
Қызылорда облыстыҚ ҚоғамдыҚ-саяси газет

1929 жылдың 1 шілдесінен шығады

www.syrboyi.kz21 аҚпан
сейсенбі

2017 жыл
№28 (19314)

билік

отандық өнім

мәжіліс

Өткен ғасырда жүгерінің нанын же-
ген жандар дақылдың дәні мен дәмін 
ұмытпаған болар. Хрущевтың заманы кел-
меске кеткенмен,  Америкадан әкелген 
Колумбтың есімі естен кеткен жоқ. Оның 
дәнді дүниесі  мал азығы ретінде де,  
азық-түлік дақылы ретінде де әлемнің әр 
қиырында кеңінен өсіріліп келеді.  Бойына 
А, В, С, Е дәрумені, фолацин, ниацин, тиа-
мин, калий, магний, крахмал, протеин, қант, 
түрлі пайдалы майлар, аскорбин қышқылы 
және минералды тұздарды жинақтаған 
жүгеріні Жаңақорғанда да қажетке жара-
тып жатқандар бар. Бүгінге бизнесте үлкен 
табыс көзі боларлық жүгерінің пайдасын ел 
енді біле бастады. Иә, табысқа талаптанған, 
игілікке ұмтылған адамның түбінде жеңіске 
жететіні ақиқат. Оны Кейден ауылынан 
көріп қайттық. 

Расында, елімізде агроөнеркәсіп 
кешенін дамыту мәселесі маңыз алған сай-
ын  аграрлық саланың ауқымды тірлігі етек 
алды.  Кейденнің өзге ауылдан ерекшелігі 
– жүгері шаруашылығын жандандыруға 
қашаннан жаны құмар мекен. Мәселен, 
өткен жылы 90 гектарға жүгері егіліп, одан 
32,2 центнерден өнім алынған. Ауылдық 
округ әкімі Бақтияр Тоқтыбаев елге есеп 
бергенде, ауылдағы «Попкорн» өндірісіне 
ерекше екпін берген еді, енді соның бүге-
шігесін білуге бел буғанбыз. Кәдімгі 
өзіміздің кәсіпкер Қасым Әбжаппаровтың 
бұл ісі шынында үлкен шаруа екен. Ол 
жүгеріні егіп қана қоймай, оны өңдеу 

тәсілін меңгеріп, тұрғындарға сапа-
лы өнім ұсынып келеді. Айталық, 
ақталған бидай, түйілген жүгеріні 
сауда айналымына шығарып, 
онысы республика бойынша 
сұранысқа ие тауарға айналды. 
Бұрындары маусым-мезгілінде 
өтсе, қазірде жыл он екі ай бойы 
халық тұтынатын тауар болды. 

– Бүгінде шағын және орта бизнесті 
дамытуға мемлекет айрықша назар ау-
даруда. Жергілікті жерлерде кәсіпкерлік 
кең қанат жайып, бизнеске ынталы 
азаматтардың қатары күн санап өсуде. Өзім 
жүгері дақылын егуді 1997 жылдан ба-
стадым. Ол кезде егістік көлемі 50 сотық 
жер болатын. Біршама уақыт сол жерді 
айналдырдық. Жерден жақсы өнім алу 
үшін ерінбей еңбек ету керек. Кейіннен 
«жүгері попкорнын» шығаруды қолға ал-
дым. Алғашқыда аудан орталығы, одан 
әрі қалаға дейін сұраныс артып, егістік 
көлемін ұлғайтуға тура келді. Бірде базарға 
өнімімді апарсам, жүгерінің жармасын са-
тып отырған саудагерді көріп қалдым. Со-
дан ертесіне өзім де жармамды арқалап, 
саудалап көрдім. Тұрғындар тарапынан 
сұраныс жақсы екен. Әдепкі жылдары мау -
сымына 1,5 тоннадай пұлдасам, уақыт өте 
оны 10 тоннаға дейін жеткіздім. Шүкір, 
бүгінде кәсібіміз қалыптасты. Қазіргі таңда 
15 гектар жеріміз бар. Оның 10 гектарына 
жүгері дақылын егеміз. Нарықтағы сұраныс 
көлемі жыл өткен сайын артып келеді. 

Ақталған бидай мен түйілген жүгеріні 
Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Тараз, 
Астана қаласынан тұтынушылар келіп, 
алып кетеді. Одан өзге емдеу-сауықтыру 
шипажайлары асқазан, өт, бауыр аурула-
рына алып тұрады, – дейді Қасым кәсіпкер. 

Попкорнның шебері Тәждин Әбиев 
екен. Тәждиннің түсіндіруімен оның жаса-
лу реттілігін та ныдық.

 – Ең алдымен тазалау  дан өткен дән суға 
батырылып,  иіні жұм сарады. Одан кейінгі 
процесс арнайы ап парат сүз гісінен өтіп, 
сырт қабығы алынады. Сонан соң келі-
келсап әдісіндей жарма жасалады. Осы-
лай арнайы аппарат арқылы «Попкорн», 
түйілген жүгері жасалып, пакеттеледі. 
Қазір біздің өнім ең жоғары сорт болып са-
налады. Бағасы да соған сай, – деді ол. 

Бизнестің бел алуына Қасымның ба-
уыры Сейт мұ қан ның қолжәрдемі көп. 
Ол бос уақытында қолғабыс етеді, еңбек 
өнімділігін еселеуді ойлайды. Осы Сейт-
мұ қанның ақ жүгеріден сусын шығару 
технологиясын өн  діріске енгізу ойында 
бар. Бұл мәселе бойынша, аудан әкімінің 
қабылдауында болған. Өз кезегінде әкім 

жо баның кемшін тұстарын толықтырып, 
алдағы уақытта өте тін қайтарымсыз 
гранттық конкурсқа қатысуға кеңес берген. 

Біз Алматы асқан Сейтмұқанмен теле-
фон арқылы тілдестік. Ол көңілді күймен 
жауап қатты.

– Аға, Қазақ тағамтану академия-
сы «Жүгері сусыны» өніміне зор ықылас 
қойды. Академик Төрегелді Шармановтың 
өзі «мұндай өнім әрі тамақ, әрі сусын» деп 
жоғары бағалап отыр. Академияның са-
раптау комиссиясы сусынның сарабын 
тиісті орындарға жіберіп, 28 наурызда 
қорытындысы дайын болатынын жеткізді. 
Әзірге ісіміздің алға басатын үміті бар.  
Енді құрал-жабдығына байланысты Се-
мейге барып, жаңа технологияны көріп 
келе жатырмын. Тәңір қолдап, технологи-
яны ендірсек, республикадан тыс шетелге 
экспортқа шығаруға тырысамыз, –дейді ол.

Бизнес деген осылай, талпынсаң, 
ерінбесең, еңбегің еселі. Бұл – табыстың әрі 
өзі, әрі көзі. Жалпы, жүгерінің жүз пайдасы 
бар екенін енді біле бастадық.

Қ.ҚҰРБАН.

Ағымдағы жылдың егісіне облыс ауыл шаруашылығы тау-
ар өндірушілері өткен жылдың күз айларынан дайындалып, 3144 
гектар күздік бидай егіліп, қазіргі уақытта егіс жағдайы жақсы 
деп бағаланып отыр. Сонымен қатар, биылғы жылдың егісіне 
48,8 мың гектар сүдігер көтерілді. 

Тұқым дайындау жұмысына тоқталсақ, үстіміздегі жылдың 
егісіне 612 тонна күздік бидай тұқымы дайындалып, егілді. 
Көктемгі дала жұмыстарына 484 тонна жаздық бидай, 146,5 
тонна арпа, 147,5 тонна мақсары, 223,5 тонна жоңышқа  және 
күріштің  23355 тонна тұқымдары құйылған. Дайындалған 23355 
тонна күріш тұқымының – 3700 тоннасы «Маржан», 5269 тонна-
сы – «Янтарь», 11401 тоннасы – «Лидер», 205 тоннасы – «Анаит», 
445 тоннасы – «КазЕр-6», 600 тоннасы – «Новатор», 1505 тонна-
сы – «Фаворит», 225 тоннасы – «Айсәуле», 5 тоннасы – «КазНИ-
ИР-5» сорттары.

Бүгінгі таңда шаруашылықтарда тұқым тазалау жұмыстары 
жүргізілуде. Күздік бидай тұқымы түгел кондицияға жеткізіліп 
себілді. Жаздық бидай тұқымының бүгінге 195 тоннасы, яғни 
40,3 пайыз себу кондициясына жеткізілсе, арпа тұқымының 20,5 

тоннасы (14 пайыз), күріш тұқымының 16220 тоннасы тексеруге түсіп, 4135 
тоннасы, яғни 25,5 пайыз себу дәрежесіне жеткізілді. Ал мақсары, жоңышқа 
дақылдарының дайындалған тұқымдарын себу дәрежесіне жеткізу 
жұмыстары бүгінгі таңға бірде-бір ауданда басталмаған. 

Минералдық тыңайтқыштар мен гербицид дайындау бойынша 2017 
жылдың егісіне қажетті тыңайтқыштардың көлемі 51,1 мың тоннаны 
құрайды. Оның ішінде: аммоний сульфаты 25,1 мың тонна, карбамид 14,8 
мың тонна, аммофос 8,6 мың тонна, аммиак селитрасы 373 тонна, фосфорит 
ұны 66 тонна және байытылған суперфосфат 1,7 мың тонна. 

Қазіргі таңда шаруашылықтар тарапынан минералдық тыңайтқыштардың 
19,8 мың тоннасы (38,8 пайыз) алынған. Оның ішінде аммоний сульфаты 
11,6 мың тонна, карбамид 4,7 мың тонна, аммофос 3,5 мың тонна және фос-
фор ұны 60 тонна болып тұр. 

Ал, ауыл шаруашылығы құрылымдарының гербицидтерге қажеттілігі 
62,5 мың литрді құрайды. Оның ішінде Гулливер – 510 литр, Номини – 2208 
литр, Солито – 17605 литр, 2М4Х – 1800 литр, Рейнбоу – 38808,3 литр, Тор-
надо 950 литр болып отыр. Бүгінгі күнге, шаруашылықтар тарапынан 4500 
литр (7,2 пайыз) гербицид сатып алынған.

Техника және жанар-жағармай жағдайы ауыл шаруашылығы сала-
сы үшін ең маңызды фактор болатып табылатыны белгілі.  Осы орайда, 
ағымдағы жылдың қаңтар айындағы есеп бойынша, ауыл шаруашылығы 
тауарын өндірушілердің қолында көктемгі дала жұмыстарына қатысатын 
1830 трактор, 491 соқа, 245 тұқым сепкіш, 394 автокөлік және 905 трактор 
тіркемесі бар. Бүгінгі күнге, 1360 трактордың 66,6 пайыз, 347 соқаның 60,0 
пайыз, 184 дән сепкіштің 77 пайыз, 288 жүк көлігінің 71,7%, 715 трактор 
тіркемесінің 66,6% жөндеуден өткен.

Сала мамандарының айтуынша, облыстың көктемгі егіс және дала 
жұмыстарына барлығы 14 мың тонна дизель отыны қажет. Осыған байланыс-
ты ауыл шаруашылығы басқармасы тарапынан қажетті жағармайдың есебі 
жасалып, ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігіне жеңілдетілген дизель от-
ынын бөлу жөнінде ұсыныс жолдады. Бүгінгі күні облысқа жеңілдетілген 
дизель отынын жеткізуші операторларды белгілеу жұмыстары жүргізілуде. 

Суармалы су есебі және су алуға дайындық барысы жөнінде ҚР 
Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығымен үстіміздегі жылы ауыл 
шаруашылығы дақылдарын тұрақты суаруға  4,2 млрд текше метр су 
лимиті бекітілген. Сырдария өзеніндегі судың жағдайына келетін болсақ, 
2017 жылдың 13 ақпанындағы жағдайы бойынша «Шардара» су қоймасына 
жоғарыдан секундына 1143 текше метр су түсуде. Қоймадағы су көлемі 3,9 
млрд. текше метрді құрап, дарияның төменгі ағысына секундына 500 тек-
ше метр су тасталуда. Оның 300 текше метрі «Көксарай» су реттегішіне жи-
налуда. «Көксарай» су реттегішіне жиналған су көлемін (1,9 млрд. текше 
метр) қосқанда, бүгінгі күнге «Шардара» мен «Көксарайда» 5,8 млрд текше 
метр су жиналып, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 923 млн тек-
ше метрге артық. Көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыру бойынша, Қы-
зылорда қаласы мен аудан әкімдіктердің мәліметтеріне сәйкес көктемгі дала 
жұмыстарын жүргізу және егіс егу жұмыстарына қажетті қаржы 10 492,8 
млн теңгені құрайды.

Оның ішінде шаруашылықтардың өз қаржысы есебінен 4888,8 млн 
теңге, инвесторлар тарапынан 3342,2 млн. теңге қаржыландыру жоспар-
ланса, «Агрохолдинг Байқоңыр» ЖШС арқылы 1326 млн теңге көлемінде 
форвардтық негізінде көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыру жоспарла-
нып отыр. Сонымен қатар, жетіспейтін 935,9 млн теңге қаржы «ҚазАгро» 
ҰБХ» АҚ арқылы биылғы жылға қаралған несие бағдарламалар арқылы 
қаржыландыру қарастырылуда.

Жалпы, диқанда дайындық бар. Ендігі үмітті көктем келгенде байқаймыз. 

 Айнұр БАТТАЛОВА.

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Жолдауындағы басым бағыттарды түсіндіру мақсатында 
республикалық ақпараттық-насихаттық топ өкілдері 
Сырдария ауданында тұрғындармен кездесу өткізді. 

Жиынға Ұлттық экономика министрлігінің ішкі ау-
дит департаментінің басшысы С.Парманқұлов, облыстық 
экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 
басшысының орынбасары Н.Қордабай, аудан әкімінің 
орынбасары Қ.Мыңбаев, жастар өкілдері, кәсіпкерлер 
мен ҮЕҰ жетекшілері қатысты. 

Кездесуде департамент басшысы Сәбит 
Шәймерденұлы биылғы Жолдауда айтылған бес 

басымдыққа тоқталып, Жолдауда экономика-
ны әртараптандыру, әлеуметтік саланы жаңғыртуға 
басымдық берілгенін атап өтті. Халықты тұрғын 
үймен қамтамасыз ету үшін несиелік үй-жайлар салу 
мен «Нұрлы жер» бағдарламасы арқылы баспанамен 
қамтамасыз ету бағытында жүйелі жұмыстар жасала-
тынын жеткізген облыстық экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармасы басшысының орынбасары 
Н.Қордабай нақты мысалдар келтірді. Өз кезегінде кент 
ардагерлері кеңесінің төрағасы Т.Болғанбайұлы аудан 
халқы Елбасының байыпты саясатын қолдай отырып, 
игілікті бастамалардың сапалы орындалуы жолында 
еңбек ететінін айтты.

