
Кенже 
     ҚОНЫСБАЙ

Тəуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңын-
да Қашар кентінің тұрғындары қуанышқа 
кенелді. «ҚазТрансГаз» ұлттық операто-
ры АҚ-ның «Қостанай облысындағы елді 
мекендерді газдандыру жəне газ тарату 
желілерін жаңғырту» инвестициялық 

жобасы аясында оларға көгілдір отын 
берілді. «ҚазТрансГаз» компаниясы мен 
Қостанай облысы əкімдігі арасындағы 
меморандум бойынша алдағы уақытта 
басқа да елді мекендерді газдандыру 
мəселесі қолға алынатын болады. Əл-əзір 
Қашарда ірі панельді 56 үй жəне 20-дан 
астам жеке тұрғын үй көгілдір отынға 
көшуге дайын. Құрылыс барысында бір 

автоматтандырылған газ тарату станция-
сы мен екі бірдей газды қадағалау пункті 
жəне 30 шақырымнан астам газ 
құбыры жүргізілген. Жалпы, 
кентте 12 мың тұрғын бар. 

Суретті түсірген Бағдат 
АХМЕТБЕКОВ.
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Қашарға табиғи газ тартылды

Газет аптасына үш рет: 
сейсенбі, сәрсенбі, жұма 
күндері шығады.

«Қостанай таңы» га-
зетіне жазылу бағасы:

– кәсіпорындар, ме-
кемелер мен ұйымдар 
үшін:

1 жылға – 6000 теңге
6 айға – 3000 теңге.
– жеке оқырмандарға:
1 жылға – 4500 теңге
6 айға – 2250 теңге.
– Ұлы Отан соғысы ар-

дагерлері үшін:
1 жылға – 4200 теңге

6 айға – 2100 теңге.
Қостанай, Арқалық,  

Рудный  Лисаков қалала-
ры             бойынша газет-
тің индексі:

– жеке оқырмандар 
үшін – 54613

– зейнеткерлер мен Ұлы 
Отан  соғысына қатысушы-
лар үшін – 54614

– кәсіпорындар, меке-
мелер мен  ұйымдар үшін 
– 54615

Селолық жердегі жа-
зылушылар үшін газеттің 
индексі:

– жеке оқырмандар 
үшін – 54683

– зейнеткерлер мен Ұлы 
Отан  соғысына қатысушы-
лар үшін – 54684

– кәсіпорындар, меке-
мелер мен  ұйымдар үшін 
– 54685

«Қос танай таңы» 
газетіне  «Қазпошта» 
бөлімшелерінде және 
 аймақтық «Костанайские 
новости» газеті редакци-
ясының баспасөз тарату 
қызметінде жазыла ала-
сыз.

«Қостанай таңы» – сенің газетің
оған 2017 жылға жазылу жүріп жатыр

Баспасөз – 2017



Кенже  
        ҚОНЫСБАЙ

Қостанайда А.Г. 
Уфимцев атындағы  
шахмат клубында 
Тәуелсіздіктің 25 
жылдығы мен Қостанай 
облысының 80 
жылдығына арналған 
жылдам шахматтан 
XXV облыстық ашық 
турнир өтті.

Қостанайлықтардың спорттың бұл түріне əуес екенін осы біріншіліктен 
байқауға болады. Мұнда бақтарын сынауға келген ниеттілер жетерлік. Олардың 
арасында жас балалар мен үлкен кісілер де бар. Жарыстың ашылу рəсіміне 
Қостанай облысы əкімдігінің дене шынықтыру жəне спорт басқармасының 
басшысы Сергей Матвиенко қатысып, сайысқа қатысушыларға сəттілік тіледі.

Сайыс швецариялық жүйе бойынша 11 кезеңнен тұрады. Ойын 3 минуттан, 
əр жүріске 2 секундтан қосылып отырды. Айта кетейік, бұл біріншілікке кем 
дегенде II дəрежелі спорттық атағы барлар ғана қатыса алады. Жалпы жүлде 
қоры –  500 мың теңге. Жарыс облыс басшылығының қаржыландыруымен 
ұйымдастырылған. 

Шахмат сайысында озық шыққандарды облыс əкімі Архимед Мұхамбетов 
келіп марапаттады. 

ҚР Тəуелсіздігінің 25 жылдығы жəне Қостанай облысының 80 жылдығына 
арналған облыс əкімі мен Қазақстан халықтары Ассамблеясы жүлдесіне өткізіл-
ген жылдам шахмат бойынша XXV дəстүрлі турнирдің жеңімпазы Олег Головчук 
атанды. Оған айтулы бəсекенің бас кубогі мен 130 мың теңге көлемінде ақшалай 
сыйлық тарту етті. Екінші орынды Фёдор Кастенко есімді спортшы иеленді. 
Үздік үштікті Тимур Нұржанов түйіндеді. 

Ең жас қатысушылар Фариза Қазкелді мен Шыңғысхан Саржанов, қыздар 
арасында ең үздік нəтиже көрсеткен Алиса Қазыбаева марапатталды. Ал арда-
герлер арасында ең үздігі болып Асхат Закиров таңдалды.

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

27 желтоқсан 2016 жыл

(Соңы. Басы 1 бетте.)
Бұл салтанатты жиынға Қостанай облысы əкімі Архимед Мұхамбетов 

пен «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ бас директорының бірінші орынбасары Ғалым 
Айдосов қатысты

–Бұл жобаның облыс үшін əлеуметтік-экономикалық маңызы зор. Табиғи 
газға тұрғындармен бірге бірқатар əлеуметтік жəне өндіріс ошақтары қол 
жеткізіп отыр. Газдандыру мəселесі Қашар ауылының келешегіне оң септігін 
тигізетініне сенімдімін. Осы үшін «ҚазТрансГаз» компаниясына алғысымды 
білдіргім келеді. Алдағы екі жыл ішінде облыс бойынша 600 шақырым, яғни 
жаңадан 8 газ тарату пункті ашылады. Ол Əулиекөл ауданының орталығы 
мен Аманқарағай ауылы, Қашар кенті жəне Рудный қаласы. Сондай-ақ, 
Қарабалық ауданына қарасты Тоғызақ жəне Антонов ауылы, Денисов ауда-
нындағы Алчанов ауылы жəне Лисаков қаласындағы Октябрь ауылы мен 
Федоров елді мекеніне көгілдір отын тартылады. Осылайша, табиғи газды 
пайдалану көрсеткіші облыс бойынша 10 пайызға көтеріледі. Құрметті Қа-
шар кентінің тұрғындары! Сіздерді осындай ерекше күнмен құттықтаймын! 
Еліміздің Тəуелсіздігі мəңгі болсын, – деді облыс əкімі. 

Қашарға табиғи газ 
тартылды

Облыс әкімі Архимед 
Мұхамбетов ҚР Премьер-
Министрдің бірінші орынбасары 
Асқар Мамин бастаған 
үкіметтік делегациямен Қытай 
халық республикасына (ҚХР) 
іссапармен барды. Бірнеше 
іскерлік келіссөздерге қатысты.

ҚХР мемлекеттік кеңесі Пре-
мьерінің орынбасары Чжан Гаоли-
мен өткен келіссөздер барысында 
тараптар кең спектрлі мәселелерді 
талқыға алды. Оның ішінде Қоста-
най облысының Қытай нарығына 
бидай экспорттау төңірегіндегі 
түйткілдер қаралды, айталық, темір рудалы 
өнімдер тасымалындағы темір жол тарифін 
төмендету турасында және өзге де өзекті жайт-
тар қозғалды.

Екі күнге созылған іссапар аясында Архи-
мед Мұхамбетов ірі трансұлттық компания 
басшылығымен және инвестициялық қор өкіл-
дерімен кездесулер өткізіп, көлік құрастыру 
және ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу сала-
ларындағы жобалар талқыланды.

Облыс басшысы құрылғылар импорты және 
экспорты бойынша Қытай мемлекеттік компа-
ниясының президенті Сю Шенг Ванг пен, Anhui 
Jianghual Automobile Co Ltd (JAC) компаниясы-
ның төрағасы Джи АНмен кездесіп, автокөлік 
саласындағы әріптестіктің келешегі туралы 
мәселелер қозғалды. 

«Аллюр компания тобы» құрамына кіретін 
қостанайлық автоөндіріс кәсіпорнының өкіл-
дерімен бірге  «СарыАрқаАвтоПром» ЖШС 
базасында JAC моделінің сериялық өндірісі 

жобасына инвестиция құю жоспарлары пы-
сықталды.

А.Б. Мұхамбетовтің J.S. Machine компа-
ниясының директоры Мин Лимен кездесуін-
де біздің облыстың аумағында целлюлоз-
дық-қағаз комбинаты желісін құру жобасының 
нобайлары назарға алынды. Аталмыш компа-
ния қағаз өнеркәсібі құрылғыларын өндіретін 
әлемдегі көшбасшылар санатында.

"Жібек жолы" инвестициялық Қоры өкіл-
дерімен өткен жүздесуде Қостанай қаласында 
Агроөнеркәсіптік парк құрылысы бойынша 
жобаны жүзеге асыру , сондай-ақ ауылшару-
ашылық өнімдерін өңдеу бойынша бірлескен 
кәсіпорын құру, соның ішінде майлы дақыл-
дар өндірісі мүмкіндіктері қаралды.

Естеріңізге салайық, "Жібек жолы" қоры 
Жібек жолы және Теңіз Жібек жолы эконо-
микалық белдеуінде орналасқан елдердегі ірі 
көлемді жобаларға инвестиция құяды. 

Ж.БАЛҒЫНБЕКҰЛЫ.

Облысқа инвестиция құяды
   ИНВЕСТИЦИЯ    ИІРІМДЕРІ

Шаршы тақта 
шеберлері

Қымбат 
       ДОСЖАНОВА

Мемлекет басшысы Н.Ə.Назарбаев  «Қазақстанның 
əлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоға-
мына қарай 20 қадам» бағдарламасын жариялаған бо-
латын. Онда қарапайым еңбек адамының мəртебесіне 
баса көңіл бөлінген. Елбасы өз бағдарламасында еңбек 
адамының беделін көтеру қаншалықты маңызды екенін 
жан-жақты ашып көрсетеді. Əлемдік өркениеттің барлық 
құндылықтары, экономикалық жəне мəдени байлықтар 
адамның еңбегімен жасалатыны ақиқат. 

Біздің бүгінгі мақаламыздың кейіпкері «ақ саусақтар-
дың» қатарынан емес. Əке жолын жалғаған жас маман – 
Жаңбырбай Көлбаев. Ол Аманкелді ауданындағы Қайнар 
совхозында туған. 1997 жылы отбасы Таран ауданы Евге-
ниев ауылына көшіп келеді. Орта мектепті бітірген соң, 
2005 жылы Қостанай қаласындағы индустриалды кол-
леджіне оқуға түседі. Таңдаған мамандығы техник-ме-
ханик, оқу өндірістік шебері. 2008 жылы колледждің 
бағыттауымен Ақмола облысы Целиноград ауданы, Но-
воишим ауылына барады. №19 кəсіптік лицейде еңбек 
жолын бастайды. 

– Таңдаған мамандығыма өкінбеймін. Жұмысым да 
ұнайды. «Əке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» 
деген бар емес пе. Əкем марқұм, Сəбитбек механизатор 

болып ұзақ жыл тер төккен. Сол кісінің кəсібі, адал еңбегі 
менің мамандық таңдауыма əсер етті. Колледжде жақсы 
оқығаным үшін маған жұмысты өздері тауып берді. Бір 

жыл Ақмола облысында істеп,  Қостанайға 
келдім. Мемлекеттік бағдарламамен үй алу 
арман еді. Арманым мені алдамапты, – деді 
техник-механик Жаңбырбай Көлбаев.

Жас маман бүгінде Қарабалық ауданын-
дағы Қазақстан агротехникалық колледжінде 
оқу-өндірістік шебері болып жұмыс істейді. 
«Дипломмен – ауылға!» бағдарламасымен бас-
паналы болды. Колледжде жеті жылдан бері 
сабақ береді. 2009 жылы шаңырақ көтерген. 
Келіншегі Айдана Нысанбаева Ақмола облы-
сы Қабанбай батыр ауданының тумасы. Жас 
отбасы Бексұлтан есімді балаларын тəрбиелеп 
жатыр. Балақай биыл қазақ мектебінің 1-сы-
ныбына барды. 

Қазақ агротехникалық колледжінде тех-
ник-механик мамандығында оқып жатқан 

жастар  ауылшаруашылық техникаларының құрылы-
сымен танысып, қолдану тəсілдерін меңгереді. Көктемде 
алқапқа шығып К-700, К-701 тракторларымен егін егуді 
үйренеді. Күзде астық жинап, қыста техникаларды сақтау 
жолдарын оқиды. Осылайша ауылшаруашылығы сала-
сына қажетті дайын маман болып шығады. Осы аталған 
жұмыстарды теория жəне практика жүзінде үйрететін 
біздің кейіпкеріміз Жаңбырбай Көлбаев. Колледжде білім 
алып жатқан студенттердің арасында қыздар да бар. Олар 
агроном, механизатор, автоэлектрик болып шығады. 

– Кез келген жерде жұмыс бар. Жұмысқа деген ынта, 
ниет болу керкек. Қалаға ұмтыла бермей ауылға да қа-
райласқан дұрыс. Мемлекетімізде ауыл шаруашылығын 
дамытуға көңіл бөлініп жатыр. Жер емген жұрт жүдемей-
ді. Кең даланың пайдасы ұшан-теңіз. Ауылға да жақсы 
маман керек. Жұмыс істеген адамның қолы босамайды. 
Күнделікті оқып, тəжірибе жинау керек. Технканың түрі 
күн сайын жаңаруда. Соның бəрін оқып, меңгеріп ба-
лаларға түсіндіру керек, – деді жас маман Жаңбырбай 
Көлбаев.

СУРЕТТЕ: оқу-тəжірибе барысында.
Қарабалық ауданы.

   ƏЛЕМНІҢ ƏМІРШІСІ – ЕҢБЕК

Мамандығы – механик

«Қостанай облыстық мәслихатының аппараты» ММ Қостанай облыстық 
мәслихатының 2016 жылғы 24 қарашадағы № 81 «Мәслихаттың 2015 жылғы 
11 желтоқсанындағы № 467 «Қостанай облысының 2016-2018 жылдарға 
арналған облыстық бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 
шешімі облыстық мәслихаттың http://maslikhat.kz ресми интернет-ресур-
сының «Мәслихат шешімдері» айдарында орналастырылғанын хабарлайды. 

 ГУ «Аппарат Костанайского областного маслихата» сообщает, что ре-
шение Костанайского областного маслихата от 24 ноября 2016 года №81 «О 
внесении изменений в решение маслихата от 11 декабря 2015 года № 467 «Об 
областном бюджете Костанайской  области  на  2016-2018 годы» размещено 
на  официальном интернет-ресурсе областного маслихата http://maslikhat.
kz в рубрике «решения маслихата».



37 желтоќсан 2016 жыл

 4G/LTE желісін іске ќосу Kcell жєне activ
абоненттеріне деректерді табыстау жылдам-
дыѓын ±лѓайтуѓа м‰мкіндік берді, сондыќ-
тан осы желі коммерциялыќ іске ќосылѓан
сєттен бастап екі айдыњ ішінде интернет-
трафиктіњ кμлемі рекордтыќ кμрсеткішке
жетті. Ќырк‰йекте б‰кіл Ќазаќстан бойын-
ша интернет-трафиктіњ кμлемі 11 млн Гб
асты, ал ќазанда т±тыну 12 млн гигабайтќа
±лѓайды.

Мобильді байланыстыњ тμртінші буыны
мобильді Интернеттіњ жылдамдыѓын айтар-
лыќтай кμтерді. Компания деректеріне
сєйкес, ќазанда 13 ќалада іске ќосылѓан
"Кселл" 4G/LTE желісіндегі интернеттіњ мак-
сималды жылдамдыѓы 75 Мбит/сек жетті.

 "Біз μзіміздіњ абоненттерімізден 4G/LTE
±сынатын жылдамдыќќа жєне ќызметтер-
ге орасан зор ќажеттілікті кμріп отырмыз.
1,4 миллионнан астам бірегей LTE-пайда-
ланушылар аќпаннан бастап ќазіргі уаќыт
аралыѓында біздіњ компаниямыздыњ
тμртінші буынды желісі арќылы интернет-
ке жоќ дегенде бір мєрте шыќты.  4G/LTE
желісі коммерциялыќ іске ќосылѓаннан бері
‰ш айдыњ ішінде біз ‰лкен ж±мыстар ат-
ќардыќ. Ќазір біздіњ тμртінші буынды
желіміз 13 ќалада ќолжетімді, б±л халыќ-
тыњ  26% жабады, ал максималды жыл-
дамдыѓы 75 Мбит/сек ќ±рады. Біз барын-

4G/LTE коммерциялыќ іске ќосу екі
айдыњ ішінде "Кселл" желісінде

рекордты 23 млн Гб дерек
табысталуын ќамтамасыз етті

ша кμп або- ненттеріміз  4G/LTE жылдам-
дыќтарында коммуникацияныњ жања
м‰мкіндіктерін ќолданып кμргенін ќалай-
мыз. Б±л ‰шін біз "Престиж" тарифтік жос-
парлар сызыѓында 4G желісіндегі лимитсіз
интернетті пайдалану м‰мкіндігін, сонымен
ќатар "mobi music"-те музыка тыњдауѓа
жєне ж‰ктеп алуѓа немесе "Bookmate"-те
кітап ж‰ктеп алуѓа лимитсіз м‰мкіндік
±сындыќ*, – деп атап μтті Арти Отс,  "Кселл"
АЌ бас атќарушы директоры.

Деректерді табыстау ќызметтерініњ са-
пасын баќылау – "Кселл" компаниясыныњ
басым міндеттерініњ бірі болып ќалады.
Сондыќтан Интернет байланыстыњ, соны-
мен ќатар дауыстыќ ќызметтердіњ сапа-
сын μлшеу б‰кіл Ќазаќстан бойынша жы-
лына бірнеше рет μткізіледі. Соњѓы тесті-
леу кμрсеткендей, 3G желісіндегі мо-
бильді Интернет жылдамдыѓыныњ ењ биік
мєні 28 Мбит/сек жетті. Алматыныњ айна-
ласында, Боралдайда жєне Баѓанашыл-
да, сонымен ќатар серіктес-ќала Талѓар-
да μткізілген "Кселл" дауыстыќ байланыс
сапасыныњ μлшемдері POLQA (аѓылш.
Perceptual Objective Listening Quality
Assessment – Сμйлеудіњ естілетін сапа-
сын баѓалау) халыќаралыќ стандарты бой-
ынша максималды 5 баллдан 4,4 баллды
кμрсетті.

*Акциялардыњ єрекет ету мерзімдерімен
жєне шарттарымен www.kcell.kz жєне
www.activ.kz сайттарында танысуѓа бола-
ды.

 4G/LTE желісін коммерциялыќ іске ќосќаннан кейін "Кселл"
компаниясыныњ абоненттері ќырк‰йек жєне ќазан айларында,
тμртінші буынды желіде деректерді табыстау ќызметтерін
т±тынуды ±лѓайтып, 23 миллион гигабайттан астам деректерді
ќолданды.

 БІЛІМ

Ахмет Байт±рсынов атындаѓы
білім ордасыныњ б‰гінгі жай-
к‰йімен облыс  єкімі Архимед
М±хамбетов танысты. Облыс
ауылшаруашылыќ саласына
ден ќоятыны белгілі. Осыѓан сай,
ЌМУ агроμнеркєсіп саласына
жыл сайын жас мамандарын
ќанаттандырып отырады. Осы-
лайша, μњірдіњ μріс жаюына зор
ыќпалын тигізеді. Б±л жайлы уни-
верситеттіњ ректоры Ќ±сайын
Уєлиев аймаќ басшысына баян-
дап берді.

– Университетімізде 7 факуль-
тет, 57 кафедра бар. Бас-аяѓы бес
мыњѓа жуыќ шєкірт білім алады.
Білім сапасы μте жоѓары. Мыса-
лы, "Азыќ-т‰лік μнімдерін μндіру"
зертханасы ењ соњѓы ‰лгідегі ќым-
бат ќ±рылѓылармен жабдыќталѓ-

ан. Дєл осы ѓылыми-инновация-
лыќ орталыќ белорусиялыќ жєне
кєріс ѓалымдарымен тєжірибе ал-
масып келеді. Сондай-аќ, бізге
Ќостанайдаѓы μндіріс ошаќтары
университет т‰лектерін μздеріне
жіберуін жиі с±райды. Сол се-
бепті, μзара келісім-шартќа ќол
ќойдыќ. Оќу ж‰йесі де солармен
тыѓыз байланысты. ¤йткені, сту-
денттер білімніњ 30 пайызын тео-
рия ж‰зінде осы жерде мењгерсе,
ќалѓан уаќытта кєсіпорындарда
тєжірибеден шеберлік жинаќтай-
ды, – дейді университет басшы-
сы.

Б±дан бμлек, облыс єкімі сту-
денттер жатаќханасына бас
с±ќты. Б±л жерде тєртіп саќшы-
ларымен кездесіп, ішкі баќылау-
ды к‰шейтуді тапсырды. Себебі,
жатаќхана бес ж‰з орындыќ.
М±нда "Серпін" баѓдарламасы

арќылы Ќазаќстанныњ оњт‰стік
μњірлерінен келген студенттер
мен облыстыњ єр аудандарынан
жиналѓан шєкірттер т±рады. Жас-
тардыњ ќауіпсіздігін баќылап,
ішкі тыныштыќты саќтауѓа тєртіп
саќшыларыныњ кμмегі тиеді.
Осыны ескерген басшылыќ жа-
таќхана жанынан полиция ќыз-
меткерлеріне арнап баќылау
пунктін ашады. М±нда олар кешкі
уаќыттарда келіп, т‰нге дейін ке-
зекшілік ететін болады.

Кейін облыс єкімі жоѓарѓы оќу
орныныњ бас ѓимаратында
оќытушылар жєне студенттер-
мен кездесу μткізді. Ол сμз єлќис-
сасын Алаш ќайраткері Ахмет
Байт±рсыновтыњ "Балам дейтін
ж±рт болмаса, ж±ртым дейтін
бала ќайдан шыќсын?" деген
ќанатты сμзімен бастады.

– Егерде жастарѓа бар жаѓдай-

"Арман 3D" кинотеатры облыс
орталыѓындаѓы "МАРТ" сауда,
ойын-сауыќ орталыѓында орна-
ласќан. Жетпіске жуыќ балѓын ки-
нотеатрѓа кμтеріњкі кμњіл к‰ймен
жиналды. 28 панфиловшыныњ
ерлігін баяндайтын кинокартина
бєріне ±наса керек. Бір жарым са-
ѓат бойы тапжылмастан тамаша-
лады.

  – Маѓан фильм ±нады. Патрио-
тизмді дєріптейтін туынды. Жауын-
герлер Отаны ‰шін ќасыќ ќандары
ќалѓанша к‰ресті. Олар ±лтќа ќарап
бμлінген жоќ. Кейінгі ±рпаќтыњ бо-
лашаѓы ‰шін бір ж±дырыќ болып
ж±мыла кірісті. Намысшыл аѓа, ата-
ларымыздыњ арќасында біз б‰гінгі
бейбіт заманда μмір с‰ріп жатыр-
мыз. Ерлік ешќашан ±мытылмайты-
нына таѓы бір мєрте кμзім жетті,–
деді облыстыќ балалар ‰йініњ
тєрбиеленушісі, 10-сынып оќушы-
сы  Евгений Ковочко.

"28 панфиловшы" фильмінде
1941 жылдыњ к‰зіндегі кењес
єскерініњ неміс басќыншыларына
тойтарыс берген сєті суреттеледі.
Єскери, драма жанрындаѓы туын-
дыѓа ¦лы Отан соѓысыныњ ардагері
Михаил Подоляков жаќсы баѓасын
берді.

– ¦лы Отан соѓысы жылдарын
еске алудыњ μзі ќорќынышты. Мына
фильмде бєрі шынайы шыќќан.
Ќазаќстанда жасаќталѓан, генерал-
майор И.В.Панфилов басќарѓан
316-атќыштар дивизиясы  Мєскеу

Білікті маман –
билік назарында

Кенже
       ЌОНЫСБАЙ

ды жасамасаќ, елін с‰йетін пат-
риот ќайдан шыѓады? Алаш ар-
даќтысыныњ айтпаќ ойы осы еді.
Б‰гін университеттіњ бірнеше
корпусын аралап шыќтым.
Сіздердіњ білім алуларыњызѓа
барлыќ жаѓдай жасалѓан. Шебер-
ліктеріњізді шыњдап ќайту ‰шін
шет елдерге де жол ашыќ. Оќыту-

шылар ќ±рамы білікті, жоѓары
білімді профессорлармен жасаќ-
талыпты. Университет т‰лектерін
ж±мысќа орналастыру кμрсеткіші
82 пайызѓа тењ. Б±л жаќсы
кμрсеткіш. Десек те, аталѓан ба-
ѓыттаѓы ж±мысты єлі де к‰шейту
керек, – деді облыс єкімі Архимед
М±хамбетов.

