, оқушыға 
да барлық жағдай жасалды. Әсіресе, мектеп 
оқушыларына, ауылды жердегі мектептерге 
арнайы техника құралдары тегін таратылды. 

 Қашықтан оқытуды ұйымдастырудағы 
ең негізгісі – қазақстандық білім беру 
платформаларының жүйелі жұмысын 
айтып өтуге болады. Әсіресе, әр сабаққа 
қатысты бейнематериалдар оқушылардың 
қызығушылығын арттырғаны анық. Жас 
өрендерге ағылшын тілі пәнінен сабақ 
беретін болғандықтан үнемі оқушылардың 
қызығушылы мен ынтасын арттыру үшін 
жаңа дүниелерді үйретуге асығамын. Бүгінгі 
ғылым мен техниканың дамыған заманда 
жастар үшін ағылшын тілін меңгеру 

болашаққа бастайтын негізгі қадамның 
бірі десек. «Білекті бірді, білімді мыңды 
жығады» дегендей, бәсекеге қабілетті тұлға 
болуы үшін бір тілді меңгеру аздық ететіні 
ақиқат екенін үнемі оқушыларға айтудан 
жалыққан емеспін. Жаһандану заманында 
елдегі, әлемдегі жаңашылдықтың барлығы 
ағылшын тілімен байланысты жүзеге асуда 
десек қателеспейміз. Сол үшін қашықтан 
оқу жүйесі енгізілгелі бері оқушыларым 
да өздеріне артылған жауапкершілікті 
барынша сезінді.  Оларға артылатын негізгі 
міндет – білімді де білікті, көптілді меңгерген, 
озық ойлы тұлға болып қалыптасу болса 
сол межеден көріну үшін барынша еңбек 
етті. Оқушыларға түзу жол, дұрыс бағыт-
бағдар беру үшін мұғалімдер қауымы 
қашықтан білім беру жүйесінде кездескен 
қиындықтармен күресіп, оқушылардың білім 

деңгейін арттыру жолында үлкен еңбек 
еткені баршаға аян. 

 Ел басына қиын күн туған шақта 
ұстаздар қауымы өзіне артылған 
жауапкершіліктің жүгін арқалай жүріп, 
оқушылармен, ата-аналармен бірлесе 
отырып ауыр әрі жауапты міндетті мінсіз 
атқаруға бар күш-жігерін арнады. Олай 
болса, қандай қиын кезең болса да 
ұстаздар оқушыларға білім беру үшін бар 
қиындықпен күресері анық. Ең бастысы – 
саналы, білімді, ел тізгінін қолда ұстайтын 
ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу. 

Айгүл  БАЯНДЫЕВА, 
№2 орта мектеп коммуналды

 мемлекеттік мекемесінің
 ағылшын тілі пәні мұғалімі. 

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ  
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БАЛА  ЛОГИКАСЫН  ДАМЫТУ
Мектеп 
жасына дейінгі 
балалардың 
логикалық 
ойлау қабілетін
дамытуда 
сұрақтардың 
алатын орны 
ерекше. 
Сондықтан 
балаға 
қойылатын 
сұрақ жүйелі, 
әрі түсінікті 
болу керек. 

таяқшалар  арқылы  әртүрлі  геометриялық  пішіндер  жасауды  қозғау  арқылы  
әртүрлі  заттардың   бейнесін   жасау.   Бұл  жұмыстың  ерекшелігі  белгілі,  
бірнешеуін  қозғау  арқылы   басқа  денелерді  бейнелеуді   үйретеді.  Осыдан  
балалардың  қиялдау  сезімі  шыңдалады. Қарапайым  математиканың   
алғашқы  элементтері арқылы  логикалық  ойлау  қабілеті  дамиды.

Мазаикалар
Орналасу  ерекшеліктерін,  ережелерін  сақтай  отырып  ойыншықтардан  

заттар  құрау. Бұл ойында  берілген  ереже  бойынша  құрастыру  жүргізіледі.  
Ойыншықтардың  әрбір  бөлігін   қозғау  арқылы  ойлаған  затын  құрастыру  
баланың  қиялдауын,  логикасын  шыңдайды.  Мінез-құлықтағы  агрессияны  
жою  барысында  төмендегідей  ойындар  жүргіземіз.

Шеңберді  бұзып  кір
Балалар  бір-бірінің  қолынан   қатты  ұстап,  шеңбер  жасап  тұрады.  

Бала  қатты  жүгіріп  келіп,  шеңберді  бұзып  кіруі  керек. 
 Қорыта айтқанда, логикалық ойындар тапқырлықты, ұқыптылықты, көп 

білуді, сапалық қасиеттерді қалыптастыруға тиімді әдістердің бірі. Ойын – 
сабақ, ойын – жаттығу, сергіту ойындары, логикалық ойындар баланы жан-
жақты дамытып, баланың зейінін, есте сақтау қабілетін, адамдармен дұрыс 
қарым- қатынас жасауға үйретеді.

Әсел ИСКАКОВА, 
«Жасұлан»  балалар 

бақшасының тәрбиешісі.
БАҚАНАС АУЫЛЫ
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Дистанционное обучение представляет 
собой совокупность современных педагогиче-
ских, компьютерных и телекоммуникационных 
технологий, методов и средств, обеспечиваю-
щая возможность обучения без посещения 
учебного заведения, но с регулярными кон-
сультациями у преподавателей. Дистанци-
онная форма обучения не регламентирует 
временные и территориальные требования к 
реализации учебного процесса.Современные 
дети, полностью владеющие Интернетом, с 
легкостью перешли на новый этап обучения, 
смотрят видео-уроки, транслируемые по теле-
видению, в электронном дневнике «Kundelik.
kz» изучают новые темы, которые «прикрепля-
ют» учителя-предметники, выполняют домаш-
нее задания и отправляют их на проверку.

Методическая система дистанционно-
го обучения математике рассматривается 
как самостоятельная, открытая, развиваю-
щаяся система,которая во взаимодействии 
с информационно-образовательной средой 
дистанционного обучения обеспечивает обя-
зательное достижение обучающимися как нор-

Пандемия коронавируса, без преувеличения, стала испытанием на 
прочность практически всех сфер жизнедеятельности человека. Опреде-
ленные сложности проявились и в системе образования, причем на всех 
уровнях – от начального до высшего. Так, повсеместно все учреждения 
образования перешли на дистанционное обучение.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА РАБОТУ УЧИТЕЛЕЙ ИЗМЕНЯТ 
Также в стране вне-
дрят систему ротации 
руководителей государ-
ственных организаций 
образования.

НАЧАЛИ ЗАРАЖАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ КОРОНАВИРУСОМ

"Друзья, начата регистрация на ком-

пьютерное ЕНТ для платного поступле-

ния в вузы по ссылке app.testcenter.kz. 

Вы можете выбрать удобную дату и вре-

мя тестирования", - сообщил Смагулов.

В самом Наццентре тестирования 

уточнили, что регистрация на мартов-

ское ЕНТ началась 4 марта. Тестиро-

вание пройдет с 10 марта по 10 апреля 

2021 года. Стоимость прохождения ЕНТ 

составляет 2 242 тенге.
"С сертификатом мартовского ЕНТ вы 

можете поступить в высшие учебные за-

ведения на платной основе", - добавили 

в Наццентре.
В связи с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями в стране тести-

рование будет проводиться согласно графику. Так, во время регистрации пользователь 

увидит в системе, когда и какой пункт проведения ЕНТ будет функционировать.

Ранее Дидар Смагулов сообщал о том, что казахстанские выпускники школ смогут по-

пытаться сдать Единое национальное тестирование трижды - один раз на платной основе, 

остальные попытки будут бесплатными.

Так, ЕНТ для поступления на грант пройдет с апреля по июнь, у абитуриента будут 

две бесплатные попытки (без каких-либо ограничений между днями). А мартовское ЕНТ в 

компьютерном формате пройдет для поступления на платное отделение. Участие в нем - 

по желанию выпускника. К. ПФАЙФЕР.

В КАЗАХСТАНЕ НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК АБИТУРИЕНТОВ НА ПРО-

ХОЖДЕНИЕ ПЛАТНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ЕДИНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕСТИРО-

ВАНИЯ (ЕНТ). ОБ ЭТОМ СООБЩИЛ ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ТЕСТИ-

РОВАНИЯ ДИДАР СМАГУЛОВ.

ТЕСТИРОВАНИЕ

КОМПЬЮТЕРНОЕ  ЕНТ :

НАЧАЛАСЬ  РЕГИСТРАЦИЯ

В Казахстане учителей будут 
принимать на работу в государ-
ственные школы на конкурсной 
основе. Об этом сообщил ми-
нистр образования и науки РК 
Асхат Аймагамбетов на своей 
странице в Facebook.

"Депутаты сената одобри-
ли законопроект, в котором, 
помимо многих важных норм, 
имеются две, на мой взгляд, 
особенные поправки, о кото-
рых я хотел бы рассказать. 
Первая поправка касается вне-
дрения конкурсного приёма пе-
дагогов в государственные ор-
ганизации образования. Теперь 
исключается практика, когда 
решение о приёме на работу 
педагога принимает директор 

единолично", – отметил Асхат 
Аймагамбетов.

Он добавил, что действую-
щая система назначения педа-
гогов носит непрозрачный ха-
рактер и допускает возможность 
проявления коррупционных 
рисков. Это порой приводит к 
тому, что одну ставку по одному 
предмету делят на четыре ча-

сти, и уроки ведут четыре педа-
гога, что негативно влияет и на 
качество преподавания, и на ка-
чество знаний, считает министр.

"Чтобы исключить нега-
тивные факторы, будет при-
меняться система конкурсного 
отбора педагогов по понятным 
единым правилам. В них будут 
установлены чёткие критерии 

мативных, так и индивидуализированных 
целей обучения математике. Реализация 
дистанционного обучения математике отра-
жает спецификудеятельности обучающихся 
по усвоению математического содержания 
вусловиях дистанционного обучения, что 
находит свое отражение в необходимости 
реализации дистанционного обучения ма-
тематике в виде последовательностей тех-
нологических циклов: подготовительного, 
учебного,заключительного. 

 Специальная учебная среда позволяет 
прокомментировать каждую работу ученика, 
дать рекомендации по исправлению ошибки 
– работать с каждым ребенком до полного 
решения учебной задачи. Задача учителя – 
не передать ученику определенный объем 
знаний, а организовать его самостоятель-
ную познавательную деятельность, научить 
его самостоятельно добывать знания и при-
менять их на практике.

Сауле ИТБАСОВА, 
Учитель математики средняя школа №2

отбора, процедуры проведе-
ния конкурса, а сами процессы 
будут автоматизированы с 
помощью цифровых техноло-
гий. То есть теперь принятие 
решения о приёме на работу 
педагога будет носить не еди-
ноличный характер, а коллеги-
альный, и во главу угла будет 
ставиться профессионализм 
педагога и его соответствие 
установленным критериям", – 
сообщил глава МОН.

Вторая поправка, о которой 
рассказал министр, касается 
института ротации руководите-
лей государственных организа-
ций образования. Раньше она 
не применялась в системе об-
разования. 

"У многих руководителей 
государственных организаций 
образования имеются бессроч-
ные трудовые договоры. Без-
условно, есть много сильных 
руководителей, которые пре-
даны своей работе и делают 

всё возможное, чтобы совер-
шенствовать деятельность 
своей организации. Они могут 
работать годами и при этом 
быть очень эффективными, 
но таких не так много.

Никто не отменяет и про-
фессиональное выгорание, 
отсутствие мотивации и же-
лание движения по карьерной 
лестнице других сотрудников", 
– отметил Асхат Аймагамбетов.

Вводимый институт ротации 
позволит переносить лучшие 
практики и опыт в другие орга-
низации, считает министр.

"Естественно, при этом бу-
дут чётко регламентированы 
процедуры и условия ротации 
директоров. Ротация будет 
проводиться управлениями об-
разования по разработанным 
министерством правилам, где 
будут учтены все вопросы", – 
заключил глава МОН.

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»

УЧЁНЫЕ ХОТЯТ ВЫЯСНИТЬ, КАК РЕАГИРУЕТ НА ВИРУС ИММУННАЯ СИ-
СТЕМА ЧЕЛОВЕКА И КАКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 НАИБОЛЕЕ ЭФФЕК-
ТИВНЫ.

 Великобритании на-
чали медицинское иссле-
дование: добровольцев 
целенаправленно заража-
ют коронавирусом SARS-
CoV-2. О старте программы 
изучения влияния вируса на 

человеческий организм (Human 
Challenge Programme) сообщило 
британское министерство здра-
воохранения, пишет Deutsche 
Welle.

Речь идёт о первом в мире 
исследовании, в рамках кото-

рого людей преднамеренно за-
ражают коронавирусом с целью 
улучшить и ускорить разработку 
вакцин от Covid-19 и методы ле-
чения от этой болезни. С первой 
группой добровольцев сейчас 
работают специалисты лондон-
ской клиники Royal Free Hospital, 
которые изучают характеристики 
коронавируса.

"Участников испытания под-
вергли воздействию вируса в 
безопасных и контролируемых 
условиях. Они круглосуточно на-

ходятся под наблюдением уче-
ных и врачей", – пояснили в Минз-
драве Великобритании.

Учёные также собираются вы-
яснить, как реагирует на вирус 
SARS-CoV-2 иммунная система 
человека и каким образом инфи-
цированный пациент распростра-
няет частицы вируса вокруг себя.

Ранее аналогичные исследо-
вания, во время которых здоро-
вых добровольцев заражали воз-
будителями болезни, проходили 
при разработке вакцин от гриппа 

и малярии. Участникам тех испы-
таний предварительно вкалывали 
соответствующую вакцину, чего 
британские исследователи сей-
час не делают.

Для участия в исследовании 
отобрали молодых и здоровых 
людей, для которых риск ослож-
нений при Covid-19 минимален. 
Им введут самую малую дозу 
вируса, необходимую для за-
ражения организма. Ожидается, 
что инфицирование произойдёт у 
90% добровольцев.

Между тем в Германии про-
ведение подобного исследования 
эксперты считают маловероят-
ным. Немецкое Объединение ис-

следовательских фармацев-
тических компаний отвергает 
его как противоречащее этике. 
Представители объединения 
при этом считают, что подобные 
исследования всегда дают ис-
каженную картину, так как полу-
ченные результаты применимы 
лишь к молодым и здоровым 
людям и, возможно, будут от-
личаться у пожилых и хрониче-
ски больных пациентов. К тому 
же заражение, произведённое 
клиническим путем, отличается 
от распространения инфекции 
в повседневной жизни.

СОБ.КОРР.
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«МАРЕВЕН ФУД ТЯНЬ-ШАНЬ» 

¤НДІРІСІН КЕЊЕЙТЕДІ

МЕМОРАНДУМ

 КҮН МЕН ТҮН ТЕҢЕЛІП, ЖЕР ЖАҢАРЫП, КӨКТЕМНІҢ КЕЛГЕНІН, ЖАҢА 
ЖЫЛДЫҢ ЛЕБІН АЙҚЫН СЕЗДІРЕТІН НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ – ЕЛІМІЗДЕГІ 
БАСТЫ МЕЙРАМНЫҢ БІРІ. КСРО ДӘУІРІНДЕ, ЯҒНИ 1926 ЖЫЛДАН БАСТАП 
МЕРЕКЕЛЕНУІ ТОҚТАТЫЛҒАН НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ АРАҒА 62 ЖЫЛ СА-
ЛЫП, 1988 ЖЫЛЫ ҚАЗАҚСТАНДА ҚАЙТА ЖАЛҒАСЫН ТАПТЫ. СОДАН БЕРІ 
ҮЗДІКСІЗ ТОЙЛАНЫП КЕЛЕТІН  ХАЛЫҚТЫҚ МЕЙРАМҒА СОҢҒЫ ЖЫЛДА-
РЫ «КӨРІСУ КҮНІ» НЕМЕСЕ «АМАЛ МЕРЕКЕСІ» АТТЫ ЖАҢА БІР МЕЙРАМ 
ҚОСЫЛДЫ.

К¤КТЕМНІЊ БАСЫ – 

КӨРІСУ

Жаңа деуіміздің сыры бұрын 
еліміздің батыс өңіріне ғана белгілі 
«Амал» соңғы жылдарда ғана 
жалпақ қазақ даласына қанатын кең 
жая бастады. Бірақ әлі күнге дейін 
«Амалды (Көрісу күнін)» бүкіл халық 
жете түсініп, толық қабылдап кетті 
деу қиын. Тойлағандар тойлайды, 
тойламағандар мән бермей жүр. Бұл 
наурыз туралы ұғым-түсінігіміздің 
әлі күнге толыққанды бір тоқтамға 
келмей жатқанының белгісі болса 
керек.

Жалпы, қазақ халқы көшпенді 
халық болғандықтан мезгілдеріне 
қaрaй қонысын: көктеу, жaйлaу, 
күзеу, қыстaу деп aтaғaн. Ертеректе 
қaзaқ aуылдaры нaурыз, көкек 
(сәуір), мaмыр aйлaрындa қыстaудaн 
көктеуге көшіп қонып, мaл төлдететін. 
Қыстaн aмaн шыққaн ел бір-бірімен 
aмaн есен көрісуін осы 14 нaурыз 
күнімен бaйлaныстырaды.  Көшпелі 
ғұмыр кешкен aтa-бaбaмыз, aлты aй 
қыстaн  aмaн-есен шығып, көктемге 
иек aртқaн шaқтa- aғaйынды іздеп 
бaрып, aмaндық сұрaсaды. Төс 
қaғыстырып, «Бір жaс қосуыңмен», 
«Жaс құтты болсын!» деген тілектер 
aйтaды. 

 Бұл мерекені тек Қазақстанның 
батыс өңірі мен Ресейдің шекаралас 
аймақтарындағы қазақтар арасында 
сақталған дәстүр. Ол жақтағы жұрт 
бұл мерекені «Көрісу» немесе 
«Амал» мерекесі деп атайды. 
«Көрісу» мерекесін асыға күткен 
әрбір отбасы дастарханын қазақтың 
құрт, бауырсақ, ақ ірімшік, қызыл 
ірімшік, сары май, уыз сынды дәстүрлі 
тағамдарымен жаяды. Таң атысымен 
қазанда бұрқырап пісіп жатқан 
бауырсақтың иісі Көрісу күнінің 
белгісі іспетті. Әр үйдің үлкендері 
оянып, дастарханын толтырып, 
көрісіп шығатын бала-шағаны күтіп 
отырады. Оларға ерекше ілтипат 
көрсетіп, төріне шығарады, ас 
ұсынады. Табалдырығын аттаған 
әр қонағын жылы жүзбен қарсы 
алады. Дәл осы күні әр адам өзінен 
жасы үлкен кісілердің шаңырағына 
кіріп, амандасып, көріседі, барған 
үйіне «Бір жасыңызбен!» деп еніп, 
жаңа жылға аман-есен аяқ басқан 
жора-жолдас, туған-туысқандарын 
құттықтайды. Бір-біріне деген 
өкпе-реніштері болса, кешіріседі, 
амандық-саулық тілеседі. Сондай-

ақ, әр отбасы көршілерімен көріседі. 
Бұл күні әр адам міндетті түрде үш 
үйдің есігін ашуы керек, яғни түске 
дейін үш үйге кіріп, көрісіп үлгеруі 
тиіс. Үйді-үйді қыдырып жүргенде 
кішкентай балаларға аналары шағын 
дорба ұстатып қояды. Балақай 
қай үйге көрісуге кірсе, сол үйдің 
дастарханынан ауыз тиіп, бауырсақ, 
тәттілерден салып алады. Бұл 
жоралғы жыл бойы балаларымыз 
тоқ жүрсін, дастарханымыз аралас 
болсын, қарым-қатынасымызға 
сызат түспесін деген ниеттен туған.  

Негізінде, көрісу – тек 
адамдардың бір-біріне амандасып, 
жақсылық тілейтін қауышу 
мерекесі ғана емес, сондай-ақ 
жасы үлкендерге ізет көрсетіп, 
ілтипат білдіретін дәстүрлі көрініс. 
Өйткені Көрісу салты бір күннің 
аясымен шектеліп қалмайды, жыл 
бойы жалғаса береді. Әлдеқандай 
себептермен 14 наурыз күні 
болмаған немесе сырт жақта жүрген 
кез келген адам ауылға жолы түскен 
бойда қариялардың қолын алып, 
сәлем беруге тиіс.

Кейбір деректерде Шығыс 
елдерінің  кезіндегі күнтізбесі 
бойынша, наурыздың басталуы 
хамал (амал) айының 1 жұлдызы 
болып есептеледі. Хамал деп 
отырғанымыз Тоқты шоқжұлдызының 
ескі парсыша атауы. Күн мен түн 
теңеліп, амал кірген сәтте Тоқты 
шоқжұлдызы туады деген ұғым 
қалыптасқан. «Наурыз» сөзі «жаңа 
күн» дегенді білдіреді. Ертеде қазақ 
бұл күнді «наурыз» демей «амал» 
деген. Бұл сөздердің айырмашылығы 
жоқ деуге болады. Ал бұл қазіргі 
күнтізбе бойынша 14 наурызға 
сәйкес келіп отыр. 

Тағы бір деректерге көз 
жүгіртсек «Жaңa жылды Бaйбaқты 
Қaзыбек кaлендaры бойыншa 
қaрсы aлaтын aймaқ тұрғындaры 
14 нaурызды «Көрісу (яғни қaуышу) 
күні» деп те aтaйды.

Қазақтың ғұлама ғалымы - 
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы өзінің 
жазбасында: « 8 күндік наурыздама 
өтетінін жазады. Ол ескіше:1-8 
наурыз, қазіргі күнтізбеде 14-21 

наурыз аралығы», - деп жазады. 
Ал, бұл күн жайында ел не біледі? 
Бекет Қыстаубайұлы, 

Көксу ауданының тұрғыны:  
«Тәуелсіздігіміздің туы желбіреп, 

ақырындап салт-дәстүріміз қалыпқа 
келе жатыр. Оған да шүкір. Ата-
дәстүріміз жалғасын тауып,  көрісу 
салтын біз жанұямызбен бірге қарсы 
аламыз. Алдын-ала дайындалған 
дастарханымызды жайып, ағайын-
туысқандарымызды күтеміз. 

Негізі,  көрісудің екі түрі бар, 
біреуі туысы қаза тапқанда «ой, 
бауырымдап» көрісіп жылайды. 
Екіншісі уақыт пен жыл жаңарғанда 
қуанысып көріседі. Бұның екеуі де 
бір өңірге емес, барлық қазаққа тән. 

Қайта жаңғырған дәстүрдің өсіп-
өнуі бізге байланысты.»

Толеухан        Битимбиев, 
зейнеткер: «Қар еріп, жер жіби 
бастағанда, шеті мен шегі жоқ 
сайын далада тарыдай шашылған 
халық туған-туысын, жақын-
жуығын іздеп, бір-бірімен сағына 
көрісетін болған. Сол себепті 
көрісу күні десе, кейбір жерлерде 
бұл күн «амал» күні айтады.

 Көктем тіршіліктің ояну 
кезеңі. «Қыстың қамын жазда ойла 
дейді ғой. Амал жасайтын уақыт 
болғандықтан, солай атаудың 
да жөні бар. Қазақ әрдайым сал-
дәстүрді орнымен жасайды».

Берікбол Ерғабылұлы, 

студент: «Шынымды айтсам 
«көрісу күні» дегенді естімеппін. 
Естімеу себебім, көрісу мерекесі 
наурыз мейрамымен қатар 
келгендіктен аңғармай қалатын 
шығармыз. Десекте, наурыз 
айында жасалатын әрбір дәстүр 
татулықтың белгісін көрсетеді.

14 наурыз –  күннің жылынғанын, 
көктің шыққанын білдіретін мейрам. 
Көктемге жеткен халық осы 14-
нен бастап, наурыздың 22-сіне 
дейін тойлауды жалғастырған. 
Көптен көріспеген жандармен бір 
ай бойы көрісіп, қауышуға болады. 
Мейрамның тәрбиелік мәні осында 
жатыр.

Ардагүл ӘСКЕРБЕК

 «Роллтон» және «BIGBON» 
танымал брендтерімен 
өнім шығаратын 
«Маревен Фуд Тянь-Шань» 
ЖШС өндірісін  кеңейтпек. 
Қазіргі кезде онда сусын 
құятын цех пен қойма кешенінің 
құрылыстары жүріп жатыр. 
Алдағы уақытта өндірістің 
толық циклын қамтамасыз ету 
үшін элеватор мен ұн тартатын 
цех салу да межеленген. Бұл ту-
ралы  Алматы облысының әкімі 
Амандық Баталовтың компания 
басшылығымен кездесуі кезінде 
айтылды, - деп хабарлайды Ал-
маты облысы әкімінің баспасөз 
қызметі.
Кездесуде Амандық Баталов өңірдің 

инвестициялық мүмкіндіктері жайына 
қысқаша тоқталып, аймақта Трансұлттық 
компаниялардың қатысуымен үш жобаның 
жүзеге асырылғанын атап өтті. Соның 
ішінде осы «Маревен Фуд Тянь-Шань» 
компаниясының да зауыты бар. «Біз 
зауытқа темір жол тартып бердік, сыртқы 
инженерлік желілердің жүргізілуіне көмек 
жасадық, жеңілдіктер ұсындық, әлі де қолдау 
көрсетіп келеміз. Кәсіпорынның іргесін 

кеңейту туралы жаңа бастамаларыңызды 
да қолдаймыз. Себебі өндірісті кеңейту 
арқылы сапалы өнімдердің көлемі артады, 
жаңа жұмыс орындары құрылады. Ұсыныс-
пікірлеріңізді тыңдауға, қол ұшын созуға 
дайынбыз»  –деді А.Баталов.

