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ҚАЗАҚ ЕЛІНДЕ

 Батырдың бас сүйегі Мəскеуден Астанаға кеше, 6 
қазанда таңғы сағат 5.00-де жеткізілді. Бұған дейін 
Ресей мен Қазақстан Үкімет басшыларының кездесуі 
барысында Кейкі батырдың бас сүйегін елге қайтару 
жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілген болатын.    
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  ЛАҢКЕСТІККЕ ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ДІНИ 
ТОПТАР МЕН БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ 

ҚЫЗМЕТІНЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ
  ҚР Парламенті Мəжілісі жалпы отырыста Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне экстремизмге 
жəне терроризмге қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын бірінші оқылымда 
мақұлдады, деп хабарлайды ҚазАқпарат.

«Сіздердің талқылауларыңызға енгізіліп отырған заң 
жобасы Қауіпсіздік Кеңесі отырысында Мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша əзірленді. Жобаны даярлау кезінде соңғы 
кездері елімізде жəне əлемде орын алған лаңкестік қылмыстар, 
сондай-ақ бұл қылмыстармен күрес бойынша оңтайлы тəжірибе 
ескерілді»,-деді ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 
орынбасары Марат Қалқабаев заң жобасын депутаттарға 
таныстыру барысында.

Оның сөзіне қарағанда, Ақтөбе мен Алматыдағы соңғы 
оқиғалар экстремизм жəне терроризмге қарсы іс-қимыл 
саласында заңнамаға өзгерістер енгізуге қажетті индикатор болды.

Заң жобасын қабылдаудағы мақсат - экстремизмге жəне 
терроризмге қарсы іс-қимыл, қару-жарақ айналымы жəне көші-
қонды реттеу саласындағы қолданыстағы заңнаманы жетілдіруге 
негізделген.

Онда қару-жарақ айналымын, оны сақтау тəртібін 
бақылауды күшейту, оның ішінде азаматтық, қызметтік қару 
жəне оқ-дəрі айналымы, сондай-ақ күзет қызметін жүзеге асыру 
саласында жұмыс істейтін кəсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік 
бақылаудың ерекше тəртібін жүзеге асыру ескерілген.

ҚАЗАҚСТАН ӨЗІН МҰНАЙ 
ӨНІМДЕРІМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ 

ƏЗІРГЕ ДАЙЫН ЕМЕС
Қазақстан өзінің мұнай өңдеуші зауыттарын жаңғырту 

жұмыстарын аяқтамайынша, елді мұнай өнімдерімен қамтамасыз 
ете алмайды. Бұл туралы журналистермен болған баспасөз 
мəслихатында ҚР Энергетика министрі Мағзұм Мырзағалиев мəлім 
етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат. 

«Дизельді отынға келетін болсақ, бізде ылғи Қазақстан өзін 
мұнай өнімдермен қамтамасыз ете алады ма?, деген мəселе 
туындайды. Бүгінгі таңда біз елдегі мұнай өндіруші зауыттарды 
жаңғырту жұмыстарын аяқтамайынша, оған дайын емеспіз. 
Бензин бізде 1 миллион тоннаға жуық, алайда, біз бұл отынды 
сырттан тасымалдауға мəжбүрміз. Бірінші кезекте Ресейден əрине. 
Ал, дизельді отын шамамен 500-600 мың тонна»,-деді Мағзұм 
Мырзағалиев. 

Оның сөзіне қарағанда, жаз мезгілінде Ресей мен Қырғызстан 
арасында мұнай өнімдеріне қатысты үлкен айырмашылық пайда 
болды. Мырзағалиевтің сөзінше, дизель отынын мемлекеттік 
реттеуден алып тастау мəжбүрлі түрде, алайда, дұрыс қабылданған 
шешім болды. Өйткені, зəрулік өте зор болуы мүмкін еді. 

«Еліміздің көптеген аймақтарында дизельді отын жеткіліксіз. 
Жағдайдың осылай бола тұрғанынан қарамастан, үлкен желілерде 
ол толығымен жеткілікті. Бұл жерде үлкен желі деп біз ҚМГ, Гелиос 
жəне Sinooil сияқты компанияларды айтып отырмыз. Олар дизельді 
отынмен қамтамасыз етілген. Өйткені, біз олардың барлығын жинап 
алып, дизельді отынның барлығына бірдей жетпеуі мүмкіндігін 
ескерттік.

 
ҚАЗАҚСТАНДА ЕСКІ КӨЛІКТІ 

ҚАЙТА КƏДЕГЕ ЖАРАТУ ЗАУЫТЫ 
ІСКЕ ҚОСЫЛАДЫ
 Жарты жылдан кейін қазақстандықтар ескі көліктерін утилизацияға 
тапсыра алады, яғни, дəл жарты жылдан кейін Қазақстанда ескі 
көлікті қайта кəдеге жарататын алғашқы зауыт іске қосылады. Бұл 
туралы бүгін Орталық коммуникациялар қызметінің брифингіне 
қатыса отырып, Инвестициялар жəне даму вице-министрі 
Альберт Рау мəлім етті, деп хабарлайды ҚазАқпарат.
«Ескі көліктерді қайта кəдеге жарататын зауыт тоқтап тұр 
деген мəлімдемені мен айтқан жоқпын, - деді вице-министр 
журналистердің «Үкімет зауыт құрылысын кейінге шегергені шын 
ба?» деген сұрағына жауап бере отырып. - Қазір менің білуімше, 
конкурстық процедуралар жүріп жатыр, кешегі қолда бар ақпаратқа 
сүйенсем, алғашқы зауыт алты айдан кейін іске қосылады.
А.Раудың айтуынша, Қазақстан ескі көліктерді қайта кəдеге 
жарататын зауыттың кемінде үшеуін салуды жоспарлап отыр. 
Оның айтуынша, утилизация жасайтын бірінші зауыт Астанада, 
екіншісі Қарағандыда, үшіншісі Алматы немесе Шымкент 
қаласында салынбақ.

ҚАЗАҚСТАНДА МЕМЛЕКЕТТІК 
АРНАЛАРДА ЖАРНАМАНЫ ШЕКТЕУ 

ҰСЫНЫЛДЫ
БАҚ басшылары бас қосқан жиында КТК телеарнасының бас 
директоры Қанат Сахириянов мемлекеттік арналарға жарнаманы 
беруді азайту мəселесін көтерді. 
«Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына жарнама беруге тыйым 
салу туралы былтыр көтерілген заңнамалық бастаманы еске сала 
кетейік. Бұл не үшін жасалды? Себебі, шетелдік телеарналар біздің 
медиа саламызға бір цент немесе бір рубль салмастан, біздің 
нарықтан қомақты қаржы алып отырды. Енді жарнамаға қатысты 
мемлекеттік жəне жеке телеарналар мəселесін қарау қажет. 
Мемлекеттік арналар мемлекет бюджетінен қаржыландырылады. 
Мемлекет бюджеті деген ол - сіз бен біздің салығымыз», - деді КТК 
телеарнасының бас директоры Қанат Сахириянов.
Ол мемлекеттік арналар да жеке телеарналар төлеген салық 
есебінен қаржы алып отырғанын тілге тиек етті.
«Біздің əріптестеріміз біріншіден, біздің салық есебінен 
қаржыландырылады. Екіншіден, олар сапалы контенті арқылы 
жарнама нарығының жарты бөлігін бұрып алады. Ал, жарнама - 
біздің жалғыз табыс көзіміз», - деді Қ.Сахириянов.
«Жарнамаға қатысты айтатын болсақ, мемлекеттік арналарда 
жарнаманы азайту деген мəселеге мен қосыла алмаймын. 
Себебі, жарнамадан түсетін қаржыны біз жаңа техникалар мен 
оны жаңарту, жөндеу жұмыстарына жұмсаймыз. Мемлекет 
мемарналарға техника сатып алуға, техникалық қажеттіліктеріне 
қаражат бөлмейтінін ескеріңіздер», - деді Ринат Кертаев.

            ҰЛЫЛАР ҰЛЫЛАР 
    ҰЛАҒАТЫ    ҰЛАҒАТЫ

  

КӨЗ ӨЗІНІҢ КӨЗ ӨЗІНІҢ 
КӨРГЕНІНЕ СЕНЕДІ,КӨРГЕНІНЕ СЕНЕДІ,
ҚҰЛАҚ ӨЗГЕНІҢ ҚҰЛАҚ ӨЗГЕНІҢ 
АЙТҚАН СӨЗІНЕ АЙТҚАН СӨЗІНЕ 
СЕНЕДІ.СЕНЕДІ.

//////////////////////ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

  КЕЙКІ БАТЫРДЫҢ БАС СҮЙЕГІ   КЕЙКІ БАТЫРДЫҢ БАС СҮЙЕГІ 
ЕЛГЕ ЖЕТКІЗІЛДІЕЛГЕ ЖЕТКІЗІЛДІ

«ЭКСПО-2017» АҚЫЛЫ БАЙҚАУЛАР ӨТКІЗБЕЙДІ
Белгілі болғандай, Астана қаласының мектепке дейінгі мекемелерінің бірінде бүлдіршіндер арасында сурет байқауы 

өткізілуде. Байқауға қатысу үшін ата-аналарға әр қатысушы бала үшін 500 теңге көлемінде ақша төлеуді ұсынуда. Мекеме 
қызметкерлерінің айтуынша, байқау «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясы» АҚ бірлесе ұйымдастырылған.

«Астана ЭКСПО-2017» ұлттық компаниясының Қоғаммен байланыс департаменті «Астана ЭКСПО-2017» ұлттық 
компаниясы ешқандай ақылы байқау өткізбейтіндігін ресми хабарлайды.

