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дамуға негіз 
болады 

Мемлекет басшысы 
Нұр сұлтан Назарбаев Түр

кі тілдес мемлекеттер 
ынтымақтастығының 

Төртінші саммитінің 
қорытындысына арналған 

брифингке қатысты.
Қазақстан Президенті қарым-

қатынастардың қарқынына эко но-
микалық және мәдени-гуманитарлық 
саладағы ынты мақтастық оң ықпал 
ететінін айта келіп, Кеңестің біздің 
ел мен мүше-мемлекеттер үшін 
маңыздылығын атап өтті. Бұдан 
бөлек, ол Әзербайжан, Түрікменстан 
және Түркия басшыларымен 
болған кездесулер екіжақты өзара 
ықпалдастықтың қазіргі жағдайы 
мен перспективаларын талқылауға 
мүмкіндік бергеніне тоқталды.  

Нұрсұлтан Назарбаев оты-
рыс та түрлі мәселелердің 
қарастырылғанын, соның негізгісі 
туризм индустриясын дамыту 
туралы болғанын атап өтті.

– Түркия туризм сала сында жақсы 
ілгеріледі, біз оның тәжірибесін 
алу, қажетті мамандарды түрік 
университеттерінде даярлау жөнінде 
уағдаластық, – деді Қазақстан 
Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев бірыңғай 
ақ параттық кеңістікті бірлесіп 
дамыту мәселесі осы жылдан бастап 
талқыланатынын айтты.

Мемлекет басшысы отырыста 
талқыланған маңызды мәселенің 
бірі көлік және коммуникация 
саласын дамыту болғанын атап өтті. 
Ол салынып жатқан автомобиль 
жолдары мен теміржолдардың ел 
экономикасы үшін маңыздылығын 
айтты.

Нұрсұлтан Назарбаев биыл 
аяқталуы жоспарланған «Қазақстан-
Түрікменстан-Иран» теміржолы 
өңірдегі көлік және логистика 
желісінің одан әрі дамуына септігін 
тигізетініне назар аударды.

Қазақстан Президенті 
Түркі кеңесі мен Еуразиялық 
экономикалық одақ арасында 
ешқандай қарама-қайшылық жоқ 
екендігін де атап өтті.

Кеше Н.Бекежанов атындағы 
облыстық қазақ музыкалық драма 
театрында Қазақстан Республикасы 
қаржы полициясы органдарының 
құрылғанына 20 жыл толуына 
арналған салтанатты шара өтті.
Сахна төріне тәуелсіз еліміздің мемлекеттік 

туы әкелінген соң әнұран орындалды. 
Мерекелік шарада алғашқы сөз аймақ басшысы 
Қырымбек Көшербаевқа берілді.

– Бүгінгі күні қаржы полициясы болып 
отырған маңызды сала – тәуелсіз еліміздің 
өркендеу жолындағы іргелі өзгерістердің бір 
бөлшегі, – деді Қырымбек Елеуұлы. – Мемлекет 
мүлкін талан-таражға салмау, сыбайлас 
жемқорлықты болдырмау мақсатында көптеген 

ауқымды жұмыстар атқарып жатқаны белгілі. 
Соңғы 5 жылдың өзінде ғана қаржы полициясы 
органдары бюджетке 430 млрд. теңгеден астам 
қаражат өндіріпті. Осынау ортақ абыройда 

қызылордалық қаржы полицейлерінің үлесі 
қомақты деп есептеймін. Бұл ретте осы саланың 
қалыптасып, дамуына өлшеусіз еңбек сіңірген 
ардагерлерге айтар алғысым шексіз.

Сыбайлас жемқорлық пен “көлеңкелі 
экономикаға” қарсы тұру, ұйымдасқан 
қылмыстық топтармен күресу, экстремизм 
мен терроризмді қаржыландыруға тосқауыл 
қою бағытындағы күрделі істерді мінсіз 
атқарып келе жатқан облыстық қаржы 
полициясы қызметкерлерін мерейлі 
мерекемен құттықтаған Қырымбек Елеуұлы 
саланың бір топ үздіктерін облыс әкімінің 
Құрмет грамотасы және Алғыс хатымен 
марапаттады. 

Сондай-ақ облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев облыстық қаржы полициясы 
департаментінің бастығы Мақсат 
Қожабаевқа үш “Шевролет” автокөлігінің 
кілтін тапсырды.

Бұдан соң облыс бойынша экономикалық 

қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес департаментінің бастығы, қаржы 
полициясының полковнигі Мақсат Қожабаев 
өзі басқарып отырған құрылымның мерейтойға 
қосқан үлесін тілге тиек ете келіп, бір топ 
сала қызметкерлеріне “Қазақстан қаржы 
полициясына-20 жыл” медалін табыс етті.

Мерейтой иелерін облыс прокуроры 
Сапарбек Нұрпейісов, облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Сейілбек Шаухаманов 
құттықтады.

Мерейтой салтанаты мерекелік концертке 
ұласып, танымал эстрада жұлдызы Еркін 
Нұржан, “Кеsh yоu” тобы, жергілікті жыршы 
Майра Сәрсенбаева, “Нұргүл” халық ән-би 
ан самблінің бишілері өнерлерін көрсетті. 
Мерекелік шара соңында “Гранд Плаза” мей-
рамханасында қонақтар құрметіне дас тарқан 
жайылды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

ҚАРЖЫ ПОЛИЦЕЙЛЕРІНІҢ МЕРЕЙТОЙЫ

Мемлекет және қоғам қайраткері Исатай 
Әбдікәрімовтің 90 жылдығына арналған еске алу ша
ралары кеше Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің Студенттер сарайында 
танымдық конференциямен басталды. 
Конференцияны ашқан облыс әкімі Қырымбек Көшербаев 

шараның маңызына тоқталып, Социалистік Еңбек Ері Иса-
тай Әбдікәрімовтің азаматтық болмысы мен ел басқарушылық 
шеберлігі жөнінде әңгімеледі.

– Құрметті зиялы қауым! Елбасымыз Нұрсұлтан Назарба-
ев  ұрпақтар сабақтастығы, кейінгі толқынның аға буынға деген 
құрметі турасында жиі айтады. Бүгінгі шарада өткенімізді сара-
лап, болашағымызды бағамдап, “үлкенге құрмет, кішіге ізет” де-
ген бабалар жолын ұрпақтар сабақтастығына айналдырып от-
ырмыз деуге болады.  Бүгінгі танымдық конференция облысы-
мыз ғана емес, республика көлемінде айшықты қолтаңбасын 
қалдырған мемлекет және қоғам қайраткері, Социалистік Еңбек 

Ері Исатай Әбдікәрімовтің 90 жылдық мерейтойына арналып 
отыр. Қазақ елінің тағдырлы тарихында замана жүгін арқалаған 
азаматтар аз болмаған. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың “Біз 
алдыңғы ұрпақтың абыройлы істерін жалғап, бізден кейінгі 
ұрпақ жадында жүретін жол саламыз” деген ұлағатты сөзі бар. 
Міне, тоқсан жылдығын атап өткелі отырған мемлекет және 
қоғам қайраткері Исатай Әбдікәрімов сондай айрықша болмыс 
иесі,– дей келе, оның ел басқарушылық шеберлігі, қоғамдағы 
қайраткерлігіне тоқталып, конференция жұмысына сәттілік 
тіледі. 

Онан соң облыстық және қалалық мәслихат депутаттары, 
мерейтой ие сінің туған-туыстары және ҚР Парламенті Сена-
ты және Мәжілісінің депутаттары қатысқан конферен-
ция барысында И.Әбдікәрімовтің өмір жолы жайында 
деректі фильм көрсетілді, қоғам қайраткері жайында 
естеліктер айтылды.

ЕЛІ ҚАДІРЛЕГЕН ЕРЕН ҚАЙРАТКЕР

Кеше аймақ басшысы 
Қырымбек Көшербаев қала
мыздағы Халыққа қызмет 
көрсету орталығы тұсынан 
өзен үстінен салынатын авто
мобиль көпірі құрылысының 
алғашқы қада қағу рәсіміне 
қатысты. Шаһар халқы көптен 
күткен бұл қуанышты шараға 
ҚР Парламенті Сенаты мен 
Мәжілісінің бір топ депутаттары 
да куә болды. 
Соңғы жылдары облыс орталығын 

перспективалық дамыту бағытында 
көптеген жобалар қолға алынып, 
жү зеге асырылып жатқаны белгілі. 
Биыл дың өзінде бірнеше ірі жоба-
лар қолға алынып отыр. Солардың 

бірі – Ғ.Мұратбаев көшесі бойынан 
Сырдария өзеніне салынатын көпір 
құрылысы.

Облыстық жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолда-
ры басқармасының басшысы Марат 
Бәйімбетов тұсаукесер рәсімге арнайы-
лап келген облыс әкімін стенд арқылы 
көпір құрылысының жобасымен та-
ныстырып, оның құрылысын елімізге 
белгілі  «Мост отряд-25» ЖШС секілді 
тәжірибелі компания жүргізгелі 
отырғанын жеткізді. Жиналғандар 
алдында сөз алған аймақ басшысы 
Қ.Көшербаев Қызылорда қаласының 
2009 жылы бекіген Бас жоспарына 
сәйкес 2300 гектарды құрайтын Сыр-
дария өзенінің сол жағалауын жо-

спарлы игеру жұмыстары басталғалы 
отырғанын қуанышпен атап өтті. 

–  Бүгінгі шараны жай ғана 
көпірдің құрылысы басталды деп 
қабылдамау керек. Мұны ұлы өзеннің 
сол жағалауында жаңа қаланың 
құрылысы басталатын тарихи сәт 
деп санауымыз қажет. Бас жоспарға 
сәйкес бұл аумақта әлеуметтік-

әкімшілік, өндірістік, мәдени орта 
және шағын бизнес нысандарын салу 
қаралған. Қала шығыстық үлгіде салы-
нып, алдағы уақытта онда 90 мыңнан 
астам халық тұрақты орналасатын бо-
лады. Бұған қоса, біз 15 мың адамды 
жұмыспен қамтитын боламыз, -   деді 
аймақ басшысы.   

Халықтың өмір сүру жағдайын 
жақсартуға бағытталған игі шарада 

жылы лебіздер айтылды. Облыстық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Сейілбек Шаухаманов көпшілікті 
қуанышты сәтпен құттықтады. Ал, 
Ақмешіт-Сырдария орталық мешітінің 
бас имамы Талғат қажы Омаров құран 
бағыштағаннан кейін құрбан шалу 
рәсімі өтті. 

Жалпы құны 5,9 млрд. теңге 

тұратын көпір құрылысына биыл 
республика бюджетінен 1 млрд. 
теңге қаралыпты. Өзге қаражат ел 
қазынасынан 2015 жылы бөлінеді. Ал, 
көпір құрылысы келер жылдың қазан 
айында аяқталады деп күтілуде. 

Іске сәт, құрылысшылар!

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

СӘЛЕМ, СОЛ ЖАҒАЛАУ!
жаңа қоныс, жаңа қаланың көпірі басталды
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АЙМАҚ ТЫНЫСЫ
БРИФИНГ

БАЙҚОҢЫРДА
КӨПСАЛАЛЫ 
АУРУХАНА АШЫЛАДЫ
Мәжілісті бастаған облыс басшысы Байқоңыр 

қаласындағы құрылысы салынып біткен перзентхананың 
әлі күнге дейін пайдалануға берілмей отырғанына 
қатысушылар назарын аударды. Бүгінгі таңда бұл 
нысанды көпсалалы ауруханаға айналдыру мәселесі күн 
тәртібіне қойылып отыр.  Олай болатын себебі, Байқоңыр 
қаласындағы федералдық аурухананың жұмысын тоқтата 
бастаған жайы бар. Сол себепті дайын тұрған перзентхана 
ғимаратын облыстық медициналық орталықтың филиалы 
ретінде ашу бағытындағы жұмыстар жүргізілуде.

Мәжілісте бұл туралы облыстық денсаулық сақтау 
басқармасы басшысының міндетін атқарушы Сәкен 
Серғазиев егжей-тегжейлі баяндап өтті. Оның атап 
өткеніндей, облыс әкімдігінің бастамасымен перзентхана 
ғимаратын көпсалалы ауруханаға айналдыру мақсатында 
ҚР Денсаулық министрлігімен, Қаржы министрлігімен 
тиісті жұмыстар жүргізілген. Жүргізілген жұмыстар 
нәтижесінде ҚР Үкіметінің резервінен 605,3 млн. теңге 
көлемінде қаржы бөлінуде. Бірінші кезекте бұл қаржы 
есебiнен көпсалалы аурухана үшін құрал-жабдықтар 
алынатын болады. Жалпы алғанда ауысымында 100 
келушіге арналған емханасы бар 120 орындық аурухана 
ашылады. Бұл бағыттағы жұмыс екі кезеңде атқарылады. 

Басқарма өкілі сондай-ақ жаңадан ашылатын 
денсаулық нысанында федералдық аурухананың 
медициналық-санитарлық бөлімшесінде жұмыстан 
босатылғандарды орналастыру жұмыстары жүргізілетінін 
жеткізді. Қазіргі күні жұмыстан босатылған медицина 
саласы қызметкерлерінің саны 188 болса, оның 142-сі 
қазақстандық мамандар. Алдағы уақытта олардың саны 
тағы да көбейетін түрі бар.  Мәжілісте медициналық 
сақтандыру бойынша түйткілді мәселелердің шешімін 
табу бағытында да жұмыстар жүргізіліп жатқаны 
баяндалды. 

Мәжілісте күн тәртібінде белгіленген тағы да басқа 
мәселелер қаралды. 

Ыдырыс ТӘЖІҰЛЫ.

СЕРВИСТІК
КОМПАНИЯЛАР ТҮРЛІ 
КӨРМЕЛЕРДЕ
тәжірибе алмасуда
Соңғы уақытта облыстың “Мұнайсервис” компаниялары 

аймақ басшысының қолдауымен Қазақстан Республикасындағы 
және одан тысқары жерлердегі әртүрлі бизнес-форумдар мен 
көрмелерге белсенді қатысуда. Оның өзіндік заңдылығы бар. 
Себебі, Қызылорда өңірі Қазақстанның негізгі мұнай өндіруші 
аймақтарының қатарына жатады. Аймақта 2013 жылы 11 млн. 
тоннаға жуық мұнай өндірілді.

Қазіргі таңда облыста 30-ға жуық мұнайсервис компани-
ялары бар. Үстіміздегі жылдың сәуір айында аймақтың 10-
нан астам компаниясы Атырау қаласында 13-ші рет  өткізіліп 
отырған Солтүстік Каспий аймақтық “Атыраумұнайгаз” 
көрмесіне қатысты. Көрме шеңберінде Қызылорда және Атырау 
облыстары әкімдері орынбасарларының қатысуымен дөңгелек 
үстел өткізілді. Оның барысында облыстың инвестициялық 
мүмкіндіктері сараптан өткізілді. Сыр өңірі компанияларының 
Атырау облысында жүзеге асырылып жатқан жобаларына 
қатысу мүмкіндіктері талқыланды.

Үстіміздегі жылдың 3-6 маусымында Әзірбайжанның Баку 
қаласында Каспий жағалауы өңірлерінің ХХІ халықаралық 
көрме конференциясы өтті. Бұл шара ірі ауқымды 
энергетикалық мәселелерді қамтыған болатын. Көрмеге 29 
елдің 402 компаниясы қатысты. Олардың қатарында біздің 
облыстың “Мұнайтехсервис” және “ФракДжет” компаниялар 
тобы болды. 

“Мұнайтехсервис” компаниясы бүгінгі таңда Оңтүстік 
Торғай иініндегі мұнай және газ компанияларына қызмет 
көрсететін жетекші мамандандырылған құрылым болып та-
былады. Компанияның бас директорының орынбасары Бағдат 
Сардарбековтың атап өткеніндей, мұнай секторындағы ұзақ 
жылғы тәжірибе олардың мұнай өндіруші компаниялармен 
әріптестік қатынасты орнықтыруға септігін тигізіп отыр. Ал, 
“Фрак-Джет” компаниялар тобының қаржы директоры Ас-
лан Орынғалиевтің айтуынша, 2002 жылы құрылған компания 
мұнай-газ өндіру саласы бойынша  кең өрісті технологиялық 
және ғылыми-техникалық қызметтер көрсетеді. Негізгі қызметі 
мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау және оларды күрделі 
жөндеуден өткізу болып табылады.

Көрме барысында облыс делегациясы Azgerneft, Bos Shelf 
компаниялардың өкілдерімен жүздесті. Облыс әкімінің жоспа-
рына сәйкес, үстіміздегі жылы сервистік компаниялар Алма-
ты, Ақтау, сондай-ақ Ресей Федерациясының Түмен облысын-
да өтетін көрмелерге қатысуды жоспарлап отыр.

Ж.ӘЛМАХАНҰЛЫ.

Қаланың шет аймақтары мен 
облыстың елді мекендерін газдандыру 
ісі таяу уақытта басталып, алдағы 
1-2 жылда өңірдің 21 елді мекені 
газбен қамтамасыз етіледі. Бұл туралы 
брифингке келген басқарма басшысы 
Е.Әбдіқалықов тарқатып айтты. 

Қызылорда қаласына қарасты 
Қызылжарма ауылдық округі мен 
Тасбөгет кентінің шет аймақтарын 
газдандыруға осы жылы ел қазынасынан 
1,2 млрд. теңге қаражат бөлініп, бүгінде 
аталған қоныстарда кварталішілік газ 
құбырларының құрылыс жұмыстары 
жүргізілуде. Бұған брифингтен соң 
ұйымдастырылған нысандарды аралау 
сәтінде куә болдық. Қос елді мекендегі 
құрылыс жұмыстары алдағы жылы 
аяқталады. Сол кезде Тасбөгеттегі 13 
мың, ал, Қызылжарма ауылындағы 8 
мың тұрғын «көгілдір отын» игілігін 
көретін болады.

Мұнан өзге таяу арада облыстағы 
5 ірі елді мекенде газдандыру ісі 
басталады. Облыс әкімдігі мен 
«ҚазТрансГазАймақ» АҚ   арасында 
өткен жылдың мәресінде жасалған 
меморандумға сәйкес, маусым-шілде 
айларында 4 аудан орталығы (Арал 
қаласы мен Әйтеке би, Шиелі мен 
Жаңақорған кенттері) және Байқоңыр 
қаласына автоматтандырылған газ 
тарату стансаларының құрылысын 
жүргізу мен кварталішілік газ 
құбырларын салу, сондай-ақ Қызылорда 
қаласында бұрын газ құбырына 
қосылмай  қалып қойған тұрғын 
үйлерге газ жеткізу жоспарланып отыр. 
Бұл мақсатқа аталған компания биыл 
23 млрд. теңге қаражат бөледі. Міне, 
осы жұмыстар табысты жүзеге асқан 
жағдайда облыс халқының 58 пайызы 
газбен қамтылады, яғни, 160 мың 
тұрғын «көгілдір отынның» игілігін 
көретін болады.  Осы күні аймақ 
тұрғындарының 35 пайызы, яғни облыс 
орталығының халқы ғана арзан газдың 
тиімділігін сезінуде. 

Бұған қоса, алдағы жылы қала 
іргесіндегі Белкөл, Қарауылтөбе және 
Талсуат ауылдары газдандырылатынын 
атап өткен жөн. Ал, үстіміздегі жылы 
Жосалы, Сексеуіл, Тереңөзек кенттері 
мен М.Шоқай елді мекенінде АГРС 
құрылысын салу ісі басталмақшы. 
Жалағаш және Тереңөзек кенттері 
мен М.Шоқай, Бала би, Тартоғай 
елді мекендерінің кварталішілік 
газ құбырларының жобалау 
құжаттамаларын әзірлеу жұмыстары 
енді басталады. 

Аймақтың елді мекендерін электр 
қуатымен қамтамасыз ету жайы 
да маңызды мәселелер қатарында. 
Өйткені, соңғы 20-25 жылдан бері 
күрделі жөндеуден өткізілмеген біздегі 
9 мың шақырымнан астам электр 
желілері мен қосалқы станциялардың 
басым бөлігінің тозығы жетіп, көнерген. 
Энергетика саласында атқарылып 
жатқан  жұмыстар туралы тарқатқан 
Ержан Қыпшақбайұлының айтуынша, 
соңғы жылдары сала нысандарын 
жаңғыртуға және қайта жаңғыртуға 
қазынадан қомақты қаражат бөлініп, 
ауқымды жұмыс атқарылуда. Мәселен, 
2011-2013 жылдары бюджеттен 4,3 
млрд. теңге қаржы бөлініп, нәтижесінде 
3 дана 35/10 қосалқы станция, 200 
шақырымға жуық электр желілері 
қайта жаңғыртылып, 7 дана тарату 
пункті мен 19 дана трансформатор 
орнатылған. Келер жылы Арал және 
Қазалы аудандарының басты қосалқы 
станцияларын қайта жаңғырту жобасы 
қаржыландырылады. Жобаның жалпы 
құны – 2,5 млрд. теңге. Ал, биыл 
өңірдегі энергетикалық жобаларға ел 

қазынасынан 870 млн. теңге қаралып 
отыр. 

 «Қызылордажылуэлектрорталығы» 
кәсіпорны жанында ілеспе газдан 
электр қуатын өндіретін жалғыз 
газтурбиналық станция бар. 2004 
жылы Елбасының тапсырмасына 
сәйкес «Қызылорда қаласының 
жылу қуат көздерін және тұрғын үй 
секторын ілеспе газға көшіру» жобасы 
басталғаны мәлім. Нәтижесінде 
шаһар 95 пайыз газбен қамтылды. 
Ең бастысы, қалада  2005 жылы 50 
МВт электр және 90 Г/калориялық 
жылу қуаты бар когенерациялық 
газтурбиналық стансасы пайдалануға 
берілді. Бүгінде аталған кәсіпорын 
аймақтың жалпы энергия тұтынуының 
45 пайызын ғана жабуда. Ал қалған 
қуат сырттан сатып алынады. Осы 
орайда, Жаңақорғандағы «CKЗ-U» 
ЖШС қарасты күкірт қышқыл зауытын 
жобалық қуатқа шығару бойынша 
жұмыстар жасалып жатқанын,ол 
толық қуатында іске қосылғанда 
«КРЭК» АҚ желілеріне 12-13 МВт 
электр энергиясын босатуға мүмкіндік 
туатынын айта кеткен орынды. Тағы бір 
жағымды жаңалық бар. Алдағы уақытта 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» 
мекемесінің базасында қуаттылығы 
110 МВт болатын газтурбиналық 
қондырғының құрылысын жүргізу 
жоспарланып отыр. Осы жобалар 
жүзеге асқанда энергетикалық 
тәуелділіктен құтылатын боламыз.

  Жылумен жабдықтау ісіне келсек, 
өткен 3 жылда осы салаға 1,7 млрд. теңге 
бөлініпті. Былтыр көпқабатты үйлерді 
ыстық сумен қамту пилоттық жобасы 
қолға алынғанынан оқырмандарымыз 
хабардар болар. Нәтижесінде Қорқыт 
ата көшесіндегі екі 40 пәтерлік 
тұрғын үйге ыстық су берілді. Осы 
игі бастаманы жалғастыруға  биыл 
облыстық бюджеттен 200 млн. теңге 
тағы бөлініп отыр. Енді «Тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығын 
жаңғырту» бағдарламасы аясында 
жөндеуден өткізілетін 40 көппәтерлі 
тұрғын үйді ыстық суға қосу 
жоспарланып отыр.  

Көпқабатты тұрғын үйлерді 
жөндеуге арналған бағдарламаның 
маңызын тұрғындар жақсы сезінді. 
Өткен 3 жылда оған 1,2 млрд. 
бөлініп, 57 көпқабатты үйге жөндеу 
жұмыстары жүргізілді. Биыл өзге 
өңірлерге бағдарлама бойынша 500-
600 млн. теңгеден бөлінсе, біздің 
облысқа 1,8 млрд. теңге, яғни 3 есе көп 
қаражат қаралып отыр. Бұл қаржыға 
аймағымыздағы 81 көпқабатты үй 
жөнделмек. Әрине, алдыңғы кезекте 
қаржы жетіспеушілігінен құрылыс 
тоқтап қалған облыс орталығындағы 
28 үй жөндеуден өткізілетін болады. 
Айта кетейік, 2015 жылы облыста 
120-150 осындай тұрғын үйді  қайта 
жаңғыртудан өткізу көзделіп отыр.

 Ал, «Ақбұлақ» бағдарламасын 
жүзеге асыру аймақта жоспарлы 
түрде жүзеге асуда. 2011-2013 жылдар 
аралығында салаға 17,8 млрд. теңге 
бөлініп, игерілген. Қазіргі кезде 
аймағымыздағы 262 ауылдық елді 
мекеннің 185-і немесе 72 пайызы 
орталықтандырылған ауыз су көзіне 
қосылған.  Бұл  жергілікті халықтың 
94 пайызы сумен қамтамасыз етілді 
дегенді білдіреді.  Жалпы, Елбасының 
тапсырмасына сәйкес, 2020 жылға 
қарай республика бойынша осындай 
орталықтандырылған елді мекендер 80 
пайызға жетуге тиіс. 

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ,
Болат ОМАРӘЛИЕВ (сурет).

«Сыр Медиа» ЖШС 
жанындағы облыстық 
телекомуникациялар 
орталығында өткізілген 
брифингке облыстық  
энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруа-
шылық басқармасының 
бастығы Ержан Әб-
діқалықов келіп, 
ақпарат құрал да рының 
өкілдеріне салада  
атқарылып жат қан жұ-
мыстар туралы айтып 
берді. Әлбетте, мұнда 
аймақ тұрғындары 
елеңдей күтіп отырған 
елді мекендерді газдан-
дыру мәселесі де та қы-
рыпқа тамызық болды

«КӨГІЛДІР ОТЫН»
ЕЛДІ МЕКЕНДЕРГЕ БАРАДЫ

Атап айтқанда, мәртебелі мей-
ман заң ғылымдарының док-
торы, академик Сұлтан Сартаев 
оның адамгершілік биік болмы-
сы, жастарға үлгі-өнегесі жайында 
кеңінен әңгімеледі. 

– Еліміздің өсіп-өркендеуіне 
сүбелі үлес қосқан азаматтардың 
бірі Исатай Әбдікәрімовтің есімі 
біздің тәуелсіз еліміздің тари-
хында ерекше құрметпен ата-
латыны белгілі. Исекең  өзінің 
адамгершілік парызын ел алдын-
да ақтауға бағыттаған ұлы тұлға. 
Ол кісінің адами биік болмысы, 
ел басқарушылық ерекше қабілеті 
бүгінгі жастарға үлгі-өнеге, 
жәдігер. Исекеңнің біздің үйге бір 
келгенінде айтқан мына сөзі менің 
әлі есімде. Ол кісі “Мен үшін жаман 
адам жоқ. Біреудің жақсылығын 
байқап жатамыз, біреуді байқамай 
жатамыз. Сондықтан мен үшін 
адамның бәрі бірдей” деген еді. 
Міне, бұл айтылғаннан біз нашар 
деген адамның өзін Исекеңнің 
тәрбиелеуге ұмтылатынын 
байқаймыз, –деп әдемі естелігімен 
бөлісті және жастарды осындай 
дара тұлғаларымызды құрметтеп, 
оларды әрдайым есте сақтауға 
шақырды. 

Ал, облыстық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Сейілбек Ша-
ухаманов, И.Әбдікәрімовтің үзең-
гілес шәкірті, мемлекет және 
қоғам қайраткері Оңалбек Сәпиев  

Исатай Әбдікәрімовтің 
қоғамдағы азаматтық 
келбетін ашып, тектілігіне, 

еңбектегі ерліктеріне тоқталса, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депута-
ты Уәлихан Бишімбаев  Сыр елінің 
мәдениеті мен руханиятының, 
білім-ғылымының дамуына қосқан 
айрықша үлесін атап өтті.

– Исекеңнің игілікті ісі об лыс-
тық партия комитетін басқарған 
жылдармен тығыз байланыс-
ты. Сол жылдары облыста ауыл 
шаруашылығы, су шаруашылығы 
мамандарын, құрылысшыларды, 
инженерлерді даярлайтын Жам-
был гидромелиоративтік құрылыс 
институтының филиалы ашыл-
ды. Оларды ашу оңайға түскен 
жоқ. Түрлі кедергілер, қиындықтар 
болды. Бірақ, сол қиындықтарды 
жеңуге көмектескен бірден-
бір адам ол осы Исатай аға еді. 
Исекеңнің қолдауымен ашылған 
оқу орнынан қаншама жас 

мамандық алып шығып, олар Сыр 
өңірінің дамуы жолында еңбек етті, 
– деп ерекше ықыласпен еске алды. 

Өз кезегінде сөз алған ҚР 
Парламенті Сенатының депута-
ты Мұрат Бақтиярұлы да мерей-
той иесінің көшбасшылық, ел 
басқарушылық қыры жайында 
тұшымды баяндады. 

Конференцияны қорытын-
дылаған облыс әкімі Қырымбек 
Көшербаев  ел экономикасының 

қалыптасуына, халықтың 
мәдени-рухани өміріне өлшеусіз 
еңбек сіңіріп, артында өшпес із 
қалдырған мемлекет және қоғам 
қайраткері Исатай Әбдікәрімовтің 
қандай құрмет-қошеметке де 
лайық екенін атап өтіп, ардақты 
азаматтың өнегелі істерін ұрпақ 
жадында жаңғырту, санасына 
сіңіру бағытындағы жұмыстардың 
онан әрі жалғасатынын жеткізді. 

Мерейтойлық шаралар бүгін 
Жаңақорған ауданында жалғасады.

Айнұр БАТТАЛОВА.

ЕЛІ ҚАДІРЛЕГЕН 
ЕРЕН ҚАЙРАТКЕР

Облыс әкімі Қырымбек Көшербаевтың 
қатысуымен өткен дағдарысқа қарсы штабтың 
кезекті отырысында Байқоңыр қаласындағы, 
Төретам және Ақай елді мекендеріндегі әлеуметтік 
ахуал мәселесі қаралды. 

Кеше Қызылордада “Сырдария” 
лагерінің ашылу салтанаты болды. Отыз 
шақты жыл бұрын құрылған тынығу орнын-
да жыл сайын 1000-нан астам бала тыныға 
алады. Балғындардың бос уақытын қызық 
өткізуі үшін интеллектуалдық, спорттық 
сайыстар көптеп өткізіледі. 

Лагерьдің есігі 1 маусымнан 23 
тамызға дейін ашық. 5 маусымда әлеуметтік 

жағдайы төмен отбасылардың, ал 2 маусым-
да мұғалімдер мен дәрігерлердің балалары 
тыныға алады. Қалалық білім бөлімінің бас-
шысы Марат Аралбаев салтанатты шарада:

– 9 ай бойы оқудан бас көтермей, түрлі 
пәндерден келетін қиын да қызықты тапсыр-
маларды орындап, білім көкжиектеріңізді 
кеңейттіңіздер. Келесі оқу жылына жақсы 
көңіл-күймен, шаршамай барасыздар, ла-

герьде көптеген достар табасыздар деп 
сенемін. Жазғы демалыстарыңыз есте 
қаларлықтай болып өтсін, – дей келе, лагерь 
ұжымына алғысын білдірді.

Айта кетейік, биыл демалыс орнын 
жөндеуге 3,9 млн. теңге бөлінсе, оның 
1,9 млн. теңгесі материалдық базасын 
нығайтуға жұмсалған. 

 Нұрбай ШӘКІМБАЕВ.

«СЫРДАРИЯ» ЛАГЕРI ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ
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Облыстық прокуратура жанындағы 
заңдылықты қамтамасыз ету мәселелері 
жөніндегі қоғамдық кеңестің кезекті оты-
рысы өтті.

Облыс прокурорының орынбасары, 
қоғамдық кеңес төрағасы Руслан Райхановтың 
төрағалығымен өткен отырыста екі мәселе 
қаралды. Оның алғашқысы – “Аймақтағы діни 
тұрақтылықты сақтау және рухани келісімді 
нығайту” мәселесі бойынша әлеуметтік-
экономикалық саладағы заңдылықты қадағалау 
басқармасының бөлім басшысы Нұркен Тұрғанбай 
баяндап берді.

Кез келген мемлекетте, әсіресе көп этника-
лы және көп конфессиялы қазақстандық қоғам 
жағдайында рухани бейбітшілік пен келісімнің 
болуы аса маңызды. Тәуелсіздік алғалы бері 
еліміздің конфессиялық кеңістігі елеулі 
кеңеюімен қатар дәстүрлі емес діни ағымдардың 
өз қатарларына азаматтарды, әсіресе жастар-
ды тартуға бағытталған қызметі белсене түсті. 
Бұл ретте жаңа жақтаушыларды радикалдық 
діни құрылымдарға тартуға ықпал ететін ішкі 
факторларға әлеуметтік-экономикалық проблема-
лар, тұрғындардың діни сауаттылығының төмен 
деңгейі, өскелең ұрпақтың моральдық-имандылық 
және патриоттық тәрбиесінің кемшіндігін 
жатқызуға болады. 

Облыстық прокуратураның арыздары бой-
ынша сот шешімдерімен 37 діни мазмұндағы 
ақпараттық материалдар экстремистік деп таны-
лып, республика аумағында таратылуына тыйым 
салынған. Аумақтағы діни ахуал және оның даму 
болжамдарын саралай отырып, оны шешу жолда-
ры жергілікті және уәкілетті органдарға уақытылы 
ұсынылуда. Мысалы, облыста діни әдебиетті 
және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық мате-
риалдарды ғибадат ғимараттарынан тыс жерлер-
де тарату жайы талданып, діни әдебиетті тара-
ту үшін тұрақты үй-жайлардың белгіленген саны 
халықтың қажеттіліктеріне жауап бермейтіндігі 
анықталған. Сондықтан олардың санын халықтың 
қажеттіліктері мен сұранысына жауап беретіндей 
деңгейге жеткізу мәселесін қарастыру жөнінде 
уәкілетті органға хат жолданған. Сонымен бірге елі-
міз  Конституциясында бекітілген конфессиялық 
белгі бойынша кез келген кемсітушілік ныса-
нына тыйым салатын қағиданың сақталуына 
бағытталған жұмыстар да атқарылуда. Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің облыс және Байқоңыр 
қаласы бойынша департаментімен бірлесіп был-
тыр ұлттық және діни алауыздықты қоздырумен 
ұштасқан Коджабергенов пен Рахматуллиннің 
қылмыстық әрекеттері әшкереленген. Сөйтіп, олар 
сот үкімімен бас бостандықтарынан айырылған.

“Діни қызмет және діни бірлестіктер тура-
лы” заң талаптарын бұзғаны үшін 11 жеке тұлға 
әкімшілік жауапқа тартылған. Солардың бірі 
Ю.Шляпкин тіркелмеген діни бірлестікті заңсыз 
басқарғаны үшін кінәлі деп танылып, 100 айлық 
есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынған. 
Ал қалған қатысушыларға заңды түсіндіруге 
прокурорлық ықпал ету актілері енгізілген. 
Сондай-ақ, жастар арасында теріс ағымдарға 
және радикалдық идеологияға қарсы көзқарасты 
қалыптастыруда азаматтық қоғам институттары 
қуатты құрал болып табылады.

Кеңес отырысында діндарлардың құқығын 
қорғау тиімділігінің артуына және жастардың 
тиісті деңгейде мәдени, діни - өнегелі, патриоттық 
дамуы мен тәрбиесіне ықпал ету жолдары 
айқындалды.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша ҚР 
Бас прокуратурасы құқықтық статистика және ар-
найы есепке алу жөніндегі комитетінің ақпараттық 
жүйелері туралы облыс бойынша басқармасы 
бастығының орынбасары Сәкен Айтманбетовтің 
хабарламасы тыңдалып, талқыланды.