АҚПАРАТТыҚ ТОП АУДАНДАРДА

ЖҮГЕРІНІҢ
ЖҮЗ ПАЙДАСы БАР

МЕМЛЕКЕТТІК ХАТШЫ РЕСЕЙ 
ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ 
МИНИСТРІМЕН КЕЗДЕСТІ

Кездесудің басында Г.Әбдіқалықова Қазақстан 
Президентінің тапсырмасы бойынша Ресейдің мәдениет 
министрі В.Мединскийге халықтар арасындағы татулықты, 
достық пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін 
II дәрежелі «Достық» орденін табыс етті.
Көршілес екі елдің сан ғасырлар бойы арқауы үзілмеген та-

рихи бауырластықты, достық пен тату көршілікті бекем ұстанып 
келе жатқанын атап өткен. Мемлекеттік хатшы Ресейдің мәдениет 
министріне Кейкі батырдың сүйегін тарихи Отанына қайтару ісіне 
байланысты тығыз ынтымақтастық үшін алғыс білдірді. Бұған қоса, 
Ресей тарапының шақыруы бойынша қазақстандықтардың түрлі 
іс-шараларға белсене қатысып жүргенін айтты. Мәселен, был-
тыр «Астана Балет» театры «Звезды белых ночей» халықаралық 
фестивалінде тамаша өнер көрсетті, ал «Астана Опера» театры 
Санкт-Петербургте Морис Жаррдың «Собор Парижской Богомате-
ри» балетін қойды.

Тараптар Қазақстан мен Ресей арасындағы XXI ғасырдағы тату 
көршілік және одақтастық туралы шартқа ерекше назар аударды. 
Қалыптасқан тарихи байланыстар негізінде ортақ мәдени кеңістікті 
нығайтуға септігін тигізетін бұл маңызды құжат халықтарымыздың 
рухани және мәдени жақындығын сақтауға ықпал етеді. Бұдан бөлек, 

Мемлекеттік хатшы екі елдің Мәдениет министрліктері арасындағы 
2019 жылды Ресей мен Қазақстан арасындағы мәдени байланыстар 
жылы деп жариялау мүмкіндігі қарастырылып отырған Мәдениет 
саласындағы 2017 жылға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарына 
қол қоюдың маңыздылығын атап көрсетті.

Г.Әбдіқалықова биыл Астанада «ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмесі өтетінін айтты. Оның аясында Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тапсырмасы бойынша бүкіл қазақстандық мәдениеттің кең 
ауқымды таныстырылымы болмақ. Сондай-ақ, Эрмитаж музейінің, 
А.Пушкиннің мемлекеттік музейі коллекцияларының көрмесі, 
Мария және өзге де опера және балет театрлары қойылымдарын 
ұйымдастыру жоспарланып отыр.

Алқалы жиын алдымен өңірдегі агроөнеркәсіп 
кешенін дамыту мен көктемгі дала жұмыстарына 
дайындық жайын талқыға салды. Аймақ басшысы 
өз сөзінде соңғы жылдары Сыр елі агроөнеркәсібі 
дамып келе жатқанын атап өтті. Елбасының 
биылғы Жолдауында  айқындалған міндеттер 
бұл саланы жетілдіруде ерекше жауапкершілік 
жүк теп отыр. Сондықтан да, қолда бар мүм-
кіндікті, анығы, мемлекеттің қолдауын тиімді 
пайдалануға тиіспіз. Бұл тақырыпта облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының 
орынбасары Өмірхан Пашкенов баяндама жасап, 
субсидияларды бөлуді қайта қарастыру өзгерісіне 
сәйкес Сыр диқандарын алаңдатқан жайт шеші-
мін тапқанын жеткізді. Яғни, күріштің гектары-
на берілетін субсидия сақталып отыр. Майлы 
дақылдарға субсидия өткізілген өнім көлеміне 
орай үлестірілмек. 

Қызылорда облысы шаруашылықтарды коо-
пе ра тивтендіру тұрғысында өткен жылы біршама 

жұ мыстар атқарды. Нақтыласақ, 133 кооператив 
құрылған, оның 18-і 300-ден астам шаруаның ба-
сын біріктіріп отыр. Осы жылы 16 кооператив 
құру жоспарлануда. Ақжолтай жаңалықтардың 
бірі Сырда өсірілген күріштің ирандық «Таромо-
хошеми» сорты ойдағыдай өнім берді. Бүгінде 
осы сорт өнімін Иранға экспортқа шығаруға қам-
қарекет жасалу үстінде. Қармақшыдағы «Ақтөбе 
и К» ЖШС егістігінде жайқалып өскен дақылды 
биыл 100 гектар жерге отырғызу көзделуде. 
Өмірхан Пашкенов алынған дәннің алдымен 
60 тон насы экспортқа жіберілетінін мәлімдеді. 
Негізгі мақсат – 2020 жылға қарай бұл сортты егу 
көлемін 8000 гектарға жеткізу. Сондай-ақ, бү гінгі 
күні Сыр қауынына сұраныс артып келеді. Әсі-
ресе, ресейліктер өңірде тамырлаған қауын-қар-
бызды аттай қалап отыр. «Осы жылы көрші елге 
2000 тоннасын экспорттаймыз», – деді баяндама-
шы. Ал, еттің жөніне келсек, экспортқа марқа қо-
зы мен құс етін жөнелту жұмыстары жүріп жатыр. 

– Көктемгі егіс жұмыстары дайындығына 
тоқталсам, биылғы егіс көлемі былтырғыдан 
кем болмайды. Күздік бидай уақытында егілді, 
күрішке қажетті тыңайтқыштарды алу мәселесі 
шешілген. Техникаларды дайындау жағы жос-
парға сәйкес жүруде. Қаржыландыру жайын айт-
сам, биылғы егіс жұмыстарына 10,4 млрд теңге 
қажет. Жетпей жатқан 936 млн теңгені несие 
көздері арқылы алуды жоспарлап отырмыз, – деді 
Өмірхан Пашкенов.

Аймақ басшысы биыл судан тапшылық 
болмайтынын, керісінше мол суға еге болу-
ды, үрлемелі су тоспаларының дайындығын 
бақылауда ұстау керектігін тапсырды. Сондай-
ақ, экспортталатын агроөнім түрлерін көбейту 
мақсатындағы жұмыстарды жандандыру 
керектігіне баса назар аударды.

Мәжіліс күн тәртібіне қойылған екінші 
мәселе – шағын және орта кәсіпкерлікті дамы-
ту жайы болды. Облыстық кәсіпкерлік және 
туризм басқармасының басшысы Нұржан 
Өмірсерікұлының мәліметінше, өткен жылы сала-
ны дамытуға үкіметтік және өңірлік бағдарламалар 
арқылы 14,7 млрд теңге бағытталған. Кәсіп ашам 
деушілерге қазіргі таңда қат-қабат қағаз жинау 
жағы жеңілдетілген. Айталық, қажетті 
техникалық шарттар «бір терезе» арқылы 
кәсіпкерлер үйінен беріледі.

әрбір істің нәтижесі
қатаң сұралады

Кеше облыс әкімі 
Қырымбек Көшербаевтың 

төрағалығымен аппа-
рат мәжілісі өтіп, онда 

күн тәртібіне бес мәселе 
қойылды. Мәжіліс 

кіріспесінде аймақ басшы-
сы Қызылорда облыстық 

ішкі істер департаменті 
Жергілікті полиция 

қызметі басшысы лауазы-
мына Бауыржан Ыбыраев 

тағайындалғанын
хабарлады.

Бұл күндері көктемгі дала және егін 
егу жұмыстарына әзірлік басталып та 

кетті. Облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының мәліметтеріне 

сүйенсек, аудандар және Қызылорда 
қаласы бойынша 2017 жылы егілетін 
ауыл шаруашылығы дақылдарының 

сызбасы бекітілген. Бекітілген сызбаға 
сәйкес, үстіміздегі жылы облыс бой-

ынша 168,7 мың гектарға егiс егу 
межеленіп отыр. 

Оның ішінде дәндi дақылдар 
84,5 мың, майлы  дақылдар 7,4 мың, 

малдың азықтық дақылдары 60,1 
мың, картоп, көкөнiс, бақша 16,7 мың 

гектарды құрайды. Негізгі дақыл 
күрiштің көлемі 78,4 мың гектар.

      ӨКТЕМНІҢ ИІСІ СЕЗІЛДІ,
ДИҚАН, ДАЙЫНДЫҒЫҢ ҚАЛАЙ?
К
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Жолдау

Елбасының Қазақстан халқына «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Жолдауы, «Қазақстан-2050» Стратегия-
сы мақсаттарына бастайтын, Ұлт жоспары – «100 
нақты қадам»  аясында, дамыған 30 елдің қатарына 
кіруді қамтамасыз ететін басым бағыттарды жүзеге 
асыруды көздейтін маңызды құжат ретінде көрініс 
тапты.

Жаһандық өзгерістер әлем елдері эконо-
микасын елең еткізген тұста кездесуі мүмкін 
қиындықтарды болжай отырып, осы өзгерістерден 
мемлекет мүмкіндігін көздеген Елбасы “Елдің 
жаһандық бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 
ететін экономикалық өсімнің жаңа моделін құру 
қажет” екендігін айта келе, Жолдауда  еліміздің ке-
лешек даму бағытындағы нақты бес басымдықты 
анықтап берді. Солардың қатарындағы екінші 
басымдық – бизнес-ортаны түбегейлі жақсарту 
және кеңейту. Біздің стратегиялық мақсатымыздың 
бірі – елдің ішкі жалпы өніміндегі шағын және 
орта бизнестің үлесі 2050 жылға қарай кем деген-
де 50 пайыз болуын қамтамасыз ету. Бұл өте қиын 
да күрделі болғанымен, қолжетімді мақсат. Себебі, 
Жолдауда оны тиімді жүзеге асырудың нақты бес 
қадамы көрсетілген, соның біріншісі – нәтижелі 
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті да-
мыту бағдарламасын іске асыру. Шағын несие 
беру аясын кеңейтіп, кәсіпкерлерге кепілдік жа-
сау және қызмет көрсету тетіктерін белсенді пай-
даланумен қатар, бизнес жүргізу және қаржылық 
сауаттылыққа үйрету ісін ұйымдастыру керектігі 
назардан тыс қалмады. Бұған дейін де мемлекет та-
рапынан шағын және орта бизнесті дамытуға аса 
мән беріліп келген. Атап айтқанда, «Атамекен» 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының мақсатты білім 

беру бағдарламалары арқылы халыққа кәсіпкерлік 
негіздерін тегін оқыту курстары ұйымдастырылып, 
өз ісін ашуға бел буған азаматтарға бизнес-
жоспарлар жасауға тегін көмек көрсетілуде. Шағын 
және орта бизнесті экономикалық өсімнің драйвері 
ретінде дамыту мақсатында бизнесті 10 жылға 6 
пайызбен несиелеудің бұрын-соңды болмаған шар-
ты жасалды. Жұмыстар кезең-кезеңімен іске асыры-
лып жатқандығына қарамастан, ауқымын кеңейту 
мақсатында атқарылар шаруа аз емес. Мәселен, 
жеке кәсібін ашамын деген кәсіпкерлерге бағыт-
бағдар беру, түсіндірме жұмыстарын жүргізудің 
әлі де болса кемшіндігі, ынталы азаматтардың 
қаржылық сауатын ашу, және ең бастысы, алғаш 
бизнес ашқанда алатын қаржы сомасының аз 
мөлшерде болуы қол байлау болып келген. Бұл 
жағдайлар, әсіресе, ауыл тұрғындарының шешуі 
күрделі бас ты мәселесіне айналғалы қашан?! Биз-
неспен айналысуға ынтасы зор, білімі жеткілікті, 
бірақ несие алудағы қала мен ауыл арасындағы 
диспропорция (сәйкессіздік) үлкен рөл атқаратын. 
Ендігі жерде осы мәселенің барлығын оңтайлы 
шешу жолы Жолдауда айқын көрініс тапты. Бұдан 
былай Қазақстан азаматтары өз бизнесін жүргізу 
үшін ауылда да, қалада да 16 миллион теңгеге дейін 
шағын несие ала алатындығы қуана құптарлық 
жайт.

Сонымен қатар, Елбасы Жолдауында «...
Жаппай кәсіпкерлікті қолдау тетіктерін одан 
әрі жетілдіру керек. Қазақстанның әр өңірі жап-
пай кәсіпкерлікті, соның ішінде отбасылық 
кәсіпкерлікті дамыту бағытында кешенді шара-
лар ұсынуға тиіс» екендігі айтылған. Қазіргі таңда 
әлемде кезекті, Төртінші өнеркәсіптік револю-
ция бас талды. Қазақстан жаһандану үдерісіне бел-

сене араласып кетті. Айналамызда болып жатқан 
жайттардың өзгеру жылдамдығы айрықша. Сандық 
технология қарқынды дамуда. Мұның барлығы, 
сайып келгенде бір салалардың жойылуына, басқа 
бір жаңа салалардың пайда болуына ықпал етері 
сөзсіз. Жаңа технологиялардың енгізілуіне байла-
нысты дәстүрлі салаларда еңбек ресурстары бо-
сап қалатын болады. Мәселені оңтайлы шешу 
жолдарының бірі – отбасылық бизнесті дамы-
ту. Себебі, отбасылық бизнес – жанұя мүшелерін 
жұмыспен қамтудың және отбасының нақты та-
бысын өсірудің қосымша мүмкіндігі. Ол үшін, 
әрине, халықты бизнес жүргізу және қаржылық 
сауаттылыққа үйрету ісін ұйымдастыру маңызды. 
Осыған орай, 2015 жылдан бері Қорқыт Ата 
атындағы ҚМУ ғалымдарымен «Отбасылық биз-
нес – халықтың өмір сүру сапасын жақсартудың 
инновациялық тәсілі ретінде» тақырыбында 
ғылыми жоба жүзеге асырылып келеді. Жобаның 
негізгі мақсаты – халық арасында жалпыға бірдей 
кәсіпкерлік, отбасылық бизнес жайлы білім та-
рату; дамыған елдердің озық тәжірибелерін та-
ныстыру, отбасылық  бизнестің халықты өнімді 
жұмыспен қамтудағы маңыздылығын, жал-
пы отбасы үшін де, қоғам үшін де экономикалық 
тиімділігін насихаттау. Аймақтағы отбасылық 
бизнес иелерінің жиі кездесетін түйткілді 
мәселерін талдау, бизнесті жүргізудегі кедергілер, 
артықшылықтары мен кемшіліктерін, әлсіз тұстары 
мен басымдылықтарын анықтау. Университеттің 
және «Атамекен» ҰКП облыстық филиалының 
қолдауымен 2015-2016 жылдары Қызылорда 
облысының бүкіл аудандарын аралап, ауылдағы 
отбасылық кәсіп иелерімен және бизнесін ашу-
ды ойластырып жүрген  қауыммен кездесіп, 

«Отбасылық бизнес – заман талабы», «Отбасылық 
бизнес – атадан балаға мұра» атты тақырыптар 
төңірегінде семинар тренингтер, дөңгелек 
үстелдер, пікірталастар ұйымдастырылуда. Тал-
дау нәтижелері Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың 
оқу бағдарламаларына енгізілді. Білім алушылар 
мен кәсіпкерлерге, жалпы өз ісін ашып, отбасылық 
бизнеспен айналысқысы келетін жалпы оқырман 
қауымға арналған «Отбасылық бизнес негіздері» 
атты оқу құралы және отбасылық қарапайым биз-
нес жоспарлар топтамасы жинақталған «Бизнес жо-
спар жасау әдістемесі» көмекші әдістемелік құрал 
баспадан шықты.