Ке й к і 
(Нұрмағанбет) 

Көкембайұлы - 1916 
жылғы Торғайда 
болған ұлт-азаттық 
көтерілісінің батыры, 
атақты мерген. 
Жастайынан аңшы, 
м е р г е н д і г і м е н , 

өжеттігімен аймаққа танылған. Орта жүз құрамындағы Қыпшақ 
тайпасының Құланқыпшақ руынан шыққан. Қостанай облысы 
Аманкелді ауданының Байтума қопасында дүниеге келген. Оның 
құралайды көзге атқан мергендігіне сай ел аузында «Амангелдінің 
көзі мерген, Кейкінің қолы мерген» деген сипаттама сақталған.  Ол 
Ресей патшасының 1916 жылғы маусым жарлығы себеп болған 
Торғай қазақтарының ұлт-азаттық көтерілісіне алғашқы күндерінен 
белсене араласып, сол көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі 
болды. Қазақстан ұлттық энциклопедиясындағы мәлімет бойынша, 
Торғай даласында отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресті 
көрнекті ұйымдастырушылардың бірі, Кейкі Көкембайұлы 1923 
жылы Торғайда қызыл әскер қолынан айуандықпен өлтірілген. 
Кейкі батыр Көкембайұлының ұрпақтары Қостанай облысының 

Амангелді ауданындағы Ақтас, Тасты елді мекендерінде тұрады. 
1996 жылы Кейкі батырдың 125 жыл толуына байланысты ас 
беріліп, ескерткіш орнатылды. «Әлеуметтік желілерде жағымды 
жаңалықты бірінен соң бірі жарысып жазуда. Менің естуім бойынша 
арнайы комиссия құрылып, жерлеу мәселесін қарастырады. Сонымен 
қатар батырдың есімін қайта жаңғыртуға байланысты іс-шаралар 
қамтылып, алдағы уақытта нақты қай өңірде жерленетіні талқыға 
салынады. Әрине, халық пен батырдың туыстарының ойы екіге 
бөлініп тұр. Біреулер Астанадағы Ұлттық пантеонға, ал кейбіреулер 
Қостанай облысының Амангелді ауданындағы кесенеге қойылса 
деген тілектерін айтуда. Осы ретте бұл ұсыныстар қарастырылып, 
тиісті шешім қабылданады», - деді саясаттанушы, қоғам қайраткері 
Берік Әбдіғалиұлы өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында.                                             

       «Енді Елбасымыз бен су жаңа Үкіметіміз осы игі істі 
жалғастырып, қазақтың соңғы ханы Кенесарының бассүйегін әкелу 
жұмысын қолға алса деген өтінішіміз бар.   Жалпы, қазақтың соңғы 
ханының басты жоқтаушысы тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев болуы керек. Бұл абыройлы жұмыс 
Елбасымыздың қолымен жасалса, бүкіл халықтың рухы көтеріліп, 
президентімізге деген халық махаббаты еселене түсері анық»,- деп 
жазды Abai.kz порталы.

«ТӘУЕЛСІЗДІК - ТҰҒЫРЫМ, 
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ - ҒҰМЫРЫМ»
  Кеше өңіріміздің мәдениеті мен өнерін, салт-дәстүрлері   Кеше өңіріміздің мәдениеті мен өнерін, салт-дәстүрлері 

мен әдет-ғұрыптарын насихаттау, еліміздің тарихын таныту мен әдет-ғұрыптарын насихаттау, еліміздің тарихын таныту 
мақсатында «Көне Тараз» мәдени - тарихи орталықта мақсатында «Көне Тараз» мәдени - тарихи орталықта 
«Тәуелсіздік–тұғырым, Қазақ хандығы-ғұмырым» атты «Тәуелсіздік–тұғырым, Қазақ хандығы-ғұмырым» атты 

мәдени-көпшілік іс-шарасы өтті.мәдени-көпшілік іс-шарасы өтті.

Шараның салтанатты ашылуында домбыра оркестрлерінің 110 
домбырашының қатысуымен  Құрманғазы күйлерін орындаудан 
«Күй шеруі» музыкалық флешмобы ұйымдастырылды.  Сонымен 
қатар, қала қонақтары мен тұрғындарының құрметіне «Ән-көңілдің 
ажары» атты тақырыпта  караоке – ән айту сайысы өткізілді. Кәсіби 
әншілерден бөлек, қала тұрғындары да ән айту байқауына қатысып, 
бақтарын сынады.   «Ғажайыптар алаңында» облыстық орыс және 
қазақ драма театрларының артистері фейс-арт ұйымдастырып, 
ертегі кейіпкерлері ертегі әлеміне саяхат жасады. Қойылымнан 
соң мәдени шараға жиналған қауым «Ақындар ауылында» өткен 
айтысты тамашалай алды.  Қала тұрғындарының назарына 
облыс архивтері қорынан жасақталатын «Мұрағат – тарихи 
қазына» жәдігерлер көрмесі ұсынылды. Ұлтымыздың ұлылығын 
ұлықтайтын бұл көрмеде Тәуелсіздік пен Қазақ хандығы туралы 
құжаттардың көшірмелері, фотоальбомдар мен тарихи кітаптар 
қойылған болатын. Ашық аспан астындағы «Кино әлемі» алаңында 
Қазақфильмнің «Алтын қорынан» үздік деректі, көркем фильмдер 
көрсетіліп, Елбасының өмірі мен еңбек жолы туралы түсірілген 
қазіргі киноматографтардың туындылары көрермендердің көңілінен 
шықты. 

     «Ұлы дала ойындары»  алаңында қазақтың ұлттық 
ойындары асық ату, тоғызқұмалақ, қазақша күрес сынды спорттық 
жарыстардан қатысушылар сыңға  өтті. Түрлі бас қосулар мен мереке 
тойлар спорттың осы түрінің сайысынсыз өткен емес. Күші басым 
түсіп, жеңіске жеткен палуандар халықтың қошеметі мен құрметіне 
бөленді. Игі іс-шараның берер тағылымы да мол

       Облыстық тарихи-өлкетану музейі «Саусағынан өнер 
тамған шеберлер» қолөнерші, суретшілер көрмесін ұйымдастырды. 
Көрмеде Қазақстан Республикасының Суретшілер Одағының 

мүшелерінің туындылары қойылып, суретшілер келушілердің 
портреттерін салып, қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан түрлі 
туындылар арқылы қала тұрғындарын таңғалдырды. Кеш соңы 
«Өнер алаңында» облыстық филармония әртістерінің мерекелік 
концерттік бағдарламасымен жалғасын тапты.

                                                                   Ұлжан АЙНАҚҰЛОВА
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Көкен ОРШАБЕКОВ

АРМАН ЖОЛЫНДААРМАН ЖОЛЫНДА

    «АҚ ОРАМАЛ АРУЫ»    «АҚ ОРАМАЛ АРУЫ»

Қоңырау соғылған соң оқушылар сыныпқа кіре бастады. Мектеп 
бітірушілермен мектеп директоры әңгімелесу өткізбек екен. Мұны 
бітірушілерге сынып жетекшісі Ұлбосын әпке кеше айтқан. “Мектеп 

бітірген соң қандай мамандық таңдайсың? Қай оқу орнынан түсесің? Сен 
таңдаған мамандық несімен ұнайды? Оған қалай дайындалып жатсың?...” 
Міне, мектепті бітіруші оқушылар осындай сұрақтарға жауап беруі қажет.

КІНДІК КЕСУ ДӘСТҮРІКІНДІК КЕСУ ДӘСТҮРІ

КЕНТАЛ ҚАЗАҚ ЖІГІТТЕРІН 18 КЕНТАЛ ҚАЗАҚ ЖІГІТТЕРІН 18 
ЖАСЫНДА ҮЙЛЕНІП АЛУҒА ЖАСЫНДА ҮЙЛЕНІП АЛУҒА 

ШАҚЫРДЫШАҚЫРДЫ
Ол КТК арнасындағы “Басты рөлде” бағдарламасына сұхбат беріп, ерлерге 

отбасын ерте құрған жөн екенін ескертті.
Оның айтуынша, жасы 25-тен асқан жігіттер аса талғампаз болып, үйленуі 

қиынға соғады.

Қазақ кіндік шешеге ерекше құрметпен қараған. Әдетте «кіндік 
шеше» деп нәресте шыр етіп дүниеге келгеннен кейін кіндігін кесетін 
әйелді айтады. Бұл қызметті көбіне ауылдың тәжірибелі әйелдерінің бірі 
жасайды. Ол қазақ салты бойынша баланың екінші анасы есептеліп, 

құрметтеледі. Сәбидің ата-анасы кіндік шешеге көйлек-көншегін сыйлап, 
жолдық береді.

“Бұрын әкем бірінші аяққа тұрып ал, 
ақшаңды жина, өзіңді тап, сосын ғана 
үйлен дегенді айтатын. Қазір ойлаймын, 
бұл дұрыс емес екен. 18-жаста отбасын 
құрып, кейін екі жас жарасып, бақытты 
өмір сүріп кетсе жақсы емес пе? Балалары 
да ерте дүниеге келеді. Мысалы мен 31 
жасымда үйленсем, балам 32-де өмірге 
келсе, сонда біздің арамыз 30 жас болады. 
Ол басқа заманның адамы болады. Ол 
мені, мен оны түсінбеуіміз де мүмкін. 
Мен елуге келгенде енді ғана жиырмаға 
келеді балам”, - деді әлі үйленбей жүрген 
29 жастағы әнші.

“Сондықтан, құрметті ер адамдар! 
Жүре бермей, уақытында, 18-20 
жастарыңда үйленіп алыңдар. Себебі 25-
тен кейін бәрі басқаша болады”, - деп 
ағынан жарылды ол.

Бүгінде қыз таңдауға келгенде аса талғампаз болып алған Кентал өзінің жас 
күнінде көптеген қыздармен жүргенін, тіпті бір қызға ессіз ғашық болғанын да 
жасырмады. Бірақ,  қыздың алдында айыпты болып қалған әнші оның кешірімін ала 
алмағанын айтты. Жеке өмірін көптің назарынан тыс ұстағысы келетін әнші Қайрат 
Нұртас құсап, жуырда кино түсірмекші. “Менің жеке өмірім туралы мәліметті осы 
кинодан ала аласыздар”, - деді ол.

    «Мен сыйға тартқан орамал» дүкенінің 1 жыл 
толуына  байланысты аналарымыздың арындай 
болған ақ орамалды дәріптеп, құндылығын 
насихаттау  барысында  Aqoramal.kz сайты және  
белгілі әнші  Роза Әлқожаның ұйымдастыруымен 
«Қазақстан» қонақ  үйінде алғаш рет республикалық 
бұрын-соңды болмаған «Ақ орамал аруы» байқауы  
өтті.  Байқауға орамалдың қадір-қасиетін түсінетін, 
қазақтың салт-дәстүрлерін қадірлей білетін қыз-
келіншектер қатысып, бақ сынады.  Байқауға  
қатысқан қыздардың үлкені қырықта, кішісі он сегіз 
жаста болды.

      Қатысушылар орамал арқылы отбасылық 
құндылықтарды дәріптеп, үлгілі қазақ әйелінің 
образын көрсете білді. Алғашқы кезеңде  сахнада 
қатысушылар  өздерін  таныстырып, өнерлерін  
көрсетіп, орамалды қалай дәріптейтіндерін 
байқатты. Ал төртінші кезеңде сұрақтарға жауап 
берді. Аталған байқаудың діни ағымдарға ешқандай 
қатысы  жоқ. 

     Айнұр Тұрсынбаева, Ғалия Өзбекбайқызы, 
Жанар Оразымбет, Құралай Омар, Айнагүл 
Үмбетова, Құттықыз Шайыққызы, Жарас Сәрсек  сынды тұлғалар қазылық етіп,  «Ақ орамал аруын» 
анықтады. «Ақ орамал аруы» атанған  Астаналық - Меруерт Үсенова. Біле білген адамға орамал әйел 
затына Алланың  берген үлкен сыйы. Ұйымдастырылған байқау арқылы  басқа қыз-келіншектерде үлгі 
алып, орамалдың қадір - қасиетін түсінетін жандар көп болады деген сенімдеміз...

