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Об итогах СЭР и исполнения республиканского бюджета за январь-апрель 2021 
года доложил председатель Национального банка Ерболат Досаев. В апреле т.г. ми-
ровая экономика продолжила восстановительный рост, несмотря на продолжаю-
щуюся третью волну пандемии и рекордное количество новых случаев заражения.

По словам Е. Досаева, фондовые рынки развитых стран продолжили расти на 
фоне объявления нового плана по поддержке экономики США на $4 трлн, уско-
рения темпов роста ВВП США в 1 квартале т.г. до 6,4% и сильной корпоративной 
отчетности компаний. В апреле т.г. индекс S&P 500 прибавил 5,2%, Dow Jones – 
2,7%, NASDAQ – 5,9%. В результате улучшения эпидемиологической ситуации вос-
становление в ЕС в апреле т.г. превысило ожидания на фоне возобновления роста 
сектора услуг. PMI Еврозоны за апрель т.г. достиг 53,8. На фоне роста производ-
ства, спроса и опережающего восстановления сферы услуг глобальный индекс эко-
номической активности в апреле т.г. достиг 11-летнего максимума – 56,3 пунктов. 
Наибольший вклад в индекс внесли США, Великобритания и Австралия. В Японии 
отмечался слабый рост экономической активности, в то время как в Бразилии и 
Индии из-за роста заболеваемости коронавирусом зафиксировано снижение пока-
зателя. В Казахстане индекс деловой активности второй месяц подряд сохраняется 
в зоне роста. В апреле т.г. он составил 50,5 пункта благодаря продолжающемуся вос-
становлению в секторе услуг и промышленности. Рост цен на мировых товарных 
рынках в сочетании с фискальными и денежно-кредитными стимулами развитых 
стран обеспечили рост инфляции и инфляционных ожиданий.

«За последний год совокупный баланс 6 ключевых мировых центральных бан-
ков, включая ФРС США, ЕЦБ и Банк Японии, увеличился с $15 до 25 трлн и про-
должает расти, обновляя исторические рекорды», – сообщил Е. Досаев.

По данным ФАО ООН, индекс продовольственных цен растет 11-й месяц под-
ряд и в апреле т.г. достиг 120,9 пункта, что является самым высоким значением с 
мая 2014 года в результате роста цен на сахар, а также на растительные масла, мясо, 
зерновые и молочную продукцию. Индекс Bloomberg Grains по биржевым котиров-
кам ключевых зерновых товаров в апреле т.г. повысился на 8% – максимум за 8 лет.

Из-за повышения цен на сырьевые товары и обесценения валют ЕМ, инфляция 
складывается выше ожиданий в развивающихся странах, что вынуждает централь-
ные банки начинать переход к нейтральной монетарной политике.

С начала т.г. ряд центробанков развивающихся стран повысил процентные став-
ки – в Бразилии, Турции и России. Центральный Банк России в апреле т.г. снова по-
высил ключевую ставку на 50 б.п. до 5%. В апреле т.г. инфляция в Казахстане сохра-
нилась на уровне предыдущего месяца – 7,0% при замедлении продовольственной 
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2021 жылғы қаңтар-сәуірдегі ӘЭД қорытындысы және республикалық бюджеттің орын-
далуы туралы Ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев баяндады. Биылғы жылғы сәуірде пан-
демияның жалғасып жатқан үшінші толқыны мен жаңа жұқтыру жағдайларының рекордтық 
санына қарамастан, әлемдік экономиканың қалпына келуі жалғасты.

Е. Досаевтың айтуынша, $4 трлн-ға АҚШ экономикасын қолдау жөніндегі жаңа жоспар-
ды жариялау, биылғы жылғы 1-ші тоқсанда АҚШ ЖІӨ өсу қарқынын 6,4%-ға дейін жеделде-
ту және компаниялардың күшті корпоративтік есептілігі аясында дамыған елдердің қор на-
рықтарының өсуі жалғасты. Биылғы жылғы сәуірде S&P 500 индексі 5,2%, Dow Jones – 2,7%, 
NASDAQ – 5,9% қосты.

Эпидемиологиялық ахуалдың жақсаруы нәтижесінде биылғы жылғы сәуірде Еуроодақта 
қалпына келу қызмет көрсету секторының қайта өсуі аясындағы күтуден асып түсті. Еуроай-
мақтың PMI осы жылғы сәуірде 53,8-ге жетті. Өндірістің өсуі, сұраныс және қызмет көрсету 
саласының озық қалпына келуі аясында биылғы жылғы сәуірде экономикалық белсенділіктің 
жаһандық индексі 11 жылдық ең жоғары көрсеткіш – 56,3 тармаққа жетті. Индекске ең көп 
үлес қосқан елдер – АҚШ, Ұлыбритания және Австралия. Жапонияда экономикалық белсен-
діліктің әлсіз өсуі байқалды, ал Бразилияда және Үндістанда короновируспен аурулардың өсуі 
себебінен көрсеткіштің төмендеуі тіркелді. Қазақстанда іскерлік белсенділік индексі екі ай қа-
тарынан өсу аймағында сақталуда. Биылғы жылғы сәуірде ол қызмет көрсету және өнеркәсіп 
секторында қалпына келудің жалғасуына байланысты 50,5 тармақ болды. Әлемдік тауар на-
рықтарындағы бағаның өсуі дамыған елдерде фискалдық және ақша-кредиттік ынталандыру-
мен бірге инфляция мен инфляциялық күтулердің өсуін қамтамасыз етті.

«Соңғы жылы АҚШ ФРЖ, ЕОБ және Жапония Банкін қоса алғанда, 6 негізгі әлемдік ор-
талық банктің жиынтық балансы $15 трлн-нан $25 трлн-ға дейін өсті және тарихи рекордтар-
ды жаңартып, өсуді жалғастыруда», – деді Е. Досаев.

БҰҰ ФАО деректері бойынша азық-түлік бағасының индексі қатарынан 11 ай бойы өсіп 
келеді және биылғы жылғы сәуірде 120,9 тармаққа жетті, бұл қант, сондай-ақ өсімдік майы, ет, 
астық және сүт өнімдері бағасының өсуі нәтижесінде 2014 жылғы мамырдан бастап ең жоғары 
мән болып табылады. Биылғы жылғы сәуірде негізгі астық тауарларының биржалық баға бел-
гілеуі бойынша Bloomberg Grains индексі 8 жылғы ең жоғары көрсеткіш – 8%-ға артты. Шикі-
зат тауарларына бағаның өсуіне және дамушы елдер валюталарының құнсыздануына бай-
ланысты инфляция дамушы елдерде күткеннен жоғары қалыптасуда, бұл орталық банктерді 
бейтарап монетарлық саясатқа көшуді бастауға мәжбүр етеді. Биылғы жылдың басынан бастап 
дамушы елдердің бірқатар орталық банктері – Бразилияда, Түркияда және Ресейде пайыздық 
ставкаларды көтерді. Биылғы жылғы сәуірде Ресейдің Орталық Банкі тағы да негізгі ставканы 
5%-ға дейін 50 базалық тармаққа көтерді.

ҚР Премьер-Министрі Асқар  
Маминнің төрағалығымен  
өткен Үкімет отырысында  
еліміздің әлеуметтік- 
экономикалық дамуының  
және 2021 жылғы қаңтар- 
сәуірдегі республикалық  
бюджеттің атқарылуының  
қорытындысы қаралды.

На заседании Правительства  
под председательством  
Премьер-Министра  
РК Аскара Мамина  
рассмотрены итоги  
социально-экономи- 
ческого развития  
страны и исполнения  
республиканского  
бюджета за январь- 
апрель 2021 года.
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инфляции и ускорении непродовольственного и сервисного компонентов. Продо-
вольственная инфляция замедлилась с 10,7% до 9,8% на фоне замедления роста цен 
на хлебобулочные изделия, мясо, сахар и плодоовощную продукцию.

На фоне возобновления деловой активности, восстановления доходов населе-
ния и роста импорта непродовольственная инфляция ускорилась с 5,6% до 6,4%. 
Месячный рост цен на непродовольственные товары демонстрирует максимальное 
значение с октября 2017 года. Ускорились темпы роста цен на одежду и обувь до 
5,5% в годовом выражении. Также наблюдается скачок цен на бензин с начала т.г. 
на 11,6% на фоне снижения внутреннего предложения и повышения тарифов на 
перевозку нефтепродуктов. Как отметил глава Нацбанка, инфляция платных услуг 
ускорилась с 3,7% до 4,1% ввиду ухода из расчета низкой базы прошлого года в ка-
тегории регулируемых коммунальных услуг, а также удорожания отдельных рыноч-
ных услуг. 27 апреля т.г. Национальный банк принял решение о сохранении базовой 
ставки на уровне 9 % годовых с коридором +/-1,0 п.п. на фоне сохранения действия 
проинфляционных факторов, связанных с ростом внешних цен на продовольствен-
ные товары, ускорением инфляции в странах – торговых партнерах. Негативный 
риск-сентимент, связанный с увеличением случаев COVID-19 в мире, продолжает 
оказывать давление на валюты и рынки развивающихся стран, в том числе РК. Не-
резиденты сократили позиции в ГЦБ РК на $248 млн в апреле т.г. За апрель т.г. на 
фоне сокращения инвестиций нерезидентов и волатильности на внешних рынках 
курс тенге ослаб на 1% до 429,02 тенге за $1.

В результате нетто-оттоки иностранного капитала из стран ЕМ и волатильность 
цен на нефть продолжают оказывать влияние на обменный курс тенге. По состоя-
нию на 11 мая т.г. курс тенге сложился на уровне 427,22 тенге за $1. В 1 квартале т.г. 
текущий счет платежного баланса сложился с дефицитом в (-) $1,2 млрд в связи со 
снижением экспорта товаров на 19,9% или на $2,9 млрд и ростом импортных пото-
ков на 4,8% или на $0,4 млрд до $7,6 млрд.

«Импорт товаров вырос на фоне восстановления деловой активности и отло-
женного внутреннего спроса за счет увеличения ввоза потребительских непродо-
вольственных и инвестиционных товаров. Наибольший рост отмечается во ввозе 
таких товаров, как автомобили, одежда и компьютеры. Рост по этим группам това-
ров в сравнении с 1 кварталом 2020 года составил $458 млн», – сообщил Е. Досаев.

Активы Национального фонда на конец апреля т.г. составили $57,6 млрд, увели-
чившись за месяц на $530 млн. В апреле т.г. для обеспечения выделения целевого и 
гарантированного трансфертов на 333 млрд тг было продано $788 млн. Инвести-
ционный доход Национального фонда за апрель т.г. составил $1,1 млрд или 2%, при 
этом рост портфеля акций составил $734 млн, портфеля облигаций $278 млн и золо-
та на $106 млн. С начала т.г. инвестиционный доход Национального фонда составил 
$940 млн или 1,7%, преимущественно благодаря восстановлению на рынке облига-
ций в апреле т.г. и росту на рынке акций. Золотовалютные резервы на конец апреля 
т.г. составили $34,2 млрд, увеличившись за месяц на $689 млн. Рост портфеля золота 
на $1,3 млрд на фоне восстановления цены на 5% с $1685 до $1769 за унцию ком-
пенсировал снижение активов в свободно конвертируемой валюте. В мае т.г. продол-
жился рост цены на золото, составив на 11 мая $1841 за унцию. Активы в свободно 
конвертируемой валюте снизились за апрель т.г. на $635 млн, в том числе за счет сни-
жения объема депозитов клиентов в НБ на $472 млн и выплаты госдолга на $88 млн. 
Таким образом, валовые международные резервы в апреле т.г. составили $91,8 млрд, 
увеличившись на $1,2 млрд. Пенсионные активы ЕНПФ с начала т.г. снизились на 
0,3 трлн тг или 2,3% до 12,6 трлн тг из-за досрочного изъятия населением средств.

По словам Е. Досаева, размер начисленного инвестиционного дохода с начала т.г. 
составил 488,5 млрд тг. По итогам 4 месяца т.г. получена доходность в размере 3,8% 
при инфляции 2,7%. Реальная доходность обеспечена в результате инвестиционной 
деятельности, а также рыночной и курсовой переоценки пенсионных активов.

На 11 мая т.г. количество исполненных заявлений вкладчиков на досрочное изъ-
ятие пенсионных накоплений составило 266,8 тыс. на сумму 1,3 трлн тг. При этом 
наблюдается снижение объема ежемесячных изъятий пенсионных начислений: 
643,4 млрд тг в феврале, 302,1 млрд тг в марте, 283,0 млрд тг в апреле т.г. На решение 
жилищных вопросов направляется 99,4% изъятых накоплений. На лечение исполь-
зовано 4,7 млрд тг, в доверительное управление переданы пенсионные накопления 
1 478 граждан на сумму 3,4 млрд тг в 4 управляющие компании. В разрезе регионов 
на долю Мангистауской области, городов Алматы и Нур-Султан приходится 58,4% 
всего объема изъятий. Депозиты в банковской системе с начала года увеличились на 
5,8% до 23,4 трлн тг, в т.ч. в национальной валюте – на 6,5% или 896,1 млрд тг до 14,8 
трлн тг, в иностранной валюте – на 4,8% или 392,5 млрд тг до 8,6 трлн тг.
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Биылғы жылғы сәуірде Қазақстанда инфляция азық-түлік инфляциясының баяулауы және 
азық-түлікке жатпайтын және сервистік компоненттердің жеделдеуі кезінде өткен айдағы 7,0% 
деңгейінде сақталды. Іскерлік белсенділіктің жандануы, халық кірістерінің қалпына келуі және 
импорттың өсуі аясында азық-түлікке жатпайтын инфляция 5,6%-дан 6,4%-ға дейін жедел-
деді. Азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасының ай сайынғы өсуі 2017 жылғы қазан айынан 
бастап ең жоғары мәнді көрсетеді. Киім-кешек пен аяқ киімге бағаның өсу қарқыны жылдық 
мәнде 5,5%-ға дейін жеделдеді. Сонымен бірге мұнай өнімдерін тасымалдау тарифтерінің ар-
туы нәтижесінде ішкі ұсыныстың төмендеуі аясында биылғы жылдың басынан бастап бензин 
бағасының 11,6%-ға өсуі байқалады. Ақылы қызметтер инфляциясы реттелетін коммуналдық 
қызметтер санатында өткен жылдың төмен базасы есебінен кетуге байланысты сондай-ақ же-
келеген нарықтық қызметтердің қымбаттауына байланысты 3,7%-дан 4,1%-ға дейін жеделдеді.  
Биылғы жылғы 27 сәуірде Ұлттық Банк азық-түлік тауарларына сыртқы бағалардың өсуіне, сау- 
да әріптес елдердегі инфляцияның жеделдеуіне байланысты проинфляциялық факторлардың 
сақталу аясында +/-1,0 пайыздық тармақ дәлізімен жылдық 9% деңгейінде базалық ставканы 
сақтау туралы шешім қабылдады.

Әлемде COVID-19 жағдайларының ұлғаюына байланысты теріс тәуекел-сентимент дамушы 
нарықтардың, оның ішінде ҚР валюталары мен нарықтарына қысым көрсетуді жалғастыруда. 
Биылғы жылғы сәуірде бейрезиденттер ҚР мемлекеттік бағалы қағаздардағы позицияларын

$248 млн-ға қысқартты. Биылғы жылғы сәуірде бейрезиденттердің инвестицияларының 
қысқаруы және сыртқы нарықтардағы құбылмалылық аясында теңге бағамы $1 үшін 429,02 
теңгеге дейін 1%-ға әлсіреді.

Нәтижесінде шетел капиталының ЕМ елдерінен нетто-әкетілуі және мұнай бағасының 
құбылмалылығы теңгенің айырбастау бағамына әсер етуді жалғастыруда. Биылғы жылғы 11 
мамырдағы жағдай бойынша теңге бағамы бір АҚШ доллары үшін 427,22 теңге деңгейінде 
қалыптасты.

Тауарлар экспортының 19,9%-ға немесе $2,9 млрд төмендеуі және импорт ағынының $7,6 
млрд дейін 4,8%-ға немесе $0,4 млрд өсуіне байланысты биылғы жылғы 1-тоқсанда төлем ба-
лансының ағымдағы шоты (-) $1,2 млрд дефицитпен қалыптасты.

«Тауарлар импорты азық-түлікке жатпайтын тұтынушылық және инвестициялық тауар-
ларды әкелудің ұлғаюы есебінен іскерлік белсенділіктің қалпына келуі және кейінге қалды-
рылған ішкі сұраныс аясында өсті. Автомобильдер, киім-кешек және компьютерлер сияқты 
тауарларды әкелуде барынша көп өсу байқалады. Тауарлардың осы топтары бойынша өсу 
2020 жылғы 1-тоқсанмен салыстырғанда $458 млн құрады», – деді Е. Досаев.. Ұлттық қор-
дың активтері биылғы жылғы сәуірдің аяғында бір айда $530 млн ұлғайып, $57,6 млрд құрады. 
Биылғы жылғы сәуірде 333 млрд теңгеге нысаналы және кепілдендірілген трансферттер бөлуді 
қамтамасыз ету үшін $788 млн сатылды. Ұлттық қордың инвестициялық кірісі биылғы жылғы 
сәуірде $1,1 млрд немесе 2% болды, бұл ретте акциялар портфелінің өсуі $734 млн, облига-
циялар портфелінің өсуі $278 млн және алтынның өсуі $106 млн құрады. Биылғы жылдың 
басынан бастап Ұлттық қордың инвестициялық кірісі, негізінен биылғы жылғы сәуірде обли-
гациялар нарығындағы қалпына келуі және акциялар нарығындағы өсуі арқасында $940 млн 
немесе 1,7% құрады.

Алтынвалюта резервтері биылғы жылғы сәуірдің аяғында бір айда $689 млн. ұлғайып, 
$34,2 млрд құрады. Бағаның бір унция үшін $1685-дан $1769 дейін 5%-ға қалпына келуі ая-
сында алтын портфелінің $1,3 млрд өсуі еркін конвертацияланатын валютадағы активтердің 
төмендеуін өтеді. Ағымдағы жылғы мамырда алтын бағасы өсуін жалғастыра отырып, 11 ма-
мырға бір унциясына $1841 құрады. Еркін конвертацияланатын валютадағы активтер биылғы 
жылғы сәуірде $635, оның ішінде клиенттердің Ұлттық Банктегі депозиттері көлемінің $472 
млн төмендеу және $88 млн мемлекеттік қарызды төлеу есебінен төмендеді. Осылайша, жалпы 
халықаралық резервтер биылғы жылғы сәуірде $1,2 млрд артып, $91,8 млрд құрады. Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері халықтың қаражатты мерзімінен 
бұрын алуына байланысты жыл басынан бастап 0,3 трлн теңгеге немесе 12,6 трлн теңгеге дей-
ін 2,3%-ға төмендеді.