"28 панфиловшы"
фильмін тегін кμрді

т‰біндегі Волоколам тас жолын
ќорѓады. Б±л – тарихи шындыќ.
Соњѓы жылдары 28 гвардияшы-
панфиловшылардыњ болѓанына
к‰мєнмен ќарайтындар шыќты.
Ањыз ба, єлде аќиќат па деген
кμзќарастар тайталаса бастады.
Мен білетін бір аќиќат бар. Ол – жа-
уынгерлердіњ Отанѓа деген шексіз
махаббаты,– деді ¦ОС ардагері
М.Подоляков.

Ќайырымдылыќ маќсаттаѓы
кμрсетілімге Ќостанай ќалалыќ ар-
дагерлер кењесініњ тμраѓасы Юрий
Харьяков, запастаѓы генерал-май-
ор Михаил Дєуенов, ¦ОС ардагері
Михаил Подоляков ќатысты.

– Б±л фильмніњ Ќазаќстанѓа тіке-
лей ќатысы бар. Генерал-майор
И.В.Панфилов басќарѓан 316-ат-
ќыштар дивизиясы Алматыда
жасаќталѓан. Ќазаќстандыќ жауын-
герлер ¦лы Отан соѓысы тарихын-
да ќайталанбас ерлік жасап,
жаудыњ болат ќ±рсанѓан машина-
ларына тμтеп берді. Б±л фильм
жастарды Отанды ќорѓауѓа шаќы-
рады. Бізге дейін талай ерж‰рек ба-
тырларымыздыњ болѓанын дєлел-
дей т‰седі. Ќазіргі жастар жања
дєуірдіњ ±рпаѓы. Ќазаќстандыќ пат-
риотизмді балалардыњ бойына да-
рытуды отбасында бастау керек, –
деді запастаѓы генерал-майор
М.Дєуенов.

Суретті т‰сірген
 Баѓдат АХМЕТБЕКОВ.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА

 Ќостанай облыстыќ
жєне Рудный ќалалыќ

балалар ‰йлерініњ
тєрбиеленушілері

"Арман 3D"
кинотеатрында

"28 панфиловшы"
фильмін тегін кμрді.

Аталѓан
ќайырымдылыќ

шарасын "Н±р Отан"
партиясы Ќостанай

облыстыќ филиалы
"25 ж±лдызды к‰н"
жєне "Ризашылыќ"

акциялары шењберінде
±йымдастырды.



Тағдырлы тарих
Тобыл топырағы – небір алмағайып оқиғалардың 

куəсі. ХХ ғасырдың қазаққа көрсеткен құқайының 
барлығы да Қостанай өңірінен айналып өткен жоқ.  
Тарихқа шегініс жасасақ, бабаларымыз ертеден мал, 
егін шаруашылығымен айналысты. Бұған андронов-
тықтар өзен жағалауларына бау-бақша салып, одан 
үлкен өнім алып отырғаны дəлел. Қазіргі Рудный қа-
ласының маңындағы Алексеевка өңірінде алғашқы 
бидай өсіріліпті-міс. Обаған көлінен ежелгі дəуірлерді 
таныс тыратын бірнеше тұрақтар табылды. Лисаков қа-
ласындағы Жоғарғы Тобыл тарихи-өлкетану музейінде 
қола дəуірінің 400-ден аса жəдігері тұр. Мамандардың 
айтуынша, бұл Қазақстандағы қола дəуірінің құмы-
раларын ең көп жинаған музей болса керек. Беріге 
келсек, «Ақтабан шұбырындының» екінші кезеңі, қала 
берді, 1916 жылғы халық қозғалысын бастан өткерді. 
Кейін патша жарлығына сай, «Уақытша ереже» бо-
йы н ша 4 облыс құрылды: Орал, Торғай, Ақмола жəне 
Семей. Торғай облысына бұрынғы «Орынбор қырғыз-
дары облысының» көп бөлігі кірді. Белгілі деректерге 
сүйенсек, Торғай облысының ұйымдастырылуы 1869 
жылдың 11 ақпанында аяқталды. Аймақтың солтүстік 
бөлігі Николаев уезі болып құрылды, ал оңтүстігінде 
Торғай уезі орналасты. Айта кетейік, дəл осы жылдың 
маусымында Ыбырай Алтынсарин уездік басқарма-
ның іс жүргізушілік қызметіне, ауыстырылады. 1879 
жылы облыстық оқу инспекторы болып тағайында-
лады. Ұлт ұстазының Тобыл-Торғай жеріне сепкен 
білім дəні осылай басталды. Алты жылдан соң  қалада 
алғашқы дəріхана ашылған екен. 1913 жылы Қостанай 
мен Оралды байланыстыратын теміржол салынған. 
Міне, осы уақыттан бастап облыс құрудың алғышарт-
тары жасалына бастады.

Отызыншы жылдардың ортасында бұрын Ақтөбе 
облысына қараған Қостанай жеке облыс болып бөлініп 
шықты. Қазақ Автономиялы Республикасының өкіл-
дері Мəскеуге хат жолдады. Ол хатта Қостанай облы-
сын жеке облыс ретінде құруға рұқсат сұрады. Соның 
нəтижесінде 1936 жылы 29 шілдеде Бүкілресейлік 
Орталық Атқару Комитетінің төрағасы Қостанай об-
лысын құру туралы жарлыққа қол қойды. 

Сұрапыл соғыс жылдарында майдан шебіндегі 
бас ты көзір болған Сталинградтың № 7 əскери-авиа-
циялық мектебі Қостанайда орналастырылды. Осы 
оқу орнының 65 түлегі Кеңес Одағының Батыры 
атағына ие болды. Тың жəне тыңайған жерлерді игеру 
ел экономикасына елеулі өзгерістер əкелді. 1954 жыл-
дан 1960 жылға дейін Қостанай облысында 4,3 млн 
гектар жер игерілді. Осы уақыттардан бастап біздің 
облыстан Социалистік Еңбек Ерлері шыға бастады. 
Солардың арасында Жансұлтан Демеев, Иван Рудской, 
Кəмшат Дөненбаева сияқты мақтаныштарымыз бар. 
Бұл жылдар ішінде Қостанай облысы көп нəрсеге қол 
жеткізді. Жаңадан құрылған кəсіпорындардың көбі 
жылдық жоспарды орындай алды жəне тауарды дұрыс 
орнықтырды. «Ремдортехника» бірлестігі, «Больше-
вичка» фабрикасы, қаладағы балық зауыты елге та-
ныла бастады.

Өңірдің өзегі – 
өндіріс

Бүгінде облыстың өнеркəсіп кəсіпорындары 90-нан 
аса өнім түрін өндіреді. Оның арасында темір жентегі, 
электр энергиясы, алтын құймасы, асбесттен бастап, кон-
дитер бұйымдарына дейін бар. 1993 жылмен салысты-
рғанда облыстағы жалпы өнім анау айтарлықтай өсіпті.
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куəсі. ХХ ғасырдың қазаққа көрсеткен құқайының 
барлығы да Қостанай өңірінен айналып өткен жоқ.  
Тарихқа шегініс жасасақ, бабаларымыз ертеден мал, 
егін шаруашылығымен айналысты. Бұған андронов-
тықтар өзен жағалауларына бау-бақша салып, одан 
үлкен өнім алып отырғаны дəлел. Қазіргі Рудный қа-
ласының маңындағы Алексеевка өңірінде алғашқы 
бидай өсіріліпті-міс. Обаған көлінен ежелгі дəуірлерді 
таныс тыратын бірнеше тұрақтар табылды. Лисаков қа-
ласындағы Жоғарғы Тобыл тарихи-өлкетану музейінде 
қола дəуірінің 400-ден аса жəдігері тұр. Мамандардың 
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Қазынасы артып,     
Қостанай облысына 
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         ҚОЙШЫМАНОВ

Елді жау алмайтын, малға жұт келмейтін, шөбі шүйгін, суы 
мол мекен іздеген Асан қайғы Торғай өзенін көргенде: «Ағар 
суы бал татыған, ақ шабағы май татыған жер екен», –  депті. 
Бұл –  бүгінгі астықтың астанасы, жері бай, көдесі май Қостанай 
облысы. Қостанай – астығымен, кенімен, өндірісімен даңқын 
алысқа асырған өңір. Республикадағы астықтың төрттен бірін 
қостанайлық диқандар өсіреді. Экспортқа шығарылатын ұнның 
тағы сондай көлемі біздегі өңдеу кәсіпорындарына тиесілі. 
Қостанай – республикадағы машина өндірісінің көшбасшысы. 
«АгромашХолдинг» және «СарыарқаАвтоПром» зауыттарында 
“Ssang Yong”, “Toyoto”, “Ivego” секілді әлемді аузына қаратқан 
брендтер құрастырылады. Тәуелсіздік алған жылдан бері ауыл 
шаруашылық саласы 23 мың техникамен жаңарған. Үстіміздегі 
жылы 1200 дана техника жаңадан сатып алынды. Осы мақсатқа 
15 млрд. теңге жұмсалды. Мал шаруашылығы, шағын және орта 
бизнес жылдағы қарқынмен дамып келеді. 

раларын ең көп жинаған музей болса керек. Беріге 
келсек, «Ақтабан шұбырындының» екінші кезеңі, қала 
берді, 1916 жылғы халық қозғалысын бастан өткерді. 
Кейін патша жарлығына сай, «Уақытша ереже» бо-
йы н ша 4 облыс құрылды: Орал, Торғай, Ақмола жəне 
Семей. Торғай облысына бұрынғы «Орынбор қырғыз-
дары облысының» көп бөлігі кірді. Белгілі деректерге 
сүйенсек, Торғай облысының ұйымдастырылуы 1869 
жылдың 11 ақпанында аяқталды. Аймақтың солтүстік 
бөлігі Николаев уезі болып құрылды, ал оңтүстігінде 
Торғай уезі орналасты. Айта кетейік, дəл осы жылдың 
маусымында Ыбырай Алтынсарин уездік басқарма-
ның іс жүргізушілік қызметіне, ауыстырылады. 1879 
жылы облыстық оқу инспекторы болып тағайында-
лады. Ұлт ұстазының Тобыл-Торғай жеріне сепкен 
білім дəні осылай басталды. Алты жылдан соң  қалада 
алғашқы дəріхана ашылған екен. 1913 жылы Қостанай 
мен Оралды байланыстыратын теміржол салынған. 
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Міне, осы уақыттан бастап облыс құрудың алғышарт-
тары жасалына бастады.
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құты асқан мекен
– 80 жыл

Астық даласының абызы атанған ғалым-агроном 
Валентин Двуреченскийдің есімі бұл күнде облыстан 
сырт жерлерге де аса танымал. Өйткені, оның «ылғал 
сақтау» немесе «нөлдік» деп аталатын технология-
сы байлыққа бастар кереметтің нақ өзі екенін бəрі 
біледі. Облыста темірден басқа күміс, алтын, боксит, 
асбест, құба көмір, тағы басқа кен түрлері өндіріледі. 
1965 жылы салынған Жітіқара асбест комбинаты – 
Қазақстандағы хризотил-асбест өндіруші жалғыз 
кəсіпорын. Кен алыбы Соколов-Сарыбай комбинаты 
қашаннан республика индустриясының ту ұстаушысы 
болып келеді. Қазақстандағы темір кенінің 90 пайызын 
Қостанай облысы береді. Қазір кен орны жиырма мың 
адамға жұмыс беріп отыр. Соңғы жылдары мұнда бір-
неше инвестициялық жобалар жүзеге асырылды. Ал, 
қазір Сайран Бұқанов басқаратын «Қарқын», Борис 
Князев жетекшілік ететін «Алтынсарин», Олег Дани-
ленконың «Диеві» сияқты көптеген шаруашылықтар 
бидай жəне басқа да дəнді дақылдар өндіруде мол 
тəжірибе жинақтап келеді. Соның нəтижесінде респу-
блика сыртқа шығаратын астық пен ұнның 34 пайызын 
Қостанай облысының бидайы құрайды. 

Облыста соңғы жылдары құс шаруашылығы даму 
үстінде. 2011 жылы Арқалық қаласында «Агроинтер-
птица» құс фабрикасы бой көтерді. Ол қазір жылына 
300 миллион дана жұмыртқа өндіреді. Сондай-ақ, 
Рудный қаласындағы «Жас қанат-2006», Қостанай 
ауданындағы «Жас қанат» бройлер құс фабрикасы, 
Қарабалық ауданындағы «Комсомол құс фабрикасы» 
кəсіпорындары жылына 14 мың тонна құс етін, 65 
миллион жұмыртқа өндіріп отыр.

Еңбегі еленгендер
Ұлт руханиятының бəйтерегі Ыбырай мен Шоқан 

десек, одан беріде бұл топырақта əліппенің атасы Ах-
мет Байтұрсынов өсті. Оның соңынан ерген Алаштың 
ардалары Міржақып Дулатов, Елдес Омаров, Əліби 
Жангелдин, батырлар Амангелді Иманов, Кейкі Кө-
кембайұлы – осы жердің тумасы. Қазақ əдебиетіндегі 
ірі тұлғалардың бірі Бейімбет Майлин, ақын Мəри-
ям Хакімжанова, қазақ театры өнерінің негізін қала-
ушылар Серке Қожамқұлов, Елубай Өмірзақов, Қа-
пан Бадыров, қоғам жəне мемлекет қайраткері Ілияс 
Омаров, аса ірі ғалымдар Манаш Қозыбаев, Өмірзақ 
Сұлтанғазин, ақын-жазушылар Сырбай Мəуленов, 
Ғафу Қайыр беков, Спандияр Көбеев, Петр Черныш, 
композитор Бақытжан Байқадамов болып жалғаса 
береді... 

Қостанай өңірінің спорты туралы əңгіме тіптен 
бөлек. Сергей Беляев 1996 жылы нысана көздеуден 
Олимпиаданың екі мəрте күміс жүлдегері болса, грек-
рим күресінен Сергей Матвиенко əлем чемпионы атан-
ды. Ал биыл аса ауыр салмақтағы боксшы Иван Дычко 
Рио-Де Жанейрода қоладан алқа тағып, еліміздің спорт 
даңқын асыруға үлес қосты. Облыстық шахмат мек-
тебінің тарихы тереңде. Халықаралық гроссмейстер-
лер жақсы пікір білдірген Анатолий Уфимцев – əлемге 

əйгілі шахмат теоретиктерінің бірі. Осы клубтың 
жас шахматшысы Диана Асаубаева жасөспірімдер 
арасында əлем чемпионы атанды. Тəуелсіздіктің 
алғашқы жылдарынан бастап облыста 600-ге тарта 
Қазақстан спорт шеберлері жəне жүзден аса халықа-
ралық спорт шеберлері дайындалған өңірдің əлі де ел 
спортының дамуына үлес қосары сөзсіз. 

Қазыналы өңірдің 
қадамдары

Тағы бір жетістігіміз, 1951 жылы Қостанайда ға-
лымдар суыққа да, жұмысқа да төзімді, ұзын аяқты, 
алысқа шабатын Қостанай жылқысының тұқымын 
шығарды. Қазір «Қазақ тұлпарының» жылқылары ат 
спортынан өтетін халықаралық жарыстарда, арнайы 
көрмелерде талай жүлдені қанжығаға байлап келіп 
жүр. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы 
Нəбидолла Кикебаев бастаған ғалымдар тұяғы қазақ 
даласын дүбірлеткен қазанатын қайта оралту үшін 
ғылыми жұмыстар жүргізіп келеді. 

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемле-
кеттік университеті облыстағы білім беру көшбас-
шысына айналған. Үстіміздегі жылы мұнда əскери 
кафедра ашылып, оқу орнының беделі одан əрі арта 
түсті. Облыста бой көтерген биік үйлер, жаңа ауру-
ханалар, мектептер, балабақшалар дамыған экономи-
каның айнасы іспетті. Ауруханалардың медициналық 
заманауи құралдармен жабдықталуы соңғы жылдары 
едəуір көбейді. Сонымен қатар, шалғай аудандар дəрі-
герлері күрделі операциялар жасаған кезде заманауи 
бейнежабдықтар арқылы облыстық ауруханадағы 
əріптестерінен кеңестер алып отырады. Бұл да ай-
тарлықтай жетістік. Науырзым қорығы 2008 жылы 
ЮНЕСКО-ның Бүкілəлемдік мəдени жəне табиғи 
мұрасы тізіміне кірді. Қорықтың жəне жалпы облыс 
аумағы табиғатының фаунасы да, флорасы да аса бай. 
Мұнда аңның 44, құстардың 282 түрі мекендейді. Ба-
лықтың он шақты түрі бар.

Қазынаға бай Қостанайдың өмірі де берекелі. 
Мұнда түрлі ұлт өкілдерінің ұлттық-мəдени орталығы 
бар. Олар мемлекеттік тілді үйренумен қатар, өз ана 
тілін, салт-дəстүрін ұмытпау үшін түрлі шаралар өт-
кізеді. Елбасы Н.Назарбаев биыл іс-сапармен Қоста-
найда болып, ел экономикасын көтеру жолында тер 
төгіп, молшылық жасап жүрген облыс жұртшылығы-
на алғысын жеткізді. 5,6 миллион тонна астық алған 
диқандарға жоғары баға берді. Қостанай бұйығы тір-
лігімен, ынтымақ-бірлігімен қарқынды дамып, қауқа-
ры артып келе жатқан аймақ. Құт дарыған Қостанайда 
ілгері істер жалғасын таба бермек.

Материал «Қостанай облысы əкімдігінің 
ішкі саясат басқармасы» ММ тапсыры-
сымен дайындалды.

Суреттер газет мұрағатынан алынды.
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əйгілі шахмат теоретиктерінің бірі. Осы клубтың 
жас шахматшысы Диана Асаубаева жасөспірімдер 
арасында əлем чемпионы атанды. Тəуелсіздіктің 
алғашқы жылдарынан бастап облыста 600-ге тарта 
Қазақстан спорт шеберлері жəне жүзден аса халықа-
ралық спорт шеберлері дайындалған өңірдің əлі де ел 

Тағы бір жетістігіміз, 1951 жылы Қостанайда ға-
лымдар суыққа да, жұмысқа да төзімді, ұзын аяқты, 
алысқа шабатын Қостанай жылқысының тұқымын 
шығарды. Қазір «Қазақ тұлпарының» жылқылары ат 
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көрмелерде талай жүлдені қанжығаға байлап келіп 
жүр. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы 
Нəбидолла Кикебаев бастаған ғалымдар тұяғы қазақ 
даласын дүбірлеткен қазанатын қайта оралту үшін 

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемле-
кеттік университеті облыстағы білім беру көшбас-
шысына айналған. Үстіміздегі жылы мұнда əскери 
кафедра ашылып, оқу орнының беделі одан əрі арта 
түсті. Облыста бой көтерген биік үйлер, жаңа ауру-
ханалар, мектептер, балабақшалар дамыған экономи-
каның айнасы іспетті. Ауруханалардың медициналық 
заманауи құралдармен жабдықталуы соңғы жылдары 
едəуір көбейді. Сонымен қатар, шалғай аудандар дəрі-
герлері күрделі операциялар жасаған кезде заманауи 
бейнежабдықтар арқылы облыстық ауруханадағы 
əріптестерінен кеңестер алып отырады. Бұл да ай-
тарлықтай жетістік. Науырзым қорығы 2008 жылы 
ЮНЕСКО-ның Бүкілəлемдік мəдени жəне табиғи 
мұрасы тізіміне кірді. Қорықтың жəне жалпы облыс 
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мұрасы тізіміне кірді. Қорықтың жəне жалпы облыс 
аумағы табиғатының фаунасы да, флорасы да аса бай. 
Мұнда аңның 44, құстардың 282 түрі мекендейді. Ба-

Қазынаға бай Қостанайдың өмірі де берекелі. 
Мұнда түрлі ұлт өкілдерінің ұлттық-мəдени орталығы 
бар. Олар мемлекеттік тілді үйренумен қатар, өз ана 
тілін, салт-дəстүрін ұмытпау үшін түрлі шаралар өт-
кізеді. Елбасы Н.Назарбаев биыл іс-сапармен Қоста-
найда болып, ел экономикасын көтеру жолында тер 
төгіп, молшылық жасап жүрген облыс жұртшылығы-
на алғысын жеткізді. 5,6 миллион тонна астық алған 
диқандарға жоғары баға берді. Қостанай бұйығы тір-
лігімен, ынтымақ-бірлігімен қарқынды дамып, қауқа-
ры артып келе жатқан аймақ. Құт дарыған Қостанайда 

Материал «Қостанай облысы əкімдігінің 
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¦лт болашаѓыныњ
баѓыты

Мен де бір Аллаѓа сыйынып,
атамныњ μлењдерін оќып келемін.
"Кел, балалар, оќылыќ!" μлењін
бала-баќшадан естіп, балбμбек
кезімнен жаттап келе жатќан
с‰йікті μлењім.

¦стаз атамыздыњ ќазаќтыњ
ќара домалаќтарын оќу-білімге
шаќыру ‰шін шыѓарѓан μлењі.
Ќаладан ќарапайым ауылѓа кел-
ген жас ±стаз еді. Оќуѓа тарту ‰шін
ат арбамен ауыл аралап, он тμрт
баланы жинап, ќыстыњ ќаќаѓан
аязына ќарамай мектеп ашып,
оќуѓа тартќан жоќ па?

Кеше ѓана бастауышпен ќош
айтысып, б‰гінде бесінші сынып-
та оќимын. Бастауышта алѓаш
сабаќ берген Алтын, Гулгаш апай-
ларѓа алѓысым шексіз, оларѓа

к‰нде айта беретін шаѓымды орта
буынѓа μткенде азайтады екенсіњ.
Аты да, заты да таныс емес
пєндер ќосылды. Ыбырай ата-
мыздыњ "Оќыѓанды кμњілге,
ыќыласпен тоќылыќ" деген μлењ
жолдары мен айтќан мысалдар-
мен сабаќтасып жатќандай...
Бастауыштаѓы сабаќ берген апай-
ларымды айтќан себебім, "Кел,
балалар, оќылыќ" деп  олар да
Ыбырай атамыздыњ ізімен кμше
бойы ‰йлерді аралап, ±стаздыќ
жолын ±станып, алпыс шаќты ба-
ланы оќуѓа шаќырды.