Елбасы атап өткендей, отбасылық бизнесті 
ұйымдастыру және дамыту қазіргі таңдағы өзекті 
мәселелердің біріне айналып отыр. Оны ауыл-аймақ 
тәжірибесінде тиімді пайдалану жұмыссыздықты 
(әсіресе әйелдер және жастар арасындағы) оңтайлы 
шешуге, сол арқылы халықтың күнкөріс деңгейін 
көтеруге зор ықпал етері сөзсіз. Ол ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасып, өрісін кеңге жайса, өңіріміздің 
де, еліміздің де әлемдік бәсекеге қабілеттілігі арта-
ды. Біз аңсаған «Мәңгілік ел» стратегиясының да 
жүзеге асу жолдары ашыла түспек.

Қорыта айтқанда, тәуелсіздік жылдарында 
Қазақстан дамыған елдердің озық идеялары мен 
тәжірибелерін тиімді пайдалана отырып, саяси және 
экономикалық тұрғыдан дамыған 50 елдің қатарына 
кірді. Бүгінгі жаңа технологиялық өзгерістер 
тұсындағы “Үшінші жаңғыру”- жаһандық сұраныс 
және оны еңсеруге еліміздің мүмкіндігі бар.

Гүлшат МҰСАЕВА,
Қазан мемлекеттік аграрлық

университетінің аспиранты.

ТАҒАЙЫНДАУ
Облыс әкімінің 

өкімімен (Қазақстан 
Республикасы Ішкі 

істер министрінің 
ұсынымы және 

облыстық 
мәслихаттың келісімі 

бойынша) Ыбы-
раев Бауыржан 

Әшімұлы Қызылорда 
облысының ішкі 

істер департаменті 
жергілікті поли-
ция қызметінің 

бастығы лауазымына 
тағайындалды.

Бауыржан Әшімұлы 1969 жылы туған. 
Орталық Азия университетін «юриспруден-
ция» мамандығы бойынша бітірген.

Еңбек жолын 1997 жылы Қызылорда 
облысының ішкі істер басқармасы Жол 
полициясы басқармасының инспекторы 
ретінде бастаған.

1998-2013 жылдары аталған депар-
таменттің Жол полициясы басқармасында 
жауапты қызметтер атқарған.

2013-2015 жылдары Жол-патрульдік 
полициясының рота командирі.

2015-2016 жылдары Әкімшілік полиция 
басқармасы бастығының орынбасары.

2016 жылдың маусым айынан бастап 
осы кезге дейін Жергілікті полиция қызметі 
бастығының орынбасары қызметін атқарып 
келді.

Елбасы биылғы «Қазақстанның үшін-
ші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қа-
бі  лет тілік» атты дәстүрлі Жолдауында 
цифр  лық технологиялардың енгізілуімен эко-
номи кадағы кейбір салалардың жойылып, 
жаңа бетбұрыстарға бастайтынын айтты. Та-
рихи сын-қатерлерге табанды түрде төтеп бе-
руде халқымыз жаңа белестерді бағындырары 
сөзсіз және сол қиыншылықтарды еңсеру үшін 
«Қазақстанды Үшінші жаңғырту» бойын-
ша атқарылуға тиіс міндеттер экономикалық 
өсімнің жаңа моделін қалыптастыруға айқын 
жол ашады. 

Еліміздің үшінші жаңғыруы – жаңа 
цифрлық технологияны қолдана отырып эко-
номиканы дамыту, бизнес-ортаны түбегейлі 
жақсарту және кеңейтумен сипатталады. 
Макроэкономикалық тұрақтылық, адами ка-
питал сапасын жақсарту,  институционалдық 
өзгерістерге, қауіпсіздікке және сыбай-
лас жемқорлықпен күреске қатысты басым 
бағыттарын айқындап отыр. Бұл бағыттар 
«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын әзірлеп, 
заңнаманы жаңа заманға бейімдеуді көздейді. 
«ЭКСПО-2017» нысандарының базасын-
да ІТ-стартаптар халықаралық технопаркін 
құрып, жаңа инвестициялар тартуға плат-
форма дайындаудың маңызы зор. Өнеркәсіп, 
агроөнеркәсіптік кешен, көліктік логи-
стика, құрылыс сияқты дәстүрлі салалар-
ды дамытуға жаңа серпін беру экономиканы 
қарыштата түседі. Экспорттық өндірісті дамы-
тып, экспорттық саясат жөніндегі кеңес құрып, 
«бір терезе» қағидаты бойынша өңірлік қолдау 
мақсатында бір ведомствоға шоғырландыру 
арқылы бірыңғай экспорт стратегиясын әзірлеу 
міндеттері тұр. Әсіресе аграрлық сектордың 
экспорттық әлеуетін дамыту арқылы сапа-
лы өнім шығаруды қолға ала отырып, Евра-
зия кеңістігінде астық өнімдері бойынша «нан 
кәрзеңкесі» болып, бәсекеге қабілеттігімізді 
арттыра түсу қажет. 

Жолдауда ерекше аталып өткен тағы бір 
сала – тұрғын үй мәселесі. Бұл орайда биыл-
дан жүзеге асырыла бастайтын «Нұрлы жер» 

тұрғын үй бағдарламасы алдағы жылдарда 1,5 
миллион отбасын тұрғын үймен қамтамасыз 
ететін болады. «Даму» акционерлік қоғамы 
арқылы тұрғын үй құрылысына  жеңілдетілген 
несиелерді, «Қазақстан ипотекалық компа-
ниясы» АҚ арқылы берілетін ипотекалық 
несиелерді арзандатуға мемлекеттік субсидия-
лар бөлумен қатар, халықтың әлсіз әлеуметтік 
топтары үшін сатып алу құқығынсыз арендалық 
тұрғын үй бөлу ісін дамыту көзделіп отыр. Со-
нымен қатар, құрылысқа, құрылыс материал-
дарын өндіру саласына жаңа цифрлық техно-
логияларды енгізе отырып, қалалардың сырқы 
келбеті айқындалып, енгізілген жаңа техно-
логияларды игеру үшін, дәстүрлі салалардан 
босаған еңбек ресурстары қайта даярлаудан 
өткізіліп, жұмыспен қамтылатын болады.  Бұл 
бағытта жұмыспен қамту орталықтарын ре-
формалап, барлық бос жұмыс орындары мен 
бүкіл елді мекендерде бірыңғай онлайн плат-
форма қалыптастыру міндеттері жүктелді.

Жаңа экономикалық жаңғыру барысында 
мемлекеттің экономиканың қандай маңызды 
салалаларында қатысу үлесінің қаншалықты 
мөлшерде болуы нақты айқындалып, ішкі жал-
пы өнімнің 15 пайызына дейін төмендетіліп, 
2020 жылға дейін 800-ге жуық кәсіпорынды 
жекешелендіруге жіберілмек. Халықтық 
ІРО-ға дайындап, бәсекелестік ортаға жіберу 
арқылы бизнесті одан әрі дамытуға, жап-
пай кәсіпкерлікті қолдау тетіктерін жетілдіре 
түсуге жағдай жасау көзделіп отыр. Әсіресе 
отбасылық кәсіпкерлікті дамытуға кешенді 
шаралар ұсынылмақ. Бұл ретте энергетика, 
көлік және логистика, сондай-ақ, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық салаларындағы 
қызмет көрсету құнына қатысты бизнес 
жүргізудің барлық шығындары азайты-
лып, мемлекеттік қызмет көрсету үдерістері 
оңтайландырылып, құжаттарды рәсімдеу 
толық электрондық форматқа көшірілмек. 

Бизнесті қатыстыру бойынша мемлекет-
жекеменшік серіктестігінің аясын кеңейту 
арқылы кәсіпкерлікті дамыту қарқыны үдеп 
келеді. Оның ішінде мектепке дейінгі білім 

беру ісінде. Қызылорда облысында 181 жеке 
балабақша ашылған. Біздің өңірдің алдыңғы 
қатарлы облыстар ретінде атап өтілуі зор 
мақтаныш. Бұл Жолдауда басым бағыттардың 
бірі ретінде мемлекет-жекеменшік серіктес-
тіктің аясын кеңейту бағытындағы басқа 
да міндеттерді орындауда облысымызда 
алғышарттар жасалғанын білдіреді.

Салық-бюджет саясатын жаңа экономи-
калық жағдайға бейімдеу міндеті де шешілуге 
тиіс бағыттар ретінде, әсіресе бюджет 
шығыс тарының тиімділігін түбегейлі арт-
тыру қажеттілігі жолдауда ерекше ата-
лып өтті. Даму бағдарламаларына бөлінген 
қаражаттардың тиімділігін тексеріп, 
Үшінші жаңғырту міндеттерін іске асыруға 
бағытталған бағдарламаларға қайта бөлу 
жолдарын қарастыру жүктелді. Бұл орай-
да фискалды орталықсыздандыру саясатын 
жалғастырып, орталықтан жергілікті жерлер-
ге функциялар мен өкілеттіктерді көптеп беру, 
аудандық, ауылдық жерлердің өкілеттіктерін 
арттыра отырып, өңірлік және жергілікті 
маңызы бар мәселелерді шешеуде жергілікті 
өкілетті органдардың ролін арттырып, 
қаржылық дербестігін бекемдей түсу қажеттігі 
баса айтылды. Бұл басымдықтар Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 
«Билік тармақтары арасында өкілеттіктерді 
қайта бөлу мәселелері жөніндегі» 2017 
жылғы 25 қаңтардағы Үндеуіндегі билік 
тармақтарының өкілеттіктерін, оның ішінде 
жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу-
ге өкілеттіктердің берілуімен сәйкес келетінін 
атап өтуге болады. 

Мемлекет құру жолында теңдессіз мол 
тәжірибеміз жеткілікті, Жолдау бойын-
ша атқарылатын міндеттер қойылды, мақсат 
айқын. Елдің бірлігін сақтап, біртұтас халық 
болып жұмылып, қиындықтардың барлығын 
еңсеретінімізге сенімім мол.

Қанат МЫРЗА,
облыс бойынша Қазынашылық 

департаменті басшысының орынбасары.  

ЕЛДІҢ АЛДАҒЫ БЕЛЕСІ –
ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕДЕ ТОП ЖАРУ

ОТБАСЫЛЫҚ БИЗНЕСКЕ ТЫҢ СЕРПІН БЕРЕДІ

Ел Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Үндеуі облыстағы  
іргелі  оқу ордасы И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық техни-
калық колледжінің  педагогикалық ұжымында түсіндіріліп, толық тай 
талқыланып, бірауыздан мақұлданды.

Үндеуді талқылауға колледждің 370 оқытушы мен қызметкерлері 
және 1520 оқушы қатысып, белсенділік танытты.

Елбасының билік тармақтары арасында өкілеттіліктерді қайта бөлу 
мәселелері жөніндегі Үндеуі бүгінгідей жаңарып, жаһанданған әлемге 
қатысты жаңа көзқарасты білдіреді. Асқан нәзіктікті қажет ететін 
мемлекеттік басқару жүйесі мейлінше теңестірілген жүйеге ауысу 
мәселесін Елбасы өте орынды, әрі дер кезінде көтеріп отыр. Үндеуде са-
яси жүйені жаңалаудағы сабақтастық ұстанымы сақталған. Ол қоғамның 
демократиялық бағытта дамуын одан әрі тереңдетуінде жатыр.

Президенттің бірқатар өкілеттігін Парламент пен Үкіметке, оның 
ішінде мемлекеттік бағдарламаларды бекітуді Үкіметтің құзырына 
жатқызу арқылы атқарушы биліктің ел алдындағы жауапкершілігін арт-

тыру Қазақстанның өркениетті саяси дамуға түбегейлі бет бұрғандығын 
білдіреді. 

Мемлекет басшысының бұл батыл қадамы Парламент пен Үкіметтің 
өкілеттіктерін арттырып қана қоймай, оларға қабылдаған шешімдеріне 
сәйкес жауапкершілік жүктейтінін де ерекше атап өтуге болады. 

Үкіметтегі кадрлық өзгерістер мен жаңа басқару органдарын құруға 
өкілді биліктің тікелей араласуы демократиялық принциптердің нығая 
түсуіне мүмкіндік береді. Бұл бір жағынан жергілікті мемлекеттік және 
өзін-өзі басқару жүйесіне серпіліс жасап, халық билігінің негізгі фор-
масы болып табылатын – мәслихаттар мен жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарының рөлін арттырады деп ойлаймыз. 

   С.ТӘУІПБАЕВ, 
                                                       И.Әбдікәрімов атындағы 

Қызылорда аграрлық техникалық колледжінің директоры,
т.ғ. докторы, профессор.

ДЕМОКРАТИЯНЫҢ ЖАҢА БАҒЫТЫ – БОЛАШАҚ БАҒДАРЫ

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-да Елбасы Н.Назарбаевтың 
жуырда жарияланған “Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік” атты халыққа Жолдауына 
қатысты онлайн конференция өтті.
Технологиялық бәсекелестікке ұмтылуға негізделген Жолдау-

ды талқылауды мақсат еткен бейне-конференцияға Еуразия ұлттық 
университетінің, Әл-Фараби атындағы Қазақ ҰУ жанындағы жастар 
комитетінің мүшелері жұмылдырылды. Сондай-ақ, маңызды шараның 
басы-қасынан облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының бас-
шысы Еркебұлан Меңлібаев, “Жас тар ресурстық орталығы” КММ-ның 
жастар және жас тар ұйымдарымен жұмыс жасау бөлімінің басшысы 
Жасұлан Тасабаев, “Жас Отан” жастар қанаты облыстық филиалының 
төрағасы Абылайхан Сабанбаев пен Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-дың 
тәрбие және мәдени-көпшілік жұмыстарды үйлестіру бөлімінің басшы-
сы Рабиға Тасбергенқызы табылды. Спикерлер жастардың қоғамдық 
істерге белсене араласуы көңіл қуантатынын айта келе, осы бағытпен 

алға ұмтылу қажеттігіне тоқталды. Елбасы жастар саясатына аса мән 
беретінін, биылғы Жолдауда да осы мәселе шет қалмағанын атап өтті. 

– Жастар үшін басты құжат өзгеріске толы. Мұнда жастардың 
білім алуына, өз кәсібін ашып, нәсібін табуына ерекше көңіл бөлінген. 
IT-технологияны игеру, қаржылық сауаттылықты қалыптастырып, 
ұлтжандылықты дамыту мәселесі де күн тәртібіне қойылған. Алдағы 
уақытта осы мақсаттарды жүзеге асыру, оны айқын іспен көрсету – 
біздердің, жастардың міндеті. Сол үдеден шығу жеке өзің үшін емес, 
мемлекет үшін маңызды екенін естен шығармауымыз керек. Ендеше, 
білім алып, еңбектенуге, сұранысқа сай маман атануға, ел өркендеуіне 
елеулі үлес қосуға бірге атсалысайық, – деді Ж.Тасабаев.

