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ЖЕТІСУ ӨҢІРІНДЕ  
ЕКІНШІ ШВЕЙЦА-
РИЯ АТАЛЫП КЕТКЕН 
АЙМАҚ БАР. ОЛ – ТЕКЕЛІ 
ҚАЛАСЫ. ТАУ БӨКТЕРЛІ, 
ТАБИҒАТЫ КӨРГЕН 
ЖАННЫҢ КӨЗ ЖАУ-
ЫН АЛАТЫН ӨҢІРДЕ 
ОТЫЗ ҮШ МЫҢДАЙ 
ТҰРҒЫН БАР.  ҚАЛА 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ 
БАСТЫ МӘСЕЛЕСІНЕ 
АЙНАЛҒАН ӨЗЕКТІ 
ПРОБЛЕМАНЫҢ БІРІ – 
ЭКОЛОГИЯ МЕН АУЫЗ 
СУ ЖӘНЕ ҚАЛАДАҒЫ 
ЕСКІ ҮЙЛЕРДІҢ ҚАЛА 
КӨРКІН БҰЗЫП 
ТҰРҒАНЫН ЖЕРГІЛІКТІ 
БИЛІККЕ ЖЫЛМА-ЖЫЛ  
АЙТАТЫН.  
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А
Ң

Д
А

Т
П

А 3 стр. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ7-бет 8-9-бет

ШЕКАРАСЫЗ  МЕДИЦИНА
БАҒЫНБАҒАН БАҒА, 
БАЗАРДАҒЫ НАРЫҚ

ашылмақ. Қаладағы апатты үйлердің 
мәселесі де кезең-кезеңімен шешілеті-
нін айтқан облыс әкімі Бөлтірік шешен,  
Қонаев, Кошевой, Төле би  көшелеріндегі 
апатты үйлердің тұрғындарын көшіріп, 
орналастыруға қажетті қаржы бөлуді 
мәслихат қарастырып жатқанын,  «Кор-
дон» тұрғындарының мәселелері  бойын-
ша дәріхана пункті салынып, Қонаев,  
Кошевой көшелерінің бұрылысын абат-
тандыруға, жиырма көшені орташа 
жөндеуге және бірінші, екінші кордон-
ды жарықтандыруға жобалау-сметалық 
құжаттамалар әзірленді деді. Алайда,  
инвестиция тарту, жаңа жұмыс орында-
рын ашу ісі әлі де артта қалып келеді. Бұл 
аймақтың  инвестиция тартуда  облыстағы 
үлесі небәрі 0,2%. 

«Өндірістік аймақта бос жер жоқ, 
кәсіпорындардың біразы маусымдық ке-
зеңдерде ғана жұмыс істейді, ал  құрал-
жабдықтары тозған. Мәселен «Суффле 
Қазақстан» ашытқы зауытында шикі-
зат жетіспейді, таза сумен қамтуда 
қиындықтар бар. Сондықтан облыста 
арпа өсіру көлемін арттырып, зауыт-
ты өз шикізатымызбен  қамтамасыз 
етуді тапсырамын. Кәсіпорынды таза 
сумен қамтуға қажетті құжаттарды 
тиісті мекеме жылдам дайындап біті-
руі керек. Қала әкімінің бұл бағытта-
ғы жұмысы сылбыр. Текелінің табиғи-
рекреациялық әлеуеті зор, ішкі туризмді 
тең дамытуға болады. Ол үшін туристік 
инфрақұрылымды дамытудың  нақты 
жоспары  жасалуы тиіс. Қалада ша-
ғын және орта бизнесті де өркендету-
ге мүмкіндік мол. Соған қарамастан 
Текелінің облыстағы шағын және орта 
бизнестегі үлесі 1%  ғана. «Талдықорған 
– Текелі» магистральды  газ құбыры 2018 
жылы тартылғанымен бүгінге дейін 51 
жеке тұрғын үй ғана газға қосылған» , –  
деді Қанат Бозымбаев. 

Облыс басшысы қаладағы олқылық-
тарды атап өтіп, жұмысты жандандыруға 
қатысты нақты тапсырмалар берді.

Айтақын МҰХАМАДИ

АУЫЗ СУ МЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 
АХУАЛ ҚАЛЫПҚА КЕЛЕДІ

Ауыз суды  Қора  өзенінен алып кел-
ген қала тұрғындары көктем мезгілінде қар 
суы мен жауыннан  өзен суы лайланып 
кететіндіктен таза суға зәру болатын. Об-
лыс әкімі Қанат Бозымбаев осы үш бірдей 
түйткілді мәселенің түбегейлі шешілгенін 
қала тұрғындарымен кездесуінде айтты. 
Сондай-ақ, өткен ғасырдан бері түйінін 
таппай  келе жатқан экология пробле-
масы да оң шешімін таппақ деді. Үш 
ай бұрын қаламен танысуға келгенде, 
халықтың талап-тілектеріне  құлақ түріп,  
жергілікті атқарушы билікке бірқатар тап-

сырма берген болатын. Араға уақыт са-
лып, екінші мәрте барған өңір басшысы 
тапсырмалардың орындалуын қадағалап, 
қаланың алдағы даму бағытына зер сал-
ды. Тұрғындармен қайта жүздескен Қанат 
Алдабергенұлы «Sunlight Investments» 
ЖШС-мен меморандумға қол қойғанын 
жеткізді. Келісімге сәйкес, Текелідегі зиян-
ды қалдықтар қоймасын рекультивация-
лап, одан шыққан қалдықтарды жаңадан 
салынатын ірі тау-кен байыту комбина-
тында шикізат ретінде пайдалану қолға 
алынатынын айтты. Енді қала шетіндегі 

қойма толықтай тазартылып, қаладан 
алыс жерге көшірілмек. Бұл жоба 2022-
2032  жылдары  іске асырлатын болады.  
Бұған дейін қаланың экологиялық ахуа-
лына алаңдап келген текеліліктер енді 
таза ауыз сумен және қаланың шырқын 
бұзып, ауасын ластаған қалдықтардан 
біржола құтылмақ. Сондай-ақ, биыл  
темірді қалпына келтірумен айналыса-
тын жылдық қуаты 120 мың тонналық 
«Электромарганец» ЖШС зауыты іске 
қосылады. Оған 15,6 млрд. теңге инвести-
ция тартылып, бір мыңдай жұмыс орны 

ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЕ МОН ЖАЛҒАН АҚПАРАТПЕН   
КҮРЕСЕ БІЛЕЙІК
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ӨҢІР ТЫНЫСЫ 

КӘСІПКЕР  ҚҰҚЫҒЫН  ҚОРҒАДЫ  
 ӨҢІРЛІК КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІНІҢ ХАБАРЛАУЫНША, АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДА КЕЛІСУ КОМИССИЯСЫ КӘСІПКЕРДІҢ 

МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУҒА ЖОСЫҚСЫЗ ҚАТЫСУШЫЛАРДЫ ТІЗІЛІМНЕН ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШІН ҚОЛДАДЫ. 

Талдықорған қаласының жұмыспен 
қамту, әлеуметтік бағдарламалар және 
азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі 
жанындағы Келісу комиссиясының оты-
рысында «Қаримұрат» ЖК әлеуетті 
өнім берушінің жосықсыз қатысушылар 
тізілімінен алып тастау мәселесі қаралды. 
Кәсіпкер уақытша еңбекке жарам-
сыздығына байланысты ақпараттық 
жүйені сүйемелдеу және техникалық 
қолдау қызметтерін көрсетуге арналған 
лот бойынша шарттық міндеттемелерді 
орындай алмағанын жеткізді. Осыған 
байланысты ол №027/у медициналық 
анықтамасын ұсынғаннан кейін, комиссия 
бірауыздан оң шешім шығарды. 

«Келісу комиссиясы – мемлекеттік 
сатып алу туралы шарт жасасудан 
жалтару салдарынан Мемлекеттік са-
тып алуға жосықсыз қатысушылардың 
тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім 
берушілердің өтініштерін қарайтын 
тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган. 

Егер әлеуетті өнім беруші уәкілетті 
органның шешімімен келіспеген жағдай-
да не техникалық қателер немесе форс-
мажорлық мән-жайлар жағдайында ол 
келісу комиссиясына өтініш бере ала-
ды. Комиссия құрамында ҰКП-да аккре-
диттелген тапсырыс берушілердің, 
«Атамекеннің» және салалық қауым-
дастықтардың өкілдері бар. Біз өз 
кезегінде, осы тәжірибені қолдануға 
және дауларды соттан тыс тәртіпте 
келісім комиссиясының алаңында шешу-
ге мүдделіміз», – деп хабарлады Алматы 
облысы Кәсіпкерлер палатасының сарап-
шысы Азамат Тоқымбетов. 

Еске салсақ, «Мемлекеттік сатып 
алу туралы» заңына сәйкес сатып 
алу рәсімдерін қамтамасыз ету үшін 
мемлекеттік және квазимемлекеттік ор-
гандар атынан тапсырыс берушілер 
келісу комиссиясын құруы тиіс.

Ш. ХАМИТОВ.

Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты педагогика ғылымының те-
ориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың 
парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда 
болды. Осыған байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі 
жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті 
тұр. Осы тұрғыда әр пән мұғалімдерінің оқыту әдістерін, жаңа технологияларды 
таңдап пайдалану және авторлық үлгілерді қолдану мүмкіндігі берілген. Мұғалімнің 
шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза ал-
маса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде қалыптасуы 
белсенділік арқылы жүзеге асады. Осындай жаңа технологияларды қолдана 
отырып, сабақ беру мені қуанышқа бөлейді.  Ал, енді  жаңартылған бағдарлама 
бойынша білім беруге келсем, жаңартылған оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, 
педагогикалық әдіс-тәсілдер және белсенді оқыту техникалары мұғалімді шабыт-
тандырып, одан сайын қанаттандыратыны анық. Оқушылар білімін критериалдық 
бағалау оқыту мен білім беруге деген әртүрлі тәсілдемелерді пайдалануға, 
оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингісін уақтылы жүргізуге, мұғалімге 
сабақты қажетті мазмұнмен толтыруға мүмкіндік береді. 

Жаңартылған білім – болашақтың кепілі. «Мектеп жұмысы мен оқушы 
жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – мұғалім», – деп бекер айтылмаған.

Бала оқыту жүйесінде мұғалімдерге үлкен міндет жүктелетіні айдай анық.
Сол міндетті абыроймен атқару үшін күні-түні іздену, әлемдегі озық әдіс-

тәсілдерді барынша мектеп өміріне ендіру – ұстаздар үшін парыз. 

Чинара КҮДЕРБЕК,
Кәкімжан Қазыбаев атындағы орта 

мектептің математика пәні мұғалімі.  
САРҚАН АУДАНЫ

1995 жылы қабылдаған Конститу-
ция біздің барша жарқын істеріміздің 
қайнар бастауына айналды. Қастерлі 
құндылығымыздың қағидаттарын бұл-
жытпай орындаудың нәтижесінде біз 
қысқа мерзімде мызғымас мемлекеті-
мізді орнатып, тәуелсіздігімізді тұғырлы 
еттік. Ата Заң тәуелсіздігіміз бен 
тұтастығымыздың кепілі ретінде біздің 
бірлігімізді бекемдеп, елдегі тұрақтылық 
пен татулықтың берік тұтқасы болды.

Ата Заң біздің бүкіл жарқын 
істеріміздің қайнар бастауына айналды. 
Конституция – мызғымас мемлекетіміздің 
алтын қазығы, бірлігі мен ынтымағы 
жарасқан елдігіміздің бұлжымас бағдары, 
кемел келешегіміздің кепілі. Біз аз 
уақытта айбары асқан қуатты ұлтқа, 
дәулеті тасыған берекелі елге айнал-
дық. Ортақ шаңырағымыздың шекара-
сын шегендеп, іргемізді мызғымастай 
етіп бекіттік. Тағдыр тоғыстырған, тарих 
табыстырған түрлі ұлт өкілдері Консти-
туция қағидаттары төңірегіне топта-
сты. Еуразияның жүрегіне орналасқан 
елордамыз әлемге руханияттың ірі 
орталығы, саясаттың іргелі ордасы 
ретінде танылды. Әрбір азаматы өзін 
тең сезінетін, татулығы жарасқан Қазақ 
елінің, Қазақстан халқының қарымды 
істері бүгінде әлем жұртшылығы үшін 
үлгі өнегеге айналды. Мұның өзі біздің 
Ата Заңымызда бүкіл адамзаттық құн-
дылықтар мен өркениеттік игіліктердің 
барлығы қамтылғанын айғақтайды. Әр-
бір қазақстандықтың Конституциясының 

ҮНҚОСУ

АТА ЗАЊЫМ – АРДАFЫМ
 АДАМЗАТ БАЛАСЫНЫҢ ӨМІР СҮРУІ БЕЛГІЛІ БІР ЗАҢДЫЛЫҚТАРҒА 
БАҒЫНАТЫНЫ СИЯҚТЫ, ҒАЛАМШАРДЫ МЕКЕН ЕТКЕН ӘР МЕМЛЕКЕТТІҢ 
ДЕ НЕГІЗГІ ЗАҢЫ БОЛУЫ ШАРТ. ОЛ ЗАҢНЫҢ БАРЛЫҚ ТІЛДЕРДЕГІ 
МОЙЫНДАЛҒАН АТАУЫ – КОНСТИТУЦИЯ.

мемлекет пен қоғам үшін ғана емес, со-
нымен бірге жеке өзі, отбасы мен бала-
лары үшін де мәнділігін бағалай білу, өз 
міндеттемелерін қастерлеп сақтап, орын-
дауы маңызды. Конституция біздің басты 
құндылығымыз – тәуелсіздікті, бейбітші-
лік пен тұрақтылықты ғасырларға бекітті. 
Барша мемлекеттік институттардың, 
әрбір қазақстандықтың парызы – осы 
құндылықтардың қырағы күзетінде болу.

Әрбір азаматы өзін тең сезінетін, 
татулығы жарасқан қазақ елінің, Қазақстан 
халқының қарымды істері бүгінде 
әлем жұртшылығы үшін үлгі-өнеге. Ата 
Заңымыздың жетістіктерінің бірі – адам 
құқығы толық ескерілмеген, қорғалмаған 
декларациялардан бас тартуы. 

Қоғамның өркендеуіне қарқын қосып, 
Қазақстан халқының бірлігіне жол бастаған 
Ата Заңда бекітілген республикамыздың 
тұғырлы қағидаттары бүгінде өзінің 
өміршеңдігін дәлелдеп отыр. Мемлекеті-
міз халықаралық қоғамдастықта лайықты 
орын алып, биік белеске көтерілді. Әрбір 
қазақстандық келешекке керуен тартқан 
мемлекетіміздің тұрақты дамуының кепілі 
– Конституцияның мемлекет пен қоғам 
үшін ғана емес, өзінің жеке басы мен от-
басы үшін де маңыздылығын терең сезінуі 
керек. Ата Заңды білу, оған құрмет көрсету 
– әрбір қазақстандық азаматтың парызы. 

Гүлнар СЫДЫҚБАЕВА, 
Н. Островский атындағы №8 орта 

мектеп КММ тарих пәні мұғалімі. 

Жастар саясатымен айналысатын облыстық ішкі саясат басқармасы жас 
буынның келешегіне жарқын бастама болатын жаңа жобаны іске асыруда. 

Жобаның аты – «Өмірлік бағдар» деп аталады. Бұл жоба  жастар қауымына 
арналады. Жоба төрт аудиторияны қамтиды.  Бірінші – нысаналы аудитория – 
9,10,11 сынып оқушылары, екінші – олардың ата-аналары, үшіншісі – мұғалімі, 
төртіншісі – ауылдағы мектептен тыс жұмыссыз жүрген жастар.  Бұл  туралы  
«Жетісу» газеті  сайтында  шыққан  облыстық  ішкі саясат  басқармасының бас-
шысы Болат Керімбектің  сұхбатында айтылады.   

* * *
Еңбекшіқазақ  ауданын – Алтын Адам ауданы деп өзгертсек деп ұсыныс та-

стады Парламент Мәжілісінің депутаты Бақытбек Смағұл. Сонымен бірге, халық 
қалаулысы Ұйғыр ауданының атауын да өзгерту жайлы пікірімен бөлісті. Бұл ту-
ралы ол әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Толық ақпарат BAQ.KZ пор-
талында жарияланды.

ҚЫСҚА-НҰСҚА

ЖАҢА ЖОБА ЖҮЗЕГЕ  АСАДЫ

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ» 

БАҒДАРЛАМА АЯСЫНДА
Жаңа білім берудің негізгі мақсаты –  білім мазмұнының жаңа-

руымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын 
қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ 
БЕРУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ
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П р е з и д е н т

Дал поручения главе Мон 

принял заМестителя преМьер-Министра

Ограничение  на 

экспОрт  зерна  и  муки

решение

В Казахстане с 15 апреля введут ограничение на 

экспорт зерна и муки. Как заявил первый вице-

министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, 

имеющегося в стране объема зерна и муки доста-

точно для обеспечения внутренней потребности, 

передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Сапарова, огра-

ничительные меры необходимы 

для исключения дефицита на 

внутреннем рынке и загрузки 

мукомольных предприятий.

«Межведомственной ко-

миссией по вопросам внешне-

торговой политики и участия в 

международных экономических 

организациях от 1 апреля 2022 

года принято решение о введе-

нии квотирования экспорта пше-

ницы и муки с 15 апреля по 15 

июня. Объем квоты на пшеницу 

–  1 миллион тонн, на муку –  300 

тысяч тонн», –  сообщил Сапа-

ров на онлайн-брифинге в СЦК.

Для оценки реальной ситуа-

ции на внутреннем рынке, по 

словам первого вице-министра, 

министерством совместно с 

Бюро нацстатистики и местны-

ми исполнительными органами 

проводится работа по инвента-

ризации запасов пшеницы в ре-

гионах.
«По состоянию на 7 апреля 

запасы составляют 118 тысяч 

тонн муки, в том числе 10 тысяч 

тонн в стабфондах, 22 тысячи 

тонн –  в рамках “оборотной схе-

мы”, 48 тысяч тонн находится 

у производителей, порядка 

20 тысяч тонн –  на складах 

и 18 тысяч тонн – в торговых 

объектах. Указанного объема 

в полной мере достаточно 

для обеспечения внутренней 

потребности. Вместе с тем в 

ресурсах “Продкорпорации” 

имеется более 800 тысяч 

тонн зерна, которые в случае 

необходимости будут направ-

лены на внутренний рынок 

для стабилизации ситуации», 

–  добавил Айдарбек Сапа-

ров.
Первый вице-министр ве-

домства добавил, что в ян-

варе было принято решение 

направить зерно регионам по 

сниженной цене — 90 тысяч 

тенге. Однако, по его словам, 

соответствующие заявки на-

чали поступать только в мар-

те.
Напомним, о решении 

ограничить экспорт зерна и 

муки в Казахстане ранее зая-

вил министр сельского хозяй-

ства Ербол Карашукеев.

Касым-Жомарт Токаев был проин-
формирован об исполнении поручений, 
данных в Послании, инициативах мини-
стерства, направленных на улучшение си-
стемы образования и науки. Президенту 
были представлены предложения, преду-
сматривающие усиление ответственности 
частных детских садов для минимизации 
фактов нарушения прав детей, и новые 
подходы к разработке школьных программ 
и учебников.

«Как доложил Асхат Аймагамбетов, в 

Премьер-миниСтр

9 апреля, в цифровом офисе 
правительства прошло совещание о 
принимаемых мерах по сдерживанию 
цен на социально-значимые и повы-
шению эффективности работы СЭЗ.

Выступая с докладом, председа-
тель Комитета торговли Министер-
ства торговли и интеграции Ержан 
Казанбаев сообщил, что за прошед-
шую неделю рост цен на социально-
значимые продовольственные то-
вары составил 0,9%. Больше всего 
подорожали лук –  на 7,2%, морковь 
– 2,6%, капуста –  2,5%, картофель 
–  2,2%, молоко – 1,8%, мясо птицы и 
кефир –  по 1,6%, сахар –  1,1%.

В разрезе регионов больше всего 
цены выросли в Мангистауской обла-
сти – на 2%, в Северо-Казахстанской 
–  1,9%, в Акмолинской и Кызылор-
динской – по 1,5%. Всего с начала 
года рост цен составил 12,4%.

«Нами продолжается коорди-
нация местных исполнительных 
органов по соблюдению розничными 
объектами торговли допустимой 
торговой надбавки. Так, рейдовыми 
мероприятиями за прошедшую не-
делю охвачено 30,8 тыс. магазинов 
“у дома”, то есть 73% объектов 
торговли. На этой неделе выявлено 
231 нарушение. В результате тор-
говые надбавки снижены на 25%», – 
отметил Казанбаев.

При этом было подчеркнуто, что 
работа по увеличению финансиро-
вания "оборотной схемы" в регионах 
идет на низком уровне: выделено 
всего 58,3 млрд тенге из запланиро-
ванных 100 млрд тенге.

Министр сельского хозяйства РК 
Ербол Карашукеев сообщил, что за-
пасы социально-значимых продуктов 
в стране составляют порядка 643,5 
тыс. тонн. Сформированы запасы 
сахара –  около 30 тыс. тонн без уче-
та продукции сахарных заводов. При 
этом обеспечено бесперебойное про-
изводство внутри страны и заключен 
контракт на поставку дополнительно-
го объема сахара из Индии.

АлихАн   СмАилов   провел   СовещАние  

По данным акиматов, запас кар-
тофеля по республике составляет 199 
тыс. тонн, капусты –  17,2 тыс. тонн, 
моркови –  43,1 тыс. тонн, лука – 23,1 
тыс. тонн.

Председатель Агентства по защи-
те и развитию конкуренции Серик Жу-
мангарин доложил о мерах антимоно-
польного реагирования. В 12 регионах 
в отношении субъектов оптовой тор-
говли продуктами территориальными 
подразделениями Агентства завершен 
анализ, назначены проверки в отно-
шении порядка 90 торговых рынков по 
фактам установления монопольно вы-
соких цен.

Заслушав отчеты выступающих, 
Алихан Смаилов обратился к акимам 
регионов, где за неделю зафиксирова-
но наибольшее удорожание продуктов.

«В Мангистауской области до-
пущен рост цен на лук –  на 39,2%, 
а также на говядину –  5,5%. В про-
шлом году мы неоднократно говори-
ли о необходимости своевременного 
контрактования с фермерами Жам-
былской области по поставке лука в 
регион. Данная работа не проделана, 
поэтому такой рост. На “оборотную 
схему” выделено 1,1 млрд тенге при 
плане 3,6 млрд тенге. При этом из вы-
деленных средств предпринимателям 
направлено только 177 млн тенге», –  
сказал он.

Глава правительства отметил, что 
за последние два года в Северо-Ка-
захстанской области выделены зна-
чительные средства на строительство 
молочно-товарных ферм. При этом в 
регионе отмечается рост на молочные 
продукты, кефир, творог и масло сли-
вочное, на 14,3%, 9,5% и 5,3% соответ-
ственно.

«Вопросы по сдерживанию цен 
имеют первоочередное значение. 
Мною неоднократно поручалось обе-
спечить увеличение финансирования 
“оборотной схемы”. Однако на сегод-
ня работа выполнена не в должной 
мере. Поручаю до конца текущего 
месяца увеличить финансирование 

Как передает Nur.kz,  Премьер-министр Казахстана Али-
хан Смаилов провел совещание о мерах, принимаемых 
правительством для сдерживания цен на социально-
значимые продовольственные товары. Об этом сооб-
щается на официальном сайте правительства РК.