Сабаќтарда "Сауысќанныњ та-
маѓы шоќуменен табылѓан" деп
Ыбырай атамыздыњ таѓылымы
мол єњгімелерін ±стазымыз ай-
тып,  бізді  білімге, ењбекке ‰ндеп,

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН –  175 ЖЫЛ

Ќазаќ халќыныњ  тарихында
аса кμрнекті орын алѓан  т±лѓалар-
дыњ бірі – Ыбырай Алтынсарин.
Ол єсіресе ќазаќтыњ аѓартушы-
лыќ  тарихында жєне ±лттыќ мек-
тебініњ ќалыптасуында терењ із
ќалдырды. Оѓан 1860 жылы
Орынбор бекінісінде Торѓай ќазаќ
балалары ‰шін мектеп ашу  тап-
сырылады, єрі сол мектепке
орыс тілініњ м±ѓалімі  болып
белгіленеді. Ыбырай атамыз-
дыњ μзініњ б‰кіл μмірін арнаѓан
аѓартушылыќ-педагогтік  ќыз-
меті осылай басталды. Ол тіке-
лей  μзініњ  араласуымен ха-
лыќтан жинаѓан  ќаржыѓа мек-
теп ‰йін жєне интернат сал-
дырды. Ыбырай оќу-аѓарту
ж±мыстарын одан єрі жандан-
дырып Елек, Ќостанай, Торѓай,
Ырѓыз уездерінде  бір-бірден
екі  кластыќ орыс-ќазаќ мектеп-
терін ашады. Оларды оќу-
ќ±ралдармен жабдыќтайды.
Єсіресе, ќазаќ халќыныњ
кμшпелі μмір  салтын ескеріп,
Ресейдіњ  халыќ аѓарту  ж‰йе-
сіне жања  ‰лгідегі  білім беру
тєсілін ±сынады. 1888 жылы 10
сєуірде Омбыда бастауыш мек-
тептер ‰шін ќазаќ  жастарынан
оќытушылар  даярлайтын  м±ѓал-
імдер  мектебі ашылады. Ыбырай
Алтынсарин м±нан кейін ќазаќ
жастары  арасынан экономика,
ауыл  шаруашылыѓы, ќолμнер  са-
лаларына ќажетті мамандар да-
ярлайтын училищелер ашуѓа кμп
к‰ш ж±мсайды. Тіпті,  Ќостанай-
дан  ашылатын ауыл шаруашы-
лыќ  училищесіне μзініњ иелігін-
дегі жерін  беретіні  туралы  μсиет

ќалдырады. Ыбырайдыњ ќазаќ
ќыздары ‰шін Торѓайда, Ќоста-
найда, Ќараб±таќта, Аќтμбеде
мектеп-интернат аштыруыныњ
тарихи мєн-мањызы зор болды.
"Ќазаќ хрестоматиясы" атты
оќулыќ,  "Ќазаќтарѓа орыс тілін
‰йретудіњ бастауыш ќ±ралы" атты
дидактикалыќ оќу ќ±ралын жазды.
Б±л кітаптарындаѓы жастарды
отанс‰йгіштікке, ењбекке, адам-

гершілікке тєрбиелейтін ѓибратты
шыѓармалары ешќашан да μзініњ
мєн-маѓынасын  жоймасы аныќ.
Тек ќана оќу-аѓарту  ж±мыстары
емес, ±стаз сонымен бірге сол кез-
дегі ќоѓамдыќ-саяси μмірге де
белсене араласып, ѓылым-
білімге, ењбек пен μнерге, дінге,
этнографияѓа ќатысты маќала-
лар жазѓан.

Ыбырай Алтынсарин μзі аш-
ќан мектептерде ана тілініњ таза
оќытылуына кμњіл бμліп, тілашар
ретінде халыќтыњ ауыз  єдебие-
тін пайдаланып, μзі де  ±рпаќ

єрбір мектебі балаларды білім
нєрімен сусындатып ќана ќой-
май, тєрбиені де ќоса бере
білген. Ќазаќ ќыздарына ќамќор-
лыќ танытып, ќыз балалар
оќитын мектеп-интернатын да са-
лѓызды. Ќазаќ хрестоматиясы
оќулыѓы ќазаќ балалары ‰шін
таптырмас білім кμзі, нєрі болды.
¤лењдері мен єњгімелері тєлім-
тєрбиеге толы. Б±л шыѓармалар-
дыњ єрќайсысы татулыќќа,
бірлікке, ынтымаќќа, білімге,
оќуѓа, ќайырымдылыќќа, адам-
гершілікке шаќырады. Жазѓан єр
єњгімесінде терењ ой бар.  Ќазаќ-
тыњ жанашыры, елім, ±лтым деп
соќќан ж‰регі ќазаќ балалары-
ныњ ешкімнен кем болмауын,
ќазаќ елініњ басќа елдермен те-
резесі тењ мемлекет болуын ањса-
ѓан.  Арада ќаншама жыл μтсе де
Ы.Алтынсаринніњ аты мєњгіге, єр
ќазаќтыњ ж‰регінде ќалуы тиіс
деп ойлаймын.  Ыбырай Алтын-
саринніњ аруаѓы алдында ќарыз-
дармыз, μйткені ол бізді оќуѓа ша-
ќырып, ќазаќ балалары ‰шін мек-
теп ашып, бізді біріктіріп, ќарањ-
ѓылыќтыњ не екенін біліп, к‰н сєу-
лесіне кμз ашып, білімніњ не
екенін т‰сіндірді, білімніњ мањыз-
дылыѓы мен ќажеттілігін кμрсетті.

Ќазіргі тањда Ы.Алтынса-
ринніњ есімі берілген мектептер,
жоѓарѓы оќу орындары, кμше,
аудан, ауылдар μте кμп. Б±л ба-
бамызѓа деген ‰лкен ќ±рмет деп
білемін.

А. ИБРАЕВА,
Ы. Алтынсарин атындаѓы

Обаѓан орта мектебініњ
директоры.

Алтынсарин ауданы.

сабамызѓа т‰сірген кездері де
болды.

"Надандыќтыњ белгісі – Еш
аќылѓа жарымас, Жайылып
ж‰рген айуандай, Аќ, ќараны та-
нымас. Аяњшыл ат арымас, Білім
деген ќарымас", – деп  Ыбырай
атамыз ќазіргі ХХІ ѓасырда бізге
"білім алып, білікті маман, еліњніњ
наѓыз азаматы бол, μнер-білім
ќумасањ, аќ-ќараны ажырата ал-
май ќаласыњ, надан боласыњ"
дегендей. Оќи т‰ссењіз Ыбырай
атамыздыњ μлењі ќазіргі уаќытпен
‰ндесіп т±рѓандай.  ¦лы ±стаз ата-
мыздыњ басќа да μлењдері
μміршењ. Аќ ќаѓаз бетіне бєрін
сыйдырып жаза да алмайсыњ.
Алдаѓы уаќытта єр μлењін зерт-
тегім келеді. Енді мына μлењ жо-
лымен эссемді тємємдасам
деймін. "Жμн білмеген наданѓа,
Ќыдыр ата дарымас". Осы жолда-
рына ‰њілсек, "оќушылар оќыма-
сањдар, ізденбесењдер, жарату-
шы иеміз, ата-бабамыздыњ рухы
риза болмайды" деп т±рѓандай.
Ендеше, Ыбырай атам μз ќолы-
мен ќалаѓан мектептіњ шєкірті
болѓандыќтан, μлењдерін мєнер-
леп оќып, жаттап ќана ќоймай
мазм±нына зер салып отыруды
міндетім деп санаймын.

Жамбыл Н¦РАЛЫ,
Ы.Алтынсарин орта

мектебініњ оќушысы.
Жанкелдин ауданы.

"Кел, балалар, оќылыќ!"
μлењініњ  μміршењдігі

  Эссе

Даланыњ дара
±стазы

тєрбиесіне арналѓан  єдеби шы-
ѓармалар жазды. Сол єдеби шы-
ѓармалары  арќылы μз заманы-
ныњ  μзекті мєселелерін  кμтеруге
к‰ш салды. Ыбырай мектеп ашу
ісімен ѓана шектеліп ќалмады. Ол
сол  мектептердегі тєлім-тєрбие,
оќу ж±мысына  айрыќша мєн
берді. Оќу-тєрбие ісін жања  ба-
ѓытта  ±йымдастырды. Б±л ретте
ол  м±ѓалімніњ атќаратын рμлін

жоѓары  баѓалады.
"Халыќ  мектептері ‰шін
ењ керектісі – м±ѓалім,–
деп жазды ол. – Тамаша
жаќсы  педагогика  ќ±-
ралдары да, ењ жаќсы
‰кімет б±йрыќтары да,
єбден м±ќият т‰рде
ж‰ргізілетін  инспектор
баќылауы да м±ѓалімге
тењ келе  алмайды".
Ыбырай туѓан  халќын
ерекше с‰йді, оныњ  бо-
лашаѓына зор сеніммен
ќарады. Сондыќтан
халыќ аѓарту ісін айрыќ-
ша  шабытпен ж‰ргізді.

Елдігіміздіњ кепілі,
мемлекетіміздіњ ќауіп-

сіздігі,  мемлекеттік тілдіњ баѓы
жануы, ќоѓамда ±лтаралыќ  сый-
ластыќ, ынтымаќ пен  бірлік  саќта-
луыныњ алѓышарттарыныњ  бірі –
ќазаќ  мектебініњ ќуатты болуы
екендігі дау  тудырмас аќиќат.
Сондыќтан  мыњдаѓан жылдар
бойы тірнектеп жиѓан  халыќтыњ
рухани мол  м±расы єлемдік озыќ
‰лгілермен астасып, б‰кіл оќу-
тєрбие беру  ќызметіне  негіз  бо-
луын ойластыру ќажет. Ќазіргі
заманымыздыњ талабы осы.

Шолпан  ОРЫНБАЕВА.
Лисаков ќаласы.

Ы.Алтынсарин – ќазаќтыњ
біртуар азаматтарыныњ бірі. ¦лы
педагог, аѓартушы,   балалар єде-
биетініњ атасы, ќазаќ халќыныњ
дара ±стазы Ы.Алтынсарин 1841
жылдыњ 20 ќазанында д‰ниеге
келді. Биылѓы жылы ±лы бабамыз
175 жасќа толып отыр. Педагог-
тыњ мерейлі мерейтойын Ќазаќ-
стан бойынша атап μтуде. Осы ме-
рейлі тойдан Ы.Алтынсарин атын-
даѓы Обаѓан орта мектебі де тыс-
ќары ќалмады. Аудан мектептері
м±ѓалімдеріне арналѓан ашыќ, ко-
учинг сабаќтары μтті, оќушылар
арасында Ыбырай оќулары,
Ыбырай єњгімелерінен сахналыќ
кμрініс, кμрме ±йымдастырылды.
Елімізге есімдері танымал аќын-
жазушылар Серікбай Оспанов,
Наѓашыбай М±ќатов, Ќуаныш Ор-
манов сынды аѓаларымыз шаќы-
рылып, оќушылар жєне ±стаздар-
дыњ ќатысуымен дμњгелек ‰стел
μтті. Б±л аталѓан іс-шаралармен
ж±мыс тоќталѓан жоќ. Атамыздыњ
туѓан к‰ні ќарсањында Щербаков
орта мектебіндегі м±ражайына,
Щербаков ауылындаѓы ескерткіш-
іне, Ыбырай ќ±дыѓына жєне кесе-
несіне барып таѓзым жасадыќ.
Мектеп оќушыларына арналып
семинар μтті.

¤з заманыныњ беделді адамы,
т±њѓыш педагог Ы.Алтынсарин
ќазаќ елі ‰шін μшпес м±ра ќал-
дырды. Атасы Балѓожа биден та-
ѓылымы мол, терењ тєрбие алѓан
Ыбырай жан ж‰регімен баланы
жаќсы кμре білген. ¤нер-білімніњ
ќандай жолѓа апаратынын, ќан-
дай маќсатќа жетелейтінін сол
кезде т‰сінген дара ±стаздыњ
ќазаќ балалары ‰шін ашќан
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кезењ не болмаса єлеуметтік
ќ±былыстар μзініњ дарынды ±лда-
рын жарыќќа шыѓаратынын
ањѓарѓан боларсыздар. Алаштыњ
ардаќты  ±лдарын алайыќ, Ахмет,
Міржаќып,  одан  бері Сєкен,
Бейімбет, Ілияс ‰ш арыс ше?
Ќай-ќайсысын алмайыќ, єрќай-
сысы да μз уаќытыныњ, заманы-
ныњ т±лѓасы. Олардыњ μшпес

м±расы, таѓылымы  жањарып,
жетіліп, жања ќырынан баѓа
беріліп, ±рпаќтан-±рпаќќа жал-
ѓасып, елдіњ тарихи, мєдени
μміріне елеулі ыќпалын тигізіп
келеді. Халќымыздыњ сондай
алып т±лѓаларыныњ бірі, аѓарту-
шы-педагог – Ыбырай Алтынса-
рин. Ол жањашыл аѓартушы ѓана
емес, халќымыздыњ  інжудей
асыл жырлары мен  тєрбиеге
толы ањыз єњгімелерін жете
білген, соныњ барлыѓы т‰птеп
келгенде єњгімелеріне негіз бол-
ды деп айтуѓа болады. Ыбырай
Алтынсарин атамыз ќазаќтыњ
ќара домалаќтарын білім алуѓа
шаќырып, заманадан кенже ќал-
мауын, ±лт келешегін ойлап мек-
тептер ашты.

¤зі ашќан мектептерде ана
тілініњ таза оќытылуына кμњіл
бμліп, тілашар ретінде халыќтыњ
ауыз єдебиетін пайдаланып,
±рпаќ тєрбиесіне арналѓан
єдеби шыѓармалар жазды.  Оныњ
єрбір єњгімесі  жас μркендерімізді
тєрбиелі, ењбекќор, μнегелі бо-
луѓа ‰ндейді. Сол кездегі жазѓан
єњгімелері б‰гінгі к‰ні де мањыз-
ды. Ы.Алтынсаринніњ б±л  тєрбие-
лік идеясы ќазіргі кезде де ауадай
ќажет екендігі белгілі.

Оныњ мазм±нды да маѓыналы
єсем лирикалыќ μлењдері, ќысќа
да єсерлі єњгімелері ќазаќ єде-
биетініњ тарихында μшпес орын
алады. Ыбырайдыњ єдеби ењ-
бектерініњ жинаѓы "Ќазаќ хресто-
матиясы" (1879) аѓартушылыќ
маќсатта жазѓан єйгілі екі μлењі-
мен ашылды. Аќын б±л μлењ-
дерді μз кезінде "Сμз басы" деген
атпен алѓан. Ќазір б±л μлењдер
"Кел, балалар, оќылыќ", "¤нер-
білім бар ж±рттар" деген атаулар-
мен мєлім. Ол халыќ аѓарту ісіне

арнаѓан єдеби туындыларында
оќу-білімді насихаттаудыњ ±тым-
ды єдісініњ ќажеттігін кμрсетті.
Оќу-білімнен кенже т±рѓан халыќ
‰шін ѓылым мен техниканыњ жет-
істіктерін насихаттай алатын
ќысќа кμлемдегі поэтикалыќ шы-
ѓармалардыњ айрыќша ±тымды
екенін терењ сезінді. Ќазаќ жас-
тарын білім алуѓа, мєдениеттіњ
жања дєст‰рлерін игеруге, бойѓа

сіњіруге шаќырды. Ы.Алтынсарин
сол кездіњ μзінде де оќытуды
т‰рлі єдіс-тєсілдер арќылы
игертіп, тілді ‰йренудіњ де μзекті
мєселе екендігіне ерекше мєн
берген.

"¤нер-білім бар ж±рттар" μле-
њінде сол т±стаѓы ѓылым мен тех-
никаныњ ењ басты жањалыќтары
толыќ ќамтылып, μнер мен
білімге ќолы жеткен халыќтыњ
экономикалыќ жаѓынан озыќты-
ѓын єр салада кμрсетеді ("Сарай
салѓызды", "Айшылыќ алыс жер",
"Кμзіњді ашып ж±мѓанша", "Ќ±стай
±шу", "Балыќтай ж‰зу", " ¤нер –
жігіт кμркі", "Сіздерге бердім ба-
тамды" т.б.). Б±л μлењнен біз
ќазіргі аќпараттандыру єлемін,
техниканыњ шарыќтаѓан шаѓын,
"жылдам хабар алѓызѓан" желілік
байланысты кμріп отырмыз.
Ыбырай Алтынсаринніњ бірќатар
μлењдері єлеуметтік мєселелер-
ге арналѓан. Б±ѓан "¤сиет μлењ-
дер", "Єй жігіттер" тєрізді μлењ-
дерін атауѓа болады. М±ндай
μлењдері биік адамгершілік
т±рѓысынан ±рлыќ-ќарлыќты, ас-
тамсу, єділетсіздікті сынап, ескі
салттардыњ зияндыѓын кμрсетіп,
адал ењбектіњ, адамгершілік
мінез-ќ±лыќтыњ артыќшылыќта-
рын бейнелейді.  ¦лаѓатты ±стаз-
дыњ μз дєуірінде білім беру са-
ласындаѓы жањалыѓы сол,  м±ѓа-
лімдер  балаларды оќытќанда
оларѓа т‰сінікті нєрселерді ‰йре-
туден бастау керек,  жењілден
к‰рделіге ќарай оќыту ж‰йесі сол
секілді жас ерекшеліктері мен
ќабілеттері ескерілуі керектігі
жайлы айтќаны б‰гінгі к‰ні де
μзекті. Сондыќтан да "¤рлеу"
біліктілікті арттыру ±лттыќ орта-
лыѓы" акционерлік ќоѓамыныњ
филиалы Ќостанай облысы бой-
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"¤нер-білім бар ж±рттар"  деп
μнер мен білімніњ шыњын баѓын-
дыруды маќсат т±тќан т±њѓыш пе-
дагогымыз Ыбырай Алтынса-
ринніњ 175 жылдыѓына орай
аудандыќ орталыќ балалар кітап-
ханасы "¦лы т±лѓа – Ы. Алтынса-
рин" атты єдеби-сазды ќойылым
μткізді.  Іс-шараѓа ауданымыздыњ
Ы Алтынсарин атындаѓы жалпы
білім беретін орта мектебініњ
2-сынып оќушылары  жєне сынып
жетекшісі Г‰лмира Кењесќызы
атсалысты.

¦лылар ±лаѓатын  ‰лгі еткен
білікті ±стаздар мен білімді жастар
Ыбырай єлемін асќаќтатып, шы-
ѓармаларын талдап, μлењдерін
оќыды. Кітапхана мамандары
оќушылармен бірлесіп жас оќыр-
мандарѓа єњгіме жанрыныњ ерек-
шелігін айта отырып, Ы.Алтынса-

Сахнада – Ыбырай єњгімелері
рин єњгімелерініњ таќырыптарын,
идеясын, ќоѓамдыќ мєнін т‰сіндіру,
мазм±ны, шынайы μмірден алын-
ѓандыѓына назар аударту, єњгіме
кейіпкерлерініњ мінез-ќ±лыќтарын,
іс-єрекеттерін талдау арќылы
адамгершілікке, адалдыќќа, мейі-
рімділікке, ќамќорлыќќа шаќыру,
тарту маќсатында  ¦лы ±стаздыњ
"Жан-жануарлардыњ таласуы",
"Малды пайдаѓа жарату" атты
єњгімелерінен ќойылым ќойды.
Оќушылар μздерініњ кейіпкерлерін
бар ынтасымен ойнады. Міне,
осындай тєрбиелік мєні бар ша-
рамыз арќылы оќушыларды єр істі
ойланып аќылмен жасауѓа, кішіге
ќамќор болуѓа, ата-анасын сыйлап
ќ±рмет т±туѓа, ењбекќор болуѓа ша-
ќырары сμзсіз. Ал, т±њѓыш ±лт  ±ста-
зыныњ єдебиет єлемімен  енді  та-
нысќан оќырмандар  Алтынса-

Айќарма бет
"Ќостанай облысы єкімдігініњ

ішкі саясат басќармасы" ММ
тапсырмасымен дайындалды.

Єзірлеген Г.Саѓитова

ынша педагогикалыќ ќызметкер-
лердіњ біліктілігін арттыру инсти-
туты да аѓартушы-педагог  Ы.Ал-
тынсаринніњ туѓанына 175 жасќа
толуын  атап μтуді назардан тыс
ќалдырѓан жоќ. ¤њір м±ѓалімде-
ріне институтта ±йымдастырыл-
ѓан курс сабаќтарында, оќыту
семинарларында  Ы.Алтынса-
ринніњ педагогикалыќ кμзќарас-
тары,  білім мазм±нындаѓы пєндік

тєсіл принциптері, ењбек пен ру-
хани тєрбие (Ыбырай єњгімеле-
рі бойынша), Алтынсаринніњ
єдеби м±расындаѓы оќыту мен
тєрбиеніњ дидактикалыќ ќаѓида-
лары секілді мєселелер ќамты-
лып дєрістер оќылды. Практика-
лыќ ж±мыстар ±йымдастырыл-
ды. Сонымен бірге облысымыз-
даѓы Ы.Алтынсарин атындаѓы
мемориалдыќ м±ражайымен
бірлесіп "Ы. Алтынсарин – педа-
гог, аѓартушы" кμрме мен оќула-
ры μтті. ¦стаздарымыз Ыбырай-
танушы ѓалым аѓаларымызбен
кездесті.  Ќазаќстан Республика-
сы Білім жєне ѓылым ми-
нистрлігініњ Ы.Алтынсарин атын-
даѓы ¦лттыќ білім академиясы
¦лы ±стаздыњ  туѓанына 175 жыл
толуына байланысты халыќара-
лыќ конференция μткізген-ді.
Осы ‰лкен жиынныњ маќсаты –
Ы.Алтынсаринніњ педагогтік
м±расын зерделеу бойынша
тєжірибе алмасу, оныњ идеяла-
рын ќазіргі білім беру ж‰йесінде
ж‰зеге асыру.

Ќорыта келгенде, Ыбырай
Алтынсарин – аѓартушы-педа-
гог, ќазаќ балалар єдебиетініњ
негізін салушылардыњ, тіл таза-
лыѓы ‰шін к‰рескендердіњ бірі.
Кμрнекті єдебиетші ѓалым
Ќ.Ж±малиев μзініњ "ХVІІІ-ХІХ
ѓасырлардаѓы ќазаќ єдебиеті"
деген ѓылыми-зерттеу ењбегінде
"ХІХ ѓасырда ќазаќ даласынан
шыѓып, орыс, Еуропа мєдение-
тіне ќолы жеткен оќымысты,
халыќ аѓартушысы дєрежесіне
кμтерілген єрі педагог, єрі аќын-
жазушы Ыбырай Алтынсаринніњ
μз халќыныњ келешегі ‰шін істе-
ген ењбегі зор", – деп баѓа бе-
реді.

Ж.К¤ПЖАСАРОВА.

Уаќытпен ‰ндескен

т±лѓа

ринніњ таза да мμлдір, кєусар б±ла-
ѓынан  рухани к‰ш-жігер алып тар-
ќасты.   Ыбырай атамыздыњ єњгіме-
лер єлеміне саяхат жасаѓан жас
кμрермендер мен ќатысушылары-
мыз зор ќызыѓушылыќпен тыњдап,
μздерініњ пікірлерімен бμлісті.
Оќушылар μздері дайындаѓан єн-
билерін ±сынды. Кеш соњыњда
кітапхана директоры  Рая Єлма-
ѓамбетова сμз сμйлеп,   мектеп
оќушыларына  жєне ±стаздарѓа
алѓысын білдірді. Ќойылымѓа
ќатысќан оќушыларѓа сыйлыќќа
кітаптарды тарту етті.

Зарина М¦САБАЕВА,
аудандыќ орталыќ балалар

кітапханасыныњ мењгерушісі.
Аманкелді ауданы.



7 желтоќсан 2016 жыл 8

Ќостанайдан  єуе  лайнерімен Астанаѓа жеттік. Бізді,
еліміздіњ облыстарындаѓы  жергілікті БАЌ μкілдерін  ар-
найы шаќырѓан – "Астана Экспо-2017"  ¦лттыќ компания-
сы. Б±л шаќыртуды  біз ќуана ќабылдадыќ, себебі – аты
кμп айтылѓанымен, затын кμп біле бермейтін ж±ртќа
кμзбен кμріп, ќолмен ±стап дегендей болашаќ кμрменіњ
ќандай болатынынымен етене танысып, білу.  Айтќандай-
аќ, кμргендеріміз бізді тєнті етті.

Жалпы "Кμрме Астананыњ ќай жерінде екен?" – деген
б±рын кμрмеген кμпшіліктіњ кμкейіндегі сауалѓа айтайыќ:
біз орналасќан "Ibis Astana" ќонаќ ‰йінен ќозѓалѓан авто-
бус  Орынбор-Т±рар Рысќ±лов-Ќабанбай батыр-Хусейн
Бен Талал кμшелерімен аралатып апарды. Міне біз атын
атаѓан кμшелердіњ аумаѓында ќоныс тепкен.

Біз келгенде аты  шулы "Астана Экспо-2017" ќалашы-
ѓында  дайындыќ  ќызу ж‰ріп жатыр екен.  Єп дегеннен-
аќ кμрме компаниясыныњ бас офисіндегі таныстырылым
макеті біраз жайдан хабардар етті. Ќ±рылыс телімініњ
жалпы ауданы – 173,4 гектар болса, соныњ ішінде кμрме
павильондарыныњ ауданы – 25 гектарды алып жатыр. Ал
компьютер арќылы басќарылатын осы кμрме ќалашыѓы-
ныњ макеті   ѓажайып ертегілер ќаласын кμз алдыњызѓа
єкеледі.