 «Маревен Фуд Тянь-Шань» ЖШС 
директоры Бернард Вавржин жобаның жай-
күйі жайлы баяндады. Оның айтуынша, үш 
жыл ішінде зауыт жұмысына 55 млн. доллар 
инвестиция тартылып,  610 адам жұмысқа 
қабылданыпты. «Өндірістік желіні кеңейту 

есебінен жылына 40 мың тонна дайын өнім 
шығарып отырмыз, алдағы уақытта қуаты 
85 мың тоннаға дейін жетеді. Өнім шығару 
кезінде отандық ұн, тұз, өңірде өндірілетін 
картон пайдаланылып отыр. 2025 жылға 
қарай өнімнің 80%-і экспортқа шығарылады. 
Қазіргі кезде зауыт өнімдері Орта Азия, 
Ауғанстан елдеріне шығарылуда, Қытайға 
да жеткізіле бастады. Алдағы кезде сусын 
құятын, ұн тартатын цехтар мен элеватор 
желілері іске қосылады», – деді Б. Вавржин. 

 Амандық Баталов зауытта осы өңірдегі ең 

өтімді өнім – асылған етке арналған жаймалар 
шығаруды ұсынды. Зауыт директорының 
айтуынша, компанияның ондай ойы бар. 
Зауытта жұмыртқалы кеспеге арналған 
желі бар, оны қайта жобалау арқылы жайма 
өндірісін де жолға қоюға болады. 

Екі тарап бұдан 
ары қарайғы да ынты-
мақтастықтарын мемо-
рандуммен бекітті. 

Айта кетейік, 
«Маревен Фуд Тянь-
Шань» ЖШС зауытында 
Германия, Швейцария, 
Испания, Жапонияның 
жаңа заманауи желілері 
орнатылған. 7 желіні 
кезең-кезеңімен іске 
қосудың арқасында 
бүгінде 65 түрлі азық-
түлік өнімін шығарып 
отыр. Соның ішінде 
«Роллтон», «BIGBON» 

және «Петра» танымал брендтерімен тез 
дайындалатын кеспе, макарон, сорпа, езілген 
картоп, дәмдеуіштер, сусындар, чипсылар 
мен снектер дайындайды. «Роллтон» 
макарондары италиялық технологиямен 
өндіріледі. Шығарылған өнім Ресейге, 
Өзбекстанға, Тәжікстанға, Түркіменстанға 
және басқа да елдерге экспортталады, қазіргі 
кезде экспорт көлемі 70 пайызды құрап отыр. 
Кәсіпорынды автоматтандыру деңгейі 85 
пайызға  жетті. 

 «АЛАТАУ-АҚПАРАТ»
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ЄЛЕУМЕТ

СІЗ  НЕ  ДЕЙСІЗ?

№ 10 (1013) 12.03.2021

ОСЫДАН  бірнеше жыл 
бұрын   ел ішінде  «Қазақ  
қайтсе көбейеді?» деген 
мәселе жиі талқыланып 
келді.  Тіпті  «2020 
жылы халық саны 20 
миллионға жетеді» деген 
оптимистік болжам да 
жасалды.  Дей тұрғанмен 
«мемлекеттің басты 
байлығы – халқы» 
десек те, демографияға 
дүмпу боларлық нақты 
бағдарлама  әлі күнге 
қабылданбады. 
Бір кездері    сенатор болған Ғани Қасымов  

бала туғандар үшін бір реттік жәрдемақының 
мөлшерін  шамамен 2 миллион теңгеге дейін 
көтеру керектігін, бұған біздің шамамыз да, 
әулетіміз де жетер еді  деп ұсыныс айтқан-
тын.  Ал жуырда өткен  Мәжілістің жалпы 
отырысында депутат Ерлан Смайлов Үкімет 
басшысына депутаттық сауал жолдап, ана 
капиталын енгізуді ұсынды. Халық қалаулысы  
елімізде дүниеге келген әрбір балаға 4 млн. 
теңге мөлшерінде мемлекеттік төлем түрінде 
«Ана капиталын» енгізу керек екенін айтты.  

Оның  сөзінше,  бұл қаражатты тұрғын 
үй сатып алуға және отбасының тұрғын үй 
жағдайын жақсартуға, баланың білім алуына, 
анасының зейнетақы жинақтарына мақсатты 
пайдалануға бағыттаған дұрыс. Сонымен қатар 
мәжілісмен ЮНИСЕФ-тің зерттеуіне сәйкес 
қазақстандық балалардың 15,6%-ы табысы ең 
төмен отбасыларда тұратынын мәлімдеді.

«Толық емес отбасылардың проблемалық 
мәселелері өте өзекті. Онда ата - аналардың 
біреуі, анасы немесе әкесі балаларды 
тәрбиелеуде. Бір, екі немесе үш баланы 
тәрбиелеп отырған жалғызбасты ана немесе 
жалғызбасты әке де көптеген қиындыққа тап 
болады, бірақ әлеуметтік қолдауды қажет 

ететіндер санатына кірмейді. Зерттеу 
мәліметтеріне сәйкес, бізде мұндай 500 
мыңнан астам отбасы бар  және оның басым 
көпшілігі жалғызбасты аналар болуы мүмкін. 
Ана мен баланы қолдауға қаржы көптеп 
бөлінсе, кедейшілік қана емес, балалар 
арасында аурулар мен зорлық-зомбылық та 
азаяды», – деді  ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты Ерлан Смайлов.

Ал, бұл орайда  депутат Айжан Ысқақова 
бала күтімі бойынша жәрдемақыны ұлғайтуды, 
ақылы  декреттік демалыс кезеңін 2 жылға дейін 
белгілеуді ұсынды. Оның айтуынша, бала күтімі 
бойынша ай сайынғы жәрдемақы мөлшері – 
16 801 теңге. «Бюджеттен бір сотталған 
адамға айына шамамен 88,5 мың теңге 
жұмсалады және түзеу мекемесінде болған 
барлық мерзімде ол күзетпен, тамақпен, 
киіммен, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіледі. 
Айырмашылық 5 есе. Ел үшін кім қымбат»,  – 
деген толғамды пікірін  де ортаға салды ол. 

Осы мәселеге қатысты «Nege.kz» 
ақпараттық порталына берген сұхбатында 
депутат Е. Смайлов былай деп ой  топшылапты: 
«Қазір әлеуметтік жәрдемақының түрі көп. 
Атаулы әлеуметтік көмек бар, бір реттік 
жәрдемақы бар, тағы басқа. Бұл дұрыс емес. 

Негізі әр адамға инвестиция құю керек. 
Мысалы, Үкімет әлеуметтік салада мәселе 
туындаса, жәрдемақы береміз деп шығады. 
Сөздеріне қарасақ, осындай жәрдемақыны 
үнемі беріп жүргендей көрінеді. Келешекте 

модернизация болмаса, 20-30 жылда 
артта қалып қоямыз. Ең алдымен, адами 
капиталдың сапасын жақсарту тиіс. Ол үшін 
инвестицияны бала өмірге келген сәттен 
құю қажет. Баланың денсаулығы, тамағы бар, 
балабақша мен мектеп, спорт үйірмесі, бәрі-
бәрі тегін болуы керек.

Қазақ «Түйе сұрасаң, бие береді» демей 
ме?! Шын мәнінде, бюджетте ақша жетеді. 
Республикалық, облыстық бюджетте де 
солай. Мәселен, Есеп комитеті желтоқсанда 
Индустрия және иннновациялық даму 
мемлекеттік бағдарламасын зерттеп, 
арнайы есеп берді. Осы бағдарламаға 10 
жылдың ішінде 5 трлн. 30 млрд. теңге 
құйылыпты. Яғни, Есеп комитеті есебінде 
қаржының 15 пайызы ғана мақсатты жобаға 
жұмсалса, қалған 85 пайызы жанама жобаға 
(мониторинг, индикаторды жасақтау) кеткен.

Айталық, елордадағы ЛРТ-ға 1 млрд. 
доллар жұмсады. Бірақ бізге ақша жоқ дейді. 
Республикалық, жергілікті бюджетке анализ 
жасау керек. Квазимем-лекеттік секторлар 
– «Бәйтерек», «ҚазАгроға» қаншама қаржы 
құйылды. Мемлекеттік бағдарламалар көп. 
Олардың нәтижесі шамалы. Есеп комитетінің 
сайтына кірсеңіз, былтыр 7 мемлекеттік 
бағдарламаны қарап шығыпты. Нәтижесінде  

мемлекеттен құйылған 1 теңге небәрі 30 
тиын табыс әкелген.

Дүниежүзілік банктің көрсеткішінде 1 
доллардан 20-30 тиын ғана түскен. Тіпті, 
мұны табыс деп те есептеуге болмайды. 
Бағдарламаны бірнеше жылға лайықтап 
жасау керек. Мысалы, АҚШ-та 1960 жылдары 
экономикалық есеп жүргізген. Балаларға 1 
доллар құйды. Бұл келешекте экономикаға 6-17 
доллар әкелді. Яғни, бала өскенде денсаулығы 
мықты болса, жақсы білім алса, ертеңгі күні 
жақсы маман болып, мемлекетке табыс 
әкеледі. Ол үшін бала кезінен инвестиция құю 
керек. Шетелде «алғашқы мың күнге арналған 
инвестиция» деген термин бар. Сондықтан 
«Ана капиталын» енгізсек, ұрпақ бар жағынан 
да мықты болады».

Біріккен   ұлттар ұйымының соңғы дерегі 
бойынша Қазақстанда 1 миллионға жуық бала 
кедейшіліктің кебін киіп отырған көрінеді. Бұл  
дегеніңіз, олар ішер ас пен киер киімге жарымай 
отыр дегенге саяды. «Қазақстан  Халық 
партиясының»  ресми өкілі Қанат Махамбет  
айтқандай-ақ, осындай  жағдайды көріп отырған 
Үкіметтің бейғамдық танытуы шынында да  
түсінікісіз.  Партия өкілі ретінде  Үкімет  осы 
ұсынылған бастаманы қолдап, жүзеге асырса  
екен дейді. Оның айтуынша, қазақстандағы әр 
алтыншы бала кедей отбасында өмір сүреді. 

«Неге, олай? Бұл дегеніңіз біздің 
кедейшілікте өмір сүріп жатқандығымызды, 
халыққа тиісті әлеуметтік  жағдай жасай 
алмай отырмыз деген сөз. Егер мемлекет 
тарапынан, Үкіметтен халыққа тиісті 
әлеуметтік жағдай жасалса, ата-аналар 
балаларын түн жарымында үйіне қамап, 
жұмысқа  бармас еді ғой. Отбасының ойраны 
шығып, сәбилер отқа оранбас  та еді. Осының 
барлығын  көріп  отырса  да  Үкіметтің  
селк етер түрі жоқ. Неге, біз үшін осы жағы 
түсініксіз» – дейді  әлеуметтік желіде ойын 
ортаға салған  Қанат Махамбет. 

 Депутаттық  сауал ретіндегі мәселені   ел 
ішінде  «4 млн. теңге бөлінеді екен»  деп қызу 
талқыға салып жатқандар қарасы  көп. Алайда,  
бұл  әлі бекітілмеген, талқыға салынатын  
ұсыныс екендігін де еске  салғымыз келеді. 

ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ

«АДАМ КАПИТАЛЫНЫҢ» НЕГІЗІНДЕ  ЖОЛҒА ҚОЙЫЛСА...
«Әрбір бала үшін ата-ананы айтпағанда мемлекеттің де қолдауы қажет. 

Осы ретте айтарым: балаға берілетін бір реттік жөргекпұлдың көлемі 
көбейтілсе, жәрдемақы бір жасқа дейін емес бала үшке келгенше берілетін 
болса.... Мәселен, батыс елдерінде «Ана капиталы» бар. Халық санын 
арттыру, аналарды қолдау, бала тәрбиесіне мән беру мақсатында «ана 
капиталы» жұмыс істейді. 3 жасқа дейін жәрдемақы беріліп, ана мен баланың 
қажеттіліктері мемлекет тарапынан өтеледі. Бізде де жәрдемақы беріледі. 
Бірақ ол мардымсыз. Ал «Ана капиталын» қалыптастыру өзекті күйінде қалып 
отыр. Президент   Жолдауында басым бағыттың бірі деп «Адам капиталын» 
атап көрсеткен. Менің ойымша, осы «Адам капиталының» негізінде «Ана 
капиталын» жолға қойып, реттеп алсақ, халық санын арттыруға да, бала 
тәрбиесіне де, ана мен баланың жағдайына да ықпалы зор болар еді» –дейді 
көпбалалы ана  Гауһар Сатыбалдиева. 

енгізу ұсы
нылды 

ЌАЗАЌСТАНДА 

"АНА КАПИТАЛЫН"  

Әзірлеген С. БАЗАРҚҰЛОВА.
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ХАБАР

06.00,02.00ҚР Әнұраны
06.00 «Ұлытау ұлы».
Қыдырәлі мен Қарақат
08.00 Т/х « Алпыстанасып-
барамын»
08.45 «Женатики»
09.45 Д/ф «Бросить вызов 
судьбе»
10.15,17.00 «Qalamaimyn»
11.15,00.30 Т/х «Егіз жүрек»
13.00,21.00 Тұсаукесер! 
«Қолға я жолда»
15.00 «Бүгін»
16.00 Т/х «Қазақ хандыры»
17.45 Т/х «Война и мир»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бығыт»
21.00 Итоги дня
23.30 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 «Ән мен 
әзіл»концерттік
06.30«Күлдірген»әзіл-ысқақ
07.00 «Союзмультфильм»
08.00,14.15М/ф «Маша и 
медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
11.30  Т/с «Сүлеймен 
сұлтан»
12.30,23.10Т/х «Айдаһарлар 
шайқасы» 
14.00 Д/ф «Эпоха достиже-
ний»
14.50,03.50 Т/х «Вопреки 
всему»
05.50,04.35 «Қарлығаш күзет 
агенттігі»
16.20 «Ханзада Жумонг»
08.00 «Ұрланған тағдыр»
20.00,01.10 ASTANA TIMES
20.55 LOTO 5/36 
21.00 «Қызым»
22.25 «Тұмарым»
00.20 «Қош келдіңіз»
02.45 «KazNet»
03.05 «Үздік әзілдер»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 Т/х «Қарлығаш үя 
салғанда»
06.45,04.20 «Той заказ»
07.15,02.55«Ән дария»
08.00 «Доброе утро»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15 «112»
14.30 «Qoslike»
18.30,02.25«Басты 
жаңалықтар»
19.00 «Курорт цвета ХАКИ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»
20.30 «Такая работа - 2»
00.00 Т/с «Ментовские 
войны-6»
01.55 «П@утина»
03.40 Т/х «Қарлығаш үя 
салғанда»

КТК

07.00 ҚР Әнұраны
07.05КТК Қоржынынан
07.40 «Мәссаған»
08.10 «Дау-дамайсыз»
08.40 Т/х «Жимаудың 
Жетістігі»
09.30 Х/ф «Там, где нас нет»

Дүйсенбі - Понедельник, 15 наурыз Сейсенбі - Вторник,  16 наурыз

14.00 Х/ф «Свадебное пла-
тье»
16.00 Х/ф «Исчезающие 
следы»
18.00 «Бір кем дүние»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00Вечерние новости
21.40 Х/ф « Анжелика»
23.30 «Лесник. Своя земля»
01.30 Х/ф «Исчезающие 
следы»
02.15 «Астарлы ақиқат»
03.00 Той BestStar
04.10 Т/х «Жимаудың 
Жетістігі»
04.50-05.20 ешкі жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/                                 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Ауырып ем 
іздегенше»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей эф
ир/                                 
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Әдебиет пен адам-
зат»                    
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (107-серия)  
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран
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05.58ҚР Әнұраны
06.00 «1001 езутартар»
06.30,04.20 «Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері»
06.50 «Неге?»
08.20 «Экстрасенсы-
детективы»
09.30 «Күн сақшылары»
11.00Т/х «Ананди»
12.00 «Невероятное путеше-
ствие мистера Спивета»
04.20 «Сеть»
17.00 «Кел татуласайык»
20.00Информбюро
21.00 «Потомки солнца»
22.20 Х/ф «Однажды в 
Мексике:Отчаяный -2»
00.40 «Тревожный вызов»
02.10Кел татуласайык
05.00Әзіл студио

7 канал

06.00, 04.40«Қуырдақ»
06.50 «Айна-online»
07.15,23.20 «Q-елі»
09.00 «Орел и решка»
10.00 Х/ф «Афера под при-
крытием»
12.30,20.30«Ерке мұң»
13.30 «Тек қана қыздар»
15.30,01.40 «Гранд- 2»
06.30,00.40 Т/с «Крепосная»
17.30,23.40 Т/с «Выбор 
матери»
18.30сериал «Скорая по-
мощь»
21.30«Зың-зың Күлпәш»
22.20,03.00Т/х «Жалдамалы 
қалындық»
02.50 Т/х «12 күн»
04.10 «Гу-гулет»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

Программа Qazaqstan 
отсутствует в связи с ее не-
своевременным предостав-
лением в газету «Алатау»

ХАБАР

06.00 «Жаса, қазақ!». Әділ 
мен Дана
08.00 Т/х «Детектив әже»
08.45 Сериал «ЖЕНАТИКИ»
09.45 Д/ф  «Чужой интерес. 
Карта мира накаляется.
10.15, 17.00 «Qalamaimyn»
11.15 Т/х «Егіз жүрек»
13.00, 21.30 «Қолда я 
жолда»
15.00 «Бүгін» 
16.00 Т/х «ҚАЗАҚ 
ХАНДЫҒЫ»
17.45 Сериал «ВОЙНА И 
МИР
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Баспанаға бағыт». 
Прямая трансляция
21.00 Итоги дня
23.30 Международный тур-
нир по ММА.

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген» 
07.00  «Союзмультфильм»
08.00, 14.15 М/ф «Маша и 
медведь» 
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
10.30, 22.25  Т/с «Тұмарым»
11.30, 23.10 Т/х 
«АЙДАҺАРЛАР ШАЙҚАСЫ» 
14.00 Д/ф «Эпоха достиже-
ний»
14.50 Сериал «Интерны»
15.50, 04.35  «Қарлығаш 
күзет агенттігі»
16.20 Т/х «Ханзада Жумонг» 
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр» 
20.00,01.10  ASTANA TIMES
20.55 Loto 5/36  Прямой 
эфир
00.20 ««Қош келдіңіз»»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректы драма
02.45 «KazNet» 
03.05  Үздік әзілдер
03.50 Сериал «ТАҒДЫР»
05.05 «ОТБАСЫ»
05.30 «БІРЕГЕЙ»

ЕВРАЗИЯ  

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

Программа Qazaqstan 
отсутствует в связи с 
ее несвоевременным 
предоставлением в газету 
«Алатау»

ХАБАР

06.05 «Дала рухы»
08.00 Телехикая «ДЕТЕК-
ТИВ ӘЖЕ»
08.45 Сериал «Женатики»
09.45 Д/ф «Чужой интерес. 
Цифровой иммунитет»
10.15, 17.00 «Qalamaimyn»
11.15, 00.30  Т/х «Егіз 
жүрек»
13.00, 21.30 Тұсаукесер! 
«Қолда я жолда»
15.00 «Бүгін». Прямая 
трансляция
16.00 Т/х «ҚАЗАҚ 
ХАНДЫҒЫ»
17.45 Сериал «ВОЙНА И 
МИР»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30  «Баспанаға бағыт». 
Прямая трансляция
21.00  Итоги дня
23.30 «Әсем әуен»

АСТАНА

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген» 
07.00 «Союзмультфильм»
08.00, 14.20 М/ф «Маша и 
медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш 
келін»
10.30, 22.25  Т/с 
«ТҰМАРЫМ»
11.30, 21.00 Т/с «ҚЫЗЫМ»
12.30, 23.10 «Айдаһарлар 
шайқасы»
14.00 «Өмір-дастан»
14.50 Сериал «ИНТЕРНЫ»
15.50, 04.35 «Қарлығаш 
күзет агенттігі»
16.20 «Ханзада Жумонг»
18.00 Т/х «Ұрланған 
тағдыр» 
20.00, 01.10 ASTANA 
TIMES
20.55  LOTO 6/49
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 «Біреудің есебінен» 
деректі драма
02.45 «KazNet» 
03.05 «Үздік әзілдер»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірігей

ЕВРАЗИЯ

05.00, 08.05  Телеканал 
«Доброе утро»
08.00,12.00, 15.00  Ново-
сти
09.15 «Пусть говорят»
10.15 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
11.05 «Модный приговор»
12.25 «Время покажет»
15.30 «Давай поженимся!»
16.20 «Мужское/женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «УГРЮМ-РЕКА»
22.15 «Док-ток»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.50 «101 вопрос взрос-
лому»

КТК

07.05,05.00-05.30 Кешкі 
жаңалықтар
07.30 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»
08.20 Т/х «Қара теңіз»
09.35 «Мерекелік концерт»
10.00 Новости
10.40 «Было дело»

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ

АСТАНА
АСТАНА

   ХАБАР

КТК

07.05 Кешкі жаңалықтар 
(қайталау)
07.30,04.10 Т/х « Жимаудың 
жетістігі»
08.40 Т/х «Қара теңіз»
10.00 НОВОСТИ (повтор 
вечернего выпуска)
11.50, 21.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля»
14.00, 21.40 Х/ф «АНЖЕЛИ-
КА»
16.00, 21.40 Х/ф «ИСЧЕ-
ЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ»
18.00 «Бір кем дүние»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 ,02.10 «Астарлы 
ақиқат»
21.00 Вечерние новости
23.45 «Лесник. Своя земля»
03.00 «ТОЙ BESTSTAR»

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/                                 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Ауырып ем 
іздегенше»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Дәрігер кеңесі» /
тікелей эфир/                                
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Сегодня» /прямой эф
ир/                               
20.00 «Тәуелсіздік 
тұлғалары»
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Арнайы репортаж»
21.30 Итоговые новости
22.00 Телесериал «Бәрі де 
анам жайлы» (108-серия)  
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

06.00  1001 анекдот
06.30, 03.40 «Алдараспан, 
Нысана, Шаншар әзілдері»
07.20 Информбюро (повтор)
08.40, 15.50 «Экстрасенсы-
детективы»
09.30 Т/х «Күн сақшылары»
11.00, 23.30 Т/х «Ананди»
13.00 Whats up?
13.20 Сериал «ВОРОНИНЫ»
17.00 «Кел татуласайық»
20.00 Информбюро
21.00 Т/х «Потомки солнца»
22.20 Т/х «Паутина»
04.30 Ризамын
05.00 «Әзіл студио»

7 канал

06.00 «Қуырдақ»
06.50 «Айна online»
07.15, 13.30  Т/х «Тек қана 
қыздар»
09.00 «Смеяться разреша-
ется»
10.20, 18.30 сериал «Скорая 
помощь»
12.30, 20.30 Т/х «Ерке мұң»
13.30 Телехикая «Тек қана 
қыздар»
15.30, 01.40 Сериал 
«ГРАНД-2»
16.30 Т/х « Крепостная»
17.30,23.40 Т/х «Выбор 
матери»
21.30 «Зың зың Күлпәш»
22.20,03.30 Т/х «Жалдамалы 
қалыңдық»
23.20 «Q-елi»
00.40 Сериал «Крепостная»
02.50 Телехикая «12 күн»
04.10 «Гу-гулет»
05.10 «Жеңіп көр»

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

КТКҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 17 наурыз

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

Открыто наследственное дело на имущество   
Мантай Асылбека, умершего «13» января 2021 года. 
Наследникам обращаться к нотариусу Нургазиновой  
Г.Н., по адресу: г. Талдыкорган, улица Балпыкби №39, 
тел:32-92-96

11.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля»
14.00, 21.40 Х/ф «АНЖЕ-
ЛИКА»
16.00, 01.30 Х/ф ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ»
18.00 Т/х «Бір кем дүние»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Астарлы ақиқат»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Никогда не сдавай-
ся»
23.45 «Лесник. Своя земля»
01.35 «Шелест»
02.25 «Астарлы ақиқат»
03.10 «Той BestStar»
04.20 Т/х «Жимаудың 
жетістігі»

ЖЕТІСУ

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/                                 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» /тікелей 
эфир/    
17.45 «Ауырып ем 
іздегенше»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей 
эфир/                                 
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/                               
20.00 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
20.15 «Тәуелсіздік жылна-
масы» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.00 «Экорейд»                
21.20 «Спорт»  
21.30 Итоговые новости
22.00 «Ән тыңдайық» 
(онлайн-концерт)  
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 КАНАЛ

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

7 канал

06.00 «Қуырдақ»
06.50 «Айна online»
07.15, 13.30  Т/х «Тек қана 
қыздар»
09.00 «Смеяться разреша-
ется»
10.20, 18.30 сериал «Скорая 
помощь»
12.30, 20.30 Т/х «Ерке мұң»
15.30,01.40 Сериал «ГРАНД 
-2»
16.30 Сериал «КРЕПОСТ-
НАЯ»
 17.30,00.40 Т/с «Выбор 
матери»
18.30 Т/с «Скорая помощь»
20.30 Т/х «Ерке мұң»
21.30Т/х «ЗЫҢ-ЗЫҢ 
КҮЛПӘШ»
22.20, 03.20 Т/с «Жалдама-
лы қалыңдық» 
00.40 сериал «Крепостная»
01.40 сериал «ГРАНД-2»
02.50 «Тракторшы»
04.10 «Гу-гулет»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

КТК

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУЖЕТІСУ



7
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

АШЫҚ ӘҢГІМЕ

№ 10 (1011) 12.03.2021

 ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ ИНСТИТУТЫН ЖАНДАНДЫРУ, ЖАРИЯ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ДАУЛАРДЫ РЕТТЕУ 
МӘСЕЛЕСІ ДЕ КӨПШІЛІК АРАСЫНДА БІРАЗДАН БЕРІ ТАЛҚЫЛАНЫП, ҚҰЗЫРЛЫ ОРЫНДАР 
НАЗАРЫНА ҰСЫНЫЛЫП ЖҮРГЕН ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕНІҢ БІРІ  БОЛАТЫН. ОСЫНЫ ЕСКЕРГЕН 
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ 2019 ЖЫЛҒЫ «СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ 
ДИАЛОГ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ӨРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ» ДЕП АТАЛАТЫН 
АЛҒАШҚЫ ЖОЛДАУЫНДА  ЖАРИЯ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ДАУЛАРДА БИЛІК ПЕН ҚАРАПАЙЫМ АЗА-
МАТТАР ТЕҢ БОЛМАЙТЫНЫН, ОСЫ ОЛҚЫЛЫҚТЫ ЗАҢДЫҚ ТҰРҒЫДА РЕТТЕУ КЕРЕКТІГІН 
АЙТЫП, ТАПСЫРМА ЖҮКТЕГЕН БОЛАТЫН. ОСЫ БАҒЫТТАҒЫ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТЫҢ 
ЖАЙ-ЖАПСАРЫН БІЛМЕК НИЕТТЕ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАЛЫҚ СОТЫНЫҢ СУДЬЯСЫ МАРЛЕН 
КІРҒАБАЕВТАН  КӨКЕЙКЕСТІ САУАЛДАРҒА ЖАУАП АЛҒАН ЕДІК.

