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Шамшырақ
Ұстаздарға
арналған қосымша

Құқығыңды
білсең, қам жеме

Биыл киік көші жылдағыдан 
ұзақтау болды. Жолаушылар тас 
жолға топтасқан киік табындарын 
телефонға түсіріп желіге жүктеді. 
Иә, дала көркіне айналған ақбөкенге 
тамсанбау мүмкін емес. Дегенмен, 
сол бөкенді көрген көп ішінде қы-
зыл көз браконьерлер де бар екені 
есте ме?

«Охотзоопром» Өндірістік 
Бірлестігінің» Орталық өңірлік 
филиалының басшысы Шындос 
Омаровтың айтуынша, бұл көрініс 
киіктердің жылы жаққа кешігіп 
көшкенінен болуы ықтимал. 

– XXI ғасыр дамыған техника 
заманы. Не көп, пойыз көп, көлік 
көп. Осы пойыздың теміржолы мен 
қалааралық күре жолдар киіктің 
көшуіне көп кедергі. Ол жолдарға 
арнайы көпір қойылуы керек еді. 
Көпір жоқ емес, бірақ, қылтасынан 
қырынан өтсе де, сыймайтын қыл 
көпір барлығы. Ол көпірден айғай-
лап, ысқырғанда айдаған малыңыз 
әзер өтеді. Киікте не кінә? Ол – жа-
байы аң. Шұбатылған шойынжолды 
көргенде жер тарпып, бір пысқы-
рып, үркіп, кері бұрылады еріксіз. 

Содан ол барар жеріне өте алмай, 
шеңбердің ішінде қалып қояды. Ай-
нала дөңгеленген көлік жолы мен 
теміржолдан өте алмаған киік бір 
жерді ғана мекендеп жүреді. Айда-
лада менмұндалаған киіктің қарасы 
мал қараған жұрттың көз құртына 
айналады. Бір емес, екі емес, үш рет 
көрген соң жан-жаққа әңгіме тарай-
ды. «Киік ауылды басып кетті» де-
ген, – деп елді мекендерден көрініс 
берген киіктің сырын атады Шын-
дос Елдосұлы. 

Расында, Жәйрем кентінің үсті-
нен 1000-ға жуық киік қар боратып, 
жер қайыстырып өткені әлі әлеу-
меттік желіде жарнама болып жүр. 
Одан қалды Түйемойнақтан әлсіре-
ген текелерді де талай жолаушының 
көзі шалған. Тіпті, Ұлытау облы-
сында біраз браконьерді жергілікті 
заң орындары құрықтап, киік мүй-
іздерін тәркілегені жасырын емес. 
Биыл 24 қаңтарда Қаражал қалалық 
полиция бөлімінің қызметкерлері 43 
жастағы азамат тізгіндеген көлікті 
тоқтатқан. Көлік жүк салғышын тек-
серу барысында бес киіктің еті мен 
16 калибрлі ИЖ-18ЕМ тегіс ұңғылы 

● КӨКЕЙКЕСТІ

Ақбөкен адасқан қыс
Сарыарқадан сағымдай сейілген киіктің қарасы қайта кө-

бейді. Табиғат көркіне айналған ақбөкеннің бүгінгі популяция-
сы 1 млн. 318 мыңға артқанын айтады мамандар. Желтоқсан-
ның соңы қаңтардың басындағы қарлы борандағы (Текенің 
бұрқылы)  ұзын-сонар киік көші де бұған дәлел. Ұлытау облысы 
Жезқазған, Қаражал, Жәйрем, Жеңіс елді мекендерінің тас жо-
лында табыны топтасқан киіктер көрінісі бүгінде әлеуметтік 
желіде жиі қаралуда. Бұл Арқада ақбөкен жылдың төрт мезгілі 
мекендейді дегені ме табиғаттың?…

Жан АМАНТАЙ,
«Ortalyq Qazaqstan»  

мылтығы табылған.
Бүгінде, ҚР ҚК-нің 339-бабы 

«Өсiмдiктердің немесе жануарлар-
дың сирек кездесетiн және құрып 
кету қаупi төнген, сондай-ақ пайда-
лануға тыйым салынған түрлерімен, 
олардың бөліктерімен немесе дери-
ваттарымен заңсыз айналысу» бо-
йынша сотқа дейінгі тергеу амалда-
ры жүргізіліп жатыр. 

Бұл да сол киіктің барар жеріне 
жете алмауынан деп топшылайды 
мамандар. Осыған орай Ұлытау об-
лысы әкімдігі мен басқа да тиісті 
ұйым өкілдері жануарларға аса қа-
уіпті аймақ саналатын теміржол 
бойында орналасқан темір торларды 
ашып, киіктердің тосқауылсыз өтуі-
не жағдай жасаған. Алайда, табыны 
саябырсығанымен топ-топқа бөлін-
ген текелер күйегі бұған да тоқта-
мады. 

– Киіктер текенің бұрқылын-
да көшкенде тек бір ғана жолмен 
жүреді. Бұл сонау атам заманғы өз-
дерінің ескі жолы. Ол мына Үстірт, 
Павлодар, Қарағанды, оның ішін-
де, Жаңаарқа, Жеңіс, Түйемойнақ 
мекендерімен әрі Бетпаққа жетеді. 
Сол жолмен киік көші енді аяқталды 
дегенде үйірден жекешеленген теке-
лер жас қорықбастарды, шібіштерді 
(былтырғы лақ) іздеп  кейін қай-
тады. Олар көш кезінде табыннан 
тыс қалып қойған қорықбастарды 
жинап үйірге қайта қосады. Міне, 
осы шақта текелер көп көзге түседі,  
– дейді Шындос Елдосұлы. 

Киікті аулаушылардың да ізде-
гені осы мүйізі көз тартқан марғасқа 
текелер ғой. Мамандардың айтуын-
ша, текелер дәл осы науқанда әл-
сірейді екен. Жұптасудың машақа-
ты арам өлімге дейін апаратыны 

айғақ көрінеді. Әр ешкіні қашырып 
бойындағы күш-қайратын сарп ет-
кен текелерді қазақ «сасай» деп те 
атайды. Мұны талай естідік. Үлкен-
дердің сөзінше, ол текелердің еті 
мен терісінің арасы ақ көбіктеніп, 
арықтайды екен. Қауқиған басы мен 
делдиген танауы ғана қалып итқұсқа 
дес беріп қояды екен қашқанда. 
Сондықтан, жаны қысылып, елді 
мекенді паналауының да сыры осы 
секілді. 

– Қыста текенің 40 пайызына 
дейін өледі. Бұл – қалыпты жағдай. 
Күйек кезінде текелер бір-бірімен 
сүзіседі, жарақат алады. Қала берді 
әлсірейді. Сөйтіп, қатты аязда суық 
қыс ауасын көтере алмай біразы 
өледі. Табиғи заңдылық, – деп атап 
өтті «Охотзоопром» ӨБ» жануарлар 
дүниесін қорғау қызметкерлігінің 
басшысы Болат Тұрсынбеков. 

Сонымен қатар, маманның сөзін-
ше, 2022 жылдың басындағы санақ 
бойынша Орал популяциясында 
800 мың киік бар екені анықталған. 
Мұның шамамен 200 мыңы аталық. 
Сонда көктемде 600 мың ақбөкен 
лақтаған. Оның 400 мыңы егіз-
ден, 200 мыңы бірінші лақтайтын 
болғандықтан бір лақтан туды дейік. 
Сонда былтыр 1 млн. лақ дүниеге 
келді. Төлі мен ересегін қосқанда 
барлығы 1 млн. 800 мың бас болды.

– Былтыр туған 1 млн. лақтың 
жартысы еркек, жартысы ұрғашы 
десек, былтырғы 600 мың аналыққа 
биыл кемінде 400 мың қосылады. 
Ендеше, дәл қазір Батыс Қазақстан-
ның өзінде 1 млн. аналық киік төл-
деуге дайын жүр. Ертең мамырдың 
8-інен 18-іне дейін төлдейді. Екі 
есе көбейеді. Мамырдың 20-сы 
күні біздің алдымызда 3,5 млн. киік 
жүреді. Менің айтып отырғаным – 
ресми статистика бойынша мәлімет-
тер ғана. Ал жергілікті халық ол 

жерде шын мәнінде 800 мың емес, 
1,5 млн. киік жүргенін біледі ғой. 
Бұл – лақтағанға дейінгі көрсеткіш. 
Сонда мамырдың соңына қарай бұл 
жерде ресми статистика бойынша 
3,5 млн., халықтың есебі бойынша 
5 млн. ақбөкен болады. Ал, жалпы 
есеппен 1 млн. 318 мыңға артқанын 
талдар болсақ, оның 800 мыңы – 
Орал киігі, 28 мыңы – Үстірт, қалған 
489 мыңға жуығы осы Арқа төсіне 
тараған Бетпақдала бөкені, – деп 
жіктеді Болат Тұрсынбеков. 

Маманның меңзеп отырғаны 
жылдың 12 айы бойына Арқаны 
ақбөкен қайта мекендейді дегенге 
саяды. Бүгінде қору мен қорғалу-
дың арқасында саны артқан дала 
сәнінің жолында талай жан шейіт те 
кетті емес пе?! Оған 2019 жылғы 17 
қаңтарда қандықол браконьердің қо-
лынан қаза тапқан инспектор Ерлан 
Нұрғалиевтің өлімін қосыңыз. Киік-
тің көбеюі де кісі шығынымен жүзе-
ге асқанын естен шығармаған абзал. 

Сонымен жоғарыда айтылған 
мамандар тұжырымы – осы себептің 
алдын алу мақсатында жергілік-
ті жерлердегі көпірлер кеңейтіліп, 
біршама табиғи етіліп, құр темірден 
дәнекерленген қара көпір емес, тас 
шөппен көмкерілген, құрылысын-
да табиғи нышаны бар көпір болып 
қайта салынуға ұсынылды. Бұл 
ұсыныс бүгінде құзырлы орындар 
дәлізінде кезекте шешімін күтіп тұр.

Расында,  статистикаға сүйен-
сек, жер бетінде киіктің 95 пайызы 
тек Қазақстанда көрінеді. Қалған 5 
пайызы Моңғолия жерін мекендей-
ді. Көршілес Ресей елінде тек 3 пай-
ызы бар . Бұл дегеніңіз, біз ел болып, 
Африкадағыдай «Ұлттық «киік пар-
кін» ашсақ та киіктің саны жетеді 
деген сөз. Ендеше, ұлт маңдайына 
біткен дала көркін көп көрмейік. 

● БӘРЕКЕЛДІ!

Қызғалдақ АСҚАРҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

«Ortalyq Qazaqstan» газетінің 
ұжымы Баян-Өлгей аймағы ра-
диосының қызметкерлеріне әріп-
тестік қолдауы үшін алғысын 
білдіре отырып, шығармашылық 
табыс тілейді. 

Моңғолияда оқылған
мақала

Газетіміздің 4 ақпандағы №14 санында «Ortalyq Qazaqstan» 
газетінің тілшісі, тәжірибелі журналист Ержан Имаштың 
«Атажұртқа алып келген сағыныш» атты мақаласы жарық көр-
ген еді. Мақала кейіпкері – Моңғолияның бұрынғы Мемлекеттік 
хатшысы Зарыққан Бағылатұлы қазір Топар кентінде тұрады. 
Өмірінің 40 жылын бір мемлекеттің өсіп-өркендеуіне сарп қылған 
тұлғаның өнегелі ғұмыры оқырманын ойлантпай қоймасы анық.

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Аймақта жеңіл өнеркәсіптің 
ауыр жүгін арқалап жүрген елуге 
жуық өнеркәсіп бар. Дегенмен,  
аты жеңіл, заты зілмар  сала ал-
дағы күні маман тапшылығын 
сезінуі бек мүмкін. Бір жыл-
дары сантехник, дәнекерлеуші 
таба алмай, қатты сасқан қоғам 
енді  тігіншіден қағылып жатқан 
сыңайы бар. Жеңіл өнеркәсіптің 
жай-жапсарын талқыға салған 
алқалы жиында тоқымашылар 
мен ісмерлердің биік мінберден 
айтқан арызы осы болды.

 Бұл тенденция тоқтаусыз 
жалғасса, ертең  өнеркәсіп атаулы 
тігіншіні шам алып іздейтіндей 
халде екен. Егде, бүгінгі маман-
дарды алмастыратын жастар жоқ. 
Ахуал осы беттен таймаса, жеңіл 
өнеркәсіп мамансыз «ашығып» 
қалуы әбден кәдік дейді олар. 

Облыстық кәсіпкерлер пала-
тасы Жеңіл өнеркәсіп комитетінің 
төрағасы, «Еско» компаниясының 
директоры Андрей Шмариннің ай-
туынша, тап қазір мамандар әлеу-
етінің  реструктивизациясы жүріп 
жатыр. «Осылайша, жастардың 
өзге мамандықтарға қайта бейім-
делуі белең алуда. Бұрын жылына 
аймақта  1000 адам тігінші маман-

● ӨЗЕКТІ

Қарағандыда тігінші тапшы ма? 
Елдің қарын тоқтығы мен киім көктігін бүтіндейтін егіздің сыңарындай екі сала бар. Бірі – тамақ 

өнеркәсібі,  екіншісі – жеңіл өнеркәсіп. Алғашқысы – азық-түлік қауіпсіздігін қаперге салады. Соңғысы 
– бір ел түгілі дүйім дүние жүзі экономикасында асықты алшысынан түсіріп, әлемді иіріп алуға бола-
тынын  айғақтайды. Десек те, елде жеңіл өнеркәсіп желкенін толық керген жоқ. Дүниежүзілік саудада 
қасқа маңдайы жарқырап, бақ жарыстырар күні тумады әлі. Мемлекет мейір төкпейді  деуге әсте кел-
мес. Бірақ, нарық меселін қайтарған мәселелері бар екен. Оның бірі – шикізат десек, енді бірі – маман 
қаттығы. Тап қазір Қарағанды аймағында кәсіпорындар көк инемен көктей алатын тігінші таппай 
дал.  Оймақ киіп, іс тігер, тебен ине ұстаған тігіншісіз шөлдеп тұр. 

дығын меңгерсе,  енді бір жылда 
аймақта 100-ге жетер-жетпес ті-
гінші диплом алады. Бұдан бөлек, 
жеңіл өнеркәсіп қажет еткен он-
даған мамандық иелері тапшы», 
дейді Андрей Шмарин. 

– Қазір осы жеңіл өнеркәсіпте 
жұмыс істейтін мамандарды ауы-
стыратын жастар дайындалмайды. 

Мәселен,  315 колледж бар. Оның 
бәрі техникалық емес, әрине. Ара-
сында гуманитарлық та бар. Де-
генмен, осы барының 198-і мемле-
кеттік аттестациядан өтпей қалды 
дейді ресми деректер. Яғни, үштен 
екісі. Дайындықтан өткен ма-
мандардың жоқтығы, колледжде 
салалық мамандықтар бойынша 

берілетін білімнің  төмен сапа-
сы, түлектердің кәсіпорындармен 
байланыссыздығы,  оқушылар-
ды болашақ кәсібіне бейімдемеу 
сынды проблемалар бар. Колледж 
бітірген түлектер жұмысқа ешбір 
кәсіптік бағдарсыз келеді. Кәсіпо-
рындар мамандарды қайтадан 
оқытып, тоқытуға мәжбүр. Жұмыс 

күші біліктілігінің  кемдігінен  ең-
бек өнімділігі төмендей бастады. 
Әзірге кәсіпорындар бұрынғы 
ескі егде кадрларымен күн көру-
де. Егер осы тенденция жалғаса 
берсе, кәсіпорынның дамуы мен 
жаңғыруына кедергі келтіреді, – 
дейді Андрей Шмарин.

←2-бет

«Адал болсаң,
аштан өлесің...»

Зарыққан ақсақалдың тағды-
рынан  сыр шерткен мазмұнды  
мақаланы Моңғолияның Баян-Өл-
гей аймағының радиосы ақпан-
ның 18 жұлдызы, сенбілік кезекті 
хабарында «Хаттар қоржыны» де-

ген айдарында оқып берді.  
– Қадірменді радио тыңдау-

шылар! Енді қазақстандық қа лам-
гер Ержан Имаштың жерлесіміз, 
қоғам қайраткері Зарыққан Ба ғы-
латұлы туралы жазылған «Ата-

жұртқа алып келген сағыныш» 
атты мақаласын назарларыңызға 
ұсынамыз, – дей келе, диктор ма-
қаланы мәнерлеп тыңдарманға то-
лық жеткізді.

