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МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ 
ТОҚАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ҮНДЕУІТОҚАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ҮНДЕУІ

ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ БҰҰ БАС ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ БҰҰ БАС 
  АССАМБЛЕЯСЫ 77-СЕССИЯСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ДЕБАТЫНДА СӨЗ СӨЙЛЕДІАССАМБЛЕЯСЫ 77-СЕССИЯСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ДЕБАТЫНДА СӨЗ СӨЙЛЕДІ
Мемлекет басшысының 

БҰҰ Бас Ассамблеясының 
77-сессиясы Жалпы дебат-
тарына қатысуы Нью-Йоркке 
сапарының басты оқиғасы 
болды.

Басты халықаралық мінберде сөз 
алған Қазақстан Президенті БҰҰ-ның 
штаб-пәтеріндегі бүгінгі кездесу әлем 
геосаяси текетірестің жаңа кезеңіне 
қадам басқан адамзат үшін сындарлы 
кезеңде өтіп жатқанын айтты.

– Тәртіп пен жауапкершілікке 
негізделген әрі бұрын қалыптасқан 
халықаралық жүйенің орнын хаос 
пен болжауға келмейтін жағдай ба-
сып жатыр. Жаһандық тежеу   мен 
тепе-теңдік жүйесі бейбітшілік пен 
тұрақтылықты сақтай алмады. 
Қауіпсіздік архитектурасы жойы-
ла бастады. Әлемдік державалар 
арасындағы өзара сенімсіздік жыл-
дам артып келеді. Әлем әскери 
қақтығыстардың жаңа толқынының 
құрбанына айналды. Біз бірінші рет 
екі буыннан кейін ядролық қаруды 
қолдану қаупімен бетпе-бет келдік, – 
деді Президент.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт 
Тоқаев жасанды кедергілерге және 
экономикалық оқшаулануға байла-
нысты проблемаларды атап өтті. 
Оның айтуынша, экономикалық 
және саяси санкциялар азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету тізбегін 
жойып, миллиондаған адамға, әсіресе 
қоғамның осал топтарына қауіп 
төндіретін «жаңа нормаға» айналды.

Қазақстан Президенті өз сөзінде 77 
жыл бұрын БҰҰ-ның негізін қалаушы 
мемлекеттер ұйымның Жарғысында 
осы уақытқа дейін біздің қызметімізді 
сәтті реттеп келгенін халықаралық 

Қымбатты отандастар!
Биылғы жыл жан-жақты реформалар 

мен нақты өзгерістер жылына айналды.
Маусым айында өткен 

референдумның нәтижесінде билік 
тармақтары арасында тиімді тепе-
теңдік орнады.

Мемлекет «күшті Президент – 
ықпалды Парламент – есеп беретін 
Үкімет» қағидасын берік ұстанады. 
Мәжіліс пен мәслихаттар жаңа ара-
лас жүйе бойынша жасақталады. 
Депутаттардың бір бөлігі партиялық 
тізіммен, қалғаны бір мандатты округ-
тен сайланады. Конституциялық 
сот құрылып, алдағы қаңтар айы-
нан жұмыс істей бастайды. Адам 
құқықтары жөніндегі уәкіл институты 
конституциялық мәртебеге ие бол-
ды. Биліктің бірқатар өкілеттігі қайта 
бөлініп, кейбір құзыреттер Прези-
денттен Парламентке берілді. Енді 
өңірлердің әкімдері баламалы жолмен 
таңдалады. 

Конституцияға жер және оның 
қойнауы халыққа тиесілі деген бап 
енгізілді. Мен осы ережені жүзеге асы-
ру үшін «Ұлттық қор – балаларға» деген 
мүлде жаңа бағдарлама ұсындым.

Конституциялық реформа – мен Мем-
лекет басшысы болып сайланғаннан 
бері жүзеге асырып жатқан ауқымды 
саяси жаңғыру бағдарламасының ажы-
рамас бөлігі. Осы бағдарлама аясында 
бейбіт жиналыстарды өткізу үшін ал-
дын-ала ескерту тәртібі енгізілді. Саяси 
партияларды тіркеу рәсімі жеңілдетіліп, 

құқықтың қағидаттары мен нормала-
рын жазып, бекіткенін еске салды.

Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ 
негізінде жатқан іргелі постулат-
тарды сақтаудың маңыздылығына 
назар аударды. Атап айтқанда, ол 
мемлекеттер егемендігінің теңдігі, 
территориялық тұтастықты құрметтеу 
және мемлекеттердің бейбіт қатар 
өмір сүруі сияқты үш негізгі қағидаттың 
өзара байланысын қайта қарастыру 
қажеттігіне тоқталды.

– Бұл — үш қағидат өзара бір-
біріне тәуелді. Осы қағидаттардың 
бірін сақтау қалған екеуін ұстануды 
білдіреді. Ал олардың бірін бұзу, 
басқа екеуін бұзған болып сана-
лады. Дәстүрлі және ядролық 
қарусызданудың жаһандық 

тіркеудің қажетті шегі төмендетілді. 
Сайлау алдындағы партиялық тізімді 
жасақтау және депутат мандаттарын 
бөлу кезінде әйелдер мен жастар 
үшін 30 пайыздық квота енгізілді. Са-
яси партиялардың Мәжіліске өту шегі 
7-ден 5 пайызға төмендеді. Сайлау 
бюллетендеріне «бәріне қарсымын» 
деген баған қосылды. Парламенттік 
оппозиция институты құрылды. 
Қылмыстық кодекстің 130-бабы 
қылмыстық деп танылмайтын болды, 

174-бабы ізгілендірілді. Өлім жазасы 
жойылды. Ауыл әкімдерін тікелей сай-
лау тәсілдері енгізілді. Сондай-ақ басқа 
да көптеген тың бастамалар жүзеге 
асырылды.

Жалпы, соңғы үш жылда жасалған 
өзгерістер мен конституциялық рефор-
ма мемлекеттік-саяси құрылымның 
жаңа үлгісін қалыптастырды. 
Сондықтан мен Жолдауымда сайлау 
мерзімін жария түрде және ашық айт-
тым. Осылайша, біз басты мемлекеттік 

жүйесі әлсіреген кезде аталған 
үш қағидатқа қауіп төнеді. 
Керісінше, үш қағидаттың түгел 
сақталуы олардың күшеюіне ықпал 
етеді. Бұл қағидаттар бірге 
кеңейтілген мемлекетаралық 
ынтымақтастықтың келесі үш 
деңгейіне негіз болады: субөңірлік, 
өңірлік және жаһандық. Бұл адамзат 
үшін пайдалы. БҰҰ аясында бекітілген 
құндылықтар жүйесі әлемнің түпкір-
түпкіріндегі миллиондаған адамға 
үміт сәулесі болып қала береді, – деп 
сенім білдірді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев 
ынтымақтастық рухына негізделген 
БҰҰ-ны басшылыққа алып, аталған 
құндылықтарды батыл қорғауға 
шақырды.

– Біз ортақ мұрамыз бен игілігімізге 
нұқсан келтіретін батылсыздыққа 
немесе біржақты мүддеге жол беру-
ге құқымыз жоқ. Көп нәрсеге тәуекел 
етуге тура келеді. Осыған байла-
нысты Қазақстан  инклюзивтілік, 
көпжақтылық және ізгі ниет жолын-
да тиісті субъектілердің бәрімен 
ынтымақтастық орнатуға дайын, 
– деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы заманауи сын-
қатерлерді тек ұжымдық күш-жігермен 
ғана жеңуге болатынын айтты. Осыған 
байланысты ол бірқатар тәсілдерді 
атап көрсетті.

– Өткен жылдардағы көптеген 
және көбіне өзара байланысты 
дағдарыстар жаһандық басқаруда 
айтарлықтай кемшіліктер бар 

екенін көрсетті. Олар БҰҰ-ны 
жаңғырту және реформалау қажет 
екенін айқындап берді. БҰҰ алдағы 
сын-қатерлерге және туындайтын 
мүмкіндіктерге дайын болуға тиіс, – 
деді Мемлекет басшысы.

Қазақстан Президенті БҰҰ Бас 
хатшысының «Біздің ортақ мәселеміз» 
атты баяндамасындағы ұсыныстарын 
құптады. Оның пікірінше, бұл БҰҰ 
Жарғысының ережелерін бекіту, 
көпжақтылыққа жаңа серпін беру, 
қолданыстағы міндеттемелерді 
іске асыруды күшейту, жаңа сын-
қатерлерге нақты жауаптарды келісу 
және мүше мемлекеттер арасындағы 
сенімді қалпына келтіру үшін зор 
мүмкіндік.

Қасым-Жомарт Тоқаев жаһандық 
сын-қатерлер мен дағдарыстарға жай 
ғана жауап беруден олардың алдын 
алуға және қалыптасып келе жатқан 
үрдістерді жақсы болжауға көшу 
қажеттігін мәлімдеді.

– Қазақстан 30 жыл бұрын дәл осы 
мақсатпен Азиядағы өзара іс-қимыл 
және сенім шаралары жөнінде кеңес 
(АӨСШК) құруды ұсынды. Жаңа сын-
тегеуріндер мен қауіп-қатерлерге 
байланысты алдағы қазан айында 
араағайындық пен бітімгерлікке 
атсалысу мақсатында өтетін 
Саммитте АӨСШК толыққанды 
халықаралық ұйымға айналады деп 
үміттенеміз, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Мемлекет басшысы Шығыс пен 
Батыс арасындағы ашық диалогты, 
сондай-ақ өзара сенім мен көпжақты 
ынтымақтастық қағидаттарына 
негізделген жаңа жаһандық қауіпсіздік 
парадигмасын құруға шақырды.

институттар – Президент, Парламент, 
Үкімет және мәслихаттардың бәрін 
біртіндеп қайта құрамыз.

Осы бастама жарияланғаннан 
бері бір айға жуық уақыт өтті. Бұл – 
барлық мәселені байыппен талқылап, 
жағдайды бағамдауға жеткілікті мерзім.

Халық біздің саяси жүйені өзгерту 
туралы жоспарымыздың мән-маңызын 
жақсы түсініп отыр. Сондықтан мен 
бүгін бұған дейін айтылған сайлаудың 
мерзіміне және Конституцияның талап-

тарына сәйкес, Қазақстан Республика-
сы Президентінің кезектен тыс сайла-
уын 2022 жылғы 20 қарашада өткізу 
туралы Жарлыққа қол қойдым.

Бұл науқан елдің бүкіл саяси жүйесін 
түбегейлі өзгертетін сайлау кезеңін 
бастап береді. Сол арқылы экономи-
каны тұрақты дамытуды, халықтың 
әл-ауқатын арттырып, тұрмыс сапасын 
жақсартуды көздейтін ұзақ мерзімді 
міндеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік 
туады. 

Мен Жолдауымда бірқатар ауқымды 
әлеуметтік-экономикалық шаралар  
қолға алынатынын жарияладым. Біз 
оның бәрін жақын арада жүзеге асыру-
ымыз керек. Көп ұзамай қоғамға сайлау 
алдындағы тұғырнамамды ұсынамын. 
Онда әлеуметтік-экономикалық даму-
ды көздейтін жаңа бастамалар айты-
лады.

Мен Мемлекет басшысы ретінде сай-
лау науқаны қатаң түрде заңға сәйкес 
өтетініне кепілдік беремін. Оны отандық 
және шетелдік байқаушылардың 
қатысуымен әділ әрі ашық өткізетін бо-
ламыз.  

Барша азаматтарымызды 
жауапкершілігін сезініп, демократия, 
заң және тәртіп қағидаттарын берік 
ұстануға шақырамын. Еліміздің бірлігі 
мен тұтастығын көрсете білейік.

Халқымыздың тағдыры, Қазақстанның 
болашағы әрқайсымыздың қолымызда.

Біз Әділетті Қазақстанды бірге 
құрамыз!



«ЖЕТІСУ ШҰҒЫЛАСЫ» Mañyzdy

ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНДА  ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫНДА  
ҚЫЗМЕТТІК ӘДЕП ҚЫЗМЕТТІК ӘДЕП 

НОРМАЛАРЫНЫҢ САҚТАЛУЫН НОРМАЛАРЫНЫҢ САҚТАЛУЫН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

МАҚСАТЫНДА ҮШ ЖАҚТЫМАҚСАТЫНДА ҮШ ЖАҚТЫ
 МЕМОРАНДУМ ЖАСАЛДЫ МЕМОРАНДУМ ЖАСАЛДЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ РКСЛУЖАЩИХ РК
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Бүгін ҚР Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жетісу 
облысы бойынша департаментінің басшысы Манап Қ.Т., 
Жетісу облысы әкімінің аппаратының басшысы Егінбаев Н.Ж. 
және Жетісу облысы әкімі аппаратының Әдеп жөніндегі уәкілі                  
Тұрсынбай Ғ.Т. өзара ынтымақтастық туралы меморандумға 
қол қойды.

Ынтымақтастықтың мақсаты: 
1. Қызметтік әдеп нормаларының сақталуын және Мемлекеттік 

қызмет туралы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
заңнама мен Әдеп кодексін бұзушылықтардың профилактикасын 
қамтамасыз ету саласындағы өзара  іс-қимыл;

2. Жетісу облысының жергілікті атқарушы органдары мемлекеттік 
қызметшілерінің бұзылған құқықтарын қорғау, қалпына келтіру; 

3. Жетісу облысының аудандандық/қалалық жергілікті атқарушы 
органдары Әдеп жөніндегі уәкілдерінің жұмысын жандандыру болып 
табылады.

Сонымен қатар, меморандум шеңберінде негізгі нысаналы инди-
каторлар арқылы Жетісу облысының жергілікті атқарушы органдары  
Әдеп жөніндегі уәкілдерінің қызметін бағалаудың өңірлік әдістемесі 
бекітілді, енді тоқсан сайынғы негізде олардың қызметін бағалау 
бекітілген түйінді нысаналы индикаторлар негізінде жүргізілетін бо-
лады.

Түйінді нысаналы индикаторлар- Әдеп жөніндегі уәкілдері 
қызметінің тиімділігін анықтайтыны сөзсіз. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік  
қызмет істері агенттігінің  

Жетісу облысы бойынша Департаменті

Государственная служба — это деятельность госу-
дарственных служащих в государственных органах по 
исполнению должностных полномочий, направленная на 
реализацию задач и функций государственной власти.

Государственная служба Республики Казахстан призвана ре-
гулировать общественные процессы, обеспечивать целостность 
государства и реализацию интересов граждан РК.

Для государственной службы имидж имеет важное функцио-
нальное и статусное значение. Он является показателем уровня 
доверия к ней населения и критерием оценки обществом эф-
фективности управленческой деятельности, проводимых госу-
дарством преобразований. Он фиксирует степень соответствия 
действий государственных органов требованиям и ожиданиям 
конкретных социальных групп и общества в целом. Вследствие 
этого, имидж в значительной мере детерминирует поведение граж-
дан по отношению к органам государственной власти, определяет 
степень общественной поддержки деятельности государственной 
службы и программы ее реформирования. Формирование пози-
тивного имиджа государственной службы и государственных слу-
жащих является необходимым условием эффективного функци-
онирования и развития данного социального института, а также 
условием для повышения эффективности деятельности государ-
ственных органов и системы государственной службы.

В настоящее время государство уделяет серьезное внимание 
вопросам, касающимся необходимости повышения имиджа госу-
дарственных служащих.

Сам процесс формирования положительного имиджа госу-
дарственного служащего тесно взаимосвязан и с имиджевой по-
литикой исполнительной власти. Основные положения, предъ-
являемые к позитивному имиджу государственного служащего, 
определены в Кодексе чести государственных служащих Респу-
блики Казахстан.

Так, несение государственной службы является выражением 
особого доверия со стороны общества и государства и предъяв-
ляет высокие требования к нравственности и морально-этическо-
му облику государственных служащих

Согласно Закона Республики Казахстан «О государственной 
службе» государственный служащий - это гражданин Республи-
ки Казахстан, занимающий в установленном законодательством 
порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюдже-
тов, либо из средств Национального банка Республики Казахстан 
должность в государственном органе и осуществляющий долж-
ностные полномочия в целях реализации задач и функций госу-
дарства.

Сам государственный служащий должен обладать такими ка-
чествами, как высокая моральная ответственность, профессио-
нальные знания, умение применять их на практике, честность, до-
бросовестность, активная жизненная позиция, обладать чувством 
патриотизма, моральным обликом государственного служащего.

А.МУХАМЕДЬЯРОВ,
Главный специалист Департамента  

Агентства РК по делам государственной службы 

Вопросы дальнейшего развития си-
стемы здравоохранения и международ-
ные инициативы Казахстана в медицин-
ской сфере обсудил Премьер-Министр РК 
Алихан Смаилов с директором Европей-
ского регионального бюро Всемирной ор-
ганизации здравоохранения Хансом Клю-
ге, сообщается на сайте primeminister.kz.

Стороны обсудили меры Правительства Казах-
стана по расширению охвата и повышению каче-
ства медуслуг, вопросы регистрации и экспорта 
отечественной вакцины от коронавируса QazVac, 
страхования профессиональной ответственности 
медработников, укрепления их статуса и социаль-
ной защищенности, а также проведения 73-й сес-
сии Европейского регионального комитета ВОЗ в 
Астане в 2023 году.

