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Ќаламызда  "Жас  Отан"  жастар ќанатыныњ
ІVкезектен тыс облыстыќ конференциясы
болып μтті.

Жас отандыќтар Достыќ ‰йінде басќосты. Белсенді
буын μкілдері "Жас Отан" жастар ќанатыныњ 2020 жылѓа
дейінгі стратегиялыќ ќ±жатын талќылады. Жиынѓа ќаты-

сушылар ±сыныс-пікірлерін білдіріп, жастар саясатын
дамыту ісіне жања баѓыт беретін жобаларын таныстыр-
ды. Сонымен ќатар, республикалыќ съездге ќатысатын
делегаттар сайланды. "Жас Отан" ЖЌ Ќостанай облыс-
тыќ филиалыныњ атќарушы хатшысы Ерлан Тμлетаев-
тыњ айтуына ќараѓанда 10 сєуірде μтетін съездге Ќоста-
най облысынан 71 делегат баратын болды.

Пікір алмасу алањында жиналѓан жастар μз ойларын
еркін білдірді. Бірі жастардыњ басќосулары мемлекеттік

Б±л к‰ні єн єуелеп, шашу ша-
шылып, Рудный вокзалы бір мез-
гілде думан алањына айналды.
Салтанатты шеруде сμз алѓан
ќала єкімі Баќытжан Ѓаязов ын-
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тілде μтсе екен деген ±сынысын білдірсе, енді бірі мем-
лекеттік жобалардыњ жастар ‰шін тиімділігін сμз етті.
Сонымен ќатар соњѓы 2 жыл ішінде атќарылѓан ж±мыс
нєтижелері де талќыланды. ¤њірдіњ белсенді буыны сєуір
айында μтетін республикалыќ съездге μз ±сыныстары-
мен аттанѓалы отыр. Осы сапарѓа аттанѓалы отыр-
ѓан жастыњ бірі – Насыролла Ахменов.

СУРЕТТЕ: басќосу барысында.

тымаќ пен достыќты ту еткен Ас-
самблея жылыныњ мањыздылы-
ѓына тоќталып, мєртебелі ќонаќ-
тардыњ ж±мысына табыс тіледі.

Одан  єрі  пойыз м‰шелері

єлеуметтік, зањ жєне бизнес
с±раќтары бойынша ќоѓамдыќ
ќабылдауды ж‰ргізсе, медицина
саласыныњ ‰здік мамандары
ќалалыќ емхана мен аурухана-
да т±рѓындарѓа тегін кењес беру-
ге кірісіп кетті. Осы к‰ні, єсіресе,
ЌР денсаулыќ саќтау жєне єлеу-
меттік даму министрлігініњ депар-
тамент директоры Рысты Ж±ма-
бекова басќарѓан топ μнімді
ж±мыс істеді.

–Біз ж±ртшылыќты мазалаѓан
с±раќтардыњ бєрін жазып алдыќ
жєне б±л мєселелерді ертењ
тиісті орындардыњ назарына
±сынамыз. ¦сынып ќана ќоймай
осы мєселелердіњ уаќытылы
шешілуін баќылауѓа аламыз, –
дейді Рысты Маѓауияќызы.

Былтыр ашылѓан "Мерей"
єлеуметтік ќызмет кμрсету
орталыѓы ќонаќтардыњ на-
зарынан тыс ќалмады.

ЖАСТЫЌ ШАЌТЫЊ ЖАРЌЫЛЫ

Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА

"Жас Отан" –
жасампаздар

±йымы

Ж±ма к‰ні Ќазаќстан халќы Ассамблеясы жылын
±лыќтауѓа арналѓан "Меніњ Ќазаќстаным" пойызы
Рудныйѓа атбасын тіреді. Кеншілер ќаласыныњ
т±рѓындары ќ±рамында ЌХА делегаттары, халыќ
ќалаулылары, ‡кімет м‰шелері мен медицина
саласыныњ ќызметкерлері бар ‰гіт пойызыныњ
м‰шелерін ќ±шаќ жая ќарсы алды.

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

2-бет

2-бет
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"‡міт-Надежда" ЌБ
облыстыќ ішкі саясат
басќармасыныњ
мемлекеттік єлеуметтік
тапсырысы аясында
м‰мкіндігі шектеулі
азаматтарѓа арналѓан іс-
шаралар μткізуді жоспарлап
отыр. Б±л туралы аталмыш
ќоѓамдыќ бірлестік
тμраѓасыныњ орынбасары
Аруна Жаќсаѓ±лова айтты.

Мемлекеттік єлеуметтік тапсы-
рыс бойынша кєсіпорындарда
ж±мыс істейтін м‰гедектер туралы ‰ш бейнеролик т‰сіру жоспарла-
нуда. Жања жобаныњ маќсаты м‰гедектердіњ м‰мкіндігі мол жєне
ж±мыс істеуге ќабілетті екендіктерін кμпшілікке паш ету. Бейнеро-
ликтіњ кейіпкерлері Сарыкμл, Ќарасу, Лисаков, Денисов, Федоров
аудандарындаѓы м‰мкіндігі шектеулі азаматтардыњ арасынан ірікте-
летін болады. Аталѓан аудандардаѓы м‰гедектерге жыл бойы
ќ±ќыќтыќ-психологиялыќ кењестер беріледі. Ж±мысќа орналасу,
білім алу, т±рѓын ‰й кезегіне т±рудыњ жолдары, тєртібі мен ереже-
лері туралы аќпараттармен хабардар етпек. Сондай-аќ, ‰ш оќыту
семинар-тренингі  μтеді.  Оныњ  алѓашќысы ‰шінші сєуірге жоспар-
ланѓан.

– Семинар-тренингтерде ‡Е¦ ќ±ру, єлеуметтік мемлекеттік тап-
сырысќа ќатысу жолдары, байќау ќ±жаттарын дайындау туралы ай-
тылмаќ. М±ндай іс-шаралардыњ маќсаты – м‰гедектердіњ білімін, бел-
сенділіктерін арттыру, – дейді "‡міт-Надежда" ЌБ тμраѓасыныњ орын-
басары Аруна Жаќсаѓ±лова.

СУРЕТТЕ: "‡міт-Надежда" ЌБ тμраѓасыныњ орынбасары Ару-
на Жаќсаѓ±лова.

 М‰гедектер ‰шін
жања жоба

1-бет

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

Ќостанайлыќ жастар
¦ОС-ныњ ардагерлерімен
кездесті. Ардагерлер
Григорий Трилецкий жєне
Ќажи Маманов соѓыс
жылдарынан сыр шертер
маѓыналы естеліктерімен
бμлісті. Іс-шараны "Н±р
Отан" партиясы жанындаѓы
"Жас Отан" ЖЌ Ќостанай
облыстыќ филиалы
±йымдастырды.

Григорий  Трилецкий небєрі
17 жасында Ќызыл армия ќата-
рына шаќырылѓан. Вена шайќа-
сына ќатысќан. Григорий Три-
лецкий ќ±рамында болѓан гвар-
дия Вена т‰біндегі шайќаста же-
њіске жетіп, Венгрияѓа дейін бар-
ѓан. Вена майданындаѓы ерлігі
‰шін Суворов атындаѓы орден-
мен марапатталды. Ќанќ±йлы со-
ѓыстыњ бел ортасында болѓан
жауынгер алдаѓы тамыз айында
89 жасќа толады. Оныњ 52 жыл-
дыќ ж±мыс тєжірибесі бар. Соѓы-
стан кейінгі жылдары облыстыќ
нан μнімдері басќармасында
ж±мыс істеді. Аталѓан басќарма-
да 37 жыл ењбек етіп, басшылыќ
ќызметке дейін кμтерілген.

– Соѓыс аяќталѓан уаќытта біз

Тын ќаласында едік. Неміс ше-
карасынан 40 шаќырым жердегі
Зверковидце ауылына т±раќта-
дыќ. Жењіс туралы жаѓымды ха-
барды естігенде біздіњ жауынгер-
лер жылады. Ол ќуаныштыњ кμз
жасы еді.  Кейінгі жастарѓа айтар
аќылым – мойымањдар. Ќиын-
дыќтыњ бєрі μткінші, – деді ¦ОС-
ныњ ардагері  Григорий Трилец-
кий.

Ерлік туралы естеліктердіњ
енді бір иесі – Ќажи Маманов. Ар-
дагердіњ єњгімесі соѓысќа дейінгі
жылдардан басталды. Аќсаќал
тыњ игеру тарихына тоќталып,
ќан майданда ж‰ріп μткен жолын
баяндап берді.

Ќажи Маманов 69 атќыштар
дивизиясы 65-армияныњ ќ±ра-
мында II Беларусь майданында
болѓан. Польшаны азат етуге
ќатысќан. Автоматшы Маманов
¦лы Жењісті Балтыќ тењізініњ жа-
ѓалауында ќарсы алды. Соѓыс-
тан кейін Ќызыл Армия ќатарын-
да ќызмет етіп, 1948 жылѓа дейін
жауынгерлік  борышын  адал ат-
ќарды. Елге оралѓан соњ комсо-
мол, партия ж±мысына белсене
араласты.

СУРЕТТЕ:  кездесуге ќатыс-
ќан ќос ардагер.

Суретті т‰сірген Айбек
Ж‡ЗБАЙ.

Ерлік естеліктері

  "Жас Отан" –
         жасампаздар ±йымы

 Ол "Жас Отан" ЖЌ ќала-
лыќ филиалыныњ хатшы-
сы.

– Мен алдаѓы уаќытта Астана
ќаласында μтетін ‰шінші съезд-
ге алѓаш рет ќатысќалы отыр-
мын. Сондыќтан мен ‰шін б±л ма-
њызды. Осы жолѓы съездге бірне-
ше ±сыныспен барѓымыз келеді.
Жєне де сол съезде жазѓы уаќыт-

та болатын лагерьлерде кішкен-
тай балалармен ж±мыс жєне пе-
дагогикалыќ жасаќтарды ќ±ру ту-
ралы мєселелерді ќозѓаѓымыз
келіп отыр, – дейді ол.

Жас отандыќтардыњ ќолѓа
алып, атќарып жатќан шаруасы
аз емес. Белсенді ±йым екі жыл-
дан бері "Ардагерлерді ардаќ-
тайыќ", "Жастар – Отанѓа", "Сєтті

ќадам" секілді игі жобаларды
ж‰зеге асырып келеді. Ал ,"Жас-
тар – Ауылѓа!" жобасы аясында
ж‰зеге асќан "Кењес орталыѓы"
оњ нєтижесін беріп отыр. Тек Ќос-
танай облысы бойынша 18 айда
екі жарым мыњ жас ќажетті аќпар
алып, орталыќтыњ кμмегіне
ж‰гінген.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

М‡МКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ
                            АЗАМАТТАР
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"ЌХА - 20 ќайырымды іс" эстафетасы аясында пойыз бас-
шысы Ѓазиз Телебаев орталыќќа 150 мыњ тењгеніњ сертифи-

катын табыстаса, Рудный ќаласы єкімініњ орынбасары Маќс±т
Досболов т‰рлі жарыстардыњ жењімпазы атанып ‰лгерген І-ші топ-
таѓы м‰гедек Юлия Калининаѓа биге арналѓан арбаны сыйѓа тартты.
Т‰с ауа Рудный индустриялыќ институты базасында "¦лтаралыќ то-
леранттылыќ пен ќоѓамдыќ келісімніњ Ќазаќстандыќ ‰лгісі", "Индуст-
риялыќ-инновациялыќ ел экономикасы ‰шін білікті кадрларды да-
ярлаудыњ ерекшеліктері" таќырыбында дєріс-таныстырылымдар
μтсе, білім ордасыныњ фойесінде "Меніњ елім – Мєњгілік ел" атты
фото-кітап кμрмесі ±йымдастырылды.

Кешке ќарай пойыз делегаттары, єкімдік пен БАЌ μкілдерініњ ќаты-
суымен  μткен брифингте ж±мыс к‰ні ќорытындыланды. Белгілі бол-
ѓандай, ќоѓамдыќ ќабылдаулар мен медицина ќызметкерлерініњ
кμмегіне ±зын саны 100-ден астам т±рѓын ж‰гінген. Олардыњ жарты-
сына жуыѓыныњ мєселесі сол жерде шешімін тапса, ќалѓаны єкімдіктіњ
жіті назарында болмаќ. Брифингтен соњ ќаланыњ орталыќ алањын-
да Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген єртістері Ескендір Хасанѓалиев,
Н±рѓали Н‰сіпжанов, Толќын Забирова, Жењіс Сейдолла, Алтынай
Жорабаева, Дильназ Ахмадиева бастаѓан бір топ μнер ж±лдыздары
мен "Г‰лдер" ансамблі т±рѓындарѓа арнап тамаша концерттік баѓ-
дарлама ±сынды.

Рудный ќаласы.

Ќ±рметті оќырман!
«Ќостанай тањы» газеті редакциясы Наурыз тойы ќар-

сањында «Наурыз бата» бєйгесін жариялаѓан болатын. Б±л
жобаны газет оќырмандары бірден ќолдап, белсене ќатыс-
ты. Бєйгеге т‰скен бата ‰лгілерініњ кμпшілігі газетте жа-
рияланды да. Біз б‰гін аѓынан жарыла аќ батасын берген
барлыќ авторларымызѓа алѓыс айта отырып, б±л бастама
оќырман μтініші бойынша енді «Батаменен ер кμгерер»
айдарымен жыл бойы жалѓасатынын еске саламыз.

Басты талап – халќымыздыњ игі дєст‰рі негізінде
тμгілтіп тілек айтып, батаны б‰гінгі ‰рдіске сай т‰рленді-
ру... Кμлемі тμрт-бес шумаќтан аспаѓаны жμн.

Тањдаулы деген туындылар газет бетінде жарияланады.
Редакция алќасы.Редакция алќасы.Редакция алќасы.Редакция алќасы.Редакция алќасы.

БЄЙГЕ!

«Батаменен
ер кμгерер»

Науырзым ауданында алѓаш рет
"Дархан" базары аумаѓында аудандыќ
ауыл шаруашылыќ жєрмењкесі μтті. Б±л
аудан т±рѓындары ‰шін жаѓымды
жањалыќ болды.

Б‰гінде жер-жерлерде халыќќа тиімді болуы
‰шін осындай жєрмењкелер ±йымдастыру ќолѓа
алынѓан. Б±л μндірушіге де, т±тынушыѓа да тиімді
єдіс. Онда мал азыѓымен ќоса азыќ-т‰лік те са-
тылды. Саудаѓа шыѓарылѓан μнімдер нарыќ баѓа-
сынан 15-20% тμмен. Сонысымен де ж±рттыњ
кμњілінен шыќты.

Ауыл шаруашылыќ жєрмењкесін аудан єкімініњ
орынбасары Е.Айсаѓалиев бастап, аудандыќ эко-
номика жєне кєсіпкерлік, ауылшаруашылыќ, ве-
теринария, мєдениет бμлімдері мен ауыл
єкімдіктері ±йымдастырып μткізді.

Жєрмењкеде  "Ќ±лманов К." ШЌ – жергілікті кар-
топтыњ келісін – 85, жуаныњ  – 85, кебектіњ ќабын
550 тењгеден сатты. Ал ¤лењді ауылы "СаѓитовК."
ЖК- тењделген шμптіњ бір данасын 300 тењгеден
сатты. Шилі ауылы тірі ќойды 25 мыњ, Шолаќсай
ауылы ќойды 15-16 мыњнан сатылымѓа шыѓарды.

 Б‰гінгі жєрмењкеге келіп сауда жасаѓан кісініњ
бірі зейнеткер Н±рахмет Тєуекелов аѓамыз. Ол кісі
келешекте де осындай жєрмењкелердіњ ±йымда-
стырылып т±рѓаны тиімді екенін алѓа тартты. Се-
бебі, ќазір кμктем жаќындаса да кμп ‰йлерде мал
азыѓы таусылуѓа шаќ. Осындайда арзан баѓамен

мал азыѓын ќамдап алу керек. Оныњ сыртында
азыќ-т‰ліктіњ де жењілдікпен саудаѓа шыѓарылуы
т±тынушыѓа тиімді деген ойын білдірді.

Науырзым ауданы.

СУРЕТТЕ: жєрмењке барысында.

Жєрмењкеніњ пайдасы зор
Айтолќын
        АЙЌАДАМОВА
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Әлеуметтік көмек көрсетілді
Облыста. Өңірде 2 мыңнан жоғары күнкөрісі төмен азамат, 

120 мыңнан астам зейнеткер, 26 мыңнан жоғары мүгедек пен 360 
Ұлы Отан соғысының қатысушысы өмір сүруде. Өткен жылы 860 
жанұяға 84 млн. теңгеге арнайы әлеуметтік көмек көрсетілген. 
Ал, 11236 жанұяны тұрғын үймен қамтуға 134 млн. теңгеге жуық 
қаражат бөлінген. Сондай-ақ, 18 жасқа дейінгі балалары бар он 
мыңнан астам отбасыға әлеуметтік көмек ретінде 371 млн. теңге 
жұмсалған. Мұндай көмек-қолдаулар биыл да жалғасын таба 
бермек.

Үлкен көпір жөнделеді
Қостанай қ.  Биыл үлкен көпір қалпына келтіріледі. Жөндеу 

жұмысына 3,2 миллиард теңге бөлініп отыр. Облыс орталығын 
өңірдің аудандарымен қосып отырған үлкен көпірдің салынға-
нына 50 жылдан асты. Жарты ғасырда оның әбден тозығы жет-
кен.  Сондықтан ағылған ауыр жүк көліктерін көтере алмауы 
да әбден мүмкін. Жөндеу жұмыстары бір жылға жоспарланып 
отыр. Бұл мақсатта «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында қаржы 
бөлінбек.

«Менің атамның портреті»
Облыста. Алдағы Жеңіс күні қарсаңында «Нұр Отан» партия-

сының «Менің атамның портреті» акциясы басталды. Аталмыш 
акция өңірімізде биыл үшінші жыл жүзеге асуда. «Жас Отан» ЖҚ 
Қостанай қалалық филиалының атқарушы хатшысы Н.Ахменов-
тың айтуынша, акцияға облысымыздың кез-келген азаматы қа-
тыса алады. Ол үшін партияның облыстық филиалына хабарла-
сып, 5 мамырға дейін өтінім толтыру керек. 

Байлығымыз – бірлікте
Аманкелді. Аудандық балалар кітапханасы Ассамблеяның 20 

жылдығына орай «Қазақстан халықтарының байлығы – бірлік-
те» атты әдеби-монтаж ұйымдастырды. Шара барысында түрлі 
ұлт өкілдерінің балалары өз тілдерінде тақпақтар арнады. Кеш 
соңы ән, бимен жалғасты. Ы.Алтынсарин орта мектебінің ұстазы 
А.Италмасованың айтуынша, еліміздің өркендеуіне өз үлестерін 
қосып келе жатқан ұлттар мен ұлыстардың арасындағы достық 
пен ынтымақтастықты дәріптеудің маңызы өте зор.

Шекарашылар құрығына ілікті
Қарабалық.  Шекара отрядына қарасты «Қайрақ» автокөлік-

тік шекаралық бақылау пунктінің  әскери қызметшілері «Рудный 
— Челябі» бағытындағы автобусын тексеру басырында 24 жасар 
қазақстандықтан жалпы салмағы 100 грамм болатын есірткі за-
тын тапты. Ресейге бет алған тағы 2 отандасымыз шекарашылар 
құрығына түсті. Олар  жеке автокөліктерінде 20 грамм марихуа-
наны көрші елге жеткізбек болған. Барлық деректер бойынша 
тергеу амалдары жүріп жатыр.

Құрдасын пышақтады
Жітіқара. Түнгі клубтардың бірінде жас жігітті  өзінің жолда-

сы пышақтап тастады. Облыстық ІІД баспасөз қызметі таратқан 
ақпаратқа жүгінер болсақ, аталмыш дерек бойынша қылмыстық 
іс қозғалған. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында адам ден-
саулығына қасақана зиян келтірген күдікті 20 жасар жігіт ұстал-
ды. Темір торға тоғытылған жігіттен жауап алынуда.