Е. Досаевтың айтуынша, биылғы жылдың басынан бастап есептелген инвестициялық кіріс 
мөлшері 488,5 млрд теңге болды. Биылғы жылғы 4 айдың қорытындысы бойынша инфляция 
2,7% болған кезде 3,8% мөлшеріндегі кірістілік қамтамасыз етілді. Нақты кірістілік инвести-
циялық қызмет, сондай-ақ зейнетақы активтерін нарықтық және бағамдық қайта бағалау нәти-
жесінде қамтамасыз етілді. Биылғы жылғы 11 мамырдағы жағдай бойынша салымшылардың 
зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу бойынша орындалған өтініштерінің саны 1,3 
трлн теңге сомасына 266,8 мың болды. Бұл ретте зейнетақы аударымдарын ай сайынғы алу 
көлемінің төмендеуі байқалады: биылғы жылғы ақпанда 643,4 млрд теңге, наурызда 302,1 
млрд теңге, сәуірде 283,0 млрд теңге.

Тұрғын үй мәселелерін шешуге алынған жинақтардың 99,4%-ы бағытталды. Емделуге 4,7 
млрд теңге пайдаланылды, 1 478 азаматтың 3,4 млрд теңге сомасындағы зейнетақы жинақтары 
4 басқарушы компанияға сенімгерлік басқаруға берілді. Өңірлер бөлінісінде Маңғыстау облы-
сының, Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларының үлесіне барлық алынған жинақтар көлемінің 
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Әсем Жүніспекова хабарлағандай, жобаға бірінші бо-
лып Саран, Сәтбаев, Шахтинск қалалары және Абай ауда-
ны қосылды. Баяндамашының ақпараты бойынша, бірін-
ші тоқсанда «Еңбек» бағдарламасы бойынша 8 мыңға 
жуық тұрғын жұмысқа орналасты. Жұмыспен қамтудың 
жол картасы бойынша 10 мың жұмыс орны құрылды.

Қоғамдық жұмыстарға 2 563 адам орналасуға ниет біл-
дірді. Жастар тәжірибесіне 203 адам жіберілді. Жұмыс-
сыздар мамандықты тегін игере алады. Курстар «1С» 
бухгалтері, механизатор, қазандық қондырғыларының  
машинист-операторы, маникюр шебері, массаж жасау- 
шы, пішуші және т. б. мамандықтар бойынша жүргізіледі.

«Бастау бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіз-
деріне тегін оқытылады. Онлайн режимінде бірінші лек-
ке арналған курстар басталды. Биыл облыста барлығы 1 
250 адамды оқыту жоспарлануда. Жоба түлектері үшін 
шағын несиелер мен гранттарға қаражат қарастырылған.

Жұмыспен қамту жол картасы бойынша биыл өңір-
ге 22,8 млрд теңге бөлінді. Білім беру, денсаулық сақтау, 
спорт және ТКШ саласында 19 инфрақұрылымдық 
жоба іске асырылуда. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек жұ-
мыспен қамту бойынша тапсырма берді.

 – Біз тұрғындарды жұмысқа орналастыру бойынша бар-
лық міндеттемелерді орындауымыз керек. «Еңбек» 
және «Жұмыспен қамту жол картасы» бағдарлама-
ларының іске асырылуы тұрақты бақылауға алынған. 
«Алғашқы жұмыс орны» жобасына барлық қалалар 
мен аудандарда қаражат бөлу қажет. Мүгедек адамдар-
ды жұмысқа орналастыру бойынша жұмысты жандан-
дыру талап етіледі, – деп атап өтті өңір басшысы.

В результате уровень долларизации депозитов сложился на уровне 36,9% в марте 
2021 года. Вклады юридических лиц в январе-марте 2021 года увеличились на 5,3% 
до 11,9 трлн тг, физических лиц – на 6,4% до 11,5 трлн тг. Кредитный портфель по 
состоянию на 1 апреля т.г. составил 14,8 трлн тг, увеличившись с начала т.г. на 1,2% 
или 169,6 млрд тг.

Стоимость кредитных ресурсов реальному сектору экономики снизилась до 
11,5% по сравнению с 12,5% в марте прошлого года. Для поддержки экономики 
продолжается реализация антикризисных инициатив Главы Государства. По Про-
грамме «Экономика простых вещей» по состоянию на 6 мая т.г. в БВУ поступили 
1 507 заявок на 1,18 трлн тг, одобрен 961 проект на сумму 785,2 млрд тг.

По Программе льготного кредитования субъектов предпринимательства на 6 
мая предпринимателями подана 3 031 заявка на 755,3 млрд тг, из них одобрены 2 
205 заявок на 596,8 млрд тг, выданы 8 272 займа на 837,5 млрд тг, в т.ч. 3 606 займов 
на 265,2 млрд тг за счет денег, поступивших от погашения ранее выданных займов.

По программе «7-20-25» на 6 мая 2021 года получены 59 070 заявок на 709,3 
млрд тг, одобрены 34 573 заявки на 416,9 млрд тг. По рыночной ипотечной про-
грамме «Баспана Хит» на 6 мая 2021 года получены 127 578 заявок на 1,2 трлн тг, 
одобрены 69 099 заявок на 651,6 млрд тг.

5 мая 2021 года Национальный Банк опубликовал доклад «Цифровой тенге» 
для публичных обсуждений и всестороннего изучения преимуществ и рисков с 
определением задач, решаемых цифровой валютой, способа их эмиссии и распро-
странения, используемой технологии, влияния на денежно-кредитную политику, 
финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

В докладе освещены вопросы технологической и экономической природы циф-
ровой валюты, подходы Национального Банка к исследованию и внедрению циф-
рового тенге, предварительная оценка потенциальных эффектов, а также описание 
пилотного проекта.

По результатам исследования потенциальных эффектов от внедрения, по итогам 
пилотного проекта и обсуждения с заинтересованными сторонами будет принято 
решение о необходимости внедрения цифрового тенге и разработана дорожная 
карта. Пилотный проект будет реализовываться во второй половине 2021 года. 

Как сообщила Асем Джунуспекова, первыми в про-
ект включились Сарань, Сатпаев, Шахтинск и Абайский 
район. По информации докладчика, в первом квартале 
по программе «Еңбек» работу уже получили около 8 
тысяч жителей. По Дорожной карте занятости создано 
10 тысяч рабочих мест.

На общественные работы пожелали устроиться 2 563 
человека. На молодёжную практику направлены 203. 
Безработные могут бесплатно получить профессию. 
Курсы проводятся по специальностям: бухгалтер «1С», 
механизатор, машинист-оператор котельных установок, 
мастер маникюра, массажист, закройщик и др.

По проекту «Бастау бизнес» бесплатно обучают ос-
новам предпринимательства. В режиме онлайн стартова-
ли курсы для первого потока. Всего в этом году в области 
планируется обучить 1 250 человек. Предусмотрены сред-
ства на микрокредиты и гранты для выпускников проекта.

По Дорожной карте занятости в этом году региону 
выделено 22,8 млрд тенге. Реализуются 19 инфраструк-
турных проектов в сфере образования, здравоохране-
ния, спорта и ЖКХ. Аким области Женис Касымбек дал 
поручения по обеспечению занятости.

 – Мы должны выполнить все взятые обязательства по 
трудоустройству наших жителей. На постоянном 
контроле находится реализация программ «Еңбек» 
и «Дорожная карта занятости». Средства на проект 
«Первое рабочее место» необходимо выделить во 
всех городах и районах. Требуется активизировать ра-
боту по трудоустройству лиц с инвалидностью, – под-
черкнул глава региона. 
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Ол туралы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеу- 
меттік бағдарламалар басқармасының басшысы Әсем 
Жүніспекова онлайн режимде өткен аппараттық кеңесте 
егжей-тегжейлі айтып берді.

«Бірінші жұмыс орны» жобасына ЖОО мен кол-
ледж түлектері, сондай-ақ 29 жасқа дейінгі NEET сана-
тындағы жастар қатыса алады.

Кәсіпорын мен жұмыспен қамту орталығы арасын-
дағы шарт бойынша кемінде екі жыл мерзімге жұмыс 
ұсынылады. Бірінші жылы жергілікті бюджет қаража-
тынан жұмыс беруші 20 АЕК (58 340 тг.) мөлшерінде ай 
сайынғы субсидия алады.

58,4%-ы тиесілі. Банк жүйесіндегі депозиттер жыл басынан бері 23,4 трлн теңгеге дейін 5,8%-ға, 
оның ішінде ұлттық валютада – 6,5%-ға немесе 14,8 трлн теңгеге дейін 896,1 млрд теңгеге, шетел 
валютасында – 4,8%-ға немесе 8,6 трлн теңгеге дейін 392,5 млрд теңгеге ұлғайды. Нәтижесінде 
депозиттерді долларландыру деңгейі 2021 жылғы наурызда 36,9% деңгейінде қалыптасты.

2021 жылғы қаңтар-наурызда заңды тұлғалардың салымдары 11,9 трлн теңгеге дейін 5,3%-
ға, жеке тұлғалар салымдары 11,5 трлн теңгеге дейін 6,4%-ға ұлғайды. Кредиттік портфель осы 
жылдың басынан бастап 1,2%-ға немесе 169,6 млрд теңгеге ұлғайып, биылғы жылғы 1 сәуірдегі 
жағдай бойынша 14,8 трлн теңгені құрады. Экономиканың нақты секторына кредиттік ресур-
стардың құны өткен жылғы наурыздағы 12,5%-бен салыстырғанда 11,5%-ға дейін төмендеді.

Экономиканы қолдау үшін Мемлекет басшысының дағдарысқа қарсы бастамаларын іске 
асыру жалғасуда. «Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы бойынша биылғы жылғы 
6 мамырдағы жағдай бойынша екінші деңгейдегі банктерге 1,18 трлн теңгеге 1 507 өтінім келіп 
түсті, 785,2 млрд теңге сомасына 961 жоба мақұлданды. Кәсіпкерлік субъектілерін жеңілдікпен 
кредиттеу бағдарламасы бойынша биылғы жылғы 6 мамырда кәсіпкерлер 755,3 млрд теңгеге 3 
031 өтінім берді, оның ішінде 596,8 млрд теңгеге 2 205 өтінім мақұлданды, 837,5 млрд теңгеге 8 
272 қарыз берілді, оның ішінде 265,2 млрд теңгеге 3 606 қарыз бұрын берілген қарыздарды өте-
уден түскен ақша есебінен берілді. «7-20-25» бағдарламасы бойынша 2021 жылғы 6 мамырда 
709,3 млрд теңгеге 59 070 өтінім келіп түсті, 416,9 млрд теңгеге 34 573 өтінім мақұлданды. «Бас-
пана хит» нарықтық ипотекалық бағдарлама бойынша 2021 жылғы 6 мамырда 1,2 трлн теңгеге 
127 578 өтінім келіп түсті, 651,6 млрд теңгеге 69 099 өтінім мақұлданды. Биылғы жылғы 5 ма-
мырда Ұлттық Банк цифрлық валюта шешетін міндеттерді, оларды шығару және тарату әдісін, 
қолданылатын технологияны, ақша-кредит саясатына, қаржылық тұрақтылыққа және төлем 
қызметтері нарығына әсерін анықтай отырып, жария талқылау үшін және артықшылықтар мен 
тәуекелдерді жан-жақты зерттеу үшін «Цифрлық теңге» баяндамасын жариялады.

Баяндамада цифрлық валютаның технологиялық және экономикалық сипаты, Ұлттық Банктің 
цифрлық теңгені зерттеу және енгізу тәсілдері, ықтимал әсерлерді алдын ала бағалау, сондай-ақ 
пилоттық жобаның сипаттамасы мәселелері қамтылған. Енгізудің ықтимал әсерлерін зерттеу 
нәтижелері, пилоттық жобаның қорытындысы және мүдделі тараптармен талқылау бойынша 
цифрлық теңгені енгізу қажеттілігі туралы шешім қабылданады және Жол картасы әзірленетін 
болады. Пилоттық жоба 2021 жылдың екінші жартысында іске асырылатын болады. 

Подробно о нём рассказала руководитель Управле-
ния координации занятости и социальных программ 
Асем Джунуспекова на аппаратном совещании в режи-
ме онлайн.

Участниками проекта «Первое рабочее место» мо-
гут стать выпускники вузов и колледжей, а также моло-
дые люди категории NEET, в возрасте до 29 лет.

По договору между предприятием и Центром заня-
тости предоставляется работа на срок не менее двух лет. 
За первый год работодатель получит ежемесячные суб-
сидии в размере 20 МРП (58 340 тг.) из средств местно-
го бюджета.

Қарағанды облысында биыл 36 мыңнан  
астам адамды жұмыспен қамту  
жоспарлануда. Жұмыссыз жастарға  
көмектесу үшін «бірінші жұмыс  
орны» жаңа жобасы іске қосылды.

В Карагандинской области в этом  
году планируют трудоустроить  
свыше 36 тысяч человек. Для помощи  
безработной молодёжи заработал  
новый проект «Первое рабочее место».

Қарағанды облысында жұмыссыз жастарға арналған жаңа жоба іске қосылды
Новый проект для безработной молодёжи заработал в Карагандинской области
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Иммундау өнеркәсіп кәсіпорындарында орналасқан 
жерлеріне барып жүргізіледі. Мереке күндері, 1 және 
9 мамыр мерекелерінде, сондай-ақ демалыс күндері 
халыққа вакцинация жүргізу үшін Қарағанды, Темір-
тау, Жезқазған, Балқаш қалаларының орталық және 
қалалық саябақтарында жылжымалы медициналық 
кешендер жұмыс істейтін болды, – деп хабарлады 
Жеңіс Қасымбек.
Металлургтер қаласының Жастар ресурстық ор-

талығы «ақпараттық автобус» жобасын ұсынды. Екі 
тілде жарқын баннері бар көлік «Вакцинация туралы 
біліңіз!» деген үндеумен Теміртаудың орталық көше-
лерімен жүреді. Автобус адам көп жиналатын жерлер-
де тоқтайды, дәрігерлер барлық адамдарға иммундау 
туралы кеңес береді.

 – Біз үнемі түсіндіру жұмыстарымен айналысамыз, – 
дейді Жастар ресурстық орталығының директоры 
Айдын Жұмагелдінов. – Бұрын парақшалар тара-
тылды. Осы бағыттағы қызметіміз тиімді болуы үшін 
біз ақпараттық автобусты іске қосу бастамасын алға 
тарттық. Енді адамдарға вакцинация бұрынғы өмірге 
оралудың жалғыз жолы екенін түсіндіру қажет. Дәрі-
гер болмаса бұл туралы кім нақты және толық ақпа-
рат бере алады.
Орталық қызметкері мен еріктілер халыққа бетперде 

мен парақшалар таратқан кезде, жергілікті емханалар-
дың екі дәрігері вакцинация туралы айтады. Теміртаудың 
кез келген тұрғыны автобусқа кіріп, өзін қызықтырған 
сұрағын қоя алады. Негізінен тұрғындар вакцинаның 
қалай әсер ететініне, кімге егуге болмайтынына, қайда 
вакцинациялауға қатысты сауалдар қояды.

Айдын Жұмагелдіновтың айтуынша, теміртау-
лықтарға идея ұнады. Автобус баратын тұрақты нүк-
телер бар. Негізінен иммундау бойынша сұрақтармен 
орта және егде жастағы адамдар жүгінеді.

Ақпараттық автобустың жүру кестесін орталықтың 
Instagram-парақшасынан білуге болады.

Медиктердің көшпелі бригадалары шахталарда жұ-
мыс істеп жатыр. Кәсіпорындардың қызметкерлері 
ғана емес, олардың отбасы мүшелері де тегін вакцина-
циядан өте алады.

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ Көмір департа-
ментінің кәсіпорындары Шахтинск, Абай, Саран және 
Қарағанды қалаларында орналасқан. Көшпелі медици-
налық бригадалар аумақтық түрде ұйымдастырылған. 
В.И. Ленин атындағы шахтаға және «Шахтинская» 
шахтасына – Шахтинск қаласының «Болашақ» емха-
насы, «Саран» шахтасына – Саран қаласының емха-
насы қызмет көрсетеді, ал қалған шахталар мен жерүсті 
кәсіпорындарына Қарағандыдан бригадалар шығады.

Екпелерді Қарағанды фармацевтикалық кешені өн-
дірген ресейлік «Спутник V» препаратымен жасай-
ды. Вакцинация ерікті. Вакцинаның қажетті көлемін 
жеткізу үшін кәсіпорында ниет білдірушілердің тізімі 
алдын-ала дайындалады.

 – Шахталарда тығыз байланыста жұмыс істейтін 
адамдар көп. Вакцинация жаппай жұқтырудың алдын 
алуға көмектеседі, – деп атап өтті «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ Көмір департаментінің медициналық 
мәселелер жөніндегі директоры Илья Вальштейн.
И.А. Костенко атындағы шахтада алғашқы вакци-

наны директор Сергей Мустивко алды. Ол қызметкер-
лерге үлгі беруге шешім қабылдағанын айтты.

день. Для удобства людей прививочные кабинеты 
открыты в четырёх крупных торговых центрах и на 
этой неделе появятся ещё в трёх. К пенсионерам на 
дом приезжают мобильные бригады. Иммуниза-
ция проводится на промышленных предприятиях 
с выездом на место. В праздничные дни, 1 и 9 мая, а 
также в связанные с ними выходные в центральных 
и городских парках Караганды, Темиртау, Жезказга-
на, Балхаша действовали передвижные медицинские 
комплексы, в том числе для проведения вакцинации 
населения, – сообщил Женис Касымбек.
Молодёжный ресурсный центр города металлургов 

инициировал проект «Информационный автобус». 
Транспорт с ярким баннером на двух языках «Узнай 
о вакцинировании здесь!» ездит по центральным ули-
цам Темиртау. Автобус останавливается в самых люд-
ных местах, и врачи консультируют всех желающих по 
поводу иммунизации.

 – Мы занимаемся разъяснительной работой постоян-
но, – говорит директор Молодёжного ресурсного 
центра Айдын Жумагельдинов. – Раньше просто 
раздавали листовки. Чтобы наша деятельность в этом 
направлении была более эффективной, мы вышли с 
инициативой запустить инфоавтобус. Сейчас необ-
ходимо объяснять людям, что вакцинация – един-
ственный способ вернуться к прежней жизни. А кто 
лучше об этом расскажет, как не врач.
В то время как сотрудник центра и волонтёр разда-

ют маски и листовки населению, два врача местных по-
ликлиник рассказывают о вакцинации. Любой житель 
Темиртау может зайти в автобус и задать интересую-
щий его вопрос. В основном жители интересуются, как 
действует вакцина, кому можно и кому нельзя приви-
ваться, где можно вакцинироваться.