Премьер-Министр подчеркнул, что Казахстан 
полностью поддерживает работу ВОЗ по улучше-
нию национальных систем здравоохранения, а так-
же ценит вклад Организации в эффективное пре-
одоление пандемии коронавируса.

- Мы готовы продолжать наше сотрудниче-
ство и обмениваться опытом по всем приори-
тетным направлениям, — сказал Алихан Смаи-
лов.

По его словам, в ближайшие годы Правитель-
ство продолжит поэтапно повышать зарплаты ра-
ботникам сферы здравоохранения, обновлять ме-
дицинскую инфраструктуру, в том числе в сельской 
местности, укреплять профильное образование и 
расширять финансирование научных исследова-
ний.

Со своей стороны, Ханс Клюге отметил, что ВОЗ 
поддерживает приоритеты Казахстана в сфере 
здравоохранения, в частности, по расширению до-
ступа населения к медуслугам и обеспечению со-
циального благополучия работников данной сфе-
ры.

- Мы считаем правильными шаги по увеличе-
нию финансирования систем здравоохранения и 
социального медстрахования. Это большой шаг 
вперед. Мы надеемся, что этот опыт будем по-
лезен Казахстану для дальнейшего развития 
сферы, — сказал Ханс Клюге.

Б
ас

ы
 1

-б
ет

те
.

Б
ас

ы
 1

-б
ет

те
.

Президент ядролық 
державалардың бәсекелестігі мен 
текетіресінің күшеюіне, сондай-

ақ Ядролық қаруды таратпау туралы 
шарттың шолу конференцияларында 
жетістіктің жоқтығына алаңдаушылық 
білдірді. Ядролық қарусыздану 
Қазақстанның сыртқы саясатының 
негізгі бағыттарының бірі екенін айта 
келе, Мемлекет басшысы біздің 
еліміздің ядролық қарудан азат әлем 
құру үшін күресін жалғастыратынын 
айтты.

Қасым-Жомарт Тоқаев биологиялық 
қауіп-қатерлерді азайтуға бағытталған 
шұғыл шаралар қабылдаудың өзектілігін 
атап өтті. Осы орайда Қазақстан 
Президенті Биологиялық қауіпсіздік 
жөніндегі халықаралық агенттік құру ту-
ралы бұрынғы бастамасын тағы да еске 
салды.

Мемлекет басшысы климаттың 
өзгеруіне қарсы күресті халықаралық 
ынтымақтастықты кеңейтуді талап 
ететін тағы бір басты міндет ретінде 
атады.

– Егер жағдайды жақсартқымыз 
келсе, жылдам іске көшуіміз қажет. 
Көпшілігіміз қазірдің өзінде бұл 
бағытта батыл қадамдар жасадық. 
Қазақстан 2060 жылға қарай еліміздің 
энергетика секторының  мұнай мен 
газға тәуелділігінен көміртегінен 
бейтарап экономикаға толық көшіру 
міндетін алды. Ғаламшарымызды 
құтқару үшін бұрын-соңды болмаған 
көлемде инвестиция қажет. Бірақ 
климаттың өзгеруіне қарсы күрес даму 
немесе жаңғыру процесінің есебінен 
жүргізілмеуі керек. Сондықтан осы 
жылы өтетін COP27 климаттық 
конференциясында Ұйымға мүше 

ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ БҰҰ БАС ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ БҰҰ БАС 
 АССАМБЛЕЯСЫ 77-СЕССИЯСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ДЕБАТЫНДА СӨЗ СӨЙЛЕДІ АССАМБЛЕЯСЫ 77-СЕССИЯСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ДЕБАТЫНДА СӨЗ СӨЙЛЕДІ

АЛИХАН СМАИЛОВ  АЛИХАН СМАИЛОВ  
- КАЗАХСТАН ГОТОВ - КАЗАХСТАН ГОТОВ 

ОБМЕНИВАТЬСЯ ОБМЕНИВАТЬСЯ 
ОПЫТОМ ОПЫТОМ 

С ВОЗ ПО ВСЕМ С ВОЗ ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМНАПРАВЛЕНИЯМ

мемлекеттер, сондай-ақ жаһандық 
бизнес-қоғамдастық климатқа 
қатысты қаржыландыру жөніндегі өз 
міндеттемелерін тағы да ұлғайта 
түсуі керек, – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев климаттық 
күн тәртібі жаһандық азық-түлік 
қауіпсіздігі дағдарысымен тікелей бай-
ланысты екенін атап өтті. Ол жаһандық 
азық-түлік қауіпсіздігімен күресу 
үшін Қазақстанның орасан зор ауыл 
шаруашылығы әлеуетін пайдалану ту-
ралы шешім қабылдағанын мәлімдеді.

– Қазақстан алдағы уақытта да 
астық пен басқа да әлеуметтік 
маңызы бар азық-түлік өнімдерінің 
сенімді жеткізушісі болып қала береді. 
Сондай-ақ біз Қазақстанда орналасқан 
Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі 
Ислам ұйымымен, сондай-ақ БҰҰ 
агенттіктерімен ынтымақтастықты 
нығайтуға ниеттіміз. Бұл тұрғыда 
азық-түлік пен тыңайтқыштарды 
барлық санкциялар мен шектеулерден 
босату аса маңызды, – деді Қасым-
Жомарт Тоқаев.

Сондай-ақ Мемлекет басшы-
сы сенімді, әртараптандырылған 
жаһандық транзиттік және көліктік 
инфрақұрылымның маңыздылығына 
тоқталды. Осы тұрғыда Президент 
Қазақстанның Азиядан Еуропаға дейінгі 
маңызды құрлық дәлізі ретіндегі өсіп 
келе жатқан рөліне тоқталды.

– Транскаспий халықаралық көлік 
бағытына немесе «Орта дәлізге» 
тың серпін берілді. Алдағы жыл-
дары біз Қазақстан арқылы жүк 
тасымалының айтарлықтай арта 
түсетініне сенімдіміз. Біз Каспий 

теңізінің бейбітшілік пен жаңа 
мүмкіндіктер теңізі ретіндегі позиция-
сын қамтамасыз етуіміз керек. Алдағы 
айларда Қазақстан сауда және жеткізу 
тізбегінің істен шығуы салдарынан 
туындайтын энергияға және маңызды 
шикізатқа қолжетімділіктің шектелуін 
азайтуға көмектеседі. Ұзақ мерзімді 
перспективада біз жасыл сутегі мен 
жаңартылатын энергия көздеріне 
ерекше назар аудара отырып, энер-
гия көздерін әртараптандыруға 
ұмтыламыз, – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия 
елдерінің саяси және экономикалық 
өзара іс-әрекетін нығайтуға ниетті 
екенін ерекше атап өтті.

Қазақстан Президенті өңірдің 
халықаралық ынтымақтастық, оның 
ішінде табиғи және ауыл шаруашылық 
ресурстары, адами капиталы мен 
транзиттік әлеуеті арқылы зор 
мүмкіндіктерге ие екенін атап өтті.

Мемлекет басшысы өз сөзінде 
Әділетті Қазақстанды құруға 
бағытталған еліміздегі ауқымды сая-
си және экономикалық реформаларға 
да тоқталды. Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстандағы ішкі саяси оқиғаларға, 
атап айтқанда президент мерзімінің 
қайта қарастырылып жатқанын атап 
өтті.

– Бұл — Қазақстанда демократи-
яны дамытудағы тың серпіліс. Біз 
«күшті Президент – беделді Парла-
мент – есеп беретін Үкімет» фор-
муласын қатаң ұстана береміз. Бұл 
формула Қазақстанның ұлттық 
мүдделеріне толық сәйкес келетініне 
сенімдімін, – деді Мемлекет басшысы.

akorda.kz
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ЖЕТІСТІГІЖЕТІСТІГІ

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
идентификации личности);

3) копия свидетельства о рожде-
нии ребенка в случае рождения ре-
бенка до 13 августа 2007 года либо 
за пределами Республики Казахстан 
(требуется для идентификации);

4) копия свидетельства о заключе-
нии или расторжении брака (в случае 
заключения или расторжения брака 
до 2008 года либо за пределами Ре-
спублики Казахстан);

5) справка, подтверждающая при-
надлежность услугополучателя (се-
мьи) к потребителям государствен-
ной адресной социальной помощи, 
предоставляемую местными ис-
полнительными органами для кате-
гории услугополучателей из семей, 
имеющих право на получение госу-
дарственной адресной социальной 
помощи;

6) документы о полученных до-
ходах (справка о заработной плате 
работающих родителей или лиц их 
заменяющих, о доходах от предпри-
нимательской и других видов дея-
тельности, о доходах в виде алимен-
тов на детей и других иждивенцев 
для услугополучателей из семей, не 
получающих государственную адрес-
ную социальную помощь, в которых 
среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума);

7) решение уполномоченного ор-
гана об утверждении опеки (попечи-
тельства), патронатного воспитания 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспиты-
вающихся в семьях;

8) копия решения коллегиального 
органа управления организации об-
разования о предоставлении бес-
платного и льготного питания от-
дельным категориям обучающихся 
и воспитанников в общеобразова-
тельных школах на основании об-
следования материально-бытового 
положения семьи, а также других не-
обходимых документов для принятия 
решения об оказании финансовой и 
материальной помощи.

Документы представляются в под-
линниках для сверки, после чего под-
линники возвращаются услугополу-
чателю.

6. Прием документов и выдача 
направлений на предоставление от-
дыха детям из малообеспеченных 
семей в загородных и пришкольных 
лагерях

Перечень документов, необ-
ходимых для оказания государ-
ственной услуги при обращении 

услугополучателя:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий лич-

ность услугополучателя (требуется 
для идентификации личности);

3) копия свидетельства о рожде-
нии ребенка в случае рождения ре-
бенка до 13 августа 2007 года либо 
за пределами Республики Казахстан 
(требуется для индентификации лич-
ности);

4) справка, подтверждающая при-
надлежность услугополучателя (се-
мьи) к получателям государствен-
ной адресной социальной помощи, 
предоставляемая местными испол-
нительными органами, для категории 
услугополучателей из смей, имеющих 
право на получение государственной 
адресной социальной помощи;

5) документы о полученных дохо-
дах (заработная плата работающих 
родителей или лиц их заменяющих, 
доходы от предпринимательской и 
других видов деятельности, доходы 
в виде алиментов на детей и других 
иждивенцев для услугополучателей 
из семей, не получающих государ-
ственную адресную социальную 
помощь, в которых сренедушевой 
доход ниже величины прожиточного 
миниума);

6) решение уполномоченного ор-
гана об утверждении опеки (попечи-
тельства), патронатного воспитания 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспиты-
вающихся в семьях;

7) копия решения коллегиально-
го органа управления организации 
образования о выдаче бесплатных 
направлений на предоставление от-
дыха загородные и пришкольные 
лагеря на основании обследования 
материально-бытового положения 
семьи, а также других необходимых 
документов для принятия решения 
об оказании финансовой и матери-
альной помощи;

8) копия медицинского заключения 
психолого-медиго-педагогической 
консультации – для детей с ограни-
ченными возможностями;

9) справка о состоянии здоровья 
(медицинский паспорт) с приложе-
нием флюроснимка услугополу-
чателя (при наличии) При приеме 
документов услугодатель выдает ус-
лугополучателю расписку о приеме 
соответствующих документов с ука-
занием: - номера и даты приема за-
проса; - вида запрашиваемой госу-
дарственной услуги; - количества и 

Ұстаздық -  өмірдегі ең жақсы, 
ең адал, ең жауапты, қызығы 
мен қиыншылығы қатар жүретін 
мaмaндықтардың бірі. «Адамның 
адамшылығы - жақсы ұстаздан» 
деп ұлы Абай айтқандай, мұғалім 
тәрбиесі мен өнегесі оқушының 
болашақ азығы.

Н.Алдабергенов  атындағы орта 
мектепте 2021-2022 оқу жылында  
10 жас маман жұмыс істеді.  Оқу 
жылының басында  тәлімгерлер 
тағайындалды, жас мамандармен 
сауалнама жүргізіліп, жаңа оқу жы-
лына жоспар құрылады.Мектеп 
жоспарымен қатар әр тәлімгер өз 
жоспарын құрастырды. Жыл бойы 
осы жоспарлар бойынша жұмыс 
жүргізілді. Жас мамандармен ай 
сайын өтетін отырыстар талқылау, 
сараптау, ақыл-кеңес, ұсыныс беру, 
пікір алмасу ретінде өтеді. Өткізілетін 
семинарлар, треннингтер, дөңгелек 
үстелдер арқылы жас мамандардың 
кәсіби білімін,шеберлігін жетілдіруді 
көздейді. Тәлімгерлер болатын іс-
шараның тақырыбын және оқитын 
әдебиеттер мен ақпараттардың, 
сілтемелердің тізімін алдын-ала 
беріп,  осы тақырып бойынша жұмыс 
жүргізіледі. ЖММ отырыстарында 

среднего, общего среднего образо-
вания.

Перечень необходимых доку-
ментов:

1) Заключение о необходимости 
обучения на дому ребёнка-инвали-
да по медицинским показаниям: вы-
дается Врачебно-консультативной 
комиссией (ВКК) в организациях пер-
вичной медико-санитарной помощи 
Министерства здравоохранения РК 
по месту;

2) Заключение и рекомендации 
типа образовательной программы 
для обучения на дому ребёнка-
инвалида:выдается Психолого-ме-
дико-педагогической консультацией 
(ПМПК) по месту жительства;

3) Письменное заявление в про-
извольной форме родителей на имя 
директора образовательной органи-
зации;

4) Копии документов, удостоверя-
ющие личность одного из родителей 
получателя государственной услуги;

5) Копии 
документов,подтверждающие лич-
ность получателя государственной 
услуги;

6) Адресная справка;
7) Справка с места работы роди-

телей.
3. Выдача разрешения на обуче-

ние в форме экстерната в органи-
зациях основного среднего, общего 
среднего образования

Перечень документов, необ-
ходимых для оказания государ-
ственной услуги при личном обра-
щении услугополучателя (или его 
законного представителя):      

1) заявление услугополучателя на 
обучение в форме экстерната со-
гласно приложению к настоящему 
стандарту;      

2) врачебно-консультационное 
заключение комиссии, форма 1/е, 
утвержденного приказом исполня-
ющего обязанности Министра здра-
воохранения Республики Казахстан, 
зарегистрированное в реестре го-
сударственной регистрации, от 23 
ноября 2010 года № 907 «Об утверж-
дении форм первичной медицинской 
документации организаций здравоох-
ранения».      

3) справка о временном прожива-
нии за рубежом родителей обучаю-
щегося или лиц, их заменяющих, до-
кумент, подтверждающий обучение 
за рубежом (при необходимости);      

4) копии табелей успеваемости за 
последний класс обучения;      

5) копия свидетельства о рожде-
нии услугополучателя (в случае рож-
дения до 2008 года) (оригинал для 
сверки).

4. Выдача дубликатов документов 
об основном среднем, общем сред-
нем образовании

Перечень документов, необ-
ходимых для оказания государ-
ственной услуги:       при обраще-
нии к услугодателю:      

1) заявление услугополучателя, 
утерявшего документ, на имя руко-
водителя организации образования 
согласно приложению 1 к настояще-
му стандарту, в котором излагаются 
обстоятельства утери документа или 
другие причины;      

2) копия свидетельства о рождении 
(в случае рождения до 2008 года) с 
документом удостоверяющим лич-
ность (паспорта) родителя (законного 
представителя) несовершеннолетне-
го ребенка или документ удостове-
ряющий личность услугополучателя 
(требуется для идентификации лич-
ности);      

3) выписка из периодического пе-
чатного издания, с указанием номера 
и даты регистрации выдачи докумен-
та, сроком опубликования не более 
10 рабочих дней, со дня размещения 
гражданином информации по утере 
документа или предоставления ори-
гинала испорченного документа.

5.  Предоставление бесплатного и 
льготного питания отдельным катего-
риям обучающихся и воспитанников 
в общеобразовательных школах

Перечень документов, необходи-
мых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополуча-
теля:

к услугодателю:
1) заявление по форме согласно 

приложению 2 к настоящему стан-
дарту государственной услуги;

2) документ, удостоверяющий 
личность родителей (требуется для 

В последнее время все больше 
граждан отдают предпочтение 
Интернету. Получить государ-
ственные услуги можно и посред-
ством использования портала 
государственных услуг www.
egov.kz. Подать электронное за-
явление можно в любое время, 
независимо от времени суток, 
праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, план-
шет или мобильный телефон, 
имеющие допуск к сети Интер-
нет. Чтобы получить услугу, 
Вам не придется выходить из 
дома. Достаточно только от-
править электронное заявление 
и необходимый перечень докумен-
тов через портал государствен-
ных услуг. 