Президент КАСым-ЖомАрт тоКАеВ Принял миниСтрА 
обрАзоВАния и нАуКи АСхАтА АймАгАмбетоВА, ПередАет 
Tengrinews.kz Со ССылКой нА САйт АКорды.

рамках поручений Главы госу-
дарства, данных в Послании, 
внесены изменения в закон “О 
науке». Теперь более четырех 
тысяч ученых, занимающих-
ся научными исследованиями 
в сферах истории, казахского 
языка, философии, археологии, 
математики, востоковедения и 
других дисциплинах, будут по-
лучать стабильную заработную 
плату. Срок финансирования 

научных проектов продлен с прежних трех 
до пяти лет. На поддержку молодых уче-
ных выделена тысяча грантов для пост-
докторантуры. Запущены специальные 
конкурсы, в рамках которых более двух 
тысяч молодых ученых получили гранты 
на 17 миллиардов тенге. По поручению 
Касым-Жомарта Токаева приняты меры по 
повышению потенциала ученых. Ежегодно 
500 отечественных специалистов будут 
проходить стажировку в ведущих научных 
центрах мира за счет республиканского 
бюджета», – отмечается в публикации.

Заслушав отчет, Президент поручил 
усилить целенаправленную работу по по-
вышению качества школьного образования 
и статуса учителей. Кроме того, Глава госу-
дарства считает необходимым усовершен-
ствовать правила лицензирования вузов и 
поддержать институты, осуществляющие 
фундаментальные научные исследования.

Президент КАСым-ЖомАрт тоКАеВ Принял зАмеСтителя 
Премьер-миниСтрА ерАлы тугЖАноВА, ПередАёт Baigenews.kz 
Со ССылКой нА САйт АКорды.

путем установления встречных обязательств 
бизнесу.

Президента проинформировали о планах 
правительства по созданию новых рабочих 
мест за счет реализации инвестиционных 
проектов в различных отраслях экономики, 
увеличения дохода от предпринимательской 
деятельности, а также новых производств в 
фармацевтике, биотехнологии, IT-технологии 
и нефтехимической отрасли.

Кроме того, как сообщил заместитель 
премьер-министра, предусматриваются меры 
поддержки социально уязвимых слоев на-

селения. К примеру, в рамках проекта 
«Бақытты отбасы» 20 тысяч многодетных 
и воспитывающих детей с инвалидностью 
женщин будут охвачены мерами занято-
сти. Для трудоустройства молодежи будут 
реализованы проекты «Молодежная прак-
тика», «Первое рабочее место», также бу-
дут выдаваться гранты до 400 МРП.

По итогам встречи глава государства 
отметил исключительную важность повы-
шения доходов населения и поручил дер-
жать данный вопрос на особом контроле 
правительства.

Главе государства была 
представлена информация о 
реализации программы по-
вышения доходов населения. 
Ералы Тугжанов доложил 
Касым-Жомарту Токаеву, 
что повышение зарплаты за-
тронет более миллиона ра-
ботников бюджетной сферы 
и производственного персо-
нала квазигосударственного 
сектора.

Также предусмотрено уве-
личение трудового дохода 2,8 
миллиона работников круп-
ного бизнеса, получающих 
государственную поддержку 

до 100 млрд тенге. В преддверии 
наступающего аграрного сезона 
первоочередной задачей регионов 
должно стать заключение форвард-
ных договоров на поставку осен-
ней сельхозпродукции. Если сейчас 
будет упущен момент, в период 
межсезонья мы опять столкнем-
ся с повышением цен», –  отметил 
премьер-министр.

Также Алихан Смаилов поручил 
Министерству сельского хозяйства 
совместно с акиматами на регуляр-
ной основе проводить актуализацию 
баланса производства и потребле-
ния, в оперативном порядке осущест-
влять поставки сельхозпродукции 
между регионами с учетом их потреб-
ности.

Кроме того, Минсельхозу со-
вместно с акиматами необходимо 
принять меры по диверсификации за-
севаемых культур с учетом дефицита 
и потребности в овощной продукции. 
Особое внимание следует уделять 
контролю за торговой надбавкой.

«Рост цен на продукты пита-
ния сводит на нет всю ту большую 
работу по повышению заработных 
плат, пенсий, социальных выплат, 
и в целом по увеличению доходов 
граждан, которая проводится пра-
вительством по поручению главы 
государства. Это вызывает спра-
ведливую критику со стороны на-
селения. Акимам и министрам нужно 
уделять этому вопросу особое вни-
мание», –  подчеркнул Смаилов.

Вторым вопросом совещания 
стало принятие мер по повышению 
эффективности деятельности специ-
альных экономических зон.

В ходе своего выступления гла-
ва МИИР РК Каирбек Ускенбаев со-
общил, что в некоторых регионах 
планируется расширить территорию 
СЭЗ, провести оптимизацию, завер-
шить строительство начатой инфра-
структуры, сократить непрофильные 
виды деятельности.

«Поручаю Министерству инду-
стрии и инфраструктурного развития 
совместно с заинтересованными 
государственными органами в срок 
до 25 апреля текущего года внести 
в правительство актуализированную 
Дорожную карту по развитию СЭЗ», 
— заключил Алихан Смаилов.
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МЕЗГІЛ  МӘСЕЛЕСІ

БаСқаға тоқтау БоЛСа да, кЕңІрдЕккЕ тоқтау жоқ. күндЕЛІктІ тұтынатын аЗық-түЛІктІң 
БағаСы ырыққа көнБЕй Барады. тоқСан жЕрдЕн тоСқауыЛ қойып Бағаны БақыЛайМыЗ, 
Бағаны көтЕрГЕндЕрдІ, ортадан пайда таБатын дЕЛдаЛдардың даЛ-дұЛын шығараМыЗ 
дЕГЕн үкІМЕт тЕ Бағаны Бағындыра аЛМады.  аЛМаты оБЛыСында ЕЛдІң БӘрІ СЕнБІ күнІ 
өтЕтІн  «жЕрұйық» коММунаЛдық БаЗарына Барып, көтЕрМЕ БағаМЕн аЗық-түЛІк арқаЛап 
жүр. 

БАҒЫНБАҒАН БАҒА, 
АЗАРДАҒЫ НАРЫҚ

жатқан бейнесюжеттерді әлеуметтік желіден 
көзіміз шалып қалған-ды. Бұған дейін жылда 
көктемгі науқан басталар алдында егіншілер 
үшін жанар-жағар май  бағасы шарықтап шыға 
келетін, одан қалса егін орағы басталатын 
кезде жанармай өңдейтін зауыттар күрделі 
жөндеуден өтіп жатыр деген желеумен 
бағаны тағы да аспандататын. «Бақсақ бақа 
екен» демекші, Батыстан басталған бейбіт 
ереуіл қаңтардағы қантөгіске ұласып, мұқият 
тергеу басталғанда көгілдір отын мен жанар-
жағар майды себепсіз көтерген,  ортадан 
пайда тауып жүргендер әшкереленіп, біразы 
жылы орындарынан босап, тергеу басталған-
ды. «Әп, бәрекелді, енді өзіміз өндіретін 
өнімнің бағасы төмендейтін болды» деп газ 
бағасы Батыс өңірінде 50 теңгеге түскенде, 
әділдік орнады деп  қуандық. Әсіресе, азық-
түлік бағасы қатаң бақылауда болады деген 
үкімет, жергілікті билікке базардағы бағаны 
қатаң қадағалауды тапсырған. Алайда, 
қолдан тежеп тұрған билікке, нарық шыдас 
бермеді. Өткен жылы азық-түліктің бағасы 
шарықтағанда ҚР Премер Министрінің 
орын-басары, Сауда және интеграция 
министрі Бақыт Сұлтанов көрші Өзбекстан 
мемлекетіне барып картоп өніміне келісім 
шартқа отырып келген-ді. Қазақстанның 
Оңтүстік аймағы Алматы, Жамбыл, Түркістан 
және Солтүстік өңірі Павлодар облыстары 
картоп өнімімен айналысады.  Бір ғажабы 
өндірген өнімдерімен Қазақстан ішкі нарықты 
қамтамасыз ете алмай жатып, картопты 
экспортқа шығаратынына қайран қаласың. 
Жеріне шыбық қадаса жеті күнде шынарға 
айналатын Жетісу өңірінің Райымбек және 
Кербұлақ аудандарында картоп шаруашы-
лығымен айналысатын қожалықтар бар. 
Алайда, жергілікті өнімдердің бағасы удай.  
Көтерме базардың өзінде картоптың бір 
килосы 260-280 теңге. Көкөністер өсіретін 
арнайы жылыжайлар да бар. Мұнда қызанақ, 
қияр және тағы басқа да өнімдер мезгілсіз 
қысы-жазы өндіріледі. Жергілікті жерде 
өсірілетін өнімдердің бағасының шарықтауы 
–  өзекті өртеп, басты шайқатады. Мәселен 
Қапшағай қаласындағы жылыжайларда 
өсірілген қызғылт түсті қызанақтың көтерме 
базардағы бағасы 1200 теңге, қиярдың бір 
килосы  900 теңге, ал жуа 180 мен 200 теңге 
аралығында. Жергілікті өнімнің бағалары 
осындай болғанда, Түркістан, Жамбыл, 
Павлодар және Шымкент қалаларынан келген 
өнімдердің бағасын өзіңіз пайымдай беріңіз. 
Олардың жол шығыны және көтерме бағамен 
біздің саудагерлер сатып алып,  бағасын 

Бірақ  ол жердегі баға да көрген көзді 
шарасынан шығарады. Бір жалақыға күндері 
қарап отырған отбасылар, зейнеткерлер мен 
әлеуметтік аз қамтылғандар  қалтасындағы 
бақырды санап,  саудагерлерге «барым осы 
еді, бағаңды түсіріп берші» деп жалынып,  
жалпайып көкөніс алып жүргендерді көзіміз 
шалды. «Шоқпар тисе, сорлыға тиеді» 
дегендей, күнен-күнге қымбаттап жатқан азық-
түліктің бағасы басты ауыртып, балтырды 
сыздатып тұр. 

Халықтың әл-ауқатын жақсартамыз,  
«Жаңа Қазақстан» құрамыз, 30 жыл ел 
байлығын тонағандардың шетел асырған 
ақшасын кері қайтарамыз, азық-түлік бағасы 
қымбаттамайды, бәрі бақылауда болады» 
деген үкімет қазір танауын тасқа соққан 
балықтай сансырап қалды. Оған себеп, 
Ресейдегі ахуал. Санкцияның астында қалған 
көрші елдің кесапаты бізге де тиіп жатыр. 
Тіпті, Ресейден Батыс өңіріне келіп, сауда 
үйлеріндегі азық-түлікті тонналап тасып 

қосып сатады. Сауданың қызығын сатушы мен 
делдалдар көреді,  ал сатып алушылар үшін  
бұл мұң-қайғы. Осы азық түліктің күннен-күнге 
қымбаттауына байланысты Мәжіліс депутаты 
Жанарбек Әшімжан демалыс күндері Елор-
да базарларын аралап, ондағы бағаларды 
бағамдап қайтқаны әлеуметтік желіде 
жарияланды. Сондай-ақ, ол, саудагерлер мен 
тұрғындардың пікірін тыңдап шыққан. Халық 
қалаулысы базардағы бағаның аспандап 
кетуіне қарсы ешқандай шара қолдана алмай 
отырған мемлекеттік органдарды сынға 
алыпты.

«Баға  удай. Күнделікті тұтынатын ет-
сүт, картоп, сәбіз, пияз, көкөніс, күнбағыс 
майы, макарон бағасы еселеп барады. 
Наурыз  айында баға 13 пайызға өсіп, бұрын-
соңды болмаған көрсеткішке жетті, –  дейді 
ол.

Депутаттың айтуынша, Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың үкіметке берген әлеумет-
тік маңызы бар азық-түлік тауарларының 
бағасын ұстап тұру жөніндегі тапсырмасы 
орындалмай тұр. 

«Ауыл шаруашылығы мен Сауда және 
интеграция  министрліктері де, монополия-
ға қарсы күрес агенттігі де, аймақтық 
әкімдіктер де жағдайдың алдын ала алмай 
отыр. Министрліктер біріне-бірі сілтейді. 
Үкіметтік ведомстволардың арасында өза-
ра үйлесім жоқ, –  делінген жазбада.

Жанарбек Әшімжан осы салаға жауапты 
Премьер-Министр орынбасары,  Сауда және 
интеграция министрі Бақыт Сұлтановтың 
Мәжіліс депутаттарының нақты сұрақтарына 
жауап бере алмағанын сынаған. Депутат 
«Базардағы негізгі азық-түлік тауарларының 
бағасы инфляция өсімінен де асып кет-
кен. Мамандардың есебінше күнбағыс майы 
36,7 пайызға, қант – 34,8 пайызға, картоп 
–  21,8 пайызға, жеміс-жидек –  19,9 пайызға, 
макарон өнімдері –  22,7 пайызға, жұмыртқа 
10 пайызға қымбаттаған.

Мәжілістегі «Үкімет сағатында» да, 
пленарлық жиында да баяндама жасаған 

Ауыл шаруашылығы министрі мұның бәрі 
уақытша, жағдай реттеледі дейді. Баға 
реттеліп болғанша халықтың төзімі 
таусылып бітетін болды, — дейді Жанарбек 
Әшімжан. «Бағаның бәрі уақытша жағдай, 
бәрі ретеледі» деген Ауыл шаруашылығы 
министрі көтеріліп кеткен бағаны қалай 
төмендетпек?! Ел ұлардай улап-шулап, 
қайтадан ереуілдетпесе, азық-түліктің ба-
ғасы енді төмендемейтіні айдан анық. Жең 
ұшынан жалғасқандар бұған дейін азық-
түлікке және коммуналдық төлемдерге 
қатысты жұмысшылар жалақысын сәл 
көтергенде алдын-ала құлағдар болған 
кәсіпкерлер әуелі жанар-жағар май, содан 
соң азық-түліктің бағасын шарықтатып 
жіберетін. Енді көктемгі және күзгі науқан 
кезінде шаруалар шыққан шығындарын өтеп 
алу үшін тағы да бағаны көтеретін болса, 
бұқара халықтың  күнкөрісі тіпті қиындайды. 
Мұндай пікірді сарапшылар да жоққа 
шығармайды. Онсызда ауыл шаруашылық 
техникаларының құны 20 пайызға, тыңайт-
қыш бағасы 50 пайызға өсуі қымбатшылық-
қа ұрындырады дейді. Қазақстанда азық-
түліктің  бағасын заңсыз көтеруге қатысты 
749 факті тіркеліпті. Бұл ақпаратты да ҚР 
Премьер-Министрінің орынбасары, Сауда 
және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов 
мәлімдеді. Әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік өнімдеріне рұқсат етілген бөлшек сауда 
үстемесінен асып кету фактілері, яғни, 749 заң 
бұзушылық анықталды. Олардың көпшілігі: 
қант –  40%-ға дейін,  күнбағыс майын  –  35%-
ға дейін,  көкөністер –  25%-ға көтерілген  деп 
Facebook парақшасында жазды. Анығында 
Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарлары бағасының 1,7%-ға өсуі 
тіркелді,  жыл басынан бері ӘМАТ бағасының 
өсуі 9,9%-ды құрады. Бір аптаның  ішінде ең 
көп қымбаттаған өнімдер: қырыққабат – 11%,  
пияз –  9,3%,  қант  – 6,3%,  картоп –  4,7%,  
сәбіз –  3,3%,  тауық жұмыртқасы - 1,7%», 
–  делінген Үкімет басшысының орынбасары 
жариялаған ақпаратта. Бұл наурыз айындағы 

ақпарат болатын. Одан бері сәуір басталғалы 
баға тағы да тоқтаусыз өсіп келеді.  Енді  
Талдықорғандағы сауда үйлеріндегі азық-
түлік бағасына зер салып көріңіз. «Магнум» 
сауда орындарында қанттың бір килосы – 
279 теңге, «Small»  сауда үйінде –  345 теңге 
болса, базарда – 400 теңгеден асады. Сұйық 
майдың 5 литрі –  4200, ұн 50 килосы – 12000, 
25 килосы –  6600 теңгеге саудалануда. Ең 
қажетті деген нанның бағасы 160-170-ке дейін 
көтеріліп, 140 теңгеге әзер түскен. Солтүстік 
өңір Павлодарда нан бағасы 200 теңгеге 
көтерілгенін көгілдір экраннан бұқаралық 
ақпарат құралдары таратқан болатын. Бұдан 
бөлек сырттан тасылатын құрма өнімінің бір 
килосы – 2000 теңге, банан  –  900,  жүзім 1600-
1800 теңгеге жеткен. Алма –  450-500 теңге 
аралығында.  Алма демекші алманың отаны 
Жетісу өңірінде де баға қымбат. Керісінше 
сырттан тасымалданатын өнімдерге баға 
қосылып, жергілікті жерде өндірілетін өнімдер 
бағасы төмен болуы шарт еді. Сүттің бағасы 
да  250-300 теңге аралығында. 

Жалпы Қазақстан бойынша күнде қым-
баттап жатқан азық-түлік өнімдерінен бөлек, 
киім-кешек бағалары да айтарлықтай өскен. 
Бірақ халықтың көңілін күпті етіп отырғаны 
күнделікті тұтынатын азық-түлік бағалары 
болып тұр. Үкімет жергілікті билікке бағаны 
қатаң бақылауды тапсырған-ды. Алайда, 
жергілікті билік тұрмақ,  жоғары биіліктің өзі 
асаудай тулаған базар бағасын ауыздықтай 
алмауда. Қазақтың «Аш қарын жұбана 
ма, майлы ас жемей» деген тәмсілін еске 
алсақ, ірі қараның еті тұрмақ,  құс етінің өзі 
әлеуметтік жағдайлары төмен отбасылар  
түгілі, орташа өмір сүріп, бір жалақыға қарап 
отырғандардың түсіне кіретін болды. Бұдан 
бөлек, балық өнімін айтсақ, қылтанағы жоқ, 
балық етінің бір килосы –  2500, одан өзгелері 
1500 теңге аралығында. Базардағы бағаны, 
бағынбаған нарықты кім тізгіндейді??!

айтақын МұХаМадИ
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НАЗАР

Бұл туралы Алматы облысының әкімі 
Қанат Бозымбаевтың  «Sunlight Investments» 
компаниясының басшылығымен кездесуі 
кезінде егжей-тегжейлі айтылды. Осы 
орайда екі тарап Текелі қаласында 
қолға алынатын ірі инвестициялық жоба 
меморандумына қол қойды.  

1942-1996 жылдар аралығында жұ-
мыс істеген Текелі қорғасын-мырыш ком-
бинатының қалдықтары қоршаған ортаға 
зиянын тигізіп, халықтың денсаулығына 
кері әсерін тигізіп келеді. Енді «Sunlight 
Investments» компаниясы Текеліде тау-кен 
байыту комбинатын салып, оған жылдар 
бойы жинақталып қалған қалдықтарды 
шикізат ретінде қолдануды жоспарлап отыр. 
Компания жалпы осы жобаға 200 млрд. 
теңгедей инвестиция салмақ, оның  60 
млрд.  теңгесі тау-кен байыту комбинатының 
құрылысына жұмсалады.

«Мемлекет басшысы моноқалаларды 
дамытуға, қала құраушы кәсіпорындар мен 
«Зәкірлік» жобалардың тұрақты жұмыс 
істеуін қамтамасыз етуге, кәсіпкерлікті 
дамыту мен инвесторлар тарту үшін 
қолайлы ахуал жасауға бірқатар тапсыр-
ма берді. Моноқала Текеліде жылдар 
бойы қордаланған қалдық қоймасын сіз-
дер ұсынып отырған халықаралық үздік 
тәжірибені қолдана отырып рекуль-
тивациялау қаланың экологиялық клима-

ЗИЯНДЫ ҚОЙМА  түбегейлі жойылады
Текелі қаласына, жақын елді мекендерге экологиялық зардабын тигізіп отырған 

қалдық қоймасын рекультивациялау мәселесі түбегейлі шешілетін болды. 

«Қазақстан Республикасының хал-
қына онкологиялық көмек көрсетуді 
ұйымдастыру стандартын бекіту туралы» 
Денсаулық сақтау министрінің 2021 
жылғы 12 қарашадағы № ҚР ДСМ-112 
бұйрығына сай  жүргізіледі. Бұл туралы  
«Жетісу» медиа алаңында өткен баспа-
сөз мәслихатында  облыстық  денсау-
лық сақтау басқармасы басшысының 
орынбасары Арман Джансеңгіров мәлім-
деді. 

Оның сөзінше, пациенттердің онко-

тына оң әсер ететін болады. Бұл жоба 
арқылы біз Кеңестік кезеңнен бері қорда-
ланып қалған экологиялық мәселені 
шешеміз, екіншіден өңірге инвестиция 
тартып, жаңа жұмыс орындарын ашамыз. 
Сіздердің мүмкіндігі шектеулі жандарды 
қолдауға қатысты қосымша әлеуметтік 
міндеттемелер алуға, әлеуметтік тұр-
ғын үйлер мен спорт алаңдарын салуға 
деген  ниеттеріңіз  басқа инвесторларға 
да үлгі. Бұл 33 мыңдай халқы бар моно-
қаланың дамуына үлкен серпін беретін 
жоба болады деп ойлаймын» , – деді Қанат 
Бозымбаев.

Аталмыш жобаның жетекшісі Уәлихан 
Атагелдиев рекультивация жұмыстары қа-
лай жүргізілетінін егжей-тегжейлі түсіндірді. 
Оның айтуынша, жинақталған қалдық-
тар қаладан 10-15 шақырым қашықтыққа, 
қауіпсіз жерге шығарылып, сол жерде 
өңдеуден өткізіледі. Комбинатқа шикізат 
ретінде пайдаланылады. Ал комбинаттың 
қалдықтары заманауи талаптарға сәйкес 
көмілетін болады. «Қалдық қоймасының 
орнын абаттандыру, көркейту жұмыс-
тары Текелі қаласының жергілікті 
әкімдігімен келісіліп атқарылады. Тау-
кен байыту комбинатын салу кезінде 
жергілікті тұрғындардан 400-дей адам 
жұмысқа тартылады, ал кәсіпорын іске 
қосылғанда 550 адамға тұрақты жұмыс 

орны ашылады. Жобаның қуаты жылына 
2,5 млн. тонна өңдеуге жетеді. Толық 
циклда жұмыс істейтін комбинаттың іске 
қосылуы Текелінің экологиялық мәселесі-
нің түбегейлі шешілуіне оң ықпал ықпал 

етеді»,  – деді У. Атагелдиев.
Жиын соңында облыс әкімі мен жоба 

жетекшісі меморандумға отырды, ал Текелі 
қаласының әкімдігі мен қалалық мәслихат 
жобаға қатысты келісімдерге қой қойды.

– Талдықорған  машина жасаудың 
экспортқа бағытталған өнімдерін шы-
ғарудың орталығына айналды десе 
де болады. Бұл жағынан алғанда бізде 
аккумулятор батареяларын, кабель 
өнімдерін, коммуналдық құрылғылар, 
электр насостарын шығаратын 
«Қайнар АКБ» зауыты, «АСПМК-519» 
кәсіпорындар тобы, «Азия электрик» 
сияқты  көшбасшы кәсіпорындар бар.