По словам Айдына Жумагельдинова, темиртаусцам 
идея понравилась. Есть уже постоянные точки, ко-
торые посещает автобус. В основном с вопросами по 
иммунизации обращаются люди среднего и старшего 
возраста.

График курсирования инфоавтобуса можно узнать в 
Instagram центра.

Выездные бригады медиков работают на шахтах. 
Бесплатно привиться могут не только работники пред-
приятий, но и члены их семей.

Предприятия Угольного департамента АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау» находятся в разных городах: 
Шахтинске, Абае, Сарани и Караганде. Выездные ме-
дицинские бригады организованы территориально. 
Шахты имени В. И. Ленина и «Шахтинская» обслу-
живаются поликлиникой «Болашак» города Шахтин-
ска, «Саранская» – поликлиникой города Сарани, а на 
остальные шахты и поверхностные предприятия выез-
жают бригады из Караганды.

Прививки делают российским препаратом «Спут-
ник V», произведённым Карагандинским фармацевти-
ческим комплексом. Вакцинация добровольная. Спи-
ски желающих заранее готовят на предприятии, чтобы 
доставить необходимый объём вакцины.

 – На шахтах в тесном контакте работает много людей. 
Вакцинация поможет предотвратить массовое зара-
жение, – отметил директор по медицинским вопро-
сам Угольного департамента АО «АрселорМиттал 
Темиртау» Илья Вальштейн.

8

Қарағанды облысында коронавирусқа  
қарсы жаппай вакцинация қарқынды жүруде.  

Үкімет отырысында облыс әкімі Жеңіс  
Қасымбек өңірдегі эпидемиологиялық ахуал  

және егу науқанының барысы туралы  
премьер-министр Асқар Маминге баяндады.
Вакцинацияны мүмкіндігінше қол жетімді ету бой-

ынша жұмыстар атқарылуда. Мамыр мерекелерінде 
жылжымалы медициналық кешендер ірі қалалардың 
саябақтарында жұмыс істейтін болды.

 – Облыста 115 егу кабинеті ашылды, олардың өткізу 
қабілеті – күніне 8-9 мың адам. Адамдарға ыңғайлы 
болу үшін екпе кабинеттері төрт ірі сауда орталығын-
да ашылып, осы аптада тағы үшеуінде пайда болды. 
Зейнеткерлерге үйге мобильді бригадалар келеді. 

В Карагандинской области полным ходом  
идёт массовая вакцинация против корона- 
вируса. Об эпидситуации в регионе и ходе  
прививочной кампании аким области Женис  
Касымбек доложил премьер-министру Аскару  
Мамину на заседании правительства.

Вакцинацию стараются сделать максимально до-
ступной. В майские праздники передвижные медком-
плексы работали в парках крупных городов.

 – В области развёрнуто 115 прививочных кабинетов, 
их пропускная способность – 8-9 тысяч человек в 

Мы все хотим, чтобы  
жизнь вернулась в  

привычное русло

Біз барлығымыз  
өмірдің үйреншікті  
арнаға оралғанын  
қалаймыз
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 – Болезнь нередко развивается молниеносно. Многие 
к нам поступают уже в запущенном состоянии, с тя-
жёлыми осложнениями. И нам не всегда в таких случа-
ях удаётся помочь. Поэтому при первых же признаках 
обращайтесь к врачам, – советует Видади Джамалед-
динов. – Ведь всего за пару дней поражение лёгких 
может увеличиться с 5 до 50%.
Инфекционный госпиталь полностью обеспечен 

лекарственными препаратами и необходимым обору-
дованием. Здесь развёрнуто 104 койки, из них 23 – ре-
анимационных. Видади Джамаледдинов говорит, что 
ежесуточно к ним обращаются 113–115 человек.

 – У нас происходит сортировка больных после КТ. Те, 
у кого поражение лёгких менее 20%, отправляются в 
другие клиники. Мы работаем с наиболее тяжёлыми 
случаями. Сейчас у нас в стационаре 90 больных. Из 
них в реанимации девять человек. На ИВЛ пациентов 
нет. Всего в нашей клинике 23 аппарата искусствен-
ной вентиляция лёгких, 135 концентраторов, – рас-
сказывает заведующий инфекционным отделением.
Реанимационный блок оснащён централизованной 

подачей кислорода. Есть свой аппарат КТ. Для лечения 
в медучреждении используется противовирусная тера-
пия, плазмотерапия, антикоагулянты и др.

 – Уважаемые жители Карагандинской области, призы-
ваю вас не заниматься самолечением и вовремя обра-
щаться к медработникам. Мы очень хотим, чтобы вы 
уходили от нас живыми и здоровыми. Будьте бдитель-
ны, берегите себя и своих близких, соблюдайте все 
необходимые меры предосторожности! – обратился к 
жителям региона Видади Джамаледдинов.

Вакцинация ерікті болып табылады және барлық 
қауіпсіздік шараларын сақтай отырып жүргізіледі. Им-
мундау алдында дәрігер температураны, сатурацияны 
және қан қысымын өлшейді. Екпе алушы сауалнаманы 
толтырады және ықтимал жанама әсерлер туралы ха-
бардар етіледі.

Сантехпром компаниясының көптеген қызметкер-
лері коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинация 
пандемияны тоқтатудың жалғыз жолы екенін түсінеді.

 – Біз барлық сақтық шараларын сақтаймыз. Вакцина-
ция – бұл қосымша сақтандыру. Мен ешкімді жұқтыр- 
ғым келмейді және өзім ауырғым келмейді. Менің 
ұжымымда барлығы вакцинациялауға бел буды. Про-
цестің өзі тез өтті, – дейді дайын өнім учаскесінің бас- 
тығы Нина Яворская.

Бүгінде кәсіпорында 256 адам еңбек етеді. Қа-
уіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және қоршаған ор-
таны қорғау бөлімінің бастығы Сергей Маркарянның 
айтуынша, қызметкерлердің жартысы вакцинациялау- 
ға шешім қабылдаған. Бұл жерде дұрыс ақпарат пен  
вакцинация әдісі маңызды рөл атқарды.

 – Коронавирусқа қарсы мобильді бригадалар – бұл ке-
ремет идея. Біріншіден, адамдарды өндірістен шығару-
дың қажеті жоқ. Екіншіден, оларға қоғамдық көлікпен 
жүрудің, вакцинация орталығында кезекте тұрудың 
қажеті жоқ. Біз жалпы кәсіпорындағы медициналық 
комиссияларды өтумен айналысамыз. Бұл ыңғайлы, 
тез әрі қауіпсіз, – деп атап өтті Сергей Маркарян.

Вакцинация носит добровольный характер и прово-
дится с соблюдением всех мер безопасности. Перед им-
мунизацией медик измеряет температуру, сатурацию и 
давление. Получающий прививку заполняет анкету и 
информируется о возможных побочных эффектах.

Многие работники компании «Сантехпром» по-
нимают, что прививка от коронавирусной инфекции – 
единственный путь остановить пандемию.

 – Мы соблюдаем все меры предосторожности. А при-
вивка – это дополнительная страховка. Не хочу нико-
го заразить и сама не хочу болеть. В моём коллективе 
все спокойно решились на вакцинацию. Сам процесс 
прошёл быстро, – говорит начальник участка гото-
вой продукции Нина Яворская.

Сегодня на предприятии трудятся 256 человек. По 
словам начальника отдела техники безопасности, ох-
раны труда и охраны окружающей среды Сергея Мар-
каряна, половина сотрудников уже решили привиться. 
Свою роль в этом сыграла правильно поданная инфор-
мация и способ вакцинации.

 – Мобильные бригады, вакцинирующие от коронави-
руса, – отличная идея. Во-первых, не нужно отры-
вать людей от производства. Во-вторых, им нет на-
добности ехать в общественном транспорте, сидеть в 
очереди в Центре вакцинации. Мы практикуем про-
хождение медкомиссий на предприятии. Это удобно, 
быстро и безопасно, – отметил Сергей Маркарян.

ше қиындықтарға тап болмауы мүмкін. Дегенмен, КТ 
өкпенің зақымдануын көрсетеді.

 – Ауру тез дамиды. Көптеген адамдар бізге ауыр асқы-
нулармен, асқынған күйде келеді. Мұндай жағдайларда 
біз әрдайым көмектесе алмаймыз. Сондықтан, алғашқы 
белгілер пайда болған бетте дәрігерлерге хабарласыңыз- 
дар, – деп кеңес береді Видади Джамаледдинов.
Х.Ж. Мақажанов атындағы клиника дәрі-дәрмектер-

мен және қажетті жабдықтармен толық қамтамасыз етіл-
ген. Мұнда 104 төсек бар, оның 23-і реанимациялық. Ви-
дади Жамаледдинов тәулік сайын оларға 113–115 адам 
хабарласатынын айтады.

 – Бізде КТ-дан кейін науқастарды сұрыптау жүргізіледі. 
Өкпесінің зақымдануы 20%-дан аз адамдар басқа 
клиникаларға барады. Біз ең ауыр жағдайлармен жұ-
мыс істейміз. Қазір біздің стационарда 90 науқас бар. 
Оның ішінде тоғыз адам жан сақтау бөлімінде жатыр. 
ӨЖЖ-де емделушілер жоқ. Клиникамызда барлығы 
23 өкпені жасанды желдету аппараты, 135 концентра-
тор бар, – дейді инфекционист.
Реанимациялық блок орталықтандырылған оттегі 

жеткізумен жабдықталған. КТ аппараты бар. Емдеу үшін 
медициналық мекемеде вирусқа қарсы терапия, плазмо-
терапия, антикоагулянттар және т. б. қолданылады.

 – Құрметті Қарағанды облысының тұрғындары, сіздерді 
өзін-өзі емдеумен айналыспауға және медицина қызмет-
керлеріне уақытында жүгінуге шақырамын. Біз сіздердің 
аман-есен және дені сау болып кеткеніңізді қалаймыз. 
Сақ болыңыздар, өздеріңізді және жақындарыңызды 
қорғаңыздар, барлық сақтық шараларын сақтаңыздар! – 
деп Видади Жамаледдинов облыс тұрғындарына жүгінді.
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Дәрігерлердің айтуынша, COVID-19 дертінің  
қауіптілігі оның тез тарауында және дамуында.  

Бірнеше күннің ішінде өкпенің зақымдануы  
5-тен 50%-ға дейін артуы мүмкін. Х.Ж.  

Мақажанов атындағы клиниканың жұқпалы  
аурулар бөлімшесінің меңгерушісі Видади  

Жамаледдинов өзін-өзі емдеу және дәрігерлерге  
уақытылы жүгінбеудің соңы қандай қауіпті  

жағдайға әкеп соғатынын түсіндірді.
Коронавирустық инфекция – бұл өте алдамшы ауру. 

Көбінесе ол асимптоматикалық түрде дамиды. Науқас 
өзін қалыпты сезінуі мүмкін және тыныс алу кезінде ерек-

Қарағанды облысы әкімдігінің Баспасөз орталығы
Пресс-центр Акимата Карагандинской области

 – Ұжымдық иммунитет үшін халықтың басым бөлігі 
егілуі тиіс екені белгілі. Біз барлығымыз өмірдің үй-
реншікті арнаға оралғанын қалаймыз, – дейді кәсіп- 
орын басшысы.

Кейбір қызметкерлер өздерін ғана емес, жақында-
рын да қорғауға мүмкіндік алды. И.А. Костенко атын-
дағы шахтада, тік оқпандарды жөндеу учаскесінде жұ-
мыс істейтін Евгений Конечников қызымен бірге егілді.

 – Әрине, ойландық, бәрін алдын ала сараладық. Және 
екпе алу керек деген шешім қабылдадық. Біз өзіміз 
және туыстарымыз үшін үнемі ұйымдап, үрейленуді 
доғарғымыз келеді, – деді отағасы.

«Сантехпром» ЖШС санитарлық-техникалық мақ-
саттағы бұйымдарды өндіру зауытының 90-нан астам 
қызметкері COVID-19-ға қарсы екпе жасауға ниет 
білдірді. Тікелей жұмыс орнында тегін вакцинацияны 
Қалалық алғашқы медициналық-санитарлық көмек ор-
талығының дәрігерлері жүргізеді. Мобильді бригада 
құрамында дәрігер және екі медбике бар.

 – Негізінен бүгін біз 30 жастан асқан адамдарды вак-
цинациялаймыз. Екі адам артериялық гипертензияға 
байланысты уақытша медициналық көмек алды. Ем-
деуші дәрігерге барғаннан кейін және қан қысымы  
көрсеткіштерін түзеткеннен кейін олар вакцинация- 
дан өте алады, – деп түсіндірді жұқпалы аурулар 
жөніндегі дәрігер Александра Карпекина.

На шахте имени И.А. Костенко первым вакцину 
получил директор Сергей Мустивко. Он решил подать 
сотрудникам личный пример.

 – Как известно, для коллективного иммунитета должна 
привиться большая часть населения. Мы все хотим, 
чтобы жизнь вернулась в привычное русло, – говорит 
руководитель предприятия.
Некоторые сотрудники воспользовались возможно-

стью защитить не только себя, но и близких. Вместе с 
дочерью сделал прививку Евгений Наконечников, ра-
ботающий на шахте имени И. А. Костенко, на участке 
по ремонту вертикальных стволов.

 – Конечно, подумали, всё взвесили. И решили: приви-
ваться надо. Перестанем постоянно бояться за себя и 
родных, – поделился отец семейства.
Сделать прививку от COVID-19 изъявили желание 

более 90 сотрудников завода по производству изде-
лий санитарно-технического назначения ТОО «Сан-
техпром». Прямо на рабочем месте бесплатную вакци-
нацию проводят медики Городского центра первичной 
медико-санитарной помощи. В составе мобильной 
бригады врач и две медсестры.

 – В основном сегодня прививаем людей старше 30 
лет. Два человека уже получили временный медот-
вод в связи с артериальной гипертензией. После 
посещения своего лечащего врача и корректировки 
цифры давления они смогут привиться, – объяснила 
врач-инфекционист Александра Карпекина.

Коронавирусная инфекция – заболевание  
очень коварное. Нередко оно протекает  
бессимптомно. Больной может чувствовать  
себя нормально и не испытывать особых  
трудностей при дыхании. Тем не менее КТ  
показывает поражение лёгких. По словам  
медиков, коварство COVID-19 заключается  
и в стремительном развитии заболевания.

В чём опасность самолечения и несвоевременного 
обращения к врачам, объяснил заведующий инфекци-
онным отделением многопрофильной больницы имени 
профессора Х.Ж. Макажанова Видади Джамаледдинов.

Дәрігерлер қарағандылықтарды  
өзін-өзі емдеумен айналыспауға  

және КВИ алғашқы белгілері  
кезінде медициналық  

мекемелерге жүгінуге шақырады

Врачи призывают карагандинцев  
не заниматься самолечением  
и при первых же признаках КВИ  
обращаться в медучреждения
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Қарағандыда «Шаңырақ» көп балалы  
отбасыларды қолдау орталығы ашылды.  
Әлеуметтік тапсырысты «Talbesyk көп  

балалы аналар Одағы» қоғамдық  
бірлестігі жүзеге асырады.

Орталық көп балалы отбасыларға заңгерлік, психо-
логиялық және әлеуметтік көмек түрінде, оның ішінде 
денсаулық сақтау, білім беру, жұмысқа орналастыру, 
кәсіпкерлік, әлеуметтік көмек көрсету және тұрғын үй 
бағдарламаларын іске асыру мәселелері бойынша тегін 
консультациялық қызметтер көрсететін болады. Атап 
айтқанда, орталықта кәсіпкерлік бастамаларды қол-
дайды, бизнес-жоспарларды әзірлеу мен сүйемелдеуге 
қолдау көрсетеді, өз өндірісінің заттарын сату және т. 
б. бойынша IT саласындағы маркетологияны үйретеді.

 – Жұмысқа 10 көп балалы ананы жалдаймыз, олардың 
арасында заңгерлер, психологтар, әлеуметтанушылар  
және консультанттар бар. Біздің орталық тегін кеңес- 
тер беріп, мемлекеттік бағдарламаларды түсіндіріп, 
қайырымдылық көмек көрсетеді. Бұл мемлекеттік 
тапсырыс бойынша жүзеге асырылатын үш жылдық 
жоба. Қарағандыда жеті мыңнан астам көпбалалы 
отбасы, «Алтын алқа» және «Күміс алқа» иегерлері 
болып табылатын екі мың ана бар. Біз тек кеңес беріп 
қана қоймай, проблеманың түпкілікті себептерін тал-
даймыз, заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар 
әзірлейміз және оларды Үкіметке ұсынамыз, – деді 
Көп балалы отбасыларды қолдау орталығының ди-
ректоры Ләззат Қожахметова.
Сондай-ақ, оның айтуынша, көпбалалы отбасыларға 

қиын өмірлік жағдайлардан шығу үшін кешенді көмек 
көрсетіледі. Аналар кеңес алып жатқанда, балаларды 
арнайы ойын бөлмесінде қалдыруға болады.

«Шаңырақ» көп балалы отбасыларды  
қолдау орталығы Мұқанов көшесі, 3  

мекенжайы бойынша орналасқан.

В Караганде открылся Центр поддержки  
многодетных семей «Шаңырақ».  
Социальный заказ реализует  
общественное объединение «Союз  
многодетных матерей Talbesyk».

Центр будет оказывать многодетным семьям бес-
платные консультационные услуги в виде юридической, 
психологической и социальной помощи, в том числе по 
вопросам здравоохранения, образования, трудоустрой-
ства, предпринимательства, предоставления соцпомо-
щи и реализации жилищных программ. В частности, в 
центре поддержат предпринимательские инициативы, 
посодействуют в разработке и сопровождении биз-
нес-планов, обучат маркетологии в сфере IT по прода-
жам предметов собственного производства и др.

 – На работу нанимаем 10 многодетных мам, среди них 
есть юристы, психологи, социологи и другие специа-
листы. Наш центр будет давать бесплатные консуль-
тации, разъяснять госпрограммы и заниматься бла-
готворительной помощью. Это трёхлетний проект 
по госзаказу. В Караганде более семи тысяч много-
детных семей, две тысячи мам – обладатели «Алтын 
алқа» и «Күміс алқа». Мы не только консультируем, 
но и анализируем первопричины проблемы, разраба-
тываем предложения по совершенствованию законо-
дательства и вносим их в правительство, – рассказала 
директор Центра поддержки многодетных семей 
Ляззат Кожахметова.
Также, по её словам, многодетным семьям окажут 

комплексную помощь и в выходе из сложных жизнен-
ных ситуаций. Пока мамы будут получать консульта-
ции, деток можно будет оставить в специальной игро-
вой комнате.