Жиын соңында қатысушылар еркін пікір алмасып, құжатта 
көрсетілген маңызды бағыттар бойынша жұмыс жасауға дайын 
екендіктерін айтты. 

Мөлдір СНАДИН.

ОНЛАЙННЫҢ мАҚСАТЫ – ОРТАҚ мүДДЕ

Десе де, өңірдегі шағын кәсіпкерлік өнімінің көр-
сеткіші республикалық көрсеткіштен төмен. Басқар ма 
басшысы бұған кәсіпкерлердің салық органына нақ ты 
көлемді көрсетпеуі себеп деп отыр. Сондай-ақ, аудан-
дардың мемлекеттік бағдарламаларға қатысуы сылбыр. 
Кәсіпкерлерді несиелендіретін 4 банктің аяққа тұрғандарды 
ғана жарылқайтыны ол бар. Ең қынжылтатыны, жұмсалып 
жатқан миллиардтардан нәтиже жоқ есеп. Аудандардағы 
индустриялық алаңдар болса, бос тұр.  

Аймақ басшысы бұл мәселеде жергілікті әкімдерді 
қатаң сынға алды. Бүгінгі күні жергілікті әкімдерге 
қойылып отырған талап – жұмыссыздықты азайту, 
шағын кәсіпкерлікті дамытып, ішкі саяси тұрақтылықты 
қамтамасыз ету. Аймақ басшысы егер де олар бұл талап 
үдесінен шыға алмаса, орындарынан қош айтысуы тиіс 
екендігін ескертті. Алдағы уақытта міндетті медициналық 
сақтандыру жүйесі іске қосылатынын, сол кезде 
жұмыссыздар санының артып кетуі мүмкін екендігіне 
баса назар аударды.

– Халықты жұмыспен қамтудың төте жолы – шағын 
кәсіпкерлік нысандарының ашылуына, нәтижелі жұмыс 
істеуіне мүмкіндік беру. Былтыр қалыпты жұмыс істеп 
тұрған кәсіп нысандары 8 пайызға азайған. Көбейту орны-
на азайтып жатырмыз. Бұған аудан әкімдері тікелей жа-
уап береді. Тіпті, әрбір басқарма басшысы өз саласын-
да қанша жұмыс орнының ашылуына жағдай жасағаны 
жөнінде есеп беретін болсын! Қаржы бар, қолдау бар, 
бірақ, нәтиже көңіл көншітпейді. Бұдан былай халық үшін 
қызмет жасағысы келмейтіндер орындарынан босатыла-
ды, – деді аймақ басшысы.

Мәжілістің күн тәртібіне қойылған үшінші мәселеде 
оқушыларды қосымша білім берумен қамту жайы са-
раланды. Аймақ басшысы өз сөзінде облыста үш 
ауысымдық мектептер мәселесі шешілгенін, биыл апат-
ты мектептер жайы шешімін табатынын айтты. Соны-
мен қатар, бүлдіршіндерді балабақшамен қамтуды 100 
пайызға жеткізгенімізді, бұған мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік аясында қол жеткеніне тоқталды. Ендігі кезек-
те – бұлақтың көзін ашуға, жастарды ерте бастан қолдауға 
мән беруге тиіс екенімізді жеткізді.

Облыстық білім басқармасының басшысы Бақытжан 
Сайлыбаев бұл тақырыпта баяндама жасап, қалыптасқан 
жағдайды тарқатып берді. Оның айтуынша, облыста 9 
оқушылар сарайы, 13 өнер мектебі, 21 спорт мектебі, тағы 
басқалар жұмыс жасайды. Олар оқушылардың 26,5 пайы-
зын қамтып отыр. Бұл көрсеткіш республикалық деңгеймен 
салыстырғанда өте төмен, яғни республикада – 32 пайыз. 
Тарқатып айтқанда, қала мектептері оқушыларының 17,3 
пайызы сабақтан тыс уақытта білім жетілдірсе, аудандар-
да – 33,8 пайыз. Аудандар ішінде жоғары көрсеткіш Сыр-

дария ауданына тиесілі болса, төменгісі Қызылорда 
қаласының еншісінде. Басқарма басшысы қосымша 
білім беру орталықтары өз мүмкіндіктерін толық 

пайдаланбай отырғандығын алға тартты. Сондай-ақ, 
материалдық-техникалық базаның жетіспеушілігі негізгі 
себептердің бірі.

Аймақ басшысы бұл орайда да жергілікті әкімдердің 
жалқаулығы жұмыстың жандануына кедергі екендігіне 
тоқталды.

– Балаларымызға сапалы білім, саналы тәрбие беру 
– әрбіріміздің ата-аналық борышымыз. Олардың білім-
білігі бізден бірнеше есе асып түсуге тиіс. Ғылым мен 
технология қарыштап дамыған мына заман осыны талап 
етіп отыр. Жасыратыны жоқ, бізде барлығы бюджетке 
алақан жаяды. Неге мемлекеттік тапсырыс беру  арқылы  
ұйымдастырмасқа?! Осыны қолға алыңыздар. Сонан кейін 
облыс орталығында көпқабатты үйлер салынып жатыр, 
соңғы 3 жылда 11 шағын аудан бой көтерді. Сол тұрғын 
үй лерден ашылуына жағдай жасайық, – деді аймақ басшы-
сы.

Мәжілістің төртінші мәселесінде электронды әкімдікті 
дамыту және мемлекеттік қызметтердің мониторингі 
бөлімінің басшысы Индира Ақжігітова баяндама жаса-
ды. Ол өз баяндамасында облыс әкімдігінің интернет-
ресурсы өткен жылы 109 мемлекет тұрғындары тарапы-
нан қаралғанын жеткізді. Оған ақпараттардың 3 тілде жа-
риялануы мен жаңалықтардың маңыздылығы арқасында 
қол жетіп отыр. 

– Бүгінгі таңда интернет ресурстың өзектілігін 
арттыруға бағытталған жұмыстардың тұрақтануы 
нәтижесінде порталды қолданушылар саны 2016 жылдың 
қорытындысы бойынша 231 032-ге жетіп отыр, – деді Ин-
дира Сансызбайқызы.

Аймақта өткізіліп келе жатқан инвест-форум 
туристердің Сыр еліне деген қызығушылығын арттыруға 
ерекше үлес қосуда. Оның жарқын дәлелі өткен жылы 
форумның бір күнінде әкімдік сайтын пайдаланушылар 
саны 26 мыңнан асқан. Бұл көрсеткіштер аймағымыздың 
басты интернет ресурсын республикада 2-ші орынға 
шығарып отыр. Индира Сансызбайқызы алдағы уақытта 
жетілдіру жұмыстары жалғасатынын жеткізді. Со-
нымен қатар, баяндамашы басқармалардың интернет 
ресурстарындағы кемшіліктерді тізбелеп берді. Айталық, 
облыстың 4 басқармасының сайтында ақпарат атымен 
жоқ. Орфографиялық қате деген өріп жүр. Тіпті, күші 
жойылған заңдарға сілтеме жасап тұрғандары да бар. Ал, 
мақтаулылар дегенде көшті облыстық дене шынықтыру 
және спорт басқармасы бастап тұр. Аудандық әкімдіктер 
рейтингісінде бірінші орын Қызылорда қаласына тиесілі 
болса, сегіздік Жалағаш ауданының еншісінде.

Аймақ басшысы мәжіліс қорытындысында көтерілген 
барлық мәселеге орай тиісті тапсырмалар беріп, қатаң 
бақылауда болатынын жеткізді. Елбасы Жолдауындағы 
міндеттерді жүзеге асырып, халықтың қамы үшін еңбек 
етсек қана болашағымыз бекемделе түсетінін айтты. 

Нағымжан САУЯЕВ.

әРБІР ІСТІҢ НәТИжЕСІ
ҚАТАҢ СұРАЛАДЫ

Әріптестік туралы құжатқа қол қоймас бұрын облыс 
әкімі алдағы уақытта меморандум аясында жүзеге асатын 
жобалардың болашағы жарқын екенін атап өтті. Оның 
ішінде «Қорқыт ата» халықаралық әуежайы жолаушы-
лар терминалы мен Сырдария өзенінің сол жағалауында 
бой көтеретін жаңа қала құрылысы, экологияны жақсарту 
мәселелері, агроөнеркәсіп кешені технологияларын дамы-
ту, туризм, соның ішінде ғарыштық туризм, мия тамырын 
өңдеу, ІТ-технология және «ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмесі аясында әріптестік мәселелері мен Қызылорда 
қаласында аталған орталықтың кеңсесін ашу жайын 

талқылады. Аймақ басшысы бұл жобаларды іске асыру 
қазақ-корей әріптестігінің дамуына жаңа серпін беретінін 
жеткізді.  

Меморандумға қол қою рәсіміне ҚР Инновация-
лар және даму министрлігі Индустриалды даму және 
өнеркәсіп қауіпсіздігі комитетінің  «Технологиялық бол-
жаулар Ұлттық орталығы» РМК және «Әріптестікке 
ықпалдастық жөніндегі Қазақстан-Корей орталығы» АҚ 
өкілдері қатысты.

Дәуіржан ЕЛУБАЕВ.

МеМорандуМ

әРІПТЕСТІКТІҢ КӨКжИЕГІ КЕҢ
Кеше облыс әкімдігінде аймақ басшысы Қырымбек Көшербаев пен «Әріптестікке ықпалдастық жөніндегі 

Қазақстан-Корей орталығы» АҚ директоры Ву Джонг Хи ханым өзара әріптестік жөніндегі меморандумға 
қол қойды.



Сб
www.syrboyi.kz 3

Сейсенбі, 21 ақпан 2017 жыл. №28

назар

Бүгінгі таңда оқу орындарының білім беру сапасы маңызды 
орынға ие болғандықтан, қа зіргі заман талабына сай мамандар 
дайындау, еліміздің жан-жақты дамуына үлес қосу әрбір жоғары 
оқу орнының алдына қойған міндеті болып саналады.

«Құқық және басқару негіздері  ка   фе дра  сы» Қазақ мемле-
кеттік қыздар педа  го ги ка универси тетінің Әлеуметтік-гума ни тар-
лық фа куль тетінің құрылымдық бөлімшесі болып табы лады.

Кафедраның оқу-тәрбие және ғылыми жұ мысы кандидат-
тар мен доктор және профес сорлардың жоғары біліктілігімен 
жүргізіледі. Кафедраның оқу-білім беру моделінің негізінде сту-
денттерге таңдаған мамандығы туралы алғашқы мағлұматтарды 
берумен қатар, білім берудің ең жоғары деңгейі қарастырылған.

Негізгі оқыту тілдері қазақ және орыс тілінде жүргізіледі. 
Негізгі оқыту формасы күндізгі және сырттай бөлім бойынша. 
Оқыту мерзімі орта білімнен кейін күндізгі бөлімде – 4 жыл, кәсіби 
орта білімнен кейін – 3 жыл, жоғары кәсіби білімнен кейін – 2 жыл. 

5В011500 – «Құқық және экономика негіздері» мамандығы 
бойынша бітірушілерге «құқық және экономика негіздерінің бака-
лавры» академиялық дәрежесі беріледі.

5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» маман-
ды ғы бойынша бітірушілерге «Мемлекеттік басқару бакалавры» 
академиялық дәрежесі беріледі.

5В011500 – «Құқық және экономика негіздері» маманды-
ғының бакалавры орта мектепте, лицейде, гимназияда, коллед-
жде және басқа да орта арнаулы оқу орындарында экономика 
және құқық негіздерінен оқыта алады, сондай-ақ мемлекеттік 
және мемлекеттік емес мекемелерде (біліктілікті жоғарылату ин-
ституттарында, мекемелерде, кеңселерде) кеңес беруші фирма-
ларда, оқу орындарында (кабинет меңгерушісі, кеңесші, менед-
жер) және т.б. жұмыстарда қызмет атқарады.

5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару» 
маман дығының бакалавры жергілікті басқару және жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарында, Президент Аппараты, Премьер-
Министр Кеңесінде, Министрліктер мен ведомстволарда, барлық 
деңгейдегі әкімшіліктерде, экономиканың мемлекеттік сектор-
лары (ұлттық компаниялар мен мемлекеттік кәсіпорындар, 
мемлекеттік бюджетпен оның орындалуын бақылауды басқару 
құрылымдары, мемлекеттік сатып алу, Ұлттық банк және оның 
құрылымдары, басқарманың жоспарлау-қаржылық бөлімдерінде) 
фирмалар мен корпорацияларда экономист немесе менеджер 
лауазымында жұмыстар істей алады. 

Бакалавриатты үздік аяқтаған түлектерге әрі қарай магис-
тратурада оқуын жалғастыруға мүмкіндік беріледі. Оқу жүйесі 
кредиттік технологиямен, студенттерді бақылау  компьютер ар-
қылы тест бойынша жүргізіледі. Тағы да айта кетерлік жайт, 
студенттерді сынақтан өткізу тікелей ұстаздарымыздың қатысуы-
мен жүзеге асырылады.

Кафедрада студенттердің тәжірибелік білімдерін шыңдау 
мақсатында қолайлы жағдайлар қарастырылған. Мәселен, «құқық 
және экономика негіздері» бөлімінің мамандары Алматы қаласы 
бойынша аудандық ішкі істер басқармаларында, мек тептерде 
және басқа да мекемелерде тәжірибе алмасу мүмкіндіктері 
қарастырылған. «Мемлекеттік және жергілікті бас қару» маман-
дары бойынша Алматы қаласы мен облысындағы жергілікті өзін-
өзі басқару органында, барлық деңгейдегі әкімші ліктерде және 
экономиканың мемлекеттік секторлар бөлімдерінде тәжірибе ал-
масады.

Сондай-ақ, студенттер тәрбиесіне ерекше көңіл бөлінеді. 
Атап айтсақ, еліміздегі дәстүрлі мейрамдарды қарсы алу мен 
атаулы күндері халқымыздың мақтан тұтатын ұл-қыздары 

шақырылады. Студенттеріміз олармен үнемі ой бөлісіп, ақыл-
кеңестерін алып отырады.

Мамандықтардың курстық топтары бойынша  эдвайзерлер 
жұмыс атқарады. Олар студенттердің сапалы білім алуы мен 
оқу үлгерімдерін үнемі қадағалап отырады. Студенттердің бі-
лім дәрежелерінің деңгейін анықтауда, конференциялар, түр-
лі интеллектуалдық марафондар, пән бойынша олимпиа да  лар 
мен көркемөнерпаздар байқаулары факультет аралы ғында 
жиі ұйымдастырылып тұрады. Мамандықтарға сай ғы лыми жұ -
мыстармен шұғылданатын қабілетті  студенттерге ғылыми жетек-
шілер тағайындалады. Соның нәтижесінде жыл сайын өтілетін 
мерекелік шараларда жүлделі орындарға иегер студенттеріміздің 
саны артып келеді. Кафедрада, мамандардың біліктілігін және 
шығармашылық белсенділігін арттыру мақсатында арнайы «Заң 
және экономика» клубы жұмыс атқарады.