Кеңес отырысында комитеттің ақпараттық 
жүйелерінің маңыздылығын және бақылау, 
қадағалау жұмыстарын жүргізу барысында 
тигізетін оңды әсерін ескеріп, оларды облыстық 
прокуратура мен басқа да құқық қорғау ор-
гандарына кеңінен қолдану, сондай-ақ атал-
мыш басқармаға прокуратура және басқа құқық 
қорғау органдары қызметкерлеріне ақпараттық 
жүйелермен жұмыс жасауды үйрету және жүйенің 
қалыпты жұмыс жасауын бақылау тапсырылды.

Бақтыбай БЕРДІБАЕВ.

Е у р а з и я л ы қ 
экономикалық одақ инте-
грация үдерісін дамытады. 
Интеграциялық үдерістердің 
дамуы – тауарлар мен өндіріс 
факторларының халықаралық 

қозғалысының өсуінің заңды нәтижесі. Осы нәтиженің 
жүзеге асуы барысында елдер арасында шаруашылық-
тұрмыстық байланыстардың құрылуы және халықаралық 
сауда мен өндіріс факторларының қозғалысы жолындағы 
көптеген кедергілерді жою жүйесі қалыптасады.

Интеграция болуы үшін төмендегідей шарттар орында-
луы тиіс:

1. Интеграциялық бірлестікке енетін елдердің 
экономикалық даму деңгейлері шамалас болуы тиіс;

2. Интеграциялық бірлестікке енетін елдердің 
географиялық жақындығы, мен тарихи қалыптасқан 
экономикалық байланыстары болуы тиіс;

3. Елдер арасында экономикалық даму, қаржыландыру, 
экономиканы реттеу, саяси қарым-қатынаста мәселелер 
ортақ болуы тиіс.

Ресей, Беларусь, Қазақстанның бұрыннан келе жатқан 
дәстүрі, экономикалық қана емес, әлеуметтік тығыз бай-
ланысы, достастығы бар. Экономикалық, интеграциялық 
процестер жүрмейінше, халықтың әл-ауқатын көтере ал-
маймыз. Тәуелсіздігімізді сақтай отырып, басқа елдермен 
келісімшарт жасасып, өз мүддемізді қорғап, басқалардың 
мүддесіне тиіспей, ортақ шешімге келуге тиіспіз. Мұны 
Еуразиялық одақ құру қамтамасыз етеді.

Еуразиялық экономикалық одақ 170 млн. халықты 
құрайтын үш елдің ортақ нарығын құруды қарастырып 
отыр. Тауарларды, қызмет түрлерін, капитал мен жұмыс 
күшін еркін тасымалдауға жағдайлар жасалады.

Қазір біз «Қазақстан-2050» Стратегиясын қабылдадық 
және жаппай жаңғырту жөнінен елеулі міндеттерді жүзеге 
асырудамыз. Біз әлемнің дамыған 30 елінің қатарына 
енуге ұмтылып отырмыз. «Бұл мақсатқа біз өзіміздің 
көршілерімізбен тығыз интеграция арқылы қол жеткізбек 
ниеттеміз», — дейді Елбасымыз. Еуразиялық экономикалық 
одақтың құрылуы экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігі  
мен инновациялық деңгейде дамуына септігін тигізеді. 

Меруерт ӨМІРЗАҚОВА,
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінің «Экономикалық теория және 
мемлекеттік басқару» кафедрасының аға оқытушысы, 

экономика ғылымдарының кандидаты.

Жаһандану үрдісі кең етек алған 
XXI ғасырда әлем елдерінің алдында 
туындаған жалпы ортақтық сипаттағы 
мәселелер адамзат баласын алаңдатпай 
қоймайды. Мұндай мәселелердің 
шешілуі барлық мемлекеттердің 
бірлескен әрекеттері мен ортақ ша-
раларын қажет етеді. Ал әрекеттер 
мен шаралар тиімді әрі нәтижелі болу 
үшін үйлесімділік қажет. Мемлекет-
тер арасындағы әрекеттерді үйлестіруге 
апаратын бірден-бір жол интеграция бо-
лып табылады. 

Үстіміздегі  жылдың  29 мамырын-
да   Астанада  Қазақстан, Ресей, Бела-
русь елдерінің басшылары Еуразиялық 
экономикалық одақ құру туралы тари-
хи құжатқа  қол қойғаны  баршамызға 
мәлім.  2015 жыдың 1 қаңтарынан бас-
тап іске кірісетін жаңа одақ  оған енген 
мемлекеттердің халқы үшін  игілікке 
қызмет жасайтын болады.  Олай 
дейтінім, экономикалық инте-
грация ұлттық мемлекеттілікті 
нығайтады. Экономиканы дамы-
ту арқылы одан әрі беріктендіре 
түсуге ықпал етеді. Себебі, 
интеграциялық бірлестіктердің 
өзегінде экономикалық праг-
матизм, өзара сыйластық, 
барлық шешімді қабылдауға 
қажетті тең құқықтылық және 
ашықтық жатыр. Сондықтан  

Еуразиялық одақты құру  басқалардан 
іргемізді ажырату үшін емес, керісінше, 
басқа серіктестермен неғұрлым тығыз 
ынтымақтастық орнату үшін құрылып 
отыр. Олай болса, экономикалық одаққа 
бірігуден мемлекеттер тек қана ұтысқа 
ие болады.

 Елбасы Н.Ә.Назарбаев  «Бүгінде 
интеграциясыз алға қадам басу мүмкін 
емес. Себебі, қандай да бір мемлекет 

өзге елдермен өзара ықпалдастық ор-
натпайынша, бірлесе іс-қимыл жаса-
майынша, алға жылжи алмайды» де-
ген болатын. Шыңдығында да   қазіргі 
заман экономикалық интеграцияның 
заманы. Экономикалық тұрғыдан 
жасалып отырған тиімді бастама 
Қазақстанның әлеуетіне оң ықпал етеді. 
Үш ел тауарларының еркін қозғалысы 
алыс-берісті арттырып қана қоймай, 
бірлескен кәсіпорындар құруға да 
бірегей мүмкіндік бермек. Үш ел ара-
сында қызмет жасап жатқан Кедендік 
одақ та кең өріс алмақ.  Еуразиялық 
интеграция аясында Қазақстан, Ре-
сей, Беларусь елдерінің экономикасы 
бұрынғысынан да  қарқынды дамитын 
болады. Өйткені  Қазақстанда  жалпы 
нарыққа, бизнеске арналған  жобалар-
ды жүзеге асыруға  барынша қолайлы 
жағдай жасалған. Біздің елімізде 

теміржол құрамдары, жүк көліктері мен 
электротехника   салалары  қарқынды 
дамып келе жатыр. Сонымен қатар 
одақ аясында  әр кәсіпорын өз қызметін 
емін-еркін жүргізетін болады. Ол үшін 
қосымша  лицензия немесе тағы басқа 
келісім-шарт  әзірлеудің қажеттілігі  ту-
ындамайды.  Жаңа нарық әр кәсіпорын 
мен әр азамат үшін ұтымды болады. 

Елбасы «Минск-Мәскеу-

Астана-Алматы» бағдары бойын-
ша жүрдек теміржол магистралін 
салу, қолданыстағы теміржол және 
автокөлік жолдары желісін жаңғырту 
мәселелерін көтеріп отыр. «Әсіресе, Ба-
тыста – Еуропалық елдерге, ал Шығыста 
Қытайдың көлік жүйесіне шығатын 
бағыттар ескерілуі шарт. Сондай-ақ 
«Каспий-Қара теңіз каналы» жобасын 
жүзеге асыру қажет. Бұл көліктік ком-
муникациялар біздің экономикаларды 
қаншалық ықпалдастыруға бел буып 
отырғандығымызды көрсетеді және 
оған басқалары назар аударады», – деді.

Еуразиялық одақтың құрылуы 
бұл мүше елдердің XXI ғасырдың 
күрделі әлемінде өзінің сенімді орнын 
табуға мүмкіндік беретін жол. Осын-
дай Еуразиялық кеңістікті қамтитын 
бірлестікке енуге  көптеген мемлекет 
басшылары қызығушылық танытып 

отыр. Демек, бұл біздің дұрыс 
бағытта келе жатқанымызды 
көрсетеді.  

Амангелді АРЫСБАЕВ, 
«Нұр Отан» партиясы 

«Теміржол» 
филиалының төрағасы, 

облыстық мәслихат
депутаты.
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АЙМАҚТАҒЫ
ДІНИ АХУАЛ
САРАЛАНДЫ

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ 
МЕМЛЕКЕТТІ НЫҒАЙТАДЫ

– Ресей, Беларусь және 
Қазақстан Президенттері Аста-
нада 2015 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап ЕАЭО (Еуразиялық 
экономикалық одақ) құру 

жөніндегі келісімге қол қойды. Осылайша, 170 миллион ада-
мы бар ТМД кеңістігінде дамудың жаңа қуатты экономикалық 
орталығына айналатын аса ірі жалпы нарық қалыптастыру 
аяқталып келеді. Интеграциялық бірлестікті құрудың мақсаты 
– біртұтас өнеркәсіп, экономика, бәлкім, тіпті қаржы саяса-
тын қалыптастыру, сондай-ақ үш елдің еншісіндегі ресурстар-
ды жинақтау, өздері үшін дамуға мейлінше тиімді бағыттарды 
таңдап алу.

 «Еуразиялық Одақ құру жөніндегі менің ұсыныс, 
пікірлерім ежелден қанаттас жатқан халықтардың береке 
бірлігін алда да сақтау мақсатынан туындаған еді» – дейді Елба-
сымыз. Еуразиялық одақ – бүгінгі күн мен болашақтың күрделі 
сынақтарымен өлшенетін мегажоба. Ол қалыптасуы тарихтағы 
ең күшті жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыстар 
ықпалымен басталған жаңа әлемдік архитектураның 
органикалық бөлшегі болудың барлық мүмкіндіктеріне ие. 
Нұрсұлтан Назарбаев бұл идеяны әлемдік қауымдастыққа 
1994 жылы ұсынды. Осылайша уақыттың өзі Еуразиялық одақ 
идеясының өміршеңдігі мен қажеттілігін дәлелдеп берді. Мем-
лекет басшысының бастамасы теориялық қағида болып қана 
қоймай, толық жүзеге асты. 

2000 жылғы қазанда 5 мемлекет басшыларының бірігіп 
Еуразиялық экономикалық қоғамдастық халықаралық ұйымын 
құруы еуразиялық интеграция үшін маңызды кезең болды. 
Соның шеңберінде 2010 жылдан Кедендік одақ жұмыс істеп, ал 
2012 жылдан біртұтас экономикалық кеңістік қалыптаса баста-
ды. Ендігі интеграциялық мақсат – Еуразиялық экономикалық 
одақты құру. Өткен 20 жыл қазіргі еуразиялық интеграция 
жолындағы қиын, бірақ табысты кезеңдер болды. Бұл – ҚР 
Президентінің зор жеңісі мен табысы деп білеміз. Осылайша 
20 жыл бұрын дүниеге келген геосаяси және геоэкономикалық 
дамудың ерекшеліктерін ескеретін еуразиялық ықпалдастық 
идеясы бұрынғы посткеңестік кеңістіктегі мемлекеттердің 
стратегиялық мүдделерін көрсетуге қабілетті болып шықты.

Алмагүл ӘБДІМОМЫНОВА, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 

университетінің «Экономикалық теория және 
мемлекеттік басқару» кафедрасының доценті, экономика 

ғылымдарының кандидаты.

ҰЗАҚ ЖОЛДЫҢ
БАСТАУЫ

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ОДАҚ: 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ 
ЖАҢА ПАРАҒЫ
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Табиғаттың баға жетпес ең қымбат 
қазынасының бірі – су. Су – тіршілік көзі, 
жердің нәрі. Су адам денсаулығының кепіл 
екені бәрімізге белгілі. Сусыз ешбір организм 
өмір сүре алмайды.

Қызылорда қаласын және қалаға қарасты 
ауылдық округтерді сапалы ауыз сумен 
қамтамасыз етумен ШЖҚ МКК “Қызылорда 
Су жүйесі” және “Қызылорда Сыр суы” 
ЖШС айналысып келеді. Ауыз су сапасын 
(микробиологиялық, санитарлық-химиялық, 
вирусологиялық, паразитологиялық және 
радиациялық көрсеткіштері) қадағалау 
санитарлық-эпидемиологиялық заңнамасы 
талаптарымен үнемі реттеліп отырады.

Үстіміздегі жылы жаз айларында жедел 
ішек ауруларының алдын алу мақсатында 
жоспарлы түрде, сонымен қатар Қызылорда 
облысы әкімі Қ.Көшербаевтың 25 наурыз 
2014 жылғы № 104-қх тапсырмасы бойын-
ша қаламыздағы және қалаға қарасты елді 
мекендердегі барлық ауыз су құбырларына 
жаппай техникалық ревизия, санитарлық 
қорғау аймақтарына тазалық, абаттандыру 

жұмыстары, ауыз су сақтайтын резервуарлар-
ды, су мұнараларын тазарту және залалсыз-
дандыру жұмыстары жүргізілді. Залалсыздан-
дыру жұмыстары жүргізілу туралы алдын ала 
тұрғындарға бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы хабарлама жасалды. Осы залалсыз-
дандыру жұмыстары Қызылорда қалалық 
тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
басқармасы мамандарының қатысуымен іске 
асырылды. Ауыз су жүйелерінен залалсыз-
дандыру жұмыстарының тиімділігін анықтау 
үшін Қызылорда облыстық санитарлық-
эпидемиологиялық сараптама орталығымен 
микробиологиялық және санитарлық-
хи миялық сапасын анықтауға зерттеу 
жүргізілді.

Алдағы уақытта халықтың сапалы ауыз 
сумен қамтамасыз етілуі басқарма назарынан 
түспейтін болады.

Е.ҰЗАҚБАЕВ,
Қызылорда қалалық 

тұтынушылардың  құқықтарын қорғау 
басқармасы  санитарлық-гигиеналық 

бөлімінің бас маманы.

Уақыт тегершiгi  iлгерi жылжыған 
сайын қоғамда кәсiптiк бiлiм беретiн 
мектептердiң деңгейiн көтеру, 
кәсiптiк-техникалық мамандар 
даярлау iсi бүгiнгi күннiң басты 
мәселесiне айналды. Өркениетке 
ұмтылған заман талабы жаңа уақыт 
мамандығын игергендердi көбiрек 
қажет етедi. Қоғамда кәсiптiк 
бiлiм беретiн оқу орындарына 
деген жаңа көзқарас қалыптасып, 
оған жастардың айтарлықтай бет 
бұрғаны аңғарылады.  Осының бiр 
айғағын Қызылорда политехникалық 
колледжiнiң өмiрiнен аңғаруға 
болады. 

Өзiнiң алғашқы атауын өткен 
ғасырдың елуiншi жылдары 
«Десятниктер мектебi» болып 
бастаған оқу орны осы кезге дейiн 
атауын 6 рет өзгертiптi. Алайда, 
ұстанған мақсаты бiр –  кәсiптiк 
маман даярлау. Өткен жылдың тамыз 
айынан бастап №9 кәсiптiк лицей 
атауын «Қызылорда политехникалық 
колледжiне» ауыстырған оқу орны екi 
сатылы бiлiм кешенiн жүзеге асыруда. 
Яғни, лицей-колледж негiзiнде  
үздiксiз кәсiптiк бiлiм беру жүйелi 
түрде жүргiзiлiп келедi. Мұндай 
кешендi құрудың басты мақсаты – 
бiлiм беру жүйесiн заман талабына 
сай жақсарту және жетiлдiру, бiр 
профильдi  мамандықтардың бiлiм 
бағдарламаларын сәйкестендiру 
болып табылады. Бұл күндері колледж 
9 мамандық бойынша агроөнеркәсіп 
кешендеріне, мұнай-газ, энергетика 
және көлік, автомобиль, темір 
жолдары, төтенше жағдай және өрт 
қауіпсіздігі саласына, шағын және 
орта бизнес субъектілеріне, құрылыс 
мамандарын дайындайды. 

– ҚР-ның “Білім туралы”, 
“Әлеуметтік серіктестік тура-
лы” Заңдарында, Қазақстан Рес-
публикасындағы  білімді  дамытудың 
2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында және 
Елбасының халыққа Жолдауында  
жастардың сапалы білім алуы 
үшін оқу орындары мен жұмыс 
берушілер арасында  әлеуметтік 
серіктестік  шеңберін кеңейту 
қарастырылған, оқытудың жаңа 
концепциясы қабылданған, мұның 
бәрі қашаннан қалыптасқан  оқыту 
әдістерін өзгертуді талап етеді,– 
дейді колледж директоры Бақыт 
Кенбаев.–    Әлеуметтік серіктестік 
дегеніміз –  қызметкерлер мен  жұмыс 
берушілер, мемлекеттік органдар 
арасындағы еңбек  қатынастарын 
реттеу мәселелері бойынша  олардың 
мүдделерін үйлестіруге бағытталған 
өзара қатынастар  жүйесі. 

Колледж оқушылары осында-ақ 
жеңіл және КамАЗ  автокөліктерінің, 
бір ожаулы эксковатордың оқыту-
үйрету тренажерлерінде, электро-
монтер мамандығы бойынша қазіргі 
заманғы оқыту құрылғыларымен 
жабдықталған зертханада және 
газэлектрмен пісіруші мамандығы 

бойынша оқыту шеберханасында  
біліктілік пен дағдының бастапқы 
әліппесін үйрену мақсатында 
дәріс алады. Оқушылар колледж 
қабырғасында алған  білімдерін 
әлеуметтік серіктес мекемелердің 
базасында машықтану  сабақтары 
мен өндірістік тәжірибе барысында 
жетілдіріп отырады. 

Бүгінгі таңда көптеген орта, 
ірі өндіріс  ошақтарына  біліктілігі 
жоғары, кәсіби шыңдалған жұмысшы 
және орта буын мамандары жетіспей 
жатқаны мәлім. Еңбек нарығында 
сұраныс бар жерде ұсыныстың 
міндетті түрде өз орнын табатынын 

ескерсек, осынау олқылықтың 
орнын орта буын оқу орындары 
толтыратыны тағы аян. Соған орай  
политехникалық колледж  аймақтағы 
20 ірі кәсіпорын, мекемемен тығыз 
байланыс орнатты. Колледж  “Вест-
авто”, “Монтажспецстрой”, “Ме-
лиоратор”,  “КСМиК”, “Сыр 
жа рығы”, “Қызылорда  жол-
дары”, “Сырдариямұнай”, “Тор-
ғай-Петролеум”, ”КАМ”,  “Қаз-
Гермұнай”БК ЖШС-лары мен 
”Қы зылорда су жүйесі” МКК, 
мейрамхана-дәмханалармен, өзге де 
ұжымдармен екіжақты келісім-шарт 
жасасып, оқушылардың өндірістік 
тәжірибеден өтуін қамтамасыз етеді. 
Осы келісім-шарт нәтижесінде 
оқушылардың өндірістік тәжірибеден 
өтуі көп жеңілдеді. Бірқатар 
кәсіпорындар өздеріне  барған 
студенттерді мамандығы бойынша 
білікті тәлімгерлерге бекітіп беріп, 
олардың өндірістік тәжірибесінің 
нағыз қайнаған еңбектің ортасында 
өтуіне жағдай жасайды.  

Әлеуметтік серіктестіктердің 
оқу орнына тигізер ықпалы  зор. 
Екіжақты келісім негізінде қандай 
және қанша маман даярлау 
қажеттігін алдын ала білуге болады, 
болашақ маман даярлау барысында 
жұмыс берушінің талаптарына орай 
оқу  бағдарламасына жаңа өзгерістер 
ендіруге болады, түлектерді дер 
кезінде тұрақты жұмыспен қамту 
мүмкіндігі ескеріледі. Сондықтан 
да білім беру жүйесі мен өндірістің  
кіріктірілуі сұранысқа ие мамандарды 
уақыт талабына сай дайындауға 
мүмкіндік жасайды. Ата-аналар 
тарапынан да  көмек баршылық. Бұл 
бағытта өндірістік оқу шеберлерінің 
атқарып жатқан жұмыстарын да айта 
кеткен орынды болар.  Әр топтың 
өндірістік оқу шебері өз тобындағы 
студенттің жұмыс орнында 
тәжірибеден қалай өтіп жүргенін 
үнемі қадағалап, нәтижесін колледж 
әкімшілігіне хабарлайды. 

“Қазақстан-2050” даму бағытын 
жүзеге асыру жолында облыс әкімдігі 
мен облыстық білім басқармасының 
бастамасымен өткен жылдан бастап 
колледж қабырғасында  инженерлік 
білім беруді және техникалық 
мамандықтарды дамыту қолға 
алынды. Бұл бір жағынан халықты 

еңбекпен қамту  мәселесінің 
шешілуіне тікелей ықпал етіп отыр. 
Бүгіндері әлеуметтік серіктестіктер 
арасында жасалған меморандумдар 
негізінде колледждің өзінде-ақ білікті 
мамандар даярлауға жете көңіл 
бөлінеді. Мәселен, осыдан екі жыл 
бұрын “Марсель-Петролеум” ЖШС-
мен меморандумға қол қойылып, 
колледждің оқу-үдерісін дамытуға  2 
млн. теңге аударылған болатын-ды. 
Ол қаражатқа оқу құрал-жабдықтары 
сатып алынды. 

Колледж бітірушілеріне деген 
сұраныс жыл өткен сайын артып 
келеді. Түлектердің 90 пайызы 

тұрақты жұмыспен қамтамасыз 
етілсе, оның 85 пайызының сапалы 
дайындалған маман екендігі баса 
ай тылып келеді. Демек, поли-
тех никалық колледжді бәсекеге 
қабілетті деп айтуға толық мүмкіндік 
бар. Солай бола тұрғанымен де, 
жұмыс берушілердің сұранысын 
толық қанағаттандыру мақсатында 
дуальды оқыту жүйесін одан әрі 
жетілдіру қажеттігі туындайды. 
Ертеңгі өндіріске толыққанды маман 
кадрларын даярлау үшін бүгінгі 
жұмыс берушілердің талаптары мен 
ұсыныстарын оқу бағдарламасына  
ендіру керектігі тағы белгілі. Оған 
дайындық жұмыстары  қазірден 
басталып  кетті. Атап айтқанда, 
колледж әкімшілігі әлеуметтік серік-
тестіктермен бірлесіп, олардың 
мүм кіндіктерін зерттеу, зерделеу 
және саралау жұмыстарының негі-
зінде оқу бағдарламалары мен жос-
парларын жасауды, студент тер дің 
өндірістік оқуы мен тәжірибесін 
ұйым дастыруға қажетті құжаттар 
топтамасын жасақтауды  қолға алды. 
Сонымен қатар биылдан бастап 
“химиялық талдау лаборанты” 
және “газэлектрмен пісіруші” ма-
ман  дықтарын дуальдық жүйеге 
кө шіру жоспарлануда. Әрине, 
колледж ұжымын алда ізденіс пен 
психологиялық дайындықты қажет 
ететін  қызықты да қайтарымды іс 
күтіп тұрғаны белгілі. Олай болса, 
елімізді ертеңгі жұмысшы және орта 
буын мамандарымен қамтамасыз 
ететін  өзіндік орны бар оқу орнының 
бүгінгі ұжымына сәттілік тілейік.

Жұмагүл ОРАЛБАЕВА.                                                                                                                                      

Күн санап қаламыздың көркі артып, келбеті 
сұлуланып келеді. Көшелерде отырғызылған алқызыл 
гүл шоқтары мен жасыл түске малынған жер беті 
көрген жанның көз жауын алып, табиғаттың әсем 
көркін еселей түсуде. Айналамыздың  көркеюі мен 
тазалығы біз үшін үлкен мәртебе. Қала тазалығына 
бір кісідей атсалысу тұрғындардың басты міндеті 
саналады. 

Сонау 1972 жылы Швецияның Стокгольм 
қаласында “Дүиежүзілік қоршаған ортаны қорғау” 
туралы конвенция қабылданған. Содан бастап 
маусымның 5-ші жұлдызы “Дүниежүзілік қоршаған 
ортаны қорғау” күні болып аталып өтуде. Осы күні 
Қызылорда облысының табиғи ресурстар және 
табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы және 
басқармаға қарасты облыстық  орман және жануарлар 
дүниесін қорғау жөніндегі коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің ұйымдастыруымен “Таза күн және таза 
ауа” акциясы ұйымдастырылды.Оған облыстық орман 
және аңшылық шаруашылығы аумақтық инспекциясы, 
облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы 
және “Жасыл ел” еңбек жасағы белсене атсалысты. 
Аталмыш шара жастар арасындағы экологиялық 
мәдениетті қалыптастыруға, жастардың табиғатты 
аялауына және қала тазалығын сақтауда тәрбиелік 
маңызы зор.

– Акцияның ауқымы облыс көлемін қамтиды.Оны 
ұйымдастырудағы мақсатымыз қала тұрғындарына 
қоршаған ортаны қорғауды, аялауды, сақтап қалуды 
насихаттау. Қала – біздің ортақ үйіміз. Сондықтан, 
қаланың тазалығына да бей жай қарамағанымыз 
дұрыс. Қаланың шет аймақтарын тазалау барысында 
көптеген жайттарға куә болдық.Қаланың шет 
бөлігінде орналасқан “Эдельвейс” саяжайын атап 
кетейін. Бұл жердің тұрғындары қоқысты жол жиегіне 
тастай бергеннен қазір мұнда тіпті адам аяғын басу 
мүмкіншілігі жоқ. Қала тазалығына қосқан ең үлкен 
үлес,қоқысты көрінген жерге тастамаса екен, – дейді, 
ашынған кейіпте облыстық табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқармасының табиғат 
қорғау шараларын іске асыру бөлімінің басшысы 
Светлана Қожаметова. Басшы өз кезегінде қоқыстарды 
тасымалдау үшін  “Ыбырайхан и к ЛТД” ЖШС-ның 
жұмыс жасап отырғанын да тұрғындар назарына 
ұсынды. 

Халық даналығы «адамзаттың табиғатсыз күні 
жоқ, табиғаттың бұны айтуға тілі жоқ»  деп бекер 
айтпаса керек. Тазалық – денсаулық кепілі. Таза 
ауада тыныстап, көркем табиғатта демалғыңыз келсе, 
тазалықты өз аулаңыздан бастағаныңыз дұрыс.

Назерке БАЙДIЛДАЕВА.

СЫР ЖАҒАСЫНДАҒЫ 
СҰЛУЛЫҚ

Кешегі Қызылорда мен бүгінгі Қызылорданы 
салыстыруға мүлдем кел мейді, шаруа-шамасында шапшаң 
да мудың ширақ қозғалысы қалыптасқан. Дамуы дилы 
болса, шаһар шырайының сән-салтанаты да еселене түседі. 
Соған сай көшелер кеңейіп, жол қозғалысы рет теліп, 
жарықтанудың эстетикалық жаңалығы жаңғырып жатыр. 
Келбетінен күн күліп, көркейту-көгалдандыру көр кем рең 
таққан сайын қаланың ортақ мүддесіне халықтың атсалысуы 
артты. Біткен іс бізді сендірді және  ертеңгі се німді күшейтті. 
Рас, қаланың әлеуметтік және ин фра құрылымдық жобаларды 

іске қо су, қолайлы инвестициялық ахуалға кө шу барысында адуынды 
аймақ эко но ми касының айшықты үлгісін көрсетіп отыр. Қай 
қырынан қарасаң да өсу динамикасы, қанат жайған қарқынды істер, 
қуатты  жобалар жүзеге асуда. Бұл табысқа төселген төте жол секілді 
татымды тірліктің томағасын шешкендей әсер етеді. Ал, табыс 
молшылықтың мерейі.

Қазір облыста өндірілетін өнімнің 94,2 пайызы, салынған 
құрылыс нысан дарының үштен бірі Қызылорда қаласы ның 
үлесінде. Демек, негізгі капиталға салынған инвестиция көлемінің 
артуы,  қала бюджетінің өсуі айшық үлгісін көр сетті. Берекелі істің 
бастауына айналған байыпты бағдарлама  «Жұмыс пен қамту – 2020 
жол картасы»  аясында қанша азамат тұрақты жұмысқа орна ласты,  
қанша тұр ғын шағын несие алып, өз кәсібін ашты. Соңғы кездегі 
ста тистикалық деректер, қаладағы кәсіп кер қатары 26 мыңнан асып 
түскенін дәлелдейді. 

 «Бизнестің жол картасы – 2020»,  индустриалды-инновациялық 
даму бағ дар ла маларының шаһар үшін шынайы мүмкіндігі мол болды 
дей аламыз. Өйт кені жұмыссыздықты жоюға, кә сіпкерлік көзіне 
айналған ықпалы өзді гінен белгілі мақсатын байқатып үлгерді.

Рас, қай мәселенің де тетігі қаржыға тіреледі. Қаржысы шешілген 
іс қомақты, қауқарлы атқарылады. Бүгінгі бақуатты хал-жайымыз 
баянды бағдарламаларды бағындырудың бағыты дер едім. Себебі, 
күн санап өріс алған өркениет өрімі сенімді өсіріп отыр.

Жалпы, әлемдегі тарихи қалалардың табиғатына үңілсек, тіпті 
Орынборды алсақ, шаһардың орналасу реттілігі көне жәдігерлерді 
сақтаумен ерекшеленеді, жаңа қаланың жобасы өз алдына бөлек 
салынған. Қызылорда үшін де осындай бағдар қажет сияқты. 
Қазір қаланың сәулетті ажары Жалаңтөс баһадүр көшесі бойына 
шоғырланып, кіреберіс қақпадан келбетті көрініске ене бастаймыз. 
Ұлы өзеннің жағасына жайғасқан қаланың әлі де жайқалып, жасарып, 
жаңара беретіні сөзсіз.

Сәулетті сұлулық 
сілкініс жасауы 
мәдениеттіліктің де 
белгісі. Бұрын көше 
шамдарын сындырып 
кету, бүтін затты 
бүлдіру жастардың 
үйреншікті әдетіндей 
еді. Қазір мүлдем 
басқаша, қаланың 
қа рыштануы қанат 
жайған сайын сана 
мәдениеті, патриоттық 
сезім өсті. Міне, 
адам ды қоршаған 
ор таның, өркениет 
бел гілерінің әсері 
осы лай жақсылыққа 
же телейді, дамуға 
дәріптейді.

Әрине, уақыт та-
ла бындағы мәселе сан 
тарау. Тоқшылықтың 
тартуы тұрмыс сал-
ты мызды да ке-

ле лі белеске көтерді. Ендігі кезекте қоғам алдындағы жекенің  
жауапкершілігін жоғары қою қажет. Ортақ мүдде ұғымын өрістеткен 
абзал. Ал, қала осындай қамқорлықты іздейді.

Негізі барлық салада береке бар. Туған қаланың тұғыры 
табысымен биік тей түссе, қай тұрғын да бұған қуанады. Сол 
қуаныштан туындаған, арайлы ажарынан кестеленген ой-тілекпен 
шаһар туралы шындықты жас жігіттің көзімен аңғарғаным осы болды.

Ерасыл ШӘРІБЕК, 
Қорқыт ата атындағы 

ҚМУ-дың студенті. 
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Тілші: – Баймырза Қожам
берліұлы, сұхбатәң гіме мізді 
мы  на дай сауалдан бастау ды 
қолайлы көріп отырмын. Бү
гінгі дәуірді аға буын өкілдері 
білімнің қадірі жоғалған за
ман ретінде бағалайды. Бұл 
технократтар кезеңі аталып 
жүрген бүгінгі заманның бір 
ерекшелігі шығар деп ойлай
мын. Барлығы “сананы тұрмыс 
билейді” дегеннен шығады емес 
пе, осы орайда тұтынушылық 
қоғамның адам психологиясы
на тигізетін кері ықпалын жоққа 
шығаруға болмайды. Қоғамда, 
менің ойымша, білім алғашқы 
қажеттіліктен екінші, тіпті 
үшінші қатарға сырғыды. Соны
мен білім дегеніміз не? Білімді 
диплом дәрежесімен өлшеп 
пішуіміз дұрыс па? Әлде сауат
ты, білімді адам болу үшін біз 
бойымызға басқа қасиеттерді 
жинақтауымыз қажет пе?

Б.Қ: – Ең алдымен айтарым, 
білім – мәдениеттің элементі. 
Білім қатарына шартты түрде 
сөзсіз дәлелденген және логика 
жағынан реттелген деректерді 
жатқызады. Ал қалғандарын 
білімге жатқызуға болмайды. 
Шығыс данасы Конфуций «Білу 
дегеніміз – табиғатты емес, 
адамдарды танып білу» – деп 
есептейді. Кейбір адамдарға «туа 
біткен білім» тән болғандықтан, 
олар басқалардан жоғарырақ 
тұрады. Олардан кейін білімді 
оқу арқылы алғандар иемденеді. 
Оқу, таңдамалы түрде бо
луы керек. Оқығанда тек 
өмір ге керекті, ең дұрыс де
ген қағидаларды білу керек те, 
қалғандарынан аулақ болуымыз 
қажет. Білу – дегеніміз тек қана 
өзіміз білмейтінді үйреніп, білу 
емес, сонымен қатар зерттеп 
отырған мәселелерді жанжақты 
қарастыру тәсілі болып табыла
ды. Ежелгі грек данасы Сократ 
жалаң білім беруге, құр білімді 
дамытуға қарсы болған. Оның 
ойынша, жалаң білім ештеңе 
бермейді, қайта адамды бұзады, 
софистер айтқандай, тіпті адам
ды өлтіріп жіберуі де мүмкін, 
тіпті бұрыңғы қалпынан айы
рып жібереді. Ұлы бабамыз Әл
Фарабидің айтуынша «Білімді 
болу деген сөз – белгісіз нәрсені 
ашу, игеру қабілетіне ие болу 
деген сөз. 

Қазір біз екі жақты қауіпке 
тап болдық. Бір жағынан, 
ғылым өскен сайын адам өзінің 
сауатсыздығын күннен күнге 
жете түсініп келеді. Әсіресе, 
ғылыми техникалық револю
ция кейбір адамдардың білімді 
игерудегі дәрменсіздігін, 
бейшаралығын ашып көрсетуде. 

Ал, екінші жағынан, көптеген 
мектептер мен оқу орында
рында жастарға шала білім 
берілетіндігі әркімге аян. Ондай 
шала білім жастардың өміріне, 
болашағына зияннан басқа 
пайдалы ештене әкелмейді. 
Қазіргі заман парасатты білім 
философиясының заманы де
сек, қателеспейтін шығармыз. 
Себебі кез келген диалог өзінің 

жаратылысы жағынан табиғи 
нәрсе. Өмірдің мәндімәнсіз бо
луы көбінесе адамның бірін
бірі тыңдап білуіне байланы
сты. Ақиқатты іздеуадамның 
мәңгі таңдаған жолы, өзінің 
өзгеге ұқсамайтындығы, тіл
десуі, танымдық сипатымен 
ерекшеленеді. Өмір тоқтаусыз 
ілгері жылжи береді. Адамның, 
адамзаттың да ақылойы 
өсіп жетіледі. Сондықтан да 
философиялық ілім өмір та
лабын түсінуге ұмтылады. 
Ғылым мен білімнің көмегімен 
табиғаттың небір тылсым сыры
на үңіліп, оның тұңғиығына жол 
сала алған адам, іскер де жасам
паз адам, кенеттен таңдауға тап 
болады: қандай білім жүйесі бо
луы керек? Білім жүйесін да
мыту процесіне назар аударсақ, 
оны ұйымдастырудың ғылыми 
деңгейде дамыған әртүрлі 
бағыттары, әр деңгейдегі оқыту 
жоспарларының жасалынғанын 
байқаймыз. Уақыт өткен сайын 
бұл мәселеге, оқыту формасына, 
мамандарды даярлауға жаңаша 
көзқарас қалыптасады. 