Центр поддержки многодетных  
семей «Шаңырақ» находится по  

адресу: улица Муканова, 3.

Подробную информацию можно получить по телефону: +7-778-398-45-03 (Ляззат Кожахметова).

Қарағандыда көпбалалы отбасыларды қолдау орталығы ашылды
Центр поддержки многодетных семей открылся в Караганде
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Өткен жылдың соңында ҚР Президенті  
Қасым-Жомарт Тоқаев балаларға спорттық  

секциялар мен шығармашылық үйірмелерге  
тегін қатысуға мүмкіндік беретін заңға қол  

қойды. Әрбір балаға шығындарды төлеуді  
көздейтін қаржыландырудың жаңа әдісі 1  

мамырдан бастап енгізіледі. Заң Бала  
құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан  

Саиннің бастамасымен әзірленді.
Қабылданған нормаларға сәйкес, ҚР Мәдениет және 

спорт министрлігі мемлекеттік спорттық және шығар-
машылық тапсырысты жан басына нормативтік қаржы-
ландыру қағидалары мен әдістемесін әзірлейді және 
бекітеді. Өз кезегінде әкімдіктер мемлекеттік тапсы-
рысты орналастырып, жеткізушілерді іріктеу, кезек-
тілікті қалыптастыру, қызметтерге ақы төлеу және қа-
ражаттың мақсатты пайдаланылуын бақылау бойынша 
жұмысты ұйымдастырады. Бұл ретте жергілікті билік 
органдары бюджет қаражатын барлық меншік ныса-
нындағы жеке ұйымдарға да, мемлекеттік ұйымдарға да 
жіберетін болады.

Секцияға немесе үйірмеге бару үшін электронды ке-
зекке тұру керек. Кезекте тұрған балаларды кейіннен 
бөлу үшін мұнда бос орындардың бар-жоғы туралы де-
ректер қалыптастырылатын болады.

Кезек үйірменің әр түріне бөлек қалыптасады. 
Тізімге ену үшін баланың заңды өкілі өтініш бере ала-
ды. Нақты үйірмені немесе секцияны белгілеу қажет.

Орындарды бөлу және ваучерлерді беру оператор-
дың жүйесімен автоматты режимде күн сайын жүр-
гізілетін болады.

Егер бала білім беру, спорттық және шығармашылық 
тапсырыс шеңберінде екіден көп шығармашылық үй-
ірмелерге немесе спорт секцияларына қатысса, онда 
оның ата-анасына басқа үйірмеге немесе секцияға бару 
үшін өтінішті тіркеуден бас тартылады.

Тапсырыс 4 жастан 17 жасқа дейінгі барлық бала-
ларға, оның ішінде ерекше қажеттіліктері бар бала-
ларға қолданылатын болады.

2021 жылы Қарағанды облысында үйірмелер мен 
секцияларға 1 100 баланы тегін қабылдау көзделіп 
отыр. Келешекте бұл мөлшер ұлғайтылады.

В конце прошлого года Президент РК  
Касым-Жомарт Токаев подписал закон,  
позволяющий детям бесплатно посещать  
спортивные секции и творческие кружки.  
Новый метод финансирования, который  
подразумевает оплату расходов на каждого  
отдельного ребенка, вводится с 1 мая. Закон  
был разработан по инициативе уполномочен- 
ного по правам ребёнка Аружан Саин.

Согласно принятым нормам, Министерство культу-
ры и спорта РК разрабатывает и утверждает правила и 
методику подушевого нормативного финансирования 
государственного спортивного и творческого заказа. 
В свою очередь акиматы разместят госзаказ и органи-
зуют работу по отбору поставщиков, формированию 
очередности, оплаты услуг и контроль за целевым ис-
пользованием средств. При этом местные органы вла-
сти будут направлять бюджетные средства как частным 
организациям всех форм собственности, так и государ-
ственным.

Чтобы попасть в секцию или кружок, нужно будет 
встать в электронную очередь. Здесь будут формиро-
ваться данные о наличии свободных мест для их после-
дующего распределения.

Очередь формируется на каждый вид кружка от-
дельно. Подать заявление может законный представи-
тель ребёнка. Необходимо будет указать конкретный 
кружок или секцию.

Распределение мест и выдача ваучеров будут проис-
ходить ежедневно в автоматическом режиме системой 
оператора.

Если ребёнок уже посещает более двух творческих 
кружков или спортивных секций в рамках образова-
тельного, спортивного и творческого заказов, то его 
родителям будет отказано в регистрации заявления для 
посещения ещё одного кружка или секции.

Заказ будет распространяться на всех детей от 4 до 
17 лет, в том числе на детей с особыми потребностями.

В 2021 году в Карагандинской области предполага-
ется охватить бесплатным посещением кружков и сек-
ций 1 100 детей. С последующим увеличением этого 
количества.

Қазақстандық балалар 1 мамырдан бастап үйірмелер мен  
секцияларға тегін бара алады

Казахстанские дети с 1 мая могут бесплатно посещать кружки и секции
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Гражданский Центр для поддержки  
НПО Карагандинской области

Центр финансируется НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» в рамках  
государственного гранта «Организация и развитие гражданского центра для поддержки  
неправительственных организаций по принципу «одного окна» в Карагандинской области»  
при поддержке Министерства информации и общественного развития РК

С. Санаубаев

• Ерулік (ерулик) – традиция приглашать в гости новых соседей. В давние вре-
мена небольшой праздник с угощением в честь прибывших в аул новых людей 
позволял им быстрее адаптироваться и перезнакомиться с соседями.

• Бес жақсы (бес жаксы) – подарок, который в знак высочайшего почета дарили 
наиболее уважаемым людям. Состоял он из 5 ценных вещей: верблюда, скакуна, 
дорогого ковра, алмазной сабли и собольей шубы. Иногда «бес жаксы» дарили 
сватам – в этом случае одна из составляющих подарка заменялась саукеле.

• Жылу – обычай помогать людям, которые пострадали в результате каких-либо 
стихийных бедствий или несчастий (например, пожара). Помощь может быть 
как финансовой, так и материальной – в виде одежды, пищи, скота, жилья.

• Қонақ асы (конак асы) – еще один обычай, демонстрирующий гостеприим-
ство казахского народа. Все самое вкусное, самое лучшее полагалось для ще-
дрого угощения гостя – и не важно, был ли он приглашенным или нежданным.

• Қонақ кәде (конак каде) – обычай, согласно которому хозяин дома мог по-
просить гостя спеть песню, станцевать, сыграть на музыкальном инструменте 
или почитать стихи.

• Базарлық (базарлык). По традиции, возвращаясь домой из поездки, для своих 
близких и родных нужно привезти небольшие, чисто символические подарки.

• Сәлемдеме (салемдеме). Если вы давно не виделись – это прекрасный повод об-
меняться подарками в знак приветствия и уважения. Это и будет «салемдеме».

• Тоқым қағар (токым кагар) – по давнему обычаю, провожая человека в даль-
нюю дорогу, нужно провести его «по правилам»: зарезать барана, накрыть 
праздничный дастархан и пригласить гостей.

С января 2021 года Жумагазы провел и принял участие уже в нескольких меро-
приятиях, в том числе международных. В качестве наград и подарков победителям 
вручает собственноручно изготовленные камчи и дорожные сумки. Совсем так же, 
как некогда было у наших предков: от всего сердца. Большого и сильного. Доброго 
и болеющего за судьбу своей Родины.

Но это не про Мухамеджанова Жумагали. Сколько я его знаю, а это без малого 
20 лет, идет он однажды избранным путем, идет уверенно и целенаправленно, не-
смотря ни на какие условия и препятствия. 

Трудолюбия, бесконечной веры в положительный результат и фанатизма нео-
быкновенного, он заражает ими всех, кто встречается на его пути. Кажется, он 
знает все-все о том деле, которому служит. 

 – Время не останавливается, оно не ждет. Надо с ним идти вместе и даже немнож-
ко впереди. Мы на своем историческом пути много утрачиваем. Не ценим, а 
ведь в этом наши корни, наша особенность, наша сила, -говорит Жумагазы. 
Поэтому он тоже не ждет. Не ждет государственных заказов и грантовых выде-

лений. Не ждет спонсоров. Он на свою зарплату учителя физкультуры учит детей 
стрелять из лука, шьет сам одежду и обувь, плетет камчи и дарит их тем, кто про-
являет к этому неподдельный интерес. А еще проводит соревнования, разводит 
ловчих птиц, рассказывает о традициях и обычаях. О некоторых из них мы узнали 
от самого Жумагали.

 событий
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Қарағанды облысының ҮЕҰ қолдауға  
арналған азаматтық орталығы

Сообщаем Вам,  
что в Караганде вновь  

начал свою работу  
«Гражданский Центр  

Карагандинской области»

Центр финансируется  
НАО «Центр поддержки  

гражданских инициатив»  
в рамках государственного  

гранта «Организация и  
развитие гражданского  
центра для поддержки  
неправительственных  

организаций по принципу  
«одного окна» в Карагандинской  

области» при поддержке  
Министерства информации и  
общественного развития РК.

Расположен Центр по адресу:  
город Караганда,  

ул.Гоголя 31, офис 204. 

Работает центр все дни недели,  
кроме субботы и воскресенья  

с 10.00 до 18.00.

В центре работает интернет-кафе  
для неправительственных  

организаций, представителей  
инициативных групп, отдельных  
людей с целью помочь им найти  

нужную информацию о работе НПО,  
поработать с почтой, подготовить  

презентацию и др.

Два раза в месяц, по вторникам,  
в Центре дежурит Гусаков  

Юрий Анатольевич, который  
ответит на любой ваш вопрос,  

подскажет выход из ситуации,  
которая произошла в вашей  
организации, или поможет  

найти решение в ином вопросе.

На базе Центра в течение  
года вы сможете принять  

участие в работе диалоговых  
площадок, вебинаров и  
получить методическое  
пособие по организации  

работы НПО.

Добро пожаловать в Центр!

Орталық ҚР Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен  
«Қарағанды облысында «бір терезе» қағидаты бойынша үкіметтік емес ұйымдарды қолдау  

үшін азаматтық орталықты ұйымдастыру және дамыту «мемлекеттік гранты шеңберінде  
«азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қаржыландырылады

На заметку каждому
• Шашу – осыпание. Это – красивый обряд является частью многих обычаев и 

ритуалов: свадьбы, сватовства и др. «Виновников» торжества буквально осы-
пают дождем из денег и конфет (или других сладостей).

• Сүйінші сұрау (суйинши сурау). Одна из самых приятных казахских тради-
ций – подарок за добрую весть. Гонцу, принесшему в дом весть о рождении 
ребенка или другом важном и радостном событии, обязательно в качестве бла-
годарности вручали подарок.

• Байғазы (байгазы) – обычай дарить небольшие подарки, вручать небольшие 
суммы денег за обновку или впервые увиденную в доме новую вещь.

• Көрімдік (коримдик). Этот обычай похож на «байғазы», только вручают 
такой подарок за впервые увиденного новорожденного или невесту, а не по 
поводу обновки.

• Ат мінгізіп, шапан жабу (Ат мингизип шапан жабу). Традиция оказывать 
наибольший почет «особым гостям» сохранилась в Казахстане по сей день: 
уважаемому человеку или дорогому гостю в знак признания и уважения дарят 
скакуна и роскошный чапан.

• Бата – благословение, молитва перед дальней дорогой, перед каким-либо важ-
ным испытанием или событием. Может также быть благодарностью за госте-
приимство, угощение и за доброе дело. Как правило, произносят бата старей-
шие аксакалы.

• Бел көтерер (бел котерер) – прекрасная и древняя традиция, которая явля-
ется иллюстрацией не только знаменитого казахского гостеприимства, но и 
заботы о старшем поколении. Ее суть – в приготовлении особого угощения 
для пожилых и нуждающихся в уходе людей. Угощение (обычно это что-то 
питательное и мягкое: творог, мед, кумыс, казы) старикам приносят соседи, 
родственники или близкие люди.

Слушай свое сердце
Из поколения в поколение бережно передаются обычаи и традиции народа 

Казахстана – ведь именно они являются настоящим сокровищем нации. Поэтому 
так важно сохранить их и передать своим детям. Каждый ритуал имеет глубокий 
смысл и должен выполняться в определенное время, по определенному поводу и 
по определенным правилам – так, как это была заведено издавна. 

К сожалению, некоторые традиции уже забыты, некоторые просто остались в 
памяти, но не в живой жизни. Очень жалко, что настоящих хранителей и пропа-
гандистов тоже не так уж много среди нас. Один из них – Мухамеджанов Жумага-
ли, руководитель неправительственной организации из Балхаша.

Преданность избранному делу и безусловное служение ему, этому делу, в со-
временном мире встречается не так часто. Чаще всего сегодня происходит так: 
есть время и средства – делаю так, иссяк если родник подпитки – принимаюсь за 
другое дело. А любимое – подождет до следующего рывка. 

Репортажи с мест
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4 июня 
день государственных символов  
республики Казахстан

Отан –жерім, Отан-суым,
Отан қуат, нәр береді.
Отан-ұран, Отан-туым,
Отан мәңгі гүлденеді-демекші, тәуелсіздігіміз тұғырлы бо-

лып, еліміздің символы – мемлекеттік рәміздерді қастерлеп, 
құрметтеу бәріміздің міндетті парызымыз болып саналады.

2007 жылы 4 маусымда Астана қаласында Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік рәміздерінің 15 жылдығына 
арналған «Менің Қазақстаным» республикалық жастар 
форумында Тұңғыш Президент Н.Ә.Назарбаев сөйлеген 
сөзінде: «Мемлекттік рәміздер –еліміздің егемендігі мен 
тәуелсіздігін паш ететін нышандар. Бұл рәміздер біздің 
мемлектіміздің өткені, бүгіні мен болашағы арасындағы са-
бақтастықтың жарқын бейнесі.

Мемлекеттік рәміздер – халқымыздың рухын, ұлттық 
салт-санасын, қаһармандығы мен даналығын, болашаққа 
үмітін, арман-тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер. 
Желбіреген аспан түстес байрағымыз халқымыздың арма-
нын асқақтатып, қыран бүркіттей елімізді аспан әлемінде 
қалықтап тұр» деп атап көрсеткен болатын..

1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстанның елбасшысы – 
Президенттің сайлауы болды. Тұңғыш Президент болып 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. Сол жылы, 16 
желтоқсанда Қазақстан тәуелсіз республика болып жария-
ланды. Ұлыстың ұлы Мемлекеттік рәміздер күні қарсаңын-
да біз Ту, Елтаңба, Гимніміз туралы ойымызбен бөлісейік.

Егер де Туға тұтас зер салсаңыздар, автордың оны жа-
сағанда үлкен мазмұнды ойластырғаны байқалады. Бірін-
шіден автор әлемге нұрын шашқан Күн сәулесі астында 
қияға қанат қаққан қыран- тыныштық пен баянды өмірдің 
белгісі, екіншіден, ою-өрнек тудың қай елдікі екенін бізге 
аңғартады. Тудың авторы – Шәкен Оңдасынұлы Ниязбе-
ков. Туымыз неліктен көгілдір түсті, тік төртбұрышты мата 
деген сүраққа жауап беретін болсақ,біздің Туымыз бірлік 
пен аман – есендікті көрсететінін айту қажет. Оның қақ 
ортасындағы сәулесін шашқан алтын Күн – тыныштық пен 
байлықтың белгісі.

Қазақ халқы ежелден қыранды киелі, қасиетті құс деп 
есептеген. Туда қыранның орын алуы тәуелсіздік алған Қа-
зақстан қыран сияқты биікте болсын, қыран сияқты ғұмы-
ры ұзақ болсын деген ойдан туған.

Қазақтың көк байрағын Олимпиада төрінде желбірет-
кен, ұлт мақтанышына айналған ұл-қыздарымыз – Серік 
Сәпиев, Александр Винокуров, Илья Ильин, Зүлфия Чин-
шанло, Майя Манеза, Светлана Подобедова, Ольга Рыпако-
валардың біздің ұрпаққа қашанда үлгі болады! Көк Туымыз 
бен Гимніміз туралы әңгіме болғанда көп жағдайда спорт-
шыларымыз еске түсетіні анық. Өйткені ел намысын арқа-
лаған оғландарымыз халықаралық додаларда атой салғанда 
еліміздің Мемлекеттік Гимні шырқалып, көк туымыз көкке 
көтеріледі!

Мемлекеттік Елтаңбаға келетін болсақ, оның авторла-
ры танымал суретшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шота 
Аман Уәлиханов. Қазақта «Шаңырағың биік,керегең кең, 
босағаң берік болсын» деген тілек сөз бар.Елтаңба автор-
лары осы сөздерді басшылыққа алған. Біздің Елтаңбамыз 
көгілдір түстің үстіне салынған шаңырақ бейнесінен тұра-
ды.Одан жан-жаққа күн сәулесі тәрізді уықтар тарайды. 
Шаңырақ пен уықтар біздің Отанымызда тыныштықта жа-
расымды өмір сүріп жатқан көптеген халықтардың бірлігін 
көрсетеді.

Бүгінгі деректерге жүгінсек, Қазақстанда тұрып жатқан 
халық саны 18 395 567 адамды құрады. 130-дан астам ұлт 
өкілі елімізде киелі қазақтың шаңырағының астында та-
ту-тәтті өмір сүріп жатыр.

Қазақстан Республикасының Елтаңбасының бір бөлігі 
ертедегі қанатты тұлпар. Елтаңбаның жоғарғы жағындағы 
бес бұрыш – бақытты өмірге жол сілтейтін жарық жұлдыз- 

дың белгісі. Төменгі жағындағы «Қазақстан» деген жазу 
республиканың атын көрсетеді. Айта кетейік, 2018 жыл-
дың 12 қыркүйегінде Техникалық реттеу және метрология 
комитетінің төрағасы Арман Шаққалиев пен мемлекеттік 
елтаңбаның авторы Жандарбек Мәлібековтің және «Қа-
зақстан стандарттау және сертификаттау институты» өкіл-
дерінің қатысуымен жиын өтті. Жиын нәтижесі бойынша 
қатысушылар «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Елтаңбасы. Техникалық жағдайлар» заңына өзгертеулер 
енгізу туралы шешім мақұлданды. «Қазақстан» сөзі өз-
гертіліп, мәтін «Qazaqstan» деген латын графикасында 
жазылатын болған.