Қазіргі заманға сай оқу бөлімі ретінде заман  талаптарына 
сәйкес университеттің тамаша жаңа технологияларымен жабдық-
талған материалдық-техникалық базасы бар:

- Кең және үлкен оқу корпустары;
- Кітапхана оқу залдары;
- Компьютерлік орталықтар және кластар;
- Кәсіптік  бағытталған оқу дәрісханалар мен 
   зертханалар;
- Дене шынықтыру залы;
- Университеттің дәрігерлік амбулаториясы;
- Асхана;
- Жатақханалар.
Тұрағы жоқ студенттер тегін жатақханамен қамтамасыз еті лу -

мен қатар, жатақхана асханасында тегін тамақтана алады. Егер 
сіздің таңдауыңыз осы мамандықтар болса, «Құқық және бас-
қару негіздері» кафедра ұжымы Сізді құшақ жая қарсы алады.

Біздің мекен-жайымыз: 050000 Алматы қ., Сейфуллин көше-
сінің қиылысы, Әйтеке би, 99. Тел.: 278-10-32, кабинет №213. 
Қабылдау комиссиясы, тел.: 279-14-44, 233-18-52. 

Ләззат Малқайдарқызы ДүйсеноВА,              
Құқық және басқару негіздері                                         

кафедрасының магистрі, аға оқытушы.

Құрметті талапкер!
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университетінің

«Құқық және басқару негіздері» кафедрасына қош келдіңіздер!

Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы  және «Сыр медиа» 
ЖШС ұжымы басқарма басшысының орынбасары Жарылқағанов 
Әлімжан Мұратбайұлына ағасы 

Мұратбайұлы Нұрланның 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

* * *
«ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» акционерлік қоғамының басшылығы 

мен кәсіподақ ұйымы кәсіпорынның геологиялық бөлімінің бастығы 
Құрманбаев Айдос Сарыбайұлына әкесі  

Құрманбай Сарыбайдың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Елбасының бастамасымен жүзеге асы
рылған «Мәдени мұра» бағдарламасы ру
хани жаңаруға бет алған елдің өркениетті 
үлгісін танытты. Бағдарлама аясында 
Қы  зылорда қаласының тарихы жөніндегі 
құжаттарды іздестіру, көшірмелерін ие
лікке алу үшін ТМД елдерінің орталық 
мемлекеттік архивтеріне іссапарлар 
ұйым   дастырылып, облыстың мемлекеттік 
ар хив қоры құнды құжаттармен толықты. 
Енді Қызылорданың Қазақ елінің астана
сы болғаны туралы деректерді келтірсек.
1920 жылдың 26 тамызында РСФСР ХКК 

Қырғыз (Қазақ) АССР-ін құру жөніндегі қазақ 
ұлттық мемлекеттілігін заң түрінде бекітіп, дек-
рет қабылдады. Соған қарамастан, Жетісу және 
Сырдария облыстары Қазақстан құрамында 
емес, Орта Азия территориясындағы халықтарды 
қамтитын Түркістан Республикасының құра-
мында болды. 1924 жылы Орта Азияда ұлттық 
мемлекеттік шекараларды белгілеу нәтижесінде 
Өзбекстан, Түркіменстан Республикалары, Қыр-
ғыз, Тәжік автономды облыстары құрылды. 
Осы ның негізінде Түркістан Республикасының 
құрамына кіретін қазақтар Қазақ Автономды Рес-
публикасына қосылып, ұлттың біртұтастығын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік туды. Жер көлемі де 
артты. 

Қазақ автономды Кеңестік Республикасын 
құруға дайындық және ол құрылғаннан кейінгі 
алғашқы жылдары Қазақстанның әкімшілік-
саяси орталығы ретіндегі талапқа басқалардан 
гөрі Орынбор қаласы сай келген еді. Алай-
да, территорияның ұлғаюы, шығыс, оңтүстік 
облыстардың қашықтығынан республикалық, 
орталық органдар ондағы жергілікті халықтардың 
шаруашылық, мәдени өміріне толық басшылық 
жасай алмады. Астананың бір қиырда орналасуы 
Қазақстан Үкіметінің де жергілікті жерлердегі 
партия, кеңес, шаруашылық ұйымдарымен ты-
ғыз байланысына едәуір қиындық келтірді. Сон-
дықтан астананы ауыстыру қажеттігі туында-
ды. Осы жағдайларды ескере келе жаңа астана-
ны іздестіру шаралары басталып, нәтижесінде 
таңдау Ақмешітке түсті.

Бұл мәселе 1925 жылы 9 ақпанда өткізілген 
Қырғыз орталық атқару комитеті президиумының 
кеңейтілген мәжілісінің күн тәртібінде қаралып, 
астананы Орынбордан Ақмешітке көшіру тура-

лы қаулы қабылданды. Мәжіліске Н.Байсалықов, 
Н.Нұрмақов, С.Қожанов, М.Орумбаев және 
тағы басқалар қатысты. Қаулы қабылданғаннан 
кейін орталықты көшіру жұмысы қауырт бас-
талды. Астананы Ақмешітке көшіруге байла-
нысты С.Есқараев, Ә.Досовтарды жолсапарға 
жіберу, аталған мерзімде тексеру жұмыстарын 
аяқтауға міндеттеген қаулы қабылданды. Ал 
9 күннен соң 18 ақпанда астананы Ақмешітке 
көшіру туралы Қазақстан өлкелік партия ко-
митетінің ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі 
С.Қожановтың жеделхатын тиісті орындарға 
жібе ріп, іс нәтижесін секретариат мәжілісінде 
 баян дау үгіт-насихат бөліміне міндеттелді. 

17-28 наурызда мемлекеттік орталық 58 
мекемені көшіру жоспары мен кестесі жасалды. 
ХКК-нің астананы Ақмешіт қаласына көшіру 
мүмкіндіктерін жан-жақты зерттеу, лайықты 
жабдықтау жөнінде арнайы комиссия құрылды. 
Комиссияның 1925 жылдың 10 наурызындағы 
бұйрығында комиссия төрағасы Т.Кенжин 
дайындық жұмыстарының қорытындысын баян-
дау үшін Орынборға жүріп бара жатқандықтан 
орнына комиссия мүшесі М.Тынышпаевты 
қалдыратынын көрсеткен. Оған басталған жұ-
мысты жалғастыру, ғимараттарды жөндеу мен 
дайындауға байланысты қаржыны жұмсау 
құқығын тапсырады. Партия, кеңес, кәсіподақ 
ұйымдары басшыларын өз жарлықтарын орын-
дауға оң ықпал етуге міндеттеген. 

Орынбор губерниялық АК-ның, Орынбор 
губерниясын Қырғыз АССР құрамынан бөліп 
РСФСР құрамына беру туралы өтінішіне орай 
бүкілресейлік ОАК президиумы 1925 жылы 6 
сәуірдегі мәжілісінде бөлу жұмысын орталық 
Ақмешітке көшірілгеннен кейін жүргізуге қаулы 
қабылдады. 1925 жылы 13 сәуір күні Үкімет бас-
шылары, съезд делегаттары мінген пойыз Орын-
бордан Ақмешітке бет алды. Олардың қатарында 
С.Меңдешов, Ж.Мыңбаев, С.Қожанов, С.Ес-
қараев, С.Асфандияров, Б.Аралбаев, Н. Нұр-
мақов, А.Оразбаевалар болды. 

1925 жылы 15 сәуірде Ақмешіт қаласында 
бүкіл Қазақстан еңбекшілері өкілдерінің басын 
қосқан Қазақ АССР Кеңестерінің 5-съезі ашылды. 
Онда екі мәселе қаралды. Біріншісі – «қазақ» ата-
уын қайтару, Ақмешітті Қызылорда қаласы деп 
атау. Екінші мәселеге қатысты қаулы қабылданды 
Соған сәйкес Қызылорда уездік қалалық АК 

1925 жылы 30 мамырда мемлекеттік мекеме-
лер, кооперативтік және басқа да ұйымдарға 
мөр, мөртабан, мекеме мандайшаларындағы ата-
уын бір ай ішінде түгелдей «Қызылорда» деп 
өзгертуді міндеттеді. 

Көп ұзамай Қазақстанның жаңа астана-
сы Қызылорданы абаттандыру жоспарын 
астанаға сай кең көлемді, жүйелі түрде жүргізуді 
суретші-сәулетші И.В.Рянгин қолға алды. Қала 
тұрғындарының даму динамикасын ескере от-
ырып, жоспарды алдағы 40 жылға жасауды 
ұсынды. 1925 жылы 13 мамырда техникалық 
кеңес отырысында комиссия мүшесі, қазақтың 
тұңғыш инженері М.Тынышбаев И.Рянгин 
жасаған қаланың эскиздік жобасын баяндап, жо-
балау принциптерінің талапқа сәйкес келетінін 
атап көрсетті. 

Қаланың өркендеуі қазақтың ардагер аза-
маттарының, мемлекет қайтаркерлерінің есім-
дерімен тығыз байланысты. Қазақ АССР ОАК-нің 
председателі Е.Ерназаров осындай ардагерлердің 
бірі еді. Ол халықтың қалың ортасынан шыққан, 
ұйымдастырушылық қабілеті мол адам болды. 
Қазақ АССР ОАК-нің председателі бола жүріп, 
экономика мен мәдениетті өркендетуге күш-
жігер жұмсады. Ал қазақ қыздарын еңбекке тар-
тып, ескінің сарқыншақтарына қарсы күреске 
шақыруда бұл өңірде А.Оразбаеваның еңбегі аз 
емес. 

Халықтың әл-ауқаты, тұрмысы жақсарып, 
қыз-келіншектердің өнерге талпынысы арт-
ты. Қазақ совет әдебиетінің негізін қалаушылар 
С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров, 
С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, С.Шәріпов, Н.Анов, 
Қ.Әбдіқадіров, Ә.Тәжібаев, А.Тоқмағамбетов, 
тағы басқа ақын-жазушылардың шығармаларын 
оқырман Қызылорда шыққан «Еңбекші қазақ» 
(қазіргі «Социалистік Қазақстан»), «Советс-
кая степь» (қазіргі «Казахстанская правда») 
газеттерінен оқып, танысып отырды. Тұңғыш 
қазақ театрының да негізі осында қаланды. 
Ә.Қашаубаев, Қ.Жандарбеков, Ш.Жандарбекова, 
Е.Өмірзақов, өзге де өнер саңлақтары талантта-
рын осында ұштай түсті. М.Әуезовтің «Еңлік-
Кебек», Ғ.Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш-Баян 
сұлу» пьесалары тұңғыш рет Қызылордада сах-
наланды. 

Бұл жылдарда Қазақстанның әлеуметтік-мә-
дени, рухани өмірінде елеулі өзгеріс болды. Арт-
та қалған республиканың мәдениеті өркендеп, 
өндірісі ұлғайып, сауатсыздық жойыла бастады. 
Қазақ қыздарына арналған өлкелік акушерлік тех-
никум, милиция мектебі, әкімшілік-бухгалтерлік, 
киномеханик даярлайтын курстар жұмыс істеді. 
Халық комиссарлар кеңесінің 1927 жылғы 29 
сәуірдегі мәжілісінде астананы Алматыға кө-
шіру туралы шешім қабылданды. Алматыны 
Қазақстанның астанасы етіп шешім қабылдауға 
Түркісіб теміржолы құрылысының да ықпалы 
тиді. 

Қазіргі уақытта Қызылорда қаласы – Сыр 
өлкесіндегі мәдениет пен өнердің ғана емес, об-
лыс экономикасының даму тарихында елеулі 
орын алатын тұғырлы мекен. Елбасының «Кешегі 
Қызылордасыз, бәлкім, бүгінгі әсем Алматы-
мыз бен асқақ Астанамыздың болмауы да мүмкін 
еді. Демек, біз өткен тарихымызды қадірлеп, 
қастерлеп, одан тиісті сабақ алып, мән-маңызын 
жас ұрпақтың зердесіне құйып отыруымыз ке-
рек», - дегені сөзімізге дәлел. 

Н.ҚУАНЫШЕВА,
Қызылорда облысының мемлекеттік

архивінің директоры.

АЛҒАШҚЫ АСТАНА

Айдынды Аралдың айбынын тайдай тулаған 
балығы, астың дәмін кіргізер аса сапалы тұзы 
асқақтата түскенін көне көздер сағына еске 
түсіреді. Оған мына төмендегі мысал да дәлел 
болады.
Әсем Сыдықова есімді еңбек ардагері қазіргі таңда 

Орал қаласында тұрады. Сексен  жастың сеңгіріне 
шыққан абзал ана әлі ширақ. Тұлымы желбіреген балау-
са кезінен зейнет демалысына дейін Арал балық ком-
бинатында абыройлы еңбек етті. Өзі ата-баба кәсібін 
жалғастырған балықшылар әулетінің ұрпағы. Әкесі 
Сыдық – кеме капитаны, анасы Зере  балық аршушы бо-
лып ұзақ жылдар жұмыс жасаған. Қанға сіңген дағды 
текке кетсін бе, Әсем әулет атағына кір келтірмеді. Адал 
еңбегімен талай марапат-мадақ иеленіп, сан мәрте төрге 
озды. Ол теңіздің айдарлы шағын да,  өлмешінің кейпін 
кешкен қасіретті сәтін де көзімен көрді. Бүгінгі күні  
жырақта жүргенімен, қасиетті Аралын бір сәтке де жа-
дынан шығарған емес. Туған өлкесінің әрбір  жетістігін 
қалт жібермей қадағалап отырады. Бұл жолы да сол 
дағдысынан жаңылмады. Аудан жаңалығын, әсіресе 
өзіне жанындай жақын балық кәсіпшілігін егжей-
тегжейлі сұрап жатыр. Мені анамыздың бойын билеген 
туған жеріне деген құрметі қызықтырды. 

Ең алдымен, соңғы жылдары ауданда балық 
шаруашылығы айтарлықтай дамығанын, аймақ эко-
номикасына қосар үлесі қомақты екендігіне, нақты 
кезеңде  заманауи технологиямен жабдықталған жеті 
балық өңдеу зауыты жұмыс жасайтындығына, тек 
өткен жылдың өзінде  қыруар тонна балық ауланғанға 
қоса өңделгенін және  Аралдың балығы Ресей, Украи-
на, Грузия, Дания, Польша, Австрия мен Германияға 
экспортталғанын, уақыт ағынына ілескен «Бекбау-
ыл» өндірістік кооперативі Бекбауыл елді мекенінде 
балық аулаумен шұғылданатын қожалықтардың ба-
сын біріктіріп, балықты бір жерден өңдеп, өткізуге 
бағытталған ауқымды  жобаны қаржыландыру жұмыс-
тары жүргізіліп жатқанын жеткіздім. Анамыз жас бала-
ша шаттанды.

Бейнеттің зейнетін татқанға не жетсін! Мұнан 
соң балықшы қауымның төгілген телегей тері, еселі 
еңбегінің лайықты бағаланып жатқанын жеткізгенмін. 
Өзінің бір кездегі шәкірттері, әріптестерінің қазіргі  
сәтте елге танымал білікті маман, ортасына құрметті 
жандарға айналғанына Әсем апа риясыз қуанды. Әсіресе, 
«Арал балық өңдеу зауытының» аға шебері Күлмариям 
Кемалованың жыл қорытындысымен Мемлекеттік хат-
шы Гүлшара Әбліхалықованың қолынан ІІІ дәрежелі  
«Еңбек даңқы»   орденін алғанын естігенде құдды өзі 
марапатталғандай қуанды. Бұл көрініс маған тағдыры 
теңізбен бірге өрілген қайсар  жандардың ортақ 
бақытындай сезіліп, «Жақсыда жаттық жоқ» деген 
халық даналығын жадыма оралтты.