В дальнейшем Вы просто наблю-
даете за ходом исполнения своего 
заявления. Для того, чтобы восполь-
зоваться возможностью получения 
государственных в электронном 
виде, необходимо получить ЭЦП 
(электронно-цифровую подпись), ав-
торизоваться на портале www.egov.
kz и перейти по кнопке «Заказать 
услугу онлайн». Заполнить заявку и 
подписать ЭЦП. К заявке прикрепить 
сканкопии документов в зависимости 
от предназначения услуги. Главные 
преимущества получения государ-
ственных услуг в электронном виде: 
круглосуточная доступность, полу-
чение услуги из любого удобного для 
вас места, нет необходимости ждать 
письменного подтверждения, отсут-
ствие очередей, отсутствие корруп-
ции, т.к. заявитель не обращается на-
прямую в ведомство для получения 
услуги.

Перечень государственных ус-
луг, оказываемых школой

 1. Прием документов и зачисление 
в организации образования, незави-
симо от ведомственной подчинен-
ности, для обучения по общеобразо-
вательным программам начального, 
основного среднего, общего среднего 
образования.

Перечень документов, необходи-
мых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополуча-
теля (либо его законного представи-
теля):      

к услугодателю:      
1) заявление согласно приложе-

нию 1 к настоящему стандарту;      
2) копия свидетельства о рож-

дении услугополучателя, в случае 
рождения до 2008 года (документ, 
удостоверяющий личность услуго-
получателя (оригинал требуется для 
идентификации личности);

3) врачебное профессионально-
консультационное заключение, фор-
ма № 086/е, утвержденное приказом 
исполняющего обязанности Мини-
стра здравоохранения Республики 
Казахстан, зарегистрированное в ре-
естре государственной регистрации 
от 23 ноября 2010 года № 907 «Об 
утверждении форм первичной меди-
цинской документации организаций 
здравоохранения» (далее - форма № 
086/е);      

4) фотографии размером 3х4 см в 
количестве 2 штук;      

5) заключение педагого-медико-
психологической комиссии (при на-
личии).      

Услугополучатели – иностран-
цы и лица без гражданства также 
представляют один из следующих 
документов, определяющих их 
статус, с отметкой о регистрации 
по месту проживания:      

1) иностранец – вид на жительство 
иностранца в Республике Казахстан;      

 2) лицо без гражданства – удосто-
верение лица без гражданства;      

3) беженец – удостоверение бе-
женца;      

4) лицо, ищущее убежище - свиде-
тельство лица, ищущего убежище;      

5) оралман – удостоверение орал-
мана.      

При сдаче документов для ока-
зания государственной услуги 
услугополучателю выдается рас-
писка о приеме документов у услу-
гополучателя по форме, согласно 
приложению 2 к настоящему стан-
дарту государственной услуги.

2. Прием документов для органи-
зации индивидуального бесплатного 
обучения на дому детей, которые по 
состоянию здоровья в течение дли-
тельного времени не могут посещать 
организации начального, основного 

названия приложенных документов; 
- даты (времени) и места выдачи до-
кументов; - фамилии, имени, а также 
отчества (при наличии) работника ус-
лугодателя, принявшего заявление; 
- фамилии, имени, а также отчества 
(при наличии) услугополучателя и его 
контактных телефонов.            

7.  Прием документов для про-
хождения аттестации на присвоение 
(подтверждение) квалификационных 
категорий педагогическим работни-
кам и приравненным к ним лицам 
организаций образования, реализу-
ющих программы дошкольного вос-
питания и обучения, начального, ос-
новного среднего, общего среднего, 
технического и профессионального, 
послесреднего образования:

Перечень документов      
1) заявление на аттестацию со-

гласно приложению 2 к настоящему 
Стандарту.      

2) копия документа, удостоверяю-
щего личность;      

3) копия диплома об образовании;      
4) копия документа о повышении 

квалификации;      
5) копия документа, подтверждаю-

щего трудовую деятельность работ-
ника;      

6) копия удостоверения о ранее 
присвоенной квалификационной ка-
тегории (кроме педагогических работ-
ников, перешедших из организации 
высшего образования и не имеющих 
квалификационных категорий);      

7) сведения о профессиональных 
достижениях (при их наличии) в со-
ответствии с Правилами проведения 
и условиями аттестации гражданских 
служащих в сфере образования и на-
уки, а также с Правилами проведения 
и условиями аттестации педагогиче-
ских работников и приравненных к 
ним лиц, занимающих должности в 
организациях образования, реали-
зующих образовательные учебные 
программы дошкольного, началь-
ного, основного среднего, общего 
среднего, технического и професси-
онального, послесреднего образова-
ния, утвержденными приказом и.о. 
Министра образования и науки Ре-
спублики Казахстан от 7 августа 2013 
года № 323 (зарегистрированный в 
Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов за 
№ 8678).

А.Б.ШОҚПАРОВ, 
заместитель директора по ВР

осы жұмыс бойынша әр жас маман 
өз ойын ортаға салады. Әр тәлімгер 
жас маманның жұмысын бағалап, 
әдістемелік көмек көрсетіледі.

Өткізілетін тексеру жұмыстары 
кемшілік іздеу бағытында емес, 
көмектесу бағытында жүргізілсе 
және мектепке келген жас маманға 
үнемі қолдау көрсетіліп отыр-
са, үнемі бағыт беру жұмыстары 
жүргізілсе, нұр үстіне нұр болады.

Биылғы жылы жас мамандар 
үшін жемісті жыл болды. Олар 
республикалық, облыстық , аудан 
көлемінде өткізілген байқауларға 
қатысып, жүлделі орындарға ие 
болды. Атап айтсам, тарих пәнінің 
мұғалімі Жұмабек Еркебұлан 
Ермекұлы  Шығыс Қазақстан об-
лысы Білім басқармасы өткізген 
«Әлихан Бөкейханов: Алаш мұраты 
және тәуелсіз Қазақстан» атты 
өңіраралық ғылыми-практикалық 
конференциясына қатысып, 
мақаласы жарық көрді.

Еркебұлан   Ресей мемлекетінің 
Барнауыл қаласындағы Алтай 
мемлекеттік университеті өткізген 
«Орта Азия және Алтай өлкесінде 
Аймақтану бағытындағы пәндерді 
оқыту» курсына қатысты.

Ескелді ауданы Кәсіподақ 
ұйымының  ҚР тәуелсіздігінің 
30 жылдығына орай өткізілген 
«Спартакиада-2021» жарысында 
тоғызқұмалақтан жүлделі 1 орынды 
иеленді.

Қазақ тілі пәні мұғалімі Болатхано-
ва Алтынай  Алматы облысы Білім 
басқармасы өткізген «Детективтің 
дарабозы» атты облыстық интер-
нет- конференциясына қатысып, 
мақаласы жарық көрді. «Д.А.Қонаев-
ғасыр саңлағы» атты мақаласы 
облыстық ғылыми-практикалық кон-
ференция жинағына енгізілді.

Алтынай Болатханқызы  аудандық 
«Екі жұлдыз» сайысына қатысып, 1 
орынды иеленді. Алтынай  Ескелді 
ауданы Кәсіподақ ұйымының  ҚР 
тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
орай өткізілген өнер байқауының 
жеңімпазы атанды.

География пәні мұғалімі 
Құрмашева Айнұр  Ре-
сей мемлекетінің Барнауыл 
қаласындағы Алтай мемлекеттік 
университеті өткізген “Орта Азия 
және Алтай өлкесінде Аймақтану 
бағытындағы пәндерді оқыту” кур-
сына қатысып өз білімін шыңдады.

Аудандық  Білім бөлімі өткізген 
«Ауылымнын ауасы» кітапша 
байқауына қатысып, Қарабұлақ 
ауылының климаттық ерекшелігі ту-
ралы мәлімет беретін жұмыс жазды.

Айнұр сәуір айында Талдықорған 
қаласында өткен тәлімгер мен жас 
маманның жұмысы сарапталатын   
«Педогогикалық  тандем» байқауына 
қатысты. Айнұр тәлімгері Анжелика 
Нестеренко екеуі  ең үздік деп таны-
лып, «Ең үздік педогогикалық  тан-
дем» номинациясын жеңіп алды.

М.М.БОПАНОВА,
ЖММ жетекшісі
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ҚАРСЫ КҮРЕСҚАРСЫ КҮРЕС

ОТБАСЫ МЕН МЕКТЕП АРАСЫНДА ӨЗАРА ОТБАСЫ МЕН МЕКТЕП АРАСЫНДА ӨЗАРА 
ӘРЕКЕТТЕСУ АРҚЫЛЫ ОТБАСЫЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕСУ АРҚЫЛЫ ОТБАСЫЛЫҚ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ НЫҒАЙТУ (ҚАЛЫПТАСТЫРУ)ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ НЫҒАЙТУ (ҚАЛЫПТАСТЫРУ)

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАЛОГ ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАЛОГ 
УСПЕШНОСТИ ШКОЛЫУСПЕШНОСТИ ШКОЛЫ

ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНДА ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНДА 
КӨМІР ТАПШЫЛЫҒЫ ЖОҚКӨМІР ТАПШЫЛЫҒЫ ЖОҚ

Обеспечение высокого качества 
образования во все времена оставалось 
ключевой проблемой, решением которой 
занимались на всех образовательных 
уровнях. От качества образования 
сейчас напрямую зависит не только 
востребованность, но и эффективность 
работы образовательной организации.
Совершенно очевидно, что качеством 

образования в школе занимались всегда. 
Однако образование меняется, и поэтому 
появляется необходимость постоянного 
переосмысления ценностей и целей в новом 
контексте.
Качество образования — это степень 

удовлетворенности ожиданий различных 
участников образовательного процесса: 
учащихся и их семей, администрации школы, 
остальных членов педагогического коллектива, 
внешних организаций, с которыми сотрудничает 
школа для достижения результата.
Качество образования — это востребованность 

полученных знаний в конкретных условиях 
и местах их применения для достижения 
конкретной цели и повышения качества жизни 
выпускника.
«Банк слагаемых» качественного образования: 

деятельность учителя, направленная на 
повышение качества знаний;  рациональная 
организация учебного труда школьника как 
средство повышения качества знаний учащихся; 
использование информационных технологий в 
целях повышения качества знаний учащихся; 
роль мотивации в повышении качества знаний 
учащихся;  личностно ориентированный подход;  
работа со слабоуспевающими учащимися; роль 
мониторинга обученности, личных достижений, 
личностного роста каждого учащегося, 
коррекция знаний по результатам в повышении 
качества знаний учащихся.
При этом развитие качества образования 

предполагает постоянное совершенствование 
трех составляющих: организации 
образовательного процесса; образовательных 
результатов; квалификации педагогических 
работников. Качественным можно считать 
образование, если определенные достижения 
имеют не только учащиеся, но и педагоги как 
участники образовательного процесса.
По итогам каждой четверти и учебного года 

учителями нашей школы проводится глубокий 
анализ учебных достижений учащихся 
по учебным предметам на всех ступенях 
образования – в начальном звене, в среднем 
звене и в старшей школе. Анализируя, 
сколько учащихся обучаются на низком, 
удовлетворительном, среднем, достаточном 
и высоком уровнях, мы намечаем пути своей 
дальнейшей совместной деятельности с 
учащимися.
Как же повысить качество образования? 

Что для повышения качества знаний может 
сделать педагогический коллектив? В идеале 
- каждый учащийся движется по своему 

орта мектебі  мектепке дейінгі шағын-
-орталығының ұстаздары қай кезде 
болмасын өскелен ұрпақтың білімді, 
тәрбиелі, жан-жақты болуылары 
үшін тек қана оқушымен ғана емес 
ата-аналарменде тығыз жұмыс 
жүргізуде. Жаңа оқу жылдың 
бастамасы ата-аналардың жиналысы 
мен оқушыларға арналған тәрбиелік 
мәні бар ашық сабақтардан орын 
алып келеді. Ал сабақтан тыс өз 
оқушыларымыздың бос уақыттың 
тиімді қарастыру , ол ұстаз бен ата-
-ананың келісуі арқылы жүргізіліп 
жатқан тәрбиелік мәні зор жұмыстар. 
Баланың сабақтан тыс уақытын қалай 
ұйымдастыру керек? Олардың кітап 
оқуына, мәдени тынығуына жағдай 
жасап көмектесу қажет. «Тәрбие 
отбасынан басталады» десек те, 
күйбең тіршілікке алданып жүріп, 
отбасындағы әрбір баланың әрекетін, 
қылықтарын бағалап, бағыт-бағдар 
беруге көңіл кейде аз бөлінеді. 
Әрбір ата-ана баласының ынтасын, 
қызығушылығын байқап, оның өзін-өзі 
дамыту үшін жағдай жасап, ықпал етуі 

Пара алу – ең қауіпті сыбайлас жемқорлық, 
қызметтік құқық бұзушылық. Бұл қылмыстың 
мәні лауазымды тұлғаның өзінің қызметтік мінез-
-құлқы үшін немесе лауазымына байланысты басқа 
адамдардан анық заңсыз материалдық сыйақы 
алуында жатыр.
Сыбайлас жемқорлық мемлекеттің экономикалық өсуіне 

және халықтың әл-ауқатына тікелей қауіп төндіреді. Бұл 
қоғамдағы демократияға, заң үстемдігіне, адам құқығы 
мен қадір-қасиетіне, әлеуметтік әділеттілікке жасалған 
соққы. Бұл болашақ ұрпағымыз үшін тікелей қауіп.
Н.Алдабергенов атындағы орта мектебінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы иммунитет пен мінез-құлықты 
қалыптастыру мақсатында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнаманың талаптарына сай қарсы іс-қимыл 
бағдарламасын сөзсіз орындау бойынша белгілі 
жұмыстар жүргізіліп, нақты шаралар қабылдануда.
Бірнеше жылдар бойы оқу мезгілдерінде ұстаздар 

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлық 
туралы» Заңын насихаттау мақсатында, «Сыбайлас 
жемқорлықсыз мектеп» акциясын өткізіп тұрады, 
оның аясында сурет байқаулары өткізіледі, плакаттар, 
логотиптер салынады.  Сонымен қатар «Біз сыбайлас 

Ескелді ауданы жылыту маусымына дайын. Бұл 
туралы Ескелді ауданының әкімі Ахметов Елдос 
Тұрсынбайұлының журналистерге өткізген 
баспасөз мәслихатында белгілі болды. 
Жалпы, аудан орталығы Қарабұлақта 2 орталық 

қазандық бар. Біреуі орталық газ қазандығы болса, 
екіншісі Мелькомбинат шағын ауданындағы кіші қазандық. 
Биыл 36 көп қабатты үй мен 85 бюджеттік сала нысанына 
жылу берілмек. 
Жылыту маусымына бюджеттік мекемелерге 454 мың 

тоннадан астам сұйық, 2180 тонна қатты отын жеткізілген. 
Яғни, білім, денсаулық және мәдениет саласындағы 
мекемелер көмірмен толық қамтылған. Ал, ауылдағы 
әкімдік ғимараттарына қырқүйек айының соңына 
жеткізу жоспарда бар. Ауданда 8 мектеп арзан отынмен 
жылытылады. Білім ордаларына 1505 тонна пеллет сатып 
алынған.
- Аудан тұрғындарына 2022 - 2023 жылдардағы жылыту 

маусымына шамамен 66 676 тонна қатты отын қажет. 
Ауданда көмір сатуға арналған бір тұйық бар.    Бұл 

образовательному маршруту.
Администрация СШ им. Нурмолды 

Алдабергенова координирует работу 
педагогического коллектива так, чтобы дети 
“приняли” требования школы. При переходе 
учащихся для обучения с одной ступени 
на другую соблюдается преемственность в 
обучении и учителя заботятся о качественном 
формировании знаний не только на учебных 
и факультативных занятиях, но и во время 
самоподготовки учащихся при дистанционного 
обучении, на уроках каникулярной школы, 
учат навыкам самостоятельной работы в 
школе и дома, формируют умение у учащихся 
осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль.
Повышение качества образования учащихся 

зависит и от качества преподавания.
Каждый педагог должен понимать ту роль, 

которую он может сыграть в формировании 
личности учащегося. В школе работает 66 
учителей, из них 33 педагога-исследователя, 7 
– педагогов-экспертов, что составляет 60,6% от 
общего количества.
Проблема качества образования неразрывно 

связана с проблемой создания развивающей 
среды в классе. Задача учителя – создание в 
классе такой среды.
Во-первых, необходимо вызвать интерес к 

изучаемому предмету, содержание учебного 
материала должно быть таким, чтобы 
школьники умели выходить за рамки образца. 
Во-вторых, осуществлять индивидуально-
-дифференцированный подход к обучению.
Конечным результатом выпускника 

школы является успешная сдача единого 
национального тестирования. Разработка и 
внедрение системы подготовки учащихся к 
ЕНТ является существенной частью научно-
-методической работы каждого предметника. 
Готовность учеников к сдаче экзамена в 
форме ЕНТ определяется следующими 
показателями: Информационная готовность 
– информированность о правилах поведения 
на экзамене, о правилах заполнения бланков 
и т. д. Предметная готовность – подготовка 
по определенному предмету, умение решать 
тестовые задания и т. д. Психологическая 
готовность – внутренняя настроенность на 
определенное поведение, ориентированность 
на целесообразные действия, актуализация и 
приспособление возможностей личности для 
успешных действий в процессе сдачи экзамена. 
Только комплексный подход к деятельности по 
подготовке учащихся к ЕНТ: целенаправленное 
сотрудничество администрации, психолога 
и учителей-предметников – способствует 
повышению эффективности и качества 
результатов экзамена в тестовой форме. В 2022 
году СШ им. Н. Алдабергенова по итогам сдачи 
ЕНТ заняли 3 место в рейтинговой таблице 
района, средний балл составил 84 балла.