Енді сол қатарға тағы бір жаңа 
зауыт – «Asma Industrial» ЖШС-ның 
өндірістік аккумулятор батареяла-
рын шығаратын кәсіпорын қосылғалы 
отыр. Бұл жобаны жүзеге асыру үшін 
біз қажетті барлық инфрақұрылым-

КӘСІПОРЫН

ТАҒЫ БІР  жаңа  зауыт салынады
Талдықорғанда «Asma Industrial» ЖШС стационарлық аккумулятор 

батареяларын  шығаратын  зауыт салуға ниеттеніп отыр. Оған 3,2 
млрд. теңге инвестиция тартылып, кәсіпорынға 120 адам жұмысқа 
орналастырылады. Алматы облысының әкімі Қанат Бозымбаев 
осы жобаға қатысты «Asma Industrial» ЖШС өкілдерімен кездесіп, 
меморандумға қол қойды.  Бұл туралы  Алматы облысы әкімінің баспасөз 
қызметі хабарлады. 

мен қамтамасыз ететін боламыз. 
Инвесторлар өз тарапынан өндірістік 
қорғасынды-қышқылды батареялар шы-
ғарудағы технология трансферттерін 
іске асырып, жергілікті тұрғындарға жұ-
мыс береді. Сонымен бірге қазақстандық 
тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді 
барынша мол пайдаланатын болады.  
Ұсыныстарыңыз  болса  сіздерді тыңдауға 
әзірмін,  – деді Қанат Бозымбаев.  

Өз кезегінде «Asma Industrial» ЖШС 
басшысы Серік Ажмағамбетов жобаның 
ерекшелігіне тоқталып, алдағы жоспарлары 
туралы қысқаша айтып берді.  

– «Қайнар АКБ» зауытымен салыс-
тырғанда біздің өндірістің ауқымы 

әзірге үлкен емес. Бірақ біз негізінен әлі 
игерілмеген салаларға көбірек ден қой-
ғанды жөн көрдік. Яғни, біздің батарея-
лар телекоммуникацияда, энергетикада, 
темір жолда, жаңартылған энергия 
көздерін пайдалануға қолданылады. Өнімді 
өткізу нарығы қазірден анықталды. Пост-
кеңестік елдер, Азия мемлекеттері, 
Еуропаның бірқатар елдері өнімдерімізді 
алуға дайын. Шығыс өнеркәсіп аймағы-
нан зауыт салуға қажетті жер сатып 
алдық. Зауытқа орнататын құрал-
жабдықтарымыз түгел, «Қайнар АКБ» 
базасында дайындалған мамандарымыз 
бар. Материалдық-кадрлық мүмкіндік-
теріміз жеткілікті болғандықтан жаңа 
кәсіпорынды табысты жүргіземіз деп се-
немін, – деді С. Ажмағамбетов.   

Кездесуде  айтылғандай, жобаны іс-
ке асыру үшін қажетті қосалқы электр 
стансасының, кәріз жүйесінің,  зауыт шека-
расына дейін газ құбырын тарту сияқты 
инфрақұрылымдық мәселелерді шешуге 
облыс әкімдігі толықтай қолдау көрсетеді.  

– Алматы облысының су, жел, күн 
энергиясын өндіруге табиғи мүмкіндігі 
мол. Ал жаңа зауыт шығарғалы отырған 
батареялар сол жаңарған энергия 
көздерін бойына жинақтап, электр 
қуатының ауа райына тәуелділігін 
азайтуға мүмкіндік береді. Сондықтан 
бұл жобаның болашағы зор. Бұл саланы 
дамыту ел экономикасына жаңа серпін 
береді,  – деп атап өтті Қанат Бозымбаев.   

Жалпы «Asma Industrial» ЖШС-ның 
стационарлық аккумулятор батареяларын 
шығаратын зауыттың құрылысы 2022-
2023 жылдары жүргізіледі. Кәсіпорын 
жылына 210 мың дана көлемінде өнім 
шығарады деп жоспарланып отыр. 
Жобаны іске асыруға 3,2 млрд. теңге 
инвестиция салынып, 120 адам жұмысқа 
тартылады. Зауыт толық қуатына шық-
қанда жұмысшы саны 250-ге жетеді деп 
жоспарланған. Шығарылған өнімнің 84 
мың данасы ішкі нарыққа, 126 мыңы 
экспортқа бағытталатын болады.  

2867 АДАМ ҚАТЕРЛІК ІСІККЕ ШАЛДЫҚҚАН  
ХАЛЫҚҚА ОНКОЛОГИЯЛЫҚ 

КӨМЕК – ТЕГІН МЕДИЦИНАЛЫҚ 
КӨМЕКТІҢ КЕПІЛДІК БЕРІЛГЕН 
КӨЛЕМІ ШЕҢБЕРІНДЕ КӨРСЕ-
ТІЛЕДІ ЖӘНЕ КОДЕКСТІҢ 
196-БАБЫМЕН РЕТТЕЛЕДІ.

МЕДИЦИНА 

логиялық көмектен бас тартуы Кодекстің 
137-бабында көзделген жағдайларды 
қоспағанда, Кодекстің 136-бабында регла-
менттелген. Кодекстің 137-бабының 1-тар-

мағына сәйкес пациенттің келісімінсіз 
онкологиялық көмек көрсетуге жол беріледі.

Өткен жылдың  12 айында  өңір бо-
йынша қатерлі ісікке  шалдыққан 2867 

науқас тіркелсе, оның  1721-і әйел,  1146-
ы ерлер болып отыр.  Олардың ішінде 1 ст 
– 730, 2ст – 926, 3ст – 636, 4 ст – 340. Ауру 
құрылымы бойынша –1 орында – РМЖ; 2 
– асқазан обыры; 3 – өкпе обыры; 4 – КРР; 
5 – РШМ. Ал, өткен жылдың  12 айындағы 
көрсеткіш бойынша қатерлі ісктен 1107 
науқас қайтыс болған. 

«Қатерлі ісік ауруының ішінде асқазан 
обырынан қайтыс болатындар саны көп. 
Екінші орында –  өкпе обыры. Одан кейін 
ұйқы безі обыры мен өңеш обырынан 
өлім-жітім көп кездеседі»,  – дейді Арман 
Серікұлы.

 Жалпы амбулаториялық жағдайлар-
да қатерлі ісігі бар деген күдігі бар 
пациенттерді тексерудің барлық кезеңі 
медициналық ақпарат жүйелерінде «онко-
cақтық» маркерлерін көрсете отырып жүр-
гізіледі.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ

«АЛАТАУ-АҚПАРАТ»



06.00, 03.00 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25 «Masele»
07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.35 AQPARAT
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
13.10, 17.15 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 «Apta»
16.05 Т/х «Қаныш. Қазына»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 Бағдарлама «1001 Түн»  
01.10 «Ashyq alan» 
02.00 «Теледәрігер» 

ХАБАР

05.00, 01.00  ҚР Әнұраны
05.00 Кино «5 причин не 
влюбиться в казаха»
07.00 «Таңғы хабар» 
10.00 Мегахит «Джон Уик»
12.00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
13.00 Т/х «Бөлелер»
15.00 «Бүгін»
16.00 Кино «Районы»
18.00 Мегахит «Угнать и про-
дать»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Басқа тақырып»
20.45 «Ерекше бақылауда»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Т/х «Ана жүрегі»
22.30 Тұсаукесер «Түңгі 
хабар»
00.00 «Сырты бүтін» драма

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.20, 21.55 Т/х «Қарындасым 
қарлығашым»
11.20, 02.30 Т/х «Ұлым»
12.20, 23.50 «Сарай 
жауһары»
13.30, 03.10 «SarapTimes»
14.30 Т/х «Шыңғысхан»
15.30, 04.50 Т/х «Келіндер»
17.00 Т/х «100 Махаббат»
17.35 Т/х «Кішкентай келін»
18.30 Т/х «Ене»
20.00, 04.00 ASTANA TIMES
21.00 Т/х «Қара ниет»
01.00 Т/х «Сүлеймен сұлтан»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово!» 
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
08.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
09.00 «Поле чудес»
10.15 Сериал «Никто не 
узнает»
14.00 Новости
14.15 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE
18.30 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.40 «Невский. Проверка на 
прочность»
00.10 «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова. Паук»
01.10 «Охота на Изюбря»
02.00 Новости
02.15 Жаңалықтар
03.15 Басты жаңалықтар
03.45 «Тамаша City»
04.30 «Той Заказ»

КТК

07.05 «Дау-дамайсыз»
07.30 Т/х «Бір кем дүние»
09.30 «Юморина» 
11.40 Х/ф «От сердца к 
сердцу» 
13.40 «Одиночка»
15.30 «Королева бандитов-2»
17.30 «Тоғжан»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «OZAT ОТБАСЫ»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Другие». «Морские 
дьяволы.»
02.50 «Бір кем дүние»
04.00-04.30 Кешкі жаңалықтар

Дүйсенбі - Понедельник, 18 сәуір Сейсенбі - Вторник,  19 сәуір

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир 
09.00 Апта (қаз)
10.00 Апта (рус) 
11.00 «Олжа» 
11.30 «Эко-рейд» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20 Инфо-блок
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.25 Инфо-блок
13.30 «Дәрігер кеңесі» /тікелей 
эфир/
14.25 Инфо-блок
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
14.55 Инфо-блок
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
17.45 Инфо-блок
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 Д/ф «Әйгілі режиссер»  
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Дәрігер кеңесі» 
23.30 Жаңалықтар

31 КАНАЛ

06.00, 03.30 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30 Информбюро 
08.30 М/с «Царевны»
09.00, 14.30 «Маша и медведь»
10.30  31 әзіл
11.00, 01.20 Сериал «Ханшай-
ым»
12.00 Сериал «Тайная любовь»
13.30 М/с «Лило и Стич»
14.50 Кино. «Линия Горизонта»
16.50 Т/с «СеняФедя» (повтор) 
18.30 Т/с «СеняФедя» 
20.00 Информбюро 
21.00 Сериал «Ұшқан Ұя»
21.55 «Проект А»
00.00 Сериал «Анупама»
02.00 Сериал «БАЗАРБАЕВ-
ТАР»
04.30 What s upp?

7 канал

06.00 Jaidarman
07.00  «Серт пен сезім»
08.00 Т/х «Көзайым»
09.00 «Смеяться разрешается» 
10.00, 19.30 «Я заберу твою 
семью»
12.00, 17.30 Сериал «Женский 
доктор»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 «Q- ЕЛІ»
14.30 «Зың-зың Күлпәш»
15.20 «Дылды»
16.20, 00.50 Сериал «Гадалка»
18.30, 02.00 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
21.30 Т/х «Тойхана-2»
22.30 Т/х «Қадам» 
23.10 Х/ф «Американец»
02.30 «Студия 7»
03.00 «Тамаша»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна-online» 
04.30 «Қуырдақ»

06.00, 00.25 Әнұран
06.05 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00 AQPARAT 
07.00 «TANSHOLPAN» 
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
13.10, 17.15 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 Деректі фильм
15.40 Ауылдастар
16.10 Т/х «Шабдалы 18»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.25 Бағдарлама «1001 
Түн»  

ХАБАР

05.00, 01.00  ҚР Әнұраны
05.00 Кино «Районы»
07.00 «Таңғы хабар» 
10.00 Мегахит «Угнать и 
продать»
12.00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
13.00 Т/х «Бөлелер»
15.00 «Большая неделя»
16.00 Кино «Бизнесмены»
18.00 Мегахит «Осечка»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Другие новости»
20.45 «На особом контроле»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Т/х «Ана жүрегі»
22.30 Тұсаукесер «Түңгі 
хабар»
00.00 «Менің тағдырым» 
драма

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00  М/с  «Маша и мед-
ведь»
09.00, 21.55 Т/х 
«Қарындасым, қарлығашым»
11.20 Т/х «Ұлым»
12.20, 23.50 «Сарай 
жауһары»
13.30 «Айтарым бар»
14.30 Т/х «Шыңғысхан»
15.30 Т/х «Келіндер»
17.00 Т/х «100 Махаббат»
17.35 Т/х «Кішкентай келін»
18.30 Т/х «Ене»
20.00 ASTANA TIMES
21.00 Т/х «Қара ниет»
01.00 Т/х «Сүлеймен сұлтан»

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово!» 
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
08.00 «Доброе утро, Казах-
стан!»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят»
11.10 «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова. Паук»
12.10 «Если бы да кабы»
14.00 Новости
14.15 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE
18.30 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.40 «Невский. Проверка на 
прочность»
00.10 «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова. Паук»
01.10 «Охота на Изюбря»
02.00 Басты жаңалықтар
02.15 «Тамаша City»

КТК

07.00  ҚР  Әнұраны
07.05 «Кешкі жаңалықтар»
07.30 Т/х «Бір кем дүние»
09.00 «OZAT ОТБАСЫ»
10.00 Новости
10.40 Х/ф «Другие»
12.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание»
14.40 «Одиночка»
15.30 «Королева бандитов-2»
17.30 «Тоғжан»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «OZAT ОТБАСЫ»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Другие». «Морские 
дьяволы»

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 

Профилактикалық жұмыс
16.55, 03.00 Әнұран
17.00, 20.00, 00.35 
AQPARAT 
17.15 «Қызық екен»
18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
20.35 «Ashyq alan»
21.30 «Ынтымақ ауылы»
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 Бағдарлама «1001 
Түн»  
01.10 «Ashyq alan» 
02.00 «Ауылдастар»
02.35 «Жәдігер»

ХАБАР

Профилактика 03.00-17.00
17.00, 01.00  ҚР Әнұраны
17.00 Кино. «ОНА»
18.00 Мегахит «Нокаут»
20.00 Қорытынды 
жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Народный кон-
троль»
21.00 Итоги дня
21.30 «По сути»
21.35 Т/х «Ана жүрегі»
22.30 Тұсаукесер «Түңгі 
хабар»
00.00 «Сырты бүтін» 
драма

АСТАНА

17.00 Т/х «Кенже»
17.35 Т/х «Кішкентай 
келін»
18.30 Т/х «Ене»
20.00, 04.00 ASTANA 
TIMES
21.00 Т/х «Қара ниет»
21.55 «Қарындасым 
қарлығашым»
23.50 «Сарай жауһары»
01.00 Т/х «Сулеймен 
Султан»
02.30 «Үздік әзілдер»
03.10 «Айтарым бар»
04.50 Т/х «Келіндер»

ЕВРАЗИЯ 

Профилактика
17.00 QOSLIKE 
18.30 Басты жаңалықтар 
19.00 «KOREMIZ» 
20.00 Главные новости
20.40 «Невский. Проверка 
на прочность»
00.10 «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова. Паук»
01.10 «Охота на Изюбря»
02.00 Басты жаңалықтар 
02.30 Паутина
03.15 «Тамаша City» 
04.00 «Той Заказ»

КТК

Техническая профилак-
тика
17.00 ҚР  Әнұраны 
17.05 «Мерекелік концерт» 
17.30 «Тоғжан»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «OZAT ОТБАСЫ»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Другие». «Морские 
дьяволы.»
02.50 «Бір кем дүние»
04.00-04.30 Кешкі 
жаңалықтар

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир  
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» 
телехикаясы  
10.35 Экономика 
жаңалықтары 
10.40 Инфо-блок 
10.45 Мәдениет 
жаңалықтары

   ХАБАР

   7 КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА
АСТАНА

   ХАБАР

07.25 Инфо-блок 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир  
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.35 Экономика 
жаңалықтары 
10.40 Инфо-блок 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
10.55 «Иман нұры» 
11.30 «Жанашыр» 
11.55 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20 Инфо-блок
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости/тікелей эфир/
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.25 Инфо-блок
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет жаңалықтары
14.55 Инфо-блок
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика 
жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
17.45 Инфо-блок
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Сегодня» /прямой 
эфир  
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика 
жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы»  

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00, 03.30 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30 Информбюро 
08.30 М/с «Царевны»
09.00, 14.30 «Маша и мед-
ведь»
10.30  31 әзіл
11.00, 01.30 Сериал «Хан-
шайым»
12.00 Сериал «Тайная лю-
бовь»
13.30 М/с «Лило и Стич»
14.40 «Проект А» 
16.50 Т/с «СеняФедя» (по-
втор) 
18.30 Т/с «СеняФедя» 
20.00 Информбюро 
21.00 Сериал «Ұшқан Ұя»
21.55 «Проект А: часть 2»
00.15 Сериал «Анупама»
02.10 Сериал «БАЗАРБАЕВ-
ТАР»
04.30 What s upp?

7 канал

06.00 Jaidarman
07.00  «Серт пен Сезім»
08.00 Т/х «Көзайым»
09.00 «Смеяться разреша-
ется» 
10.00, 19.30 «Я заберу твою 
семью»
12.00, 17.30 Сериал «Жен-
ский доктор»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 «Q- ЕЛІ»
14.30 «Зың-Зың Күлпәш»
15.20 «Дылды»
16.20, 01.20 Сериал «Гадал-
ка»
18.30, 02.20 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
21.30 Т/х «Тойхана-2»
22.30 Т/х «Қадам» 
23.10 Х/ф «Кровья и потом: 
Анаболики»
02.50 «Студия 7»

   7 КАНАЛ

КТК

   ХАБАР

АСТАНА

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАНҚАЗАҚСТАН

   31 КАНАЛ

Сәрсенбі - Среда, 20 сәуір

ЕВРАЗИЯ

   31 КАНАЛ

10.50 Инфо-блок
11.00 «Сегодня» 
11.30 «Иман нұры» 
11.50 Инфо-блок
12.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.20 Инфо-блок
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.25 Инфо-блок
13.30 «Талқы» /тікелей 
эфир/
14.25 Инфо-блок
14.30 Новости 
14.45 Инфо-блок
14.50 Мәдениет 
жаңалықтары
14.55 Инфо-блок
15.00 Жаңалықтар /тікелей 
эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.25 Инфо-блок
15.30 Жаңалықтар 
15.45 Инфо-блок
16.00 Новости
16.20 Инфо-блок
16.30 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
16.50 Инфо-блок
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика 
жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
17.45 Инфо-блок
18.00 Новости
18.20 Мәдениет 
жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир  
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Қорытынды 
жаңалықтар
21.05 Экономика 
жаңалықтары
21.10 Инфо-блок
21.15 Мәдениет 
жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» 
телехикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы»  

31 КАНАЛ

05.58 ҚР Әнұраны
06.00, 03.50 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30 Информбюро 
08.30 М/с «Царевны»
09.00, 14.00 «Маша и мед-
ведь»
10.30  31 әзіл
11.00, 01.40 Сериал «Хан-
шайым»
12.00 Сериал «Тайная 
любовь»
13.30 М/с «Лило и Стич»
14.40 «Проект А: часть 2» 
16.50 Т/с «СеняФедя» 
18.30 Т/с «КУХНЯ» 
20.00 Информбюро 
21.00 «Честно говоря»
21.10 Сериал «Ұшқан Ұя»
22.05 Кино. «Дом. Летающих 
Кенжалов»
00.40 Сериал «Анупама»
02.20 Сериал «БАЗАРБА-
ЕВТАР»
04.30 What s upp?

7 канал

Профилактика
17.00 Сериал «Гадалка»
17.30 «Женский доктор»
18.30, 02.00 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
19.30 «Я заберу твою 
семью»
21.30 Т/х «Тойхана-2»
22.30 Т/х «Қадам» 
23.10 Х/ф «Финальный 
счет»
01.20 «Q - ЕЛІ»
02.30 «Студия 7»
03.00 «Тамаша 7 км»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна-online»
04.30 «Қуырдақ»

   7 КАНАЛ

   31 КАНАЛ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

ЖЕТІСУ

КТК

КТК



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

№14 (1069) 15.04.2022

ДЕНСАУЛЫҚ

ШЕКАРАСЫЗ  МЕДИЦИНА

ОҚУ ОРНЫ 

ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША НӨМІРІ БІРІНШІ УНИВЕРСИТЕТ
 АДАМ БАЛАСЫ ТҰЛҒА 

БОЛЫП ҚАЛЫПТАСАРДАН 
БҰРЫН БІРНЕШЕ СА-

ТЫЛАРДАН ӨТЕТІНІ 
БӘРІМІЗГЕ ХАҚ НӘРСЕ. СОЛ 
САТЫЛАРДЫҢ ІШІНДЕГІ ЕҢ 
АЛҒАШҚЫ САТЫ ОЛ – МЕК-
ТЕП ҚАБЫРҒАСЫ. ОҚУШЫ 

МЕКТЕП ҚАБЫРҒАСЫНА 
ТАРЫДАЙ БОЛЫП 

КІРІП, ТАУДАЙ БОЛЫП 
ШЫҒАДЫ. МЕКТЕПТІ 

БІТІРГЕН СОҢ, ӨМІРДЕГІ ЕҢ 
МАҢЫЗДЫ ШЕШІМДЕРДІҢ 

БІРІ – МАМАНДЫҚ 
ТАҢДАЙДЫ. МАМАНДЫҚ 

ТАҢДАЛҒАННАН КЕЙІН, СОЛ 
МАМАНДЫҚТЫ БАРЫН-

ША МЕҢГЕРГЕН, БІЛІМДІ, 
БІЛІКТІ МАМАН БОЛЫП 

ҚАЛЫПТАСУ ҮШІН БІЛІМ 
ОРДАСЫН ТАҢДАУДЫҢ 

ҚАЖЕТТІЛІГІ ТУЫНДАЙДЫ. 
СОНДЫҚТАН МАМАНДЫҚ 
ТАҢДАУДАН ДА, УНИВЕР-

СИТЕТ ТАҢДАУДАН ДА 
ҚАТЕЛЕСПЕУ ҚАЖЕТ. 

К¤ЗЌАРАС

Аурухана директоры айтқандай,  бұл  
шақыртудың басты мақсаты  –   аурухана  
дәрігерлері мен  түрік  медицинасының  
дәрігерлері арасында тығыз қарым-
қатынасты нығайта отырып, тәжірибе 
алмасуға, байланыс жасауға зор 
мүмкіндік. 

Кездесу барысында қонақтар ем-
хананың нейрохирургиялық және трав-
матологиялық бөлімдерін, сондай-ақ 
балалар ауруханасының хирургия бө-
лімін аралап көрді. Медициналық ме-
кемелерді аралауда түрік дәрігерлері 

Медицина  саласындағы  халықаралық  ынтымақтастықты 
дамыту шеңберінде Талдықорған қаласындағы облыстық 
ауруханаға мекеме директоры Анарбек Монголдың арнайы 
шақыруымен Хельмир клиникасының хирург-ортопед-дәрігері  
Хакан Дюлгер және Liv hospital желісінің директоры, профессор 
Чагтай Өзтүрк (Түркия) келді.

Талдықорғанға барар  алдында  мұнда  
жүргізілетін түрлі жоғары технология-
лық  хирургиялық  араласулар  туралы  
естігендерін  атап  өтті. Енді,  мұны өз 
көздерімен көруге тамаша мүмкіндік 
алды.

– Расында да қыруар жұмыстар 
атқарылуда, сіздердің медицинаның да-
муына зор үлес қосып жатқандарыңызға 
көз жеткіздік, – деді Хакан Дүлгер 
қазақстандық әріптестеріне сөйлеген 
сөзінде. – Операцияда тәжірибе алмасу 
өте маңызды деп есептейміз. Түркия әрқашан ынтымақтастыққа ашық және 

бұл біздің соңғы кездесуіміз емес деп 
үміттенеміз.

Әріптесінің сөзін жалғап, шынайы 
алғысын білдірген  профессор Чагтай 
Өзтүрік: – Қазақстандық мамандарды 
Түркияға тегін оқуға шақырғымыз 
келеді, – деді. 