Офистегі єсерлі таныстырылымнан кейін бізді ЭКСПО-
ныњ басты ѓимараты – озыќ технологияларды пайдалану
арќылы сфера т‰рінде салынѓан Ќазаќстанныњ ±лттыќ
павильонына єкеліп кμрсетті. Б±л шынында да  бірегей
ќ±рылыс болып шыќты. М±ныњ бірегейлігі – заманауи

ќ±рылыс технологиясымен (нанакерамика) салынѓан-
дыѓы. Биіктігі стандартты, сегіз метрлік кμрме павильон-
дарда арнайы сањылау-консольдер ќалдырыпты. Кейін-
нен б±л осы павильонды екі ќабатќа бμлуге м‰мкіндік
береді. Шетелдік ќ±рылыс материалдары ќыста суыќ
μткізбейді, жазда ыстыќќа тμзімді єрі дыбыстарды оќша-
улайтын екі ќабатты берік шыныдан т±рѓызылыпты. Б±л
жерде кμрменіњ басты ±раны "жасыл технологияныњ" ай-
ќын бір кμрінісі десе де болады. Кμрме ѓимараттарыныњ
тμбелері к‰н батареяларымен жараќталмаќ. Кейбір ќ±ры-
лымда электр энергиясын μндіретін турбиналар орнаты-
лып  жатыр.  Сондай-аќ,  жер астынан жылу немесе сал-
ќындату технологиясы игерілуде. Біз кμрме ашылѓанда

барлыќ экотехнологияларды ж±мыс істеп т±рѓан жаѓдай-
да толыќќанды кμрсететін боламыз дейді компания ма-

мандары.
– Мына шар – єлемдегі ењ ‰лкен шар болатыны аныќ.

Б±л біздіњ ѓаламшар мен "Астана  ЭКСПО-2017" кμрмесініњ
нышаны. М±ндай ѓажайып ѓимарат жасау – президент
Назарбаевтыњ идеясы – дейді мамандар бірауыздан. –
Ќазаќ павильоны – орталыќ, оныњ айналасында – халыќ-
аралыќ павильондар. Б±л бірегей єрі сиќырлы  шар жар-
тылай шарлармен жабылып жарќылдайды жєне ол "те-
ледидарѓа" айналѓанда μз кμзіњізге сенбей тањѓалатын
боласыз. Сонау ѓарыштан да айќын кμрінбек!

Б±л ѓимаратта єлемдегі озыќ технологиялар мен ќоса
ќазаќтыњ тарихы мен мєдениетініњ музейі паш етілмек.
Сондай-аќ  халыќаралыќ, таќырыптыќ жєне корпоративтік
павильондар, сауда – ойын-сауыќ орналасатын ѓимарат-
тарды кμрдік.

Кμрме аумаѓындаѓы нысандардыњ ішінде  ‰йіріле са-
лынѓан т±рѓын ‰йлердіњ сыртќы келбеті бірден кμз  тарта-
ды екен. Бірінен-бірі μткен, ж±тынып т±р. Компаниядаѓы
осы саланыњ μкілдері бізге бір ‰йге кіріп, пєтерлерді кμріп
шыѓыњыздар деп жол кμрсетті. Шынында да пєтерлердіњ
бір-екеуін аралап шыќтыќ. Бμлмелері бμлек-бμлек, жарыќ,
м±нтаздай таза. Ішінде тμсек-орын, ас жабдыќтары,
т±рмысќа ќажетті заттардыњ кμпшілігі бар. Заманауи та-
лапќа сай талѓамнан шыѓатындай етіп жабдыќталѓаны

кμрініп т±р.
Дияс Єзбергенов (департамент басшысы):
Кμрмеге ќатысатын мемлекеттіњ адамдарына уаќыт-

ша т±ру ‰шін кμрме ќалашыѓы аумаѓында  42  жалѓа бері-
летін заманауи т±рѓын ‰й салынды. Онда 1374 пєтер бар.
Орта есеппен пєтердіњ жалдау аќысы  айына  577 мыњ-
нан 1 миллион 78 мыњ тењгеге дейін. Б±л аќыѓа т±рмыс-
тыќ ќызметтіњ кμрсетілетін кμптеген т‰рлері, мысалы кір-
ќоњды жуу, кμлік т±раѓына дейінгі ќызметтер кіреді. От-
басымен келіп ќызмет ететіндерге барлыќ ќолайлы жаѓ-
дай жасалѓан. Демалыс жєне спорт, балалар ойнайтын
алањдар бар. Мысалы, Франция комиссары μз отбасы-
мен келіп т±рмаќ. Кμрме толыќ аяќталысымен б±л пєтер-
лер зањ талаптарына сєйкес азамттарѓа сатылып, ‰й са-
луѓа ж±мсалѓан шыѓын мемлекетке μтелмек. Ќазір осы
ќ±рылысќа 40 миллиард тењге ж±мсалыпты.

Кμрме аяќталѓаннан кейін салынѓан павильондар мен
басќа да нысандар жандана т‰спек. "ЭКСПО-2017" жоѓа-
ры технологиялыќ инфраќ±рылым базасында ерекше
мєртебеге ие "Астана"  ќаржы орталыѓы ќ±рылады.

Жалпы ќазаќстанныњ барлыќ μњірінен келген єріптес-
теріміздіњ кμкейіндегі  к‰пті сауал:  кμрме кеткен шыѓын-
ды аќтай ма? Елімізге наќты ќандай пайда єкелмек?
"Pixos President Astana" ќонаќжайыныњ  ORDA  залында
"Астана Экспо-2017" ¦лттыќ компаниясы басшылары
пресс тур журналистерімен  баспасμз мєслихатында
осындай сауалдарѓа да жауап берді. Компания тμраѓа-
сыныњ орынбасары  Єлішер Пірметов кμрме хаќында
жалпы сипаттама-т‰сінік берді.

– Кμрмеге дайындыќ ж±мыстары белгіленген кесте
бойынша ж‰ргізіліп, кμздеген межелерге жетіп келеміз.
Негізгі нысандардыњ ќ±рылысы  аяќталды.  Кμрмеге ќаты-
сатын елдердіњ алѓашќылары  осы желтоќсаннан  орна-
ласуды  бастамаќ ниетте, – деді ол.  Б±л еліміздегі тех-
ника саласын дамытуѓа серпін береді. Ќазаќстанда ба-
лама энергия кμздерін пайдаланатын аймаќтар бар. Мы-
салы, Алматы ќаласыныњ мањында жер асты ыстыќ су-
лары бар, Жоњѓар ќаќпасынан жел энергиясын алуѓа бо-
лады жєне Байќоњырдыњ орналасу траекториясы к‰н
энергиясын алуѓа ќолайлы жер. Кμрмеден ќаржылай пай-
да т‰спек. Мысалы, 2000 жылы Шанхайда μткен кμрме-
ден т‰скен пайда 12 млрд $ болса, Ганноверде μткен
кμрменіњ пайдасы 350 млн еуроѓа жеткен. Біздіњ мемле-
кетке де айтарлыќтай пайданыњ болары аныќ, – дейді,

– Оныњ ‰стіне μзге елдермен достыќ ќатынастарымыз
ныѓаяды. Оѓан дєлел ќазірдіњ μзінде Ќазаќстан Герма-
ния, Т‰ркия, ‡ндістан таѓы басќа да мемлекетімен кμрме-
ге дайындыќты бастап кетті. Айталыќ Германия елімізде
ќ±рылысќа белсене ќатысып, жањадан ж±мыс орында-
ры ашылуда. Астана ќаласында ќонаќ ‰йлер салынуда.
Б±л кμрме аяќталѓаннан кейін де ќонаќ‰йлеріміз пайда
єкелмек. Жастарымызѓа ЭКСПО уаќытында тегін тєжіри-
беден μтуге м‰мкіндік туады. Ауќымы жаѓынан Олимпиа-
да ойындары мен єлемдік футбол чемпионатынан кейінгі
орында т±рѓан кμрмені ТМД кењістігінде т±њѓыш рет Ќазаќ-
стан μткізгелі т±р.

– Астанаѓа 3 айдыњ ішінде 5 миллионѓа жуыќ адам ке-
леді деп болжануда. Б±л миллиондардыњ ішінде инвес-
торлар да, туристер де, журналистер де болады.  Сμйтіп,
ЭКСПО халыќаралыќ кμрмесі Ќазаќстанныњ мєртебесін
к‰ллі єлемге паш етеді. Астана  кμрмесінде жања техно-
логиялар мен ѓылыми жетістіктердіњ баѓы жанып кетеді
деген ‰міт бар.

Жан±заќ  АЯЗБЕКОВ

EXPO-2017  жылы 10 маусым мен 10 ќыр-
к‰йек аралыѓында μтеді. Халыќаралыќ
кμрмеде єрбір мемлекет μздерініњ павиль-
ондарын 25 га жер кμлеміне салуда.

Б±л кμрмеге 5 млн-нан астам адам келеді
деп жоспарлануда. Єрбір келген адам 130 $
аќша єкелетінін ескерсек, т‰сетін пайда
520-910 млн.-ѓа дейін болмаќ.
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Кμрмеде не болмаќ?
ЭКСПО – индустриалаудыњ символы. Техникалыќ же-

тістіктер  мен  техниканыњ  μзін  назарѓа  салатын халыќ-
аралыќ кμрме. "ЭКСПО" кμрмесінде єлемніњ барлыќ мем-
лекеті μздерініњ ењ ‰здік технологиялыќ, ѓылыми, мєде-
ни жетістіктерін кμрсетеді. Олар жаћандыќ дамудыњ жања
к‰н тєртібін ќалыптастырады.

ЕХРО кμрмесін μткізу кезінде Ќазаќстанныњ астанасы
єлемніњ т‰кпір-т‰кпірінен келген т‰рлі мєдениеттер ‰ніне
толады. Кμрменіњ аумаѓында к‰н сайын концерттер, шоу,
±лттыќ к‰ндер жєне μзге де ойын-сауыќ іс-шаралары
μтетін болады.

ЕХРО кμрмесін миллиондаѓан туристер тамашалайды,
сондыќтан єрбір ел μз мєдениетіндегі ±лттыќ μзіндік ерек-
шеліктерін танытатын жєне μздерініњ экономикалыќ жєне

технологиялыќ дамуыныњ дењгейін б‰кіл єлемге кμрсе-
тетін бірегей павильон ќ±руѓа ±мтылады.

Сонымен ќатар, б‰гінде павильондардыњ контенттік
мазм±нына жєне таќырыпты ашу мєселесіне ерекше мєн
берілуде.  Б±л ретте, Ресей, Франция, ¦лыбритания, Гер-
мания, Польша, Ќытай, Пєкістан, ‡ндістан, Жапония мен
Израиль мемлекеттерініњ ±лттыќ павильондарыныњ экс-
позициясына тоќтала кетуге болады.

Жалпы, ЭКСПО-2017 кμрмесіне ќатысушы мемлекет-
тер баламалы энергия кμздерін пайдалану саласында
μздерініњ ењ ‰здік технологияларын кμрсететін болады.

Еліміздіњ т‰кпір-т‰кпірінен азы-кемі 4,5 мыњѓа жуыќ
волонтерлер жиналуы керек-ті. ‡ш ауысыммен мыњ жа-
рым адамнан єр ай сайын шараѓа ќатысып, шетелдік
ќонаќтарѓа баѓыт-баѓдар бермек. Негізгі талап бойынша
ќатысам деушілерге аса ќатањ ереже жасалмаѓан. ¤з
кμмек ќолын созамын, ‰лес ќосамын деуші 18 жастан
асќан єрбір азамат ЭКСПО-2017 кμрмесіне ќатыса ала-
ды. Тек шектеулі жас 60-тан аспауы тиіс.

Кμрменіњ ќауіпсіздігіне де баса назар аударылып отыр.
Ќазірдіњ μзінен саќтыќ шаралары кμзделіп, нысандарды
к‰зету, ќ±рылысшылардыњ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету
ќолѓа алынѓан.

Жалпы келушілер саныныњ 85%-ы ќазаќстандыќтар,
ал 15%-ы – шетелдік мемлекеттердіњ азаматтары, олар-
дыњ кμпшілігі ТМД жєне Ќытай мемлекеттерінен келеді.

Сондай-аќ Еуропадан, Т‰ркия мен
АЌШ-тан туристер к‰тіледі.

Кμрменіњ ќандай
пайдасы тимек?
ЭКСПО-2017 кμрмесі Ќазаќстан-

ныњ  25 жылда ќандай ‰лкен жетіс-
тіктерге жеткенін к‰ллі єлемге паш
етеді. Ќазаќстан жыл сайын елге 20
млрд долларѓа жуыќ инвестиция
тартылып, Азия мен Еуропаныњ
арасындаѓы ерекше кμпірдіњ рμлін
атќармаќ.

Кμрмеден соњ  ќалѓан павильон-
дардыњ біразы ѓылыми зертхана-
лар, ѓылыми орталыќтар, зерттеу
институттары ретінде ќолданыла-
ды. Б±л  павильондардыњ  негізінде
"Зерттеу орталыѓы" ќ±рылып, оны
"Назарбаев университеті"  АЌ-ына

бекітіп береді.
Кμрме аумаѓыныњ бір бμлігін балалар, жасμспірімдер

мен жастар ‰шін кμњіл кμтеру орындарына икемдеу бой-
ынша ±сыныстар бар.

Кμрме Астананыњ инфраќ±рылымына ‰лкен серпіліс
єкелмек. Себебі, жолдар, инженерлік желілер, су, газ,
кєріз жолдары ќаланыњ μсу баѓыты бойынша салынуда.
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Жењіл рельсті трамвай жолдары салынып, сауда-саттыќ
дамиды. Шаѓын жєне орта бизнес μркендейді. Жєне  б±л
кμрме елдегі жањашылдыќ рухты жанудыњ, ѓылымѓа
±мтылуѓа ќ±лшыныс берудіњ таптырмас тетігі.

Н±рс±лтан Назарбаев 2050 жылѓа дейінгі белгілеген
стратегиясында Ќазаќстанды єлемдегі бєсекеге ќабілетті
30 мемлекеттіњ ќатарына ќосу маќсатын кμздеген бола-
тын.  Ал,  ЭКСПО  кμрмесі – елімізді осы кμзделген маќ-
сатќа итермелеуші к‰ш, наќты механизм деп айтуѓа бо-
лады.

ЭКСПО ќонаќтары мен туристері  алдын ала кμздел-
ген жоспар бойынша Ќостанай облысын  "Тірі табиѓатпен
тілдесіп кμр" девизімен  6 к‰н, 6 т‰н бойы мынандай мар-
шрутпен араламаќ: Астана-Ќостанай-Рудный-Науырзым
ќорыѓы-Астана. Осы маршруттан облыстыњ єуелетін де,
єлеуметімен де біршама танысып шыѓатын м‰мкіндік
болары аныќ.

Астанада μткен екі к‰ндік баспасμз турынан "АСТАНА
ЭКСПО-2017" халыќаралыќ мамандандырылѓан кμрмесі
ел мерейін асырар  елеулі уаќиѓа болатынына кμз
жеткіздік.

Кμрмелер  тањѓажайыптары
Телефон аппараты. Т±њѓыш телефон аппараты 1876

жылы Филадельфиядаѓы Б‰кілєлемдік кμрмені тањќал-
дырѓан д‰ниеге айналды.

Фонограф.1878 жылы Париждегі Б‰кілєлемдік кμрме
кезінде фонографты (дыбысты жазуѓа жєне жањѓыртуѓа
арналѓан ќ±рылѓы) таныстырѓаннан кейін, оны ойлап та-
пќан Томас Эдисон ‰лкен танымалдыќќа ие болды.

Айналаны шолу дμњгелегі. Т±њѓыш айналаны шолу
дμњгелегі 1893 жылы Чикагода μткен Б‰кілєлемдік кμрме-
де таныстырылды.

Сыдырма ілгек. Алѓашќы сыдырма ілгек аяќ киімге
арналѓан болатын. Оны 1893 жылы Чикагодаѓы
Б‰кілєлемдік кμрмеде Уитком Лео Джадсон кμрсетті.

Рентген аппараты. Ж±ртшылыќќа рентген сєуле-
лерініњ ќасиеттері 1901 жылы Буффалодаѓы Б‰кілєлемдік
кμрмеде паш етілді.

Нейлон. Кез келген матаны берік єрі созылѓыш ететін
жања синтетикалыќ материал – нейлонды кμрсету 1939
жылы Нью-Йорктегі Б‰кілєлемдік кμрмеде μтті.

Телехабар mapamy. 1939 жылы Нью-Йорктегі
Б‰кілєлемдік кμрме μтіп жатќан уаќытта АЌШ президенті
Франклин Рузвельттіњ ЭКСПО-ны ашып жатќанын тіке-
лей эфирде кμрсетті.

¦ялы телефон. Т±њѓыш ±ялы телефонныњ алѓашќы
н±сќасы жєне ±ялы байланыс технологиясы 1970 жылы
Жапонияныњ Осака ќаласындаѓы Б‰кілєлемдік кμрмеде
ќойылды.

Сенсорлыќ экран. Саусаќтыњ басќанын сезетін экран
алѓашќы рет ж±ртшылыќќа  1982 жылы Ноксвилдегі
Б‰кілєлемдік кμрмеде таныстырылды.

Кμрменіњ басты таќырыбы – "Болашаќ
энергиясы". Сарќылмайтын энергия кμзде-
ріне жататын: к‰н сєулесі, жел, жер асты
сулары арќылы энергия алудыњ єлемдегі
алуан озыќ технологиялары танысты-
рылмаќ. Сол сияќты ќоршаѓан ортаны
ќорѓау, климаттыњ μзгеруімен к‰рес, ат-
мосфераѓа шыѓарылатын зиянды заттар
кμлемін ќысќарту мєселесі ќаралмаќ. Єсіре-
се, осы орайда Ќазаќстанныњ ресурстары
мен м‰мкіндіктері паш етілмек.

Ќазірдіњ μзінде 111 мемлекетпен 17 халыќ-
аралыќ ±йым кμрмеге ќатысатынын растады.
Халыќаралыќ павильондар ќ±рылысы биылѓы
31 ќазанда аяќталды. Алѓашќылардыњ ќата-
рында 5 мемлекет: Франция, Германия, Венг-
рия, Т‰ркия мен Ќытай павильондарды ќабыл-
дап  алды. 103 секция Комиссарлары таѓайын-
далды, 89 ќатысу келісім-шартына ќол ќойыл-
ды. 2017 жылдыњ 1 ќањтарында Экономикалыќ
серіктестік жєне даму ±йымы мемлекеттері,
Малайзия, Монако, ОАЭ, Сингапур, Литва, Маль-
та, Болгария, Румыния, Кипр мемлекеттері
‰шін визасыз режим іске ќосылатын болады.
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Ќостанай облыстыќ сотында "Ќоѓам жєне БАЌ
μкілдері ‰шін  жања аќпараттыќ сервистерді
таныстыру" таќырыбында баспасμз туры μткізіліп,
шараѓа жергілікті атќарушы орган, ќоѓамдыќ
‰кіметтік емес ±йым, Ќостанай облысы бойынша
Ќазаќстан халќы Ассамблеясы, облыстыњ
медиаторлар ассоциациясы μкілдері, облыстыќ
жєне ќалалыќ мєслихаттыњ депутаттары, жоѓарѓы
оќу орындарыныњ оќытушылары мен б±ќаралыќ
аќпарат ќ±ралдарыныњ ќызметкерлері ќатысты.

Баспасμз туры "Зањ ‰стемдігін ќамтамасыз ету" реформасыныњ
ж‰зеге  асырылуы  баѓытында  сот  саласында  ж‰зеге  асырылѓан
ж±мыстар  бойынша  Ќостанай  облыстыќ  сотыныњ  μзіндік  есеп
беруі болды. Б‰гінде облыстаѓы барлыќ сот отырысыныњ залдары
100 пайызѓа аудио-бейне жазу ќ±рылѓыларымен жабдыќталѓан.

Аталѓан кездесу барысында облыстыќ соттыњ тμраѓасы Асламбек
Мерѓалиев тєуелсіздік жылдарынан б‰гінгі к‰нге дейін сот-ќ±ќыќтыќ
реформасыныњ даму жолындаѓы негізгі баѓыттарѓа тоќталып μтті.
Тμраѓа соттардыњ μткен жылдардаѓы жєне б‰гінгі материалдыќ-тех-
никалыќ жабдыќталуын салыстыра ќарады. Мєселен, б±рын сот ќыз-
меткерлері теру машиналарында ќ±жат басып, сапасы нашар ќаѓаз-
дарды пайдаланѓан болатын. Сот отырысыныњ хатшылары барлыќ
ж±мысты ќолмен атќаруѓа мєжб‰рлі болды. Тараптарѓа сотќа шаќыр-
ту ќаѓаздарын дайындау ‰шін бірнеше дана ќаѓаз басып шыѓарыла-
тын.

Б‰гінгі к‰ні сот ќ±жаттарын дайындау ‰шін кететін ж±мыс уаќыты
айтарлыќтай ќысќартылѓан. Б±л соттарда жања аќпараттыќ техно-
логиялардыњ енгізілуімен байланысты. Мемлекет басшысыныњ тап-
сырмасы аясында Ќазаќстан Республикасы Жоѓарѓы Сотыныњ бас-
шылыѓы азаматтардыњ сот ќ±жаттарына ќолжетімділігін барынша
ыњѓайлы етуге жаѓдай тудырып отыр.

Танымдыќ шарасы барысында шаќырылѓан ќонаќтарѓа "Сот ка-
бинеті" сервисініњ, "Тμрелік" баѓдарламасыныњ жєне басќа да элек-
тронды технологиялардыњ ж±мысы кμрсетілім т‰рінде баяндалды. Со-
нымен ќатар, баспасμз турына ќатысушылар таќырып бойынша еркін
пікір алмасып, аќпараттыќ технологиялар, медиация институты, м‰ге-
дек жандар ќ±ќыѓын ќорѓау турасында сауалдарына жауап ала алды.

Кездесу соњында шаќырылѓан ќонаќтар ±йымдастырылѓан бас-
пасμз  турыныњ  танымды  болѓанын  жєне  сот саласында ‰лкен
ж±мыстар  атќарылѓанын  атап μтіп, сот басшылыѓына ризашылыќ-
тарын білдірді.

Ќостанай облыстыќ сотыныњ баспасμз ќызметі.

Ќырыќ бес жылдыќ тарихы бар
ќостанайлыќ академия – тєртіп
саќшыларын даярлайтын еліміз-
дегі іргелі оќу орындарыныњ бірі.
Б‰гінде м±нда 1000-ѓа тарта кур-
сант "Педагогика-психология",
"Єлеуметтік ж±мыс", "Ќ±ќыќ
ќорѓау ќызметкері" мамандыќта-
ры бойынша білім алып келеді.

Кездесуде жастар полиция
мамандыѓыныњ ерекшеліктері
мен жењілдіктері, оќуѓа т‰суге
ќойылатын басты талаптары жай-
лы академия мамандарыныњ μз
аузынан естіді. Академия басшы-
сы, з.ѓ.к., профессор Мирлан Ќы-
зылов жастардыњ с±раѓына жау-
ап бере отырып, спорт шеберлері
дене шыныќтыру емтиханынан

босатылатындыѓын алѓа тартты.
Сондай-аќ, ол курсанттардыњ
шыѓармашылыќ ќабілеттері мен
спорттыќ шеберлігін шыњдауѓа
академияда  барлыќ жаѓдай жа-
салѓанын атап μтті.

– ¤ткен оќу жылында кєсіби
баѓдар ж±мыстары 10 мыњѓа жуыќ
т‰лекті ќамтыды. Соныњ нєтиже-
сінде 1500 ‰міткер оќуѓа т‰суге
ниет білдіргенімен денсаулыќ жаѓ-
дайлары бойынша 500-і ѓана грант
таѓайындау конкурсына ќатыса
алды. Сондыќтан мен денсаулы-
ѓында мін жоќ, жан-жаќты жастар-
ды академияѓа оќуѓа шаќырамын.
2017 жылы мемлекеттік тапсырыс

бойынша 250 грант бμлініп отыр,
– деді Мирлан Ахмедия±лы.

Шара барысында академия
курсанттары  да  сμз алып, кур-
санттыќ μмірдіњ ќызыќты т±стары

жайлы єњгімеледі. Кейін кμрер-
мендердіњ назарына оќу орны-
ныњ μткені мен б‰гінінен сыр шер-
тетін бейнеролик ±сынылды.

Ќостанайлыќ Академия 2015
жылдан бері Халыќаралыќ поли-
ция академиясыныњ толыќќанды
м‰шесі. М±нда озат курсанттар-
дыњ Мєскеу, Санкт-Петербург,
Омбы жєне Волгоград ќалала-
рында оќуын жалѓастыруѓа м‰м-
кіндіктері бар. Алда келе жатќан
ЭКСПО кμрмесінде Астанадаѓы
ќоѓамдыќ тєртіпті к‰зетуге ќоста-
найлыќ курсанттар да ќатысты-
рылатынын айта кеткен жμн.