Тілші: – Философғалым 
ретінде білім мәдениеті және 
білім философиясы деген 
ұғымды қалай түсіндіресіз? Бұл 
бүгінгі күннің қажеттілігінен 
туындаған қағида ма?

Б.Қ: – Қазіргі білім беру 
ұйымдарының оқу үрдіс те
рінде негізгі мақсат оқушы
ларға қажетті ұғымдарды қа
лып тастырып қана қоймай, со
нымен бірге оларды саналы 
түрде меңгеруіне қол жет кізу. 
Сондықтан мұғалімдер оқу
шылар арасындағы өзара бірін
бірі рухани байыту қарым
қатынасын көрсете отырып, 
«өзіңдіөзің танып біл» де
ген ұстанымды білімнің сұх
баттық үрдісін құрайтын 
құрам дас бөлім екендігін ерек
ше атап көрсетуі қажет деп ой
лаймыз. Адам табиғаты көп 
жағдайларда өзі қол жеткізген 
жетістіктеріне қанағатшыл бо
лып келеді. Ал, енді бір адам
дар жетістікпен шектелмей, ал
дына үнемі жаңа мақсат қойып, 
соған жету үшін әрекет жа
сайды. Бір қоғамның білім 
жүйесін түсіну, сол қоғамның 
өмірін түсіну болып табылады. 
Бүгінгі күні білім жүйесінің ішкі 
қырларында, білім берудің жаңа 

модельдерін таңдау қажеттілігі 
туып отыр. Білім саласын
да өзіндік және белсенді түрде 
дамыған басымдық бағыттағы 
жаңа модельдерді іздестіру 
жұмыстары күн тәртібінде тұр. 
Білім жүйесіндегі жанжақ
тылық – оның тұрақтылығы мен 
нақтылығының негізгі керекті 
кепілі. Осы таңдауда білім 
стратегиясының тиімді түрлері 
дүниеге келмек. Бірақ, мына 
бір жайды түсінген жөн. Білім 
жүйесінде ешкім үстемдік жа
сай алмайды. Білімде әрқашан 
бірге өмір сүретін, қақтығыста 
болатын консервативтік және 
динамикалық құрамдас бөлік
тері де кездеседі. Педагогикалық 
әдістемелік зерттеулерде оқыту 
пәндерінің арасындағы қатынас 
мәселесін шешуге арналған 
із деністер, сол сияқты білім 
мен мазмұн құрылымындағы 
қиындықтың оны туралы пікір 
таластар әлі де жалғасын тау
ып келе жатыр. Олардың ба
сым көпшілігінің пікірлеріне 
сәйкес оқыту пәндерінің маз
мұны арасындағы өзара қа
тынасымамандарды даяр
лау мазмұнының аса маңызды 
мәсе лелерінің бірі болып сана
лады және де онда оқытылатын 
пәндерде кездесетін білім 
мен мазмұн құрылымының 
қи сындық орны жеткілікті 
дәрежеде зерттелмегендігі де 
жиі айтылады. Сондықтан да 
осы орайда жаңа философиялық 
білім беру жүйесін дамы
ту процесі күн тәртібіндегі 
мәселелердің біріне айна
лып отыр. Философия ілімі 
қазіргі кезеңде бұрынғыдан 
да тереңірек, ауқымдырақ 
маңызға ие болып отыр. Оған 
жастардың аңсары ауып, қызыға  
бастағаны айдан анық, шындық. 
Философияның қызығы мен 
қиыншылығы мол қазіргі уа
қытта көпшіліктің назарына 
ілінуінің бірнеше объективті 
және субъективті себептері 
бар. Объективті себептері өр
ке ниеттің жүрдек дамуының 
әртүрлі бағыттар мен пікірлердің 
бетпебет ұшырасуынан туындап 
отырған қарамақайшылықтар 
мен келіспеушіліктің тереңдей 
түсуімен тығыз байланысты. 
Бұрын тарих доңғалағының қоз
ғалысы мүлдем басқаша режим
де болды. Бұрынғының адам
дары батқан күнге қарап  «бір 
күнім өтті» – деп жылайды екен. 
Қазіргі біздер бір күніміздің тез 
өтіп кеткенін байқамай қаламыз. 
Сонда біз қайда асығамыз? 
Түбінде оларды да, бізді де күтіп 
тұрған бір ғана ақиқат бар, ол 
–өлім. Бұрынғының адамдары 
уақыттың көсемі болып, көсіле 
серпіп, асықпай, аптықпай өмір 
сүріп жатты. Жер қандай кең 
болса, оның пейілі де, ықпалы 
да, сондай кең еді. Сондықтан да 
олар өмірге де, өзіне де, өзгеге 
де салиқалы сабырлылықпен, 
күнәдан пәк, кіршіксіз таза 
сезіммен қарады. Ал, бүгінгі 
біздердің жағдайымыз мүлдем 
басқа. Ғылым  мен техниканың 
дамыған заманында біз ма
шина сияқты, бірдей зы
мырап барамыз. Асығып, 
аптығып барлық өміріміз ма
шина үстінде өтіп барады. Біз 
өмірге де, өзгеге де, өзімізге 
де космостық жылдамдықпен 
қараймыз. Әлгі атабабамызға 
тән салиқалы салмақтылық 
«күн сүйген күнгейдің шуағы» 
дегенді білмейміз. Өйткені 
күннің шуағының өзі бізге 

көп түсе бермейді. Өмір күтіп 
тұрмайды, ұдайы асығамыз. 
Күн сәулесінен нұр алмаған, 
табиғаттың аялы алақанын сез
беген, оның сұлулығына тәнті 
болмаған қазіргі адамдарда 
қандай биіктік, қандай рухани 
тереңдік бар дейсіз?! 

Белгілі қазақстандық 
мәдениет танушы, Зира Наурыз
баева өзінің «Антропологиялық 
дағдарыс жағдайындағы 
мәдениет пен білім» деген 
ғылыми мақаласында жаңа 
тәртіп идеологы, батыс ойшы
лы Жан Аттали «қалтасына тіс 
шұқығышы мен кредит кар
точкасын салып алып дүниеге 
келген, әулетіне де, отаны
на да ештеңеге байланбаған 
қаңғыбастың бейнесін сомдап 
шығарған» деп, жазды

Ал, американ филосо
фы Э.Франк былай деп пікір 
білдіреді: «технократиялық 
ойлаудың өлшемімен пішілген 
дүние адамдық сипаттан айыры
лады, онда адамдық бостандық, 
жауапкершілік, өмір мәні аты
мен болмайды».

Осындай жағдайда адамның 
мәні мен мағынасын жан
жақты түсіндіріп, оны шы
найы гуманистік табиғатын 
көрсететін философиялық ілімге 
көз тігуіміз кездейсоқтық болма
са керек.

Біздің ойымызша, білім фи
лософиясы адамның мәдени 
ортадағы ақылой және 
адамгершілік жағынан дамуын, 
бұл үрдіске білім беру жүйесінің 
әсерін қарастырады. Білім фи
лософиясы білімдік үрдістегі 
барлық құбылыстардың мәні 
мен табиғатын зерттейді. Соны
мен қатар, білім ұғымының үш 
мәнін атап өткеніміз жөн.

Олар білім – тұлғаның игілігі, 
білім – тұлғаның өзінің игілігін 
жасау үрдісі, білім жүйесі  
барлық азаматтарға сондай 
игіліктерді алуға көмектесетін 
әлеуметтік институт болып та
былады.

Білім ұғымының мәнін 
анықтағаннан кейін білім 
берудегі мынадай нәтижелерге 
қол жеткізуге болады. Білім 
құзыр ретінде айқындалады. 
Білім “қанша білгенін емес”, 
“не үйренгенін” айқындайды. 
Білім нақты пән мазмұнының 
біліктілігінен жоғары, кең 
мағынадағы дағды жазба
сы ретінде, тікелей немесе жа
нама бағаланады. Ол білім 
үрдісіне қатысы бар барлық 
субъектілерге түсінікті, жоғары 
деңгейдегі ойлау дағдысына 
бағытталуы қажет.

  Философ ретінде  менің пай
ымдауымша, білім құндылықтар 
әлемi–мәдениет әлемi, адамның 
рухани әрекетiнiң саласы, тұл
ғаның рухани байлығы өл ше мiн 
бiлдiретiн, оның адам гершiлiк 
санасының басым дықтарының 
саласы болып табылады. 

Құндылықтар дүниетаным 
ықпалымен қалыптасады, 
өйткенi адам әрқашан әлеуметтiк 
тәжiрибе барысында әр алу
ан көзқарастарды бiрiктiруге 
ұмтылады. Білім философия
сы адамды басты құндылық деп 
санайды. Ал  адам – индивид, 
даралық, субъект, тұлға.

Тілші: – Ал біз жанжа
ғымызды бағдарлап, құбылыс
тарға баға беру үшін логикалық 
ойлау жүйесіне сүйенеміз. Осы 
тұрғыдан алғанда, логикалық 
ой мен білімнің арақатынасы 
қандай? Білімнің құқықтық 

айқындамасын білдіретін дип
лом ды адам логикасыз ой
лау жүйесінен ада болса, бұл 
жақсылықтың нышаны емес. 
Логикалық ойлау жүйесін мең
гер меген әлгі дипломды маман
ның келешегі де бұлыңғыр емес 
пе?!

Б.Қ: – Логикалық ойлау 
жүйесін жанжақты меңгерген 
адам – тұлға. Тұлғалық, даралық 
қасиеттерді меңгерген адамның 
білімді болатыны еш дау 
туғызбайды. Бұл бірбірімен егіз 
ұғымдар.

Ал біз осы ойлау жүйесін 
меңгеруден мүлдем қашықтап, 
ой мешеулігіне тым жақындай 
түскенімізді мойындағымыз 
келмейді. Бұл, менің пайымда
уымша, өте қауіпті құбылыс. 
Әлі Мұхтар ағамыз айтқандай, 
мәңгүрттер тәрбиелеп шы
ғуға жақындап қалдық. Жа
қындап қалдық деймізай, 
бұл жиіркенішті дерт ден
дей бастады. Білім логикасы 
тұлғаның даму заңдылықтарын 
қарастырады және сол жай
лы ойлаудың бағытын 
реттейді, басқарады. Соны
мен қатар танымдық үрдісте 
өзі де өзгеріске ұшырайды. 
Білімдегі алынған дұрыс не 
теріс нәтижелердің себебі не? 
Неге байланысты осылай бол
ды? – деген сұрақтардың жауа
бын іздеуде логикалық білімнің 
қажет екендігі түсінікті. 

Бұл туралы Д.Дьюи 
педагогикадағы барлық ойлар екі 
идеяның күресін көрсетеді. Оның 
бірі білімді табиғи қабілеттерге 
негізделген даму деп есепте
се, ал екіншілерісыртқы әсерлер 
арқылы табиғи бейімділіктердің 
орнына жаңа қабілеттерді 
қалыптастыру деп есептейді. 

Дәстүрлі білім жүйесінде 
мәдениетті сақтап оны ұрпаққа 
жеткізіп отыру құндылығы 
жетекші роль атқарады. 
Онда баланың өмірі әлі де 
нағыз, толыққанды өмір деп 
есептелінбегендіктен оқу 
әрекетінде қатал мәжбүрлеу 
орын алады. Еліміздегі көптеген 
мектептер тәжірибесінде осы 
уақытқа дейін дәстүрлі жүйенің 
тоталитарлық талаптары әлі де 
орын алып отырғанын жасыруға 
болмайды. 

Қорыта айтқанда, білім беру 
үрдісіндегі білім мәдениеті мен 
философиясының алатын орны 
ерекше екендігіне көз жеткіздік. 
Қазіргі таңда өркениетті 
елдердің жоғары оқу орында
рында, біліктілікті арттыру кур
старында  білім философиясы 
кеңінен оқытылады. Сондықтан 
болар, «Өрлеу» біліктілікті 
арт тыру ұлттық орталығы Қы
зылорда облысы бойынша педа
гогикалық қызметкерлердің 
бі лік тілігін арттыру институ
тының директоры профессор 
Бауыржан Елеусіновтың баста
масымен мұғалімдердің білік
тілігін арттыру курстарында 
білім философиясының өзекті 
мәселелерін оқыту басталды. 
Институтта білім философия
сы пәнінің тыңдаушылар тара
пынан қызығушылық таныт
қандығын атап өткіміз келеді.  
Бұл еңбегіміздің, оқытудың 
жаңа үрдісін меңгеру бағытында 
атқарылған дайындық 
жұмыстарының тиісті нәтижеге 
жеткізіп жатқанын көрсетеді.

Әңгімелескен Жолдасбек 
АҚСАҚАЛҰЛЫ.

БІЛІМ МӘДЕНИЕТІ
ЖӘНЕ ФИЛОСОФИЯСЫ

Қазақстан-2050

Газет тілшісінің “Өрлеу” біліктілікті арттыру ұлттық 
орталығы” акционерлік қоғамының филиалы – Қызылорда об-

лысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру институтының кафедра меңгерушісі, философия 

ғылымының докторы, профессор Баймырза Қожамберлиевпен 
әңгіме-сұхбаты бүгінгі күннің өзекті мәселесі – білім мәдениеті 

мен философиясы тақырыбы төңірегінде өрбиді.
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АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
КӨМЕГІ 
Республика соттарында іс жүргізу 2007 жылдан 

бастап «Бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық 
талдау жүйесіне»   көшірілді. Оның мақсаты  азаматтар 
мен ұйымдардың мемлекеттік қызмет көрсетулерге 
жылдам әрі сапалы қолжетімділігін қамтамасыз ету, 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
кеңінен қолдану жолымен мемлекеттік  органдардың 
жұмыс істеу тиімділігін арттыру болып табылады.  

Соңғы жеті жылда Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Соты жанындағы соттардың қызметін қамтамасыз 
ету департаментінің ұйымдастыруымен  еліміздің 
соттарында  аудио-бейне жазба жүйесін  қондыру 
шаралары қолға алынып, ол іс жүзінде  қолданып 
келеді. Соның бір айғағы –Байқоңыр қалалық сотында  
да сот процестерін аудио-бейне  жазу жүйесімен қарау 
қамтамасыз етілген. Соттың үлкен мәжіліс залында 5  
микрофон  және 4 камерадан тұратын аудио-бейне жазба 
құралымен істерді қарау – судьяларға сотта іс жүргізу 
заңнамаларында көрсетілген іс қарау процедурасының 
сақталуына және сот  ісінің барлық қырларының толық  
және нақты баяндалуына жәрдемдеседі. Жүйенің 
негізгі ерекшелігі – сотқа жүгінген халықтың сенімін 
нығайтуға, сот отырысы хатшыларының жұмысын 
жеңілдетуге  арналған. Сондай-ақ сот процестерін 
аудио-бейне жазба қондырғыларын пайдалану арқылы 
жүргізу қатаң есепке алынып отырады.

Сонымен бірге сотта азаматтарға тез арада қажетті 
ақпарат алуға мүмкіншілік беретін ақпараттық-
анықтамалық киоскі орнатылған. Оған бекітілген 
қызметкер жүгінген әрбір азаматты сұрақтары бойынша 
толық ақпараттандыра алады. Сот жүйесіндегі бұл игі 
істердің барлығы да халықтың игілігі үшін, олардың 
сотқа көзқарасын арттыру мақсатында жасалынып 
отырған шаралар.

Асанхан ЖҰБАТХАНОВ, 
Байқоңыр қалалық сотының кеңсе меңгерушісі.

Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
шекарасын оңтүстік өңір аумағында бұзу 
фактілері күні бүгінге дейін тоқтамай 
келеді. Шекара шебінен өтуге болмайтын 
жерлер арқылы контрабандалық жүк 
тасымалдау тәуелсіз мемлекетімізге 
экономикалық зиян келтіруде. Қазақстан 
Республикасының құрлықта, теңізде, 
өзендер мен өзге де жолдарындағы 
мемлекеттік шекараны күзету ҚР 
Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің шекара 
қызметіне жүктелген. Темір жол, 
автокөлік, теңіз, өзен, әуе жолы және өзге 
де жерлер арқылы өтетін шекара шептері 
ҚР Үкіметі белгілеген өткізу пункттері 
арқылы айқындалады.

Мемлекеттік шекара бойында 
орналасқан аудандардың тұрғындары өз 
қажеттеріне қарай көршілес орналасқан 
туыстарымен араласу үшін шекараны 
бұзып жатады. Шекарадан өту арнайы 
рұқсат беретін бақылау пункттері 
арқылы іске асырылады. Сондықтан да 
шекара бойына орналасқан тұрғындар 
облыс аумағына тарайтын газет арқылы 
шекара қызметі мынадай міндеттерді 
атқаруға құқылы екенін еске салады. 
Соның бастысы тапсырманы орындау 
үшін жолдар мен маршруттар бойына 
нарядтар қойып, еркін қозғалуға рұқсат 
етіліп, жүргіншілердің құжаттары мен 
көліктегі жүктерін тексеруге, оларға 
бағыт сілтеуге құқылы. Сондай-ақ, 
ҚР шекарасын қорғау мақсатында 
жүргіншілердің жұмыс істейтін 

құзырлы орындары мен құқық қорғау 
органдарының анықтамаларын пайдалана 
отырып, жедел іздестіру жұмыстарын 
ұйымдастырады. Шекара бұзушыны 
құрықтау мақсатында жергілікті жердің 
кез келген жерінен өтуге, мекеме 
ғимараттарына, тұрғындары бар үйлер 
мен бос үйлерге де кіре алады. Сонымен 
қатар “ҚР Мемлекеттік шекарасы туралы” 
Заңдарына сүйене отырып, құрал, әскери 
техника, арнайы тәсілдер қолдануға да 
құқылы. Әрі ҚР Мемлекеттік шекарасын 
бұзбақшы болғандардың ҚР-на келуге, 
не кетуге рұқсат құжаттарын тексеріп 
қажетті белгілер соғуға, не мүлде алып 
қоюға, ҚР-на кетуге арнайы құжаттары 
жоқтарды шекарадан өткізбеуге, 
оларды режимді аймақтарда ҚР-ның 
басқа да тәртіп орындарында кім екені 
анықталғанша ұстай алады. Жүктелген 
міндетті іске асыру үшін шекараға таяу 
орналасқан елді мекендерде, сондай-ақ 
мемлекеттік шекарадан өтуге арнайы 
рұқсат беретін пункттерде жергілікті 
тұрғындардан арнайы топ құрады.

Шекара қызметі мемлекеттік 
шекараны күзетуде әрдайым жергілікті 
тұрғындардың белсенді қолдауына 
сүйеніп келді және сүйене береді. 
Тұрғындардың шекара күзетіне 
қатыстырылуы түрлі жолдармен іске 
асырылады. Бұл топты дұрыс пайдалана 
білудің шекара шебін күзетуде алар 
орны орасан зор. Себебі, байырғы 
тұрғындар шекараны күзетуді барынша 

күшейтеді, олардың көмегімен ше-

каралық құрылымдар ерікті халық 
жасақтары, жергілікті құзырлы органдар 
мен мекемелердің, ұжымдардың 
басшыларымен байланыста болу және 
азаматтардан түскен шағымдарды 
қабылдау сияқты шараларды іске 
асырады. Жалпы, тұрғындардың кө-
мегімен шекара қызметінің мүм-
кіндіктерін одан әрі кеңейтеді және оған 
деген сенімді арттырады. Осының өзі-ақ 
шекара шептерін қорғауда шекаралық 
аудандар тұрғындарының рөлі зор екенін 
білдірсе керек.

Шекара бөлімшелерінің сақшылары 
Отанымыздың қасиетті шекара шептерін 
қорғау бұйрығына сай еңбек етеді. 
ҚР Мемлекеттік шекарасы қол сұғуға 
болмайтын, біртұтас болып есептеледі. 
Мемлекеттік шекарадан өтуге рұқсат 
беретін орындардың ережелері 
мен шекара тәртібін бұзғандар мен 
бұзуға әрекет еткендер, сол сияқты 
мемлекеттік шекарадан рұқсатсыз 
жүктер, материалдар, құжаттар мен 
т.б. заттарды, заңсыз тасымалдаған 
тұлғалар ҚР Мемлекеттік шекара туралы 
заңдарымен қылмыстық және әкімшілік 
жазаға тартылады. Әскери бөлім 
басшылары Қазақстан Республикасы 
шекарасын сенімді күзетуде жергілікті 
тұрғындардың жоғарғы патриоттық 
сезімдеріне зор сенім білдіреді.

2019 әскери бөлімі.

Қазіргі кезде жоғары білім беру саясаты 
республика экономикасының барлық салалары 
үшін құзыретті және бәсекеге қабілетті 
мамандарды кәсіби даярлаудың жағдайларын 
қамтамасыз ету, жоғары мектептің интеллек-
туалдық әлеуеті мен тәжірибелік-бағдарлық 
қызметін күшейту, оны ғылыммен және өн-
діріспен ықпалдастыру халықаралық білім 
беру стандартына сәйкестендіру, инно-
вацияландыру қажеттілігімен айқындалады. 

Бұл қажеттілік республикадағы білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында, 
жоғары оқу орындары мен жалпы білім 
беретін  орта мектептерінің стандарттарына 
да негізделген. Аталмыш бағыттардағы 
жұмыстарды жетілдіру мақсатында өткен 
жылдың  қаңтарында республикадағы өзіндік 
орны бар оқу орнының бірі Қорқыт ата 
атындағы ҚМУ жанынан «Педагогикалық 
зерттеулер ғылыми орталығы» құрылды. 

Бұл бағыттағы негізгі жұмыстар ҚМУ 
ғалымдарының ғылыми-әдістемелік жұ-
мыстарын  өз елімізде және алыс-жақын 
шет елдерде насихаттау, этномәдени ерек-
шеліктер мен дәстүрлерге негізделген  ғы-
лыми-ізденіс жұмыстарына сараптама 
жүргізіп,  ұсыныстар мен негіздемелер 
даяр лау, білім беру қызметін дамыту  
бағытындағы  іргелі, қолданбалы ғылыми 
жобаларға қатысу, жаңа педагогикалық 
тех нологияларды ғылыми негіздеп, оқыту 
үдерісіне енгізу үшін ұсыныстар  даярлау, 
семинар-тренингтер арқылы  мамандарға 
психологиялық-педагогикалық кеңестер 
беру, өңірдің этнографиялық ерекшеліктеріне 
негізделген зерттеулерді, ұлттық 
тәрбиені насихаттау, аймақтық білім беру 
мекемелерінің ерекшеліктеріне негізделген 
оқу бағдарламаларына сараптама жүргізіп, 
оны оқу үдерісіне  енгізу үшін ұсынымдар 
даярлау болып табылады. 

Ғылыми орталық университеттің педа-
гогикалық мамандықтар бойынша ғылыми 
жобаларды жүзеге асыруға жетекшілік 
жасайтын, ғылыми-инновациялық және 
әдіс темелік, тұлғалық-бағдарланған, жоба-
лау және мәселелік-бағдарланған әдіс-
тә сілдер мен технологиялар бойынша 
әдістемелік және тәжірибелік қызметтерін 
атқаратын құрылымдық бөлімшесі. 
Бүгінгі күні орталықта  жоспарлаған соны 
технологияларды ғылыми негіздеп, оқыту 
үдерісіне енгізу мен семинар-тренингтер 
ұйымдастыру, мамандарға психологиялық-
педагогикалық кеңес беру жұмыстары  өз 
нәтижесін беруде .

Бүгінгі күні педагогикалық ғылыми 
зерттеу орталығы «Еліміздің интеллектуалдық 
әлеуеті» атты 2015-2017 жылғы  мемлекеттік 
грантқа  19 ғылыми жоба әзірлеп, оны 
қаржыландыру сайысына жіберді. Оның  4-уі 
о р т а л ы қ т ы ң 
ір іленд ір ілген 
жобасы саналды.

О р т а л ы қ 
жаңа мазмұндағы 
педагог кадр-

ларды даярлау барысында теориялық 
әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ету 
бағытындағы жұмыстарды назардан тыс 
қалдырмайды. Осы орайда, жоғары оқу 
орындарындағы аттестациялауда, білім 
алушылардың білім нәтижесін сырттай 
бағалауда, тестілеудің жаңа форматына 
көшуіне байланысты әртүрлі тақырыпта өткен 
семинар-тренингтерді атап өтуге болады. 
Нәтижесінде университеттің 34 оқытушысы 
өткен жылы тестілеудің жаңа формадағы 
тапсырмаларын даярлаудың әдістерін 
табысты меңгеріп,  сертификат  алды.

Сонымен қатар «Өрлеу» біліктілікті 
арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы, 
«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ 
педагогикалық шеберлік орталықтарымен 
байланыс орнатылып, нәтижесінде «Өрлеу» 
бағдарламасы аясында университеттің 
педагогикалық  мамандықтары бойынша 
38 оқытушы біліктілік көтеру курсынан 
өтті. Оның 12-сі Ұлыбритания, Испания, 
Германияның жоғары оқу орындарында 
біліктілік көтеру курсынан білімдерін 
жетілдіріп, халықаралық деңгейдегі 
сертификатқа ие болды. 

Орталық  түрлі деңгейдегі білім беру 
бағытындағы сайыстарға университет 
профессор-оқытушы құрамының белсене 
қатысуын назарға алуда.  Бұл орайда  «Өрлеу» 
біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ 
филиалы ұйымдастырған республикалық 
«Жыл әдіскері» байқауы әдіскерлердің 
кәсіби білігі мен мәртебесін арттыруда, түрлі 
деңгейдегі мектепке дейінгі мекемелерден 
бастап ЖОО дейін әдіскерлер арасындағы 
байқауына, республикалық  байқау 
ережесінің талаптарына сай деп танылған  
«Биология және география» кафедрасының 
аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының 
магистрі Г.Оңғарбаева қатысып, дипломант 
атанды. Педагогикалық зерттеулер ғылыми 
орталығының аға ғылыми қызметкері  
Г.Назарованың жетекшілігімен биология 
мамандығы бойынша студент Г.Жұмабаева 
педагогикалық мамандықтар бойынша білім 

алушы студенттерге арналған облыстық 
байқауда жүлделі ІІІ орынға ие болды.

2014-2015 оқу жылында университеттің 
педагогикалық мамандықтары бойынша 
55 оқытушысы, оның ішінде 15 оқытушы 
шетелде  «Өрлеу» бағдарламасы бойынша 
біліктілік көтеру курсынан өтеді деп 
жоспарлануда. Сонымен қатар орталықтың 
ұйымдастыруымен жыл бойы жалпы 
білім беретін орта мектеп және колледж 
мұғалімдеріне арналған ақылы семинар-
тренингтер өткізілуде. Бұл семинарлар жеке 
пәндер бойынша оқытушылардың  сабақ 
берудегі әдестемелік шеберлігі мен білігін 
жетілдіруге бағытталған. 2013-2014 жылы 
орталықтан   облыстың 263 мұғалім оқытудың 
озық технологияларын оқып-үйреніп, арнайы 
үлгідегі  сертификатқа ие болды.

Педагогикалық  зерттеулер ғылыми 
орталығының ұйымдастыруымен Жаңақорған 
аудандық білім бөлімінің №110 мектеп-
лицейі және Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университеті  арасында 
ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу туралы 
келісім-шарт жасалып, «Жаратылыстану-
математикалық бағытындағы пәндер бойынша 
ғылыми-зерттеу және әдістемелік жұмыстар 
жүргізу» тақырыбында ғылыми-зерттеу 
жұмысын орындауға шығармашылық ұжым 
құрылған болатын. Бұл  ұжым аз уақыттың 
ішінде біраз жетістіктерге қол жеткізді деп 
айта аламыз. Орталық қызметкерлерінің 
жетекшілік етуімен 8-10 сынып оқушылары 
түрлі пәндерден өткізілген “Үздік жас 
ғалым” сайысына қатысып, алғашқы жүлделі  
орындарды иеленді.

Сонымен қатар орталық арқылы аймақтың 
5-10 сынып оқушылары бүкілресейлік «Таным 
және шығармашылық» сырттай байқауының 
пәндік олимпиадасына қатыстырылып,  
математика пәнінен 9-10 сыныптың үш 
оқушысы 3 орынға, биология пәні бойынша 
7 сыныптың үш оқушысы 3-4 орынға ие 
болса, география пәні бойынша  бір оқушы  
байқаудың лауреаты атанды. 

Орталық отандық бағдарламалармен 
қатар, шетелдік бағдарламаларға да 
қатысу үшін бірқатар жұмыстар жүргізді. 
Нәтижесінде А.С.Пушкин атындағы 
Ленинград мемлекеттік университеті 
жанынан құрылған «Жоғары кәсіптік білім 
берудің автономды білім беру мекемесі» және  
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университеті арасында әріптестік келісім-
шарт жасалды. Оның негізінде университеттің 
педагогикалық мамандықтағы 5 оқытушысы 
2014-2016 жылдары 3 жылдық қайта даярлау 
курсынан өтетін болды.

ҚМУ жанынан құрылған ғылыми 
орталықтың үздіксіз білім беру жүйесінде 
педагогикалық технологияларды  жетілдіру 
мен кәсіби маман дайындау барысында   
болашақта атқарар  қызметі  әлі де мол екені 
айқын.

Зоя СЕЙІЛОВА,
педагогикалық зерттеулер ғылыми 

орталығының директоры.

ЖАҢАЛЫҒЫ 
КӨП ЖОБА

Елімізде заңдылықты және 
құқық тәртібін қамтамасыз ету 
шеңберінде Қазақстан Республикасы 
Бас прокуратурасының Құқықтық 
статистика және арнайы есепке алу 
жөніндегі комитеті өтініштердің 
қаралу барысының айқындылығын, 
сондай-ақ сыбайлас жемқорлық 
әрекеттерге алғышарт ретіндегі 
шенеуніктер мен азаматтардың жеке 
қарым-қатынасын болдырмауды 
көздейтін «Айқын» жобасын әзірледі.
Бұл жоба жеке және заңды тұлғалардың 

өз өтініштерін мемлекеттік органдардың 
нақты уақыт тәртібінде қарау барысын 
бақылап отыруға мүмкіндік береді. Мы-
салы, әркім өз өтініші бойынша құжатты 
қарау мерзімдерінің бұзылу деректерін де 
қоса бақылай алады. Жобаның мақсаты 
мемлекеттік органдардың жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау жөніндегі 
жұмысын нақты уақыт режимде тұрақты 
түрде жұртшылықтың бақылауын және 
прокуратура органдарының қадағалауын 
жүзеге асыру болып табылады.  

Өтінішті мемлекеттік органға өз 
қолымен берген жағдайда өтініш беруші  
оны қабылдаған кеңсе қызметкерінен 18 
таңбалы бірегей нөмірі бар талон алады.

Өтініштің қаралу барысы және 
нәтижелері туралы ақпаратты - 8 800-
080-7777 (стационарлық), 1414 (ұялы) 
нөмірлеріне қоңырау шалып және 
операторға талон нөмірін беріп немесе 
1012-ге талон нөмірімен SMS - хабарла-
ма жіберіп (барлық байланыс операторла-
рына 15 теңгеден)  Қазақстан Республика-
сы Бас прокуратурасының Құқықтық ста-
тистика және арнайы есепке алу жөніндегі 
комитетінің http://service.pravstat.kz сайты-
на кіріп, «Мемлекеттік органдарға өтініш» 
бөлімін таңдап, талон нөмірін теріп алуға 
болады. Осы тәртіп бұзылған жағдайда  115 
нөмірі арқылы ҚР Бас прокуратурасының 
Саll - орталығына хабарласыңыз.

Заманауи ақпараттық жүйе – «Айқын» 
жобасын енгізу сыбайлас жемқорлықты 
жоюға ғана емес, сыбайлас жемқорлық 
әрекеттердің барлық алғышарттарының ал-
дын алуға жәрдемін тигізіп, бұл өз кезегінде 
азаматтардың конституциялық құқықтарын 
нақты қорғауды қамтамасыз етеді.

А. КӨПБОЛСЫН,
ҚР БП құқықтық статистика және 

арнайы есепке алу жөніндегі 
Комитетінің облыс бойынша
басқармасының бас маманы.

ОҚЫТУДЫҢ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
БАҒЫТТАРЫ

ШЕКАРА ҚЫЗМЕТІ

ШЕКАРАЛЫҚ АЙМАҚТАҒЫ ТҰРҒЫНДАР 
ҚЫЗМЕТКЕ ҚОЛДАУ КӨРСЕТЕДІ
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В.В.Бартольдтің айтуынша Аралға жақын аумақ «тарихи 
өмір айналымына салыстырмалы түрде кейінірек енді». Арал 
теңізінің (А.т.) тіршілігі туралы ой-пікір грек авторларында 
кездеседі. Страбон (б.ғ.д.  64 – 63 – б.ғ.23 – 24 жылдар) «Та-
наис пен Меотид сыртындағы» елден шыққан (әңгіме Сыр-
дария мен Әмудария туралы болып отыр) көшпелі дайлар 
халқы Каспий теңізінен шығысқа қарай орналасқанын атап 
көрсеткен.

Орта Азияға б.ғ.д. 138 – жылдары жіберілген қытай 
елшісі Чжан Цянь бұл жақта «биік жағалаулары жоқ үлкен 
теңіз» туралы алғашқы деректерді алға тартады. 568 жылда-
ры Түркия еліне жіберілген византия елшісі де Арал теңізі 

жөнінде мағлұматтар ала келген. Дегенмен, 2-ғасырда 
Птолемейдің жасап, 1490 жылы Еуропада шығарылған карта-
сында Әмудария, Сырдария Каспийге құяды деп көрсетіліп, 
Арал теңізі туралы ештеңе айтылмаған. Ал Арал теңізінің бар 
екенін бірден-бір және бірінші болып өз сөздерінде келтірген 
IV ғасырдағы грек тарихшысы Аммиан Марцеллин болды. 

Әбу – л – Ғазының жазбасында (1630) А.т аталуы 
Әмударияның құйылысын мекендеген арал еліне бай-
ланысты делінеді. Араб зерттеушілерінің «Үлкен сызба 
кітабында» (1600) Ховарезм (Хиуа)  немесе Сырдарияның 
құйылысындағы Жанкент (Женді) қаласының атауымен 
Женді аталған. «А.т.» деп алғаш рет араб жазушысы ибн 
– Русте (910) атайды. Көне заманда Каспий мен Аралдың 
қосылып жатқаны жайында шашыранды пікірлер де бар. 1417 
ж. Хафизи Абру Хорезм (Арал)  көлі құрыды, Жейхунның ар-
насы ауып, Хозарға (Каспий) құйды десе, 1570 ж. Әбу- л – 
Ғазы Әму қайтадан Аралға құйылды дейді.

Осылайша, ХVI ғасырға дейін А.т. туралы жаңа дерек-
тер кездеспейді. Тек 1552 жылы Иван Грозный «мемлекеттің 
сызбасын жасап, жерді өлшеу» жөнінде бұйрық беріп, 1627 
жылы оның сипаттамасы дайындалып шығады. Міне, осы 
жазбада «Көк теңіз» деген атаумен А.т. туралы айтылады. 

ХVIII ғасырдың аяғында көрнекті орыс географы 
және тарихшысы С.Ремизов үлкен еңбек «Сібірдің сызба 
Кітабын» құрастырып, осында А.т.-ін Әмудария, Сырдария 
құйылыстарымен әжептәуір жақсы көрсете білген.