мұрат еткен біздің еліміздің де 
жария-құқықтық дауларды сапалы 
реттеуден сырт қалмауы  үшін 
қоғамның қызу талқысынан өткен 
Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекске (бұдан әрі - ӘРПК) және 
заңнамалық актілерге өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы 
тиісті заңға  Қазақстан Президенті 
2020 жылғы 29 маусымда қол 
қойған болатын. Бұл заң үстіміздегі 
жылдың яғни 2021 жылдың шілде 
айын бастап күшіне енеді, онда 4 
бөлім, 175 баптың 29 тарауы бар.  
Айтулы жаңа  занамада бұған дейін 
айтылған пікір, ұсыныстың бәрі 
ескерілген. 

– ӘРПК нені реттейді (қарым-
қатынастың қандай салалары 
бар). Мәселен, мемлекеттік 
органдар осы  әкімшілік кодекске 
бағына ма? Сондай-ақ, кодексте 
судьяның рөлі қандай болмақ, 
Әкімшілік процестің қандай 
артықшылықтарын айтуға 
болады.

– Өте, дұрыс сауал қойып 
отырсыз. Бұл заңнама да кодекс 
тараптардың қоғамдық-құқықтық  
даулар  бойынша қатынастарын 
реттейді. Сонымен бірге әкімшілік 
рәсімнің өзін реттейді, сәйкесінше 
соттар ғана емес, сонымен бірге 
мемлекеттік органдар да әкімшілік 

кодекске бағынады. Шындығында 
заманауи құжат, жаңа заң деп 
бағаланған Әкімшілік рәсімдік-
процестік кодекске үлкен міндеттер 
артылуда.  Өзіңіз қойған сауалға,  
кодекстегі ұстанымға сай алдағы 
уақытта әкімшілік процестегі 
судьяның рөліне ерекше басымдық 
берілген. Мәселен, әкімшілік 
процестегі судья – белсенді, іске 
қатысты өз пікірін айта алады, 
қосымша деректер сұратып, 
қажетті анықтамаларға сұраныс 
жасауға құқылы. Осы арқылы 
судья төрелікке жүгініп отырған 
қос тараптың мәселесіне сырт 
қарамай, әділдіктің салтанат 
құруына белсене араласып, жол 
көрсетіп, орын алған кемшіліктерді 
жоюға, тура төреліктің шығуына, 
Қазақстан Республикасының 
Конституциясында кепілдік 
берілгендей азаматтар құқығының 
мінсіз қорғалуына ықпал етеді. 

Қолданысқа енгелі отыр-
ған Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекстің  ең басты артықшылығы 
мен ерекшелігі – жария-құқықтық 
дауларды оңтайлы реттеуі-
мен байланысты. Заңнамада 
мемлекеттік құрылымдар мен 
қарапайым азаматтар арасындағы 
дауды шешудегі теңсіздікті жоюдың 
барлық мүмкіндігі қарастырылған. 

Айталық азаматтар құқықтық 
тұрғыдан жан-жақты сауатты емес. 
Олардың өз құқығын қорғауына, 
мемлекеттік қызметтің қателігін 
көрсетуіне сауатының таяздығы, 
өзіне деген сенімінің төмендігі аз 
кедергі келтірмейді. Соған орай енді 
тараптарға заңнамадағы барлық 
қарама-қайшылықтар мен дүдәмал 
тұстар азаматтардың мүдделерін 
ескере отырып, түсіндіріледі. 
Сонымен қатар, жаңа заңдағы 
тетіктер  халықтың  өзіне деген 
сенімін  де нығайтады деген ойдамыз. 
Өйткені, кодексте азаматтардың 
сотқа жүгіну мүмкіндіктерін 
жеңілдетуге, құқықтық  тұрғыдан 
қорғану тетіктерін кеңейтуге, 
қарапайым халықтың мемлекеттік 
органдар алдындағы әлеуетін 
көтеруге барынша жағдай жасалған. 
Демек,  1 шілдеден бастап әкімшілік 
іс жүргізу екі бөліктен тұратын 
болады: ол – Әкімшілік рәсімдер 
мен әкімшілік сот ісін жүргізу, осыған 
байланысты, «Әкімшілік рәсімдер 
туралы» және «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау 
тәртібі туралы» заңдар күшін жояды, 
сондай-ақ, 27-29 тарауларды қоса 
алғанда, азаматтық іс жүргізу 
кодексінің бірқатар нормасы  
және әкімшілік Әділет енгізуге 
байланысты басқа да кодекстер 

ЄРПК - 

АЗАМАТТАР ¬¦¬ЫFЫН МІНСІЗ 

¬ОРFАЛУЫНА Ы¬ПАЛ ЕТЕДІ
65 Заңда да көрініс табады, бұл 
туралы 2020 жылғы 29 маусымдағы 
«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы»  
Заң айтады.

ӘРПК-де ұлттық заңнама үшін 
жаңа қағидаттар қалыптасады: сенім 
құқығын қорғау, пропорционалдылық, 
құқықтардың басымдығы, ресми 
талаптарды теріс пайдалануға 
тыйым салу, соттың белсенді рөлі, 
сот талқылауының ақылға қонымды 
мерзімі және басқалар. Әкімшілік 
орган, Әкімшілік акт, әкімшілік әрекет 
(әрекетсіздік) сияқты жаңа құқықтық 
санаттар да енгізіледі.

– сенімге құқықты қорғау, яғни 
әкімшілік рәсімге қатысушының 
әкімшілік органның, лауазымды 
адамның қызметіне сенімі заңмен 
қорғалады;

– формальды талаптарды 
теріс пайдалануға тыйым салу, 
яғни әкімшілік органға, лауазымды 
тұлғаға әкімшілік рәсімге 
қатысушының құқығын іске асырудан 
бас тартуға, шектеуге, тоқтатуға, 
сондай-ақ заңнамада белгіленбеген 
талаптарды сақтау мақсатында оған 
міндет жүктеуге тыйым салынады;

– құқықтардың басымдығы 
қағидаты, бұл Әкімшілік рәсімдер 
туралы заңнаманың барлық 
күмәндері, қайшылықтары мен 
түсініксіздігі әкімшілік рәсімге 
қатысушының пайдасына түсінді-
ріледі;

– соттың белсенді рөлі деп сот 
әкімшілік процеске қатысушылардың 
түсініктемелерімен, мәлімдемелері-
мен, өтініш хаттарымен, олар 
ұсынған дәлелдермен және әкімшілік 
істің өзге де материалдарымен 
шектелмей, әкімшілік істі дұрыс 
шешу үшін маңызы бар барлық 
нақты мән-жайларды жан-жақты, 
толық және объективті зерттейтінін 

– тану туралы талап 
қоюлар (қандай да бір құқықтық 
қатынастардың бар не жоқ екенін 
тану туралы талап).

Әкімшілік істерді маманданды-
рылған аудандық және оларға 
теңестірілген әкімшілік соттар 
қарайтын болады, бұл ретте істердің 
кейбір санаттарын бірінші сатыдағы 
соттың қағидалары бойынша 
Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Соты және Нұр-Сұлтан 
қаласының соты қарайды.

Іс сотқа талап арыз берілген 
сәттен бастап қозғалған болып 
есептеледі және бірінші және 
апелляциялық сатылардағы 
соттарда ақылға қонымды мерзімде 
3 айға дейін, бұл ретте кассациялық 
сатыда 6 айға дейін қаралады.

Сонымен  бірге, аталған 
органдардың шешімдеріне 
шағымданудың ерекше тәртібі 
көзделген даулардың жекелеген 
санаттарын (мысалы, салықтық, 
кедендік даулар) қоспағанда, ӘРПК 
сотқа дейінгі міндетті шағымдануды 
да енгізеді.

ӘРПК қабылдау мемлекеттік 
органдар қызметінің ашықтығы мен 
тиімділігін арттыруға, мемлекеттік 
органдардың шешімдер қабылдау 
процесінде және жоғары тұрған 
органда және сотта мемлекеттік 
органдармен дауларды қарау 
кезінде азаматтар мен бизнестің 
құқықтарын қорғау кепілдіктерін 
бекітуге, сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін және сот жүйесіне 
жүктемені азайтуға әкеледі деп 
күтілуде.

– Жаңа заң халықтың игілігіне  
мүлтіксіз қызмет етуіне бізде 
тілектеспіз. Онлайн желісінде 
сұхбаттасуға келісім бергеніңіз 
үшін көп рахмет!

 Айтақын МҰХАМАДИ

– Марлен Болатұлы, Әкімшілік 
рәсімдік-процестік кодекс (ӘРПК) 
қашан қолданысқа енгізіледі?

– Өзіңіз жақсы білесіз, сот 
саласында үздіксіз реформалар 
жасалуда. Соның бір тарма-
ғы Әкімшілік рәсімдік-процестік 
кодекс. Президент тапсырмасынан 
кейін заң жобасын дайындау 
бойынша кешенді жұмыстар 
қолға алынды. Жоғарғы Сот пен 
Әділет министрлігі бірігіп жасаған 
жұмыстар барысында жария-
құқықтық даулар бойынша үздік 
нәтижелерге қол жеткізген елдердің 
тәжірибелері сарапқа салынып, 
әкімшілік әділет институтының 
оң ықпалы зерделенді. Мәселен, 
дамыған елдер тәжірибесі әкімшілік 
әділеттің мемлекеттік қызметтегі 
жауапсыздықты, шалағайлықты 
жойып, азаматтармен қарым-
қатынасты жандандыруға 
көмектескенін көрсетеді. Сонымен 
бірге әкімшілік әділет салтанат 
құрған елдерде азаматтар 
мемлекеттік органдармен соттасуға, 
кемшілігін көрсетуге қорықпайды. 
Өйткені заң мұндай дауларда 
қарапайым азаматтардың мүддесін 
жоғары қояды. Ендеше, әлемнің 
озық елдері қатарына қосылуды 

мен заңдардың нормалары өз 
қолданысын тоқтатады.

ӘРПК  мемлекеттік органдардағы 
ішкі тәртіпті, сондай-ақ соттардағы 
жария құқықтық қатынастар 
жөніндегі дауларды шешу тәртібін 
қоса алғанда, әкімшілік рәсімдерді 
жүргізу тәртібін реттейтін тәуелсіз 
Қазақстан тарихында алғаш рет 
қабылданған бірегей заңнамалық 
актіні білдіреді.

Дамыған елдерде әкімшілік 
соттар беделді болып табылады, ал 
судьялардың шешімдері мемлекеттік 
органдар жұмысының сапасына 
әсер етеді, онда шенеунік кейіннен 
сот оның шешімін азаматтың 
құқықтарын қорғау призмасы арқылы 
«тексеретінін» түсінеді. Әкімшілік 
әділетінің мақсаты міне, осындай. 
Сондықтан  мұндай жағдайда 
қоғамның мемлекеттік аппаратқа да, 
соттарға да сенім деңгейі жоғары.

– Шынымен де бұл заңнамада 
мемлекеттік органдардағы 
ішкі тәртіпті реттейтін болса, 
азаматтардың сотқа деген 
сенімі арта түсетіні даусыз. 
Азаматтық іс жүргізу кодексінің 
бір қатар нормалары, әкімшілік 
әділет енгізуге байланысты өз 
қолданысын тоқтады дедіңіз? 
Қолданыстағы заңнама ӘРПК 
енгізілгеннен кейін өзгере ме?

–  Әрине өзгереді. «Қазақ көш 
жүре түзеледі»  демей ме. Заңнама 
өндіріске енгізілген соң оның олқы 
тұстары толықтырылып отыруы 
заңдылық. Кодекстің тікелей 
күшіне енуімен бұл 10 кодекс пен 

түсіну керек; өз бастамасы немесе 
әкімшілік процеске қатысушылардың 
дәлелді өтініші бойынша қосымша 
материалдар мен дәлелдемелер 
жиналады, сондықтан сот қаралып 
жатқан іс шеңберіндегі құқықтық 
негіздемелер бойынша өзінің алдын 
ала құқықтық пікірін айтуға құқылы.

Сонымен қатар, ол әкімшілік 
органға түсінік береді және тек 
мемлекеттік органды ғана емес, 
сонымен қатар мемлекеттік басқару 
саласында өкілеттік берілген басқа 
субъектілерді де білдіреді (Өзін-
өзі реттейтін ұйымдар және т.б.). 
Әкімшілік актілердің өздері қолайлы 
– жаңа құқықтар беретін, міндеттерді 
тоқтататын, жағдайды жақсартатын 
және ауыртпалық түсіретін – 
құқықтарды тоқтататын, міндеттер 
жүктейтін, жағдайды нашарлататын 
болып бөлінеді.

Сонымен қатар, ӘРПК тараптың 
сотқа келесі талап-арыздармен 
жүгіну мүмкіндігін қарастырады:

– дау айту туралы талап қою 
(әкімшілік актінің толық немесе бір 
бөлігінің күшін жою туралы талап),

– мәжбүрлеу туралы талап 
қою (қолайлы әкімшілік актіні 
қабылдау туралы талап, мысалы, 
оны қабылдаудан бас тартылған 
не әкімшілік органның, лауазымды 
адамның әрекетсіздігі себебінен 
қабылданбаған),

– іс-әрекет жасау туралы талап-
арыздар (әкімшілік актіні қабылдауға 
бағытталмаған белгілі бір іс-
әрекеттер жасау немесе осындай 
іс-әрекеттерден бас тарту туралы 
талап),
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Әѕг іме СҮРТКІШұхиттың  арғы  
жағындағы  алып 
қаланың  орталық  
алаңында серуендеп 

жүрген едім. Елден келгелі үш 
айдан астам уақыт өткен. Қанша 
жерден өркениетті елдің әлемге 
әйгілі шаһарында жүрсем де, 
туып өскен ел-жеріме тез жетуді 
армандап, көңілім алып ұшып, 
асығумен көп күндерім өтті. Міне, 
ертең таң сәріде елге қайтамын. 
Уақыт жақындаған сайын 
тағатсызданып, бұрынғыдай 
күнді емес, енді, сағат, минутты 
да санап кетеді екенсің. Бала-
шағамды сағындым ба, осында 
өткізген үш айды ой елегінен 
өткіздім бе, алаңда қанен-
қаперсіз баяу ғана адымдап 
жүр едім. Қасымнан өте берген 
біреудің: 

- Excuse me, are you Kazakh? 
(Кешіріңіз, сіз қазақсыз ба?) - 
деген тосын даусы еріксіз жалт 
қаратты.

- Иә, қазақпын!
- Ассалам әлейкум, 

бауырым! - деп, күректей 
үлкен алақанымен қолымды 
қысқан жігіт ағасы, танысудың 
ишарасын білдіріп, өз есімін: 
- Ақмырза! - деді. Мен де аты-
жөнімді айтып, қолын қыстым. 

Астанадан осында келіп 
орналасқанына бес жыл 
болыпты. Әлде бір ірі компанияда 
қызмет ететінін айтты да әрбір 
қазаққа тән мінезбен «үйге жүр, 
қонақ бол»-дың астына алды. 
Рақметімді айтып, бас тарттым. 
Екеуіміз алаңда бірге серуендей 
жүріп біраз уақыт әңгімелестік. 
Ел-жұртты сағынғаны, көптен 
бері ашылып әңгіме айтпағаны 
аңғарылады. Менің азанда елге 
қайтатынымды естігенде, қызыға 
қарап көзі жасауырап кеткендей 
көрінді де: 

- Бауырым, аз ғана 
уақытыңды бөлші, маған! Ана 
тұрған дәмханаға жүр! Алаңсыз 
отырып бір сырласайықшы! - деп, 
қиылып тұрып, жалынғандай 
сыңай танытты. 

Әрине, келістім. Екеуіміз 
кең залдың түкпіріндегі 
у-шудан аулақтау бір орынға 
жайғастық. Жеңіл-желпі 
тағамдармен бірге ағылшын 
шәйіне тапсырыс бердік. 
Менің аздап жазушылықпен 
айналысатынымды естігенде, 
Ақмырзаның қос жанары жайнап 
шыға келді де: 

- О, бәрекелді! Нағыз 
«іздегенге сұраған»  дегеннің 
осы болды ғой. Айналайын, 
бауырым! Көптен бері ішіме 
сыймай жүрген бір сырымды 
саған ақтарайыншы! Міндетті 
түрде жазасың ғой, ия? - деп, 
«бұл шынымен жазар ма екен, 
қалай болады»  деген сыңаймен 
бір сәт жүзіме тесіле қарады. 

- Ағасы, егер әңгімеңіз 
қызықты болса, неге жазбасқа? 
- дедім. 

- Бәлкім, біреуге қызық 
та болар. Бірақ, мен үшін 
оның қызығынан гөрі шыжығы 
басымдау болар-ау! Дегенмен, 
менің аты-жөнімді нақты 
көрсетпеуге уәде бересің ғой?

- Уәде, Ақмырза аға, еш 
алаңдамаңыз! Жалпы, мұнда 
келгеніңізге біраз жыл болыпты. 
Елге қайту ойыңызда жоқ па? - 
деп сұрадым. 

- Е, ел жеріне қайтуды кім 
ойлаймайды дейсің. Жасым 
елуді еңсеріп қалды. Адам 
баласы егделенген сайын 
туып өскен жерін сағынып, кері 
қайтқысы келіп тұрады екен... 
- деді де, терең бір күрсініп, 
алдындағы шәйін қолына алып, 

сораптай бастады. 
Елден кетіп шет 

жайлағандардың арасында 
неше түрлісі бар. Біреулер 
қазынадан немесе қорлардан 
ақша жымқырып, ізін жасыру 
үшін де осылай шет елдерге келіп 
орнығыды. Ондайлар қашып-
пысып жүреді. Енді, бір тобы 
ресми билікке жақпай қалып, 
бас сауғалап кетуі де мүмкін. 
Бірақ, Ақмырза мұндайлардың 
еш біріне ұқсамайды. Егер өйтіп 
жүрген болса, көшеде сырттай 
көре салып, өзі шақырып 
тұрып, тілдеспес еді. Керісінше, 
көзге түсе сала, алды-артына 
қарамай қашып бой тасаламай 
ма. Қазір асықпай отырып, 
бірдеме айтқысы келеді. Оның 
бастала қоймаған әңгімесіне 
қызығушылық оянды да, айнып 
қалып жүрер деп ойлап, ептеп 
сөзге тартуға көштім. 

- Ағасы, елден неге кеттіңіз? - 
деген сұрағыма ол: 

- Е, бауырым! «Арқада қыс 
жайлы болса, арқар ауып несі 
бар»  демекші, туыс-туғаннан 
безіп, ел-жерден шалғайда 
жетіскеннен жүр дейсің бе? 
Шарасыздықтан да. Менің де 
намысым бар ер азаматпын 
ғой. Сол себептен де «сүрткіш»  
болып жүргім келмеді. Сөйтіп 
елден кеттім ғой. 

- Ағасы, сүркітшіңіз не? 
Жұмбақтамай айтсаңызшы! - 
деп, одан ары қызыға түстім.

- Енді, соның басын ашайын, 
іштегі бар сырымды ақтарайын 
дегендіктен алаңда серуендеп 
жүрген сені әдейілеп мұнда 
әкелген жоқпын ба? 

азушылығың болғаны 
тіптен жақсы болды. 
Бәлкім, бұл оқиғаға 
сен күлерсің. Бірақ, 

мен үшін соншалықты көңіл 
көншітерлік нәрсе де емес - деп, 
бір жөткірініп алды да, Ақмырза 
былай деді: 

- Егер есіңде болса, 
сонау жылдары біздің елде 
оңтайландыру деген бір науқан 
өтті ғой. Сол тұста қызметтік 
орным қысқарып, жұмыссыз 
қалдым. «Екі қолға бір күрек»  
деп кен қазып, батпақ илеп 
кететіндей жұмысшы болсаң, кез 
келген жерден нәпақа тауып жүре 
бересің ғой. Бастық болмасам 
да білдей бір маманмын. Екі 
ай бойы сандалдым. Ашпаған 
есігім қалмаған шығар. Сөйтіп 
жүргенде, бір мекемеде бос 
орын пайда болғанын танысым 
хабарлай қойды. Салып ұрып 
жеттім. Қаланың ескі бөлігінде 
орналасқан шағын ғана 
басқарма екен. 

Мемлекеттен қаржылан-
дырылатын, еңбекақысы аса 
көп болмаса да сенімді. Олай 
дейтінім, басқарманың өзі 
қысқармайтын, жекешеленіп те 
кетпейтін тұрақтылау. Босануға 
кеткен екі қабат әйелдің орны бос 
екен. Бала күтіміне байланысты 
үш жылсыз жұмысқа шыға 
қоймайтындықтан штатқа адам 
іздепті. Менің құжаттарыммен 
танысқан соң бәрі талапқа 
сәйкес болып қызметке дереу 
қабылдандым. 

Мекемеде ұзын саны он сегіз 
адам жұмыс істейді екен. Көбі 
қыз-келіншектер болғанымен, 
бастықпен қосқанда алты еркек 
бармыз. Оған да шүкір деуге 
болады. Бір кездері мекемеде 
жалғыз еркек болып та қызмет 
атқарғанмын. Өзімді тікелей 

басқаратын адам ер азамат екен. 
Жалпы, әйелдер басқаратын 
ұжым жайсыздау келеді. Не 
дегенмен, бөріктінің намысы 
бір дегендей. Бірақ, дәл біздің 
бөлімде мен жалғыз еркекпін. 
Бір кабинетте төрт маман қатар 
отырамыз. Ал, көрші кабинеттегі 
бөлімде өзім қатарлы төрт жігіт 
бірге істейді екен. Олармен 
жақын танысып, достасып 
та кеттім. Арасында қолым 
қалт еткенде, көрші бөлімнің 
жігіттерімен қауқылдасып, кіріп-
шығып жүремін. Төртеуі де жақсы 
азаматтар. Әзіліміз жарасады, 
оның үстіне бәріміз құрдас 
болып шықтық. Ал, бастығымыз 
бойы да еңселі, етек-жеңі де кең 
өте толық адам. Алғаш көргенде, 
мына алып денені қалай көтеріп 
жүреді екен деп іштей таңғалып 
едім. Өзінің жасы да біраз жерге 
барып қалған. Жетпістен асып, 
сексенге таяп қалған көрінеді. 
Бірақ, ешкімге жәбірі жоқ жақсы 
кісі секілді.

Хош, сонымен қызметіміз 
әдеттегідей жүріп жатты. Біздің 
бөлімнің жұмысы қым қарбалас. 
Қасымдағы екі келіншек, бір 
жас қыз бар, төртеуіміз кейде 
бас көтермей қаламыз. Ара-
тұра жұмыстан кейін екі-үш 
сағат қалып та жұмыс істейміз. 
Түскі үзілісті тас ұмытып кететін 
кездеріміз де болып тұрады. Ал, 
бізбен салыстырғанда, көрші 
бөлімдегі жігіттер бос отыратын 
секілді көрінеді. Бастық таңертең 
жұмысқа сағат оннан кейін 
келеді де, кешке беске таяу кетіп 
қалады. Оны қойшы, өзі би, өзі 
қожа, қашан келіп, қашан қоярын 
менен сұрамайды ғой. Бастық 
кеткенде көрші бөлімнің төртеуі 
де бірге жоқ болады. Мұнысын 
аз десең, бастық жұмысқа 
келмей қалса, кабинеттері 
құлыптаулы тұрады. Бөлімнің 
атауы да қызық. “Жедел атқару 
бөлімі”. Несін жедел атқарады? 
Мен бас сұққан сайын төртеуі 
анекдот айтып отыра ма, 
білмеймін, езулері күлкіден бір 
тыйылмайды. 