Радиохабар редакторлары – 
Жарқын Бәкелқызы, Ербақыт 
Нұсіпұлы. Мақаланы дыбыстаған 
диктор – Жасқайрат Белейұлы. 
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● БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ  

Құқығыңды білсең, қам жеме

Нұрқанат ҚАНАПИЯ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Өңірлік коммуникациялар қы-
зметі алаңында өткен баспасөз 
мәслихатында Қарағанды облысы 
тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау департаментінің басшы-
сы Әлия Кулагина былтыр атқа-
рылған жұмыс туралы есеп берді.

Департамент басшысының 
айтуынша, электронды сауда мен 
бөлшек саудаға қатысты шағым 

Елдің ұлы мұраттарының жүзеге асуына үміт пен серпіліс берген түбегейлі 
өзгерістер, қоғамның барлық құрылымдарын қамтуда. Қоғамда саяси жауап-
кершілік пен мәдениетті қалыптастырудың бастамасына негіз болған қадам-
ның бірі – Ата Заңымызға өзгерістер мен толықтырулардың енгізілуі болды. 

Елдің ұлы мұраты – қуатты жасампаздық

Мемлекеттің басты байлығы – 
адам. Халық – дана. Ол әр уақытта өз 
еркін білдіруге мүдделі және зиялы 
деңгейде болғаны абзал. ХХІ ғасыр – 
білім мен біліктің дәуірі. Әр адам өзін 
үздіксіз жетілдіріп, жаңа кәсіптерді 
игеріп, үнемі заман ағымына бейімделу 
арқылы ғана бәсекелік қабілетін артты-
ра алады. Соған тиісті жағдай жасалса, 
нәтижесі берекелі болады.

Ізгілік қағидаты – әр адамның қа-
уіпсіздігін сақтау арқылы, қоғамның 
мүддесін қорғап, «мінсіз қоғам» құру 
жолында парасатты басшылар, мемле-
кетшіл қызметкерлердің сапасын арт-

Түзету 

2023 жылғы 26 қаңтардағы №11 
(23187) «Ortalyq Qazaqstan» газетінде 
жарияланған «Қарағанды қалалық мәс-
лихаты депутаттарын сайлау жөнін-
дегі бірмандатты аумақтық сайлау 
округтерінің шекараларына» мынадай 
мазмұндағы түзетулер енгізілсін:

№ 2 сайлау округіне – №12 сайлау 
учаскесі, 

№ 3 сайлау округіне – № 9 сайлау 
учаскесі, 

№ 5 сайлау округіне – № 67 сайлау 
учаскесі, 

№ 16 сайлау округіне – № 81 сай-
лау учаскесі,

№ 22 сайлау округі – № 178 сайлау 
учаскесі 171 болып өзгертілсін,

№ 27 сайлау округі – № 131 сайлау 
учаскесі 151 болып оқылсын.

(Соңы. Басы 1-бетте)
Осыған байланысты ол дуаль-

ды білім алуды күшейту қажет, 
колледж түлегі оқуының соңғы 1,5 
жылында кәсіпорындарда тікелей 
білім алуы керек деп біледі. «Сон-
да олар өздерінің кәсіби дағды-
ларын дамытып, қайда және неге 
бара жатқандарын білер еді. Мем-
лекеттің оларға оқуға жұмсаған 
ақшасын текке шашпай» дейді. 

Обалы нешік, мемлекет тігін-
шіні оқытпай жатқан жоқ. Білім 
басқармасы бұл бағытта бірнеше 
колледждің барын атайды. Дәлірек 
айтқанда, тігіншіні тап қазір ай-
мақта төрт мемлекеттік және екі 
жекеменшік оқу орны даярлауда 
деседі. Ондағы түлек саны – 359 
болса, колледждердің 30 кәсіпо-
рынмен ынтымақтастық орнатқа-
нын мәлімдейді басқарма. 

– Биыл 130 адам оқуын тә-

мамдайды және олардың қайда 
жұмыс істейтіндіктері де белгілі, 
– дейді басқарма басшысы Гүлсім 
Қожахметова.  

Дегенмен, кәсіпкерлер статис
тикамен шындықтың қабыспайты-
нын айтудан танбайды.  Турасын 
айтқанда, олар сан цифрлы стати-
стикаға сенбейді. 

Айталық, Абай тігін фабрика-
сының басшысы Нұрхан Жұма-
беков маманнан «ашығып» отыр
ғанын жасырмайды. Тіпті, осы 
бүгін 150 тігіншіні жұмысқа алуға 
мүмкіндігі бар екен. Алайда, оған 
табыла қояр тігінші жоқ көрінеді. 

– Қазіргі таңда біз  жұмысы-
мызды ұлғайтқымыз келеді. Бірақ  
маман тапшы. Дәл қазір мен 150 
адамды жұмыспен қамтуға әзір-
мін. Алайда, ондай маман жоқ. 
Бізге дуальды жүйемен оқитын 
студенттер тәжірибеден өтуге кел-

ген емес. Бүгінде білікті тігінші 
200250 мың теңге айлық алса да, 
бұл сала әлі де тартымсыздығынан 
арылған жоқ, – дейді Нұрхан Жұ-
мабеков. 

Ал, кезінде Абай тігін фабри-
касында 2 мыңға жуық тігінші ең-
бек еткен. 

Проблемасы қатпарқатпар қа-
лың жеңіл өнеркәсіптің дәл осы 
күні жанын жеген мәселесінің бірі  
бұл. Ал бұл зер салсақ, өнеркәсіп-
тердің өз мәселесі ғана емес. Бұл  
еңбек нарығындағы дисбаланстан 
да хабар береді. 

«Кадр – бәрін шешеді» деген 
кеңестен қалған ескілеу қағидат-
ты еске алсақ,   жетіліп кете қой-
маған жеңіл өнеркәсіптің дабыл 
ұрар жөні бар. Кенжелеген сала 
кері кетпес үшін «оның  келешегі 
мамансыз не болар?» деген кәсіпо-
рын иелерінің үрейі – үрей. 

Қарағандыда тігінші тапшы ма? 

РЕФОРМА – 
ӨМІРШЕҢ  ӨЗГЕРІСТЕР

тыру керек.
Осы орайда ұлы дана, ойшыл Абай-

дың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңін ба-
сты ұстанымға алып, ұрпақтың санасына 
сіңіруіміз керек дегім келеді.

Бес нәрседен қашық болып, бес асыл 
іске асық болуын дәріптеп, адамның 
жетілу жолына түсуі үшін, Абай ілімі 
бойынша, әуелі салауатты өмір салтымен 
материалдық жолды өтуі керек. Адамзат 
қоғамының өркендеуі олардың осы мін-
деттерін дұрыс орындауына байланысты. 
Ендеше, ең әуелі әркім сол міндеттерін 
дұрыс орындауға үйренуі тиіс. Әркімнің 
өз міндетін дұрыс орындауы  адамға 
жетілу сатысындағы бір деңгейден екінші 
деңгейге көтерілуге мүмкіндік береді.

Президент ҚасымЖомарт Кемелұлы-
ның жүктеген міндеті үлкен, оны мүл-
тіксіз орындау – бізге парыз. Бұл үшін 
еліміздегі заңдылық пен құқықтық 

тәртіпті нығайтып, адамның және аза-
маттың құқықтары мен бостандықтарын 
сақтай отырып, Президент тапсырмасын 
жүзеге асыруда батыл қадамдарға барып, 
заңның салтанат құруына ұйытқы болуға 
тиіспіз. 

Қарлығаш ДҮБІРБЕКОВА, 
«Сарыарқа дарыны» балаларға 

қосымша білім беру аймақтық 
ғылыми-практикалық орталығы 

басшысының орынбасары 

жиі түседі екен.
– Бүгінде сауда саласында 

арызшағым көп. Әсіресе, элек-
тронды сауда мен бөлшек саудада. 
Тұтынушылар өнімде немесе қы-
зметте өзі қалаған нәтиженің бол-
мауынан, сатушы немесе қызмет 
көрсетушінің өз қызметіне атүсті 

қарауынан мемлекеттік орган-
дарға жүгінуге мәжбүр. Бұлардың 
қатарында жеке қызметтер, кос-
метикалық қызметтер, сондайақ, 
жиһаз және пластикалық терезе 
жасау, радиотехника, автокөлік 
жөндеу станциясының қызметі, 
киімкешек, аяқ киім тігу және 
жөндеу, техникалық тұрмыстық 
машиналар мен жабдықтарды, 
теледидар, бейне және радиоап-
паратураларды жөндеу бойынша 
шағымдар жиі түсетінін атап өту-

ге болады, – дейді Әлия Қажы-
кенқызы. 

Байланыс қызметтерінің са-
пасына көңілі толмағандар да 
департаментке шағымданады. Бұ-
дан бөлек, департамент тұрғын 
үйкоммуналдық шаруашылығы 
саласы бойынша да арыз қабыл-

дайды. Мәселен, коммуналдық 
мекемелер су, электр, газ жет-
кізуде кемшілік жіберсе, тұрғын 
үйкоммуналдық шаруашылық 
кооперативтері міндеттемелерін 
орындамаса, тариф қымбаттаса, 
негізсіз есептелсе, департамент 
іске кіріседі. 

Былтыр департаментке 3561 
өтініш түскен. Арызшағым айту-
да қарағандылықтар белсенді. Ба-
сым бөлігі – 70 пайызы Қараған-
ды   қаласына тиесілі. Теміртаудың 
үлесі – 20 пайыз. Қалған 10 пайы-
зы – өзге өңірлердің еншісінде.  

Сондайақ, департамент 
жоспардан тыс тексеру жүргізіп 
тұрады. Былтыр 26 тексеру өткіз-
ген. 

– Мысалы, департамент тұты-
нушылардың өтініштеріне сай, ҚР 
Кәсіпкерлік кодексінің 13тарауын 
басшылыққа алып, тұтынушының 

заңды құқықтары мен мүдделерін 
қорғау мақсатында тексеру тағай-
ындады. Ірі кәсіпкерлік нысаны 
– «КФ» KARTEL» ЖШС тұты-
нушылардың талапарыздарына 
жауап бермей, олардың құқықта-
рын бұзған. Осы дерек бойынша 
ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы кодексінде көзделген бап 
негізінде бұйрық пен ескерту 
жасалды. Сондайақ, тұтынушы-
лардың құқығын бұзған төрт ірі 
кәсіпкерлік нысан әкімшілік жа-
уапкершілікке тартылып, 765 750 
мың теңге айыппұл салынды, – 
дейді департамент басшысы. 

Ал, брифингке қатысқан тағы 
бір спикер «Қазақстан» тұты-
нушылар құқығын қорғау қоға-
мының төрағасы Надежда Му-
баракшина азаматтар өздерінің 
салғырттығынан сан соғып қала-
тынын айтады.

– Жасыратыны жоқ, көпшілі-
гіміз кейде базардан сауда жа-
саймыз. Жемісжидек, көкөніс 
аламыз. Бірақ, төлем түбіртегін 
сұрамаймыз. Ал, үйге барғанда 
жәшіктеп алған жемісжидегіміз 
үсіген, шіріген болып шығады. 
Қайта барсаңыз, сау дагер бет қа-
ратпайды. Дегенмен, ол 14 күн 
ішінде қайта алып келген тауар-
ды қайта қабылдауға міндетті. Сіз 
тұтынушы құқығын қорғайтын 
ұйымға хабарласқаныңызбен, 
пайда болмайды. Өйткені, сізде 
жемісті нақты сол саудагерден 
алғаныңызды растайтын түбіртек 
жоқ. Сондықтан, алданбаймын 
десеңіз, түбіртек сұрауды әдетке 
айналдыру қажет, – дейді Наде-
жда Семеновна.

Тағы бір спикер Қарағанды 
облысы бойынша сауда және 
тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау департаментінің бас ма-
маны Әсел Сахариева тұрғындар 
үшін маңызды ақпаратты атап 
өтті. 

Сауда және интеграция 
минис трлігінің қаулысымен 
бұрын Қарағанды облысы бой-
ынша сауда департаменті және 
Қарағанды облысы бойынша 
тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау департаменті деп аталып 
келген қос департамент жыл ба-
сынан бері біріктіріліп, Қараған-
ды облысы бойынша сауда және 
тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау департаменті деп қайта 
аталғанын жеткізді. Бүгінде бұл 
департамент облыс орталығын-
дағы Гоголь көшесі, 34құрылыс 
мекенжайында орын тепкен.

Журналистердің жұмысы сыр
тынан қараған адамға жеңіл си-
яқты көрінуі мүмкін. Кейбіреулер 
журналист болуды қызық көреді. 
Ал, оның жауапкершілігін біле 
бермейді. Мақала оқырман қолы-
на тигенше, ал телеарна репор-
тажы немесе бағдарлама көре-
рменге жеткенше, қаншама тер 
төгіледі. Тіпті, кейде журналистер 
шындықты, ақиқатты халыққа 
жеткізу жолында басын бәйгеге 
тігіп жатады. Жұмыстан қуылып, 
қоғамда теперіш көретін сәттері де 
жоқ емес. «Журналисті аяғы асы-
райды» деген сөз де бекер айтыл-
маған. Ізденбесең, біліктілігіңді 
арттыруға, сұранысқа ие маман 
болуға талпынбасаң, өзіңдіөзің 
дамытпасаң, алысқа бара алмай-
сың. Оның үстіне, қазір несиеге 

батқан елдің жүйкесі жұқарған. 
Олардың тілін тауып, өз миссияң-
ды орындау да оңай емес. «Алғыс 
алған арымас» демекші, адал әрі 
табанды еңбек арманға жетелей-
тінін айт қымыз келеді.

– Қазіргі таңда журналистердің 
еңбегі өлшеусіз. Өйткені, оларды қа-
рапайым халық пен биліктің арасын 
жалғаушы алтын көпір десек, артық 
айтқандық емес. Бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдері – жаңалықтың 
жаршысы. Елімізде және әлемде бо-
лып жатқан жаңалықтарды шынайы 
әрі шұғыл түрде жеткізу – сіздердің 
кәсіби шеберліктеріңіз. Сондықтан 
да, Сіздерге толағай шығармашылық 
тілеп, ерен еңбектеріңізді бағалай 
отырып, шын жүректен алғыс ай-
тамыз, – дейді Сәкен театрының ак-
трисасы Динара Айғазинова.

● «АЛҒЫС АЙТУ» КҮНІ ҚАРСАҢЫНДА

Журналистерге 
жылы лебіз

 Журналист мамандығы тәуекелді, қырағылықты, ең-
бекқорлықты талап етеді. Оның үстіне, жан-жақты болуыңыз 
керек. Онсыз жазған мақалаңыз бен жасаған репортажыңы-
зда мән болмайды. Ал, ойдағыдай шықпағасын жұмысқа де-
ген ынта төмендеуі мүмкін. Сондықтан, үнемі ізденіп, жаңа-
лықтарды бақылап, жаңа әдіс-тәсілді меңгеріп отыру ләзім.  

 Осының бәрін жан-жүрегімен түйсінген Сәкен Сейфул-
лин атындағы облыстық академиялық қазақ драма театры-
ның ұжымы Алғыс айту күні қарсаңында бұқаралық ақпарат 
құралдары өкілдеріне алғыс айтады.

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

● ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІК  

Ауыл азаматтары, әлеуметтік 
желідегі «Бизнес түрлерін үйре-
темін» деген хабарлама бойынша 
Алматыға барып, танымал тұлға-
ның сабағына қатысады. Сол жер-
де көп шығынды қажет етпейтін, 
пайдалы кәсіп түрі сабын өндіру 
ісін үйреніп шығады. Кәсіптің 
қырсырын әбден меңгерген қос 
азамат, арнайы аппарат сатып 
алып, ауылға келіп жұмыс бастап 
жіберді. 

– Ауылда мал шаруашылы

Шалғай ауылда сабын шығады
Бүгінде ауыл жастары жаңа кәсіпті меңгеруге бейім. 

Әсіресе отандық өндірісті дамытып, қазақстандық бренд-
ті жасауға білек сыбана кірісуде. Солардың бірі – Қарқара-
лы ауданы, Жаңатоған ауылының тұрғындары Думан Қо-
жекин мен Мейірлан Рысбайұлы. Кәсібі – сабын шығару.  

Кейде азаматтардың электронды дүкеннен сатып алған за-
тына көңілі толмай жатады. Мәселен, белгілі бір затқа тапсырыс 
береді. Ал, жеме-жемге келгенде тауар сайт сөресіндегі сипатта-
маға сай келмейді. Сапасы, саны немесе көлемі олқы болады 
дегендей. Тұтынушы виртуалды дүкен әкімшілігімен байланыс 
орнатуға талпынатыны сөзсіз. Алайда, көпшілігінің маңдайы 
тасқа тиетіні анық. Осы тұста оларға Қарағанды   облысы тұты-
нушылардың құқықтарын қорғау департаменті көмекке келеді. 