Арал өңірі табиғатын ғылыми зерттеудің алғашқысы 
ретінде 1715 жылы жіберген   князь А.Бекович – 
Черкасскийдің экспедициясы жөніндегі 1 Петрдің 
жарлығында, әңгіме арқауы болып отырған  теңіз – алғаш рет  
Арал деп көрсетілген. 

Сөйтіп, А.т. туралы карта біршама анықтала түсіп, 
топография-геодезиялық нақты деректер 1731 жылы қазақ 
хандығына орыс елшілері – геодезистерді жіберу арқылы 
алына бастады. ХVIII ғасырдың ортасында Ресей мен 
Қазақстан аралығындағы байланыстың қалыптаса бастау-
ына орай Арал өңірін мақсатты сипатта зерттеу басталып, 
1740-1741 жылдары  келешек Сырдария сағасында қала салу 
мақсатында жер таңдау үшін И.Муравин басшылығындағы 
гидрографикалық экспедициясы А.т. шығыс жағалауына 
жіберіліп, ландшафтық карта жасалады. 

Тек 1825 жылы полковник Ф.Ф.Бергтің басшылығындағы 
экспедиция теңіздің батыс жағалауы Үстірт жазығына ниве-
лировка жасауға  келген. Осы кезеңнен бастап теңіз деңгейі 
жөнінде әңгіме басталады. 

Арал теңізі деңгейінің төмендегенін барон Е.К.Майндорф 
1820 жылы Бұқараға жол сапары кезінде, содан соң, 
ХIХ ғасырдың 30-жылдарында А.т.жағалауын зерттеуге 
жіберілген Қазан университетінің профессоры, атақты зо-
олог Э.А Эверсман сипаттаған. Соңғы жылдары ғалымдар 
(проф. Ю.В.Новиков) А.т. 9 рет жер бетінен жойылып, сон-
ша рет қалпына келгенін ғылыми негіздеп, зерттеу үстінде. 

1831 жылы Орынбор шекаралық комисиясының  мұрағат 
деректері мен 1820-1821, 1824-1826 жылдардағы қазақтар 
даласындағы инженерлердің айтқан әңгімелері негізінде 
А.Левшин А.т. картасын сызады. Бұдан соң ХIX ғасырдың 
40-жылдары А.т. жағалауларында полковник Г.И. Данилев-
ский мен натуралист Ф.И.Базинердің Хиуа экспедициясы 
жүргізген топографиялық жұмыстары кейін А.Гумбольдтің 
«Орталық Азия» кітабында және «Хиуа хандығының си-
паттамасы» туралы есебінде Арал өңірі мен А.т. жөнінде 
мағлұматтар жан-жақты көрініс тапты.

Бұдан кейінгі 1842-1849 жылдардағы А.И.Бутаков 
басшылығымен болған алғашқы «жазба теңіз экспедициясы» 
зерттеулері көпке дейін жария етілмеді. Себебі, осы экспе-
диция құрамында жер аударылған Т.Т Шевченконы «қатаң 
тәртіпте» ұстау туралы патша үкімі дұрыс орындалмады 
деген Бутаковқа кінә тағылып, оның А.т. жөніндегі іргелі 

ғылыми еңбегі тек 100 жылдан соң ғана жарық көрді. Деген-
мен, 1871 жылғы К.Шарнгорстің, 1873 жылғы Дж Гриммнің,  
1874 жылғы Э.Пратцтың жаз айларында теңізден алған 
тәжірибелік сулары болмаса, А.т гидрологиялық зерделенуі 
ол кезде әлі де болса жеткіліксіз еді. 

Арал өңірін зерттеу жұмысы Хиуа Ресейге қосылған 1873 
жылдары біршама қозғалыс алды. 1874 жылы құрылған Арал 
– Каспий және Әмудария экспедициясы арқылы орыс зоогео-
графы Н.А.Северцов өз зерделеуін негізінен сол кезде белгілі 
бола бастаған А.т. құрғау процесіне бағыттады. Ол 1858 
жылғы сапарында екінші рет Аралға 1875 жылы келгенде, 
яғни  17 жылдың ішінде алғашқы көрген түбектер мен арал-

дар – құрлыққа, шығанақтар майда көлдерге айналған екен. 
Осындай нақты деректерге сүйене отырып Н.А.Северцев 
Орта Азия мен Арал теңізінің құрғау теориясын ұсынады. 

Арал теңізінің құрғау заңдылығын 1900-1902 жылда-
ры экспедиция кезінде Л.С.Берг толық зерттейді. Оның 
зерттеуінше 1820 жылдан басталған теңіз деңгейінің 
төмендеуі 60 жылға созылған. Одан кейін 1880 жылдан ба-
стап теңіз қайтадан көтеріле бастаған, сөйтіп 1908  жылы, 
яғни теңіз деңгейі төмендей бастағаннан 88 жыл кейін 
Арал қалпына келген. Оның бақылауынша ХIX ғасырдың 
70-80 – жылдары Қамыстыбас көлінің тұзданғаны соншалық, 
ол ішуге де жарамай, 80 жылдың ортасында жергілікті халық 
бұл көлдің жағасынан көшіп кеткен. Кейін Сырдарияның 
деңгейі көтеріліп, оның суы кеуіп қалған арнаны өзі тазартып 
көлді толтыра бастап, 1890 жылы Қамыстыбас суы түгелдей 
тұщыға айналып, тұрғындар қайтадан көлдің жағасына 
қоныстана бастайды. 

Осы деректер арқылы  Л.С.Берг Орта Азия мен Арал 
теңізінің құрғау теориясын жоққа шығарады. Ол Орта Азия 
даласының ауа райы өте құрғақ келетінін, жаңбырдың өте аз 
жауатынын айта келіп, бұл шөлді дала үнемі «құрғақшылық 
сипатқа ие» деген қате пікір тудырмау керек, сондықтан бұл 
үлкен аймақтың және Арал теңізінің құрғау теориясы бол-
майды деген пікір айтқан. Шындығында,  ХХ ғасырдың 
алғашқы 50 жылдарында (1911-1960 ж.ж.) Арал теңізінің 
деңгейі бір қалыпта болған.

Сондықтан да осы ретте айта кететін нәрсе: 1960- 
жылдардың екінші жартысында  басталған Арал 
деңгейінің төмендеуіне қазір 50 жылдан астам уақыт өтті.  
Жоғарыда айтқан  табиғи құбылыстың заңдылығы бой-
ынша теңіздің көтеріле бастауы 2030 жылы, ал Аралдың 
қалпына келуі 2045-2050 жылдары болады деп жобалау-
ымыз керек.

Сөзімізді әрі қарай жалғастырсақ 1884 жылы теңіз 
солтүстігіндегі Сарышығанақта «Арал теңізі» ГМС-сы 
ашылып, бұған дейінгі XIX ғасырдағы экспедициялар 
қорытындылары негізінде А.т. қоймасының флора, фаунала-
ры жөнінде алғашқы деректер бере бастады. 1897 жылы Орыс 
географиялық қоғамының Түркістан бөлімі А.т. деңгейінің 
көтерілу жағдайына зерттеу жүргізу сол кезде универси-
тет бітірген жас  географ Л.С.Бергке бұйырды. Ол 1900-
1903 жылдары бақылаулар жүргізіліп, бұл жұмыстардың 
қорытындысы бойынша 1908 жылы іргелі «Арал теңізі» мо-
нографиясы жарық көрді.

1905 жылы Орынбор – Ташкент темір жолының салы-
нуына орай, осыған жақын аймақта Арал кенті негізделіп, 
1911 жылдан бастап А.т. деңгейіне жүйелі түрдегі алғашқы 
бақылау орнатылды. Себебі, 1906-1911 жылдары А.т. деңгейі 
көтеріліп, құрылықта жаңа шығанақтар  пайда болды. Осы 
кезден бастап Арал өңірін зерттеу шұғыл түрде жандана ба-
стады. 

1929 жылы балық аулау мәселелерімен  қоса теңіздің ги-
дрологиясын зерттеу мақсатында Арал балық шаруашылығы 
стансасы (1925 жылы Л.С.Берг жетекшілік еткен экпеди-
ция негізінде) ашылып, 30-жылдары теңіз ағысын зертте-
уге айрықша көңіл бөлінді. Бұл  істі 1931 жылы Л.С.Берг, 
1932-1933 жылдары – А.А.Беннинг, 1936-1937 жылдары – 
М.Е.Жданко жүргізіп, барлығы 200-ден астам анықтамалар 
алынып, ол 1940 жылы кітап болып басылып шықты. 

Осы жұмыстарды жинақтай келе, 1932 жылы 
Н.М.Книпович «зерттеу әлі де болса жеткіліксіз, себебі, 
ол жылдың барлық маусымдық өзгерістер циклын толық 
қамтымаған» - деп жазды. Сондықтан да, 1935 жылы ВНИ-
РО Арал бөлімшесіне басшылық жасау Г.В.Никольскийге 
жүктеліп, гидрологиялық жағдайлардың маусымдық 
өзгерістерін тұрақты жұмыс істейтін «Арал теңізі», «Баян», 
«Ұялы», «Тигровый», «Лазарев» және «Барсакелмес» стан-
салары арқылы зерттеп, қорытындылары «Арал теңізінің 

балықтары» атты монографияда жинақталды. 
1943 жылы «Аралрыбвод» және Арал балық шаруашылығы 

стансасының кешенді экспедициясы жұмыс жасап, бұдан соң 
1946 жылдары А.т құйылатын су көлемінің азаюын зерттеу, 
1950 жылы Үкіметтің су құрылысы және өңірдегі жерлерді 
суландыру шешіміне орай, әсіресе навигациялық мерзім 
7-9 мамыр, 13-15 тамыз, 20-22 қазан күндері  жүйелі түрде 
гидрометеорологиялық бақылау жұмыстары жүргізіліп от-
ырды. Осымен қатар, осы жылдары теңіздегі жылу алма-
су, мұздақтану тәртібі, сейштік жағдайларға (ұзақ мерзімде 
ағынсыз толқындар) зерттеулер ұйымдастырылды. 

Арал теңізін қарқынды зерттеу әсіресе 60-жылда-

ры ірі жер массивтерін суландыру, шаруашылықтар иге-
ру, магистральдық каналдар мен сыйымдылығы жоғары  су 
қоймаларын салу, соның нәтижесінде Арал теңізі деңгейінің 
төмендеуіне байланысты жүргізіле бастады. Мысалы, 
В.П.Львов (1965), В.И.Лымаров (1967), А.В.Шнитников 
(1968),Геллер (1969), И.Г.Вайнбергс (1969-1971), Богдано-
ва, Костюченко (1977,1978,1981), Кесь (1985), Станични 
(2000-2006, кешенді спутниктік  мониторинг), В.И.Кравцов 
(2006,2001,2006), т.б. зерттеулер.

Бірақ,  кейінгі отыз-қырық жылдық мерзімді есепке 
алмағанда, одан бұрынғы 1970 жылдарға дейінгі мен шолу 
жасаған – жарық көрген басылымдар мен карталар, басқа 
да мұрағат құжаттарын көп жағдайда еш жерден кездестіре 
алмаймыз. Неге? Бұл мұрағатшылар мен кітапханашылар 
басшыларының ойланар міндеті.

Сөзімді қорытындылай келе, жақын арада Қазақстан 
баспасөзінде  Мәскеу мемлекеттік университеті тарих 
факультетінің деканы, ақпараттық-сараптамалық орталық 
директоры Алексей Власовтың айтқанындай, менің де 
айтпағым:  «Бүгінде қазақ түгілі Ресей тарихы мұрағат, де-
рек көздерінде негізделмей тұрғанын ашық айтуымыз қажет. 
Еуропацентризммен әбден уланған шетелдік копестердің, 
барлаушылардың, әскери адамдардың немесе географтардың 
қазақ, не орыс тарихы туралы жазбаларына сыни талдаусыз, 
сөзсіз ақиқат деп қарауға бола ма?». 

Сондықтан да қазір білікті, тәжрибесі мол зерттеушілерден 
құралған топтар Қытай, Ресей, Өзбекстан, Ұлыбритания 
сияқты 20 мемлекеттердегі қазақтарға қатысты деректер та-
былуы мүмкін деген елдердің архивтерін сүзіп, маңызды де-
ректер мен материалдарды жинақтау үстінде.

Бұл үлкен істе қызылордалық  мұрағатшыларына да 
үлкен ізденушілік, зор табыстар тілеген абзал. 

Қуанышқали ШАПШАҢОВ,
эколог.

ЖИҺАНКЕЗДЕР ЖАЗБАСЫ



Топырағын өңдеп, су апарып,
туған жерді түлетуден үлкен 

сауапты іс жоқ.
Әл-Фараби.

Кешегі ХХ-ғасырда да қазақ халқы 
мың өліп, мың тірілді. Қанышер Ста-
линнің қабағын қалт жібермей аңдыған, 
ымына жығылып, қанды қасап саясатты 
жеріне жеткізе орындаған, көрінде 
өкірген Голощекиннің отызыншы жыл-
дардағы аштық лаңы мың-мыңдаған 
қандастарымыздың басына ақырзаман 
орнатты. Айтқан жерде бәле жоқ – 
талтүсте күнкөрісінен айырылған қазақ 
аштан қырылғандары айдалада көмусіз 
қалды, тірі қалғандары тамағына талғажау 
іздеп босып кетті. Тарихтың ол зауалын 

енді қайталатпа деп тілейік жаратушы 
Ал ладан. Тек әр кезеңнің ұрпағы енді 
балалары көрген сол қияметті тек тарихтан 
оқып, тәубеге келіп отыруға жазғай!

Осы мақаланың басты кейіпкері 
Әлімбет Жаппарханұлы да сол ашар-
шылық әлеметінің жалынына шарпылған 
жанның бірі. Қалай? Ол 1938 жылы 5 
тамызда Өзбекстанның Аққорған ауда-
нындағы Аққорған кентінде туған. 
Сон дағы орта мектептің 5-сыныбында 
оқып жүрген кезі. Сабақ үлгірімі мен 
тәртіп-тәлімі жақсы болған соң ұстаздар 
қауымының Әлімбетке деген ықыласы 
ерекше болғандықтан туындаса керек, 
ала тақиялы балалардан қызғаныш са-
рынды салқын сөздер ести бастады. 
Әдеп кіде ойын балаларының іштартқан 
қағытпалары шығар деп елемеген Әлімбет 
бірде мектеп есігін кенжелеп ашқан 
жоғары сыныптың өзгелерден ересектеу 
оқушысынан жүрек жаралар, жат санаған 
сөз естіді:

– Келімсек қазақ баласы, мақтағанға 
мәз болмай, еліңді тап.

Оқты сөз, ала тақиялы балалардың 
мысқылды күлкісі Әлімбеттің өн бойын 
осып өтті. Ашу қысқан денесі дірілдеп, 
дәліз бұрышын қиыстап, көзінің жасын 
сығып-сығып алды.

Мектептен оралған соң әке-шешесін 
сұрақтың астына алды. Олар «осы өз-
бек ағайындар құшағына алмағанда, аш-
тықтың құрбаны болатын едік, шырағым» 
деп қысқа қайырған. Тұшымды жауап алу 
үшін Әлімбет өзге ересектерден де, ауыл 
ақсақалдарынан да сыр тартты. Ақыры 
шы жымдап жүріп шындықтың кілтін 
ашты...

Пендешілік деген таразыға тартыл-
майтын, ол адамның сүйегімен бірге ке-
тетін татау. Мектеп бітіргенше Әлімбет 
әлгіндей қиян қылықтың талайын ес тіп, 
талайын көрді. Есейе келе ашуға бу-
лықтырған, намыс қоздыратын әрекеттерге 
өзі де куәгер бола бастады. Жылдап, 
айлап әлдебіреулер «комиссиямыз» деп 
келеді де мал-жанның есебін алып тұрып 
қасақана ұлтына келгенде «өзбек» деп 
жазып кетеді. Әйтпесе ата-тектерін өзбек 
емілесімен жазады әдейі. Тіпті Әлімбеттің 
өзінің де барлық құжаттары солардың 
грамматикасы бойынша толтырылған 
болатын. Міне, осының бәрі өсе келе 
жігіттің жүрегіне дық боп тие берді.

Енді шежірелі шындықтың екінші 
бетін ашайық: Жоғарыда айтылғандай, 
бұл кейіпкерімнің туған жері Өзбекстан 
топырағы. Ал, ата-тегінің жаз жайлауы 
Ұлытау төңірегі, Ертіс бойы, ал қыс қыс-
тауы Сарысу өзенінің құярлығындағы 
«Телікөл» Қопалы көлдерінің қойындары. 
Шиелі мен Ақмешіттің солтүстігін орап 
жатқан құнарлы қоныс.

Атышулы аштық араны ашылғанда 
бір ауыл қандасымыз күнкөріс қамымен 
Өзбекстан көшіп, жан сақтаған. «Қайдан 
жүрсіңдер?» деп олар шеттетпеген, 
жабырқап бұлар қағажу көрмеген. Діні бір, 
түрі мен тілі бір ағайындар тосырқамай 
табысып, жарасып, жалғасып кеткен. 

Төскейде малы, төсекте басы қосылып, 
сіңісіп кеткен ағайындар енші алыспай 
шуақты күндерін бірге өткізіп жатты.

Орта мектепті 1956 жылы бітірген 
Әлімбет сол жылы Ташкендегі 
мелиораторлар даярлайтын ирригациялық 
және құрылыс инженерлері институтына 
оқуға түсті. Студенттік күндер өтіп 
жатты. Оқудан басқа алаңы жоқ ол ғылым 
сырларына беріле үңіліп, кәнігі маман 
болсам деген арман жалынан мықтап 
ұстаған жігіт өзгедей қияс қылықтың 
есігінен сығалаған жоқ.

Үшінші курсты орталай бергенде 
Әлімбеттің бойындағы булыққан намыс 
отын тұтандырған тағы бір оқиға болды. 
СССР Су шаруашылығы министрлігінде 
жауапты қызмет істейтін бір ғалым адам 

іссапармен Ташкенге келіп болашақ 
мелиорация мамандарының алдында 
лекция оқыды. Одақтағы су құрылыстары 
мен суармалы жер жайын жетік білетін 
жан екен. Сөз арасында Сырдария 
өзенінің Аралға құятын төменгі сағасына 
су тоспасы салынды. Енді көп ұзамай 
өзен бойындағы сан мыңдаған гектар 
қазақ жері суармалы алқапқа айналады. 
Өздерің кітаптан оқығандай, ондағы 
егістік жер инженерлік жүйемен 
тегістеліп, су шыққан соң алуан түрлі 
дақыл егіледі. Қысқасы, онда ұзамай жаңа 
өмір басталады! Оған сендер сияқты жас 
мамандар керек болады.

Әшейінде әр түрлі ұлт өкілдерінен 
тұратын студенттер арасында өзінше 
бұйығы жүретін Әлімбет сол күні бір 
ерекше көңілденгені бар. Үлкен жерден 
келген жаңағы лектор қандай білгір адам! 
«Қазақ жерінде тамаша өмір болады» деді 
ғой. Мен институтты бітірісімен сонда 
барамын. Ата-баба топырағын түлетемін 
деп дауысын ерен шығарып, бала шағынан 
көңілін күпті етіп жүрген намыс жалынын 
үрлеп, ерекше қуанғаны бар.

Хош, оқу бітіріп, инженер-гидротех-
ник мамандығын алған соң жас маман 
Қазақстанға сұранып, Сыр бойындағы 
ұлы еңбек жорығына қойып кетті. Еңбек 
әліппесін әуелі облыстық атқару комитеті 
жанындағы бассейндер инспекциясында 
аға инженер болып бастады.

Оқушыны жалықтыратын өткеннің 
сұйық цифрынан қашып, ұлы тірліктерді 
баяндаған нанымды болар. Қазақстанда 
тың көтеріліп, солтүстік аймақтар астық 
қоймасына айналып жатқанда біздің 
ұлы дария бойындағы Сыр өңірі де «ұй-
қысынан» оянды.

Айтқандай-ақ, 1957 жылы бұған дей-
ін «топырағы құнарсыз, жері тұзды» 
де лініп келген Сыр бойындағы егістік 
жер ді тегістеп, инженерлік жүйеге кел-
тіру, су жолдарын тартып, тоспалар са-
лу басталып кетті. Шу деп СССР Су ша-
руашылығы министрлігінің шеші міне 
сай Қызылорданың сол жаға мас сивін 
иге ру, алдымен суландыру қолға алынды. 
Бұл жұмыстарды атқару Главрис совхоз-
стройдың Кызылордавод строй тре сіне 
жүк телді.

Егістік жерді инженерлік жүйемен 
тегістеудің игілігін Сыр бойында алғаш рет 
көрген «Шаған» шаруашылығы болатын. 
Ол ауыл сол 1963 жылы 1,1 мың гектар 
мелиорация ережесіне сай тегістелген 
жерге ие болды. Міне, осы үлкен жорықты 
жеделдетуде Ташкендегі осы сала маман-
дарын даярлайтын оқу орнының түлегі 
Әлімбет Жаппарханұлының да үлкен үле-
сі бар.

Осы жерде тағы бір шегініс жасамасам, 
қазір арамызда жоқ кейіпкеріме қиянат 
болар. Қалам ұшын жүгірте сөйлетсем, 
Әлекең 1962-1975 жылдар беделінде 
«Кзылордаводстрой» тресінің Тасбөгеттегі 
№29, Жалағаштағы №14 жылжымалы 
механикаландырылған колонналарында 
әуе лі мастерлік, прорабтық мектептерден 

өтіп, сосын бас инженер, басшылық 
қызметтерге көтерілді. Осы жылдар 
ішінде ол басқарған салада қыруар оң 
тірліктер жүзеге асты. Мәселен, 1965-
1972 жылдар аралығында Жалағаштағы 
ол жетекшілік еткен №14 ПМК күшімен 
Жалағаш ауданы үшін 22 мың гектар 
ауыспалы күріштік жердің жер құрылысы 
бітіп, дихандардың қолына берілді. Бұған 
қоса, қала іргесіндегі шаруашылық (Абай 
совхозы) пен Жаңақорғандағы Түгіскен 
және Шиелі массивтеріне инженерлік тү-
рен салып, диқандар қуанышына бөленді.

Өткен ғасырдың 60-шы жылдарының 
алғашқы бесжылдығынан-ақ Жалағаш 
жерінің топырағы түлеп, ырыс қақапасы 
ашыла бастады. Сыр бойында күріш 
дақылын ең көп егетін де, гектар 
байлығын арттырып, рекордтық өнім 
алушылар көшін де осы жалағаштықтар 
бастады. Гектар сайын 100 центнерден 
дән жинаушылар даңқы бүкіл Одақтың 
мақтанышына айналып, талай ердің жұл-
дызы жанды. Ауданның бірінші басшысы 
И.Әбдікәрімов бастаған Ұ.Еспанов, 
Н.Әпірезов, Т.Елеусінов, Қ.Жүсіпова, 
А.Би сеновтердің ерен еңбегі “Алтын 
жұл дызбен” бағаланды. Өзге де жоғары 
мадаққа ие болғандар қаншама!

Жалағашта тындырымды ұйымдасты-
ру шылық қабілетін танытқан соң осы 
саладағы өсу, өрлеу жолы жалғаса бер-
ді. Әуелі жоғарыда айтқанымыздай, Қы-
зыл ордадағы №2 тресті басқарды. Сөй-
тіп жүргенде жоғары орындар құда тү-
сіп, мұнан кейін де қызмет орнын екі 
рет өз гертті. Әуелі 8 жылдай (1976-1984 
жыл дары) Талдықорғандағы «Глав рис-
совхозстройдың» тресіне басшылық етті. 
Өз Отанымның даңқын асырсам деген 
ұлттық намыс көрігінде шыңдалған жі-
гіт Жетісу жерін жаннатқа айналдыру 
жо рығына қуана, құлшына, шабыттана 
кі рісіп кеткен-ді. Бұл өңір табиғи ерек-
шелігіне орай көкөніс, мал азығындық 
дақылдар, техникалық қызылша және 
күріш дақылдарын да егудің Сыр бойында 
жинаған тәжірибесі мен ғылым, білімді 
ұштастырған адамға Жетісу жерін аялау, 
су жолдарын тар ту, арық, канал қазып, 
тоспалар са лу, басқа да объектілер тұрғызу 
қиын дық тудырған жоқ. Мамандар мен 
жұмысшыларды тілін тауып жұмсау, 
мол қаржыны тиімді игеру көрсеткіштері 
Әлімбетке байыз таптырмай, енді оны 
Алматыға алып кетті. 1984-1987 жыл-
дары республика Су шаруашылығы ми-
нистрлігінің «Казглавводстрой» бас  -
қар  ма сын үш жыл басқарған соң «Каз-
главриссовхозстройдың» Талды қор ғанда-
ғы бірлестігін басқаруға қайта жіберіліп, 
осы орыннан еңбек демалысына шықты.

Министрлік жанындағы республика-
лық басқарманы басқарудағы сіңірген 
еңбегі өз алдына әңгіме етуге тұрарлық 
тірлік. Оны айта бастасақ, амалсыз 
тағы да цифр-дерекке жүгінуге тура 
келеді. Сондықтан екі рет ат шалдырған 
Жетісудағы қызметіне қайта оралайық.

Әлекең ол өңірге алғаш барғанда 
қатты толғанды да, қатты қуанды да. 

Толғанғаны – жер «мінезі» де, топырақ 
құнары да, өсіретін дақылдары да, әсіресе, 
халқының диқаншылық кәсібінде де Сыр 
бойындағыдан алшақ ерекшелігі бар. Жері 
тау, тасты. Қыратты жерлерді тегістеу, су 
апару бейнеті де қыруар... Қуанғанын да 
заңды құбылысқа балауға болатын еді. 
Сонау бір жылдары жастық жігерін ұлттық 
намыс оты шарпып «ата-бабам туған 
жеріне барамын, топырағына шыбық 
болып қадалып, ұлтыма көлеңкемді 
түсірсем» деп армандап еді ғой. Сонысы 
есіне оралды да Әлімбет тағы бір сәт жаңа 
қоныстың шуақты шақтары мен тарихына 
ой жіберді: «Жер жаннаты десе, дегендей 
ғой, шіркін! Ұлы Шоқанның ізі қалған 
жер. Алаш ардагері М.Тынышбаевты, 
жыр дауылпазы Ілияс пен Сараны, әуез 
әлемінің ақсұңқары Мұхан мен қобызшы 
Молықбайды, тіпті қос жұлдызды, бүгінгі 
аңыз адам Нұрмолданы, т.б. ғажайып 
жандарды туған жер! Ондай жерде тер 
төгіп, ауасын жұтудан асқан жан рахаты 
бар ма?!»

Арадағы үзілісті айтпағанда Әлекең 
өмірінің ширек ғасырын Талдықорғанды 
түлетуге сарп етті. Жүгірте шотқа салсақ, 
100 мың гектарға жуық суармалы жер 
өңделді. Тарқата кетер болсақ: қант 
қызылшасын өсіретін 25 мың гектар 
«Көксу» суармалы алқап, 18 мың 
гектарлық «Тентек» өзені массиві, Басқан, 
Сарқан, Ақсу, Бүйен, Қызылағаш өзен 
бассейндері бойынан 25 мың гектар, 
Ащы лыөзек бойынан 18 мың гектар, 
Жар кент өңірінен жүгері өсіретін 45 
мың гектар, күріш егетін 13 мың гектар 
суармалы жерлер осы тұста инженерлік 
жүйеге бағынды.

Жақсының нұрын тасыту үшін жақ-
сылығын тағы айта түсейік. Осы азамат-
тың тікелей басқаруымен Талдықорған 
өңірінен жаңбырлатқыш арқылы суарыла-
тын 22 мың гектар жер тегістелді.

Мұнан басқа қыруар құрылыс жұмыс-
тары оясына келді. Бүйен, Басқан, Қызыл-
ағаш өзендерінде су қоймалары салынып, 
Алмалы, Ақешкі, Ащыбұлақ, Сіңгірлі 
секілді шағын су қоймалары іске қосылды, 
500 шақырымдық мал жайылымына су 
апаратын құбыр тартылды. Ұжым Алма-
тыдағы атақты «БАК» құрылысын салуға 
да үлес қосты. Бұған қоса бірнеше тұрғын 
үйлер, темір бетон зауытын іске қосты, 
одан темір конструкциясы цехтарын ашты. 
Ұжым жұмысшы, құрылысшылары үшін 
Қаратал сауықтыру кешенін салдырды.

Әлімбет еңбек әліппесін Сыр бойын-
да бастағанын айттық. Ұлы майдан 
жауынгерлері сапына қатар қосылдық. 
Ол «Шағанда» топырақ аударып, су 
жетелеп жүргенде мен Сырдария ауданы 
жастарына жетекшілік еттім, совхоз 
басқардым. Ұзамай Жалағашқа ПМК 
басқаруға жіберілді. Мен сол ауданға 
партиялық қызметке ауыстым. Содан ол 
Сыр бойындағы оншақты жылды артқа 
тастап Талдықорғаннан бір-ақ шықты. 
Арада жиырма жылдай уақыт өткенде 
Қазақстан Орталық партия комитетінің 
жолдауымен облыстық атқару комитетінің 
төрағасы болып мен де Талдықорғанға 
бардым. Жұптаса, түсіністікпен қызмет 
атқардық. Қысқасы, соңғы жарты ғасыр-
лық өміріміз өткен жылы Әлекең өмір-
ден озғанша достығымыз жарасып, қа ты-
насымыз үзілмей, іштей ұғысқан ынты-
мағымыз ыдырамай, көңілімізге қаяу 
түспей өтті.

Еске алу үстіндегі сөз түйіні – Әлім-
бет Жаппарханұлы ата қонысын, ұлтын 
сүйген, көрші елден жоғары білім алып, 
еңбегінің рахатын көрген адам. Ташкент 
оған жоғары білім, қадірлі мамандық 
берді. Ол осы мамандықтың мерейін 
шығарды. Ал, кәсібі оның адами парасатын 
биіктетіп, атақ-даңқын шығарды. Бұл 
сөзіме дәлел көп. Ол осы кәсіп пұшпағын 
илей жүріп Күлшара есімді Жібектей жар 
тауып, бірнеше ұл-қыз, немере сүйді. 
Омырауына Октябрь революциясы, Еңбек 
Қызыл Ту, Құрмет белгісі ордендерін, т.б. 
бірнеше мадақтар тақты. «Қазақстанның 
еңбек сіңірген гидротехнигі» құрметті 
атағын алды. Кезінде облыстық, аудандық 
партия комитеттеріне мүшелікке, депутат-
тыққа сайланды.

Иә, ол осындай азамат еді. Міне, одан 
көз жазып қалғанымызға жыл толып отыр. 
Ата-баба топырағын түлетіп, тусыраған, 
сусұраған өңірлерге нәр жетелеп өмірден 
озды.Еске алу сәтінде аяулы жанның 
жақсылығын айту парызымыз ғой. 
Тоқетері – осындай мақтанарлық досым 
болғанына шүкіршілік қыламын.
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Сейілбек ШАУХАМАНҰЛЫ,
қоғам және мемлекет қайраткері

ТОПЫРАҚ ТҮЛЕТІП, 
СУ ЖЕТЕЛЕГЕН 
АЗАМАТ ТУРАЛЫ ҮЗІК СЫР



Қазидың өз қолымен жазылған бір 
жапырақ қағазы менде сақталып қалыпты.

Меншікті тілшілердің газет редакция
сындағы бөлімдермен тығыз байланыста бо
лып, алдағы апталардағы басылымда жария
ланатын мақалаларды бірге жоспарлап, бірге 

талқылап оты ратын 
үрдісіне сай жа

зыл ған ес кертпе 
іс петті: «1. Ау
ылды қалай 
ая ғына тік 
қ о ю  ғ а 

болады? 2. Ауыл мектебін қарау. Ин тернет, 
электронды пошта? 3.Ауылдағы айт
қыштар. 4. Бір жеке шаруа қожалығының 
эко номикалық қалыптасу кезеңін талдау». 
Сол кездері яғни, екімыңыншы жылдардың 
басында облыстық «Сыр бойы» газетінде 
«Ауыл ахуалы» атты ауыл өміріне арналған 
бет болатынды, жоғарыдағы тақырыпшалар 
га зеттің алдағы санында қамтылатын ма
те ри ал дардың қысқаша нобайы болса ке
рек. Жазушылығымен де, журналистік ше
берлігімен де өзге әріптестерімізден оқ 
бойы озық тұратын Қази Данабаев расында 
көбімізге ақылшы, қамқоршы, жанашыр 
жан еді. Жалпы жұртты алалаушылығы 
жоқ әріптесіміз өзінен жөн сұраған адамға 
шын пейілімен көмектескісі келіп, білгенін 
сар қа айтудан, үйретуден әсте танған емес. 
Жоғарыдағы жазбалар да газетті тартымды 
етіп шығару жолындағы ұсыныстар тізбесі.

«Сыр бойына» қызметке әуелгі келген 
кезімде «Руханият» бөлімінде Қазидың қол 
астында қызмет істегендіктен де менің де 
оған үйірсектігім бар еді, бертінде қызметтік 
жақындастығымыз сырластыққа, достыққа 
ұласып кетті. Өзі де келісті, сырбаз жан еді 
ғой, жатырқамай, өз жайынан бұрын сенің 
жағдайыңды ойлап, қоғамның сырқатын 
емдегісі келіп аласұрып жүрсе де, қарапайым 
да, маңғаз қалпынан бір танған емес. 

«Жазушы – қоғамның сүйегінен адам
ның жанын іздейтін бейбақ», дейтін Асқар 

Сүлейменовтің пікірін бір жерден оқығаным 
бар, иә, сол айтпақшы, Қазекең болған 
жайт тардың ақиқатын ашып, оқиғалар мен 
фактілерді оқырман көз алдына келтіре 
алатын, қабылдауға қолайлы пішін беретін 
шеберлігі толысқан қаламгер екендігін 
әлде неше рет дәлелдеген өз ойы, өз өрісі 
бар азамат болатын. Онымен әңгімелесу 
ба ры сында ойыңды нақты айтуға және де 
оны қорғауға шыныға беретініңді байқай 
бастайсың. Расында адамның өз ойын ай
тып жеткізе алмауы осалдық болса, өз ойы

ның болмауы одан 
да үлкен олқы лық 
қой, бұл та рап
тан оның әріптес
теріне, жақын 
жүр ген азаматтарға 

бер ген өнегесі аз 
емес еді.   

«Мақала үстірт жазыл
мауы тиіс, журналист өзі 
ара ласқан мәселені бүге 
ші гесіне дейін зерттеп, 
оның қанжынына араласып 
ке туі керек, сонда ғана оның 
мәні ашылады», дейтінді 

ол редакцияның алқа жиынында.  «Иә» де
ген сөзді жазудың бір ғана, ал айтудың бес 
жүзден астам тәсілі бар», деп Бернард Шоу 
айтпақшы, Данабаев не нәрсені қай кезде, 
қалай айту тәсілдерін жетік меңгерген май
талман қаламгер десем, оны білетіндер, 
көргендер қолдайды деп ойлаймын. 

Аймағымыздан экологиялық жеңілдік
тер ді алып тастау жөнінде сол кездегі облыс 
басшысының бірінен сөз шығып, осыны 
насихаттау барысына біршама басылымдар 
белсене кірісіп те кеткен кез еді, сол шамада 
республикалық беделді басылымдардың бі
рін де журналист Қази Данабаевтың; «Әкім 
әлем халқын қалай алдамақшы болды?» 
деген көлемді мақаласы жарқ ете қалды. Өте 
өткір және де идея авторы сынға ұшыраған 
материал еді. Расында экологиялық зардап 
салдары бар деп танылған аймақты қалай 
таптаза етіп шығаруға, ол жерде өнген 
өнімдерді кіршіксіз деп қалай айтуға, бұл 
пікірді көпшілікке тықпалауға кімнің дәті 
баруы мүмкін?! 