Өз кезегінде, Талдықорған қала-
сындағы  облыстық аурухананы жамбас 
және тізе буындарын эндопротездеу трав-
матология және ортопедия орталығы, 
кеуде қаңқасының жамбас сүйектерінің 
күрделі сынықтары полижарақатының 
орталығы деп сеніммен атауға болады. 
Тек 2010-2022 жылдар аралығында 
осындай  3300-ден астам ота жасалды. 
Буындарды ауыстырумен қатар ірі буын-
дардың артроскопиясы да жүргізіледі. 
Ірі буындарды ауыстыру операциялары 
үнемі өтеді. 

– Біз үшін сапалы медициналық көмек 
көрсету, адамды толыққанды өмірге 
қайтару өте маңызды. Ол үшін емдеудің 
ең озық әдістерін енгізуге тырысамыз. 
Осы тәсілдің арқасында жамбас және 

тізе буындарын эндопротездеу, тізе 
артроскопиясы сияқты жоғары техно-
логиялық операциялар сәтті енгізілді. 
Өзіміз де оқып, жас мамандарды да 
оқытып, Н. Батпенов атындағы 
Ұлттық ғылыми және ортопедия 
орталығының жетекші мамандарын, 
ресейлік мамандарды шақыртып үне-
мі шеберлік сабақтарын өткіземіз.  
Ендігіде  біздің дәрігерлер Стамбулдағы 
ең жақсы клиникаларға мамандануға 
бара алады. Мұның бәрі ел денсаулығын 
ойлау жолындағы басты қадамдар,  – 
деді  облыстық  аурухана  директоры 
Анарбек Монгол түрік әріптестерімен 
кездесуде. 

Сонымен қатар, ауруханада соңғы 
үлгідегі ангиографиялық қондырғының 
орнығуымен жаңа перспективаларға жол 
ашылуда.  Айта кету керек, ауруханада 
алғашқы ангиографиялық оталар жа-
салып үлгерді. 

Талдықорған қаласындағы 
облыстық  аурухананың 

баспасөз қызметі.

Еліміздегі ең мықты университеттердің 
бірі – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті қабырғасынан тәлім алу 
үлкен мәртебе. 

Университет жоғары білікті маман-
дарды даярлауға, әлемдік білім беру 
кеңістігіне одан әрі ықпалдасуға, іргелі 
және қолданбалы зерттеулерді дамытуға, 
оларды өндіріске енгізуге бағытталған 
орасан зор білім беру, ғылыми, рухани-
тәрбиелік, инновациялық және өндірістік 
әлеуетке ие.

Университетте 16 факультет, 32 
ғылыми-зерттеу институттары мен орт-
алықтары, технопарк және әскери кафе-
дра жұмыс істейді. Сондай-ақ,  екі мыңнан 
астам профессор, ғылым докторлары, 
кандидаттары мен философия доктор-
лары, 100-ден астам ірі академиялардың 
академиктері, 40-тан астам Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қай-
раткерлері, 40-қа жуық ҚР Мемлекеттік 
және атаулы сыйлықтарының лауреатта-
ры және 40 жас ғалымдар сыйлығының 
лауреаттары жұмыс істейді. Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-да жоғары кәсіптік 
білім берудің көп деңгейлі жүйесі бой-
ынша 25 мыңнан астам студенттер 
мен магистранттар білім алуда. Біздің 
университетіміз бірлескен халықаралық 
оқу бағдарламаларын іске асыру, сту-
денттер алмасу бойыша әлемнің 418 
ірі халықаралық жоғары оқу орындары-
мен ынтымақтастық жасайды. Бұның 
барлығы студенттердің сапалы білім 
алып, қоғамдық өмірге белсене араласып, 

Қазақстан Республикасының белді бір 
азаматы болып қалыптасуы үшін жасалып 
отырған игілікті іс.

Жоғарыда аталған мүмкіндіктермен 
қатар ҚазҰУ-де әскери кафедра да бар. 
Яғни, оқу орны қабырғасында сапалы 
білім ала отырып, әскери билет алу-
да қарастырылған. Студенттер әскери 
кафедрада білім ала отырып, оқудың 
тек теориялық жағын ғана қамтымай, 
практикалық бағытқа да икемделеді, 
әскери тәртіпке үйрененді, өз Отаны-
на деген ерекше патриоттық сезім 
қалыптасады.

КазҰУ-дың ұсынатын тағы да бір 
мүмкіндіктерінің бірі – шет мемлекет-
те білім алу. Бүгінгі таңда Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
төмендегі елдердің университеттерімен 
және ұйымдарымен ынтымақтастық тура-
лы 200-ден астам шарттары бар: Ресей, 
Корея, Жапония, Түркия, Қытай, АҚШ, 
Франция, Германия, Испания, Италия, 
Үндістан, Ұлыбритания, Польша, Египет, 
Малайзия, Австрия, Венгрия, Швеция, 
Швейцария, Чехия, Португалия, Брази-
лия, Украина, Болгария, Греция, Изра-
иль, Кипр, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб 
Әмірліктері, Иран, Пәкістан, Тәжікстан, 
Өзбекстан, Қырғызстан, Беларусь Ре-
спубликасы. Яғни, біздің университетіміз 
әрбір студентке шексіз мүмкіндіктер 
ұсынып отыр.

Сондай-ақ, студенттері үшін универ-
ситеттен тыс өмір толыққанды қамтылған. 
ҚазҰУ-да көркемдік қызығушылықтан 

бастап ғылыми жобаларды жасауға 
дейінгі түрлі тақырыптық бағыттармен 
айналысатын 10-ға жуық студенттік 
ұйым жұмыс істейді. Әр ұйымның өзіндік 
шығармашылық атмосферасы бар. 
Оған кіру арқылы сіз көптеген жаңа 
таныстарға, эмоцияларға және әрине, 
жаңа білімге ие боласыз.

Қорытындылай келе, 1934 жыл-
дан яғни, білім ордасы ашылған 
күннен бастап, осы күнге дейін 
ҚазҰУ Қазақстанның университет-
тер аралығындағы рейтингтерінде 
өзінің алғашқы позициясын сақтап 
келе жатқанын атап өтуге болады. Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верситетінің түлектері мемлекеттік 
аппаратта жоғары лауазымдарға ие, 
мемлекетіміздің барлық салаларында, 
еліміздің өркендеуі үшін көптеген таны-
мал компанияларда жұмыс істейді. 

Адамгершіліктің мың жылдық дәні 
егілген, жастық шақтың мәңгілік мекені, 
білім мен біліктілікке сусындаған 
жастардың самалы есетін қара 
шаңырақ, Қазақстан бойынша нөмірі 
бірінші университет – біздің ҚазҰУ.

Айгерім МҰРЗАТАЕВА,
Әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің
 шетел тілдер кафедрасының 

оқытушысы.
Айсана СОВЕТХАН,
физика-техникалық

 факультетінің магистранты.
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

ЖАЛҒАН АҚПАРАТПЕН   
ҚАЗАҚ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫҢ ДАМУЫНА, БҰҚА-

РАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ САПАСЫ 
МЕН ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІНІҢ АРТУЫ-
НА ЛАЙЫҚТЫ ҮЛЕС ҚОСЫП КЕЛЕТІН «ТҮРКІТІЛДЕС 
ЖУРНАЛИСТЕР ҚОРЫ» ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АҚШ 
ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ МИССИЯСЫНЫҢ ҚОЛДАУЫМЕН 8-9 
СӘУІРДЕ  АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДА  «FAKE NEWS. FACT-
CHECKING. INFORMATION MANIPULATION» ТАҚЫРЫ-
БЫНА СЕМИНАР-ТРЕНИНГ ӨТКІЗДІ.

ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ ақпарат алу 
және таратудағы кәсіби білігін арттыру, 
фактчек жасау тәсілдерін меңгерту, 
деректерді тексеру, жалған ақпаратпен 
күресуге үндеу тақырыбын негіз еткен 
семинар-тернингке Қазақстанның 
барлық облыс, аудан, аймақтарындағы 
БАҚ өкілдері қатысты. 

Қор Президенті Нәзия Жоямерген-
қызының сөзінше  семинарға Ақтау, 
Орал, Өскемен, Жезқазған, Талды-
қорған, Қарағандыдан барлығы 27 жур-
налист қатысты. 

Семинар-тренингтің ашылу салта-
натына Қазақстандағы Америка Құра-
ма Штаттарының   Бас консулы Кэролайн 
Сэвидж қатысып, кездесуде жалған 
ақпаратпен күрестің маңыздылығы 
туралы сөз етті. Бас консул айтқандай, 
журналист кез келген ақпаратты 
жариялағанда адамдарды адастырмау 
үшін жауапкершілікті сезінуі тиіс.  

«Fake news. Fact-checking. Infor-
mation manipulation»  тақырыбын негіз 
еткен екі күндік семинар-тренинг-
те Британиядағы «Avrupa» медиа 
холдингінің басшысы Ватан Өз бен 
ВВС телеарнасының Нидерландтағы 

меншікті тілшісі Юсуф Өзкан өз 
тәжірибелерімен  бөлісті. 

Алдымен Ватан Өз мырза 
аталған қордың басшысы Нәзия 
Жоямергенқызын Еуропадағы Түркі-
тілдес журналистер одағының 2022 
жылғы «Жыл журналисі» сыйлығымен 
марапаттады.

 ЕКІ  күндік семинар  жұмысының  

алғашқы күнінде Ватан бей  жалған ақ-
парат пен журналистің жауапкершілігі 
жайында кеңінен тоқталды. Оның 
сөзінше, қазіргі кезде адамдар кез 
келген ақпаратқа  күмәнмен  қарайтын 
жағдайға жетті. 

 «Сіздер ақпаратты жазар алдын-
да оның рас-өтірігіне  көз жүгіртіп,  
ақпарат маған немесе менің жазбамды 
оқитындарға қалай әсер етеді және 
бұл ақпартты пайдалану есебінен 
оның шындығына қалай көз жеткізу 
керек? Тақырыпты бастамас бұрын  
мұны терең зерттейтін боламыз. 
Бірақ, бір нәрсені үнемі есте сақтау 
керек. Ақпарат таратар алдында жүз 
рет өлшеп, оны тексеріп барып қана 
жариялау қажет. Мәселен, Тони Блэр 
Иракта соғыс бастайын деп жалған 
мәлімет таратқанда  журналистер 
«иә, ол рас» деп тұра шапқан жоқ, 
бұл  жалған ақпарат  деп қарсы 
шыққандары да болды. Өкінішке орай, 
жалған ақпаратты тоқтатуға көп 
жағдайда журналистер қауымының 
құзыры жете бермейді.  Кез келген  
ақпаратты шығарған кезде  үш-
төрт жылдан кейін жалған болып 
шығуы  ғажап емес. Сонда сіздің 
атыңыз өтірікші журналист ретін-
де беделеңіз (репутация) солай 
кірленеді. Яғни, қайталап айтсам,   
жалған ақпарат адамдардың өмі-
ріне зиянын тигізе ме, әлбетте 
тигізеді»,  –  деген  Ватан бей  жалған 
ақпаратты қалай анықтауға болатыны 
туралы   сөз етіп, осы төңіректе  

семинарға қатысушылардың ойын 
білді.  Лондондық маманның сөзінше,  
ақпаратты алуда  дерекккөзі  болған 
адамдардың өміріне зиян  тигізбеу 
керек.  

Семинарда AVRUPA 
порталының иесі Ватан Өз 
мырза жаңа технологиялар 
мен әлеуметтік желілерді 
пайдаланудың маңыздылы-
ғын да сөз етті. Ақпарат жа-
зуда ескерер талаптарды тәп-
тіштеп айтып берген Ватан 
бейдің әр сөзі көңілге қонып, 
санаға сан түрлі ой салды.

ШАРА  барысында   сайт 
ашу мәселесіне қатысты ой-
лар айтылды.  Осы төңіректе 
қатысушылармен   «Сайт 
ашуда  неге көңіл бөлу, неден 
абайлау керек, жалпы қандай 
форматтағы сайт  жасар едіңіздер» 
деген тақырып негізінде топтық 
тәжірибелік жұмыс  өтті. 

Лондондық маман семинарда әр-
дайым  жалған ақпарат емес шына-
йылыққа жақын болуды, ақпарат та-
ратуда жүрекпен емес ақылмен өл-
шеуді, яғни, ақылға салу журналисті  
еш адастырмайтынын  айтты. 

Алғашқы  күні өткен семинарда  
тек Ватан Өз ғана емес, ВВС 
телеарнасының Нидерландтағы мен-
шікті тілшісі Юсуф  Өзкан  да жалған 
ақпарат туралы толғамды  ойларымен 
бөлісті. Қатысушылар медиа тренерлер 
дәрісін тыңдап қана қоймай, олар-
дың айтқандарын ой-елегінен өткізіп, 
алған білімдерін тәжірибелік топтық  
жұмыстарда  көрсетті. 

 Мамандар  сөзінше,  жалған ақпарат 
– бұл әйтеуір бір уақытта (қашан 
екені нақты белгісіз) жан-жағын жер-
мен-жексен ететін бомба сықылды. 
Ондай бомбаны өз қолыңызбен лақ-
тырмау, өзің мен өзгелерді  ойлау 
басты ұстаным. Шынында да қа-
зір ақпараттың қаншалықты рас 
екендігін тексеріп алатын жолдар көп. 
Алдымен ресми органдарға хабарласу, 
олардан мәлімдеме жасауын сұрау. 
Болмаса сол өңірде жүрген өкілдерді  
оқиға орын алған жерге жіберу. Бұл 
тұрғыда  әлеуметтік желілердің күшін 
де пайдалануға болады. Мәселен,  
бір мемлекетте мешіт жарылды 
деген ақпарат пайда болды делік. 
Өкінішке қарай, сіздің ол жақта өңірлік 
журналисіңіз жоқ. Әлеуметтік желі де 
тыныш, ешқандай пост шықпаған. Ресми 
органдар жұмған аузын ашпай отыр. 

Уақыт қысып жатыр. Не істейсіз? 
Бес минуттың ішінде ақпараттың 
жалған не шын екендігін қалай 
тексересіз? Егер осы сұрақтың 
жауабын тез тапсаңыз, онда сіз 
қолдағы бар мүмкіндікті барынша 
пайдаланатын жансыз. Әрине, 
google map-тың көмегіне жүгіну. 
Мұны да дәріс барысында 
тренерлер тәптіштеп түсіндіріп 
берді.   

Семинар-тренингтің екінші күні 
де қатысушыларға ерекше серпін 
берді. Бұл күні түске дейінгі өткен 
дәрісті медиа тренер Юсуф Өзкан  
топтардың тәжірибелік жұмысы-
на баға  берумен бастады. Оның  
айтуынша, берілген  тапсыр-
маны орындауда бес топтың 
жұмысы да қайран қалдырды.  
«Риза болғаным сіздердің жур-
налистика мамандығына деген 

жанашырлықтарыңыз,  ішкі түйсік 
пен кәсіби  білікті астастыра отырып  
зерттеу, шындықтың түбіне жетуге 
ұмытылғандарыңыз. Ең маңыздысы, 
сарапшылар пікіріне  сүйене отырып, 
ақпараттық манипуляция кімге, 
не үшін керек дегенді сіздер жете 
зерттеуге тырыстыңыздар.   

Журналист тексерілмеген ақпа-
ратты ешқашан  жібермейді,  қолы-
мыз бөлісуге  кетіп  тұрса  да  бірден 
тоқтап, алдымен оның рас-өтірігін 
тексеріп алу қажеттігін және оған біз 
жауапты  екенімізді сезінеміз, білеміз. 
Яғни, журналистердің міндетін атқар-
ғысы келіп жүрген әлеуметтік желінің 
қолданушыларымен шын журналис-
тердің арасындағы айырмашылық осы 
жерде  білінеді.  Фактчек жасаудың  
аса бір маңызды құралдарының бірі – 
ол   гуглға, яндекске, басқа да плат-
формаларға салып, шын-өтірігін тек-
серу болатын. Сіздер мұны қалай 
жасау керектігін білдіңіздер. Мұны кез 
келген біле бермейді. Бұл журналист 
қана білетін құрал. 

Сіздердің тағы бір кәсіби 
біліктіліктеріңізді дәлелдеген қа-
дамдарыңыз берілген тапсырма-
да  суреттегі  баланың  отбасы  
кім екенін анықтау үшін арнайы  
сайтқа жүгіндіңіздер, кез келген 
көкаттыдан емес, ресми дереккөзден 
алдыңыздар.  Бұл да керемет дүние 
дер едім. Сонымен қатар бұдан да 
өзге дәлелдемелерді анық таба 
білдіңіздер»,  –  деді  Юсуф бей. 

МЕДИА тренердің айтуынша,  
Халықаралық журналистиканың он 
принципі бар. Соның біреуі – то-
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

КҮРЕСЕ БІЛЕЙІК

 Жалған ақпараттың белең алуы – қоғамдағы  дерттің өршуіне  сеп 
болды. Дәл осы кезде  қоғамның көңіліне медеу болатын және  көмек 
күтетін мамандық  ол –  журналистика және журналистер. Өйткені     
қолында  ұялы телефоны бар кез келген адам  ақпаратты бейнежазбаға 
түсіріп, аудиоға жаза алады және оны әлеуметтік желілерге тарату 
арқылы  өзін журналист сезіне алады. Бірақ,  бірде-бір адам дәл 
журналист секілді ақпараттың дұрыстығына көз жеткізу, деректерді 
тексеру, ақпаратты жарияламай тұрып, оны жариялаудың алдындағы 
өзінің әлеуметтік  жауапкершілігі барын  сезіну сияқты  қасиеттерге  ие 
емес.  

***
Ақпаратты  жарияламас бұрын оны тексеріп алу, бірнеше  

дереккөзден өткізу  қажеттігін,  жалған   екендігін ішкі түйсікпен сезіне 
білу, ақпараттық  манипуляцияға  ұрынбау,  фактчек жасау, жалған  
ақпараттың  шын ақпараттан айырмашылығының  қандай екендігін тек 
журналист қана біледі және ақпарат  таратуда  ұстанады. 

***
Қазіргі алмағайып заманда журналистер жалған ақпаратпен күресе 

білуі керек.  
***

Сайт ашқысы келетін және  жеке сайты бар азаматтар  бес  ережеге 
сәйкес жұмыс істеу керек . Алғашқы ереже  – click-ке ие болу. Кез келген 
ақпаратты сайтқа саларда оның тақырыбына баса назар аударту 
мәселесі.  Екінші ереже – fake news-тен аулақ болу. Ешқашан жалған 
ақпарат таратпау.   Үшінші ереже – ешқашан материалды өшірмеу.  
Төртінші ереже – google-мен дос болу.   Бесінші ереже – SEO-ға қатты 
мән беру.  

лыққандылық. Яғни, ақпаратты жа-
рым-жартылай емес, барынша то-
лық жеткізу және оқырманға түсінік-
ті қылу. Тұщымды ойларын ортаға 
салған  Юсуф бей тілге тиек етілген 
мысалдарын қатысушыларға сауал ре-
тінде жолдай отырып, дәрісті  одан әрі  
қыздырып, жандандырды. 

Адамдар неге жалған ақпаратты 
оқуға құмар?  Бұл  төңіректе  семинарға 
қатысушылардың ойын тыңдай  келе  
Юсуф бей ойын  былайша   сараптады. 
«Жалған ақпаратты оқуға неге құ-
мар?  Өйткені,  оның психологиялық  
проблемалары бар. Мәселен, бір ақ-
паратқа көз жіберткенде  бұл мүмкін 
емес қой деп ойлағанымызбен, бірақ 
үздіксіз ағылымнан кейін рас па, шын 
ба деген күмән туындайды. Егер  

адамның  ішкі пікірі болса,  ешкімнен 
сұрамай, анық-қанығына жетпей-
ақ, кесіп-пішіп, оның үкімін шығарып 
қоямыз. Бұл  психологиялық тұрғыда».

Семинарда  жалған ақпараттың қаупі 
туралы да тілге тиек етілді. Дәрістен 
түйген ой: жалған ақпарат  деген 
жай ғана ойын  емес, ол өте қауіпті 
нәрсе. Демократиялық құндылықтарға 
қатер төндіреді. Жалған ақпараттың 

кесірінен адамдардың құқы шектеледі, 
тапталады,  денсаулығына зиян келеді, 
яғни барлық келеңсіздікке жол беріледі.  
Журналистер үшін ең басты тақырып, 
проблема, ол – жалған ақпарат және 
онымен күресу болып табылады. 

Сонымен, жалған ақпаратты қалай 
анықтауға болады деген сауалға 
орай  медиа тренердің айтқаны:  – 
ақпараттың  рас-өтірігін анықтау, 

сарапшылардың, тәуелсіз, бейта-
рап ақпарат көздеріне сүйену, түрлі 
құзырлы  органдардың  ресми сайт-
тарына шығу немесе  хат жазу.   

 Өз сөзінде  Юсуф бей фактчек 

жасаудың 8 ережесіне де  тоқталды. 
Бұл ережені Еуропадағы баспасөз  
ұйымы жариялапты. Сонымен: 

1. Әлеуметтік желіге бұл ақпаратты 
кім жіберді? 

2.Оның мақсаты не? (саяси, қар-
жылық  немесе өзінің жеке көздеген 
мүддесі бар ма, әлде қалжың болсын 
деді ме)

3. Қандай дереккөзді пайдаланды 

және қандай құзырлы органға ха-
барласып, өкілінен пікір алды? (сізге 
келген бейнеде немесе суретте күмән 
туғызатын бірдеңе бар ма)

4.Сіз қолыңыздағы  ақпараттың рас-
өтірігін дәлелдей аласыз ба? (оның 
ішінде бірнеше бейтарап  пікірлер бар 
ма, жоқ па). Бұл сұрақтарды журналист 
өзіне қоюы тиіс.

5. Қандай дереккөздерді  пайда-
ландыңыздар?

6. Шынымен рас ақпарат па,  әлде 
бірдеңе жасырылып тұр ма?

7. Бұл оның  өз  көзімен көрген оқи-
ғасы немесе  нақты бір дереккөзден 
алынған дүние ме, әлде біреудің жай 
пост ретінде  жазған  пікірі, ақпараты 
ма?

8. Суреттер мен бейне, аудиолар-
дың  түпнұсқасын тексеру, анықтай білу 
де аса маңызды.   

МАМАН  сөзінше   жалған  ақпарат-
ты анықтау, фактчек жасау, оны 
түйсіне білу, ішкі түйсікпен сезіне білу 
деген секілді қасиеттер  қолдарында 
ұялытелефоны бар,   журналистердің 
орнын  басқысы  келіп, жүгіріп жүретін 
блогерлерде жоқ, болмайды да. 

Жалған ақпаратқа байланысты 
«Өзіңіз жалған ақпарат таратып көр-
діңіз бе?» деген журналистердің   са-
уалына   орай  медиа тренер санаға ой 
саларлық тұщымды жауап қайырды. 

Семинар соңында  әр өңірден кел-
ген журналистерге сертификаттар 
тапсырылды, естелік суретке де 
түсті. Игі шараны ұйымдастырушы 
«Түркітілдес журналистер қоры» ҚҚ 
Президенті Нәзия Жоямергенқызы 
отандық журналистердің біліктілігін 
арттыру мақсатында мұндай шара-
лардың әлі де жалғасатынын айтты. 
Алматы төрінде өткен берері мол се-
минар-тренинг  11-12 сәуірде   Шымкент 
қаласында  да  өтті.  

Айта кетейік, «Түркітілдес журна-
листер қоры» 2014 жылдың қараша 
айында құрылды. Содан бері қарай 
қоғамдық қор түркі мемлекетте-
ріндегі бұқаралық ақпарат құрал-
дары өкілдерімен серіктестік орнатып, 
іскерлік ынтымақтастықты арттыру ба-
ғытында жұмыс істеп келеді.