Кіндік шешенің атқаратын міндеті: 1. Жүкті болған әйелді күту
Кіндік кесуге байланысты салт – дәстүрлер: Екі жас үйленіп жатқан кезден кіндік шеше 

болуды қалап алатын әйелдер болады. Ол үшін алдымен екі жасты арнайы қонаққа шақырып, өз 
дастарханынан дәм тарттырады. Осыдан кейін екі үй арасында да қарым – қатынас жиілеп, жарастық 
орнайды. Жүкті әйелді күтімге алады.

Екінші: Босану кезінде басы- қасында болу
Толғақ мерзімі жақындағанда жеке үй дайындалады. От жағып, су жылытылады. Үйдің іші – 

сырты дүние мүлкі мұнтаздай тазаланады. Осы істердің, басы–қасында кіндік шеше ұйтқы болып 
жүреді. Жүкті әйелді толғақ үстінде кіндік шеше демеп тұрады және олай – бұлай жүруіне де рұқсат 
етіледі.

Үшінші: Кіндігін кесу
Кіндікті ақбалтамен кесіп, таза жіппен байлап, түбіне күл сепкен. Ақ балтаны өзге нәрсеге 

пайдаланбай, сақтап қойған. Ер баланың кіндігін ырымдап «үй күшік болмасын» деп қырдан асырып 
лақтырған. Ал қыз баланың кіндігін «үйдің құты болсын» деген оймен от басы, ошақ түбіне көмеді. 
Оқымысты болсын деп кітаптың, ат құлағында ойнасын деп аттың жалына байлайды.

Төртінші: Балаға қамқорлық жасау
Дүниеге келген сәбиді емізбестен бұрын таза суға малынған қасқырдың жүнімен ауыздандырған. 

Бала ер жетіп ел қатарына қосылғанша кіндік шеше өз назарынан тыс қалдырмай әрдайым қамқор 
болып жүрген.

Эльмираның көңілі алай-түлей. 
“Мектеп бітірген соң қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандығын игеремін” –  деп жүрген. Мұны 
әкесі Құлибайға, анасы Гүлбануға да айтқан.

 Сонымен, мектеп директоры 
Ұлбала Баялишова сыныпқа кірді. Әңгімелесу 
басталды. Мектеп директоры:

 – Енді үш айдан соң мектепті бітіріп, 
жоғары оқу орындарына, техникумдарға, 
училещелерге білім алу үшін аттанасыңдар. 
Сендерді арман алға шақырады... – дегенде 
Эльмираның көңілі босап қоя берді. –Сол 
арманға жету жолында тағдырдың бұралаң 
соқпақтарымен жүресіңдер. Қолға қалам 
ұстатып, алғаш әріптерді жаттатқызған 
ұстаздарыңмен қоштасасыңдар...

 Осы кезде сынып жетекшісі: 
“Ұстазым” әнін бәріміз орнымыздан 
тұрып орындайық...” –деген ұсыныс айтты.  
Бітірушілердің хормен айтқан әуені сынып 
ішінен бұлқына сыртқа шығып жатты:

 Тұлғаңды арманыма ұқсатқанмын,
 Зердеңді көңіліме қыстатқанмын.
 Есімде “Әліппені” жаттатқызып,
 Ең алғаш қолға қалам ұстатқаның...
 Мектептің директоры да әуенге 

қосыла кетті. Көңілді күйге бөлеп, жүректі 
қозғаған әсем ән бітірушілердің көңілдерін 
босатып жіберді. Кейбірі көздеріне жас алып, 
әнді булыға орындап тұрды...

 Осы бір сәт Эльмираның есінен 
кетпей қойды. Сынып жетекшісі Ұлбосын 
әпкенің сырт айналып шәкірттеріне білдірмей 
орамалымен көзінің жасын сүртіп тұрғанын 
Эльмира сезіп тұрды. Әуен жалғасып, сынып 
ішінде жаңғырып, бітіруші жастардың көңілін 
алай-түлей етті...

  Ән аяқталған соң бітірушілерге 
мектеп директоры тарапынан  сұрақтар 
қойыла бастады. Әркім әртүрлі сұрақтарға 
жауап беріп жатыр. Біреуі филолог боламын 
десе, бірі заңгер, дәрігер боламын дейді. 
Мамандық таңдауға кім себеп болғанын, неге 
қызыққанын да айтып жатыр.

 Кезек Эльмираға келді.
 –Мен қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығын игергім келеді. Ана тіліміздің 
қолданылу аясын кеңейтуге үлес қоссам 
деймін...

   * * * 
 1993 жылдың көктемі мен жазы 

Эльмираның өмірінде ұмытылмастай оқиға 
болғаны рас. Мектепті бітірген арманшыл қыз 
Тараз қаласындағы Жамбыл педагогикалық 
институтына оқуға түсті. “Арман алдамайды 
екен...” – дейді Эльмира өткен күндерін 
сағына еске алып. –Кенеттен студент болдым 
да кеттім. Анам да, әкем де қуанып жатыр. 
Оқуға түскен соң ұстазым Байтелиев Алтай 
ағайды көрдім. “Оқуға түстің бе?” деп сұрады. 
“Иә” дедім мен. “Құттықтаймын, қызым...” –
деп қуанып қалды... Топ жетекшім Беркенова 
Рабиға апаймен таныстық, топ  старостасы етіп  
тағайындады.

 Сынып жетекшісі Ұлбосын 
Әбдіғаппар да қуанып қалды: “Жарайсың!. 
Міне, осындай болу керек!..” –деді.

                               * * *
 1997 жылы Эльмира Жамбыл 

университетін үздік дипломмен бітірді де, 
Әл-Фараби атындағы қазақтың Ұлттық 
университетінің аспирантурасына түсті. 
Кешегі Эльмира енді ғылым жолына түсіп, 
әдебиеттану ғылымының қыры мен сырын 
үйренуге құлшына кірісті. Ғылым жолына 
түсуіне диплом жетекшісі ф.ғ.к. Исматова 
Сейсекүл апай мен ф.ғ.д., профессор Саурықов 
Ерболат Байұзақұлының көп көмегінің тигенін 
Эльмира жиі еске алады. 

 Арман жолы Эльмираны қазақтың 
әл-Фараби атындағы Ұлттық университетінің 
“Қазақ әдебиетінің тарихы мен сыны” 
кафедрасының меңгерушісі, филология 
ғылымдарының докторы, профессор 
Тұрсынбек Кәкішұлына алып келді. Алдында 
тақылдап сөйлеп тұрған орта бойлы қызға 
берген сұрақтарына жауабына сүйсінгені 
бар. “Әдебиеттану ғылымы неше салаға 
бөлінеді?” –дейді профессор Т.Кәкішев. “ 
Үш салаға бөлінеді”. “Қандай салаларға?”. 
“Қазақ әдебиетінің тарихы, қазақ әдебиетінің 
теориясы, қазақ әдебиетінің сыны”. 
Эльмираның жауаптарына  риза болған 
профессордың ендігі сұрағы қызық болды: 
“Байдың қызысың ба, кедейдің қызысың ба?”. 
Эльмира: “Мұндай да сұрақ болады екен-ау...” 
–деп күбірледі де: “Кедейдің қызымын”–деп 

жауап берді. Профессор: “Кедейдің қызы 
болғаның үшін мен саған жетекші боламын...” 
–деді. “Байдың қызы ғылымға құлшыныс 
танытпайды. Олар жеңілдің астымен жүруге 
бейім келеді...” –деді. Сол күні Эльмира атағы 
бүкіл Қазақстан мен Орталық Азия елдеріне, 
шет мемлекеттерге танымал профессор 
Т. Кәкішевтің шәкірті болып шыға келді. 
Ғылымда ойлаған мақсатына жетіп, 2001 жылы 
академик Т. Кәкішұлының  жетекшілігімен 
“Дулат Бабатайұлының ақындығы” атты 
тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады.

     
 * * *

 Эльмира Құлибайқызы 2001 
жылы Тараз қаласындағы Тараз институты 
“Әлем тілдері” кафедрасының меңгерушісі 
лауазымында қызмет етті.

 2007 жылы Э. Құлибайқызы 
Тараз институтының Ғылыми жұмыс 
және Халықаралық қатынастар жөніндегі 
проректоры лауазымына тағайындалды. 
Бұл қызметке институт ректоры профессор 
Пернебай Асқаров үлкен сенімділік танытты.

 Эльмира 2008- жылы А. Иасауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті Тараз институты директорының 
Ғылыми жұмыс және Халықаралық қатынастар 
жөніндегі орынбасары лауазымында 
жұмысқа орналасты. 2008-2009 жылдары 
А.Иасауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университеті Тараз институты “Филология” 
факультетінің деканы қызметінде жұмыс 
істеді. Ал 2009-2010-жылдары осы 
университеттің “Жалпы тілдер және қазақ 
әдебиеті” кафедрасының  меңгерушісі болып 
еңбек етті.

 2010-2012 жылдары Тараз 
Мемлекеттік педагогикалық институты “Қазақ 
әдебиеті” кафедрасының доценті, Тәлімгерлер 
кеңесінің төрайымы қызметтерін мүлтіксіз 
орындап, әріптестері мен қызметтестерінің 
көңілінен шықты.

  Эльмира Құлибайқызы 
2015 жылдан бастап Тараз инновациялық-
гуманитарлық университетінің аудиторы 
лауазымында еңбек етіп келеді. 75 тен астам 
ғылыми еңбектер мен ғылыми мақалалардың 
авторы.

 Жоғарғы оқу орындарында 
он алты жыл еңбек еткен, филология 
ғылымдарының кандидаты, Аймақтық 
менеджмент академиясының профессоры 
Эльмира Құлибайқызының Ғылыми ізденіс 
жұмыстарының нәтижелері ТМД да, шет 
елдерде және Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы оқу орындарындағы оқу үрдістеріне 
енгізілді.

 Эльмира Құлибайқызы–қазіргі 
таңда ғылым жолында, шәкірт тәрбиесінде 
орасан зор табыстарға жетіп келе жатқан жас 
ғалым. Ол арман жолында ерінбей еңбек етіп, 
алға қойған мақсаттарға жету үшін Отанына 
адал қызмет етіп келеді.

     
                   Меңдібай ӘБІЛҰЛЫ,  
      филология ғылымдарының кандидаты, 
Қазақстан журналистер одағының мүшесі.
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ӨҢІРЛІКӨҢІРЛІК
КОММУНИКАЦИЯ КОММУНИКАЦИЯ 
ҚЫЗМЕТІҚЫЗМЕТІ

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДА «ӨРЛЕУ» ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДА «ӨРЛЕУ» 
ЖОБАСЫНА 5087 ЖАНҰЯ ЖОБАСЫНА 5087 ЖАНҰЯ 

ТАРТЫЛДЫТАРТЫЛДЫ

Бүгін өңірлік 
к о мм у н и к а ц и я л а р 
қызметінде Жам-
был облысы 
әкімдігінің жұмыспен 
қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік 
бағдарламалар бас-
қармасының басшысы 
Баубеков Жорабек 
Нұрмергенұлының қа-
тысуымен “Халықты 
жұмыспен қамту – 
әлеуметтік саясаттағы 
басым бағыт” атты 
тақырыппен брифинг 
өтті. Брифинг 
барысында Жорабек 
Нұрмергенұлы өз 
баяндамасымен толық таныстырып, БАҚ өкілдерінің сұрақтарына 
тұщымды жауап берді.