Е.А.ВЕЛИКАЯ,
Зам. директора по УВР 

  СШ им. Н.Алдабергенова

керек.
Бала бойындағы адамгершілік 

қасиеттердің пайда болуы ата-ана, 
ұстаз, жақсы құрбысынан екені 
сөзсіз. Сондықтан «Бала тәрбиесі – 
бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер. 
Жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін 
өнер. Баланы дұрыс тәрбиелеу үшін 
әркімнің өз тәжірибесі жетпейді. 
Басқа адамдардың тәжірибесімен 
танысу керек» деп алаш ардақтысы 
Мағжан Жұмабаев айтқан – бала 
тәрбиесі барлығымыздың бірлескен 
жұмысымыздың нәтижесі. Бұлардың 
барлығы қоғамға тәуелді.
«Мейірімділікті анадан,
Әдептілікті данадан үйрен» дейді 

халқымыз.
Бір біріне қамқор, қайырымды ұрпақ 

тәрбиелеу және адамгершілікті мол 
асыл қаситтерді бойларына сіңдіру 
ұстаз бен ата-аналардың бірлескен 
міндеті екені сөзсіз.

Арайлым ШАКЕРБЕКОВА,
 Н.Алдабергенов атындағы орта

 мекебінің  педагог-психологі       

тұйықта «Сауда Көмір» ЖШС-нің «Семей» маркалы 
көмірі сатылымға қойылды. Сатылатын көмірдің бағасы 
14 800 теңге. Аудан тұрғындары ауданда орналасқан 
тұйықтан ғана емес, сонымен бірге Талдықорған және 
Текелі қалаларынан да көмір сатып алуда. Қатты 
отынды уақтылы алу туралы хабарламалар аудандық 
газетке және әлеуметтік желісінде жариялануда. Бұл 
мәселе тұрақты бақылауға алынған, - деп атап өтті 
Елдос Тұрсынбайұлы.  
Аудан басшысының айтуынша,  аймақта көмір тапшылығы 

жоқ. Өңірде аудан тұрғындары 35  мың тоннадан астам 
көмір сатып алған. Тұйықта 700 тонна көмір бар. 
Брифингте ауданды газдандыру мәселесі де айтылды. 

Жалпы, аймақтағы 
33 елді мекеннің 28-і газдандыруға жатады.  Былтыр 

Қарабұлақ ауылына 1,498 млрд. теңге көлемінде газ 
тартылған. Биыл  Шымыр, Жетісу, Жастар, Жаңалық, 
Абай, Өтенай, Ешкіөлмес ауылдарына көгілдір отынды 
жеткізу үшін 7 жобалық-сметалық құжаттама әзірленіп 
жатыр.

жемқорлыққа қарсымыз!», «Сыбайлас жемқорлықсыз 
заманауи қоғам мүмкін бе?», «Кімді қатаң жазалау 
керек - пара алушыны ма, әлде пара берушіні ме?» 
тақырыптары секілді пікір-сайыс турнирлері өткізіліп 
тұрады.
Сынып жетекшілері мектеп Жарғысының ережелерін 

сақтай отырып, оқушысының міндеттерін орындау, 
құқықтарын қорғау мәселелері бойынша ай сайын 
сынып сағаттарын өткізеді.
Мектеп қабырғасында өткізілетін ата-аналар 

жиналыстарында үнемі заңсыз ақша жинау және бағалы 
сыйлықтар алу фактілерінің алдын алу ережелері 
түсіндіріліп отырады.
Қорытындылай келе, мектеп ұстаздар ұжымы мен ата-

-аналардың бірлескен күш-жігері арқылы біз сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін 
барлық шараларды қолдана алатынымызды және оған 
қарсы іс-қимыл бағдарламасын жүзеге асыруымыз керек 
екенін атап өткім келеді.

Ж.Г.АЙЫМБЕКОВА,
Н.Алдабергенов атындағы орта мектебінің

бастауыш сынып мұғалімі

сондай бейім. Соңғы жылдары 
жалпы білім беретін мектеп пен 
жалпыға бірдей орта білім беру ісін 
дамыту, жаңарту проблемаларының 
ауқымдылығы соншалық, оған жас 
ұрпаққа білім беру саласында жүрген 
азаматтармен қатар, ұлт тәрбиесіне 
бей-жай қарамайтын әрбір адам өз 
үлесін қосуда. 
Ескелді ауданы, Қарабұлақ 

ауылының Н.Алдабергенов атындағы 

айнасы.
 Сондықтан, баланың болашағы 

жарқын болуы үшін мектеп пен ата-
-аналар  тығыз байланыс орнату 
керектігін барлығымыз жақсы 
білеміз. Адамзат тәрбиелеу ұзақ 
және қиын процесс.  Жеке бастың 
қалыптасуы, оның рухани жағынан 
дамуы бала кезден бастау алады. 
Жас шыбық иілуге қандай икем 
болса, бала да тәрбиені қабылдауға 

«Тәрбие-баламен сөйлесумен, 
әңгімелесумен, оған ақыл-кеңес 

берумен ғана шектелмейді.
Тәрбие – тұрмысты 

ұйымдастыра білуде, балаға 
әркімнің өз жеке басы арқылы 

өнеге көрсетуінде. Отбасындағы 
бала тәрбиесі халық өмірімен, 

қоғамның мақсат-міндеттерімен 
байланысты болуы керек» .

А.С.Макаренко

Баланың бас ұстазы– ата-ана. 
Ұлтымызда «Ұяда не көрсең, ұшқанда 
соны ілерсің» деген дана сөз бар. 
Әр отбасында ата-ананың орны 
бөлек. Бала әкеден ақыл, анадан 
мейірім алады. Әке - отбасының 
асыраушысы, қамқоршысы, тірегі 
деп білсек, ана-отбасының ұйтқысы, 
жылуы, шағуы, жақсы ана отбасына 
береке әкеліп жанұясын бақытқа 
бөлейді. Ата-анаға баладан артық 
ешкім жоқ. «Бала-адамның бауыр 
еті» деген сөз бар. Сондықтан қай 
ата-ана болмасын баласының білімді, 
парасатты, мәдениетті, тәртіпті, 
әдепті болуын қадағалайды. «Бала 
– өмірдің жалғасы, көз қуанышы, 
шаңырақ иесі» деп ұрпақ тәрбиесіне 
көп көңіл бөлген.
 «Әрбір баланың мінез – құлқы ата-

-ананың жағымды іс –әрекетінен 
үлгі алуы барысында қалыптасады» 
деп И.Павлов айтпақшы баланың 
мінез-құлқы өскен ортасында, 
көрген тәрбиесіне байланысты 
қалыптасады. Ата-ана – бала үшін ең 
бірінші үлгі тұтар адам, өзін көретін 
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ЖАН ТЫНЫШТЫҒЫ-МАМАНДЫҒЫ!ЖАН ТЫНЫШТЫҒЫ-МАМАНДЫҒЫ!Барлық байлықтың 
жиынтығы не ақша, не бол-
маса таудай үйілген алтын 
емес, деннің саулығы ғана. 
Сол себептен, басымыз 
ауырып, балтырымыз сыз-
дай қалса ем іздеп, бәріміз 
алдына баратын медицина 
қызметкерлерінің қоғамдағы 
орны ерекше. Олардың әр 
еңбегін бағалап отыру, оларға 
деген құрметімізді көрсетеді. 
Ақ халатты абзал жандардың 
еңбектерi қандай марапатқа 
болса да лайық.

  
 Олар аянбай тер төгіп, әр адамның 

өмірі үшін қолдан келгенін жасайды. Әр 
науқастың жанына желеу болып, ауруға 
қарсы тұрып, саулығын қалыптастырып 
қана қоймай, адам бойына өмірлік күш-
қуат беріп, «Гиппократ антын» өзінің 
өмірлік кредосы ретінде қабылдап, 
қоғамның басты байлығы саналатын 
адам өмірінің сақшысы бола білген 
дәрігерлердің ерен еңбегі, атқарған 
істері, әрқашанда халықтың көңілінен 
шығады. Сондай адамзат баласы ерек-
ше қадір тұтатын мамандық иесі – Еркеш 
Нұрбекқызы. Жергілікті тұрғындарға 
медициналық  көмек көрсетуде өзінің 
білімі мен біліктілігін, тәжірибелі маман 
екенін бірнеше мәрте дәлелдеді. Оған 
себеп, ауырып келген адам, деміне 
шипа, көңілдері көтеріңкі, жандары 
жайсаң болатынын ауыз толтырып 
айтады. Ескелді аудандық ауруханаға 
келсек, Еркеш Нұрбекқызына бір 
жолықпай кете алмаймыз дейді-аудан 
тұрғындары. Халықтың қалауымен ая-
улысына айналған дәрігер1978 жылы 
Шығыс Қазақстан облысы Абай ауда-
ны Мұқыры ауылының тумасы. 1995 
жылы мектепті үздік бітіреді.  Семей 
Мемлекеттік медициналық академи-
ясына оқуға түседі. Мамандықты жан 
қалауымен таңдап, Семей Мемлекеттік 
университетін де ойдағыдай үздік 
бағамен бітіреді. 2002 жылы Бұрынғы 
Алматы облысы, қазіргі Жетісу облы-
сы Ескелді ауданы, Қарабұлақ кентінің 
аудандық ауруханасына дәрігер-
терапевт болып жұмысқа келеді.  
Кейіннен жоғары санатты эндекринолог 
маманы болып қызметін жалғастырады. 
Міне, содан бері аттай 20 жыл.
- «Қазіргі дәрігерлер бұрынғыдай 

емес» дегенді жиі естиміз. Кеңестік 
кезде оқып, білім алған маман-
дар мен бүгінгі күннің мамандары 
арасындағы айырмашылық қандай?
- Енді ол кезеңмен, қазіргі кезеңді 

салыстыруға келмейді. Әр заманның 
өзіне тән білімділіктерімен ұлттық 
менталитеттері болады. Біздің кезіміз 
бір басқа, ол кезең бір басқа деген-
дей. Көбісі айтып жатады, кеңестік 
кезде таза білім болған деп. Мен 
оған келіспеймін. Оқимын деген адам 
өз алдына адам болады. Қай кезде 
де  білім, білім болып қалады. Тек 
салыстыруға мыналар ғана жатады: 
заманауи құрылғылар мен оқулықтар. 
Ол кезде аға-апаларымыз тек қана 
оқулықтармен білімділіктерін жетілдіріп 
отырса, қазір басқа. Бүгінгі оқимын де-
ген жастарға барлық жағдай жасалған. 
Тек соны дұрыс пайдалана білсек 
болғаны. Қазіргі күнде оқулықтардың 
түр-түрі бар. Оның тек дұрысын таңдай 

білуіміз қажет. Тағы бір қоса кететін 
жағдай, халықтың көз-қарасын реттеу 
керек сияқты. Олар дәрігерге келмей 
тұрып, интернеттен аурудың жолда-
рын көріп алады да, дәрігерлерді келіп 
тергеуге дайын тұрады. Ол, интер-
нетте біреуі рас болса, екіншіс дұрыс 
емес. Бірінен-бірі көшіріліп кеткен 
материалдардың толықтай дұрыс де-
ген шешімге келуге болмайды. Он-
дай интернет желісінен өздеріне ем 
қабылдап алып жатса, дәрігерлерге 
жұмыс істеп не керегі бар. Бұл дұрыс 
емес тұжырым. Себебі, ол аурудың не 
себептен болғаны, оны қандай жолмен 
емдеу керек екендігіне баса назар ау-
дармайды. Бір адамның ауруы бірінің-
біріне сәйкес емес. Соны халық дұрыс 
түсінбейді.  Дәрігер халық үшін қызмет 
атқарады. Дәрігер бар екен деп, олар-
ды тағы тергеулікке алуға болмайды. 
Дәрігерлер өз денсаулықтарына көңіл 
бөлмеседе, емделушілердің жағдайына 
барын салады. Тіпті, ұйқысын да, 
ішер астарын да солар үшін ысырып, 
шетке қояды. Міне, осындай қызмет 
атқарып отырған дәрігерлерден тағы 
не сұрайды. Мен соны түсіне алмай-
мын. Адамның 65 пайыз өмірі өздерінің 
қолында. Бірнеше пайызы экологяға,  
тағы біразы дәрігерлерге байланысты. 
Салауатты өмір салтын сақтаса, дұрыс 
тамақтанса, өз денсаулықтарына дұрыс 
көңіл бөлсе ауруға жол алдырмайтын 
еді.
- ХХІ ғасыр - білім мен ғылымның 

дамыған ғасыры десек, осы медици-
на саласында жаңа заман талабына 
сай қандай жұмыстар атқарылып 
келеді?
- Иә, шындығында ХХІ ғасыр ғылым 

кеңістігінде жаңа технологиялары-
мен, ғаламтор жүйесінің дамуымен 
ерекшеленеді. Денсаулық саласындағы 
Бірыңғай Ұлттық  денсаулық сақтау 
жүйесі азаматтарға  емделуші  дәрігері  
мен медициналық ұйымды еркін 
таңдауына құқық беретіндігін айта 
кетуіміз керек. Сонымен қатар портал 
арқылы ауруханаға жатқызу да нағыз 
бүгінгі заман талабына сай шығарылған 
дүние. Ал бүгінде интернет жүйесі 
арқылы ауруханаға жатқызу порталын 
өзімізде жүргізіп отырмыз (негізі аудан 
орталығында жүргізілуі қажет). Бұл 
халықтың уақытының тиімділігіне үлкен 
үлес қосып отыр. Портал бойынша 
тоқталатын болсақ, оның негізгі мақсаты 
- науқасты ауруханаға жоспарлы 
жатқызушылықтың жылдамдылығы бо-
лып келеді. Жоспарлы емге жатқызу бы-
лай жүреді: Науқас таңдаған емханаға 
өз шағымын айтады. Егер, жағдайы 
шұғыл емді қажет етпесе дәрігер емха-
на деңгейінде емге жатқызар алдыңғы 
тексерісін жүргізіп, қай аурухананы 
таңдағанын сұрастырады. Науқастың 
таңдауы бойынша дәрігер аурухана-
да бос орынды қарап тексереді, содан 
соң портал арқылы науқасты жоспарлы 
емделуге жатқызу туралы хабарлайды. 
Автоматты түрде науқасқа жеке код пен 
талон беріледі, екі күн арасында пор-
талда жоспарлы емге жатқызылу күні 
анықталады. Сонымен қатар әр түрлі 

бөлімдердегі аппараттар да аурудың 
диагнозын анықтауда мол көмегін 
тигізеді. Ауруханада компюьтермен 
жұмыс жасау алға қойылған. Яғни бұдан 
он жыл бұрынғы медицина өмірінде за-
ман талабына сай көптеген өзгерістер 
болды деп айтуымызға болады.
-  Бүгінгі медицина 

қызметкерлерінің қадірі құлдырап, 
құнсызданып барады, деген пікірге 
сіз келісесіз бе?
- Өз басым бұлай деп ойламай-

мын. Қай сала болсын мемлекетіміз 
үнемі ден қоюда. Назардан тыс қалып 
жатқанымыз жоқ. Біз үшін қолдаулар 
жақсы көрсетілуде.Қаңқу сөздер тара-
тыла береді. Оны өзімізден көрейік. 
Дәрігерлердің қадірі құлдыраған емес, 
керісінше даму үстінде. Енді көбісінің 
айтары мына жұмыстың күнделікті 
күрделенуі шығар. Ол дұрыс. Заманыңа 
қарай бет алуың керексің. Оған мы-
сал, біздің кезімізде ғаламтор, ком-
пьютер, телефон дегендер болмады. 
Бірақ, біз өз қатарымыздан қалмай 
оқыдық, тырыстық, білдік. Ал, қазір 
бәрі бар. Тек соны дұрыс қолдана 
білуіміз керек. Мамандығын жақсы 
көретін адамға қандай өзгерістер еніп 
жатса да, еш қиындықтар туында-
майды деп ойлаймын. Әр жұмыстың 
өз қиыншылықтары болады. Шыдау 
керек. Шыдамдылықтың арқасында 
мамандыққа деген адалдыққа 
үйренесің. Заманның ағымына қарай 
өзіңді жетелейсің. Бізге жұмыс істеуге 
барлық жағдайлар жасалынған. Оны 
дұрыс қолдана білуіміз керек.
- Ауруханада жұмысқа қабылданған 

жас мамандар бар ма?
- Адам өмірінің ең басты байлығы - 

денсаулық екені белгілі. Жас пен кәріге, 
жалпы адамзаттың бәріне көмек қолын 
созып, жанын қоярға жер таптыр-
май азаптаған ауруынан айықтырып, 
ақ халатты періштедей көз алдын-
да көлбеңдей жүріп, жанына дауа, 
тәніне шипа болардай ем беріп, сөзінің 
тәттісімен науқастың көңілін көтеріп, 
өмірге деген құлшынысын арттырып, 
ертелі-кеш ерінбей, ел үшін еңбек етіп, 
халықтың алғыс-сауабын арқалаған ақ 
халатты абзал жандар жетерлік ара-
мызда. Осындай қасиетті мамандық - 
дәрігер мамандығының ыстық-суығына 
көніп, аянбай еңбек етіп жүрген жас 
мамандар да баршылық. Болашақ 
жастардың қолында десек, біз осы жас 
мамандардан келешекте үлкен үміт 
күтеміз.
- Олардың жұмыс істеу 