Сарби ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ
ТАЛДЫҚОРҒАН-АЛМАТЫ
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При Пожаре Погибли 
Пять человек

Происшествие

ПредПринимательство

Открыли прОизвОдства 

в кОлОниях 

Программа Эко

Как передает, Sputnik, Ажар Гиният приняла участие в 
открытии региональной международной конференции 
Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины 
в Шымкенте.

в алматинской области на базе исПравительных 
учреждений действуют различные цеха 37 субъектов 
малого и среднего бизнеса, – Передает Пресс-служба 
региональной Палаты ПредПринимателей.

По словам заместителя началь-
ника ДУИС Алматинской области 
Манаса Туякбаева, на территории 
учреждений имеются промышлен-
ные зоны с производственными 
мастерскими и свободными площа-
дями, где для предпринимателей 
предоставляются льготные условия 
для ведения бизнеса. 

«Основная задача – сделать 
труд в местах лишения свободы 
стимулирующим, многопрофиль-
ным, обеспечивающим не только 
достойное вознаграждение, но и 
способствующим приобретению и 
развитию профессиональных навы-
ков осужденных в различных отрас-
лях производства. На территориях 
к зданиям и помещениям проведены 
все коммуникации, поэтому мы при-
глашаем предпринимателей к со-
трудничеству», – сообщил Манас 
Туякбаев в ходе совещания с пред-
принимателями на площадке «Ата-
мекена» в Талдыкоргане.

Как отметили представители 
учреждений ЛА 155/4, ЛА 155/12,  
ЛА 155/8  в настоящее время на их 
территории работают цеха по из-
готовлению мебели из металлокон-

струкций, по изготовлению металли-
ческих заборов, детских площадок, 
кустарных изделий, гостиных мебе-
лей, по пошиву одежды, пекарни, 
продовольственный магазин и дру-
гие объекты.  

«Каждый год мы совместно с 
ДУИС проводим экскурсии и встре-
чи для предпринимателей и при-
глашаем открыть или расширить 
действующие производства на 
территории промышленных зон 
колоний. Исправительные учреж-
дения предлагают гибкие условия 
сотрудничества, благодаря кото-
рым сейчас наряду с малым бизне-
сом работают цеха уже известных 
крупных компаний», – рассказала 
начальник отдела развития челове-
ческого капитала Палаты предпри-
нимателей Алматинской области 
Меруерт Бакибаева.

В ходе совещания предпринима-
телям региона разъяснили условия 
открытия производств на террито-
рии промышленных зон учрежде-
ний, а также организовали мини-
выставку продукции, выпущенной 
предприятиями.

ш. хамитов.

закон

Медиация  в уголовноМ процессе

В целях создАния для ГрАждАн и юридичесКих лиц прАВоВой осноВы для ВыборА 
способА рАзреШения ВозниКШеГо спорА (КонфлиКтА), В том числе и без обрАщения В 
соотВетстВующие ГосудАрстВенные орГАны, А тАКже В целях упорядочения деятель-
ности лиц, учАстВующих В уреГулироВАнии КонфлиКтных ситуАций (медиАтороВ) 28 
янВАря 2011 ГодА принят зАКон республиКи КАзАхстАн "о медиАции".

Медиация - процедура урегули-
рования спора (конфликта) между 
сторонами при содействии медиато-
ра (медиаторов) в целях достижения 
ими взаимоприемлемого решения, 
реализуемая по добровольному со-
гласию сторон; Медиация проводится 
на основе принципов: добровольно-
сти; равноправия сторон медиации; 
независимости и беспристрастности 
медиатора; недопустимости вмеша-
тельства в процедуру медиации; кон-
фиденциальности. Условием участия 
в процедуре медиации является вза-
имное добровольное волеизъявле-
ние сторон, выраженное в договоре 
о медиации.

О более широком внедрении 
института примирения «путем рас-
ширения перечня преступлений, 
подпадающих под возможность осво-
бождения от уголовной ответствен-
ности через процедуру медиации» 
указывалось еще в Концепции пра-
вовой политики, одобренной Указом 
Президента Республики Казахстан от 
20 сентября 2002 года №949.

Немаловажным шагом к приме-
нению мер, альтернативных уголов-
ному преследованию в отношении 
несовершеннолетних, является  за-
конодательная возможность за-

менить меры  уголовного наказания 
принудительными мерами воспита-
тельного воздействия.

В нашем государстве предусмотре-
но и действие института деятельного 
раскаяния ( и как обстоятельство, смяг-
чающего ответственность и как условия 
освобождения от ответственности за 
сотрудничество с правоохранительны-
ми органами).

Следует отметить, что согласно 
ст. 68  Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан лицо, совершившее уго-
ловный проступок или преступление 
небольшой или средней тяжести, не 
связанное с причинением смерти, под-
лежит освобождению от уголовной от-
ветственности, если оно примирилось 
с потерпевшим, заявителем, в том чис-
ле в порядке медиации, и загладило 
причиненный вред; несовершеннолет-
ние, беременные женщины, женщины, 
имеющие малолетних детей, мужчины, 
воспитывающие в одиночку малолет-
них детей, женщины в возрасте пяти-
десяти восьми и свыше лет, мужчины 
в возрасте шестидесяти трех и свыше 
лет, впервые совершившие тяжкое пре-
ступление, не связанное с причинени-
ем смерти или тяжкого вреда здоровью 
человека, могут быть освобождены от 
уголовной ответственности, если они 

примирились с потерпевшим, заяви-
телем, в том числе в порядке медиа-
ции, и загладили причиненный вред. 
При освобождении от уголовной от-
ветственности к несовершеннолет-
нему применяются принудительные 
меры воспитательного воздействия.

Вместе с тем, Законом установ-
лен запрет на применение медиации 
по спорам, если они затрагивают или 
могут затронуть интересы третьих 
лиц, не участвующих в процедуре 
медиации, а также лиц, признанных 
судом недееспособными, в случа-
ях, когда одной из сторон является 
государственный орган, а также по 
уголовным делам о коррупционных 
преступлениях и иных преступлений 
против интересов государственной 
службы и государственного управле-
ния.

Заключение сторонами соглаше-
ния об урегулировании конфликта в 
порядке медиации является основа-
нием для прекращения уголовного 
дела органом, ведущим уголовный 
процесс.

ержан жанузаков,                                                                                        
судья смус алматинской 

области.

Пожар произошел в Петропавловске в микрорайо-
не Береке.13 марта в 01.07 на телефон 101 поступило 
сообщение о пожаре в 4-квартирном кирпичном жилом 
доме, сообщает МИА «Казинформ». На момент прибы-
тия пожарных в 01.13 было установлено, что в доме го-
рит квартира № 3. Шиферная кровля дома над квартирой 
и верандой были охвачены пламенем, шел густой дым. В 
ходе ликвидации пожара в квартире были обнаружены 
тела двух мужчин, 1975 г.р. и 1979 г.р., и двух женщин, 
1960 г.р. и 1967 г.р., в помещении веранды обнаружено 
обгоревшее тело еще одного мужчины, 1960 г.р. Тела на-
правлены на судебно-медицинскую экспертизу. Пожар 
локализован в 01.53, ликвидирован в 02.24.

По предварительным данным, причина пожара – 
распитие спиртных напитков, курение сигарет в постели. 
Ущерб устанавливается.

о Проблемах с деторождением
в Казахстане рассказала министр здравоохранения

– О промежуточных итогах госфинансирования программ ЭКО рас-
сказала министр здравоохранения Ажар Гиният.

По ее словам, с 2010 года проведено почти 9 тыс программ, родилось 
более 3 тыс долгожданных детей.

Гиният отметила, что в целях успешного внедрения новых технологий 
в сфере репродукции были созданы все условия.

«В первую очередь, обеспечена законодательная база, утверждены 
нормативно-правовые акты, регулирующие все аспекты осуществле-
ния вспомогательных репродуктивных технологий, подготовлены спе-

циалисты разных профилей. Благодаря этим мерам сегодня в стране 
функционирует 29 центров ЭКО», – сказала Гиният.

По словам министра, важное значение в стране в обеспечении доступ-
ности высокотехнологичной помощи сыграло государственное финансиро-
вание программ ЭКО. Так, с 2010 года проведено почти 9 тыс программ, 
родилось более 3 тыс долгожданных детей, сказала министр.

«Браки распадаются из-за отсутствия детей. 1 сентября 2020 года 
Глава государства поручил правительству запустить специальную про-
грамму “Аңсаған сәби” с увеличением квот на ЭКО в 7 раз, на это из ре-
спубликанского бюджета выделено более 6 млрд тенге. В рамках кото-
рой беременность наступила у более 3 тыс женщин, и родилось более 1 
тыс детей», –  подчеркнула Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что первый младенец по программе льготного 
ЭКО родился в Петропавловске.

Подали более 100 тыс заявок
Казахстанцы подали 100 тыс заявок 

на землю и обвалили сайт eGov
Менее чем за сутки казахстанцы 

подали более 100 тыс заявок на по-
лучение бесплатных 10 соток земли. 
Из-за большой активности на сайте 
возникли технические проблемы, пере-
дает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на 
министерство цифрового развития, ин-
новаций и аэрокосмической промыш-
ленности.

На прошлой неделе ведомство в 
тестовом режиме запустило услугу «По-
становка на очередь на получение зе-
мельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство».

Люди в растерянности, ситуация 
непредсказуемая — эксперты о рынке 
жилья

«8 апреля услуга запущена офи-
циально. С тех пор услугой в онлайн-
формате воспользовались более 100 
тыс раз. Вместе с тем мы оцифро-
вали 1,3 млн очередников, которые 
подали заявку до запуска услуги», — 
прокомментировала пресс-служба ми-
нистерства.

Но сейчас, кроме технической ошиб-
ки, при попытке встать на очередь на 
получение бесплатной земли под строи-
тельство дома некоторые казахстанцы по-
лучают отказ. В министерстве цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности объясняют это тем, что 
в некоторых регионах прием заявок при-
остановлен.

«Услуга может быть недоступна 
в тех регионах, в которых акиматы 
попросили временно приостановить 
постановку на очередь, так как они ак-
туализируют списки очередников. В 
случае отклонения или отказа приема 
заявления в постановке на очередь мож-
но обратиться в выбранный местный 
исполнительный орган для разъяснений 
причин с помощью “Е-Өтініш”. Основная 
причина недоступности населенного 
пункта связана с актуализацией акима-
тами имеющихся списков», – сообщают в 
министерстве.

Накануне на портале электронного 
правительства egov.kz стала на корот-
кое время доступна онлайн-услуга по 
постановке в очередь на получение зе-

мельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство. До этого в 
Казахстане заявку можно было подать 
только при помощи личного обраще-
ния в местные исполнительные орга-
ны — акиматы. Также ранее заявку на 
бесплатный земельный участок можно 
было подавать только в своем регионе 
и по прописке, а списки очередников 
хранились в акиматах. На egov.kz обе-
щали, что очередь на получение 10 со-
ток станет электронной, а казахстанцы 
смогут претендовать на землю, отсле-
живать движение своей очереди и вы-
бирать любой регион вне зависимости 
от места проживания.

Согласно земельному кодексу Ка-
захстана, каждый гражданин страны с 
18 лет может бесплатно получить 10 
соток земли (0,10 гектара) для строи-
тельства индивидуального жилого 
дома. При этом абсолютно не важно, 
есть у человека частный дом или квар-
тира. Все это не лишает казахстанца 
права на получение земельного участ-
ка один раз в жизни.

«Путешествую без COVID-19».

Граждане государств — членов ЕАЭС могут использовать мобильное при-
ложение «Путешествую без COVID-19».

В связи с открытием наземной границы с Казахстаном Республиканский 
штаб по предупреждению проникновения на территорию Кыргызстана и недо-
пущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции представил 
перечень правил, сообщает 24.kg.

При пересечении госграницы международными авиарейсами и автотран-
спортом через автомобильные пункты пропуска граждане Кыргызстана, ино-
странцы и лица без гражданства должны предъявить отрицательный результат 
ПЦР-теста (активный последние 72 часа) или сертификат о полном курсе вакци-
нации. На борту самолета обязательны ношение маски и использование анти-
септиков, допускаются на него только пассажиры без клинических проявлений COVID-19. В случае истечения срока действия 
ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам пассажиры обязаны пройти экспресс-тестирование.

Детям до 12 лет не требуется наличие отрицательного ПЦР-теста или сертификата о полном курсе вакцинации.

в  кЫргЫЗСтаНе  УтверДили  Правила 
ПереСечеНия  граНицЫ  С  каЗахСтаНом



 

06.05, 02.30 «Жәдігер» 
06.25 «Ақпарат» 
06.45, 01.20 «Күміс көмей»
07.25 «Талпын»
08.00, 02.10AQSAYYТ»
08.25 «Көңіл толқыны»
10.00, 18.00 «Гүлдер 
құпиясы»
12.00  «Қазақстан дауысы»
13.50М/ф «Ақшақар мен жеті 
ергежейлі»
15.10Т.Төреәлі концерті
16.50 «Күй-керуен»
17.25 «Әйел әлемі»
20.00, 00.30 «Апта»
20.50Деректі фильм 
21.15, 23.30 «Ән мен әнші»
22.30 Т/х «Жат мекен»

Хабар

05.00 Кино«Бизнес по-
казахски в Америке» 

Бейсенбі - Четверг,  21 сәуір Сенбі - Суббота,  23 сәуір

ҚАЗАҚСТАН

Жексенбі - Воскресенье,  24 сәуір

06.05 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.35 AQPARAT 
07.00 «TANSHOLPAN» 
10.10, 18.00 Т/х «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30 Т/х «Ынтымақ 
ауылы»
13.10, 17.15 «Қызық екен»
13.50 «Теледәрігер»
15.15 «Шаңырақ»
15.40 «Ауылдастар»
16.10 Т/х «Шабдалы 18»
20.35 «Ashyq alan»
22.30 Т/х «Жат мекен»
23.30 Бағдарлама «1001 Түн»  
01.10 «Ashyq alan» 
02.00 Теледәрігер

ХАБАР

05.00 Кино «ОНА»
06.00 «Таңғы хабар» 
09.00 Мегахит «Нокаут»
11.00 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
12.00 Т/х «Бөлелер»
14.00 «Большая неделя»
15.00 Кино «Бизнес по-
казахски»
17.00 Мегахит «Полночь на 
злаковом поле»
19.00 Қорытынды жаңалықтар
19.30 «Негізінде»
19.35 «Үкімет»
20.00 Итоги дня 
20.30 «По сути» 
20.35 Т/х «Ана жүрегі»
21.30 Тұсаукесер «Түңгі хабар»
23.00 «Сырты бүтін» драма

АСТАНА

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00  М/с  «Маша и медведь»
09.00, 21.55 Т/х «Қарындасым 
қарлығашым»
11.20 «Сарай жауһары»
13.30 «Айтарым бар»
14.30 Т/х «Шыңғысхан»
16.30, 04.50 Т/х «Келіндер»
17.00 Т/х «Кенже»
17.35 Т/х «Кішкентай келін»
18.30 Т/х «Ене»
20.00, 04.00 ASTANA TIMES
21.00 Т/х «Қара ниет»
23.50 «Сарай жауһары» 
01.00 Т/х «Сүлеймен сұлтан»
02.30 Т/х «ҰЛЫМ»
03.10 «Айтарым бар» ток шоу

ЕВРАЗИЯ 

06.00 «Жить здорово!» 
07.00 «Қайырлы таң, 
Қазақстан!» 
08.00 «Доброе утро, Казахстан!»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят»
11.10 «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова. Паук»
12.10 «Фальшиво-монетчики»
14.00 Новости
14.15 Жаңалықтар
14.30 QOSLIKE
18.30 Басты жаңалықтар
19.00 «KOREMIZ»
20.00 Главные новости
20.40 «Невский. Проверка на 
прочность»
00.10 «Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова. Паук»
01.10 «Охота на Изюбря»
02.00 Новости
02.15 Жаңалықтар
02.30 Паутина
03.15 Басты жаңалықтар
03.45 «Тамаша City»
04.30 «ТОЙ Заказ»

КТК

07.05, 04.00-04.30 «Кешкі 
жаңалықтар»
07.30 Т/х «Бір кем дүние»
09.00 «OZAT ОТБАСЫ»
10.00 Новости
10.40 Х/ф «Другие»
12.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание»

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

06.05 «Жәдігер» 
06.30, 20.00, 00.40 Aқпарат
07.05 Күй-керуен
07.40 «Дәуір даналары»
08.40,02.20«Әйел әлемі»
09.15, 01.00 «Зинhap»
10.00, 18.00 «Гүлдер құпиясы»
12.00 «Qazaqstan дауысы».
Балалар
13.50 «Әзіл әлемі»театрының 
концерті
14.50 К/ф  «Оралу»
16.25 Ә.Әлқожа концерті
20.20, 01.40 «Мәселе»
21.00 «Қазақстан дауысы. 
Балалар»
22.40 Т/х «Жат мекен»
23.40 «Өнер қырандары»
02.50 «Ауылдастар»

Хабар

05.00, 16.00  Кино «Бизнес по-
казахски в Америке»
07.00 Т/х «Няня аға»
08.45 «Өзін-өзі тану»
09.00 «XXI ғасыр көшбасшысы
10.00 «Tangy fresh»
10.30 «Тарих.Тағдыр.Тұлға»
11.15 «Коктейль для звезды»  
13.00 Т/х «Ана жүрегі» 
18.00 Хит жазамыз
19.15 «Маска» 2 маусым
21.00 Ақпарат арнасы «7 
күн»сараптамалық
22.00 Отдел журналистских 
расследований Ближе к делу»
23.30 Концерт

Астана 

06.00 «БЕЛГІСІЗ ЖАН» 
07.00 М/ф «Маша и медведь
09.00, 21.55 «ҚАРЫНДАСЫМ, 
ҚАРЛЫҒАШЫМ» 
11.20, 02.40 «ҰЛЫМ» 
12.20 «Шыңғысхан»
16.45, 01.20 Х/ф «Баксы» 
18.30 «Шаншар»
20.00. 03.25 «Астана кеші 
көңілді
21.00 «ҚАРА НИЕТ» 
23.40  Кино «Бизнес по-
казахски в Америке»
04.20 «Үздік әзілдер»

Евразия

06.00, 03.00«Той БАЗАР»
07.45, 04.30«Той ЗАКАЗ»
08.15, 02.15«П@утина»
09.00 Худ. Фильм «Водитель 
для Веры»
11.15Т/с  «Ложь во спасение»
14.45Х/ф «Какой она была»
18.00 «Айна»
19.00 Т/с «Река памяти»
20.50 Т/с «Любовь матери»
00.20 Худ. Фильм «Шутки в 
сторону-2:миссия в Маиами»

КТК

07.05 «Халыққа қамқорлық» 
д/ф 
07.20 «Судағы із»
08.00Көңілді отбасы
08.55 KTKweb 
09.20 НОВОСТИ10.00  «Без 
фильтров» 
10.50 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ» 
12.20 Х/ф «Двойник» 
16.00, 02.40  К/ф «Мұңды 
жүрек»
18.00 «Шаншар»
20.00 «АQ МАМА» 

21.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ
22.00 «Моя чужая жизнь» 
01.00 «Одиночка»
04.10 «Мерекелік концерт»

Жетысу 

07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир   
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.35 Экономика 
жаңалықтары 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
11.00 «Бүгін» 
11.30 «Иман нұры» 
12.00 Д/ф «Мәдени 
байлықтар»
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Мәдениет жаңалықтары
12.40 Д/ф «Әлем 
ғажайыптары» 
13.00 «Әсем әуен» 
13.30 «Дьявол с тремя золо-
тыми волосками» ертегісі
14.30 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»
15.00 «Жанашыр» 
15.20 «Спорт-тайм»
15.30 Мәдениет жаңалықтары
16.00 «ШАШУ» 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.25 «Спорт-тайм»
18.30 «Зерде»  
19.15 Новости 
19.30 «Безбен» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.00 «Иман нұры» 
21.30 Итоговые новости
22.00 «Сделано в Казахста-
не» 
22.40 «Әсем әуен»  
23.00 «Аю терісіндегі ханза-
да» ертегісі  

31 канал

06.00 Әзіл студио
07.00 «Тәтті шоу»
08.00, 01.30 «Тамаша live»
09.00 «Күліп алл»
09.30 «Готовим с Адель»
10.00  «Ералаш»
11.00Лило и Стич
12.00 «Bizdin show (повтор)
14.00 Х/ф «Академия мон-
стров»
16.00 Х/ф «Бизнес по-
казахски в Америке»
18.05Х/ф «Авангард»  
20.05 Х/ф «Гренландия» 
22.30 Концерт «Алдараспан
02.30 What's up?
03.00 Әзілдер күнделігі
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Куырдак»
06.30 «Гу-гулет»
07.00 Телехикая «Япырай»
07.30 «Құтты қонақ»
08.00 Jaidarman
09.00 «Орел и Решка»
11.00 Т/с «Шахматная коро-
лева»
15.00 К/ф «Жетімдер» 
16.50, 02.10 «I-KynBar» 
18.10, 01.40 Телехикая «Зың-
зың Күлпәш»
19.00Т/х «Тойхана-2»
21.00 Шоу «Маска»
23.30 Х/ф «Книга Илая»
04.00 Скетчком «Q-ЕЛІ»

   ХАБАР

АСТАНА

КТК

ЕВРАЗИЯ

   7 КАНАЛ

07.00 Т/х «Көршілер»
08.45 «Самопознание»
09.00, 23.30 Концерт
10.30 «Ғасыр ғұламасы»
11.30 Т/х «Алпыстан асып 
барамын»
14.00 «Маска»
16.00Кино «Бизнес по-
казахски в Корее»  
18.00Мехахит «Линия род-
ства» 
20.00 «Хит жазамыз»
21.00 «7 күн»
22.00 «Большая неделя»

Астана  

06.00 «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь»
09.20,21.55 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.20, 04.30  Т/х «Ұлым»

12.20, 02.15  Х/ф «Жаралы 
сезім»
15.10«Алдараспан»
18.00 Х/ф «Бизнес по-
казахски в Америке» 
20.00 «SarapTimes»
21.00 «Қара ниет»
23.40 Т/х «100% махаббат»
00.50 Т/х «Кенже»
05.15 «Үздік әзілдер»

Евразия

06.00, 03.15 «Той базар» 
07.00, 02.30 «П@ytina» 
08.40  «Воскресные беседы»
09.00 «Река паяти»
10.40Х/ф   «У причала» 
14.10 «Любовь матери»
17.30 «Добрый вечер Казах-
стан!»
18.30 «Лучше всех»
20.00 «Грани»
21.00 Т/с «Разве можно» 
00.30 «Точ-в-точь» 

КТК

07.05, 03.20 «Мерекелк 
концерт»
07.50 «Ән мен әнші»
10.00 «Юморина»
12.20 Т/с «Моя чужаяжизнь» 
16.00, 01.50 «Махаббат 
азабы»
 17.50 «Әдер мен жылдар»
20.00 «Ақ мама» реалити-
шоу
21.00 «Портрет недели»
22.00 Т/с «Моя чужая»
23.30 «Одиночка»

Жетісу

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 Д/ф «Әйгілі режиссер»  
10.30 «Единый народ» 
11.00 «Безбен» 
12.00 М/ф «Джеки Чан»  

12.40 «Иман нұры»  
13.30 «Зерде» 
14.15 «Сделано в Казахста-
не» 
14.45 «Әсем әуен» 
15.00 «Дәрігер кеңесі» 
15.45 Д/ф «Мәдени 
байлықтар»
16.00 «Әсем әуен» 
18.00 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары»  
18.30 «Олжа» 
19.00 «Әсем әуен» 
19.30 «ЭКО-рейд» 
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Апта /қаз/
21.30 Апта /рус/
22.20 «Әндер мен жылдар» 

31 канал

06.00, 02.00 Әзіл студио
07.00, 01.00 «Тамаша live»
07.30 «Күліп ал»
09.00 «Телебинго»
09.25 «Готовим с Адель»
09.55 «Академия монстров»
11.40 Кино«Бизнес по-

казахски в Америке»
13.50 Кино «Авангард: ар-
ктические волки»
16.00 «Гренландия»
18.35Кино «Интернэшнл»
21.00 «Біздің шоу»
23.00Х/ф «Дэнни-цепной 
пес»
03.00 «Әзілдер күнделігі»
04.00What`s up?
05.00 Ризамын

7 канал

06.00, 05.10 «Қуырдақ»
06.30 «Гу-гулет»
07.00 Т/х «Япырай»
07.30 «Құтты қонақ»
08.00, 02.30«Jaidarman»
09.00 «Маска»
12.00 «Иконов и Ко»
14.30, 04.00 «Q-елі»
16.10Т/х «Қадам»
19.30 Т/х «Тойхана-2»
21.00 Т/с «Алмазная коро-
на»
00.40 Х/ф «Рэд»

АСТАНА

   ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

КТК

   7 КАНАЛ

14.40 «Одиночка»
15.30 «Королева бандитов-2»
17.30 «Тоғжан»
19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «OZAT ОТБАСЫ»
21.00 Вечерние новости
21.40 «Другие». «Морские 
дьяволы.»
02.50 Т/х «Бір кем дүние»

ЖЕТІСУ

07.05 Инфо-блок 
07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир  
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.35 Экономика жаңалықтары 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
11.00 «Бүгін» 
11.30 «Иман нұры» 
12.00 Жаңалықтар
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости 
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.30 Жаңалықтар 
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Сегодня» /прямой эфир  
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» т/х
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы»  

31 КАНАЛ

06.00, 03.50 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30 Информбюро 
08.30 М/с «Царевны»
09.00 «Маша и медведь»
10.30  31 әзіл
11.00, 01.40 Т/с «Ханшайым»
12.00 Сериал «Тайная любовь»
13.30 М/с «Лило и Стич»
14.40 Кино. «Дом летающих 
кинжалов» 
16.50 Сериал «КУХНЯ» (повтор)
18.30 Сериал «КУХНЯ»
20.00 Информбюро 
21.00 «Сөздің шыны керек»
21.10 Сериал «Ұшқан Ұя»
22.05 «Крадущийся тигр, затаив-
шийся дракон»
00.40 Сериал «Анупама»
02.20 Т/х «БАЗАРБАЕВТАР»
04.30 What s upp?