Осы жарияланымнан соң ілешала 
жергілікті кадрларды қудалауға ұшыратқан 
бір мекеме басшысының жұмыс стилін сын
ға алған екінші мақаласы да «Жас алаш» 
газетінде жарық көре қалды. Бұл кісіңіз де 
жоғарыдағыларға жақын жүретін, жұғы
мы бар адам екен, мұнан соң біздің газет 
басшылығына тықыр таянып, соңында жур
налистің үлкен кабинетте ықпалды кісімен 

бетпебет кездесуіне тура келеді. Келген 
соң болған жайтты қысқаша әңгімелеп 
берді. Екеуара әңгімелесу барысында Қази 
мақалаларындағы  фактілерді түгел дәлелдеп, 
өз ойына дөкейді де иліктіреді. «Дегенде, 
– деді ол әңгімесінің соңында, – басшының 
түпкі ойы шынында жөн секілді, аймаққа 
экономикалық пайдасы бар екендігін аңғар
дым. Тек, онысын жұртшылыққа дұрыс тү
сіндіре алмады», деді ол қашанғы шындық 
сөзге мойынсынатын әдетіне басып. «Адам 
болған соң қателеседі, сүрінеді, жығылады, 

тұрады. Бұл әр пендеде болатын жағдай. Мас 
болуы да, біреуді тілдеуі де мүмкін. Мұның 
бәрін кешіруге болады, тек өтірік айтқанды, 
жұртты ақымақ көретін өтірікшіні кешірмеу 
керек», дейтін мінезі де әлі есімде. 

«Қайырда қалған кеменің капитаны» 

атты сын мақаласында сол кездегі білім 
саласындағы жүйесіздіктер талданып, Білім 
министрі сынға алынды. Көп ұзамай бұл 
шенеунік те қызметімен қоштасты. «Тура 
биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» 
деген осы болса керек.

Ол кездері газеттің, журналистің беделі 
зор еді, редакциямызға өз ортасынан зәбір 
көргендер, шындықтың ауылын іздегендер 
жиі келетінді. Әділдік орнатамыз деп газет 
қызметкерлері де елелді кезіп, оқиға ор
та сында болуға ұмтылып, алашапқын бо
лып жататынды. Басшықосшылар да мақ
тауға оншалықты еліре бармейтін, ат қар

ған қызметін міндетім деп түсініп, орынды 
сын болса, мойындап, оны қалпына кел
тіруге тырысып жүретіндігін байқар едік. 
Қоғамдық өзгерістерден соңғы қаржы тап
шы лығының әлі де етектен басып тұрған 
ке зеңі ғой, журналистердің де жалақысы 
мар дымсыз, бір айлығы екінші айлығына 
жетпейтін, өзгеге түсірер көлеңкесі шамалы 
шағы. Сондайда әріптестеріміздің; «Өзің 
диуанасың, кімге пір болмақшысың?» 
дейтін зілсіз әзіліне Қази: «Журналист –
қалқан ғой, қалқанды ешкім де, ешнәрсе де 

қорғамайды», деп шындап жауап беретінді. 
Расы да солай ғой, жұрт сенген қаламгер өз 
жағ дайын қамдап, ықтап кетсе, қо ғамдағы 
келеңсіздіктерді кім су бетіне шығарады, 
кім болашаққа қамқоршы болады?! Осы 
ұстаным ның басында қашанда Қази досы
мыз жүрді. Ол қашанда шындықтың жүзіне 
тура қарады және де оны сын ешкімнен жа
сырмады, бү гежектемеді. Оның қыбын табу 
қиын еді, жағымпаздарды жақсы көрмейтін, 
ал көшелі іске қашанда басын иіп өтті.  

Мұнай өндіру саласындағы шет ел дік
тердің қандастарымызға әлеуметтік тең
сіздік жасауын зерт теуде екіүш күндеп 
сол жақта жат қан кездері де болды. Қа
шанда шындық жағында жүретін Қазекең 
бұл жағдай туралы бірнеше сери ал ды мақа
лалар жазды. Сол кез дегі облыс әкімі Адыр
бековтің  жур налист деректеріне ден қой ып, 
қолдау білдіргенін де ұмыт қанымыз жоқ. 

Редакция коридорына кірге нім де Қа
зи дың Ақберген ағамен қалай сәлем де
сетіні көз алдыма келеді. Екеуі екі жақтан 
шұрқыраса келіп, аяқтарымен тебісіп аман
дасып жататын. Бір қарасаң, бала ның ойыны 
секілді, дапдардай адамдар, өздеріне 
салсаң, сірескен қалыптан ауытқығандары. 
Кастөм киіп, галстук таққанын да сирек 
кө  ретінбіз, иығына тек қарапайым тоқыма 
киімдерді іле сала көп ішінде момақан қалып 
танытатын едіау. Иә, қалыпқа сыймайтын, 
бұғаулап, бүркеп ұстауға көнбейтін басы 
асау күйі өмірден өтті Қази дос. Биыл жеті 

жыл толады аяулы әріптестің арамыздан 
кеткеніне, сонда да болса, оның өзі өмірден 
өткен соң ұлы Нұрлан мен шәкірт інісі 
Нұрбек жинақтаған кітабын оқитындар, ол 
туралы сұрайтындар ел арасында молынан 
кезігеді. Тіліміз жеткенінше, білгенімізді 
айтып, өзіміз де шер тарқатамыз. Жолын 
қу ған ұлы Нұрланның бойынан Қазиға 
тән қасиеттерді көріп, кейде «орнында бар 
оңалар» деген осы екенау», деп тәубе айтып 
қоямын. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ, 
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі. 
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Жуырда Орал өңіріндегі 
құдамыз келін түсірді. Ша
қыр ған соң басымызды құ
рап, туыстарды жинап деген
дей, Қазалыдан бір қауым ел 
болып біз де бардық. Той 
дүр кіреп өтті. Ертеңіне құ
да күттік. Табалдырықтан 
жа ңа аттаған келіннің төр
кі ні Жайықтың бойын жай
лаған жағалбайлылар екен. 
Шетінен өнерлі, қызыл тіл
ге ділмәр екендері байқа
лыпақ тұр. Асаба жігіт 
«Мы на азаматтар сонау 
Сыр дан келген құрметті құ
да ларымыз» деп бізді та ныс
тырғанды. 

Солақ екен қонақтардың 
ішіндегі пысақай отағасы 
«Сырдан болса «Шектінің 
өзі, Төлешімді жайратқан Бе
кежанның көзімін» десейші» 
деді жұлып алғандай. Дуыл
дасып мәзмейрам болып 
отыр ған үйдің іші сілтідей 
тынды. Бағанадан бері жа
ғы тыным таппаған асаба 
да мүдіріп қалды. Тымты
рыс тыныштықты бұзған 
Садық көкем суырыла жө
нел ді. Мұғалімдіктен зей
неткерлікке шыққан Сә кең 

байсалды дауыспен Бе ке 
жанның батырлығына қо
са әділ би болғанын, қос 
ғашық Жібек пен Тө ле
ген ді қолдағанын, өзі қол 
бастап жорыққа аттан ған
да Төлегенді жазым қыл
ған Кескентеректі өлім 
жа  засына кескенін баян
дады. Кейін Сырдың ақ
са  қалқарасақалдары та
ны  мал жазушыға хат 
жаз  ға нын, алайда кино 
тү  сі  рілгенде өзгеріссіз 
кет  кенін, осылайша та
ри хи шындықтың бұрма
лан  ғанын, бұл туралы та
нымал журналист Қази 
Да на баевтың «Сыр бойы» 
газетінде көлемді мақала 
жазғанын ұғынықты да 
шебер жеткізді. Дастарқан 
басында тағы да терең үн
сіздік орнады. Кенет... жаңа
ғы отағасы орнынан ұшып 
тұрып Садық көкемнен жал
барына кешірім сұрасын. 
Мұн дай қуанбаспын. Іштей 
Қази ағамның рулы елді 
ты ғырықтан шығарған білі
гіне, ізденімпаздығына тән
ті лік таныттым. Рухы на ри
зашылығымды жаудыр дым. 

Қайран Қазекең. Ағамыз
бен тым етене араластым 
деп айта алмаймын. Алайда 
жан ашыр пейілін сезінгенім 
анық. «Сыр бойына» жаңадан 
келген кезім. Кімкімге де 
бей таныс ортаға сіңісіп кету 
оңайға соқпайтыны белгілі. 
Оның үстіне есімдері елге 
мәлім, әрқайсысының қол
таң басы қалыптасқан, сан
да ған оқырмандары бар жур
налистер топтасқан басы
лымда еңбек ету абырой әрі 
зор жауапкершілік жүктейді. 
Қазекең болса мені бірден 
ішіне тартты. Мүмкін оған 
менің өзінің жан досы Нәр
кен ағамен (Қазалы ауда ны 
сотының төрағасы қыз ме
тін атқарған марқұм Нар
ма ғамбет Әбдіхалықов) 
ту   ыс тық жақындығымыз 
әсер еткен шығар. Мен Қа
зе   кең мен Нәкеңнің шы найы 
достығына қайран қала тын
мын. Бірінбірі құрдас емес 
құдды ағалыінідей ерке ле
тетін. 

«Жақсыдан – шарапат» 
деген рас. Бірде Қази аға 
Қа залыға әлдебір шаруамен 
келді. Құрақ ұшып қарсы 

алдық. «Сыбағаңыз» деп 
қой әкеліп, бата сұрағанбыз. 
Аға мыз өзінің диета сақтап 
жүргенін айтып рұқсат бер
меді. Есесіне теңіздің се міз 
сазанымен сүйсіне ауқат
танды. Арасында балық
тың адам ағзасына тигізер 
пай дасы жайлы қызықты 
әң гіме шерткенде ымырт 
үйі рілгенін аңдамай да қа
лып пыз. Ертеңіне Қази аға
ны іздеп орта жастағы әй
ел келді. Екі көзі бұлау дай 
жасқа толыпты. Жал ғыз
бас  ты ана екен, біраз уақыт 
бұрын біреуден қос бөлмелі 
пәтер сатып алыпты. Енді 
бұрынғы иесі әйелдің атына 
аударып үлгермеген пәтерін 
қайтарып алуға жанталасып 
жатыр екен. Шиеттей бала
ла рымен далада қалғалы 
тұр  ғанын айтып зар илеген 
ана ның түрі тым аянышты 
тұғын. 

Қази қатты ширықты. 
Бей таныс әйелді ертіп Нәр
кеннің кабинетіне беттеді. 
Мәнжайды түсіндірді. Ана
ны алаяқтан қорғауды өтінді. 
Нәркен азаматтық танытты. 
Заңдылығын қарап, пәтерді 

ананың меншігіне қалдырды. 
Сондағы ананың қуанышын 
көрсең. Қазекеңнің бұл соң
ғы іссапары екен. Көп ұза
май дүниеден озды. Сол 
күн дердің бірінде каби
нетіме баяғы ана тағы кел
ді. Қазидың қазасына кө ңіл 
айтып ағылтегіл бо сады. 
Өзіндей қарапайым жан
ға қол ұшын созған бек зат 
азаматтың рухына шек
сіз ықыласын көз жасы мен 
білдірді. Менің де ал қы мым
ды өксік буды. 

Таяуда қызық жайтты 
бас тан кешірдім. Әйелдер 
ме  рекесі қарсаңында «Қара
құм ның Таңшолпаны» та
қы рыбымен аталмыш округ
тің кітапханашысының 

то   лым ды тірлігі, ауыл өмі
рі туралы мақалам жария
ланған болатын. Қарақұм 
ағамыздың туыпөскен құт
ты мекені. Сол түні Қази 
тү сіме енді. Жымия күліп, 
ма ған әлденені түсіндіріп 
жа  тыр екен. Жақсылыққа 
жо  рыдым. Таңертең жеті 
шел  пек пісіртіп, мешітте 
аға  мыздың рухына құран ба
ғыштаттым. Еріксіз толқы
дым. Қазекеңнің туған жерін 
бойтұмарындай қастерлеп, 
шексіз сүйгендігіне тағы да 
көзім жетті. «Жақсының аты 
өшпейді» деген осы да. 

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ.
Арал ауданы.

ҚАЗИДЫҢ ҚАЙСАР ҚАЛАМЫ

КӨПКЕ ҚАЛҚАН 
БОЛҒАН ҚАЛАМГЕР
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Кіші жүздің ханы Әбілқайыр сонау 
1730 жылы-ақ Ресей патшасына бодан 
бол са да, одан кейін де Арал теңізі 
мен Сыр бойында орыс әскерінің баса-
көктеп билік құра бастаған кезінде, 
яғни, 1847 жылы Арал бекінісі салынған 
уақытта Ре сейге бағынды. Дегенмен, 
Сырдың тө менгі ағысы мен Қарақұм, 
Борсыққұмда көшіп-қонып жүрген кіші 
жүздің бір бөлігі Жанқожа батырдың 
бастауымен біресе Хиуа ханының, бі-
ресе Қоқан ханының шапқыншылығы 
мен жорығына қарсы төтеп беріп, орыс-
тардың билігіне мойын ұсынбаған. 
Зама нында қаншама жекпе-жек шай-
қас тарды басынан өткізіп, жеңіліп көр-
меген Жанқожа батырдың ерлігіне, қай-
раттылығына, әділдігіне достары түгіл 
дұшпан жаулары да риза болған.

Хиуа, Қоқан хандары, сол кездегі 
Орын бор әскери губернаторы мен айрық-
ша Орынбор корпусының командирі, 
ин фантерия генералы Обручев, граф Пе-
ровский сияқты орыс мемлекетінің өкіл-
дері Жанқожа батырмен санасып, есеп-
тесіп отырған. Қазақтың соңғы ханы 
Кенесары Жанқожа батырмен бірлесіп, 
қоқандықтарға қарсы соғысқан.

Қазақтың кейбір би, бай, сұлтан, бо-
лыстары Ресей патшасының ұлықтарына 
мол сыйлық беріп, ақ патшаның шапан, 
халат, грамоталарын мәз болып алып 
жүрсе, Жанқожа орыс мемлекетінің 
берген әскери атағын да, жылына та-
ғайындаған екі жүз сом күмістей пұлын 
да (мың шапан келер еді) алмаған. Орыс 
мемлекетінің алдау-арбауына көнбеген, 
сатылмаған. Алғашқы кезде орыс 
ұлықтарымен жақсы қарым-қатынаста 
болған Жанқожа батырға кейіннен ақ 
патша орнатқан жаңаша билік халықты 
кемсітумен, қанаумен болғандығы жү-
ре гіне жазылмас жара салған. Халқын 
небір қанқұйлы дұшпандардан қорғай 
білген, еліне пана болған Жанқожа 
осынау қорлыққа шыдай алмай, жасы 
сексеннен асса да, сүйегінің асыл 
бекзат екенін көрсетіп, соңына бірнеше 
мыңдаған сарбаз ертіп, ата жауымен 
арыстанша айқасты. Сайын даланың 
ұлы батыры, төбесінде бұлты бар әулие 
Жанқожа осы шайқаста мерт болған.

Орыс зиялысы И.В.Аничков сол 
кезде-ақ Сыр бойына келіп, өз еліне 
қарсы соғысқан атақты Жанқожа батыр 
жайлы деректер жинап, очерк жазып, 
жоғарыдағыдай баға беріп, алғашқы 
рет 1894 жылы жарияланған. Бұл очерк 
қазақ тіліне аударылған.

Он бес жасынан әділетсіздікке 
көнбей, сол әділдік үшін өзінің жақын 
атасын, бір елдің ханын мерт қылған 
Жанқожа өле-өлгенше елдің қамын 
ойлап өткен жан. Кенесарымен Созақты 
жаулап алатын жолы Жанқожа батыр 
қоқандықтарды шауып, Кенесары ханға 
“бұқара халықты мазалап, ренжіте көр-
ме” деп тілек айтқаны осының дәлелі.

Заманында батырмен бірге болған 

Төремұрат, Мұсабай жыраулардың жыр 
толғауларында шайқас оқиғалары, ба-
тыр бейнесі көрініс тапқан. Төремұрат 
жырау Созақ оқиғасын Кенесары 
хан алдында айтқанда, мынадай жыр 
жолдары ұшырасады:

...Үш жүзден Жанқожа ағам аруағы 
асқан,

Жәкеңе айбаты асқан, кім 
таласқан?!.

Ал, Лұқпан Кенжеұлы жас батыр 
Жан қожаның алғашқы жекпе-жегін 
былайша өрнектеген:

...Тобылғы торы астында,
Өзі он жеті жасында,

Арғы атасы Киікбай,
Нұрмұхаммедұлы Жанқожа,
Шыға шапты майданға.
Әлдеқалай болады деп
Халқы күмән қылғанда,
“Қайт!” дегенге қайрылмай,
Ұмтылды бала арланға.
Айқасып қалған кезінде,
Айбалтамен ұрғанда,
Жалаңдаған Тықының,
Тұрмады жаны бұл маңда.
Ақбоз аттың саурынан
Аунады Тықы ақ шаңға...
Ал, фольклорист ақын Жөкей 

Шаңғытбаев былай жырлаған:
Заманында Жанқожа ер,
Қадірлі болған халқына,
Таңырқатып талайды,
Жер жарылған даңқына.
Дұшпанын қойдай үркітіп,
Тау сілкінген зарпына,
Жақынды-жатты айырмай,
Бірдей болған жалпыға,
Елін жауға бермеген,
Биікке қолын сермеген,
Қайраты сыймай қанаға,
Әруағы өрлеген.
Талай дұшпан торлаған,
Аламын деп зорлаған
Қайратымен сонда да,
Жетім лағын алдырмай,
Жан-жағын жаудан қорғаған.
Әділдікті жақтаған,
Халқын қорғап сақтаған.
Белгілі дұшпан болмаса,
Бекерге қылыш шаппаған.
Тар жерде талай ерлік қып,
Халқының тұзын ақтаған.
Естекбайұлы Бұхарбай батырдың 

Жанқожа батырға арнауынан батыр 
ағасын қалай сыйлағанын көреміз.

Алатаудың мен қайттым ар жағынан,
Қамалады жау дұшпан жан-

жағымнан.
Тар жерде алып шыққан тура 

ажалдан,
Ақ Жәке, айналайын аруағыңнан...
Жанқожа батыр туралы жазылған, 

айтылған жыр-толғаулардың кейбіреу-
ле  рінің түпнұсқалары толық сақталмаса 
да, батыр туралы мағлұматтар оны қо-
шеметтеп, дәріптеуге жетерлік. Сон-

дықтан, тарихи-танымдық туындыларды 
кейінгі ұрпаққа насихаттаумен қатар, 
ерлігі мен даңқын халыққа жеткізетін 
белгілі шаралар қажет.

Биылғы күзде бабаға арналған үл кен 
мерейтойлық шаралар өткізіледі. Жа-
қында Жанқожа батыр ескерткіші бой 
көтеретінін есітіп қуаныш құшағына бө-
лендік. Көпшіліктің пікірі ескеріле келе, 
батырдың ереулі аттың ерінде отырған 
ескерткішінің жаңа жобасы жасалады 
деп есіттік. Ел қорғаған ердің қайсар 
бейнесі, қаһарман рухы ұрпағымызға 
ұран, ұлтқа өнеге болмақ.

Әділхан ЕРЖІГІТҰЛЫ,
Еркін АҚҚАЛИҰЛЫ.
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Соңғы жылдары 
балаларда кездесетін түрлі 
жұқпалардың алдын алу 
үшін егілетін вакциналарға 
ата-аналар қарсылығы бой 
көрсеткенінен хабардармыз. 
Бұл, әсіресе, денсаулық 
сақтау қызметкерлерінің 
алаңдаушылығын тудыруда. 
Өйткені, екпесіз ұлттың ертеңі 
бұлыңғыр екенін дамыған 
елдердің медицинасы да 
мойындаған. 

Өкініштісі, балаларына 
екпе жасауға қарсылық 
танытқандардың дені дін 
жолындағы ата-аналар көрінеді. 
Ғаламтордағы түрлі арандатушы 
ақпараттарға да сеніп, ұл-
қыздарына вакцина салдырудан 
бас тартқан замандастарымыз да 
жетерлік. Тақырыпты кеңінен ашу 
үшін біршама мәліметтерді теріп, 
мамандар пікіріне құлақ асқанды 
жөн көрдік.

Аурудан сан ғасыр 
бұрын сақтанғанбыз

Балаларға екпе (вакцинация) жасау 
– адамзаттың үздік жетістіктерінің бірі. 
Екпе арқылы жер шарында миллиондаған 
бала өлімнен, мүгедектіктен аман қалды. 
Бір кездері талай тағдырды үзген шешек 

(оспа) ауруының жойылуы бұл сөзіміздің 
дәлелі. 1977-жылғы қазаннан бастап 
дүниежүзінде шешекпен ауырған бірде-бір 
науқас тіркелмеген. Осыған байланысты 
КСРО заманында 1979 жылы шешек 
ауруына қарсы балаларды егу тоқтатылып, 
екпе күнтізбесінен ысырылды. Күні 
бүгінге дейін қауіпті жұқпалы аурулардың 
қатарында болған полиомиелит те 
жойы  лу дың аз-ақ алдында, бұл да екпе 
жасаудың нәтижесі. 

Медицинаның тарихына үңілсек, 
инфекцияның иммундық алдын алу 
шарасын 1796 жылы ағылшын дәрігері 
Эдвард Дженнер алғаш екпе жасаудан 
бастапты. Ол Лондонда шешекке қарсы 
екпе бекеттерін ашып, ауруға қарсы 
белсенді иммунизацияны жүргізуді жолға 
қойып, мұның инфекциялы аурулардың 
алдын алудағы ең нәтижелі әдіс екендігін 
дәлелдеді. Осы тұста айта кетерлігі, қазақ 
топырағында шешекке қарсы екпе әдісін 
Жәнібек хан мен Жиренше шешеннің 
замандасы, 1388-1487 жылдары өмір сүрген 
Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы енгізген. 
Яғ ни, ол бұл әдісті еуропалықтардан 
бірнеше ғасыр бұрын пайдаланған және 
өзінің «Шипагерлiк баян» атты еңбегінде 
жариялаған.

Баланың тағдырына 
балта шаппасақ еді...

Тарихы екі ғасырға тартатын екпе 
жасау халықтың 95 пайызын қамтығанда 
ғана нәтижесін көрсетеді. Тіпті, бұл жолмен 
бірқатар онкологиялық аурулардың да 
алдын алуға болады. Мәселен, әйелдерде 
кездесетін адам папилломасы вирусының 
салдарынан туындайтын жатыр мойнының 
обырын жасөспірім қыздарға екпе жасау 
арқылы жоюға болатындығын бүгінде 
клиникалық иммунология дәлелдеді. 
Және бұл жетістікті жүзеге асыру 
елімізде қолға алынуда. Өкініштісі 
сол, Ақтөбе облысының денсаулық 
сақтау департаментінің өткен жылғы 
қорытындысына сүйенсек, аймақта 765 
бала толық көлемде екпе алмаған. Атырау 
қаласы бойынша түрлі аурудан қорғайтын 
вакцинадан 935 ата-ана мүлдем бас 
тартқан. Мұның себебі де белгілі, аталған 
аудандарда кейбір діни ағымдардың ата-
аналарға ықпалы әлі де күшті. Екпеден 
бас тартушылық Қазақстанның басқа 
да облыстарында баршылық. Мамандар 
түсіндіру жұмыстарын жиілету қажеттігін 
айтады. Өйткені, бүгінде түрлі ақпарат 
көздерінде вакцинацияны түкке жарамсыз 
ететін пікірлер де жұртты шатастыруда. 

Дәрігерлердің айтуынша, вакцина 
биопрепарат болған соң, егуден кейін 
асқыну (баланың дене қызуының 
жоғарылауы, жергілікті ісінулер, 
аллергиялық реакциялар, сирек 
энцефалиттер) болуы мүмкін. Бірқатар ата-
аналар осы аталған асқынуларды желеу 
қылып, екпеден бас тартуда.  Жұқпаға 
қарсы егілмеген бала сол жұқпалардың 
қайнар көзі болып саналады, яғни 
инфекцияны таратушы. Ал егілген бала, 
тіпті ауырып қалған жағдайда да ауруы өте 
жеңіл түрде өтеді.

Тегін вакцина 
тән азабынан сақтайды

2009 жылғы 30 желтоқсанда үкімет 
«Қарсы профилактикалық егу жүргізілетін 
аурулардың тізбесін, оларды жүргізу 

ережесін және халықтың жоспарлы егілуге 
жатқызылатын топтарын бекіту туралы» 
№2295 қаулы қабылдаған-ды. Сол құжатқа 
сәйкес инфекциялық және паразиттік 
ауруларға қарсы профилактикалық егулер 
республикалық және жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі. 
Екпелердің едәуір бөлігіне мемлекет 
тарапынан қаражат бөлінеді. Жергілікті 
бюджет «А» вирусты гепатиті, тұмау, 
күйдіргі, туляремияға қарсы егулерді 
қаржыландырады.

Аурулардың алдын алу мақсатында 
егілетін екпенің алғашқысы нәресте 
дүниеге келген бойда перзентханада 
егілсе, одан кейінгілері кезең-кезеңімен 56 
жасқа дейін егіліп отырады. 

«Инфекция адам таңдамайды. Егер егу 
жұмыстары жаппай жүргізілмесе, ұлттық 
генофондқа кері әсерін тигізеді. Сондықтан 
бірен-саран қарсылық көрсеткендерге де 
мұқият түсіндіру жұмыстарын қолға алып, 
міндетті түрде егу жұмыстарын жүргізу 
керек» дейді медицина мамандары. Осы 
жолдарды қуаттайтын бір дерек, жыл 
сайын вакцинаның арқасында 3 мил-
лиондай сәби ажал тырнағынан қа лып, 
750 мыңдай бала мүгедектіктен ары-
лады екен. Бұл – сарапшылардың вак-
цинасыз кезеңмен, уақытылы вакцина 
егілетін бүгінгі кезеңді салыстыра келе 
түйіндеген статистикасы. Қазіргі таңда 27 
түрлі ауруды вакцинамен ауыздықтауға 
болатыны анықталған. Яғни, жұқпалы 

ауруларға қарсы күрестегі бірден-бір 
құрал халықты егумен толық қамту екенін 
жұртшылықтың жаппай түсінуі маңызды. 

Мамандар дәл қазір елімізде нақты 
қанша ата-ананың балаларын егуден бас 
тартқанын айтып бере алмайды. Әйтеуір, 
жыл өткен сайын олардың саны артып 
бара жатқаны анық. Бір белгілісі, бүгінгі 
дамыған елдерде қауіпті ауруларға қарсы 
вакцина егілетін аурулар қатары көбейіп 
келеді. Тіпті, дамыған Еуропа елдерінде, 
әсіресе Америка мен Израильде бізде 
салынбайтын вакциналар да бар екен. Ал 
Қазақстаннан шетелге шығатын кезде 
солар ды егу талап етілетін көрінеді. 
Сондықтан мамандар біздің елімізге де 
замана көшінен қалмай, қауіпті жұқпалы 
аурулардың алдын алу жұмыстарын 
күшейту қажеттігін жиі ескертеді.

Еркінбек Шохаев, дінтанушы, 
теолог:

– Ислам шариғаты балаға екпе алуға 
қарсы деп айту қате пікір деп ойлаймын. 
Мысалы, қажылар Меккеге қажылыққа 
барардың алдында түрлі ауруларға қарсы 
екпелерді қабылдайды. Олар екпе алмаған 
жағдайда, қажылық сапарын орындауға 
рұқсат берілмей жатады. Сондай-ақ, Әл-
Азхар университеті ғұламалар кеңесі, Сауд 
Арабия, Марокко, т.б. мұсылман елдерінің 
пәтуа бөлімдері түрлі жұқпалы ауруларға 
қарсы екпе алудың шариғатқа қайшы 
келмейтіндігі жөнінде өз пәтуаларын 
берген. Себебі, екпе алу шариғат үкімі 
бойынша қандайда бір аурудан емделу 
үшін дәрі қабылдаумен тең. Халқымыз 
да «ауырып ем іздегенше, ауырмайтын 
жол ізде» дейді емес пе. Меніңше, екпе 
алу бойынша туындап отырған проблема 
көп жағдайда дәстүрлі емес діни ағым 
ерушілерімен байланысты болып отыр. 

Ислам дінінің екпе алуға рұқсат 
ететіндігіне дәлел ретінде төмендегі 
дәйектерді келтіруге болады:

1. Пайғамбар (с.ғ.с): «Кім де кім 
таңертең «Аджуа» құрмасынан жеті 
данасын жейтін болса, ол кісі денсаулыққа 
зиян тиетін ауру-сырқаттардан сақтанған 
болады» дейді. Демек, бұл хадистегі 
нұсқауды түрлі аурулардың алдын алатын 
екпенің бір түрі ретінде қабылдауға 
болады.

2. Ислам дінінде жаңа туған нәрестеге 
пайғамбар сүннеті ретінде «Тахник» 
шарасы жасалады. Яғни, нәрестенің әкесі 
немесе үлкен кісі өзі шайнаған құрманың 
сөлін алып, баланың таңдайына жағып 
ары-бері жүргізеді. Осылайша сәбидің 
жаман ауруларға қарсы иммунитеті 
жасанды түрде (қолдан) күшейтіледі.

3. Екпе алу Аллаға тәуекел етуге 
қайшы келмейді. Себебі, Пайғамбар 
(с.ғ.с) «Сау адамды ауру адамның қасына 
кіргізбеңдер» деген. Яғни, бұл – жұқпалы 
аурулардан сақтанудың жолы. 

4. Пайғамбардың (с.ғ.с) жаман ауру-
лардан сақтану мақсатында «Арыстаннан 
қалай қашсаң, алапес адамнан солай қаш» 
деген хадисі келеді.

Олай болса, біз де түрлі жұқпалы 
ауру лардан қазіргі және болашақ буынды 
қорғаудың шариғатқа қайшы келмейтін 
шараларын қабылдауымыз қажет деп 
санаймын.

Асан ЫСТЫ,
«e-islam» ақпараттық 
порталының тілшісі. 

ЕКПЕ БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫНА  
ЗИЯН БА?
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Әзіл – көпшіліктің көңілін 
көтеріп қоймай, тыңдап, 
көріп отырған адамға ой 
салып, ойландыратын ерекше 
құрал десек болады. Бүгінде 
айтар әзіл-қалжыңың өткір 
де жарасымды, шынайы 
болмаса, бір қауым елді 
таңғалдыру мүмкін емес. 
Себебі, заман талабына сай 
көрерменнің де талғамы 
өзгерген. Десек те, 
көрерменнің көзайымына 
айналып, халқына риясыз 
күлкі сыйлап, көңілдеріне 
ой салып жүрген жандар да 
арамызда бар. Солардың 
бірі «Тамаша» әзіл-сықақ 
театрының бас режиссері, 
актер Асылбек Боранбаев. 
Ағамызбен әңгімелесу 
академтеатрының 
өңірімізге іссапары кезінде 
бұйырған болатын. Соны 
назарларыңызға ұсынамыз.

– Асылбек аға елге келіп жатыр
сыз. Көңілкүйіңіз қалай? Туған жер
ге қаншалықты жиі келіп тұрасыз?

– Көңіл-күйім өте жақсы. Осы 
жердің азаматы болғандықтан жүрек 
қағысым бөлек. Елді сағынып келдім. 
Тоймен келіп тұратыным болмаса, 
жиі келе бермеймін. Өзім Аралда 
ту ып өскенмін. Туған жерге сол 2-3 
жылда ағайын-туысқа сәлем беруге, 
балаларыма елді көрсетуге арнайы 
келемін. Менің қайдан шыққанымды, 
қай жерде өскенімді көрсін деп 
оларды әкеліп, Аралдың топырағына 
аунатып, түйесіне мінгізіп қайтатын 
кезім болады.

– Шығармашылық жолыңыз 
жайлы айтып өтсеңіз.

– Менің шығармашылық жолым 
1989 жылы Т.Жүргенов атындағы 
Ал маты мемлекеттік театр және 
көр кем-сурет институтына түсуден 
басталды. Сол жерде ҚР халық әр-
тісі Тұңғышбай Жаманқұловтың 
ше  берханасынан бітіріп шықтым. 
1992 жылы М.Әуезов атындағы қа-
зақ мемлекеттік академиялық дра-
ма театрының актері болып қа был-
дандым. Қазір де өзімнің басты жұ-
мысым осы театрда қызмет атқарып 
келемін. Бұл жер мені талай рөлдерде 
ойнап, шыңдалуыма, талай биіктерге 
жетуіме мүмкіндік берді. Бүгінде 
мен Қазақстан жастар сыйлығының 
лауреаты, 2011 жылы Елбасының 
Жар лығымен ҚР еңбек сіңірген қай-
раткері атандым. Осының барлығы 
20 жылдық еңбектің нәтижесі деп 
ойлаймын.  

– Қазіргі сәтте «Тамаша» әзіл
сықақ театрында да бас ре жис
серсіз. Екі жақтың жұмысын қатар 
алып жүру ауыр емес пе?

– Иә, ағаларымыз аманат етіп 
кеткен театрды басқарып жүр мін. 
Жақында «Тамашаның» 35 жыл-
дық мерейтойын өткіздік. Өкініш-
тісі, театрдың негізін қалаған ағала-
рымыздың ортамызда болмауы. 
Де    ген мен, өздері болмаса да, елге, 
ха  лыққа қалдырған  өнер ошағының 
жұмысын барынша өркендетуге ты-
ры сып жатырмыз. Қос театрдың 
мақ саты – халыққа қызмет ету. Сон -
дықтан маған ауыр емес. Ки но ға 
да түсіп, театрда рөлімізді сом  дап, 
«Тамашаның» да жұмысын жан -
дандыруға үлгеріп жатырмын. Қар-
балас тіршілікке үйреніп кеткен-
діктен, өзіме ыңғайлы.

– «Тамаша» дегенде бірінші көз 
алдымызға Құдайберген Сұлтанбаев, 
Мейірман Нұрекеев, Тоқсын Құлы
беков ағаларымыз келеді. Олардың 
орны бір төбе болатын. Театрдың 
бү гінгі жастары осы кісілердің ор
нын толтыра алып жүр ме? Жас
тардың деңгейі қандай?

– Ол кісілердің орнын ешкім 
толтыра алмайды. Өзіңіз айтып отыр-
ғандай, орны бөлек жандар. Өйткені, 
сатираны халыққа таныстырып, 

әзіл-сықақ театрының негізін қалап, 
шы мылдығын ашқан сол кісілер 
ғой. Бірақ өмір болғаннан кейін аға 
толқынның ізін басатын міндетті 
түрде орта, кіші буындардың бола-
ты ны заңдылық. Бұл тарландар кет-
кенмен, басқа жас буындар келіп жа-
тыр. Қазір талантты, өнерлі жастар 
көп қой. Олардың да өздеріне тән ой-
өрнегі, өнері бар. Жастардың деңгейі 
жаман емес. Рас, баяғы «Тамашаның» 
орнын толтыра алмай жатырмыз. Де-
генмен, болашақта киелі өнер ордасы 
бәрібір қайтып келеді. 

– Қазір халық арзан күлкіден шар
шады. Әр әзілдің астынан салмақты 
ой, шынай шындықты, астарлы ақи
қатты көргісі келеді. Бірақ ондай 
дү ниелер аз. Бұл сатириктің әзілінің 
әлсіздігі ме, әлде жеткізушінің кем
шілігі ме? Неліктен көрермен тал
ғамын қанағаттандыра алмай жа
тырмыз?