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»

ғымен айналысып жүрген аза-
маттармыз. Ютуб желісінен бей-
нероликті көргеннен кейін «Неге 
кәсіп үйренбеске?» деген ой келді. 
Алматыда өткен оқуға жазылып, 
барып қатыстық. Сол жақтан ап-
парат сатып ала келдік. Бұл кәсіпті 
таңдауымыздың өзіндік себебі де 
бар. Сабын жасауға қосылатын 
шикізатты алыстан іздеп әуре бол-
маймыз. Бәрі ауылдан табылады. 
Негізгі қоспа ірі қара мен қой-
дың іш майы. Қалғандары құпия. 
Дәл осы бизнесте бәрін жария 
қылуға болмайды. Себебі, біз жа-
салу жолын сатып алып отырмыз. 

Алғашқы өнім ойдағыдай шықты. 
50 келі қоспадан 150 грамдық 170 
дана кір сабын шығардық, – дейді 
Думан Қожекин. 

– Экологиялық таза, табиғи өнімге 
деген сұраныс бар. Қарқаралы қала-
сы, Көктас ауылы тұрғындарынан 
тапсырыс берген тұтынушылар қа-
расы мол екен. Алдағы уақытта, хош 
иістендіргіштерді пайдалана отырып, 
өнімді түрлендіруді жоспарлап отыр-
мыз, – дейді жас кәсіпкерлер.



Мұғалімдер күні енді 5 қа-
занда тойланады. Оқу-ағар-
ту министрлігі Ашық НҚА 
порталында Қазақстандағы 
мерекелік күндердің тізбесі-
не өзгерістер енгізу жөніндегі 
Үкімет қаулысының жоба-
сын жариялап, 16 ақпанға 
дейін қоғам талқысына ұсын-
ды. «Мұғалім күні – 5 қазан» 
делінген құжатта. Қолданы-
стағы ҚР кәсіби мерекелер 
тізбесінде ұстаздар күні қазан 
айының бірінші жексенбісіне 
бекітілген еді. 

5 қазан – 
Мұғалімдер 
күні

«1. «Қазақстан Республика-
сындағы мерекелік күндердің 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2017 
жылғы 31 қазандағы № 689 қаулы-
сына мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітіл-
ген Қазақстан Республикасындағы 
мерекелік күндердің тізбесінде:

36-тармақ мынадай редакция-
да жазылсын:

«Мұғалім күні – 5 қазан».
2. Осы қаулы алғашқы ресми 

жарияланған күнінен кейін қол-
данысқа енгізіледі», – делінген 
құжатта. 

Отан деген – туған үйің, ауылың,
Отан деген – ата-анаң, бауырың.
Оттан ыстық болар әркез өмірде,
Отан деген – дос-жараның, 
                                             қауымың.
Отан деген – қозы-лақтай 
                         ойнақтаған көк қуып,
Отан деген – балалығың асыр 
                                салған доп қуып.
Отан деген – көк әлемде еркін 
                                 ұшқан қыраның,
Отан деген – аспан түстес 
                         желбіреген көк туым.

 
 Назым ЕСЕН,

С.Сейфуллин атындағы №7 
мектеп-гимназияның 

6-сынып оқушысы
БАЛҚАШ

Отан

Адам құқығы – бала құқығын қорғаудан басталады. Бала ата-
улы қашанда ерекше қорғау мен қамқорлыққа мұқтаж екенін 
ескерсек, бұл заң жүзінде реттеліп, бекітілуі тиіс. Ал, «Қазақстан 
Республикасындағы Бала құқықтары туралы» заңға сәйкес тегіне, 
нәсіліне және ұлтына, әлеуметтік және мүліктік жағдайына, жыны-
сына, тіліне, біліміне, дінге деген көзқарасына және тұрғылықты 
мекенжайына қарамастан барлық баланың құқығы тең. 

Алайда соңғы кездері мектепте оқушылар арасында қорқыту, 
қорлау, ұрып-соғу, зорлық-зомбылықтың жиілеп кеткені әлеумет-
тік желіде айтылып жүр. Бала құқығы заң жүзінде қорғалады де-
генімен, талап орындалып жүр ме? Мұның салдарынан бұрын се-
бебімен күресе аламыз ба?

Оқу-ағарту министрлігінің шешімімен былтырдан бастап 
еліміздің әр аймағында бала құқығы жөніндегі уәкіл лауазымы ен-
гізілді. Қарағанды облысында бекітілген арнайы уәкілге бүгінде 163 
өтініш келіп түскен. Бұл да балаға төнген қауіп-қатердің көп екенін 
айғақтап отыр.  

Бала құқығы – басты құндылық

2016 жылы 10 ақпанда Балалар 
құқықтары жөніндегі уәкіл инсти-
туты құрылған. Уәкілдің негізгі 
мақсаты – балалардың құқығын заң 
жүзінде қорғау, сондай-ақ, мемле-
кеттік және қоғамдық институт-
тармен өзара іс-қимыл барысында 
балалардың бұзылған құқығы мен 
бостандығын қалпына келтiру.

Осы мақсатта әр аймағында 
2022 жылдың тамызынан бастап 
бала құқығын қорғау жөніндегі 
уәкіл лауазымы енгізілді. Балалар-
дың құқықтарын қорғау жөніндегі 
облыстық уәкілдерді облыстардың 
және республикалық маңызы бар 
қалалардың әкімдері тағайында-
ды. Үміткерлерді іріктеу кезінде 
балалармен жұмыс істеу, үкіметтік 
емес ұйымдардағы тәжірибесі не-
месе қоғамдық қызметі, сондай-ақ, 
тағайындау кезінде балалардың 
құқықтарын қорғауда үміткердің 
қандай үлес қосқаны ескерілді. 
Демек, бұл лауазымға кездейсоқ 
адам таңдалмаған. Мәселен, біздің 
облыстағы бала құқығы жөніндегі 
уәкіл лауазымы бойынша педагоги-
ка саласында 44 жылдық, мемле-
кеттік қызметте 20 жылдық еңбек 
өтілі бар Ирина Киселева қызмет 
етуде. Уәкілдің көмегіне тек бала-
лар ғана емес, ата-аналар да жүгіне 
алады. Уәкілдер бала құқығының 
тапталмауын қадағалап, келген 
арыз-шағымдарды тексереді. Бала 
құқықтары жөніндегі уәкілдің 
қоғамдық негізде жұмыс істейтінін 
айта кеткен жөн. Сондай-ақ, олар 
балаларды қорғау саласындағы 
мәселелерді шешуге арналған заң 

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

жобаларын ілгерілетуге қатысады.  
– Біздің басты мақсатымыз 

– балалардың құқығын қорғау, 
құқығы бұзылған болса, оны қайта 
қалпына келтіру. Оқушылар мәсе-
лесі ата-аналармен, жеке тұлғалар-
мен, мемлекеттік орган, мемлекет-
тік ұйымдармен бірлесе шешіледі. 
Бізге облыстың білім басқармасы 
мен қалалық білім бөлімі әрқашан 
қолдау білдіреді. Осы уақытқа 
дейін маған 163 өтініш келіп түсті. 
Олардың 33-і білім беру ұйымда-
рына комиссиялық тексеру жүр-
гізудің арқасында шешімін тапты. 
Бізге келіп түскен өтініштер тез 
арада қаралып, заң жүзінде жауап 
беріледі. Қарағанды облысындағы 
білім беру ұйымдарынан оқушылар 

мен ата-аналар Instagram, Facebook 
жұмыс телефондары, ұялы теле-
фон, электронды пошта арқылы 
сауал жолдайды. Қоңырауларға 
міндетті түрде жауап беремін. 
Сейсенбі күні Білім басқармасында 
18-кабинетте өтініш берушілерді 
жеке қабылдаймын. Әлеуметтік 
желі арқылы келген өтініштерді 
үйлестіруші жазып алады, ақпарат-
тар тексеріледі, – дейді облыстың 
бала қорғау жөніндегі уәкілі Ирина 
Болеславовна.  

Уәкілдің айтуынша, түрлі 
сұрақтар бойынша өтініштер 
келіп түседі екен. Мәселен, 
қатігездік жасау, балалар арасын-
дағы буллинг, инклюзия, балалар 

қауіпсіздігі, денсаулық сақтау, 
жұмысқа орналасудағы құқық бұзу, 
отбасындағы қолайсыз жағдай, 
зорлық-зомбылық, жәрдемақы алу 
жөніндегі кеңес беруге қаты-
сты өтініштер. Ұйым қоғамдық 
негізде жұмыс істейтіндіктен, 
облыстық салалық басқармалары-
ның көмегіне жүгініп, мәселенің 
шешімін табады екен. «Бақылауда 
тұрған мәселелер өте тез шешіледі. 
Сұрақтар шешімін тапқанша, біздің 
назарымызда болады» деді Ирина 
Болеславовна.

Біздің облыста бала құқықтары 
жөніндегі өкілетті жастар кеңесі 
құрылған. Мұнда студенттер 
мен жоғары сынып оқушылары 
бар. Олар бала құқығын қорғауға 

атсалысып, түрлі вебинарлар өт-
кізіп, зиянды әдеттердің алдын 
алу бойынша бейнероликтер 
түсіреді, кездесулер ұйымдасты-
рады. Осы істің басы-қасында 
уәкіл Ирина Болеславовна 
жүреді.

«Балалар – біздің барымыз, 
болашағымыз. Оларға физика-
лық, моральдық, эмоционалдық 
жағынан күш көрсетуге еш-
кімнің хақысы жоқ. Балаларға 
осы жағынан көмек береміз. 
Құқық сауатын арттыру қажет. 
Құрылған кеңес құқықтық 
мәдениеттілікті қалыптасты-
рады. Бұл балаларды көпшілік 
алдында дұрыс сөйлеуге, өзінің 

пікірін білдіруді, басқа балалар-
дың құқығын аяқ асты етпеуді 
үйретеді. Менің ойымша, бұл өте 
маңызды. Біз балалардың үнін 
ести білуіміз және соны тиісті ор-
гандарға жеткізе білуіміз қажет», 
– деген ой айтты Ирина Киселева.

P/S: Балаға келер қауіптің 
алдын алу ең алдымен отба-
сынан басталады. Оны дұрыс 
жолға бағыттау – ата-ананың 
міндеті. Үйдегі тәрбие баланың 
іс-әрекетінің қандай екенін 
айғақтап тұрады. Олардың 
арасындағы буллинг те, қаты-
гездік те, бала құқығын таптау 
да осыған келіп тіреледі. Бұған 
қоғам болып тосқауыл қою 
керек...

Қарағандыдағы №2 Оқушылар сарайында жыл сайын 5 
жастан 17 жасқа дейінгі балаларға арналған үйірмелер көп-
теп ашылуда. Мұнда балалар квадрокоптерлер мен роботтар-
ды құрастыру және басқару, бағдарламалық жасақтама жасау, 
микроэлектроника, «Химия және өмір», би, вокал, кескіндеме, 
қолөнер, фитнеспен үш бағытта айналысуға және тілдерді, со-
ның ішінде қытай және француз тілдерін тегін үйрене алады. 
Сарай балаларды үйірмеге қатысуға шақырады.

Тегін үйірме тиімділігі

–  Мұнда балалар жеті 
бағыт бойынша құрылған үйір-
мелерде дайындалады. Мекеме 
жұмысын бастағалы 62 үйірме 
ашылса, қазір олардың саны 78-
ге жетті. Мұнда квадрокоптер-
лер мен роботтарды құрастыру 
және басқару, бағдарламалық 
жасақтама жасау, микроэлек-
троника, «Химия және өмір», 
би, вокал, кескіндеме, қолөнер, 
фитнеспен үш бағытта айна-
лысуға және тілдерді, соның 
ішінде қытай және француз тіл-
дерін үйренуге болады. Барлық 
үйірмелер тегін. Біз 5 жастан 
17 жасқа дейінгі балаларды 
қабылдаймыз, –  дейді көпшілік 
іс-шаралар бөлімінің меңге-
рушісі Әйгерім Баданова.

Үйірмелерге e-daryn.kz 
электронды платформа арқылы 
жазылуға болады. Өтінім 
беру үшін ата-аналар сайтта 
тіркеліп, баланың туу туралы 
куәлігінің фотосуретін неме-
се сканерленген көшірмесін, 
сондай-ақ, белгіленген нысан 
бойынша медициналық ұйым-

таныстыру мақсатында ашық есік 
күні өткізілді. Оған Ы.Алтынса-
рин атындағы мектеп-лицейінен 
150 оқушы келді. Олар үшін 
экскурсия, «Сколиоз және жал-
пақ табанның алдын алу», «Жас 
дизайнер», «Сахна тілі», «Көңілді 
Қытай», «Қолөнер және керамика», 
Fit-zone, үстел ойындары, «Не? 

ұйымдастырылды.
Бүгінгі таңда №2 Оқушылар 

сарайында барлығы 3846-дан аса 
бала бар. E-daryn.kz платформасы 
арқылы қазірдің өзінде 3892 ваучер 
берілген. Ата-аналардың көпшілігі 
балаларын бірден бірнеше үйірме-
ге жаздырады екен.

Еске сала кетейік, № 2 Оқушы-

нан денсаулық жағдайы туралы 
анықтаманы жүктеуі қажет.

Жақында жаңа үйірмелермен 

Қайда? Қашан?», «Ступенька» во-
калдық жаттығулары, «Эко-тәжіри-
бе» алаңдары және т. б. шаралар 

лар сарайы 2021 жылдың қыркүйе-
гінде ашылған болатын.

Өз тілшімізден

Шәукей Жұқанұлы! Есімі бір аймаққа емес, алты Алашқа 
аян-ды. Ғасырдан астам ғұмыр кешкен, туған халқының ба-
сына түскен небір нәубеттің куәгері болған, мыңдаған ұрпақты 
білім нәрімен сусындатқан, ардақты да  асыл ұстаз 104 жасқа 
келіп  қайтқан-ды. Атадан білім алғандардың арасынан акаде-
мик те, ғалым да, елге танымал ұстаз да,  әмбеге аян дәрігер 
де шықты. Жүздеген емес, мыңдаған шәкірт тәрбиеледі. Мына 
кітап осы Ұстаз-ата туралы. Дұрысы, атаның ұрпағына қалды-
рған аманаты. 

Қазақ КСР-нің Еңбек сіңірген мұғалімі, КСРО білім саласы-
ның үздігі, Шет ауданының Құрметті азаматы,  Ұстаз-ата жөнін-
дегі  кітап қолға тигелі біршама. Атауы қандай?! «Аманат»! 
Осы «Аманат» туралы пікір білдірмек ниетте мойнымызға ама-
наттап алғалы да көп айдың жүзі бопты. Бүгін сәті түскендей. 

Алып адамның 
«АМАНАТЫ»

Туған елі, туған топырағы 
«Шәукей мұғалім» деп кеткен  
Алып адамның бұл кітабын па-
рақтап отырып, ойға қалдық. Ойға 
қалдырғаны – Атаның әр уақытта 
әр түрлі баспасөзде ел мүддесін, 
ұлт жоғын жоқтаған мақалалары. 
Одан бөлек, кітапта лебіздер, Ұс-
таз туралы мақалалар,  қайтқанда 
шартараптан жеткен көңіл айтулар, 
қазанамалар  топтасқан екен. Жеті 
бөлімді қамтыған кітаптың «Ама-
нат» аталуы тегін емес боп шықты. 
Кітапты құрастырған және баспаға 
әзірлеген Қайыржан Тілеуберге-
нов. 

«Атамның асыл қасиеттерінің 
бірі – үлкенге де, кішіге де «Сіз» 
деп сөйлеуші еді. Біраз ойла-
ныңқырап отырып: «Армансыз 
адам бола ма? Мені көп жасаған, 
бар жақсылықты көрген, шөпшек 
сүйіп отырған адам деп ойлай-
сыздар ғой. Жас кезінде адам 
бойындағы күш-қуаттың қадірін 
толық бағалай алмайды екен. Қазір 
жанарымның нұры тайып, тек 
табан жолымды ғана бұлдыратып 
көре аламын, осыдан он-жиырма 
жыл бұрынғы қажыр-қайратымды 
бойымнан сезіне алмаймын. Шір-
кін, соған қол жеткізу мүмкін бол-
са, менің бұрынғы кеуделері алтын 
көмбе қарттардан естігенім бар, 
өзімнің бір ғасырлық ғұмырымда 
білгенім мен түйгенім бар, күні 
бүгінге дейін жадымда сақталып 
қалған ұмытылмас естеліктерімді 
кейінгі ұрпаққа мұра болар деп 
тағы бір кітап жазар едім», – деген 
болатын. Айтатын сөзін анық та 
нақты түйіп айтатын. Таң қал-
дым. Бойындағы барын кейінгі 
ұрпаққа беріп кеткісі келген ниетін 
таныдым. 

Бір реті келгенде осы арманын 
айтып, бөліскенімде бұл туралы 
Гүлшара апамыз бен қара шаңырақ 
иесі Рахат біледі екен. Атамның 

Қызғалдақ АСҚАРҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

айтқанын өсиет ретінде қабылдап, 
кітабын шығаруды мақсат етіп қой-
дық», – дейді кітаптың алғы сөзінде 
Қайыржан Тілеубергенов.