7 канал

06.00 Jaidarman
07.00  «Серт пен сезім»
08.00 Т/х «Көзайым»
09.00, 15.20 «Дылды»
10.00, 19.30 «Я заберу твою 
семью»
12.00, 17.30 Т/с «Женский 
доктор»
13.00 Ток-шоу «SanTaram»
14.00 «Q- ЕЛІ»
14.30 «Зың-Зың Күлпәш»
16.20, 01.20 Сериал «Гадалка»
18.30, 02.20 «Aibat»
19.00 «Студия 7»
21.30 Т/х «Тойхана-2»
22.30 Т/х «Қадам» 
23.10 Х/ф «РЭД»
02.30 «Студия 7»
03.00 «Тамаша 7 км»
03.30 Т/х «Япырай»
04.00 «Айна online»
04.30 «Қуырдақ»

КТК

   7 КАНАЛ

6.05 «Жәдігер»
06.25, 10.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Ақпарат»
07.00 «Таңшолпан»
10.10, 18.00 Телехикая «Гүлдер 
құпиясы»
12.00, 21.30«Ынтымақ ауылы»
13.10 «Қызық екен»
13.50, 01.10«Теледәрігер»
15.15, 02.15 «Тұлға»
16.00 Т/х «Шабдалы 18» 
17.15 «Жаңа,Қазақстан» 
17.40 «Жер төресі» 
20.30 «Жедел желі»
22.30 Т/х «Жат Мекен»
23.30 «Көңіл толқыны»
00.00  «Парасат майданы»

Хабар

05.00Кино «Бизнес по-казахски»
07.00«Таңғы хабар»
10.00 Мегахит «Полночь на 
злаковом поле»  
12.00 Т/х«Алпыстан асып 
барамын»
13.00 Т/х«Бөлелер»
15.00 «Бүгін»
16.00 Кино «Бизнес по-казахски 
в  Америке» 
18.00 Мегахит. «За гранью 
жизни» 
20.00 Қорытынды жаңалықтар
20.30 «Негізінде»
20.35 «Үкімет»
21.00 Итоги дня
21.30 Премера! «По сути»
21.35 Т/х «Ана жүрегі»
22.30 «Түнгі хабар» 
00.00 Т/х «Сырты бүтін»

Астана  

06.00 Т/х «Белгісіз жан»
07.00 М/ф «Маша и медведь»
09.00, 21.55 «Қарындасым, 
қарлығашым»
11.20,02.30 Т/х «Ұлым»
12.20, 23.50 «Сарай жауһары»
13.30, 03.10 «Айтарым бар»
14.30 «Шыңғысхан»
15.30, 04.50 «Келіндер» 
17.00 «Кенже»
17.35  «Кішкентай келін»
18.30Т/х «Ене»
20.00, 04.00 «Астана таймс»
21.00 «Қара ниет»
01.00 «Сүлейман сұлтан» Т/х

Евразия

06.00«Жить здорово»
07.00 «Қайырлы таң, Қазақстан»
08.00 «Доброе утро Казахстан»
09.00 «На самом деле»
10.00 «Пусть говорят»
11.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова.Паук»
12.10 Т/с «Фальшиво-
монетчики»
14.00, 02.00 «Новости»
14.15, 02.15 «Жаңалықтар»
14.30 «Қослайк»
18.30, 03.15 Басты жаңалықтар
19.00 «Көреміз»
20.00 «Главные новости»
20.40 «Полечудес»
21.55 «Ложь во спасение»
01.15 «Мужское/женское»
02.30 «П@утина»
03.45 «Тамаша сити»
04.30 «Той заказ»

КТК

07.00, 04.00 Кешкі 
жаңалықтар(қайталау)
07.30, 02.4 0Т/х «Бір кем дүние»
09.30 «Оzat отбасы»  ток-шоу
10.10 Новости 1
0.40 Т/с  «Другие» 
12.40 Т/с  «Морские дьяволы, 
особое задание»
14.40 Т/с «Одиночка»
15.30, 01.10 Т/с  «Королева 
бандитов-2»
17.30 Т/х «Тоғжан»

19.30 Кешкі жаңалықтар
20.00 «Дау-дамайсыз» 
жаңамаусым!
20.35, 03.40 «Кtkweb» жаңа 
маусым!
21.00 Вечерние новости
21.40 Х/ф «Двойник» 

Жетісу

07.10 «Әсем әуен» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир  
8.50 «Спорт-тайм» 
09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 
10.00 «Құйынды мекен» теле-
хикаясы  
10.35 Экономика жаңалықтары 
10.45 Мәдениет жаңалықтары
11.00 «Сегодня» 
11.30 «Иман нұры» 
12.00 Жаңалықтар /тікелей эфир/
12.15 «Спорт-тайм» 
12.30 Жаңалықтар 
12.40 Д/ф «Әлем ғажайыптары» 
13.00 Новости
13.30 «Талқы» /тікелей эфир/
14.30 Новости 
14.50 Мәдениет жаңалықтары
15.00 Жаңалықтар /тікелей эфир
15.20 «Спорт-тайм» 
15.30 Жаңалықтар 
16.00 Новости
16.45 «Спорт-тайм» 
17.00 Жаңалық 
17.20 Экономика жаңалықтары 
17.25 Инфо-блок
17.30 Жаңалықтар 
17.45 Инфо-блок
18.00 Новости
18.20 Мәдениет жаңалықтары
18.25 «Спорт-тайм» 
18.30 «Шашу»/тікелей эфир/   
19.15 Новости 
19.30 «Бүгін» /тікелей эфир  
20.00 «Иман нұры» 
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.05 Экономика жаңалықтары
21.15 Мәдениет жаңалықтары
21.20 «Спорт-тайм»  
21.30 Итоговые новости
22.00  «Құйынды мекен» теле-
хикаясы 
22.35 Д/ф «Голливуд 
жұлдыздары» 
23.00 «Талқы»  

31 канал

06.00 03.30 Әзіл студио
07.00, 05.00 Ризамын
07.30, 20.00 Информбюро (по-
втор)
08.30 МультТ/с «Царевны»
09.00 «Маша и медведь»
10.30 «31 әзіл»
11.00, 01.20 Т/с»ХАНШАЙЫМ»
12.00 Т/с «ТАЙНАЯлюбовь»
13.30 Тимони Пумба»
14.00 Худ. фильм «Крадущийся 
тигр, затаившийся дракон» 
16.50, 18.30 «Кухня» 
21.00 Т/с «ҰШҚАН ҰЯ»
21.55 КИНО, «Дэнни-цепной пес»
00.05 Т/с «АНУПАМА»
02.00 Т/с»БАЗАРБАЕВТАР»
04.30 What's up?

7 канал 

06.00 Jaidarman
08.00 Телехикая «Көзайым»
09.00, 15.20 Т/с «Дылды» Смеят-
ся разрешается»
10.00, 19.30 Т/с «Я заберу твою 
семью»
12.00, 17.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР»
13.00  «San taram» 
14.00 Скетчком «О-елі» 
14.30 Т/х «Зың-зхың Күлпәш»  
16.20, 01.20  Т/с «ГАДАЛКА»
18.30, 02.20  «Aibat»
19.00 Вечерняя 
программа»Студия 7»
21.30 Т/х «Жетімдер»
23.20 Х/ф «Книга илая»
03.00  «Тамаша 7 км» 
03.30 Телехикая «ЯПЫРАЙ»
04.00 «Айна-online»
04.30 Қуырдақ

ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
Жұма - Пятница, 22 сәуір
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ҰСТАЗ ОЙЫ  

ОҚУШЫ БІЛІМІНДЕГІ  
ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫҢ ОРНЫН ТОЛЫҚТЫРУ  
 ҮСТІМІЗДЕГІ ОҚУ ЖЫЛЫНДА ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ 
ТОЛЫҚТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮЙЕЛІ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛЫ ТҮРДЕ 
ЖҮРГІЗІЛУДЕ. ӨТКЕН ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ 
БІЛІМІНДЕГІ ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ МАҢЫЗДЫ ЖӘНЕ ӨТЕ 
КҮРДЕЛІ ЖҰМЫС БОЛЫП ҚАЛА БЕРМЕК. СОНДЫҚТАН ДА БІЛІМ 
АЛУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІНДЕГІ ОЛҚЫЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ ҮШІН 
ІС-ШАРАЛАР ДАМУ ДЕҢГЕЙЛЕРІ БОЙЫНША ЖҮРГІЗІЛІП, ОҢ 
НӘТИЖЕЛЕР КӨРСЕТУДЕ.

Осы оқу жылы бойы барлық 
пәннен  шектеу шаралары кезінде 
жіберілген оқушылардың біліміндегі 
олқылықтардың орнын толықтыру 
бойынша жұмыс жүргізу және кезең-
кезеңімен өткізу ұсынылған болатын. 
Мұғалімдер қауымы арнайы жұмыс 
жоспарларын әзірлеп, алдымен диаг-
ностикалық зерттеу жүргізді. Арнайы 
пысықтау тапсырмаларын әзірлеу үшін 
өткен оқу жылында қарастырылған 
оқыту мақсаттарына сай тақырыптарды 
іріктеп алды. Кешенді диагностика-
лық жұмыстың қорытындысы бойынша 
жаңа оқу жылында пән бойынша оқыту 
мақсаттарына сәйкес келетінін немесе 
қайсысы сәйкес келмейтінін анықтап, 
жұмыстың келесі кезеңіне көшті.  Келесі 

се сабақтан тыс уақытта аңғарамыз. Атап 
айтқанда, сабақтар кіріктірілген оқыту 
мақсаттарымен құрастырылған қысқа 
мерзімді жоспар негізінде жүргізіледі. Со-
нымен қатар, үшінші кезеңді ата-аналары 
немесе заңды өкілдерінің келісімімен білім 
алушылардың біліміндегі олқылықтар-
дың орнын толықтыру бойынша жаңа 
сабақтың алдында, каникул күндері (күзгі, 
қысқы, көктемгі), жазғы мектеп кезінде 
арнайы кеңестер, қосымша сабақтар 
ұйымдастыру арқылы жүзеге асырыла-
ды. Қосымша сабақтарды ұйымдастыру 
кезінде үлгілік оқу бағдарламалары бой-
ынша алдыңғы сыныпта қарастырылған 
келесі тақырыптарды қайталауға және 
бекітуге ерекше назар аудару ұсынылады. 

Төртінші кезеңде білім алушылар-
дың біліміндегі олқылықтардың орнын 
толықтыру бойынша жүргізілген жұмыс-
тарды міндетті түрде талдау қажет. Тал-
дауды әр тоқсанның соңында жүргізу 
ұсынылғандықтан, жұмыс қандай нәтиже 
беріп, нендей деңгейге көтерілгендігін 
саралай аламыз. Оқушының қабылдауы 
мен қолдану аясы да осы тұста сынға 
түсетіндігі анық.

 Оқу процесінің басты міндеттерінің 
бірі болып табылатын оқушылардың 
біліміндегі олқылықтарды толықтыру 

жұмысы жүйелі түрде және оқу жылын-
да жүргізіледі. 

Онымен жұмыс жасау кезінде жаңа 
технологияны пайдалану арқылы 
дамыту, дара тұлғаны бағыттап 
оқыту мақсаттарын жүзеге асырады. 
Педагогикалық технология – мұғалімнің 
кәсіби қызметін жаңартушы және 
жоспарланған нәтижеге жетуге мүмкіндік 
беретін іс-әрекеттер жиынтығы. Қазіргі 
таңда білім саласы қызметкерлерінің 
алдында тұрған басты мақсат – жаңа 
технологиялар арқылы білім мазмұнын 
жаңарту. Технологиямен жұмыс жүргізу 
төрт саты арқылы іске асатындығын 
жақсы білеміз. Олар: оқып меңгеру; 
тәжірибеде қолдану; шығармашылық 
бағытта дамыту; нәтиже шығару.  Міне 
осы сатыларды қолдану арқылы да 
кемшін тұстардың орнын толтыру 
мүмкіндігі бар екендігін ұмытпағанымыз 
абзал.

 Анар НҰРБАЕВА,
К.Ушинский атындағы №7 орта 

мектептің қазақ тілі пәнінің 
мұғалімі.

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ 

кезең жоспарлау болғандықтан, жаңа оқу 
жылындағы пән бойынша қысқа мерзім-
ді жоспарлар жасалады. Ал, сәйкес 
келмеген жұмыстар бойынша білімдегі 
олқылықтардың орнын толықтыру үшін 
жеке немесе топтық оқыту жоспарла-
рын әзірлеу ұсынылды. Осы орайда 
оқытушыға үлкен жауапкершілік жүк-
теледі. Себебі,  өткен мен бүгіннің ара-
сында алшақтық болмау үшін кіріктірілген 
сабақтарда үйлесімділік, бірізділік сақ-
талуы абзал.

Бақылау мен  жоспар жүзеге асқан-
нан кейін іске кірісу қажеттігі айтпа-
са да түсінікті. Жоспарлы іс-шараны 
жүзеге асыру үшінші кезең болып та-
былғандықтан, нақты жұмыс барысын, 
меңгеру деңгейін сабақ барысында неме-

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Жыл басынан бері қазақстандықтардың 

зейнетақы жинақтары 515 миллиард 
теңгеге көбейді

1 наурыздағы БЖЗҚ негізгі көрсеткіштері

2022 жылдың 1 наурызындағы жағдай бойынша, Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры салымшыларының шоттарында 13,6 трлн 
теңге зейнетақы жинақтары қалыптасты. 01.03.2021ж. мен 01.03.2022ж. 
аралығындағы бір жыл ішінде бұл қаражат 965,5 млрд теңгеге немесе 
7,7%, ал 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап 515,1 млрд теңгеге немесе 
3,9% ұлғайды.

Зейнетақы жинақтарының негізгі бөлігі міндетті зейнетақы 
жарналары (МЗЖ) есебінен  13,2трлн теңге(соңғы 12 айда өсім 7,3%) 
болды. Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) бойынша 
зейнетақы жинақтары 385,5 млрд теңгені(өсім 22,5%), ерікті зейнетақы 
жарналары (ЕЗЖ) бойынша зейнетақы жинақтарының жалпы көлемі 
шамамен 1,8 млрд теңгені құрады.

2022 жылдың екі айында БЖЗҚ салымшылары былтырғы дәл 
осы кезеңмен салыстырғанда көбірекқаражат салған. 2022 жылдың 
1 наурызынақарай, салымшылардың шоттарына шамамен 245,6 
млрд теңге көлемінде зейнетақы жарналары түсті, бұл 2021 жылдың 
сәйкес кезеңіндегі көрсеткіштен (54,1 млрд теңге немесе 28%)артық. 
Жарналардың жалпы көлемінің 94,6% БЖЗҚ-ға МЗЖ бойынша 
түсімдер құрайды – 232,3 млрд теңге (соңғы 12 айдағы өсім 28%), 
МКЗЖ бойынша 13,2 млрд теңге (өсім 33%) түсіп, ЕЗЖ бойынша 180 
млн теңге (өсім 73%) аударылды.

Салымшылардың жарналарынан басқа, 2022 жылдың 1 қаңтары мен 
1 наурызы аралығында 522 млрд теңгеден астам таза инвестициялық 
табыстың арқасында зейнетақы жинақтары айтарлықтай өсті, бұл 
былтырғы көрсеткіштен екі есе немесе 304 млрд теңгеге артық. 
Қазақстан Ұлттық Банкінің басқаруымен БЖЗҚ зейнетақы активтері 
бойынша 2022 жылдың басынан бастап инфляция 1,5%болғанда 
кірістілік4,0% жетті. Бұл ретте соңғы күнтізбелік 12 ай ішінде инфляция 
8,7%болғандакірістілік 13,65% көрсетті.

2022 жылдың 1 наурызына қарай, БЖЗҚ-дағы жеке зейнетақы 
шоттарының саны 11,7 млнбірліккежетті. Шоттардың ең көп мөлшері 
міндетті зейнетақы жарналары (МЗЖ) есебінен ашылды – 10 868 109 
бірлік. Одан әрі МКЗЖ есебіненқалыптасқан шоттар – 556 918 бірлік, 
БЖЗҚ-дағы ЕЗЖ есебінен қалыптасқан шоттар саны қазір 66 279 бірлік.

Жыл басынан бері БЖЗҚ өз салымшыларына 319,3 млрд теңге 
төледі, оның басым бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту және емдеу 
мақсаттарына арналған біржолғы зейнетақы төлемдері (БЗТ) құрайды 
– 280,2млрд теңге. Жасына байланысты төлемдер – 16,5 млрд теңге, 
мұрагерлік бойынша төлемдер – 10,2 млрд теңге, ҚР шегінен тыс 
ТТЖ кетуге байланысты төлемдер – 7,6 млрд теңге. Сақтандыру 
ұйымдарына аударымдар шамамен 3,5 млрд теңге, жерлеуге арналған 
төлемдер – 0,9 млрд теңге және мүгедектік бойынша төлемдер – 0,4 
млрд теңге.

Атап кету керек, БЖЗҚ-дан кесте бойынша ай сайынғы орташа 
төлем (зейнет жасына толуына байланысты) 29 302 теңге, ал ай 
сайынғы ең жоғары төлем 707 326 теңге болды.

Төменгі жеткіліктілік шегі бойынша 
2021 жылдың зейнетақы жинақтарын ИПБ-ға

тек 2022 жылдың 1 сәуіріне дейін аударуға болады
БЖЗҚ салымшылары өздерінің зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту 

және (немесе) емделудің ақысын төлеу үшін ғана емес, сондай-ақ, инвестициялық портфельді басқарушы 
компанияларға инвестициялық басқаруға беру үшін де пайдалануға құқылы.

Салымшының зейнетақы жинақтары келесі жағдайларда ИПБ басқаруына берілуі мүмкін:
– салымшының БЖЗҚ-дағы нақты зейнетақы жинақтары мен зейнетақы жинақтарының ең 

аз жеткіліктілік шегі арасындағы айырмадан аспаған мөлшерде; 
– өмір бойғы төлемдерді көздейтін сақтандыру ұйымымен зейнетақы аннуитеті шарты 

жасалған жағдайда, салымшының БЖЗҚ-дағы шотындағы зейнетақы жинақтарының қалдығынан 
аспайтын мөлшерде.

Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы жылдың 1 сәуірінен бастап 2022 жылға есептелген зейнетақы 
жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегі (ТЖШ) күшіне енеді. Бұған дейін Президент Қасымжомарт 
Тоқаевтың тапсырмасын орындау үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 13 желтоқсандағы 
№875 қаулысымен 2021 жылға есептелген ТЖШ қолдану мерзімі 2022 жылдың 1 сәуіріне дейін ұзартылды. 

Осылайша, 2022 жылға арналған ТЖШ 2022 жылдың 1 сәуірінен бастап күшіне енетіндіктен, 
зейнетақы жинақтарын ИПБ-ға 2021 жылға есептелген ТЖШ шамаларына сәйкес өтініштер бойынша 2022 
жылғы 31 наурызды қоса алғанда аударуға болады. ТЖШ мөлшері туралы ақпарат БЖЗҚ сайтында 
келесі сілтемеде жарияланған https://www.enpf.kz/kz/services/withdrawal/withdrawal-check.php. 

Зейнетақы жинақтарын бір немесе бірнеше ИПБаудару үшін салымшы БЖЗҚ-ға өтінішпен жүгінуі 
қажет. Өтініш enpf.kz сайтындағы жеке кабинет арқылы берілуі мүмкін немесе БЖЗҚ-ның кез келген өңірлік 
бөлімшесінесалымшы өзі келуі тиіс. 

БЖЗҚ салымшыдан өтініш келіп түскен күннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде зейнетақы 
жинақтарын ИПБ сенімгерлік басқаруға аударады. Салымшының зейнетақы жинақтарының қалған бөлігі 
Ұлттық банктің басқаруында қалады. 

ИПБ инвестициялық басқаруына берілген зейнетақы жинақтары біржолғы зейнетақы төлемдерін 
алуға жатпайды (тұрғын үй жағдайын жақсарту және/немесе емдеу мақсаттарына алынған жағдайдағыдай) 
және ИПБ аударған кезде бұл қаражатқа жеке табыс салығы салынбайды.

Зейнетақы активтері ИПБ сенімгерлік басқаруға алғаш берілгеннен кейін салымшы: 
– БЖЗҚ-ға жылына бір реттен жиі емес өзінің зейнетақы жинақтарын бір ИПБ-дан екінші 

ИПБ-ға сенімгерлік басқаруға беруге өтініш беруге;
– ИПБ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы жинақтарын Ұлттық банкке сенімгерлік 

басқаруға қайтару туралы (зейнетақы жинақтары ИПБ сенімгерлік басқаруға алғаш берілгеннен 
кейін екі жылдан ерте емес) өтініштіБЖЗҚ-ға беруге құқылы.