Әңгіме арнасы Аралдың бүгінгі сәулеті, кескін-
келбетіне қарай ойысты. Қаланың ажар-шырайын, 
атқарылған тірліктерді тілім жеткенше суреттеу-
ге кірістім. Расымен де тарихы тереңнен сыр шерткен 
аймақта бой көтерген  сәнді құрылыс нысандары  аз 
емес. Тоғыз жолдың торабындағы темір жол вокзалы 
ауданның айнасы іспетті. Көздің жауын алатындай де-
малыс скверлерінен адам қарасы үзілмейді. Абаттанды-
ру жүргізілген, түнгі жарықтармен қамтылған алаңдар, 
құрметті азаматтар аллеясы, саябақтың кескін-келбеті 
мезгілінде жаныңды жадыратады.

Дерекке жүгінсек, Аралда құрылыс нысандары қар-
қынды жүргізілетінін аңғаруға болады. Облыстық «1000 
үй» бағдарламасымен ауылдық жердегі жас мамандарға 
арналып 161 үй салынса, Тәуелсіздік жылдарында ау-
данда 29 жаңа мектеп шәкірттерге есік ашып ты. Оның 
үшеуі Арал қаласында,  қалғандары кент, ауылдық жер-
лерде бой көтерген. Сондай-ақ жеті балабақша (оның 
екеуі жеке кәсіпкерлердің демеуші лігімен салынған) 
пайдалануға берілген. Оған қоса атал ған кезеңде жа ңа-
дан салынған медициналық емдеу нысан дары да бар-
шылық. Қысқасы, Арал өңірі заманауи үрдіспен жаңа-
руға бет бұруда.

Жұмабек ТАБЫНБАЕВ. 
Арал ауданы.

АРАЛЫН АҢСАҒАН АНА

Бүгінде мемлекеттің өзекті мә-
се лелерінің бірі азаматтары мыздың 
патриоттық рухын көтеру. Елбасы 
Жолдауында патриоттық тәрбиеге 
көп көңіл бөледі. 

Қармақшы ауданы Тұрмағамбет 
ауылындағы №29 жалпы орта білім 
беретін мектебінде патриот тық 
тәрбие – алға қойылған мақсат-
тардың бірі. Патриоттық тәрбие 
берудің өзектілігі қоғамның руха-
ни әлеуетін нығайту қажеттілігіне 
негізделген. Әрбір азаматтың 
отан сүйгіштік қасиетін арттырып, 
еліміздің гүлденуіне үлес қосатын 
жас ұрпақтың патриоттық сезімін 
ұш тай білу – бізге артылған міндет. 

Мемлекет басшысы «Қазақстан 
болашағы – қоғамның идеялық 
бірлігінде» атты еңбегінде: «Біздің 
тағы бір аса маңызды идеологиялық 
міндетіміз – отансүйгіштікке тәр-
бие леу, әрбір азамат өзін-өзі ай-
қын билеуін қалыптастырады», 
деп нақты көрсетті. Елбасы сая-
сатын қолдай отырып, білім оша-
ғының денешынықтыру және 
алғашқы әскери дайындық ұжымы 
әскери-патриоттық тәрбие беруде 
оқушылар бойына шыдамдылық, 
батылдық, рәміздерге деген сүйіс-
пеншілік, құрмет сезімдерін оятады. 

Осы іс-шаралардың бәрі әрқашан 
жастардың патриоттық рухтары жо-

ғары болып, Отанын сүюге оның та-
рихын білуге, туған тілі мен дінін 
құрметтеп, қастерлеуге тәрбиелеу 
мақсатында жүргізіледі. Ел бола-
шағы өскелең ұрпақ қолында. Де-
мек, қазақстандық патриотизм-
ге тәрбиелеу отбасынан басталып 
барлық оқу орындарының, барлық 
пәндердің соның ішінде айрықша 
алғашқы әскери дайындық пәнінің 
алдында тұрған басты міндет. 

«Алғашқы әскери дайындық» 
пәні оқу бағдарламасының негізгі 
мақсаты: Қарулы Күштер ҚР еге-
мендігінің күзетінде, ҚР Қарулы 
Күштерінің әскери жарғылары, 
сап тық, тактикалық, атыс, меди-
циналық дайындық,  топография, 
азаматтық қорғаныс  бойынша 
оқушылардың білімдерін қалып тас-
тыру, отансүйгіштікке, елжанды-
лыққа тәрбиелеу, алған білімдерін 
іс жүзінде көрсетуге ықпал жа-
сау. Бұл тұрғыда мектеп ұжымы 
білімді, жігерлі, жасөспірімдерді 
тәрбиелеуде қазақстандық патрио-
тизмді  қалыптастыра отырып, әрқа-
шан қажырлы еңбек ете бермек.

Сағат АБАУОВ.
№29 орта мектеп.
Қармақшы ауданы,

Тұрмағамбет ауылы.

ОТАНСҮЙГІШ ҰЛАН ТӘРБИЕЛЕУ – 
БІЗГЕ АРТЫЛҒАН МІНДЕТ

«Сыр бойы», 
«Кызылординские вести», 

«Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» 

және ауданның барлық 
басылымдарына 
хабарландыру 

орналастырғыңыз келсе: 
70-00-49, 70-00-52 

телефон да ры арқылы 
байланысуға болады. 

E-maіl: 
smjarnama@mail.ru

Жер реформасы бойынша Комиссияның жер заң-
намасын жетілдіру жөніндегі дайындалған ұсыныс тарын 
заңнамалық реттеу мақсатында, Жер кодексіне келесі 
нормалар қарастырылған өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу қарастырылады:

1. Қазақстандықтарға ауыл шаруашылығы жер лерін 
жалға беру институтын сақтау және жетілдіру;

2. Қазақстандықтарға жалға берілетін ауыл шаруа-
шылығы жерлерінің шектеу (ең жоғары) мөлшерін 
белгілеу;

3. Шекара маңындағы аймақтарда ауыл шаруа-
шылығы жерлерін берудің талаптарын қатаңдату;

4. Халықтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, 
елді мекендер маңындағы жайылымдардың алаң  дарын 
анықтау.

Қазақстандықтарға ауыл шаруашылығы жерлерін 
жалға беру институтын сақтай отырып, заң жобасы-
мен ауыл шаруашылығы жерлерін конкурстық негізде 
берудің бөлек тәртібін белгілеу қарастырылады.

Конкурсқа жариялылықты және барлық потенци-
алды қатысушыларға бірдей қатысуды қамтамасыз ету 
мақсатында жаңа тәртіп конкурсты өткізу туралы хабар-
ламаны БАҚ, әкімдіктердің және Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің ресми интернет-ре сурс терінде жариялау 
қарастырылады.

Конкурстың жеңімпазын анықтайтын конкурстық 
комиссияның құрамына қоғамдық кеңестер мен ұйым-
дардың өкілдері қатысады, олар комиссия мүшелерінің 
жалпы санының  50 % астамын құрайды.

Берілетін жерлердің ұтымды пайдаланылуын тек-
серу мақсатында, заң жобасымен тұрақты монито-

ринг жүргізу қарастырылды: жалға алудың алғашқы 
5 жылында – жыл сайын,келесі кезеңдерде суармалы 
егістікте әрбір 3 жылда, тәлімді жерде – әр 5 жылда.

Ауыл шаруашылығы жерлерінің үлкен мөлшерін  
«бір қолға» беруге жол бермеу мақсатында, заң жоба-
сымен қазақстандықтарға жалға берілетін ауыл шаруа-
шылығы жерлерінің ең жоғары мөлшерін алқаптар бой-
ынша республика, облыс және  әкімшілік аудандар 
(қалалар) шегінде белгілеу қарастырылады.

Бұдан басқа, Заң жобасымен Мемлекеттік шекара-
ның  шекара белдеуінде және аймағында ауыл шаруа-
шылығы жерлерін беру талаптарын күшейту қарас-
тырылған, онда шетелдіктерге, азаматтығы жоқ 
адам  дарға, шетелдік заңды тұлғаларға және шетел дік-
тердің қатысуы бар заңды тұлғаларға жерді иеленуге 
шектеу қойылады.

Ауыл тұрғындарының мал жаюы үшін жайы лымдық 
алқаптардың жетіспеу проблемасын ше шу үшін заң жо-
басымен елді мекендер маңында тұр ғындардың жеке 
малдарын ұстау  бойынша мұқ таждарын қанағаттандыру 
үшін қажетті жайы лым дардың көлемдері анықталатын 
болады. 

Бұдан басқа, заң жобасымен жер комиссисының 
статусын анықтау, жер учаскесінің бөлінуі, елді мекен 
жерлеріндегі жер учаскелерінің нысаналы мақсатын ау-
ыстыру және т.б. мәселелерді қамтитын Жер кодексінің 
нормаларын жетілдіру қарастырылады.

Жоғарыда аталған нормаларды қабылдау теріс 
әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарларға 
әкеліп соқпайды және ауыл шаруашылығы жерлерін 
тиімді пайдалануға жол ашатын болады. 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
жер қатынастарын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы туралы ақпарат

Бас көлік прокуратурасы арнайы прокурорларының 
2016 жылғы жұмыстары негізінен қылмыстық  істер ді 
тергеу барысында заңдылықтың сақталуына, аза мат-
тардың конституциялық құқықтарының қамтама сыз 
етілуіне және сот өндірісіндегі қылмыстық істердің 
шешімдеріне бағытталды. Есепті мерзімде арнайы про-
курорлармен 11 өзекті қылмыстық іс тергеліп, сотқа 
жолданған 5 іс бойынша кінәлі азаматтар әр түрлі мер-
зімге сотталды.

«SCAT» Авиакомпаниясы»  акционерлік қоғамы-
ның «CRJ-200» ұшағы Алматы облысында апатқа 
ұшы рап, нәтижесінде экипаждың 5 мүшесі мен 16 жо-
лаушы көз жұмды. Ұшақ апатының сотқа дейінгі 
тер геу шаралары аяқталды. Апаттың негізгі себебі 
экипаждың екінші айналымға кеткен кезде әрекетті 
дұрыс жасамағандығынан туындағаны анықталды. 
Алайда, экипажға қатысты тергеу олардың қайғылы 
қазаға ұшырауына байланысты тоқтатылды. Соны-
мен бірге арнайы прокурорлармен авиация маманда-
рын қатыстыра отырып апаттың барлық себептерін 
зерттеу нәтижесінде анықталғаны: ұшқыштардың 
кәсіби дайындығы жеткіліксіз болған және әуе кеме-
сін пайдаланудың қауіпсіздік ережесінде үлкен қате-
лік жіберген. Жинақталған деректер мәліметтері 
көр  сеткеніндей, ұшқыштар жіберген қателіктер 
 авиа компанияда ұшу жұмыстары лайықты деңгейде 
ұйым дастырылмағандығында жатыр. Экипаж мамандық 
же тілдіру курсынан және алдын ала дайындықтан, шың-
далу сабақтарынан талап етілген деңгейде өтпеген. Әуе 
кемесінің командирі отадан кейін медициналық тексе-
руден өтпестен ұшуға жіберілген, оның ішінде ұшуға 
бір күн қалғанда ұшқыштардың демалысы және еңбек 
ырғағы бұзылған.

Бас көлік прокуратурасы арнайы прокуро-
ры Ж.Зей неловтің табандылығының арқасында 
отандық сот-тергеу өндірісінде алғаш рет авиаком-
пания құры лымының жетекшісі («SCAT» АҚ ұшу 
қызметінің директоры В.Артеменко) қылмыстық 
жауапкершілікке тартылып, 2016 жылғы 12 сәуірдегі 
Алматы қаласы Алмалы аудандық сотының үкімімен 
Қылмыстық кодекстің 295-бабы 3-бөлімімен 5 жылға 
бас бостандығынан айырылды. Сондай-ақ, 2 жыл мер-
зімге авиациялық қызметпен айналысу құқын шек-
теу жөнінде қосымша айып тағайындалды. Қаза тапқан 
қос жолаушының туысқандарының пайдасына авиа-
компаниядан моральдық залал келтірілгені үшін 2 млн 
теңгеден өтемақы өндірілетін болды.

Соттың пікірі бойынша, ұшақтың апатқа ұшырауы 
мен адамдардың қаза табуы ұшқыштардың қызметтік 
міндеттеріне салғырт қарауы, ұшу жұмыстарын өз 
дәре жесінде ұйымдастырып, оған бақылауды және 
ұш  қыштардың қауіпсіздігін, кәсіби дайындығын 
қам   та масыз етпеуінен туындаған. 2016 жылы 24 
 мау  сымда Алматы қалалық соты аудандық соттың 
В.Ар те менкоға қатысты үкімін өзгеріссіз қалдырған. 
Жәбірленушілердің пікірін есепке алсақ, оларға Ави-
акомпаниядан төленген компенсация, сот белгілеген 
бірінші инстанциядағы 5 жылға бас бостандығынан ай-
ыру жазасы уақытша сынақ мерзімімен анықталып, 
пробациялық бақылаудың сақталуы міндеттелген.

Арнайы прокурорлармен, сондай-ақ 2016 жылы 
Жамбыл облысының «Шатырқұл» руднигі ауданын-
да болған ұшақ апатының сотқа дейінгі тергеу шара-
лары аяқталды. «OLIMP AIR» ЖШС иелігіндегі «АН-

2П» ұшағы апатынан 6 адам қайтыс болып, бір жолау-
шы ауыр дене жарақатын алған болатын. Осыған ұқсас 
жағдай, қаза тапқан ұшқышқа барлық жауапкершілік 
артылмастан, қылмыстық жауапкершілікке әуе көлігін 
пайдалануда қауіпсіздік ережелері үшін жауапты са-
налатын ЖШС директоры В.Круч тартылды. Тексеру-
лер нәтижесінде апат болған күні әуе экипажы ұшуға 
заңсыз жіберілгені анықталды, өйткені экипаждың 
бір мүшесі бұған дейін 50 күн бұрын ресми түрде бұл 
құқықтан айырылған болатын (әуе кемесінің рейтингі 
мен түрі бойынша рұқсат мерзімі аяқталған). Мұнан 
бөлек, ЖШС директоры белгіленген тәртіпті бұза от-
ырып, міндетті жаттығу дайындықтарынан өтуді және 
жылдық медициналық тексерілуді қамтамасыз ет-
пеген. ЖШС-да салалауға жатпайтын уақытша аэ-
родромдар мен қону алаңдарын есепке алу тәртібін 
бұзған және ұшқыштарға қауіпсіз ұшуды орындауға 
қажетті нұсқаулық жасалмаған. Сондай-ақ, басшылық 
тарапынан ұшу қызметін бақылаудың толықтай бол-
мағаны анықталып, оны ҚР Инвестиция және даму 
министрлігінің Әуе оқиғасын тексеруге  құрған комис-
сиясы есебінде де бекітті. 