– Білесіз бе, жақсы шығарма бол-
са, жақсы актер оны жандырады. Көп 
жерде өзім ойнағым келмеген дү-
ниені амалдың жоқтығынан ойнап 
жа татын кездерім болады. Өйткені, 
қазір сатирик жоқ. Саусақпен са-
нар лықтай, тіпті, сатира жазатын ав-
торлар онға да жетпейді. Ал, кезінде 
«Тамаша» неге мықты болды? Ол кез-
де «Тамаша» жалғыз болды, әрі онда 
әзіл жазатын авторлар көп болды. 
Ос панхан Әубәкіров, Берқайыр 
Аман шин, Сейіт Кенжеахметов, Шо-
на Смаханұлы, Үмбетбай Уайдин, 
Ғаб бас Қабышов сынды мықты тұл-
ғалар жазған дүниелер театрдың ға-
на емес, актерлардың да бағын жан-
дырды. Енді мынаны қараңыз, сол 
уақыттағы әзіл өз кезінде күлкілі 
еді. Тамашаның басынан бастап, 
Құ  дайберген Сұлтанбаев ағамыз ой-
наған тұсқа дейінгілерді осы кезде 
көрсем мен күлеймін. Маған күлкілі 
емес, бірақ сол кезде күлкілі болды. 
Бүгінде сол әзілмен көпшілікті күл-
діре алмайсың. Себебі, заман басқа, 
уақыт пен талап та басқа. Оның үсті-
не көрерменнің талғамы өзгерді. 
Әри не, қазір жеңіл күлкіге әуес бо-
лып кеттік. Кейбір жастарымыз 
тез танымал болғысы келеді. КВН 
ойнаймын деп өздерін театр актер-
ла рымен тең ұстайтындары да бар. 
Артист болу кез келген адамның  ма-
зағы емес. Ол үшін де оқу-білім ке-
рек, қасиет қажет. Сондықтан мен 
«Тамашаның» актерларына арзан 
әзіл ге әуес болмауды үнемі айтамын. 
Өйткені, біздің өз көрерменіміз бар. 
Біз жұртты көп күлдіре алмасақ та, 
көрсеткен әр сатирамыздың аста-
рында шынайы көп дүние жатыр. 
Кө рермен күлу үшін емес, күліп оты-
рып жылап кету үшін келу ке рек. 
Өзінің кемшілігін, қоғамда бо лып 
жатқан ақиқатты біз ұсынған шы-
ғармаларымыздан көре білуі қажет 
деп ойлаймын. 

– Соңғы 45 жылдың көлемінде 
қазақы қалжыңмен халыққа қызмет 

етіп жүрген жас театрлардың қа
тары көбейді. Бұның сатираның 
сапасына әсері қандай? Бұл театр
ларға көңіліңіз тола ма?

– Менің ойымша көбейгені дұрыс. 
Ешқайсысына да жаманшылық тіле-
меймін. Әркім қолынан келгенін 
жа  сайды. Автор жоқ заманда кімге 
кі нә артамыз? Бірақ, әрбір театрдың 
актерлары өздерінің мәдениетін білу 
керек, сахнаның қасиетін ұғынуы 
шарт. Сахна киелі, жаман іс-әрекет 
жа сасаң, сені ысырып тастайды. Мұ-
ны көп жастар түсіне бермейді, осы-
ны ұғынса деймін. Бір жағынан жас 
театрлардың қатары артқан сайын 
бәсеке туады. Бәсеке бар жерде даму, 
алға ілгерілеу бар. Қазір халықтың 
кө зі ашық, көкірегі ояу. Өзіне керегін 
алады. Уақыт өте келе сапасыз дү-
ние сахнадан өздігінен шығып қа ла-
ды. Сондықтан жас театрларға көз-
қарасым түзу. 

– Қайта  өзіңіздің шығармашы лы
ғыңызға қарай  ойыссақ. Осы уақыт
қа дейін көптеген ірі тұлғалардың 
бейнесін сомдадыңыз. Өзіңізге жа
қы ны қайсысы? Болашақта қандай 
рөлдерді сахналағыңыз келеді?

– Шынында да осы кезге дей-
ін біраз рөлдерді ойнаппын. «Қара-
көздегі» – Сырымды, «Айман-Шол-
пан» пьесасындағы – Арыстанды, 
Го  гольдің «Ревизорындағы» – Хлес-
та ковты, «Мөлдір махаббатта» – 
Мү сәпірдің, қазақтың ханы Қасым-
ханның бейнесін сомдадым. Бұлар-
дың әрқайсысының орны ерекше. 
Бұл бейнелердің менің актерлық 
қырымды танытуда, шеберлігімді 
көрсетуде маңызы зор болды. Әлі 
де ойнағым келетін рөлдер өте көп. 
Келешекте Ақан серіні, Әбілхайыр, 
Жәңгір сияқты ұлы тұлғаларды сах-
налағым келеді. 

– Сізді не нәрсе толғандырып 
жүр? Қоғамда орын алып жатқан 
жайттарды өзіңіз сомдаған бейне
лер арқылы халыққа жеткізе алып 
жүрсіз бе?

– Мені  толғандыратын дүние өте 
көп. Ең бірінші, жастардың тәрбиесі, 
дініміз, тіліміз алаңдатады. Бүгінде 
жастарымыздың дінге бет-бұрысы 
тү зелді. Бұл қуантарлық жайт, бірақ, 
өзге ағымның ізіне түспесе деймін. 
«Үлкенге құрмет, кішіге ізет» де ген-
нен де қалып барамыз. Қазіргі кезде 
әдебиетімізде орташа деңгейде. 
Оқи тын кітап таба алмайсың. Мүл-
дем жоқ деп те айта алмаймын. 
Де  генмен, бар дүниенің жарыққа 
шы  ғып, жазушыларымыздың еңбе-
гі нің насихатталуы аз. Жақсы 
ақын-жазушыларымыз тек өнер ор -
тасында ғана таныс, халыққа ке-
ңінен танылмай жатыр. Осы тұр-
ғы дан алғанда әдебиетіміздің да-
муы на ерекше көңіл бөлініп, әде-
би ет алаңына шығып келе жатқан 
жас тарды қолдайтын мемлекеттік 
бағдарлама болса деймін. Ал, осы 
сияқты келелі мәселерді өзім бей-
нелеген рөлдер арқылы көрсете алып 
жүр мін деп айта аламын. Мәселен, 
бір ғана «Қазақтар» қойылымында 
ді ні міз, тіліміз, жерімізді сақтау тура-
сында қаншама тағылымды нәрселер 
айтылады. Халықты бірлікке, та-
ту  лыққа шақыратын мұндай қойы -
лымдар жетерлік. 

– Өнер айналасындағы ауқымды 
мәселелерді талқылап бітіру мүмкін 
емес. Көптеген көкейде жүрген сау
алға жауап беріп жатырсыз. Сұқ
бат соңында өзіңіздің құрған ота
ныңыз жайын айтып өтсеңіз.

– Менің отаным – отбасым. Ата-
анам Аралда тұрады. Әйелім Гө-
зел екеуміз  үш қыз, бір ұлды тәр-
биелеп отырмыз. Олардың жақсы 
аза мат болып өсуіне барынша ең бек 
сіңірудеміз. Ендігі жерде сол ба-
лаларымның қызығын, қуанышын 
көрсек деймін.

– Әңгімеңізге рахмет.

М.ОТАРАЛЫ.

Актер, «Тамашаның» тарланы Асылбек БОРАНБАЕВ:

«ҚАЗІРГІ КӨРЕРМЕНДІ 
КҮЛДІРУ ОҢАЙ ЕМЕС»

ЖҰҚПАЛЫ  IШЕК 
АУРУЛАРЫНАН 
САҚТАНЫҢЫЗ!
Жаз шығып, күн ысыған бойда 

түрлі жұқ палы аурулардың да белең 
алатыны белгілі. Әсіресе, жедел ішек 
инфекцияның белсенділігі артады. 
Жедел  ішек  инфекциясына  жедел  
дизентерия, сальмонеллез, іш 
сүзегі  және  түр лі  гастроэнтериттер  
жатады. Жұқпалы  ішек  ауруларының  
қоздырғыштары ұсақ мик ро-
организмдер, яғни  бактериялар  
болып  та былады. Ол бактериялар  
қоршаған  ортада (жерде, суда, түрлі 
қоқыстарда,  т.б.) көп  та ралған. 
Сонымен  қатар олар тамақтарда  
ұзақ  уақыт  сақталып, кейбіреуінде  
өсіп-өнеді. 

Қазіргі кезде жіті ішек инфекциялары 
қо ғамдық денсаулық сақтау ісінің өзекті мә-
селесі болып отыр. ДДҰ бағалауына сәйкес 
жіті ішек инфекциялары балалар арасында 
бо латын барлық жұқпалы аурулардың ішінде  
екінші орында және әлемдегі балалар өлімі 
құрылымында 4-ші орында тұр. Жұқпалы 
ауру лармен тіркелген аурушаңдықтар бойын-
ша ауылдық елді-мекендерден гөрі қала тұр-
ғындарының аурушаңдығының үлес салмағы 
жоғары болып отыр. 

Бұл дертті халық арасында «кір қол дың 
ауруы» деп атайды. Ауа райының қолай-
сыздығына байланысты эпидемиялық ахуал 
күр деленіп отыр, сондықтан тазалыққа ерек-
ше сақтықпен қарамаса, баланың да, жас пен 
кәрiнiң де iш ауруын жұқтырып алуы әб ден 
мүмкiн. Аса жұқпалы әрi асқындырып ал-
ған жағдайда өте қауiптi бұл дерттiң не гiзгi 
таратушысы – шыбын-шiркейлер мен та ра -
қандар. Сондай-ақ даладан келген бетте қол-
ды жумай, бiрден дастарқанға ұмтылу сияқты 
әдет те iшек ауруына ұрынуымен аяқталуы 
мүм кiн. 

Жұқпалы iшек ауруларының таралу се-
бе бi сан алуан: қайнамаған су, сапасы тө мен 
тағам, қолды жумай жеген тамақ, т.б. Iшек 
инфекциялары сәбилер арасында көп кез-
деседi. Жас аналар бөбектерiн емшектен ер те 
шығарып жiбередi де, сүт қоспаларымен қо -
ректендiредi. Олардың тағы да жаман әдет -
терi тамақты өздерi аузымен шайнап ба рып 
баланың аузына салуы мен емiзiкше-соскасын 
аузымен тазалаған болып балаға бе ру лерi 
дұрыс емес. Оның аяғы осындай ке селге 
соқтырып отырады.

Күнделікті тұтынатын тағам өнiмдерi то-
ңа зытқышта сақталады. Тоңазытқышқа та ғам-
дарды орналастырғанда жемiс-жидектер мен 
сүт өнiмдерiнiң шикi ет пен балықтың жа нына 
қойылмауына аса мән берiлу керек. Егер де 
осы сақтау ережелерi орындалмаса, саль мо-
нелланы жұқтырып алу қаупi жоғары бо лады.

Жедел iшек  ауруларыменен  адам  ағза сы-
на  қоздырғыштар  түскеннен  кейiн  бiрнеше  
са ғаттан  соң  немесе 1-2  күнде   ауруы  мүм-
кiн.  Адамда   әлсiздiк,  басы  ауруы,  жүрегi  
ай нуы,  лоқсу,  құсу  пайда  болады.  Сонымен  
қа тар  iшек  ауруларының  кейбiр  түрiнде  
(мы салы:  дизентерияда)  адамның  iшi  қатты   
бү рiп  ауырып,  iшi  өтедi.  Дене  қызуы  көте-
рi лiп,  тамаққа  тәбетi  азаяды.  Адамның  iшi  
өтуi  күнiне 4-5  реттен,  10-15  ретке  дейiн  
бо лады.

Ауру  осы  аталған  белгiлердiң  бiр-екеуi-
нiң  пайда  болуымен  2-3  күнде  жеңiл  түрде  
өтуi  мүмкiн,  бiрақ  бұл  науқас  өзiн  саумын  
деп  есептеп,  айналасындағы  адамдарға  қау-
iп  төндiредi.  Сонымен  қатар  ауру  одан  әрi  
меңдеп,  науқасты  ауыр  халге  жеткiзуi  мүм-
кiн.  Сондықтан  сырқат  адам  тез  арада  дә-
рiгерге   көрiнiп  ем  қабылдауы  қажет.

”Жұғын бар жерде шыбын бар, шыбын 
бар жерде шығын бар” деген нақылды 
ұмытпайық. Даладағы әжетхананы, үй ма-
ңай ындағы тамақ қалдықтары төгiлген ұра-
ны үнемi дезинфекциялап, гигиеналық-сани-
тарлық талаптарды қатаң сақтаудың маңызы 
зор.

 Ботагөз ҚАРЫМСАҚОВА,
 облыстық салауатты  өмір салтын 

қалыптастыру орталығының маманы.                                          

ХАБАРЛАНДЫРУ
7 мамыр күні Шиелі ауданы, Тартоғай ауылының 

тұсында бірнеше адам өліміне әкеп соқтырған ауыр 
жол-көлік апатын көрген-білген адамдар болса, ОІІД 
анықтау басқармасының 8 (7242) 29-56-80, 29-56-81 
телефондарына хабарласуын сұраймыз.
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ҚҰЖАТ
Қызылорда облысы әкімдігінің 2014 жылғы 22 сәуірдегі №558 қаулысы
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 02.06.2014 жылы № 4690 тіркелген

«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында 
таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін  бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 

жылғы 23 қаңтардағы Заңына және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі 
Заңына сәйкес Қызылорда облысының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таратылатын шетелдік мерзімді 
баспасөз басылымдарын есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Қызылорда облысы әкімінің орынбасары А.Ш.Әлназароваға жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі, бірақ «Ақпарат 

саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 5 
наурыздағы №180 қаулысы қолданысқа енгізілгеннен бұрын емес.

Қызылорда облысының әкімі    Қ. Көшербаев.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2014  жылғы «___»_________№ ___қаулысымен бекітілген

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таралатын шетелдік 
мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Қызмет берушінің атауы: «Қызылорда  облыстық ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – көрсетілетін 
қызметті беруші).

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) Қызылорда облысы бойынша «Халыққа қызмет көрсету орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының филиалы, оның 

бөлімдері мен бөлімшелері (бұдан әрі - Орталық );
3) www.e.gov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы  (бұдан әрі - портал) арқылы жүзеге асырылады.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нәтижесі -  облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында тараты-

латын шетелдік мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алу туралы анықтама (бұдан әрі - анықтама).
Анықтаманы қағаз жеткізгіште алуға өтініш берілген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі электрондық форматта 

рәсімделеді, басып шығарылады және көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының қолымен және мөрмен расталады.
4. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.            

2. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің 
(қызметкерлерінің) іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

5 Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рәсімді (іс-қимылды) бастауға негіздеме: көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге, Орталыққа не портал арқылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 05 наурыздағы  №180 қаулысымен 
бекітілген «Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таратылатын шетелдік мерзімді баспасөз басылымда-
рын есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан әрі - стандарт) 1-қосымшасына сәйкес өтініш ұсынуы.

6. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындаудың ұзақтығы:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері құжаттарды қарайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына 

жолдайды (он бес минуттан аспайды);
3)  көрсетілетін қызметті берушінің басшысы  құжаттарды қарайды және орындаушыға жолдайды (он бес минуттан аспайды);
4) орындаушы құжаттарды қарайды,  анықтаманы дайындайды және көрсетілетін қызметті берушінің басшысына ұсынады  (сегіз  

жұмыс күні  ішінде);
5) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы анықтамаға қол қояды және кеңсе қызметкеріне жолдайды (он бес минуттан аспай-

ды);
6) кеңсе қызметкері қызмет анықтаманы тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға береді (он бес минуттан аспайды).

3. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызмет беруші мен  құрылымдық бөлімшелердің 
(қызметкерлердің) өзара іс-қимыл тәртібінің сипаттамасы

 
7. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын қызмет берушінің, құрылымдық бөлімшелердің (қызметкерлердің) тізбесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері;
3) орындаушы;
4) Орталық қызметкері; 
5) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері.
8. Құрылымдық бөлімшілер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) реттілігі мен ұзақтығы көрсетілген 

рәсімдер (іс-қимылдар) сипаттамасы осы регламенттің 1-қосымшасында келтірілген.
9. Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы осы регламенттің 

2-қосымшасына сәйкес әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) өту блок-схемасында келтірілген.

4. Халыққа қызмет көрсету орталығымен және (немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тәртібін, сондай-ақ 
мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тәртібінің  сипаттамасы

10. Қызметті Орталық арқылы көрсету кезіндегі көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы әрекеттерінің 
кезектілігі мен жүгіну тәртібінің сипаттамасы:

1) көрсетілетін қызметті алушы Орталыққа стандарттың 9-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынады;
2) Орталық қызметкері құжаттарды тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы 

қолхат береді, онда мыналар көрсетіледі:
өтініштің қабылданған нөмірі мен күні;
сұратылған мемлекеттік қызметтің түрі;
қоса берілен құжаттардың саны мен атауы атауы;
құжаттарды беру күні (уақыты) және орны;
құжаттарды рәсімдеу үшін өтінішті қабылдаған ХҚО қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты;
көрсетілетін қызметті алушының, оның өкілінің толық аты-жөні және олардың олардың байланыс телефондары неме-

се көрсетілетін қызметті алушы стандартта көзделген тізбеге сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда, өтінішті 
қабылдаудан бас тартады және стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қолхат береді;

егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмеген болса, мемлекеттік қызметті көрсету кезінде ХҚО 
қызметкерлері ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті 
алушының жазбаша келісімін алады;

3) Орталықтың жинақтау бөлімінің қызметкері құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге қайта жолдайды (бір жұмыс күні 

1 Іс-әрекеттің (барысы, 
жұмыстар  ағыны) нөмірі

1 2 3 5 6

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің атауы

Көрсетілетін қызметті 
берушінің кеңсе 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің 
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің кеңсе 
қызметкері

3 Іс-әрекеттердің (үдерістің, 
операция рәсімінің) атауы 

және олардың сипаттамасы

құжаттарды тіркейді құжаттарды 
қарайды

анықтаманы 
дайындайды

анықтамаға қол 
қояды

анықтаманы 
тіркейді

4 Аяқталу нысаны (деректер, 
құжат, ұйымдастыру-

өкімдік шешім)

құжаттарды  
көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысына 

жолдайды

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

анықтаманы 
кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті алушыға 
береді

5 Орындалу мерзімі 15  минуттан аспайды 15 минуттан 
аспайды

8 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы  әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген құрылымдық 
бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

Көрсетілетін қызметті алушы  Орталыққа жүгінген кезде

1 Іс-әрекеттің 
(барысы, 

жұмыстар 
ағыны)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Құрылымдық 
бөлімшелердің 

атауы

Орталық 
қызметкері

Орталықтың 
жинақтау 
бөлімінің 

қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің  кеңсе 
қызметкері

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің  
басшысы

    Орындаушы Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің  
басшысы

Көрсетілетін 
қызметті 

берушінің  кеңсе 
қызметкері

Орталық 
қызметкері 

3 Іс-әрекеттердің 
(үдерістің, 
операция 

рәсімінің) атауы 
және олардың 
сипаттамасы

құжаттарды 
тіркейді құжаттарды 

көрсетілетін 
қызметті 

берушіге қайта 
жолдайды

құжаттарды 
тіркейді

құжаттарды 
қарайды

анықтаманы 
дайындайды

анықтамаға қол 
қояды

анықтаманы 
тіркейді

анықтаманы 
тіркейді 

4 Аяқталу нысаны 
(деректер, құжат, 

ұйымдастыру-
өкімдік шешім)

көрсетілетін 
қызметті 
алушыға 

құжаттардың 
қабылдағаны 

немесе 
құжаттарды 

қабылдаудан бас 
тарту туралы  
қолхат береді

құжаттарды 
көрсетілетін 

қызметті 
берушінің 

басшысына 
ұсынады

құжаттарды 
орындаушыға 

жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті  берушінің 
басшысына 
жолдайды

анықтаманы 
кеңсе 

қызметкеріне 
жолдайды

анықтаманы 
Орталыққа 
жолдайды

анықтаманы 
көрсетілетін 

қызметті 
алушыға (не 
нотариалды 
расталған 
сенімхат 

бойынша оның 
өкіліне) береді

5 Орындалу 
мерзімі

15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде ішінде 
(мемлекеттік 

қызмет көрсету 
мерзіміне 
кірмейді)

15 минуттан 
аспайды

15 минуттан 
аспайды

8 жұмыс күні ішінде 15 минуттан 
аспайды

1 жұмыс күні 
ішінде

15 минуттан 
аспайды

«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таралатын шетелдік 
мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алу » мемлекеттік көрсетілетін қызмет  регламентіне 2- қосымша

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту блок-схемасы 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде 

Әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігі сипаттамасының  өту блок-схемасы 

Көрсетілетін қызметті алушы Орталыққа жүгінген кезде

«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таралатын шетелдік 
мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алу» мемлекеттік көрсетілетін  қызмет  регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл ди-
аграммасы

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы жүгінген кезде 

Қызылорда облысының дін істері 
бас қармасы мемлекеттік мекемесі бос 
әкімшілік мемлекеттік лауазымға орна
ласуға конкурс жариялайды: (тел.;/ факс 
8(7242) 605327, электрондық пошта мекен
жайы: din.gov.kz@mail.ru),  Қызылорда 
қаласы,  облыстық мекемелер үйі, Сұлтан 
Бейбарыс көшесі, нөмірсіз, 3 қабат, 315 
кабинет. 

1. Қызылорда облысының дін істері 
басқармасының діни бірлестіктермен бай

ланыстар бөлімінің бас маманы, (индексі 
023), санаты  DО4 (бір орын). Қызмет 
атқарған жылдарына байланысты әкімші
лік мемлекеттік қызметкердің лауазымдық 
жалақысы 64063 теңгеден 86485 дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алма
ғанда). «Б» корпусы бос мемлекеттік әкім
шілік лауазымға орналасуға конкурс жа
риялайды:

Негізгі функционалдық міндеттері: 
Облыс аумағында тіркелген діни бір лес-

тіктердің, діни оқу орындардың, миссионер-
лердің қызметін зерделеу және талдау 
жүргізілуін, басқарма басшылығының тапсыр-
ма ларын уақытылы және сапалы орындау, 
облыстағы діни ахуал жайында тоқ сандық 
есептер мен ақпараттық анықтамаларды 
дайындалуын, діни бірлестіктер, ғибадат 
объектілері туралы ақпараттық дерекқорды 
есепке алуды, толықтыру мен өзгеріс енгізуді 
жүзеге асыруды, экстремизм мен лаңкестікке 
қарсы әрекет етуге бағытталған ақпараттық-
насихаттау іс-шараларды өткізуді, облыс 
әкімдігі жанындағы Діни бірлестіктермен 
бай ланыстар жөніндегі кеңес қызметін үй-
лес тіруді, басқарма құзыреті шегінде жергі-
лікті атқарушы органдармен және діни бір-
лестіктермен бірлесіп жұмыс жасау және 
лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес басқа да 
міндеттер.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі 
талаптар:  

Жоғары гуманитарлық (мүмкіндігінше 
дінтану, теология мамандықтары бойынша) 
немесе заңгерлік немесе әлеуметтік ғылымдар 
немесе жергілікті мемлекеттік басқару немесе 
филологиялық білім;

- Мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем 
емес немесе осы санаттағы нақты лауазымның 
функциОналдық бағытына сәйкес облыстарда 
екі жылдан кем емес жұмыс өтілі бар болған 
жағдайда ортадан кейінгі білімі барларға 
рұқсат етіледі;

- Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, Қазақстан Республикасының «Қазақ-
стан Республикасының Президенті туралы», 
«Қазақстан Республикасының Парламенті 
және оның депутаттарының мәртебесі туралы», 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі тура-
лы» конституциялық заңдарын, Қазақстан 

Республикасының «Мемлекеттік қызмет ту-
ра лы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы», «Әкімшілік рәсімдер туралы», 
«Нормативтік құқықтық актілер туралы», 
«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі туралы», «Діни қызмет және 
діни бірлестіктер туралы» заңдарын және 
конфессияаралық келісім, азаматтардың діни 
сенім бостандығына құқықтарын қамтамасыз 
ету және діни бірлестіктермен өзара іс-
қимыл жасау саласындағы қатынастарды 
реттейтін Қазақстан Республикасының бас-
қа да нормативтік құқықтық актілерін, 
«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты стратегиясын 
білуі, осы санаттың лауазымдары бойынша 
функционалдық міндеттерді орындау үшін 
қажетті басқадай міндетті білімі.

-Компьютерде жұмыс істеу қабілеті, 
мамандығы бойынша жұмыс тәжірибесі.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
 1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес 

толтырылған сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қара-
шадағы №907 бұйрығымен бекітілген 
(Қазақ стан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 
21 желтоқсанда № 6697 болып тіркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама; 

6) Қазақстан Республикасы азаматының 
жеке куәлігінің көшірмесі; 

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті 
мәннен төмен емес нәтижемен тестілеуден 
өткені туралы қолданыстағы сертификат (неме-
се нотариатты куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге 
асырмаған және конкурс жарияланған 
бос лауазым бойынша жұмыс өтілі талап 
етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында 
көрсетілген құжатты ұсыну талап етілмейді. 
Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну 
конкурс комиссиясының оларды қараудан 
бас тартуы үшін негіз болып табылады. 
Мемлекеттік қызметшілермен тапсырылатын 
3) және 4) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі 
(кадр қызметі) куәландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, 
кәсiби шеберлiгiне және беделіне қатысты 
(бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың 

көшiрмелерi, мiнездемелер, ұсынымдар, 
ғылыми жарияланымдар және өзге де олардың 
кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере 
алады.  Азаматтар жоғарыда аталған 
құжат тігілетін мұқабада орналастырылған 
құжаттарды қолма-қол тәртіпте немесе почта 
арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере 
алады.

Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды 
хабарламада көрсетілген электрондық почта 
мекен-жайына электронды түрде бере алады. 
Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда көрсетілген 
құжаттарды электрондық почта арқылы 
берген азаматтар құжаттардың түпнұсқасын 
әңгімелесу басталғанға дейін бір жұмыс күн 
бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда аталған 
құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда 
тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы 
хабарландыру БАҚ-та («Кызылординские 
вести» және «Сыр бойы» басылымдары) соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде «Қызылорда облысының дін істері 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 120000, 
Қызылорда қаласы, облыстық мекемелер үйі, 
Сұлтан Бейбарыс көшесі, нөмірсіз, 3 қабат, 315 
кабинетте қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер 
конкурс комиссия шешім қабылдаған күннен 
бастап екі жұмыс күні ішінде әңгімелесу 
өткізу күні туралы конкурс комиссиясының 
хатшысымен хабарландырылады. Хабарлан-
дыру қатысушылардың электрондық мекен-
жайларына және ұялы телефондарына ақпарат 
жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Қызылорда 
облысының дін істері басқармасы» мемлекет-
тік мекемесі, Қызылорда қаласы, облыстық 
мекемелер үйі, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 
нөмірсіз, 3 қабат, 315 әңгімелесуге шақырған 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашық-
тылығы мен объективтілігін қамтамасыз ету 
үшін оның отырысына байқаушыларды қатыс-
тыруға жол беріледі.

 Конкурс комиссиясының отырысына 
байқаушылар ретінде Қазақстан Республикасы 
Парламентінің және барлық деңгейдегі мәс-
лихат депутаттарының, Қазақстан Рес пуб-
ликасы заңнамасында белгіленген тәр тіп-
те аккредиттелген бұқаралық ақпарат құ-
ралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, 
қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес 
ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың 
және саяси партиялардың өкілдері, уәкілетті 
органның қызметкерлері қатыса алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының 

отырысына қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу 
басталуына 1 жұмыс күні қалғанға дейін 
кешіктірмей персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін 
тұлғалар персоналды басқару қызметіне 
(кадр қызметіне) жеке басын куәландыратын 
құжаттың көшірмесін, ұйымдарға тиесілілігін 
растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның 
басшысымен (жауапты хатшы) конкурс ко-
миссиясының отырысына сарапшылардың 
қа тыс тырылуына жол беріледі. Сарапшы ре-
тінде конкурс жариялаған мемлекеттік ор-
ганның қызметкері болып табылмайтын, бос 
лауазымның функционалдық бағыттарына 
сәй кес облыстарда жұмыс тәжірибесі бар 
тұл ғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу 
және жоғарылату бойынша мамандар, басқа 
мемлекеттік органдардың мемлекеттік қыз-
мет шілері, Қазақстан Республикасы Парла-
ментінің және мәслихат депутаттары қатыса 
алады.   

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкім-
шілік лауазымына үміткерлер Қазақстан 
Рес публикасы Мемлекеттік қызмет істері 
агент тігінің Астана, Алматы, Атырау, Көк-
ше тау, Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, 
Пет ропавл, Қостанай, Қызылорда, Қара-
ған ды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау және 
Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді.

 D-O-4- cанаты үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); 
логикалық тест (10 тапсырма); Қазақстан 
Республикасының заңнамасын білуге арнал-
ған тестке Қазақстан Республикасының 
Конс титуциясы (15 сұрақ); «Қазақстан Рес-
публикасының Президенті туралы» (15 сұрақ)  
Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңдары; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 
сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» (15 сұрақ), «Әкімшілік рәсімдер 
туралы» (15 сұрақ), «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы»                    
(15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 
сұрақ) Қазақстан Республикасының заңдарын 
бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi.

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын 
(әңгімелесу өтетiн жерге келу және қайту, 
тұратын жер жалдау, байланыс қызметiнiң 
барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

\
«Қызылорда облысының дін істері 

басқармасы» мемлекеттік мекемесінің  
конкурстық комиссиясы.

ішінде, мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді);
4)  құжаттар қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 

бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 6-тармағының 2,3,4,5-тармақшаларына сәйкес жүзеге асырылады;
5)  көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе қызметкері анықтаманы тіркейді және Орталыққа  жолдайды (бір жұмыс күні ішінде);
6) Орталық қызметкері анықтаманы тіркейді және көрсетілетін қызметті алушыға (не нотариалды расталған сенімхат бойынша 

оның өкіліне) береді  (15 минуттан аспайды).
10. Қызметті портал арқылы көрсету кезіндегі қызмет көрсетуші мен көрсетілетін қызметті алушы әрекеттерінің кезектілігі мен 

жүгіну тәртібінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеледі және көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасымен 

куәландырылған (бұдан әрі - ЭЦҚ) электрондық өтініш пен стандарттың  9-тармағына сәйкес құжаттарды жолдайды;   
2) орындаушы электрондық өтініш пен құжаттарды қабылдайды және көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 

құжаттардың қабылданғаны  туралы және қызмет нәтижесін алу күні көрсетілген хабарлама-есеп жолданады (15 минуттан аспайды);
3) электрондық өтініш пен құжаттар қабылданғаннан кейін мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимылы осы регламенттің 6-тармағының 2,3,4,5-тармақшаларына 
сәйкес жүзеге асырылады (сегіз жұмыс күні ішінде);

4) орындаушы мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесін тіркейді және көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жол-
дайды (15 минуттан аспайды).

Мемлекеттік қызмет көрсетуге тартылған графикалық нысандағы ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимыл диа-
граммасы осы регламенттің 3-қосымшасында келтірілген.   

5. Мемлекеттік қызмет көрсететін лауазымды тұлғалардың жауапкершілігі
11.  Көрсетілетін қызметті беруші мен Орталық басшылары (бұдан әрі – лауазымды тұлғалар) мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

көрсетуге жауапты тұлғалар болып табылады.
Лауазымды тұлғалар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік қызмет көрсетуге 

жауапкершілікте болады.
 12. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша әрекеттерге (әрекетсіздікке) шағымдану стандарттың 3-бөліміне сәйкес 

жүргізіледі.
 13. Қызмет көрсету жөнінде ақпарат алуға, сондай-ақ, оның сапасын бағалау (оның ішінде шағымдану) қажет болған жағдайда 

ақпарат алу үшін байланыс телефондарының нөмірі:  8 (7242) 605319, бірыңғай байланыс орталығы (1414).

«Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таралатын шетелдік 
мерзімді баспасөз басылымдарын есепке алу»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1- қосымша

Құрылымдық бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы әрбір рәсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығы көрсетілген құрылымдық 
бөлімшелер (қызметкерлер) арасындағы рәсімдер (іс-қимылдар) реттілігінің сипаттамасы 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
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1. Жалпы ереже
1. Осы Қызылорда облысының елді 

мекендерінде иттер мен мысықтарды асы
рау және серуендету, қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды аулау және жою қағидасы 
(әрi қарай  Қағида) Қызылорда облысы 
аумағында иттер мен мысықтарды асырау 
және серуендету, қаңғыбас иттер мен мы
сықтарды аулау және жою тәртібін бел
гілейді.

2. Қағида, меншiктiк нысанына қара
мастан, иттер мен мысықтарды ұстайтын 
барлық жеке және заңды тұлғаларға (бұдан 
әріиелер) қолданылады.

3. Қағида «Әкiмшiлiк құқық бұзушылық 
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 30 қаңтардағы Кодексiне, «Қазақстан 
Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк 
басқару және өзiнөзi басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңына және «Ветеринария 
туралы» Қазақстан Республикасының 2002 
жыл ғы 10 шілдедегі Заңына сәйкес әзiр
ленді. 

2. Иттер мен мысықтарды 
асырау шарттары

4. Иттер мен мысықтарды ұстайтын 
иелерiне санитариялықгигиеналық, зооги
гие налық талаптарды және ветеринариялық 
(ветеринариялықсанитариялық) қағи далар
ды ұстану керек. 

5. Көп пәтерлі тұрғын үйлердiң және 
жатақханалардың ортақ пайдаланылатын 
орындарында (кіреберістер, баспалдақтар, 
лифтілер, шатырлар, төбелер, подвалдар), 
со нымен қатар балкондарда және лоджия

ларда иттер мен мысықтарды ұстауға жол 
берілмейді.    

6. Меншігінде, иелігінде, пайдалануында 
жеке тұрғын үйі бар тұлғалар иттерін, жеке 
ауласы аумағында ұстау керек, сондайақ 
жеке ауласының кіреберісіндегі дарбазада 
ит бар екендігі туралы ескерту белгісі болуы 
қажет.

7. Иттер мен мысықтардың иелерінде 
иттер мен мысықтарға ветеринариялық ме
кемелер беретін ветеринариялық паспорт
тардың болуы міндетті.

3. Иттер мен мысықтарды 
асырау тәртiбi

8. Иттер мен мысықтардың иелерi 
мiндеттi:

1) иттер мен мысықтарды ауруға кү
дікті болуына байланысты кенеттен құ
лауы жағдайында ветеринариялық қыз
мет мамандарының келуіне дейін оқшау
ландыруға;

2) иттер мен мысықтар өлекселерін 
жергілікті атқарушы органдар белгілеген 
орындарда жоюды ұйымдастыру бойынша 
кідіріксіз шаралар қолдануға;

3) ветеринариялық мекемелердің ма
мандарына олардың негізделген талабы 
бойынша қарауға, диагностикалық зерттеу
ге және емдеуалдын алу шаралары, егу, 
вакцинация жүргізу үшін жануарларды 
кедергісіз көрсетуге.