Ж.Баубековтың хабарлауынша, халықты жұмыспен қамту 
саласында сонау 1991 жылы «Жұмыспен қамтуда ықпал ету» 
мемлекеттік қоры құрылып, осы қорға мекемелер (бюджеттен 
қаржыландырылатындардан басқасы) еңбекақы қорынан 3 
пайыз мөлшерінде міндеті жарнамалар аударып тұрған болатын. 
Бірақ, Кеңес Одағы ыдырағаннан соң, көптеген мекемелер 
мен кәсіпорындардың жұмыстарында қиыншылықтар орын 
алып, тиісті жарналар қорға уақытылы аударылмады. Осының 
салдарынан сол кезеңдегі заңнамада көрсетілген жұмыссыздарға 
төленетін жәрдемақылар төленбей, берешек қарыздар жинақталып, 
жұмыссыздық белең ала бастады. Осыған байланысты Қазақстан 
Республикасындағы еңбек нарығын және жұмыспен қамту 
саласын реттеуде 1991 жылдан бері негізінен халықты жұмыспен 
қамтудың арнайы бағдарламалары жүзеге асырылып келгенімен, 
олар да мәселені толық шеше алмады.

- Осы қордаланған мәселелердің шешімі ретінде 1999 
жылдың 4 сәуірінде Қазақстан Республикасының «Жұмыспен 
қамту туралы» Заңына өзгерістер енгізіліп, 2000 жылдан бастап 
жұмыссыздарға берілетін жәрдемақы тоқталылып, кедейшілік 
деңгейінен төмен тұратын жұмыссыздарға ғана атаулы әлеуметтік 
көмек төлене бастады.

- Ал, басқа жұмыссыздарды жұмыспен қамтудың белсенді 
түрлерімен қамту мақсатында облысымызда 2000 жылдың сәуір 
айында «2000-2002 жылдарға арналған Жамбыл облысында 
жұмыссыздық және кедейшілікпен күрес» Бағдарламасы 
қабылданып, жұмыспен қамту жүйесінде жоспарлы түрде іс-
шаралар қолға алынды. Жүргізілген осындай жұмыстардың 
нәтижесінде жұмысыздық деңгейі 1999 жылғы 14,6 пайыздан 2002 
жылдың қорытындысы бойынша 12,3 пайызға дейін төмендеді. 
Жалпы 2000 жылдан 2010 жылға дейін жұмыссыздықты төмендету 
бойынша кезең-кезеңімен 4 Бағдарлама жүзеге асырылды. Осы 
жылдары 70 мың жаңа жұмыс орындары ашылды. Сонымен 
қатар, жыл сайын 15 мыңнан астам адам маусымдық жұмыстарға 
тартылып тұрды.

ҚОРДАЙ АУДАНЫ ҚОРДАЙ АУДАНЫ 
ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫ

Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен 
брифингте Жамбыл облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы 
Баубеков Жорабек Нұрмергенұлы мәлімдеді.

Ж.Баубековтың айтуынша, «Жұмыспен қамту – 2020» 
бағдарламасы аясында 5231 адам кәсіптік оқытуды бітіріп, оның 
ішінде 4709 адам немесе 90,0 пайызы жұмыспен қамтылды. Ал, 
Республика тәуелсіздік алғалы бері әлеуметтік қолдау жүйесінде 
бірнеше этаптағы реформалар өткізілді. Бірінші этапта 2002 жылдан 
бастап әлеуметтік көмектің бірнеше түрінің орнына кедейлік 
шегінен төмен отбасыларына отбасы мүшелерінің барлығын ескере 
отыра, тағайындалатын мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
енгізілді.

- 2006 жылдан бастап бұл төлемге табысы азық түлік себетінен 
төмен отбасылардың 18 жасқа толмаған балаларына мемлекеттік 
жәрдемақы төлене бастады. Аталған төлемдермен қосымша табысы 
төмен отбасыларға тұрғын үй көмегі, өмірдің қиын жағдайында 
қалған азаматтарға әлеуметтік көмек беру қаралған. Қолданылған 
шаралардың нәтижесінде табысы кедейлік шегінен төмен тұратын 
халықтың үлесі 2001 жылдан бері 13,0 пайыздан 0,2 пайызға дейін 
төмендеді, ал күн көріс деңгейінінен төмен тұратын халықтың үлесі 
2001 жылмен салыстырғанда 70,7 пайыздан 3,2 пайызға төмендеді.

- Елбасының Жолдауына қатысты қабылданған 100 нақты қадам 
ұлт жоспарындағы әлеуметтік жүйесін реформалау мақсатында, үш 
облыста

2014 жылдан бастап «Өрлеу» пилоттық бағдарлама енгізіліп, 
жоба аясында шартты ақшалай көмек тағайындалуда. Бағдарлама 
енгізілгелі бері «Өрлеу» жобасына 27985 адамнан тұратын 5087 
жанұя тартылды. Жоба төңірегінде 6459 адам жұмыспен қамтудың 
белсенді түрлеріне тартылды.

- Бүгінгі таңда жергілікті атқарушы органдардың негізгі 
мақсаты -әлеуметтік көмекті әр отбасының еңбек потенциалын 
кеңінен қолдана отыра беру болып табылады, - деп хабарлады 
спикер.

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДА КӘСІПТІК ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДА КӘСІПТІК 
ОҚЫТУДЫ БІТІРГЕНДЕРДІҢ 90%-Ы ОҚЫТУДЫ БІТІРГЕНДЕРДІҢ 90%-Ы 

ЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛДЫЖҰМЫСПЕН ҚАМТЫЛДЫ

Мысалы, білімді алайық. Тәуелсіздік жылдары ауданның 
білім беру жүйесі айтарлықтай көрсеткіштерге қол жеткізді.

25 жылдың ішінде ауданда 9 мектеп салынды, 2 мектепке 
қосымша корпус салынды. Балаларға арналған «Қуаныш» 
психологиялық орталығы мен ментальды арифметика академиясы 
ашылды. Сондай-ақ, бүгінде ауданымызда психологиялық-
педагогикалық түзету кабинеті мен мүгедек балаларды оңалту 
және бейімдеу орталығы жұмыс істейді.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары балабақшаларға 
бала толтыру былай тұрсын, сол мекеменің шаруашылық 
шығындарының өзін ұстап тұру қиындап кеткені көптің әлі 
есінде. Экономикамыз қуат алып, бұл тығырықтан да шыға 
алдық. Осылайша, тәуелсіздік жылдары ауданда 7 жаңа 
балабақша салынған. «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында 
Масанчи ауылында 280 орындық балабақша құрылысы аяқталып, 
бүлдіршіндерге есігін ашты. Сондай-ақ, соңғы кездері шағын 
орталықтар көптеп ашылуда. Жалпы, 1991 жылы 27 мектепке 
дейінгі балалар мекемесі болса, биыл бұл көрсеткіш 61-ге жетті.

Ал Қазақстан Республикасының мемлекеттік Үдемелі 
индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы туралы айтсақ, 
ауданда 2010-2014 жылдарға арналған жалпы жобалық құны 8,3 
млрд. теңгені құрайтын 4 жоба бар, олар: «Куликов сүт өнімдері», 
«Үміт Қордай», «Central Asia Gold Production» және «VISTA IN-
TERNATIONAL» ЖШС-тері. Екінші бесжылдық мемлекеттік 
индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасы аясында 
ауданда 2015-2019 жылдарға индустрияландыру картасына жалпы 
жобалық құны 60,4 млрд. теңгеге 5 жоба енгізілді.

Олар: Қордай асуында «Ветро Инвест» ЖШС, Қарасай 
ауылдық округінде «Қырғау» алтын өндіру кенінде орналасқан 
«Алатау Қордай» ЖШС, «Первомайские деликатесы» ЖШС, 
«Aurum Deutchland AG» (Аурум Дойчланд АГ) ЖШС. Сондай-
ақ, Сарыбұлақ ауылдық округінде «Биовет KZ» ЖШС GMP 
және GLP стандарттарына сай ветеринарлық препараттарды 
өндіру биокомбинатының құрылысы басталды.

Жалпы, кәсіпкерлік бойынша биылғы жылдың басына 
ауданда кәсіпкерлікпен айналысатын 8829 субъекті тіркелген

Ауыл шаруашылығына келсек, алқап көлемі 110,5 мың 
гектарды құрап отыр. Осы орайда аудандағы ауыл шаруашылық 
саласына да инновациялық технологиялардың көптеп енгізіле 
бастағанын айта кеткен жөн. Солардың ішіндегі тамшылатып және 
жаңбырлатып суару әдістерін айтуға болады. Мәселен, ауданда 
24 агроқұрылым жалпы көлемі 2929 гектар жерді құрайтын 
егін алқабына тамшылатып суару технологиясын енгізген. Ал 
жаңбырлатып суару әдісін 7 шаруа қожалық 2210 гектар алқапқа 
енгізді.

Ауданда 2016 жылдың 1 қаңтарындағы есеп бойынша 11775 
асыл тұқымды ірі қара мал бар, барлық мүйізді ірі қараға шаққанда 
– 26,5% құрайды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылындағы ірі қара 
мал санының да аз болмағаны байқалады – 34500 ге жуық болса, 
дегенмен, 25 жыл ішінде көрсеткіш өсіп, биыл аудандағы ірі қара 
саны 59000-нің төңірегінде.

2016 жылы Қордай ауылында «Солтүстік» және «Шығыс» 
шағын аудандарында жеке тұрғын үй құрылысын жүргізуге 
арналған жер учаскелері бөліну жоспарланды. Бүгінгі күнге, 
Қордай ауылының өзінде 6470 азамат жер учаскесіне кезекте тұр.

Масанчи ауылдық округінде «Грин Вил» ЖШС-і өз қаражаты 
есебінен 270 млн. теңгеге 1 гектар жерге типтік жылыжай салды. 
Қазіргі таңда сол жылыжайда қызанақ өсірілуде.