Зияткерлік меншік – ойыншыќ емес

талќыланып, олардыњ ескертулері мен ±сыныста-
ры назарѓа алынды,– дейді Ќостанай облыстыќ
Єділет департаменті, зияткерлік меншік ќ±ќыќта-
ры бойынша бμлім басшысы Ренат Ќапышев.

Ќ±жатта ќ±ќыќ иелерін тауар тањбасын зањсыз
пайдаланѓаны ‰шін 500 АЕК-дан 10 000 АЕК-ге
дейін μтемаќы алу ќ±ќыѓын ќамтамасыз ету кμзде-
леді. Сондай-аќ, тіркеуге ќатысты дауларды сотќа
дейінгі ќарау м‰мкіндігін кењейтуді, тауар тањба-
ларына μтінімдерді сараптама ±йымына т‰скен
сєттен бастап жариялауды жєне шарттарды тіркеу
тєртібін жењілдету ќарастырылѓан.

Ќоѓамдыќ тыњдауда Єділет департаментініњ
мамандары зањ жобасындаѓы μзгертулер мен то-
лыќтыруларды талќылап, μзара пікір таластырды.
Талќылау барысында ќ±ќыќты тауысу ќаѓидасы,
авторлыќ ќ±ќыќ, селекциялыќ жетістіктерді патент-
теу мєселелері де ќозѓалды.

Рудныйда Ќостанай облыстыќ Єділет
департаментініњ м±рындыќ болуымен
"Ќазаќстан Республикасыныњ кейбір
зањнамалыќ актілеріне зияткерлік меншік
саласындаѓы зањнаманы жетілдіру
мєселелері бойынша μзгерістер мен
толыќтырулар енгізу туралы" Зањ
жобасы бойынша ќоѓамдыќ тыњдау μтті.
Оѓан экономика жєне ќ±ќыќтану пєнініњ
оќытушы-ѓалымдары, μнертапќыштар
мен шаѓын жєне орта бизнес μкілдері
ќатысып, жања зањда белгіленген
нормалармен танысты.

Экономикалыќ ынтымаќтастыќ жєне даму
±йымы елдерініњ тєжірибесіне с‰йене отырып
єзірленген зањ жобасыныњ басты жањалыѓы – зи-
яткерлік меншік объектілеріне ќ±ќыќтарды тіркеу
бойынша μкілеттерді сараптама ±йымына беру
арќылы зияткерлік меншік объектілерін тіркеудіњ
бір дењгейлі ж‰йесін ќ±ру. Осы айдыњ ішінде
мєжілісмендердіњ ќарауына ±сынылатын ќ±жаттыњ
басќа да ±тымды т±стары бар.

– Шараныњ маќсаты – халыќќа зањ жобасын-
даѓы игі жањалыќтарды т‰сіндіру. Яѓни, б±л ќ±жат
бойынша тауар белгілерін, μнертабыстар мен ав-
торлыќ ќ±ќыќтарды тіркеуде кμптеген жењілдіктер
ќарастырылѓан. Зањ жобасы Парламентке ±сыныл-
мастан б±рын осы салаѓа ќатысты мамандар,
ѓалымдар жєне бизнес μкілдері тарапынан кењінен

ЌР ІІМ Ш.Ќабылбаев
атындаѓы Ќостанай
академиясыныњ
басшылыѓы мен жеке
ќ±рамы Рудный
ќаласына арнайы келіп,
мектеп жєне колледж
бітіруші т‰лектермен
кєсіби баѓдар ж±мысын
μткізді.

Ќуаныш
          ЕСЌАБЫЛ

Баспасμз туры
±йымдастырылды

ЖАСТЫЌ  ШАЌТЫЊ  ЖАРЌЫЛЫ

Іс-шараѓа  біліктілігін арттыру
курсындаѓы тыњдаушылар, жол-
патрульдік ќызметініњ ќызметкер-
лері ќатысты. Дμњгелек ‰стелдіњ
ќатысушыларына біздіњ елдіњ
азаматтарыныњ патриоттары ту-
ралы бейнефильм кμрсетілді.  ЌР
ІІМ Ш.Ќабылбаев атындаѓы Ќос-
танай академиясыныњ тєрбие
ж±мысы бойынша бμлім бастыѓы,
полиция полковнигі Балым

Ќ±рманѓалиева айтќандай, ішкі
істер органдары ќызметкер-
лерініњ т±лѓа болып ќалыптасуы
‰шін – Ќазаќстанныњ азаматтары-
на жєне патриоттарына  сана мен
сезім ж‰йесіне ыќпал ету керек.

Басќосуѓа ќатысќан оќу орта-
лыѓыныњ т‰легі, полиция аѓа сер-
жанты Е.Жасєділ μзініњ марапат-
тарын, наградаларын, мадаќтау
ќаѓазын, ескерткіштерін ала кел-

ген. Ол Ќазаќстан Республикасы
Президентініњ  Жарлыѓымен "Ер-
лігі  ‰шін"  медалімен наградтал-
ѓан. ¤зініњ ерлігін тыњдаушыларѓа
айта отырып, ќызметкерлер ара-
сында бір-біріне ќолдау кμрсетіп
жєне μздерініњ жеке ќауіпсіздігін
саќтауды естерінен шыѓармау
керектігін айтты. Оќу орталыѓын-
да осындай патриоттыќ іс-шара-
лар ‰немі ж‰ргізіледі.

Б.ЖАНТАСОВА,
арнайы пєндер циклыныњ

бастыѓы,  полиция
подполковнигі.

Ќостанай ќаласы.

Біз μз патриоттарымызбен
маќтанамыз

Ќазаќстан Республикасыныњ ІІМ Ќостанай
ќаласындаѓы оќу орталыѓында арнайы пєндер
циклыныњ ±йымдастыруымен патриоттыќ тєрбие
мєселелерін талќылауѓа арналѓан дμњгелек ‰стел μтті.

"Ќазаќтелеком" АЌ филиалы – Ќостанай ОТД келесі мекенжайлар-
да орналасќан ‰й-жайларда бос кμлемдерді жалѓа алуѓа ±сынады:

1. Ќостанай ќал.,  Чернышевский кμш.,  111, 1 ш.м. баѓасы  –
1600 тењге ЌЌС жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдар-
дыњ  жалпы кμлемі  171,7 ш.м.;

2. Ќостанай ќал.,  Станционная кμш.,  66, 1 ш.м. баѓасы  – 600
тењге ЌЌС жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жал-
пы кμлемі   105 ш.м.;

3. Арќалыќ ќал.,  Абай дањѓылы,74, 1 ш.м. баѓасы  – 600 тењге
ЌЌС жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жалпы
кμлемі   60,5 ш.м.;

4. Рудный ќ.,  Ленин кμш.,  52, 1 ш.м. баѓасы  – 800 тењге ЌЌС жєне
коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жалпы кμлемі 102,98
ш.м.

5. Торѓай с., К. Алтынсары кμш., 8, 1 ш.м. баѓасы – 775,33 тењге
ЌЌС жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жалпы
кμлемі 102,44  ш.м.;

6. Єулиекμл к., Байт±рсынов кμш., 68,  1 ш.м. баѓасы – 600 тењге
ЌЌС жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жалпы
кμлемі 27,6  ш.м.;

7. Ќарамењді к.,  Шаќшаќ  Жєнібек кμш., 10,  1 ш.м. баѓасы  – 500
тењге ЌЌС жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жал-
пы кμлемі  36,2  ш.м.;

8. Денисов с., Калинин кμш., 4А, 1 ш.м. баѓасы – 700 тењге ЌЌС
жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жалпы кμлемі
36,2  ш.м.;

9. Ќамысты с., Калинин кμш., 85, 1 ш.м. баѓасы – 570 тењге ЌЌС
жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жалпы кμлемі
36,2  ш.м.;

10. Таранов с., Ленин кμш., 35, 1 ш.м. баѓасы – 800 тењге ЌЌС жєне
коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жалпы кμлемі 34,1
ш.м.;

11. Тобыл ст.,   Станционная кμш.,  6,  1 ш.м. баѓасы  – 1250
тењге ЌЌС жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жал-
пы кμлемі 56 ш.м.;

12. Боровской с., Жењіс, кμш., 8, 1 ш.м. баѓасы – 500 тењге ЌЌС
жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жалпы кμлемі
30  ш.м.;

13. ¦зынкμл с., Абылайхан, кμш., 69,  1 ш.м. баѓасы – 500 тењге
ЌЌС жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жалпы
кμлемі  10,8  ш.м.;

14. Ќарабалыќ с., Космонавт кμш., 6,  1 ш.м. баѓасы – 500 тењге
ЌЌС жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жалпы
кμлемі  48,4  ш.м.;

15. Затобол с.,  Калинин кμш.,  63, 1 ш.м. баѓасы  – 1100 тењге
ЌЌС жєне коммуналдыќ ќызметтер есепсіз, бос алањдардыњ  жалпы
кμлемі  41,9 ш.м.

Жоѓарыда кμрсетілген бос кμлемдерде келесі  коммуникациялар бар:
жылу, су μткізілді жєне жарыќ бар.

Ќостанай ќ., Таран к-сі, 56 ‰й, 112 каб.,   тел.: 573-206, 573-085.



Єлемніњ кμптеген елдерінде
ж±рттыњ  назарын жанарын жо-
ѓалтќан жандарѓа аудару маќса-
тында т‰рлі шаралар μткізіледі.
Аѓымдаѓы жылы Ќостанай облыс-
тыќ арнайы кітапханасы да т‰рлі
шаралар μткізуде. Ќазаќ соќыр-
лар ќоѓамыныњ Ќостанай облыс-
тыќ бастауыш ±йымында "Ж‰ре-
гіме жылу берген  Брайль"  атты
кітап оќу байќауын μткізді.

Т‰рлі єдіспен т‰сірілген алты
н‰кте кμзі кμрмейтін жєне нашар
кμретін адамдарѓа жазушыныњ
жаныњды толќытар туындысымен
танысуѓа, ќоршаѓан ортаныњ
ќ±пиясын білуге жєне білім алуѓа
м‰мкіндік береді. Арнайы кітапха-
наныњ оќырмандары Брайль ќар-
пімен жазылѓан кітапты уаќытќа
оќу байќауына белсенді ќатысып
отырады. Биылѓы байќау атаќты
жерлесіміз, педагог-аѓартушы
Ыбырай Алтынсаринніњ туѓанына
175 жыл толуына орайластырыл-
ды.

Байќауѓа ќатысушыларѓа сєт-
тілік тілеп, байќаудыњ басталѓа-
нын жариялаѓан арнайы кітапха-
наныњ директоры М.Дєрменова
ќазылар алќасыныњ м‰шелерін
таныстырып μтті. Байќаудыњ
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шарты бойынша оѓан ќатысушы-
лар берілген мєтінді алдын ала
дайындыќсыз оќып шыѓулары
тиіс болды жєне оќу барысында
олардыњ мєтінді мєнерлеп,
д±рыс жєне тез оќуларына ерек-
ше назар аударылды.  Єрбір
ќатысушы екі минут ішінде шама-
сы келгенше ќате жібермей жєне
мейлінше кμп сμз оќулары керек
еді.

Байќаудыњ єділ μтуі ‰шін бар-
лыќ ќатысушылар ‰ш топќа: мем-
лекеттік тілде оќитындарѓа;
толыќ жєне толыќ емес орта жєне
жоѓары білімі бар, кμзі кμрмейтін
жєне нашар кμретін балаларѓа
арналѓан мектеп-интернатын-
даѓы оќудыњ толыќ курсын μткен-
дерге,  Брайль ќарпін μз беттерін-
ше игерген кітап оќушы м‰гедек-
терге бμлінді.

Байќау барысында єр топтыњ
кμшбасшылары аныќталды. Же-
њімпаздар ќатарында Г‰лќайша
Исмадярованыњ, Анастасия Мат-
вееваныњ, Сєния Шынтемірова-
ныњ, Роза Григорьеваныњ жєне
Алла Другованыњ аттары аталды.
Ќазылар алќасы байќаудыњ бар-
лыќ кезењі бойынша ќорытынды
шыѓарып, жењімпаздардыњ есім-
дерін жариялады жєне оларѓа
баѓалы сыйлыќтар табыс етті.

Б±л жерде ењ бастысы оза

Айтолќын
                  АЙЌАДАМОВА

Жасμспірімдер арасында μзі-
не-μзі ќол ж±мсау (суицид) б‰гінгі
к‰нніњ μзекті мєселелерініњ бірі
болып отыр. Еліміздіњ болашаѓы
саналатын олардыњ м±ндай оќыс
єрекеттерге баруы алањдатарлыќ
жаѓдай єрине. Басќосуда ќ±ќыќ
ќорѓау саласыныњ мамандары
єсіресе м±ѓалімдердіњ балалар
мен жасμспірімдерге білім беріп
ќана ќоймай, олармен жеке т±лѓа
ретінде ашыќ т‰рде пікір алмасу
керектігін алѓа тартты. Сондай-аќ,
мамандар ата-аналардыњ да ба-
ласыныњ єр ќылыѓына, мінез-
ќ±лќына баса назар аударып, ба-
ланыњ кμњіл-к‰йіне селќостыќ та-
нытпаулары ќажет деген пікір-
лерін де ортаѓа салды.

– ¤з-μзіне ќол ж±мсау єрекет-
терініњ кμрсеткіштері кμбіне-кμп
15 пен 29 жас аралыѓындаѓы
адамдарды ќамтиды. Аталѓан
аралыќта адамныњ ж‰йке ж‰йесі
т±раќты болмайды. Сол себепті
к‰йзелісті кμтере алмай, μмірмен
ќош айтысып жатады. Біраќ, б±л
д±рыс шешім емес. Суицидке ба-
ратын адамдар кμбінесе ішкі жан
к‰йзелісін басынан кешіреді не-
месе ќатты стресс жаѓдайында
болады, сонымен ќатар психика-
лыќ аурулармен, кμњіл-к‰й б±зы-
лыстарымен, єсіресе депрессия-
мен зардап шегеді жєне оларды
болашаќ μмірлері де ќызыќтыр-
майды. Ал, жасμспірімдер ата-
аналарыныњ, м±ѓалімдердіњ на-
зарын μз мєселелеріне аудару
маќсатында μзіне-μзі ќол ж±мсау-
ѓа шешім ќабылдап жатады. М±н-
дай ќадамѓа кμбінесе т±йыќ, жа-
ны  жараланѓыш,  жалѓыздыќ се-
зімнен, μзініњ керексіздігінен
стреске берілгіш жєне μмірден т‰-
њілген жасμспірімдер барады. Ал,
м±ндай жаѓдайѓа кез-келген ата-
ана селќостыќ танытпауы ќажет.
Керісінше, осындай ќиын жаѓдай-
да кμрсетілген психологиялыќ
кμмек, мейіріммен жасалынѓан
ќолдау жасμспірімді ќайѓылы жаѓ-
дайдан аман алып ќалары сμзсіз,

¤њірде μзіне-μзі
ќол ж±мсау

фактілері азайѓан

– дейді облыстыќ психиатриялыќ
аурухананыњ психиатриялыќ ќыз-
мет бμлімініњ мењгерушісі Г.Исля-
мова.

Облыс орталыѓындаѓы психо-
логиялыќ кμмек кμрсететін даѓда-
рыс орталыѓына аѓымдаѓы жылы
суицидтік єркетке барѓысы келген
41 адам хабарласќан. Оныњ ішін-
де 28-і ересектер болса, 13-і жас-
μспірімдер кμрінеді. Орталыќ ма-
мандарыныњ  айтуынша, хабар-
ласќандардыњ  жетеуі  психоло-
гиялыќ т‰зетуден μтіп, ал отыз
тμртіне телефон арќылы кењес
берілген. Ал, μткен жылы атал-
мыш орталыќќа 81 адам хабар-
ласќан екен, оныњ 22-сі жасμспі-
рімдер. Мамандар суицидке ќар-
сы  кешенді шаралардыњ арќа-
сында μњірде былтырѓыѓа ќара-
ѓанда μзіне-μзі ќол ж±мсаушылар
фактілерініњ 72-ге тμмендеген-
дігін айтады. Сондыќтан, жиында
ж±мыла істеген ж±мыс пен наќты
шаралар жаѓдайды б±дан да жаќ-
сартуѓа септігін тигізеді деген
пікірлер де айтылды. Б‰гінде екі
ірі халыќаралыќ ±йымныњ кμмегі-
мен еліміздіњ кейбір аймаќтарын-
да ж‰ргізілген сынаќ нєтижесінде
жасμспірімдер арасындаѓы суи-
цид кμрсеткіші бірнеше есеге
азайѓан кμрінеді. М±ндай нєтиже-
лердіњ психологтарды єлемдік
єдіспен оќыту арќылы ќол жеткі-
зілгендігі де тілге тиек етілді.

– Ќостанайдаѓы бірќатар білім
ошаќтарында ќолѓа алынѓан ша-
ралар μте нєтижелі екендігін айта
кеткім келеді. Арнайы психолог
балалармен ж±мыс істейді, каби-
неттер де ќажетті жабдыќтармен
ќамтамасыз етілген. Суицидке
ќарсы кешенді шараларды жал-
ѓастыра беруіміз керек. Ол ‰шін
м±ѓалімдер мен психолог маман-
дар ѓана емес, ењ алдымен ата-
аналар да жасμспірім шаќтаѓы
балаларымен  мейлінше тыѓыз
ќарым-ќатынас орнатуы ќажет, –
деді облыс єкімініњ орынбасары
М.Ж‰ндібаев.

Ќарлыѓаш
       ОСПАНОВА

Облыс прокуратурасы м‰дделі орган-
дармен жєне облыс єкімдігімен  бірлесіп
"Лайыќты ењбек – ќауіпсіз ењбек" жобасын
ж‰зеге асыруда, оныњ маќсаты облыс
кєсіпорындарында μндірістегі ж±мыскер-
лердіњ жараќаттану, ќайтыс болу факті-
лерін азайту.

Халыќаралыќ ењбек ±йымыныњ есепте-
ріне сєйкес, єлемде жыл сайын ењбек ќыз-
метіне байланысты шамамен 2 млн  ќыз-
меткер ќайтыс болады, оныњ 380 мыњы не-
месе 19%-ы μндірістегі жазатайым
оќиѓалардыњ салдарынан.

Оныњ ‰стіне єлем бойынша шамамен
160 млн адам ењбек ќызметіне байланыс-

ты аурулардан зардап шегеді.
Ќостанай облысында 2012 жылдан бас-

тап жыл сайын 120-дан 230-ѓа дейін жаза-
тайым оќиѓа орын алды, онда 140-тан 240-
ќа дейін адам жараќаттанды, 80-нен ас-
там азамат ќайтыс болды.

М±ндай жаѓдай прокуратура мен облыс
єкімдігін жоѓарыда аталѓан жобаны дайын-
дап, ќабылдауѓа итермеледі.

Жоба іс-шараларын ±йымдастыру шењ-
берінде ж±мыс берушілермен жєне ењбек
±жымдарымен 47 єлеуметтік диалог
μткізілді.

Жобаны іске асыру нєтижесінде оќу ор-
талыќтарында оќудан μткен ќызметкерлер

саны 70-тен 3 842-ге дейін кμбейді, 23
кєсіпорында ‰ш есе кμп жеке ќорѓаныс
ќ±ралдары сатып алынды, 1067 кєсіпорын-
ныњ ж±мыс орындары аттестациядан
μткізілді.

Ењбек инспекциясыныњ базасында жо-
сыќсыз кєсіпкерлер тізімдері жасалып,
оѓан бірнеше рет жараќаттану фактілері
орын алѓан 51 кєсіпорын енгізілді.

Жыл ќорытындысы бойынша кμзге
т‰скен 61 кєсіпорынды облыс прокуроры
мен єкімініњ маќтау ќаѓаздарымен мара-
паттау жоспарлануда.

Ењбек инспекциясында жедел ыќпал
ету ‰шін "жедел желі" ашылды.

Ќазіргі тањда жоба белгілі бір нєтиже-
лерге жеткізуде. Егер 1-ші жарты жылдыќ-
та μндірістік жараќаттану мен жараќат ал-
ѓан ќызметкерлер саныныњ т±раќты т‰рде
μсуі байќалса, ќазіргі кезде  олардыњ саны
тμмендеуде.

20 ќараша жаѓдайына жазатайым
оќиѓалардыњ саны 115-тен 98 немесе 15%,
жараќат алушылардыњ саны 133-тен 109-
ѓа немесе 18% тμмендетілді.

Жобаны ж‰зеге асыру бойынша ж±мыс
жалѓастырылуда.

Ќостанай облысыныњ
прокуратурасы.

"Лайыќты ењбек – ќауіпсіз ењбек"

Ќазіргі тањда жастар мен жасμспірімдер арасында
суицидтіњ кμп кездесуі алањдатарлыќтай жаѓдай.
Ќостанай облысында да б±л мєселеніњ алдын алу
баѓытында тиісті ж±мыстар ќолѓа алынѓан. Суицидке
ќарсы кешенді шаралардыњ нєтижесінде μњірде μзіне-
μзі ќол ж±мсау фактілері 18,6 пайызѓа азайѓан.
Дегенмен, арќаны кењге салмай, б±л мєселені ‰немі
назарда ±стауымыз ќажет. Жасμспірімдер ісі жμніндегі
комиссияныњ кезекті отырысында облыс єкімініњ
орынбасары М.Ж‰ндібаев мамандарѓа осыны ќадап
тапсырды.

КЕДЕРГІСІЗ  КЕЛЕШЕК

жету емес, кітапхананыњ оќыр-
мандары ‰шін ењ мањыздысы бір-
бірімен єњгімелесу, кμњіл сергіту
болып табылады. Шара соњында
ЌСЌ облыстыќ бастауыш ±йымы-
ныњ тμраѓасы М‰сілім Ќасымов
байќауды ±йымдастырѓан ар-
найы кітапхана ќызметкерлеріне
алѓысын білдірді.

Келер к‰ні "Ќазаќ соќырлар
ќоѓамы" ќоѓамдыќ бірлестігініњ
Ќостанай облыстыќ ±йымында
облыстыќ арнайы кітапхананыњ
ќызметкерлері "Жер бетініњ с±лу-
лыѓын ж‰регіммен сеземін" таќы-
рыбымен таќырыптыќ кеш ±йым-
дастырды.

Облысымыздаѓы м‰мкіндігі
шектеулі  жандарѓа кμрсетіліп
жатќан ќамќорлыќ туралы, тиф-
ло ќ±ралды ќолымызѓа алѓаннан
кейін оќырмандарымызды ќан-

дай жањалыќтардыњ к‰тіп т±рѓа-
ны жайында филиалдыњ тμраѓа-
сы М‰сілім Ѓалиасќар±лы Ќасы-
мов айтып берді.

Ќазіргі кезде кμзі нашар кμретін
кісілер ќоѓамныњ белсенді м‰шесі
болуѓа, μзін μзгелермен тењ сезі-
нуге тырысады. Олар мамандыќ-
тарды игеріп, т‰рлі салада ењбек
етуде. Олардыњ ішінде массаж
жасаушылар, психологтар, зањ-
герлер, композиторлар, аќындар,
музыканттар, єртістер, суретші-
лер, спорт жаттыќтырушылары
да бар. Олардыњ барлыѓы да
ќ±рметке лайыќ жандар. Біздіњ
оќырмандарымыздыњ ішінде де
т‰рлі жетістіктерге ќол жеткізген
жандар жетерлік. Арнайы кітапха-
наныњ директоры Мєрия Дєрме-
нова ќоршаѓан єлемніњ єсемдігін
кμре алмайтындыѓына ќарамас-
тан ‰стіміздегі жылы т‰рлі сала-
да елеулі жетістіктерге жеткен та-
лантты т±лѓалар туралы айтып
μтті. Ењ ‰здік деп танылѓандары-
на т‰рлі сыйлыќтар мен г‰л шоќ-
тары табыс етілді.

М±ндай кездесулер заѓип жан-
дар ‰шін ѓана емес, сондай-аќ
кітапхана ќызметкерлері ‰шін де
керек. Кітапхана оќырмандары-
ныњ кμздері нашар кμрсе де,
ж‰ректері ерекше сезімтал болып
келеді, ал єрбір кездесу оларѓа
зор ќуаныш сыйлайды.
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Ќ±ттыќтаймыз!
Науырзым ауданы, Шолаќсай ауылыныњ т±рѓы-

ны, ќ±даѓиымыз, анамыз, єжеміз МАХМУТОВА
Балкен Жаќияќызын  9 желтоќсанда 70 жасќа то-
луымен ќ±ттыќтаймыз!