Ұстаздың арманы, аманаты 
орындалыпты. Мына кітапта ұрпаққа 
мұраға татыр қазына бар. Таусылмас 
байлық бар, тозбас ілім бар  білгенге. 

Ел мен жер, тарих пен дәстүр, 
салт пен сана – Ұстаз қаламына 
арқау екенін көреміз кітаптан. Мәсе-
лен, «Ұлымыз – құл, қызымыз – күң 
бола ма?» деген Ұстаздың бір ғана 
мақаласы бір кітапқа жүк болғандай 
екен. Бұл мақаласында автор  сонау 
бір жылдары жер сатуға қатысты 
шуға үн қосыпты. «Жер – елдің 
асыраушысы. Асыраушысынан айы-
рылған ел азады. Жерсіз ел бола ма? 
Жерді сату – ұлыңды – құл, қызыңды 
– күң ету, ұлтыңды жою деген сөз.  

...Жердің ұлтарақтай да пұшпағы 
сатылмасын» деп кесімді пікір 
айтыпты. Абыздың сөзі емес деп кім 
айтады мұны?!

Ұлттың  қамын жеген дәл 
осындай мақалалары – бір төбе. Өзі 
айтқандай, «бір ғасырлық  ғұмырын-
да көрген-түйгендері»  топтасыпты. 
Уақытқа кінә арта бермей, амалын 
тауып оқыса, әркімнің көкірек 
сарайын ашқалы тұрған кітаптығын 
ұғындық. Сіз де оқыңыз! 

● МӘСЕЛЕ

● ЖАҢА КІТАП
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Қазір – цифрлық заман. Бала түгілі, ере-
сек адам да цифрлық дәуірдің тынысымен 
тыныстап, ақпараттың бәрін алақанына 
сыйғызған. Мұндай заманда қағаз кітапты 
қолына алып оқитындар азайып кеткені жа-
сырын емес. Ал, өсіп келе жатқан жас буын-
ның болашағы үшін көңіл алаң. Сондықтан 
да, балаларға кітап оқытуды қайта қолға 
алғанды жөн көрдік. 

Жобаға сәйкес жасалған топтағы әр ба-
ланың жеке күнделігі бар. Күнделікке ба-
лалар қандай кітап оқығанын, қалай әсер 
еткенін, қысқаша мазмұнын жазады. Бұл 
балалар үшін өте тиімді тәсіл. Осы күнделік 
арқылы олар қанша кітап оқығанын айтып, 
бөліседі. Бұл бір-бірімен жарысып оқуға 
әсер етеді. 

Топ ішіндегі 11 сынып оқитын тәрбие-
ленуші Константин Исмухановты атап өтуге 
болады. Кітап десе, ішкен асын жерге қоя-
тын Константиннен оқыған кітабын сұрай 
қалсаң, әңгіменің тиегі ағытыла түседі. 
Кітап оқуға құмарлығы сонша – басқа ба-
лалардың  қызығушылығын оятуға үлкен 
септігін тигізді. Константин жаңа жыл қар-
саңында Наталья Щербаның 800 беттен 
тұратын «Чародей» кітабын үш күнде оқып 
бітіргенін айтып, балаларды таң қалдырды. 
Оқығанын әңгімелегенде, балалар сондай 

2017 жылы Ержан Әубәкіров тренердің 
ұйымдастыруымен «Жоба негізінде білім 
алу» (PBL) тақырыбында курсты тәмамда-
дым. Алған білімімді тәжірибеге енгіздім. 
Осы аралықта 40-қа жуық жоба қорғалып, 
облыс, республика көлемінде іс-тәжірибе-
мен бөлісу мақсатында бірнеше шеберлік 
сабақтар өткізілді. Оқушыларымды үйре-
те жүріп, өз тәжірибем толыса түсті. Ендігі 
мақсат – түйгенімді тарату, білгенімді үй-
рету. Абайдың 17 қарасөзі негізінде «Ақыл, 
қайрат, жүректі тең ұстаған «Толық адам» 
болғыңыз келсе...», «Әлеуметтік желідегі 
тіл мәдениеті», «Жаргон сөздердің қолда-
нылуы», т.б. тақырыптар бойынша жобалар 
сәтті қорғалды. Білім беруді жоба негізінде 
жүргізу нәтиже бере бастады. Оқушыларым-
ның да белсенділігі артып, республикалық 
зерттеу жобалар сайысына қатысуда.  

АҚШ пен басқа да елдерде білім берудің 

бұл тәсілі жиі қолданылады.
Жоба негізінде (PBL-Project Based 

Learning) берілген білім оқушылардың 
алған білімін қазіргі өмірмен ұштастыруы-
на зор ықпал етеді. PBL баланы тереңдетіл-
ген біліммен қоса жауапкершілікке, досына 
сенім артуға, топпен жұмыс істеуге үйретеді 
және шығармашылық қабілетін арттырады. 
Бұл тәсілдің негізгі шарты – ғылыми жобаны 
өмірмен байланыстыра отырып, сыни тұрғы-
дан ойлауды және коммуникациялау техно-
логияларымен жұмыс істеуді үйретеді.

Жоба негізінде оқыту (PBL) жетекшінің 
қадағалауымен, қағазға басылған ақпарат-
ты қолдану және оқыту-жаттату тәсілдері 
арқылы білім беруге бағытталған. Аталған 
әдіс білім беруде тақырыпты терең түсіну-
ге, пәнді кең ауқымды қабылдауға, жеке 
оқушылармен және топпен байланыс құру-
да коммуникациялық қабілет, лидерлік, 

Оқушылар үшін комикс – жаңа ұғым. 
Комикс деген не? Wikipedia мәліметіне 

үңілсек, комикс (ағылшын тілінен «comic» 
– күлкілі) суретті әңгімелер, әдебиет пен 

Үш күнде – 800 бет 
Қарағандыдағы «Әсем» балалар үйінде тәрбиеленушілердің кітап оқуға қы-

зығушылығын арттыру мақсатында түрлі жобалар өткізіледі. Балалар үйіндегі 
үш топтың әрқайсысында жұмыс жобасы бар. Соның бірі – «Оқырман отбасы». 
Жобаға сай жоспар құрылып, ай сайын түрлі іс-шара өткізіледі. Тіпті, мұның 
қазірден-ақ нәтижесі бар. Балалардың оқуға деген құлшынысы да, белсенділігі де 
артып келеді.

қызығушылықпен тыңдайтынын айтпауға 
болмайды. 

Сонымен қатар, Константин А.Толстой-
дың 765 беттен тұратын «Петр Первый» 
кітабын бір айда оқып бітіргенін айтты. 
«Неліктен бұл кітапты бір айда, ал «Чаро-
дейді» үш күнде оқып бітірдің?» деген бала-
лардың сұрағына, «Чародей» жеңіл тілде, әрі 
ертегі, ғажайып сәттері көп болғандықтан, 

жеңіл оқылады», – деп жауап берді Констан-
тин. Ал, «Петр Первый» тарихи шығарма, 
оны терең ұғыну үшін бірнеше рет қайта-
лап оқығанын айтты. Константин топтағы 
әрі балалар үйіндегі тәрбиеленушілерге осы 
білімділігімен үлгі. Балалар күнделіктеріне 
кітап оқуға үлгі болған Константин екенін 
жазады. 

Қазір топтағы 8 сынып оқушысы Иван-
ның кітапқа деген қызығушылығы күннен- 
күнге артып келеді. Бұрын тек телефонды 
серік еткен баланың қазір оқуға деген құл-
шынысы артты, тіпті көпшілік алдында 
еркін сөйлей алатын болды. Оқыған кітап-
тарының барлығын күнделігіне жазғанда, 
Ыбырай Алтынсариннің «Кел, балалар, 
оқылық!» деген сөзімен бастапты. Тобымыз-
да өсіп келе жатқан 4-сынып оқушылары 
Людмила мен Никитаға үлгі болып келеді.

Иванмен бір топтағы Анастасия өлең 
оқуға қызығады. Қазір ол екі тілде көп-
теген өлеңді жатқа біледі. Балалар үйінде 
ұйымдас тырылатын мерекелік іс-шаралар 
Анастасияның қатысуынсыз өтпейді. Тіпті, 
бейнероликтердің барлығы дерлік Анаста-
сияның мәнерлеп өлең оқуынан басталады.

Қолға алынған тың жобаның балалар 
үшін тиімділігі мен игілігі зор. Балалардың 
кітап оқуға деген құлшынысын арттыруға 
сеп боларлық жоба аясында түрлі іс-шара 
өткізіледі. Жыл аяғында жобаның нәтижесі 
жоғары деңгейде болатынына сенімдіміз. 

Жұпар ЖҰМАҒАЗИНА, 
Любовь ИСМУХАНОВА, 

Татьяна ШАБУНИНА,
«Әсем» балалар үйінің педагогтері 

ҚАРАҒАНДЫ

Сюжетті сурет сөйледі
Нұра ауданындағы Қарақойын жалпы білім беретін мектебінде «ХХІ ғасыр – 

сауатты ұрпақ ғасыры» атты оқу сауаттылығы апталығы өтті. Жоспарға сәйкес 
түрлі іс-шаралар өткізілді. Соның ішінде, 5-7-сынып оқушылары арасында Ах-
мет Байтұрсынұлының мысал өлеңдеріне комикс жасау жұмыстары есте қалар-
лықтай ерекше болды.

бейнелеу өнері секілді өнер түрлерінің 
сипаты делінген. Комикстерде мәтіннің 
болуы міндетті емес, төл сөз автордың 
аузынан «үрленіп шығатын» филактердің, 
«сөздік көпіршіктің» көмегімен беріледі.

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 
мысал өлеңдерінен 5-7-сынып оқушыла-
ры комикс дайындады. Олар «Бұлбұл мен 
есек», «Ат пен есек» және «Айна мен май-
мыл» атты мысал өлеңдерінің мазмұнын 
түсіне отырып, комикс жасады. Оқушы-
лардың танымдық және шығармашылық 
қабілеттерін арттыру мақсатында өткізіл-
ген шара оқушыларға оң пайдасын тигізді. 

Оқушылардың жұмысы дауыс беру 
арқылы әділ бағаланып, 7-сынып оқушы-
лары 34 дауыс жинап, І орын иелен-
ді. 5-сынып оқушылары 17 дауыспен ІІ 
орынға тұрақтады. 6-сынып оқушылары 
14 дауыс жинап, ІІІ орын алды. Осылайша, 
үздік жұмыс анықталып, оқушылардың 
шығармашылық шеберлігі бағаланды. 

Айзат ДҮЙСЕМБЕКОВА,
Қарақойын ЖББ мектебі

директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары

Нұра ауданы

Білім берудегі озық әдіс-тәсіл
Қазіргі таңда мектептегі ұстаздар қауымын алаңдататын мәселе – жас өскен 

сайын оқушылардың сабақ оқуға деген қызығушылығының төмендеуі. Балалар-
дың оқуға ынта-ықыласы бастауыш сынып кезінде ең жоғарғы дәрежеде бола-
ды. Одан кейін орта буында бұл көрсеткіш азая түседі де, мектеп бітіретін жылға 
келгенде ең төменгі дәрежеге жетеді. Мұғалім мен ата-ананың ырқына көнбейтін 
оқушының жағдайы ұстаздар қауымын алаңдатады. Мұндай жағдай мұғалім-
дердің өз жұмысының дәрежесіне қанағаттанбауға әкеліп, салын суға кетіреді. 
Сондықтан да, оқыту технологиясын әу баста дұрыс әрі тиімді пайдаланудың 
жоспарын жасау қажет. «Қай жерде қателік жібердім? Оқушыларға сабақ неге 
қызықсыз? Қызығушылығын арттыру үшін не істеуім керек?» деген сұрақтар әр 
ұстазды мазалауы тиіс. Бұл күрделі мәселенің шешімі – білім беруді жоба негізінде 
жүргізу деп есептеймін. 

шығармашылық және сауаттылық қабілеттің 
артуына үлкен септігін тигізеді. Бұл тәсіл 
негізінде оқушыға оқу жылының тақы-
рыптарын қамтитын, қазіргі уақытпен бай-
ланысқан және оқушының деңгейіне сай 
жоба беріледі. Оқушыға жеңілдік ретінде 
мұғалімнің қалауына қарай жобаны сынып 
жұмысы, үй жұмысы, бақылау жұмысы не-

месе емтихан ретінде бағалауға болады. 
Әдістің негізгі идеясы – жобалардың қазіргі 
өмірмен байланысты болуында. Сондықтан, 
оқушы сол тақырып төңірегінде тереңірек 
ойланып, қызыға бастайды. 

Жоба негізінде білім беру – оқушылар 
үшін сапалы білім берудің кепілі деп айтуға 
болады. Адамзатты биіктетіп тұрған құдірет-

ті күш – тек білімде. Сол себепті жаңа тех-
нология негізінде ұлттық құндылықтарды 
оқушылардың бойына сіңіру аса қажет. 

Арай АБДРАХМАНОВА, 
№2 «Білім-инновация»  

лицей-интернатының  қазақ тілі мен 
әдебиеті пәні мұғалімі

Ұлы Отан соғысына қатысқан әкесі 
Шаймұқан 1968 жылдың сәуір айында 
небәрі 56 жасында сонда алған жарақа-
тынан қайтыс болғанда, ол іште қалған 
бала еді. Оған дейін 13 құрсақ (төртеуі 
жастай шетінеген) көтерген анасы Дариға 
отағасы өлімінен бір айдан соң дүниеге 
келген сәбиіне осы атты лайық көріпті. 
Шынымен де, осы бір қызы қашан демі 
біткенше, Қымызқұдық шағын комплек-
тілі мектебін басқарған әкесінің ісін 
жалғастырып, әпкелері Нұрсұлу, Айсұлу, 
ағасы Сәтбайға ұқсап, олардың жолын 
қуды. Марқұм әкесінің оқу-ағарту сала-
сындағы еңбегі ескеріліп, суреті аудан-
дық, облыстық мұражайларда ілулі тұр.

Сонымен, Шаймердиновтер шаңы-
рағындағы 10 баланың төртеуі мұғалім 
мамандығын таңдаған. Соның ішінде 
Сарқыт Саран педагогикалық училищесі-
не түсіп, 1987 жылы оны бейнелеу өнері 
және сызу пәнінің мұғалімі мамандығы 
бойынша тәмамдайды. Одан кейін 2 жыл 
туған ауылы Қарақұдықтағы (бұрынғы 
«Көктал» кеңшарының орталығы) Аман-
гелді орта мектебінде өз пәнінен сабақ 
берген ол үміткерлік азамат Нұрбай Жәні-
бековке тұрмысқа шығады.

Міне, содан бергі 33 жылында осы 
ауылдағы (бұрынғы Қылыш Бабаев 
атындағы кеңшардың орталығы) Үміт-
кер жалпы білім беретін орта мектебінен 
табан аударған жоқ. Әуелде оқушылар-
ды сурет салу мен сызуға баулыса, 2005 
жылы ҚарМУ-дің дене тәрбиесі факуль-
тетін сырттай оқып бітіріп, бүгінде осы 
пән бойынша мектеп жанындағы шағын 
орталықта мектеп жасына дейінгі бүлдір-
шіндерді шынықтырып, оларды спортқа 
бейімдеумен айналысады. Оның үсті-
не, 2002 жылдан бастап, директордың 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары болып 
істейтін Сарқыт Шаймұқанқызы ұйымда-
стырушылық қабілетімен, іскерлігімен, 
білікті басшылығымен шәкірттері мен 
әріптестерінің, ауылдастарының құрметі-
не бөленген. Ол мектепте өтетін барлық 
іс-шараларға ұйытқы болып, басы-қасын-
да жүреді. Мәдени-спорттық шаралар, 
пән апталықтары, мерекелік күндердің 
қызықты да мазмұнды өтуіне атсалысады. 
Сурет салу, ән-күй, спорттан мектепішілік 
жарыстарды жиі ұйымдастырады. «Сала-
уатты өмір салты» тақырыбына баянда-
малар жасап, денсаулық күндерін, тәрбие 

«Ұстаздық еткен
жалықпас...»

Абай хәкімнің бұл сөздері өмірінің 35 жылын ұстаздық қызметке арнаған 
Сарқыт Шаймұқанқызы Шаймердиноваға қарата айтылған сияқты. Есімінің өзі 
айтып тұрғандай, ол асылдың сынығы, жақсының сарқыты. 