 Бірде қолым босай қалған 
соң көрші кабинетке кіріп, біраз 
әңгіме-дүкен құрып отыр едім. 
Хатшы қыз келді де: 

 - Қазір кімнің кезегі еді? - деп 
сұрады. 

- Омар, сен барып келші! 
- деді, бірі қарсы алдындағы 
жігітке. 

- Мен емес, Дәулеттің кезегі 
ғой - деп, ол қасындағыны 
нұсқады.

- Қане, тездетсеңіздерші! 
Бастық күтіп қалды, білесіңдер 
ғой! - деп хатшы қыз асықтырып 
еді, Дәулет орнынан тұрып 
шығып кетті. 

- Бастық сендерді кезекпен 
шақырып тұра ма? - десем, үш 
әріптесім жатып кеп сықылықтап 
күледі. Бөлім бастығы көзілдірікті 
жігіт: 

- Біз жедел атқарушылармыз 
ғой. Бастықтың жедел жұмысын 
кезекпен реттеп тұрамыз да! 
- деп қояды, қулана жымиып. 
Мұнда бір гәп барын сезген мен: 

- А, білдім. Сендер кезектесіп 
бастықпен шахмат ойнайтын 
болдыңдар ғой. Баяғыдан 
бері неге айтпайсыңдар? Мен 
шахматтан спорт шеберімін ғой 
- деп едім, әлгі үшеуі одан бетер 
қарқылдасып кеп күлсін. Сол 
сәтте біздің бөлімнің бастығы 
мені шақырып, шұғыл тапсырма 
бере қойды да әңгімеміз сол 
тұстан үзіліп қалды. 

ір күні көрші бөлімдегі 
жігіттердің бірі Сәкен 
басқармадағы барлық 
қызметкерлерді дастар-

хан басына шақырды. Ол 
министрлікке жаңа қызметке 
тағайындалыпты. Әріптестеріне 
қоштасу дәмін татқызуды 
жөн көріпті. Мекеменің 
бірінші қабатындағы асханаға 
жиналғанбыз. Көңілді отырыс 
болды. Есімде қалғаны үлкен 
бастығымыздың: 

 - Министрге турасын айттым. 
«Бұл баланың маған еңбегі 
сіңді. Өсетіндей жөні бар. Маған 
мінсіз қызмет көрсетті»  дегенді 
құлағына әбден құйдым ғой - деп 
әлсін-әлсін қайталай бергені.

Алғашында «маған» дегені 
біртүрлілеу естілсе де оған аса 
мән бермедім. Бірақ, әңгіме 
айтып, екі қолын сермегенде 
байқағаным, денесімен 
салыстырғанда қолдары тым 
қысқа секілді көрінді. Адам қатты 
семіргенде екі қолы қысқарып 
қалады екен-ау деп ойладым да 
қойдым. 

- Ағасы, сонымен әлгі 
“сүрткіш” болмайтыныңызды 
айтсаңызшы! - деп едім. Ақмырза 
көзін алайта маған бір сәт тесіле 
қарады да: 

- Сәл сабыр сақтай 
тұрсаңшы, бауырым! Соған келе 
жатырмын ғой. Сөздің соңын 
күтпей соншама дегбірсізденуге 
бола ма екен? ... Сонымен не 
деп тоқтадым? - деп, өзіме сауал 
тастады. 

- Адам қатты семіргенде екі 
қолы қысқарып қалады екен деп 
ойладыңыз...

- Иә, дәл солай ойладым. 
Сонымен, Сәкеннің босаған 
орнына жігіттер мені шақырды. 
Әрине, неге қуана-қуана 
келіспеске. Мен істеп жүрген 
бөлімге қарағанда, жұмыстары 
анағұрлым жеңіл. Сөйте тұра 
еңбекақысы да қомақтылау. 
Оның сыртында ай сайын 
жалақыға қосымша сыйақы 
және кәдімгі улы газ шығаратын 
жерлерде немесе шахтада 
істейтін жұмысшыларға 
берілетін үстемақы да бұл 
бөлімде бар екен. Мұның бәрін 
көре тұра қалай бармайсың, 
ондай май шелпекке. 

Бөлім бастығыма келіп, 
ұсынысымды айтып, өтінішіме 
қол қойдыруға бердім. Ол 
келіншек сөзіме зейін қойып 
тыңдап, өтінішімді мұқият оқып 
шықты да: 

- Жақсылап ойландыңыз ба? 
Кейін өкініп жүрмейсіз бе? - деп, 
қадалып тұрып сұрады. 

- Несіне өкінемін құдай-ау! 
Көрші бөлім дегенің батпан 
құйрық екен ғой. Жігіттер өздері 
шақырып отырғанда қалай 
бармаймын? 

- Жұмыстың жайын олар 
сізге жіті түсіндірген шығар. 
Сізге қатаң ескертіп қояйын! 
Біздің бөлімге қайта ораламын 
десеңіз, мен қабылдамаймын. 
Бұл бір. Екіншіден, сізге ауысу 
туралы бұйрық шыға салысымен 
орныңызға жаңа маманды 
жұмысқа аламын. Түсінікті ғой?

- Ой, ала бер, айналайын! 
“Ер жігіт екі сөйлемейді”. 
Мен өйтіп, кетіп қалып, қайта 
оралып жүретін мыжбалардың 
қатарынан емеспін. Кеттім бе, 
қайтпаймын. Уәде бере аламын. 

- Жарайды, онда өз 
обалыңыз өзіңізге! “Өзі жығылған 
бала жыламайды” деген сөз 
бар. Қалауыңыз көрші бөлім 
болса, мен сізге айтарым жоқ. 

Әжептәуір азамат деп сізді қатты 
сыйлап келген едім. Көңілім 
қалды, сізден де! Соңғы кезде 
біздің қазақ жігіттері намыстан 
жұрдай болыпты. Тіпті, сүрткіш 
болудан да арланбайды екен-ау. 
Жан тыныш отырып, мол ақша 
тапса болды, бұларға! - деді де, 
бөлім бастығы келіншек өтініштің 
аяқ жақ бұрышына “келісемін” 
деп өте анық жазды да қолын 
сүйкеп қоя салды. 

Алғысымды айтып шығып 
бара жатқанда оның аузынан 
шыққан “өз обалыңыз өзіңізге”, 
“намыстан жұрдай” деген сөзге 
таң-тамаша болдым. Не үшін 
“сүрткіш” деген сөзді қолданды? 
Оның да байыбына бара 
алмадым. 

Өтінішімді кадр бөліміне 
апардым. Сол сәтте басқарма 
бастығының бұйрығы бұрқ ете 
қалды да, мен Жедел атқару 
бөлімінің үстеліне барып 
қонжидым. 

Сағат төрттен кейін бастық 
үйіне кетті де бөлімдегі 
төртеуімізге еркіндік тиді. 
Тысқа шығып, көше бойындағы 
сыраханаға келіп жайғастық. 
Менің жаңа қызметімді жуып 
біраз гулеттік. Жаңа бөлімдегі 
жұмысымның жеңіл де жайлы 
әрі көңілді болатындығына бек 
сенімді болдым. 

ртеңінде ұйқыны 
қандырып, сағат он 
жарымда кабинетке 
келсем, әлгі үшеуі әлі жоқ 

екен. Қабылдау бөлмесіндегі 
хатшы қызға телефон 
шалсам, бастық онбірде 
келеді дейді. Бүгін басқарма 
бастығы шақырып, шахматпен 
сайысатын шығармын деп 
ойлап, интернетке кіріп, өзімше 
азын-аулақ дайындық жасаған 
болдым. Кешікпей әріптестерім 
де келді. 

- Бүгін кезекшілікке шығамын 
ғой. Бастық қашан шақырар 
екен? - деп, сұрап едім. 

- Сен жаңа адамсың. Бүгін 
бөлімде бол! Кезекшілікті әзірше 
біз үшеуіміз атқара береміз ғой. 
Ертеңнен бастайсың! Өзіңді 
өзің психологиялық жағынан 
жақсылап дайында! - деді, бөлім 
бастығы. 

Мен шахматтан білдей спорт 
шеберімін. Несіне дайындала 
беремін. Бастық неше жерден 
мықты шахматшы болса 
да, маған тісі бата қоймас. 
Алғашында әдейі ұтылған түр 
көрсетіп, біраз алдаусыратып, 
кейіннен тас-талқан етемін. 
Осылай ойлап, алақанымды 
ысқылап ертеңгі күнді асыға 
күттім. 

Түске дейінгі кезекшілікті 
бөлім бастығы өзі бастап, Омар 
қостап атқарып келді. Маған 
түстен кейін барасың деді. Екеуі 
де аса көп айналмады, ізінше 
қайта оралды. Соған қарағанда, 
шахматты қатырмайтын болса 
керек. 

Түскі үзілісте басқармадағы 
біреу туған күнін атап өтті. 
Асханада үстел қайыстырып 
мол дастархан жасаған екен. 
Тайлы-тұяғымыз қалмай түгел 
жиналдық. Мен төрдегі үстелдің 
аяқ жағында басқарма бастығына 
қарсы қойылған орындыққа 
жайғасып ішіп-жеуге кірістім. 
Өз басым майлы ет асаудан 
алдыма жан салмайтындардың 
қатарындамын. Бірақ, үлкен 
бастықтың қасында жіп есе 
алмайтыныма анық көз 
жеткіздім. Егделеген жасына 
қарамастан, тамақты ұрады-ақ 

М

Б

Е

Ж



9
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№10 (1013) 12.03.2021 ЄДЕБИЕТ АЙДЫНЫ

ОҚИҒА ІЗІМЕН

 Мәшһүр Жүсiп бiр күнi 
Баянауылға бармақ болып, жанына 
баласы Шарафиден мен сүйiктi 
немересi Төлеубайды ертiп, ат-
арбасына атын жегiп жолға шығады. 
Бозбай деген жерден аса бергенде 
немересі:

– Шөлдедім, – десе керек. Сонда 
Мәшһүр Жүсiп:

– Алдымызда тұрған бір үйге 
барайық, сонда сендердi бiр 
ауқаттандырып алайын, – деп өзi 
бастап бiр иесiз үйге алып келедi. 
Үйге тақай бергенде 12-13 жасар 
немересi Төлеубай:

– Ата, бiздiң алып шыққан 
тамағымыз жоқ қой, – дейдi.

– Қазiр не көрсеңдер де 
үндемеңдер, ештеңе сұрамаңдар, 
асықпай әлденiп алып сапарымызды 
жалғастырармыз, – деп, Мәшһүр 
Жүсiп төбесі құлаған екі бөлмелі 
үйге алып келеді. Өзі бірінші кiрiп, 
жерге жайғасып отырады. Атын 
байлап, соңынан балалары да 
кiредi. Сол уақытта атамыз бiр 
дұғаны оқи бастайды. Кенет өзiнен-
өзi алдарына дастарқан жайылады. 
Ұстап келе жатқан тiрi жан көрiнбесе 
де ет салынған табақ, түрлi-түстi 
тағамдарға толы ыдыстар келiп 
дастарқанға қойылды. Атамыз 
жақсы көретiн өрiк-мейiз де бар. Шай 
құйылған кеселер келiп, босаған 
ыдыстар жоғары көтерiлiп, ауамен 
қалқып есiктен шығып кете бердi. 
Олардың қайдан келiп, қайда кетiп 
жатқанын түсiнбеген Төлебайдың 
қорқып, дұрыс тамақтана алмай 
отырғанын сезген Мәшһүр Жүсiп:

– Қорықпай, iшiп-жеп, тойып 
алыңдар, – деп көңiлi қалағанын жеп 
отыра бердi.

Тамақтанып алған соң Мәшһүр 
Жүсiп тағы бір қысқа дұғаны 
оқығанда, алдарында жаюлы тұрған 
дастарқан көзден ғайып болады.

Мәшһүр Жүсiп балаларын ертiп 
жолға шығады. Жолшыбай:

– Жаңа ештеңе ұқпаған 
боларсыңдар, бiздi тамақтандырған 
жын-перiлер ғой,– дейдi.

Мәшһүр Жүсiптiң жын-перiлердi 
өз ырқына көндiрiп, өзi қалаған 
тағамдарды алдырып, дастарқан 
жайдыруы - әрине, адам нанғысыз 
ғажайып iс. Мәшһүр Жүсіп жын-періні 
өз ырзығына бағындыратындай 
әулиелік қасиетке білімнің арқасында 
қол жеткізді. Пайғамбарымыз (с.ғ.с) 
«Періштелер нұрдан жаратылған, 
жындар от жалынынан жаратылған, 
ал адам болса өздеріңе (Құранда) 
түсіндірілген нәрседен жаратылған» 
– деген.

Мәшһүр Жүсiптің өмірбаяны 
қызыққа толы болған. Бұхарда 
Мәшһүр Жүсіп шығыс 
медицинасымен және адамзаттың 
санасы жете бермейтін тылсым 
күштердің ілімімен әуестенеді. Оған 
мына екі уақиға куә болса керек:

• Біріншісі – белгісіз бір 
ақсақалдың моншаға түсіруі. Бiрде 
монша iздеп көшеге шықса, алдынан 
бiр ақсақал адам кез болып: - Жүр, 
балам, мына жерде монша бар, - 
деп бастай жөнеледi. Сәл жүрген 
соң шағындау, көзге қораш бiр 
моншаға әкелiп кiргiзiп, Мәшһүр 
Жүсіпті шешiндiрiп, арқа-басын 
ысып, кәдiмгiдей жуындырады. 
«Е, осындайды кәсiп етiп жүрген 
бiр мүсәпiр екен ғой» деп ойлаған 
Мәшһүр атамыз қызметi үшiн деп 
шалға ақша ұсынса, ол алмайды. 
Iшiнен: «Апырмай, шайхы адам екен 
ғой» деп ойлаған Мәшһүр Жүсіп 
рақметiн айтып, сәл былай ұзай бере 
артына қараса, монша да, жаңағы 
шал да жоқ. Бұның не керемет 

МӘШҺҮР ЖҮСІП ӘУЛИЕ

екен. Ол ол ма, сапар кесемен 
үш мәрте майлы сорпаны 
қылғытып алып, артынан қымыз 
бен шұбатты бірінен кейін бірін 
айдап жатыр. Еңгезердей дене 
мен бес биенің сабасындай 
қарынды толтыру қайдан оңай 
болсын. Жұта береді екен. 

Осылайша екі сағатқа 
созылған түстенуден кейін 
әдеттегідей жұмысқа кірістік. 
Бөлімдегі үшеу: 

- Ал, Ақмырза! Кезекшілігің 
сәтті өтсін! Бастық кешке дейін 
сені біраз әбігерге салатын 
шығар - десіп, жымың-жымың 
етеді. 

- Көрсін, спорт шеберінің 
шахматты қалай шашатынын! 
- деп, мен өзімше мәз болып 
отырмын. 

 Өстіп айтып ауыз жиғанша 
хатшы қыз келіп “кезекшілікке” 
шақырды. Ат шаптырым кең 
кабинетке кіргенімде, бастық 
та орнынан баяу көтеріліп, 
пиджагін шешіп орындығының 
арқалығына жауып қойып 
жатыр екен. Маған да пиджак 
шешуді бұйырып, екі жеңді 
түруді тапсырды. Жан-жаққа көз 
жүгіртсем, тігулі тұрған шахмат 
көрінбейді. Бастық шалбарының 
белдігін босатты да маған: 

- Жүр! - деп бұйырды. 

оңынан ердім. Шахмат 
ойнайтын жеке бөлмесі 
бар, сонда асықпай 
кең отырып, шайқаспақ 

екен ғой деп топшыладым. 
Бұрыштағы бір бөлменің есігін 
ашып кірді. Менде кірдім. 
Әжептәуір кеңдеу болғанымен... 
Мәссаған... бөлмесі түскір бар 
болсын... кәдімгі әжетхана! 

- Қой-ей, онысы несі?! - деп 
менің даусым қаттырақ шығып 
кеткені соншалық, дәмхананың 
анандай жерінде тамақтанып 
отырған бір топ адам жалт 
қарады. Бас иіп, олардан кешірім 
сұрауыма тура келді. Ақмырза 
сөзін жалғастырып: 

- Сөйтсем... Қазақтың 
«бақсам бақа екен»  дейтініндей, 
менің шахмат ойнауға 
шақырады деп ойлап жүргенім, 
мүлде кереғар нәрсе болып 
шықты. Бастық унитазға отыра 
сала гүрілдетіп, ішіндегісін түгел 
ақтарып жібергендей болды. 
Адам баласы төзгісіз сасық иіс 
қолқаны қауып барады. Дереу 
шығуға бет алдым. 

- Әй, қайда барасың? Мен әлі 
болған жоқпын. Қолыңа бір бума 
қағаз алып дайын тұр! Сосын, 
ана бұрышта тұрған құманды 
алып артымды жақсылап 
жуасың, мына тұрған сұйық 
сабынмен жақсылап сабында! - 
деп, бастық бұйыра зіркілдеді. 

- Қойыңыз, басеке! Мен ондай 
мазағыңызға көне алмаймын! - 
дедім де шығып жүре бердім. 

Семіздік дегеннің 
соншалықты лас дүние 
екендігіне сол жолы көзім жетті. 
Әлгі бейшара бастық ауыр 
дәретке отырғаннан кейін арт 
жағын сүрте алмайды екен ғой. 
Екі қолы ол жеріне жетпейді 
екен. Сол үшін басқармада бір 
бөлім ұстап отыр. Хатшы қыз 
соңымнан ере келіп, Омарды 
ертіп алып кетті. Мен сол 
сәтте қызметтен өз еркіммен 
кететінімді мәлімдеп, бөлім 
бастығының қолына арызымды 
қалдырып кетіп қалдым... 

Басқарма бастығының екі 
қолы қысқа болғанымен, құрығы 
ұзын екен. Мені ешбір жерге 
қызметке қабылдатпай қойды. 
Сөйтіп, жат жерде күн көріп 
жатқан жайым бар. Ол семіз 
тірі тұрғанда мен елге бара 
алмаймын. Жасы жеткен адам 
ғой, егер олай-бұлай болып кетті 
деген бір хабар жетсе, сол сәтте 
елге қайтамын - деп, Ақмырза 
сөзін аяқтады.

Қуандық ШАМАХАЙҰЛЫ

                  ЖЫНДАРFА 
ДАСТАРXАН  ЖАЙFЫЗFАН - 

АТАҚ-ДАҢҚЫ АЛТЫ АЛАШҚА ЖАЙЫЛЫП, ӘУЛИЕ АТАНҒАН ҚАСИЕТ ИЕСІ 
- МӘШҺҮР ЖҮСІП КӨПЕЙҰЛЫ. ҒҰЛАМАНЫҢ ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН 
ЖАН-ЖАҚТЫ ЗЕРТТЕУМЕН КЕЛЕ ЖАТҚАН ӨЗ ҰРПАҒЫ ӘСЕТ ПАЗЫЛОВТЫҢ 
ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ МЫНАДАЙ МӘЛІМЕТТЕРДІ ОҚЫРМАНДАРДЫҢ НАЗАРЫНА 
ҰСЫНҒАНДЫ ЖӨН КӨРДІМ.

екенiн түсiне алмаған ол ертеңiнде 
медреседегi ұстазына баян етедi. 
Ол қуана тыңдап: «Балам, құдай 
жарылқаған екен, сенiң барғаның 
Қожа Бахауеддин Нақышбәндінiң 
моншасының орны едi. Саған 
назары түсiп, шомылдырған өзi 
болар, сiрә. Ендi саған қасиет қонды, 
аузыңнан шыққан сөздiң бәрi лепес, 
қабыл болады!»  –  деп, қолын жайып 
батасын берiптi.

• Екіншісі – жұма күні намаз 
уақытында сол ақсақалдың жерге 
«Жетпіс үш, жетпіс үш»  – деп 
жазып, көзден ғайып болуы. Бұхарда 
оқып жүрген Мәшһүр Жүсіп бiрде 
жұма намазынан келе жатса, 
үстiнде қара шапаны, қолында аса 
таяғы бар ақсақал адам алдын кес-
кестей бередi. Үлкен кiсi ғой, жолын 
кеспейiн деп, Мәшһүр Жүсіп бөгелiп, 
қол қусырып сәлем бередi. Әлгi 
ақсақал сәлем аларда қолындағы 
аса таяғын жерге шанша салады. 
Басында темiрi жоқ жаңағы таяқ 
жерге қадала кiрiп, дiрiлдеп тұра 
қалса керек. Кенет таяғын қайтадан 
қолға алған қария Мәшһүр Жүсіпті 
үш айналып, о жер, бұ жерiнен 
таяғымен түрткiлеп, «жетпiс екi, 
жетпiс үш» деп керi айналып жүре 
бередi. Аң-таң болған Мәшһүр Жүсіп 
мына кiсi маған 72-73 сағатта өлесiң 
деп кеттi ме деп айран-асыр болады. 
Үйге келiп ұйқыға жатқан соң түсiне 
аруақтар кiрiп, мазасын алып 
шығады. Сөйтiп, шалдың айтқан 
72-73 сағатынан аман-сау өтедi. 
Ендi 72-73 күнде дәмiм таусыла ма 
деп, күн санауға айналады. Бұдан 
да сау-саламат өткесiн, ғұмырының 
73 жыл боларына сенедi. Аталмыш 
оқиғалардан кейін Мәшһүр Жүсіп ақ 
десе алғыс, қара десе қарғыс болып, 
айтқан сөзі лепес болады екен.

 Ұлы ойшыл өзінің өлер сәтін 
болжап, сол сәтке үлкен дайындық 
жұмыстарын да жүргізгені де 
баршамызға аян. Ал енді Мәшһүр 
Жүсіптің денесінің 21 жыл ашық 
жатуы   – әлі күнге дейін жұмбақ. 
Мәшһүр Жүсіп үлкен баласы 
Шәрәпиденге: «Мен өлгеннен 
кейін қырық бір жылға дейін денем 
бұзылмайды. Тірі адам көзі көреді, 
серт етем. Тек жаздың ыстық айлары 
ақыретімді айырбастап отырыңдар, 
қыс керегі жоқ. Сонда көздерің 
жететін болады»,- деп өсиет етеді. 
Біреулер денесін шірітпейтін арнайы 
дәрілік шөптер ішкенін айтады. 
Ондай дәрі болса басқа әулиелер не 
болмаса бақсылар, тіпті байлар неге 
қолданбады екен... Тіпті топырақтың 
құнарлылығын да алға тартанындар 
бар. Қалай болғанда да күн сәулесінің 
қаншалықты көлемде түсетіні мен 
зиратының басынан шығатын, 
биіктігі бір жарым, ені бір кезге таяу, 
қалыңдығы 20-30 сантиметр жалпақ 
ақ тасты қабырғаға ілгізуі жұмбақ 
күйінде қалмақ. Қалай дегенмен 
де бұл - Алланың әмірімен болған 
жағдай. Д.Әбілев өз естелігінде: 
«Біз барғанда Мәшекең болашақ 
мавзолей-зиратының астыңғы 
қабатынан лайықталатын бөлме - өзі 
жататын орнын қазып жатқандардың 
қасында тұр екен.

– Қазыңдар! Терең қазыңдар. 
Мәшһүр қашып кете алмайтындай 
етіп қазыңдар! - деп сылқ-сылқ 
күледі де, - және кең қазыңдар. Он-
он бес адам сыятындай кең болсын. 
Кірпіштері берік қалансын, - деді. – 
Тірлігінде ұры-қарылардың, озбыр, 
қиянатшыл, аю мінез әкімдердің қара 
халыққа жасаған қиянатын қызыл 
тілмен қылыштаған Мәшһүрдің 
шатағы аз боп па? Тірімде тістері 
батпаған сол сойқандар мен көз 

жұмғансын өш алуға үстімнен 
арыз жаудырып, мұңкір-нәңкірге 
тергеттірмей қоймас. Сонда менің 
мұндағы дұрыстығымды қорғауға 
бірнеше періштелер келер… Кең 
қазыңдар, - деп Мәшекең сылқ-сылқ 
күлді. Қазушылар да күлді», –   деп 
жазады.

1927 жылы дүние келген Қалиұлы 
Қаратай Ескелдіде Мұхаммед 
Фазылды көргенін баяндап берген 
болатын. «Мен және 1926 жылы 
дүниеге келген Ермек, Қанапия 
деген екі бала жаяу Ескелдіге 
келдік. Келсек, мұғалім /Мұхаммед 
Фазыл/ күрең биесін жегіп келіп, енді 
кіріп жатыр екен. Есіктен кіргенде 
бұрышта пеш тұр. Оның бойында 
насыбай үккіш тұрды, қалғандары 
есімде жоқ. Мұғалім құран оқыды. 
Берген ақшамызды алмады.

– Біз әдейі келдік қой, атамыздың 
жатқан жерін, түрін көрейікші   – деп 
өтіндік.