қабілеттеріне көңіліңіз тола ма?
- Жас мамандардың жұмыс істеу 

қабілеті  әр түрлі  жаман деп айтуға 
болмайды. Әркімнің өзіндік қабілеті бар 
,келген жас маманды баурап үйрету 
біздің басты міндетіміз болып санала-
ды.
- Мамандыққа беріктік, адалдық 

дегенді қалай түсінесіз?
-  Әрине берікпін. Өмір қайта оралса мен 

де осы өзімнің сүйікті мамандығымнан 
өмір жолын бастар едім. Өз отбасына 
қалай адал болсаң, таңдаған жолыңа 
да дәл солай адал қызмет атқаруың 
керек. Ол өйткені, сенің екінші отбасың.  
Оның үстіне дәрігердің міндеті аян-
бай еңбек етуді, адамдарға деген 
асқан мейірімділікті талап етеді. Ұлық 
мамандыққа  өз өмірін  арнай отырып, 
өзгелердің өмірі үшін де жауапкершілікті 
мойындарына алады. Өмір бойы оқып, 
озық қондырғылардың қыр-сырын 
және ауруларды емдеудің жаңа амал-
тәсілдерін меңгеруі талап ететін дәрігер 
мамандығы-мамандықтың төресі деп 
санаймын.
- Еркеш Нұрбекқызы, медицина 

қызметкерлеріне бүгінгі күнде 
қаншалықты көңіл бөлінеді?
- Өте жақсы. Уақытында кезекті де-

малысымыз да, еңбекақымыз да, бәрі 
уақытында. Бізге бұдан артық не қажет.
– Бүгін медицинада не жеткіліксіз?
- Бүгінгі медицина саласына көңілім  

толады. Өз уақытымызға сай білімгер 
мамандарымыз бен, заманымызға сай 
құрал-жабдықтарымыз да бар.
- Медициналық жолыңызда орын 

алар өкінішіңіз бар ма?
- Ерекше белгімен сызып қоярлықтай 

өкінішім жоқ. Болған емес. Жанымның 
қалауы осы болса, оны ойып ала-
тын ешкімнің, еш нәрсенің шамасы 
жетпейді. Бұл мамандық менің жан 
тыныштығым. Кейде үйде демалып 
отырған кезімнің өзінде де, жұмысымды 
аңсап, сағынатын кездерім де жиі бола-
ды. Көңілім құлазыған кезде, жұмысым 
арқылы тыныштық табамын.
- Эндекренолог саласына 

тоқталсаңыз?
-  Эндокринолог – ішкі секреция 

бездерін және оның мүшелерінің 
жұмыс істеуіне байланысты барлық 
ауруларды диагностикалауға, емдеуге 
және алдын алуға қатысатын дәрігер. 
Эндокринологтың міндеті эндокриндік 
жүйенің толық жұмыс істеуі үшін 
оңтайлы шешімдерді табу және әрбір 
жеке жағдай үшін пайда болатын про-
блемаларды және ақаулықтарды 
жоюдың ең тиімді әдістерін анықтау бо-
лып табылады.
– Эндокринолог дәрігерге қай кезде 

келу керек? 
- Ауыз құрғап, үнемі шөлдеу процессі 

жиілесе қант диабетіне тексерілу ке-
рек. Аяқ-қолдың бақыланбайтын дірілі, 
етеккірдің бұзылуы, болмауы неме-
се тым көп, ұзартылған етеккір; Со-
зылмалы себепсіз әлсіздік, тахикар-
дия (жүректің жиі соғуы), көп терлеу, 
себепсіз дене салмағының өзгеруі, 
тәбеттің төмендеуі, есте сақтау 
қабілетінің нашарлауы, ұйқышылдық 
немесе ұйқысыздық т.б да себептер 
айқындалып жатса бірден дәрігерге 
көріну қажет. Өз бетімізше ем алуға 
болмайды.
– Қалқанша безі дегеніміз не? Ол 

қандай қызмет атқарады? 
– Қалқанша безі – бұл көбелек немесе 

қалқан тәріздес ағза. Аты да осы түріне 
қарай түсіндіріледі. Бұл ағзада болып 
жатқан барлық қызметтерге әсер етеді 
және адам өміріне қажетті кейбір гор-
мондарды өндіріп шығарады. Қалқанша 
безі – бұл йод қорларын сақтауға 
қызмет ететін эндокриндік жүйе органы 
және қалқанша безінің гормондарын 
өндіруге қатысады (йодтирониндер). 
Оларға трийодиотронин (Т3) және ти-
роксин (Т4) жатады. Сонымен қатар, 
ол кальцитонинді шығарады, ағзадағы 
фосфор-кальций алмасуына жауап-
ты гормон болып табылады. Олар 
тікелей қанға бөлініп, дененің барлық 
жасушалары мен тіндеріне әсер етеді, 
метаболизмнің әртүрлі процестерінің 
жылдамдығын реттейді, осылайша 
барлық органдар мен жүйелердің 
жұмысына әсер етеді. 
- Калқанша безі ауырған науқаста 

қандай белгілер білінеді? 
– Калқанша безі ауруларының 

көріністері: жалпы және бұлшықет 
әлсіздігі; салмақ жоғалту немесе 
дене салмағының артуы; есте сақтау 
қабілетінің бұзылуы, назар аудару 
қабілетінің бұзылуы, апатия, депрес-
сия ашуланшақтық, жылау; жұмысқа 
қабілеттіліктің төмендеуі, «жұмысқа 
күштің» болмауы; жалпы ісіну (бет, 
қол, аяқ, іштің алдыңғы қабырғасы, 
тіл); іштің қатуы немесе өтуі; жүрек 
ырғағының бұзылуы (әсіресе егде 
жастағы науқастарда); емдеуге қиын 
анемия; ішкі діріл, мазасыздық, 
қолдың дірілдеуі (қолжазбаны өзгерту, 

кішігірім қимылдарды орындай ал-
мау); көз жағындағы өзгерістер (көздің 
бұлдырауы, көздің өзгеруі, қабақтың 
ісінуі, лакримация, әсіресе ашық 
жарықтан); науқас мойынның алдыңғы 
бетінің ұлғаюына, мойын контурының 
деформациясына шағымдана алады. 
Қалқанша безінің ауруының белгілері 
әрдайым нақты бола бермейді. Бұл 
белгілердің барлығы бір уақытта 
байқалмауы да мүмкін. Егер сізде 
аталған белгілердің кем дегенде біреуі 
болса, қалқанша бездің қызметін тек-
серу керек. Эндокринолог пациентпен 
әңгімелесу және тексеру кезінде бұл 
шағымдарға міндетті түрде назар ауда-
рады.
– Қалқанша безі қай жаста өзгеріске 

түседі?
– Баланың денесінің қарқынды өсуі 

кезінде, жыныстық жетілу, жүктілік және 
лактация кезінде йод жетіспеушілігі 
орын алуы мүмкін. Бұл әрине қауіпті. 
Біздің еліміз йод тапшылығы аймағы 
болып табылады. Сондықтан зобтың 
дамуына жол бермеу үшін диета-
да йодталған тұзды қолдану керек. 
Йод ттапшылықтың алдын-алу үшін 
құрамында йод бар препараттарды 
қабылдау міндетті.
Бала кезінен ойын ойнаса да,  ауру-

хана дәрігері болып ойнаған Еркеш 
Нұрбекқызы  бүгінде алтындай жиыр-
ма жыл уақытын медицина саласына 
арнаған жан. Бір орында. Көп балалы 
отбасынан шықтым. Үлгілі жанұям. 
Әкем мен анам халықтың алғысына 
бөленген, арманы орындалған жан-
дар. Барлық баласын құтты орны-
на қондырып, оқытып, аяқтарына 
тұрғызған.
Мамандығы десе, жанын беретін 

кейіпкерімізге мамандыққа де-
ген беріктік пен сенім қанмен 
дарығаны белгілі. Әкесінің берген 
өнегелі тәрбиесімен, анасының 
ақ сүтімен дарыған адалдығы, 
өмірлік  ұстаным мен мақсатына 
айналған. Бүгінде мамандығына 
шынайы берілген жандар си-
рек кездеседі. Мамандыққа деген 
шынайылығы мен адалдығының 
арқасында алған алғыстары 
да жетерлік. Жоғарғы, білікті 
дәрігер. Кейінгі жастарға оның 
мамандыққа деген сүйіспеншілігі 
үлгі боларлықтай. Бойына қанмен 
дарыған қасиеттерге бүгінде дақ 
түсірмей, халқының батасына 
бөленген аяулы аяжан.
Бүгінгі күнде жан-жағына  

жақсылық нұрын шашып жүрген 
ақ желеңді Еркеш Нұрбекқызына  
деніне саулық, отбасына 
амандық тілейміз. Әрдайым  
емделушілердің  ыстық ықыласы 
мен құрметіне бөлене беріңіз  
демекпіз.

Арай ӘДІЛ
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Тергеу судьясының басты мақсаты 
өзіне қылмыстық қудалау функциясын 
қабылдамай, соттың бақылауын 
жүргізуді жүзеге асыру. Тергеу 
судьсы – қылмыстық процесстегі 
тараптар мүмкіндіктерінің теңдігін, 
жеке адамға тиесілі конституциялық 
құқықтарының сотта қорғалуын, 
негізсіз айыптаудан және соттаудан, 
адам мен азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарының заңсыз 
шектелуінен қорғауды қамтамасыз 
ететін процессуалдық дербес тұлға. 
Ол тек заңның мүддесін қолдайды. 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-

-процестік кодексінің 55-бабында тергеу 
судьясының сотқа дейінгі тергеп-тексеру 
жұмыстары барысында кездесетін 
кемшіліктерді жою үшін оған бірнеше 
өкілеттіктер берілген. Сотқа дейінгі 
өндірісте соттың бақылауын кеңейту 
және қылмыстық процесте жеке адамның 
құқықтары мен бостандықтарының тиісті 
кепілдіктерін құру тергеу судьясының 
қатысуынсыз мүмкін емес. Бұған дейін 
түрлі тергеу әрекеттеріне санкция беру 
прокурордың, яғни айыптау тарапының 

Биыл 2022 жыл «Балалар жылы» деп 
жарияланды. Балалар жылына арнап  
әртүрлі іс-шаралар жоспарланып, 
ұйымдастырылып өткізілуде. Бала 
жылында әр білім алушыға көңіл 
бөлінді деседе болады, метептегі 
аз қамтылған, жетім, жартылай 
жетім, көпбалалы отбасынан 
шыққан  оқушыларға  «Мектепке жол» 
акциясы және  демеушілік қолдау 
көрсету арқылы, балаларға көмек 
көрсетілді. Мектепте «Балалар 
жылына» арнап мейірімділік 
акциялары, викториналық ойындар, 
сайыстар мен байқаулар, сынып 
сағаттар мен тәрбие сағаттары, 
спорттық жарыстар өткізілді және 
жыл соңына дейін де өткізіледі. 
Әр түрлі іс-шараға тоқталатын 
болсақ, шағын орталық 
тәрбиешілері «Салт-дәтүр және 
ғұрып», «Театр және балалар» 
жобасы аясында, ертеңгіліктер мен 
тәрбие сағаттарын, танымдық 
сабақтарын өткізді. Мысалы 25 
ақпан күні мектебіміздегі шағын 
орталық тәрбиешісі Елубаева 
Толқын тәрбие жұмысы бойынша 
ұлттық нақышта “Ою өрнек 
қималарымен жұмыс жасау” 
тақырыбында тәрбие сағатын 
өткізсе, 
Мектепке дейінгі мекемедегі 

театрланған ойын іс-әрекетін 
ұйымдастыру мақсатында, тәрбие 
жұмысының бағыты бойынша, тәрбиеші 
Қайранбава Ж., балалардың жас 
ерекшелеріне қарай “Қызыл телпек” 
атты театрланған қойылым көрсетті 
және соңында балаларға Қызыл телпек 
бейнесін боятып, кері байланыс ұсынды. 
3 наурыз мектепалды даярлық тобы 

“САЛТ-ДӘСТҮР” жобасы аясында 
“ХАНТАЛАПАЙ” ойынын ұлттық салт-

Ана тілім,дана тілім ,бақ тілім,
Сенсіз бақыт дүнмеден тапты кім?
Сенсің менің қуанышым,шаттығым,
Сенсің менің тазалыңым пәктігім.
Әр адам өзінің тілін шыр етіп дүние 

есігін ашқаннан бастап құлағына сіңіруі 
тиіс. Себебі,тілін білмеген адамның ғана 
бойында патриоттық сезім қалыптасады. 
Олар елге,ұлтқа пайдалы мәселелерді  
қозғап ,жауапкершілікті сезінеді. Өйткені 
,мемлекеттік тіл елімізде аса маңызды 
да,ең өзекті мәселе.
«Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп-

-гимназиясы» 5-12 –ші қыркүйек 
аралығында Қазақстан Республикасының 
Тілдер күні мерекесіне арналған 
«Мемлекеттік тіл-менің тілім» атты 
тілдер апталығы өтті. Бұл апталықта 
іс-шаралар қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерінде өткізілді. Аталған  апталық 

құзырында болып келген. Ендігі жерде 
күзетпен ұстау, үйқамақта ұстау, 
лауазымнан уақытша шеттету, жақындауға 
тыйым салу, экстрадициялық қамақ 
мерзімдерін ұзарту, кепілді қолдану, 
мүлікке тыйым салуды санкциялау тергеу 
судьясының құзіретіне берілген. 
Кейбір тергеу әрекеттеріне санкция 

беруден басқа тергеу судьясы сотқа дейінгі 
өндіріс кезінде тараптардың шағымдары 
мен өтініштерін қарайды. Айыпталушының 
бұлтартпау шарасына санкция беру тергеу 
судьясымен ашық сот мәжілісінде, айыптау 
және қорғау тараптарының қатысуымен 
қаралады. Мұндай процессте тараптардың 
жарыспалылық қағидасы неғұрлым 
толық іске асырылады және сотқа дейінгі 
өндірісте тараптың бірі – адвокаттың рөлі 
арта түседі. Ашықтық және тараптардың 
жарыспалылығы процеске қатысушылар 
құқығының тиімді қорғалуына себепкер 
болады және азаматтардың құқығының 
сақталуына қосымша кепілдік береді. 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-

-процестік кодексінің 148-бабы, 8-бөлігіне 
сәйкес, тергеу судьясының құзіретіне 
күзетпен ұстау түріндегі бұлтарпау 

-дәстүр бағытында тәрбие сағатын 
өткізді. Мектепалды даярлық тобының 
тәрбиешілері Л.Сарсекенова мен 
А.Ибраимбаева бірлескен жұмыс 
атқарды, оқушыларға ойын арқылы 
отбасылық тәрбие мен ұлттық 
құндылықты дәріптеді.
Жалпы шағын орталық пен мектепалды 

даярлық тәрбиешілері мен сынып 
жетекшілердің тәрбие жұмысында 
әдістемелік жұмыстарға мен жобалар, 
жоба аясындағы сабақтарға бағыт-
-бағдар беретін, жетекшілік ететін мектеп 
директорының тәрбие  ісі жөніндегі 
орынбасары  Дауленбекова Назира 
Болатбаевна. 
 Мектебімізде Ескелді ауданының 

білім бөлімі ұйымдастырған “ӨНЕРЛІ 
БАЛАЛАР-ШАТТЫҚ ПЕН ҚУАНЫШТЫҢ 
ОРДАСЫ” атты КӨРКЕМӨНЕРПАЗДАР 
БАЙҚАУЫ екі мәрте өткізілді. Алғашқы 
байқауда оқушыларымыз «Гранпри» 
иегері атанса, екінші байқауда 1 
орынға ие болды. Шілде айының 
алғашқы демалысы “Домбра күні” 
байқау жеңімпаздары, ауданымыздың 
ұйымдастырған «ДОМБРА-PATI» атты 
мерекелік іс-шарасына қатысып өз 
өнерлерін көрсетті
Балалар жылына арналған 

«ҚАЗАҚСТАН БАЛАЛАРЫ ШЕКСІЗ 
ӘЛЕМДЕ” Телевизиялық сюжет. “Құмар 
ойындардың құрбаны болмайық” атты 
бейнеролик.
Бейнежазба мақсаты: Балалардың 

өз құқын білуі және адами қасиетті 
жоғары бағалауға бағыт-бағдар беру. 
Бейнежазбаны түсірген, өзін-өзі тану 
пәнінің мұғалімдері М.Ахметова және 
Қ. Сауытбанва, рөлдерді сомдаған 7 
б сынып оқушылары Ауыпбергенов 
М, Асхат А. Бейнеролик облыстық 
байқаудан іріктеліп ІІІ орынға ие болды.
Мамыр айынан бастап  “БАЛАЛАР 