сағаттарын жоспарлап, өткізеді. Нәтиже-
сінде, мектепте спортпен шұғылданатын 
оқушылар саны артып, олар шахмат, дой-
бы, волейбол, футбол, баскетбол, қазақ 
күресі секцияларына белсене қатысуда. 
Әсіресе, жас балуандары аудандық, об-
лыстық бәсекелерде жүлделі орындардан 
көрініп жүр. Мектеп өмірінің осы және 
басқа жаңалықтары жөнінде Сарқыттың 
өзі аудандық «Бұқар жырау жаршысы» 
газетіне мақала жазып, жолдап отырады.

Пән сабақтарын ұлттық дәстүр-
лерімізбен ұштастыра өткізетін тәжіри-
белі 1-санатты педагог кәсіби біліктілігі 
мен шеберлігін арттырумен де үнемі ай-
налысады. Мәселен, 2020 жылы Астана 
қаласында мектеп басшыларының 9 ай-
лық курсында оқып, сертификатын алған.

Жаратылысы қарапайым Сарқыт ұс-
таздың әзірге көп атақ-марапаты жоқ. 
Бірақ аудандық, облыстық білім беру 
бөлімдері мен кәсіподақ комитеттерінің 
Құрмет грамоталары мен Алғыс хаттары 
жетерлік.

Сарқыт қызметінде ғана емес, күн-
делікті өмірде де ел-жұртқа сыйлы жан, 
асыл жар, ардақты ана. Белағаш орман 
шаруашылығында істейтін жұбайы Нұр-
бай екеуі алтындай 4 бала тәрбиелеп 
өсіріп, 5 немеренің ата-әжесі атанған. 
Балаларының үлкені Әділет, Арайлым, 
Шахназар жоғары білімді маман болса, ең 
кенжелері Мерей Қарағанды техникалық 
университетінің 3-курсында дизайнер ма-
мандығында оқиды. Кезінде Сарқыттың 
өзі де әке жолын қуса, енді Мерейі өзінің 
ізімен келеді. Ұрпақ сабақтастығы деген 
осы болар...

Бұқар жырау ауданы

Ержан ИМАШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

● ЖОБА ● ӨНЕГЕЛІ ӨМІР

● БІЛІМ ОШАҚТАРЫНДА

● МЕТОДИКА
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– Әмина Әмірханқызы, әң-
гімені дебаттың өзінен бастай-
ық. Дебат ойнау жастарға не 
береді? Пікірсайысшы болудың 
артықшылығы неде?

– Дебат жаңа мүмкіндіктерге 
жол ашады. Бұл оқушылардың 
ораторлық қабілетін, сөйлеу 
мәдениетін, сыни ойлау дағды-
сын қалыптастырып, кез келген 
тақырып бойынша ойын еркін 
жеткізуге, публикадан қорықпауға 
үйретеді. Дебат арқылы олар жаңа 
орта, жаңа достар табады. Пікір-
сайысшы болу – әрбір тұлғаның 
лидерлік қасиетін оятады.

– Қарағанды облысының 
еліміздегі дебат қозғалысын 
дамытудағы үлесі қандай? 

– Қарағанды облысы басқа 
да өңірлерге қарағанда дебат 
бойынша көшбасшылардың бірі. 
Бізден республикалық чемпиондар 
шықты. Оқушылар арасындағы 
дебат 2020 жылдан бері жақсы 
қарқынмен дамып келе жатыр. 

Былтыр алғаш рет Ақтоғай ау-
данындағы «Факель» сауықтыру 
лагерінде өңірдегі мектептердің 
қатысуымен ауқымды слет өтті. 
Балаларға өте ұнады. 

Жоспар бойынша биыл мектеп 
оқушылары мен колледж студент-
терінің клубтағы санын арттыру – 
басты приоритетіміз болып отыр. 

Е.Бөкетов атындағы Қараған-
ды университетінде 2007 жылдан 
бері жұмыс істеп келе жатқан 
Пікірсайыс клубы (ҚарУПК) 
бар. Жақында клуб 15 жылдық 
мерейтойын тойлады. Біздің клуб-
тан көптеген танымал тұлғалар 
шыққан. Олардың көпшілігі бүгін-
де телевизия саласында, беделді 
компанияларда, жоғары оқу орын-
дарында жұмыс істеп жатыр. 

– Дебатқа қатысатын 
оқушылар мен студенттер саны 
көп пе? 

– Қазір аймақта 7169 адамды 
қамтитын 445 пікірсайыс клубы 
бар. Былтыр олардың саны 403 

Әмина Аймағамбетова:

Көшбасшылық пікірсайыста 
шыңдалады

Қазіргі таңда оқушылар мен студенттер арасында дебат 
– кең тараған трендтің бірі. Кейінгі жылдары Оқу-ағарту ми-
нистрлігінің бастамасымен дебат қозғалысы білім беру ұй-
ымдарында қайта жандануда. Себебі, жас буынның болашағы 
үшін дебаттың берері көп. Аймақта білім беру ұйымдарындағы 
пікірсайыс қозғалысының жай-күйі жайлы Е.Бөкетов атын-
дағы Қарағанды университетінің Дебат клубы президенті, об-
лыстық дебат координаторы Әмина Аймағамбетовамен әңгіме-
лескен едік.

болды. Биыл дебат клубтары мен 
қатысушылар көбейгені байқала-
ды. Олардың ішінде 387-сі мек-
тептегі пікірсайыс клубы. Мұнда 
5697 оқушы дебатқа қатысады. 
Қарағандыдағы балалар мен жет-
кіншектер сарайында 142 адамды 
қамтитын 5 клуб және Техникалық 
және кәсіптік білім беру ұйымда-
рында 1330 адамды қамтитын 53 
дебат клубы бар. 

– Балалар арасындағы 
дебатта қандай тақырыптарға 
баса мән беріледі?

– Әрине, ересектерге тән күр-
делі тақырыптарды қамтымаймыз. 
Оқушылар арасындағы пікірсай-
ыста қоғамдағы ең өзекті тақы-
рыптарға баса мән береміз. Көбіне 
мектеп ішіндегі зорлық-зомбылық, 
буллинг, экономика, тіл мәселе-
сі, бала мен ата-ана арасындағы 
қарым-қатынас, адамдардың тең 

құқығы, оқу бағдарламасына 
енгізіліп жатқан жаңашыл пәндер 
туралы тақырыптар қамтылады. 

– Оқушыларды турнирге 
кімдер дайындайды?

– Турнирге өздерінің же-
текшілері, яғни мұғалімдер 
дайындайды. Кейбір ұйымдарда 
студенттер жұмылдырылған. 
Олар тренингтер, дайындық 
жұмыстарын өткізеді. Балалардың 
қызығушылығын ояту – мұғалім-
дерден. «Жанам деген жүрекке от 
беремін» дегендей, пікірсайысшы 
болам деп келген балаларға біз 
дебат ойнаудың қыр-сырын үй-
ретеміз. Жас буынның болашағы 
үшін дебаттың көп көмегі бар. 
Десе де, оқушылардың дебатқа 
қызығушылығын оятуға қоғам да 
әсер етеді. Алдымен пікірсайы-
стың танымалдылығын арттырып, 
жүлделі орындарға демеушілік 
көрсетіп, балаларға түрлі сый-
лықтар беру керек. Сонда пікір-
сайысшы балалар саны көбейеді 
деп ойлаймын. 

– Пікірсайысшылар тур-
нирінде жүлдегер атанған 
оқушыларға мемлекет тара-
пынан қандай жеңілдіктер 
жасалады?

– Көп жағдайда турнирлер-
де жеңіске жеткен оқушыларға 
университетте оқу гранттары 
беріледі. Одан бөлек, турнир мен 
жарыстың ауқымына қарай құнды 
сыйлықтар беріледі. Мектеп 
оқушыларының сабақтарына 
жеңілдік жасалады. 

– Әңгімеңізге көп рақмет!

Сұхбаттасқан 
Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ 

Жаңа заман келіп, жаңа көзқарас қалыптасса да, ұлттық 
қадір-қасиет, атадан қалған өсиет мәні өзгермейді. Қанша уақыт 
өтсе де құндылығын жоймаған халқымыз сөз мәйегінің бірі – 
мақал-мәтел. «Ұлың өссе – ұлы жақсымен, қызың өссе – қызы 
жақсымен көрші бол»,  «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны 
іледі» деген аталы сөздер бала тәрбиесіндегі сөздің маңызын ұғын-
дырады. 

Бала жанының бағбаны

Бүгінгі күні бала тәрбиесі ең 
өзекті мәселеге айналып отыр. 
Баланы бойға біткен кезден-ақ 
тәрбиелеу керек деп жатады. 
Ұлттық құндылықтарымызды 
сәби бойына сіңіре тәрбиелесек, 
бала өскенде патриот азаматқа 
айналады. 

Бала тәрбиелеуде ұстаздың 
да ролі маңызды. Педагог ға-
лымдар «Тәрбие – аға ұрпақтың 
жас ұрпаққа қоғамдық-тарихи 
тәжірибені беру, жаңа ұрпақты 
өмірге, еңбекке дайындау арқылы 
қоғамның алға қарай дамуын 
қамтамасыз ететін процесс» деп 

анықтама береді. Бұдан біз тәр-
биенің адам өмірінде, тіпті, қоғам 
өмірінде алатын орнының ерекше 
екендігін байқаймыз. Тәрбие 
беруде ең алдымен ананың, одан 
кейін отбасының, ұстаздың ролі 
ерекше болмақ.

Кезінде бүтін жер жүзін 
билемек болған Александр 
Македонскийдің: «Ұстаз бен әке 
бірдей. Әке-шешем мені дүниеге 
әкелсе, ұстазым Аристотель өмір 
сүруді үйретті» деген сөзі бар. 
Ал, қазақ көсемсөзінің көшін 
бастаған, өлеңіне азатшыл ойды 

арқау еткен ақын, ағартушы 
ғалым Ахмет Байтұрсынұлының: 
«Балаға ананың сүтін табиғат 
береді, рухын ұстаз береді» деген 
керемет ойы алдыңғы мысалмен 
астасып жатыр. Демек, баланың 
рухын қалыптастыру, тәрбие-
леу – ұстаздың ардақты ісі. Ал, 
Алаш ақыны Мағжан Жұмабаев: 
«Қазақтың қаны бір, жаны бір 
жолбасшысы – мұғалім. Еліміздің 
аз ғана жылдық ояну дәуірінде 
баға беру үшін Алты алаштың 
баласы бас қосса, қадірлі орын 
– мұғалімдікі» деп ұстаздар қауы-
мына артылар жүктің ауыр екенін 
көрсетеді.

А.Байтұрсынұлы әліпбиімізді 
жасап, қазақ балаларына өз ана 
тілінде хат таныту мақсатында 
«Оқу құралын» жазса, Ыбырай 
Алтынсарин «Қазақ хрестома-
тиясын» шығарды. Сонымен 
қатар, Алаш қайраткері Жүсіп-
бек Аймауытов: «... Естеріңізде 
болсын: қара халықтың мәдени-
етті болуынан, мәдениетті кісінің 
қазақ болуы қиын, баласына осы 
бастан ұлт рухын сіңіріп, қазақ 
өміріне жақындатып тәрбиелеу 
керек. Орыс тәрбиесін алған бала 
ұлт қызметкері бола алмайды» 
деп тұжырым айтқан. Осының 
барлығын ескере отырып, алған 
бағыттары мен ұстанған идея-
ларының қаншалықты маңызды 
екендігін жас ұрпақтың санасына 
ұялата білсек, еліміздің болашағы 
жарқын болатыны сөзсіз. 

Толғанай ИСАТАЕВА, 
№12 жалпы 

білім беретін мектептің      
қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімі

Су
ре

т и
не

рн
ет

те
н 

ал
ын

ды

Кейінгі жылдары облыс орталықтарында, аудандарында ба-
лаларды дамытуға арналған заманауи алаңдар көптеп ашылып 
жатыр. Соның бірі – Қарағандының №5 қосымша білім беру мек-
теп-орталығында ашылған коворкинг-орталық. Заманауи алаң 
балаларға шығармашылықпен айналысуға, жобалар жасауға 
және жаңа ортамен қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. 
Тіпті, мұнда жоғары сынып оқушыларының көлік жүргізуді үйре-
не алады, кіші сынып оқушыларының өнер студиясында дайын-
далуына жағдай жасалған. 

Жаңа орталық 
қызметін бастады 

– Коворкинг орталығы үш 
аймаққа бөлінген: біріншісі 
ұлттық құндылықтарды дәріп-
теуге бағытталса, екіншісі 
ерекше білім беру қажеттілігі 
бар балаларға арналған. Үшінші 
аймағы «Оқуға құштар мектеп» 
жобасы аясында құрылған, – деді 
оқу орнының директоры Торғын 
Нұрмағамбетова.

Орталықтың үш аймағында 
балалар бос уақытын тиімді өт-
кізіп, ата-аналарымен бірге кітап 
оқып, сабақтан тыс іс-шаралар 
ұйымдастыра алады. 

Коворкинг орталығының бір 
аймағы этностильде безендіріл-
ген. Мұнда балалар қазақ халқы-
ның түрлі салт-дәстүрлерімен 
танысып, «Әжелер» клубының 
қатысушыларымен, ата-ана-
ларымен іс-шаралар өткізуіне 
мүмкіндік берілген. 

Ал, оқу аймағында көркем 
әдебиет қоры бар. Оқушылар 
ұялы телефон арқылы арнайы 
QR-кодты сканерлеп, танымал 

авторлардың шығармаларын оқи 
алады.  Сонымен қатар, орталық 
компьютерлермен жабдықталып, 
интернет желісіне қосылған. 
Балаларға арналған инклюзивті 
аймақта қосымша сабақ өткізу 
үшін барлық жағдай жасалған.

– Бізде 51 сыныпта 1070 бала 
оқиды. Оның ішінде ерекше 
білім беру қажеттіліктері бар 
30-дан астам бала бар. 13 оқушы 
«Әр бала мектепке лайық» 
жобасы бойынша жеке бағдарла-
малармен айналысады. Мектеп-
тегі коворкинг – оқушылардың 
оқуға деген қызығушылығын 
қалыптастырады әрі балалармен 
қарым-қатынас құру және демалу 
бұрышы болмақ. Сондай-ақ, 
мектеп-орталығында тегін 12 
үйірме жұмыс істейді. Орта буын 
оқушылары «Жас шебер», робо-
тотехника, шахмат үйірмелеріне 
қатысады. Біздің үйірмелерге 
жақын маңдағы оқу ұйымдары-
ның балалары да келеді, – деп 
атап өтті мектеп директоры.

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Астана қаласында оқушылар арасында республикалық Ұлттық 
пікірсайыс турнирі өтті. Қазақ, орыс және ағылшын тілінде өткен 
лигалар арасында Қарағанды облысынан қатысқан «Аристократ-
тар» командасы жүлделі ІІІ орынға ие болды.

 

«Аристократтар» – алда

Ұлттық турнирге еліміздің әр 
аймағынан 120 пікірсайысшы қа-
тысқан. Сайыстың барлық кезеңі 
америкалық парламент форматы 
(AПФ) бойынша өтті. 

Қарағанды облысынан қа-
тысқан үш команданың біреуі – 
Балқаш қаласындағы №1 жалпы 

білім беретін мектеп оқушыла-
рынан құралған «Аристократтар» 
командасы орыс тілді лигада ІІІ 
орын иеленді.

Спикерлер – Гарий Гарипов 
пен Олег Вдовин. Команданы 
Нұрасылжан Әбдірахманов дай-
ындады. 

Пікірталас кезінде мектеп 
оқушылары қоғамның әр сала-
ларындағы күрделі мәселелерді 
талқылады. Мәселен, фармацев-
тикалық компанияларға белгілі 
бір дәрі-дәрмектерді патенттеу-
ге қалай тыйым салу керектігі, 
мемлекеттік қаржыны креативті 
немесе дәстүрлі экономиканың 
қайсысына салу қажеттігі, нәзік 
жандылардың құқықтары жүй-
елі түрде бұзылатын елдерге 
әйелдерді елші ретінде жіберу 
керек пе және т.б. мәселелер 
қозғалды. Адамдарды жұмыс 
орындарынан ығыстырып 

жатқан технологиялардың 
үздіксіз дамуына оң және қарсы 
дәлелдер келтірді. 

Қазақ, орыс және ағылшын 
лигаларында І орынды Батыс 
Қазақстан, Ақтөбе облыстары 
мен Астана қаласының команда-
лары жеңіп алды. 

ІІ, ІІІ орын жүлдегерлері, 
«Үздік спикер», «Үздік оратор», 
«Үздік сарапшы» номинациясы-
ның иегерлері мен қатысушы-
ларға Оқу-ағарту министрлігі 
атынан сыйлықтар табысталды.

Өз тілшімізден 

Елімізде 2022 жылы дебатқа 
қатысатын мектеп оқушыла-
ры мен колледж студенттерінің 
саны 28 мыңға артты. Бүгінде 7 
мың пікірсайыс клубында 123 
мыңнан астам қатысушы бар. 
Бұл туралы Оқу-ағарту мини-
стрлігінің баспасөз қызметі ха-
барлады.