9. Иттер мен мысықтардың құтыру ау
руының бекiтiлген фактiлерге күдiктенгенде, 
бұған дейін көрсетiлген инфекцияға қарсы 
иммунизация (вакцинация) процедураларын 
өтпегендер, заңнамамен белгіленген 

тәртіппен алып қоюға, қажет болғанда кейiн 
жойылуға жатады.

4. Иттер мен мысықтарды 
серуендету тәртiбi

10. Иттер мен мысықтардың иелерi 
келесілерді қамтамасыз етуге тиіс:

1) иттер мен мысықтарды балалар 
алаң дарында, мектепке дейiнгi балалар 
меке мелерiнiң телiмдерінде, мектеп ау ла
ларында, емдеупрофилактикалық және 
медициналық денсаулық сақтау мекеме
лерiнiң аумақтарында, стадиондарда, сая
бақ тарда, гүлзарларда серуендетуге жол 
бермеуге;

2) иттер мен мысықтарды жағажайларда 
серуендетуге, қоғамдық шомылу жерле
рінде, тоғандарда, фонтандарда, су айдын
дарында және су тарту құрылысында жану
ар ларды шомылдыруға және жуындыруға 
жол бермеуге;

3) иттер мен мысықтарды арнайы бекі
тілген, арнайы қоршалған жерлерде немесе 
ашық алаңдарда серуендетуге; 

4) иттер мен мысықтардың иеле
рі серуендету кезінде өздерінің жануар
ларымен қалдырған барлық табиғи шығары
лымдарын (экскременттерін) тазартуға;

5) адамдар көп жиналатын орындарда, 
қоғамдық көлiктерде (автобустағы жинақ
тау алаңшаларында) және басқа да қо
ғамдық орындарда иттердi қысқа тiзгiнде, 
тұмылдырықпен ұстауға және иттер мен мы
сықтардың декоративтiк түрлерiн сөмкеде, 
арнайы арналған торларда (тасымалдауға 
арналған контейнерлерде), немесе қолда 
алып тасымалдауға;

6) иттердi түнгi уақытта серуендеткен 
кезде олардың иелерi тыныштықты сақтау 
шараларын қабылдауға.

5. Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау 
және жою

     11. Кәсiпорындарда, ұйымдарда, меке
мелерде иелері байлап кеткеннен басқалары, 
қоғамдық орындарда иесіз жүрген иттер 
мен мысықтар, қараусыз (қаңғыбас) деп 
есептеледi және қаңғыған иттер мен мы
сықтарды аулау бойынша мемлекеттік вете
ринариялық ұйымдармен мiндеттi аулауға 
жатады. 

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау 
және жою Қазақстан Республикасының 
қол даныстағы заңнамасына сәйкес ұйым
дастырылып жүргiзiледi.

12. Адамгершілік қағидаттарының сақ
талуымен бірге қаңғыбас иттер мен мы

сықтарды аулау және жою тиісті аумақ
тарда тұратын тұлғалардың құқықтары 
мен заңды мүдделерін сақтай отырып, ұй
ымдастырылады және өткізіледі. Қаңғыбас 
иттер мен мысықтарды аулау және жою 
жөніндегі жұмысқа наркологиялық немесе 
психоневрологиялық диспансерлерде есеп
те тұрмайтын тұрғаларға рұқсат етіледі. 

6. Қорытынды ережелер
13. Осы Қағиданы бұзғаны үшiн иттер 

мен мысықтардың иелері «Әкiмшiлiк құ
қық бұзушылық туралы» Қазақстан Рес
публикасының 2001 жылғы 30 қаңтар дағы 
Кодексiнің 311бабына сәйкес жауап
кершілікте болады.

Қызылорда облыстық мәслихатының 2014 жылғы «__» _________ №__ шешімімен бекітілген
                                     

Қызылорда облысының елді мекендерінде иттер мен мысықтарды асырау және серуендету, 
қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулау және жою қағидасы

Ойды ой қозғайды. Сөзден сөз 
туады. Міне, міне... Алматының 
«Ғылым» баспасынан 2011 жы
лы орыс тілінде жарық көр
ген «Өмір үшін» (Во имя 
жизни) анықтамалығын ашып 
қалдым. Және мұнда Қа зақ
стан Республикасы бойын ша 
денсаулық күзетіндегі озат
тардың конкурс арқылы іріктеліп 
алынғаны баса айтылыпты.

“Ал... Бізден кім бар екен?” 
деп кітапты парақтай түстім. 
179бетке келгенде өзіме та
ныс есімге тап болдым. Ол – 
Халықұлов Нағашыбай  Алда
ныш ұлы еді. 

***
Сол Нағашыбай Халықұлов 

дә рігермен 1989 жылдың та
мыз айының 810 күндері «Бө
ген» жерінде көзбекөз ұшы
расып қалдық. Осы күні КСРО 
денсаулық министрі, ака демик 
Е.И.Чазов Арал қаласына кел
ді. Бірсыпыра әлеуметтік ны
сандарды көргесін «Бөген» 
ауы лына соғатын болды. Ака
демиктің жанында облыс бас
шысы С.Шаухаманов, респуб ли
ка денсаулық министрі Т.Ізмұ
хамедов, облыстық денсаулық 
бөлімінің меңгерушісі Е.Омаров, 
Арал аупарткомының хатшысы 
Б.Ақпанбетов және облыстық 
«Ле нин жолы» газетінің меншік
ті тілшісі ретінде ұшаққа отыр

ған 12нің бірі болып, мен де 
ака демикпен сапарлас болдым. 
Те ңіздің суы қайтқан. Теңіздің  
бұ рынғы деңгейі 13,3 метрге 
төмендеп, судың тұздылығы 26,9 
пайызға артқан тұсы еді. Сыр
дариядан жұрт жаяу өтіп жа
тыр. Осыны өз көзімен көрген 
Одақтық министр «Әттегенай!» 
дегендей басын шайқап отырды. 
Ұшақ «Бөген» ауылына қонды. 
Бірсыпыра нысандарға кіріп 
шығып, ауылдық ауруханаға бас 
сұқты. Аула ішінен екі жерге 
үлкен клумба (гүлдер егілген үй
ме топырақ) жасалып, гүлдің не
ше түрін жайнатып қойған екен. 

Министр:

– Ауу, мұнда да осындай та
маша гүлдер өседі екенау, – деді 
Ернияз Омаровқа қарап.

– Евгений Иванович, қалау
ын тапса, қар жанады деген,  эко
логиялық апат аймағында тұрса 
да, аурухана ауласын оазиске 
айналдырған мына бас дәрігер 
Халықұлов пен аға медбике 
Еле се еваның еңбегі ғой, – деді 
оларды академикке таныстырып.

– Айтыңызшы, жолдас дәрі
гер, – деді министр Халықұловқа, 
– ауылда аурудың қандай түрлері 
кең тараған?

– Балалар арасында жедел 
ішек аурулары, ал ересектерде 
ви рустық гепатиті (сары ауру) 
ба сым, – деді Нағашыбай Алда
нышұлы.

– Ал, оны азайту үшін не 
істеу керек?

– Бұл аурулардың таралуы 
ті келей ауыз суға байланысты, 
сондықтан да халықты ең әуелі 
са палы ауыз сумен қамтамасыз 
ету қажет деп ойлаймын.

– Ым... М, солай деңіз!
Аурухана іші мұнтаздай та

за, әрі жатар орындары да жұ
тынып тұр екен. Аға медбике 
Вера Елесеева да акедемиктің 

бірсыпыра сауалдарына тұшым
ды жауап берді. Бұларға разы 
болған министр көмекшісіне бұ
рылып:

– Екеуінің атыжөнін жазып 
қойыңыз, – деді.

***
Н.Халықұлов Бөген учаскелік 

ауруханасын басқарған 12 жыл 
(19781990 жылдары) ішінде үл
кен тәжірибе мектебінен өтті. 
Ол ауылдық дәрігер барлық са ла 
бойынша мамандану қажет еке 
нін жете түсінді. Мәселен, хи
рургпін деп, азқазан сырқатын 
емдеуден бас тарта ала ма? 
Жоқ, олай ете алмайды. Сол се
беп ті де күнітүні оқуына, із

денуіне тура келді. Қиналған, 
қы сылған тұстары көп болды, 
бірақ әр кез жол таба білді. Түс
ке дейін ауруханада, түстен 
кей  ін емханада сырқаттарды қа
былдады. Жүз шақырымдық шал
ғайдан қалаға сандалтпай, жеңіл
желпі отаны өзі жасады. Үйдегі 
науқастарға шақыру да ешбір 
толастаған емес. Ауруханаға Қа
рашалаң, Көне Бөген, Аққұлақ, 
Аманөткел, Хан, Көктем елді 
ме кендері қарайтынды. Оларды 
да оқтыноқтын аралап, емдеу
профилактикалық шараларды 
ұдайы жүргізіп отырды. Эколо
гиялық апат аймағының кіндігі 
саналғандықтан да мұнда пар
тия, кеңес қайраткерлері жиі со
ғып тұрды. Н.Халықұловтың Қа
зақстан Министрлер Кеңесінің 
төрағасы Н.Назарбаевпен, С.Құ
ба шовпен, Е.Әуелбековпен, 
М.Ша  ха новпен, министр Т.Ізмұ
ха медовпен, В.Брынкиндермен 
қол алысып, аурухананың жағ
дайынан толық хабардар етті. 
Е.Әуелбековтің пәрменімен 
1988 жылы жаңа аурухана са
лын ды, М.Шаханов  санитарлық 
автокөлік алуға ықпал етті.

Учаскелік аурухананың тұр

ғындарды емдеу көрсеткіші 
жыл данжылға арта түсті. Бұл 
же тістіктері ескеріліп 1986
1987 жылдары Бөген учаскелік 
ау ру ханасы қатарынан екі рет 
облыстың ауыспалы Қы зыл 
туына ие болды. Осы табыс тар
дың бәрі  таразыға түсіп елеп
екшеленсе керек, 1990 жылдың 
21мамырында Н.Халықұлов пен 
В.Елесееваға КСРО денсаулық 
министрі Е.И.Чазовтың №162Н 
бұйрығымен «СССР денсаулық 
ісінің үздігі» атағы берілгенін 
баспасөзден оқыдық. Мұндай ірі 
құрметтің Одақтан келуі әркімге 
бұйыра бермейтін бақыт еді.

***
Учаскелік  аурухананы басқа

ру дан рекорд жасаған Н.Ха лық
ұлов 1990 жылы аудандық ау
рухананың бас дәрігерінің орын
басарлығына ауыстырылды. 
Бө   ген діктер  қимайқимай 
қош  тасып, есімі жазылған пар 
сы кілемін ескерткіш бол сын 
деп сыйға тартты. «Осы кі
лемге көзің түскенде жа лын
ды жастық шағың, елдің рия
сыз алғысы ойыңа оралар» 
де ді. Айтқандайақ, әлі күнге 
дей ін солай. Және бір он жыл 
өткенде, денсаулық сақтау са ла
сындағы реформаларға байла
нысты, жаңадан бой көтерген 
ау дандық емхананың бас дәрі
ге рінің медицина бөлімі жө нін
дегі орынбасарлығына тағайын
далды. Осы қызметте ол тағы да 
соны қырынан көрінді. Бұл тұста 
барлық медициналық ұйымдарды 
аккредиттеу басталғанды.  Ак
кре диттеумедициналық қызмет 
көрсетудегі сәйкестігін анықтау, 
сараптау, тексеру еді. Жеті  блок
тан тұратын емдеу мекемесі 
1200ге таяу талапқа сақадай сай 
болу керекті. Аламат жұмыс 
бас талды. Күнітүні дамыл тап

пады. 23 күн дегенде емханаға 
төрт жылға аккредиттен өтті 
деген сертификат берілді. Атап 
өтерлігі, бірсыпыра аудандардың 
ғана емес, облыс орталығындағы 
медицина ұйымдарының біразы 
аккредиттеуден өте алмай қалды. 
Н.Халықұловтың осындай білік
тілігі есепке алынып, 2010 жыл
дың қорытындысымен «ҚРның 
денсаулық сақтау ісінің үз дігі» 
төсбелгісі омырауында жар
қырады.  Бұл оның алған екінші 
«Үздік» атағы еді. Ал 2011 жы
лы Н.Халықұловтың есімі «ҚР 
денсаулық сақтау ісінің үз ді
гі қызметкерлері» атты құр мет 
кітабына енгізілді. 1999 жыл дан 
бастап гастроэнтеролог маман
дығына дайындықтан өтіп, бұл 
жұмысты да қоса атқарды. 2005 
жылдан терапия, 2007 жыл
дан әлеуметтік гигиена жә  не 
ден саулық сақтауды ұй ым 
дастырушыдәрігер ма мандық
тары бойынша жоғары санатты 
біліктілік дәрежесіне көтерілді. 
Көрдіңіз бе, бір емес, екі бірдей 
мамандықтан жүлдегер биігіне 
шығып отыр.

Қалаға ірге аударғанына да 
ши рек ғасырдай уақыт өткен, 
жалпы медицина саласында 37 
жыл тер төккен азаматты дәс
түрлі мерекесімен құттықтау 
ние тімен бұрынғы жұмыс орны
на хабарласқан едім, ондағылар:

– Халықұлов па? Ол ағай құр
метті еңбек демалысында ғой, – 
деді.

КСРО және ҚРның денсау
лық сақтау ісінің үздігі, екі бірдей 
мамандықтан жоғары санатты 
біліктілігі бар Н.Халықұловтың 
да рахаттана демалуға құқығы 
барды. Ж.Баласағұн бабамыз 
«Істі білгенге тапсыр!» депті. 
Жұбайы Күнхияш та денсаулық 
күзетінде. Төрт ұлқызы да 
дипломды мамандар, әр салада 
қызмет етеді.

Шәкірат 
ДӘРМАҒАМБЕТҰЛЫ,                                                               

республикалық дәрежедегі                                                                  
дербес зейнеткер,

журналист.                                       
Арал қаласы.

ДӘРІГЕР ДИДАРЫ
КСРО және ҚР-ның денсаулық сақтау ісінің үздігі, екі бірдей мамандық бойынша жоғарғы 

санаттағы білікті дәрігер Нағашыбай Халықұлов жайлы сыр-сипат



ДҮЙСЕНБІ 9 МАУСЫМ

ҚАЗАҚСТАН
7.00 Таңшолпан 10.00,01.40 

Дауа 10.35 Қазақтың қол өнері 10.50 
Айтуға оңай 12.30, 17.30, 20.30, 
00.05, 03.00 Жаңалықтар 12,45 Апта.
кз 13.50 Ақсауыт 14.25 Майя 14.40 
Жолың болсын, балақай! 15.05 Әйел 
бақыты 16.10, 22.45 Келін 17.00 Менің 
Қазақстаным 17.50, 01.00 Өзекжарды 
18.10, 02.10 ЕХРО жолы 18.30, 01.15 
Шарайна 19.00 Заң және Біз 19.35 
Еңбек түбі – береке 19.40 Көк тарлан-
дары 21.05 Айтуға оңай 21.20 Елім-ай 
23.35, 02.30 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев 00.40 Спорт.кз.

ХАБАР
7.00 Жаңа күн 09.00, 10.00 Ақпарат 

арнасы – жеті күн 11.00 Көпке ортақ 
жаңа технологиялар 11.30 Воспитание 
чувств 13.00 Түскі жаңалықтар 13.15 
Көзқарас 13.45 Әр үйдің сыры басқа 
14.15 Айтұмар 15.00 Түскі жаңалықтар 
15.10 Схватка 16.00 Телефон дове-
рия 16.50 Подари детям жизнь 17.00, 
18.00 Кешкі жаңалықтар 17.15 Қосөзен 
аралығы – әлемдік өркениет 18.15 Күн 
сақшылары  19.10 Біз 20 00, 21.00, 
00.00, 00.30 Қорытынды жаңалықтар 
20.30 Бюро расследований 21.30 Су-
лейман Великолепный 22.20 След 
23.00 Көзқарас 23.30 Тотальный 
футбол 01.00 Журнал 01.30-03.00 
Жаңалықтар Бизнес Ауа райы Спорт 
Журналдар.

КТК
6.00 Открытие вещания 06.05 Ан-

да-санда 06.25 Мегакатастрофы 07.10 
Япыр-ай 08.00 Жүрекжарды 08.45 Ай-
куне 09.00 Дорога домой 09.10 Са-
мая красивая 11.35 Любовь с оружи-
ем 15.10 Очная ставка 16.10 Махаб-
бат мұңы 17.00 Тұсаукесер 18.00 Не 
ври мне 19.00 Жаңалықтар 19.35 Рей-
дер 19.45 Қарадайы 21.00 Новости 
21.40 Бездна 23.35 Ключи от счастья 
01.15 Рейдер 01.30 Премьера 02.15 
Қарадайы 03.05 Жаңалықтар 03.30 
Япыр-ай 04.15 Анда-санда.

ЕУРАЗИЯ  БІРІНШІ  АРНАСЫ
6.00 Құрбылар 06.50 Жаңалықтар 

07.00 Дорое утро 11.00 Глухарь 12.00 
Истина где-то рядом 12.25 Модный 
приговор 13.35 101 кеңес 14.00 Пау-
тина 15.00 20 лет без любви 15.50 Су-
дебные истории 16.50 Давай поженим-
ся 18.00 Жаңалықтар 18.55 Склифо-
совский 19.55 Маралбек 20.30 Паутина 
21.00 Ментовские войны 00.00 Пилот 
международных авиалиний 02.00 Мо-
сква 02.50 Модный приговор. 

АСТАНА
7.00 Идеальная игрушка 08.35 Каз-

нет 8.55 Еріксіз неке 10.00 Жаңалықтар 
10.10 Еріксіз неке 10.15 Оқыс оқиға 
10.35 Право на качество 11.05 Неза-
бываемый 12.05 Қыз ғұмыры 13.00 
Жаңалықтар 13.10 Избранное за не-
делю 14.00 Новости 14.10 Широ-
ка река 16.00 20:30 16.50 Еріксіз неке 
18.00 Ұмытылмас 19.00 Қыз ғұмыры 
20.00 Жаңалықтар 20.30 20:30 22.50 
Ұмытылмас 23.50 Кеш емес 00.35 
Жаңалықтар 01.05 Новости 01.35 
Соңғы саяхат.

СЕЙСЕНБІ 10 МАУСЫМ

ҚАЗАҚСТАН
7.00 Таңшолпан 10.00,01.40 Елім-

ай 10.50 Айтуға оңай 11.40 Көк тар-
ландары 12.30, 17.30, 20.30, 00.05, 
03.00 Жаңалықтар 12.45 Спорт.кз13.10 
Алаң 14.00 Еңбек түбі – береке 14.25 
Майя 14.30 Жолың болсын, балақай! 
14.45 Ғажайыпстанға саяхат 15.05 
Әйел бақыты 16.10, 22.45 Келін 17.00, 
01.10 Келбет 17.50, 01.00 Еңселі Елор-
да 18.00, 01.40 Ас болсын 18.45 Сыр 
сұхбат 19.15, 00.40 ЕХРО жолы 19.40 
Көк тарландары 21.05 Айтуға оңай 
21.20 Елім-ай 23.35, 02.30 Түнгі студи-
яда Нұрлан Қоянбаев.

ХАБАР
7. 00 Жаңа күн 09.00, 10.00, 11.00 

Таңғы жаңалықтар 09.10 Бюро рас-
следований 09.40 Моя планета 10.10 
Жігіт сұлтаны 11.10, 22.20 След 
12.00, 21.30 Сулейман Великолепный 
13.00 Түскі жаңалықтар 13.15, 23.40 
Көзқарас 13.45 Әр үйдің сыры басқа 
14.15 Айтұмар 15.00 Түскі жаңалықтар 
15.10 Схватка 16.00 Телефон доверия 
16.50 Подари детям жизнь 17.00, 18.00 
Кешкі жаңалықтар 17.15, 01.20 Ар-
найы хабар 17.45 100 бизнес-историй 
19.10 Біз 20 00, 21.00, 0.20, 00.50 
Қорытынды жаңалықтар 20.30 Прекре-
сток в Астане 23.00 Жансарай 01.40-
03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы 
Спорт Журналдар.

КТК
6.00 Открытие вещания 6.05 Муль-

тфильмдер 6.10 Ақ алқап аруы 7.30 
Япыр-ай 8.25 Айкуне 8.40 Жаңалықтар 
9.05 Глухарь 12.00 Новости 12.40 Рей-
дер 12.55 Возмездие 15.15 Премьера 
16.20 астарлы ақиқат 17.00 Тұсаукесер 
18.00 Не ври мне 19.00 Жаңалықтар 
19.35 Рейдер 19.45 Қарадайы 21.00 
Новости 21.40 Бездна 23.35 Ключи от 
счастья 01.15 Рейдер 01.30 Провинци-
ал 02.15 Қарадайы 03.05 Япыр-ай 04.15 
Анда-санда. 

ЕУРАЗИЯ БІРІНШІ АРНАСЫ
6.00 Құрбылар 06.50 Жаңалықтар 

07.00 Доброе утро 11.00 Глухарь 12.00 
Истина где-то рядом 12.25 Модный 
приговор 13.35 Караоке такси 14.10 
101 кеңес 14.35 Паутина 15.00 20 
лет без любви 15.50 Судебные исто-
рии 16.50 Давай поженимся 18.00 
Жаңалықтар 18.55 Склифосовский 
19.55 Караоке такси 20.30 Паутина 
21.00 Новости 21.30 Ментовские вой-
ны 00.00 Пилот международных ави-
алиний 02.00 Москва 02.50 Модный 
приговор. 

АСТАНА
7.00 Новости 7.30 Жаңалықтар 

8.00 Лица столицы 8.30 Казнет 9.00 
Еріксіз неке 10.00 Жаңалықтар 10.10 
Еріксіз неке 10.20 Алдар көсе 10.30 
Суперпапа 11.05 Незабываемый 12.05 
Қыз ғұмыры 13.00 Жаңалықтар 13.10 
Кеш емес 14.00 Новости 14.10 Сери-
ал 16.00 Карамель 16.50 Еріксіз неке 
18.00 Ұмытылмас 19.00 Қыз ғұмыры 
20.00 Жаңалықтар 20.30 Новости 21.00 
Сериал 22.50 Ұмытылмас 23.50 Сыр-
ласу 00.35 Жаңалықтар 01.05 Новости 
01.35 Соңғы саяхат. 

СӘРСЕНБІ 11 МАУСЫМ

ҚАЗАҚСТАН
7.00 Таңшолпан 10.00, 21.50 

Елім-ай 10.55, 21.05 Айтуға оңай 
11.40, 19.40 Көк тарландары 12.30, 
17.30, 20.30, 00.05, 03.00 Жаңалықтар 
12.45, 18.10, 01.30 ЕХРО жолы 13.05 
Ұлттық өнім13.30 Заң және біз 14.05 
Майя 14.30 Жолың болсын, балақай! 
14.45 Ғажайыпстанға саяхат 15.05 
Әйел бақыты 16.10, 22.45 Келін 17.00, 
01.55 Шетелдегі қазақ балалары 17.50, 
00.40 Өзекжарды 18.30 Толағай 19.15 
Қылмыс пен жаза 23.35, 02.30 Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев 00.55 Сыр-
сұхбат. 

ХАБАР

7. 00 Жаңа күн 09.00, 10.00, 11.00 
Таңғы жаңалықтар 09.10 Арнайы ха-
бар 09.35 Ұлт саулығы 10.10 Жігіт 
сұлтаны 11.10, 22.20 След 12.00, 21.30 
Сулейман Великолепный 13.00 Түскі 
жаңалықтар 13.15, 23.40 Көзқарас 
13.45 Әр үйдің сыры басқа 14.15 
Айтұмар 15.00 Түскі жаңалықтар 
15.10 Схватка 16.00, 20.30 Прекре-
сток в Астане 16.35 Маша и медведь 
16.50 Подари детям жизнь 17.00, 18.00 
Кешкі жаңалықтар 17.15, 01.20 Жаңа 
қоғам 17.30 Бизнес-история 18.15 Күн 
сақшылары 19.10 Біз 20 00, 21.00, 0.20, 
00.50 Қорытынды жаңалықтар 23.00 
Көзкөрген 01.20-03.00 Жаңалықтар 
Бизнес Ауа райы Спорт Журналдар.

КТК

6.00 Открытие вещания 6.05 
Мультфильмдер 6.10 Ақ алқап аруы 
7.30 Япыр ай 8.25 Айкуне 08.40 
Жаңалықтар 09.05 Глухарь 12.00 Но-
вости 12.40 Рейдер 12.55 Возмездие 
15.05 Верное средство 16.10 Махаббат 
мұңы 17.00 Тұсаукесер 18.00 Не ври 
мне 19.00 Жаңалықтар 19.35 Рейдер 
19.45 Қарадайы 21.00 Новости 21.40 
Бездна 23.35 Ключи от счастья 01.15 
Рейдер 01.30 премьера 02.15 Қарадайы 
03.05 Жаңалықтар 03.30 Япыр-ай 04.15 
Анда-санда.

ЕУРАЗИЯ БІРІНШІ АРНАСЫ
6.00 Құрбылар 06.50 Жаңалықтар 

07.00 Доброе утро 11.00 Глухарь 12.00 
Истина где-то рядом 12.25 Модный 
приговор 13.35 Караоке такси 14.10 
101 кеңес 14.35 Паутина 15.00 20 
лет без любви 15.50 Судебные исто-
рии 16.50 Давай поженимся 18.00 
Жаңалықтар 18.55 Склифосовский 
19.55 Караоке такси 20.30 Паутина 
21.00 Новости 21.30 Ментовские вой-
ны 00.00 Пилот международных ави-
алиний 02.00 Москва 02.50 Модный 
приговор. 

АСТАНА
7.00 Ән шашу 07.35 Новости 08.05 

Жаңалықтар 08.35 Казнет 8.55 Еріксіз 
неке 10.00 Жаңалықтар 10.10 Гром-
кое дело 10.35 Трое в Коми 11.05 Не-
забываемый 12.05 Қыз ғұмыры 13.00 
Жаңалықтар 13.10 Сырласу 14.00 Но-
вости 14.10 Сериал 16.00 Карамель 
16.50 Еріксіз неке 18.00 Ұмытылмас 
19.00 Қыз ғұмыры 20.00 Жаңалықтар 
20.30 Новости 21.00 Сериал 22.50 
Ұмытылмас 23.50 Жаңалықтар 00.20 
Новости 00.50 Мың уәде. 

БЕЙСЕНБІ 12 МАУСЫМ

ҚАЗАҚСТАН
7.00 Таңшолпан 10.00, 21.50 Елім-

ай 10.55, 21.05 Айтуға оңай 11.40, 
19.40 Көк тарландары 12.30, 17.30, 
20.30, 00.45, 03.00 Жаңалықтар 12.45, 
Агробизнес 13.10 Сіз не дейсіз? 13.35 
Қазақ даласының құпиялары 14.05 
Майя 14.30 Жолың болсын, балақай! 
14.45 Ғажайыпстанға саяхат 15.05 
Әйел бақыты 16.10, 22.45 Келін 17.00, 
01.55 Мың түрлі мамандық 17.50, 
00.40 Қылмыс пен жаза 18.15 Еңбек 
түбі – береке 18.20 Қазақстанның жи-
ырма кереметі 18.45 ЕХРО жолы 19.15 
Жаңа Қазақстан – 2050 23.35, 02.30 
Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев 00.05 
Сіз қайда жүрсіз? 00.15 ФИФА – 2014. 
Ашылу салтанаты. 01.15-04.05 ФИФА 
– 2014. 

ХАБАР
7. 00 Жаңа күн 09.00, 10.00, 11.00 

Таңғы жаңалықтар 09.10 Жаңа қоғам 
09.20 Гималайцы 10.10 Жігіт сұлтаны 
11.10, 22.20 След 12.00, 21.30 Су-
лейман Великолепный 13.00 Түскі 
жаңалықтар 13.15, 23.40 Көзқарас 
13.45 Әр үйдің сыры басқа 14.15 
Айтұмар 15.00 Түскі жаңалықтар 
15.10 Схватка 16.00, 20.30 Прекре-
сток в Астане 16.35 Маша и медведь 
16.50 Подари детям жизнь 17.00, 18.00 
Кешкі жаңалықтар 17.15, 01.15 Ар-
найы хабар 17.45 100 Бизнес-историй 
18.15 Күн сақшылары 19.10 Біз 20 
00, 21.00, 00.15, 00.45 Қорытынды 
жаңалықтар 23.00 Сол бір кеш 01.30-
03.00 Жаңалықтар Бизнес Ауа райы 
Спорт Журналдар.

КТК
6.00 Открытие вещания 06.05 

Мультфильм 06.10 Ақ алқап аруы 
07.30 Япыр ай 08.25 Айкуне 08.40 
Жаңалықтар 09.05 Глухарь 12.00 Но-
вости 12.55 Возмездие 15.05 Вер-
ное средство 16.10 Махаббат мұңы 
18.00 Не ври мне 19.00 Жаңалықтар 
19.35 Рейдер 19.45 Қарадайы 21.00 
Жа ңалықтар 21.40 Бездна 23.35 Клю-
чи от счастья 01.15 Рейдер 01.30 
Про винциал 02.15 Қарадайы 03.05 
Жаңалықтар 03.30 Япыр-ай 04.15 Ан-
да-санда. 

ЕУРАЗИЯ БІРІНШІ АРНАСЫ
6.00 Құрбылар 6.50, 9.00 Жаңа-

лықтар 7.00 Самая обаятельная и при-
влекательная 09.05 Грустная дама чер-
вей 11.00 Глухарь 12.00 Истина где-то 
рядом 12.25 Модный приговор 13.35 
Караоке такси 14.10 101 кеңес 14.35 
Паутина 15.00 20 лет без любви 15.50 
Судебные истории 16.50 Давай поже-
нимся 18.00 Жаңалықтар 18.55 Скли-
фосовский 19.55 Караоке такси 20.30 
Паутина 21.00 Новости 21.30 Мен-
товские войны 00.00 Пилот междуна-
родных авиалиний 02.00 Москва 02.50 
Модный приговор.

АСТАНА
7.00 Ән шашу 07.30 Новости 08.00 

Жаңалықтар 08.30 Лица столицы 09.00 
Еріксіз неке 10.00 Жаңалықтар 10.10 
Еріксіз неке 10.20 Алдар көсе 10.35 
Трое в Коми 11.05 Незабываемый 
12.05 Қыз ғұмыры 13.00 Жаңалықтар 
13.10 Той жыры 13.35 Мы вместе 14.00 
Новости 14.10 Сериал 16.00 Карамель 
16.50 Еріксіз неке 18.00 Ұмытылмас 
19.00 Қыз ғұмыры 20.00 Жаңалықтар 
20.30 20:30 21.00 Сериал 22.50 
Ұмытылмас 23.50 Астана жұлдызы 

00.05 Жаңалықтар 00.35 Новости 01.05 
Мың уәде.

ЖҰМА 13 МАУСЫМ

ҚАЗАҚСТАН
7.00 Таңшолпан 10.00 «Елім-ай» 

10.55,21.05 Айтуға оңай 11.40 «Көк 
тарландары» 12.30, 17.30, 20.30,23.40 
Жаңалықтар 12.45 Менің Қазақстаным 
13.20 Көкпар 14.05 «Майя» М.ф 
14.30 Жолың болсын, балақай! 14.55 
Ғажайыпстанға саяхат 15.05 Әйел 
бақыты 16.10, 22.55 Келін 17.00 Жан 
жылуы 17.25 Еңбек түбі - береке 17.50 
Өзекжарды 18.10 Ұлттық өнім 18.30 
Жаңа Қазақстан-2050 18.55, 03.15 Пар-
ламент 19.15 Иман айнасы 19.40 «Көк 
тарландары» 21.50 Ұлттық шоу00.15 
ФИФА - 2014 00.50 ФИФА – 2014 
Испания – Нидерланд 03.05 ФИФА – 
2014 Ойынға шолу.

ХАБАР
7.00 Жаңа күн 09.00, 10.00, 11.00 

Таңғы жаңалықтар 09:10 Арнайы ха-
бар 09.35 Моя планета 10.15, Жігіт 
сұлтаны 11.10, 22.50 След 12.00, 
21,30 Сулейман Великлепный 13.00, 
15.00 Түскі жаңалықтар 13.15, 01.00 
Көзқарас 13,45 Әр үйдің сыры басқа 
14,15 Айтұмар 15,00 Түскі жаңалықтар 
15,10 «Цезарь» 16.00, 20.30 «Перекре-
сток в Астане» 16.35 Маша и медведь 
16.50 Подари жизнь детям 17.00, 18,00 
Кешкі жаңалықтар 17.15, 02.15 Век-
тор развития 18.00 Кешкі жаңалықтар 
18.15 «Күн сақшылары» 19.00 Ор-
та лық хабар 20.00, 21.00, 01.15, 
01.45 Қорытынды жаңалықтар 21.30 
Жұлдызды дода 23.00 «Мёбиус».

КТК
6,00 Откырытие вещания 06,05 

М.ф. 06.10 Ақ алқап аруы 07.30, 03.40 
Япыр-ай 08:25 Айкуне 08.40, 19.00, 
21.00, 03.15 Жаңалықтар 09.05 Глу-
харь 12.00 Новости 12.40, 19.35, 02.20 
Рейдер 12.55 Возмездие 15.05 Вер-
ное средство 16.10, 17.00 Махаббат 
мұңы 18.00 Не ври мне 19.45, 02.30 
Қарадайы 21.40 Наша правда 22.40 Ди-
агноз 23.15 Смотреть всем! 00.15 Сма-
тывая удочки 04.25-05.00 Анда-санда.

ЕУРАЗИЯ БІРІНШІ АРНАСЫ
6.00. Құрбылар 07.00 09.00, 11,00 

Жаңалықтар 07.10 Где находится но-
фелет? 09.15 Маша 11.00 Глухарь 12.00 
Жұма уағызы 12.25 Мондый приговор 
13.25, 19.55 Караоке такси 14.10 101 
кеңес 14.35, 20.30, 03.15 Паутина 15.00 
20 лет без лювби 15.50 Людмила зыки-
на. Здесь мой причал 16.50 Жди меня 
18.00 ФИФА – 2014 18.55 Склифосов-
ский 21.00 Новости 20:30 21.35 По-
года 21.40. 03.40 ФИФА – 2014 00.15 
Мет ро.

АСТАНА
7.00 Ән шашу 07.30, 00.35 20:30 

08.00, 10.00, 13.00, 14.00, 20.30, 00.05, 
00.40 Новости 08.30 Лица столицы 
09.00, 10.10 Еріксіз неке 10.20 Алдар 
көсенің оқиғалары 10.35 Трое а коми 
11.05, 22.50 Ұмытылмас 12.05 Қыз 
ғұмыры 13.10 Арнайы жоба 13.35 Мы 
вместе 14.10 Если у вас нету тети 23.50 
Астана жұлдызы 01.05 Мың уәде.

СЕНБІ 14 МАУСЫМ

ҚАЗАҚСТАН
7.00 Концерт 8.00 Шарайна 8.30 

Сенбілік таң 9.35 Агробизнес 10.00 
Дауа 10.35 Ас болсын 11.10 Жайдар-
ман 12.55 Телқоңыр 13.40 Ұстаз 14.20 
Кіл жүйрікте, 16.10 Жарқын бейне 
16.40 Қазақстан би әлемі 17.00 Мың 
түрлі мамандық 17.30, 20.30, 00.20, 
03.00 Жаңалықтар 17.50 Еңселі Елор-
да 18.05 ЕХРО жолы 18.25 «Жұлдыз-
ай» ІХ гала-концерті 21.05 ФИФА 
– 2014 «Доп додасы Бразилияда» 
21.50 ФИФА – 2014 Колумбия – Гре-
кия 00.05 ФИФА – 2014 Ойынға шолу 
00.55 Тесстің оққағары 02.30 Мың 
түрлі мамандық.