Жиналған дәлелдемелерді ескере отырып арнайы 
прокурор Б.Кендірбаев ЖШС директоры В.Кручты 
әуе көлігі қозғалысы қауіпсіздігі мен оны пайдалану 
ережелерінің бұзуылуына (ҚК 334-бап, 3-бөлім) және 
оған құқығы жоқ тұлғаны басқаруға жіберіп, соның 
салдарынан абайсыздықта екі адамнан артық қаза бо-
луына  (ҚК 359-бап 4-бөлім) күдікті ретінде таныды. 
Жамбыл облысы Шу аудандық сотының 2016 жылғы 
8 шілдедегі үкімімен В.Круч аталған баптар бойынша 
кінәлі деп танылып, 5 жылға бас бостандығынан және 
авиация саласында 3 жыл қызмет ету құқығынан айы-
рылды. В.Круч және ЖШС-нан жәбірленуші А.Шаях-
метованың пайдасына моральдық және материалдық 
шығынын жабуға 12,1 млн теңге өндірілді. Істі тергеу 
кезінде арнайы прокурордың қызметтік міндеттеріне 
адал қарап, сапалы жұмыс атқарғаны соттың жеке 
қаулысында аталып өтті. Жоғарыда аталған екі оқиғаны 
тергеу нәтижесі авиақауымдастықта ұшу қауіпсіздігін 
бақылауда елеулі түрде алдын алу шараларын қолға 
алуға әсер етті. БКП-ның арнайы прокурорлары тер-
геу жүргізген барлық 5 лауазымдық қылмыс бойын-
ша көлік полициясының кінәлі қызметкерлері (6) 
түрлі жауапкершілікке тартылды. Арнайы прокурор-
лар тарапынан енгізілген 5 түсінік бойынша көлік 
полициясының 11 қызметкері мен 5 бөлімшелер басшы-
лары тәртіптік жауапкершілікке тартылды, оның ішінде 
екеуі ішкі істер органдарынан босатылды (7 қызметкерге 
қызметіне толық сәйкес келмейтіндігі және 2 қатаң 
сөгіс жарияланды). Аяқталған қылмыстық істер бойын-
ша сотқа дейінгі кезеңде жәбірленушілерге келтірілген 
зиянның  89,2 пайызын  (келтірілген 7,9 млн теңге зиян -
ның 7,1 млн теңгесі)  өндіру қамтамасыз етілді. Қа  был-
данған шаралардың нәтижесінде азаматтардың конс-
титуциялық құқығын бұзу, заңдылықты  талап ету және 
тексеру барысында созбалыққа салуға жол берілмей, 
процессуалдық мәжбүрлеу шаралары қол данылған жоқ, 
арнайы прокурорлардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 
шағымдар түскен жоқ. 

Данияр ІЗБАСАРОВ, 
ҚР Бас көлік прокуратурасының

арнайы прокурорлар басқармасының басшысы, 
әділет кіші кеңесшісі.

АРНАЙЫ ПРОКУРОРЛАР БІЛІКТІЛІГІ
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– Қолыма ине алып, іс тігуге жастайымнан 
жақын болдым. Сондықтан болар, бұл жұмысты 
ешқашан тастаған емеспін. Бастапқы кезде күн
делікті тұрмысқа қажетті бұйымдар тігумен айналы
стым. Алып кеткеннен кейін жарасымды, қонымды 
тұратын әрі сапалы келетін киімдер тіктім. Қазіргі 
кезде әр адамның бойкелбетіне үйлесімді, ең ба
стысы, ұлттық нақыштан ажы рамаған, заман ау
анына лайық киімкешек шы ғарып жүрмін. Тап
сырыс берушілер арасында еуропалық үлгідегі 
дүние сұрайтындар бар. Бірақ ол дайын материал
дан алынады және тігуге оңай келеді. Болашақтың 
еншісіндегі нәрсе болса да айтайын, алдағы күндері 
еуропалық киімдерді өзіміздің ұлттық нақыштағы 
оюөрнектермен безендіріп, жарыққа шығарсам де
ген ой бар, – дейді ол.

Шынында, халықты заманға сай киіндіруде 
тігін шілердің атқаратын жұмысы қыруар. Олар өз 
ісін жақсы меңгерумен шек тел меуі тиіс. Себебі, 
ті гінші ісмерлер – заман ағымымен бірге өзгеріп, 
үнемі жаңарып отыратын көпшілік талғамын, 
көңілдегі көркем ойын жүзеге асырушы. Зейнеп 
Мырзабаева да өз ісінің маманы ретінде түрлі сән 
үлгілерін құлпыртып жасауға ниеттілер қатары нан. 
Кәсіби шеберлігінің жоғары дәрежеде  болуы өз ал
дына. Алға қой  ған мақсаты көп. Осы өнерді одан 
әрі дамы тып, жетілдірсем дейді. Сонымен қатар 
өз қо лыңнан шық  қан  дү ние ыстық кө рінетінін, 
тұтыну шы лардың да күнітүні тынбай  дайындаған 
затыңды бағалауы, қол даныста ұс тауы іштей қуа
ныш сыйлайтынын айтады. 

– Сәнді маталарды әсем  деп тігу асқан шыдам
ды  лық пен шеберлікті талап  етеді. Оның үстіне қа
зақ халқының ойсезімі қа шанда табиғатқа жақын. 
Халқымыз гүлі жайқалған,  жазиралы табиғат ая
сында жан тербейтін сұлулықты кө ріп осы өнерді 
меңгерген болар. Маталардағы оюөрнектер, 
ондағы бірбіріне ұқсамайтын ерек  шелік соның 
дәлелі іспетті.  Ең  бастысы, қол дан шыққан осы 
ұлттық дүниелер қазір жоға ры сұранысқа ие. Өзім 
қала орталығындағы “Қолөнер” дүкенінің тігін це
хында жұмыс істе гендіктен, жасаған бұйымдар 
көпшілікке осы дүкен арқылы жол тартады, – дейді 
кейіпкеріміз. 

Қалт етсе, қолына инесін алып іс тігетін, иә 
болмаса, ою ойып, кәдеге аспай қалған маталар
дан әртүрлі құрақ жасайтын шебер тігіншінің ісіне 
шын берілгені көрініп тұр. Мұны сіз оның таңнан 
қара кешке дейін талмай еңбектеніп, қарбаласқа 
толы жұмысының жемісін көруге асығатынынанақ 
байқай аласыз.

Мөлдір ҚалыМбет,
Суреттерді түсірген: Н.НҰРЖаУбаЙ.

Тігінші Зейнеп

29451
223

ҚоғамдыҚ тыңдау 
өткізіледі

2017 жылдын 15 наурыз күні 
сағат 10:00де (жер гілікті уақыт) 
Қы зыл орда облысы, Шиелі ау
данының әкімшілік ғимаратында 
«ОТХК» БК» ЖШСның «Ыңғай» 
кен орны №4 учаскесі «ЗАПАД
НАЯ» өнеркәсіптік алаңы объек
тілерінің құрылысы» жұмыс жо-
басы бойынша қоғамдық тың дау 
өткізіледі.

Қоғамдық тыңдауларды ұйым
дастыру үшін Қызыл орда об
лысы Табиғи ресурстар және 
та би ғатты пайдалануды реттеу 
бас қармасының (ТРжТПРБ) өкілі 
Суха нова Б. жауапты, байланыс 
тел.: 8(724) 2605369. Мемлекеттік 
экологиялық сараптама өткізу 
ТРжТПРБнда көзделген. Тапсы
рыс беруші: «ОТХК» БК» ЖШС, 
тел.: 8 (725) 2997393 (45831). 
Әзірлеуші: «ЭлитСтройПроект
КС» ЖШС, тел.: 8 (727) 2598188 
(125). Материалдар мен жауап алу 
парағы жарияланған ғаламтор
ре сурс тың мекенжайы: http://
tabigat.ekyzylorda.gov.kz/. Тапсы
рыс берушінің ұсыныстар мен ес
кертулерді қабылдайтын электрон
ды мекенжайы: b.kanetov@ughk.kz

ҚОШҚАР 
МҮЙІЗДІ 
ДИІРМЕН

Шамамен ХХІІІ ға сырға тиесілі диірмен Арал теңізінің кепкен таба нынан 
табылған. Атабабаларымыз тас үгіту мақ сатында қол данған көне дүниенің 
үс тіңгі бе ті мұқият өңделіп, қош қар мүйізді оюмен бе зендіріліпті. Оюөрнек 
қошқар мүйіз бейнесінің бас қа да геометриялық кес кіндермен үйлесуімен 
ерек шеленеді. 

– Экспонат Арал теңізінің кепкен табанынан табылған. Дәлірек айтқанда, 
ауданға қарасты Қаратерең қыстағынан 150 шақырым, «Кердері» мавзолейінің 
шығыс бөлігінен 25 шақырым жерде орналасқан ескі қаланың орнынан 
алынып, мемлекет қорына тапсырылды, – дейді Қызылорда қаласындағы 
«Ақмешіт» музейінің меңгерушісі Кенже Ахметова. 

Тарихи жәдігер бүгінде осы музейдің құнды экспонаттарының қатарынан 
ойып тұрып орын алады. 

Н.ҚаЗыбаЙҚыЗы.

Антиквариат

Облыстық  тарихиөлкетану  музейінің этногра
фиялық коллекциясы аса бай. Бұл коллекцияда 
қазақ тың ұлттық  киімдері, үй жиһазы, зергерлік 
әшекей бұйымдар, облыс та тұратын халықтардың 
киімкешектері, тұрмыстық бұйымдары бар. Оған 
қоса ну миз матикалық коллекция, сондайақ, 
гераль дикалық  белгілер  сақтаулы. 

Солардың бірегейі айырқалпақ – ерлердің жеңіл 
бас киімі. Оны көбінесе тек хандар, сұлтандар, би
лер  киген. Айырқалпақ  жұқа барқыттан тігілген. 
Ол төбесі және етегінен, яғни екі бөліктен тұрады. 
Етегін кейде қайырмасы деп те атайды. Қалпақтың 
төбесі төрт  сайдан, яғни бөліктен тұрады. Шебер 
пішілген төрт қиынды матаның арасына барқыттан 

сыздық салып, қайып тігеді.  Сонда қалпақтың 
төбесі күмбез тәріздес болып шығады. Қалпақтың 
етегі жалпақтығы төрт елідей  етіп, дөңгелектеп 
қиып алынған қатты материалдан жасалады да, 
сыздық салып қондырады. Айырқалпақ қызыл 
барқыт матасынан тігіліп,  төбесі мен етегі сары 
түсті зер  жіптермен өсімдік тәріздес өрнектер ке
стеленген. Етегінің жиектері  металл пластиналар
мен  әшекейленген. Қызыл барқыт матадан тігілген 
айырқалпақ  әрі жеңіл, әрі сәнді, әрі салқын болып 
келеді. Айырқалпақ ескірген. Өлшемі 40х50 см.  

Музей қорына 1950 жылы түскен, жинаушы
сы белгісіз.

М.МеРеЙ.

ЕРГЕ АЙБАТ БЕРГЕН 
АЙЫРҚАЛПАҚ

Жапондықтар бала тәрбиесіне 
аса назар аударады. Олар «Ел бо
ламын десең, бесігіңді түзе» де
ген нақыл сөздің шындық екенін 
өздерінің ерекше тәлімтәрбие беру 
тәсілдерімен дәлелдеуде. Мұнда 
бала туылған бойдан анасы оны 
көкірегіне не арқасына арнайы ора
малмен байлап, үнемі қасына алып 
жүреді. Бұған қоса, өзінің не істеп 
жатқанын, ойларын, сезімдерін, 
эмоцияларын бала еститіндей да
уыстап айтып жүреді. Бұл тәсіл 
баланың ойлау жүйесінің тез да
мып, қоршаған ортаға бой үйретуге 
баулиды. Сол себепті бұл елде бала 
алдымен сөйлеп, содан соң барып 
жүруі жиі кездеседі.

Жапондықтар бала тәрбиесінде 
мынадай ұстанымды негізге ала
ды: «Балаңа 5 жасқа дейін Құдайдай 
қара, 5 жастан 15 жасқа дейін құлың
дай көр, 15 жастан бастап досыңдай 
сырлас». Енді әр кезеңді толығырақ 

қарастырсақ. Жапонияда анасы ба
ласына ешқашан дауыс көтермейді. 
Мәселен, бала бір ойыншықты сын
дырып қойса, ұрысып, қолынан алып 
қоюдың орнына, жай ғана «Сен оған 
зақым келтіріп жатырсың» дейді. 
Бала бес жасқа дейін ешқандай шек
теулер сезінбейді. Әлемді қалай 
танып білгісі келсе, барлығына 
жол беріледі. Яғни бала «болмай
ды» деген сөзді естімейді, тек «бұл 
қауіпті», не «бұл дұрыс емес» де
ген сөздерді естиді. Егер баласы 
күйіп қалса, не құлап қалса, ана
сы одан ескертпегені үшін кешірім 
сұрайды. Бала бес жасқа толғаннан 
бастап, керісінше тәртіп күшейе 
түседі. Себебі Жапониядағы мек
тептерде оқушылар өздерін сабыр
лы түрде ұстауы, үлкенге құрметпен 
қарап, мектеп белгілеген тәртіпке 
мүлтіксіз бағынуы тиіс болады. Бұл 
жастағы бала тәрбиесінде мектеп 
басшылығының ұстанатын басты 
қағидасы – баланың материалдық, 
физикалық жағдайына қарамастан 
бәріне бірдей қарау. Жапондықтар 
мектептің алғашқы үш жылын
да академиялық білім емес, балаға 
қоршаған ортаны аялауды, ада
ми қасиеттерге баулып, бойындағы 
сыпайылылық пен сыйластықты да
мытуды маңыздырақ деп есептейді. 
Сондықтан мектептерде 4ші сы
ныпқа дейін ешқандай бақылау 
алын байды және баға қойылмайды, 
бала қысқаша ойтолғау арқылы 
өзінің не түсінгенін жазып береді.

Жапония мектебіндегі оқушы
лар сыныптарды, дәлізді, тіпті 
дәретхананы өздері жинайды. Осы 
талап арқылы балалар мектепті 
таза ұстауды, өзгенің еңбегін құр
меттеуді үйренеді. Оның үстіне 
өздері жинағандықтан, мектепті 

лас тамайды. Мектепте балаларға 
бірдей тамақ беріліп, сынып ішінде 
бәрі бірге тамақтанады. Осылайша 
баланың бойында қарапайымдылық 
пен ауызбіршілік қасиеттері жеті
леді. Балалардың сабаққа қатысу 
деңгейі 99,99 пайызды құрайды. Ба
лалар сабаққа ешқашан кешікпейді. 
Сонымен қоса, мектепке де ата
анасының көмегінсіз өздері ке
леді. Атаана тек баланы үйдің та
балдырығынан шығарып жібере 
алады. Бұл бала бойында өз өміріне 
және өзге балалардың уақытына 
жауапкершілікпен қарауды үйре
теді.