Зор денсаулыќ, ±заќ μмір, ашыќ аспан тілейміз.
Балалары мен немерелерініњ, туыстары мен дос-
жарандарыныњ ортасында к‰ліп-ойнап, баќытќа
бμленіп ж‰ре беріњіз. Єр тањыњ  арайлап атып, жа-

н±я-шањыраѓыњ н±рѓа толсын. Баќытты болыњыз,
ќуатыњыз ж‰з жаста да таусылмасын.

     Ізгі тілекпен: ќ±даѓиыњыз Сєтима,
к‰йеу балањыз Ќайрат, ќызыњыз

Г‰лжанат, немерелеріњіз –
Аймира, Айлана, Айдар.

 "Ќостанай облыстыќ орман шаруашылыѓы жєне жануарлар д‰ниесі аумаќтык
инспекциясы" РММ-де жеке жєне зањды т±лѓалардыњ  μкілдерін ќабылдау кестесi

Азаматтарды ќабылдауы мына мекенжай бойынша μтеді: Ќостанай ќаласы,  Гагарин кμшесі, 85 А .
Байланыс телефоны 54-30-60.
"Ќостанай облыстыќ орман шаруашылыѓы жєне жануарлар д‰ниесі аумаќтык инспекциясы" РММ-ніњ сенім

телефоны 8 (7142) 54-30-60

Азаматтарды ќабылдау к‰ндері мен уаќыты
Сейсенбi, бейсенбi

саѓат 10-н  12-ге дейін
Сєрсенбi, ж±ма

саѓат 10-н  12-ге дейін
Сєрсенбi, ж±ма

саѓат 10-н  12-ге дейін

Ќызметі
Инспекция басшысы

Инспекция басшысыныњ
орынбасары

Инспекция басшысыныњ
 орынбасары

Лауазымды т±лѓаныњ  ТАЄ
Ж±мабаев

Дєуіт Бєкен±лы
Молдаг±лов

Хилимхан Айтќ±л±лы
Сєрсенов

Н±рќан Аќпар±лы

График приема физических и представителей юридических лиц
РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и

животного мира"

Прием граждан проводится по адресу: г. Костанай ул. Гагарина, 85 А.
Контактный телефон 54-30-60.
Телефон доверия РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного

мира" 8 (7142) 54-30-60.

Дни и время приема
вторник, четверг
с 10 до 12 час.
среда, пятница
с 10 до 12 час.
среда, пятница
с 10 до 12 час.

Должность
Руководитель инспекции

Заместитель руководителя
инспекции

Заместитель руководителя
инспекции

ФИО должностного лица
Джумабаев

Даут Бакенович
Молдагулов

Хилимхан Айткулович
Сарсенов

Нуркан Акпарович

"Ќостанай облысы єкімдігініњ білім басќармасы" мем-
лекеттік мекемесі блок "А" бос азаматтыќ лауазымѓа
орналасуѓа конкурс жариялайды 110000, Ќостанай ќала-
сы, Майлин кμшесі, 2а, аныќтама ‰шін телефон: 8 (7142)
39-46-47, 53-60-33 (факс), электрондыќ мекенжайы:
dep@kostanay.gov.kz .

Ќостанай облысы єкімдігі білім басќармасыныњ
"Науырзым ауыл шаруашылыѓы колледжі" коммунал-
дыќ мемлекеттік ќазыналыќ кєсіпорныныњ директоры
(санаты А1-2) лауазымдыќ жалаќысы ќызмет атќарѓан
жылдарына байланысты   94 856 тењгеден 111 845 тењ-
геге дейін.

Мемлекеттік мекеменіњ мекенжайы: 111400 Науыр-
зым ауданы, Ќарамењді с., Победа кμшесі №5, т. 8-714-
54-21-9-65.

Лауазымдыќ міндеттері:
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына жєне

білім беру ±йымыныњ жарѓысына сєйкес оќу-єдісте-
мелік, ѓылыми-єдістемелік, єкімшілік-шаруашылыќ жєне
ќаржы-экономикалыќ ќызметіне басшылыќ жасайды.

Оќу ж±мыс жоспарлары мен баѓдарламаларын, оќу
процесініњ кестесін, ішкі тєртіп ережесін бекітеді. Білім
беру ±йымыныњ басќару ќ±рылымын, штаттыќ кестесін,
ќызметкерлерініњ лауазымдыќ н±сќаулыќтарын бекіте-
ді.Техникалыќ жєне кєсіптік білім беру ±йымдарында
ќоѓамдыќ тамаќтандыру, медициналыќ ќызмет кμрсету
±йымдарыныњ ж±мыс істеу жєне олардыњ ж±мысына
баќылауды ±йымдастыру ‰шін ќажетті жаѓдайлармен
ќамтамасыз етеді.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын талаптар:
жоѓары білім, білім беру ±йымдарында немесе  бейініне
сєйкес басшы лауазымында ењбек μтілі 5 жылдан кем
болмауы тиіс.

Келесі ќ±зіреттіліктердіњ болуы: жігерлілік, тез тіл та-
быса білетін, талдаушылыќ, ±йымдастырушылыќ,
єдептілік, ќолдануѓа баѓдар, жемќорлыќќа тμзімсіздік.

Білуі тиіс: Ќазаќстан Республикасыныњ Конститу-
циясын, Ќазаќстан Республикасыныњ Азаматтыќ Ко-
дексін, Ќазаќстан Республикасыныњ Салыќ Кодексін,
Ќазаќстан Республикасыныњ "Білім туралы", "Мемле-
кеттік кєсіпорын туралы", "Жемќорлыќќа ќарсы т±ру ту-
ралы", "Ќазаќстан Республикасындаѓы тіл туралы" зањ-
дарын, білім беруді дамытудыњ мемлекеттік баѓдарла-
маларын, оќушыларѓа білім беру мен тєрбие беру мєсе-
лелері бойынша μзге де нормативтік  ќ±жаттарын, педа-
гогика мен психология негіздерін, ќазіргі педагогикалыќ
ѓылым мен тєжірибедегі жетістіктерді, басќарудыњ жа-
њаша єдістерін, экономика негіздерін, ќаржылыќ-ша-
руашылыќ ќызметі мєселелерін, ќ±ќыќ негіздерін, ењбек
зањдылыѓын, ењбекті ќорѓау, ќауіпсіздік техникасы мен
μртке ќарсы ќорѓаныс ережелері мен нормаларын білу-
ге тиіс.

Конкурс Мемлекеттік кєсіпорынныњ басшысын та-
ѓайындау жєне аттестаттау, сондай-аќ оныњ кандида-
турасын келісу ќаѓидаларын бекіту туралы Ќазаќстан
Республикасы ¦лттыќ экономика министрініњ 2015 жыл-
ѓы 2 аќпандаѓы №70 б±йрыѓы (б±дан єрі – Ереже) не-
гізінде μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
Конкурсќа ќатысу жμніндегі μтініш
Мемлекеттік жєне орыс тілдеріндегі т‰йіндеме;
Еркін нысанда жазылѓан μмірбаян;
Білімі туралы ќ±жаттыњ кμшірмелері;
Ењбек кітапшасыныњ кμшірмесі (болѓан жаѓдайда)

немесе ењбек шарты, не болмаса соњѓы ж±мыс орны-
нан ж±мысќа ќабылдау туралы, ењбек шартын тоќтату
туралы б±йрыќтыњ кμшірмелері;

Денсаулыќ саќтау ±йымдарыныњ бастапќы медици-
налыќ ќ±жаттама нысандарын бекіту туралы Ќазаќстан
Республикасы Денсаулыќ саќтау министрініњ міндетін
атќарушыныњ 2010 жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йры-
ѓымен (№6697 нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мемле-
кеттік тіркеу тізілімінде тіркелген)  бекітілген нысан бой-
ынша денсаулыѓы туралы аныќтама.

Конкурсќа ќатысушы μзініњ біліміне, ењбек μтіліне,
кєсіптік даярлыќ дењгейіне ќатысты ќосымша аќпарат-
ты (біліктілігін арттыру туралы, ѓылыми дењгейі мен атаќ-
тары, ѓылыми баспалары кμшірмелерін, сонымен ќатар
осыѓан дейінгі ж±мыс орыныныњ басшысынан ±сыныс
хатын) ±сынуына болады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар конкурстыњ
μтетіндігі туралы хабарландыру соњѓы б±ќаралыќ аќпа-
рат ќ±ралдарыныњ ресми басылымында жарияланѓан
сєттен бастап 15 к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде  Ќостанай
облысы єкімдігініњ білім басќармасына, мына мекенжай
бойынша ±сынылуѓа тиіс: Ќостанай ќ., Майлин к., 2а,
103  кабинеті, аныќтама ‰шін телефон: 8(7142) 39-46-
47.

Государственное учреждение "Управление образо-
вания акимата Костанайской области" 110000, г. Коста-
най, улица Майлина 2а, телефоны для справок:
8 (7142)39-46-47, 53-60-33 (факс), электронный адрес:
dep@kostanay.gov.kz  объявляет конкурс на занятие
вакантной гражданской должности   блок "А":

Директор  (категория  А1-2) коммунального государ-
ственного казенного предприятия "Наурзумский сель-
скохозяйственный колледж" Управления образования
акимата Костанайской области с должностным окла-
дом в зависимости от выслуги лет от 94856 тенге до
111845  тенге в месяц.

Адрес государственного учреждения: 111400,
Наурзумский район,  с.Караменды, улица Победы № 5,
т. 8-714-54-21-9-65.

Функциональные обязанности:
Руководит в соответствии с законодательством Рес-

публики Казахстан и уставом организации образова-
ния учебно-методической, научно-методической, адми-
нистративно-хозяйственной и финансово-экономичес-
кой деятельностью.

Утверждает рабочие учебные планы и программы,
графики учебных процессов, правила внутреннего рас-
порядка. Утверждает структуру управления, штатное
расписание, должностные инструкции работников орга-
низации образования. Формирует контингент обучаю-
щихся, обеспечивает их социальную защиту. Обеспе-
чивает необходимые условия для работы в организа-
циях технического и профессионального образования
организаций общественного питания, медицинского
обслуживания и контроля их работы.

Требования к квалификации: высшее образова-
ние, стаж работы в организациях образования или на
руководящих должностях в организациях, соответству-
ющих профилю организации образования не менее 5 лет.

Наличие следующих компетенций: инициативность,
коммуникативность, аналитичность, организованность,
этичность, ориентация на качество, ориентация на по-
требителя, нетерпимость к коррупции.

Должен знать: Конституцию Республики Казахстан,
Гражданский Кодекс Республики Казахстан, Налоговый
Кодекс Республики Казахстан, законы Республики Ка-
захстан " Об образовании ", " О государственном пред-
приятии ", " О противодействии коррупции", " О языках
в Республике Казахстан ", государственные програм-
мы развития образования, другие нормативные право-
вые акты по вопросам образования и воспитания обу-
чающихся; основы педагогики и психологии, достиже-
ния современной педагогической науки и практики; ин-
новационные методы управления; основы экономики,
вопросы финансово-хозяйственной деятельности; ос-
новы права, законодательства о труде, правила и нор-
мы охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты.

Конкурс проводится на основании Правил назначе-
ния и аттестации руководителя государственного пред-
приятия, а также согласования его кандидатуры" ут-
вержденных приказом Министра национальной эконо-
мики Республики Казахстан от 2 февраля 2015 года №
70 (далее – Правила).

Необходимые документы для участия в конкур-
се:

заявление об участии в конкурсе
резюме на государственном и русском языках;
автобиографию, изложенную в произвольной фор-

ме;
копии документов об образовании;
копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудо-

вого договора, либо выписки из приказов о приеме и
прекращении трудового договора с последнего места
работы;

справку о состоянии здоровья по форме, утверж-
денной приказом исполняющего обязанности Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября
2010 года № 907 "Об утверждении форм первичной ме-
дицинской документации организаций здравоохране-
ния" (зарегистрированный в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов № 6697).

Участник конкурса может предоставить дополни-
тельную информацию, относительно его образования,
стажа работы, уровня профессиональной подготовки
(копии документов о повышении квалификации, при-
своении ученых степеней и званий, научных публика-
ции, а также рекомендации от руководства с предыду-
щего места работы и т.п.).

Необходимые для участия в конкурсе документы
должны быть представлены в течение 15 календар-
ных дней со дня публикации данного объявления о
проведении конкурса в официальном издании средств
массовой информации по адресу:  г. Костанай, ул. Май-
лина, 2а, кабинет 103, телефон для справок:  8 (7142)
39-46-47.

Ќ±ттыќтаймыз!
 Ќ±рметті Рая Тμлеубайќызы!
Сізді 9 желтоќсан 58 жасќа толѓан мерейтойыњызбен жєне зейнетке

шыѓуыњызбен ќ±ттыќтаймыз!
Ешќашан жабырќамай кμњіліњіз,
Баќытќа толы болсын μміріњіз.
Ортамызда шаттаныњыз, к‰ліњіз,
Ењбекте биіктерден кμрініњіз.

Игі тілекпен: сіњіліњ – Света, к‰йеу балањ –  Ќоныс,
жиендеріњ – Абай-Диана, Н±рболат-Айкерім, Айым,

Єсет-Г‰лім.

Ќ±ттыќтаймыз!
Ќ±рметті Абдимаулен Байеш±лы!
Сізді желтоќсан айыныњ 5-ші  ж±лдызындаѓы

туѓан к‰ніњізбен шын ж‰ректен ќ±ттыќтаймыз!
Б‰гінгі ќуанышты к‰ніњізде Сізге зор денсаулыќ,
±заќ ѓ±мыр тілейміз.

Ќ±тты болсын келген туѓан
к‰ніњіз,

Тілекші кμп, біз де соныњ біріміз.
‡зілмесін μміріњіздіњ жыр-єні,
Баќытыњыз μрге тартып б±лаѓы.
Ењбегіњіздіњ тек зейнетін кμріњіз,
Келер к‰нніњ сєулелі боп шуаѓы.

Игі тілекпен: "Ќостанай гуманитарлыќ
колледжі" мекемесініњ ±жымы.

 "Ќазаќстанныњ т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ банкі" АЌ (б±дан
єрі – Банк) "Н±рлы жол" баѓдарламасыныњ "Жергілікті атќару-
шы органдар арќылы несиелік т±рѓын ‰й ќ±рылысы" (б±дан
єрі –  ЖАО) баѓыты бойынша ќатысуѓа μтініш ќабылдайтынын
хабарлайды.

Нысан –  "5", "6" МП бойынша Заречное селосы "Север-
ный" шаѓын ауданындаѓы 48 пєтерлік екі т±рѓын ‰й", ор-
наласќан мекенжайы: Заречное селосы, "Северный" шаѓын
ауданы, №5 ‰й, №6 ‰й.

Ќ±рылыстыњ жоспарлы аяќталу мерзімі: желтоќсан 2016
жыл.

Баѓасы "таза" єрлеумен 1 шаршы метрге   128 445 тењге.
Жайлылыќ санаты: IV.
1 бμлмелі – 48 пєтер, ењ ‰лкен алањы    41,5 ш.м.
2 бμлмелі – 48 пєтер, ењ ‰лкен алањы    56,5 ш.м.
Ќатысуѓа μтініштерді ќабылдау мерзімі: 16.11.2016 жыл-

дан бастап 08.12.2016 жылѓа дейін.
Барлыќ мєселелер бойынша банк филиалына ж‰гінуге бо-

лады, мекенжайы: Ќостанай ќаласы, Єл-Фараби д-лы, 67 не-
месе 300 нμмірі бойынша.

"Дзортов И.К." ШЌ сенімді т±лѓасы –
Гадаборшев Рустам Борисович  кепілдік
м‰лікті  сату жμнінен сауда μткізілетіні ту-
ралы хабарлайды:

Ќостанай облысы, Науырзым ауданы,
Буревестник селолыќ округі мекенжайында
орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге ар-
налѓан келесі жер телімдеріне  уаќытша
μтеулі ±заќ мерзімді жер пайдалану (жал-
дау) ќ±ќыѓы:

- кадастрлік нμмірі 12-186-016-108, 2056
жылѓы 25 ќањтарѓа дейінгі мерзімге жалдау,
жалпы μлшемі  606,5 га.

- кадастрлік нμмірі 12-186-018-033, 2055
жылѓы 18 маусымѓа дейінгі мерзімге жал-
дау,  жалпы μлшемі  412,9 га.

Сауда аѓылшын єдісімен (баѓаны кμтере
отырып) μткізіледі, кепілдік жарна ќарасты-
рылмаѓан.

Сатып алу баѓасы  ќолма-ќол аќшамен
немесе аудару арќылы сауда μткізілген
сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде
енгізіледі. Сауда 2016 жылѓы 20 желтоќсан
саѓ 11.00-де мына мекенжайда болады: Ќос-
танай облысы, Науырзым ауданы, Буре-
вестник селосы,  кењсе ѓимараты.

¤тінімдер 2016 жылѓы 19 желтоќсанѓа
дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналас-
ќан жерінде ќабылданады: Науырзым ауда-
ны, Буревестник селосы, сенімді т±лѓаныњ
телефоны: 8-705-626-01-17.

 Доверенное лицо КХ "Дзортов И.К." --
Гадаборшев Рустам Борисович  объявля-
ет торги по продаже залогового имущества:

Право временного возмездного долго-
срочного землепользования(аренды) на ни-
жеследующие земельные участки, распо-
ложенные по адресу: Костанайская об-
ласть, Наурзумский район, Буревестнинс-
кий сельский округ, целевое назначение:
для ведения крестьянского хозяйства:

- кадастровый номер 12-186-016-108,
аренда сроком до 25 января 2056 года, об-
щей площадью   606,5 га.

- кадастровый номер 12-186-018-033,
аренда сроком до 18 июня 2055 года, об-
щей площадью   412,9 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 20 декабря 2016 года в 11.00
часов по адресу: Костанайская область,
Наурзумский район, село Буревестник, зда-
ние конторы.

Заявки принимаются в срок до 19 де-
кабря 2016 года по месту нахождения до-
веренного лица: Наурзумский район, с. Бу-
ревестник, телефон доверенного лица:
8-705-626-01-17.

Жєрмењкеге келіњіздер!

Аѓымдаѓы жылдыњ 10 желтоќсанында саѓат 9:00-де Абай дањѓылы, 34
мекенжайында орналасќан жабыќ павильонда ("Емшан" С‡ ауданы) об-
лыстыњ ќалалары мен аудандарыныњ тауар μндірушілерініњ ќатысуымен
ауыл шаруашылыќ жєрмењкесі μтеді.

Жєрмењкеде ет, с‰т μнімдерін, жоѓары жєне бірінші сортты ±н, ш±жыќ
μнімдері, балыќ, жарма жєне макарон μнімдері, ќ±с ж±мыртќалары, ќант,
картоп, кμкμністер, к‰нбаѓыс майын ±сынатын 100-ден астам шаруашы-
лыќ субъектілерініњ μнімдері сатылатын болады.

¤нім нарыќ баѓасынан 20-30% тμмен болады.
Ќосымша аќпаратты 575 - 773 телефоны бойынша алуѓа болады.

Ќостанай ќаласы єкімініњ баспасμз ќызметі.



137 желтоќсан 2016 жыл

 "Интергаз Орталыќ Азия" АЌ
"Ќостанай " МГЌБ Ќостанай облы-
сыныњ аумаѓында километрлік ба-
ѓаналармен жєне ескерту тањбала-
рымен белгіленген "Б±хара-Урал",
"Ќарталы-Рудный", жоѓары
ќысымды газ ќ±бырлары – б±рма-
лар ж‰ргізілгендігін, МГЌ ќ±ра-
мына кіретін технологиялыќ байла-
ныс, телемеханика жєне электр
желілерініњ тармаќтарымен жєне
ќ±рылыстарымен КС жєне АГТС
орналасќанын ескертеді.

Магистральдыќ газ ќ±бырла-
рын к‰зету ережелеріне жєне
Ќазаќстан Республикасында бай-
ланыс желілерін к‰зету ережеле-
ріне сєйкес келесі к‰зету аймаќ-
тары:

–  магистральдыќ газ ќ±бырла-
рыныњ трассасы бойында – ќ±быр
желісініњ білігінен єр жаќќа 50
метр ќашыќтыќта орналасатын,
шекарасы шартты сызыќтармен
белгіленген жер телімі т‰рінде;

–  кμп арналы ќ±быр желі-
лерініњ трассасы бойында –  шеткі
ќ±быр желілерініњ білігінен 50
метр ќашыќтыќта орналасатын,
шартты сызыќтармен шектелген
жер телімі т‰рінде;

–  компрессорлыќ станция ай-
наласында –  аумаќтыњ шекара-
сынан 100 метр ќашыќтыќта жан-
жаќќа т±йыќ сызыќтармен шек-
телген жер телімі т‰рінде.

–  байланыс желілерініњ трасса-
сы бойында –  байланыс желісініњ
білігінен  єр жаѓынан  2 метр
ќашыќтыќта орналасатын шарт-
ты сызыќтармен шектелген жер
телімі т‰рінде белгіленеді.
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
Ќ±быр желілерін жєне байла-

ныс желілерін к‰зету аймаѓында
ќ±быр желілерін жєне байланыс
желілерін ќалыпты пайдалануын
б±зуы м‰мкін немесе олардыњ за-
ќымдалуына єкелуі м‰мкін кез-
келген т‰рдегі єрекеттерді
ж‰ргізуге, атап айтќанда:

– айыру белгілерініњ, баќылау
μлшеу пункттерініњ орнын ауыс-
тыруѓа, оларды кμмуге жєне сын-
дыруѓа;

– газ ќ±бырыныњ шеткі
желісініњ білігінен 300 метр

ќашыќтыќ ауданында жобалауѓа
жєне ќ±рылыс салуѓа, сондай-аќ
газ ќ±бырларын ќандай да бір ин-
женерлік коммуникациялармен
(арналармен, арыќтармен,
кєріздермен, кез-келген маќсат-
таѓы жолдармен) кесіп μтуге

– ќызмет кμрсетілмейтін
к‰шейткіш кабельдік байланыс
пункттерініњ люктерін, ќаќпала-
рын жєне есіктерін, желілік арма-
тура тораптарыныњ, катодтыќ
ќорѓау станциясыныњ, желілік
жєне баќылау ќ±дыќтарыныњ
жєне μзге де желілік ќ±рылѓылар-
дыњ ќоршауын ашуѓа, крандар
мен ысырмаларды ашуѓа жєне
жабуѓа, байланыс, энергиямен
жабдыќтау жєне ќ±быр желісініњ
телемеханикасы ќ±ралдарын
сμндіруге;

– кез-келген т‰рдегі ќоќыс тас-
тайтын жерге айналдыруѓа, ќыш-
ќылдардыњ, т±здардыњ жєне
сілтілердіњ ерітінділерін тμгуге;

– жаѓаныњ бекініс ќ±рылыста-
рын, су μткізетін ќ±рылѓыларды,
ќ±быр желілерін, байланыс желі-
лерін б±зылудан, ал іргелес жат-
ќан аумаќ пен ќоршаѓан жерді
тасымалданатын μнімніњ апатты
т‰рде аѓып кетуінен саќтандыра-
тын ‰йінді жєне μзге де ќ±рылыс-
тарды (ќ±рылѓыларды) б±зуѓа,

– от жаѓуѓа жєне ќандай да бір
ашыќ немесе жабыќ т‰рдегі от
кμздерін орналастыруѓа тыйым
салынады.

"Интергаз Орталыќ Азия" АЌ
"Ќостанай" МГЌБ-ныњ жазбаша
р±ќсатынсыз магистральдыќ
ќ±быр желілерін жєне байланыс
желілерін к‰зету аймаќтарында:

– кез-келген ќ±рылыстарды са-
луѓа;

– кез-келген т‰рдегі аѓаштар
мен б±таларды отырѓызуѓа, жем-
шμпті, тыњайтќыштарды, мате-
риалдарды, пішенді жєне сабан-
ды ќоймалауѓа, атќазыќтарды
ќаѓуѓа, мал ±стауѓа, м±зды жа-
руѓа жєне ќатыруѓа, мал суары-
мын жасауѓа;

– ќ±быр желілерініњ, байланыс
желілерініњ трассалары арќылы
μтпе жолдарды салуѓа, автомо-
бильдік кμліктіњ, тракторлардыњ

жєне механизмдердіњ т±раѓын
±йымдастыруѓа, бірлескен баќтар
мен баќшаларды егуге;

– мелиоративтік жер ќазу
ж±мыстарын ж‰ргізуге, жерді
суару жєне ќ±рѓату ж‰йелерін ор-
натуѓа;

– кез-келген т‰рдегі ашыќ,
кμтеру, таулы, ќ±рылыс, монтаж-
дау жєне жару ж±мыстарын
ж‰ргізуге, жерді тегістеуге;

– геологиялыќ т‰сіру, геология-
лыќ барлау, іздестіру, геодезия-
лыќ жєне ±њѓымаларды, шурф-
тарды ±йымдастыруѓа байланыс-
ты μзге де ж±мыстарды ж‰ргізу-
ге жєне жердіњ сынамаларын
алуѓа (жер ќыртысыныњ ‰лгіле-
рінен басќа) тыйым салынады.