Кез келген мемлекеттік рәміздердің ең маңыздысы, 
салтанатты әні – Гимн. Ол мемлекеттің басты рәміздерінің 
бірі. Гректің «gimneo» сөзінен шыққан «гимн» термині 
«салтанатты ән» деген мағынаны білдіреді. Гимн ел аза-
маттарын тиімді әлеуметтік-саяси тұрғыдан топтастырып, 
этномәдени тұрғыдан теңдестіру үшін негізгі мәнге ие, 
маңызды дыбыстық рәміз саналады. Тәуелсіз Қазақстанның 
тарихында еліміздің мемлекеттік гимні екі рет – 1992 және 
2006 жылдары бекітілді. Республика мемлекеттік егемен-
дігін иеленгеннен кейін, 1992 жылы Қазақстан әнұраны-
ның музыкасы мен мәтініне байқау жарияланды. Байқау 
қорытындысы бойынша Қазақ КСР гимнінің музыкалық 
редакциясын сақтау туралы шешім қабылданды. Осылай-
ша тәуелсіз Қазақстанның алғашқы гимінің музыкасының 
авторлары Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский және  
Латиф Хамиди болды. Сонымен қатар, үздік мәтінге жария- 
ланған байқауда авторлар ұжымы, белгілі ақындар Мұзафар 
Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев және 
Жадыра Дәрібаева жеңіп шықты. Елдің дыбыстық рәмізінің 
танымалдығын арттыру мақсатында 2006 жылы жаңа мемле-
кеттік гимн қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың ара-
сында кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» патриоттық 
әні таңдап алынды. Ол әнді Шәмші Қалдаяқов 1956 жылы 
Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазған болатын. Қазақстан-
ның Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев әнге Мемлекеттік Гимн жоғары мәртебесін беру 
және анағұрлым салтанатты шырқалуы үшін музыкалық 
туындының бастапқы мәтінін өңдеді. Қазақстан Парламенті 
2006 жылы 6 қаңтарда палаталардың бірлескен отырысында 
«Мемлекеттік рәміздер туралы» Жарлыққа тиісті түзету 
енгізіп, еліміздің жаңа Мемлекеттік Гимнін бекітті.

Мемлекеттік рәміздерді қадірлеу, құрметтеу – Қазақстан-
ның әрбір азаматының қасиетті борышы. 

Ровно 29 лет тому назад, 4 июня 1992 года, были впер-
вые утверждены новые государственные символы неза-
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4 июня 
день государственных символов  
республики Казахстан

сом Государственного Гимна. Поправки в текст вносились 
Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым, он указывается как соавтор тек-
ста. Поэтому авторами Государственного Гимна Республи-
ки Казахстан являются не только Шамши Калдаяков, Жу-
мекен Нажимеденов, но и наш Первый Президент.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 
31 декабря 2015 года за № 1186 утверждены Правила празд-
нования Дня государственных символов Республики Казах-
стан.Эти правила разработаны в соответствии с Конститу-
ционным законом Республики Казахстан от 4 июня 2007 
года «О государственных символах Республики Казахстан»

Мы, как законопослушные граждане своей страны, долж-
ны знать, что празднование Дня государственных символов 
является основным элементом формирования казахстан-
ской гражданской идентичности, патриотизма и националь-
ного единства. 

День государственных символов празднуется на всей 
территории Республики Казахстан ежегодно и включает в 
себя проведение государственными юридическими лицами, 
национальными управляющими холдингами, национальны-
ми компаниями, а также иными акционерными общества-
ми и товариществами с ограниченной ответственностью, 
в отношении которых Республика Казахстан выступает 
единственным акционером (участником) (далее – юри-
дические лица), посольствами и другими официальными 
загранучреждениями Республики Казахстан, воинскими 
соединениями, частями, подразделениями и учреждения-
ми Вооруженных Сил Республики Казахстан официальных 
и торжественных церемоний, спортивных мероприятий. 
Это государственный праздник, и он проводится в торже-
ственной обстановке в помещениях, оформленных госу-
дарственными символами Республики Казахстан, с участи-
ем государственных и общественных деятелей, известных 
представителей в области культуры, образования и науки, 
экономики и финансов, а также других областей.

В Правилах празднования Дня государственных сим-
волов Республики Казахстан указано, что официальные 
и торжественные церемонии, спортивные мероприятия, 
посвященные празднованию этой знаменательной даты, 
начинаются с поднятия и установки Государственного Фла-
га Республики Казахстан и сопровождаются исполнением 
Государственного Гимна Республики Казахстан, при этом 
присутствующие поворачиваются лицом к Государствен-
ному Флагу Республики Казахстан.

В нашей Карагандинской области, как и по всей стране, 
День государственных символов отмечается широкомас-
штабно. Ежегодно проводятся официальные и торжествен-
ные церемонии, спортивные мероприятия, посвященные 
празднованию этой знаменательной даты, организовыва-
ются выступления руководителей госучреждений, пред-
ставителей общественности, членов областной, районных 
комиссий по государственным символам с поздравитель-
ной речью.

Учитывая последние события, связанные с пандемией, 
короновирусом, конкурсы, викторины, нацеленные на по-
пуляризацию государственных символов, укрепление па-
триотизма и формирование уважительного отношения к 
государственным символам, и др. мероприятия проводятся 
в основном в онлайн-режиме.

Любить, уважать, чтить главные атрибуты своей страны 
должны все граждане Казахстана! Не менее важно в работе 
государственных учреждений правильно, в соответствии с 
действующим законодательством, использовать Государ-
ственный Флаг, Государственный Герб страны. 

Государственные символы – это мощный фактор фор-
мирования патриотических и гражданских качеств лично-
сти, и начинается этот процесс с самых детских лет. Как 

правило – сначала в семье, затем в детском дошкольном 
учреждении, продолжается в школе, в учебных заведениях, 
в трудовых коллективах, в обществе, то есть он непреры-
вен. Убеждена, что сегодня, как никогда, надо воспитывать 
в человеке гордость за принадлежность к своей стране, ее 
истории, к великим личностям, ощущать себя продолжа-
телем традиции и носителем определенных ценностей на-
рода. В общественной жизни это осуществляется и через 
мероприятия, направленные на пропаганду и применение 
государственных символов Казахстана, в том числе и про-
ведением государственных и национальных праздников, 
исполнения гражданского и патриотического долга. Мы 
должны помнить, что Государственный Флаг, Государ-
ственный Герб, Государственный Гимн – это воплощение 
идей нашей независимости. С Днем государственных сим-
волов, родная страна!
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висимого Казахстана. Этот день в нашей памяти навсегда 
останется как День рождения новой государственной сим-
волики. Государственные символы – одна из незыблемых 
основ государства. Наш голубой флаг с золотистым солн-
цем и парящим силуэтом орла и герб, в центре которого 
находится образ шанырака, как символ общего дома для 
всех казахстанцев, явили миру образ нового независимого 
государства под названием Республика Казахстан.

Из истории о главных атрибутах своей страны мы знаем, 
что официальное утверждение государственных символов 
состоялось в 1992 году 4 июня. Именно в этот день и были 
подписаны Первым Президентом страны Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым законы «О Государственном 
Флаге Республики Казахстан», «О Государственном Гербе 
Республики Казахстан», «О музыкальной редакции Госу-
дарственного Гимна Республики Казахстан». Ровно через 
два дня, точнее, 6 июня того же года, состоялась официаль-
ная церемония представления государственных символов. 
Над резиденцией Президента и зданием Верховного Со-
вета Республики Казахстан был впервые поднят Государ-
ственный Флаг, установлен Государственный Герб.

Общеизвестный Конституционный закон «О государ-
ственных символах Республики Казахстан» был подписан 
24 января 1996 года. 

Первые поправки в этот закон были внесены 7 января 
2006 года, когда Парламент Казахстана на совместном за-
седании палат принял поправки к Указу главы государства 
и новым Гимном страны стала знаменитая песня «Менің 
Қазақстаным» – «Мой Казахстан».

Чуть позже, уже 11 января 2006 года, во время торже-
ственной инаугурации Первого Президента Казахстана на 
следующий президентский срок, состоялась официальная 
презентация нового Гимна страны.

В соответствии с внесенными изменениями в Указ Пре-
зидента Республики Казахстан «О профессиональных и 
иных праздниках в Республике Казахстан» с 4 июня 2007 
года отмечается День государственных символов. 

Многие задаются вопросом: «Почему наш Государ-
ственный Флаг имеет голубой, а не какой-то иной цвет?»

Голубая одноцветность нашего флага отражает не только 
приверженность идее единения, но и напоминает о безо-
блачном небе, которое всегда и у всех было олицетворением 
мира, спокойствия и благополучия. И если уж трактовать 
языком геральдики, то голубой цвет, его оттенки соответ-
ствуют таким человеческим качествам, как честность, вер-
ность, надежда. Золотое солнце, купающееся в своих лучах, 
олицетворяет покой и богатство, а степной орел – щедрость 
и зоркость, высоту помыслов казахстанцев. Автор Государ-
ственного Флага Республики Казахстан – заслуженный де-
ятель искусств, один из основоположников дизайнерского 
искусства Казахстана Шакен Онласынович Ниязбеков.

Наш Государственный Герб Республики Казахстан 
имеет форму круга и представляет собой изображение ша-
нырака (верхняя сводчатая часть юрты) на голубом фоне, 
от которого во все стороны в виде солнечных лучей расхо-
дятся уыки (опоры). Справа и слева от шанырака располо-
жены изображения мифических крылатых коней. В верх-
ней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в 
нижней части – надпись «Qazaqstan». Изображение звез-
ды, шанырака, уыков, мифических крылатых коней, а также 
надписи «Qazaqstan» цвета золота. К слову сказать, обнов-
ленный вариант Государственного Герба в части написания 
слова «Казахстан» на латинской графике «Qazaqstan» по 
всему тексту стандарта введен с ноября 2018 года. 

В цветном изображении Государственный Герб Респу-
блики Казахстан – двух цветов: золотого и сине-голубого. 
В основе Государственного Герба Республики Казахстан ле-

жит шанырак. Он стал сердцем герба. Почему авторы Госу-
дарственного Герба взяли за основу шанырак? Потому что 
шанырак, как очаг, – это как бы целостность мира, символ 
первоосновы государства, семьи. Крылатый тулпар – образ 
бессмертия, бесконечное развитие и духовное богатство на-
родов, проживающих в Казахстане под одним шаныраком. 
Ведь в нашей стране, по последним данным, проживают под 
единым шаныраком представители 130 национальностей. 
Тулпар – символ сохранения строя суверенного Казахста-
на. Крылатый тулпар – это полет, мечта, молодое поколе-
ние, с которым всегда связаны надежды. Ну а пятиконеч-
ная звездочка венчает Государственный Герб, потому что у 
каждого человека есть своя путеводная звезда. Такая звезда 
должна быть и у нашего независимого государства. Автора-
ми Государственного Герба Республики Казахстан являют-
ся архитекторы Шота Уалиханов и Жандарбек Малибеков.

Когда мы даем информацию о Государственном Гим-
не страны, несколькими словами не обойтись. Во-пер-
вых, надо знать, что Государственный Гимн – музыкальный 
эквивалент Герба и Флага суверенного государства.

Государственный Гимн должен, обязан знать каждый 
уважающий себя, страну гражданин, если он считает себя 
настоящим патриотом. Гимн – еще один государственный 
символ, где в музыке и словах выражен тот же смысл, кото-
рый заключен в символике Государственного Флага и Госу-
дарственного Герба. Исполнением Гимна на радио и телеви-
дении начинается и завершается каждый день нашей страны.

С 7 января 2006 года Гимном Республики Казахстан ста-
ла популярная песня, написанная ещё в 1956 году, – «Менiң 
Қазақстаным» («Мой Казахстан») с внесёнными изме-
нениями, приводящими песню в соответствие со стату-
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«Ойтек» архитектурасы Ұлы Дала табиғатынан нәр 
алады. Сақ дәуірінен келе жатқан «аң» стилі тұмары 
болса, «Мәңгілік ел» тұғыры. Ол әлем архитектурасы 
бәсекесінде еңсесі биік, терезесі тең мағынада, сән-салта-
натымен көрініс тапқаны жөн.

Архитектура саласының дамуы елдің экономикалық 
деңгейіне байланысты. Ендеше ойтек сипаты, сарыны 
мемлекетімізді айшықтайтын белгіге айналуы тиіс. Жаңа 
технология, жасыл энергия, ақылды тұрғын үйлер – бү-
гіннің ақиқаты болса, табиғатпен етене есігі ашық, ұлт 
дәстүрінен асқақтатқан, этностарды бірлікке, достыққа 
шақырған шынайы ойтек сипатты ғимараттардың болуы –  
өмір талабы.

Архитектура – дәуір көрсеткіші, заман айнасы ретін-
де экономика, нарық, саясат сияқты қоғамдық сұраным 
мен талапты алға жылжытуы қажет. Қазіргі кезде, архи-
тектура стилі мен бағыты айшықталудың орнына көбіне 
көшіру мен қайталау үрдісін ұстанған.

Ендеше дәл бүгін «Ойтек» архитектура стилі жаң- 
ғырған Ұлы Дала елінің мәдениет туындысы әрі көрінісі 
болып қалыптасатынына зор сенім бар.

Қазақстан – көп этностың тату-тәтті бірлігінің мекені. 
Қазақстан халқы Ассамблеясының доктринасы, «Мәң-
гілік ел» идеясы жарқын болашақ жолындағы темірқа-
зығымыз. Олай болса, архитектураның ұлттық мазмұны  
сынды «Ойтек» халқымызды үйлестіруші, ынтымақтас- 
тырушы мәдени институт діңгегі деп білеміз.

«Ойтек» – архитектура, жобалау, құру институт-
тарының елдік негізі. Ол урбанизация жүйесінде қол-
данбалы архитектура өнерінің стратегиялық бағдарын 
айқындары сөзсіз. Жаңа заман архитектурасы синтездік 
құрылымдағы жаңа мектептің өзіндік стилі, бағыты бо-
луы осындай ұлттық өлшем мен сұранымға байланысты. 
Тәуелсіз елдің үйлесімі мен арманын жеткізетін ойтек 
архитектурасы қалыптасын, дамып, салаланып жатса, 
әлем де бұған ықыласпен қарары анық.

«Ойтектің» негізі, жүйесі, құрылымы, бағдары, әдіс- 
темесі, әдіснамасы Қазақстан Республикасының ұлттық 
құндылықтары арнасында калыптасып, дамитынына 
сенім зор.
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Қазақстан республикасының  

мемлекеттік рәміздері күнi

дық, еркіндік, қонақжайлылық, ашықтық, қажырлылық, 
қайраттылық, қайсарлық – сақ дәуірінен келе жатқан эт-
ногенезис белгілері.

Абайдың данышпандық ойтек тұжырымдамасы әр 
уақытта ұлтқа, жерге, елге, халыққа таза парасатпен қа-
рауды, оны рухты санамен түсінуді үйретеді. Абай биі-
гі, идеясы – отандық архитектура саласындағы басты 
идеологиямыз. Ол әркез пессимистік жолға түсірмей, 
адамгершілік оптимистік жолды ашып отырады.

«Ойтек» архитектурасының болашағына көз жүгірт-
сек, тәуелсіз елдің еркін ой өлшемдері бір ел, бір тағдыр, 
бір Отан – бірлігінің сәулет өнеріндегі жиынтығы бола-
рына сенесіз. Кеңістікте сана, парасат, ақыл-ой тұжы-
рымдасы ұлттық логикадағы отандық мүддеге негізделуі 
тиіс. «Адамзаттың бәрін сүй бауырым» деп...» деген 
Абай бағдары да ойтектің ойын да, бойын да биіктетпек. 

«Ойтек» архитектурасының ғылыми-теориялық 
және практикалық, әдістемелік-методологиялық негізі, 
арқауы – Ұлы Дала мадениетінің тарихы, әдет-ғүрып не-
гізгі, дәстүр жемісі. «Ойтек» сәулеті қазіргі кеңістіктегі 
жаһандануға иммунитет болатын дала өркениетінің сан 
қатпарын көрсетері сөзсіз, Кеңістікте адамның табиғат-
пен үйлесімділігі архитектура құбылысы арқылы әсемдігі 
жарасқан архитектуралық дүниеге айналып жатса, бұл – 
«Мәңгілік ел» мұратының жүзеге асқаны.

«Ойтек» архитектурасының рухани тірегі – ұлттық 
сана, парасат ақыл.

Сана – пәлсапалық ұғым. Ол – әрі құбылыс, әрі руха-
ни айна. Табиғи түйсік пен түсінік әсері. Халықтың бол-
мыс-бітімі, көнеден келе жатқан ата-баба аманаты. Ерте-
ден қалыптасқан салт-дәстүр, қадір-қасиет өлшемі. Сана 
түсінігі тұрақтылықты, еңбекті, бірлікті, тыныштықты, 
жауапкершілікті, талапты, ізденісті білдіреді.

Ұлы Дала мәдениетінің сана өлшемі табиғатпен аста-
сып, мәдениет кұндылықтарын сақтауға, дәріптеуге және 
жалғастыруға мүмкіндік береді. Ұлттық сана ұлттық 
мәдениетпен зерделенеді. Тәуелсіздік санасы Ұлы дала 
елінің бодандықтан арылуын, еркіндік пен бостандық 
иесі екенін көрсетеді.

Демек, «Ойтек» Ұлы Дала кеңістігінде табиғатпен 
үндескен архитектуралық гармония сипаты. Сәулеттің 
терең ұғымы – дала мәдениеті мүддесін кеңістікте ор-
наластыру, көрсете білу. «Ойтек» архитектуралық про-
порция өлшемі – халықтың әлеуметтік немесе ауылдық, 
қалалық инфрақұрылымдық оңтайлы шешімінің жемісі.

Сана, парасат, ақылсыз категориялық түсінікке жету 
мүмкін емес. Қазақта «Бала бер, бала берсең сана бер, 
сапасыз болса ала бер» деген тәмсіл бар Қазақтың дана-
лыққа толы данасы – архитектура көрінісі.

Парасат жеке тұлғаға біткен қадір-қасиет. Адамның 
адамгершілік түсінігі. Парасаттың кісілік қасиеті – әділ-
дік, адалдық, дербестік, ақылдылық, рақымшылдық. Із-
гілік, білім мен ізденіс, жауапкершілік парасатқа көтереді.

Парасаттың бір баламасы – зерде. Интеллект тек 
біліммен келмейді. Терең таныммен, дәстүрге табан тіре-
ген білікпен келеді. 