Ал бала 15 жасқа толғаннан ба
стап, атаанасы оған ақыл тоқтатқан, 
өзіне жауап бере алатын, өзі қатарлы 
адам ретінде қарайды. Бала мектеп
те не қоғамда белгіленген тәртіпке 
бағынуы тиіс, бірақ бос уақытында 
өзін қалай ұстағысы келсе, не 
кигісі келсе өзі біледі. Атааналары 
ешқандай ескертулер айтпайды. 

Жапондықтар әркез бірінші 
орынға қоғамды қояды, ал өздерін 
сол қоғамның бір бөлшегі ретінде 
қарастырады. Сол себепті баласы
на да топтың ішінде біріге жұмыс 
жасауды, үлкенді құрметтеп, өзі 
нің қызығушылықтары мен ұста
нымдарын тұтас топтың мақса тынан 
жоғары қоймауға үйретеді. 

Жапондықтардың қоршаған 
ортаны таза ұстауының, табиғатты 
қорғап, үлкенге құрметпен қарауы
ның, атадәстүрлерін сыйлап, оны 
ұр пақтанұрпаққа жеткізе білуінің 
басты себебі – ғасырлардан келе 
жатқан осы тәлімтәрбиенің нәти
жесі деп айтуға толық негіз бар. 

Әсел беГМаН,
ҚазГУ-дың 4-курс студенті.

ЖАПОНИЯДАҒЫ
БАЛА ТӘРБИЕСІНІҢ

СЫРЛАРЫ

Пайдалы кеңес

САПАЛЫ АЯҚ КИІМ ТАҢДАУ

Ақпан айының ақырғы жұлдыз
дары. Сырдың сырбаз табиғаты, ақ 
қардан аршылып, жұлынған желге 
омырауын төсеп, опынған күйде...

Ұялы телефонымның құлаққа
бында онсыз да қоңыр өмірдің 
 бояуын қалыңдатып, қамығыңқы 
бір әуен ойнайды.

Бұл өмір сынақ...
Біреулер жылап, біреулер 

шыдап көтерер.
Белгісіз бақыт, байқатпай 

уақыт,
Аялдамаға жетеміз.
Тоқтайды сөйтіп кемеміз...
«Тынымсыз тірлікке араласқан 

Сахитжан Бермағанбетов 2008 жыл
дың ақпан айында дарияның көте
рілу деңгейін анықтау мақсатын
дағы қызметі барысында ұшақ апа
тынан қайғылы қазаға ұшырады». 

Осы бір суыт хабар естілгенде 
ақпанның аязды аспаны «аһ» ұр
ғандай болды. Ертеңінен ел іргесін 
бүтіндер бітімді білік, көптің кө
кейіндегісін, көкірегіне құйған 
ғибратты ғұрып күткен, қаршығадай  
қырағы бір тағдырдан қарашасы көз 
жазып қалып еді сол күні.

Қарақұмның қойнауында құн
дақ талып, жымыңдаған жұлдыз
дардан жұмбақты алып, түтіні 
түзу шыққан бір шаңырақта шара
наның шырылы естіліп еді. Асыл 
әженің ақ пейілмен байлаған ала 
жібімен тұсауы кесіліп, апыл
тапыл басқан балақанның табанын 
құм, маңдайын күн сүйді. Уызы
на жарыған ұртына ұлтының ұлық 
өнері ұран боп, талайлы жұртының 
терметолғауы таңдайына тақпақ 
болған, тұрымтайдай жеткіншектің 
қауырсын қаламына асыл арманы 
арқау  болды.

Пайымды, парасатты пікірі, 
ора лымды ойларының ойы мен 
шұқыры, байыпты байламдарының 
бүтіні мен тұқылы, сөйлемдерінің 
нүктесі мен үтіріне дейін тәуелсіз 
елінің түтінінің түзу шығуына там
шыдай болса да үлес қоссам дейтін 
ниеттен туатын. Тәрбиесі құнды, 
тәлімі нұрлы Қарақұмда туған қара 
сирақ бала Ақмешітке асықты. 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің гран
тына ие болып, оны журналистика 
мамандығы бойынша бітірді. Сту
дент кезінен бастап «Қоғам ТВ» те
леарнасында редактор, «Аптаның 
алты ауызы» бағдарламасының ав
торы әрі жүргізушісі болып кө
рермендердің құрметіне бөленді. 
Кейін «ҚазақстанҚызылорда» те
леарнасында редактор қызметін 
ат қа рып, осы арнаның «Түйін» ақ
па раттысараптау бағдарламасын 
жүргізді.

Алаштың анасы атанған, 
Сыр елінің зиялы қауымы, білім 
мен мәдениеттің ошағы болған 
қазыналы ордасы арманшыл жас
тың абыройын асқақтатып жі
берді. Астанада өткен “Шабыт” 
фестиваліне қатысып, майталман 
маман ретінде Елорданы мойындат
ты.

Балалық шағында желмен жа
рыс қан жүйрік қиялы, боз дала
дан естіген бозінген үн – үміті, құм 
шағылды шарлатқан шалқар ша
быты қырғи тілді қағілез жігіттің 
көмейінен шыққан сөз семсер
дей сермеуші еді. Дүйім жұрттың 
көкейіндегісін дөп басып, шіренген 
шекпендіге шімірікпестен шын
дықты айтып, шырылдаушы еді
ау. Қаққан қазықтай қадап айтқан 
сөздері, қиядағыны шалатын қыран 
көздері нысанасына дөп тиіп жата
тын.

Облыс әкімінің баспасөз хат
шысы – баспасөз орталығының 
жетекшісі болып қызмет жасады.

Мансапты мақсат көрмеген 
маң  ғаз маманды еңбекқорлығы 
мен ізденімпаздығының арқасында 
ел ағалары ардақ тұтып, базына
сына құлақ түретін. Табиғаттың 
то  сын мінезінің түйінін шешу
ге аттанған алқалы топтың құра
мына ақмаңдайы жарқырап, ал
ғаш қылардың бірі болып кеткен 
еді. Ақырғы демінің азақ алдын
да тұрып, алаң болған жұртына 
ақжолтай хабарын жеткізіп үлгірді. 
Қияға құмартқан қыран тағдырдың 
ажалы аспаннан келгенде, ғазалы 
жасқанған еді.

Жұртына ғашық жүрегі қолына 
ару гүлін емес, қаруқалам ұстатты. 
Туғаннан тауға жетелеген тәкаппар 
тағдыры текті жердің төсіне тастай 
салды бір сәтте. Дабылын дүйім 
жұрт қолдаған дарабоздың қабірін 
көркем гүлмен көмкеріп, күрсініп 
қалды көп қауым... 

«Балғын бейнең жауған қарға 
айналып,

Қай құрбыңның жанарынан 
үзілді», – деген жыр жолдарын оқы
ғаным бар еді. 

Саңқылдаған  Сахитжанның 
да бейнесін ақпандағы ақ  қар дан 
із деген анасының жайын айтсаң
шы. Қазаны естіп қанжарға тілін
ген ана жүрегі ажалдың өзін 
қаймықтырғандай. Қазаға қайыр ай
тып келген телеарна ұжымына: «Ол 
менің ғана балам емес екен, халық 
үшін туыппын ғой», – деп егілген
ді.

Сағитжанмен тағдырлас, 27сін
де істүссіз жоғалған Сырдың 
ақыны Ә.Ботпановтың: 

«Мен өлгенде мені гүлдің жүре
гіне көміңдер. 

Нәпнәзік», – деген өлең жолда
ры есіме түсті.

Ал Сағитжан ше? Ол жұртына 
ғашық өзінің жүрегіне көміліп жер 
бетіндегі жұмыр бастыларға жұл
дызды тағдырымен жарық сыйлап 
жатқандай көрінді маған. 

«Жұлдыздар ағып түседі,
Көнсем де көр азабына
Аспанға жұмақ орнатып
Жебейді Жер Ананы да.
Жұлдыздар ағып түседі...»
Ұялы телефонындағы әлгі әуен 

әлі де ойнап тұр.
«Бұл өмір сынақ...
Біреулер жылап, біреулер 

шыдап көтерер...
Белгісіз бақыт – байқатпай 

уақыт...
Аялдамаға жетеміз...
Тоқтайды сөйтіп кемеміз...»

айнагүл ӘбУОВа.
Қызылорда қаласы.

БАЛҒЫН БЕЙНЕҢ
ЖАУҒАН ҚАРҒА 
АЙНАЛЫП...

Қысқы аяқ киімнің өз ерекшеліктері бар. Біріміз аяқ 

тоңбайтынын, енді бірі сәніне, яғни сыртқы келбетіне 

қарап, тағы біріміз сапасын тексеріп жатамыз. Теріден 

жасалған аяқ киім ауа өткізіп тұра тындықтан, қан ай

налымын тұрақты ұстайды екен. Демек, ыстықта 

терлемейді, су ық та тоң  байды. Аяқ киімнің тігісіне де 

мән берген жөн. Тігісі жатыңқы бір тегіс 
болуына назар салыңыз. Бұл кішкентай 
балақайлардың атаанасына айтыл ған 
бірер ке ңес. Ал ересектер аяқ киім са
тып аларда нені ес керген жөн? 

Бүгінде аяқ киім таң дауы 
өте көп. Қыс тық етіктер 
таңдау тіп тен қиын. Суық 
күндері табанды жылы 
ұстау қа жет. Сондықтан 
етік таңдайтын кез
де ең бастысы табанының қалың болуына аса назар 

аударған жөн. Көк тайғақ мұзда тайғанамау үшін та

баны бұдыр етік алған дұрыс. Сапалы етіктің табаны 

қатты емес, керісінше, жұмсақ болады. Ал жұмсақ та

банды етік жүргенде адамға жайлылық сыйлайды. 

Сондайақ, аяқ киім таңдарда оның былғарысына 

да назар аударған жақсы. Қолға ұстағанда табиғи 

екендігі бірден сезіледі және ол жұмсақ болып келеді. 

Ал қыста таза былғарыдан тігілген етік сынғыш бол

майды. Айта кетерлігі, сапалы етіктер мен жасанды 

материалдардан тігілген аяқ киімдердің ең алдымен 

тігісінен ажыратуға болады. Таза былғарыдан тігілген 

етіктің сырғымасының жанында тігісі көрініп тұру 

керек. Қандай материалдан тігілгені туралы мәлімет 

қонышында жапсырулы тұрады. 
Көп жағдайда арзан аяқ киім киіп таңертеңнен 

кешке дейін етікпен жүргендіктен, аяқ зақымданып, 

терлегеннен мүйізгектеніп кетіп жатады. Қыста жа

бық аяқ киім киетіндіктен, аяқтарымызды ешкім 

көр мейдіау деп оған қажетті күтім көрсетпейміз. 

Көк темде аяқтарыңыздың жағдайынан  шошымайын 

десеңіз, қазірден бастап оған көңіл бөліп, күтім көр

сетіңіз.
Бастысы, қыстық аяқ киімді мұқият таңдаңыз. 

Ол ыңғайлы, аяқты қыспайтын болуы керек. Сон

да аяғыңыз да зақымданбайды. Аяқ киіміңіз табиғи 

былғарыдан болмаса, табиғи материалдан жасалған 

ұлтарақ салып не мақта шұлық киіңіз. Табиғи ма

талар теріңізге дем алуға мүмкіндік беріп, артық 

терлетпейді. Қыста аяқтарыңыз шамадан артық тер

лейтін болса, оларды суық сумен шаюды әдетке 

айналдырыңыз. Ол аяқтың терлегенін 
басады. Суға түскен сайын кеуектаспен 
аяқты қырып жүріңіз. Оның алдында 510 
минут аяқты суға жібітуді ұмытпаңыз. 
Осылайша аяқ терісін за қымдаулардан 
сақтайсыз. Осын  дай дауадан кейін аяққа 
құ ра мында Е дәрумені бар крем жағыңыз. 

Ол теріні сыртқы ор та ның жа
ғымсыз әсерінен сақ тайды.

Аяқтан шығатын тер – мил
лиондаған бактерия лар дың 

өмір сүру ортасы. Сондықтан 
олар мен күресу керек.

Ең алдымен аяқ 
киімді ауыстыру керек. 
Күн ыстықта табиғи мате
риалдан тігілген ашық аяқ 

киім киіңіз. Тым құрығанда, ауыстырып киетін бір 

артық аяқ киіміңіз болсын. Ешқашан синтетикалық 

материалдан тігілген шұлық кимеңіз. Шұлықты күн 

сайын ауыстырып, жуып киіңіз. Аяқ киімді шешкен 

соң, оған арша жоңқасын салып қойыңыз. Сондай

ақ, цеолиті бар арнайы қаптаманы қолдануға болады. 

Аяқ киімнің ішін кем дегенде айына бір мәрте жуып 

тұрыңыз. 
Табанды күніне екі рет сабындап жуып жүру ке

рек. Ұйықтар алдында қанжылым сумен міндетті 

түрде жуып жатқан дұрыс. Ванна қабылдағанда, та

банды пемзамен уқалау қажет. Сода ваннасы аяқтағы 

иісті кетіруге көмектеседі. Ол үшін 2 ас қасық соданы 

0,5 литр жылы суға араластырып, ваннадан соң аяқты 

қанжылым сумен шаю керек. Дәріханаларда сатыла

тын шуашқа қарсы антиперспирант қолданыңыз. Ол 

жоқ болса, ас тұзы мен жүгері крахмалын пайдалануға 

болады. 
Аяқты тұзды суға салып жуып, башпайлардың 

арасына содаға батырылған мақта тығып ұйықтаңыз. 

Бұл әдіс аяқтың тершеңдігін төмендетеді. Сондайақ 

шуашқа қарсы кремдер де сатылады. Адамның табиғи 

иісі он екі мүшесі сау болса ғана, жағымды болмақ. 

Денсаулығында ақауы бар адамның иісі сәйкесінше, 

жағымсыз болатыны жөнінде айтқанбыз. Жоғарыдағы 

тәсілдер көмектеспесе, дәрігерге қаралғаныңыз жөн 

болмақ. 
Интернет желісі бойынша

дайындаған 
Шынар беКбаН.

Бүгінгі кейіпкер Зейнеп  Мырзабаева 
– ізденісі мол тәжірибелі тігінші. Оның 
жа са ған оюлы көрпесі, кестелеп тігілген 
әсем дүниелері қызылордалықтардың 
 жап пай сұранысында. Көз майын 
 та уы сатын шығармашылық  еңбек тің 
арқасында нәпақасын тауып, от ба
сының ұйытқысы болып отырған ке
йіпкеріміз түрлі тойтомалаққа ар
налған сәнді киім де тігеді. Адамдарды 
жылы қабылдайтын Зейнептің тігін 
орны көпшілік сенімінен шыққан, тұ
рақты тапсырыс берушілер саны жетіп
артылады.

ЖаРаМсыЗ деп 
есептелсіН

Ұзақбаева Нұргүл Хами дул
ла  қызының атына Қызылорда 
облысы, Қармақшы ауданы, 
Қар мақшы ауылындағы №113 
«Қаракөл» қазақ орта мектебін 
17.06.1999 жылы бітіргені жө
нінде берілген МОБ 0348104 
аттес таты жоғалуына байланы
сты жарамсыз деп есептелсін.