Магистральдыќ ќ±быр желі-
лерін, жоѓары ќысымды газ
ќ±бырлары-б±рмаларды, МГЌ
ќ±рамына кіретін технологиялыќ
байланыс, телемеханика жєне
электр желілерініњ тармаќтары-
мен жєне ќ±рылыстарымен КС
жєне АГТС к‰зету аймаѓында кез-
келген ж±мыстарды жєне єрекет-
терді орындау ќажеттілігі туын-
даѓанда, ±йымдар жєне азаматтар
мыналарѓа:

"Интергаз Орталыќ Азия" АЌ
"Ќостанай" МГЌБ-дан магис-
тральдыќ ќ±быр желілерініњ
к‰зету аймаѓында ж±мыстарды
ж‰ргізу ‰шін жазбаша р±ќсат
алуѓа міндетті. Ж±мыстарды
ж‰ргізуге р±ќсат тек ќана, ж±-
мысты ж‰ргізушіде ќолданыс-
таѓы ќ±быр желілері мен байла-
ныс желілері кμрсетілген жоба-
лыќ жєне атќарушылыќ ќ±жатта-
ма болѓан жаѓдайда ѓана беріледі.

– 5 тєуліктен кешіктірмей
"Интергаз Орталыќ Азия" АЌ
"Ќостанай" МГЌБ μкілдерініњ
ќатысуы ќажет етілетін ж±мыс-
тарды ж‰ргізу уаќыты туралы
хабарлауѓа;

–  ж±мыстарды ќ±быр желісі-
ніњ, МГЌ ќ±рамына кіретін тех-
нологиялыќ байланыс, телемеха-
ника жєне электр желілерініњ
тармаќтарыныњ жєне ќ±рылыста-
рыныњ жєне айыру белгілерініњ
саќталуын ќамтамасыз етіп орын-
дауѓа міндетті.

Ауыл шаруашылыѓы ж±мыста-
рын ж‰ргізуді к‰зету аймаѓында
жерді μњдеу ережелерін ќатањ
саќтап орындау керек (μњдеу те-
рењдігі 0,4м аспайды, μњдеу баѓы-
ты газ ќ±бырыныњ білігіне тек
перпендикулярлы т‰рде).

"Интергаз Орталыќ Азия" АЌ
"Ќостанай" МГЌБ магистраль-
дыќ ќ±быр желілерін жєне теле-
коммуникация желілерін к‰зе-
ту ережелерін, сондай-аќ к‰-
зету аймаѓында ж±мыстарды
ж‰ргізуге берілген р±ќсатта
кμрсетілген талаптарды б±зумен
орындалатын ж±мыстарды тоќ-
татуѓа ќ±ќылы.
Магистральдыќ ќ±быр желі-

лерін к‰зету, байланыс желілерін
жєне электрлік желілерді к‰зе-
ту ережелері жергілікті билік
жєне басќару органдарыныњ,
сондай-аќ ќ±быр желілері μтетін
аумаќта ж±мыстарды немесе
ќандай да бір єрекеттерді
ж‰ргізетін μзге де кєсіпорын-
дардыњ орындауы ‰шін міндетті
болып табылады.
Баяндалѓан талаптарды, ере-

желерді, зањды б±зуда кінєлі ла-
уазымды т±лѓалар мен азамат-
тар белгіленген тєртіпте жауап-
кершілікке тартылады.

Жоѓарыда жазылѓандарѓа
ќатысты барлыќ мєселелер
жμнінде мынадай мекен-жайы-
мызѓа хабарласу керек: "Интер-
газ Орталыќ Азия" АЌ "Ќостанай"
Магистральдыќ Газ Ќ±бырлары
Басќармасы

Ќостанай ќ., Алтынсарин
кμшесі, 130 ‰йі.

Телефондар:
Ќостанай тораптыќ-μндірістік

басќармасы
Ќостанай ќ., Абай дањѓылы, 1А

‰йі
Диспетчерлік ќызмет  – 8 (7142)

258325, 25-70-43, 25-70-47  (305)
(тєулік бойы).

Байланыс ќызметініњ операто-
ры 8 (7142) 257045.

8 (7142)258059 (факс).

Рудный ќаласы,  авариялыќ
жμндеу пункті: (8-714 31) 5-23-80.

Ќостанай облысыныњ μнеркєсіп, ќ±рылыс,
ауыл шаруашылыѓы, кμлік жєне байланыс

кєсіпорындарыныњ басшылары мен
ќызметкерлеріне

ЕСКЕРТУ

 "ШАРУА" ЖШС сенiмдi т±лѓасы Турбабин Илья Леонидович, кепiлдiк м‰лiктi
соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Алтынсарин ауданы, Щерба-
ков ауылдыќ округініњ аумаѓында орњаласќан 12-178-014-216 кμлемі  414,2 га,
12-178-014-225 кμлемі  785,6 га, тауарлы ауыл шаруашылыќ μндірісін ж‰ргізу
‰шін жер учаскелер жер пайдалану (жалдау) ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткiзілген сєттен бастап
5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi. Реквизиттер тμлеу "ШАРУА" ЖШС:
KZ31319M010000392889 ЖСК, "БТА Банк" КФ АЌ ABKZKZKX  БСК. Сауда 2016
жылѓы 20 желтоќсан 10.00 саѓатта мына мекенжайда болады: Ќостанай облы-
сы, Алтынсарин ауданы, Щербаков а., Октябрьская кμш.,  38 ‰й. ¤тінімдер
2016 жылѓы 19 желтоќсан 18-00 саѓатќа дейiнгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ
орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќаласы, Дзержинский кμшесі,
61Б,  телефон 8-707-627-35-83.

 Доверенное лицо ТОО "ШАРУА" Турбабин Илья Леонидович в порядке внесу-
дебной реализации залогового имущества, объявляет о проведении торгов по
продаже права временного возмездного землепользования (аренды) на земель-
ные участки, расположенные на территории Алтынсаринского района, Костанайс-
кой области, Щербаковский сельский округ: 12-178-014-216 площадью 414,2 га, 12-
178-014-225 площадью 785,6 га, для ведения товарного сельскохозяйственного
производства. Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5-ти кален-
дарных дней с момента  проведения торгов. Платежные реквизиты ТОО "ШАРУА":
ИИК KZ31319M010000392889 в КФ АО "БТА Банк" БИК ABKZKZKX. Торги состоятся
20 декабря 2016 года в 10.00 часов по адресу: Костанайская область, Алтынса-
ринский район, с.Щербаково, ул.Октябрьская, дом 38. Заявки принимаются в срок
до 18-00 часов 19 декабря 2016 года по месту нахождения доверенного лица:
г.Костанай, улица Дзержинского,  61Б, телефон 8-707-627-35-83.

Жарнама
54-73-36,54-73-36,54-73-36,54-73-36,54-73-36,

5 4 - 3 3 - 2 2 ,5 4 - 3 3 - 2 2 ,5 4 - 3 3 - 2 2 ,5 4 - 3 3 - 2 2 ,5 4 - 3 3 - 2 2 ,
5 4 -5 4 -5 4 -5 4 -5 4 -99-6999-6999-6999-6999-69          ( ф а к с )( ф а к с )( ф а к с )( ф а к с )( ф а к с )
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 УМГ "Костанай" АО "Интергаз
Центральная Азия" предупрежда-
ет, что на территории Костанай-
ской области проложены магис-
тральные газопроводы "Бухара-
Урал", "Карталы-Рудный" и газо-
проводы – отводы от них высокого
давления, газораспределитель-
ные станции с линиямии и соору-
жениями технологической связи,
телемеханики и электрических
сетей входящих в состав магис-
тральных газопроводов, которые
отмечены километровыми столби-
ками и предупредительными зна-
ками.

Согласно Правилам охраны ма-
гистральных трубопроводов и
Правилам охраны линии связи  в
Республике Казахстан, устанав-
ливаются следующие охранные
зоны:

– вдоль трасс магистральных га-
зопроводов – в виде участка зем-
ли, ограниченного условными ли-
ниями, проходящими в 50 метрах
от оси трубопровода с каждой сто-
роны;

– вдоль трасс многониточных
трубопроводов – в виде участка
земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 50 мет-
рах от осей крайних трубопрово-
дов;

– вокруг газораспределитель-
ных станций  – в виде участка зем-
ли, ограниченного замкнутой ли-
нией, от границ территории на
100 метров во все стороны;

– вдоль трассы линии связи – в
виде участка земли, ограниченно-
го условными линиями, проходя-
щими в 2 метрах от оси кабельной
линии связи с каждой стороны.

–  вдоль трассы линии электро-
передач – в виде участка земли,
ограниченного условными ли-
ниями, проходящими в 10 метрах
от крайних проводов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
В охранных зонах  магистраль-

ных газопроводов запрещается
производить всякого рода дей-

ствия, могущие нарушить нор-
мальную эксплуатацию трубопро-
водов, линий электропередач и

связи, либо привести к их повреж-
дению, в частности:

–  перемещать, засыпать и ло-
мать опознавательные знаки, кон-
трольно измерительные пункты;

– проектирование и строитель-
ство в районе 300 метров от оси
крайней нитки газопровода, а так-
же пересечение газопроводов ка-
ким-либо инженерными комму-
никациями (каналами, арыками,
дренажами, дорогами любого на-
значения)

–  открывать люки, калитки и
двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной
арматуры, станции катодной за-
щиты, линейных и смотровых ко-
лодцев и других линейных уст-
ройств, открывать и закрывать
краны и задвижки, отключать
средства связи, энергоснабжения
и телемеханики трубопровода;

–  устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей;

–  разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные
сооружения (устройства), предох-
раняющие трубопроводы, линии
энергоснабжения и связи от раз-
рушения, а прилегающую терри-
торию и окружающую местность
от аварийной утечки  транспорти-
руемой продукции;

–  разводить огонь и размещать
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

В охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов, линий энер-
госнабжения и связи без письмен-
ного разрешения УМГ "Костанай"
АО "Интергаз Центральная Азия"
запрещается:

–  возводить любые постройки и
сооружения;

– высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы,
сено и солому, располагать коно-
вязи, содержать скот, произво-
дить колку и заготовку льда,
устраивать водопои;

– сооружать проезды и переез-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
к руководителям и работникам предприятий
промышленности, строительства, сельского

хозяйства, транспорта и связи
Костанайской области

ды через трассы трубопроводов,
линий связи, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать
коллективные сады и огороды;

–  производить мелиоративные
земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные систе-
мы;

–   производить всякого рода от-
крытые, подъемные, горные,
строительные, монтажные и
взрывные работы, планировку
грунта;

–  производить геологосъемоч-
ные, геологоразведочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыс-
кательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и
взятие проб грунта (кроме почвен-
ных образцов).

При необходимости выполне-
ния любых работ и действий в ох-
ранной зоне магистральных тру-
бопроводов, газопроводов-отводов
высокого давления, АГРС с ли-
ниями и сооружениями техноло-
гической связи, телемеханики и
электрических сетей входящих в
состав МГ, организации и гражда-
не обязаны:

получить от УМГ  "Костанай"
АО "Интергаз Центральная Азия"
письменное разрешение на произ-
водство работ в охранной зоне ма-
гистральных трубопроводов. Раз-
решение на производство работ
может быть выдано только при ус-
ловии наличия у производителя
работ проектной и исполнитель-
ной документации, на которой
нанесены действующие трубопро-
воды и линии связи;

–  не позднее чем за 5 суток уве-
домить о времени производства
работ, при которых необходимо
присутствие представителей  УМГ
"Костанай" АО "Интергаз Цент-
ральная Азия";

–  выполнять работы с соблюде-
нием условий, обеспечивающих
сохранность трубопровода, линий
и сооружений технологической
связи, телемеханики и электри-
ческих сетей входящих в состав
МГ и опознавательных знаков.

Сельскохозяйственные работы
необходимо выполнять при стро-
гом соблюдении правил обработки
земли в охранной зоне (глубина
обработки не более 0,4м, направ-
ления обработки только перпен-
дикулярно оси газопровода).

УМГ  "Костанай" АО "Интергаз
Центральная Азия" имеет право
приостановить работы, выполняе-
мые с нарушением правил охраны
магистральных трубопроводов и
сетей телекоммуникаций, а так-
же требований, указанных в раз-
решении на производство работ в
охранной зоне.
Правила охраны магистраль-

ных трубопроводов, охраны ли-
ний связи и электрических се-
тей являются обязательными
для исполнения местными
органами власти и управления,
а также другими предприяти-
ями, производящими работы
или какие-либо действия в
районе прохождения трубопро-
водов.
  Должностные лица и граж-

дане, виновные в нарушении
изложенных требований, пра-
вил, закона, привлекаются к от-
ветственности в установленном
порядке.

  По всем вопросам, касающим-
ся вышеизложенного, следует об-
ращаться по адресу: Управление
Магистральных Газопроводов
"Костанай" АО "Интергаз Цент-
ральная Азия",

г.Костанай ул.Алтынсарина
130.

Костанайское линейно-произ-
водственное управление:

г. Костанай, пр. Абая 1А
Диспетчерская служба  –

8 (7142) 258325, 25-70-43,
25-70-47  вн.305.

 (круглосуточно)
 Оператор узла связи:  - 8 (7142)

257045
 8 (7142)258059 (факс).

г. Рудный, аварийно-ремонт-
ный пункт. Тел.: (8-714 31)
5-23-80.
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 Доверенное лицо Могиленко Сергея Николаевича Сахибгереев Рафиль Рафа-
илович в порядке внесудебной реализации залогового имущества, объявляет о
проведении торгов по продаже права временного возмездного землепользования
на земельные участки, расположенные на территории Смирновского сельского
округа, Карабалыкского района, Костанайской области, предназначенные для ве-
дения крестьянского хозяйства: лот 1– кадастровый номер 12-182-038-082, пло-
щадью 69,1 га, лот 2 – кадастровый номер 12-182-038-083 площадью 30,8 га.
Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5-ти календарных дней с
момента  проведения торгов. Торги состоятся 20 декабря 2016 года: лот 1 – в 10.00
часов, лот 2 – в 12.00 часов, по адресу: Карабалыкский район, с.Смирновка,
ул.Юбилейная, дом 1. Заявки принимаются в срок до 18-00 часов 19 декабря  2016
года по месту нахождения доверенного лица: Карабалыкский район, п.Карабалык,
м-н Северный, д.27, кв.2,  телефон 87771780002.

 Могиленко Сергей Николаевичтыњ сенiмдi т±лѓасы Сахибгереев Рафиль Рафа-
илович, кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс μткізу тєртібімен Ќостанай облысы, Ќарабалыќ
ауданы, Смирнов ауылдыќ округініњ аумаѓында орналасќан шаруа ќожалыѓын
ж‰ргiзуге арналѓан кμлемі 69,1 га, кадастрлік  нμмірі 12-182-038-082 – лот 1; кμлемі
30,8 га, кадастрлік нμмірі 12-182-038-083 – лот 2 жер учаскесіне жер пайдалану
ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда
μткiзілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгiзiледi. Сауда лот 1 – 10.00
саѓатта, лот 2 – 12.00 саѓатта 2016 жылѓы 20 желтоќсан мына мекенжайда болады:
Ќостанай облысы, Ќарабалыќ ауданы, Смирнов а., Юбилейная кμш., 1 ‰й. ¤тінімдер
2016 жылѓы 19 желтоќсан 18-00 саѓатќа дейiнгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орнала-
сќан жерінде ќабылданады: Ќарабалыќ к., Северный ш-а, 27 ‰й, 2 пєт.,  телефон
87771780002.
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Ерекше жаратылѓан
жан еді...

Ныѓметжанќызы Зибаг‰л апамыз ерекше жа-
ратылѓан, μте сабырлы, аќылды, ќарапайым жан
еді. Ренжіген сєттерде де дауысын ќатты шыѓарып
сμйлемейтін. Амал не, ажал оны ортамыздан ор-
нын ойсыратып, ерте алып кетті. Зибаг‰л тєтеміз
ортамызда ж‰рсе, б‰гінгі к‰ні 80 жасќа толѓан ме-
рейтойын тойлар едік. Мейірімді жылы ж‰зіњізді,
"бауырларым іздеп келіпті ѓой" дейтін ќуанышты
‰ніњізді, ќ±шаќ жая ќарсы алатын кењ пейіл кμњіліњізді
саѓындыќ, тєте!

Бауырларыњ д±ѓа ќылып басыњда,
Арнап б‰гін беріп жатыр асын да.
Зымырап жыл Зибаг‰лдей апаны,
Єкетіпті елу бестей жасында.

Таба алмаспыз іздеп сізді ќиырдан,
Таѓдыр солай, жас та б‰гін тыйылѓан.
Ќайѓы елінде туѓан саѓан, жан апа,
Єулиекμл топыраѓы б±йырѓан.

Ел жадында бейнењ ќалды саќталып,
Аќылыњыз кμњілімізде жатталып.
Бізге єке, сізге бауыр Мейрам да,
Кеткен, апа, соњыњыздан аттанып.

Сексеніњде ењбегіњді елеп біз,
Тірі болсањ ж‰рмес пе едік демеп біз.
¦рпаѓыња баќыт тілеп, жан апа,
Жатќан жеріњ жайлы болсын демекпіз.

Еске алушы: Ныѓыметжановтар єулеті.

ЕСКЕ АЛУ

Асќа шаќыру
Аќылшы єкеміз, ќадірлі атамыз Балтабай Тоймаќовтыњ  μмірден оз-

ѓанына  бір жылдыњ ж‰зі болды. Марќ±м єкеміздіњ рухына баѓышталатын
бір жылдыќ д±ѓа асы желтоќсанныњ  10-ы к‰ні Ќостанай ќаласындаѓы
"Алатау" мейрамханасында  саѓат 12-де беріледі.  Барша аѓайын-туыс,
ќ±да-жекжат, замандастарды асќа шаќырамыз.

Балалары.

ТАЃЗЫМ

Негізі, мен μзі μмірі газетке маќала
жазѓан адам емес едім. Біраќ, єкеге
деген саѓыныш ќолыња еріксіз ќалам
±статады екен. Бєрінен б±рын кеше
ѓана жаныњда жайрањ ќаѓып ж‰рген
жанды – ќамќор єке, отбасымыздыњ
тірегін жоѓалтып алу μте ауыр ќасі-
рет. Орны толмас μкініш.

Сол μкінішті, ауыр ќайѓыны енді
ѓана сезініп отырмыз. Халќымыз: "Єке
– асќар тау" деп бекерге айтпаса ке-
рек. Меніњ де асќар тауым ќ±лаѓалы
‰ш айдыњ ж‰зі болып ќалды. ¤мірге
келтіріп, таѓылымды тєлім-тєрбие
берген єкеніњ орны кім-кім ‰шін де
бμлек.

Біз єкемізді тєте дейтінбіз. ‡йдегі
тєрбие осындай еді. Ол кісі тумысын-
да ќарапайым, айналысындаѓыларѓа
ќамќор, наѓыз аќж‰ректі азамат еді.
Сонысымен ж±ртќа жаќты. Ел меніњ
єкемді сыйлады, ќ±рмет т±тты,
жарыќтыќ єкем де соныњ ќарымын
лайыќты ќайтара білетін, жаны ізгі кісі-
т±ѓын. ¤мірі бір адамѓа ќабаќ шытып
кμрмеген, керісінше аѓайын-туыстыњ,
ілік-ж±раѓаттыњ, дос-жарандарыныњ
бєріне пейілі кењ, ыќыласы т‰зу бола-
тын.

Тμлќ±жатта есімі Іргебай боп жа-
зылѓанмен, былайѓы ж±рт оны Еркеш
деп атайды.

Шынында да кμбісі тєтемніњ кєдуілгі
аты Іргебай екенін біле бермейді.

Меніњ єкем 1947 жылы 5 желтоќ-
санда Торѓай селосында ќарапайым
шаруа отбасында д‰ниеге келді. Єкесі
– Єубєкір Сегізбаев, Шаќшаќ
Жєнібектіњ т±њѓышы Дєуітбайдыњ
екінші єйелі Ќ±ланбике аталып кеткен
анамыздан туѓан Отарбайдан тарай-
ды. Єубєкір атамыз кешегі ќанќ±йлы
заманды кμрген, яѓни, ¦лы Отан со-
ѓысында толарсаќтан ќан кешкен

Аты ќалды артында, μлмейт±ѓын
майдангер. Жалпы, Єубєкіровтер
єулетінен ќалѓан – інісі Ораз екеуі ѓана
еді. Ораз єкем де μмірден ерте озды.

1954 жылы  Торѓайдаѓы Ы.Алтын-
сарин орта мектебініњ табалдырыѓын
аттап, 1966 жылы к‰міс медальмен
тємамдады. Сол кездіњ μзінде-аќ ол
мектептіњ ќоѓамдыќ жєне спорттыќ
шараларына белсене ќатысты. Об-
лыс, тіпті, республикаѓа есімі мєшћ‰р
болды.

Оныњ μнерге, єсіресе, спортќа де-
ген кμњілі алабμтен еді. Торѓайлыќтар-
дыњ ішінде Алматыдаѓы дене тєрбие-
сі жєне спорт академиясын бітірген
алѓашќы кєсіби маман ретінде μзін
талай мєрте жарыстарда дєлелдеді.
Республикада волейбол, баскетбол-
дан μткен жарыстарда бірнеше рет
топ жарды. Ауданда спорт комитетін-
де, комсомол ж±мыстарында 1968-
1976 жылдары ќызмет атќарды.

Ќайсыбір ќызметте болсын, μзініњ
іскерлік, ±йымдастырушылыќ ќабі-
летін  кμрсете білді. Б±л жайында
спорт ардагері Ербатыр Раќатов
аѓамыз жылы бір лебіз айтып еді.

– Кешегі к‰ндер келмеске кетті.
Біраќ, тарихта ќалды. Торѓай спорты
Еркеш сияќты талантты жандарды
тудырды. Біздіњ ауданныњ волейбол
ќ±рамасы облыстыњ ѓана емес, рес-
публиканыњ ењ ‰здік командасы атан-
ды. Сол жарыста ќажырлы ќайратын,
ерік-жігерін кμрсеткен жандардыњ бірі
Еркеш еді.

Иє, б±л меніњ єкемніњ спорттаѓы
жарќын бір белесі-т±ѓын.  Ол 1976-
1980 жылдары ауданныњ сауда сала-
сында да тынбай ењбек етті. Кєсіби
училищеніњ оќу-тєрбие жμніндегі
орынбасары жєне т±тынушылар
одаѓы тμраѓасыныњ орынбасары
болѓан жылдарда да адал ењбегімен,

ќажыр-ќай-
р а т ы м е н
кμптіњ ыќы-
ласына бμ-
ленді. Тіпті,
а у д а н н ы њ
м є д е н и е т
бμлімін бас-
ќарѓан шаќ-
та ±йымдас-
тырушылыќ
шеберліг ін
байќатып ,
μнерпаздар-
дыњ шыњда-
луына ќол-
дан келгенше кμмегін кμрсетті. Ќай
ќызметті атќарса да, абырой биігінен
танылды.

Ќ±дай ќосќан ќосаѓы Ќитаба, Бес-
сары руынан шыќќан Рысты Ерден-
ќызымен 1966 жылы отау ќ±рды.
Апам екеуі отбасында жеті бала тєр-
биелеп, олардан он бес немере, бес
шμбере с‰йді. Барлыѓы да μз алдына
т‰тін т‰тетіп отыр.

Биыл єкем мен анам отасќанда-
рына ќырыќ жылдыѓын, келер жылы
70 жас мерейтойын туѓан-туыстыњ ор-
тасында атап μтпекші болѓан еді.
Біраќ, ќатал  таѓдыр оѓан жеткізген
жоќ.

Жалѓасты ±рпаќтарыњ артыњызда,
Жоќ еді ‰йлі болмау салтымызда.
¤мірге келіп єке, сєби болып,
¤ттіњіз, кіршіксіз сол ќалпыњызда.