Ақыл – адамға біткен ерекше қасиет. Ақыл – таусыл-
майтын жетістік. Ақыл – дария, ой-теңіз. Ақыл – тозбас 
білім мөлшері. Ақыл – сабыр серігі. Ақыл – байлық, ақыл –  
бақыт иесі.

«Ақыл азбайды, білім тозбайды» дейді халық дана-
лығы. «Ойтек» архитектурасы ұлттық санаға негізделері 
сөзсіз. Тәуелсіздіктің ең үлкен жеңісі – ұлттық сананың 
озық өзгерісі. «Ойтек» саналы мәдениет ошағы, ордасы, 
мекені. Оның отаны – дәстүрге бай Қазақ елі.

Ойтек қазақтың «ой» және «тек» деген екі  
сөзінен, екі ұғымынан құралған. Ой – ұлттық  
«менді» айғақтайды, сонымен бірге ол  
«қазақша ойлау» дегенді де нұсқайды.  
Тек – тек-тамыр, ұлттық болмыс-бітім.  
Көркемдікке келсек те ой мен ою, ой мен ойын,  
ой мен ояну арналас, ыңғайлас. Мәндес негіздері  
де ұшырасады. Текте де жауапкершілік пен  
талап негіздері бар.

Тәуелсіз елдің архитектура өнеріне де төлтума стиль, 
ерекшелік жат емес. Тектілік пен ұлт болмысы – ел архитек-
турасының негізгі бір сипаты. Күнделікті тұрмыста салт-
дәстүрді ұстанған, тарихи сабақтастықты жалғастырған  
архитектура жүйесі қолданыста болу керек. Ұлт психология- 
сы, шығармашылық бет-бейнесі болмаған ел қажеттілігін 
өтей алмайды. Шеттен келген архитектураның үлкен экс-
пансиясы елдік санаға нұқсан келтірері айдан анық. 

Археологиялық қазба жұмыстарының өркендеуі көне 
қалалар мен қорғандардан ежелгі кенттерге тән артефакт 
бұйымдарын табуға мүмкіндік береді. Архитектура кесе-
нелері, ескерткіштер тарихымызды түгендей бастады. 
Бұл – Тәуелсіздігіміздің ұлы жеңісі.

Ұлттық архитектурамыз ел тәуелсіздік алуымен ай-
шықты ізденістерге де барып жатыр. Ұлы Дала мәдение- 
тінің өзі табиғи архитектура – сәулет өнерін қалыптас- 
тырып тұр деп қарауға болады.

Қазақ архитектурасының тарихы өте көнеден қалып-
тасқан. Шығысы мен батысына, оңтүстігі мен солтүсті-
гіне дейінгі аралықтағы Бозоқ, Сарайшық, Отырар, 
Сығанақ, Ақыртас, Берел, Есік (Ыссық) қалашықтары 
мен қорғандары осыған дәлел бола алады. Көккесене, 
Айша бибі, Бабаджа хатун кесенелері және т.б. ескерт-
кіштер ұлттық құндылықтарымыздың әлем өркениетіне 
қосылған бір бөлігі.

Желмаямен желіп, Жерүйық іздеген Асан қайғы Ұлы 
Дала қалақұрылымы (қала құрылысы) түп қазығының 
ауызша негіздемесін айқындап кетті. Өйткені дала мен 
қала, құрылым мен құрылыс, қоныс пен мекен табиғат-
пен астасып жатыр. «Ойтек» архитектурасының негізі 
Ұлы Дала ерекшелігімен айқындалады.

Қазақ жерін, қонысын географиясы өзгеше басқа ел-
мен салыстыруға болмайды. Өйткені біздің айналаға, 
жаратылысқа қатысты өз ойымыз бар. Адам ата, Хауа 
анадан бері таратқан өз тегіміз, өз шежіреміз бар.

Алтай – қазақ халқының алтын бесігі. Байқоңыр, 
Жезқазған – кіндігі, Еділ, Жайық – қанаты, Қазығұрт, Қа-
ратау – жаз жайлауы, Кереку, Күйгенжар – Қарқаралы, Ба-
янтау – бәрі-бәрі қазақ жерінің архитектуралық тұлғасын, 
нобайын соған байланысты халық түсінігін айқындайды.

«Ойтек архитектурасының философиялық негізі – 
ұлттық сана-парасат-ақыл ойынан өрбиді, ел мен жер 
иесінің тектілігін айшықтайды. 

Қазақ – текті халық. Ендеше ұлттық сәулетіміз де тек-
тіліктің негіздерінен құрылуы тиіс. Ойтек архитектура-
сындағы халқымызға тән гуманистік ақыл-ой, бостан-

Жандарбек Мәлібекұлы
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық  

университетінің профессоры
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Ал, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарУ-дың Т.Мұстафин атын-
дағы алгебра, геометрия және математикалық логика кафед-
расының доценті Сұңғат Ахажанов, мектептерде математи-
ка бағытын таңдаған оқушылардың ең үздіктерін қадағалап, 
отандық оқу орындарына тарту керектігін айтады.

 – Бұл бағыттағы озат балалар көп жағдайда шетелдік оқу 
орындарын таңдап, басқа бағытқа кетіп қалады. Мұны 
мектептен құлақтарына құйып, Әлімхандай тұлғалар-
дың ерліктерімен тәрбиелеу керек. Қазір мектептерде 
музейлер ашылып жатыр. Енді, ол нәтиже бергенше 
күтеміз. Мен Жапон елінде докторантура оқыдым. 
Атырауда «Тенгиз» деген жерде механика бағытын-
да зерттеу жүргіздім. Байқағаным, бізде ғылымға аса 
көп қаржы бөлінбейді. Ал, қаржысыз қазір біреуді қы-
зықтыру қиын. Талантты деген математиктердің өзі 
қаржысы мол басқа бағыттарға ауысып кететіні, сон-
дықтан, – дейді ол.

Тағы бір айта кетерлік жайт, математика ғылымының 
көп насихатталмауы. Неліктен елдің бәрі әнші, режис-
сер, актер болғысы келеді? Өйткені, олардың насихаты 
мол. Қашан қарасаң көгілдір экраннан соларды көрсетіп 
жатады. Сол үшін, математика саласына насихатты кө-
бейтіп, үздіктерді өзімізде оқытып, ғылыммен айналы-
суына жағдай жасау керек.

Оған қоса, қазір жылдам оқу, жылдам есептеуге жүй-
рік жас балаларды «болашақ математиктер» деп жүрміз. 
Сала мамандарының айтуынша, оның ғылымға еш қа-
тысы жоқ. Ол баяғы шотпен есептеген секілді, есептеуді 
меңгеріп алған қабілетті балалар екен. «Бар болғаны – 
сол. Қазір көп ата-аналар соған қызығады. Кейін баласын 
ақша табу құралына айналдырады. Белгілі бір уақыттан 
соң, ол қасиет жоғалып кетеді. Оны әрі қарай дамытып, 
ғылымға алып келу керек. Пайда емес, арды ойлайтын 
патриот етіп, тәрбиелеуге тырысайық. Абайдың «Ғылым 
таппай мақтанба» деген сөзін мың жерден жаттап алсақ 
та, мәнін түсінбесек пайдасы жоқ дейді мамандар.

Бақсақ, математика деген түпсіз мұхит сынды терең 
ілім. Сан саласы бар. Әлімхан сынды «Ел басына күн 

туғанда, етігімен су кешетін» арда азаматтарды тәр-
биелеу үшін, баланы жас кезінен діңін бекем етіп өсір-
мек ләзім. Кейін, арзан атақтың уақытша, ал ғылымның 
мәңгілік екенін түсіндіру қажет. Ал, еңбектен қашпай, 
ізденіп, жаңалыққа ұмтылсақ, математика ғылымы 
арқылы да бай қуатты өмір сүруге болады. Сондықтан, 
баласын математика бағытына баулып жүрген ата- 
аналар бұл ғылымның адамзат іліміндегі алар орнының 
бөлек екенін білгені жөн.

Жәлел Шалқар
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Әлімхан Ермековтың  
туғанына – 130 жыл

Алашордашылардың рухының биік,  
мұратының асыл болуына ұлттық әдебиет  

жауһарларының әсері мол болғанын байқаймыз.  
Ұлттық дүниетаным мен ғасырлар бойы  

қалыптасқан мәдениет пен тарихты бойға  
сіңіру арқылы біз кез келген ғылымның шыңына  

шыға аламыз. Қазақтың шекарасын шегендеп  
берген Әлімхан Ермеков те қазақтың рухани  

мұрасына қанып өскені анық.
Шындығында, 70 жыл бодандық санамызды әбден 

улап, тұралатып тастаған екен. Соған көзім жетті. Әйт- 
песе, осы кезге дейін Арқа топырағында жастардың  
арасынан талай Әлімхан шығуы тиіс еді. Ал, біз осыдан 
бір ғасыр бұрын Әлімхан, Әлихандардың айтып кеткен 
сөзін аспаннан түскендей енді ұғып жатырмыз. «Уақыт-
ты үнемді пайдалан, көкірек көзіңді аш, бос селтеңге құ-
мартпа, ғылым, өнер, кәсіп үйрен» деп алдымен Абай, 
Ыбырайлар айтса, кейін алашордашылар оны іс жүзінде 
қолданып, елге насихаттады. Біз әлі жүрміз. Баяғы жар-
тас, бір жартас. Неге? Себебі, рухымыз ұйықтап қалған. 
Осыншама жердің иесі екендігімізді, оны сақтап тұру-
дың оңай еместігін әлі жете түсінбей келеміз.

Түгі жоқ жапондар өндіріссіз, ғылымсыз құритынын 
сезіп, әрекет етті. Қазір әлемді техникамен жаулап отыр.

Әлімхан Ермековтің бірнеше тіл меңгергенін, түрмеде 
отырғанда абақты қызметкерлеріне түрлі пәннен сабақ 
бергенін білгенде таң қалмасқа амалың жоқ. Қазір бәрі 
бар, бірақ нәтиже көрінбейді.

Облыста 34 білім беру ұйымында жаратылыста-
ну-математика бағыты тереңдетіп оқытылады. Бір ғана 
Әлімхан Ермеков атындағы жаратылыстану-математика 
бағытын тереңдете оқытатын мектеп-лицейінде мыңнан 
астам бала оқиды. Математикалық пәндер аптасына бес 
рет жүргізіледі. Одан бөлек, робот құрастыру, IT, инже-
нерлік жобалау үйірмелері бар. Ал, гидропоника үйір-
месінде биология-робот құрастыру-информатика пән-
дері біріктіріліп оқытылады. Яғни, мұнда дақыл өсіру, 
инженерлік және есептеуді меңгереді.

 – Қазір балалар қияр өсіруде. Карантин талаптарын 
сақтап, мектепке кезекпен келеді. Жақында өнім аламыз. 
Алматыдағы физика-математика мектебімен келісім-
шарт та жасастық. STEM бағдарламасы арқылы тәжіри-
бе алмасып тұрамыз. Ә.Ермеков атындағы аймақтық 
ғылыми-тәжірибелік конференцияны былтыр өткізіп, 
ғалым атындағы музей аштық. Осы конференцияны 
жыл сайын дәстүрлі өткізуді жоспарлап отырмыз.

Ал, Әлекеңнің немересі Олег Ермеков биыл ең үздік 
10 оқушыны Англияға тәжірибе алмасу мақсатында 
шақырып отыр. Болашақ Әлімхандарды даярлауға бар 
күшімізді салудамыз, – дейді мектеп-лицей директоры-
ның оқу ісі жөніндегі орынбасары Әсел Оразбекова.

Дерекке сүйенсек, жыл сайын Е.А.Бөкетов атындағы 
ҚарУ-дың математика-физика факультетін орта есеп-
пен 400-ге жуық түлек түрлі мамандық бойынша бітіріп 
шығады. Сонда, олардың барлығы қайда кетіп жатыр?..

Осы факультетте оқып жүрген Ернұр Төкен биыл 
қолына диплом алатынын айтады. Құрылыс инженері 
мамандығын бітіріп, құрылыс ошақтарының біріне жұ-
мысқа тұрмақшы. Магистратураға да түскісі келеді. Ал,  
неліктен математиканы таңдағаны тағы маңызды. Өйт- 
кені, мұнда жылына 70-ке жуық грант бөлінеді. Мәсе-
лен, Ернұр 76 ұпаймен грантқа түскен. Осыдан-ақ, біле 
беріңіз. Оның үстіне, 25 мың теңге шәкіртақы алады.  
Десек те, математикаға қызығатындар аз. «Сонда, біз 
шынымен де қиял құмар, пафос сүйгіш ел болдық па?» 
деп іштей күрсінесің, амалсыз.

Жастар бұл ғылымнан алшақ жүреді десек, нақты 
ғылымның қиын екендігін айтады көпшілік. Меніңше, 
Ернұр сияқты құрылыс инженері немесе математика 
пәні мұғалімі мамандығын алып шығатын жастарға сол 
жұмыстың өте қызықты әрі елге тиетін пайдасы мол 
екенін жақсылап түсіндіру жетіспейтін сияқты.

Құрылысшы болып та, мұғалім болып та, Әлімхан 
Ермеков сынды мыңдаған шәкірт, патриот ұл-қыз тәр-
биелеуге мүмкіндік бар. Мысалы, Әлімхан ағамыздың 
немересі Олег Ермеков қазір Еуропадағы үлкен беру 
компаниясының иесі. Ол бұл дәрежеге сол атасынан 
алған тәрбиесі мен білімінің, зеректігінің арқасында жет-
ті. Яғни, еліне кез келген салада жүріп-ақ, пайда тигізуге 
болатынын түсінді.

Қазіргінің Әлімхандары қайда?



25No 2 (147)

сыныбының өскелең ұрпаққа берері мол деп еркін айта ала-
мыз. Өйткені, балаға форма киіп жүрудің өзі жауапкершілік 
жүктейді. Мәселен, жуырда «Бірінші Қарағанды» арна-
сының Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына арналған 
телевизиялық байқауында Нұркен Әбдіров атындағы орта 
мектептің 6 «А» «Жас сарбаз» сыныбының оқушысы 
Нұрқанат Ілесәлиев жүлделі III орынға ие болды. Оның 
жауапкершілігі, тәртібі, сахна мәдениеті – жоғары. Бұл оқу 
ордасында «Жас сарбаз» сыныбында ұлдармен қатар, қыз- 
дар да оқиды.

Ал, №4 мектеп-интернаттағы «Жас сарбаз» сыныбына 
7 сыныптан қабылданады. Жатып оқитын болғандықтан, 
уақыты жүйелі кестемен толықтырылған. Бос уақытының 
өзі қадағаланады. Жай ғана күнделікті киімінің жағасына ақ 
матаны тігуі оларда тазалыққа, ұқыптылыққа тәрбиелейді. 
Күнделікті сабаққа киетін киімдері жүріп-тұруға ыңғайлы  
болса, мерекелік кештерде киетін киімдері бір бөлек. Айы- 
на бір рет жақын маңдағы әскери бөлімге барып, ондағы 
өмірмен етене танысады. Қоғамдық жұмыстарға белсене 
араласып, тұлғалық қасиеттерін қалыптастырады.

Кейін олардың көбі Талғат Бигелдинов мектебіне түсіп, 
сол бағытта оқуын жалғастырады. Мамандардың айтуын-
ша, бұзықтау баланың өзі 7 сыныпта «Жас сарбаз» қата-
рына қосылғанда, есейіп шыға келеді екен. Оның үстіне, 
олардың Тәуелсіздік мерекесіне орай арнайы ант қабылда-
уы да жауапкершіліктің жүгін сездірсе керек.

Б.Момышұлы атындағы мектеп-бөбекжай кешенінде 
«Жас сарбаз» сыныбын бітіргенде сертификат беріліп, оған 
қатысқан үйірмелеріндегі жетістіктері жазылады. Сондай-ақ, 
Қарағанды политехникалық университетінің ұстаздары ме-

морандум аясында жас сарбаздарға дәріс оқыса, 5451 әскери 
бөлімінің «Бүркіт» арнайы жасағының мектепте «Жас бүр-
кіт» атты бөлімшесі бар. Бұл білім ошағында «Жас сарбаз» 
қазақ сыныбы сапына тек ұлдар қабылданады.

Кейінгі кезде бұл игі бастама заманға лайық, жетіле тү-
суде. Қазір оқу-әдістемелік орталығы мен қалалық білім 
бөлімі бірлесіп, «Жас сарбаз» сыныптарының жұмысын 
ұйымдастыру және облыстағы білім беру ұйымдарында 
әскери-патриоттық клубтар ашу бағытында әдістемелік 
ұсынымдар әзірлеуде екен. Демек, «Жас сарбаз» сыныпта-
ры болашақта елін қорғайтын, оның гүлденуіне үлес қоса-
тын нағыз патриот азаматтар тәрбиелейтіне бек сенімдіміз.

Жәлел Шалқар

 – Бізде Алаша хан мен Жошы хан кесенелері, «Теректі 
әулие» кешені, көне Басқамыр қалашығы туралы ма-
териалдар ұсынылған. Ескерткіштер туралы қызықты 
ақпарат табу қиын болды. Көбірек ақпарат жинап, кар-
тамызды жаңа ескерткіштермен толықтыру үшін киелі 
жерлерге турсеруен ұйымдастыруды жоспарлап отыр-
мыз, – дейді Ғалымжан Байғошқаров.
Әзірге бастамашыларды карантиндік шектеулер тоқта-

туда. Бір қызығы, пандемияға байланысты карта өзекті 
бола бастады. Телефон немесе планшет арқылы қасиетті 
жерлерде виртуалды серуен жасау мүмкіндігі туындады. 
Киелі жерлерді тамашалауға «Киелі Қарағанды» қосым-
шасы көмектеседі. Гаджеттің камерасын сізді қызықтыра-
тын бейнеге бағыттасаңыз жеткілікті, қосымша ол ескерт-
кіш туралы кеңейтілген шындық режимінде мәлімет береді.

 – Туған өлкенің тарихын білу әркімге пайдалы, – деп есеп-
тейді Ғалымжан Байғошқаров. – Жастар өз тамырларын 
ұмыта бастады. Көбісі тек әкелері мен аталарын біледі. 
Бірақ басқа ұрпақтар да бар. Олар қалай өмір сүрді, 
олардың құндылықтары қандай болды? Қасиетті орын 
көп нәрсені айта алады. Себебі бұл жерлерге халқымыз 
әр уақытта барып, ата-бабаларымызға мінажат етіп, 
еске алу үшін барып отырған. Жастарды қызықтыру 
маңызды, өйткені киелі жерлерде тарихқа тікелей қол 
тигізесіз. Бұл фантастикалық сезім.