Оның ішінде салымшы зейнет жасына жеткенше күнтізбелік 10 күн бұрын салымшының зейнетақы 
жинақтары Ұлттық Банктің инвестициялық басқаруына қайтарылады.

Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ-дан зейнетақы активтерін алғаннан кейін ИПБ оларды ҚР 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы №10 қаулысымен бекітілген Инвестициялық 
портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларында көрсетілген және ИПБ инвестициялық 
декларациясында көзделген рұқсат етілген қаржы құралдарына инвестициялайды.

Зейнетақымен қамсыздандыру туралы Заңға сәйкес, ИПБ инвестициялық басқару үшін 
комиссиялық сыйақы алуға құқылы. ИПБ сыйақысының шекті шамасы алынған инвестициялық табыстың 
7,5% аспайды. Комиссиялық сыйақының нақты шамасын жыл сайын ИПБ басқару органы бекітеді және ол 
жылына бір реттен жиі ауыстырылмайды.

Зейнетақы жинақтары Ұлттық банктің басқаруында болған кезеңде салымшы зейнетжасына 
жеткенге дейін инфляция деңгейін ескере отырып, зейнетақы жинақтарының сақталуына кепілдік беріледі. 
Зейнетақы жинақтарын ИПБ-ның басқаруына аударған кезде мемлекет кепілдігі басқарушы компанияның 
зейнетақы активтері кірістілігінің ең төменгі деңгейін қамтамасыз ету жөніндегі кепілдігімен ауыстырылады, 
ол нарықта жұмыс істейтін ИПБ-ның басқаруына берілген зейнетақы активтерінің орташа алынған кірістілігі 
негізге алынып есептеледі.
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ЖЫР ДӘПТЕРІНЕН 

Өлеңнен іздеп 
жұбаныш

Байқа, бала

Аялдашы, бір сәтке тоқта бала, 
Жалғыз қайда барасың топтан ада. 
«Бөлінгенді бөрі жейді» деген еді, 
Құдіреттің қуаты көпте ғана.

Жүре берген жарамас бос далаға,
Тым болмаса, жол серік жоқ па бала.
«Кеңеспенен пішкен тон келте болмас»,
Көптен кетсең түсесің отқа ғана.

Елмен бірге ішсең іш, ботқа бала,
Тоқ болғанда бірінші топқа қара.
Елден кетсең, етегің кесіледі,
Жалғыздықтан сақтасын хақ Тағала.

Қамықпа да, қайғырма бопсаларға.
Үміт оты сөнбесін от жанарда.
Аялдайтын кезінде тыныстап ал,
Жаралған жан емессің тоқтамауға.

Текті атаға тексіздік қоспа бала,
Алтын сарай аңсама, қосқа қара. 
Орай екі келмейді бір басыңа, 
Ал, ендеше, өмірге бос қарама.

Арман

Есейіп, ес кіргенде бірге келген, 
Арманға орын бергем іргемнен мен.
Түнде түс, күндіз естен ажырамай,
Келесің жолдас болып бірге мемен.

Бақылап талпынысты күнде менен
Бастасаң қандай жолға үндемегем.
Арман-ау, жетеледің биіктерге,
Көп іске көз қанықты үйренбеген.

Тұсымда бағдар нұсқап үйленбеген,
Пері мен хан қызына үйлен деп ең.
Арман-ау, оң солынан өттім шауып,
Келемін саған еріп күйбеңменен.

Кейіндеп бірге шаптым үйдегі елмен,
Көңілді сүйрей жүріп кірлемеген.
Арман-ау, жетпесе өмір өкінбеймін,
Өлсемде өзіңменен бірге өлем.

Қалмады біиіктерің жүр демеген,
Орадың үлдеменен, бүлдеменен.
Арман-ау, тау асырдың, саз кештіріп,
Сыйладың талай мәрте жүлдеменен.

Жер барма ат тұмсығын тіремеген.
Сен десе өлгел(і) жатсам түрегелгем.
Арман-ау, кейде өлтіріп, тірілттің де,
Жарты ғасыр алпарыссам түгемеген.

Отырғыздың, тұрғыздың жүрелегем,
Салсаңда, талай сорға жүдемегем.
Арман-ау, өсек-өтірік кезіктірдің,
Әсілі, ғайбат, жала тілемегем.

Сен үшін орын теуіп күрең белден,
Үзілмеді көп нәрседен күдер деген.
Арман ау, амандық бер ел жұртыма,
Дәмем жоқ, пейіштен де бірдемеден.

Биіктік
Асқар тау, алып шыңдар бой таласып,
Биіктен көрінеді бойлары асып.
Аймалап бұйра бұлттар көктің жүзін,
Таласып құз-қиялар олжаласып.

Кеңістік сыйға берсе бұршақ үйіріп,
Қартаң тау мұз оранып, құрсау қылып.
Айналып шыңыраудың құз басынан,
Бақылап көз тастаумен жүр самұрық.

Жапсардың жаңғырыстан суы құрғап,
Қорым көшіп жатады құмы құлап.
Шекесінен күн сүйген қатпар таулар,
Олардың жатқан тұнық үнін тыңдап.

Дауылдан тұман тарап бұғып жатқан,
Жарық етіп көзімнен тұнып аспан.
Шоқылар менмұндалап сұңғақ бойлы,
Аумайтын арнап қойған құлып тастан.

Шыңырау құздың биік шатқалын тар,
Құзғын ұя салатын қатпарың бар.
Көз түспес тұңғиық пен күдік сен де,
Қиял жетпес хикмет астарың бар.

Тұңғиық тұнжыраған түнек сенде,
Көрмеген аң мекендеп, түнеп сенде.
Құрт түспес құмырсқасыз тереңдерің,
Айдаһар мекен еткен түнеп сенде.

Көк жалдың үні қалған ұлып жатқан,
Кім білер түсінбесе сырыңды аспан.
Шыңырау сенің терең бойларыңа,
Сан бұлақ шыңнан құлап тұнып аққан.

Ясын ҚАЛИЯҚПАРҰЛЫ
ТЕКЕЛІ ҚАЛАСЫ 

 Рух – ұлттың мықтылығы мен тектілігі, күш-жігері мен қайраты. Рухы мықты мемлекет 
қана тәуелсіздігін баянды етпек. Қазіргідей жаһандық бәсекелестік бізден тынымсыз еңбекті, 
табысты бастамаларды талап етеді. Бұл жолда білімнің тұнығымен сусындап, соңғы үлгідегі 
технологиялардың тілін меңгерген жас ұрпақты ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрып бойынша 
тәрбиелеу қажет. 

 Еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы – бүгінгі мектепке дейінгі ұйымда отырған 
бүлдіршіндер екені мәлім. «Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, келешекте 
оның өміріне опат әкеледі,  адамға ең бірінші керегі тәрбие», – деп ғұлама Әбу Насыр әл-
Фараби айтқандай, педагогика ғылымын зерттейтін негізгі мәселенің бірі – тәрбие. Құнды 
қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек. 
Халқымыз: «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, өскен соң оны 
түзете алмайсың», – деп бекер айтпаған. Сондықтан, баланың бойына жастайынан ізгілік, 
мейірімділік, қайырымдылық, яғни, адами құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті 
тәрбиелеуде отбасы мен тәрбиешілер  шешуші рөл атқарады. 

 Балаларды  рухани-адамгершілікке тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу – бүгінгі 
қажетті, кезек күттірмес мәселе. Әсіресе, мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке 
тәрбиелеудің мазмұны осы жастағы балалардың ерекшелігіне сай келуі тиіс. Сонда  жас  
ұрпақ  елін сүйген, имандылық  қасиеттерді жақсы  меңгерген азамат  болып  қалыптасады. 
Қазір қоғам жан-жақты үйлесімді жетілген жаңа ұрпақты, жаңа адамды тәрбиелеуді талап 
етеді.  Қоғам талабы – заман талабы. Адамды заман билейді, заманына сай заңы туындайды. 
Сондықтан балалардың  жасын, жеке ерекшелігін, психикалық процестерін ескере отырып, 
жетілген ұрпақ тәрбиелеу үшін Рухани жаңғырудың басты міндеттерін батыл атқарғанымыз 
жөн.

Ершат АНДАС,
І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 

«Zhansugurov College»-нің оқытушысы.                      

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ТӘРБИЕ – ТАЛБЕСІКТЕН
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының бірнеше міндетті айқындап берді. Оның 

бірі – ұлттық код, екіншісі – ұлттық мәдениет. Жалпы, «рухани» дейтін ұғым «рух» 
сөзінен бастау алады.

Бүгінгі таңда  оқу үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды 
қолдануды талап етеді. Яғни, заман талабы – оқытудың жаңа технология-
ларын ұтымды пайдалана отырып, оқушыларға саналы да сапалы білім 
беру. Өзге ұлттың, өз ұлтымыздың оқушыларының мемлекеттік тілде 
ойын еркін жеткізе алуларына, қарым-қатынас жасай алуларына жағдай 
туғызу» деген ой білдіреді. Сабақ барысында түрлі көрнекілік құралдарды 
пайдалану, жаңашыл әдіс-тәсілдер оқушылардың тіл үйренуге деген ын-
таларын арттырды. Инновациялық технология арқылы тіл үйренушілерге 
жағдай жасау оқушы мен мұғалім арасындағы жылы сезім, қызығушылық 
пен шапшаңдықты арттырып, шәкірт бойындағы түрлі қабілетті көре алуға 
итермелейтініне көзім жетті. Бастапқы кезге қарағанда оқушыларымның 
сыни тұрғыда ой қорытып, ашық, еркін сөйлеу дағдылары қалыптаса 
бастағанын байқадым.

Ата-бабаларымыз армандаған тәуелсіздікке қол жеткізіп, ай-
жұлдызымыз оңынан туып тұрған шақта осы рухани құндылықтарымыздың 
қайнар бұлағы – қазақ тілінің қадір-қасиетін өзгеден бұрын өзіміз жете 
түсінуіміз қажет. Қазақ тіліне деген құрмет пен ықыласты ұлттық сана 
биігіне көтерген жөн. Бұл міндет – сіз бен біздің перзенттік парызымыз. 
Себебі, қазақ тілі – ата-бабамыздың келер ұрпаққа аманаттаған асылы.

Ардақ ТУКУШЕВА, 
Н. Островский атындағы мектеп-лицейінің

 қазақ тілі мен әдебиеті пәні және
 мектепалды даярлық сынып мұғалімі.

ҰСТАЗ ОЙЫ
  ХХ ғасырдың басында ғалым Ахмет Байтұрсынұлы «Ұлттың 
жоғалуына себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл, сөзі 
жоғалған ұлттың өзі де жоғалады» деп еді. Туған тіліміз – 
халқымыздың кешегі жүріп өткен жолын, бүгінгі жалғасқан 
ғұмырының ертеңге апарар мүддесін бейнелейтін ең басты 
қазынамыз.

ЌАЗАЌСТАННЫЊ БОЛАШАFЫ 

– ЌАЗАЌ ТІЛІНДЕ
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Закон

Стороны, 
участвующие в деле
Сторонами в гражданском процессе 

называются лица, от имени которых ве-
дется процесс и материально-правовой 
спор которых должен разрешить суд. Сто-
ронами в гражданском процессе – истцом 
и ответчиком могут быть граждане, граж-
дане-предприниматели, государственные 
предприятия и учреждения, кооперативные 
организации, общественные организации 
и иные субъекты, пользующиеся правами 
юридических лиц. В качестве сторон могут 
выступать иностранные граждане и фирмы, 
лица без гражданства. Стороной в граждан-
ском процессе может быть государство. Сто-
роны обладают равными процессуальными 
правами и несут равные процессуальные 
обязанности. 

В каждом деле искового производства 
всегда две стороны. Истец – это лицо, субъ-
ективные материальные права или охраняе-
мые законом интересы которого нарушены 
или оспариваются и в силу этого нуждаются 
в защите. Само по себе слово "истец" проис-
ходит от слова "искать" искать защиты. Ист-
цовую сторону принято называть активной, 
поскольку действия в защиту ее прав и ин-
тересов влекут за собой возникновение про-
цесса. Ответчик – это лицо, которое привле-
кается к ответу в связи с заявлением истца 
о том, что нарушены или оспариваются его 
субъективные права или охраняемые зако-
ном интересы, и является пассивной сторо-
ной в гражданском процессе. Во многих слу-
чаях причиной предъявления иска являются 
действие или бездействие самого ответчика 
(неуплата долга в установленный срок, оспа-
ривание права авторства, причинение вреда 
и т.п.). Однако в отдельных случаях ответчик 
может сам никаких действий, ущемляющих 
права и интересы истца, не совершать (вла-

делец источника повышенной опасности, ма-
лолетний наследник, к которому предъявлен 
иск о признании завещания недействитель-
ным, и т.д.), но объективно оказаться субъ-
ектом спорного материального правоотноше-
ния на так называемой пассивной стороне.

Стороны, участвующие в деле, имеют 
право знакомиться с материалами дела, де-
лать выписки из них и снимать копии; заяв-
лять отводы; представлять доказательства 
и участвовать в их исследовании; задавать 
вопросы другим лицам, участвующим в деле, 
свидетелям, экспертам и специалистам; за-
являть ходатайства, в том числе о принятии 
мер по обеспечению иска, по обеспечению 
доказательств, об истребовании дополни-
тельных доказательств, о применении при-
мирительных процедур; давать устные и 
письменные объяснения суду; приводить 
свои доводы по всем возникающим в ходе 
судебного процесса вопросам; возражать 
против ходатайств и доводов других лиц, 
участвующих в деле; участвовать в судебных 
прениях; знакомиться с протоколом судебно-
го заседания и подавать на него письменные 
замечания; обжаловать решения, опреде-
ления и постановления суда; пользоваться 
другими процессуальными правами, предо-
ставленными законодательством Республики 
Казахстан о гражданском судопроизводстве. 
Они должны добросовестно пользоваться 
всеми принадлежащими им процессуаль-
ными правами, не злоупотребляя правами 
других лиц, не нарушая их интересы, и не 
допускать умышленное затягивание сроков 
рассмотрения и разрешения дела.

Гаухар каЗБЕкоВа,                                                                                                                              
главный специалист-секретарь судебного                                                     

заседания Талдыкорганского СМаС.

ИнФоРМаЦИонноЕ СооБЩЕнИЕ

Переводы Пенсионных накоПлений УиП По Порогам 
2021 года возможны только до 1 аПреля 2022 года

с начала года Пенсионные накоПления 
казахстанцев Увеличились 
на 515 миллиардов тенге

ключЕВыЕ  покаЗаТЕлИ  ЕнпФ  на  1  МаРТа
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ОснОвные 
принципы бОрьбы 

Вообще, термин «коррупция» происходит 
от латинского слово «соггитреге» по смыслу 
означает «разрушение организма государ-
ства, общественных отношений», как значе-
ние термина «подкуп» – термин, обозначаю-
щий обычно использование должностным 
лицом своих властных полномочий и доверен-
ных ему прав в целях личной выгоды, путём 
обмана, вымогательства, волокиты, противо-
речащие законодательству и моральным нор-
мам. Наиболее часто термин применяется по 
отношению к бюрократическому аппарату и 
политической элите. Соответствующий тер-
мин обычно имеет более широкую семантику, 
вытекающую из первичного значения исхо-
дного латинского слова, а также неэтическое 
поведение.

Коррупция оказывает большое влияние на 
все сферы общества: экономику, политику, со-
циальную сферу, а негативные последствия, 
порождаемые этим явлением, не только пре-
пятствуют прогрессивному развитию обще-
ства, но и представляют реальную угрозу 
интересам национальной безопасности на-
шего государства. О необходимости борьбы 
с коррупцией говорят и политики, и высшие 
государственные чиновники, также борьба с 
коррупцией определена в качестве одного из 
основных приоритетов и для государственных 
органов. Вместе с тем, помимо стратегических 
направлений, государственными органами на 
постоянной основе проводятся комплекс мер 
по предупреждению и недопущению про-
явлений коррупции, так как коррупция, как 
социальное явление оказывает негативное 
влияние на имидж органов государственной 
службы, подрывает доверие граждан.

Происходящие в настоящее время в ка-
захстанском обществе процессы, характер-
ные для становления молодого независимого 
государства, актуализируют необходимость 
усиления противодействия коррупционной 

Вкладчики ЕНПФ имеют право 
использования части своих пенси-
онных накоплений не только для 
улучшения жилищных условий и 
(или) оплаты лечения, но и для пе-
редачи в инвестиционное управле-
ние компаниям управляющим ин-
вестиционным портфелем (УИП).

Пенсионные накопления 
вкладчика могут быть переданы в 
управление УИП:

– в размере, не превышаю-
щем разницы между фактической 
суммой пенсионных накоплений 
вкладчика в ЕНПФ и порогом ми-
нимальной достаточности пенси-
онных накоплений; 

– в размере, не превышающем 
остатка пенсионных накоплений на 
счете вкладчика в ЕНПФ, в случае 
наличия заключенного договора 
пенсионного аннуитета со страхо-
вой организацией, предусматри-
вающего пожизненные выплаты.

Напоминаем, что с 1 апреля 
текущего года вступают в силу по-
роги минимальной достаточности 
пенсионных накоплений (ПМД), 
рассчитанные на 2022 год. Ранее 
во исполнение поручения Прези-
дента К-Ж. Токаева постановле-
нием Правительства Республики 
Казахстан от 13 декабря 2021 года 
№ 875 срок действия ПМД, рассчи-
танных на 2021 год, был продлен 
до 1 апреля 2022 года.  

Таким образом, поскольку ПМД 
на 2022 год начинают действовать 
с 1 апреля 2022 года, перевести 
пенсионные накопления УИП со-
гласно величинам ПМД, рассчи-
танным на 2021 год, по заявлени-
ям, можно по 31 марта 2022 года, 
включительно. Информация о ве-
личинах ПМД размещена на сайте 
ЕНПФ по ссылке https://www.enpf.

На 1 марта 2022 года на счетах 
вкладчиков Единого накопительного 
пенсионного фонда сформированы 
пенсионные накопления на сумму 
порядка 13,6 трлн тенге. За год, с 
01.03.2021 года по 01.03.2022 года, 
сумма увеличилась на 965,5 млрд 
тенге или на 7,7%, а с 1 января 2022 
года на 515,1 млрд тенге или 3,9%. 

Основная сумма пенсионных на-
коплений сформировалась за счёт 
обязательных пенсионных взносов 
(ОПВ) и составила 13,2 трлн тенге 
(рост за последние 12 месяцев со-
ставил 7,3%). Сумма пенсионных на-
коплений по обязательным профес-
сиональным пенсионным взносам 
(ОППВ) составила 385,5 млрд тенге 
(произошло увеличение на 22,5%), 
сумма пенсионных накоплений по 
добровольным пенсионным взносам 
(ДПВ) составила порядка 1,8 млрд 
тенге. 

За два месяца 2022 года вклад-
чики ЕНПФ внесли больше средств, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. На 1 марта 2022 года 
на счета вкладчиков поступили пен-
сионные взносы в общем объёме 
порядка 245,6 млрд тенге, что пре-
высило показатель за аналогичный 
период 2021 года (на 54,1 млрд тенге 
или 28%). Из общего объёма взно-
сов 94,6% составляют поступления 
в ЕНПФ по ОПВ – 232,3 млрд тенге 
(рост за последние 12 месяцев 28%), 
по ОППВ поступило 13,2 млрд тенге 
(рост 33%), 180 млн тенге (рост 73%) 
было перечислено по ДПВ. 

Помимо взносов самих вклад-
чиков значительный прирост пенси-
онных накоплений был обеспечен 
благодаря чистому инвестиционному 
доходу, который с 1 января по 1 марта 
2022 года превысил 522 млрд тенге, 

kz/ru/services/withdrawal/withdrawal-
check.php

Для перевода пенсионных нако-
плений одному или нескольким УИП 
вкладчику необходимо обратиться в 
ЕНПФ с заявлением. Заявление мо-
жет быть подано через личный каби-
нет на сайте enpf.kz либо при личном 
обращении в любое региональное от-
деление ЕНПФ.

ЕНПФ осуществляет перевод пен-
сионных накоплений, в доверитель-
ное управление УИП в течение трид-
цати календарных дней после даты 
поступления заявления от вкладчика. 
Оставшаяся часть пенсионных на-
коплений вкладчика продолжит нахо-
диться под управлением Националь-
ного Банка. 

Переданные в инвестиционное 
управление УИП пенсионные нако-
пления не относятся к изъятиям еди-
новременных пенсионных выплат (как 
в случае изъятий на цели улучшения 
жилищных условий и/или лечение) и 
не будут облагаться индивидуальным 
подоходным налогом в момент их пе-
ревода УИП.

После первоначальной передачи 
пенсионных активов в доверитель-
ное управление УИП вкладчик имеет 
право: 

– не чаще одного раза в год предо-
ставлять заявление в ЕНПФ на пере-
дачу своих пенсионных накоплений в 
доверительное управление от одного 
УИП к другому УИП;

– представить в ЕНПФ заявление 
на возврат пенсионных накоплений, 
находящихся в доверительном управ-
лении УИП, в доверительное управле-
ние Национальному Банку (не ранее, 
чем через два года после первона-
чальной передачи пенсионных нако-
плений в доверительное управление 
УИП).

что превышает показатели прошло-
го года в два раза или на 304 млрд 
тенге. Доходность по пенсионным 
активам ЕНПФ под управлением 
Национального банка Казахстана с 
начала 2022 года составила 4,0%, 
при инфляции в 1,5%. При этом 
доходность за последние 12 кален-
дарных месяцев составила 13,65%, 
при инфляции за этот же период в 
8,7%.

Число индивидуальных пен-
сионных счетов в ЕНПФ на 1 мар-
та 2022 года составило 11,7 млн 
единиц. Наибольшее количество 
счетов открыто по обязательным 
пенсионным взносам (ОПВ) – 10 
868 109 единиц. Далее идут счета, 
сформированные за счёт ОППВ, 
556 918 ед., количество счетов за 
счёт ДПВ в ЕНПФ сейчас 66 279 ед.

С начала года вкладчикам 
ЕНПФ выплатил 319,3 млрд тенге, 
большую часть составили единов-
ременные пенсионные выплаты 
(ЕПВ) на цели улучшения жилищ-
ных условий и лечение – 280,2 млрд 
тенге. Выплаты по возрасту – 16,5 
млрд тенге. Выплаты по наследству 
составили – 10,2 млрд тенге, вы-
платы в связи с выездом на ПМЖ 
за пределы РК – 7,6 млрд тенге, 
переводы в страховые организации 
составили порядка 3,5 млрд тенге, 
выплаты на погребение – 0,9 млрд 
тенге и выплаты по инвалидности – 
0,4 млрд тенге.

Стоит отметить, что сумма 
средней ежемесячной выплаты по 
графику из ЕНПФ (в связи с дости-
жением пенсионного возраста) со-
ставила 29 302 тенге, а максималь-
ная сумма ежемесячной выплаты 
составила 707 326 тенге.

В том числе за 10 календарных 
дней до достижения вкладчиком 
пенсионного возраста пенсионные 
накопления вкладчика возвращают-
ся под инвестиционное управление 
Национального Банка.

Напомним, что после получе-
ния пенсионных активов от ЕНПФ 
УИП инвестирует их в разрешенные 
финансовые инструменты, указан-
ные в Правилах осуществления 
деятельности по управлению ин-
вестиционным портфелем, утверж-
денных постановлением Правления 
Национального Банка РК от 3 фев-
раля 2014 года №10, и предусмо-
тренные в Инвестиционной декла-
рации УИП.