 
15 жылға сотталды

Рудный. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандан-
дырылған ауданаралық соты 1991 жылғы Ғ. Жакеновке қатыс-
ты осындай үкім шығарды. Ғ.Жакенов  өткен жылдың қазан 
айында ерлі-зайыпты Андрейчуктердің өмірін қиған еді. Өзін 
телефон жөндеушісі ретінде таныстырған қылмыскер қарттар-
дың қау қарсыздығын пайдаланып, екеуін де ұрып өлтірген. 
Осыдан кейін үйден 791 600 теңгенің затын  ұрлап әкетеді. Бас 
бостандығынан айрылған қылмыскердің бар жиған-тергені тегіс 
тәркіленді.

Осылайша өзінің кәсіби білік-
тілігі мен бар қажыр-қайратын 
елімізді көркейтуге жұмсаған жер-
лесіміздің есімін қазіргі жастар 
мен келер ұрпақтың есінде мәң-
гіге қалдыру мақсатында өткен 
жылы қаламыздағы экономика-
лық колледждің қабырғасында 
мемориалдық тақта орнатылған 
болатын. Енді міне, аталған 
білім ордасындағы мұражай іші-
нен қоғам қайраткеріне арналған 
бұрыш ашылды. Осы бір игі шара-
ның салтанатты ашылуына облыс 
әкімінің орынбасары М.Дәрібаев, 
облыстық ішкі сая сат басқарма-
сының басшысы  Ж.Мақанов, 
облыстық мәслихаттың депута-
ты Ә.Дуанбаева, ҚР Еңбек сіңір-
ген қайраткері, ақын-драматург 
С.Тұрғынбекұлы, елімізге таны-
мал ақындар А.Шаях мет, Н.Мұқа-
тов бастаған зиялы қауым өкіл-
дері мен Орал Байғонысұлының 
достары, туған-туыс тары, кол-
ледж студенттері қатысты. Облыс 
әкімінің орынбасары М.Дәрібаев 

пен қоғам қайраткерінің жұбайы 
Шолпан апа мұражайдың лен-
тасын қиып, колледж директоры 
 Қ.Хамзин жиналғандарға коопе-
ративтік техникумның кешегісі 
мен бүгіні жайлы мағлұматтар 
беріп, «техникум түлектері» деген 
атаумен арнайы жабдықталған 
бұрыш туралы да тілге тиек етті. 

Мұнан кейін қонақтарға ҚР 
Парламенті Мәжілісі түсірген 
Орал Байғонысұлы туралы де-
ректі фильм көрсетілді.   

«Жақсының аты өлмейді, 
ғалымның хаты өлмейді» де-
мекші, еске алу шарасында сөз 
алғандардың бәрі Орал Байғо-
нысұлының жастайынан іскер-
лігімен, ұйымдастырушылық 
қабілетімен көзге түсіп, көптеген 
басқару органдарында түрлі жа-
уапты қызметтер атқара отырып, 
мол тәжірибе жинақтаған білікті 
саясаткер, білімі терең, адамгер-
шілігі мол азамат болғандығын 
айтып тебіренді. Еліміз егемен-
дік алған алғашқы күннен Пре-

зидент әкімшілігінде және үкімет 
аппаратында бөлімдер басқарып, 
Парламент Мәжілісінің депутаты, 
кейін Палата төрағасы болды. 
Қай жерде еңбек етсе де ұжым-
ның ұйтқысы, ұйымдастырушы-
сы, халыққа, әріптестеріне жай-
лы, сыйлы көшбасшы бола білді 
деп еске алады замандастары.

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері 
Серік Тұрғынбекұлы да бүгінгі 
шараға Астанадан арнайы келген 
екен. Ақын Орал Байғонысұлы-
ның Елбасының сындарлы сая-
сатын жүзеге асыру жолында 
адал қызмет жасаған қоғам қай-
раткерлерінің бірі болғандығын, 
бар күш-жігері мен қабілетін туған 
еліміздің өркендеуіне арнаған 
азамат екендігін айтады.

– Жақында Орал туралы 
«Халқым деп соққан жүрегі» 
деген атаумен естелік кітап жа-
рыққа шықты. Бұл кітаптың дү-
ниеге келуіне осы өлкенің біраз 
азаматтары атсалысып, үлкен 
үлес қосты. Міне, бүгінгі шара-
ның сол кітаптың тұсаукесер 
рәсімі ретінде осы білім ошағы-
ның қабырғасында өтіп жатқаны 
тарихи жағдай. Мұндай игі шара 
мұның алдында Арқалық пед-
институтының қабыр ғасында, 
сондай-ақ Астанадағы белді 
жоғары оқу орындарында да өт-
кен болатын. Ал, мұндағы ерек-
шелігі – бұл Оралдың тікелей 
өзіне, өміріне қатысты, себебі ол 
осы білім ордасында білім алды. 
Жалпы, Орекең туралы жақсы 
естеліктерді бір сәтте айтып та-
уысу мүмкін емес. Тәуелсіз Қа-
зақ елінде Орал сияқты тұлғалар 
сирек қой. Ол бір емес, екі рет 
Мәжіліс спикері болды. Аз ғана 
ғұмырында көптеген келелі іс жа-
сап кеткен оның өмірі жастарға, 
келер ұрпаққа да да үлгі болуы 
үшін осындай игі басқосуларды 
жиірек өткізіп тұру қажет, – дейді 
Серік Тұрғынбекұлы.

Иә, артына өшпейтін үлгі, 
жоғалмайтын із қалдырған Орал 
Байғонысұлының елі, туған өл-
кесі үшін тындырған ісі, жеткен 
жетістігі халқының көз алдын-
да. Басқосуға жиналғандар да 
мемлекет және қоғам қайрат-
кері, ардақты азаматтың есімінің 
ешқашан ұмытылмайтындығын, 
әрдайым оның рухына бас иетін-
діктерін айтып тарқасты.

Елін  сүйген  ерді  еске  алды

Қарлығаш 
 ОСПАНОВА
Мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан 
Парламенті Мәжілісінің депутаты, Палата төрағасы 
болған марқұм Орал Мұхамеджановтың есімі 
тек Қостанай, Торғай өңіріне ғана емес, бүкіл 
елімізге белгілі. Ол кісі өзінің ұйымдастырушылық 
қабілетінің, жоғары біліктілігі мен адамгершілік 
қасиетінің арқасында қоғамда үлкен бедел мен зор 
абыройға ие болды. Ол әрдайым тәуелсіз еліміздің 
іргесін қалау жолында  үлкен еңбек сіңіріп, қоғамда 
реформаларды жүзеге асыруға, тұрақтылық пен 
келісімнің орнығуына да зор үлес қосты. Осы 
еңбегі мемлекет тарапынан да жоғары бағаланып, 
«Құрмет», «Парасат» ордендерімен, бірқатар 
медальдармен де марапатталды.   

Гүлназым 
 САҒИТОВА

Бас прокуратураның тексеру жұмыстары нәти-
жесінде, еліміздегі көптеген жеке ЖОО-ның білім 
беру мен кәсіби маман даярлауға қойылатын та-
лаптарға жауап бермейтіні анықталды.  Бас про-
куратураның баспасөз қызметі таратқан мәліметке 
сүйенсек, жеке ЖОО-ның көбінде сапалы маман 
даярлауға жағдай жасалмаған. Себебі, қажетті 
материалдық-техникалық ресурстар, ғылыми-әдіс-
темелік оқу-құралдар, білікті оқытушы кадрлары  
жетіспейді. 

Еліміздің Бас прокуроры Асхат Дауылбаевтың 
айтуынша, бұл заң бұзушылықтар ғылым және білім 
саласын бақылау комитетінің жеке ЖОО-ларды ар-
найы тексермеуінің салдарынан болып отыр. 

Прокурорлардың тексеруінің нәтижесінде 62,  
соның ішінде 18 жеке ЖОО-ның лицензиясын тоқта-
ту туралы ұйғарым жасады. Сонымен бірге жоға-
ры оқу орындарының 40 қызметкері тәртіптік, 32-сі 
әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 2 қылмыстық 
іс қозғалды. Алдағы уақытта аумақтық прокурор-
ларға анықталған олқылықтарды жою бойынша 
қадағалау жүргізуді күшейту тапсырылды.

Тексеру не көрсетті?

Қостанай облысы әкімінің аппараты 2015 жылғы 
15 сәуірге дейін жұмысқа орналаспаған дәрігер-
лердің мониторингісін өткізеді. Аталған санаттағы 
тұлғалар мына телефондар бойынша байланыса 
алады 575-084, 575-057.

Аппарат акима Костанайской области до 15 
апреля 2015 года проводит мониторинг наличия 
нетрудоустроенных врачей. Лица указанной ка-
тегории могут позвонить по телефонам 575-084, 
575-057.

БІЛІМ
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Ќазаќстан халќы
Ассамблеясы жылын ел
арасында насихаттауѓа
шыќќан "Меніњ
Ќазаќстаным" пойызын
Арќалыќ ќаласы да
алѓашќылардыњ бірі болып
ќ±шаќ жая ќарсы алѓанын
б±дан б±рын да хабарлаѓан
болатынбыз. Арнайы
пойыз б±ѓан дейін
Тайынша, Атбасар
ќалаларында болып,
халыќќа сан салалы
ќызметін ±сынѓан екен.

Ѓазиз ТЕЛЕБАЕВ,
пойыз жетекшісі:
– Елбасымыз биылѓы жылды

"Ќазаќстан халќы ассамблеясы-
ныњ жылы" деп жариялады. ЌХА
жылы – б±л Ассамблеяныњ μзініњ
жеке тойы емес, барлыќ ќазаќ-
стандыќтардыњ тойы. Елбасы
айтќандай: "Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясы – б±л елімізді мекен-
деген 17 миллион халыќтыњ ас-
самблеясы". Біздіњ "Меніњ Ќазаќ-
станым" пойызы атына сай б‰кіл
Ќазаќстанды аралап шыѓу ‰шін
жолѓа шыќты. Негізгі маќсат
халыќпен кездесу, шешілмей
ж‰рген мєселелері болса жєр-
демдесу. Біз   ќалыњ ќазаќ елі-
не саѓынып ќауышайыќ деген
маќсатпен сапарѓа шыќтыќ.
Ќазір солт‰стіктен бастап батыс-
ќа барамыз. Оњт‰стікті аралай-
мыз. Шыѓысќа барамыз. Барлыќ
жер де μз еліміз. Аталарымыз б±л
жерді аќ білектіњ к‰шімен, аќ най-
заныњ ±шымен саќтап ќалѓан.

 Биыл елімізде кμптеген
д‰бірлі тойлар μтеді. Мысалы:
"Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жыл-
дыѓы". Б±л Торѓай  елімізге Ыбы-
рай Алтынсарин мен Ахмет Бай-
т±рсыновты, Аманкелді Иманов
пен Єліби Жанкелдин сияќты ірі
т±лѓаларды берген киелі μњір. Біз
осындай киелі жерлерге табаны-
мызды тигізіп, бір ай бойы Ќазаќ-
станды т‰гел аралап шыќпаќшы-
мыз. Келе жатќанда байќаѓаны-
мыз жерде ќар кμп екен. Шаруа-
шылыќќа ќолайлы болады деп
пайымдадыќ. Наурыз ќ±тты бол-
сын! Аќ мол болсын!

Татьяна БУРМИСТРОВА,
Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген

мєдениет ќайраткері:
– К‰нніњ суыќтыѓына ќарамас-

тан, халыќтыњ ыстыќ ыќыласпен
ќарсы алып жатќандарына рах-
метімізді айтамыз. Зањѓар аќыны-
мыз Ќадыр Мырзалиевтыњ тама-
ша μлењі бар ѓой:

Ќазаќ осы – дала дейтін,
к‰н дейтін,

Ќазаќ осы – "¤нер алды  – тіл"
дейтін.

Ќазаќ осы – ќарасыњ ба,
аќсыњ ба,

Ќоњырсыњ ба, жатырќауды
білмейтін.

Міне, ќазаќтыњ наѓыз бет-бей-
несі осы. "Киіміњ жаман болса
тєніњ тозар, кμњілін жаман болса
жаныњ азар" деген. Біздіњ ќ±ра-
мымызда тєніњіз тозса дєрігер-
леріміз, кμњіліњіз тозса елдіњ
кμњілін кμтеруге μнер сањлаќта-
ры келіп отыр. "Туа туыс болма-
са да, ж‰ре туыс болады" деген,
еліміздегі ынтымаќ пен бірліктіњ
арќасында бєріміз туыс болып
кеттік. Ќыз алысып, ќыз берісіп
ќ±да болдыќ. Бір елдіњ адамына

айналдыќ. Б±л елдіњ ќасиетті
екенін бєріміз де білеміз. Жаса-
сын, Торѓай елі! Жасасын, Ќазаќ-
стан!

 "Меніњ Ќазаќстаным" пойызы-
ныњ ќ±рамында ЌХА м‰шелері,
ЌР Парламентініњ депутаттары,
этномєдени бірлестіктердіњ же-
текшілері, дєрігерлер, ѓалымдар,
зањгерлер, єлеуметтік ќолдау са-
ласыныњ мамандары бар.

Делегацияныњ депутаттар
тобы "Н±р Отан" партиясы Арќа-
лыќ ќалалыќ бμлімшесініњ
мєжіліс залында ќала т±рѓында-
рын жеке мєселелерімен ќабыл-
дады.  Ж±рт  ел мен елді жалѓас-
тыратын автомобиль жолы сапа-
сыныњ сын кμтермейтіндігін, сон-
дай-аќ, жања  ашылѓан "Арќалыќ-
Ш±баркμл" теміржолы арќылы
тасымалданатын кμмірдіњ игілігін
кμрсек деген μтініштерін айтты.

 Халыќ ќалаулылары келесі
кезекте ќаладан сыртќарыраќ
орналасќан психоневрология-
лыќ ‰й-интернатына барып,
"ЌХА-20 ізгілікті іс!" эстафетасы
аясында ±жымѓа теледидар тар-
ту етті. Таѓдыр теперішін тартќан
жандарѓа арнайы сыйлыќтар
±сынды.

 Арќалыќ аймаќтыќ емхана-
сында дєрігерлер халыќтыњ ден-
саулыѓын тексерді. Алматы, Ас-
тана ќалаларындаѓы зерттеу ин-
ституттарынан келген білікті ма-
мандар дєрігерлік кењестерін
берді.

 Є.Боранбаев атындаѓы кино-
театрда, Торѓай агротехникалыќ
колледжінде тиісті сала маман-
дары "Жол картасы-2020",
ж±мысшылардыњ ењбек ќ±ќыѓын
ќорѓау, зейнетаќымен ќамту жєне
м‰гедектік, асыраушысынан ай-
рылѓандарѓа тμленетін т‰рлі
жєрдемаќылар жμнінде, єлеу-
меттік кμмек кμрсету т±рѓысында
жан-жаќты ќызмет кμрсетті.

"Алюминќ±рылыс" ЖШС бас
ѓимаратында ауылшаруашы-
лыѓы саласы жєне кєсіпкерлік
баѓыттарында іс-шаралар ќам-
тылды. Осында орын тепкен
±лттыќ кєсіпкерлер палатасы
жанынан кєсіпкерлікті ќолдау

орталыѓы ашылды. Енді б±л жер-
де кєсіпкерлікті ќалаѓан жандарѓа
бір терезе ќ±рылымы бойынша
ќызмет кμрсетілетін болады.

 Ы.Алтынсарин атындаѓы Ар-
ќалыќ мемлекеттік педагогикалыќ
институтыныњ мєжіліс залында
"Бейбітшілік пен ќоѓамдыќ
келісімніњ ќазаќстандыќ ‰лгісі"
атты дєріс-таныстыру μткізілді.
Келелі кездесуде "Меніњ Ќазаќ-
станым" арнайы пойызыныњ же-
текшісі Ѓ.Телебаев, ЌР Парла-
мент Мєжілісініњ депутаты, ЌХА
депутаттар тобыныњ м‰шесі З.Са-

япова, ЌХА ѓылыми-эксперттік
кењесініњ м‰шесі Ѓ.Тμлеѓ±л жєне
басќалар сμз алып, еліміздегі
ынтымаќ пен бірліктіњ арќасын-
да ортаќ отанымызды мекенде-
ген ±лттар мен ±лыстардыњ бір
отбасы тєрізді тату-тєтті ѓ±мыр
кешіп отырѓандыѓын єњгіме μзе-
гіне айналдырды.

Ы.Алтынсарин атындаѓы гим-
назияныњ мєжіліс залында халыќ
єртістері Е.Хасанѓалиев, Н.Н‰сіп-
жанов, мєдениет ќайраткерлері
Толќын Забирова, Алтынай Жора-
баева, Жењіс Сейдолла, халыќа-
ралыќ байќаулардыњ лауреаты
Біржан Хасанѓалиев сынды μнер
тарландары ќала т±рѓындарын
μнермен сусындатты.

 ¦лы ±стаз атындаѓы Арќалыќ
мемлекеттік педагогикалыќ ин-
ституттыныњ конференц залында
атќарылѓан шараларды ќоры-
тындылап, журналистермен бри-
финг μткізілді. Брифингке облыс-
тыќ ішкі саясат басќармасыныњ
басшысы Ж.Маќанов, облыстыќ
"Ќостанай тањы" газетініњ дирек-
тор-бас редакторы Ж. Аязбеков
жєне жергілікті БАЌ μкілдері
"Арќа дидары" ЖШС директоры
А.Бекентай, "Арќалыќ хабары"
газетініњ бас редакторы А.Айтма-
ѓамбетов, АрќМПИ телестудия-
сыныњ басшысы М.Шахановалар
ќатысты.

– Меніњ Ќазаќстаным" пойызы
еліміздіњ татулыѓы мен бірлігін
ныѓайтуѓа баѓытталѓан наќты
шара. Халыќтыњ жай-к‰йін оњал-
туѓа да септігі мол жоба.

Ассамблея жылы – б±л еліміз-
дегі ±лтаралыќ татулыќ пен
бейбітшілік моделініњ салтанат
ќ±рѓан жылы. Алдаѓы уаќытта да
біздіњ  ењ ‰лкен ќ±ндылыѓымыз
халыќтар достыѓы, яѓни бірлік
пен татулыќ болып ќала бермек,
– деді ќонаќтарѓа ел атынан ал-
ѓысын білдірген ќала єкімі Ѓазиз
Бекм±хамедов.

 Елге елеулі ќызмет кμрсеткен
‰гіт пойызы Арќалыќ ќаласын-
даѓы сапарын осылайша
т‰йіндеп, одан єрі   Рудный ќала-
сына аттанып кетті.

  Арќалыќ ќаласы.

К‰ні кеше Ќазаќстан халќы Ас-
самблеясыныњ жылына арнал-
ѓан "Меніњ Ќазаќстаным" поезы
Арќалыќ ќаласына келді. Б±л
μнер десе ішкен асын жерге
ќоятын μњір халќы ‰шін ерекше
мањызды ж‰здесу болды.

Шын мєнінде, ел ‰шін елеулі
жыл ішінде жолѓа шыќќан поез-
дыњ арќалаѓан ж‰гі біз ойлаѓан-
даѓыдан єлдеќайда еселі екен.
Себебі, бірлік пен татулыќты ту
еткен Ќазаќстан халќыныњ
тєуелсіздік жылдарында жеткен
жетістіктерін паш етумен ќатар,
оны єрі ќарай ныѓайтуѓа баѓыт-
талѓан шаралар жоспарланып-
ты. Ол – мемлекеттік баѓдарлама-
лар бойынша шаѓын жєне орта
кєсіпкерлікке ќолдау кμрсету,
ќ±жаттарды рєсімдеу мен зањ-
дастыру с±раќтары бойынша ке-
њестер, индустриалды-иннова-
циялыќ даму баѓдарламасын іске
асыратын мамандар єзірлеу бой-
ынша дєрістер жєне т.б. Жоѓары
білікті дєрігер мамандардыњ ке-
њесі алыстаѓы аѓайынныњ дерті-
не дауа табуѓа бір септігін тигізері
сμзсіз.

Меніњ негізгі айтайын дегенім,
басќа жаѓдай. Поезд ќ±рамында
Ескендір Хасанѓалиев пен Н±рѓа-
ли Н‰сіпжанов аѓаларымыз бас-
таѓан μнер тарландары ќала
т±рѓындарына арнайы мерекелік
концерт ќойды. ¤нердіњ т±ныѓы-
нан ќанып ішкен Арќалыќ
μњірініњ халќы ‰шін б±л ‰лкен
рухани азыќ болды.