 – У нас представлены материалы о мавзолеях Алаша-хана 
и Жошы-хана, комплекс «Теректі әулие», древнее го-
родище Басқамыр. Было сложно найти сведения, чтобы 
рассказать о памятниках интересно. Планируем орга-
низовать турпоход по святым местам, чтобы собрать 
больше информации и дополнить нашу карту новыми 
памятниками, – говорит Галымжан Байгошкаров.
Пока же энтузиастов останавливает карантин. И как 

ни странно, именно из-за пандемии карта стала актуаль-
на. Можно совершить виртуальную прогулку по святым 
местам с помощью телефона или планшета. Увидеть са-
кральные места поможет приложение «Киелі Қараған-
ды». Достаточно навести камеру своего гаджета на инте-
ресующее изображение, и оно расскажет о памятнике в 
режиме дополненной реальности.

 – Каждому полезно знать историю родного края, – счи-
тает Галымжан Байгошкаров. – Молодёжь стала забы-
вать свои корни. Многие знают только отцов и дедов. 
Но ведь есть и другие поколения. Как они жили, какие 
у них были ценности? Сакральное место может расска-
зать о многом. Ведь сюда ходили молиться, отдать дань 
памяти предкам. Важно заинтересовать молодёжь, по-
тому что в сакральных местах прикасаешься к истории 
напрямую. И это фантастическое чувство.
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Техникалық-құрылыс колледжінде Қарағанды облысының  
киелі жерлерінің виртуалды картасы пайда болды

Виртуальная карта сакральных мест Карагандинской области  
появилась в технико-строительном колледже

Карта жасау колледж оқушылары мен оқытушыларының 
бірлескен жобасы болды. Картаны әзірлеу процессі ұзақ 
уақытты қажет етті.

 – Жоспарымызды іске асыру үшін үлкен команда жинал-
ды. Оған бағдарламашылар, дизайнерлер, шеберлер мен 
студенттер қатысты. Әрине, мұғалімдер көмектесті. 
Оқу орнымыздың директоры басшылық етті, – дейді 
Қосымша білім беру педагогы Ғалымжан Байғошқаров.
Алдымен осы істі IT-мамандар қолға алды. Олар Vuforia 

және Flash бағдарламаларының көмегімен компьютер-
лерде карта жасады. Көптеген мәтіндер, фото және бейне 
материалдар цифрландырылды. Содан кейін студент-
тер-құрылысшылар мен дизайнерлер қосылды. Мәдени 
мұра ескерткіштері туралы ақпарат іздеуге көп уақыт 
кетті. Қазіргі уақытта облыстың киелі жерлерінің геогра-
фиясы алпыс төрт нысанды құрайды. Олардың қырық 
үшеуі аймақтық, ал жиырма бірі жалпыұлттық мәртебеге 
ие. Колледждегі виртуалды картадан жиырма бір нысанды 
табуға болады.

«Жас сарбаз» – жарқын  
болашақ кепілі
Қазір мектептерде әдемі форма киіп,  
сабағын құлшына оқып жүрген «Жас сарбаз»  
сыныбының оқушыларын көрсең, көзің тояды.  
Үстіндегі әскери формаға лайық болу үшін әр  
бала барын салып, тырысуда. Білуімізше,  
бұл сыныпқа озат әрі денсаулығы мықты  
балаларды қабылдайды. Бастысы – оларға  
стимул бар. Бұл сыныпқа өту үшін әр оқушы  
сабағын, тәртібін дұрыстайтыны анық.  
Сонымен қатар, онда қабылданған соң да өзінің  
осы сыныпқа лайық екенін дәлелдеуі керек.

Дерекке сүйенсек, оқушыларды патриоттыққа, саламат-
ты өмір салтына баулып, белсенді азаматтық ұстанымын қа-
лыптастыру және насихаттау мақсатында облыстың 24 білім 
беру ұйымында «Жас сарбаз» мамандандырылған сыныбы 
ашылған. Қарағанды қаласында 7 «Жас сарбаз» мамандан-
дырылған сыныбы, басқа аудан, қалаларда бір-бір сыныптан 
бар. Жалпы, бұл сыныптарда 625 бала оқиды.

«Жас сарбаз» қозғалысының көздегені – өскелең ұрпақ 
бойында жоғары азаматтық белсенділікті, патриотизмді, 
рухани-адамгершілік қасиетті дамыту. Жеке тұлғаны қа-
лыптастыру арқылы Отан алдындағы жауапкершілікті 
сезінуге тәрбиелеу. Сонымен бірге, жастар арасында дене 

шынықтыру мен әскери-қолданбалы спорт түрлерін таны-
мал етуді мақсат еткен.

«Жас сарбаз» сыныбы дегенде ойға бірден Шоқан Уә-
лиханов оралады. Сол дәуірдің ең таңдаулы оқу орны Сібір 
кадет корпусын үздік бітіргені мәлім. Ол өзінің қысқа ғана 
ғұмырында сан түрлі саланы зерттеп, халқына өшпейтін 
мұра қалдырды. Өмірді сүйіп, білуге, еліне пайдалы болуға 
деген адамгершілік ұлы мұраттың озық үлгісін көрсетті. Пе- 
терборға Шоқан әр келген сайын құрметіне би кеші ұйымдас- 
тырылады екен. Ықпалды орыс князьдарының сұлу қыздары 
Шоқанмен бір билеу үшін кезекке тұратын көрінеді.

Сол дәуірдегі озық әскери оқу орындарын бітірген қа-
зақтың басқа да біртуар азаматтары бар екендігі соңғы кезде 
жиі жазылып жүр. Жуырда «Егемен Қазақстан» газетіне жа-
рияланған тарихшы, Парламент Мәжілісінің депутаты Берік 
Әбдіғалиұлының «Майдандағы қазақ офицерлері» (ХІХ ға-
сырдың соңы және ХХ ғасырдың басы) мақаласынан Омбы 
әскери прогимназиясында және Қазан юнкерлік училищесін-
де білім алып, подполковник әскери шенін иеленген Ноғай-
бай Жетпісбаев, Маңғышлақ комиссары болып, 2-Орынбор 
кадет корпусын, Александровск әскери училищесін 1-дәре-
же бойынша тәмамдаған Оспан Көбеев, Орал әскери учи-
лищесін, кейін 1905 жылы Қазандағы жаяу әскер-юнкерлік 
училищесін бітірген, Алашорда үкіметінің мүшесі Молда-
нияз Бекімов, 1916 жылы Николаев кавалериялық учили-
щесін аяқтаған Жәңгір Жантөрин (Кіші Жантөрин) сынды 
еліміздің біртуар ұлдары болғанын аңғарамыз.

Байқасақ, бұл дәуірдің әскери оқу оқығандардың ешқай-
сы осал емес. Әскери қызмет – ақсүйек өнер саналған ежел-
ден. Осылардың бәрін екшей келе қазір «Жас сарбаз» 

Создание карты стало совместным проектом учащихся и пре-
подавателей колледжа. Процесс был долгим и трудоёмким.

 – Собралась большая команда для воплощения задуман-
ного. Участвовали программисты, дизайнеры, мастера и 
студенты. Естественно, помогали преподаватели. Руко-
водил всем директор нашего учебного заведения, – рас-
сказывает педагог дополнительного образования Галым-
жан Байгошкаров.
Сначала за дело взялись айтишники. Они спроекти-

ровали с помощью программ Vuforia и Flash карту на 
компьютерах. Было оцифровано большое количество 
текстов, фото- и видеоматериалов. Затем подключились 
студенты-строители и дизайнеры. Ушло много времени 
на поиск информации о памятниках культурного насле-
дия. В настоящее время сакральная география области 
насчитывает шестьдесят четыре объекта. Сорок три из 
них регионального значения, а двадцать одному присвоен 
общенациональный статус. На виртуальной карте в кол-
ледже можно найти двадцать один объект.

Қарағанды облысы үшін қасиетті  
орындардың фотосуреттері бар ерекше  
стенд техникалық-құрылыс колледжінде  

жасалды. Енді студенттер білім беру  
мекемесінің қабырғасынан шықпай,  

аймақтың 20-дан астам мәдени мұра  
ескерткіштерімен таныса алады. 

Необычный стенд с фотографиями  
священных для Карагандинской области  
мест сделали в технико-строительном  
колледже. Теперь студенты могут  
познакомиться с более чем 20 памятниками  
культурного наследия региона, не покидая  
стен образовательного учреждения.
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 – Бесікте қысылып жатқан баланың ішкі органда-
ры зақымданып, қан айналымы дұрыс жүрмей, 
бұлшық еттің өсуіне кері әсерін тигізеді. Онда 
баланың демалуы қиындайды. Әрі басы үлкейіп, 
аяқ буындарына зақым келуі ықтимал. Бастысы, 
баланы таңып тастаудан жамбас сүйегінде дис-
плазиялық ақаулар пайда болады, – дейді №5 
қалалық емхана директорының орынбасары 
Айнагүл Балмағамбетова.
Маман әңгімесін тереңдете түсті. Айтуынша, 

кейінгі 7-8 жылда жүкті әйелдердің денсаулығы 
көңіл көншітпейді-мыс. Өзі 20 жылдай қызмет 
еткен емханаға жылына 600-ге жуық әйел жүгін-
се, соның 80-90- ының ғана дені сау. Қалғандары 
түрлі сырқатқа шалдыққан. Бала денсаулығы әл-
сіздігінің сыры – осында. Бұл әңгімені әзірге осы 
жерден үзіп, негізгі тақырыпқа ойыссақ.

Алғашқы профилактикалық тексерістен өткен 
кезде бала денсаулығынан ақаулар байқалса ғана 
бесікке бөлеуге шектеу қоямыз дейді маман. Де-
мек, мүлдем болмайды деген сөз емес...

Ал, құрсағына құт дарыған үлкен аналарымыз 
бұл пікірді аса құп көрмейді. Небір батыр да, ақын 
да, алып та бесікте тербеліп, ана әлдиіне ұйыған 
дейді олар. Бесікті тұрмыстық бұйым ғана емес, 
дені сау, саналы ұрпақ өсірудің маңызды мұрасы 
санап, күні бүгінге дейін қадіріне жетіп отырған – 
сол әжелер.

 – Бос бесікті ешуақытта жабусыз қалдырмаған. 
Үстіне ақ мата жауып, ең болмағанда ұршығына 
орамал байлап қойған. Бала өскен соң, бесікті 
міндетті түрде төрге, маңдайшаға іліп қойған. 
Бесіктің теріс жағына отырмаған. Оны сауда-
ламаған. Айтқан бағасына сатып алған. Бесік 
жасайтын шеберлер ынсапты болуы тиіс. Киелі 
дүниенің бағасын көтермеген, саудаласпаған. 
Сондай-ақ, халқымыз баласының бесігін біреу  
сұраса, арнайы ырым-жоралғы жасап, жақсы- 
лыққа балап, тек содан кейін ғана жақын туыс- 
тарына ғана беретін болған, – дейді жаңаарқа-
лық Рәбиға Нұрланова әжей.
Әжейдің айтуынша, наным-сенімдер бойынша 

бос бесікке Ібіліс баласын жатқызады не жылан 
салып қояды. Сол-себеп, тербетуге тыйым салы-
нады. Сондай-ақ, сәбиге жын-жыбыр, көрінбейтін 
қара күштер жоламасын деген ниетпен бесіктің 
басына қайшы, пышақ, қамшы жастап та қойған.

Басқа ұлт өкілдерінің озық ойлыларының 
бесіктің және бесік жырының ұрпақ денсау-
лығындағы орны туралы пікірлері аз емес. Мы-
салы, 1916 жылы Мәскеу қаласында 1-ші болып 
психоневрология институтын құрған академик 
Владимир Бехтерев «Балалардағы невроз ауруы-
ның алдын-алу үшін бесік жырын тындату керек» 
депті. Демек, қазақтың көші түзелуі үшін, ұлттың 
ұлағаты сақталуы үшін, ұрпақтың тәрбиелі болуы 
үшін әр келін, әр ана, әр әже осы құндылықтарды 
қатаң сақтауы тиіс деп ойлаймын.

Сонымен қатар, қазақ халқы бесік жасату ісіне 
де үлкен мән берген. Бесікті ғұмыры ұзақ болсын 
деп, жеті кәрі адамның таяғынан, бай болады деп 
жеті ауқатты үйдің ат қазығынан, ақылды, ше-
шен болады деп жеті үйдің шаңырақ көтеретін 
бақанынан, қайратты, батыл болады деп, жеті 

батырдың сойылынан жасатқан екен. Осы ретте 
өнегенің тұтас бір өлшемі саналған қасиетті мүл-
кімізге ақсақалдың көзқарасын білдік.

«Көнекөз қариялардың «бесігіңді Қызыр тер-
бесін» деп жас келінге берген батасының өзін-
де де өнеге жатыр. Тіпті, қазақ ардан аттағанды 
«бесік көрмеген» деп кінәлап жатамыз. Апам ел-
дегі көзінің сұғы бар дейтін біреулер келе жатса, 
бесікті көрпемен жаба салатын. Демек, бесіктің 
көлденең көздің сұғынан, бейтарап тілден қорғай-
тын қасиеті бар. Осыдан-ақ, бесіктің қазақ үшін 
бағалы екенін білуге болады. Расымен де, баласы 
бар үйдің өзінде де бесікті сирек кездестіреміз», 
дейді шеттік ақсақал Амангелді Рахымжанұлы.

Иә, шаңырақ, табалдырық, бесікті қадір тұтқан 
қазақтың бүгінгі сыйқы – осы. Қасиетін ұғынған-
дардың саны – санаулы ғана. Осы үшеуі мейлінше 
тозып, пайдалануға жарамсыз күйге жеткенде аяқ 
асты етпей, өртеп жіберген. Тіпті, күлін де көміп 
тастайды екен. Ал, біз ше?..

Ертеде жайлауға көшкенде, бесік көлікке сый-
май қалатындай жағдай болса, биікке не босағаға 
іліп кеткен. Сонда жол-жөнекей өтіп бара жатып, 
қыстаққа бас сұққандардың бірде бірі бесікке 
тиіспеген. Бұл – киені қастер тұтып, қасиетті мой-
ындау.

Бесік – ұлттық болмыстың бастауы. Елімізде 
Домбыра күні аталып өтіледі. Біздің ойымызша, 
енді БЕСІК КҮНІ белгіленуі тиіс. Ұлттық кодтың 
бесіктен бастау алатынын жоғарыда жеткізген 
секілдіміз. Мұны жаңару мен жаңғырудың баста-
уы әз-Наурыз мейрамынан бөлек мереке ретінде 
атап өтуіміз керек. Бесіктің құндылығы жөнінде 
мектеп оқулығына арнаулы тарау ретінде енгізілсе 
артық етпейді.

Ал, қоқыс алаңында жатқан бесікті көріп (су-
ретте), тұтас бір дәуірдің ұрпағы үйіндіде қалған-
дай әсерде болдым.

...Бесік тұрмақ, шарананы да қоқысқа лақты-
рып жүрміз ғой, бірақ.

Қасымхан Ғалым
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Бесіктен неге безіндік?
Сен талбесік болып ұлан-ғайыр жерді,  

көшпелі елді тербедің. Тербедің де,  
заман ағымына қарай көнердің. Бесіктің  

киесін, құндақтың құндылығын ұмытқан  
ұрпақ сенен безінді. Себебі сол, қасиетіңді  

қайсыбірі сезінді?.. Сезінсе, дәл бұлай  
қоқыста жатуыңа еш себеп жоқ еді...

«Бесігі жоқ елден қорқамын». Баукеңнің (Мо-
мышұлы) бағалы сөзі еске түседі екен осындайда. 
Қоқыста жатқан көк бесікті көріп жаның түрші-
геді. Ұлт үшін бағалы саналған бесік қолданыстан 
шығып барады. Бұған себеп қазіргі медицина ма-
мандарының кеңесі дейді. Әуелі сол кісілерді сөй-
летуді жөн көрдік. 

Бұған дейін қазақстандық педиатр-дәрігерлер 
бесіктің денсаулыққа қауіп төндіретінін тұжы-
рымдап, баланы бесікке бөлемеуге кеңес берген. 

Бір кездері бұқаралық ақпарат құралдары осы мәсе-
лені өткір көтеріп, кейін саябырсыды. Одан келді 
де үн-түнсіз бесіктен ажырай бастадық. Бәрі дер-
лік емес, әрине. Қазақылықтың қаймағы сақталған 
ауылдардың өзінде бесік жәдігерге айналып бара-
ды. «Бесіктойда» жиналып, ырымын жасап, кейін 
киелі бесікті ығыстырып қойған жеңгелерді де көз 
көріп жүр. Сәбиінің саулығын ойлап, кейін әбігерге 
салмас үшін, бүгінгінің дәрігерін тыңдайды. Бұл да 
дұрыс шығар, бәлкім. Сонымен, дәрігер не дейді?
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рождение и рост, сытость и голод, горе и смерть, строе-
ние тела и место, откуда взялся человек и куда он должен 
отправиться, – всё это одинаково». А поскольку люди 
равны, то им незачем стремиться навязывать свою волю, 
силу другим, ибо они не лучше других. Наоборот, люди, 
народы должны проникнуться взаимным уважением друг 
к другу, любить друг друга, жить в мире, не враждовать и 
не завидовать друг другу.