Сонда мұғалім:
– Әй, болмадыңдар ғой, 

көңілдерің қалмасын, – деп, 
адам бойы қазылған төменгі 
жаққа сатымен түсіп, шам жақты. 
Ешқандай да қақпақ көрмедік, 
шаммен төмен түсетін жер, ортада 
тұрса керек», – деп Қаратай 
ақсақал сыр шерткен болатын. Ал 
1921 жылы дүниеге келген Серік 
Аманжарұлы «...Қасенғали ...төмен 
түсіп, шамның жарығымен атаның 
үстіне ақ жаптық. Мен көрейінші деп 
өтіндім... Содан бірінің үстіне бірін 
жаба берген ақ маталарды дененің 
ортан беліне дейін көтердік. Сонда 
алғашқы жабылған ақ маталардың 
қурап жерге түсіп жатқанын көрген 
Мухаммед Фазыл «күнә болар, 
жерден жинап алайық», - деді. Біз 
солай істедік. Жарықтық, атамыздың 
бет-бейнесі сол қалпы жатыр. Бейне 
ұйықтап жатқан жан тәрізді...» - деп 
сөзін аяқтаған болатын. Сөзіміз 
дәлелді болу үшін Мәшһүр Жүсіптің 
немересі Қуандық Пазылұлының 
әңгімесіне құлақ түрелік. «Бала 
кезден есімде, 1947-1948 жылдар 
болар, бейіт ауыз үйден, төр үйден 
тұратын. Төр үйінің есігі қылуеттің 
қақпағындай. Қақпақты көтеріп 
ашып, сатымен түсетін. Қараңғы. Екі 
қария дәретін алып түсіп, денесіне 
ақ жабады. Мен баламын. Алдын 
ала жағып, дайындап қойған шамды 
маған «алып бер» дейді. Апарып 
берем. Бала болсам да құлағымда 
мына сөз қалып қойыпты. Уәли деген 
ауылдық кеңестің төрағасы бар еді, 
сол қарын тұсын саусағымен басып 
көріп, «былпылдап, жұмсақ жатыр», 
–  деді. «Тек бақайының тырнақтары 
түсіп қалған екен», - дейді. Мәшһүр 
Жүсіптің немересі Сүйiндiк Көпеев 
марқұм да өз естелігінде: «1946 
жылы Сәбит Мұқанов келiп, қабiрдiң 
iшiне түскен едi. 1950 жылы өзiм 
де түсiп, денесiн сипаған едiм, 
сонда жадағай жерде жатса да, 
бiртүрлi хош иiс шығып тұрды. 
Ешбiр құрт-құмырсқа, көрдi жайлап 
алатын сасық күзен, тышқанның iзi 
бiлiнбедi», –  деп жазған болатын. 
1930–1932 жылдары Қазақстанды 
әйгілі ұлы жұт, аштық жайлағаны 
мәлім. Осы аштықтың салдарын 
болжай білген Мәшһүр Жүсіп 
өлерінен бір жыл бұрын өзінің асын 
бергізіп, жаназасын оқытып, жоқтау 
айтқызған.

 Иманғали Мәненұлы 
Құрмандомалақ деген жерде қыстап 
отырған Мәшһүр Жүсіпке сәлем 
беруге келе жатып, жолда сәл 
жылынып алайын деп бір малшының 
үйіне соғады. Амандық-саулық 
сұрасып болған соң малшы:

– Кеше Әбжалап диуана Мәшһүр 
Жүсіп Көпеевті тосып отырып үсіп 
қалыпты. Тірі ме, өлі ме, соны білмей 
дал болып отырмыз – депті.

– Ойбай, Әбжалап диуана дегенің 
Қаржас руының ішіндегі Жәдігерден 
тараған Жұматай Тышқанбайұлы 
емес пе? – деп Иманғали орнынан 
асығыс тұра бергенде, малшы:

– Келгенің жаңа ғана еді, асығып 
қайда кеттіңіз? – дейді.

– Әбжалап диуана үйінен жеті 
қадам шығып, асасын «Алла хақ» 
деп жерге соққанда қара құсқа 
айналып ұшып кететін құдіретті күш 
иесі ғой, Мәшһүр атамның отырған 
жеріне кеш батпай жетейін, – деп 
отырған Иманғали аттанып кетеді.

Көп ұзамай Мәшһүр Жүсіп 
Көпеев түскен шаңыраққа келіп, 
отырған адамдарға сәлем беріп 
кіріп келеді. Мәшһүр Жүсіп Көпеев 
ештеңе болмағандай сәлемін алып:

– Төрге шық, шаршаған 
шығарсың, деміңді ал, – деп өзінің 
күнделікті орнына отырады.

Иманғали шымылдықтың 
артынан шығып жатқан дауысты 
естіп, құлағын түрсе:

– Я, Алла, бар екенсің ғой. 
Намазымды Мәшекең шығаратын 
болды, ризамын, – деп қарқ-қарқ 
күліп жатқан Әбжалап диуана екен.

– Бүгін сен осында қон, ертең 
азаннан қалмай Әбжалап та жан 
берер, жерлеп бір-ақ қайт. Ол да бір 
Алланың еркесі ғой, – деген Мәшһүр 
Жүсіп Көпеевтің сөзінен кейін іштей 
екі-үш күн кешігермін деп жоспарлап 
отырған Иманғали:

– Сіздің айтқаныңыз болады, – 
деді.

Бөлмедегі тыныштықты сырттан 
естілген ащы дауыстар бөліп 
жіберді. Бұлар Әбжалап диуананың 
туыстары болатын.

– Хабар келісімен тұра шаптық 
– деп көздеріндегі жастарын 
жеңдерімен сүртіп, ішке енді.

Ертеңінде азан уақытында 
Әбжалап диуана көз жұмды. Мәшһүр 
Жүсіп Көпеев:

– Ал, жігіттер, қайла, күрек алып 
жер қазыңдар, – деген соң лажы бар 
ма. Иманғали және Қаржастың екі-
үш жігіті бар бет қаратпайтын аязда 
Мәшһүр Жүсіп Көпеев көрсеткен 
жерді қаза бастады. Қыстың аяғында 
жер борпылдақ кұм сияқты қазылар 
деп кім ойлаған. Ештеңеге түсінбеген 
жігіттер бір-біріне қарап тұрып қалса 
керек. Мәшһүр Жүсіп Көпеев:

– Кілемді әкеліңдер – деп, ортаға 
кілемге оралған Әбжалап диуананың 
денесін көтеріп, төрт жігіт те жетті. 
Құран оқылып болған соң жігіттер 
кілемді ашса, масқара, кілемде құр 
кебіні ғана жатыр.

– Астафыралла, – деп тұрғандар 
ештеңеге түсінбей, бәрі Мәшһүр 
Жүсіп Көпеевке қарап қалыпты. 
Сонда қабір басында тұрған 
ақсақалдардың бірі:

– Ойбай-ау, жаңа ғана болған 
мәйіт қайда кетуі мүмкін? – деп, 
кілемге жақындай бергенде бірнеше 
ақ шағала құс ұшып келіп, жұрттың 
мазасын алса керек. Қыстың қақаған 
аязында өз-өздерімен құс қуып, 
әуре-сарсаңға түскен жұртқа қарап, 
Мәшһүр Жүсіп:

– Е, Әбжалаптың денесі қабірде 
жатпас, Мәшһүрдің денесі қырық бір 
жыл бүлінбес, – деп басын шайқаса 
керек.

Автор: Жанаргүл ҚАДЫРОВА

«Мәдениет порталынан» 
алынды.
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Данный формат будет 

доступен студентам, ко-

торые обучаются по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета и магистра-

туры. Систему планируется 

применять для проведе-

ния экзаменов в 2021/2022 

учебном году. Решение бу-

дет принимать руководство 

вузов. Также потребуется 

согласие самого студента. 

"Единая биометрическая 

система обеспечивает об-

работку, сбор и хранение биометриче-

ских персональных данных, их проверку и передачу в вуз. Сам процесс 

идентификации достаточно прост. Изначально студенты должны 

будут зарегистрироваться в ЕБС. Непосредственно перед началом 

экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга – произнести 

перед камерой случайную числовую последовательность.

 Система оценит и запомнит поведение пользователя и иденти-

фицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам 

будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допуска-

ется до экзамена", – говорится в сообщении российского правительства. 

Как отмечает посольство Казахстана в России на своем официальном 

сайте, этот формат будет доступен в том числе и казахстанским студен-

там, которые учатся в российских вузах. Это позволит им не приезжать в 

вуз и сдать сессию удаленно. 
«АЛАТАУ- АҚПАРАТ»

РАЗРЕШИЛИ СДАВАТЬ 

СЕССИЮ УДАЛЕННО

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИИ ПОЯВИЛОСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, В СООТВЕТСТВИИ 

С КОТОРЫМ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ РОССИЙСКИЕ 

ВУЗЫ СМОГУТ ПРОВОДИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕ-

СТАЦИЮ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ С ПОМОЩЬЮ 

ЕДИНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ЕБС). 

МЕДАЛЬ НАШЛА СВОЕГО ГЕРОЯ
Ученица 10 класса На-

зарбаев Интеллектуальной 
школы города Талдыкорган 
Анель Башарова стала об-
ладателем нагрудного знака 
«Медаль Елбасы». 

Самый крупный чел-
лендж страны «Медаль Ел-
басы» был направлен на 
комплексное развитие моло-
дежи в возрасте от 14 до 29 
лет. Все они на протяжении 
шести месяцев читали кни-
ги, помогали окружающим, 
изучали культурное насле-
дие и занимались спортом. 

В таком масштабном 
проекте изъявила желание 
участвовать Анель. Несмо-
тря на карантинный режим 
и переход к новому формату 
обучения наша юная герои-
ня инициировала волонтер-
ский проект по обучению 
детей медицинских работ-
ников города Талдыкорган. 
В неделю два раза она препода-
вала уроки английского языка в 
онлайн режиме. 

По правилам проекта нужно 
было самостоятельно учится 
управлять своим временем, ста-
вить перед собой цели и систе-
матически добиваться их, вести 
здоровый образ жизни и посто-
янно развивать себя. Для обрат-
ной связи к каждому участнику 
был прикреплен наставник. 

Самым душевным приобре-
тенным навыком в секции «На-

ритм и выполнять требования, 
но благодаря другим ребятам в 
группе появляется мотивация 
не сдаваться, а идти вперед 
и достигать своей цели. Спло-
ченная группа и хороший на-
ставник помогли ей дойти до 
финишной линии и стать луч-
шей версией себя.

- Участвуя в этом проекте, 
я научилась правильно рас-
пределять свое время и ста-
ла намного продуктивнее чем 
раньше. Научилась готовить 
необычные блюда, больше 
читать и открыла для себя но-
вый и теперь любимый жанр: 
новелла. Начала заниматься 
спортом в домашних условиях 
без отговорок и улучшила свой 
навык английскийского языка. 
Нашла единомышленников, 
которые тоже стремились к вы-
сокому росту, самодисциплине 
и саморазвитию, - подытожила 
интервью Анель Башарова, об-

ладатель нагрудного знака «Ме-
дали Елбасы».

В 2020 году программа «Ме-
даль Елбасы» охватила более 11 
тысяч участников, 600 наставни-
ков, 17 региональных координа-
торов и экспертов. Обладатели 
медали Елбасы получат преиму-
щество при присуждении образо-
вательных грантов в установлен-
ном законом порядке.

Карина ПФАЙФЕР

ОФИЦИАЛЬНО

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ

циональное наследие» для Анель 
стало приготовление национальных 
казахских блюд, где каждое блюдо 
имело свою историю и специфику. В 
этом ей помог самый близкий чело-
век – бабушка. 

Получить хорошие баллы в на-
правлении «Таланты и навыки» 
Анель смогла благодаря знаниям по 
фото-видео съемке и монтажу. Она 
смогла удивить команду жюри не 
только яркими фото-работами и ро-
ликами, но и прочитанными книгами. 

Как рассказывает Анель в пер-
вые недели было сложно войти в 

Среди интерактивных технологий обучения 
всё большую популярность получают кейс - тех-
нологии. Кейс-технология (кейс-метод) – это 
интерактивная технология обучения, на основе 
реальных или вымышленных ситуаций, направ-
ленная не столько на освоение знаний,сколько на 
формирование у учащихся новых качеств и уме-
ний. Главное её предназначение – развивать спо-
собность разрабатывать проблемы и находить их 
решение, учиться работать с информацией. При  
этом акцент делается не на получение готовых 
знаний, а на их выработку, на сотворчество учи-
теля и ученика. 

Кейс – метод совмещает в себе такие пре-
красно зарекомендовавшие себя методы, как ме-
тод проектов, ролевая игра, ситуативный анализ 
и многое другое. При решении общей проблемы 
на уроках русского языка и литературы полезной 
оказывается совместная деятельность, которая 
позволяют всем учащимся полностью осмыслить 
и усвоить учебный материал, дополнительную 
информацию, а главное – научиться работать со-
вместно и самостоятельно. Кейс-технология при-
менима в преподавании любых предметов, если 
основные задачи, поставленные на уроке - это 
обучение навыкам критического мышления, при-
нятия решений независимого характера. Самыми 
удобными для использования кейс-технологии 
являются уроки русского языка и литературы, по-
скольку именно на этих уроках при работе с тек-
стом мы подводим детей к той или иной мысли.

Выделяют основные этапы создания кейса:
1. Определение целей.

2. Подбор необходимых источников.
3. Подбор и подготовка материалов для кей-

са.
Примерами кейсов могут быть сборники прак-

тических задач, сборники деловых игр, диски с 
презентациями уроков и прочее.

Главное отличие кейса от задачи: задача име-
ет решение и путь к нему, даже если и не один. 
Кейсы имеют много решений, приводящих к рас-
крытию той или иной проблемы.

К кейс - методам, активизирующим учебный 
процесс, относятся

* • метод инцидентов, когда обучающийся сам 
должен отыскать недостающую информацию;

* • метод разбора деловой корреспонденции;
* • игровое проектирование;
* • ситуационно-ролевая игра;
* • метод дискуссий;
* • кейс - стади или метод ситуационного ана-

лиза (метод анализа конкретных ситуаций, ситуа-
ционных задач и упражнений).

Ситуационные задачи (или кейсы) – задачи, 
позволяющие ученику осваивать познаватель-
ные операции последовательно в процессе ра-
боты с информацией: ознакомление – понима-
ние – применение – анализ – синтез – оценка. 

Эта задача носит ярко выраженный практико-
ориентированный характер, но для её решения 
требуется конкретное предметное знание. Часто 
для её решения необходимы знания нескольких 
предметов. Обязательным элементом задачи 
является проблемный вопрос. Только сформу-
лировать его надо так, чтобы ученику захотелось 
найти ответ.

При решении ситуационной задачи учитель 
и ученики преследуют две разные цели: для уче-
ника – найти решение, соответствующее данной 
ситуации, для учителя - освоение учащимися спо-
соба деятельности и осознание его сущности.

Кейсы могут быть представлены в различной 
форме: от нескольких предложений до множе-
ства страниц. Однако следует иметь в виду, что 
большие кейсы вызывают у обучающихся неко-
торые затруднения по сравнению с малыми, осо-
бенно при работе впервые.

Наиболее простой вариант кейса – учащим-
ся дается некий отрывок текста, несущего в себе 
нравственную проблематику, и предлагается при-
думать, предугадать, как будут развиваться со-
бытия дальше. Например, рассказ Льва Толстого 
«После бала» или отрывок из произведения того 
же писателя «Детство», где основой анализа мо-

жет стать поступок мальчика, имеющего очень 
чуткую, «жалостливую» натуру, тем не менее, 
поддаётся всеобщему негативному порыву и 
вместе со своими товарищами издевается над 
другим мальчиком.

Практически любой учитель, который захочет 
внедрять кейс-технологии, сможет это сделать 
вполне профессионально, изучив специальную 
литературу, имея на руках учебные ситуации. 
Однако выбор в пользу применения интерактив-
ных технологий обучения не должен стать само-
целью: ведь каждая из названных технологий 
ситуационного анализа должна быть внедрена 
с учётом учебных целей и задач, особенностей 
учебной группы, их интересов и потребностей, 
уровня компетентности, регламента и многих 
других факторов, определяющих возможности 
внедрения кейс-технологии, их подготовки и про-
ведения.

Подводя итог вышесказанному, хочется 
привести слова великого русского писателя 
Л.Н.Толстого: «Знание только тогда знание, ког-
да оно приобретено усилиями своей мысли, а не 
одной памятью». 

А. ШЕСТАК, 
Учитель русского языка и литературы

КГУ «Средняя школа № 7 
им. К. Ушинского» город Талдыкорган

ЕЛБАСЫ ПРИНЯЛ АСКАРА МАМИНА И АСЕТА ИСЕКЕШЕВА
Глава правительства рассказал о проводимой 
работе по сохранению устойчивости нацио-
нальной экономики в условиях кризиса.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял 
премьер-министра Аскара Мамина, сообщается на сайте elbasy.
kz.

Глава правительства рассказал о запланированных мерах 
по реализации дорожной карты, направленной на выполнение 
предвыборной программы партии NurOtan "Путь перемен: до-
стойную жизнь каждому!".

Аскар Мамин также сообщил о проводимой работе по сохра-
нению устойчивости национальной экономики в условиях кризи-
са, вызванного глобальной пандемией.

"Перед правительством стоит задача обеспечить рост эко-
номики выше 3%. Сегодня основными драйверами являются 
обрабатывающая промышленность, строительство, сельское 
хозяйство. Наблюдается восстановление сектора услуг. Для 
поддержки субъектов предпринимательства будут реализованы 
меры прямого действия по трём направлениям стимулирования 

деловой активности: обеспечение доступа к финансированию, сни-
жение нагрузки на бизнес, расширение доступа к рынкам сбыта", 
– сказал Аскар Мамин.

Собеседники также отметили важность дальнейшей работы по 
привлечению инвестиций в национальную экономику. 

Также Елбасы принял помощника Президента – секре-
таря Совбеза Асета Исекешева.

На встрече Асет Исекешев рассказал Нурсултану На-
зарбаеву о ходе исполнения поручений, данных на заседа-
нии Совета безопасности.

"Мы провели заседание Совета безопасности, где обсу-
дили весьма серьёзные вопросы. Утвердили соответствую-
щую стратегию, в рамках которой необходимо выстроить 
работу. Аппарату Совета безопасности нужно контролиро-
вать ход исполнения поставленных в ней задач", – поручил 
Елбасы.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев особо акцентировал 
внимание на вопросе развития отечественного военно-
промышленного комплекса.

Асет Исекешев также доложил о ходе разработки плана 
мероприятий по реализации Стратегии национальной безо-

пасности на 2021-2025 годы и проводимой аппаратом СБ работе 
по выявлению угроз безопасности граждан и выработке систем-
ных мер по их предупреждению и нейтрализации.

СОБ.КОРР.



Программа «Казахстан» отсут-
ствует в связи с её несвоев-
ременным предоставлением в 
газету Бастау.

Хабар

06.00 «Олжалы отбасы»
06.30 Концерт «Махаббат 
қаласы» 
08.30, 00.00 «За что я люблю 
Казахстан и казахстанцев»
08.45 «Самопознание»
09.00 Телемарафон «наурыз»
12.00 «Девушка-джигит»
14.00 «Dimash Show. Dears 
әлемі»
15.00 «Ән әлемі»
16.00 Т/х «Батырлар»
17.15 «Қазақ аруы 2021»
19.15 «Маска»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 Концерт «Наурыз»

Бейсенбі - Четверг, 18 наурыз Сенбі - Суббота, 20 наурыз

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  21 наурыз

Программа «Казахстан» от-
сутствует в связи с её несвоев-
ременным предоставлением в 
газету Бастау.

Хабар

06.00 «Ән гәккуі» 
08.00 Д/ф «Алпыстан асып 
барамын»
08.00 Т/х «Детектив әже»
08.45 Т/х «Няня аға»
09.45 Д/ф «Чужой интерес»
10.15, 17.00  «Qalamaimyn»
11.15, 00.30 Т/х «Егіз жүрек»
13.00, 21.30 «Қолда я жолда»
15.00 «Бүгін»
16.00 Т/х «Қазақ хандығы»
17.45 «Бен-гур»
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Біздің назарда» 
21.00 Итоги дня
23.30 «Әсем әуен»

Астана  

06.00 «Ән мен әзіл» 
06.30 «Күлдірген» 
07.00 «Суюзмультфильм»
08.00, 14.05 М/с «Маша и 
Медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
10.30, 22.25 Т/х «Тұмарым»
11.30, 21.00 Т/х «Қызым» 
12.30, 23.10 Т/х «Айдаhарлар 
шайқасыз»
14.00 «30 лет Независимости»
14.50 Сериал «Интерны»
15.50, 04.35 «Қарлығаш күзет 
агенттігі»
16.20 Т/Х «Ханзада Жумонг»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00, 01.10  «Astana times»
00.20 «Қош келдіңіз»
02.00 Д/ф «Біреудің есебінен» 
02.45 «KazNet»
03.05 «Үздік әзілдер»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірігей»

Евразия

06.00,03.40 Т/х «Қарлығаш үя 
салғанда-2»
06.45 «Той заказ»
07.15, 02.55 «Ән Дария»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «На самом деле»
13.00 «Пусть говорят»
14.15 «112» 
14.30 «Qoslike»
18.30, 02.25 «Басты 
жаңалықтар»
19.00 Сериал «Курорт цвета 
хаки»
20.00 «Главные новости»
20.30 Сериал «Такая работа-2»
00.00 Сериал «Ментовские 
войны-6»
01.40 «П@утина»
04.20 «Той заказ»

КТК

07.05, 19.30, 04.50, 05.20  Кешкі 
жаңалықтар
07.30, 04.10 Т/х «Жимаудың 
жетістігі» 

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

Программа «Казахстан» от-
сутствует в связи с её несвоев-
ременным предоставлением в 
газету Бастау.

Хабар

06.00 «Олжалы отбасы»
06.30 «Елге сәлем!» концерті
08.30, 23.00 «За что я люблю 
Казахстан и казахстанцев»
09.50 «Өзін-өзі тану»
10.00 «Tangy fresh»
11.00, 00.15 «Қым мықты?»
12.00 «Біржан сал»
14.00 «Dimash Show. Шабыт»
15.00 «Алтыбақан»
16.00 Т/х «Батырлар»
17.30 «Дала battle»
18.00 «Мәжіліс.kz»
19.00 «Хит жазамыз»
20.15 Д/ф «Наурыз»
21.00 Ақпарат арнасы «7 күн»
22.00 Ток-шоу «Хабарлас»
01.00 Т/х «Ән-аға»

Астана  

06.00 «Ән мен әзіл»
06.30 «Күлдірген»
07.00, 17.30, 04.10  «Үздік 
әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
10.30, 22.25 Т/х «Тұмарым»
11.30, 21.00 Т/х «Қызым» 
12.30, 23.10 Т/х «Айдаhарлар 
шайқасыз» 
14.00 Х/ф «Танцуй, танцуй»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00 «Үздік әзілдер»
20.55 «Loto 6/49» 
00.20 Х/ф «Доспехи Бога-2» 
02.20 «Bas times»
03.20 Той жыры
03.50 «KazNet»

Евразия

06.00 Т/х «ОА»
06.45, 3.45 «Ән Дария»
07.30 «Тамада Battle»
08.30 «Лишний»
12.30 «Фабрика грез» 
12.45 «Рябины гроздья алые»
16.20 «Лучше всех!»
18.00, 03.15 «Сенбілік 
жаналықтар»
18.35 «Ең алғашқы...»
20.00 «Главная тема»
20.30 «Парламент online»
20.55 «За первого встречного»
00.50 «Желание»
02.30 «П@утина+»
04.30 «Той заказ»

КТК

07.05 «КТК» Қоржынынан»
08.00, 04.20 Т/х «Үлкен үй»
08.40  «Қыз қылығы»
09.10, 04.50 «Басты рөлде»
09.30 «КТКweb»
10.00 «Смеяться разрешается»
12.20 Х/ф «смерть на языке 
цветов»
16.00, 03.20 «Аталар сөзі»
17.30 «Мерекелік концерт»
18.00 «Ән мен әнші»

21.00 «Гудбай, мой бай!-2»
22.40 «Сто лет пути»
02.00 К/ф «Саған бір қадам»
05.10, 05.30 «Қыз қылығы»

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық»/                                 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Спорт тайм» 
11.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері» 
11.30 «Экорейд»  
11.45 «Спорт» 
12.00 «Әкелердің әңгімесі»  
12.40 «Желі KZ»          
13.00 «Арнайы репортаж» 
13.30 Д/ф «Кең ауқымда»
14.00 «Олжа» 
14.30 «Ұлт ұлағаты» 
15.00 «Йоринда и Йорингель» 
ертегісі
16.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
16.30 Д/ф «Мәдени қазыналар»
16.45 «Саулықтың сыры»
17.00 «Зерде» 
17.35 «Полиция қызметі» 
17.45 «Ауырып ем іздегенше»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.30 «Қателік»                   
19.15 «Әсем әуен» 
19.30 «Жүрек сөзі» 
20.05 «Сильные духом»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Тарих парақтары»                           
21.30 Итоговые новости
22.00 «Сделано в Казахстане»
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 канал

06.00 «1001анекдот»
06.20, 01.10 Алдараспан, Нысана, 
Шаншар әзілдері
07.10 «Оқиға орны»
07.20 «Информбюро»
08.20 «Экстрасенсы-детективы»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.00 «What’s up?»
13.20  Х/ф «Маска Зорро»
16.30 Хф/ф «Легенда Зорро»
19.30 Х/ф «Риддик»
22.00 «Неге?»
23.30 «Музықалық сағат»
03.30 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00 «Гу-гулет»
08.00, 05.00 «Айна-online»
09.00 «Смеяться разрешается»
10.00 Д/ф «Чародейка»
11.40 Х/ф «Семьянин»
13.15 Х/ф «Аташка на хайпе»
15.00, 02.20 Т/х «Тақиясыз 
періште»
17.00 Т/х «Зың-зың күлпәш»
18.45 «Jaidarman cup»
20.45 Шоу «Маска»
00.00 Х/ф «Рэд»
05.30 «Қуырдақ»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