Министрлік пікірсайысты кеңінен 
насихаттау мақсатында пікірсайыс 
турнирлерін өткізудің тұжырымдамасы 
мен ережесін әзірледі. Оқушылар мен 
студенттерді оқыту үшін 10-ға жуық 
жобалық кеңсе мен штаб ашылды. 

 Дебат қозғалысының дамуы 
туралы ел Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев та айтқан болатын. Дебаттар 
танымдық дағдыларды дамытады. 
Сыни тұрғыдан ойлау қабілеті – ХХІ 
ғасыр адамының негізгі дағдыларының 
бірі, өйткені көріп отырғанымыздай, 
жаңа буын жастары белсенділігімен 
және жан-жақты қызығушылығымен 
ерекшеленеді. Осы дағдыларды 
дамыту үшін дебат клубтары жұмыс 
істейді. Олардың қатары жыл сайын 
артып келе жатқаны қуантады. Бүгінгі 
таңда пікірсайысшыларды қолдау 
мақсатында түрлі вебинарлар өткізіліп, 
қаржылай қолдау көрсетіледі, ал 
ірі турнирлердің жеңімпаздарына 
жергілікті университеттерге грант-
тар бөлінеді. Бұл қолдау шарасының 
барлығы дебат қозғалысын одан әрі 
танымал ете түседі, ал оның нәтиже-
сі балаларымыздың білім сапасына 
оң әсер етеді», – деді ҚР Оқу-ағарту 
министрлігі Республикалық қосымша 
білім беру оқу-әдістемелік орталығы-
ның директоры Раиса Шер.

Өз тілшімізден

Дебат даму 
үстінде

● БІЗДІҢ СҰХБАТ

● ТУРНИР ● КОВОРКИНГ

● ТҰЖЫРЫМ

● БІЛІМ
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Дайындаған Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ, «Ortalyq Qazaqstan»

 Менің ойымша, ішкі сырым-
ды ірікпей айта алатын адам ғана 
– жан досым. Себебі, шынайы до-
стық нық сенімді, таза және адал 
қарым-қатынасты талап етеді.

Өмірдің зор қуанышының бірі 
– сырыңды айтатын адамның бо-
луы. Қашықтықтағы достық бо-
лады деседі, арал мен тау сияқты. 
Олардың бір-біріне сәлемдемесін 

Романда сөз болатын оқиға – 
жолбарыс пен оның тыныштығын 
бұзған Шақанның арасындағы тар-
тыс. Ол әйел, баласымен елінен без-
ініп, елсіз мекенде аң аулап күнелтті. 
Ақыр аяғы баласы мен әйелі көз ал-
дында жыртқыштың жемтігі болды. 
Осыдан бастап, бас кейіпкер Шақан 
жолбарыстың соңына түседі. Оның 
мақсаты – жолбарыстарды жер беті-
нен құрту, кек алу болатын. Шақан-
ның жолбарысқа өшіккені сондай 
шөнжіктерін атпай, құйрығын шо-
лақ етіп кесіп тастап кете барады. 
Осындай шөнжіктер үлкен аңдарға 
жем болып немесе аштан қырылып 
қалды. Бір күні Шақан аштықтан әл-
сіреген шөнжікті тауып алады. Оны 
тамақтандырып әлдендіреді. Кейін 
мойнына қарғы салып, жанына ертіп 
жүрді. Біраз  уақыттан кейін шөнжік 

өсіп, азуы ақсиған жолбарысқа ай-
налады. Сол кезде оны атуға қимай, 
адастырып кетеді. Бірнеше жылдан 
соң, Шақанмен сол жолбарыстың 
жолы түйіскенде еш тиіспестен өз 
жөніне кетуі – жолбарыстың аса 
текті жыртқыш екенін көрсетеді. 
Енесін өлтіріп кеткен адамның жа-
мандығын емес, жасаған азғана 
жақсылығын ұмытпаған хайуанның  
тектілігіне таңдандым.  

Романда: «Тәңірі тағаланың 
құдіретті пәрменімен жаратылған 
он сегіз мың ғаламда басы артық 
бір нәрсе жоқ. Қара жерде қыбыр-
лаған құмырсқадан көк аспанда ша-
рықтаған қыранға дейін, су сүзген 
балықтан шөл кешкен құланға дейін 
қилы кейіпті, қаншама махлұқат бар 
екен, соның бәрінің өз несібесі, өз 
орны болса керек. Хақ тағала бірі-

Күндердің бір күнінде ауыл сы-
ртына алысырақ кетіп қалыппыз. 
Сұңқарымның желісі мен шабысы 
бір бөлек қой. Бір-екі қыратты артқа 
қалдырып, желіп келемін, желіп 
келемін. Бір мезетте қалтамдағы 
ұялы телефоным шыр ете түсті. Сол 
сәтте тұлпарым шошынғаннан дір 
ете қалып, мөңки жөнелді. Үстін-
дегі мен аттың үстінен домалай, 
жерге омақаса бір-ақ құладым. Сәл 
есеңгіреп қалыппын. Есімді бірден 
жиып, атып түрегелдім.  Жануарым 

шаба жөнелді, қайтсын шошынған 
ғой. Енді жаяу аяңдауға тура келді, 
«сәйгүлігімнен айырылып қалдым» 
деп жылап, үйге жеттім. Сөйтсем, 
тұлпарым үйімнің ауласында шөп 
жеп тұр. 

Нұрлыхан МАХАМБЕТШИН,
балалар мен жасөспірімдер 

шығармашылық орталығы 
«Қаламгер» үйірмесінің 

оқушысы
Қарқаралы ауданы                              

Қасым ЕЛІБАЙ,
Абай атындағы ЖББ мектебінің 

2-сынып оқушысы
САРАН

Сәкеннің Сырсандығы
Дүниедегі асқақ құндылықтардың бірі – достық. Сәкен Сейфул-

линнің «Сыр сандық» өлеңінде нағыз досқа тән қасиеттер сырлы 
шеберлікпен суреттелген. Осы өлеңді оқығаннан кейін бір нәрсені 
түсінгендеймін. Бұрын әр адамның жүрек түкпірінде сыры болаты-
нын білсем де, оны «сыр сандыққа» балап көрмеген екенмін. Сан-
дықтың кілті міндетті түрде болатынын ескерсем, оны мен кімге 
ұстата алам? Әрине, анама, әкеме, мүмкін, ағама. Алайда, қанмен 
емес, жан-жүрегімен туысып кететін жақындар да болады емес пе?!

сым барда мен баймын, әрі бақыт-
тымын.

Қиындықта қасымнан та-
былып, қолдау көрсететін, амал 
тауып, мәселе шешетін, сөзбен 
емес, іспен дәлелдейтін жанда-
рымның барына шүкір деймін. 
Сол сияқты «Сыр сандықта» 
нағыз достың келбеті шынайы 
ақтарылған. «Жемің барда жаның-

ды торлайтын тауыққа баланған 
амал достарды жемің жоқ кезде 
сынап көр» деген ой салатындай 
ақын. Сонда сандық кілтін ұстауға 
лайық жан анықталады. 

«Сыр сандықты ашып қара,
Ашып қара, сырласым.
Сым пернені басып қара,
Басып қара жырласын!» –
деген шумақ достықты сақта-

удың бір жолы іспеттес. Себе бі, 
сандықтың сым пернелерін дұ рыс 
басқанда жыр шертіліп, сыр ақта-
рылады. Достықты ізгі құн дылық 
деп білемін. Өйткені, шын дос – 
таусылмас қазына.

Сезім тазалығын шерткен бұл 
шығармада достық биік құздай. 
Екінің бірі ол құзға шыға алмай-
ды. Сондықтан, қыл өтпес тату-
лықты бір ашуға сатып кетпеу де 
өнер деп білемін. Адал достық – 
өміршең. 

Айгерім БӨЛКЕНБАЕВА,
Жамбыл Ақылбаев атын-

дағы мектеп-гимназияның 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

мұғалімі
Шет ауданы

құстар мен жұлдыздар жеткізеді. 
Міндетті достықтың да барын бі-
лемін. Жексенбі мен дүйсенбідей. 
Жа қын болуға міндетті. Күтімсіз 
достықтан не күтуге болады? Ұзақ 
хабарласпай, хат жазысуға да уа-
қыт таппайтын. Алайда маған 
керек, жүрегім қалайтын достық 
ол емес. Мен бетпе-бет достықты 
қа лаймын. Күн мен күнбағыстың 
дос тығындай. Күнбағыс таң атып, 
күн батқанға дейін досынан көзін 
алмайды емес пе? Нағыз достың 
бет пердесі осындай болу керек 
деп ойлаймын. Себебі, нағыз до-

Шақан шерінің кегі 
Ғабит Мүсірепов: «Кітап дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың кейінгі 

ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой ойла-
удан да тыйылар едік» депті. Ұлы жазушының осы пікірі әркімге де 
ой салады. Кітап – таным көкжиегін кеңейтіп, парасаттылыққа же-
телейтін құрал. Оқыған әр әдеби шығарма рухани азық қана емес, 
өткен тарихтан сыр тартып, өмірлік тағылым берер ақылшы. Сон-
дай көркем шығарманың бірі – Мұхтар Мағауиннің «Шақан-Шері» 
романы. Кітапсүйер оқырманға қызық әрі ой салатын туынды.

не-бірін селбестіріп, біріне-бірін 
бақтырып қойған. Бірақ түп иесі 
– адам. Ендеше, орныңды біл, қа-
рауындағы жан-жануарға жазық-
сыз жапа шектірме» деген жолдары 
арқылы Шақан табиғат заңдылығы-
на қарсы шыққанын түсінеді. Оны 
ел-жұртынан айырып, ен далаға 
қуған жолбарыс емес, адам екенін 
ұғып, адамдардың арасына, ауылына 
барады. Бірақ, алдынан тыныштық 
өмір емес, темір кісен күтіп тұрады. 
Шығарма осылай аяқталды. 

Бұл романды оқығаннан кейін-

гі түйген ой – табиғат заңдылығын 
бұзуға болмайды. Әрбір тіршілік 
иесінің өмір сүруіне кедергі жа-
самау, обал-сауапты естен шығар-
мау қажет. Аң аулаудың да өз жөні 
бар екенін біліп, табиғатты сүюді, 
жан-жануарға деген құрметті естен 
шығармаған абзал. 

              Нұрсұлу НҰРЖАНОВА,
Ахмет Байтұрсынұлы

 атындағы мектеп-
гимназияның

9-сынып оқушысы
ҚАРАҒАНДЫ

Тұлпарым
Ер бала әрі ауылдың қара домалағы болған соң, жылқыны ерек-

ше жақсы көремін. Жылқы малының сергектігі, қасиеті мені таң 
қалдырады. «Сұңқар» деген төрт аяқты серігім жайлы айтқым ке-
леді. Мен өтініш қылған соң, әкем ауылдан әкеліп берді. Сабақтан, 
үй шаруасынан сәл босасам, қолыма шақпақ қантты алып, соған 
асығамын. Екеуіміз уақытты көбірек өткіземіз, талай қызықты ба-
сымыздан кештік.

Динотапсырмаға қарап,
есеп ойластыр

Бүлдіршіндер қойылымы 
«Ziatkerlik modernizasia-21» жобасы бойынша, №18 ЖББ мек-

тепте «Ой талқы» жобасы аясында 2-сынып оқушылары «Жыл ба-
сына таласқан хайуанаттар» ертегісіне қойылым қойды. 

Оқушыларға ертегінің мазмұнын 
түсіндіру, берілген тапсырмаларды 
көз алдына елестете отырып орын-
дау және есте сақтау, ойлау, зейін қа-
білеттерін дамыту, сөздік қорларын 
молайтып, жүйелі сөйлеуге үйрету  
қойылымның басты мақсаты болды. 

«Ой талқы» жобасын іске асыру 
барысында оқушылар бойына жа-

уапкершілік, Отансүйгіштік, адал-
дық, адамгершілік құндылықтарын 
сіңіріп, көшбасшылық, контекстік 
оқыту, медиасауаттылық дағдылары 
қалыптасады.

Сахналық қойылым қою бары-
сында балалар қазақша жыл санау 
ретімен танысты. Әр оқушы ертегі 
кейіпкерлеріне еніп, берілген рольді 

шынайы сомдады.
Жоба барысында қойылым-

мен қатар 2-сынып оқушысы Ер-
нар Берікболұлы «Тұлпарым» әнін 

орындады. 
Қойылым қою арқылы оқушы-

лардың шығармашылық қабілеті аз 
да болса дамыды, оқуға деген қы-
зығушылық қалыптасты.  

Ш.ДӘУРЕНОВА,
Ж.АХМЕТОВА,

№18 ЖББ мектебінің
 бастауыш сынып мұғалімдері

Көлденеңнен:
1. Математикалық  шама
2. Арифметикалық амал
3. Жер бетінде өлшенген қашықтықты қағазға түсір-

генде кішірейтілгенін көрсететін шама
4. «Әлемнің тілі» болған ғылым
5. Арифметикалық амал
6. Ұзындықтың өлшем бірлігі
7. Белгісіз айнымалысы бар теңдік                                                                      

Эльнура ДАНИЯРОВА,
Ж.Ақбаев атындағы  ЖББ мектебінің

6-сынып  оқушысы
ҚАРАҒАНДЫ

Іс-шараға университет ғалымдары 
мен оқытушылар, ұстаздар мен оқушы-
лар және  ата-аналар қатысты. Іс-шара 
барысында  мектепішілік «Әлем та-
ныған Абай» жобасының қатысушыла-
ры ақын шығармашылығына арналған 
театрландырылған қойылым қойды. 

Іс-шараның жалғасы «дөңгелек 
үстел» форматындағы ғылыми пікір-

таласқа ұласты.  Қарағанды облысын-
да білім беруді дамытудың оқу-әдіс-
темелік орталығының әдіскері Гүлназ 
Бекетқызы сөз барысында ұлы ойшыл-
дың қазыналы мұрасының маңызына, 
оның  даналығы мен  жан жақтылығы-
на, әлемдік әдебиет пен қоғамдық ой 
қазынасында лайықты орын алатыны-
на тоқталды. 

Абайтану кабинеті ашылды
Ұлы ақынның бай мұрасын өзге тілді ұлт өкілдеріне насихаттау 

және  шығармалары арқылы жөсөспірім ұрпақтың бойында білімге, 
өнерге, ғылымға, ұлттық құндылыққа  деген құштарлықты ояту 
мақсатында Григорий Потанин атындағы жалпы білім беретін мек-
тепте «Абайтану» кабинеті ашылды. 

«Қарағанды француз Альянсы» 
қоғамдық бірлестігінің директоры, 
Е.Бөкетов атындағы ҚарУ оқытушы-
сы Екатерина Фирсова ақынның 
175 жылдық мерейтойы қарсаңында 
Францияда ақынға арнап ашылған 
ескерткіш пен Абайдың қарасөз-
дерінің француз тіліне аударылып, 
кітап болып басылып шыққандығы 
жайында тұшымды мағлұмат берді.

Ақынның тапқыр ойлары мен тең-
десі жоқ шығармалары әлемдік мәдени-
еттің алтын қорына құнды үлес қосты. 
Мектебіміздегі жас зерттеушілер адам-
ның бойындағы адамгершілік қасиет-
терді ақын топтастырған «толық адам» 
концепциясы арқылы жеткізді. Оның 
құндылығы ешқашан жоғалмайтын-
дығын шығармалары арқылы дәлелдеді. 

Іс-шара барысында қатысушы-
лар рухани тұрғыда кемелденген то-
лық адамның тұтас бейнесін қалып-
тастырды. Ұлы кемеңгер ақынның 
шығармалары – болашақ ұрпақ үшін 
сарқылмас қазына. Сол үшін де білім 
ордасында ашылған «Абайтану» ка-
бинеті болашақта жасалатын үлкен 
дүниенің бастауы болмақ. 

Раушан ӨТЕЛБАЕВА,
Г.Потанин атындағы 

жалпы білім беретін мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәні мұғалімі

● МЕН ОҚЫҒАН БІР КІТАП ● ЖАС ҚАЛАМ

● ЕСЕП

● БІЛІМ ОШАҚТАРЫНДА ● БАЛА – БОЛАШАҒЫМЫЗ

● СӨЗЖҰМБАҚ
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Еске алу

Электрондық пошта:  Электрондық пошта:  
ortalyk.kаz@mail.ruortalyk.kаz@mail.ru

Ақпарат  https://www.gismeteo.kz/ сайтынан алынды
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Уважаемые потребители ТОО «Электржабдыктау»!