Іс жасап μнегелі, єр к‰н ізгі,
Жалѓадыњ єке салѓан жарќын ізді.
"Жаќсыныњ аты μлмейді"

деген рас,
Ањыз ѓып айтсын ±рпаќ атыњызды!

 Айбек ЄУБЄКІРОВ.
Ќостанай ќаласы.

Государственное учреждение "Управление
образования акимата Костанайской области"
110000, г.Костанай, улица Майлина, 2а,
телефоны для справок: 8 (7142)39-46-47,
53-60-33 (факс), электронный адрес:
dep@kostanay.gov.kz  объявляет конкурс на
занятие вакантной гражданской должности
блок "А"  02.12.2016 г:

Директор  (категория  А1-2) коммунального
государственного казенного предприятия "Де-
нисовский профессионально-технический кол-
ледж" Управления образования акимата Кос-
танайской области с должностным окладом в
зависимости от выслуги лет от 94856 тенге до
111845  тенге в месяц.

Адрес государственного учреждения:
110500, с. Денисовка, улица Целинная 50,
т.8-714-54-22-0-84.

Функциональные обязанности:
Руководит в соответствии с законодатель-

ством Республики Казахстан и уставом орга-
низации образования учебно-методической,
научно-методической, административно-хо-
зяйственной и финансово-экономической де-
ятельностью.

Утверждает рабочие учебные планы и про-
граммы, графики учебных процессов, прави-
ла внутреннего распорядка. Утверждает струк-
туру управления, штатное расписание, долж-
ностные инструкции работников организации
образования. Формирует контингент обучаю-
щихся, обеспечивает их социальную защиту.
Обеспечивает необходимые условия для ра-
боты в организациях технического и профес-
сионального образования организаций обще-
ственного питания, медицинского обслужива-
ния и контроля их работы.

Координирует работу с работодателями и
социальными партнерами. Распоряжается
имеющимся имуществом и средствами, обес-
печивает учет, сохранность и пополнение учеб-
но-материальной базы, соблюдения правила
санитарно-гигиенического режима. Организу-
ет переоснащение и реорганизацию матери-
ально-технической базы. Руководит работой
педагогического совета. Обеспечивает вне-
дрение и привлечение инновационных техно-
логий образования в целях поддержания и рас-
ширения сферы образовательной деятельно-
сти организации образования.

Осуществляет подбор и расстановку кад-
ров, обеспечивает необходимый уровень пе-
дагогического и воспитательного процесса,
создает условия для повышения их квалифи-
кации и профессионального мастерства. Осу-
ществляет общее руководство по совместной
работе с организациями образования по не-
прерывному профессиональному обучению.

Обеспечивает связь с общественностью,
координирует работу с родителями (лицами,
их заменяющими). Представляет организацию
образования в вышестоящих, общественных
и иных организациях.

Осуществляет меры по расширению со-
циального партнерства и международного
сотрудничества. Представляет уполномо-
ченному органу (учредителю) ежегодный от-
чет о результатах учебной, научной и фи-
нансовой  деятельности. Обеспечивает вы-
полнение требований законодательных и
иных нормативных правовых актов по охра-
не труда, технике безопасности и создает бе-

"Ќостанай облысы єкімдігініњ білім басќар-
масы" мемлекеттік мекемесі 110000, Ќостанай
ќаласы, Майлин кμшесі, 2а, аныќтама телефо-
ны: 8 (7142)39-46-47, 53-60-33 (факс), элек-
трондыќ мекенжайы: dep@kostanay.gov.kz
02.12.2016 ж. блок "А"  бос азаматтыќ ќызмет
орнына конкурс жариялайды.

Ќостанай облысы єкімдігініњ білім басќар-
масыныњ коммуналдыќ мемлекеттік  ќазына-
лыќ  кєсіпорны "Денисов кєсіптік-техникалыќ
колледжі" директоры (санаты А1-2), ењбек
сіњірген жылдарына ќарай лауазымдыќ жала-
ќысы 94856 тењгеден 111845 тењгеге дейін.

Мемлекеттік мекемесініњ мекенжайы:
110500 Денисов ауылы, Целинная кμшесі, 50,
т. 8-714-34-22-0-84.

Ќызметтік міндеттер:
Оќу-єдістемелік, ѓылыми-єдістемелік,

єкімшілдік-шаруашылыќ жєне ќаржылыќ-эко-
номикалыќ ќызметтерін білім мекемесінде
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамаларына
жєне оќу орныныњ жарѓысына сєйкес басќару.

Оќу жоспарын жєне баѓдарламаларын, оќу
процесініњ кестесін, ішкі тєртіп ереже ж±мыс-
тарын бекіту. Білім мекемесіндегі ќызметкер-
лердіњ лауазымдыќ н±сќаулыќтарын, штат кес-
тесін, басќарма  ќ±рылымын бекітеді. Білім алу-
шылардыњ ќ±рамын ќ±растырып, олардыњ
єлеуметтік ќорѓалуын ќамтамасыз ету. Техни-
калыќ жєне кєсіптік білім ±йымдарында, ќоѓам-
дыќ тамаќтану ±йымдарында, медициналыќ
ќызмет кμрсету ж±мыстары ‰шін керекті та-
лаптарды ќамтамасыз ету жєне олардыњ
ж±мыстарын баќылау.

Єлеуметтік серіктестерімен жєне ж±мыс бе-
рушілермен ж±мысын ‰йлестіреді. Бар м‰лік
жєне ќаражатќа иелік етеді, саќталуын жєне оќу
материал базасын толыќтыруын, санитарлы-
гигиеналыќ тєртіп ережесін саќтауын ќамтама-
сыз етеді.

Материалдыќ-техникалыќ базаны ќайта
ќ±ру жєне жањадан жабдыќтауды ±йымдасты-
рады. Педагогикалыќ кењес ж±мыстарын бас-
ќарады. Білім ±йымыныњ білім ќызметініњ са-
ласын кењейту жєне жєрдем беру маќсатында
инновациялыќ технологияларды тарту жєне
енгізуді ќамтамасыз ету.

Кадрларды орналастыру жєне таѓайындау-
ды ж‰зеге асыру, педагогикалыќ жєне тєрбие
процесіндегі ќажетті  дєрежесін ќамтамасыз
ету, кєсіптік шеберліктерін жєне олардыњ
біліктілігін кμтеру ‰шін жаѓдай жасайды. ‡збей
кєсіптік оќыту бойынша білім ±йымдарымен
ж±мыстарын біріктіру бойынша жалпы же-
текшілікті ж‰зеге асыру. Ж±ртшылыќпен  ќарым-
ќатынасты, ата-аналармен (оларды алмасты-
ратын т±лѓалармен) ж±мысты ‰йлестіруді ќам-
тамасыз етеді.

Жоѓары т±рѓан, ќоѓамдыќ жєне басќа да
мекемелерде білім мекемесініњ атынан μкілдік
етеді.Єлеуметтік серіктестік жєне халыќаралыќ
ынтымаќтастыќты кењейту  бойынша шаралар-
ды ж‰зеге асырады. Оќу, ѓылыми жєне ќаржы-
лыќ ќызметініњ нєтижесі туралы жылдыќ есебін
уєкілітті органдарѓа (ќ±рылтайшыѓа) ±сынады.
Зањнама талаптарын орындауѓа жєне басќа да
ењбекті ќорѓау нормативтік актілері бойынша,
ќауіпсіздік техникасын ќамтамасыз етіп жєне
ќауіпсіз ењбек жаѓдайын жасайды.

Конкурсќа ќатысушыларѓа ќойылатын

зопасные условия труда.
Требования к квалификации: высшее об-

разование, стаж работы в организациях обра-
зования или на руководящих должностях в орга-
низациях, соответствующих профилю органи-
зации образования не менее 5 лет.

Наличие следующих компетенций: инициа-
тивность, коммуникативность, аналитичность,
организованность, этичность, ориентация на
качество, ориентация на потребителя, нетер-
пимость к коррупции.

Должен знать: Конституцию Республики
Казахстан, Гражданский Кодекс Республики Ка-
захстан, Налоговый Кодекс Республики Казах-
стан, законы Республики Казахстан " Об обра-
зовании ", " О государственном предприятии ",
" О противодействии коррупции", " О языках в
Республике Казахстан ", государственные про-
граммы развития образования, другие норма-
тивные правовые акты по вопросам образова-
ния и воспитания обучающихся; основы педа-
гогики и психологии, достижения современной
педагогической науки и практики; инновацион-
ные методы управления; основы экономики,
вопросы финансово-хозяйственной деятель-
ности; основы права, законодательства о тру-
де, правила и нормы охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты.

Конкурс проводится на основании Правил
назначения и аттестации руководителя госу-
дарственного предприятия, а также согласо-
вания его кандидатуры" утвержденных прика-
зом Министра национальной экономики Рес-
публики Казахстан от 2 февраля 2015 года №
70 (далее – Правила).

Необходимые документы для участия в
конкурсе:

заявление об участии в конкурсе
резюме на государственном и русском язы-

ках;
автобиографию, изложенную в произволь-

ной форме;
копии документов об образовании;
копию трудовой книжки (при ее наличии) или

трудового договора, либо выписки из приказов
о приеме и прекращении трудового договора с
последнего места работы;

справку о состоянии здоровья по форме,
утвержденной приказом исполняющего обязан-
ности Министра здравоохранения Республики
Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 "Об
утверждении форм первичной медицинской
документации организаций здравоохранения"
(зарегистрированный в Реестре государствен-
ной регистрации нормативных правовых ак-
тов № 6697).

Участник конкурса может предоставить до-
полнительную информацию, относительно его
образования, стажа работы, уровня профес-
сиональной подготовки (копии документов о
повышении квалификации, присвоении уче-
ных степеней и званий, научных публикации,
а также рекомендации от руководства с пре-
дыдущего места работы и т.п.).

Необходимые для участия в конкурсе до-
кументы должны быть представлены в тече-
ние 15 календарных дней со дня публикации
данного объявления о проведении конкурса в
официальном издании средств массовой ин-
формации по адресу:  г.Костанай, ул. Майли-
на, 2а, кабинет 103, телефон для справок:
8 (7142) 39-46-47.

талаптар:  жоѓары білім, білім мекемесіндегі
немесе мекемедегі басќарушы ќызметінде,
бейініне сєйкес білім мекемесінде ж±мыс μтілі
5 жылдан кем емес болу.

Келесі ќ±зырларыныњ  болуы: жігерлілік, тез
тіл табысќыш, талдаушылыќ, ±йымдастыру-
шылыќ, єдептілік, сапаѓа баѓдар, т±тынушыѓа
баѓдар, жемќорлыќќа тμзбеушілік.

Білу керек: Ќазаќстан Республикасыныњ
Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныњ
Азаматтыќ Кодексін, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ Салыќ Кодексін, Ќазаќстан Республика-
сыныњ "Білім туралы", "Мемлекеттік кєсіпорны
туралы", "Жемќорлыќќа ќарсы т±ру туралы",
"Ќазаќстан Республикасыныњ тілдері туралы"
зањдарын, мемлекеттік білім баѓдарламасыныњ
дамуын, білім алушылардыњ тєрбиесі жєне
білім с±раќтары бойынша басќа да нормативтік
ќ±ќыќтыќ актілерін; Педагогика жєне психоло-
гия негіздерін, заманауи ѓылыми педагогика-
лыќ жєне тєжірибелік жетістіктерін; инновация-
лыќ єдістемелік басќармасын; экономика не-
гіздері, ќаржы-шаруашылыќ с±раќтарыныњ
ќызметі; ќ±ќыќ негіздері, ењбек туралы зањна-
малары, ењбекті ќорѓау нормалары мен ере-
желерін, ќауіпсіздік техникасы мен μртке ќарсы
ќорѓану.

Конкурс Мемлекеттік кєсіпорынныњ басшы-
сын таѓайындау жєне аттестаттау, сондай-аќ
оныњ кандидатурасын келісу ќаѓидаларын бе-
кіту туралы Ќазаќстан Республикасы ¦лттыќ
экономика министрініњ 2015 жылѓы 2 аќпандаѓы
№70 б±йрыѓы (б±дан єрі – Ереже) негізінде
μткізіледі.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар:
Конкурсќа ќатысу жμніндегі μтініш
Мемлекеттік жєне орыс тілдеріндегі т‰йінде-

ме;
Еркін нысанда жазылѓан μмірбаян;
Білімі туралы ќ±жаттыњ кμшірмелері;
Ењбек кітапшасыныњ кμшірмесі (болѓан жаѓ-

дайда) немесе ењбек шарты, не болмаса соњѓы
ж±мыс орнынан ж±мысќа ќабылдау туралы,
ењбек шартын тоќтату туралы б±йрыќтыњ
кμшірмелері;

Денсаулыќ саќтау ±йымдарыныњ бастапќы
медициналыќ ќ±жаттама нысандарын бекіту
туралы Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ
саќтау министрініњ міндетін атќарушыныњ 2010
жылѓы 23 ќарашадаѓы № 907 б±йрыѓымен
(№6697 нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерді мем-
лекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген)  бекітілген
нысан бойынша денсаулыѓы туралы аныќта-
ма.

Конкурсќа ќатысушы μзініњ біліміне, ењбек
μтіліне, кєсіптік даярлыќ дењгейіне ќатысты
ќосымша аќпаратты (біліктілігін арттыру тура-
лы, ѓылыми дењгейі мен атаќтары, ѓылыми бас-
палары кμшірмелерін, сонымен ќатар осыѓан
дейінгі ж±мыс орыныныњ басшысынан ±сыныс
хатын) ±сынуына болады.

Конкурсќа ќатысу ‰шін ќажетті ќ±жаттар
конкурстыњ μтетіндігі туралы хабарландыру
соњѓы б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарыныњ рес-
ми басылымында жарияланѓан сєттен бастап
15 к‰нтізбелік к‰нніњ ішінде  Ќостанай облы-
сы єкімдігініњ білім басќармасына, мына ме-
кенжай бойынша ±сынылуѓа тиіс: Ќостанай ќ.,
Майлин к., 2а, 103  кабинеті, аныќтама ‰шін
телефон: 8(7142) 39-46-47.
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келе бермейдi. Редакция оќырман хаттарына жауап бермейдi, оны
ќайтармайды.  ‡ш компьютерлiк беттен асатын материалдар
ќабылданбайды.  “Ќостанай тањында” жарияланѓан материалдарды
сiлтемесiз кμшiрiп басуѓа болмайды. Жарнама мен хабарландырулар-
дыњ мазм±ны мен мєтiнiне жарнама берушi жауап бередi.

А  – аќылы жарияланым.

Редакцияныњ мекенжайы:
110000, Ќостанай ќаласы,
Єл-Фараби дањѓылы, 90

Меншiк иесi: Бухгалтерия:
54-99-88, 39-26-88

Компьютер орталыѓы:
54-54-45

Корректура: 54-34-49

Бμлiмдер:

Меншiктi тiлшiлер:

Таралымы 10733    Тапсырыс 2475                   Нμмiрдiњ кезекшi редакторлары: Г‰лназым САЃИТОВА, Єлібек ЫБЫРАЙ.

“Ќостанай тањы” газетi
редакциясы” ЖШС

Директор-Бас редактор
Жан±заќ

АЯЗБЕКОВ

Директор-бас редактордыњ ќабылдау

бμлмесi: 54-12-66, факс: 54-99-69

Директор-бас редактордыњ

орынбасарлары: 54-84-44, 54-67-65

Жауапты хатшы: 54-33-22

Бμлім редакторы: 54-79-68, 54-28-42

Ќоѓамдыќ-саяси, экономика: 54-79-68
Єлеумет, білім, мєдениет: 54-28-42
Социологиялыќ зерттеу орталыѓы:

54-53-21, 39-26-25
Жарнама бергіњіз келсе: 39-26-88

Арќалыќта: 7-55-91
Аманкелдіде: 2-17-40
Жанкелдинде: 2-10-75, 5-00-02
Рудныйда: 8-714-31-2-72-56
Сарыкμлде: 2-25-17

Газет аптасына  ‰ш рет шыѓады.
Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет жєне аќпарат
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куєлiгi
берiлген.
Газет “Ќостанай тањыныњ” компьютер орталыѓында терiлiп,
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Костанайполиграфия” ЖШС
баспаханасы.
Мекенжайы: С.Мєуленов кμшесi, 16.
Баѓасы келiсiм бойынша.

Мектепке дейінгі
тєрбие – кішкене баланыњ
жеке т±лѓа болып ќалып-
тасуыныњ алѓашќы бас-
палдаѓы.  "Мєњгілік Ел"
патриоттыќ актісінде "ал-
ѓашќы отан с‰йгіштік,
патриоттыќ сезімдері от-
басы мен балабаќшадаѓы
тєрбиеден бастау алады",
– делінген. Сондыќтан да
мектепке дейінгі жастаѓы
балалардыњ патриоттыќ
сезімін тєрбиелеу,  ел
Президентіне жєне μз
елініњ тарихына деген
ќ±рметті тєрбиелеу маќ-
сатында Науырзым
аудандыќ білім беру
бμлімі Ќазаќстан Республикасыныњ бірінші
Президенті к‰ніне арнап "Елін с‰йген, елі
с‰йген Елбасы" таќырыбында сырттай (4-5
жас)    б‰лдіршіндер арасында мєнерлеп оќу
байќауын ±йымдастырды.

– Байќау барысында жастары єлі бес
жасќа тола ќоймаѓан б‰лдіршіндер Елбасы
туралы μлењді наќышына келтіріп, жатќа
айтты. Байќауѓа т‰скен балаларымыз
м‰мкіндігі келгенше жаттаѓан таќпаќтарын
±мытып ќалмай, мєнерлеп, жаќсы айтуѓа ты-
рысты.   Айта кеткеніміз жμн, байќау ‰ш
кезењнен т±рады, біріншісі, єр мектепке
дейінгі ±йымдарда μтеді, содан кейін жењім-
паздар аудандыќ, облыстыќ кезењдерде сын-
ѓа т‰седі.  Сонымен, ќорытындысында  бас

Басты міндет –
сапалы білім беру

БІЛІМ

Г‰лназым
      САЃИТОВА

"Елін с‰йген,
елі с‰йген Елбасы"

Сержан к‰міс
ж‰лдегер

Жуырда Арќалыќ
ќаласында 4 к‰н бойы
дзюдо, самбо к‰ресі-
нен Ќазаќстан Рес-
публикасыныњ спорт
шебері Рамазан Сыз-
дыќовты еске алуѓа
арналѓан VIII респуб-
ликалыќ турнир μтті.
Б±л жарысќа Астана
ќаласынан – 4, Ќара-
ѓанды, Сєтбаев, Степ-
ногорск, Ќостанай, Ли-
саков, Рудный, Арќа-
лыќ ќалаларынан бір-
бір командадан – 11
команда жєне Таран,
Аманкелді, Жанкелдин
аудандарынан бір-бір командадан барлыѓы – 14 команда ќаты-
сты.

Осы жарысќа 73 келі салмаќта к‰рескен аудандыќ балалар
мен жасμспірімдер спорт мектебініњ тєрбиеленушісі Сержан
Карбозов ж‰лделі 2-ші орынды жењіп алып, дзюдо к‰ресінен
Ќазаќстан Республикасыныњ спорт шеберіне ‰міткер атаѓын сєтті
ќорѓады.

Сержанныњ бапкері аталмыш мектептіњ жаттыќтырушысы Баќ-
тілеу Сабыров.

Єріптестері Ќазаќстан Тєуелсіздігініњ 25 жылдыѓы ќарсањын-
да жаќсы спорттыќ нєтижеге ќол жеткізген Сержанды жењісімен
ќ±ттыќтап, спорт шебері атаѓын тезірек ќорѓауына тілектестік-
терін білдірді.

Аманкелді ауданы.

СУРЕТТЕ: Сержан Карбозов ±стаздарымен жєне белдес-
кен балуандар ортасында.

Хамитбек
         М¦САБАЕВ

ж‰лдені ауданымыздаѓы "Балдырѓан"
бμбекжай-баќшасыныњ тєрбиеленушісі
Аяулым Темірбекова жењіп алып, облыстыќ
байќауѓа жолдама алды. Ал, "Ќызѓалдаќ",
"Балдырѓан"  бμбекжай-баќшаларыныњ
тєрбиеленушілері  Назерке Т‰кібай, Артем
Ранд бірінші орынды,  осы екі бμбекжай-ба-
лабаќшасыныњ балдырѓандары Баѓытк‰л
Бахыт пен Ќайрат Жабаѓы екінші орынды
иеленді. Жењімпаздар сыйлыќтармен, гра-
моталармен марапатталды, – деді Науырзым
аудандыќ білім беру бμлімініњ єдіскері
Ќанымг‰л Єлібекќызы.

СУРЕТТЕ: жењімпаздар.

Еліміздіњ білім беру саласында
ж‰ріп жатќан т‰бегейлі ќ±рылым-
дыќ ќайта ќ±рулар, білім беру са-
ласындаѓы реформа – Ќазаќстан
Республикасыныњ бєсекеге ќабі-
леттілігін ќамтамасыз етуге
м‰мкіндік беретін аса мањызды ба-
ѓыттардыњ бірі. Сапалы білім – ел
болашаѓын айќындайтын басты
кμрсеткіш болып табылады. Б‰гін
мектеп партасында отырѓан
б‰лдіршіндер ертењ ел таѓдырын
шешетін азаматтар. Ќазіргі уаќыт-
та Ќазаќстанда білім берудіњ μзіндік
‰лесі ќалыптасуда. Б±л процесс
білім программасыныњ μзгеруімен
ќатар ж‰реді. Білім берудегі ескі
мазм±нныњ орнына жањасы келу-
де. Ол балаѓа μзін-μзі толыќтыруѓа
жєне μзін-μзі ж‰зеге асыруѓа ±мты-
латын дамушы т±лѓа ретінде
ќалыптастыруѓа баѓытталѓан.
Еліміздіњ болашаѓы орта мектептен
толыќќанды сапалы білім алѓан,
оныњ баѓдарламасын толыќ мењ-
герген баладан, яѓни, оќушыдан
шыѓары аныќ, μйткені, ертењгі ел
тізгінін ±стар азаматтар – б‰гінгі мек-
теп оќушысы.

Б±рынѓы оќушы тек тыњдаушы,
орындаушы болса, ал ќазіргі
оќушы μздігінен білім іздейтін
жеке т±лѓа екендігіне ерекше мєн
беруіміз керек. Ќазіргі оќушы: да-
рынды, μнерпаз, іздемпаз, талап-
ты. ¤з алдына маќсат ќоя білуге
жаѓдай жасауымыз керек. ХХІ
ѓасырдыњ ±стазы μз мамандыѓы
бойынша ѓана емес, жалпы

ѓылымдар саласы бойынша ой-
μрісі кењ, ±лттыќ менталитеті жо-
ѓары кєсіби білікті маман, ќоѓам-
мен д±рыс ќарым-ќатынас жасай
білетін, жауапкершілік сезімі жоѓа-
ры, ќайталанбайтын дара т±лѓа
болуы тиіс.

ХХІ ѓасырдыњ жан-жаќты, зер-
делі, дарынды, талантты адамдар-
ды ќалыптастыруда білім беру
мєселесі, оныњ оќыту ж‰йесін за-
ман талабына сай ‰йлестіре алу
міндеті туындап, жања талаптар
ќойылуда. Соѓан орай ±стаздардыњ
алдында т±рѓан міндет: табысты
жєне єрекетке дайын ќабілетті,
єлеуметтік рμлін сезінетін ќ±зырлы
т±лѓаны ќалыптастыру. Жалпы
ќ±зіреттіліктіњ сипатына беделді
пікір айтуѓа м‰мкіндік беретін білімді
игеру деген т‰сіндірме берілген.
Т±лѓа ќ±зіреттілігін  дамыту – ±стаз-
дыњ ќ±зіретті тєсілдерді мењгертуі,
білім беру мазм±нын жетілдіру. Ол
‰шін баланы субъект ретінде ќарап,
оќу ісіне μзінше ќызыќтыратын,
оѓан ќабілетін арттыратын жаѓдай
туѓызу керек. Оныњ бастысы – оќу
‰рдісін жањаша ±йымдастыру,
оќушыныњ оќудаѓы іс-єрекеті ар-
ќылы іске асады. М±ѓалім баѓыт бе-
руші, ±йымдастырушы.

Елбасыныњ білім саласына жа-
сап жатќан ќамќорлыѓын білім беру
саласы ќызметкерлері толыќ
сезініп, білім сапасын арттыру жо-
лында тынбай ењбек ететіндіктері-
не сенімдімін.

Айжан ЌОСАНОВА.
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