ХАБАР
7.00 Махаббат мейрамы 08,35 

Ким 09.20 Табиғат тартуы 09.20 Ұлт 
саулығы 09.55 Подари детям жизнь 
10.00, 11.00 Таңғы жаңалықтар 10.10 
Оян кз. 11.10 Әр үйдің сыры басқа 
12.00 Дело вкуса с Татяной Веденее-
вой 12.30 Прод. Вопрос 13.00, 15.00 
Түскі жаңалықтар 13.10 «Любовь и 
прочие обстоятельства» 15.10 Жан-
сарай 16.00 Орталық хабар 17.00 
Кешкі жаңалықтар 17.15 Бармысың, 
бауырым? 18.00 Кешкі жаңалықтар 
18.15 Махаббатым – әнім. Концерт 
20.00, 21.00, 23.40, 00.10 Қорытынды 
жаңалықтар 00.40 «Ғашықсыз ғасыр» 
02.40-04.10 «Көкжалдар мекені». 

КТК
7.00 Откырытие вещания 07.05 

«Бен 10. Инопланетная сила» 07.25 
Сыла 08.45, 12.00 Жаңалықтар 09.15 
Моя прекрасная няня 10.20 Юрма-
ла-2011 12.40 Рейдер 12.55 Наша прав-
да 13.55 Диагноз 14.30 Махаббат мұңы 
15.50 Жүрекжарды 16.30 ONTOP 17.35 
КТК-да Қабатов 19.00 Война за на-
следство – 2 20.00 Очная ставка 21.00 
Другая правда 22.00 Той бест стар 
23.35 Роза прощальных ветров 01.20 
Хроника недели 01.50 Экстремальные 
каникулы 02.15 На грани возможно-
го 02.35 Мегакатастрофы 03.20-04.35 
Люблю 9-е марта. 

ЕУРАЗИЯ БІРІНШІ АРНАСЫ
06.15, 12.05 Он и мы 07.00 Мо-

сква. Три вокзала 2 08.30 Таңғы почта 
09.00 Новости 09.10 Смак 09.45. Ноч-
ная фиалка 11.35 Фабрика грез 13.00 
Игры разума 13.55 Ду қол шоколад 
15.00 Аялаған Астана 15.40 Мамочка 
моя 20.00 ФИФА – 2014 21.00, 21.30, 
22.15 Сенбілік жаңалықтар 21.45 Тілші 
түйіні 22.30 Ауа райы 22.35 Кешкі кез-
десу 00.05, 03.15 Паутина 00.40, 03.40 
ФИФА – 2014.

АСТАНА
08.00 20:30 08.30 Жаңалықтар 

09.00 Алдар Көсенің көңілді оқиғалары 
09.20 Қазнет 09.40 Лица столицы 10.00 
Право на качество 10.30 Трое в Коми 
12.15 Зумрад и Киммат 14.00 Әзілстан 
14.15 Ән мен әзіл 15.30 Қыз ғұмыры 
17.50 Жүрек жарған 19.40 Той жыры 
20.05 Ел аузында 20.30 20:30 Біздің 
уақыт 21.30 Астана кеші көңілді 22.35 
Все путем 02.20 Спорт. 

ЖЕКСЕНБІ 15 МАУСЫМ

ҚАЗАҚСТАН
6.00 Сіз қайда жүрсіз? 06.15 Әлем 

чемпионаты ФИФА 06.50 Әлем чем-
пионаты ФИФА 09.05 Әлем чемпиона-
ты ФИФА 09.20 Умизуми командасы 
10.05 Айгөлек 11.05 Сыр-сұқбат 11.35 
Ақсауыт 12.10 Сіз не дейсіз? 12.40 
Ұлттық шоу 13.40 Ұстаз 14.20 Кіл 
жүйрікте кім жүйрік? 16.00 Арнайы 
репортаж 16.25 Үңгірлер 16.50 Еңселі 
Елорда 17.00 Шарайна 17.30 60-тал түс 
19.10 Алаң 20.00 Апта кз 21.05 Әлем 
чемпионаты ФИФА 21.15 Әлем чемпи-
онаты ФИФА 21.50 Әлем чемпионаты 
ФИФА 00.05 Әлем чемпионаты ФИФА 
00.20 Көкпар 01.05 Апта кз 02.10 Қазақ 
даласының құпиялары 02.40 Шарайна 
03.15 Әлем чемпионаты ФИФА 03.50 
Әлем чемпионаты ФИФА 06.05 Әлем 
чемпионаты ФИФА

ХАБАР
7.00 Махаббат мерейі 08.30 Ай-

бын 09.10 Балалар уақыты 10.00 Му-
льтфильм 10.30 Мультфильм 12.00 
Мультфильм 13.40 Ас арқау 14.00 
Жұлдызды дода 15.30 ТВ Бинго 16.30 
Кино. «Сені сүйетінімді бәрі біледі». 
18.10 Көзкөрген 18.50 Сол бір кеш 
20.00 Ақпарат арнасы 21.00 Жеті 
күн 22.00 Поля 23.45 Кино. «Соңғы 
кейіпкер» 01.55-03.50 Көкжалдар 
мекені.

ЕУРАЗИЯ БІРІНШІ АРНАСЫ
6.15 Они и мы 7.00 Королевская 

любовь 7.50 Сенбілік жаңалықтар 
8.05 Тілші түйіні 08.30 Сенбілік жа-
ңалықтар 8.45 Воскресные беседы 9.00 
Новости 09.10 Все перемелется родная 
10.10 Казлото 10.55 Чувство юмора 
12.05 Ауа райы 12.10 Они и мы 13.00 
Игры разума 13.50 Королевская лю-
бовь 14.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 15.50 Добрый вечер Казахстан 
16.55 Пряники из картошки 21.00 Ана-
литика 22.00 Паутина 23.00 Ду қол шо-
колад 00.05 Угадай мелодию.

КТК
7.00 Открытие вещания 7.05 Бен10 

7.30 Сыла 09.00 Моя прекрасня няня 
10.00 Кино 13.55 Звездная жизнь 14.50 
Дорога домой 15.00 Ұлттық хит па-
рад 16.05 Махаббат мұңы 18.00 Тай-
ные знаки 19.00 Астарлы авқиқат 
19.45 Тұсаукесер 21.00 Портрет неде-
ли 22.00 Слуги народа 22.50 Черный 
квадрат 23.30 Кино 01.15 Тайный шоу 
бизнес.

АСТАНА
8.00 Қасымның әндері-ай 9.05 

Лица столицы 09.25 Әзілстан 09.40 
Казнет 10.00 Суперпапа 10.40 Ка-
рамель 14.25 Әзілстан 14.40 Астана 
кеші көңілді 15.55 Қыз ғұмыры 17.30 
Шоу лоторея 18.00 Жүрекжарған 19.50 
Бірегей 20.15 Әзілстан 20.30 Избран-
ное за неделю 21.20 Громкое дело 
21.40 Ән мен әзіл 22.40 Худ. Фильм 
00.55 Спорт.
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15ЖАРНАМА

«Сырдария ауданы әкімі аппараты» мемлекеттік 
мекемесі, 120600, Тереңөзек кенті, Абай көшесі, №31 
үй, анықтама үшін телефондары: 8(72436) 22-5-19, 
mono_1984@mail.ru «Б» корпусы бос мемлекеттік 
әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

1. Сырдария ауданы әкімі аппаратының персоналды 
басқару қызметі (кадр қызметі) бөлімінің басшысы (E-3 
санаты - 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 78798 теңгеден 106345 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
- Бөлім қызметкерлерінің мiндеттерi мен өкiлеттiктерiн 

айқындайды;
- Мемлекеттік органның персоналды басқару 

стратегиясын әзірлеу және іске асыру;
- Мемлекеттік органның кадр, оның ішінде мамандық 

және біліктілік бойынша қажеттілігін талдау және 
жоспарлау;

- Мемлекеттік органның кадр құрамын қалыптастыру, 
конкурстық іріктеуді ұйымдастыру;

- Мемлекеттік органдардағы мемлекеттік 
қызметішілердің қызмет тиімділігіне бағалау жүргізілуін 
қадағалау, оның нәтижелерін жинақтау, оларға талдау 
жүргізу;

- мемлекеттік органда еңбек заңнамасы мен мемлекеттік 
қызмет туралы заңнаманың орындалуын қамтамасыз ету, 
еңбек режимі мен жағдайларының сақталуын, сондай-ақ 
мемлекеттік қызметте болуға байланысты шектеулердің 
сақталуын қамтамасыз ету;

- мемлекеттік органдардағы мемлекеттік қызметшілердің 
кәсіби жетілдіруіне мониторинг жүргізу, оларды оқытуды, 
қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды 
ұйымдастыру;

- мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен 
және оның аумақтық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау;

- Заңдарда бекітілген өзге де өкілеттіктерді жүргізу
- қызметтік құжаттардың конфеденциялдылығын, ақпа-

раттық қауіпсіздікті сақтау.
Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары экономикалық немесе заңгерлік, инженерлік-

техникалық,  педагогикалық білім;
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес 

болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағытына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі екі жылдан кем 
емес;

3) жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 
бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының 
Пре зиденті жанындағы білім беру ұйымдарында мемле-
кеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары оқу 
орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі рес-
публикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар 
бойынша оқуды аяқтауы; 

4) ғылыми дәрежесінің бар болуы.
2. Тереңөзек кенті әкімі аппаратының ұйымдастыру 

және инфрақұрылымды дамыту бөлімінің басшысы 
(E-G-2 санаты - 1 бірлік). Лауазымдық жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 71110 теңгеден 96095 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке 
алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері: 
- бөлім жұмысын ұйымдастырады;
- кент әкімі мен «Тереңөзек кенті әкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесінің жұмысын ұйымдастырады;
- Тереңөзек кенті аумағында мемлекеттік сәулет және қала 

құрылысы сферасындағы жұмыстарын ұйымдастырады;
- құрылысы салынып жатқан және салынатын (қайта 

жаңғыртылатын, кеңейтілетін, жетілдірілетін, күрделі 
жөнделетін) объектілер мен кешендердің мониторингін 
жүргізеді;

- кент аумағында елді мекеннің белгіленген тәртіппен 
бекітілген бас жоспарындағы, аумақтық қала құрылысы 
жоспарларының кешенді сызбаларын жүзеге асыру бойынша 
қызметтерді үйлестіру; 

- құрылыс нысандарында құрылыстың жүруіне жалпы 
бақылау орнату;

- құрылыс аяқталған нысандарды пайдалануға 
қабылдауға байланысты жұмыстарды ұйымдастыру;

- құрылысы аяқталған нысандарды пайдалануға 
қабылдау туралы жұмысшы және мемлекеттік қабылдау 
комиссияларының жұмысына қатысу;

- тұрғын үй аумақтарындағы әлеуметтік, инженерлік 
және көліктік инфрақұрылымдардың пайдалануын 
ұйымдастыру;

- жолаушылар көлігінің тасымалдау кестесін жүргізу, 
мінетін және түсетін аялдама нүктелерін белгілеуге қатысу;

- елді мекенде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы 
қоғамдық транспорт, автокөлік жолдарын жалпы басқару 
жұмыстарын жүргізу және бақылау жасау;

- кентішілік пайдаланымдағы автокөлік жолдарын 
күтіп ұстау, жөндеу, қайта бейімдеу, жаңадан құрылыс 
жұмыстарын ұйымдастыру және құрылыс жұмыстарының 
жүру барысына бақылау жасау;

- тұрғын үй қоры және тұрғын үй коммуналдық 
сфералардағы нысандардың нормативті қалыпты жұмыс 
істеуіне бақылау жасау;

- нысандарды пайдалануға қабылдау жұмыстарын 
ұйымдастыру;

- жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес бақылау 
жұмыстарын ұйымдастыру;

- аудан, кент әкімі арқылы орындауға берілген жеке және 
заңды тұлғалардан келіп түскен өтініштерді заңдылықтарға 
сәйкес дер кезінде қарап, тиісті жауаптарды мезгілінде 
жолдау, кент әкімінің күнделікті жедел тапсырмаларын 
орындау.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары инженерлік-техникалық, гуманитарлық, педаго-

гикалық немесе ветеринарлық білім;
Жұмыс тәжірибесі келесі талаптардың біріне сәйкес 

болуы тиіс:
1) мемлекеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес;
2) осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық 

бағытына сәйкес облыстарда жұмыс өтілі екі жылдан кем 
емес;

3) жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білім 
бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасының 
Президенті жанындағы білім беру ұйымдарында 
мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдің жоғары 
оқу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жөніндегі 
республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар 
бойынша оқуды аяқтауы;              

4) ғылыми дәрежесінің бар болуы.
3. Сырдария аудандық білім бөлімінің жетекші 

маманы, (E-R-5 санаты-1 бірлік). Лауазымдық  жалақысы 
мемлекеттік қызмет өтіліне қарай 49969 теңгеден 67907 
теңгеге дейін (экологиялық коэффициентті есепке алма-
ғанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
- Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметі акті-

лерінің, сондай-ақ орталық және жергілікті органдардың 
нор мативтік-құқықтық актілерінің орындалуын бақылауға 
алу; 

- бөлімнің қабылданған нормативтік-құқықтық актіле-
рінің заңдылығын қамтамасыз ету. Білім бөліміне қарасты 
мекемелердің құжаттарының заңға сәйкестігін анықтап, 
оларға тиісті әдістемелік кеңестер беру. Білім беру 
мекемелеріндегі құқықтық оқытуды ұйымдастыру; 

- өтініш пен арыз шағымдарды тіркеуді жүргізу. №1 ОЛ 
нысандағы статистикалық есептілікті жүргізу. Құқықтық оқу 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жұмыстарының 
жүргізілуі. Мәліметтер базасын жинақтау, сараптау; 

- білім мекемелерінің құрылысын күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізуге қажетті құжаттарды дайындау; 

- білім мекемелеріндегі күрделі және ағымдағы жөндеу 
мәселелері, отынмен қамтамасыз ету, күзгі-қысқы жылу 
беру маусымын өткізуді бақылау;

- бөлімнің құқық қорғау органдарымен жұмысын 
үйлестіру.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары немесе ортадан кейінгі заңгерлік білім.
4. Ақжарма, Шіркейлі ауылдық округі әкімі аппарат-

тарының жетекші мамандары-салықшы, (E-G-4 
санаты-2 бірлік). Лауазымдық жалақысы мемлекеттік 
қызмет өтіліне қарай 48047 теңгеден 64703 теңгеге дейін 
(экологиялық коэффициентті есепке алмағанда).

Негізгі функционалдық міндеттері:
- ауылдық округ бойынша жиналатын салықтардың 

есебін жүргізіп, оның жиналуын және бюджетке өткізілуін 
қамтамасыз ету. Жергілікті бюджетке салық жинауды 
ұлғайту, толықтыру. Мүлік, жер, көлік құралдарына 
салынатын салықтың тіркелмеген нысандарын анықтау 
және олар бойынша шаралар қабылдау;

- салық базасын ұлғайту жөніндегі іс-шара жоспарын 
басшылыққа ала отырып,аудандық әділет басқармасымен 
жылжымайтын мүліктерді және жер телімдерін пайдалан-
ғаны үшін салық есебін жүргізу;

- ауылдық округте шағын бизнестің дамуын үйлестіруді 
қамтамасыз ету. Басқа да салым түсімдерінің көзін ашу, 
салық түсімдерін ұлғайту. Іс-шара жоспарлар жасап жүзеге 
асыру. Кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауды қамтамасыз 
ету;

- бақылаушы мемлекеттік органдармен бірігіп сауда, 
қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары мен базарлардың 
сауда ережелері мен қалпын сақтауына қадағалау 
жұмыстарын жүргізеді;

- ауылдық округ әкімінің басқа да тапсырмаларын 
орындау.

Үміткерлерге қойылатын  негізгі талаптар:  
Жоғары немесе ортадан кейінгі экономикалық-

қаржылық, бухгалтерлік есеп, менеджмент және аудит білімі 
не орта техникалық немесе кәсіптік білім.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар:
1) нысанға сәйкес өтініш; 
2) 3х4 үлгідегі суретпен нысанға сәйкес толтырылған 

сауалнама; 
3) бiлiмi туралы құжаттардың нотариалдық куәланды-

рылған көшiрмелерi; 
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың нотариалдық 

куәландырылған көшiрмесi;
5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министр-

лігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекі-
тілген (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілердің тізілімінде 2010 жылы 21 желтоқсанда №6697 
болып тіркелген) нысандағы денсаулығы туралы анықтама; 

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің 
көшірмесі; 

7) құжаттарды тапсыру сәтінде шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені туралы қолданыстағы 
сертификат (немесе нотариатты куәландырылған көшірмесі).

Егер азамат еңбек қызметін жүзеге асырмаған және 
конкурс жарияланған бос лауазым бойынша жұмыс өтілі 
талап етілмейтін жағдайларда 4) тармақшасында көрсетілген 
құжатты ұсыну талап етілмейді. Құжаттардың толық емес 
пакетін ұсыну конкурс комиссиясының оларды қараудан 
бас тартуы үшін негіз болып табылады. Мемлекеттік 
қызметшілермен тапсырылатын 3) және 4) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды олар жұмыс істейтін мемлекеттік 
органдардың персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) 
куәландыра алады.

Азаматтар бiлiмiне, жұмыс тәжiрибесiне, кәсiби шебер-
лiгiне және беделіне қатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, ғылыми 

дәрежелер мен атақтар берiлуi туралы құжаттардың көшiрме-
лерi, мiнездемелер, ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар 
және өзге де олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипат-
тайтын мәліметтер) қосымша ақпараттарды бере алады.  
Аза маттар жоғарыда аталған құжаттар тігілетін мұқабада 
орналастырылған құжаттарды қолма-қол тәртіпте немесе 
почта арқылы құжаттарды қабылдау мерзiмiнде бере алады.

 Азаматтар жоғарыда аталған құжаттарды хабарламада 
көрсетілген электрондық почта мекен-жайына электронды 
түрде бере алады. Конкурсқа қатысу үшін жоғарыда 
көрсетілген құжаттарды электрондық почта арқылы берген 
азаматтар құжаттардың түпнұсқасын әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күн бұрын кешіктірілмей береді. Жоғарыда 
аталған құжаттардың түпнұсқасы берілмеген жағдайда 
тұлға әңгімелесуден өтуге жіберілмейді.

Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру БАҚ-
та («Кызылординские вести» және «Сыр бойы») соңғы 
жарияланған күннен бастап он жұмыс күні ішінде «Сырдария 
ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 120600, 
Тереңөзек кенті, Абай көшесі, №31 үй, 1-қабат 8-кабинетте 
қабылданады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер конкурс комиссиясы 
шешім қабылдаған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде 
әңгімелесу өткізу күні туралы конкурс комиссиясының 
хатшысымен хабарландырылады. Хабарландыру қатысушы-
лардың электрондық мекен-жайларына және ұялы телефон-
дарына ақпарат жіберу жолымен жүзеге асырылуы мүмкін.

Үміткерлермен әңгімелесу «Сырдария ауданы әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінде (Тереңөзек кенті, Абай 
көшесі, №31 үй) әңгімелесуге шақырған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде өтеді.

Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен 
объективтілігін қамтамасыз ету үшін оның отырысына 
байқаушыларды қатыстыруға жол беріледі.

 Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар 
ретінде Қазақстан Республикасы Парламентінің және бар-
лық деңгейдегі мәслихат депутаттарының, Қазақстан 
Респуб ликасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредит-
телген бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік 
ор ган дардың, қоғамдық бірлестіктердің (үкіметтік емес ұй-
ымдардың), коммерциялық ұйымдардың және саяси партия-
лардың өкілдері, уәкілетті органның қызметкерлері қатыса 
алады.

Байқаушы ретінде конкурс комиссиясының отырысына 
қатысу үшін тұлғалар әңгімелесу басталуына 1 жұмыс кү-
ні қалғанға дейін кешіктірмей персоналды басқару қызме-
тіне (кадр қызметіне) тіркеледі. Тіркелу үшін тұлғалар 
пер со налды басқару қызметіне (кадр қызметіне) жеке 
басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, ұйымдарға 
тиесілілігін растайтын құжаттардың түпнұсқасын немесе 
көшірмелерін ұсынады.

Осы Қағидалардың мемлекеттiк органның басшысымен 
(жауапты хатшы) конкурс комиссиясының отырысына 
сарапшылардың қатыстырылуына жол беріледі. Сарапшы 
ретінде конкурс жариялаған мемлекеттік органның 
қызметкері болып табылмайтын, бос лауазымның функ-
ционалдық бағыт тарына сәйкес облыстарда жұмыс 
тәжірибесі бар тұлғалар, сондай-ақ персоналды іріктеу 
және жоғарылату бойынша мамандар, басқа мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызметшілері, Қазақстан 
Республикасы Парламентінің және мәслихат депутаттары 
қатыса алады. 

«Б» корпусының бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына 
үміткерлер Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 
істері  агенттігінің Астана, Алматы, Атырау, Көкшетау, 
Павлодар, Тараз, Өскемен, Орал, Петропавл, Қостанай, 
Қызылорда, Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Ақтау 
және Шымкент қалаларындағы аймақтық тестілеу 
орталықтарында белгіленген тәртіппен өтеді. Е-3, E-G-2 
- cанаттары үшін тестілеу бағдарламасы: мемлекеттік тілді 
білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест (10 тапсырма); 
Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған 
тестке Қазақстан Республикасының Конституциясы (15 
сұрақ); «Қазақстан Республикасының Президенті туралы» 
(15 сұрақ)  Қазақстан Республикасының конституциялық 
заңдары; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 сұрақ), 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» (15 сұрақ), 
«Әкімшілік рәсімдер туралы»  (15 сұрақ), «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» (15 сұрақ)   Қазақстан 
Республикасының заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары 
кiредi.

E-R-5, E-G-4 - cанаттары үшін тестілеу бағдарламасы: 
мемлекеттік тілді білуге тест (20 тапсырма); логикалық тест 
(10 тапсырма); Қазақстан Республикасының заңнамасын 
білуге арналған тестке Қазақстан Республикасының 
Конституциясы (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
конституциялық заңы; «Мемлекеттік қызмет туралы» (15 
сұрақ), «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
(15 сұрақ), «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» (15 сұрақ), «Мемлекеттік көрсе-
тілетін қызметтер туралы» (15 сұрақ), «Қазақстан Респуб-
ликасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» (15 сұрақ) Қазақстан Республикасының 
заңдарын бiлуге арналған тест сұрақтары кiредi. 

Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (әңгімелесу 
өтетiн жерге келу және қайту, тұратын жер жалдау, байланыс 
қызметiнiң барлық түрлерiн пайдалану) өздерiнiң жеке 
қаражаттары есебiнен жүргiзедi.

 «Сырдария ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің  конкурстық комиссиясы.

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
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НАЗАР

ХАБАРЛАМА
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ 

2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-ІІІ Қазақстан 
Республикасының Экология кодексінің 
57-бабының талаптарына сәйкес «Қарабұлақ 
кенішін сынамалы пайдалану кезінде  жай-
ластыру. 1-ші кезек.  №№2, 4, 6, 7, 12, 14, 
15, 18, 20, 25, 26, 30 ұңғымаларға, М-2 ма-
нифольдына, СП-1, СП-2 спутниктеріне ба-
ратын кірме автожолдар салу» жұмыс жо-
басы жөніндегі құжаттаманың Қазақстан 
Республикасының Қор шаған орта және су 
ресурстары министрлігінің Экологиялық 
реттеу және бақылау комитетінің Қызылорда 
облысы бойынша экология департаментіне 
мем  лекеттік экологиялық са рап   та маға 
жолданғандығы жай лы хабарлайды.

Барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктерге мемлекеттік сараптамадан 
өткізу кезеңінде өздерінің ой-пікірлерін 
білдіру мүмкіндігі беріледі.

Анықтама алу телефоны
(7242) 29-92-11.

Караматова Нургул Нагызхановнаның атына Жаңақорған ауданы, Манап ауылындағы 
№160 Талап орта мектебін 2001 жылы бітіргені жөнінде берілген ОБ №0526374 аттестаты 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Аблакимов Бакытжан Исаевичтің атына 01.11.2011 жылы берілген 032339741 жеке 

куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***

Жалғасбай Алмас Болатұлының атына Қызылорда қаласы, Жанқожа батыр көшесі 
№82 үй, 13 пәтерге берілген пәтерді сыйға тарту шарты (№5803 18.11.2013ж.) жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Махшатов Дәурен Мирамбекұлының атына Қазалы ауданы, Бекарыстан би 

ауылындағы №24 Ү.Түктібаев атындағы қазақ орта мектебінің 9 сыныбын 2006 жылы 
бітіргені жөнінде берілген НМК 2264296 куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
есептелсін. 

***
Өтегенов Алихан Қожахметұлының атына Қармақшы ауданындағы №14 кәсіптік-

техникалық училищесін 1991 жылы бітіргені жөнінде берілген дипломы жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп есептелсін.

***
Айтжанов Ербол Ахметалиевичтің атына Тасбөгет кентіндегі №176 орта мектебін 

1996 жылы бітіргені жөнінде берілген ОА-ІІ 0448375 аттестаты жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп есептелсін. 

***
Усаева Гулзира Сериковнаның атына 09.12.2011 жылы ҚР ІІМ-нен берілген 032512097 

жеке куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
***

Дуйісова Света Жолдыбайқызының атына Мәншүк Мәметова атындағы Қызылорда 
педагогикалық училищесін 1986 жылы бітіргені жөнінде берілген КТ №128671 дипломы 
қосымшасымен жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.

Жан бар ма жетер анаға
Үстіміздегі жылдың 8 ма-

мырында ардақты да аяулы ана-
мыз, немерелерінің сүйікті 
әжесі, асыл жар Сара Қалиқызы 
Нұрпейісова дү ние ден озды. 

Анамыз 1941 жылдың 
23 желтоқсанында Жалағаш 
кентінде дүниеге келген. 
1959 жылы орта мектепті бі-
тіріп, 1961 жылы Қызыл орда 
медициналық училище сінен 
медбике-лаборант маман ды-
ғын  алды. 40 жылға жуық абы-
ройлы еңбек етті. Атқарған 

еңбегі ескерусіз қалмай, «Қазақстанға еңбегі сіңген 
денсаулық сақтау қызметкері», «Еңбектегі Ерлігі үшін» 
медалімен, «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» белгісімен 
мара патталды.  Өмірге 5 бала әкеліп, ұлын ұяға, қызын 
қияға қондырып, бірі дәрігер, бірі ұстаз болып абырой-
лы қызмет атқаруда. Немере, шөбере сүй ген бақытты әже 
болатын. Алла алдыңыздан жа рылқасын. Жатқан жеріңіз 
жайлы, топырағыңыз торқа, иманыңыз жолдас болсын. 

Анамыз Сара Қалиқызының қырқы мен жү зі  15 ма-
усым күні сағат 12.00-де «Дидар» мейрам ханасында 
берілетінін барлық ағайын-туыс, құда-жекжат, тілеулес 
жандарға хабарлаймыз. 

Еске алушылар: жұбайы, балалары.

МАРАТ ОСПАНОВ 
АТЫНДАҒЫ  БАТЫС 

ҚАЗАҚСТАН 
МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА 

УНИВЕРСИТЕТІ 2014-
2015 ОҚУ ЖЫЛЫНА 

КЕЛЕСІ МАМАНДЫҚТАР 
БОЙЫНША 1 

КУРСҚА СТУДЕНТТЕР 
ҚАБЫЛДАЙТЫНЫН 

ХАБАРЛАЙДЫ:
5В130100 - ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА
• Оқу мерзімі 5+2 жыл
5В130200 -  СТОМАТОЛОГИЯ
• Оқу мерзімі 5+1 жыл
5В110200 – ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ 
САҚТАУ
• Оқу мерзімі 5 жыл
5В110400 «МЕДИЦИНА-ПРОФИЛАК-
ТИКАЛЫҚ ІС»  
• Оқу мерзімі 5 жыл
5В110300 «ФАРМАЦИЯ»
• Оқу мерзімі 5 жыл
5В110100 – МЕЙІРБИКЕ ІСІ
• Оқу мерзімі 4 жыл

Мекен-жайымыз: 030019, Ақтөбе 
қаласы, Маресьев көшесі, 68.
Тел.: 8(7132) 54-48-15, 56-34-25, факс: 
8(7132) 56-32-01.
е-mail: zkgmu@yandex.ru
веб-сайт: www.zkgmu.kz

Қызылорда ҚІІБ-ның ардагерлер кеңесі, басшылығы мен 
ұжымы Қызылорда ОІІД -нің ардагері, полиция полковнигі

Ахметов Ғалымжан Ахметұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
Қызметтес әріптес інілері Қызылорда ОІІД -нің ардагері, 

полиция полковнигі
Ахметов Ғалымжан Ахметұлының

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
“Магистраль KZ” ЖШС-нің ұжымы осы серіктестік 

құрылтайшысы
Ахметов Ғалымжан Ахметұлының

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
“Транс Азия Констракшн” ЖШС ұжымы ішкі істер 

саласының ардагері
Ахметов Ғалымжан Ахметұлының

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

***
“Қазсушар” республикалық мемлекеттік кәсіпорны 

Қызылорда филиалының ұжымы филиал қызметкері
Әбуов Жандос Махмудұлының

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

ОҢАЛТУ РӘСІМІН ЕНГІЗУ
ТУРАЛЫ ІС ҚОЗҒАЛДЫ

Қызылорда мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының 2014 жылғы 27 мамырдағы ұйғарымымен Қызылорда облы-
сы, Қызылорда қаласы, Байсейтова көшесі 104 А үй мекен-жайында 
орналасқан “Ай-Дан Инвест” ЖШС-не қатысты (БСН 020340004432) 
оңалту рәсімін енгізу туралы іс қозғалды. Талаптар Қызылорда қаласы, 
Әйтеке би көшесі 29 үйде қаралады.

Көлге бауырын төсеген,
Аққуым да осы – Өлең.
Көгергенде көсегем
Шаттығым да осы – Өлең... Бұл 

қара өлеңнің құдіретін көпшілікке 
жеткізіп, оны жанына серік ет-
кен, ақын Исрайл Сапарбайдың 
жүректен туған жыры. Ақындық 
әлемімен оқырманның көңіл 
төрінен орын алған жыр 
дүлдүлінің шығармашылығы 
бүгінде барша жұртқа жақын 
әрі жақсы таныс. Ақындық пен 
сазгерлікті қатар алып, драма-

тургия жанрында да қалам тер-
беп жүрген И.Сапарбай өткен 
бейсенбіде Сыр жұртшылығымен 
қауы шып, «Мәртебелі мей-
ман» жобасында қонақта бол-
ды. Болашақ университетінің 
ұйымдастыруымен өткен салтанат-
ты шарада ақын өзінің көркем ой-
лары мен жырларын жолдап, өз 
оқырмандарымен сырласты. Өрелі 
әңгіме, әдемі естеліктер айтылған 
шығармашылық кешті ақын Шаки-
зада Әбдікәрімов жүргізіп отырды. 
Қос ақынның сырласуынан туған 

жайдарлы кеш барша көрерменге 
жақсы көңіл-күй сыйлай алды. 
Себебі, әсем ән, әсерлі жыр, шы-
найы өмір толғамдары мен бүкпесіз 
ойлар осы кеште өрілді. Кеш бары-
сында ел ағалары Сәпен Аңсатов, 
Қазыбай Құдайбергенов сөз алып, 
ақынға деген ыстық лебіздерін 
білдірді. Сондай-ақ, Сыр жастары-
на тағылымы мол осындай руха-
ни кеш сыйлаған университеттің 
негізін қалаушы әрі ғылыми 
жетекшісі Бақберген Досманбетов-
ке  алғыстарын жеткізді. 

Жастардың бойына ұлттық 
құндылық тарды сіңдіріп, оларға 
рухани азық беруді көздеген кеш-
те жиылған көпшілік ақынның 
шығармашылығымен етене таны-
сып, көкейлерінде жүрген түрлі 
сауалдарға жауап алды. Кештің 
ең басты ерекшелігі оқу орда-
сы жанынан ашылған студенттер 
театрының алғашқы шымылдығы 
осы И.Сапарбайдың пьесасы-
на құрылған «Ауылдан кел-
ген ару» қойылымымен түрілуі. 
Қойылымдағы рөлдерді аталмыш 
білім ошағының студенттері сом-
дап, барша көрерменге ерекше әсер 
қалдырды. Кеш соңында кездесу-
ге келіп, өзінің жалынды жырлары-
мен бөліскен мәртебелі мейманға 
«Болашақ» университетінің ғы-
лыми жетекшісі Бақберген Досман-
бетов университтеттің «Құрметті 
профессоры» атағын табыс етті.

М.ОТАРАЛЫ.

ӨЛЕҢМЕН 
ӨРІЛГЕН КЕШ

Архимедтей  болу үшін Грекияда дүниеге келу 
міндетті емес. Себебі, Сыр өңірі таланттардан кен-
де емес. Талабы таудай, талайды  таңғалдырған 5 
жастағы Ерхан Исламбек елді өз  аузына қарата 
білді. Бұқаралық ақпарат құралдарының назары-
на іліккен бүлдіршін бізді де бейжай қалдырмады.
Осы мақсатта бізде Ерханмен сұхбат жүргізген 
болатынбыз. «Мен өскенде математик болғым 
келеді. Мен ақылды баламын» деп сөзін бастаған 
бала келешегінен үлкен үміт күттіретіндігін 

аңғартты. Ол үшін миллионға дейінгі санды ойша сарт-сұрт қосып,азайту  
қиын емес. Ерекше дарын иесі  қатарластарынан әлдеқайда биік тұр. 5 жасар 
балалар ойыншықты жанына серік етсе, Ерхан мидың дамуына ерекше қарқын 
беретін шахмат ойынымен шұғылдануда. Аталмыш ойынды ересектермен ой-
нап, талайды тізе бүктірсе, кейбіріне ойынның қыр-сырын үйретіп келеді. 

Гүлбарам Мекеева, Ерханның әжесі:
– Балабақшада жүрген кезінде тәрбиешілері «Әжесі-ау, мына баланың та-

ланты өзгеше ғой, өзгеше, басқа балаларға қарағанда. Байқамадыңыз ба?», –
деді. Сол кезде барып байқадым.

Мектеп табалдырығын аттамай тұрып әліппедегі 42 әріпті де түгел жаттап, 
мәтінді зуылдатып оқып жүр. Ерхан биыл мектепке барады. Сондықтан әжесі 
немересінің оқуға  дайындығын мықтап қолға алыпты. Мұғалімдер  жалдауды 
да ойластырып отыр. Баланың бірінші емес, бірден екінші сыныпқа барғанын 
қалайды. 

Ойы зерек, сөзі салмақты бүлдіршін жақындарының үкілі үмітіне айнал-
ды.  Тіл-аузымыз тасқа. Вундеркинд бала Ерханның болашағынан үлкен үміт 
күтеміз. 

Жарасхан ӨТЕБАЛИЕВ,
ҚМУ студенті.

БЕС ЖАСАР 
ЗЕРЕК БАЛА

 ХАБАРЛАНДЫРУ
Қызылорда бөлімшелік 

көліктегі тұтынушылардың құ-
қықтарын қорғау басқармасы 
азаматтардың сұрақтарына 
жауап және оларға тұ ты-
нушылардың құқықтарын 
қорғау және санитариялық 
қорғау тұрғысынан мәселені 
шешу жолдарын түсіндіру 
мақсатында 29-36-00 “қауырт 
желі” телефонын хабарлайды.