Департамент Комитета по регулированию естественных монопо-
лий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по 
Карагандинской области (далее – Департамент), вносит изменения в 
мотивированное заключение №1-4/2158 от 28.12.2022 года, в связи с 
изменением удельного веса общего объема потребления физическими 
и юридическими лицами при применении потребителями дифферен-
цированных тарифов по группам потребителей ТОО «Электржабды-
ктау» на оказываемые услуги розничной реализации электрической 
энергии (электроснабжение) в п. Сарышаган Актогайского района 
Карагандинской области, в соответствии с Правилами ценообразо-
вания на общественно значимых рынках, утвержденных Приказом 
Министра национальной экономики РК от 1 февраля 2017 года №36.

Департамент корректирует дифференцированные тарифы по груп-
пам потребителей ТОО «Электржабдыктау», в соответствии с поряд-
ком ценообразования на услуги розничной реализации электрической 
энергии (электроснабжение) и согласовывает в размере 19,84 тенге за 
кВтч без учета НДС, с введением в действие с 1 марта 2023 года, пре-
вышение которой не допускается.

В том числе, дифференцированные цены по группам потребите-
лей, без учета НДС:

– для бытовых потребителей – 15,73 тенге за кВтч;
– потребителей использующие электрическую энергию не для бы-

товых нужд свыше – 22,10 тенге за кВтч;
– юридические организации, финансируемые из государственного 

бюджета – 91,96 тенге за кВтч;

С уважением ТОО «Электржабдыктау»! 
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Шет ауданы, Өспен ауылының тұрғы-
ны, асқар таудай әкеміз, ардақты атамыз, 
үлкен қарашаңырақтың діңгегі Хамит 
Тышқанбайұлы АМАНБЕКТЕГІНІҢ 
өмірден өткеніне 40 күн толуына орай 
Құран бағышталып, ас берілетінін хабар-
лаймыз.

Әлі де сене алмай, көзіміз жасқа, жүре-
гіміз мұңға толып, сағыныштан жанымыз 
өртеніп, қатты сағынып жүрміз. Қолдан 
келері артыңыздан дұға бағыштап, Құран 
оқытып, о дүниедегі жаныңыз жәннатта 
болуын тілеу ғана. Жатқан жеріңіз жарық болсын, жан ӘКЕ!

Алдымызға үй болып кетсек-дағы, 
Орныңды төрде отырған сағындық.
Жан әкем шаңырақтың болған бағы, 
Мейірімді көздеріңді сағындық.
Сене алмаймыз әлі де жоқтығыңа.
Көнеміз ғой тағдырдың салғанына,
Рухыңмен желеп-жебеп жатшы, Әке.
Ризамыз сіздей жанның болғанына,
Отбасына сүйеу-тірек болған пана,
Туыс-досқа жанашыр болған дана, 
Жайлы жатыңыз мәңгілік мекеніңде,
Бала жүрек тілегі тек сол ғана. 
Азалы күндерде жанымыздан табылып, қолтығымыздан демеп, 

қайғымызды бөлісіп, қолынан келген көмегін аямаған  туған-туыс, 
құда-жекжат, көрші-қолаң мен көзкөрген, дәмдес болған барша жа-
мағатқа алғыс айта отырып, әкеміздің өмірден өткеніне 40 күн толуына 
орай асына келіп, арнайы бағыштағалы отырған дұғаның ішінде бо-
лыңыздар деп шақырамыз. 

Сағына еске алушылар: балалары, ұрпақтары. 
P.S. Ас 2023 жылдың 4 наурызында сағат 14:00-де  Өспен ауылы, 

«Ақ тілек» мейрамханасында беріледі. 
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Қарқаралы ауданы, Егіндібұлақ кенті 
Арқалық ауылының тумасы, аяулы жар, 
асқар тау әке, абзал ата, асыл нағашы                  
Рахман АБАЙДІЛДАҰЛЫН 80 жас  ме-
рейтойымен шын жүректен құттықтаймыз!

Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Сексеннің де  биігіне  жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.

Мереке күні  нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!

Ізгілікті нұрын шашар маңайға,
Адамсыз ғой үлгі болар талайға.
Жақсылықты өзіңізден көп көрген,
Ұмытпайды туған-туыс қалайда!

Үлгі болған үлкенге де, жасқа да,
Сыйлар сізді туған-туыс, басқа да.
Бақытты боп бұл өмірде мәңгілік,
Қуатыңыз таусылмасын 100 жаста да!

Тілек білдірушілер: жұбайы – Күлшетай, қарындастары –                    
Қазиза, Жұмабике,  балалары – Зейнолла-Шынар, Айгүл, жиен-
дері, немерелері, шөберелері.
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ДКРЕМ МНЭ РК по Кар. области, сайт http://www.gov.kz/memleket/entities/krem) проводит публичные 
слушания по рассмотрению информации  о предстоящем повышении цены ТОО «AlemGaz» на услуги 
розничной реализации сжиженного емкостного газа через ГРУ (газораспределительная установка), ко-
торые состоятся 03 марта  2023 года, в 11.00 часов г. Караганда, улица Потанина, стр.125/1, а также в 
режиме онлайн посредством социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/dkrem.krg ), а также, на 
платформе Zoom (по ссылке: https://us05web.zoom.us/j/88593476681?pwd=QXJKYjg2NlAxcGpjSkJUWXdj
YStNQT09  идентификатор конференции: 855 9347 6681, код доступа: 123456), по рассмотрению инфор-
мации ТОО «AlemGaz» о предстоящем повышении предельной цены на услуги розничной реализации 
сжиженного емкостного газа через ГРУ (газораспределительная установка).

На слушания приглашаются потребители и иные заинтересованные лица.

ҚР ҰЭМ ТМРК Қарағанды обл. бойынша департаменті (сайт http://www.gov.kz/memleket/entities/
krem), 2023 жылдың 3 наурызында  сағат 11.00-де Қарағанды қаласы, Потанин көшесі, 125/1-қ., сон-
дай-ақ онлайн режимінде Facebook әлеуметтік желісі (https://www.facebook.com/dkrem.krg), сондай-ақ  
Zoom платформасы (https://us05web.zoom.us/j/88593476681?pwd=QXJKYjg2NlAxcGpjSkJUWXdjYStN
QT09 сілтемесі бойынша, конференция сәйкестендіргіші: 855 9347 6681,  кіру коды: 123456) арқылы 
өтетін «AlemGaz» ЖШС-нің ГТР (газ тарату қондырғылары) арқылы сұйытылған сыйымды газды бөл-
шек саудада өткізу бойынша қызметтеріне алдағы уақытта баға көтеретіні жайындағы ақпаратты қара-
стыру бойынша Жария тыңдау өткізеді.

Жария тыңдауға тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар шақырылады.

R

ТОО «Кредитное товарищество «Бейбарыс» объявляет о проведении ежегодного очередного общего собрания участников (далее ОСУ) 
ТОО «Кредитное товарищество «Бейбарыс» (далее КТ), которое будет проведено в 10.00 ч. 15.03.2023 года очным путем в г. Караганда, пр. 

Строителей д. 28, ГК «Достар-Алем», конференц-зал «Достық». 

Повестка:
1. Избрание председателя и секретаря 

ОСУ КТ.
2. Утверждение исполнения бюджета КТ 

за 2022 г.
3. Утверждение отчета ревизионной ко-

миссии, финансовой отчетности КТ за 2022 г.
4. Утверждение бюджета и штатного рас-

писания КТ на 2023 г.,
5. Распределение чистого дохода КТ за 

2022 г.

6. Изменение юридического адреса КТ.
7. Снижение ставки вознаграждения по 

программе кредитования «Кен дала» с 4% го-
довых до 3 % годовых.

8. Увеличение кредитной линии КТ до 5 
000 000 000 тенге. 

9. Принятие единоразового решения о 
постоянном предоставлении в АО «Аграрная 
кредитная корпорация» в качестве обеспече-
ния исполнения обязательств ТОО «Кредит-
ное товарищество «Бейбарыс», денежных 

средств в размере  25 % от УК, с правом без-
акцептного списания, размещенных на бан-
ковском счете в АО «Еurasian Bank», а также 
в других рекомендуемых АО «АКК» банках 
второго уровня РК.

10. Утверждение плана работы правления 
КТ на 2023 г.

11. Утверждение ВНД, необходимых для 
дальнейшей работы КТ.

R

Объявление 
ТОО «Тектурмас Ресорсис» в соответствии с требованиями статьи 96 Экологического 

кодекса РК, сообщает, что в 15 часов 00 мин. 31 марта 2023 года по адресу  Карагандинская 
область, Краснополянский с.о., с.Красная поляна, ул.Байконыр, здание 24, по проекту «Раз-
дел охраны окружающей среды» к плану разведки хромовых руд и попутных компонентов 
на участке  Тектурмас в Карагандинской  области  состоится общественные слушания в 
форме открытого собрания.

 С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом 
портале (https://ecoportal.kz), а также сайте МИО https://www.gov.kz/memleket/entities/
karaganda-tabigat?lang=ru,

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней 
до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале (https://
ecoportal.kz).

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, 
в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 
характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет 
предоставлена на Едином экологическом портале (https://ecoportal.kz) и на сайте МИО 
https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat?lang=ru, 

Ссылка на онлайн подключения 
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg
Идентификатор конференции: 320 844 9619
Пароль: 8dxVkQ
Дополнительную информацию можно получить по адресу Карагандинская область, 

Краснополянский с.о., с.Красная поляна, ул.Байконыр, здание 24.

Хабарландыру
«Тектурмас Ресорсис» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына 

сәйкес, 2023 жылғы 31 наурызда сағат 15:00-де Қарағанды облысы, Краснополянский а.о., 
Красная поляна а., Байқоңыр к-сі, 24-ғимарат мекенжайында Қарағанды облысы Тектұрмас 
учаскесінде хром кендері мен ілеспе компоненттерді барлау жоспарына «қоршаған ортаны 
қорғау бөлімі» жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өтетінін хабар-
лайды. 

Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда (https://ecoportal.kz), 
сондай-ақ ЖАО сайтында танысуға болады https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-
tabigat?lang=ru.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда (https://
ecoportal.kz) қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей-
тін мерзімде қабылданады.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, әлеумет-
тік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда қоғамдық 
тыңдаулар онлайн-режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме бірыңғай экологиялық порталда 
(https://ecoportal.kz) және ЖАО сайтында ұсынылады https://www.gov.kz/memleket/entities/
karaganda-tabigat?lang=ru. 

Онлайн қосылуларға сілтеме:
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg
Конференция идентификаторы: 320 844 9619
Пароль: 8dxvkq
Қосымша ақпаратты Қарағанды облысы, Краснополянский а.о., Красная поляна а., 

Байқоңыр к-сі, 24 ғимараты мекенжайы бойынша алуға болады.

R

Білім саласында өзіндік даңғыл 
жолы бар ардагер  ұстаз – Төлеген 
Жұмашұлы Арконов 84 жасқа қараған 
шағында дүниеден өтті. 

Төлеген Жұмашұлы – 60 жылдық 
тәжірибесінде білікті шығармашыл пе-
дагог болды. Мұғалімдік қызметімен 
қоса, 1981 жылдан 1997 жылға дейін 
(аудан жабылғанға дейін) Егіндібұлақ 
аудандық білім бөлімінің меңгерушісі 
қызметін атқарған. 2001 жылдан 2022 
жылға дейін Қарағанды қаласы, Әлихан 
Бөкейхан ауданында орналасқан №77 
қазіргі Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы білім беретін мектепте 
қызмет атқарды. Тынымсыз еңбегі арқасында мұғалімдердің респу-
бликалық ІV съезінің, аудандық, облыстық конференциялардың деле-
гаты болды. 1985 жылдары Төлеген Жұмашұлының басшылығымен, 
Қазақ ССР оқу министрлігі коллегиясының Егіндібұлақ аудан мектеп-
терінің озық іс-тәжірибесін республика мектептеріне  тарату туралы 
шешіміне сәйкес «Мектеп реформасының талабына сай оқыту сапа-
сын арттыруға арналған методикалық нұсқаулары» кітапша болып, 
баспадан шығып республика мектептеріне таратылған. 

Жас буынға жарқын жол көрсетуден, өз білгенін өзгелерге үйрету-
ден жалыққан емес. 

Төлеген Жұмашұлы үнемі ізденісінің арқасында  «Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері» (2012 ж.); «Тың жерді игеру» медалі (1959 
ж.) «В.Лениннің туғанына 100 жыл толуына байланысты қажырлы ең-
бегі үшін медаль» (1970 ж.); «Қазақ ССР халық ағарту ісінің озық қы-
зметкері» (1983 ж.); «СССР-дің оқу ісінің үздігі» (1984 ж.) 1941-1945 
Ұлы Отан соғысының жеңісіне 65 жыл медалі (2010 ж.); «Облыстық, 
қалалық білім бөлімінің Құрмет грамоталары», қалалық және облыс 
әкімінің Алғыс хаттарымен марапатталған.

Ардагер ұстаздың жарқын бейнесі жадымызда мәңгі сақталады. 
Марқұмның отбасына, туған-туыстарының орны толмас қайғысы-
на ортақтасып, көңіл айтамыз. Марқұмның рухы пейіштің төрінде 
шалқысын, жаны жәннатта болсын.

Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп ұжымы

Төлеген Жұмашұлы АРКОНОВ

R

Қарағанды облысының білім басқармасы және Білім саласы қыз-
меткерлерінің Қоғамдық кеңесі Осакаров ауданының білім бөлімінің 
басшысы Айнагүл Ыдырысқызы Акмағанбетоваға жолдасы 

Бауыржан Жаңабайұлы АКМАҒАНБЕТОВТІҢ 
қайтыс болуына байланысты отбасына, туған-туыстарына қайғырып 
көңіл айтады.

R

Қарағанды облысының білім басқармасы және Білім саласы қыз-
меткерлерінің Қоғамдық кеңесі Қарағанды қаласының тұрғыны, арда-
гер ұстаз  

Төлеген Жұмашұлы АРКОНОВТЫҢ  
қайтыс болуына байланысты   туған-туыстарына  қайғырып көңіл ай-
тады.

R

Қазіргі кезде белгілі ком-
пания «Kazakhmys Smelting» 
ЖШС эмальданған сымдар-
ды шығаруда алдыңғы лектен 
көрініп отыр. 

«Kazakhmys Smelting» 
ЖШС-нің баспасөз қыз-
метінің мәлімдеуінше, зауытта 
өнімділігі жыл сайын 12 мың 
тоннадан астам эмальданған 

● ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

Сым өндірісінде 
өрлеу бар

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Бүгінгі таңда эмальданған сымға сұраныс жоғары. Өйткені, 
эмальданған сым – әмбебап материал. Әсіресе, электр құрылғы-
ларының, аппараттардың, өлшегіш және реттегіш аспаптар мен 
жабдықтардың қозғалтқыш орамаларын, тұтандырғыш катуш-
калар мен төмен вольтті құрғақ трансформаторлардың орамала-
рын жасауда кеңінен қолданылады.

сым және 4 мың тонна мыс 
сым болатын заманауи еуро-
палық желі іске қосылған.

Айта кетейік, «Қазақмы-
стың» Балқаш қаласындағы өз 
мыс катанкасынан дайындала-
тын ПЭЭИ1 (1,2) – 200 және 
ПЭЭИД1 (1,2) – 210 типті 
сымдардың диаметрі 0,2-ден 
2,0 мм-ге дейінгі жуандықты 
құрайды.

БАЛҚАШ
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● Жарияланған мақала ав  тор ларының пікірлері ре    дакция көзқарасын біл дір мейді. 
● Жарнамалар мен хабар лан дырулардың маз  мұнына жарнама беруші жауап береді.
● Газетте жарияланған материал дарды сілтемесіз көшіріп басуға болмайды. 
● Материалдың жа риялану ақысы төленген   R

Газет Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігінің 
Ақпарат комитетінде қайта тіркеуден өтіп,  2020 жылғы  15 желтоқсанда  

№ KZ18VPY00030163 куәлігі берілді. 
Газет сейсенбі, бейсенбі, сенбі  күндері шығады.  

Мекенжайымыз:  100009, Қарағанды қ., Әлімхан Ермеков көшесі, №33 үй.

Электрондық пошта:  ortalyk.kz@gmail.com;  ortalyk.kaz@mail.ru       
Жарнама бөлімі: ortalyk.reklama@mail.ru

«БанкЦентрКредит» АҚ ҚФ
Есеп-шот: kz50826M0KZTD2003131,
БИК KCJBKZKX  БИН 000840001412

Телефондар: 
Бас редактор: 43-38-53
Бас редак тордың орынбасары: 43-57-76
Интернет-редакция редакторы: 43-38-33
Жауапты хатшы: 43-49-72
Жарнама, факс: 43-57-82, 43-21-55; 

Меншікті тілшілер: 
Ақтоғай, Шет, Балқаш, 
Приозерск: 8-702-293-13-70 
Қарқаралы, Нұра, Осакаров: 8-777-073-71-13
Теміртау, Саран, Шахтинск, Абай, 
Бұқар жырау:  8-775-189-33-19

Таралымы 5 602

Га      зет жеткізілмесе
 41-26-82, 43-57-88

те лефонына ха бар  ла сыңыздар.