Жол жөндеу жұмыстары да кезең-кезеңімен іске асып, 
жиырма бес жыл ішінде талай іс еңсерілді. Ауыл ішін айтпаған 
күннің өзінде 2011 жылы басталған республикалық мәндегі 
ұзындығы 80 шақырым «Благовещенка-Отар» аралығында «Батыс 
Еуропа-Батыс Қытай» және 17,7 шақырым «Қордай-Қарасу» 
айналып өту автожолдарының құрылыс жұмыстары 2014 жылы 
аяқталды. Бұдан бөлек, бірнеше автожолдар мен 8 ауылдардың 
кіреберіс жолдардың жасалғаны қордайлықтарға белгілі. Бүгінге 
дейін 32 ауылға көше жарығы жүргізілді. Әрине, жол мен көше 
жарықтандыру мәселелері күн тәртібінен ешқашан түспейді.

Халықты ауыз сумен қамтамасыз ету жағдайы да 
тәуелсіздік алған алғашқы жылдары өткір болғанын жақсы 
білесіздер. Бұл бағытта мемлекеттік «Ауыз су», «Ақбұлақ» 
бағдарламаларының шапағаты болғанын айтпай кетуге 
болмас. Жиырма бес жылдың ішінде 10 ауылдарына су құбыры 
жүргізілсе, бұдан өзге тоғыз ауылдың су құбырына ағымды 
жөндеу жұмыстары жүргізілді.

Медицина саласына тоқталсақ, кез келген мемлекетте адам 
капиталы – басты байлық болып есептеледі. Аудандағы жағдайға 
келсек, 25 жыл ішінде жедел жәрдем көліктері жаңартылып, аудан 
тұрғындарының өмір сүру сапасын арттырып, науқастарды емдеп, 
тексеруден өткізу үшін аудандық орталық аурухана мен ауылдық 
округ ауруханаларына соңғы үлгідегі аппараттар алынды.

Олар – ИВЛ, наркоз аппараты, шала туған балаларды 
жетілдіретін кувездер, жансақтауға арналған және бала 
босандыратын реанимациялық үстелдер, осы заманғы 
операциялық үстелдер мен көлеңкесіз шамдар, рентген 
аппаратурасы, УЗИ аппаратурасы, тредмилтестілеуге 
арналған қондырғы, цифрлы флюрографиялық 
аппарат алынды. Бұл аппараттың бәрі бүгінде аудан 
тұрғындарының игілігіне қызмет етуде.

Сондай-ақ, тәуліктік жедел жәрдем қызметінің де 
қамту аумағы кеңейтілді. Мәселен, бұрын аудандық орталық 
ауруханасы қарамағында не бары екі-ақ жедел жәрдем 
бригадасы жұмыс істеген болса, бүгінде тұрғындардың 90 
пайызын қамтып отырған 9 жедел медициналық жәрдем 
бригадасы қызмет етуде. Сондай-ақ жаңа туған балаға 
арналған интенсивті терапия бөлімшесі, жасанды бүйрек 
(гемодиализ) бөлімшесі, бейімдеу бөлімшесі ашылды. Сонымен 
қатар 4 ауылдарда заманауи дәрігерлік амбулатория, 3 ауылға 
фельдшерлік-акушерлік пункт және 4 ауылға медициналық 
пункт салынды. Ауылдық жерлердегі емдеу мекемелері 
флюрографиялық, рентгенологиялық қондырғылармен, 12 
каналды ЭЭГ, заманауи УЗИ аппараттарымен жабдықталды. 
Зертханалар қызметі қазіргі заманғы стандарттарға 
ауыстырылды. Ал бала өлімі 25 жыл ішінде 28-ден 7-ге 
төмендеді.

Денсаулық кепілі – спорт деп жатамыз. Бұл салада да 
жетістіктеріміз көп. Қордай жұртшылығы да өзінің спорттағы 
саңлақтарымен мақтана алады. Мәселен, кезінде марқұм Бекзат 
Саттархановтың салмағында (57) атой салған, Бекзаттай 
былғары қолғап шеберімен бірге талай жаттыққан қордайлық 

Марат Мәзімбаев кәсіпқой бокстың IBА тұжырымы бойынша 
әлем чемпионы атанды. Қарасу ауылында дүниеге келген 
Игорь Свирид ережесіз жекпе-жектің ONE FC бәскесінде 
Әлем чемпионы атанып (2014 ж Сингапур), 1993 жылы 
Қордай ауылында дүниеге келген Қазбек Сағын 2014 жылы 
панкратионнан Түркияда өткен Әлем чемпионатында қарсылас 
шақ келтірмей, чемпион атанып, ел мерейін үстем етті. 1993 
жылы туған Светлана Голендова (Иванчукова) 2014 жылы Инчхон 
қаласында өткен 17-ші жазғы Азия ойындарында эстафеталық 
жүгіруден күміс жүлдеге қол жеткізсе, былтыр Кореяның Кванджу 
қаласында өткен Универсиада – 2015 дүниежүзілік дүбірде 400 
метрлік дистанцияны 44.8 секунд уақытта бағындырып, ұлттық 
құрамаға алтын медаль алып берді. Ал Жантұрсынов Асхат 2014 
жылы Кикбокстан +91 келі салмақта Қазақстан Республикасының 
чемпионы атанды және Венгрия мемлекетінде өткен Әлем 
кубогының қола жүлдегері әрі Азия чемпионы.

Бір қуантарлығы, мемлекет қазынасына қарап отырмай 
Қаракемер ауылынан шыққан ағайынды Құсайыновтар өз 
қаражаттарына ауыл жастары бос уақытын тиімді өткізсін әрі 
денсаулықтарын шыңдасын деген ниетпен биыл стадион салып 
берді. Қордай ауылындағы орталық стадион да тәуелсіздік алғалы 
2014 жылы күрделі жөндеуден өтіп, 2015 жылы қолданысқа 
берілді. Бұдан өзге аудан бойынша 8 шағын футбол алаңы 
қолданысқа берілді.

Мәдениет саласына келсек, мұнда да көңілге қонымды 
жұмыс жоқ емес. Жыл өткен сайын клуб мекемелері ашылып, 
штат бірліктері беріліп, сондай-ақ, ауыл тұрғындарының бос 
уақытын тиімді пайдалану мақсатында олардың талап-тілектерін 
ескеріп, көпшілік мәдени іс-шараларды өткізу мақсатында клуб 
мекемелерінде жаңа үйірмелер ашылып, шығармашылық ұжымдар 
«халықтық» атағын алды. 1973 жылы пайдалануға берiлген 
аудандық Мәдениет үйi 2008-2009 жылдары күрделі жөндеуден 
өтті. Барлық талапқа сай келетін мәдениет үйінің көрермен залында 
бүгінгі күні 450 орындық бар. Сондай-ақ, аудандық мәдениет 
үйінің көрермен залына киноқондырғы орнатылып, ауылдық 
клубтарына ағымды жөндеу жұмыстары жүргізілді.

Кітапханалар жүйесі де жыл өткен сайын жаңарып, кітап қоры 
көбеюде. Сондай-ақ, орталық кітапханада электрондық оқу залы 
бар.

Қордай ауданы бойынша 1991 мен 2016 жылдар аралығында 
Кеңес Одағынан қалып қойған, қазіргі таңда идеологиялық 
тұрғыдан мағынасы жағынан ескірген 15 елді мекеннің, 14 
мектептің және 195 көшенің атауы өзгертілді. Сондай-ақ, ауданда 
қазақ, түрік, дүнген, әзірбайжан, шешен-ингуш, славян, татар-
башқұрт этномәдени орталықтары жұмыс істейді.

Жергілік тұрғындарды жұмыспен қамту мәселесі де оңтайлы 
шешіліп келеді. Аудан бойынша «Жұмыспен қамту 2020 жол 
картасы» бағдарламасы аясында 2012-2015 жылдары 325 азамат 
шағын несие алды. Оның ішінде өз ісін кеңейтуге 72 азамат, өз 
ісін ашқан 253 азамат жеке кәсіпкер ретінде салық басқармасына 
тіркеліп, қосымша 196 жаңа жұмыс орнын ашты. Бұл бағыттағы 
жұмыстар жүйелі түрде жүргізілуде.

Біз, негізінен ауданның әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан 
дамуына тоқталып өттік. Онда да барлығын толық қамту 
мүмкін емес екенін өздеріңіз де білесіздер. Себебі, жиырма бес 
жылдың жылнамасы том-том кітапқа арқау боларлық тарих. 
Ал тәуелсіздік тарихында ұсақ-түйек деген болмайды. Мәселен, 
ілгеріде ауданнан шыққан танымал спортшыларға тоқталып 
өттік. Ал мәдениет, әдебиет, өнер, білім, денсаулық, т.б. салада 
халықаралық жарыстарда топ жарып, ел намысын қорғап 
жүрген қордайлықтар қаншама. Мемлекеттік марапатқа ие 
болған жерлестеріміздің ішінде Мұрат Құсайынов – «Құрмет», 
«Парасат» ордендерімен марапатталған, Қазақстанның Еңбек 
сіңірген қайраткері. Марал Ысқақбай – «Құрмет» орденінің 
иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері. 
Абылай Сазанбай «Парасат» орденімен, «Ауыл шаруашылығы 
саласының үздігі» және «ҚР ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі 
үшін» төсбелгілерімен, Сакен Мырзахметов Ерен еңбегі үшін 
медалімен марапатталса, Жанбекхан Сауранбаев «Құрмет» 
орденін алған. Әбдірахман Мамаш – Мәдениет қайраткері, ҚР 
еңбек сіңірген қызметкері. Әрине, бұл мемлекеттік марапатқа 
ие болған жерлестеріміздің толық тізімі емес. Сондықтан, 
бірді айтып, бірге кетіп жатсақ ағайын айыпқа бұйырмас деп 
ойлаймын. Қалай дегенмен, жиырма бес жыл аз уақыт емес.

Әрине, ауданымыздың дамуы жолында атқарылатын 
шаруалар әлі де аз емес. Сөзімді қорытындылайтын болсам, 
ауданымыздың тәуелсіздік тарихы елеулі оқиғалармен, табысты 
жобалармен, жеңісті жолдармен толығып, мемлекеттігіміз 
мығым, елдігіміз еселі болсын деп тілеймін. Ең бастысы, еліміз 
тыныш, жұртымыз аман болғай!