Осы орайда, айта кететін жайт,
біздіњ μњіріміз де μнердіњ кеніші-
не айналѓалы ќашан?! Кезінде

ЕЛГЕ РУХАНИ
ЌУАТ СЫЙЛАДЫ

арќалыќтыќтар "Торѓай єуен-
дері" сияќты μнер фестивалін
д‰ниеге єкелген болатын. Сол
фестивальдіњ аясында талай
д‰лд‰лдер топ жарып, μнерпаз
μрендердіњ бірќатар легі т‰леп
±шты.

Б‰гінде Арќалыќ μнердіњ
μріне бет алѓан жандардан кен-
де емес. Айбектей айтыстыњ май-
талманы мањайына бір шоѓыр
аќындарын топтастырып ‰лгерді.
Наурыз мейрамы ќарсањында
айтыс ±йымдастырылып, олар
кμпшілікті μз μнерлеріне тєнті етті.
Облыстыќ, республикалыќ сах-
наларды баѓындырып ‰лгерген
Єділ, Ыбырай сияќты к‰йші ба-
лаларымыздыњ талабына
тілекші болып отырамыз. Жауы-
рыны жерге тимеген балуандары-
мыздыњ атын атап, т‰сін т‰степ
жатудыњ μзі артыќтау болар.

Ал, кеше елге келген "Меніњ
Ќазаќстаным" поезыныњ ќ±ра-
мындаѓы μнер иелерініњ концерті
осындаѓы барша шыѓармашы-
лыќ жєне зиялы ќауымѓа, жалпы
халыќќа жања серпін, сарќылмас
ќуат сыйлады.

Біз осы сањлаќтарымызды ‰лгі
т±та отырып, Арќалыќ μњіріндегі
дарынды μрендердіњ талабын
±штай беретін боламыз. Б±л – ел
бірлігін ныѓайтып, халыќтыњ
μнерін ќастерлеп, дєст‰рін
дєріптейтін елжанды жастарды
тєрбиелеуге оњ ыќпалын тигізері
айќын.

Мейрамбек МОЛДАХМЕТОВ,
Ќайыњды орта мектебініњ

м±ѓалімі.
Арќалыќ ќаласы.

М±рат
       Ж‡НІС¦ЛЫ

Пікірсайыс – адамныњ сμйлеу шеберлігін арттырып,
ж‰йелілікке, орнымен сμйлеп, аудиторияны басќара білуге
‰йрететін ‰йірме тєрізді. Оѓан ќатысушылар ораторлыќ
ќабілетін шыњдап,  мєселені екі жаќты ќарап, ажырата білуге
‰йренеді. М±ндай сайыстарда талќыѓа т‰сетін таќырыптар да
сан т‰рлі: μмір с‰ру, білім алу, экономика, саясат, экология
дейсіз бе бєрі бар. Сондыќтан да болар пікірсайысшы жастар
єлемдік жєне отандыќ мєселелер мен жањалыќтарды
саралаудан, с±рыптаудан шет ќалѓан емес.

орныныњ студенттері бір-бірімен
алмасып топ ќ±рды. Нєтижесін-
де μзара танысып, достасып
ойын кμркін ќыздырып єкетті.
Осылайша, жарасым тапќан
ж±птар берілген ќарарларды ор-
таѓа салып єдемі ойын алањын
ќ±ра білді.

15 команданыњ ішінен финал-
ѓа жолдама алѓан ќатысушылар
тμрешілердіњ єділ шешімімен
аныќталды.

Б±л турнир болашаќта да
дєст‰рлі т‰рде жалѓасын табатын
болады.

Жанболат КЕНЖЕЃ¦Л,
ЌМУ-діњ журналистика маман-

дыѓыныњ 2-курс студенті.

Пікірсайыс достыќты
ныѓайта т‰сті

Б±ѓан дєлел жиі μткізіліп т±ра-
тын республикалыќ жєне μњірлік
дебат турнирлері. Мысалы,
кμктемніњ алѓашќы к‰ні Ќостанай
єлеуметтік-техникалыќ коллед-
жінде "Жас Отан" ЖЌ жєне "Ах-
мет ±рпаќтары" ИПК мен "Пара-
сат" ИПК пікірсайысшыларыныњ
м±рындыќ болуымен "Достыќ –
ауыспалы кубогі" деген атаумен
ќалалыќ пікірсайыс турнирі μтті.

М±ндаѓы негізгі маќсат Ќоста-
най ќаласыныњ жоѓарѓы оќу
орындарындаѓы пікірсайысшы-
ларды бір ортаѓа шоѓырландыру.
Белсенді жастармен пікір алма-
сып, тыѓыз ќарым-ќатынасты арт-
тыру. Ойындаѓы ерекшелік єр оќу

Халыќќа ќуат
берген игі шара
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Кез-келген ел басшысыныњ беделін мем-
лекетініњ мыќтылыѓына, халќыныњ єлеуеті мен
экономикалыќ жаѓдайына ќарап баѓамдауѓа
болады. Бірінші басшыныњ беделі мен ±ста-
нымы, рухани ќ±ндылыѓы да назардан тыс
ќалѓан емес. Сырт кμз сыншы демекші, сая-
саттан хабары барлардыњ барлыѓы да ќыл-
тиып кμрінген басшылардыњ салмаѓын са-
раптап отырады. Єсіресе, єркімніњ ісіне
араласќыш АЌШ елдердіњ басшыларына
баѓа бергіш. Мєселен, Солт‰стік Корея мем-
лекетініњ бірінші басшысы Ким Чен Ынды ке-
леке ќылып, оныњ саясатпен емес, μз сєн-
салтанатымен айналысып ж‰ргенін жа-
зып та, айтып та ж‰р. Ж±мыр жер бетін-
дегі алпауыт елдердіњ бірде-бірімен бай-
ланыспай, т±йыќ μмірді тањдаѓан ел бас-
шысын ќара нєсілді баскетболшымен,
сєнќ±мар серілермен ѓана араласады,
саясатпен шаруасы жоќ деп айыптайды.
Осылайша, μзгелерге жаѓымсыз жаѓынан
ѓана танылып ж‰рген т±лѓа тек μз елінде
ѓана маќтаулы.  Оныњ толыќша келген
дене пошымы, шєш ‰лгісі, сμйлеген сμзі,
саяси кμзќарасы бєрі-бєрі ел аузында.
Єрине, пенде болѓан соњ, т±лѓа болѓан
соњ  ол жайында єлі де айтылады, жазы-
лады. Ењ бастысы – ел басшысыныњ хал-
ќына ќолайлы болѓаны...

Ал, тμњкерістен кμз ашпай, екі єлемніњ
ортасында ќалѓан Украинаныњ президенті
еріккенніњ ермегіне айналды. Ел ішінде абы-
рой мен беделінен береке кеткен т±лѓа жай-
ында батыстыњ жазбаѓан басылымы ќал-
маѓан болар. Жаќында, АЌШ телеарнала-
рыныњ бірінде с±хбат берген америкалыќ
тарихшы, КСРО мен Ресейді зерттеп ж‰рген
ѓалым Стивен Коэн украиндыќтардыњ
бірінші т±лѓасын жерден алып, жерге сал-
ды. Оныњ айтуына ќараѓанда, Петр Поро-
шенконы халќы сайлаѓан жоќ, АЌШ тањда-
ды. "Петр Порошенко єркімге жалтаќта-
ѓыш,  ќорќаќтау, μзініњ саяси ±станымы жоќ,
кμшбасшылыќ ќасиеттен ж±рдай", – деген
ойын ашыќ айтты.

Стивен Коэн мысал ретінде, Дебальце-
водаѓы жаѓдайды келтірді. Оттыњ ортасын-
да ќалѓан Украинаныњ мыњдаѓан сарбазын
ажалдан арашалау маќсатында ±йымдас-
тырылѓан Минскідегі "нормандтыќ тμрттіктіњ"
кездесуінде Петр Порошенко μзін жайсыз
сезінген. Ресей, Германия, Франция жєне Ук-
раина басшыларыныњ басы біріккен жиын-
да соњѓысыныњ м‰сєпір к‰йде болѓанын, бір
кездесуде бірнеше рет сыртќа шыѓып, теле-
фон арќылы біреулерден аќыл с±рап жатќ-
анын келтірді. Єупіріммен, кμптіњ к‰шімен бір
мємілеге келген Петр Порошенко сол жи-
ында  соѓысты тоќтатарын мєлімдеген бо-
латын. Содан бері ќаншама уаќыт μтсе де,
мемлекет басшысы берген уєдесінде т±ра
алмады. Алпауыт елдердіњ алдында уєдесін
‰йіп тμккен мемлекет басшысы ел ішіндегі
тμњкерісті єлі де тоќтата алмауда. Бір-біріне
илікпеген топтар єлі де бір-бірімен арпалы-
сып жатыр. Салдарынан, ќарапайым халыќ
зардап шегуде.

Америкалыќ саясаткердіњ уєжіне ќ±лаќ
асар болсаќ, украиндыќ президенттіњ тірлігі
Еуроодаќ пен АЌШ-тыњ єлемдік беделіне

н±ќсан келтіруі ыќтимал. Осыѓан сай, бе-
делініњ тμмен, берері жоќ басшыныњ орны-
на арыны ќатты Арсений Яценюкты мењзейді.
Экономикадан хабары бар, сμзі μтімді сая-
саткерді ел азаматтарыныњ да ќолдап отыр-
ѓанын айта кеткен жμн. М±ныњ ‰стіне, Арсе-
ний Яценюк Ресейдіњ ж‰ргізіп отырѓан сая-
сатына ќарсылыѓын ±дайы ашыќ білдіріп
отырады. "Мылтыќсыз майданѓа" кіріскен
Америка ‰шін м±ндай саясаткердіњ ауадай
ќажет екені айтпаса да белгілі.

Ќырымды сылтау ќылып, кμршімізге ќырын
ќарап ж‰ргендер ‰шін, Ресей Федерация-
сыныњ президенті Владимир Путинніњ ќаты-
суымен т‰сірілген "Ќырым. Отанына оралу"
атты деректі фильмі жерден жеті ќоян тап-
тырѓандай єсер ќалдырды. М±ндаѓы басты
таќырып – Ресей президентініњ ядролыќ
ќаруды ќолдану жμніндегі пікірі жайында

   Беделді басшы –
               БІР БАЌЫТ

μрбіді. Ресейдіњ бірінші арнасынан кμрсетіл-
ген деректі фильмде Владимир Путин "Яд-
ролыќ ќаруды ќолдануѓа єзір екенімізді
білдірдік. Батыстаѓы єріптестерімізбен
сμйлескенімде Ќырымныњ біздіњ тарихи ота-
нымыз екенін айттым. Ол араны орыс ±лты-
ныњ μкілдері  мекен еткен. Соѓыс уаќытын-
да, мен олардан теріс айналмаймын. Олар-
ды ќорѓау – меніњ азаматтыќ парызым" деп
келтірген. Владимир Путинніњ айтуынша, Ук-
раинадаѓы мемлекеттік тμњкеріс Америка-
ныњ араласуымен ж‰зеге асырылды.
"¦лтшылдар мен теріс пиѓылды саясаткер-
лердіњ ќолтыѓына су б‰ркіп, бауырлас елдіњ
ара-жігін ашты. Бірнеше мыњ шаќырымдыќ
ќашыќтыќта жатќан Америкаѓа б±дан ке-

лер еш ќауіп жоќ. Біздіњ басты маќсатымыз
– Отанымыздыњ т±тастыѓын саќтап, халыќ-
тыњ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету. Осы маќ-
сатта, єскери єрекетке баруѓа тура келді.
Ќырымѓа єуе, тењіз жєне ќ±рлыќтан келер
ќауіптен ќорѓайтын керемет ќарулар
жеткізілді. Єскери єрекеттердіњ барлыѓы да
ѓарыштан баќылай алатындай, ашыќ
ж‰ргізілді.  М±ныњ барлыѓы да, меніњ тіке-
лей басќаруыммен ж‰зеге асырылды", – деп
баса айтќан Ресей президенті μзініњ μзге-
лерден ‰стем екенін ашыќ білдірді.

Ресей Федерациясыныњ президенті Вла-
димир Путинніњ беделініњ биіктігін батыс ел-
дері де бір ауыздан мойындаѓан. М±ндай
аќпаратты єлемдегі саяси-экономикалыќ
жаѓдайды баѓамдап отыратын беделді
"Forbes" журналы таратќан еді. Басылымѓа
кμз ж‰гіртер болсаќ, кμрші елдіњ бірінші
т±лѓасы ж±мыр жер бетіндегі беделді бес-
тікке еніпті. 2013 жылы Владимир Путинніњ
АЌШ пен Ќытай басшыларын басып, тізімде
бірінші т±рѓанын айта кеткен жμн.  Ресей
басшысыныњ єлі де таќтан тайып т±рѓаны
шамалы. Украина, Ќырымѓа ќатысты шу, ба-
тыстан келген санкцияѓа ќарамастан, ел
т±рѓындары президентіне ерекше сенім ар-
туда.

Ел ењсесін кμтеруде нарыќтыќ факторлар-
дыњ ѓана емес, ел басшысыныњ абырой,
беделініњ де єсері зор екенін айта кеткен
жμн. Бірінші басшыѓа ќарап, сол елдіњ сая-
си ±станымын, кμзќарасын ањѓару ќиын емес.
Ежелгі гректердіњ  "адамды т±рѓан жері емес,
адам т±рѓан жерін кμріктендіреді" демекші,
ел басќарѓан азаматтыњ аќылдылыѓы бір
баќыт. Ал, беделі асса халќына берері де
кμп болмаќ.

Б‡ГІНГІ К‡ННІЊ Б‡ЛКІЛІ

Ж±матай
     КЄКІМЖАНОВ

"Єдемілік єлемді ќ±тќарады"
Ким Чен Ын

"Беделі басым" В.Путин

 "АЌШ барда біз бармыз" П.Порошенко, А.Яценюк

 Облыстыќ
т±тынушылардыњ ќ±ќыѓын
ќорѓау департаментінде
облыстыќ салауатты μмір
салтын ќалыптастыру
проблемалары орталыѓы
мен облыстыќ туберкулезге
ќарсы диспансерініњ

мамандары бас ќосып, ќ±рт
ауруы бойынша μњірдегі
эпидемиологиялыќ
жаѓдайды талќылады.

Мамандардыњ сμзінше, соњѓы
он жыл ішінде еліміз бойынша
ауру кμрсеткіші біраз тμмендеген.
Ќостанай облысында да эпиде-
миологиялыќ жаѓдай т±раќты.
Дєрігерлер ќ±рт ауруымен сыр-
ќаттанушылыќ єрі μлім-жітім
кμрсеткішініњ тμмендеуіне алдын

алу шаралары мен скринингтік
тексерулердіњ кμп кμмегі тиіп
жатќандыѓын алѓа тартады.
Мєселен, μткен жылы алдын алу
шаралары аясында облыста
430 мыњнан астам адам флю-
орографиялыќ тексерістен
μткен. Сондай-аќ, туберкулино-
диагностика єдісі арќылы 91729
бала ќамтылѓан. Фтизиатрлар
балалар арасындаѓы туберку-
лездіњ алдын алуда БЦЖ вакци-
насыныњ кμмегі зор екендігін ай-

Жања
аќпараттыќ

ж‰йе
енгізілді

Ќала єкімі аппаратыныњ мєжіліс за-
лында ЌР Мемлекеттік ќызмет істері
жєне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимыл агенттігініњ Ќостанай облы-
сы бойынша департаменті "Е-ќызмет"
аќпараттыќ ж‰йесін мемлекеттік ќыз-
мет органдарына енгізу мєселесін
талќылады. Жиынды аталмыш агент-
тік хатшылыѓыныњ мењгерушісі  Асхат
Ескендір ж‰ргізіп отырды.

"Е-ќызмет" аќпараттыќ ж‰йесініњ
негізгі маќсаты – мемлекеттік ќызмет
істері агенттігі мен мемлекеттік орган-
дардыњ кадрлыќ ќызметін автоматтан-
дыру, халыќаралыќ тєжірибеге сєйкес
мемлекеттік ќызмет персоналын бас-
ќару болып отыр. Б±дан бμлек, он-
лайн режимінде орталыќ жєне μњірлік
дењгейдегі мемлекеттік ќызметкерлер
жμнінде толыќ аќпарат алуѓа
м‰мкіндік береді.

Облыс аудандары мен ќалалардан
келген кадр ќызметкерлері "Е-ќызмет"
ж±мысыныњ негізгі ќаѓидаларымен та-
нысты. Жиын барысында аќпараттыќ
ж‰йеніњ б‰ге-шігесіне дейін аныќтап
беретін бейнебаян кμрсетілді. "Е-ќыз-
метке" тек ќана мемлекеттік органдар-
дыњ кадр ќызметіндегі мамандардыњ
мєліметтері мен ж±мыстары енгізі-
летін болады. "Е-ќызмет" – деректерді
екі тілде жазуѓа м‰мкіндік беретін,
кезењдерге бμлінген баѓдарлама.
Жања ж‰йені енгізу  кадрлыќ ќызмет-
тердіњ тиімділігі мен μнімділігін арт-
тыруѓа, аќпаратты μњдеуге кететін
єкімшілік шыѓындарды кемітуге,
уаќытты ‰немді пайдалануѓа жаѓдай
жасайды.

– "Е-ќызмет" арќылы ќаѓаз айналы-
мын ќысќарта аламыз. Б±л техника-
лыќ т±ѓырнама кадр саясаты мен
басќару ж‰йесініњ сапасын жоѓарыла-
туѓа м‰мкіндік береді. Ќызметкерлер
туралы мєліметті ќарау ‰шін арнайы
логин арќылы ѓана кіруге болады, –
деді Асхат Батыржан±лы.

Озыќ халыќаралыќ тєжірибеге
сєйкес Агенттік пен мемлекеттік
органдар кадрлыќ ќызметтерін авто-
маттандыруѓа арналѓан персоналды
басќарудыњ "Е-кызмет" ж‰йесін облы-
сымызда 20 сєуірге дейін енгізу жос-
парланѓан.

Ќосымша аќпарат  алу ‰шін жо-
баныњ Астана ќаласындаѓы ќыз-
мет кμрсету орталыѓына
ќоњырау шалуѓа болады:

8(7172)75-30-35
8(7172)78-46-06
8(7172)75-95-52.

Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

9 ауданда санаториялыќ топ ашылмаѓан
тады. Дегенмен, облыс бойынша
18 220 баланыњ ата-анасы атал-
мыш вакцинаны ќабылдаудан
бас тартќан.

Басќосуѓа жиналѓан маман-
дар μњірде ауру кμрсеткіші азай-
ѓанмен, кейбір шешілмей отыр-
ѓан проблемаларды да алѓа
тартты. Соныњ ішінде, ата-ана-
лары туберкулезге шалдыќќан
балаларды оќшаулау маќса-
тында санаторлыќ топтар ашу
мєселесі Алтынсарин, Ќамыс-

ты, Науырзым, Жанкелдин,
Аманкелді, ¦зынкμл, Ќараба-
лыќ, Жітіќара, Таран μњірлерін-
де єлі к‰нге шешімін таппай
отырѓан кμрінеді.

Жалпы, ‰стіміздегі жылдыњ екі
айы ішінде облыс бойынша 62
285 адам арнайы флюорография-
лыќ тексерістен μтіп, 2212 бала
вакцина ќабылдаѓан. Сонымен
ќатар, малшаруашылыѓы сала-
сында да эпизоотикалыќ жаѓдай
т±раќтанѓан кμрінеді.

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА
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– Ѓизат Ќабылќа±лы, б‰гінгі
к‰ні сарбаздарды іріктеуде
ќандай талап ќойылады? Бо-
лашаќ сарбаздарды ќалай ба-
ѓалайсыз?

– Ќазір єскерге шаќырылудыњ
талабы к‰шейтілді. Саны кμп, са-

пасы жоќ сарбаз жинаудан
аулаќпыз. Б‰гінгі к‰ні єр бозба-
ланыњ денсаулыѓымен ќоса

оныњ моральдыќ-психология-
лыќ жаѓдайына ерекше кμњіл
бμлінеді. Сондыќтан ќазір
жігіттерімізді зерделеу кезінде
олардыњ ата-аналарымен де
ж‰здесіп, балаларыныњ жай-
к‰йін білеміз.  Єскерге жарамды
дегендері одан кейінгі іріктеуге
ќатысады. Медициналыќ тексе-
румен ќоса, психолог мамандар-
дыњ с±рыптауынан μтеді. Психо-
логтар тестілеу μткізіп ќана ќой-
май, "Аќ с±њќар" полиграф ќ±ра-
лында тексереді.