В центре миропонимания Абая, как и других мыс-
лителей, таким образом, находится человек, сущность 
которого мыслитель рассматривает чрезвычайно мно-
гопланово, с точки зрения биологической, психологи-
ческой, социальной и педагогической. Абая привлекает 
эстетический, этический облик человека, его образова-
ние и воспитание, мир его чувств и интеллекта, его идеа-
лы и цель жизни. Несмотря на прирождённое равенство, 
люди, далее утверждает Абай, в нравственном отноше-
нии друг с другом не равны: одни безнравственны, по-
рочны, глупы, хитры; другие, наоборот, нравственны, 
добродетельны, умны, скромны и т. д. Свой высший 
этический идеал Абай выразил в нравственной форму-
ле: «Адам бол! – Будь человеком!», с которой он об-
ращается, прежде всего, к молодёжи. Этический смысл 
абаевской формулы «Адам бол!» состоит в высокой 
оценке роли назначения человека в жизни. В его пони-
мании человек должен сочетать в себе разум и гуман-
ность, трудолюбие и образованность, дружбу и любовь. 
Он не уставал напоминать современникам, что солнце и 
луна – украшение небес, леса и ягоды – украшение гор, 
а украшение земли – человек. Особое значение в вос-
питании молодежи Абай придавал семейному воспи-
танию. Первые и самые главные воспитатели, учителя, 
по мысли Абая, – это родители. Абай свято верил, что 
время, полное невежества и темноты, уйдет, и его сме-
нит светлый мир, который будет построен молодыми. 
Придавая первостепенное значение роли воспитания в 
становлении человека и борясь против тех, кто пытался 
пороки людей объяснить предписанием рока, судьбы, 
Абай подчеркивал, что человек не от природы получает 
нравственные качества, он становится нравственным 
или безнравственным лишь в процессе воспитания. Кто 
же является воспитателем ребёнка? Конечно же, это 
прежде всего люди, которые его окружают. Их Абай 
делит на 3 группы. Во-первых, это, по Абаю, родители, 
братья, сёстры, то есть семейное, родственное окру-
жение ребёнка. Во-вторых, это учителя, воспитатели, 
наставники, то есть взрослые люди, профессионально 
отвечающие за воспитание ребёнка. И, в-третьих, это 
сверстники, друзья, товарищи. Но Абай делает важный 
нравственно-этический вывод: кто из этих категорий 
людей наиболее уважаем детьми, кому из них они боль-
ше верят, влияние кого оказывается наиболее сильным, 
значительным. Согласно Абаю, любимый человек – есть 
первый и главный наставник детей. Также Абай в своих 
Назиданиях неоднократно напоминает, что нравы казах-
ских детей портятся из-за неправильного воспитания их 
родителями, наставниками, в результате пагубного влия-
ния невежественных сверстников. Формула нравствен-
ности в трактовке Абая: «Адам бол!» («Будь, стань 
человеком!») – заключается также в следующих ниже-
приведенных положениях. Зрелость человека, на взгляд 
просветителя, определяют три главных качества: разум, 
сердце, воля. Опорой общества и народа должны быть 
личности, в полной мере овладевшие этими качествами. 

Будучи истинным патриотом, Абай видел будущее свое-
го народа в образовании, просвещении, развитии науки 
и искусства, в упорном и созидательном труде. Он писал: 
«Тот, у кого больше знаний, любви, справедливости, – 
тот мудрец, тот ученый, тот и обладает миром». Мысли-
тель активно призывает свой народ не стоять на месте, 
постоянно развиваться, совершенствоваться, обогащать 
свой духовный мир. Абай в «Книге слов» размышляет 
о значении мировой культуры и науки для просвещения 
казахского народа.

В современном Казахстане в контексте глобализации 
мира актуально звучит призыв великого Абая учиться у 
всех народов, сохраняя при этом свое собственное лицо, 
национальное и человеческое достоинство, умножая 
число друзей, укрепляя дружбу со всем миром. Абай 
понимал человека как целостную личность, наделенную 
душой и разумом. Человек для Абая – центр мироздания. 
Духовность – определяющее начало в человеке, которое 
впитывается посредством книг и народной мудрости, 
искусства и духовного опыта.

Просвещение в трактовке Абая рассматривалось в 
качестве средства совершенствования человека и об-
щества. Осваивая мир культуры, человек воспринимает 
те или иные идеи и идеалы, языки и нормы поведения. 
Для великого поэта, мыслителя, гуманиста, выразителя 
сокровенных дум казахского народа, Абая Кунанбаева 
главное – человечность, ценность человеческого су-
ществования, нахождение своего места в жизни. Об-
ращение к советам и нравственным заповедям Абая 
может очень нам помочь в преодолении собственного 
нравственного несовершенства и особенно в воспита-
нии молодого поколения. Выдвигая свой нравственный 
принцип «Адам бол!» в цикле моралистических поэти-
ческих произведений, Абай разрабатывает для молодё-
жи целый кодекс этических норм дружбы и товарище-
ства, любви в супружестве, долга и совести, мужества и 
красоты человеческих отношений и т.д. В этом отноше-
нии характерны такие произведения, как: «О, джигиты, 
дорог смех, не шутовство», «В интернате учиться» и 
многие другие. Если в одних стихотворениях Абай 
учит, что надо делать, чтобы быть человеком, то в дру-
гих учит, чего не следует делать, чтобы стать человеком. 
Например, «Не щеголяй вещами», «Измучен, обманут 
я всем вокруг» и другие.

Высоко оценивая роль воспитания в изменении нра-
вов людей, Абай определяет нравственные цели воспи-
тания и образования. Высшая цель воспитания, по мне-
нию Абая, – сделать из ребёнка труженика и патриота, 
а цель обучения – познание вселенной, приобретение 
знаний, получение образования и профессии.

Главными средствами нравственного воспитания 
Абай считает труд и просвещение народа. У него нет 
почти ни одного произведения, где не говорилось бы о 
значении труда в жизни человека. Абай воспевает труд 
как жизненную потребность человека и как основу его 
нравственности. Человек труда – есть истинный носи-
тель добродетели. Что касается науки, просвещения, то 
их Абай считает универсальными средствами для разре-
шения всех нравственных проблем, то есть воспитание в 
молодом человеке стремления к знанию, к разумности. 
Абай стремится доказать необходимость сделать этику 
научной, а науку – этичной, нравственной. Один из пу-
тей достижения этого идеального соотношения Абаю 
видится в благоразумно и умеренности – «қанағат ету».
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Да, именно к молодёжи – к будущему своего народа, 
а в его светлое будущее, несмотря ни на какие сложно-
сти своего времени, великий мыслитель, поэт просвети-
тель-демократ не терял своей веры, утверждая: «Кто не 
испытывал зла? Теряет надежду лишь безвольный... Ведь 
истина, что в мире нет ничего постоянного, значит, и зло 
не вечно... Разве после суровой многоснежной зимы не 
приходит весна цветущая, многоводная, прекрасная?!». 
Одно из «Слов» он заканчивает мыслью: «И думаю, 
что, может быть, и хорошо жить так, устремляя взор на-
дежды на будущее».

Если обратиться к педагогическим взглядам Абая, 
формировавшимся в прошлом столетии, то в них отра-
жены основополагающие общечеловеческие проблемы 
педагогической теории и практики.

Вот некоторые из них: «Лишь знаньем жив человек, 
Лишь знаньем движется век, Лишь знанье – светоч сер-
дец...» Хотя Абай не писал специальных философских и 
педагогических трудов, но почти все без исключения про-

изведения пламенного наставника молодёжи пронизаны 
нравственно-этическими назиданиями, опирающимися 
на интересы, нравственные идеалы и мудрость трудового 
народа, на творчество казахской народной интеллиген-
ции – акынов и композиторов, на достижения обществен-
ной мысли народов Востока и Запада. Актуальны сегодня 
мысли Абая о формировании нравственных принципов и 
нравственных ценностей в процессе самой жизни в про-
тивовес религиозному учению о «божественной предо-
пределённости» морали. По мнению Абая, человек не 
рождается с какими-то готовыми качествами личности. 
Все понятия о добродетели, все правила поведения при-
обретаются в процессе его жизни и деятельности. Он 
призывает молодых: «Не кидайся на всё сгоряча, Дарова-
ньем своим гордись: И ты, человек, кирпич мирозданья, 
В здание жизни самой ложись.» Несмотря на разное со-
циальное положение, утверждает Абай, люди от природы 
равны. Об этом прирождённом биологическом равенстве 
людей Абай пишет в 34 слове Назиданий: «В этом мире 

Великий Абай  
о проблеме воспитания

Марденов К.

Каждый народ имеет духовные  
и нравственные опоры. Одной из таких  
фундаментальных опор в сознании  
казахского народа является творческое  
наследие выдающегося просветителя  
Абая Кунанбаева. В его произведениях  
максимально отражены традиции  
народного творчества и осмысление  
проблем общества. Абай – один из  
величайших гуманистов прошлого.  
Воздействовать на умы и чувства  
людей, обновлять общество средством  
поэтического слова, глубокое уважение  
к достоинству человека – вот что  
характерно для Абая-гуманиста. 

Не для забавы я слагаю стих,  
Не выдумками наполняю стих,  
Для чутких слухом, сердцем и душой,  
Для молодых я свой рождаю стих.

Так сам Абай определил предмет  
своего творчества [1].



Оф «Асыл Ана 2020» оказывает  
всестороннюю поддержку  
многдетным семьям

Бесплатно консультируем  
по следующим вопросам:

Көп балалы отбасыларға жан  
жақты қолдау көрсететін  
«Асыл ана 2020» қоғамдық қоры

Келесі сұрақтар бойынша  
тегін кеңес береміз:

Мекен-жайы:
Қарағанды қаласы, 15 ықшам аудан,  
13 үй, «Асыл ана 2020» ҚҚ кеңсесі

Байланыс телефоны:
+7 (700) 984 7502, +7 (702) 445 8376, +7 (708) 487 4283

Дс. 10.00-18.00
Сс. 10.00-18.00
Ср. 10.00-18.00
Бс. 10.00-18.00

Жұмыс уақыты:

• Жалпы білім қоры (всеобуч)
• Балабақшаға 50% жеңілдікті рәсімдеу
• Атаулы әлеуметтік көмек(АӘК)
• «Бизнес бастау» бағдарламасы
• Тұрғын үй жәрдем ақысы 
• Шағын және орта бизнеске  

берілетін қайтарымсыз грант
• Бизнес бастау курсы
• Тегін жолақы билеті
• «Шаңырақ» атты 5% ипотека
• «Бақытты отбасы» атты 2% ипотека
• Қысқа мерзімді курстар
• Egov сайты арқылы жасалатын  

қызметтер (ЭЦП, кадастрлық  
анықтамалар, үйге кезекке қою)

Жм. 10.00-18.00
Сб. Демалыс
Жк. Демалыс

Адрес:
город Караганда, 15 микрорайон,  
13 дом., офис ОФ «Асыл ана 2020»

Контактные телефоны: 
+7 (700) 984 7502, +7 (702) 445 8376, +7 (708) 487 4283

Пн. 10.00-18.00
Вт. 10.00-18.00
Ср. 10.00-18.00
Чт. 10.00-18.00

Пт. 10.00-18.00
Сб. выходной
Вк. выходной

График работы:

• Всеобуч

• Оформление 50% льготы в детское  
дошкольное учреждение

• Программа «Бизнес бастау»

• Безвозвратный Грант

• Жилищное пособие

• Адресная социальная помощь (АСП)

• 2% жилищная программа «Бақытты отбасы»

• 5% жилищная программы «Шаңырақ»

• Бесплатный проездной билет

• Все услуги и справки, получаемые  
через сайт Egov (кадастровые справки,  
бронирование очереди и т.д)

30

Мамандықты өз  
бойымыздан іздеу керек...

Психолог маман Думан Нұрланұлының айтуынша, ма-
мандық таңдауда жақсы табыс табуды ғана ойлаумен шек-
телмеу керек. «Ол үшін әр адам өз бойындағы қабілетті көре 
білуі тиіс. Мектептен бастап, сол икемді жағына басымдық 
беріп, ҰБТ тапсырарда соған сүйеніп, негізгі пәнді таңдау 
қажет. Сол бағытта оқуға түсіп, өздігіңнен терең ізденіп, 
сұранысқа ие маман болуға күш салған жөн. Сонда ғана, 
жаның рахаттанып, сүйікті ісіңде жетістікке жетіп, еліңе де 
пайдаң тиеді. Кәрілікке жеткенде өкінбей, ұрпағыңа да өзің 
өткен жолды қорықпастан нұсқайсың», – дейді ол.

Бұл үшін ата-аналар ұстаздармен тығыз қарым-қатыныс 
орнатып, баланың қандай бағытқа икемділігі мен бойын-
дағы ерекше қасиеттерін тануы керек. Сол бойынша бала- 
ны қосымша үйірмеге беріп, зерек қылып өсірген жөн. Өйт- 
кені, хакім Абайдың «Балаңа білім мен өнер үйрету үшін  
малды аяма. Ертең балаң алғыр болып өсіп, сол үйренгені 
үшін жұмсаған малыңды еселеп қайтарады. Және өз отба-
сын да асырайды, асыл мұраттар жолында табанды еңбек 
етеді» деген мағынада айтылған сөзі бар.

Бір қарағанда барлық дүние орнында сияқты көрінген-
мен, адасып жүргендер қаншама. Талантты архитектор 
болатындар мектепте сызу пәнінен сабақ беріп жүр. Ол 
бір алып ғимараттардың сызбасын ерекше сызып, тарихи 
нысанның тұрғызылуына түрткі болар ма еді, кім білсін. 
Ғаламтордан көріп жүрміз, күміскөмей әншілер тракторшы 
болса, мың бұрала билейтін бишілер құрылыста жүр. Әркім 
өз орнында отырып, қолынан келетін, жаны сүйетін іспен 
айналысса, өмірі өзгеше болар ма еді?..

Геолог-ғалым Қаныш Сәтбаевтың кен орындарын та-
будағы қырағылығын оқыған сайын ерекше күй кешемін. 
Егер, ол судья болып жүре берсе, қазақтың қазба байлықта-
ры осы күнге дейін ашылар ма еді, ашылмас па еді деп ой-
лаймын, кейде. Мұнда оның өз еркін жеңіп, Ресейге оқуға 
кетуі үлкен тарихи ерлік. Осы ерлігі оны адамзат тарихын-
дағы қайталанбас жетістікке жетеледі. Құдай берген ғалым-
дық алғырлығының арқасында қазақты әлемге танытты. 
Өшпес мұра һәм ұрпағына өнегелі өмір жолын өсиет етті.

Ал, бүгінде жетістікке жеткен кәсіпкерлер, «мамандық 
таңдауда қателестім екен» деп өмірдің қалған бөлігін, сүй-
мейтін іспен айналысумен өткізу ақымақтық деп есептейді. 
«Өйткені, қазір заман басқа. Орта жасқа келгендердің өзі 
қосымша білім алып, сүйікті ісімен айналысып, дегеніне 
жетіп жатыр. «Ештен – кеш жақсы» деп бекер айтпаған. 
Кештеу болса да, арман-мақсаты үшін күресетін күш-жігерді 
оятып, тек алға ұмтылу керек» – дейді Ұлықбек Салиев.

Өз ісінің маманы атану екінің біріне бұйырмаған. Ол 
үшін алдымен мамандығыңызға деген сүйіспеншілік керек. 
Ол «карьерист болу» деген сөз емес. Ынтамен істелген 
жұмыс қана нәтижелі болмақ. Яғни, мамандығыңыз сүйікті 
ісіңізге айналуы қажет. Бұл жағдайда адам жұмысқа ерекше 
құлшыныспен кірісіп, жұмысынан ләззат алады.

Ойшыл Хосе Хулиан Марти «Мамандық таңдау – 
өміріңіздің кірпішін дұрыс қалау. Ең қиын мамандық – адам 
болып қалу» депті. Ал, Жүсіпбек Аймауытов: «Өмірде өз 
мақсаттарымызға жету үшін қабілетімізге қарай маман-
дықты таңдай білуіміз керек» деген тұжырым жасаған.

Жаныңа жақын мамандықты табу – өте күрделі іс. Қалау- 
ыңызды білесіз, бірақ ол мамандықтың қалай аталатынын  
білмейсіз. Мұндайда психолог-профконсультант (мектеп 
психологтары), мектеп мұғалімдері, оқу орындарының 
оқытушылары, ата-анаңыз, туған-туыстарыңыздың көмегі-
не жүгінген жөн. Жүрек үнін тыңдауды ұмытпаңыз.

Адамның «ішкі дауысы» болады. Ол дауысқа құлақ түру-
ді үйренсек, шалыс баспаймыз. Сондықтан, соңғы шешімді 
жүрекке қалдырған абзал. Өйткені, болашақта серігіміз болар  
мамандық һәм басқа маңызды сауалдың шешімі – өз бойы- 
мызда. Оны дөп басу үшін кейде жалғыз қалып, жүректің 
дүрсіліне бір мезгіл құлақ тосайық. Жүрек – алдамайды...

Жәлел Шалқар

«Дүниеде мамандық пен жар таңдау – қиын іс»  
деген сөз бар. Мамандықтан қателессеңіз, ғұмыр  
бойы жаныңыз қаламайтын іспен айналысасыз.  
Ал, таңдаған мамандығың кәсібің әрі нәсібің екені  
тағы белгілі. Сонымен қатар, «Адамдық борышың,  
халқыңа еңбек қыл, Ар-ождан айнымай, ар сақта –  
оны біл...» (Шәкәрім) демекші, айналаңа да пайдаңды  
тигізуге міндеттісің. Өзінің бейімділігі мен  
қабілетіне қарай маман болған адамның жұмысы  
өнімді әрі берекелі болмақ.

Таксист ағаймен болған кездейсоқ сұхбатта бұл әңгіме-
ге тағы да көз жеткіздім. Қарағандыдағы алып өндіріс 
ошағында қарапайым жұмысшы екен. Соның өзіне ор-
наласу қиынға соғыпты. Алдымен 3 жыл күзетші болып, 
сеніміне кірген соң жұмысқа алған. Жалақысы – жақсы. 2 
күн жұмыс істеп, 2 күн демалысында көлігімен кісі тасиды. 
Жоғары білімді. Алайда, өз мамандығы басқа бағытта екен. 
Ал, ондағы қарапайым дәнекерлеуші, электерик сынды 
орта арнаулы білімі бар жастар, екі есе көп жалақы алатын 
көрінеді. «Енді, өндірістік инженер бағытында оқыған-
дар мұндай алып кәсіпорында бір-екі жылда шебер маман 
екенін көрсетсе, жоғарылап кетеді. Жас кезде сол орта ар-
наулы білім ошақтарын менсінбей, «оқуға түсуге мүмкін-
дік көп» деп жоғары білім алдық. Бірақ, ол диплом кәдеге 
жарамай, соңында жағдай осылай болды. Дегенмен, бұл 
күніме де шүкір. Бұған тұра алмай кезек күтіп жүргендер 
қаншама» деп ағынан жарылды ағамыз.

Иә, байқасақ, басты қателік – мамандық таңдауда. Өн-
діріс – әр елдің дамуындағы басты тетіктің бірі. «Қараған-
ды – Қазақстанның индустриялық жүрегі» деген сөзді күн-
де естігенімізбен, оның мәніне үңілмейміз... Сондықтан, 
болашақта жақсы жұмыс таба алатын, өзіңді көрсете алатын 
мамандықты таңдау қажет.

Жуырда Қарағанды құрылыс-технология колледжіне 
барғанда ондағы жаңадан алынған жабдықтарды көріп, таң 
қалдық. Барлық жағдай жасалған. Көптеген цех, зертхана жұ-
мыс істеп тұр. Маманның түр-түрін даярлайды. Тіпті, лифт 
құрастырушы маманын да даярлайды. Тәуелсіздіктің арқа-
сында қазір аймақта бірнеше колледж осылай заманға сай 
жабдықталған. Жылдың соңына дейін бірнешеуін осы бағыт-
та қамту көзделген. Жастар қазір осы жағына бет бұруда.