Қайрат ДОСАЕВ,
Қордай ауданының әкімі

Ықылым заманнан бері халқымыздың жан-дүниесін мазалаған түйткілді ой – мемлекеттік тәуелсіздік 
еді. Мінеки, ел болып тізгінді өз қолымызға алып, ес жиып, етек жапқалы да жиырма бес жыл болып, 
бір ұрпақ өсіп-өнген мерзім өте шығыпты. Еліміздің ішкі дамуына өңірлердің қосқан үлесі орасан. 
Оның ішінде ауданымыздың да жеткен жетістігі мен дамуында ауыз толтырып айтарлық дүниелеріміз 
баршылық. 25 жыл ішінде әлеуметтік сала бойынша Қордай ауданында көптеген мәселелер шешімін 
тауып, ауқымды іс еңсерілгеніне халық куә. Ендеше, тәуелсіздік жылдары ауданымызда шешімін тапқан 
мәселелердің ең негізгілеріне тоқталып өткеніміз дұрыс болар.
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ЗАПЛАТЯТ 315 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

КОЛЕСА

СФЕРА УСЛУГ

ВАКЦИНАЦИЯ – ЗАЩИТА ОТ ГРИППАВАКЦИНАЦИЯ – ЗАЩИТА ОТ ГРИППА

НОВЫЕ ПОРЯДКИ НОВЫЕ ПОРЯДКИ 
В ВАГОНАХВ ВАГОНАХ

В Жамбылской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Об 
этом, а также других вопросах, касающихся профилактики острых респираторных 

заболеваний и гриппа, говорилось в ходе брифинга, организованного 
департаментом по защите прав потребителей по Жамбылской области

Вступили в силу новые правила перевозок пассажиров и 
багажа железнодорожным транспортом, передает Министерство по 

инвестициям и развитию.
Как пояснили в ведомстве, введено такое новое понятие 

на железнодорожном транспорте, как посадочный талон. Это 
документ, удостоверяющий факт посадки и проезда пассажира в 

поезд по электронному проездному документу. 
«Посадочный талон выдается проводником пассажиру в момент посадки в поезд или 

в пути следования при предъявлении пассажиром электронного проездного документа с 
помощью мобильного терминала проводника», ― говорится в сообщении.

Также в новых правилах усовершенствован порядок и условия предоставления 
постельных принадлежностей. В ведомстве отметили, что проводник вагона доставляет 
комплекты постельного белья на места пассажиров и по завершении поездки убирает 
их за 30 минут до прибытия пассажира на станцию назначения или пересадки. Уборка 
комплектов постельного белья производится проводником во всех типах вагонов 
независимо от сообщения и категории поезда.

Касательно предоставления доверенности при проезде с несовершеннолетними детьми 
пассажир, не являющийся законным представителем ребенка, предъявляет нотариально 
заверенный документ на право сопровождения в поездке от имени законного представителя.

При этом предъявление нотариально заверенного документа не требуется в случае 
личного присутствия законного представителя ребенка при посадке в пассажирский поезд.

В перечень обязательных услуг, предоставляемых пассажирам, также включена услуга 
зарядки мобильных телефонов внутри купе. При этом это должно быть предусмотрено 
заводской конструкцией вагона и при наличии необходимого уровня напряжения тока, 
предусмотренного электрической схемой в котором находится приобретенное пассажиром 
место.

В Министерстве отметили, что с 2015 года ситуационным центром Комитета 
транспорта осуществляется принятие обращений посредством мобильных приложений 
Whatsapp, SalemMessenger и по телефону: +7 708 088 08 00, а также c 7 августа текущего 
года действует блог-платформа председателя Комитета на сайте blogs.egov.kz. Данные 
номера телефонов размещены в каждом вагоне поездов, курсирующих по социально 
значимым сообщениям.

В случае нарушения условий перевозок работниками железнодорожного транспорта 
пассажир имеет право пожаловаться или оставить отзыв о работе поездных бригад для 
принятия оперативных мер реагирования.

Токен ЕРКИНОВ

В октябре 2016 года в Казахстане планируется запустить 
программу утилизации автомобилей в обмен на сертификаты. 
По предварительным данным, программа будет разделена на два 
этапа. Первый, пилотный, стартует с середины октября 2016 года 
и продлится до 31 декабря 2016 года. В это время на утилизацию 
станут принимать только легковые авто (в том числе категории 
G — повышенной проходимости). На втором этапе, с 1 января 
2017 года по 31 декабря 2021 года, менять на сертификаты начнут 
автобусы, микроавтобусы и грузовые автомобили.

Участвующее в программе транспортное средство, которое 
вышло из эксплуатации, должно быть оснащено базовой 
комплектностью и находиться во владении у заявителя не менее 
шести месяцев. Слова «оснащено базовой комплектностью» 
подразумевают, что автомобили должны иметь:

1. кузов (шасси);
2. двери (штатное количество);
3. капот, крышку багажника;
4. двигатель;
5. радиатор;
6. коробку передач;
7. аккумулятор;
8. колеса (штатное количество);
9. приборную панель;
10. сиденья (штатное количество).
Все эти детали должны находиться на штатных местах 

(исключение лишь для аварийных машин. Разбитые авто могут 
принимать участие в программе только в том случае, если 
составные части, обеспечивающие движение, имеются в наличии).

При этом хозяева сдаваемых в утиль легковых авто могут 
рассчитывать на компенсацию в размере 315 тысяч тенге. В 
обмен владельцы авто получат электронные сертификаты, 
срок действия которых составляет 12 месяцев. Количество 
выдаваемых заявителю сертификатов не ограничено и равняется 
количеству переданных на утилизацию машин.

Сертификат может быть использован только при личном 
присутствии владельца в дилерском центре. Правда, для 
приобретения одного нового транспортного средства граждане 
смогут использовать не более двух сертификатов.

Сертификаты за утилизированное авто также можно будет 
продать или передать для использования третьему лицу, но 
не более трех раз. Его будет необходимо перерегистрировать в 

пунктах сбора или в головном офисе ТОО «Оператор РОП».
Специальные пункты приема машин планируется создать 

во всех областных центрах Казахстана. Для участия в программе 
автовладельцу нужно будет доставить свой автомобиль, снятый с 
учета, в пункт сбора или дилерский центр, заполнить там типовое 
заявление и заключить договор на получение компенсации, 
предоставив следующие документы:для физических лиц:

1. справку о снятии с учета вышедшего из эксплуатации 
транспортного средства (ВЭТС) в связи с утилизацией;

2. копию удостоверения личности;
3. документ, подтверждающий владение ВЭТС;.
для юридических лиц:
1. справку о снятии с учета ВЭТС в связи с утилизацией;
2. справку о государственной регистрации юридического 

лица;
3. доверенность на заявителя от юрлица на проведение 

данной операции;
4. копию удостоверения личности доверенного лица;
5. документ, подтверждающий владение ВЭТС.
Затем предъявить утилизируемую машину на осмотр и получить 

сертификат. По предварительным данным, дилеров обяжут 
принимать авто на утилизацию независимо от того, будет ли новая 
машина приобретена у них или у какого-либо другого участника 
программы.

tengrinews.kz

Нотариальные 
действия со-вершаются 
как в помещении, 
так и вне помещения 
г осу д а р с т в ен н ой 
нотариальной конторы 
или помещения 
частного нотариуса. 
Если нотариальное 
действие сj-вершается 
вне помещения 
г о- судар с т в енной 
нотариальной конторы 
и помещения нотариуса, 
то в удостоверительной 
надписи на документе 
и в реестре регистрации нотариальных действий в электронном реестре Единой 
нотариальной информационной системы (ЕНИС) записывается место совершения 
нотариального действия с указанием его адреса и времени.

Нотариальные действия совершаются по следующим документам, удостоверяющим 
личность: паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение личности 
гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, 
свидетельство о рождении, заграничный паспорт. Личность несовершеннолетнего, не 
достигшего 16-летнего возраста, подтверждается одним из законных представителей 
ребенка на основании свидетельства о рождении несовершеннолетнего и документа, 
удостоверяющего личность одного из законных представителей ребенка.

Правоспособность юридического лица, в том числе и иностранного, филиала 
(представительства), зарегистрированного на территории Республики Казахстан, 
определяется через ЕНИС из государственной базы данных «Юридические лица». 
Полномочия первого руководителя юридического лица проверяются через ЕНИС в 
государственной базе данных «Юридические лица» и по приказу (решению) о назначении 
его на должность. Полномочия представителя юридического лица, а также руководителя 
филиала (представительства) определяются по доверенности за подписью его руководителя 
или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, скрепленной 
печатью этой организации. Полномочия представителя физического лица проверяются по 
доверенности, выданной в соответствии со статьей 167 Гражданского Кодекса Республики 
Казахстан. Через ЕНИС нотариус проверяет факт выдачи доверенности, удостоверенной 
нотариусом в Республике Казахстан. Полномочия родителей по представлению 
интересов своих несовершеннолетних детей определяются по свидетельству о рождении 
ребенка, полномочия опекуна (попечителя) в отношении опекаемого (подопечного) - по 
решению органов опеки и попечительства. Личности родителей, опекуна (попечителя) 
устанавливаются на основании документов удостоверяющих личность, а также сверяются 
через ЕНИС в государственной базе данных «Физические лица» и информационной 
системе «регистрационный пункт ЗАГС».

Если обратившееся за совершением нотариального действия дееспособное физическое 
лицо не может лично расписаться вследствие физических недостатков, болезни или по 
каким-либо иным причинам, по его просьбе и в его присутствии, а также в присутствии 
нотариуса доверенность подписывает другое дееспособное лицо с указанием причин, в 
силу которых документ не может быть подписан собственноручно лицом, обратившимся 
за совершением нотариального действия, о чем производится отметка в тексте самой 
доверенности и в удостоверительной надписи. Нотариус выясняет дееспособность другого 
дееспособного лица при предоставлении документов, удостоверяющих его личность.

Если лицо, обратившееся за совершением нотариального действия глухое, немое или 
глухонемое, то при совершении нотариального действия присутствует любое другое лицо, 
подтвердившее свои полномочия, которое может объясниться с участвующим в сделке 
глухим, немым, глухонемым лицом и удостоверить своей подписью, что содержание 
сделки соответствует воле обратившегося лица за совершением нотариального действия. 
Если лицо не может ознакомиться с содержанием нотариально удостоверяемого документа 
вследствие неграмотности или физического недостатка (недостаточного или полного 
отсутствия зрения), нотариус зачитывает вслух текст документа, о чем на документе 
делается отметка. Если лицо не владеет языком, на котором ведется нотариальное 
делопроизводство, текст нотариально удостоверяемого или свидетельствуемого документа 
переводится нотариусом, владеющим этим языком, либо переводчиком, о чем на 
документе делается отметка.

Сауле СЕЙТБАЕВА,
член Союза юристов Казахстана,

нотариус Жамбылского нотариального округа

Согласно данным ведомства ежегодно в 
эпидемиологический сезон гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций, который начинается с 1 
октября и длится до 1 апреля следующего года, ОРВИ болеют 
свыше 20 тысяч лиц, а гриппом – более 130 человек. Из числа 
всех заболевших более 60 % составляют дети в возрасте до 14 
лет и более 30% - беременные женщины.

- В настоящее время в области все медицинские 
организации готовы к приему и госпитализации 
больных с ОРВИ. Аптечная сеть области достаточно 
обеспечена лекарственными препаратами, в том числе 
противовирусными препаратами и одноразовыми масками. 
С 1 октября все медицинские организации области перешли 
на усиленный режим работы, ограничено посещение больных. 
В организованных детских коллективах усилена работа 
фильтров, санитарных постов, соблюдается дезинфекционный 
режим. В Республике, в том числе и нашей области, обеспечена 
эффективная система эпидемиологического надзора за ОРВИ 
и гриппом в виде еженедельного и ежедневного мониторинга 
за состоянием заболеваемости населения ОРВИ и гриппом, а 
также циркуляцией вируса гриппа, - сообщила заместитель 
депатамента по защите прав потребителей по Жамбылской 
области Гуля Мирзабекова.