23.45 Д/ф «Наурыз»
01.00 Т/х «Ән-аға»

Астана 
 

06.00 Қаламгер
06.30, 05.10 «Үздік әзілдер»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
10.00 «ТeleBingo»
10.25, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
11.00, 22.25 Т/х «Тұмарым»
12.00, 21.00 Т/х «Қызым»
13.10, 23.10 Т/х «Айдаhaрлар 
шайқасыз»
14.50 Х/ф «Доспехи Бога-2»
17.20 «Алдараспан»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр»
20.00 Үздік әндер
20.45 Аялы алақан
00.20 «Azil keshi»
01.30 «Астана кеші көнілді» 
03.30 «KazNet»
03.50 «Әзілстан» жасарын 
камера
04.10 «Ән мен әзіл» концерттік

Евразия

06.00 Т/х «АО»
06.45, 03.45 «Ән Дария»
07.30 «Тамада Battle»
08.30 «Воскресные беседы»
08.45 «Тайна темной комнаты»
10.20 «Гюльчатай. Ради 
любви»
14.10 «Наводнение»
18.00, 03.15 «Basty 
bagdarlama»
18.35 «Әкемізге қалындық»
20.00 «Аналитика»
20.55 «За первого встречного»
01.00 «Я почти знаменит»
02.05 «П@ytina+»
04.30 «Той заказ»

КТК

07.05 «Ән мен әнші»
09.30 Х/ф «Гудбай, мой бай-2!»
11.10 Х/ф « Сто лет пути»

15.10 «Алдараспан»
18.20 «Ән мен әнші»
21.00 «Базар жоқ, мексика!»
23.00 Х/ф «Будь что будет»
02.00 Жүрегіңді бір тыңдашы»
03.10, 05.10 «Ән мен әнші»

Жетісу

07.00 Әнұран
07.10 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар
09.30 Новости 
10.00 М/ф «Тобот» 
10.30 «Әдебиет пен адамзат»  
11.00 «Зерде» 
11.45 «Әсем әуен»  
12.00 «Жүрек сөзі»           
12.35 «Тәуелсіздік тұлғалары»   
13.00 «Қателік»  
13.40 «Тарих парақтары» 
14.05 «Әсем әуен» 
14.30 «Сделано в Казахстане» 
15.00 «Столик сам накройся» 
ертегісі
16.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-

концерт)
16.30 Д/ф «Мәдени 
қазыналар»
16.45 «Саулықтың сыры»
17.00 «Қазақ үні»
17.35 «Полицейская служба» 
17.45 «Ауырып ем іздегенше»
18.00 «Спорт-тайм»          
18.30 «Олжа»                                         
19.05 «Ұлт құндылығы»
19.30 «Әкелердің әңгімесі»                    
20.15 «Тәуелсіздік жылнама-
сы» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 К/ф «Бас жүлде»
00.15 Әнұран

31 канал

06.00 «1001 анекдот»
07.30, 01.10 Алдараспан, Ны-
сана, Шаншар әзілдері
08.30 «What’sup?»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00 М/с «Тимон  и Пумба»

12.00 Х/ф «Король обезьян»
14.00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр»
16.40 Х/ф «Риддик»
19.20 Х/ф «Бладшот»
21.40  Х/ф «Скайлайн-2»
00.00 «Музықалық сағат»
03.40 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал

06.00, 04.30  «Гу-гулет»
08.00, 05.00 «Айна-online»
09.00 «Jaidarman cup»
11.00 «Смеяться разрешается»
11.45 «Орёл и решка»
12.45 Х/ф «Рэд»
15.00, 02.30 Концерт «Меңгілік 
ел»
17.00 Т/х «Зың-зың күлпәш»
18.45 «Наурызда бастық 
боламын»
21.00 Концерт «Батыр»
23.50 Х/ф «Голодные игры»
05.30 «Қуырдақ»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

08.20 Т/х «Қара теңіз»
09.35 «Мерекелік концерт»
10.00 Новости
10.40 «Было дело»
11.50, 23.30 «Лесник. Своя 
земля»
14.00, 21.40 Х/ф «Анжелика»
16.00, 01.30 «Исчезающие 
следы»
18.00 Т/х «Бір кем дүние»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00, 02.15 «Астарлы ақиқат» 
ток-шоу
03.05 «Той Beststar»

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эф
ир/                                 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Ауырып ем іздегенше»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/                                
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Сегодня» /прямой эфир/                               
20.00 «Зейнеп апаның 
әңгімелері»
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Д/ф «Кең ауқымда»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
22.35 «Әсем әуен» 
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 канал

06.00 «1001 анекдот»
06.30, 03.40 Алдараспан, Ныса-
на, Шаншар әзілдері
07.20, 20.00 «Информбюро»
08.20, 15.50 «Экстрасенсы-
детективы»
09.30 «Күн сақшылары»
11.00, 23.30 Сериал «Ананди»
13.00 «What’sup?»
13.20 Сериал «Воронины»
17.00, 01.30 «Кел татулайсайық»
19.50 «Сөздің шыны керек»
20.00 «Информбюро»
21.10 Сериал «Потомки солнца»
22.20 Сериал «Паутина-3»
04.30 Ризамын
05.00 Әзіл студио

7 канал 

06.00, 04.40 «Қуырдақ»
06.50 «Айна-Online»
07.10, 13.30 Т/х «Тек қана 
қыздар»
09.00 «Смеяться разрешается»
10.20, 18.30 Сериал «Скорая 
помощь»
12.30, 20.30 Т/х «Ерке мұн»
15.30, 01.40 «Гранд-2»
16.30, 00.40 «Крепостная»
17.30, 23.40 Сериал «Выбор 
матери»
21.30 Т/х «Зың-зың күлпәш»
22.20, 03.30 Т/х «Жалдамалы 
қалындық»
23.20 Скетчком «Q-eli»
02.50 Т/х «12 күн»
04.10 «Гу-гулет»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

КТК

   7 КАНАЛ

Программа «Казахстан» от-
сутствует в связи с её несвоев-
ременным предоставлением в 
газету Бастау.

Хабар

06.00 «Қарақат пен шәкірттері»
08.00 Т/х «Детектив әже»
08.45 Сериал «Няня аға»
09.45 Д/ф «Чужой интерес»
10.15, 17.00 «Qalamaimyn»
11.15  Т/х «Егіз жүрек»
13.00, 21.30 «Қолда я жолда»
15.00 «Бүгін»
16.00 Т/х «Батырлар»
17.45 «Война богов: Бессмерт-
ные»
20.00 Қорытынды жаналықтар
20.30 «Народный контроль»
21.00 Итоги дня
23.30 Международный турнир по 
ММА.
 
Астана  

06.00  «Ән мен әзіл» концерттік
06.30 «Күлдірген»
07.00 «Союзмультфильм»
08.00, 14.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
10.00, 22.00 Т/х «Кекеш келін»
10.30, 22.25 Т/х «Тұмарым»
11.30, 21.00 Т/х «Қызым»
12.30, 23.10 Т/х «Айдаhарлар 
шайқасыз» 
14.00 «30 лет Независимости»
14.50 Сериал «Интерны»
15.50, 04.35 «Қарлығаш күзет 
агеттігі»
16.20 Т/х «Ханзада Жумонг»
18.00 Т/х «Ұрланған тағдыр» 
20.00, 01.10 «Астана таймс»
20.55 Loto 5/36
00.20 «Қош келдініз»
02.00 Д/ф «Біреудің есебінен»
02.45 «KazNet»
03.05 «Үздік әзілдер»
03.50 Т/х «Тағдыр»
05.05 «Отбасы»
05.30 «Бірегей»

Евразия

06.00, 04.20 Т/х «Қарлығаш үя 
салғанда-2»
06.45  «Той заказ»
07.15, 03.40 «Ән Дария»
08.00 «Доброе утро»
11.00 «Жить здорово!»
12.00 «Жди меня» Казахстан»
13.00 «Пендеміз ғой»
14.00 «112»
14.15 «112»
14.30 «Qoslike»
18.30, 03.10 «Басты жаңалықтар»
19.00 «Заң сөйлесін»
20.00 «Главные новости»
20.30 «Поле чудес»
21.50 «Лишний»
01.10 Юбилейный концерт Анже-
лики Варум
02.25 «П@утина+»

КТК

07.05, 19.30, 04.50, 05.20 Кешкі 
жаңалықтар
07.30, 04.10 Т/х «Жимаудың 

жетістігі»
08.20 Т/х «Қара теңіз»
09.35 «Мерекелік концерт»
10.00 Новости
10.40 «Было дело»
11.50 «Лесник. Своя земля»
14.00 «Анжелика»
16.00, 01.05 «Исчезающие 
следы»
18.00 Т/х «Бір кем дүние»
20.00, 01.50 «Дау-дамайсыз»
20.35, 02.15«КТКweb»
21.00 Вечерние новости
21.40 Х/ф «Смерть на языке 
цветов»
03.00 «Той Beststar» 

Жетісу

07.00 Әнұран
07.05 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/                                 
09.00 TV-сабақ
17.00 «Шашу» /тікелей эфир/    
17.45 «Ауырып ем іздегенше»
18.00 Жаңалық
18.15 Новости
18.35 «Сыралғы» /тікелей эфир/                                 
19.20 «Саулықтың сыры»
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир/                               
20.00 Д/ф «Мәдени қазыналар»
20.15 Ковид-шолу 
20.20 Ковид-обзор       
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Желі КZ»              
21.15 «Тұғырдағы тұлға»
21.30 Итоговые новости
22.00 «Ән тыңдайық» (онлайн-
концерт)
22.50 «Әсем әуен» 
23.00 Новости                     
23.30 Жаңалықтар
00.00 Әнұран

31 канал

06.00 «1001 анекдот»
06.30 Алдараспан, Нысана, Шан-
шар әзілдері
07.10, 20.00 Информбюро
08.20, 15.50 «Экстрасенсы-
детективы»
09.30 Сериал «Күн сақшылары»
11.00 Сериал «Ананди»
13.00 «What’s up?»
13.50 «Король обезьян»
17.00, 02.40 «Кел татуласайық»
19.50 «Оқиға орны»
21.00 Сериал «Потомки солнца»
22.20 Х/ф «Маска Зорро»
01.20 Х/ф «8 новых свиданий»
04.20 Ризамын
04.10 Әзіл студио

7 канал 

06.00 «Қуырдақ»
06.50 «Айна-online»
07.15  Т/х «Тек қана қыздар»
09.00 «Смеяться разрешается»
10.20 Сериал «Скорая помощь»
12.30, 20.30 Т/х «Ерке мұң»
13.30 «Jadarman cup»
15.30, 01.15 Сериал «Гранд-2»
17.00 Шоу «Маска»
21.30, 03.20 Т/х «Жалдамалы 
қалындық»
23.20 Х/ф «Аташка на хайпе»
02.50 Т/х «12 күн»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 19 наурыз

   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№ 10 (1013) 12.03.2021

БІЛІМ
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Іскерлік ойындар жағдайында қатысушыларды өндіріс 
қатынастарына жедеғабыл шығармашылық және эмоциялық жағдайға 
тартуға мүмкіндік жасалады. Ойында білім тез толықтырылып, оны 
қажетті минимумға дейін толықтыру, серіктестермен шынайы қарым-
қатынас жасасу жағдайында есеп айырысу жүргізу және шешімдер 
қабылдау дағдыларын меңгеру жүзеге асырылады. Әдетте ойынға 
мүдделері әртүрлі бірнеше топ қатысып,олардың әрқайсысы өздерінің 
проблемаларын шешуі тиіс.Мәні жағынан іскерлік ойындар басқа 
оқыту әдістерінен түбірімен өзгеше. Оны тренингтермен салыстыруға 
болады (тіпті жартысына жуығын тренинг деуге болады), алайда 
тренинг – бұл теорияны оның  практикада  жүзеге асырылумен 
байланыстыру болып табылады. Ал іскерлік ойындар барысында 
– алдымен теория, содан кейін практика дейтін үйреншікті тізбек 
бұзылады. Мұнда білім, білік, дағдылар ойыншыларда бір мезгілде, 
практикалық әрекет барысында қалыптасады. Оның үстіне, жүргізуші 
арнаулы тәсілдердің көмегімен қатысушыларда белгілі бір эмоциялық 
көңіл - күй тудырады да, ол оқу процесін белсендіре түседі. Іскерлік 
ойындардың мәні онда оқыту мен еңбектану сипаттары бірдей 
кездесетіндігінде. Оның үстіне оқыту мен еңбектану ұжымдық 
сипатта болады да, кәсіби шығармашылық ойлаудың қалыптасуына 
жәрдемдеседі.

 Іскерлік ойындарды құрастыру мен өткізудің теориялық 
негізделген түрлері бар. Қатеге жол бермес үшін, оларды білу қажет.
Ойынды жасаған кезде таңдау шешімі неғұрлым еркін болған сайын, 
ойыншылар соғұрлым   ойынға белсене кірісетіні есте ұстаған жөн. 
Егер іскерлік ойындар оқыту мақсатында пайдаланылатын болса, 
оның алдында семинарлар мен практикалық сабақтар өткізілгені жөн. 

Римма ТАСТАНБЕКОВА,   
 «Жасұлан» балалар бақшасының тәрбиешісі. 

  БАЛҚАШ АУДАНЫ         

Мамандық таңдауда әр адам өзінің 
қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына 
сүйену керек. Жас түлек, сенің де қай мамандықты 
таңдайтының және оны таңдаған кезде қателеспеу 
керек екенін ойлайтын кезің келді. Тағы бір жылды 
артқа тастап кезекті ҰБТ-ның уақыты жақындап 
қалды. Жастардың алдында «Қайда барамын, 
кім боламын?» деген сауал тұрғаны рас.  Кәсіби 
болашағыңды дұрыс таңдау қоғамдағы өз орныңды 
танудың негізі. Адамның   өмірлік табысқа жетуіне 
әсер ететін ең бір маңызды шешімдердің бірі болып 
табылады. Мамандық таңдар алдыңда «ол маған не 
үшін керек?», «мен өмір бойы осы салада жұмыс істей 
аламын ба?», «бұл мамандықтың қыры мен сыры 
қандай?» деген сұрақтарға жауап беріп, ойланғаны 
дұрыс. 

 Бүгінгі жастар тек қана бір жапырақ қағаз үшін, 
яғни диплом үшін кез келген оқуды таңдай салады, 
арзанырақ болса болды немесе ата-анасының 
қалауы бойынша, тек қана диплом алып шықсам 
болды деп оқи салады. Таңдаған мамандығын бір-екі 
жыл оқып, артынша басқа мамандықтарға ауысып 
жатқандар көп   немесе таңдаған мамандықтарына 
өкініп «Қап, осы мамандықты бекер таңдадым?» 
деген кездері де болып жатады.

  Өз ісіңді таңдар алдында қандай мамандықтар 
бар екендігін және бұл мамандықтың не үшін керек 
екендігін біліп алған жөн. Мамандық жайлы толық 
түсінік алу үшін: «Маман иесі не істейді?», «Оның 
қызметінің нәтижесі неге алып келеді?», «Маман 
иесі қандай жағдайда жұмыс істейді?» деген 
сұрақтарға жауап табу керек. Мамандық таңдауда 
еңбек нарығын жіті бақылап отырған дұрыс. Қазір 
нарық қандай мамандықтарға зәру? Соңғы 10 жыл 
ішінде жаңа мамандықтар пайда болды. Оларды 
да назардан тыс қалдыруға болмайды. Біз баяғы 
жүйе бойынша санаулы мамандықтарды білеміз де, 
сол көкейімізде орын теуіп, басқа мамандықтардан 
құлақдар қалып отырамыз. Мұндай ақпараттарды 
қайдан алуға болады? Ол үшін әрбір жоғары оқу 
орындарында, колледждерде жылына 2-3 реттен 
ашық есік күндері болады. Кәсіби бағыт-бағдар 
беретін мамандар оқушылармен, талапкерлермен 
түсіндеру жұмыстарын жүргізіп отырады. Сол 
адамдардың кеңесіне жүгініп, білмейтін тұсын сұраса 
құба-құп болады. Өз мамандығы туралы кәсіби 
маман ғана жақсы айтып бере алады. 

 Ал мамандық алып, кәсіпті игеру үшін оқу 
орнын таңдау керек екені түсінікті. Бұл жерде 
неге назар аудару керек? Кез келген оқу орнының 
басты құндылығы оның оқытушылық құрамы 
болып табылады. Мамандарды қалай дайындап 
шығаратындықтары оның кәсіби шеберлігіне 
байланысты екендігі түсінікті. Сабақ кестелері мен 
жүктемелермен де танысқан жөн. Оқу процесінің 
техникалық және материалдық жабдықталуына 
да (кітапхана, компьютерлік сыныптар, арнайы 
жабдықталған бөлмелер және т.б.) назар аударған 
жөн. 

 Еліміздің белді оқу орындарының бірі Ілияс 
Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің 
жанынан ашылған «ZhansugurovCollege» сіздерге 

қателікке ұрынба
Қазіргі таңда тағдырыңды өзгертетін таңдау жасау өте қиын. Әсіресе, мамандық таңдауда 

қателіктерге жол бермеу керек. Нарықтық қарым-қатынас жағдайында өмірге аттағалы 
отырған жастардың көкейінде «кім болам?» деген сұрақ тұрады. Сондықтан,  мамандық 
таңдау –  кейінгі өмірде өкінбейтіндей,  қабілеті мен бейімділігіне сай кәсіп түрін таңдау 
қажет.  Бұл өте жауапкершілікті және маңызды іс.

мамандық таңдауда өзінің көмегін көрсетеді. Аталған 
колледж түлектердің сұранысын қанағаттандыратын 
мамандықтар тізімін ұсына алады. Мысалы, 

1. Мамандығы: 0101000   Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту

Біліктілігі: 010101 3 Мектепке дейінгі ұйымдардың 
тәрбиешісі

2. Мамандығы: 0103000  Дене тәрбиесі және 
спорт

Біліктілігі: 010302 3 Дене тәрбиесі пәнінің  мұғалімі
3. Мамандығы: 0105000 Бастауыш білім беру 
Біліктілігі: 010501 3 Бастауыш білім беру мұғалімі
4. Мамандығы: 0111000 Негізгі орта білім беру
Біліктілігі: 011102 3 Орыс тілі мен әдебиет мұғалімі
5. Мамандығы: 0201000  Құқықтану 
Біліктілігі: 020101 3  Заңгер
6. Мамандығы: 0511000 Туризм (салалар 

бойынша)
Біліктілігі: 051102 2 Саяхат жүргізушісі
Біліктілігі: 051103 2 Турист агенті
Біліктілігі: 051104 3 Менеджер
7. Мамандығы: 0512000 Аударма ісі (түрлері 

бойынша)
Біліктілігі: 051201 3 Аудармашы
8. Мамандығы: 0516000 Қаржы (салалар 

бойынша)
Біліктілігі: 051605 3 Қаржы жұмысы бойынша 

экономист
9. Мамандығы: 1305000  Ақпараттық жүйелер 

(қолдану саласы бойынша)
Біліктілігі:  130501 1 Дизайнер
10. Мамандығы: 0402000 – Дизайн (бейін 

бойынша)
Біліктілігі: 040202 2 – Көркемдік-әсемдеу 

жұмыстарын орындаушы
Біліктілігі: 040201 3 – Дизайнер 
 Кез келген оқу орнының басты құндылығы оның 

оқытушылық құрамы болып табылатыны белгілі. 
Колледждің оқытушылық құрамы білікті мамандармен 
жинақталған. Оқу процесі дұрыс жолға қойылған. Әр 
пән мұғалімі өз пәні бойынша оқудың ерекшеліктері, 
мазмұны туралы жоғары деңгейде дәріс бере алады. 
Ашылғанына бір-екі жылдың көлемі болса да, пән 
мұғалімдері дайындаған шәкірттері облыстық, 
қалалық пән сайыстарында жүлделі орындарды 
иемденуде.

 Колледждің техникалық және материалдық 
жабдықталуы да жоғары деңгейде (кітапхана, 
компьютерлік сыныптар, зертханалар, арнайы 
жабдықталған компьютерлік бөлмелер, спортзал, 
жатақхана және т.б.) жабдықталған.

 Мамандық таңдау – қиын және еңбекті қажет 
ететін іс және сіз қаншалықты ізденсеңіз, нәтижесі де 
соғұрлым жақсы болады.  Атақты ғұлама Әл-Фараби:

"Ісім оңсын десеңіз, Сол істің маманы болыңыз. 
Даңқым шықсын десеңіз, Көпшіліктің адамы 
болыңыз" деген екен. Олай болса мамандық 
таңдауда «ZhansugurovCollege» әрдайым сізге қол 
ұшын созады. 

Г. ОМАРОВА, 
 Жетісу университеті 

«ZhansugurovCollege» 
 информатика пәнінің оқытушысы.

Бүгінгі тәртібі қиын бала есейген сайын қылмыстың ауыр түрлерін жасауға бейімі арта беретінін 
ескерсек, бұл аса өткір мәселе екенін мойындауға мәжбүрміз. Осындай келеңсіз жайттардың алдын алу 
мақсатында мектеп қабырғасында түрлі іс-шаралар, кеңестік ұйым жұмыстары мықтап қолға алынып отыр. 
Мектептің учаскелік инспекторы тәрбие бөлімімен бірлесіп, кәмелетке толмағандар арасында қылмыстың 
өршіп тұрғандығын желеу етіп, түрлі семинар, конференциялар өткізіп отырады. Жыл бойы құқық қорғау 
органдарының жұмысы еселеніп, салмағы артып келеді. Басты естен шығармайтын мәселе, елімізде заң 
бойынша кәмелетке толмаған жасөспірімдерге түнгі сағат 22.00-ден кейін компьютерлік клубта отыруға 
және 23.00-ден кейін көшеде ата-анасыз жүруге тыйым салынғанымен, ескермейтіндер де  баршылық 
екендігі жасырын емес.

 Әсіресе, жасөспірімдердің қолымен жасалған қылмыстар мен құқық бұзушылықтар жаз мезгілінде көп 
тіркеледі.Тәртіп сақшылары қанша жерден жұмыс істеп жатырмыз десе де, жасөспірімдер арасындағы 
қылмысты азайту мәселесі күн тәртібінен түспей тұр. Жалпы  құқық тәртібін бұзуға бейім балалар, қоғамдық 
тәртіпті бұзған, қылмыс жасап ішкі істер бөлімдерінде есепте тұрған балалардың басым бөлігі жайсыз 
отбасылардан шыққан. Ал, енді бір тобы кейбір ата-аналардың бала тағдырына алаңдамауынан, оларды 
өз беттерінше қалдырып, мектептен бос уақыттарында немен шұғылданып жүргендерін қадағаламауынан 
орын алады.

 «Ел болам десең, бесігіңді түзе» деп атам қазақ айтқандай, әрбір ата-ана өз баласының тәртібі мен 
тәрбиесіне мән беріп, бос уақыттарында немен айналысатынына қатаң бақылау жасаса, жасөспірімдер 
арасында құқықбұзушылық пен қылмыстың төмендеуіне көп септігін тигізер еді.

 Б.  ЖЫЛҚАЙДАРОВА,
К.Ушинский атындағы №7 орта мектептің педагог-ұйымдастырушысы.

Түрлі сала сарапшылардың 
зерттеу нәтижелеріне  назар 
салсақ:  «Отбасылық зорлық-
зомбылық, балалар мен 
қарттарға бағытталған 
қатыгездік пен озбырлық 
көрсету, жасөспірімдердің 
жастайынан қылмысқа баруы 
– барлығының «алғашқы 
симптомы» жануарларға 
қатыгездік жасау. Мәселен, 
балаларға қолданылатын 
физикалық зорлық-зомбылық 
фактілері анықталған 
отбасылардың 88 пайызында 
ұдайы  түрде жануарларға 
қатыгездік жасалып келген. Ал, 
«тұрмыстық зорлық-зомбылық 
құрбандары» болған әйелдер 
үшін дағдарыс орталықтарына 
жүгінген әйелдердің 79 
пайызының  мәлімдемесіне 
сәйкес, тиран – үй жануарына 
ұдайы қиянат жасап келген. 
Демек, жануарларға көрсетілетін 
қатыгездік – болашақта 
адамдарға бағытталатыны 
даусыз... Тиран – өзінің іс-
әрекеті үшін ешқандай жаза 
тартпағанын көріп, өзінің 
«сынақтарын» тұлғаларға 
бағыттап жататыны да осыдан 
болар...

 Қолданыстағы Экологиялық 
кодекс, «Жануарлар дүниесiн 
қорғау, өсiмiн молайту 
және пайдалану туралы», 
сонымен қатар, жануарларды 
тасымалдау, мал сою, үй 
жануарларын ұстау және т.б. 
қарым-қатынастарды реттейтін 
нормативтік құқықтық актілер 
(әрі қарай - НҚА) - жануарлардың 
лайықты өмір кешуін 
қамтамасыз ете алмауда... Ал, 
Қылмыстық кодекстің (әрі қарай 
- ҚК) 316-бабында көрсетілген 
«қатыгездік» түсінігі ескірген 
және толық ашылмағанымен де 
байланыстырылуда. Сонымен 
қатар, жануарлар дүниесін 
реттейтін НҚА-лерге құрылым 
бірізділік, терминологиялық 
бірыңғайлылық, жалпыға бірдей 
қағидаттылық жетіспейді. 
Үйсіз, қаңғыбас жануарлардың 
санын бақылау жұмысында 
да кемшіліктер кездеседі. 
Жануарларды жіктеп, жабайы 
жануарларды үй жануарлары 
ретінде ұстауға тыйым 
салынбаған.