Кейбір бозбалаларды кμзбен
шолып ќана азаматтыќ боры-
шын μтеуге жарамсыз екенін
білуге болады. Спортпен айна-
лыспаѓан, к‰ндіз-т‰ні компьютер
алдында отырѓан, анасыныњ
єлпештеген еркелерін бірден та-
нисын.  Ал олады тексере кел-
генде єр т‰рлі дерттері шыѓа ке-
леді, бойында ќайрат жігер жоќ
екендігі де аныќталады. Ком-
пьютердіњ алдынан шыќпай, бар
уаќытын ѓаламтордаѓы ойын-
дарда μткізетін, дене шыныќты-
румен айналыспайтын жастар
медициналыќ тексеруден μтпей
ќалады. Ќазіргі кезде єскерге
шаќырылушыларѓа жалпан та-
бандылыќ, кμз кμруі нашар,

С¦ХБАТ

1 сєуірден бастап "Кμктем–2015" мерзімдік єскери
ќызметке сарбаздарды шаќыру науќаны басталады.
Ќостанай облысынан бір мыњѓа жуыќ бозбала
азаматтыќ борышын μтеуге аттанбаќ. Осы ауќымды
шара ќалай ж‰зеге асырылатыны жайлы Ќостанай
облысы бойынша Ќорѓаныс істері департаментініњ
єскери ќызметшілерді мерзімдік жєне келісім-шарт
бойынша єскери ќызметке шаќыру басќармасыныњ
бастыѓы Ѓизат Ќабылќа±лы Шалтыќов єњгімелеп берді.

омыртќа ќисыќтыѓы сияќты ди-
агноздары жиі ќойылады.

Єрине, м±ндай жастарымыз
азаматтыќ борышын μтей ал-
майды. Шын мєнісінде б±л
бєрімізді ќынжылтады. ¤скелењ
±праѓымыз осындай єлсіз болса,

елдіњ ќамы не болмаќ деген ой
туады.

– Ќазіргі жастарда азамат-

тыќ борышын μтеуге ќ±лшы-
ныс, отанс‰йгіштік сезімдері
бар ма? Єлде, єскерден жал-
тармаќ болѓандар  кμп пе?

– Бес саусаќ бірдей емес де-
гендей, бірі жалтарудыњ амалын
іздесе, енді бірі денсаулыќ жаѓ-
дайына байланысты жарамсыз
болса да, Отан алдындаѓы боры-
шын μтеуге ынталы болады.
Біраќ, ауылдыњ ќара домалаќта-
ры арасында єскерге деген
ќ±лшыныс басым. Олардыњ дай-
ындыѓы да жаман емес.

Ал єскерден ќашып ќ±тылу
ќазір м‰мкін емес. ¤йткені зањ-
ды себепсіз мерзімдік єскери
міндеттен бас тарту ќатањ жаза-
ланады. Ондай жастарѓа 1000
айлыќ есіптік кμрсеткіш кμлемін-
де айыпп±л салынады, т‰зеу
ж±мыстарына ж±мылдырылады
немесе 1 жылѓа бас бостанды-
ѓынан айыру жазасы кесіледі.

Єр жыл басында есепке алу
ж±мысы ж‰ргізіледі. Сол кезде
азаматтардыњ жас ерекшелікте-
ріне ќарай єскер ќатарына алы-
натындар тізімі жасалады.
¤кінішке ќарай, б±л тізім жыл
сайын ќысќарып келеді. Мєсе-
лен, 2012 жылы – 5 500 бозба-
ла есептелсе, 2013 жылы – 5

000, 2014 жылы 4 600.  Ал бізге
керісінше жылдан жылѓа
мерзімдік єскери ќызметке ша-

ќырушылар санын арттыру та-
лабы ќойылып отыр. М‰мкін б±л
демографиялыќ мєселе болар.
Оны біз дμп басып айта алмай-
мыз. Ќазір мысалы 1987-1996
жылдары туылѓандар єскерге
алынуда. Ал б±л мемлекеттегі
ауыспалы кезењ, тєуелсіздіктіњ
алѓашќы жылдары.

– Соњѓы кездері єскер ќата-
рында єр т‰рлі ќайѓылы
оќиѓалар болып жатыр. Ата-
аналары бауыр еті балаларын
Отан ќорѓауѓа жіберіп, бейбіт
μмірде зар жылап ќалады.

– Басќа μњірлерде сарбаздар
арасында μз-μзіне ќол ж±мсау
жєне басќа да келењсіз оќиѓалар
болып жатыр. Тєуба дейік, Ќос-
танай облысынан шаќырылѓан-
дар арасында м±ндай єрекет
жасаѓандар тіркелген жоќ. Сар-
баз атына, Ќарулы К‰штер аты-
на кір келтірмей, Отан алтындаѓы
борышын шыдамдылыќпен,
тμзімділікпен, адалдыќпен атќа-
рып, аман-есен елге оралып жа-
тыр. Басында айтќанымдай,
адамныњ психологиялыќ салау-
аттылыѓына ерекше назар ауда-
ру керек. ¤зіне ќол ж±мсау ойы
бар адам психологиялыќ тест-
терден бірден байќалады жєне

оларды єскерге шаќыруѓа бол-
майды.

Єскерге бозбала жан-жаќты
шыныѓу ‰шін барады. Жауын-
герлік дайындыќпен ќоса, μмір
мектебінен μтеді. Сарбазѓа ќой-
ылатын басты талап Отанын
ќорѓай алу, кез келген уаќытта
дайын болу. Сондыќтан єскер-
дегі ќиындыќтарѓа тμзе білу,
шыдай алу керек.

– Ќазір мерзімді єскери ќыз-
метті тоќтатып, келісім-шарт
бойынша єскери ќызмет бола-
ды деген єњгімелер бар. Єске-
ри тєжірибесі мол адам ретін-
де пікіріњіз жєне б±л сμздіњ
жаны бар ма, ќалай ойласыз?

– Єскер ќатарына м±ндай жа-
њашылдыќ енгізу мєселесі
ќаралды. Біраќ бір жыл тєжіри-
белеп кμргеннен кейін тек келі-
сім-шарт бойынша єскери ќыз-
метке алудыњ жμнсіз екендігі
ањѓарылды. ¤йткені мерзімдік
ќызметтегі сарбаз бен келісім-
шарт бойынша єскери ќыз-
метшініњ айырмашылыѓы жер
мен кμктей. Оларѓа ќойылатын
талап та бμлек. Келісім-шартпен
шаќырылѓан єскери аќылы ќыз-
мет атќарады, оѓан мемлекет та-
рапынан єлеуметтік ќолдау
кμрсетіліп, материалдыќ жаѓы-
нан да жаѓдай жасау ќажет.
¤йткені б±л бозбалалар емес,
ќалыптасќан, отбасы ќ±рѓан аза-
маттар.

Келісім-шарт бойынша єскер-
ге шаќырылѓандар аз емес.
Біраќ єскери μмірге тек одан ха-
бары бар адам шыдай алады.
Келісім-шарт жасасып, шыдай
алмай кетіп жатќандар да болып
жатады. Сондыќтан мерзімдік
єскери ќызмет болады жєне жыл
сайын шаќырылатын сарбаздар
саны да артып отырады.

Айта кету керек, б‰гінгі к‰ні
Ќорѓаныс істері департаменті-
мен жєне аудандар, ќалалар-
даѓы басќарма мен бμлімдерде
келісім-шарт бойынша єскери
ќызметке шаќыруѓа насихаттыќ
ж±мыс ж‰ргізілуде. М±нда да
‰міткерлердіњ денсаулыќ жаѓ-
дайына, білім дењгейіне, мораль-
дыќ-психологиялыќ т±раќтылы-
ѓына жєне Отанѓа ќызмет етуге
деген ќ±лшынысына назар ауда-
рылады.

– Єњгімењізге рахмет.
Махаббат БЕКБАЙ.

Айыпп±л
алынбай,
іс бітпейді
Єкімшілік айыпп±лды

μндіру б‰гінгі к‰нніњ μзекті
мєселесі. Борышкерлердіњ
берешегімен к‰рес, оны
μндіру, ќайтарып алу
мєселелері жμнінде
облыстыќ єділет
департаменті єкімшілік
айыпп±лдарды μндіріп алу
жμніндегі бμлімініњ
басшысы Бекболат
Баниязовпен с±хбат
ж‰ргізген едік.

– Айыпп±лды μндіру ‰шін
азаматтарды т‰рлі жолдармен,
мєселен, мекенжайы бойынша,
кμлігі арќылы тауып алу сияќ-
ты шараларды ж‰ргізудесіздер.
Осы ж±мыстар ќаншалыќты
нєтижесін беруде жєне борыш-
ты μндірудіњ таѓы ќандай жол-
дары ќолданылып жатыр?

– Мемлекет пайдасына т‰сетін
ќомаќты ќаржыныњ бірі –
єкімшілік айыпп±лдарды μндіру
б‰гінгі к‰нніњ мањызды єрі μзекті
мєселесіне айналды. Сондыќтан
айыпп±л арќалап алып, оны да
μтеуден ќашып ж‰рген борыш-
керлерге де ќатањ шаралар ќол-
даныла бастады. Б±л ретте бере-
шегі барлардыњ ісі сот орындау-
шысына жіберіледі. Айыпп±лдан
уаќытында ќ±тылмаѓан адамныњ
банктегі есепшоты жабылып,
жылжымайтын м‰лік пен кμлігін де
сатуына тыйым салынады. Сон-
дыќтан осы мєселеге орай алдаѓы
уаќытта да уєкілетті органдармен
бірлесіп, рейдтік шараларды
кμптеп μткізу арќылы айыпп±л
мен алимент тμлемей ж‰рген бо-
рышкерлермен ж±мысты жандан-
дыра т‰сетін боламыз.

Аталѓан шаралар μз нєтижесін
беріп жатыр деп айта аламыз. Тек,
биыл жыл басынан бері 3 мыњѓа
жуыќ адамнан 17 миллион тењ-
геніњ єкімшілік айыпп±лы
μндіріліп алынды.

– Ќазіргі тањда азаматтары-
мыз арасында "берешектен
ќ±тылу – борышты μтеу" деген
±ѓым ќалыптасты ма?

– Айыпп±л – ол жеке адамныњ
емес, мемлекет бюджетіне т‰сетін
ќаражат. Сондыќтан оѓан азамат-
тар ‰лкен жауапкершілікпен ќарау
керек. Енді єкімшілік айыпп±лды
тμлеуден ќашып ж‰ргендерге
ќатањ шара ќолданылады. Біз ењ
алдымен т±рѓындардыњ бере-
шексіз μмір с‰руі ‰шін оларѓа ес-
керту ж±мыстарын ж‰ргіземіз. Аза-
маттарымыздыњ кμбі айыпп±л
тμлеуді т‰сіне бастады. Онымен
ќоса, μткен жылы бірнеше рет
ќ±зырлы орган μкілдерімен
бірлесіп, "Єкімшілік айыпп±лдар-
ды μндіру айлыѓын" μткіздік. Ол
жаман нєтиже берген жоќ.

Айта кету керек, ЌР єділет ми-
нистрлігі сот актілерін орындауѓа
айырыќша кμњіл бμледі. Ол
біріншіден, азаматтардыњ сот
орындаушыларына деген сенімін
ныѓайту керек. Айыпп±лдардан
т‰скен ќаражат бюджет ќаражаты
екенін т‰сінуі керек. Елбасымыз
μзініњ "Н±рлы жол – болашаќќа
бастар жол" Жолдауында мемле-
кет ќаражатын ‰немдеу туралы
тапсырма берді. Президент Жол-
дауында айтылѓан айшыќты баѓ-
дарламаларды орындау барша-
мыздыњ міндетіміз. Ал біз μз тара-
пымыздан азаматтарды уаќыты-
лы берешегін μтеп отыруына
ыќпал етіп отырмаќпыз. Ол ‰шін
алдымен азаматтардыњ сот орын-
даушыларына деген сенімін арт-
тыра беруіміз керек.



731 наурыз  2015 жыл

ЖЕҢІМПАЗДАР ЖАДЫМЫЗДА

Сәлім 
     МЕҢДІБАЙ

1.Курск иініндегі 
шайқас

1943 жылдың  наурыз айының  орта-
сында  барлық  майдандарда да  жағдай 
Кеңес Одағы үшін жақсара түсті. Неміс, ру-
мын, итальян, венгр әскерлері Волга, Дон, 
Солтүстік  Кавказ  аудандарында талқан-
далып,  олар орасан зор шығын шекті.

Сталинград түбінде кеңес әскерлері 
қарсы шабуылға шыққан сәттен 1943 жыл-
дың  наурыз айына дейін біздің  әскер-
лер  жаудың 100-ден астам  дивизиясын  
талқандады. Әрине,  бұл орасан жеңіс біз 
үшін  оңайға түскен жоқ. Біздің жақтың  
шығыны да аз емес-ті. 

Кеңес әскерлері барлық маңызды  
стратегиялық бағыттарда  инициативаны  
сақтап,  жаудың мысын басуға  мүмкіндік 
алды. Ал жау болса Сталинград түбінде-
гі жеңіліс үшін қайткен күнде де реванш 
алуға  жанталасып жатты. 

Алда тұрған Курск  шайқасына Кеңес 
әскерлері  1943 жылғы  мамыр мен ма-
усым айларында  мұқият  дайындалды. 
Өйт кені жау да  өзінің  ең басты  шабуылын 
осында  жоспарлап отыр еді. Соғыс  ба-
рысындағы  түбегейлі бетбұрысты осы  
шайқастан күткен-ді. Фашистер  өздерінің 
«Тигр» және «Пантера» танкілеріне  және 
«Фердинанд» шабуыл қаруына сенді. Бұл 
жойқын  қарулар кеңес әскерлерінің  зәре-
құтын  қашырады, оларды быт-шыт қылып 
жеңеміз деп дайындалды.

Жоғарғы Бас Қолбасшының Ставкасы 
біздің әскер  әрекетін жан-жақты  талқы-
лай келіп, барлық маңызды  бағыттар-
да, ең алдымен  Курск  иіні  ауданында  
терең эшелондандырылған қорғаныс  
орнату  қажет деп тапты. Осыған байла-
нысты  майдан  қолбасшыларына  тиісті  
нұсқаулар  берілді. Әскер терең окоп қа-
зып, берік  бекінді. Ставканың  құрылып  
жатқан және резервтегі  күші  ең бір қауіпті  
деген  аудандарға  топтастырылды.

Сүйтіп, сол жылы  сәуір айында Став-
ка алдын ала  жоспарлы қорғанысқа көшу  
жөнінен шешім қабылдады.

Қызыл Армия  жазғы  науқанға дайын-
дала отырып,  орасан зор жұмыс атқар-
ды. Әскерлердің ұйымдық құрылымы 
жақсарып, жаңа  техникамен  жарақта-
на  бастады. Майдандар мен армиялар 
құрамына қосымша  артиллериялық, 
истребитель-танкіге  қарсы  және  ми-
нометтік  бөлімдер  берілді. Байланыс  
құралдары  күшейтілді. Атқыштар  диви-
зиясы жетілдірілген  автоматтық, танкіге  
қарсы  қарулармен  жарақталды, басқа-
руға  жеңіл және  қуатты  атқыштар  кор-
пустарына  бірікті.  Жаңа  артиллериялық  
құрылымдар  дүниеге келді. Зениттік ди-
визиялар іске кірісті.

Партияның Орталық Комитеті мен 
Мемлекеттік  Қорғаныс  Комитеті танк пен 
өзі жүретін  артиллерия шығаруға  ерекше  
маңыз берді. 

Әскери-әуе күштерін қайта  ұйымда-
стыруға  барынша маңыз берілді. Әскер 
барынша  жетілдірілген ЛА-5, ЯК-9, ПЕ-
2, ТУ-2, ИЛ-4 және басқа ұшақтар алды. 
Жазға дейін  барлық авиция жаңа техника-
мен қаруланды, жаңа  қосымша  авиаци-

ялық  бөлімдер  жасақталды, соның ішінде 
алысқа  ұшатын 8 авиакорпус та болды.

1943 жылдың  жазында  біздің  әскерде 
6,4 миллион адам, 99 мың  орудия мен 
миномет, 2200 реактивті артиллерия, 9,5 
мыңнан астам танк пен өзі  жүретін  ар-
тиллериялық  қондырғы, 8300-дей  жауын-
герлік  ұшақ болды.

Жауынгерлермен  саяси-тәрбие  жұ-
мысын  жүргізуге 1943 жылы 24 мамыр-
да  қабылданған «Қызыл Армияда партия 
және  комсомол  ұйымдары  құрылымда-
рын қайта  ұйымдастыру және майдан-
дық, армиялық және  дивизиялық  газет-
тердің  ролін  арттыру  туралы» қаулысы  
ерекше  ықпал етті.

Сөйтіп 1943 жылдың  жазында  Курск  
шайқасы  алдында, біздің  қарулы күштер 
сан және  сапа  жағынан  неміс-фашист 
әскерлерінен басым түсті. 

Реванш  алуға тырысқан  жау да қа-
рап  жатпады. Олар да  кеңес-герман 
майданына қолда бар барлық таңдаулы 
күштерін  тоғытты. Германияның  әскери 
өнеркәсібі «Тигр», «Пантера»  танктерін  
және «Фердинанд»  орудиясын  көптеп 
шығарды. Әскери-әуе күштері  жаңа  
ұшақтар алды. 

Сол сәтте Кеңес-Герман майданында 
жау  жағынан 232 дивизия, 5,2 миллион 
адам, 54 мыңнан астам орудия мен мино-
мет, 5850 танк, үш мыңдай  ұшақ  тұрды. 

Немістер Курск иініндегі операцияға 
өздерінің таңдаулы деген 50 дивизиясын, 
оның  ішінде 16 танк  және моторланған  
дивизиясын, 2 танк  бригадасын, 11 танк  
батальоны мен  шабуыл орудиясы диви-
зионын дайындады. 2800 танк, екі мыңнан 
астам  ұшақ  және 900 мың адам  ұрысқа  
сақадай сай тұрды.

Неміс  командованиесі өздерінің 
жеңіске жететініне сенімді еді. Мұның өзі 
сағы сынған өз әскерлерінің рухын көте-
реді деп үміт  артты. 

Курск, Орел және Белгород  ауданын-
дағы шайқас екінші  дүниежүзілік соғыс-
тағы  аса ірі  ұрыстардың бірі болды. 
Мұнда немістің ең бір  іріктелген, сорпа-
ның бетіне шығар күші быт-шыт болды. 
Неміс армиясы мен  халқы фашистік  бас-
шылыққа  сенуден қалды.

Неміс әскерлерінің басты күшін Курск 
маңында  күл-талқан  етіп жеңу кеңес 
әскерлеріне  алда тұрған  шабуылдар-
ды  ойдағыдай өткізуге  жағдай  жасады.  
Неміс әскерлерін ең алдымен өз аумағы-

мыздан қуып, сосын Польшаны, Румыния-
ны, Болгарияны азат етуге және  фашистік  
Германияны  түпкілікті  жеңуге  жол ашты.

Курск иініндегі шайқастың бел ор-
тасында болған майдангерлердің бірі – 
Сабыржан Мәсәлімов ағамыз еді. Сол 
ардагермен осы «Қостанай таңы» газеті 
редакциясында бірге қызмет істеген күн-
дер әлі ұмытылған жоқ, қатал да әділ аға-
мыздың өмірі бізге үлгі еді.

2.Сабыржан  
аға сабағы

Сабыржан Мәсәлімов 1925 жылы 16 
қазанда Қостанай облысы Меңдіқара ау-
даны Меңдібай ауылында дүниеге келді. 
Еңбек жолын 1940 жылы жетіжылдық мек-
тепті бітіргеннен кейін бригада есепшісі 
болып бастады. 1943 жылы 7 қаңтарда 
Армия қатарына шақырылды. 1943 жыл-
дың тамызынан 1945 жылдың мамырына 
дейін танк бөлімі құрамында Курск, Сумы, 
Чернигов, Киев облыстарын, Польшаны 

азат етуге қатысты. Висла – Одер, Одер 
– Берлин операцияларына қатысты. Бран-
денбург пен Берлинді алу үшін шайқасты. 
Соғысты Эльбада аяқтады. Соғыс біт-
кеннен соң бес жыл бойы Германиядағы 
Кеңес әскерлері тобында қызмет етті.