Докладчик подчеркнула, что одним из самых 
эффективных средств защиты населения от сезонного гриппа 
остается вакцинация. В рамках прививочной кампании, за счет 
средств местного бюджета в первую очередь прививаются 
лица, относящихся к группе риска – это часто болеющие дети, 
состоящие на учете, беременные во 2-3 триместре, пожилые 
люди в домах престарелых, дети -сироты. Остальные жители 
могут получить прививку против гриппа на платной основе в 
любой медицинской организации первичной помощи, стоить 
она будет около 2 тысяч тенге.

- К сожалению, в Казахстане нет производства собственной 
вакцины против гриппа, поэтому привить все население 
бесплатно государство пока не может. Как вы знаете, до 

этого времени вакцины закупались в Бельгии 
и Франции. В этом году будет использоваться 
вакцина российского производства. Отличий 
в производстве нет никаких, в составе всех 
вакцин содержатся те штаммы вируса, которые 
прогнозируются на предстоящий эпидсезон. Даже 
если привитый человек заболеет, он перенесет 
заболевание в легкой форме и без осложнений. 
Детям вакцинацию можно проводить с шести 
месяцев. Поствакцинальных осложнений за 
последние годы зарегистрировано не было, - 
отметила Г.Мирзабекова

В этом году на средства из областного 
бюджета закуплены более 99 тысяч доз 
вакцины против гриппа для лиц из группы 
риска. Кроме того, некоторые предприятия 
проводят вакцинацию своих работников за 
счет собственных средств. Как утверждают 
специалисты, это поможет создать надежную 
иммунную защиту в коллективе. Ведь намного 
выгодней потратиться на вакцины, чем потом 
оплачивать больничный сотрудникам и нести 

потери в связи с нехваткой рабочих рук. Следует отметить, 
что в странах, где проводится вакцинация населения против 
гриппа, заболеваемость в эпидсезон снижается в три раза.

Вирусы не дремлют
В ходе брифинга руководитель испытательного центра 

Жамбылского филиала Национального центра экспертизы 
Виолетта Капасакалис рассказала о проводимой работе 
вирусологической лаборатории. По ее словам, лаборатория 
проводит исследования собранных материалов от больных 
ОРВИ круглый год. Это необходимо для того, чтобы не 
упустить вирус гриппа, вовремя его обнаружить и начать 
противоэпидемиологические мероприятия. Два года назад в 
лаборатории нашли вирус гриппа, который не был известен до 
этого нигде. Сейчас штамп вируса включен в существующие 
вакцины под названием «Тараз -2015». В прошлом году было 
два пика подъема заболеваемости, первый – в конце ноября 
и весь декабрь с циркуляцией вируса Н3 типа А, затем в 
конце января – вируса Н1 типа А и в конце сезона в марте 
присоединился вирус гриппа типа В. В течении эпидсезона 
были выявлены также различные негрипозные вирусы.

Принимавший участие в брифинге региональный 
координатор программы «Интегрированного ведения 
болезней детского возраста» Арсен Коркмазов остановился 
на основных тревожных признаках состояния ребенка, на 
которые должны обратить внимания родители и немедленно 
обратиться к врачу. Спикер подчеркнул, что важно с особой 
ответственностью относиться к мерам профилактики ОРВИ и 
гриппа тем семьям, где есть дети до одного года. Заместитель 
директора областного центра проблем формирования 
здорового образа жизни Иманбекова Гульжан напомнила 
об основных мерах профилактики ОРВИ и гриппа, в числе 
которых ношение масок заболевшими людьми, соблюдение 
культуры кашля, личная гигиена.

Пресс-служба управления здравоохранения
акимата Жамбылской области



№ 30 (389) 
7  қазан  2016 жыл ÀÐÀÐñòàíñòàí4 ТАРИХ

Қазанның 2 жұлдызы қазақ халқы үшін айтулы 
күн. Себебі, осыдан 25 жыл бұрын, анығы 1991 
жылы тап осы күні тұңғыш қазақ ғарышкері 

Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшты.
Жалпы, адамзат баласының Айға ұшуы қазақ 
жерінен, Байқоңырдан бастау алғанымен, 

араға 30 жыл салып қазақ оғланының көкке 
көтерілуі ел рухын асқақтатқаны ақиқат. 
Ел тәуелсіздігін алардың алдындағы елең-
алаң уақытта осындай айтулы оқиғаның 
болуы кездейсоқтық емес. Мұның артында 
біз біле бермейтін қаншама келіссөздер, 
тыңғылықты дайындық жұмыстары 
жатыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Қазақстан жолы» кітабында 
Тәуелсіздік тарихы Қазақстанның 

ғарышкерлік тарихынан 
басталатынын 

айтқан. 

ҒАРЫШҚА ҚАЗАҚ ҰШҚАН КҮН
Өткен жылы үшінші ғарышкеріміз 

Айдын Айымбетовті марапаттау 
рәсімінде «Біз 1991 жылы тамызда 
Байқоңыр ғарыш айлағын Қазақстанның 
меншігіне алдық. Қазан айында алғашқы 
қазақ ғарышқа аттанды. Небәрі 2 айдан 
соң желтоқсанда Қазақстан тәуелсіздігін 
жариялады. Халық бұл оқиғаны 
тәуелсіздігіміздің ғарыш кеңістігіндей 
шексіз, мәңгілік болуы деп бағалады. 
Расында да, еліміз аз ғана жылда 
гүлденген, қуатты ғарыштық мемлекетке 
айналды» деп ағынан жарылған болатын 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев.

Ғарышқа ұшуды қиял жетегіне бе-
рілген кез келген жан арман да ған мен, 
оған үміткердің жеке пси хологиялық 
және физикалық дайын дығымен қоса, 
мақсатты бағ дарламасы болуы шарт. 
Әрине, саяхатшы ретінде ғарышқа ұшу 
қазіргі кезде ешкімге таңсық емес, ал 
қоғамға, адамзат баласына пай далы іс 
тындырып қайту үшін де үл кен ғылыми 
ізденіс пен ыжда ғат тылық қажет. Біздің 
елден ғарышқа ұшқан үш азаматымыз 
да бұл жағы нан қазақ халқын жерге қа-
рат  қан жоқ, қайта ғылыми ең бек тері 
арқылы еліміздің мерейін үстем етіп, 
күллі адамзат баласына пай далы іс 
тындырып қайтты. 

Алдымен Тоқтар Әубәкіровке 
тоқ талайық. Тұңғыш ғарышкеріміз 
«СоюзТМ-13» кемесімен көкке ұшты. 
Онда ол өзге ғарыш кер лер мен бірге 
биотехнология, метал лур гия, медицина 
салалары және Арал аймағы бойынша 
ғылыми-зерт теу жұмыстарын жүргізді. 
Зерт теу нәтижесінде Арал үстіндегі тұз-
ды шаң борамасының пайда болу үдерісі, 
сол зиянды аэро зол дардың Қазақстан 
мен Ресей ай мақтарына таралуының 
ғарыштық сурет тері алынды. Осылайша, 
Оң ғар байдың ұлы жай саяхатшы емес, 
қазақтан шыққан тұңғыш әрі зерт теуші 
ғарышкер екенін күллі әлем алдында 
дәлелдеді. Ол ға рыш та 7 күн 22 сағат 12 
минут бол ды.

Тоқтар ағамыз ғарышқа ұшуға 
бірден келісімін берген жоқ. Тіпті, 
ұсыныстан екі рет бас тартты. Бұл өз 
ішінен әбден іріп-шіріген, бірақ әлемдегі 
алпауыт мемлекет болып саналатын 
Кеңес Одағы күйреуінің аз алдындағы 
оқиға еді. Дегенмен әр салада әртүрлі 
деңгейде жұ мыс тар жүргізіліп жатты. 
Сол кездері «Қазақтардың арасынан 
ғарышқа кім бірінші ұшады?» деген 
мәселе жиі айтыла бастады. Алдымен 
жас ұш қыштардың арасында таңдау 
жасалды. Бірақ көпшілігі дайын бол-
май шықты. Көбі Талғат Мұса баев-
тан үміт күткен. Дегенмен оның да 
кәсіби дайындығында аз дап кемшілік 
байқалды. Ға рыш қа ұшуға Тоқтар 
ағамызға үшінші рет ұсыныс жасалды. 

Бұл жолы ше гінерге жол қалған жоқ. 
Прези дент Нұрсұлтан Назарбаев жеке 
қабылдауына шақырып, «Тоқтар, 
халқымыз бұл күнді 30 жыл күтті. 
Әзір қолымызда тұрған ғарыштық 
тех нологияның барлығы біраз уа қыт-
тан кейін ешкімге керексіз күйін де 
қалады. Ғарышқа халқың үшін ұш!» 
деді. Келісуге тура келді. Ғарышкер 
ағамыздың сол кез дер дегі «Қазағым 
үшін өлуге дайын мын», «Қазағым, сен 
үшін отқа да, су ға да түсуге дайынмын», 
«Мен емес, ғарышқа қазақ ұшты» деген 
сөз дері намысымызды қайрап, жі-
герімізді жани түсті. Егер шын ды ғы-
на келсек, Тоқтар ағамыз қазақ тың 
ғана емес, күллі түркі халық тары ның 
тұңғыш ғарышкері. 2001 жы лы Түркия 
Ыстамбұл қаласында оған «Түріктің 
тұңғыш ғарышкері» атағын берді.

Екінші ғарышкеріміз Талғат Мұ-
сабаевқа ғарышқа үш рет ұшу бақыты 
бұйырыпты. Ол 1994 жылы «Союз ТМ-
19» кемесімен ғарышта 126 күн болды. 
Ал екінші рет «Союз ТМ-27» кемесімен 
ұшқанда ға рыш та 208 күн болып, ерекше 
ер лік көрсетті. Қазақ ғарышкері ко-
рабль бортынан ашық ғарыш кеңістігіне 
бес рет шығып, 30 сағат 8 минут 
аспан аясында қалықтады. Осындай 
көрсеткішімен Гиннестің рекордтар 
кітабына енгізілген Т.Мұ сабаев 2001 
жылы тағы бір мәр те ғарышқа ұшты. 
Бұл жолы «Союз ТМ-32» кемесімен 8 күн 
ға  рыш та болды. Талғат Амангел діұлы-
ның жалпы ғарышта болған уақыты 341 
күн 9 сағат 48 минут. Сәл кем 1 жыл! 
«Қазғарыш» ҰК Ға рыш техникасының 
арнайы конструкторлық-технологиялық 
бюросының директоры Марат Шы-
мырбаев кезінде бізге берген сұқ батында 
«Қазақстан ғарышта бол ған мерзімі 
жөнінен дүние жүзін де үшінші орынды 
иемденеді. Тал ғат Мұсабаев жарты 
жылдан екі рет болды. Оның алдында 
ғарышқа Тоқ тар Әубәкіров ұшты. Бұл 
жағы нан әлемде бірінші – Ресей, өйтке-
ні бұл елден ұшқан ғарышкерлер көп. 
Олардың әрқайсысының ға рышта болған 
мерзімін қосқанда, бірінші орынды 
иемденіп тұр. Екін ші – АҚШ. Үшінші 
орында – Қазақстан. Мұны көп адам 
біле бер мейді, тіпті ғарышкер Талғат 
Амангелдіұлының өзі мұны менен естіп 
таңғалған» деген еді. 