Директор – Қ.Ж. ӘБІЛДА
Директордың орынбасары – 
«Индустриальная Караганда» 
газетінің бас редакторы –
О.В. МЯГКИХ
Директордың орынбасары – 
Г.Ш. ЖҰМАДІЛДИНОВА

Бас редактор –
Е.К. МҰСАБЕК
Бас редактордың орынбасары –
Н.С. ДҮТБАЙ
Интернет-редакция редакторы –
І.Д. МҰҚАЙ
Жауапты хатшы –
Қ.Б. ҒАЛЫМ

Құрылтайшысы: облыс әкімдігі
МЕНШІК ИЕСІ: «Saryarqa Aqparat» ЖШС

Қарағанды облыстық қоғамдық-саяси газеті

Бағасы келісім бойынша
«Типография Арко» ЖШС баспаханасында басылды.
Қарағанды қ., Сәтбаев к., 15.
Газеттің компьютерлік орталығында теріліп, беттелген.
Кезекші редактор Жәлел ШАЛҚАР

● ФУТБОЛ

Дайындаған
Жан АМАНТАЙ,

«Ortalyq Qazaqstan»  

№23  тапсырыс. Индекс 65484
Офсеттік басылым. Көлемі 4 баспа табақ.

● ӘДЕБИ КЕШ

Дала иісі аңқыған жырлар

Аталған іс-шараға мектеп оқушылары, колледж  сту-
денттері, кітапханашылар және басқа да қонақтар  қатысты.

«Болашақ» колледжінің студенттері  Мейраш Рама-
зан, Әділ Ахтамберлин, Ақтілек Бексары ақынның  «Ай 
сынығы», «Жетім құлын», «Қарашамен қоштасу», «Рух» 
өлеңдерінен құралған шағын қойылымды шебер сомдады.

Ғалым Жайлыбай поэма жанрының дамуына ерек-
ше үлес қосып жүрген эпикалық құлашы кең ақын. Әлем 
халықтарының 16 тіліне аударылған «Қара орамал» по-
эма-реквиемі «Қарағанды лагері», «Қарлаг» қақпасы», 
«Ахметжан Сармантайұлының «58-статья» күйі», «Қыз-
жылаған», «Ирина Борхманның «Үзілген сапар» картина-
сы», «Мамочкина моласы», «Гармоншы. 1973», «Тас пен 
ас», «Қарлагтың» қара кітабы», «Қоңыртөбе», «Үш қағыс» 
атты тараулардан тұрады. Әр тарау жеке оқиғаға құрылған, 

«Қазақтың ғажайып сыршыл ақыны Ғалым Жайлыбайдың өлең дерін оқығанда халық әндерін 
тыңдап отырғандай күй кешесің» дейді Серік Ақсұңқарұлы. Жайық Бектұров атындағы облыстық 
жасөспірімдер кітапханасында жас өспірімдерге қызмет көрсету бөлімінің ұйымдастыруымен Қа-
зақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері  Ғалым Жай-
лыбайдың 65 жылдық мерейтойына орай «Жыр құсым» атты әдеби-танымдық кеш өтті.

● ПРЕМЬЕРА

Ерік ролін – Бауыржан Нұрмағанбетов, 
Тағанды – Айдос Нұрмағамбетов, Нюра 
апайды – Нұржібек Жансүгірова, Айна 
бейнесін – Әнелі Сағындықова, Бекзатты 
– Дина Заитова, ұста шал ролін – Қайрат 
Кемалов, Марфа кәсіпкер – Динара Айға-
зинова, Захарды – Мадияр Қойшығарин 
сомдады. 

Қойылым бісмілләсінан-ақ, тартымды 
басталды. Десе де, біраз уақытқа дейін 
спектакльдегі ой арнасына түсе алмадық. 
Ерік пен Бекзаттың арасындағы жақын 
қарым-қатынас та аса таң қалдырмады. 
Бірақ, сахнаға Таған шыққанда жүрек солқ 
ете қалды. Өйткені, Еріктің жағымсыз бей-
несін көргенде іштей аңқылдақ Тағанды 
іздедік. Иә. Дұрыс түсіндіңіз. Ерік – өзі-
нен басқаны ойламайтын дүние қоңыз. Дү-
ние күйіп жатса да, пысқырмайды. Аңшы, 
омарташы. Балдың қоспасынан жасырын 
ішімдік жасап сатады. Ал, Таған – талант. 
Тектінің тұяғы. Дарынды ғалым. Ерік си-
яқты тасжүректердің кесірінен ащы суды 
жанына серік еткен...

Бекзат – Еріктің көңілдесі. Тағанды 
Бекзаттың үйінің маңынан көріп, қызға-
нады. Өз сыныптасын әзер таниды. Және 
осы әлсіз күйін пайдаланып, ішімдік 
беріп, жұмысқа жегеді.

Еріктің анасы Нюра жақсы адам. 
Тағанның әке-шешесін біледі. Шарапа-
тын көрген. Тағанға ішімдігін қойғызып, 
адам қатарына қосады. Тектілігін біледі, 
өйткені. Жақсылығын қайтарады. Еріктің 
жары да асыл жан. Соңында ол Тағанды 
ұнатып қалады. Ішсе де, бойында бір адал-
дықтың барын сезеді.

Ерік шетелдік аралармен елдің арасын 
будандастырып, соңында сол будан аралар 

«Адал болсаң, аштан өлесің...»
Атау кере – адамның өмірден өтеріндегі соңғы сусыны. Ал, өлшеп берілген 

өмірді қалай сүру өз қолыңда. Өкінбестей жақсылыққа толы ғұмыр кешсең, 
соңғы сусының да балдай болары һақ. Әйтпеген күнде керісінше... Оралхан 
Бөкейдің «Атау кере» повесінің негізгі идеясы осыған саяды. Дәл осы шығарма 
Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық академиялық қазақ драма театрында 
сахналанды. Қоюшы режиссері – театрдың көркемдік жетекшісі Айдын Сал-
бан. Композиторы – Серікжан Айтқалиев, қоюшы-суретші – Құралай Кагено-
ва, жарнама дизайнері –  Ұлпан Жолтай.
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анасын шағып өлтіреді. Өз бойындағы 
зұлымдық бал араларынан бір-ақ шықты. 
Бірақ, олар адамдар сияқты бір-біріне қа-
стық қылмайды екен.

Сонша жиған дәулеті бұйырмай өзі 
өсірген араның уынан өлген анасының 
өлімін көтере алмай, Ерік өзіне қол сала-
ды. 

– Ерікті тіптен жаман адам деуге бол-
майды. Оның да жүрегінде өз қыжылы 
бар. Бойындағы асау мінезін құрықтай 
алмай әлсіздік танытқаны болмаса, ең-
бекқор жігіт. Екінші жағынан қойылымды 
Еріксіз елестетіп көріңіз. Бұл – өмір заңы. 
Қараңғыны жарықтың жоқ кезі десек те, 
Еріктің өз ақиқаты, өмірде ұстанатын өз 
шындығы бар. Ерік жауыз болса, Таған 
ішімдікке әуес. Сондықтан, әр адам өмір-
де Еріктің де емес, Тағанның да емес, өз 
жолын тапса екен, – дейді Айдын Абзал-
бекұлы. 

Ал, таудағы қария бала сүйе алмаған 
соң, балалар үйінен бір ұл, бір қыз асы-
рап алып, екеуін қоспақшы болады. Таған 
мұны естіп, өмірден түңіле түседі. «Неге 
осы біз?..» деген сұрақ арқылы көрермен-
ге қоғамдағы өзекті мәселелерді астарлап 
жеткізіп отырады.

Жауыз Еріктің жасынан бірге өскен 
досы Тағанды енді адам бола бастағанда 

қайта ішкізіп жіберуі өмірдің ащы шын-
дығын көрсетті. Ал, алдап ішкізіп, соңын-
да соққыға жығып, «сен шіріген жұмы-
ртқасың, ешкімге керегің жоқ» деп үстіне 
түкіріп кетуі – тіпті, ауыр. Адалдық пен 
арамдық көз алдымызда арпалысып жат-
ты.

Еріктің маңындағы замандастары өз 
тілін ұмытқан мәңгүрттерге ұқсады. Мүм-
кін, бұл біреуге басқаша әсер еткен шығар. 
Әркімнің қабылдауы әр түрлі. Ал, Захар – 
Тағанның тағдырласы. Амалсыз, ішімдік-
тің кесірінен Марфаға тәуелді болған.

Шерхан Мұртаза мен Камал Смайлов-

тың арасындағы хат үзінділерін драмаға 
кіргізуі – режиссердің тосын шешімі. 
Қоғамдағы жемқорлық пен жатыпішерлік, 
ауаға ұшқан миллиардтар осы диалогта 
айтылды. Жалпы, Оралхан Бөкей шығар-
масындағы ой мен осы екі алып арасын-
дағы диалог бірін-бірі толықтырып жатыр. 

Көрерменнің әр көріністен кейінгі қол 
соғуынан қойылымның өте әсерлі болға-
нын аңғардық. Спектакль біткен соң та-
рамай тұрып алған халыққа әртістер қай-
та-қайта бас иді.

Спектакльде ащы юмор да бар. Көрер-
мен жалыққан жоқ. Декорация аз. Әр кей-
іпкер қолына жалпақ тақтай ұстап шыға-
ды. Мұны әркімнің мойнындағы сынағы, 
өз жүгі, қиындығы деп ұқтық. Киімдері де 
образды ашып тұрды. Бір уақыттан уақыт-
тың екінші бір кеңістігіне ауысып кететін 
тұстары да сәтті шыққан. Композитор мен 
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Қазақстан ерлер құрамасының 
көшбасшысы, әлемнің 50-ші ракет-
касы Александр Бублик Марсельде 
(Франция) ATP-250 санатындағы 
турнирдің ширек финалына өтіп 
онда  Француз (әлемнің 58-ші ракет-
касы) Грегуар Баррерді жеңді.

Александр бұл сында 6:4, 6:2 есебімен 
нық жеңіске жетті. Кездесу 1 сағат 4 ми-
нутқа созылды. Сондай-ақ, жеке кездесу-
лерде Бублик 3:2 есебімен алға шықты.

Естеріңізге сала кетейік, екі апта бұрын 
Баррер Француз Монпельесінде бірінші ай-
налымда Бубликті жеңген. Алдағы ширек фи-
налда қазақстандық Александр болгариялық 
Григор Димитров және Гийс Броувер (Нидер-
ланды) сынды матч жеңімпазымен сайысады.

Балдырғандар
бағындырған белес

Қарағандының «Скаут» футбол 
клубының командасы Abu Dhabi 
Cup – 2023 халықаралық турнирінің 
жеңімпазы атанды. 2013-2014 жылғы 
балдырғандар жаңадан келген ойын-
шылар арасында өткен жарыстардың 
күміс кезеңінде I орынға ие болды.

Аталған турнирді Біріккен Араб 
Әмірліктерінің астанасында «Манчестер 
Сити» ағылшын кәсіби футбол клубы 
өткізді. Дүбірлі додаға 10 жасқа дейінгі 
санатта 32 команда қатысты. «Скаут» клу-
бының негізін қалаушы және жаттықты-
рушы Федор Богатыревтың пікірінше, 
бәсекелестік өте жоғары болды. Финалда 
қарағандылықтар Англия құрамасын 2:0 
есебімен тізе бүктірген.

– Балалар үшін бұл өте үлкен тәжіри-
бе болды. Тек ойында ғана емес, олар-
дың көпшілігі, тіпті, бірінші рет ұшақпен 
ұшты. Ал кейбірі ешқашан шетелде 
болған емес. Жалпы, балалар өздерін 
байсалды ұстады. Командалық паста жақ-
сы жұмыс істеді. Бірінші күні олар аздап 
шатасып қалды. Алайда, келесі күні  жи-
нақталып, кәсіби ойын көрсетті, – дейді 
Федор Богатырев.

Турнир жеңімпаздары арасында Ан-
глияға тегін жолдама ойнатылды. Өкініш-
ке қарай, қарағандылық командаға бұл 
жолы сәттілік жетпеді. Бірақ, алда көпте-
ген жаңа жарыстар бар. Қазір олар Аста-
нада өтетін Қазақстан чемпионатына дай-
ындалуда. Ал жазда Ташкентке футбол 
турниріне баратын болады.

● КОНЬКИ

Мұз айдында
мүдірмеді

Алматыда Медеу мұз айдынын-
да конькимен жүгіру спортынан 
Қазақстан Республикасы кубогінің 
жеңімпаздары анықталды.

Бұл сында әйелдер арасында Арина 
Ильященко, Алена Лифатова, Кристина 
Шумекова топ жарды. Ал, ерлер арасын-
дағы додада Дмитрий Филатов, Ақжол 
Нұралы, Мақсат Мұқаевтың жолы болып, 
жеңіске жетті. Еске сала кетейік, спортшы-
лар 1000 метр қашықтықта бақ сынасты.

● ТЕННИС

Алдағы сынға
Александр дайын

Орталық дәрігерлерінің айтуынша, баланың салмағы 
5055 грамм болып, табиғи жолмен дүниеге әкелді. Қазір 
анасы мен баласы дәрігерлердің бақылауында. Жағдайы 
қалыпты. 

Анасы Баян Жұрманбетованың айтуынша, бұл төртін-
ші перзенті. Үйде екі қызы мен ұлы күтуде. «Әуелі Алла, 
сосын орталық дәрігерлеріне алғысым шексіз», – дейді ол.  
Жалпы, салмағы үлкен балалардың тууы жиі кездеседі. 
Былтыр үлкен салмақта 54 нәресте, алып салмақта 10 
нәресте дүниеге келді. Оның ішінде, ең үлкен салмақ 6520 
грамм болды. Биылдың өзінде үлкен салмақты төрт  сәби 
дүниеге келді. 

Өз тілшімізден

Салмағы – 
5 кг 55 грамм!

Теміртау қаласының көпсалалы ана мен 
бала орталығында салмағы 5 келіден асқан 
сәби дүниеге келді. Акушерлік қызметте сал-
мағы 4000 грамнан асатын балалар үлкен 
саналса, 5000 грамнан асатындары алып ба-
лалар тобына жатады.

● СҮЙІНШІ!

Толқын Амантаева «Қара орамал» поэмасынан үзінділер 
оқып, көрініс қойды. Кешті ұйымдастырушылар тарапынан 
«Күршімнің қызы», «Толқиды Тобыл» сынды лирикалық 
туындылары оқылып, оқырманды бір серпілтті.

Ж.Тәшенев атындағы №54 орта мектептің өлеңге та-
лаптанып жүрген жоғары сынып оқушылары Кәусар Али-
бекова мен Сабина Изтөлеуова өз туындыларын ақынның 
мерейтойына тарту етті.

Кештің басқа да қонақтары ақын шығармашылығы-
ның қазақ әдебиетіндегі алатын орны туралы айтып, өлең-
дерінің өміршеңдігін, табиғилығын тілге тиек етті.

Кеш соңында кітапхана оқырманы Бірлік Төлепбек 
Ғалым Жайлыбайдың сөзіне жазылған «Есіл ағады» әнін 
әуелете орындады.

Жасөспірімдерге қызмет көрсету бөлімінің басшысы 
Бақыт Қазбекқызы қатысушыларға алғыс білдіріп, кіта-
пхана басшысының атынан Алғыс хаттарды табыстады. 
Әдеби-танымдық кешке қатысқан оқырмандар ақынның 

бірін-бірі толықтырып, тұтас ұлттың қасіретін көрсетеді.
Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжі студент-

тері Альбина Рахман, Ақнұр Рахманова, Жансая Жанатова, 

қазақылық пен сайын даланың иісі аңқыған өлеңдерінің 
ерекшелігін танып тарқасты.

 Суретті түсірген Еркебұлан ХАДЫЛБЕК

суретшінің жұмысы өзара үйлесіп тұр. 
Махаббат сезімі, жұбайлардың бір-бірі-
не ынтықтығы да сәтті қимылдарға 
құрылған. Өмірді көрдік. 

Алдап сыра ішкізетін тұсында Таған-
ның Ерікке: «Сені мен менен бір адам жа-
саса ғой...» дейтін тұсы бар. Мұнда бала 
күнгі досы қанша намысына тиіп, азапта-
са да, оны жамандыққа қимайтын Таған-
ның адалдығы, адамдығы жатыр. Бірақ, 
екеуі екі түрлі жолды таңдаған еді. Ал, 
Еріктің «Адал болсаң, аштан өлесің...» де-
уін  өмірдің ащы шындығы деп қарайтын-
дар жоқ емес... 
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