Сөзге сараң, ішкі сырын аша бермей-
тін ағамыз кейде Курск иініндегі қантөгіс 
туралы айтып қалатын. Ондай кезде та-
лай қиямет қайымнан өткен майдангер 
жүзіне мұң ұялайтын.

Сол бір сұрапыл соғыс жылдары жа-
уынгер Мәсәлімовтың бармаған жері, бас-
паған тауы да жоқ екен.

Сабыржан Мәсәлімұлы 1950 жылы қа-
руды қаламға айырбастап, өмірінің соңғы  
күндеріне дейін журналистік қызметпен ай-
налысты. Он сегіз жыл бойы Введен, Қа-
рабалық, Жанкелдин, Қамысты аудандық 
газеттерінде жауапты хатшы, редактордың 
орынбасары, редактор болды. 1970 жылы 
ол облыстық «Коммунизм таңы» (қазіргі 
«Қостанай таңы») газеті редакциясына 
қызметке ауысты. Мұнда меншікті тілші, 
жауапты хатшының орынбасары, хабар 
бөлімінің меңгерушісі, ал 1973 жылдан 
редакция алқасының мүшесі және насихат 
бөлімінің меңгерушісі болды.

Зейнеткерлікке шыққаннан кейін де ол 
туған ұжымында жұмыс істеді, байланыс 
каналы бойынша аудандық газеттерді 
шығаруға қатысты. Өзінің нақтылы қыз-

метімен «Қостанай Баспа үйі» акционерлік 
қоғамының қалыптасуына көмектесті.

Ол еңбексүйгіш білімді де білікті жур-
налист болатын. Жастардың тәлімгер-ұс-
тазы еді. Қала мен облыстың қоғамдық-
сая си өміріне белсене қатысты.

О тс та в к а д а ғ ы  п од п ол к о в н и к 
С.М.Мәсәлімов әскери және еңбектегі 
ерлігі үшін он сегіз орден-медальмен, Қа-
зақ КСР Жоғарғы Кеңесінің грамотасымен, 
КСРО халық  шаруашылығы жетістіктері 
көрмесінің екі медалімен, Кеңес бейбіт-
шілік қорының белгісімен және «КСРО 
баспасөз үздігі» белгісімен марапатталды.

Иә, ажал ешкімге айтып келмейді. 72 
жасқа толар шағында Ұлы Отан соғы-
сының ардагері, облысымызға танымал 
журналист Сабыржан Мәсәлімов ағамыз 
дүниеден өтті. Ол кісінің өз ісіне ұқып-
тылығы, талғампаздығы, жауапкершілікті 
терең сезіне білетін қасиеті бәрімізге де 
үлкен өнеге еді. Осы «Қостанай таңында» 
қалам ұстап, тер төккен тілшілердің бар-
лығы дерлік Сәкеңнің шеберлік мектебін-
де шыңдалып, журналист есебінде түлеп 

ұшты десек, артық 
айтқандық болмас. 
Сәкең бәрімізді 
мақаланың әр сөзі-
не ұқыпты қарауға, 
дәлелдер мен де-
ректі аса мұқият та-
разылауға баулып 
отырды. Кішіге аға, 
үлкенге іні, жақынға 
бауыр,  алысқа 
мейірімді-тін. Отан 
соғысынан ора-
лысымен газеттің 
ы с т ы қ - с у ы ғ ы н а 
араласып, тілшілік 
мамандықтың тір-
шілігінің қазанын-
да қайнап шыққан 

ол «Қостанай таңы» тарихының үлкен 
бір бөлігіне айналды. Өмірде де сол қара-
пайым, ізетті қалпынан таймай өтті. Зей-
неткерлікке шыққасын да редакциямен 
байланысын үзген жоқ. Қара шаңыраққа 
үнемі ат ізін салып, осындағы азаматтар-
дың жағдайын біліп шығуды естен шығар-
майтын.

Ағамыз аты жаман айықпайтын ауруға 
шалдыққанда да сарыуайымға салынып, 
салы суға кеткен жоқ. Ажалды да талай 
қиыншылықта шыңдаған қарт солдат 
қасқайып тұрып қарсы алды. Тіпті «олай-
пұлай болып кетсем, редакцияға тапсы-
рарсыңдар» деп  қазанама мәтінін де өзі 
жазып кетіп еді.

Енді, міне, Ұлы Жеңістің 70 жылдығы 
қарсаңында  Ұлы Отан соғысының от-жа-
лынында шыныққан, бейбіт өмірде қаруды 
қаламға айырбастап, халқына қалтқысыз 
қызмет еткен майдангер ағаны еске алып, 
ерлігін елге паш етіп отырған жай бар.

Иә, ерлік – елге мұра, ұрпаққа – ұран, 
ол күндердің даңқы өшпейді.

СУРЕТТЕРДЕ: Сабыржан аға Мәсәлі-
мов және ол отты жылдарда полк туы 
алдында.
(Суреттер автордың 
жеке мұрағатынан
 алынды)

 Қаруды қаламға  
       айырбастап...

Халқына қалтқысыз қызмет еткен Сабыржан Мәсәлімов туралы сөз
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Ќостанай облысыныњ орта білім беру
±йымдарында психологиялыќ ќызметтіњ

ж±мыс істеу ќаѓидалары

меттіњ ќоса беріліп отырѓан ж±мыс істеу
ќаѓидалары бекітілсін.

2. Осы ќаулы алѓашќы ресми жария-
ланѓан к‰нінен кейін к‰нтізбелік он к‰н
μткен соњ ќолданысќа енгізіледі.

Облыс  єкімі
Н.САДУАЌАСОВ.

Нормативтiк ќ±ќыќтыќ кесiмдердi
мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2015
жылѓы   12   наурыздаѓы № 5417 болып
тіркелген.

"Ќазаќстан Республикасындаѓы
жергiлiктi мемлекеттік басќару жєне
μзін-μзі басќару туралы" 2001 жылѓы 23
ќањтардаѓы  Ќазаќстан Республикасы
Зањыныњ 27-бабына, "Білім туралы"
2007 жылѓы 27 шілдедегі Ќазаќстан
Республикасы  Зањыныњ 6-бабы 2-тар-
маѓыныњ 24-7) тармаќшасына сєйкес
Ќостанай облысыныњ єкімдігі ЌАУЛЫ
ЕТЕДІ:

1. Ќостанай облысыныњ орта білім
беру ±йымдарында психологиялыќ ќыз-

Ќостанай облысы єкімдігініњ

2015  жылѓы  9 аќпандаѓы  №42 ќаулысы

рын шешу бойынша психологиялыќ
т‰зету ж±мыстарын ж‰зеге асыру;

6) білім алушылардыњ психикалыќ
денсаулыѓын саќтау;

7) психологиялыќ-педагогикалыќ
проблемаларды шешуде жєне оќу-
тєрбие ж±мыстарыныњ ќолайлы
єдістерін тањдауда ата-аналар мен пе-
дагогтерге (немесе оларлы ауыстыра-
тын т±лѓаларѓа) консультациялыќ
кμмек кμрсету.

3. Психологиялыќ  ќызмет   ж±мы-
сыныњ негізгі баѓыттары мен мазм±-
ны

7. Психологиялыќ ќызмет μз ќыз-
метін: психодиагностикалыќ, консуль-
тациялыќ, аѓартушылыќ-профилактика-
лыќ, т‰зету-дамытушылыќ баѓыттар
бойынша ж‰зеге асырады.

8. Психодиагностикалыќ баѓыттар:
1) олардыњ  психикалыќ дамуын ай-

ќындау маќсатында білім алушыларды
психологиялыќ диагностикалау;

2) білім алушылардыњ бейімделуі,
дамуы мен єлеуметтенуі маќсатында
оларды кешенді психологиялыќ тексе-
ру;

3) білім алушылардыњ ќабілеттілігі,
ќызыѓушылыѓы жєне икемділігін психо-
логиялыќ диагностикалау;

4) психологиялыќ диагностиканыњ
ќорытындысы бойынша т±жырымдама-
лар мен ±сыныстарды дайындау.

9. Консультациялыќ баѓыттар:
1) білім алушыларѓа, ата-аналар (не-

месе оларды ауыстыратын т±лѓаларѓа)
мен педагогтерге олардыњ с±ранысы
бойынша консультация беру;

2) білім алушыларѓа, ата-аналар (не-
месе оларды ауыстыратын т±лѓаларѓа)
мен педагогтерге жеке т±лѓалыќ,
кєсіптік μзін-μзі айќындау проблемала-
ры жєне ќоршаѓан ортамен μзара
ќарым-ќатынастар бойынша жеке кон-
сультация ж‰ргізу;

3) к‰йзелістік, жанжалдыќ, ќатты
эмоционалды к‰йзелістік жаѓдайда бо-
лып табылатын білім алушыларѓа пси-
хологиялыќ ќолдау кμрсету;

4) т±лѓааралыќ жєне топаралыќ жан-
жалдарды  шешуде  делдалдыќ   ж±-
мыстарды ±йымдастыру.

10. Аѓартушылыќ-профилактикалыќ
баѓыттар:

1) білім алушылар мен педагогтердіњ
μзін-μзі айќындауына, кєсіптік μсуіне
ыќпал ету;

1. Жалпы ережелер

1. Ќостанай облысыныњ орта білім
беру ±йымдарында психологиялыќ ќыз-
меттіњ ж±мыс істеуініњ осы Ќаѓидала-
ры (б±дан єрі – Ќаѓидалар) Ќостанай
облысыныњ орта білім беру ±йымдарын-
да психологиялыќ ќызметтіњ ж±мысын
(б±дан єрі – Психологиялыќ ќызмет)
реттейді.

2. Психологиялыќ ќызмет кμрсету
Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясы, "Білім туралы" 2007 жылѓы 27
шілдедегі Ќазаќстан Республикасыныњ
Зањы, Бала ќ±ќыќтары туралы конвен-
ция,  сондай-аќ осы Ќаѓидалар шењбе-
рінде ж‰зеге асырылады.

3. Психологиялыќ ќызметтіњ ќ±рылы-
мы білім беру ±йымдарыныњ т±рпаты-
на, т‰ріне жєне ќажеттілігіне, педагог-
психологтар штатыныњ бірлік санына
ќарай айќындалады.

4. Психологиялыќ ќызметтіњ ќ±рамы-
на педагог-психологтар, єлеуметтік
педагогтар, сынып жетекшілері, меди-
циналыќ ќызметкерлер, келісім бойын-
ша ата-аналар комитетініњ μкілдері
кіреді.

2. Психологиялыќ ќызметтіњ маќ-
саттары мен міндеттері

5. Психологиялыќ ќызметтіњ маќса-
ты – білім беру ±йымдарында білім алу-
шылардыњ психикалыќ жєне психоло-
гиялыќ денсаулыѓын саќтау, ќолайлы
єлеуметтік-психологиялыќ жаѓдай жа-
сау жєне оќу-тєрбиелеу ‰дерісіне ќаты-
сушыларѓа психологиялыќ-педагогика-
лыќ ќолдау кμрсету.

6. Психологиялыќ ќызметтіњ міндет-
тері:

1) білім алушылардыњ т±лѓалыќ жєне
зияткерлік дамуына ыќпал ету, μзін-μзі
тєрбиелеу жєне μзін-μзі дамыту ќабы-
летін ќалыптастыру;

2) білім алушыларѓа аќпараттыќ
ќоѓамныњ жылдам дамуында олардыњ
табысты єлеуметтенуіне психология-
лыќ т±рѓыдан жєрдем кμрсету;

3) білім алушылардыњ т±лѓасын пси-
хологиялыќ-педагогикалыќ зерделеу
негізінде єрбір білім алушыны жеке
т±рѓыдан ќамтамасыз ету;

4) психологиялыќ диагностиканы
ж‰ргізу жєне білім алушылардыњ шы-
ѓармашылыќ єлеуетін дамыту;

5) психологиялыќ ќиыншылыќтар
мен білім алушылардыњ проблемала-
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2) білім алушылардыњ бейімсізділігін
алдын алу;

3) єдістемелік пен педагогикалыќ
кењестіњ  жєне медициналыќ-психоло-
гиялыќ-педагогикалыќ консилиумдары-
ныњ ж±мысына ыќпал ету;

4) педагог-психологтыњ жєне кењ
кμлемде талап етілетін мамандардыњ
кєсіптік ќ±зыреттілігі, функционалдыќ
міндеттері шењберінен шыѓатын про-
блемаларды шешу бойынша (дєрігер-
лерге, дефектологтарѓа, логопедтерге,
тифлопедагогтарѓа жєне басќа) ара-
лас-мамандармен μзара ж±мыс
ж‰ргізу.

11. Т‰зету-дамытушылыќ баѓыттар:
1) психологиялыќ-педагогикалыќ

тренингтер μткізу;
2) білім алушылар мен педагогтердіњ

т±лѓалыќ, зияткерлік, эмоционалды-
жігерлік, шыѓармашылыќ даму
‰йлесімділігі бойынша психологиялыќ
т‰зету жєне дамыту сабаќтарын ±йым-
дастыру.

12. Психологиялыќ ќызмет жеке не-
месе топтыќ негізде білім алушыларѓа,
олардыњ ата-аналарына (немесе олар-
ды ауыстыратын т±лѓаларѓа) жєне пе-
дагог ќызметкерлерге ж±мыстыњ диаг-
ностикалыќ, дамытушылыќ, т‰зету
жєне профилактикалыќ т‰рлері кешенін
ж‰ргізу ‰шін жекелеген ѓимараттарѓа
орналасќан жєне ќажетті жаѓдайлар-
мен ќамтамасыз етілген педагог-психо-
лог кабинеті базасында ж±мыс істейді.

13. Психологиялыќ ќызметтіњ ж±мы-
сы єкімшілікпен, педагогикалыќ ±жым-
мен, медициналыќ ќызметкерлермен,
психологиялыќ-медициналыќ-педагоги-
калыќ консультациялармен, ата-ана-
лармен (немесе оларды ауыстыратын
т±лѓалармен) тыѓыз байланыста ж‰зе-
ге асырылатын болады.

14. Білім беру ±йымдарында психо-
логиялыќ ќызметтіњ ж±мысын білім
беру ±йымыныњ басшысы ‰йлестіреді.

4. Педагог-психологтыњ ќ±ќыќта-
ры мен міндеттері

15. Педагог-психологтыњ ќ±ќыќтары:
1) білім беру ±йымыныњ т±рпатына,

т‰ріне жєне ќажеттілігіне, сондай-аќ
білім бμлімі мен басќармасыныњ ±сы-
ныстарына сєйкес ќызметтіњ басым ба-
ѓыттарын тањдау;

2) білім алушылармен, олардыњ ата-
аналарымен (немесе оларды ауысты-
ратын т±лѓалармен) жєне педагогтар-
мен психодиагностикалыќ, консульта-
циялыќ, т‰зету-дамытушылыќ, аѓарту-
шылыќ-профилактикалыќ, ±йымдасты-
рушылыќ-педагогикалыќ ж±мыстардыњ
нысанын жєне єдісін тањдау;

3) кєсіптік міндеттерді шешу жолда-
ры мен ќ±ралдарын тањдау, ж±мыстар-
дыњ єрт‰рлі т‰рлерін μткізудіњ ке-
зектілігін белгілеу;

4) оќу-тєрбие ‰дерісін ±йымдастыру
бойынша ќ±жаттамалармен, мектептіњ
білім алушылары мен педагог ќызмет-
керлерініњ жеке істерімен танысу;

5) кєсіптік міндеттерді орындауѓа
байланысты дербес пєндер бойынша
біліктілікті арттыру жєне жетілдіру
ж‰йесінде мерзімдік даярлаудан (ќайта
даярлаудан) μту;

6) білім алушылардыњ, тєрбиелену-
шілердіњ дамуында ауытќушылыќ
(аќыл-ой, эмоционалды) дењгейін, сон-
дай-аќ єлеуметтік дамуыныњ єрт‰рлі
б±зушылыќтарын айќындау жєне олар-
ды психологиялыќ-педагогикалыќ т‰зе-
туді ж‰ргізу;

7) μзініњ  кєсіби  ќ±зыреттілігі  мен
лауазымдыќ міндеттері шегінде мєсе-
лелерді ќарастыру жєне шешімдерді
ќабылдау;

8) μзініњ ќ±зыреттілігі шегінде єдісте-
мелік жєне педагогикалыќ кењестердіњ,
єдістемелік бірлестіктердіњ (кафедра-

лардыњ), медициналыќ-психологиялыќ-
педагогикалыќ консилиумдардыњ ж±мы-
сына ќатысу;

9) Психологиялыќ ќызметтіњ ж±мы-
сын жетілдіру мєселесі бойынша білім
беру органдарына ±сыныспен шыѓу.

16. Педагог-психолог міндетті:
1) білім алушылардыњ психикалыќ

жєне психологиялыќ денсаулыѓын саќ-
тауѓа баѓытталѓан кєсіптік ќызметті
ж‰зеге асыруѓа;

2) жалпы єлеуметтік, практикалыќ,
жастыќ  жєне педагогикалыќ психоло-
гияда психологиялыќ ѓылымныњ жања
жетістіктерімен танысады, ж±мыста
диагностикалыќ, дамытушылыќ, єлеу-
меттік-психологиялыќ, т‰зету жєне про-
филактикалыќ ж±мыстардыњ заманауи
ѓылыми-негізделген єдістемелерін
ішінара ќолдануѓа;

3) кєсіптік ќ±пияны жария етпеуге,
диагностикалыќ жєне консультациялыќ
ж±мыс нєтижесінде алынѓан мєлімет-
терді, егер олармен танысу білім алу-
шыѓа  немесе  оныњ  айналасындаѓы-
ларѓа зиян келтірсе, сондай-аќ егер сы-
налатындарды тексеру нєтижелерініњ
анонимдік кепілдіктер  берілген жаѓдай-
да  таратпауѓа;

4) білім алушыларѓа, олардыњ ата-
аналарына (немесе оларды ауыстыра-
тын т±лѓаларѓа), педагогтерге жеке,
кєсіптік жєне басќа да мєселелерді
шешуде психологиялыќ кμмек кμрсету-
ге жєне ќолдауѓа;

5) тиісті біліктілік санатына аттеста-
циядан μтуге жєне оны аттестациядан
ойдаѓыдай μткен жаѓдайда алуѓа;

6) білім алушылардыњ бейєлеуметтік
єрекеттерініњ алдын алуѓа жєне олар-
ды уаќытылы т‰зетуді ж‰зеге асыруѓа;

7) білім беру ±йымдарында ќарым-
ќатынастарды ‰йлестіруді ќалыптасты-
руѓа жєне білім алушылардыњ єлеу-
меттік бейімсіздіктіњ жєне аутодеструк-
тивті мінез-ќ±лќы туындауыныњ алдын
алу бойынша іс-шараларды ж‰зеге асы-
руѓа;

8) білім алушыларды, олардыњ ата-
аналарын (немесе оларды ауыстыратын
т±лѓаларды) жєне педагогтерді психо-
логиялыќ мєдениетке ќалыптастыруѓа
жєне дамытуѓа;

9) осы Ќаѓидаларѓа сєйкес Психоло-
гиялыќ ќызметтіњ ж±мыс істеу ќ±жатта-
масын ж‰ргізуге.

5. Психологиялыќ ќызметтіњ
ж±мыс істеу ќ±жаттамасы

17. Психологиялыќ ќызметте мына-
дай ќ±жаттамалар болуы керек:

1) Психологиялыќ ќызметтіњ ж±мы-
сын ±йымдастыру ќаѓидалары;

2) білім беру ±йымыныњ басшысымен
бекітілген педагог-психологтыњ пер-
спективалыќ ж±мыс жоспары;

3) психологиялыќ ќызметтіњ ж±мыс
т‰рлерін (психодиагностикалар, дамы-
ту, т‰зету, аѓартушылыќ, сараптамалыќ,
єдістемелік ж±мыстарды, жеке жєне
топтыќ консультация беру, психологи-
ялыќ ќызметке с±раныс беру) есепке
алуды тіркеу журналы;

4) психологиялыќ диагностикалау
баѓдарламаларын, психологиялыќ тре-
нингтерді, дамыту жєне т‰зету ж±мыс-
тары;

5) білім алушылардыњ психология-
лыќ дамуыныњ жеке карталарын, топ-
тыќ психологиялыќ портреттерін;

6) психологиялыќ сабаќтардыњ, тре-
нингтердіњ, психодиагностикалыќ
єдістемелердіњ жєне психологиялыќ
ж±мыстыњ басќа да нысандарыныњ
єдістемелік єзірлемелері;

7) Психологиялыќ ќызметтіњ ж±мысы
туралы талдамалыќ есептері (жарты
жылдаѓы, оќу жылы);

8) психологиялыќ тексерудіњ нєтиже-
лері, ќорытындылары.
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Костанайской области

Костанайской области.
2. Настоящее постановление вво-

дится в действие по истечению десяти
календарных дней после дня его пер-
вого официального опубликования

Аким области
Н.САДУАКАСОВ.

Зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации   норматив-
ных  правовых   актов  12 марта 2015
года под  № 5417

В соответствии со статьей 27 Зако-
на Республики Казахстан от 23 января
2001 года "О местном государственном
управлении и самоуправлении   в Рес-
публике Казахстан", подпунктом 24-6)
пункта 2 статьи 6 Закона Республики
Казахстан от 27 июля 2007 года "Об
образовании" акимат Костанайской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила
деятельности психологической службы
в организациях среднего образования

ся;
6) охрана психического здоровья

обучающихся;
7) оказание консультативной помо-

щи родителям (или лицам их заменяю-
щих) и педагогам в решении психоло-
го-педагогических проблем в выборе
оптимальных методов учебно-воспита-
тельной работы.

3. Основные направления и содер-
жание деятельности Психологичес-
кой службы

7. Психологическая служба осуще-
ствляет свою деятельность
по следующим направлениям: психо-
диагностическое, консультативное,
просветительско-профилактическое,
коррекционно-развивающее.

8. Психодиагностическое направле-
ние включает:

1) психологическую диагностику обу-
чающихся с целью определенияих пси-
хического развития;

2) комплексное психологическое об-
следование обучающихсяс целью их
адаптации, развития и социализации;

3) психологическую диагностику спо-
собностей, интересов и склонностей
обучающихся;

4) подготовку заключений и рекомен-
даций по итогам психологической ди-
агностики.

9. Консультативное направление
включает:

1) консультирование обучающихся,
родителей (или лиц их заменяющих) и
педагогов по их запросам;

2) индивидуальное консультирова-
ние обучающихся, родителей (или лиц
их заменяющих) и педагогов по пробле-
мам личностного, профессионального
самоопределения и взаимоотношений
с окружающими;

3) оказание психологической помо-
щи обучающимся, находящимся
в состоянии стресса, конфликта, силь-
ного эмоционального переживания;

4) организацию посреднической ра-
боты в разрешении межличностных
и межгрупповых конфликтов.

10. Просветительско-профилактичес-
кое направление включает:

1) содействие профессиональному
росту, самоопределению обучающих-
ся и педагогов;

2) предупреждение дезадаптации
обучающихся;

1. Общие положения

1. Настоящие Правила деятельнос-
ти психологической службы в органи-
зациях среднего образования Костанай-
ской области (далее-Правила) регули-
руют деятельность психологической
службы в организациях среднего обра-
зования Костанайской области (далее
– Психологическая служба).

2. Психологическая служба осуще-
ствляется в рамках Конституции Рес-
публики Казахстан, Закона Республи-
ки Казахстан от 27 июля 2007 года
"Об образовании", Конвенции о правах
ребенка, а также настоящих Правил.

3. Структура Психологической служ-
бы определяется типом, видом
и потребностями организации образо-
вания, количеством штатных единиц
педагогов-психологов.

4. В состав Психологической служ-
бы могут входить педагоги-психологи,
социальные педагоги, классные руко-
водители, медицинские работники,
представители родительских комите-
тов по согласованию.

2. Цели и задачи психологической
службы

5. Цель Психологической службы -
способствовать сохранению психичес-
кого и психологического здоровья обу-
чающихся, создание благоприятного
социально-психологического климата в
организации образованияи оказание
психолого-педагогической поддержки
участникам учебно-воспитательного
процесса.

6. Задачи Психологической службы:
1) содействие личностному и интел-

лектуальному развитию обучающихся,
формирование способности к самовос-
питанию и саморазвитию;

2) оказание психологической помо-
щи обучающимся в их успешной соци-
ализации в условиях быстро развива-
ющегося информационного общества;

3) обеспечение индивидуального
подхода к каждому обучающемуся на
основе психолого-педагогического изу-
чения его личности;

4) проведение психологической ди-
агностики и развитие творческого по-
тенциала обучающихся;

5) осуществление психокоррекцион-
ной работы по решению психологичес-
ких трудностей и проблем обучающих-
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3) содействие работе методическо-
го и педагогического советов и меди-
ко-психолого-педагогических консили-
умов;

4) осуществление взаимодействия
со специалистами – смежных профес-
сий (врачами, дефектологами, логопе-
дами, тифлопедагогами и другими) по
решению проблем, выходящих за рам-
ки функциональных обязанностей, про-
фессиональной компетенции педагога-
психолога и требующего участия ши-
рокого круга специалистов.

11. Коррекционно-развивающее на-
правление включает:

1) проведение психолого-педагоги-
ческих тренингов;

2) организацию психокоррекционных
и развивающих занятий по гармониза-
ции личностного, интеллектуального,
эмоционально-волевого, творческого
развития обучающихся и педагогов.

12. Психологическая служба функ-
ционирует на базе кабинета педагога-
психолога, по возможности размещен-
ного в отдельном помещении и обес-
печенного необходимыми условиями
для проведения комплекса диагности-
ческих, развивающих, коррекционных
и профилактических видов работ с обу-
чающимися, их родителями (или лица-
ми их заменяющими) и педагогически-
ми работниками в индивидуальном или
групповом формате.

13. Работа Психологической службы
осуществляется в тесном взаимодей-
ствии с администраций, педагогичес-
ким коллективом, медицинскими работ-
никами, психолого-медико-педагоги-
ческими консультациями, родителями
(или лицами их заменяющими).

14. Деятельность Психологической
службы в организации образования ко-
ординируется руководителем организа-
ции образования.

4. Права и обязанности педагога-
психолога

15. Педагог-психолог имеет право:
1) выбирать приоритетные направле-

ния деятельности в соответствии
с типом, видом и потребностями орга-
низации образования, а также рекомен-
дациями отдела и управления образо-
вания;

2) выбирать формы и методы психо-
диагностической, консультативной, кор-
рекционно-развивающей, просвети-
тельско-профилактической, организа-
ционно-педагогической работы с обуча-
ющимися, их родителями (или лицами
их заменяющими) и педагогами;

3) выбирать пути и средства реше-
ния профессиональных задач, устанав-
ливать очередность проведения раз-
личных видов работ;

4)   знакомиться с документацией по
организации учебно-воспитательного
процесса, личными делами обучаю-
щихся и педагогических работников
школы;

5) проходить периодическую подго-
товку (переподготовку) в системе по-
вышения квалификации и совершен-
ствования по дисциплинам, связанны-
мис выполнением профессиональных
задач;

6) определять степень отклонений
(умственных, эмоциональных) в разви-
тии обучающихся, воспитанников, а
также различного вида нарушений со-
циального развития и проводить их пси-
холого-педагогическую коррекцию;

7) рассматривать вопросы и прини-
мать решения строго в границах своей
профессиональной компетенции и дол-
жностных обязанностей;

8) принимать участие в работе мето-
дического и педагогического советов,

методических объединений (кафедр),
медико-психолого-педагогического кон-
силиума в пределах своей компетен-
ции;

9) выходить с предложениями в орга-
ны образования по вопросам совершен-
ствования работы Психологической
службы.

16. Педагог-психолог обязан:
1)  осуществлять профессиональ-

ную деятельность, направленную на
сохранение психического и психоло-

гического здоровья обучающихся;
2) знакомиться с новейшими дости-

жениями психологической науки в це-
лом, в социальной, практической, воз-
растной и педагогической психологии
в частности, применять в работе совре-
менные научно-обоснованные методы
диагностической, развивающей, соци-
ально-психологической, коррекционной
и профилактической работы;

3) не разглашать профессиональную
тайну, не распространять сведения,
полученные в результате диагности-
ческой и консультативной работы, если
ознакомление с ними может нанести
ущерб обучающемуся или его окруже-
нию, а также в тех случаях, когда ис-
пытуемым были даны гарантии аноним-
ности результатов исследования;

4) оказывать психологическую по-
мощь и поддержку обучающимся, их
родителям (или лицам их заменяю-
щим), педагогам в решении личност-
ных, профессиональных и других про-
блем;

5) проходить аттестацию на соответ-
ствующую квалификационную катего-
рию и получать ее в случае успешного
прохождения аттестации;

6) предупреждать  асоциальные
действия обучающихся и осуществ-
лять их своевременную коррекцию;

7) способствовать гармонизации от-
ношений в организации образования и
осуществлять превентивные меропри-
ятия по профилактике возникновения
социальной дезадаптации и аутодест-
руктивного поведения обучающихся;

8) формировать и развивать психо-
логическую культуру обучающихся, их
родителей (или лиц их заменяющих) и
педагогов;

9) вести документацию деятельнос-
ти Психологической службы в соответ-
ствии с настоящими Правилами.

5. Документация деятельности
Психологической службы

17. Психологическая служба долж-
на иметь следующую документацию:

1) правила организации деятельнос-
ти Психологической службы;

2) перспективный план работы педа-
гога-психолога, утвержденный руково-
дителем организации образования;

3) журнал регистрации учета видов
работ Психологической службы (психо-
диагностической, развивающей, кор-
рекционной,  просветительской, экс-
пертной, методической работы, инди-
видуальных и групповых консультаций,
запросов на психологические услуги);

4) программы психологического ди-
агностирования, психологических тре-
нингов, развивающей и коррекционной
работы;

5) индивидуальные карты психоло-
гического развития обучающихся, груп-
повые психологические портреты;

6) методические разработки психо-
логических занятий, тренингов психо-
диагностических методик и других
форм психологической работы;

7) аналитические отчеты о деятель-
ности Психологической службы (за по-
лугодие, учебный год);

8) результаты психологического об-
следования, заключения.

Постановление акимата Костанайской области

от 9 февраля 2015 года №42

Утвержден постановлением акимата
от 9 февраля 2015 года  № 42
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"Жітіќара ауданы єкімініњ
аппараты" мемлекеттік меке-
месі бос єкімшілік мемлекеттік
ќызмет лауазымына орнала-
суѓа конкурс жариялайды:

Персоналды басќару ќыз-
метініњ  (кадр ќызметі) бас ма-
маны, санаты  E-4.

Лауазымдыќ жалаќысы ќыз-
мет еткен жылдарына байла-
нысты:  59 579 тењгеден  80 720
тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Ќала, ауданныњ ауылдыќ округ-
тері жєне ауылдары єкімдері
аппараттары мемлекеттік ќыз-
метшілерініњ жеке істерін, ењбек
кітапшаларын жєне ќызметтік
тізімдерін ж‰ргізеді. Ќала, аудан-
ныњ ауылдыќ округтері жєне
ауыл єкімдері аппараттары мем-
лекеттік ќызметшілерініњ даяр-
лаудан, ќайта даярлаудан жєне
біліктілігін арттырудан μтулерін
±йымдастырады. Ќала, аудан-
ныњ ауылдыќ округтері жєне
ауыл єкімдері аппараттары мем-
лекеттік ќызметшілерініњ ењбек
белгілеу жμніндегі комиссияныњ
ќызметін ±йымдастырады. Ќала,
ауданныњ ауылдыќ округтері
жєне ауыл єкімдері аппараттары
мемлекеттік ќызметшілерініњ та-
ѓылымдамадан жєне тєлімгерлі-
ктен μтулерін, олардыњ ќызметі-
не жыл сайын баѓалау жєне ат-
тестаттау ж‰ргізуді, ќала, аудан-
ныњ ауылдыќ округтері жєне
ауыл єкімдері аппараттары мем-
лекеттік ќызметшілерініњ лауа-
зымдарына біліктілік талаптары
мен лауазымдыќ н±сќаулыќтары
жμніндегі ж±мысты ±йымдасты-
рады. Бірыњѓай конкурстыќ ко-
миссияныњ ќызметін ±йымдасты-
рады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:

Жоѓары білім: білім  немесе
ќ±ќыќ немесе єлеуметтік ѓылым-
дар, экономика жєне бизнес (эко-
номика, ќаржы, есеп жєне аудит,
мемлекеттік жєне жергілікті бас-
ќару, менеджмент, саясаттану,
аймаќтану, социология) немесе
гуманитарлыќ ѓылымдар. Мемле-
кеттік ќызмет μтілі бір жылдан кем
емес немесе осы санаттаѓы наќ-
ты лауазымныњ функционалдыќ
баѓытына сєйкес салаларда екі
жылдан кем емес ж±мыс μтілі бар
болѓан жаѓдайда ортадан кейінгі
білімі барларѓа р±ќсат етіледі.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ "Мемлекеттік ќыз-
мет туралы", "Сыбайлас жемќор-
лыќќа ќарсы к‰рес туралы",
"Ќазаќстан Республикасындаѓы

жергілікті мемлекеттік басќару
жєне μзін-μзі басќару туралы",
"Жеке жєне зањды т±лѓалардыњ
μтiнiштерiн ќарау тєртiбi туралы",
"Мемлекеттік кμрсетілетін ќыз-
меттер туралы", Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ зањдарын, осы
санаттаѓы наќты лауазымныњ
мамандануына сєйкес салалар-
даѓы ќатынастарды реттейтін
Ќазаќстан Республикасыныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерін,
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы:
ќалыптасќан мемлекеттіњ жања
саяси баѓыты стратегиясын білу.
Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндет-
терді орындау ‰шін ќажетті
басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республи-
касыныњ мемлекеттік ќызмет
істері агенттігі Тμраѓасыныњ 2013
жылѓы 19 наурыздаѓы №06-7/32
б±йрыѓымен бекітілген Бос
єкімшілік мемлекеттік лауазымѓа
орналасуѓа конкурс μткізу жєне
конкурс комиссиясын ќалыптас-
тыру ќаѓидалары (б±дан єрі -
Ќаѓидалар) негізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін
ќажетті ќ±жаттар:

1) Осы Ќаѓидаларѓа 2-ќосым-
шаѓа сєйкес нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен
Ќаѓидаларѓа 3-ќосымшаѓа
сєйкес нысанда толтырылѓан
сауалнама;

3) бiлiмi туралы ќ±жаттардыњ
нотариалды куєландырылѓан
кμшiрмелерi;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды куєланды-
рылѓан кμшiрмесi;

5) Ќазаќстан Республикасы
Денсаулыќ саќтау министрлігініњ
2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы
№907 б±йрыѓымен бекітілген
(Ќазаќстан Республикасыныњ
Нормативтік ќ±ќыќтыќ актілердіњ
тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќ-
санда № 6697 болып тіркелген)
нысандаѓы денсаулыѓы туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы
азаматыныњ жеке куєлігініњ
кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру
сєтінде шекті мєннен тμмен емес
нєтижемен тестілеуден μткені ту-
ралы ќолданыстаѓы сертификат
(немесе нотариалды куєланды-
рылѓан кμшірмесі).

Ќ±жаттарды конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы жарияланѓан сєттен бас-
тап 10 ж±мыс к‰н ішінде Ќоста-
най облысы,  Жітіќара ќаласы, 6
шаѓын ауданы,  65 ‰й,  24 каби-
нет мекенжайы бойынша тапсы-

рылуы ќажет.
Аныќтамалар телефон 2-55-

21; факс 2-55-21, электрондыќ
пошта - akimat.zhitikara@mail.ru.

Азаматтардыњ ќолма-ќол
тєртiпте немесе пошта арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзiмiнде
берген ќ±жаттары ќоса берілген
ќ±жаттары ќμрсетіле отырып
ќ±жат тігілетін м±ќабаѓа кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шiн ќ±жаттарды электрондыќ
пошта арќылы берген азамат-
тар ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын
єњгiмелесу басталѓанѓа дейiн бiр
ж±мыс к‰ні б±рын кешiктiрмей
±сынады.

Єњгімелесуге  жіберілген  кан-
дидаттар, оны кандидаттарды
єњгімелесуге жіберу туралы ха-
бардар ету к‰нінен бастап 5
ж±мыс к‰ні ішінде "Жітіќара ауда-
ны єкімініњ аппараты" ММ-де
μтеді.

Конкурстыќ комиссияныњ ай-
ќындылыѓы мен єділдігін ќамта-
масыз ету ‰шін оныњ отырысына
баќылаушылардыњ  ќатысуына
болады.

Конкурс комиссиясыныњ бай-
ќаушылар ретінде Ќазаќстан
Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєсли-
хат депутаттарыныњ, Ќазаќстан
Республикасы зањнамасында
белгіленген тєртіпте аккредит-
телген б±ќаралыќ аќпарат
ќ±ралдарыныњ, басќа да мем-
лекеттік органдардыњ, ќоѓам-
дыќ бірлестіктердіњ (‰кіметтік
емес ±йымдар), коммерциялыќ
±йымдардыњ жєне саяси пар-
тиялардыњ, μкілдер, уєкілетті
органныњ ќызметкерлері ќаты-
са алады.

Байќаушы ретінде конкурс ко-
миссиясыныњ отырысына ќаты-
су ‰шін т±лѓалар єњгімелесу бас-
талуына 1 ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа-
дейін кμшіктірмей "Жітіќара ауда-
ны єкімініњ аппараты" персонал-
ды басќару ќызметіне (кадр ќыз-
метіне) тіркеледі. Тіркелу ‰шін
т±лѓалар Жітіќара ауданы
єкімініњ аппаратыныњ  персонал-
ды басќару ќызметіне (кадр ќыз-
метіне)  жеке басын куєландыра-
тын ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йым-
дарѓа тиесілілігін растайтын
ќ±жаттардыњ т‰пн±сќасын неме-
се кμшірмелерін ±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу
шыѓындарын (єњгімелесу μтетін
жерге келу жєне ќайту, т±ратын
жер жалдау, байланыс ќыз-
метініњ барлыќ т‰рлерін пайда-
лану) μздерініњ жеке ќаражатта-
ры есебінен ж‰ргізеді.

Еске алу
Елге сыйлы єкеміз КЄКЕН¦ЛЫ Тарбаќбай тірі бол-

ѓанда 1 сєуірде 67 жасќа толар еді. Ењбек жолын зей-
неткерлікке шыќќанѓа дейін бір мекемеде т±раќты
ќызмет атќарып, μз ісініњ білгір маманы бола білді.
Єкеміз баќилыќ болѓанымен мейірімді ж‰зі, байсалды
кейпі мєњгі жадымызда саќталмаќ. Балаларына ќам-
ќор єке, немерелеріне аяулы ата, анамызѓа асыл жар
бола білген єкемізді саѓына еске ала отырып, мына
жыр жолдарын арнамаќпыз:

Мінезіњде кењ даладай дархандыќ,
Еске алады туѓан еліњ, алќа ж±рт,
Саѓынады туыс, достар, бауырыњ
Ќия алмады ашыќ аспан, аќша б±лт.

¦л-ќызыњбыз бір μзіњді саѓынѓан,
Біздер ‰шін ќайысты ѓой ќабырѓањ,
Аяулы єке жатќан жеріњ ж±маќ боп
Топыраѓыњ торќа болсын жамылѓан.

Еске алушы: ж±байы Єлия, бауыры Айтжан, балалары мен немерелері.

ЕСКЕ АЛУ

 "Ќазсушар" республикалыќ мемлекеттік кєсіпорныныњ Ќостанай фи-
лиалыныњ басшылыѓы мен ±жымы Су шаруашылыќ саласыныњ ардагері

ЕСАНАЛИЕВ Ќожабай Ќ±лжынбай±лыныњ
ќайтыс болуына байланысты туыстары мен отбасыныњ ќайѓысына ортаќ-
тасып, кμњіл айтады.

Объявление о торгах
Доверенное лицо Бушкиной Татьяны Михайловны объявляет

торги на следующее имущество:
-право временного возмездного землепользования на земель-

ный участок сроком до 20.08.2050 г. площадью 121,2 га с кадастро-
вым номером 12:189:023:037 расположенный по адресу Костанай-
ская область, Тарановский район, Асенкритовский с/о

-право временного возмездного землепользования на земель-
ный участок сроком до 29.05.2051 г. площадью 50,1 га с кадастро-

Жуырда  Ы.Алтынсарин атын-
даѓы дарынды балаларѓа арнал-
ѓан мектеп-интернатта ќазаќ
к‰ресінен 1998-2000 жылы туѓан
жасμспірімдер арасында Ќоста-
най облысыныњ VII-ші ашыќ
біріншілігі μтті. Турнирді дене
шыныќтыру пєнініњ м±ѓалімі,
ќазаќ к‰ресінен ЌР ¦лттыќ дєре-
жедегі тμреші Сєлім Атыѓаев
±йымдастырды.  Жыл сайын
дєст‰рге айналѓан спорт бєсе-
кесін мектеп директоры Галина
Ќарпыќованыњ μзі шынайы ќол-
дап келеді.