Согласно Закону о пенсионном 
обеспечении, УИП имеют право 
на взимание комиссионного воз-
награждения за инвестиционное 
управление. Предельная величина 
вознаграждения УИП не может пре-
вышать 7,5% от полученного инве-
стиционного дохода. Фактическая 
величина комиссионного возна-
граждения ежегодно утверждается 
органом управления УИП и может 
меняться не чаще одного раза в год.

В период нахождения пенсион-
ных накоплений под управлением 
Национального Банка до дости-
жения вкладчиком пенсионного 
возраста действует гарантия со-
хранности пенсионных накоплений 
с учетом уровня инфляции. При 
переводе пенсионных накоплений в 
управление УИП гарантия государ-
ства заменяется гарантией управ-
ляющей компании по обеспечению 
минимального уровня доходности 
пенсионных активов, который рас-
считывается исходя из средневзве-
шенной доходности пенсионных 
активов, переданных в управление 
УИП, действующим на рынке.

преступности. Коррупция всегда высока, ког-
да страна находится в стадии модернизации. 
Казахстан переживает сейчас не просто мо-
дернизацию, а коренное изменение обще-
ственных, государственных и экономических 
устоев. Для Казахстана преодоление корруп-
ции является одним из главных направлений 
государственной политики, приоритетность 
которого четко обозначена Главой государ-
ства К.К.Токаевым. Только эффективное 
сдерживание коррупции – общепризнанное 
условие построения правового государства. 
В государственной программе борьбы с кор-
рупцией отмечается, что коррупция тормозит 
процесс социально-экономического развития, 
строительства рыночной экономики, привле-
чения инвестиций и негативно воздействует 
на политические и общественные институты 
демократического государства, представляет 
собой серьезную угрозу будущему развитию 
страны. 

В Республике Казахстан для борьбы с 
коррупцией сформирована законодательная 
база, а именно Закон Республики Казахстан 
«О противодействии коррупции» направлен 
на защиту прав и свобод граждан, обеспе-
чение национальной безопасности Респу-
блики Казахстан от угроз, вытекающих из 
проявлений коррупции, обеспечение эффек-
тивной деятельности государственных орга-
нов, должностных и других лиц, выполняю-
щих государственные функции, а также лиц, 
приравненных к ним, путем предупреждения, 
выявления, пресечения и раскрытия правона-
рушений, связанных с коррупцией, устране-
ния их последствий и привлечения виновных к 
ответственности, определяет основные прин-
ципы борьбы с коррупцией. 

Ертис оМаРоВ,                                                                                                
судья Талдыкорганского городского суда.
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СПАРТАКИАДА

Көкшетау облысына қарасты Щучинск қаласында «Жас сарбаз»  әскери 
ұйымы оқушылары арасында I-ші  Республикалық қысқы спартакиада өтті. 

«ЖАС САРБАЗ» ОЌУШЫЛАРЫ МАРАПАТТАЛДЫ

Бұл жарысқа Талғар ауданындағы № 13 орта мектептің оқушылары 
да қатысты.

Байқауға қатысқан Нұрәли Абай мен Бахтияр Мейрамбековті Талғар 
ауданының Қорғаныс  істері жөніндегі басқармасы арнайы марапат-
тап, Алғыс хат табыстады.

Департамент бастығы, полковник Талғат Дәулетханов спартакиадаға 
қатысушыларға демеушілік еткен «Қаһарман ұрпақ» қоғамдық 
қорының директоры Арман Арынхановқа және № 13орта  мектептің 
БӘД оқытушы-ұйымдастырушысы Ерболат Сұлтанғазиевті де мара-
паттады.

ӨЗ ТІЛШІМІІЗ

ЌАРСЫЛАСЫНЫЊ  БЕЛБЕУІН  ЌАЙТАРДЫ
АБЫРОЙЛЫ  ЧЕМПИОН

Қазақстандық боксшы Геннадий 
Головкин жапондық Риота Муратаны 
мерзімінен бұрын жеңгеннен кейін дәл 
ринг алаңында қарсыласына әдетте 
жекпе-жекке киетін шапанын сыйға 
тартып, чемпион белбеуін қайтарып 
берді.
«Қарсыласыма үлкен құрмет! Ол чем-

пион және солай болып қалады. Аригато!» 
– деп жазды өзінің Instagram парақшасында 
WBA, IBF және IBO тұжырымдары бойынша 
әлем чемпионы.

Головкин Instagram желісінде Мұратаның 
шешінетін бөлмесіне барып, қарсыласына 
жекпе-жек үшін алғыс білдіріп, оған естелік 
ретінде чемпиондық белбеуді қайтарған. 
Сол сәттің видеосын парақшасында жариялады.

«Риота, бұл сенің белбеуің мәңгілікке», – деді ол жапондықты құшақтап, белбеуді беріп 
жатып.

Желі қолданушылары спортшыны қолдап, мақтау сөздер жазып жатты. 
«Қазақстандықтардың кеңпейілділігі ғой», «Гена адам нағыз адам ғой», «Халықтың чемпио-
ны тек мықты ғана емес, абыройлы чемпион», «Қазақтың қаны ғой, қонақжай, кішіпейіл», 
«Қазақтың мінезі», – десті қазақстандықтар.

Еске салсақ, отандасымыз Геннадий Головкин Жапонияның Сайтама қаласында өткен бокс 
кешінде Риота Муратаны тоғызыншы раундта техникалық нокаутқа жіберіп, орта салмақтағы 
IBF, IBO және WBA Super белбеулерінің иесі атанды. Бұл спортшының мансабындағы 42-жеңіс.

Риота Мурата жеңілісінен кейін Головкин жайлы пікірін білдірді. 
«Мен Головкиннің шеберлігінің деңгейін сезіндім. Оның соққылары алуан түрлі болды. 

Нағыз күшті сезіндім», – деді Мурата. 
Головкиннің келесі жекпе-жегі қыркүйекте мексикалық боксшы Сауль Альвареске қарсы 

болмақ.

Stan.kz сайтынан

АЗИЯ РЕКОРДЫ

ПАРАСПОРТШЫ  РЕКОРД  ОРНАТТЫ
Паражүзуден Қазақстан 
спортшысы Алина Си-

нельникова Азия ре-
кордын орнатты. Әлем 

кубогында ол күміс  жүлде 
иеленді, деп хабарлайды 

Stan.kz ақпарат агенттігі 
Ақмола облыстық дене 
шынықтыру және спорт 

басқармасының баспасөз 
хатшысы Махаббат 

Большинаға сілтеме 
жасап.

Спортшы Ақмола облысынан шыққан. Физикалық мүмкіндігі шектеулі "Мерген" спорт 
клубының тәрбиеленушісі Алина Синельникова 

400 метр қашықтықта еркін жүзуден күміс жүлдені жеңіп алды. 200 метр қашықтықта 
кеудемен жүзуден 3.20.54 көрсеткішпен Алина Азия рекордын орнатты.

Қыздың жаттықтырушылары Джанна Зайцева мен Анна Симонинаның айтуынша, Али-
на Қазақстан Республикасы халықаралық класының спорт шебері спорттық разрядын орын-
дады. 

Айта кетейік, сәуір айының басында Берлинде паражүзуден жарыс өтті. Оған 47 елден 
300 атлет қатысты. Спортшылар Португалияда өтетін әлем чемпионатя мен Қытайда өтетін 
Азияның пара ойындарына жолдаманы сарапқа салды. 

Чемпионатқа Қазақстан атынан төрт паражүзуші қатысты: Айбек Искра, 
Алина Синельникова, Иван Щепов және Токиодағы Паралимпиаданың қола жүлдегері 

Нұрдаулет Жұмағали. Қазақстан параспортшылары Берлинде бас-аяғы 4 күміс және 2 қола 
медаль жеңіп алды. 

ФУТБОЛ

Кездесудің негізгі және қосымша уақыты 0:0 есебімен тең аяқталып, 
келесі кезеңге жолдама тағдыры пенальти сериясында «Жетісу» 
футболшыларының пайдасына шешілді – 3:2. Талдықорғандықтар 
негізгі кезеңге жолдама алды.

Ақтөбе Сити (Ақтөбе) - Жетісу (Талдықорған) 0:0, пен. 2:3 (0:0, 0:0)

ҚАЗАҚСТАН КУБОГЫНЫҢ 
ҮШІНШІ КЕЗЕҢІНЕ ШЫҚТЫ

АҚТӨБЕДЕ ЖЕРГІЛІКТІ «АҚТӨБЕ 
СИТИ» МЕН ТАЛДЫҚОРҒАН «ЖЕТІСУ» 
КОМАНДАЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ 
ҚАЗАҚСТАН КУБОГЫ-2022 АЛДЫН АЛА 
КЕЗЕҢІНІҢ ЕКІНШІ ТУРЫНЫҢ ОЙЫНЫ 
АЯҚТАЛДЫ.

Олимпиада чемпионы Президентке Astana 
Qazaqstan Team велокомандасының соңғы жетістіктері 
мен алдағы жоспары туралы айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа еліміздегі велоспорттың 
дамуы жөнінде, бұқаралық және балалар мен жасөспірімдер спортын қолдау, соның ішінде еліміздің 
түрлі қалаларында велосипед тебудің экстремальді түрімен айналысатын спортшылар мен әуесқойлар 
үшін ВМХ парктерін салу және Алматыдағы велотректі жаңғырту жайында мәлімет берілді.

Мемлекет басшысы велокоманданың алдағы кезеңге арналған жоспарын қолдап, Astana Qazaqstan 
Team Қазақстанның халықаралық аренадағы спорттық бренді екенін ерекше атап өтті.

КЕЗДЕСУ

ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ 
АЛЕКСАНДР ВИНОКУРОВТЫ ҚАБЫЛДАДЫ

Мемлекет басшысы Astana Qazaqstan Team 
велокомандасының бас менеджері, Қазақстан 
велоспорт федерациясының вице-президенті 
Александр Винокуровпен кездесу өткізді.

Назарларыңызға жүзуден 
Қазақстан чемпионатын нәтижесі мен 
биылғы әлем чемпионатына аттанатын 
спортшылар есімдерін ұсынамыз. 

Республикалық біріншілік Ақтөбе 
қаласында өтті. Ел біріншілігінің 

ӘЛЕМ БІРІНШІЛІГІ

Prosports.kz сайтынан

ҚҰРАМА  ДАЙЫНДЫҚТЫ  БАСТАЙДЫ
Жазғы спорт түрлері бойынша жаңа маусым ба-

сталып, құрама спортшылары маңызды додаларға 
дайындықты бастап кетті. Тіпті, әлемдік аренада ел на-
мысын қорғайтын спортшылар қатары да іріктелініп 
үлгерді. Атап айтқанда, жақында жүзуден Қазақстан 
чемпионаты аясында  биылғы әлем біріншілігіне бара-
тын спортшылар анықталды.

екінші орын-
нан көрінсе, 
Н ұ р - С ұ л т а н 
қаласының ко-
мандасы 30 096 
ұпай жинап, 
үздік үштікті 
түйіндеді.

А т а л ғ а н 
ел біріншілігінде 

Қазақстан рекорды жаңарды. Оның авторы 
Ақтөбе облысының өкілі Диана Тасжано-
ва. 1500 метрді еркін әдіспен 17:31,08 се-

н ә т и ж е с і н д е 
ж а л п ы -
к о м а н д а л ы қ 
есепте ұпай саны бойынша 43 714 еншілеген 
Алматы қаласының құрамасы көш бастады. 
35 266 ұпайын еншілеген Ақтөбе облысыы 

кундта бағындырған ақтөбелік Диана 
Тасжановаға тиесілі. 

Чемпионат қорытындысы бой-
ынша #teamKZ сапынан бес спортшы-
сы су спорты бойынша 19-шы әлем 
чемпионатының нормативін орын-
дап, дүниежүзілік біріншілікке қатысу 
мүмкіндігіне ие болды. Олар:

1. Әділбек Мусин
2. Александр Варакин
3. Айбек Қамзенов
4. Аделаида Пчелинцев
5. Ксения Игнатова
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СӘУІР/КӨКЕК – жазғытұрым кезіне 
сай келетін төртінші айдың арабша аты, 
көкек. Сәуір сөзі араб тілінде «өгіз» деген 
мағынаны білдіріп, жұлдыз айлары бо-
йынша «Торпақ» шоқжұлдызының  атауы 
болып табылады.

Бұл айдың ертеден келе жатқан 
қазақша аты – көкек. Айдың «көкек» 
деп аталу себебі көктемнің бір белгісі 
көкек құсының алғаш шақыра бастай-
тын мезгілімен байланысты қаралады. 
Бұл айдың өзгешелігі – құс үнінің ерекше 
байқалуы. 

Көкек – ұшқалақ, жеңілтек құс, өз 
атын өзі шақырады, сондықтан осы сөз 
жағымсыз мәнде айтылады деп, айдың 
атауын сәуірмен ауыстырған. 

Ал Шоқан Уәлихановтың пайымда-
уы бойынша, көкек жағымсыз құс емес, 
керісінше, «Көкек – киелі құс. Май мол бо-
лады деп, көкек қонған бұтақты алып, сүт 
құйған сабаға салып қояды» екен. Халық 

СӘУІР АЙЫ  –  КӨКТЕМНІҢ 
НАҒЫЗ КҮШІНЕ ЕНГЕН ШАҒЫ. 
ОСЫ ОРАЙДА ОҚЫРМАН ҚАУЫМ-
ҒА СӘУІРДЕ БОЛАТЫН ТАБИҒАТ 
ҚҰБЫЛЫСТАРЫНА БАЙЛАНЫС-
ТЫ СӨЗДЕРДІҢ МАҒЫНАСЫН 
ТАРҚАТУДЫ ЖӨН КӨРДІК.

 СЄУІР  АЙЫНДА  БОЛАТЫН  ТАБИFАТ  Ќ¦БЫЛЫСТАРЫ

Elаna.kz сайтынан

КӨҢІЛ АЙТУ

аузында бұл айдың сәуір, көкек деген атау-
ларына байланысты мынадай өлең жолда-
ры кездеседі.

Бесқонақ – көктемнің жуан ортасында 
өтетін бес-жеті күндік жауын-шашынды 
салқын кез. Бұл – әр жылы соғып өтетін суық 
әрі лайсаң мезгіл. Жұрт осы «бесқонақтан» 
қатты сақтанып, күтініп отыратын болған. 
Кей жерлерде сәуір айындағы бесқонақ 
амалы өтпей, қазіргі малшы-шопандардың 
өздерін де күн райы қанша тамылжып 
тұрса да, жайлауға көшпеген. Өйткені 
бесқонақ амалы кезінде ең болмағанда 
үш-бес күндік суық, қар аралас жаңбыр 
болмай қалмайды.

Қызыр қамшысы – сәуір айының орта 
кезінен асқан шақта болатын табиғи 
амал. Бұл кезде алғаш найзағай ойнайды, 
жаңбыр жауады, жер бусанады, оңтүстікте 
жаздың жайлы күндері басталады. Осы 
сәттегі найзағайдың жарқылын халық: 
«Қызырдың қамшысы шартылдады, қыс 
кетті» деп есептейді. Мәшһүр Жүсіптің ай-
туынша, ескіше он бесінші наурыз Қызыр 
Ілиястың қамшы сілтер күні деп аталады.

Тобылғы жарған – сәуірдің соңғы 
күндерінде 2-3 күнге созылатын суық 
жел. Бұл «тобылғы бүршік жарған», яғни 
өсімдіктер тамыр жайды, алғашқы көк 
шыға бастады деген сөз.

«Сәуір болмай, тәуір болмайды» деген 
мақал осыдан қалған болса керек. Тілімізде 

сәуір амалы кезінде табиғи құбылыстардың 
шаруашылыққа пайдалы болатыны тура-
лы басқа да мақал-мәтелдер қалыптасқан: 
«Сәуір – суымен, мамыр – гүлімен», 
«Сәуір айы – малшыға тәуір ай», «Сәуір 
айы – жауын айы», «Сәуір болмай, сайран 
болмас, Сайран болмай, айран болмас», 

«Сәуір болса күн күркірер, Күн күркіресе 
көк дүркірер», «Сәуірдегі жауын – Са-
уып тұрған сауын», «Сәуір жақсылығына 
бақса алты күн, жақсылығына бақпаса 
алпыс күн» деген мақал-мәтел, қанатты 
сөздері бар.

«Алатау-Болашақ» АҚ филиа-
лы Офсет баспаханасы мен «Ала-
тау» қоғамдық-саяси газетінің 
ұжымы Ақсу, Көксу, Панфилов ау-
дандарының «Құрметті азаматы» 
Ғалым ТҰРҒАМБАЕВТЫҢ қайтыс 
болуына байланысты туыстары мен 
жақындарының қайғысына ортақ-
тасып, көңіл айтады. 

Ол сөзге шешен, іске жүйрік кісі 
еді. Компартияның дәуірлеп тұрған 
кезінде үш ауданды басқарған адам. 
Қазақстанның Жоғарғы Советіне де-
путат болған. «Алтын Емел» ұлттық 
паркінің негізін қалап, аяқтан тұрып 
кетуіне өлшеусіз үлес қосты.

ОҚУШЫ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

Көктем  айы – табиғаттың шырайлы да көңілді мезгілі.  Көктемде қар 
ериді, табиғат жаңарады, күн шайдай ашылады. Осы мезгілде  шығатын 
ең алғашқы гүл – бәйшешек. Ол сондай нәзік, әдемі әрі хош иісті. Шы-
райлы көктемде тіршілік оянады. Жан-жануарлар індерінен шығып, азық 
іздейді. Ал адам баласы – егіншілікпен айналыса бастайды. Айта кетсек, 
жеміс-жидек ағаштарын, көкөністер, дәнді-дақылдар өсіреді. Ата-бабамыз 
«Сәуір болмай, тәуір болмас»  деп текке айтпаған.  Шуақты көктем  айы  
ең керемет, ең  көңілді мезгіл. Мен көктем мезгілін қатты жақсы көремін.

ШУАҚТЫ КӨКТЕМ

Айман ТАХАТБЕК,
Қойлық ауылындағы М.Жұмабаев атындағы орта мектептің 

4-а сынып оқушысы.
САРҚАН АУДАНЫ

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС

Күннен ҚОРҒАЙТЫН құрал 
қолдануда жіберетін қателік10

Күннен қорғайтын құралдарды 
қолданасыз, сонда да ультракүлгін 
сәуленің зиянды әсерін сезіп жүрсіз 
бе? Теріңіз күйіп, дақ түсіп, қартайып 
бара ма? Ендеше, SPF  құралды 
қолдану барысындағы әрекеттеріңізді 
дұрыстап бақылап көріңіз. Мүмкін, бір 
жерден қателік жіберіп жатқан болар-
сыз?

1-қателік: Күннен қорғайтын құралды 
таңдау барысында өз теріңіздің фототипін еске-
ру маңызды. Түрлі фототипке сәйкес келетін 
құралдардың қорғаныс деңгейі түрліше болады: 
SPF 6?10 (базалық немесе төменгі қорғаныс) – 
қараторылар үшін;  SPF 15?25 (орташа деңгей) 
– бидай өңділер үшін;  SPF 30?50 (жоғары 
деңгей) және SPF 50+ (өте жоғары қорғаныс деңгейі) – 
аққұба және сары реңділер үшін. 

2-қателік: Құрамындағы химиялық қоспалар SPF 
құрал таңдағанда құрамына да мән беріңіз. Егер онда 
химиялық қоспалар басым болса, пайдасынан зия-
ны көп деген сөз. Айталық, оксибензон гормоналдық 
өзгеріске ұшыратса, ретинил пальмитат немесе А 
дәрумені теріге зақым келтіреді. SPF құрал құрамында 
аталғандардан басқа да аллергендер болуы мүмкін. 
Сондықтан, мүмкіндігінше химиялық емес, физикалық 
күннен қорғайтын сүзгіге ие түрін таңдаған абзал. 
Олардың құрамындағы белсенді заттар негізінен мы-
рыш және титан диоксиді болып келеді. 

3-қателік: Кез келген жақпамайдың теріге сіңуі 
үшін уақыт керек. Күннен қорғайтын кремнің де теріге 
терең сіңіп, өз қызметіне кірісуі үшін кемінде 10-15 ми-
нут қажет. Сондықтан, дәл сыртқа шығардың алдында 
немесе жағажайға барған соң жағу да кезекті қателік. 
Кремді жаққан соң жарты сағаттай күн көзіне шықпай 
күткен дұрыс.

 4-қателік:  SPF құралды дененің ашық бөліктеріне 
ғана жағып қою жеткіліксіз. Жаздық жұқа киімдер де 
күннің зиянды сәулелерін өткізеді. Сондықтан, бет 
пен мойын, білекке ғана емес, бүткіл денеге жаққан 
артық етпейді. Әсіресе, күн астында ұзақ уақыт жүретін 
болсаңыз. Сондай-ақ, күннен қорғайтын крем жағу 
кезінде құлақ, көз айналасы, желке, табан секілді 
бөліктерді де елеусіз қалдырмаңыз. 

5-қателік: Шаш пен бас терісі де қорғауыңызға 
мұқтаж. Себебі, күн сәулесін бірінші болып қабылдайтын 
солар. Алайда, күннен қорғануда оларды естен шығарып 
жатамыз. Зиянды сәуледен қорғау үшін шашыңызға да 
қорғаныш қасиеті бар құралдар қолданып, баскиім киіп 
жүрген жөн.

6-қателік: Кез келген күннен қорғайтын 
құралдарды молынан жағу қажет. Сондықтан оны 
үнемдеуге тырыспаңыз. 

7-қателік: Кез келген күнен қорғайтын 
крем жаңартуды қажет етеді, әсіресе, суға түсіп 
шыққаннан соң. Құрғақ теріге қарағанда ылғал тері 
жылдам күйетінін есте сақтаңыз. Күннен қорғайтын 
құралдың қаптамасында суға төзімді екені жазыл-
са да, судан шыққан соң қайтадан жағып алыңыз. 
Ал, шомылмаған жағдайда әр 2-3 сағат сайын 
жаңартып жағып тұрыңыз. 

8-қателік: Күн сәулесі шыныдан өтпейді деу 
қате. Көлікте немесе жұмыста терезенің жанын-
да отырсаңыз, теріңіз қорғанысты қажет етеді. 
Сондықтан жаз мезгілінде күннен қорғайтын 
құралдарды күнделікті жағып шыққан жөн. 

9-қателік: Аспан бұлтты, күн көзі көрінбейді 
деп қорғаныш кремді жақпай қоюға тағы болмайды. 
Бұлт сіздің теріңізді ультракүлгін сәуледен қорғай 
алмайды. Сондай-ақ, бастырма, шатыр асты не 
тал түбі болсын, қандай көлеңкеде отырсаңыз да, 
бүл күннің зиянды сәулелері теріге зақым келтіре 
алмайды деген сөз емес.

10-қателік: Сіздің күннен қорғайтын креміңіз 
көбіне қайда тұрады? Қолсөмкеге салып, үнемі 
өзіңізбен алып жүрсеңіз, жақсы. SPF құралын 
автокөлік қобдишасында сақтайтындар да бар. Күн 
ысыған кезде ондағы ауа температурасы 40-500С-
ға дейін жетеді. Осындай ыстық жерде қалып қойған 
крем жарамсыз болып қалады. Негізгі қызметін 
дұрыс атқарсын десеңіз, құрғақ, тікелей күн сәулесі 
түспейтін, ыстық емес жерде сақтаған абзал.

Ernur.kz сайтынан
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