ЖАНУАРЛАРFА 

ЌАЙЫРЫМДЫ БОЛЫЊЫЗ...

Тұрмыстық зорлық-зомбылық проблемасы барлық  елде 
бар, айырмашылығы –  оның етек жаю үлесінде. 

Аталған бағыттағы жұмыстың 
маңыздылығы ескеріле отырып, 
2007 жылы ТМД елдерінің 
Парламентаралық Ассамблеясы 
«Жануарларды ұстау туралы» 
Модельдік заңға қол қойды. 
Алайда, осы күнге дейін бізде  
оған негізделген, еліміздің салт-
дәстүріне сәйкестендірілген, 
әрбір қатынас түрін ашып 
реттейтін Заң қабылдаған жоқ. 
Осы арада, аталған кемшіліктерді 
ескере отырып, оларды жою  
мақсатында  «Жануарларды 
ұстап-бағу туралы» Заң 
қабылдау қажет. Аталған Заңның 
артықшылықтары, келесідей 
негізгі принциптерді нақтылап 
белгілеуінде: жануарларды 
азаптау мен қатыгездікпен 
өлтіруді болдырмауы; жануар 
иелерінің иелігіндегі жануардың 
бөтен мүлкіне келтірілген 
зиянының орнын толтыру, 
жәбірленушінің келтірілген зиян 
мөлшерін өндіру механизмдерін 
нақтылауы; жануарларды ғылыми 
және медициналық мақсаттарда 
пайдалануда «ізгіліктілік»  
шектеріне асырмауы; 
азаматтардың жануарларға иелік 
етуі мен мемлекет тарапынан 
жануар тағдырына араласу 
шекарасын анықтауы. 

 Жоғарыда айтылғандарға 
сүйене отырып, Модельдық 
заң негізінде «Жануарларды 
ұстап-бағу туралы» Заңның 
қабылдануы, сондай-ақ 
қолданыстағы заңнамалық 
актілерді оған сәйкестендіріп, 
бірізділікке келтіру төменде 
көрсетілген мәселелерді 
шешуге өз ықпалын тигізер еді: 
отбасындағы зорлық-зомбылық 
уақытылы анықталып, ауыр 
зардаптардың алды алынады;  
қоғамдағы зорлық-зомбылық 
деңгейі  төмендеп, жеке адамға 
қарсы қылмыстар саны азаяды; 
Қазақстанның «гуманистік 
құндылықтарды басшылыққа 
алған»  прогрессивті мемлекет 
ретіндегі имиджі нығаяды; үйсіз 
жануарлардың саны  гуманистік 
тұрғыда  азаяды; азаматтардың 
сана-сезімі мен әлеуметтік 
жауапкершілігі артады.

М. БЕКБОЛАТҰЛЫ, 
Алматы облыстық сотының      

баспасөз қызметінің бас 
маманы. 

ТӘРБИЕШІ ТӘЛІМІ

ІСКЕРЛІК  ОЙЫНДАР  ТУРАЛЫ
Іскерлік ойындар шынайы кәсіби әрекетке неғұрлым 

жақын оқу әдістемесі болып табылады. Іскерлік ойындардың 
артықшылығы мынада, шынайы ұйым үлгісі бола отырып, 
ол  бір мезгілде операциялық циклді айтарлықтай қысқартуға 
мүмкіндік беріп, сонысымен қатысушыларға олардың 
шешімдері мен әрекеттері қандай нәтижеге әкелетіндігіне 
көздерін жеткізеді.

МАМАНДЫҚ ТАҢДАУДА

ТӘРБИЕ

ҚЫЛМЫСТЫҢ АЛДЫН АЛУ – МІНДЕТ
Бүгінде өрімдей жастардың қылмыс жасауы көз үйренген көрініске айналып, елді елең 

қылып отыр. Ақпарат көздерінен де жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық жайлы жиі 
көріп, естіп келеміз. Сонда қалай болғаны, ақымақтық па, қызығушылық па? Әлде шынымен де, 
қатыгезденіп кеткендігіміз бе? 
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FИБРАТТЫ F¦МЫР
Өскелең ұрпақтың дұрыс тәрбие алуы ең ал-

дымен алдыңғы толқынның өнегелі өмір жолын 
таңдап, ғибратты ғұмыр иелері – тұлғаларды 
үлгі-насихат ретінде ұстануына тікелей бай-
ланысты. Бұл үрдіс – ұрпақтан-ұрпаққа, ата-
дан балаға жалғасқан салт-дәстүр іспетті. 
Мысалы, білім туралы әңгіме бола қалса ең 
алдымен Ыбырай Алтынсаринның есімі еріксіз 
еске түседі. Оны еске алған жан жас ұрпаққа 
жасаған жақсылығын, бергені білімін, тәлімі мен 
тәрбиесін айтады.

«Жақсының жақсылығын айт – нұры 
тассын» – деген сөз негізінен жақсы істің 
ұйытқысы болған, игіліктің бастауын ашқан 
жандарға арналған. Оның артында – 
жақсының жақсылығынан өзгелер үлгі алсын, 
әсіресе, оң мен солын енді тани бастаған 
жасөспірімдер өзіне бағыт-бағдар етсін деген 
ой жатыр. Сондықтан адамдардың ең жақсысы 
алған білімін өзгелерге үйреткендер екендігін 
ұмытпауымыз керек.

 Қазірде ондай тұлғалық қасиеті басым 
жандар жоқ емес, баршылық. Тек көре білу 
керек. Еңбекшіқазақ ауданының Ащыбұлақ 
ауылында тұратын білігі жоғары ұстаз, әскери 
шені капитан Әсет Алжанбай сондай жанның 
бірі. Алғашқы мамандығы мал дәрігерлігі бол-
са да өзінің рухани биігін ұстаздықтан тапқан 
жан ретінде әлі күнге мектеп оқушыларын 
патриоттыққа үндеуден, отаншылдыққа 
шақырудан, мемлекетшілдікке үгіттеуден тын-
бай келеді. Жасы 70-тен асса да аттан түспей, 
көлігін өзі жүргізіп, облыстың қатар жатқан Рай-
ымбек, Кеген, Еңбекшіқазақ, Талғар, Іле аудан-
дары мен Қапшағай, Талдықорған қалаларын 
жиі аралап, халықпен кездесуден қашпайтын 
Әсет Көшербайұлы Еңбекшіқазақ ауданы, 
Ащыбұлақ ауылындағы интернацалист-
жауынгер А.Н.Бубенцов атындағы орта мек-
тепте жоғарғы сыныптарға алғашқы әскери 
дайындық пәні мен 5-9 сыныптарға өмір 
қауіпсіздігі негіздерінен сабақ берді. Одан 
бөлек, Бәйдібек би ауылындағы медици-
на колледжінде, Ж.Қайыпов ауылындағы 
Қазақстан орта мектебінде өскелең ұрпақты 
патриоттыққа тәрбиеледі. Шынында қазіргідей 
жаһандану үрдісі белең алған, ғылыми-
технология қарыштап дамыған тұста жастар-
ды отан сүйгіштікке тәрбиелеу, олардың бой-
ына жоғарғы патриоттық сана мен туған елді 
құрмет тұту сезімін қалыптастыру, заманауи 
білімді меңгерген, бәсекеге қабілетті маман-
дарды, туған елі мен жерінің шынайы патри-
оттарын тәрбиелеу аса қажет. Оған алғашқы 
әскери дайындық пәнінің мұғалімдері өлшеусіз 
үлес қосары анық. Осы тұрғыдан алғанда ка-
питан шенді кейіпкеріміз бірқатар белестерді 
бағындырған жан.

 Атап айтқанда, шағын ғана Ащыбұлақ 
ауылындағы А.Н.Бубенцов орта мектебінде 
7 рет аудандық, 2 рет облыстық семинар-
жиынды Еңбекшіқазақ ауданында алғаш өткізуі 
мақтауға тұрарлық қадам. Себебі, өскелең 
ұрпақ айтумен емес қайраткер тұлғаларды 
көру арқылы үлгі алатынын ескеруді ұмытпаған 
Әсет Көшербайұлының бастамасы кейіннен 
өзгелерге мысал болды. Оның ұйымдастырған 
шаралары республикалық, облыстық, 
аудандық мерзімді баспасөздерге жария-
ланып, өткізген ашық сабақ, кездесулері, іс-
шара, семинар-жиындары суретімен басылып 
шықты. Одан бөлек, өзінің білгені мен көргенін, 
үйренгені мен ұққанын өнеге ретінде жазып, 
400-ден астам мақала жариялады. Соның 
ішінде әскери шенді оқытушыларға арналған 
республикалық «Алғашқы әскери дайындық» 
журналына барлық іс-шаралары туралы ха-
барламалар, мақалалар тұрақты жарияланып 
тұрғанын әріптестері – ұстаздар жақсы біледі.

 Еңбек ескерусіз қалмайды. Оның 
көп жылдар бойы тыным таппаған 
ұстаздық еңбегі бағаланып, аудан, облыс, 
республикалық деңгейдегі Грамоталар-

мен бірге «Ш.Уәлиханов», 
«Ы.Алтынсарин», «Білім 
беру ісінің үздігі», «Еңбек 
үздігі», «Ел ардақтысы», 
«ҚР Қарулы Күштеріне 20 
жыл», «Ұлы Жеңіске 75 
жыл» медальдарымен ма-
рапатталды. ҚР Қарулы 
Күштерінің жарғысына сай 
мектеп оқушыларының Отан 
қорғау қабілетін нығайтуға, 
жастардың отаншылдық, 
мемлекетшілдік рухын, 
әскери патриоттық сезімін, 
жауынгерлік тарихи санасын 
қалыптастыруда біраз жетістікке жеткен Әсет 
Көшербайұлын Еңбекшіқазақ ауданындағы 
мекептерде еңбек ететін 85-тен астам алғашқы 
әскери дайындық пәнінің оқытушылары 
өздеріне ұстаз санайды. Осының өзі көп 
жайттан хабар берсе керек. Өйткені, халық 
ұстаз тұтқан жанның абыройы асқақ, беделі 
биік болары сөзсіз. Абай Құнанбайұлының: 
«Шәкірті ұстазынан асса, оған ұстазы қуануы 
керек» – деген жалғыз ауыз сөзі бүгінгі күні 
Әсет ағамыздың басты ұстанымына айналған. 
Өзінен ақыл сұраған, жөн сұраған жандарға 
ыңғайлы тәртіп, түзу жолды көрсетуден 
танған емес. Оның көрсетуімен Еңбекшіқазақ 
ауданындағы мектептердің АӘД пәнінің 
ұстаздары көптеген қайраткерлермен кездесу-

лер өткізіп, жас ұрпақтың дұрыс тәрбие алуы-
на ықпал етіп келеді.

 Жалпы Еңбекшіқазақ ауданынан 7 
Кеңес Одағының Батыры шыққаны белгілі. 
Алдымен сол өңірдегі ардагерлердің ба-
тасын алып, ризашылығына қол жеткізген 
Әсет Алжанбай ұйымдастырған Кеңес 
Одағының Батырлары Рақымжан Тоқатаев 
және Ыбрайым Қалдыбаевпен кездесуге 

аудандық оқу, қорғаныс бөлімінің басшыла-
ры, Қазақстан ауылдық округінің әкімі, мек-
теп директорлары, ұстаздар, ата-аналар, 
оқушылар қатысып, екінші дүниежүзілік 
соғыстың қан майданынан аман-сау оралған 
ардагерлердің естелігін тыңдады, ескерусіз 
қалған жандардың жүрекжарды лебізіне куә 
болды. «Жақсыдан шарапат» деген рас екен, 
алғашында белгілі тұлғаларды кездесуге 
шақыратын Әсет Көшербайұлын Алматы, 
Талдықорған, Қапшағай, Қаскелең, Талғар, 
Есік қалаларының жұртшылығы жүздесуге 
шақырып, өзекті мәселелердің шешудің жөнін 
сұрайтын болған. Еңбекшіқазақ ауданның 
аумағында өткізген кездесулеріне Қазақстан 
Республикасына еңбек сіңірген қайраткерлер, 

атақ-даңқты тұлғалар қатысты. Олардың 
қатарында Ұлы Отан соғысының 10 ардагері, 
Ауған соғысының 70-тен астам ардагері, 30-
дан астам тыл, еңбек ардагерлері, Парламент 
Мәжілісінің 3 депутаты, 1 Халық қаһарманы, 2 
Еңбек Ері, 2 Олимпиада чемпионы, 8 генерал, 
20-дан астам офицер, 5 әскери курсант бар.

 Қазіргідей қарқынды дамып жатқан әлемде 
тиянақты білім алумен қатар жаңашылдыққа 

құштар 10-11 сынып оқушыларын Отанына 
адал қызмет атқаратын, елін, жерін қорғауға 
дайын азамат ретінде тәрбиелеу үшін 
ұстаздың білім-білігі үнемі жаңарып тұруы 
тиіс. Әсіресе, әскери патриоттық тәрбие мен 
ұлттық патриотизмді насихаттайтын маман 
үшін күнделікті оқу керек. Осының ескер-
ген аудан басшылығы Әсет Көшербайұлын 
республикалық, облыстық, аудандық 
деңгейдегі шараларға қатыстырып отырады. 
Мысалы, 2006 жылы ҚР Қорғаныс министрлігі 
мен Білім және ғылым министрлігі бірлесіп 
ұйымдастырған әскери шенді Алғашқы әскери 
дайындық пәні оқытушыларына арналған 3 
күндік семинар-жиынға қатысқан ағамыз Алма-
ты қаласындағы республикалық Б.Момышұлы 
атындағы әскери мектеп-интернатында барлық 
өңірлерден шақырылған білім саласының 
мамандары және 17 облыстан шақырылған 
әскери шенді оқытушылардың қатарында 
білімін жетілдірді.

 Марқұм Қазақстан телеарнасындағы 
«Айтуға оңай» бағдарламасының жүргізушісі 
Бейсен Құранбектің арнайы шақыруымен 
Әсет ағамыз 2012 жылы 7-ші мамыр Отан 
қорғаушылар күні және 9 мамыр – Жеңіс  
күніне арналған бағдарламаға қатысып, 
әскери патриоттық тәрбиенің өзекті 
мәселелерін күллі республика жұртшылығына 
паш етті. Одан кейін 2017 жылы облыстық 
«Жетісу» телеарнасындағы «Болмыс» 
бағдарламасында көпшілікті ҚР Қарулы 
Күштерінің 25 жылдығымен құттықтап, әскери 
патриоттық тәрбие беру жолында істеген 
игілікті істерін, жеткен жетістігін таныстырды. 
Шағын ғана ауылдың тұрғыны ретінде іштей 
қуанып отырдық.

 Өмірін білім алумен ұштастырып, 
ізденуді басты ұстаным ретінде ұстанатын 
Әсет Алжанбай технология пәнінің мұғалімі 
мамандығын меңгеріп, «палуанға оң, терісі 
бірдей» дейтін тәмсілді жаңғыртқан жан. 
Сол екінші мамандығы бойынша Шелек 
Политехникалық колледжінің студенттеріне, 
Балтабай ауылындағы мектепаралық автоісі 
сабағынан 10-11сыныптарға В, С санатты ав-
томобиль жүргізушілерін оқытып, қарапайым 
халықтың алғысына бөленіп келеді. Ол кісінің 
осындай тынымсыз еңбегін ескерген аудандық 
оқу бөлімінің ұсынысымен облыстық Білім 
басқармасы «Жоғарғы санатты ұстаз» атағын 
берді.

 1998 жылы «Nur Otan» партиясына 
мүшелікке өткен кейіпкеріміз 2013 жылы дер-
бес зейнеткерлікке шыққан. Алайда Абай 
Құнанбайұлының: «Ұстаздық еткен жалықпас, 
үйретуден балаға» – деген өлеңіндегідей жас 
ұрпаққа дұрыс тәрбие беруден тартынбаған 
Әсет Көшербайұлы колледж, мектеп 
директорларының шақыруымен 2019 жылға 
дейін жұмыс істеді. Осы жылдар ішінде ау-
дан, облыс, республика деңгейінде 18 кез-
десу өткізіп, айтары бар жанның ғибратты 
ғұмырынан сыр шертті. Былтыр, Тәуелсіздік 
мерекесі қарсаңында Талдықорған қаласында 
өткен жиында облыстық Қорғаныс істері 
департаментінің бастығы, полковник Талғат 
Даулетханов Әсет ағамызға «Ұлы Жеңіске 
75 жыл» мерекелік медалі мен департа-
мент басшылығы атынан Алғыс хат табыста-
ды. Бұл Жетісу жұртшылығының құрметіне 
бөленген жанның абыройы асқақтап, беделінің 
биіктегені.

 Әлемдегі 14 мемлекетпен жұмыс істейтін 
«Бейбітшілік әлемі» Халықаралық Қазақ 
Творчестволық Бірлестігінің президенті, БҰҰ 
Халықаралық адам құқығын қорғау комитетінің 
ҚР өкілдігінің президенті, э.ғ.д., профессор, 
академик, генерал-майор Ә.А.Нұрмановтың 
Алматы облысындағы өкілі ретінде 
Еңбекшіқазақ ауданы Ж.Қайыпов ауылындағы 
Қазақстан орта мектебінің «Қамқоршылық 
кеңесінің» төрағасы Әсет Көшербайұлы 
әртүрлі тақырыпта танымдық мақала жазып, 
өскелең ұрпақтың тәрбиесіне үлес қосып 
келеді. Ғибратты ғұмыр егесінің өнегесі осылай 
өріліп жатыр. Ендеше, 70 дейтін асқар биіктің 
шыңын бағындырған жанға мықты денсаулық, 
қажымас қайрат, таусылмас күш-қуат тілейміз!

Сәрсен ҚАСЫМОВ,
зейнеткер ұстаз.

ҚАЗАҚСТАН АУЫЛЫ,
ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ.
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ЗАКОНПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

НАГРАДИЛИ 

ЖЕНЩИН-БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ   ПРИНЦИПЫ  ГЕНДЕРНОЙ   ПОЛИТИКИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  ПО  УГОЛОВНОМУ  ДЕЛУ 

ГЛАВНЫЙ  ФАКТОР  ДУХОВНОГО 
И  НАЦИОНАЛЬНОГО  ЕДИНСТВА

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Как известно, основные  принципы гендер-
ной  политики в нашей  стране устанавливают 
равные  права мужчин и женщин,  что гаранити-
ровано Конституцией РК. Задачи гендерной  по-
литики достижение сбалансированного участия 
мужчин и женщин во властных структурах, обе-
спечение равных возможностях для экономиче-
ской независимости, развития своего бизнеса и 
продвижение по службе, создание условий для 
равного осуществления прав и обязаностей в 
семье. Однако законодательного оформления 
принципы равных возможностей для обоих 
полов недостаточно, что бы преодолеть исто-
рически сложившиеся стереотипы о женском 
участие в политике, которые укрепились в 
гражданских институтах общества и положение 
современных женщин  противоречиво, что про-
является в ее социальной экономической и по-
литической активности, а так же в  дальнейшем  
развитие институтах семьи.

В нашей республике  женщины, можно ска-
зать составляют больше половины населения, 
их положение, роль и статус имеют важное зна-
чение  в обществе, поэтому вопросы гендерно-
го равенства отнесены к числу важных соци-
альных проблем не только в Казахстане, но и во 
всем мире. За  годы независимости в Казахста-
не  было проведено множество конференций 
и заседаний посвященных именно проблемам 
гендерного неравенства. В 2005 году было при-
нято «Стратегия гендерного равенства в РК на 
2006 - 2016 годы». В 2009 году было принято 2 

Полное  раскрытие преступлений, изобли-
чение  виновных в их совершении лиц, опреде-
ление  им справедливого наказания  возможно 
лишь при условии установления со всей до-
стоверностью события преступления, вино-
вности обвиняемого и других обстоятельств, 
необходимых для правильной юридической 
оценки содеянного и принятия законного ре-
шения по делу.Средством установления этих 
данных являются доказательства, собранные в 
ходе дознания, предварительного следствия и 
представленные во время судебного разбира-
тельства.

В  КАЗАХСТАНЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНО  

ЗАКРЕПЯТ ПОНЯТИЕ 
«ТРАВЛЯ»

Закона по продвижению гендерного равенства. 
Согласно мировому опыту женщины вносят 
особый вклад в  общественную  жизнь.  Так же 
приоритетной задачей должно быть широкое 
гендерное просвещение политической элиты 
по вопросам участия женщин в политических 
процессах, осмысление и постановка гендер-
ных проблем, а так же разработка методов ре-
шения этих проблем по мировому опыту. 

В условиях глобализации и интеграции Ка-
захстана в мировое сообщество необходимо 
кардинальное изменение всего уклада жизни 
общества, перестройка экономики, способов 
производства, знаний и навыков социальной 
деятельности в соответствии с требованиями 
новых технологий и формирующихся в мире 
новых социально-экономических условий. 
Главным критерием развития человека должны 
стать не признак пола, расы или этноса, а про-
фессионализм, компетентность, ответствен-
ность и инициативность.

Значить для нашего государства огром-
ное значение имеют вопросы теоретического 
обоснования и развития национального меха-
низма, исследования институциональное раз-
витие, политическая практика и анализ дости-
жения гендерного равноправия.   

Лязат ОРЫНБЕКОВА,
главный специалист-секретарь 

судебного заседания Талдыкорганского 
городского суда.

В связи с обретением казахским языком 
статуса государственного заметно изменились 
и его роль и функции в различных сферах нау-
ки. Особенно стала отмечаться роль казахско-
го языка в процессе терминологизации, т.е. 
все больше стали использоваться в качестве 
терминов исконно казахские слова. Интерна-
циональные термины стали заменяться казах-
скими вариантами, возросла активность арха-
измов, пассивных слов и т.д. Таким образом 
казахское терминообразование стало на новый 
путь развития, так как оно было продиктовано 
требованиями нового времени в истории неза-
висимого государства.

Одним из показателей развитости языка 
является расширение и развитие социальной, 
общественной функции языка. Значительные 
изменения в развитие языка, в том числе и в 
его терминологический пласт вносят коренные 
преобразования в жизни народа, государства. 
Со всей очевидностью это проявилось с обре-
тением Казахстаном независимости.

Во все времена каждый гражданин своей 
страны должен знать и чтить законы и тради-
ции своей страны. Государственный язык – не 
только яркий, ни с чем не сравнимый символ 
нашей государственности, но и одно из главных 

условий укрепления независимости страны, 
надёжная гарантия сохранения самобытности 
народа, культуры, залог успешного взаимообо-
гащающего сотрудничества всех национально-
стей и народностей, населяющих нашу страну.

Государственный язык – это язык государ-
ственного управления, законодательства, судо-
производства и делопроизводства, действую-
щий во всех сферах общественных отношений 
на всей территории государства.Для расшире-
ния сферы применения государственного язы-
ка в судебной системе в нашей республике про-
делывается определенная работа. Поэтому в 
последние годы число рассмотренныех дел на 
государственном языке неизменно растет.

В Доктрине национального единства го-
сударственный язык определен ключевым 
приоритетом, главным фактором духовного и 
национального единства. Овладение им долж-
но стать долгом и обязанностью каждого граж-
данина Казахстана, стимулом, определяющим 
личную конкурентоспособность и активное уча-
стие в общественной жизни.

Бахытгуль МАДЫБЕКОВА,                                                                
заведующая канцелярией Текелийского 

городского суда.

ВИЦЕ-МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ БИБИ-
ГУЛЬАСЫЛОВА СООБЩИЛА, ЧТО В КАЗАХСТАНЕ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПЯТ ПОНЯТИЕ «ТРАВЛЯ» И 
РАЗРАБОТАЮТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ ПО ПРО-
ФИЛАКТИКЕ БУЛЛИНГА В ШКОЛАХ, ПЕРЕДАЕТ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ ZAKON.KZ.

Доказательствами по уголовному делу явля-
ются законно полученные фактические данные, 
на основе которых в определенном настоящим 
Кодексом порядке орган дознания, дознаватель, 
следователь, прокурор, суд устанавливают на-
личие или отсутствие деяния, предусмотренного 
Уголовным кодексом Республики Казахстан, со-
вершение или несовершение этого деяния подо-
зреваемым, обвиняемым или подсудимым, его 
виновность либо невиновность, а также иные об-
стоятельства, имеющие значение для правильно-
го разрешения дела.

Фактические данные, имеющие значение 
для правильного разрешения уголовного дела, 
устанавливаются: показаниями подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, свиде-
теля имеющего право на защиту, эксперта, спе-
циалиста; заключением эксперта, специалиста; 
вещественными доказательствами; протоколами 
процессуальных действий и иными документами.

 Фактические данные должны быть признаны 
не допустимыми в качестве доказательств, если 
они получены с нарушениями требований настоя-
щего Кодекса, которые путем лишения или стес-
нения гарантированных законом прав участников 
процесса или нарушением иных правил уголов-
ного процесса при досудебном расследовании 
или судебном разбирательстве дела повлияли 

или могли повлиять на достоверность полу-
ченных фактических данных. Недопустимость 
использования фактических данных в каче-
стве доказательств, а также возможность их 
ограниченного использования в уголовном 
процессе устанавливаются органом дознания, 
дознавателем, следователем, прокурором 
или судом по собственной инициативе или по 
ходатайству стороны. Орган дознания, дозна-
ватель, следователь, прокурор или судья, ре-
шая вопрос о недопустимости доказательств, 
обязаны в каждом случае выяснить, в чем 
конкретно выразилось допущенное наруше-
ние и принять мотивированное решение.