Б±л жарысќа облыстыњ т‰кпір-
т‰кпірінен, яѓни Жанкелдин,
Жітіќара, Ќостанай, Ќарабалыќ
жєне Лисаков, Арќалыќ, Ќоста-
най ќалаларыныњ палуандары
мен облыс орталыѓындаѓы "Ар-
лан" жєне "Евразия"  спорт клуб-
тарыныњ  Єміржан Ахметов, Ев-
гений Мовчан,Серік Дєрменбаев
пен  Ќастай Ысмаѓ±лов тєрізді
бапкерлердіњ тєлімін кμрген
жасμспірім боз кілем шеберлері
жиналып, к‰ш сынасты. Тартыс-
ќа толы μткен турнир ‰ш к‰нге со-
зылып, палуандардыњ арасынан
45 келі салмаќта ќостанайлыќ
Айбек  Молдашев, 51 келі сал-
маќта жанкелдиндік Жєнібек Ра-
ќымжанов, 57 келі салмаќта осы
ауданныњ таѓы бір μкілі Жандос
Дулат±лы, 64 келі салмаќта да-
рын мектебініњ μкілі Єлішер
Бєкіров, 72 келі салмаќта арќа-
лыќтыќ Ерс±лтан Болат, 81 келі
салмаќта жанкелдиндік Жєнібек
Жанат, 81келі салмаќта арќа-
лыќтыќ Жан Сєбит жењіс т±ѓыры-

СПОРТ Ашыќ
біріншіліктегі

айќас
 Петропавл ќаласында ЌР спорт ќайраткері,

Солт‰стік Ќазаќстан облысыныњ Ќ±рметті азама-
ты, КСРО-ныњ спорт шебері  Жамбыл Тасеменов-
тыњ ж‰лдесіне арналѓан грек-рим к‰ресі μз мєресі-
не жетті. Жарысќа Ќазаќстан мен Ресейден 20 ко-
манда ќатысты. Ашылу салтанатында СЌО спорт
жєне мєдениет басќармасыныњ басшысы Руслан
Есеналин сμз сμйледі. Осымен оныншы мєрте
μткізіліп отырѓан к‰рес додасында биыл 220 спорт-
шы баѓын сынады.

Ќостанай жєне Лисаков ќалаларыныњ жас бал-
уандары облысымыздыњ намысын ќорѓады. 32
келіде к‰рескен ќостанайлыќ Асан Тобылбек ал-
тыннан алќа таќты. Ол барлыќ белдесулерін мер-
зімінен б±рын аяќтады. Аќтыќ бєсекеде ресейлік
балуанды айќын басымдыќпен ±тќан Асанѓа Жам-
был Тасеменов алѓысын айтып, аќ батасын берді.
38 келі салмаќта таѓы бір жерлесіміз Мірзаќ Ескен-
діров ќола медальды ќанжыѓасына байлады. Сон-
дай-аќ 42 келініњ фавориті есебінде барѓан ќоста-
найлыќ Ќазыбек Ескендір ‰здік ‰штікті ќорытынды-

вым номером 12:189:023:077 расположенный по адресу Костанай-
ская область, Тарановский район, Асенкритовский с/о

Метод торгов – английский,стартовая цена – 400000 тысяч тенге
Торги состоятся в 10.00 часов 10.04.15г.,  по адресу: Костанай-

ская область, Тарановский район, с. Асенкритовка, ул. Новая, д.2,
приём заявок осуществляется по адресу: с. Асенкритовка, ул.
Новая, д.2.

Доверенное лицо: Бушкин Виталий Владимирович сот. тел.
8-705-223-24-74.

Ќызылжардан
ж‰лделі оралды

лады. Лисаков ќаласыныњ балуаны Єсет Жалѓа-
сов 58 келіде к‰ресті. Финалѓа дейін с‰рінбей жет-
кен Єсетті Степногор ќаласыныњ грек-рим шебері
Тμлеуханов тоќтатты. Сμйтіп Єсет Ќостанай облы-
сы ќ±рамасыныњ ќоржынын к‰міс алќамен толыќ-
тырды.

Екі к‰нге созылѓан к‰рес бєсекесіндегі ‰здіктер
Алматы ќаласында μткізілетін республикалыќ чем-
пионатќа жолдама алды.

Ќасќырбай ЌОЙШЫМАНОВ.

на кμтеріліп, ж‰лделі  1-орынды
иеленді.

Арќалыќ ќаласыныњ палуаны
Жан Сєбит т‰йе палуандыќ бєсе-
кеде  "Арлан" спорт клубыныњ
палуаны Сергей Щевцовті айќын
басымдыкпен тізе б‰ктіріп, тур-
нирдіњ абсолютті чемпионы атан-
ды. Оѓан теледидар тарту етілді.

Турнирге ќонаќ  ретінде ар-
найы шаќырылѓан ќазаќ к‰-
ресініњ жанашырлары, ЌР ењбек
сіњірген жаттыќтырушылары
Олжабай Сєрсенбаев,  Бейсен
Єубєкіров, ЌР спорт шебері
Н±ржан Ермаѓамбетов, ЌР спорт
шеберлігіне ‰міткер Н±рлан
Тμлебаев жєне ЌР спорт шебері,
Ќостанай облысыныњ аѓа бап-
кері Ж±махан Ќасымхановтар
жылы лебіздерін білдіріп, баѓа-
лы сыйлыќтарды табыс етті.

Сμз орайы келгенде
біріншілікті μткізуге ќолдау
білдірген Ѓалия Утенова, Ќанат-
бек ‡сенѓазин, Марлен Куде-
сов, Баќытжан Бейсенов тєрізді
ата-аналарѓа мектеп-интернат
±жымыныњ атынан алѓыс айта-
мыз.

Ќазаќ к‰ресін іњ осындай
жанашырлары мен палуанда-
ры т±рѓанда, келешек ±рпаќ-
тыњ ќазаќ к‰ресіне ќызыѓушы-
лыќтары артады деген  сенім-
деміз.

Айбек САРСЕНКЕЛДИН,
 Ы.Алтынсарин атындаѓы

дарынды балаларѓа
арналѓан мектеп интернаты

дене шыныќтыру пєнініњ
м±ѓалімі.
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"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппа-
раты" мемлекеттік мекемесі Єулие-
кμл ауданы, Єулиекμл селосы,
1-Май кμшесі, 44, № 8- кабинет, аныќ-
тама ‰шін телефондар: 21-006 Факс:
21-000, электронды мекенжайы:
auliekol@kostanay.kz бос єкімшілік
мемлекеттік лауазымына  орнала-
суѓа ашыќ конкурс жариялайды:

"Єулиекμл ауданы єкімдігініњ
дене шыныќтыру жєне спорт
бμлімі" мемлекеттік мекемесініњ
басшысы, санаты Е-R-1, лауазым-
дыќ ењбек аќысы ќызмет μтіліне
байланысты 109548 тењгеден
147986 тењгеге дейін.

Функционалдыќ міндеттері:
Бμлімге ж‰ктелген тапсырмалардыњ
орындалуын ќамтамасыз етеді жєне
оѓан арнайы жауап береді. Бμлім ќыз-
меткерлері арасындаѓы міндеттерді
бμледі, тиісті атќарушылыќ жєне
ењбек тєртібін ќамтамасыз етеді.
Спорттыњ єр т‰рі бойынша ауданныњ
ќ±рама командаларыныњ дайынды-
ѓын жєне олардыњ облыстыќ жарыс-
тарѓа ќатысуын; б±ќаралыќ спорт
пен ±лттыќ спорт т‰рлерініњ дамуын
ќамтамасыз етеді. Бμлім ќызметкер-
лерініњ орындауына арналѓан
б±йрыќтарѓа, н±сќамаларѓа ќол
ќояды. Бμлімніњ  билік органдарымен
жєне басќа да атќарушы, ќ±ќыќ
ќорѓау жєне баќылау органдарымен,
т‰рлі меншік формаларыныњ зањды
т±лѓаларымен ќарым-ќатынасында
бμлімді ±сынады. Дене мєдениеті
мен спортты дамыту жμніндегі мем-
лекеттік саясатты ж‰зеге асыру мєсе-
лелері бойынша мемлекеттік жєне
ќоѓамдыќ ±йымдардыњ  ќызметін
‰йлестіреді. Ќаржыландыру мєсе-
лесін баќылайды. Азаматтарды жеке
ќабылдауды ж‰зеге асырады.

Конкурсќа ќатысушыларѓа
ќойылатын талаптар:  Жоѓары: пе-
дагогикалыќ.

Ж±мыс тєжірибесі келесі талап-
тардыњ біріне сєйкес болуы тиіс:

1) мемлекеттік ќызмет μтілі ‰ш
жылдан кем емес;

2) жоѓары немесе жоѓары оќу
орындарынан кейінгі білім баѓдарла-
малары бойынша Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ Президенті жанындаѓы
білім беру ±йымдарында мемлекеттік
тапсырыс негізінде  немесе шетелдіњ
жоѓары оќу орындарында шетелде
кадрлар даярлау жμніндегі республи-
калыќ комиссия бекітетін  басым
мамандыќтар бойынша оќуды аяќта-
ѓан жаѓдайда мемлекеттік ќызмет
μтілі бір жылдан кем емес;

3) ѓылыми дєрежесініњ болуы;
4) мемлекеттік органдарда бас-

шылыќ немесе μзге лауазымдарда
ж±мыс μтілі бір жылдан кем емес;

5)  осы санаттаѓы наќты лауазым-
ныњ функционалдыќ баѓыттарына

Ќостанай облысы єкімдігініњ
білім басќармасы Ќостанай облы-
сы єкімдігі білім басќармасыныњ "Да-
рынды балаларѓа арналѓан "Озат"
мектеп-интернаты" КММ директоры-
ныњ бос лауазымына (1 бірлік)   кон-
курс жариялайды.

 Лауазымдыќ міндеттері: Ќол-
даныстаѓы зањнамасына сєйкес оќу-
єдістемелік, ѓылыми-єдістемелік,
єкімшілік-шаруашылыќ жєне ќаржы-
лыќ-экономикалыќ ќызметін ±йым-
дастыруына басшылыќ етеді. Білім
беру ±йымыныњ педагогикалыќ ке-
њесімен бірлесе отырып ж±мыс оќу
жоспарлары мен баѓдарламаларын,
оќу процесініњ к‰нтізбелік кестесін,
ішкі тєртіп ережелерін жєне μзге нор-
мативтік актілерін єзірлеу мен бекі-
туін ±йымдастырады. Мемлекеттік
жалпы міндетті білім стандарттары-
на сєйкес интернаттыќ ±йымдар
єрекетініњ аѓымдаѓы жєне болашаќ-
ты жоспарлауын ±йымдастырады.
Заманауи аќпараттыќ технология-
ларды белсенді пайдаланады жєне
дамытады. Мемлекеттік жалпы
міндетті білім стандарттарын орын-
дауды ќамтамасыз етеді. Т‰лек-
тердіњ білім сапасына жауаптылыќ-
ты тартады. Оќу-тєрбиелеу процесі
уаќытында білім беру ±йымдарыныњ
білім алушылар (тєрбиеленушілер)
мен ќызметкерлердіњ μмірі мен ден-
саулыѓыныњ ќауіпсіздігі ‰шін ќажетті
жаѓдайлармен ќамтамасыз етеді.

Оќушылар мен тєрбиеленуші-
лердіњ контингентін ќалыптастыра-
ды, оќушылар мен тєрбиеленуші-
лердіњ єлеуметтік ќорѓалуын ќамта-
масыз етеді. Педагогикалыќ ±йым-
дар мен єдістемелік бірлестіктердіњ,
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ќоѓамдыќ, оныњ ішінде балалар
±йымдарыныњ ќызметіне ќолдау жа-
сайды. Оќу-тєрбиелеу процесініњ
єдістемелік ќамтамасыз етілуін
±йымдастырады жєне жетілдіреді.

Жетім балалар мен ата-аналары-
ныњ ќамќорлыѓынсыз ќалѓан бала-
лар санынан т‰лектердіњ зањды
ќ±ќыќтары мен м‰дделерін (жеке,
м‰ліктік, т±рѓын-‰й, ењбек жєне т.б.)
ќорѓайды, туыстыќ байланыстарды
ќолдау ‰шін жаѓдайларды жасау бой-
ынша шараларды ќабылдайды, ар-
найы єлеуметтік ќызметтерде
ќажеттілікті баѓалау мен аныќтау бой-
ынша ж±мысты ±йымдастырады.
Белгіленген нормаларѓа сєйкес
тєрбиеленушілер мен оќушылардыњ
асырау мен т±ру жаѓдайларын ќам-
тамасыз етеді.  Арнайы єлеуметтік
ќызметтердіњ баѓалауын жасайды.
Педагогикалыќ кењеске басшылыќ
жасайды.

Біліктілікке ќойылѓан талап-
тар: жоѓары педагогикалыќ білім мен
білім беру ±йымдарында педагогика-
лыќ ж±мыс μтілі 5 жылдан кем емес.

Білу керек:  Ќазаќстан Республи-
касыныњ Конституциясын, "Білім ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасын-
даѓы тіл туралы", "Ќазаќстан Респуб-
ликасындаѓы бала  ќ±ќыѓы туралы",
"Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
к‰рес туралы", "Неке (ерлі-зайыпты-
лыќ) жєне отбасы туралы",
"М‰гедектiгi бойынша, асыраушысы-
нан айрылу жаѓдайы бойынша жєне
жасына байланысты берiлетiн
мемлекеттiк єлеуметтiк жєрдемаќы-
лар туралы", "Арнайы єлеуметтік
ќызметтер туралы", "Даму м‰мкіндігі
шектеулі балаларды єлеуметтік жєне

медициналыќ-педагогикалыќ т‰зеуді
ќолдау туралы", "Кємелетке толма-
ѓандар арасында ќ±ќыќ б±зушылыќ-
тардыњ алдын алу жєне балалар ќа-
раусыздыѓы мен панасыздыѓын ес-
керту туралы" Ќазаќстан Республи-
касыныњ Зањдарын жєне білім даму-
ыныњ баѓдары мен болашаќтарын
аныќтайтын нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін; педагогика жєне психоло-
гия негіздерін; мемлекеттік жалпы
міндетті білім беру стандарттарын;
педагогикалыќ ѓылым мен тєжіри-
беніњ жетістіктерін; менеджмент, ќар-
жылыќ-шаруашылыќ ќызмет не-
гіздерін, ењбек туралы зањнаманы,
ењбекті ќорѓау ережелері мен норма-
ларын, ќауіпсіздік жєне μртке ќарсы
ќорѓау техникасын; санитарлыќ ере-
желері мен нормаларын.

Мемлекеттік мекеменіњ мекен-
жайы: 111000, Ќостанай ќ., Маяков-
ский кμшесі, 112.

Ќ±жаттар тізімі: ќоса беріліп отыр-
ѓан ќ±жаттар тізімі кμрсетілуімен кон-
курсќа ќатысу туралы арыз, жеке
т±лѓаны куєландыратын ќ±жаттыњ
кμшірмесі, кадрлар есебі бойынша
толтырылѓан жеке параѓы, білім ту-
ралы ќ±жаттыњ кμшірмесі,  ењбек
ќызметін растайтын ќ±жаттыњ
кμшірмесі, алдын ала медициналыќ
куєландырудан μту туралы ќ±жаты.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар: Ќостанай ќ., Майлин
кμшесі, 2а мекенжайы бойынша б±ќа-
ралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ ресми
басылымдарында конкурсты μткізу
туралы аталмыш хабарландыруды
жариялау уаќытынан 15 к‰н ішінде
±сынылуы керек, аныќтамалар ‰шін
телефон: 39-46-47, 39-46-44.

сєйкес салаларда ж±мыс μтілі тμрт
жылдан кем емес, оныњ ішінде бас-
шылыќ лауазымдарда бір жылдан
кем емес.

Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Ќазаќстан Республика-
сыныњ Президенті туралы" Консти-
туциялыќ зањы, Ќазаќстан Респуб-
ликасыныњ "Мемлекеттік ќызмет ту-
ралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа
ќарсы к‰рес туралы", "Єкімшілік
рєсімдер туралы", "Жеке жєне зањ-
ды т±лѓалардыњ μтiнiштерiн ќарау
тєртiбi туралы", "Мемлекеттік кμрсе-
тілетін ќызметтер туралы", "Ќазаќ-
стан Республикасындаѓы жергілікті
мемлекеттік басќару жєне μзін-μзі
басќару туралы" Зањдарын, осы са-
наттаѓы наќты лауазымныњ маман-
дануына сєйкес салалардаѓы ќаты-
настарды реттейтін Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ
актілерін, "Ќазаќстан-2050" Страте-
гиясы: ќалыптасќан мемлекеттіњ
жања саяси баѓыты стратегиясын
білуі.

Осы санаттаѓы лауазымдар бой-
ынша функционалдыќ міндеттерді
орындау ‰шін ќажетті басќа да
міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы
Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі
Тμраѓасыныњ 2013 жылѓы 19 наурыз-
даѓы № 06-7/32 б±йрыѓымен  бекітіл-
ген бос мемлекеттік  єкімшілік  лауа-
зымѓа орналасуѓа конкурс μткізу
жєне конкурс комиссиясын ќалып-
тастыру ќаѓидалары негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті
ќ±жаттар:

1) Ќаѓидалардыњ 2-ќосымшаѓа
сєйкес  нысандаѓы μтініш;

2) 3х4 ‰лгідегі суретпен Ќаѓида-
лардыњ 3-ќосымшаѓа  сєйкес нысан-
да  толтырылѓан сауалнама;

3) білімі туралы ќ±жаттардыњ  но-
тариалды  куєландырылѓан кμшір-
месі;

4) ењбек ќызметін растайтын
ќ±жаттыњ нотариалды  куєланды-
рылѓан кμшірмесі;

5) Ќазаќстан Республикасы Ден-
саулыќ саќтау министрлігініњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы №907 ќаулы-
сымен бекітілген белгіленген   нысан
бойынша денсаулыќ жаѓдайы тура-
лы аныќтама (Ќазаќстан Республи-
касыныњ нормативтік ќ±ќыќтыќ акті-
лердіњ тізілімінде 2010 жылѓы 21 жел-
тоќсандаѓы №6697 болып тіркелген)
нысандаѓы  денсаулыѓы  туралы
аныќтама;

6) Ќазаќстан Республикасы аза-
матыныњ жеке куєлігініњ кμшірмесі;

7) ќ±жаттарды тапсыру сєтінде
уєкілетті органмен белгіленген шекті
мєннен тμмен емес нєтижемен тес-

тілеуден μткені туралы ќолданыстаѓы
сертификат (не болмаса нотариал-
ды куєландырылѓан кμшірмесі) .

Ќ±жаттарды конкурстыњ μтетіндігі
туралы  хабарландыру соњѓы жа-
рияланѓан сєттен бастап 10 ж±мыс
к‰н ішінде   "Єулиекμл ауданы
єкімініњ аппараты" мемлекеттік ме-
кемесіне  мына мекенжайѓа: Єулие-
кμл селосы, 1-Май кμшесі,44, № 8-
кабинет, аныќтама ‰шін телефондар:
21-006 Факс: 21-000 ±сыну ќажет.

Азаматтардыњ  ќолма-ќол
тєртіпте  немесе   пошта  арќылы
ќ±жаттарды ќабылдау мерзімінде
берген ќ±жаттары   (ќоса берілген
ќ±жаттары кμрсетіле отырып ќ±жат
тігілетін м±ќабаѓа салынѓан) кон-
курстыќ комиссияныњ ќарауына
ќабылданады. Конкурсќа ќатысу
‰шін ќ±жаттарын электрондыќ  пош-
та арќылы берген  азаматтар,  ќ±жат-
тардыњ т‰пн±сќасын єњгімелесу   ба-
сталѓанѓа дейін бір ж±мыс к‰н б±рын
кешіктірмей  ±сынады.