аясында  бекітілген жоспар бойынша 
мектебіміздің тіл мамандары Қазақстан 
Республикасында тұратын  барша 
халықтың тілін, мәдениетін,салт-дәстүрін 
қорғауға және дамытуға бағытталған 
түрлі іс-шаралардың өтуіне белсене ат 
салысты. Дүйсенбі күні апталықтың ашылу 
салтанаты  болды. Салтанатты жиын 
Қазақстан Республикасының Әнұранымен 
ашылды.  Шараны пән мұғалімдері 
дайындаған  оқушылардың үш тілдегі 
әдеби монтажы жалғастырды. Сонымен 
қатар «Ахмет Байтұрсынұлы-қазақ тіл 
білімінің атасы», «Латын әліпбиінің 
негізін қалаушы» деген тақырыпта 
сынып сағаттары өткізілді.  «Ана тілім 
құдіретім» атты 9-10-шы сыныптардан эссе 
жұмыстары алынды. «Үш тілділік заман 
талабы» атты интелектуалдық ойын, «Тілім 
менің тірлігімнің айғағы» мәнерлеп оқу 

шарасын санкциялаумен қатар, кепіл 
мөлшерін де айқындау кіреді. 
Кепіл – онша ауыр емес, ауырлығы 

орташа және ауыр қылмыстар бойынша 
қарастырылған. Кепілді бұлтартпау 
шаралардың неғұрлым қатаң түрлеріне 
балама ретінде кеңінен қолдануға 
алғышарттар жасалған. Бұдан басқа, егер 
қылмыстық қудалау органы сараптама 
тағайындау туралы өтінішті негізсіз 
қанағаттандырудан бас тартқан жағдайда, 
мұндай өтінішті қарау тергеу судьясының 
өкілеттілігіне жатады. 
Сонымен қатар мүлікке тыйым салуға 

санкция беруді тергеу судьясының қарауы 
да қылмыстық сот өндірісіне тарт ылған 
тұлғалардың құқығын сақтауға бағытталған. 
Сот тәжірибесі көрсеткендей, осыған дейін 
қылмыстық қудалау органы нақты мүліктің 
қылмысқа қатыстылығын анықтамай-ақ, 
м.лікке тыйым салған фактілері орын 
алған жағдайлар болды. Осы мәселенің 
қаралуы тергеу судьясының өкілеттілігіне 
берілгені, тараптар сот мәжілісінде мүлікке 
тыйым салуға байланысты өз уәждерінің 
дәлелін ұсынуға мүмкіндік алды. Тергеу 
судьсы бұл әрекеттің заңдылығын 
дәлелдейтін негіздерді, мүлікке тыйым 
салуға байланысты мүдделері қозғалатын 
тараптар мен үшінші тұлғалардың 
құқықтары сақталуын зерттеп барып, 
шешім қабылдайды.

Ұлан МАМЫТБЕК,
Ескелді аудандық 

 сотының судьясы 

«Bilim-orkenieti» орталығының ұйымдастыруымен өтетін «ҚР ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК «Bilim-orkenieti» орталығының ұйымдастыруымен өтетін «ҚР ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК 
МАМАНЫ» атты республикалық патриоттық байқауына барлық сала өкілдерін МАМАНЫ» атты республикалық патриоттық байқауына барлық сала өкілдерін 
қатысуға шақырамыз!қатысуға шақырамыз!
Іс-шараның мақсаты: Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Жаңа Қазақстан Іс-шараның мақсаты: Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Жаңа Қазақстан 

жаңару мен жаңғыру жолы» атты Қазақстан халқына жолдауын кеңінен насихаттау. Тәуелсіздіктің жаңару мен жаңғыру жолы» атты Қазақстан халқына жолдауын кеңінен насихаттау. Тәуелсіздіктің 
қастерлі де, киелі ұғым екендігін, тәуелсіздіктің баянды болуы үшін ұлттық бірегейлік пен бірліктің қастерлі де, киелі ұғым екендігін, тәуелсіздіктің баянды болуы үшін ұлттық бірегейлік пен бірліктің 
маңыздылығын жастарға түсіндіру. Тәуелсіздік жылдары өз мамандығының хас шебері атанып, маңыздылығын жастарға түсіндіру. Тәуелсіздік жылдары өз мамандығының хас шебері атанып, 
еліміздің дамуына үлес  қоысп жүрген азаматтарды қоғамда кеңінен насихаттау, жастарға үлгі ету.еліміздің дамуына үлес  қоысп жүрген азаматтарды қоғамда кеңінен насихаттау, жастарға үлгі ету.
Республикалық байқауға қатысушылар:Республикалық байқауға қатысушылар:
- Білім және ғылым саласының мамандары;- Білім және ғылым саласының мамандары;
- Медицина саласының мамандары;- Медицина саласының мамандары;
- Спорт және мәдениет, өнер саласының мамандары;- Спорт және мәдениет, өнер саласының мамандары;
- Кәсіпкерлер;- Кәсіпкерлер;
- Қаржыгерлер,Есепшілер;- Қаржыгерлер,Есепшілер;
- Қоғам қайраткерлері;- Қоғам қайраткерлері;
- Ауыл-шаруашылық мамандары;- Ауыл-шаруашылық мамандары;
- Энергетика саласының мамандары;- Энергетика саласының мамандары;
- Ақпарат саласының мамандары;- Ақпарат саласының мамандары;
- Заң саласының қызметкерлері;- Заң саласының қызметкерлері;
- Әскери қызметкерлер;- Әскери қызметкерлер;
- Экономистер;- Экономистер;
- Мұнай және газ кен орындарын игеру саласының мамандары;- Мұнай және газ кен орындарын игеру саласының мамандары;
- Әлеуметтік қызметкерлер;- Әлеуметтік қызметкерлер;
- Дарынды жастар;- Дарынды жастар;
- Эколог,геолог,табиғи ресурстар, энергетика саласының мамандары;- Эколог,геолог,табиғи ресурстар, энергетика саласының мамандары;
- Мемлекеттік қызметкелер;- Мемлекеттік қызметкелер;
- Құрылыс саласының мамандары;- Құрылыс саласының мамандары;
Байқаудың шарттары: Байқаудың шарттары: 
 Байқау екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бойынша қатысушы өзі жайлы жазылған 2 беттен  Байқау екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бойынша қатысушы өзі жайлы жазылған 2 беттен 

артық емес өмірбаянын (14 кегл, Times New Roman, 3-ші жақта жазылған) жолдауы қажет, сондай-артық емес өмірбаянын (14 кегл, Times New Roman, 3-ші жақта жазылған) жолдауы қажет, сондай-
-ақ өмірбаяндағы жеткен жетістіктерін растайтын құжат көшірмелері (мыс: алынған алғыс хат, -ақ өмірбаяндағы жеткен жетістіктерін растайтын құжат көшірмелері (мыс: алынған алғыс хат, 
сертификат, куәлік және т.б.)қоса тіркелуі тиіс.сертификат, куәлік және т.б.)қоса тіркелуі тиіс.
Өмірбаянмен бірге энцеклопедияға жариялау үшін сапалы фото-суреттер барлығы бір электронды Өмірбаянмен бірге энцеклопедияға жариялау үшін сапалы фото-суреттер барлығы бір электронды 

папкада жинақталуы қажет. Құжаттар astana-20s@mail.ru электронды почтасына 2022 жылдың папкада жинақталуы қажет. Құжаттар astana-20s@mail.ru электронды почтасына 2022 жылдың 
қыркүйек айының 25-не дейін қабылданады.қыркүйек айының 25-не дейін қабылданады.
Байқау жеңімпаздары: «Bilim-orkenieti» орталығының атынан «ҚР ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК МАМАНЫ» Байқау жеңімпаздары: «Bilim-orkenieti» орталығының атынан «ҚР ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК МАМАНЫ» 

энцеклопедиясы, «ҚР ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК МАМАНЫ» төсбелгісі, куәлік және құрмет грамотасымен энцеклопедиясы, «ҚР ЖЫЛДЫҢ ҮЗДІК МАМАНЫ» төсбелгісі, куәлік және құрмет грамотасымен 
марапатталады. марапатталады. 
Байқаудың марапаттау рәсімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Министірліктер үйі, 14 кіреберіс, мәжіліс Байқаудың марапаттау рәсімі: Нұр-Сұлтан қаласы, Министірліктер үйі, 14 кіреберіс, мәжіліс 

залында конференция түрінде өтеді. Кітап таныстырылымына барлық энцеклопедияға енгізілген залында конференция түрінде өтеді. Кітап таныстырылымына барлық энцеклопедияға енгізілген 
тұлғалар шақырылады. Қорытынды конференция бағдарламасы іріктеліп алынған қатысушыларға тұлғалар шақырылады. Қорытынды конференция бағдарламасы іріктеліп алынған қатысушыларға 
жіберіледі. Қорытынды конференция барысында елімізге белгілі тұлғаладың қолынан энцеклопедия жіберіледі. Қорытынды конференция барысында елімізге белгілі тұлғаладың қолынан энцеклопедия 
мен төсбелгі табыс етіледі.мен төсбелгі табыс етіледі.

Ұйымдастыру алқасының сайты: https://bilim-ork.kz/Ұйымдастыру алқасының сайты: https://bilim-ork.kz/
Электронды почта: astana-20s@mail.ruЭлектронды почта: astana-20s@mail.ru

Инстаграм парақшасы: @bilim_orkenietyИнстаграм парақшасы: @bilim_orkeniety
Ұйымдастыру алқасы: Ұйымдастыру алқасы: 
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Приглашаем принять участие представителей всех отраслей в республиканском Приглашаем принять участие представителей всех отраслей в республиканском 
патриотическим конкурсе «Лучший специалист года РК», организованном центром патриотическим конкурсе «Лучший специалист года РК», организованном центром 
«Bilim-orkenieti»«Bilim-orkenieti»
Цель мероприятия: широкая пропаганда обществу послания Главы государства Касым-Цель мероприятия: широкая пропаганда обществу послания Главы государства Касым-

-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления -Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления 
и модернизации». Разъеснение молодежи, что независимость – это священное и и модернизации». Разъеснение молодежи, что независимость – это священное и 
сакральное понятие и о важности национальной идентичности и единства для укрепления сакральное понятие и о важности национальной идентичности и единства для укрепления 
независимости. Широкая пропаганда в обществе граждан, которые за годы независимости независимости. Широкая пропаганда в обществе граждан, которые за годы независимости 
стали мастерами своего дела и вносят свой вклад  в развитие страны, подают пример стали мастерами своего дела и вносят свой вклад  в развитие страны, подают пример 
молодежи.молодежи.
Участники республиканского конкурса:Участники республиканского конкурса:
- Специалисты сферы образования и науки;- Специалисты сферы образования и науки;
- Специалисты сферы медицины;- Специалисты сферы медицины;
- Специалисты сферы спорта и культуры, искусства;- Специалисты сферы спорта и культуры, искусства;
- Предприниматели;- Предприниматели;
- Финансисты;Бухгалтера.- Финансисты;Бухгалтера.
- Общественные деятели;- Общественные деятели;
- Специалисты в области энергетики;- Специалисты в области энергетики;
- Специалисты сельского хозяйства;- Специалисты сельского хозяйства;
- Специалисты сферы информатики.- Специалисты сферы информатики.
- Правозащитники;- Правозащитники;
- Экономисты;- Экономисты;
- Государственные служащие;- Государственные служащие;
- Талантливые молодые люди;- Талантливые молодые люди;
- Социальные работники;- Социальные работники;
- Специалисты  в области разработки нефтяных и газовых месторождений;- Специалисты  в области разработки нефтяных и газовых месторождений;
- Эколог, геолог, специалисты в области природных ресурсов- Эколог, геолог, специалисты в области природных ресурсов
Условия конкурса:Условия конкурса:
Конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе участник должен направить биографию о Конкурс состоит из двух этапов. На первом этапе участник должен направить биографию о 

себе (в третьем лице), не более 2 страниц (14 кегль, Times New Roman). А также предоставить себе (в третьем лице), не более 2 страниц (14 кегль, Times New Roman). А также предоставить 
копии подтверждающих документов по достижениям (напр: благодарственные письма, копии подтверждающих документов по достижениям (напр: благодарственные письма, 
сертификат, диплом и др.). Для опубликования в энциклопедии необходимо собрать в одной сертификат, диплом и др.). Для опубликования в энциклопедии необходимо собрать в одной 
электронной папке биографию и качественные фотографии. Документы принимаются до 25 электронной папке биографию и качественные фотографии. Документы принимаются до 25 
сентября 2022 года на электронную почту astana-20s@mail.ru сентября 2022 года на электронную почту astana-20s@mail.ru 
Победителям конкурса будут вручены: От центра «Bilim-orkenieti» вручается энциклопедия Победителям конкурса будут вручены: От центра «Bilim-orkenieti» вручается энциклопедия 

«Лучший специалист года РК», медаль «Лучший специалист года РК», свидетельство и «Лучший специалист года РК», медаль «Лучший специалист года РК», свидетельство и 
почетная грамота.почетная грамота.
Церемония награждения конкурса состоится в городе Нур-Султан, в виде конференции, по Церемония награждения конкурса состоится в городе Нур-Султан, в виде конференции, по 

адресу: Дом министерств, 14 подъезд, актовый зал. На презентацию книги будут приглашены адресу: Дом министерств, 14 подъезд, актовый зал. На презентацию книги будут приглашены 
все вошедшие в энциклопедию участники. Программа заключительной конференции будет все вошедшие в энциклопедию участники. Программа заключительной конференции будет 
отправлена всем участникам, прошедшим отбор. В ходе заключительной конференции отправлена всем участникам, прошедшим отбор. В ходе заключительной конференции 
известные личности страны будут вручать энциклопедии и нагрудные знаки.известные личности страны будут вручать энциклопедии и нагрудные знаки.

Сайт организационной коллегии: https://bilim-ork.kz/Сайт организационной коллегии: https://bilim-ork.kz/
Инстаграм страница: @bilim_orkenietiИнстаграм страница: @bilim_orkenieti
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ЖЫЛЫ-2022” жобасы аясында 
мектепішілік жоспар бойынша, қазақтың 
аса көрнекті мемлекет және қоғам 
қайраткері, үш мәрте Социалистік еңбек 
ері, Қазақ КСР Ғылым академиясының 
академигі, техника ғылымдарының 
докторы Дінмұхамед Қонаевтың - 110 
жылдығына орай Дінмұхамед Қонаевтың  
өмірі мен шығармашылығына 
арналған “Адалдық пен парасаттылық 
жолы” атты “ЖАС БЛОГЕР” байқауы  
жарияланды. Байқауға 9-11 сынып 
оқушылар  қатысуда, ереже жіберіліп,  
білім алушылардың бейнероликтерін 
ұсынылды, байқау қорытындысы 
қыркүйек айының соңында өткізіледі. 
Жұмыс барысы әлі жүргізілуде себебі, 
қыркүйек айында «Жас журналист» 
тақырыбында байқау қортындысыда 
аяқталу барысында.
Жас ұрпақты қорғаудың маңызды 

бағыттарының бірі балаларды қорғау, 
сол себептен білім алушылардың жазғы 
демалыс күндерін жақсы және қауіпсіз 
өткізу үшін,  қауіпсіздік ережелерін 
сақтауды ескере отырып,  балалардың 
бос уақытын тиімді пайдалану 
барысында, «Менің жазғы саяхатым» 
тақырыбында оқушылар өздерінің 
отбасымен бірге саяхат жасаған 
сауықтыру орталықтары, әр түрлі 
қалалар мен жағажайға барып демалған 
бейнероликтерін мектеп инстаграмы 
мен фейзбук сайттарына жарияланып 
отырды.
Қазақта «Адам болатын бала алысқа 

қарайды» деген тәмсіл бар. Бала мықты 
болып өсуі үшін дұрыс тәрбие мен білім 
қажет. Ал оған ата-аналар мен бірлесіп 
жұмыла жұмыс жасаумыз керек.

Н.Б.ДАУЛЕНБЕКОВА, 
Ш.Уәлиханов атындағы орта мектеп-

-гимназиясының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары

сайысы сияқты әр түрлі сайыстар апталық 
кезінде мектеп қабырғасынан көрініс 
таба білді. Қазақ тілі пән мұғалімдерінің 
ұйымдастыруымен «Өзге тілдің бәрін біл-өз 
тіліңді құрметте» атты тілдер апталығының 
әдеби –танымдық қорытынды  кеші 
өткізілді.Мектебіміздің тәрбие-ісі жөніндегі 
орынбасары Н.Дәуленбекова құттықтау 
сөзінде Елбасының  данышпан саясатының 
арқасында елімізде  қоныстанған барлық 
ұлттардың тілдерін,мәдениетін,сондай-ақ  
мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру 
бағытында қол жеткізген айтарлықтай 
жетістіктерге тоқталып,маңызды апталықта 
белсенділік танытқан жеке тұлғаларды 
атап, тіл мамндарына өз ризашылығын 
білдірді.