Нуржан КАДЫРБЕК,
судья  СМУС Алматинской области.

Как сообщает пресс-служба областной палаты 
предпринимателей, деловых женщин Алматинской 
области, оказавших помощь в период пандемии в 
2020 году наградили в Талдыкоргане. Благодарствен-
ные письма и дипломы были вручены в ходе заседа-
ния Совета деловых женщин Алматинской области 
(СДЖ).

Открывая заседание, руководитель об-
ластного филиала СДЖ Римма Салыкова 
отметила, что в рядах Совета состоят более 
450 самых ярких бизнесвумен, политиков, 
представительниц общественности, культу-
ры, образования, социальной сферы. В каж-
дом районе есть филиалы СДЖ, которые на 
системной основе реализуют образователь-
ные и благотворительные проекты. Глава 
СДЖ области выразила огромную благодар-
ность женщинам региона за оказанную по-
мощь в период пандемии.

«Особенно хочется отметить, что 
в прошлом году в период пандемии члены 
СДЖ активно поддержали республикан-
скую благотворительную акцию  #Чел-
ленджДобра, акцию, запущенную Пре-
зидентом «Біз біргеміз». В эту работу 
включились более 100 компаний и предпри-
нимательниц. Наши добрые и отзывчивые 
женщины из сел и городов безвозмездно 
обеспечивали население и посты масками 
и обедами, покупали медицинское оборудо-
вание и препараты, продуктовые корзины 
и другие необходимые товары для работ-
ников, находящихся на передовой в борьбе 
с пандемией, а также социально уязвимым 
слоям населения. По нашим предваритель-
ным подсчетам, членами СДЖ по области 
оказана помощь более 3,5 тысячам се-
мьям, вручены более 2 тысяч продуктовых 
корзин, порядка 8 тысяч медицинских ма-
сок, 1,5 тонны антисептика, полмиллиона 
тонны угля. Это ваша огромная заслуга, 
за что хочу выразить благодарность и 
признательность», - сказала Римма Са-
лыкова.

Директор Палаты предпринимате-
лей Алматинской области Асет Шаяхме-
тов поздравив женщин с Международным 
женским днем перешел к церемонии на-
граждения женщин благодарственными 
письмами от акимата Алматинской области 

и Региональной пала-
ты предпринимателей. 
За вклад в социально-
экономическое разви-
тие региона, а также 
развитие культуры 
благотворительности и 
взаимодействие с СДЖ 
были награждены пред-
седатель СДЖ города 
Текели, руководитель 
ООИ «Алпамыс» Рай-
хан Сисекенова, учредитель Частной школы 
«Дана» Кулянда Батырбекова,  председатель 
СДЖ Панфиловского района, директор ТОО 
«Ирада Балык» Суриям Изимова, руково-
дитель Учебного центра ИП «Онгарбаева» 
Светлана Онгарбаева и другие. 

Также Асет Шаяхметов вручил на-
граду республиканской премии «Бизнес-
признание «Ару Ана», учрежденного Со-
ветом деловых женщин при Президиуме 
НПП РК «Атамекен». Премия направлена на 
стимулирование экономической активности 
женщин-предпринимателей. Ежегодно бу-
дет присваиваться 17 наград на региональ-
ном уровне и Гран-при на республиканском. 
Первой обладательницей премии «Ару Ана» 
в Алматинской области стала генеральный 
директор ТОО «ТЭК «Беркут», член Регио-
нального совета Алматинской области Ляз-
затБотабекова. Компания является одним из 
основных предприятий, добывающих бурый 
угол в Ойкарагайском угольном месторожде-
нии в Райымбекском районе. Ляззат Ботабе-
кова постоянно выступает спонсором многих 
благих дел, как в масштабе района, так и 
области. Ежегодно компания бесплатно раз-
дает 300 тонн угля жителям Райымбекского 
и Кегенского районов, а также на системной 
основе ведет помощь малообеспеченным 
семьям, выделяет образовательные гран-
ты талантливой молодежи. Так, в период 

Она привела в пример исследование Национального цен-
тра общественного здравоохранения за 2018 год, которое по-
казало, что 12% подростков 11−15 лет один раз или более под-
вергались кибербуллингу, 17% подвергались буллингу в школе 
один и более раз в месяц. 20% участвовали в буллинге других 
людей в школе один и более раз в месяц.

«Как показывает практика, случаи травли в образова-
тельных учреждениях никак не регистрируются и остают-
ся незамеченными. Широкую огласку получают резонансные 
случаи с применением форм особой жестокости, но как 
правило, администрация учебных заведений не принимают 
соответствующих мер для прекращения и дальнейшего 
недопущения травли. С детьми, вовлеченными в травлю, 
педагоги пытаются обсудить произошедшее, примирить 
конфликтующие стороны, к обидчику применяют дисципли-
нарные меры, а пострадавшего направляют к социальному 
педагогу или психологу. При этом руководители, учителя и 
психологи не всегда владеют навыками оказания эффектив-
ной помощи участникам травли», — отметила вице-министр 
на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По ее словам, несмотря на масштабность и сложность 
проблемы, система образования имеет большие возможности 
для профилактики и предотвращения буллинга. Опыт многих 
стран показывает, что эффективному противодействию трав-
ли и буллинга в образовательных организациях способствует 
разработка и принятие нормативного акта, направленного на 
комплексное и системное воздействие на всех участников об-
разовательного процесса.

«В действующем законодательстве понятие травли и 
буллинга не предусмотрено. В связи с чем министерство 
как уполномоченный орган в сфере защиты прав детей под-
держивает законодательную инициативу депутатов Пар-
ламента по включению норм, определяющих терминологию 
буллинга и расширяющих компетенцию МОН по разработке 
нормативно-правового акта по профилактике травли в об-
разовательном процессе», — заключила она.

Ш.БАТОВ.

пандемии в 2020 году  районной больнице 
были подарены медицинские контрольно-
диагностические приборы и лекарства на 
сумму свыше 500 тысяч тенге. 

В ходе заседания состоялось выступле-
ние директора ОО «Социально волонтёрский 
центр «Doc.kz» Ларисы Котельниковой о 
международном экономическом сотрудниче-
стве с Алтайским краем, представителей АО 
«Банк Центр Кредит» и АО «Народный банк» 
по финансовым продуктам банков и тренинг 
бизнес-тренера Алибека Буханова.

Далее была презентована деятельность 
общественного объединения «Алтын Адам 
Жетісу шеберлер орталығы». Центр ремес-
ленников, объединяющий мастеров народ-
ного и декоративно-прикладного искусства 
был создан по инициативе СДЖ Алматинской 
области. Председатель общественного объе-
динения Динара Бакирова рассказала о на-
правлениях работы и поделилась будущими 
планами. 

Озвучивая планы СДЖ на текущий 
год, Римма Салыкова отметила, что будет 
продолжена работа по проведению цикла 
обучающих тренингов и семинаров по про-
фессиональному, духовному, личностному 
росту женщин. Также планируется реали-
зация проекта по кредитованию женщин-
предпринимателей «Қамқор Ана».

Ш. ХАМИТОВ.
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 ҚХЛ ПЛЭЙ-ОФФ КЕЗЕҢІНІҢ 1/4 ФИНА-
ЛЫ АЯСЫНДА ЕЛОРДАЛЫҚ «БАРЫС» 
ПЕН МАГНИТОГОРСКІЛІК «МЕТАЛЛУРГ» 
АРАСЫНДАҒЫ ҮШІНШІ МАТЧ ӨТТІ, ДЕП ХАБАР-
ЛАЙДЫ PROSPORTS.KZ.

 Облыс әкімі Амандық Баталов 
«Жетісу» футбол командасының 
ойыншыларымен тілдесіп, жаңа 
маусымға деген дайындықтарын, 
көңіл күй-көзқарастарын сұрап білді.

Бас бапкері Ринат Әулиетовтің 
айтуынша, команданың құрамы 
толық қалыптастырылды, ендігі 
жерде ойыншылар бір-біріне 
үйреніп, топтаса ойнауды дамытуға 
барын салады. «Командашылардың 
қазіргі орташа жасы – 24 жас. Бұл 
– жастардың шыңдалуына берілген 
үлкен мүмкіндік. Біз тәжірибелі 
ойыншылардың біліктілігін, жас 
футболшылардың күш-қайратын 
– бәрін де команданы жеңіске 
жұмылдыруға бағыттайтын 
боламыз», –  деді бас бапкер. Сол 
сияқты бас бапкердің ассистенті 
Денис Мамонов, аға жаттықтырушы 

 Ел құрамасы бүгінде Алматы қаласында орналасқан 
«Достық» спорт кешенінде шеберліктерін шыңдап жатыр. 
Кезекті оқу-жаттығу жиынының мақсаты - олимпиадаға 
іріктеу жарысында жақсы нәтижеге қол жеткізу.

 Аталған жаттығу жиынына ұлттық құрама сапынан 22 
спортшы қатысып жатыр. Жаттығу жиыны 15 наурызға дейін 
созылады.

 Айта кетерлігі, іріктеу жарысы 19-21 наурыз аралығында 
Венгрияда өтеді.

«ЖЕТІСУ» ФУТБОЛ КЛУБЫНЫЊ   

ЖАЊА Ќ¦РАМЫ

«Жетісу» футбол командасының жаңа құрамы облыс әкімі Амандық 
Баталовпен кездесіп, команданың алдына жаңа міндеттер қойылды. Атап 
өтерлігі, қазір бұл клуб ойыншыларының 70  пайызын  отандық  және жергілікті 
футболшылар құрап отыр. Бұл туралы  Алматы облысы әкімінің баспасөз 
қызметі хабарлады.

Рустам Усманов, талдаушы 
бапкер Дмитрий Карпов, команда 
капитаны Андрей Шабанов та жаңа 
команданың сапалық құрамы мен 
ойындағы мүмкіндіктеріне маман 
ретінде пікірлерін білдірді. 

 «Жетісу» кәсіпқой футбол 
клубының директоры Серік 
Мұқанов футболшылардың 
Түркиядағы дайындығы туралы 
қысқаша баяндап, алдағы мақсат-
міндеттеріне тоқталды. 

 Әр ойыншымен жеке тілдесіп, 
қандай клубтарда ойнағаны, қандай 
спорттық жолдан өткенімен жете 
танысқан Амандық Баталов кездесу 
соңында футболшыларға жаңа 
маусымда жеңісті жол тілеп, оған 
жетуде тынбай жаттығу мен топтық 
ойын шеберлігін жетілдіру керектігін 
айтты.

– «Жетісу» – 
аты танылған, 
өзінің жанкүйерлері 
бар белгілі кәсіпқой 
клуб. Сол марканы 
жоғары ұстап, 
лайықты деңгейде 
ойын көрсете 
білулерің керек. 
Клубқа бөлінетін қаржы көлемі 
азайғанымен, біз тұрғын үй, басқа 
да әлеуметтік мәселелерде 
барынша қолдау көрсетеміз. 
Команданың құрамында басым 
бөлігі өзіміздің футболшыларымыз 
болғаны қуантады. Соның ішінде 
талдықорғандық жастар да бар. 
Жастарға үлкен спорт алаңдарында 
шыңдалуына мүмкіндік беріліп 
отыр. Ендігі нәтиже – тек өздеріңе 
байланысты. Команда құралды, бір-

біріңнің ойнау тәсілдеріңді танып-
біле бастадыңдар, енді алға биік 
мақсат қойып, алдыңғы қатарлы 
команда болуға бар күш-жігерлеріңді 
жұмсайсыңдар деп сенемін. Бұл 
ретте бапкер қатал, талапшыл 
болуы керек. Ең басты, командалық 
рух қалыптастыра білсе, жеңіс те 
жақындай түседі,  –деген Амандық 
Баталов жаңа құрам ойыншыларына 
сәттілік тіледі. 

 Кездесу соңында команда 

капитаны облыс басшысына 
клубтың спорттық киімі мен добын 
сыйға тартты. 

Еске салсақ, 13 наурыздан 
басталатын футболдан Қазақстан 
Премьер-лигасының жаңа 
маусымына «Жетісу» командасы 
жаңа құраммен қатысады.  Және бір 
атап өтерлігі, биыл «Жетісу» футбол 
командасының құрылғанына 40 жыл 
толып отыр. 

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»  

Токиодағы әлем кубогінің финалдық кезеңі 4 мамырға 
жоспарланған болатын. Сондай-ақ, бұл турнирге 
Олимпиада қарсаңындағы бақылау жарысы мәртебесі 
берілген еді.

Биылғы әлем кубогі кезеңдерін қорытындылайтын 
турнирдің өтуіне Жапония билігі қабылдаған шектеу 
шаралары әсер етті.

Бұған дейін спорттық гимнастикадан Штутгарт 
(Германия) пен Бирмингемдегі (Ұлыбритания) әлем кубогі 
кезеңі өткізілген жоқ.

Бүгінге дейін спорттық гимнастикадан ерлер 
арасындағы 98 лицензияның 82-і өз иесін тапқан. 
Әйелдер арасында 98 жолдаманың 84-і таратылды. 
Қалған жолдамалар жекелеген снарядтар бойынша өтетін 
әлем кубогі кезеңдері мен құрлық чемпионаттарында 
үлестіріледі.

ГИМНАСТИКА

ЌОРЫТЫНДЫ  КЕЗЕЊІ 
¤ТПЕЙДІ

Спорттық гимнастикадан әлем кубогінің 
финалдық кезеңі өтпейтін болды. Мұндай 
шешімді Халықаралық гимнастика федерациясы 
Жапон гимнастика қауымдастығымен бірлесе 
отырып қабылдаған деп жазады Olympic.kz. Бұл туралы алматылық клубтың баспасөз қызметі хабарлады.

Хосе Канте 1990 жылы 27 қыркүйекте Сабаделлде (Испания) дүниеге келген, ол 
«Химнастик» клубының түлегі.

Мансабын 2009 жылы Испанияның төменгі лигасындағы клубтарда ойнаудан 
бастады. 2014 жылы маусымда Хосе Кипрдің AEK клубымен келісімшартқа отырды. 
Екі маусымды Кипрде өткізгеннен кейін, 2016 жылдың қаңтарында ол Польша 
чемпионатына ауысып, «Гурник Забже» және «Висла» командаларында ойнады. 
2018 жылдың маусым айында ол Варшаваның «Легиясына» ауысты. 

2016 жылдың қараша айында Хосе Канте Гвинея құрамасында ойнау туралы 
ұсынысты қабылдады. Сөйтіп, аталған құрамада 13 матчқа қатысып, 2 гол соқты.

 Жалпы клубтық мансабында ол 235 матчқа қатысып, 62 гол соқты және 12 
нәтижелі пас берген.

ФУТБОЛ

«ҚАЙРАТҚА» ТАҒЫ БІР 
ШАБУЫЛШЫ АУЫСЫП КЕЛДІ

«Қайрат» футбол клубы орталық шабуылшы Хосе Канте 
Мартинеспен келісімшартқа отырды, деп жазады Prosports.
kz.

ГАНДБОЛ
Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы рейтингтік турнирге қызу дайындықты бастады, 
деп хабарлайды ҰОК сайты.

ТУРНИРГЕ ДАЙЫНДЫҚТЫ БАСТАДЫ

Материалдар «prosports.kz/kz» алынды.

 Магнитогорскіде өткен алғашқы екі матчтан кейін серия 
есебі 1:1 болған. Ал Нұр-Сұлтандағы үшінші ойында «Ба-
рыс» қонақтарға жол берді. Бірінші кезеңде айдын иелері 1:0 
есебімен алда болған, екінші кезеңде «Металлург» жауапсыз 
екі шайба салды. Ал үшінші кезеңде хоккейшілер есепті өзгерте 
алмады. Осылайша, матч 1:2 есебімен аяқталды.

 Әзірше, серияда «Металлург» 2:1 
есебімен алда келеді. 

 «Барыс» (Нұр-Сұлтан) — «Метал-
лург» (Магнитогорск) 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

1:0 – 14:41 – Лилья (Виделль) ГМ
1:1 – 23:13 – Голдобин (Земчёнок, 

Плотников)
1:2 – 26:00 – Мартынов (Кошелев, 

Бек)
Қақпашылар: Ортио – Олкинуора
Серия есебі: «Барыс» 1:2 «Метал-

лург»

«БАРЫС» «МЕТАЛЛУРГКЕ» ЖОЛ БЕРДІ
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ПСИХОЛОГИЯ

  ҚАЗАҚТЫҢ КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРІНДЕ ЖЫЛҚЫ ТҮЛІГІНЕН АЛЫНАТЫН БАРЛЫҚ ӨНІМ  
КӘДЕГЕ АСАДЫ. ЖЫЛҚЫНЫҢ БАСТЫ ӨНІМДЕРІ СҮТІ МЕН ЕТІ, ТЕРІСІН БЫЛАЙ 
ҚОЙҒАНДА ҚЫЛЫН, СҮЙЕГІН, ТҰЯҒЫН, ТІПТІ ТЕЗЕГІНЕ ДЕЙІН ПАЙДАЛАНҒАН.

ЌЫМЫЗ АШЫТЌЫСЫ

БІРЕУ ЖАҒАДАН АЛЫП ҰРЫССА, ӘРКІМ 
ӘРТҮРЛІ ҚАБЫЛДАЙДЫ. КЕЙ ҚЫЗДАР ӨЗ ЖАУАБЫ 
ДҰРЫС БОЛСЫН-БОЛМАСЫН, ӨЗІН АҚТАЙДЫ. АЛ 
КЕЙБІРІНІҢ КӨЗ ЖАСЫ ӘЗІР ТҰРАДЫ. АЛ КЕЙБІРІ 
ТІПТІ ҮНСІЗ ҚАЛАДЫ. СОҢҒЫ ТОПҚА ЖАТАТЫН 
ҚЫЗДАР НЕ ҮШІН ҮНСІЗ ҚАЛАДЫ?

АС
П
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ЗД
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Қ

 Жылқы шаруашылығының 
басты өнімі – сүті. Басқа үш 
түліктің сүтінен айран, құрт, 
май, ірімшік дайындалатын 
болса, бие сүтінен бір ғана 
қымыз ашытылады. Қымыз тек 
шөлді қандырып қоймайды, 
тамақ та болатын сусын. Әлі 
күнге дейін бүкіл әлемде бірден 
шөлді қандырып, екіншіден 
тамақ болатын қымыздан басқа 
сусын жоқ.

Қымызға жоғары баға 
бергендердің бірі орыстың 
атақты ғалымы В.Даль былай 
дейді: «Қымыз ішуді әдетке 
айналдырсаң, басқа сусын-
дардан оның артықшылығын 
сезінесің. Осынау шипалы су-
сын аштық пен шөлді бірден 
басады, денені салқындатады. 

Егер қымызды үзбей ішсең, бір аптадан соң өзіңді сергек сезінесің. Денсаулығың түзеліп, тынысың ашылады, 
жүзің жарқырап шыға келеді. Мен бұл тұрғыда қымыздың қыс айларында адам денсаулығын сақтап, ұзақ мерзімді 
ораза ұстауға септігін тигізетіндей қасиетіне тәнтімін. Оны басқа қорек түрлерімен ешбір салыстыруға бол-
майды».

 Қымызды  сабада (тері ыдыс) ашытады. Оны тобылғы және қайыңның қыбығымен ыстайтын болған.  Ал 
қымыздың ашытқысы ретінде мына заттарды салуға болады. 

• Ұйытқы
• Қор
• Қораба
• Ерім
• Тұз сіңген жылқының жаясы
• Ашыған нан
• Ашыған бидай көже,
• Жылқының жақ сүйегі
• Жылқының ортан жілігінің басы (пісірілген)
 Қымыздың дәмін келтіріп, күшейту үшін бірнеше қоспаларды қосуға болады. Олар: кепкен сүр қазы, қойдың еті, 

қойдың құйрығы, қалампыр, күшала, көк қылша, жылқының тобығы, қант, бал, мейіз, кептірілген өрік, құйма күміс 
(жамбы).

Материал интернет желісінен алынды.

ЕКІ
СЕБЕП, 

КЕЊЕС
Бірінші себеп. Ол қателік жібермегенін біле тұра, ұрыстың 

астында қалып, одан шығуды қиынсынады. Үстіне төніп келе жатқан 
қаһардан қорқады. Мұның арты не болар екен деп ойлайды. Ішкі 
күйзеліске түсіп кетеді, бірақ кейін біразға дейін үнсіз жүреді.

Кеңес. Өзіңіз бұл қасиетіңізді мінезге тән функция деп ойлайтын 
боларсыз. Бірақ, мұны алдыңызда тұрған адам сіз секілді ойламауы 
мүмкін. Ойласа, білсе, ұрыспай айтатын да еді. Сіз оның алдында 
қырсық болып көрінуіңіз әбден мүмкін. «Жауап берсеңші» дегенде 
үн қатпай, көзді жерге қадап тұрсаңыз, оның ызасы қайрала түсері 
анық. Сол себепті, барынша ашық болуға тырысыңыз. Сізге мұның 
қиын болып көрінері де сөзсіз. Ойыңызды жүйелеңіз. Асықпаңыз. 
Оқиғаның қалай болғанын және себебін түсіндіріңіз. Ол қойған 
сұрақтарға асықпай жауап беріңіз.

Екінші себеп. Қателік жібергенін біліп тұрса, өз кінәсін мой-
ындап үндеместікке салынады. Басын төмен салып, «бұлай 
болмағанда ше?» деп өзге нұсқаларды ойлап, барлық жағдайға өзін 

кінәлі санайды.
Кеңес. Қапа болмаңыз! «Өмірде қате қадам жасау барлық 

адамға тән: қателігін түзеп, орнын жапқан адам – ақылды болмақ, 
ал қырсыққаны – ақымақ» деп римдік шешен Цицерон айтқан екен. 
Қатеңіздің орнын жауып, жақсылыққа жорыңыз.

Адам өзге тіршілік иелерінен сөйлей алатын қабілетімен 
ерекшеленеді. Сол себепті қандай жағдай болмасын адам өз ойын 
ашық айтуы тиіс. Өз қателігін мойындау да – өнер. Алдыңызда тұрған 
адам «Неге жауап қатпайсың?» десе қандай жауап айтасыз? Ашуын 
басқан соң, жаймен айтып көріңіз. Ол да сіздің психологияңыздан 
хабардар болуы керек. «Ұрысқанда қорқып қаламын», «үнім шықпай 
қалады», «ойым сан-саққа кетеді» деп анығын ашып айтыңыз. 
Бірақ «мен сондай екенмін» деп жабық күйде қалуға да болмай-
ды. Бұл қасиетпен күресіп үйреніңіз. Жай әңгіме айтып отырмын 
деп салқынқандылықпен қабылдаңыз. Бұл адам да ет пен теріден, 
сүйектен жаралған. Бәрі жақсы болады.

Өтті өмірден дала ұланы,
Ұлт дегенде ұйтқушы ед  
          дауыл-әні.
Мыңның бірі атанған 
    қайран Сәкен,
 Кеудемізден мұң болып 
             ағылады.

 Су төгілмес қаламның жорғасы 
          еді,
 Сөз майданда дес бермес 
            қолбас еді.
  Қабанбайдай бахадүр 
      болып кетесін,
  Демеп, жебеп жүргенде 
                                         ол қасыңда.

  Ол туралы жырласам айтарым 
            бай,
  Ол туралы жастарда, 
            айтар ұдай.
  Бір кездері осындай ақын болған
  Алакөлдік ақиық 
                      Иманасов Сәкен ағай!

Амал не уақыт деген қарайлар ма,
Жадымызда боларсыз бар 
                                           айларда
Сенің үлгің дем берер болашақта
Кеудесінде оты бар талайларға!

Болат ТОПАШЕВ

СӘКЕН АҒА
ӨЛЕҢ-ӨМІР

КӨҢІЛ АЙТУ
Жазушы-журналист, Алматы  облысының  Құрметті  

азаматы,  қоғам қайраткері  
Тұрсын Әбдуәлидің  

өмірден өтуіне   байланысты отбасы мен  туған-
туыстарына  қайғыра  көңіл айтамыз.  

  «Офсет» баспаханасы 
және «Алатау»  редакциясы ұжымы.

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН

АЌ ШОКОЛОД – 

ШОКОЛАД ЕМЕС

Мұндай шоколадты дайындаудың жолы көп. Ол 
рецебі мен сапасына, шикізат түріне байланысты. 
Какао майын аздап қосады, өйткені көбірек құйып 
жіберсе, шоколадтың түсі қарайып кетеді. Дәмі қара 
шоколадқа ұқсамауының да себебі осы.

Ал кәдімгі шоколадтың құрамындағы какаоның 
мөлшері – 20 пайыздан кем емес. Ақ шоколадты 
өндірушілердің көбі оны арзан ұнтақ пен өсімдік май-
ынан дайындайды, какоасы аз болады. Сондықтан 
шындап келгенде ақ шоколадты "шоколад" деп атауға 
келмейді.

Қара шоколадтың құрамындағы сүттің мөлшері – 
15 пайыз, ал какао майы – 20 пайыз, қанттың үлесі – 
55 пайыз.

Негізі ақ шоколад деген табиғатта 
жоқ. Ақ шоколад деп жүргеніміз какао 
майы мен қанттың, ұнтақталған сүт пен 
ванилиннің қосындысы. Түсі ақ бола-
тын себебі құрамында сүт бар. Құрғақ 
сүттің өзіне тән карамельді дәмі бар. 
Ақ шоколадқа да дәм беретін осы.
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