Єњгімелесуге жіберілген ‰міткер-
лер оны осы  єњгімелесуге жіберіл-
гені туралы хабарлама алѓан к‰нінен
бастап  5 ж±мыс к‰нініњ ішінде
"Єулиекμл ауданы єкімініњ аппара-
ты" ММ-де 36 кабинетте  μтеді.

Конкурс комиссиясы ж±мысыныњ
ашыќтылыѓы мен объективтілігін ќам-
тамасыз ету ‰шін оныњ отырысына
байќаушыларды ќатыстыруѓа жол
беріледі.

Конкурс комиссиясыныњ отыры-
сына байќаушылар ретінде Ќазаќ-
стан Республикасы Парламентініњ
жєне барлыќ дењгейдегі мєслихат де-
путаттарыныњ, Ќазаќстан Республи-
касы зањнамасында белгіленген
тєртіпте аккредиттелген б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ, басќа  да
мемлекеттік органдардыњ, ќоѓамдыќ
бірлестіктердіњ (‰кіметтік емес ±йым-
дардыњ), коммерциялыќ ±йымдар-
дыњ жєне саяси партиялардыњ
μкілдері, уєкілетті органныњ ќызмет-
керлері ќатыса алады.

Байќаушы ретінде конкурс комис-
сиясыныњ отырысына ќатысу ‰шін
т±лѓалар єњгімелесу басталуына 1
ж±мыс к‰ні ќалѓанѓа дейін кешіктір-
мей Єулиекμл ауданы єкімі аппара-
тыныњ кадр ќызметіне тіркеледі.
Тіркелу ‰шін т±лѓалар Єулиекμл
ауданы єкімі аппаратыныњ кадр ќыз-
метіне жеке басын куєландыратын
ќ±жаттыњ кμшірмесін, ±йымдарѓа
тиесілілігін растайтын ќ±жаттардыњ
т‰пн±сќасын немесе кμшірмелерін
±сынады.

Азаматтар конкурсќа ќатысу шы-
ѓындарын (єњгімелесу μтетiн жерге
келу жєне ќайту, т±ратын жер жал-
дау, байланыс ќызметiнiњ барлыќ
т‰рлерiн пайдалану) μздерiнiњ жеке
ќаражаттары есебiнен ж‰ргiзедi.

Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!Ќ±ттыќтаймыз!
Аѓамыз, досымыз, єріптесіміз МАГУЛОВ Жамбыл

Минап±лын 60 жасќа толѓан мерейтойымен шын
ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз.

Деніње саулыќ, отбасыња амандыќ, бар жаќсы-
лыќты тілейміз. Балаларыњ мен немерелеріњніњ ор-

тасында, ±рпаѓыњныњ ќызыѓына бμлене бер
демекпіз. ¤рт сμндірушілер ешќашан ќар-

таймайды, жасай бер!
      Тілек білдіруші ардагерлер:

К.Бимендинов, С.Исмаилов,
А.Уаќбаев, К.Кеншинбаев.

Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!Мерейтой-60!
Шањыраѓымыздыњ алтын ќазыѓы, балаларыныњ ардаќты

єкесі, немерелерініњ аќылшы атасы, аяулы жар, аќ халатты
абзал жан, дєрігер-хирург ЄБІЛДИН Ќанат Мырзалым±лын
μмірініњ айтулы белесі 60 жасќа толу мерейтойымен ќ±ттыќ-
таймыз!

Ж‰йрік уаќыттыњ ±шќыр ќанаты Сізді маѓыналы ѓ±мыры-
њыздыњ биік белесі 60 жасќа алып келді. Сіз осы белеске тыњ
жігер, ‰лкен табыспен жеттіњіз. Аќ халатты дєрігер-хирург
ретінде μмір ‰шін к‰рескен талай жан алдыњыздан μтіп, ќол
кμмегіњізді алып, алѓысќа бμлендіњіз. Біз Сізді μз μмірімізге

‰лгі етеміз, асќар тау, пана  деп білеміз.
Баршаѓа баќытты μмір беріп,
Бойымызѓа орнаттыњ сенім берік.
Ќашан болсын орын ап тμрімізден
Аман-есен ж‰ріњіз, баќыт тілеп, – дегіміз келеді.
     Ењбегіњіздіњ раќатын кμріп, отбасыныњ тірегі, біздіњ

маќтанышымыз болып, сыйлы ортада мєртебењіз биіктей берсін.
      ‡лкен ќ±рметпен: ж±байы -Тамара, балалары -

Еркеб±лан-Аќбота, Єсет-Іњкєр, Ильдар-Айн±р, немерелері -
Ерс±лтан, Ерн±р, Аќн±р. Осы тілекке аѓасы Наѓашыбай, інісі

Болат, ќарындасы Г‰лнардыњ отбасы да ќосылады.

Попов Олег Анатольевичтіњ сенімді т±лѓасы Шмидт Анатолий Анатольевич
кепілдік м‰лікті сату жμнінде сауда жариялайды:

Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Октябрь селолыќ округі аумаѓында орналасќан
шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-183-078-014, алањы 46,0 га, жер
учаскесіне 24.01.2050 жылѓа дейін уаќытша  ±заќ мерзімді жер пайдалану, жалдау ќ±ќыѓы.

Сауда аѓылшын єдісімен (баѓаны μсіре отырып) μткізіледі, кепілдік жарна ќарастырыл-
маѓан.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен немесе аудару жолымен  сауда μткізілген
сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы  13 сєуірде саѓат
10.00-де мына мекенжайда болады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Затобол к.,
Победа кμш., 6 "А".

¤тінімдер  2015 жылѓы 12 сєуірге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жер-
інде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Набережная кμш., 4 "А",  теле-
фон 8-702-728-05-16.

Доверенное лицо Попова Олега Анатольевича - Шмидт Анатолий Анатольевич
объявляет торги по продаже залогового имущества:

 Право временного долгосрочного землепользования на земельный участок, аренда
до 24.01.2050 года расположенный в Октябрьском сельском округе, Костанайского райо-
на,  Костанайской области, предоставленное для ведения крестьянского хозяйства, с
кадастровым номером 12-183-078-014, общей площадью 46,0 га.

Торги проводятся английским методом (на повышение), гарантийный взнос не пре-
дусмотрен.

Покупная цена вносится наличными или перечислением в течение 5  календарных
дней с момента  проведения торгов. Торги состоятся 13 апреля 2015 года в 10.00 ч. по
адресу: Костанайская область, Костанайский район, п.Затобольск, ул.Победы, 6"А".

 Заявки принимаются в срок до 12 апреля 2015 года  месту нахождения доверенного
лица: Костанайская область, г.Костанай, улица Набережная 4 "А",  телефон 8-702-728-05-16.

Кепіл ±стаушыныњ сенімді т±лѓасы кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу бойын-
ша сауда μткізілетіні туралы хабарлайды: Таран ауданы, Таран с/о аумаѓын-
да орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан алањы 443,2 га, кадастрлік
нμмірі 12-189-026-037 жер учаскесіне 48 жыл мерзімге уаќытша μтеулі жер
пайдалану(жалдау) ќ±ќыѓы.

 Сатып алу баѓасы ќолма ќол аќшамен сауда μткізілетін к‰ні енгізіледі.
Сауда 13.04.2015 жылы саѓат 10-да мына мекенжайда болады: Таран ауда-
ны, Щербиновка с., Центральная кμш., 3 ‰й. Сенімді т±лѓа Мурзаѓазин Айдос
Баризжанович, Таран с., Тернополь кμшесі, 4 ‰й, 2 п., тел: 8 775 4119070.

Доверенное лицо залогодержателя обьявляет о проведении торгов по
внесудебной реализации залогового имущества: право временного возмезд-
ного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на 48 лет,
площадью 443,2 га,  расположенный на территории Тарановского с/о, Тара-
новского района, кадастровый номер 12-189-026-037, целевым назначением
для ведения крестьянского хозяйства.

Покупная цена вносится наличными деньгами в день проведения торгов.
Торги состоятся 13.04.2015 года в 10 часов по адресу: Тарановский район,
с.Щербиновка, ул. Центральная д.3.  Доверенное лицо Мурзагазин Айдос
Баризжанович, с.Тарановское., ул. Тернопольская, д. 4,кв. 2., тел: 8 775
4119070.

Титов Виктор Викторовичтіњ сенімді т±лѓасы Швайбович Антонида Иванов-
на  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, ¦зынкμл
ауданы, ¦зынкμл селолыќ округі аумаѓында орналасќан  алањы 138,0 га,
кадастрлік нμмірі 12-184-031-125, алањы 253,0 га, кадастрлік нμмірі 12-184-
031-058, алањы 90,0 га, кадастрлік нμмірі 12-184-031-054, алањы 210,6 га,
кадастрлік нμмірі 12-184-031-055  жєне Куйбышев селолыќ округінде орнала-
сќан 304,5 га, кадастрлік нμмірі 12-184-037-105  бμлінетін жер телімдеріне
уаќытша μтеулі   ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма ќол аќшалай ќаражатпен сауда μткізілген сєттен
бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі. Сауда 2015 жылѓы  21 сєуірде саѓат
10.00-де мына мекенжайда болады: ¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл селосы, Воро-
шилов кμш., 43 ‰й, 1 п.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2015 жылѓы 20 сєуір саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзім-
де сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы,
¦зынкμл ауданы, ¦зынкμл селосы, Ворошилов кμш., 43 ‰й, 1 п, тел:
87144421720.

Ќ±ттыќтаймын!Ќ±ттыќтаймын!Ќ±ттыќтаймын!Ќ±ттыќтаймын!Ќ±ттыќтаймын!
Єулиекμл т±рѓыны, ел аѓасы, ќадірменді аза-

мат, інім ОМАРОВ Амантай Ќабду±лыныњ кμрікті
кμктемніњ 26-ші ж±лдызында ердіњ жасы 50-ге то-
латын мерейлі сєті ќ±тты болсын. Єр жастыњ μзіне
тєн баќыты, ќуанышы, игілігі, ерекше сыйы бола-
ды. Б±л к‰ні айтылѓан ењ жылы да мейірімді ќ±ттыќ-
тау сμздер кμњіліњнен шыѓып, μмір μзіњді ќ±шаѓын-
да аяласын. Дос-жаран мен туѓан-туыс алдында
абыройыњ артып, ањсаѓан арманыњныњ асуына

жете бер. Аяулы жарыњ Жа-
њылсынмен бірге тек шат-
тыќќа толы к‰ндер кешіп, ба-
ѓыњда баќыт ќ±сы сайрап,
сєулетіње сай дєулет орна-
сын деп тілеймін.

Игі тілекпен:
апањ Жанѓожина К‰нсара Жанахметќызы.
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“Қостанай таңы” газетi 
редакциясы” ЖШС

Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куәлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. 
Бағасы келiсiм бойынша.

Газетте жарық көрген оқырман пiкiрi редакция көзқара-
сымен сәйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мәтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.
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Оқиға желісі Жанкелдин 
ауданының Көкалат ауылында 
өрбиді. Қысқа метражды филь-
мді ауыл тұрғыны Жәнібек 
Кәкімжан түсірген. Бүгінде ол 
Алматы қаласындағы  Т.Жүр-
генов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясының 4-курс 
студенті. Болашақ режиссер. 
Бұл оның алғашқы еңбегі. 

Фильм басталғаннан-ақ 
көрерменді бірден баурап 
алады. Ауыл көрінісі, балалар-
дың ойыны бәрі-бәрі шынайы 
берілген. Әрі бір ерекшелігі, 
фильм тек ауыл тұрғында-
рының күшімен түсірілген. 
Яғни, ешқандай театр әртісі 
де, арнайы дайындық та жоқ. 
Бар жүкті ауылдықтар бірігіп 
көтерген. Әр рөлді өзара бөліп 
алып, тәп-тәуір ойнап шыққан. 
Осымен де жанды бау рап ала-
ды. Бір ауыл тұтастай осы 
фильмге демеуші болғаны 
қуан тады. Әсіресе, жастар 
жағы жақсы бастаманы іліп 
әкетіп, қолдау көрсеткен. 

Фильм қысқа әрі нұсқа. 
Басты кейіпкер Қайсардың 
рөлін – Смайылов Әсет, Кәмен-
нің рөлін- Абдрахманова Құн-
дызай бейнелесе, автордың 
сөзін оқитын және Қайсардың 
Айдар атты інісін 11 жасар 
Кәкімжан Сәруар сомдайды. 
Қосымша рөлдерге: Қабдиев 
Есен, Алпыс Мұрат және Мәди, 
Төлеміс Ербол, Кәкімжан Мә-
дина сияқты сыныптас құр-
бы-құрдастары тартылыпты. 

Естеріңізде болса, бұл қыз 
алып қашу оқиғасы, ауылдың 
тірлігі берілген. Енді қазір ре-
жиссер сәл өзгертіп осы оқиға-
ны бүгінгі күнге сай еткен. 
Бірақ айтар ой, негізгі оқиға 
желісі тап солай қалған. 

Фильм автордың сөзімен 
баяндалады. Бұл сөздерді 

оқитын кинодағы Қайсардың 
Айдар атты інісін 11 жасар 
Сәруар Кәкімжан ойнады. Жас 
бала бүгін 5 сынып оқушысы. 

Осы орайда фильмнің ба-
сы-қасында жүрген жандар-
мен тілдесіп, ойларын білген 
едік. 

Жәнібек КӘКІМЖАН,
фильм режиссері: 
–Бұл менің тырнақ алды 

жұмысым. Және осы жұмы-
сымды туған ауылым Көлқа-
мысқа арнағаныма қуана-
мын. Қысқы демалыс кезінде 
ауылға барған болатынмын. 
Ауылға барсам көз көрінбес 
боран ұйтқып тұр. Өзім әде-
би кітаптарды көп оқығанды 
ұнатамын. Ғабит Мүсірепов-
тің дәл осы шығармасы жа-
ныма жақын. Мектепте оқып 
жүргенімізде осы шығарманы 
оқушылар бірігіп сахналаған 
болатынбыз. Бір жағынан 
дәл сол кездерде боранның 
басталып кетуі шабыт бер-
гендей. Бәрі бір-бірімен сай 
келіп тұрғандай болды. Өз 
ойымды ауылдастарыма біл-
діріп, олар қолдады. Былтыр 
арнайы кинокамера сатып 
алған едім. Соны әрі өзімді бір 
сынап алмақшы болдым. Бұл 
менің курстық жұмысым да 
еді. Сырттан ешкімді іздемей, 
ауыл тұрғындарын, ауыл бала-
ларын, құрбы-құрдастарымды 
жаңа қырынан көрсеткім кел-
ді. Ауылдықтар кино түсіріледі 
дегеннен әбігерге салынды. 
Себебі, бұл күнде бола беретін 
оқиға емес қой. Олар кәдімгі 
кең көлемді кино күтті. Бірақ 
мен бұл шағын фильм бола-
тынын түсіндірдім. Енді ки-
нода ойнаған арнайы маман 
болмаған соң қиындау болды. 
Бір эпизодты 45-50 дубльмен 

түсірдік. Ал жалпы 
бас аяғы киноны 
түсіруге 4 күн кет-
ті. Ауылдықтар-
дың еңбегіне ри-
замын. Тек кей 
жерлерінде өзім 
режиссер ретінде 
тым созыңқырап 
кеткенімді мойын-
даймын. Фильмде 
барлық ауыл балаларының 
бірін де қалдырмай қамтуға 
тырыстым. Десе де, жап-жақ-
сы дүние шықты. Ұстаздарым 
да оң бағасын берді.

  
Гүлсара САПЕНОВА,
Албарбөгет орта мек-

тебінің биология-химия пәні 
мұғалімі:

– Еліміздің  әр түкпірінде 
білім  алып оқып жатқан мек-
теп түлектері ауылға қысқы 
демалысқа келіп жатқан кезі. 
Бірін-бірі сағына, шұрқы-
рай көріскен ауыл жастары   
Жәнібектің кино түсірсем 
деген ойын бірден қолдап-
ты. Фильмді көруге ауыл бо-
лып асықтық. Жәнібек кино 
түсіріпті деген хабар ауылға 
тез тарап кетті. Бұл жаңалық 
ұстаздар қауымын да елең 
еткізді. Оқушының жеңісі – 
мұғалімнің жемісі. Мен және 
менің әріптестерім Жәнібек-
тің бұл туындысына балаша 
қуандық. Себебі, Жәнібек, Ал-
барбөгет орта мектебінің үл-
гілі оқушыларының бірі бола-
тын. Ол талантты, салауатты 
өмір салтын сақтайтын дені 
сау, компьютерден сауатты, 
дарынды, өзіндік ой-пікірін 
ашық айта білетін  көшбас-
шылық қабілеті бар оқушы 
болып өсіп қалыптас ты. Кезін-
де мектептегі әрбір қоғамдық 
жұмыстарға белсене араласып, 

мерекелік іс-шараларды шебер 
ұйымдастыра білді. Музыка-
лық қабілеті зор, домбыра, 
гитара, баян, ямаха сынды әр 
түрлі музыкалық аспаптарда 
еркін ойнайды. Кәсіби музы-
калық білімі болмаса да, та-
биғи дарыны, ізденісі жоға-
ры. Мектеп қабырғасының 
өзінде түрлі мерекелік кон-
церттердің  сценарийін де өзі 
жазып, мазмұнды да, мағына-
лы әдеби-сазды кештерді өт-
кізетін. Сонымен қатар мек-
тептегі  «Жас натуралистер» 
үйірмесінің  шығармашылық 
зерттеу жұмыстарын бейне ро-
ликке түсіріп, оны монтаждау 
жұмысын да өзі жасайтын. 
Жәнібек жасап берген ролик-
теріміз аудандық байқаудан 
бас жүлде, облыстық «Жасыл 
планета» атты байқаудан жүл-
делі II  орынды иемденді. Осы 
оқушымыздың жаңа техно-
логияны ауылда отырып-ақ 
шебер меңгергеніне таң қа-
лып, соған ұстаздары сүйсініп, 
мақтаныш тұтып отыратын. 
Сол кездің өзінде ол тек қана 
10 сынып оқушысы болатын. 
Жәнібектің  бойында өнерге 
деген бір ерекше сезім бар. 
Оның  қабілетін академиядағы 
оқытушылар да көре білу-
ге тиіс. «Алмас қылыш, қын 
түбінде жатпайды» дейді ғой 
біздің дана халқымыз. Әйтеуір 
бір жерден шығатыны анық.

Жалпы қазақтың кең көсіл-

ген шалқар даласының  қай 
түкпірінің тарихына тереңдей 
түссең әдеби діңгегін берік 
орнықтырған, өнерін өрге 
оздыр ған өңір баршылық. 

Ал, тарихта ерекше орын 
алатын өлке – біздің Торғай 
даласы. Оның әрбір елді ме-
кені таланттың көзі. Бұл өл-
кеден ақын да, жыршы да, 
әнші-күйші, ғалым, жазушы, 
композитор да, өнертапқыш 
инженер де шыққан, бірақ 
әлі кино түсіруші режиссер 
шықпапты. 

Бәлкім, біздің шәкіртіміз 
Жәнібек кино әлеміне өзіндік 
жолын салар,  сәтін салса. 

Сәруар КӘКІМЖАН, 
басты рөлді сомдаған:
– Бұрын ешқандай рөлді 

сомдап көрмеген едім. Сон-
дықтан, шынымды айтсам, 
қиындау болғаны рас. Сөздерін 
қайта-қайта ұмытып қала 
бердім. Бірақ үйреніп кеттім. 
Мен үшін ең қиын соққаны 
қыз алып қашарда жігіттер 
боранды түнде далада ат ша-
намен жүретіні бар. Сол кез-
де қатты тоңып қалдым. Осы 
фильм арқылы актер болудың 
оңай емес екенін түсіндім. Бой-
ымдағы қызығушылық одан 
әрі арта түсті. Келешекте актер 
болсам деген арманым бар.

СУРЕТТЕРДЕ: Фильмнен 
көріністер.
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«Боранды түнде»
немесе бір фильмнің хикаясы

Айтолқын 
 АЙҚАДАМОВА

Торғай өңірінің бір азаматы кино түсіріпті 
дегенді естіп сол фильмді көргенше асықтық. 
Фильм Ғабит Мүсіреповтың «Боранды түнде» 
атты шығармасының желісі бойынша түсірілген. 
Жазушының бұл шығармасын оқымаған адам 
кемде-кем шығар. Сол боранды күнгі оқиға көз 
алдыма оралды. Оралды да интернет желісін 
ақтара бастадым. Сонымен «Боранды түнде». 
Қыз алып қашу. 
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