Б.Б.АХМЕТОВА,
«Ш.Уәлиханов атындағы орта 

мектеп-гимназиясының» қазақ тілі мен 
әдебиет пәні мұғалімі
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- Мен - жеке кәсіпкермін. Өз 

қызметкерлерім үшін міндетті 
зейнетақы жарналарын әрдайым 
аударып отырамын. Енді оны 
БЖЗҚ сайтының көмегімен 
жүргізуге болады деп естідім. Бұл 
рас па?
- Ия, бұл шындық. Жұмыс 

берушілерге ыңғайлы болу үшін 
БЖЗҚ сайтындағы «Жеке кабинет» 
бөлімінде «Заңды тұлға кабинеті» 
(https://jurcabinet.enpf.kz/auth) жұмыс 
істейді. Бұл қызметті ЭЦҚ-сы болған 
жағдайда, Жеке кәсіпкер мәртебесіне 
ие жеке тұлғалар, сондай-ақ қол 
қою құқығы бар бірінші басшылар 
немесе Қазақстан Республикасының 
Ұлттық куәландырушы орталығы 
берген заңды тұлғаларға арналған 
электрондық цифрлық қолтаңбасы 
болса, қаржылық құжаттарға қол қою 
құқығы берілген адамдар пайдалана 
алады.  
«Заңды тұлға кабинеті» жұмыс 

берушілерге БЖЗҚ-ға жарналардың 
барлық түрлерін: міндетті зейнетақы 
жарналарын, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналарын және ерікті 
зейнетақы жарналарын төлеу 
бойынша төлем тапсырмаларын 
қалыптастыруға, редакциялауға және 
басып шығаруға мүмкіндік береді.
Мұнда БЖЗҚ-ға төлемдерін жіберу 

қажет қызметкерлердің тізімі 
берілген, оған түзету (қызметкерлерді 
тізімнен алып тастау немесе қосу) 
енгізуге болады. Бұдан басқа, 
бұл қызмет төлемдер тарихында 
бұрын қалыптастырылған төлем 
тапсырмалары бойынша барлық 
деректерді қарауға мүмкіндік береді.
Өз парақшаңызды сіз 

компанияңыздың бейіні бойынша 
ақпаратпен толықтыра аласыз, 
мысалы, ұйымның мекенжайын, 
байланыс деректерін (телефон 
нөмірін) және электрондық пошта 
мекенжайын қоса аласыз, Е-өтініш 
порталына өтініш беріп, кері 
байланыс ала аласыз, сондай-ақ кез 
келген кезеңде жасалған іс-әрекеттер 
және енгізілген өзгерістер туралы 
есепті көре аласыз.
Сондай-ақ, осы қызметтің көмегіне 

жүгінетін пайдаланушыларда 
тікелей «Заңды тұлға кабинеті» 
бетінен нақты сілтеме (реттеуші 
нормативтік-құқықтық актілерге, 
жадынамалар мен нұсқаулықтарға, 
өтініш бланкілеріне сілтемелер) 
бойынша ақпараттық-анықтамалық 
базаларына  өту мүмкіндігі пайда 
болды, яғни қажетті ақпаратты іздеу 
үшін виртуалды кабинеттен шығудың 
қажеті жоқ.
- Мен екінші топтағы мүгедекпін. 

Мүгедектігім бойынша 
жәрдемақы аламын. БЖЗҚ-дағы 
өз жинақтарымнан тағы да 
төлемдер алғым келеді. Бұл үшін 
маған не қажет?
- Мерзімсіз белгіленген бірінші 

және екінші топтағы мүгедектігі 
бар адамдар БЖЗҚ-да зейнетақы 
жинақтары болған кезде белгіленген 
кесте бойынша міндетті зейнетақы 
жарналары (МЗЖ) және міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары (МКЗЖ) 
есебінен зейнетақы төлемдерін алуға 
құқылы. 
Бұдан басқа, мүгедектігі бар адамдар 

тобына және мүгедектік белгіленген 
мерзіміне қарамастан, БЖЗҚ-да 
ерікті зейнетақы жарналары есебінен 
қалыптастырылған жинақтардан 
зейнетақы төлемдерін ала алады. 
Зейнетақы жинақтарын төлеуге 

өтінішті БЖЗҚ кеңсесіне жеке өзі 
немесе сенімді тұлға, сондай-ақ 
пошта арқылы да беруге болады. 
Зейнетақы жинақтарын алуға өтінішті 
enpf.kz сайты арқылы онлайн 
режимінде берген өте ыңғайлы. Ол 
үшін өзекті электрондық цифрлық 
қолтаңбаның болуы қажет, оны да 
egov.kz порталынан қашықтан алуға 
болады.
БЖЗҚ алушыда мүгедектіктің бар-

-жоғын “Азаматтарға арналған 
үкімет” мемлекеттік корпорациясы” 
(бұдан әрі-МК) мен БЖЗҚ арасында 
жасалған келісім шеңберінде веб-
-сервис арқылы мүгедектерді есепке 
алу жүйесінің орталықтандырылған 
деректер банкінен МК арқылы 
мәліметтер алу жолымен дербес 
тексереді. 
Айта кетейік, БЖЗҚ-да мерзімсіз 

уақытқа 1-2 топтағы мүгедектігі 
бар тұлғалар үшін барып қызмет 
көрсету ұйымдастырылған. Бұл ретте 
алдын ала кеңес беру, оның ішінде 
қызметтерді қашықтықтан, бармай-
-ақ алу мүмкіндігін тексеру жүзеге 
асырылады.

- Жақын адамымның қайтыс 
болуына байланысты оның 
зейнетақы жинақтарын БЖЗҚ-
-дан қалай рәсімдеуге болатынын 
сұрағым келеді?
- «Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 31, 32, 33-баптарына 
сәйкес міндетті, міндетті кәсіптік 
және ерікті зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақы жинақтары 
бар адам қайтыс болған жағдайда, 
олар Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен 
мұраға қалдырылады.
Зейнетақы жинақтарын мұраға 

қалдыру өсиет немесе заң бойынша 
жүзеге асырылады. Өсиет болмаған 
не ол бүкіл мұраның тағдырын 
айқындай алмаған кезде, сондай-
-ақ азаматтық заңдарда белгіленген 
өзге де жағдайларда заң бойынша 
мұрагерлік орын алады.
Қазақстан Республикасы Азаматтық 

кодексінің 6-бөліміне (Мұрагерлік 
құқық) сәйкес мұраны алу үшін 
мұрагер мұраның ашылу орны 
бойынша нотариусқа немесе заңға 
сәйкес мұраға құқық туралы куәлік 
беруге уәкілетті лауазымды адамға 
мұраны қабылдау не мұраға құқық 
туралы куәлік беру туралы өтініш 
жазу арқылы қабылдауы тиіс. Мұра 
ашылған күннен бастап алты ай 
ішінде, яғни мұра қалдырушы қайтыс 
болған күннен бастап алты ай ішінде 
мұра қабылдануы мүмкін.
Аталған мәселелер бойынша рәсімді 

жеңілдету, сондай – ақ БЖЗҚ мен 
нотариустар арасындағы өзара іс-
-қимылды оңтайландыру үшін ҚР 
Әділет министрлігі, Республикалық 
нотариаттық палата, «ҰАТ» АҚ 
және БЖЗҚ арасында «Е-нотариат» 
бірыңғай нотариаттық ақпараттық 
жүйесі» мемлекеттік ақпараттық 
жүйесі мен БЖЗҚ ақпараттық 
жүйесінің өзара іс-қимылы туралы 
шарт (бұдан әрі - Шарт) жасалды. 
Нотариустар осы Шарт шеңберінде 

жүзеге асырылған сервис арқылы 
қайтыс болған адамдардың жеке 
зейнетақы шоттарындағы (бұдан 
әрі – ЖЗШ) ақша қалдықтары мен 
қозғалысы туралы мәліметтерді алу 
үшін БЖЗҚ-ға онлайн режимінде 
сұраныстар жолдай алады.
Нотариустан қайтыс болған адамның 

ЖЗШ-сында бар зейнетақы жинақтары 
түріндегі мұраға құқық туралы куәлікті 
алғаннан кейін, мұрагер немесе оның 
сенім білдірілген адамы БЖЗҚ-ға 
құжаттар топтамасымен бірге жүгінуі 
қажет. Құжаттардың толық тізімі мына 
сілтемеде берілген: https://www.enpf.
kz/ru/services/recipient/heir.php 
Егер мұрагер құжаттар тізбесін толық 

көлемде берсе, БЖЗҚ құжаттарды 
қабылдаған немесе олар БЖЗҚ-ға 
келіп түскен күннен бастап 10 жұмыс 
күні ішінде төлемді жүзеге асырады. 
Айта кету керек! Мұраға 

қалдырылған зейнетақы 
жинақтарын төлеу тек:
1. БЖЗҚ-ға ұсынылған құжаттар 

негізінде;
2. басқа жеке немесе заңды тұлғалар 

емес, БЖЗҚ;
3. мұрагердің өзінің банк шотына, оның 

ішінде егер зейнетақы төлемдерін 
алушы кәмелетке толмаған немесе 
әрекетке қабілетсіз/әрекет қабілеті 
шектеулі кәмелетке толған адам 
болып табылған жағдайда жүзеге 
асырылады. Зейнетақы жинақтарын 
басқа тұлғаның, тіпті заңды өкілдің 
(қорғаншының/қамқоршының) немесе 
сенім білдірілген адамның банк 
шотына төлеуге жол берілмейді.  
Мұрагер не оның сенім білдірілген 

адамы мұрагерлік құқығы туралы 
куәлік негізінде БЖЗҚ-дан қайтыс 
болған адамның зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы QR-
-коды бар ЖЗШ-дан үзінді көшірме 
түріндегі ақпаратты алуға құқылы, 
онда БЖЗҚ-ның уәкілетті адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
куәландырылған ЖЗШ-дан үзінді 
көшірменің электрондық нұсқасына 
веб-сілтеме қамтылады. Бұл ретте 
ЖЗШ-дан берілген үзінді көшірменің 
түпнұсқалығын тексеруге мүмкіндік 
беретін веб-сілтеме ЖЗШ-дан үзінді 
көшірме берілген күннен бастап 1 
(бір) ай ішінде қолжетімді.
- Қазір бірлескен зейнетақы 

аннуитеті бар екенін естідім. 
Күйеуім екеуміз зейнетақы 
жинақтарымызды біріктіргіміз 
келеді, өйткені менің қаражатым 
аннуитетке аудару үшін 
жеткіліксіз. Бізге оны қалай 
істеуге болады?
- Бірлескен аннуитет - бұл «Неке 

(ерлі-зайыптылық) және отбасы 
туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексіне сәйкес ерлі-зайыптылар 
немесе жақын туыстар болып 
табылатын екі сақтанушының 
(сақтандырылушының) зейнетақы 
аннуитеті шартына қатысуын 
білдіретін өнім.
Бірлескен аннуитет классикалық 

зейнетақы аннуитетіне қарағанда 
зейнетақы жинақтарын біріктіруге 
және зейнетақы аннуитеті шарты 
бойынша кірістерді қайта бөлуге 
мүмкіндік береді.
Бірлескен аннуитеттің мақсаты 

- зейнетақы аннуитетінің 
қолжетімділігін қамтамасыз ету. 
Жақын туыстар, сондай-ақ отбасылық 
жұптар, егер олардың бірінде 
зейнетақы аннуитетін сатып алу үшін 
зейнетақы жинақтары жеткіліксіз 
болып, ал екіншісінде артық қаржы 
бар болса, онда бірлескен зейнетақы 
аннуитеті арқылы осы жұптың екі өкілі 
де өздеріне өмір бойғы төлемдерді 
қамтамасыз етеді.
Бірлескен зейнетақы аннуитеті 

шартын жасасу кезінде ерлі-
-зайыптының екеуі үшін де 
сақтандыру төлемдері жеке тіркеледі 
және сақтандыру төлемдерінің 
дербес кестесі жасалады. 
Ерлі-зайыптылар ай сайынғы 

сақтандыру төлемдерін өмір 
бойы, оның ішінде неке (ерлі-
-зайыптылық) бұзылған жағдайда 
да, сақтандыру төлемдерінің 
кестесінде белгіленген мөлшерде 
алатын болады, олардың бірлескен 
мөлшері зейнетақы аннуитеті шартын 

жасасу күнінде қолданыста болатын 
ең төмен күнкөріс деңгейінің (ЕТК) 
1,4 еселенген мөлшерінен төмен 
болмауы тиіс.
 Ерлі-зайыптылардың біреуі қайтыс 

болған жағдайда, екіншісі бірлескен 
зейнетақы аннуитеті шартына 
(кемінде 0,7 ЕТК) сәйкес кесте 
бойынша өзінің дербес сақтандыру 
төлемдерін алуды жалғастыра 
береді. 
- Тұрғылықты жерімнің өзгеруіне 

байланысты мен өзімнің 
шотымнан үзінді көшірмені 
пошта арқылы алуды доғардым, 
зейнетақы шотымның жай-күйі 
туралы ақпарат алудың тағы 
қандай тәсілдері бар?
- Үзінді көшірмені пошта конверттері 

арқылы алу үшін сіз өзіңіздің 
жаңа мекенжайыңызды БЖЗҚ-ға 
хабарлауыңыз керек еді, әйтпесе ескі 
мекенжайға пошта арқылы жіберілген 
үзінді көшірме Қорға қайтарылады. 
Бұл жағдайда БЖЗҚ, зейнетақы 
заңнамасына сәйкес, келесі жылға 
үзінді көшірмені жібермеуге құқылы. 
Сіздің жағдайыңызда, шамасы, 
осылай болған болуы керек, бірақ 
үмітіңізді үзбеңіз. Өзіңіздің жеке 
зейнетақы шотыңыздан (ЖЗШ) үзінді 
көшірмені, Сіз, сондай-ақ төмендегі 
тәсілдер бойынша ала аласыз:
• электрондық тәсілмен:
- БЖЗҚ-ға ұсынылған электрондық 

пошта арқылы;
- жеке кабинет арқылы;
• БЖЗҚ кеңсесіне өзі келгенде;
• пошта байланысы қызметтері 

арқылы.
Ақпарат алу тәсілін айқындау немесе 

өзгерту мақсатында салымшы 
(алушы) тікелей Қордың кеңсесінде 
немесе БЖЗҚ сайтында тиісті келісім                                                                                                                                         
жасауы қажет. Айта кету керек:
- БЖЗҚ сайтында «Жеке кабинет 

арқылы» бір ғана әдісті таңдауға 
болады;
- салымшы (алушы) ЭЦҚ-ны 

пайдалана отырып, зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы 
ақпаратты БЖЗҚ мен электрондық 
үкіметтің сайты және мобильді 
қосымшасы арқылы келісім жасамай-
-ақ ала алады.
Ең ыңғайлысы, әрине, enpf.kz 

сайтындағы жеке кабинет немесе 
БЖЗҚ мобильді қосымшасы арқылы 
ақпарат алу. 
Естеріңізге саламыз: қолданыстағы 

зейнетақы заңнамасына сәйкес, 
салымшылар (алушылар) Қордың өз 
міндеттемелерін орындауына әсер 
ететін барлық өзгерістер туралы 
БЖЗҚ-ға хабарлауға міндетті. 

Мұндай өзгерістерге мыналар 
жатады:
– «электрондық пошта (e-mail) 

бойынша» ақпараттандыру тәсілі 
таңдалған жағдайда, электрондық 
мекенжайдың өзгеруі;
- егер зейнетақы жинақтары туралы 

«пошта арқылы» хабарлау тәсілі 
таңдалған жағдайда, зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шартта 
көрсетілген пошталық мекенжайдың 
өзгеруі.

КАК ВЕРНУТЬ 
ДЕНЬГИ ИЗ 

СТРАХОВОГО 
АННУИТЕТА В 

ЕНПФ?
Согласно Закону Республики 

Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан 
по вопросам регулирования и 
развития страхового рынка и 
рынка ценных бумаг, банковской 
деятельности» вводится ряд 
изменений в нормативные 
правовые акты, в том числе с 
12 сентября 2022 года в статью 
60 Закона Республики Казахстан 
«О пенсионном обеспечении в 
Республике Казахстан» (далее – 
Закон). 
Пунктом 14 статьи 60 Закона 

установлено, что лица, заключившие 
договор пенсионного аннуитета, вправе 
не ранее двух лет с даты его заключения 
обратиться в страховую организацию 
с заявлением об изменении условий 
договора в части уменьшения размера 
страховых выплат и возврата денег 
в ЕНПФ.  Сумма денег, подлежащая 
возврату в ЕНПФ, равна разнице 
между выкупной суммой по договору 
пенсионного аннуитета на дату внесения 
в него изменений и суммой страховой 
премии, рассчитанной исходя из размера 
выплаты, определенного пунктом 2 статьи 
59 Закона, на дату внесения изменений в 
договор пенсионного аннуитета. 
Другими словами, в страховой 

организации должна остаться сумма, 
обеспечивающая пожизненно размер 
месячной страховой выплаты не 
ниже 70 процентов от величины 
прожиточного минимума, действующей 
на дату внесения изменений в договор 
пенсионного аннуитета.
Подчеркнём, что действие данного 

пункта распространяется также на 
правоотношения, возникшие из договоров 
пенсионного аннуитета, заключенных до 
введения в действие Закона. 
Для осуществления возврата денег 

в ЕНПФ вкладчику (получателю) с 
12.09.2022 года следует обратиться 
в страховую организацию, с которой 
вкладчиком (получателем) заключен 
договор пенсионного аннуитета, с 
заявлением об изменении условий 
договора в части уменьшения размера 
страховых выплат и возврата денег в 
ЕНПФ.

ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 
ТЕКУЩЕГО ГОДА ФСМС 
ПРОФИНАНСИРОВАНО  

ПОРЯДКА 7,5 МЛН 
МЕДУСЛУГ

Сейчас за счет средств ОСМС 
люди могут получать медуслуги, 
которые раньше были доступны 
только платно. Так, за 7 месяцев 
2022 года в Алматинской 
и Жетысуской областях 
Фондом профинансировано 
7,5 млн консультаций узких 
специалистов и диагностических 
обследований, в том числе 
дорогостоящие обследования – 
КТ, МРТ, ПЭТ. 
- Еще 3 года назад такая 

дорогостоящая диагностика 
была доступна бесплатно только 
отдельным категориям граждан, и 
по ней практически отсутствовали 
поставщики. Частные клиники 
активно расширяют перечень 
медицинских услуг, вкладывая 
инвестиции в современное 
оборудование, сервисную часть, – 
подчеркнул директор филиала Фонда 
по Алматинской области Нурлан 
Отаргалиев. 
В регионе также увеличился объем 

оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. Так, по 
области за 7 месяцев проведено 298 
дорогостоящих операций. 
Таким образом, система ОСМС 

создает определенные благоприятные 
условия для финансирования 
медпомощи, но теперь на первый 
план выходит сама организация 
медицинской помощи, уровень 
менеджмента в клиниках, правильная 
маршрутизация пациентов.

БЖЗҚ ТУРАЛЫ БЖЗҚ ТУРАЛЫ 
СҰРАҚ-ЖАУАПСҰРАҚ-ЖАУАП



Меншік иесі:
«ЕСКЕЛДІ ЕЛІ» ЖШС

директор - бас редактор
Инкар Ерболқызы 
НҰРСҰЛТАНОВА.

Директордың телефоны 3-04-75
Редакцияның телефоны 3-19-15

Эл. мекенжайымыз: Eskeldi_eli@mail.ruГазет 
қазақ 

және орыс
тілдерінде 
аптасына 

бір рет 
жұма күні 
шығады.

Газет ҚР Инвестициялар және даму Министрлігінің байланыс, 
ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 2015 жылғы 

16 қарашада тіркеліп, № 15692-Г куәлігі берілген.
Регистрационное свидетельство № 15692-Г от 16 ноября 

2015г. выдано Министерством по инвестициям и развитию РК, 
комитетом связи, информатизации и информации.

Газет материалдары 
редакцияның компьютерлік 

Осы шыға-
рылымның 
таралымы 2000 
Тираж 2000
Тапсырыс 1073
Көлемі 2
баспа табақ.

Авторлардың мақалалары 
редакцияның көзқарасын 

білдірмейді.
Опубликованные материалы 

не обязательно отражают 
точку зрения редакции.

Компьютерная верстка
Е.ТКАЧЕНКО.

орталығында беттеледі. Газет «Дәуір» 
Республикалық полиграфиялық 

баспа кешені» ЖШС-ның баспаха-
насында басылады. Баспахананың 

мекен-жайы: 050044, Алматы қаласы, 
Ш.Қалдаяқов көшесі, 17-үй.

Редакция 
мекенжайы: 

индекс 040500
Қарабұлақ 

ауылы,
Оразбеков 

көшесі, 31 үй.

Soñğy bet «ЖЕТІСУ ШҰҒЫЛАСЫ» 8

ХАБАРЛАНДЫРУ!ХАБАРЛАНДЫРУ! ОБЪЯВЛЕНИЕ!ОБЪЯВЛЕНИЕ!
ҚҰРМЕТТІ ЕСКЕЛДІ ҚҰРМЕТТІ ЕСКЕЛДІ 

АУДАНЫНЫҢ АУДАНЫНЫҢ 
ТҰРҒЫНДАРЫ, ҮКІМЕТТІК ТҰРҒЫНДАРЫ, ҮКІМЕТТІК 

ЕМЕС ҰЙЫМДАР!ЕМЕС ҰЙЫМДАР!
«Yerkin» өнер академиясы» ЖҚБ «Yerkin» өнер академиясы» ЖҚБ 

ұйымдастыруымен «Ескелді ұйымдастыруымен «Ескелді 
ауданының ішкі саясат, мәдениет, ауданының ішкі саясат, мәдениет, 
тілдерді дамыту және спорт бөлімі» тілдерді дамыту және спорт бөлімі» 
ММ қолдауымен «Ескелді ауданының ММ қолдауымен «Ескелді ауданының 
әлеуметтік идеялармен жобалар» әлеуметтік идеялармен жобалар» 
байқауын жариялайды. Байқауға байқауын жариялайды. Байқауға 
Ескелді ауданындағы үкіметтік емес Ескелді ауданындағы үкіметтік емес 
ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер қатыса ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер қатыса 
алады.алады.  
Грант 3 номинация бойынша беріледі Грант 3 номинация бойынша беріледі 

және әр номинация бойынша 500 000 және әр номинация бойынша 500 000 
теңге. Номинациялар: «Тең мүмкіндіктер теңге. Номинациялар: «Тең мүмкіндіктер 
қоғамы», «Әлеуметтік кәсіпкерлік», қоғамы», «Әлеуметтік кәсіпкерлік», 
«Жастарға бастау».«Жастарға бастау».
Байқаудың толық ережесі, өтінім беру Байқаудың толық ережесі, өтінім беру 

үлгісі газеттің сайтында орналасады.үлгісі газеттің сайтында орналасады.
Байқауға құжаттар 2022 жылдың  22 Байқауға құжаттар 2022 жылдың  22 

қыркүйек-4  қазан аралығында ten_қыркүйек-4  қазан аралығында ten_
qogam2022@mail.ru почтасы арқылы qogam2022@mail.ru почтасы арқылы 
қабылданады.қабылданады.
Қосымша сұрақтар бойынша Қосымша сұрақтар бойынша 

87714412905. 87714412905. Ғазиз АманжолұлыҒазиз Аманжолұлы

ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ

ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ  ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ  
«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ»  «ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ»  

МАРАФОНЫНА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА МАРАФОНЫНА ҚАТЫСУШЫЛАРҒА   
СӘТТІЛІК ТІЛЕДІ    СӘТТІЛІК ТІЛЕДІ    

Бүгін елордадағы «Қазанат» ип-
подромында бәйге-марафонға 
қатысушы командалар таны-
стырылды. Іс-шараға Парла-
мент Мәжілісінің төрағасы Ерлан 
Қошанов, Мәдениет және спорт 
министрі Дәурен Абаев, елорда 
әкімі Алтай Көлгінов, сондай-ақ 
қоғам қайраткерлері қатысты.
Марафонның ашылу салтанатында 

Мәжіліс спикері Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың марафон-
бәйге қатысушыларына жіберген 
құттықтау хатын оқып берді. Президент 
доданың елімізге рухани серпіліс беріп, 
жастарды отаншылдыққа баулитын 
бірегей жоба екенін атап өтті.
- Сіздерді «Ұлы дала жорығы» 

марафон-бәйгесінің басталуымен 
құттықтаймын! Ұлттық спорт-
ты дамытуға және дәстүрімізді 
дәріптеуге арналған аламан жа-
рыс елімізде тұңғыш рет өткізіліп 
отыр. Біз қазіргі заманның жақсы 
қасиеттерін бойға сіңіре отырып, 
ұлттық болмысымызды жаңғыртуға 
тиіспіз. Бүгінгі бәйгенің басты 
мақсаты – осы, - деп көрсеткен Мем-
лекет басшысы.
Сондай-ақ, Мәдениет және спорт 

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
Түрлі хабарландыруларды «Жетісу шұғалысы» Түрлі хабарландыруларды «Жетісу шұғалысы» 

газетіміздің беттерінде тегін және ақылы негізде газетіміздің беттерінде тегін және ақылы негізде 
жариялауға қабылдаймыз. Анықтама телефо-жариялауға қабылдаймыз. Анықтама телефо-
ны: 3 -  04 - 75, +7 747 428 70 29ны: 3 -  04 - 75, +7 747 428 70 29

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Принимаем различные объявления для пу-Принимаем различные объявления для пу-

бликации на страницах нашей газеты «Жетісу бликации на страницах нашей газеты «Жетісу 
шұғалысы» на бесплатной и платной основе. шұғалысы» на бесплатной и платной основе. 
Справки по тел.: 3 -  04 - 75, +7 747 428 70 29Справки по тел.: 3 -  04 - 75, +7 747 428 70 29

П. КАРАБУЛАК, П. КАРАБУЛАК, 
УЛ. БАЛПЫҚ БИ, 109УЛ. БАЛПЫҚ БИ, 109

ҚАРАБҰЛАҚ АУЫЛЫ, ҚАРАБҰЛАҚ АУЫЛЫ, 
БАЛПЫҚ БИ К-СІ, 109БАЛПЫҚ БИ К-СІ, 109 Дүниедегі мамандық атаулының төресі-ұстаздық. Мұғалім барлық 

мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып-үйрететін мейірімді, абзал 
жандар. Сондай ұстаздың бірі Ескелді ауданы Жалғызағаш орта  
мектебінің физика пәнінің мұғалімі, Республикалық «Құрмет» грам-
мотасы, «Ұлағатты ұстаз» төс белгісінің иегері Телемисова Айна-
хан Жумашқызы. Жалғызағаш орта мектебіндегі 34 жылдық жұмыс 
өтілінде талай шәкірттерін қанаттандырып, биікке ұшырды. 
10 жыл мектептің кәсіподақ төрайымы болып қызмет атқарған. 
Шәкірттері облыстық, Республикалық пән олимпиаларының 
жүлдегері, өз тәжірибесін тарату мақсатында әдістемелік жур-
налдарда үзбей мақалалары жарияланып тұрады. «Жаңаша оқыту», 
«Физика пәнінде жаңа әдіс-тәсілдерді қолданудың тиімділігі» атты 
еңбектері жарық көрген. Біз мектебіміздің мақтанышы, ұлағатты 

министрі Дәурен Абаев «Ұлы дала 
жорығы» жай ғана марафон емес, бұл 
– намыстың додасы, төзім мен жігер, 
қайрат пен мінез сынға түсетін аламан 
екенін айтты.
- Бүгін баршамыз Ұлы даламызды 

дүбірге бөлейтін айтулы аламанның 
куәсі болайын деп тұрмыз. 1200 
шақырымға төзіп беретін тақым, 
төтеп беретін тұлпар жоқ деген 
пікірлер де айтылды. Бірақ, батыр 
бабаларымыз Алтайдан Анадолыға 
дейінгі аралықты ат үстінде жүріп 
жаулады. Осынау ауқымды іс-шараны 
ұйымдастырушыларға алғыс ай-
тамын, ал қатысушыларға мықты 
денсаулық тілейміз! Азаматтардың 
айбары, қазанаттардың қайраты 
қайтпасын. Арғымақтар алқынбай, 
шын мықтылар жеңіс тұғырынан 
көрінсін, - деді министр.
Марафонға қатысушылар ертең сағат 

7:00-де елордаға жақын Қаражар ауы-
лынан жорыққа аттанады. Күн сайын 
олар 100 шақырымнан асып, 12 күнде 
1200 шақырым жол жүреді.
Марафонға еліміздің әр өңірінен бір 

команда қатысады. Жеңімпаз 30 млн 
теңге, 2 орын – 20 млн теңге, 3 орын – 
15 млн теңге алады.

ұстаз Айна Жумашқызына зор 
денсаулық, шығармашылық 
табыс тілей отырып, келе 
жатқан мұғалімдер мерекесімен 
құттықтаймыз!

Жалғызағаш мектебінің ұжымы

ТЕРРОРИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ ТЕРРОРИЗМНІҢ АЛДЫН АЛУ 
БОЙЫНША ЖУМЫСТАРБОЙЫНША ЖУМЫСТАР

Қазіргі кезде діни экстремизм мен терроризм 
сөздерін естімеген адам аз шығар. Баспа немесе 
ғаламтор беттерінен  Қазақстандағы діни ахуал, 
соның ішінде діни экстремизм мен терроризм 
тақырыптарына қатысты мәліметтер жетерлік. 
Бұл аталған мәселенің ғаламдық деңгейде орын 
алып отырғандығының белгісі. Сол себепті мұндай 
мәселені шешу ұлттың келбетін сақтаудың кепілі 
болмақ.
Аталмыш мәселенің алдын алу кезек күттірмейтін шара. 

Оқушыларды адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелей 
отырып, діни көзқарасын «экстремизм», «терроризм» 
ұғымдарын қалыптастыру мақсатында мектепте діни 
экстремизм мен терроризмнің алдын алуына бағытталған 
іс-шара жоспары құрылып, бекітілген.. Жоспарға сай 
мектепте ҚР Президентінің Жарғысының орындалуы 
негізінде жасөспірімдер мен жастар арасында діни 
экстремизмнің алдын алу ақпараттық бұрышы дайындалды. 
Мектеп оқушыларына жылына екі рет экстремизмге 
қарсы нұсқаулықтар директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасарлары таныстырып отырады. «Терроризм мен 
экстремизмнің алдын алу және ескерту шаралары» дөңгелек
үстел, «Діни экстремизмнің әлемдік қауіп-қатері» баяндама 

«Қазіргі діни ұйымдар», «Діни экстремизм деген не?», 
«Адастырушы діни ағымдар», т.б. тақырыптарда ашық 
әңгіме мен тәрбие сағаттары өткізілді. Әр өткізілген шарада 
оқушылар арасында қазіргі таңда әлемнің түкпір-түкпірінде 
болып жатқан діни экстремизм және терроризмнің алдын 

алуға байланысты сұрақтар қаралып талқыланды. 
Оқушыларға «Хиджаб, паранжа, қысқа балақты шалбар кию, 
сақал қою» мәселелері түсіндірілді.
Қазіргі кезде діни экстремизммен күресте ең маңызды қадам 

бұл діни сауаттылық екендігі даусыз. Діни сауаттылық ұлттық 
тарих, дәстүрмен қатар,әлемдік деңгейдегі үрдістерден 
хабардар болудан құралады. Өз Отанын құрметтеп, дәстүрін 
ұстану, тарихын қастерлеу – діни сауаттылықтың бір қыры. 
Тарихқа көз жіберсек, кез келген адам қазақ халқында өзге 
елді жаулау, өзге ұлт пен дінді кемсіту секілді көріністердің 
орын алмағандығын қөруге болады. Сондай-ақ ұлттық 
дәстүрдің ислам шарттарына қарсы келмейтіндігін, тіпті 
үндесіп тұратындығын байқауға болады.
Сонымен қатар,  діни ұйымдарға қатысатын отбасылар мен 

оқушыларды анықтау, әлеуметтік педагогикалық диагностика 
жүргізу, мектеп ішіндегі оқушылардың киімі туралы ережесін 
сақтауын
қадағалау, мектеп ғимараты мен ауласына келген бөгде 

адамдарға бақылау жүргізу жұмыстары
да жүргізіледі. Қазақстандық әрбір азамат қоғам тыныштығы 

үшін діни экстремизмге табанды түрде
қарсы тұруы тиіс. Қазақ халқы ертеден-ақ бірліктің, 

ынтымақтың маңызын жете түсінген.

Олжас ТЛЕУБЕКҰЛЫ,
Алдабергенов атындағы 
орта мектебінің алғашқы 

әскери дайындық пәнінің мұғалімі

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕСКЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА,  ЕСКЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА,  

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ  НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ!ОРГАНИЗАЦИИ!

МОО «Академия искусств «Yerkin» при МОО «Академия искусств «Yerkin» при 
поддержке ГУ «Отдел внутренней по-поддержке ГУ «Отдел внутренней по-
литики, культуры, развития языков и литики, культуры, развития языков и 
спорта Ескельдинского района» объ-спорта Ескельдинского района» объ-
являет конкурс «Социальных идеи и являет конкурс «Социальных идеи и 
проектов Ескельдинского района». В проектов Ескельдинского района». В 
конкурсе могут принять участие непра-конкурсе могут принять участие непра-
вительственные организации, обще-вительственные организации, обще-
ственные объединения Ескельдинско-ственные объединения Ескельдинско-
го района.го района.  
Грант присуждается по 3 номинациям и Грант присуждается по 3 номинациям и 

составляет 500 000 тенге по каждой но-составляет 500 000 тенге по каждой но-
минации. Номинации: «Общество равных минации. Номинации: «Общество равных 
возможностей», «Социальное предприни-возможностей», «Социальное предприни-
мательство», «Старт для молодежи».мательство», «Старт для молодежи».
Полное положение конкурса, форма по-Полное положение конкурса, форма по-

дачи заявки размещаются на сайте данной дачи заявки размещаются на сайте данной 
газеты.газеты.
Документы на конкурс принимаютс с Документы на конкурс принимаютс с 

22 сентября по 4 октября 2022 года на 22 сентября по 4 октября 2022 года на 
почту ten_qogam2022@mail.ru.почту ten_qogam2022@mail.ru.
По дополнительным вопросам По дополнительным вопросам 

87714412905.87714412905. Газиз Аманжолулы Газиз Аманжолулы