Қос ғарышкеріміздің жұлдыз ды 
жолын өткен жылы 2 қыркүйек те Айдын 
Айымбетов жалғастырды. «Союз ТМА-
18М» кемесі 4 қыр күйек те Халықаралық 
ғарыш стан сасымен түйісті. Ол «Қаз-
ғарыш тың» ғылыми бағдарламасы 
бойын ша Арал және Каспий теңіз деріне 
мониторинг жүргізді. Мик рогравитация 
барысында мик ро бөл шектердің 
физикалық ерек ше лік теріне зерттеулер 

жасады. Атал ған шаралар отандық 
ғалымдардың тер моядролық энергетика, 
ме дици на, нанотехнология және та мақ 
өнеркәсібі салаларындағы зерт теулерінде 
кәдеге жарайтын бо лады. Ғарыштағы 
сапарын сәтті қорытындылаған Айдын 
Айымбе тов он күннен соң жерге оралды. 

Әлемде 200-ден астам мемлекет 
болса, солардың қатарында ға рыш қа 
өз перзентін ұшырған елдер сау сақпен 
санарлықтай ғана. Әлем д е өз ұлтынан 
үш немесе одан да көп азаматы ғарышқа 
көтерілген 9 ғана мемлекет бар екен. Міне, 
со лардың қатарында біздің де елі міз бар. 

«Ерім дейтін ел болмаса, елім дей-
тін ер қайдан шығады?». Басқа сын 
былай қойғанда үш ғарыш ке рімізге де 
Қазақстан Республи ка сы ның Халық 
Қаһарманы атағы бе рілген. Елдің 
батырларына деген құр мет-қошеметі 
талай өскелең ұр пақ тың арманына қанат 
бітіре тіні сөзсіз. 

Ғарышқа сапар жасау адамзат ба-
ла сының жай ермегі емес, бұл – ақ-
параттық ғасыр дәуірінде аса маңызды 
сала. Ғарыш қызметін да  мыту арқылы 
экономиканың көп  теген саласына тың 
серпін беру ге болатынына көз жетті. 
Ға рыш қызметі байланыс, ақпарат тан -
дыру, геология, ауыл шаруашы лы ғы, 
қоршаған ортаны қорғау, қорғаныс және 
қауіпсіздік сияқты түрлі салаларда қажет 
болатын және мемлекеттік маңызы бар 
мін деттерді шешуге мүмкіндік береді. 
Тіпті, жаһандық ауқымдағы мәсе лелерді 
шешуде де ғарыштық құ ралдарды 
пайдаланудың өзектілі гіне мән беріле 
бастады. Бәсекеге қабілеттілік үшін де 
ғарыш техно логияларын өнеркәсіптік 
өндіріс ке енгізу маңызды болып отыр. 
Қазір әлемдегі ғарыш державалары 
дегенде алдымен Ресей, АҚШ, Фран ция, 
Украина, Қытай, Үнді стан, Жапония 
және Израиль сияқ ты елдер ауызға 
оралады. Осы ел дердің қатарынан 
көрінуге біздің де мүмкіндігіміз мол. 
Ең бастысы – Байқоңыр әлемдегі ең 
ірі жер бе ті ғылыми ғарыш полигоны 
екен дігі. Оның басты және көмек ші 
нысандарының жалпы ауданы – 6717 
шаршы шақырым. «Бай қоңыр» ғарыш 
айлағы – халық-аралық маңызды нысан. 
Казір дү ниежүзінде шамамен 30 ғарыш 
ай лағы жұмыс істеп тұр. Солардың 
ішінде ең белсендісі Байқоңыр екенін 
өзгелер мойындайды. Бай қоңыр 2050 
жылға дейін Ресейге жалға берілгенін 
бәріміз білеміз. Қазір солтүстіктегі 
көрші мемлекет «Восточный» ғарыш 
айлағын салу ға барынша күш жұмсап 
отыр. Уа қыттың сынаптай сырғып 
өте шы ғатынын ескерсек, «Ресей Бай-
қоңырдан бас тартқан жағдайда біз оны 
ұстап тұруға қауқарымыз бар ма?» деген 
сұрақ сананы шарлап өтеді. Былай алып 

қарағанда, сон шалықты қам-қарекетсіз 
емеспіз. 1. Салада маман даярлауға 
біраз көңіл аударылып келеді. 2. Ғарыш 
са ласында еліміз Ресейден бөлек 
Франция, Израиль, Үндістан ел дері-
мен үкіметаралық келісімге қол қойып, 
Италия, Корея, Жапо ния, Украинаның 
ғарыш агенттік-терімен бірлесе жұмыс 
жасауға ке ліссөздер жүргізген. Демек, 
Бай  қоңырдың мүмкіндігін өзгелер де 
пайдалануға кетәрі емес. 3. Ғарыш 
саласына қатысты Индуст рия ландыру 
картасына төрт ірі жо баны іске асыру 
көзделген. Олар: «KazSat» байланыс 
және ақпарат тарату жүйесін құру; 
Жерді қашықтықтан зондтаудың 
ғарыш тық жүйесін құру; «Байқоңыр» 
ғарыш айлағында «Бәйтерек» ға-
рыш-зымыран кешенін құру; Ға-
рыш аппараттарын құрастыру-сы нау 
кешенін құру.

Қазір елімізде «KazSat-2» және 
«KazSat-3» ғарыш аппараттарының 
топтамасы құрылып, еліміз «Kaz-
Sat» спутниктік байланыс пен ха-
бар таратудың ғарыштық жүйесінің 
толыққанды иесі атанды. Оның 
құрамына ғарыш аппараттарын жерден 
басқару кешені мен ба й ланысты 
бақылау жүйесі – «Ақкөл» ғарыш 
байланысының орталығы және Алматы 
қаласы маңындағы қо сымша жерден 
басқару кешені – «Көктерек» ғарыш 
байланы сы ның орталығы кіреді.

Демек, Байқоңыр Ресейге жал ға 
берілгенмен еліміздің бұл сала дағы 
атқарып жатқан жұмыстары ауқымды, 
алға қойып отырған мақ  саты айқын. 
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Прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров заявил 
«Интерфаксу» по телефону, что призыв Рамзана Кадырова, 
о котором накануне сообщала «Новая газета», был вырван 

из контекста, а «этот прием всегда дает почву для 
различных толкований», сообщает РБК.

В ВЕНГРИИ ПРОВАЛИЛСЯ В ВЕНГРИИ ПРОВАЛИЛСЯ 
РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСУ ПРИЕМА РЕФЕРЕНДУМ ПО ВОПРОСУ ПРИЕМА 

БЕЖЕНЦЕВБЕЖЕНЦЕВ

ПРОКУРОР ЧЕЧНИ ОБЪЯСНИЛ ПРОКУРОР ЧЕЧНИ ОБЪЯСНИЛ 
СЛОВА КАДЫРОВА О «РАССТРЕЛЕ СЛОВА КАДЫРОВА О «РАССТРЕЛЕ 

НАРУШИТЕЛЕЙ ПОКОЯ»НАРУШИТЕЛЕЙ ПОКОЯ»

ВОЕННЫЙ СУД НАЧНЕТ РАССМОТРЕНИЕ ВОЕННЫЙ СУД НАЧНЕТ РАССМОТРЕНИЕ 
ДЕЛА ОБ УБИЙСТВЕ НЕМЦОВАДЕЛА ОБ УБИЙСТВЕ НЕМЦОВА

САМОЛЕТ СОВЕРШИЛ ЭКСТРЕННУЮ ПОСАДКУ САМОЛЕТ СОВЕРШИЛ ЭКСТРЕННУЮ ПОСАДКУ 
ИЗ-ЗА ЗАБЫТОГО В БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ ГРУЗЧИКАИЗ-ЗА ЗАБЫТОГО В БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ ГРУЗЧИКА

КАНДИДАТ В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ КАНДИДАТ В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ 
США СРАВНИЛ РОССИЮ США СРАВНИЛ РОССИЮ 

С МЕДВЕДЕМС МЕДВЕДЕМ

Положение о чрезвычайной ситуации, действовавшее 
в Мьянме более 60 лет и использовавшееся властями, в 
том числе, для политических преследований, отменено 
постановлением президента Тхина Чжо, сообщает ТАСС со 
ссылкой на правительственную газету The Global new light 
of Myanmar.

СМИ УЗНАЛИ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ НА АЛЯСКЕ СМИ УЗНАЛИ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ НА АЛЯСКЕ 
КРУПНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИКРУПНЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ

В МЬЯНМЕ ОТМЕНИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ В МЬЯНМЕ ОТМЕНИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ, ДЕЙСТВОВАВШЕЕ БОЛЕЕ 60 ЛЕТСИТУАЦИИ, ДЕЙСТВОВАВШЕЕ БОЛЕЕ 60 ЛЕТ

Московский окружной военный суд 3 октября приступит к рассмотрению по существу 
уголовного дела об убийстве политика Бориса Немцова. Дело будет рассматривать 

коллегия присяжных — ее удалось сформировать лишь со второго раза. Из 84 кандидатов 
в присяжные судья отобрал 12 основных и 10 запасных, сообщают Vesti.ru.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской 
партии Майк Пенс сравнил Россию с медведем, резко 
раскритиковал ее действия в Сирии и допустил удары по 
сирийским войскам, сообщает РИА Новости.

На референдуме в 
Венгрии, призванном 
определить волю граждан 
страны по поводу квот 
Евросоюза по расселению 
беженцев, проголосовали 
менее 40 процентов 
населения с активным 
избирательным правом.

Об этом сообщает 
РИА Новости со ссылкой 
на данные Национального 
избирательного комитета 
страны.

Для признания результатов плебисцита действительными необходима явка как 
минимум 50 процентов граждан.

При этом из тех, кто проголосовал, положительно на вопрос «Хотите ли вы, 
чтобы ЕС имел право предписывать обязательное расселение людей, не имеющих 
венгерского гражданства, в Венгрии без согласия венгерского парламента?» 
ответили 1,79 процента, или 48 тысяч 968 человек. Отрицательно ответили 98,21 
процента — 2 миллиона 687 тысяч 542 человека.

Согласно плану Еврокомиссии, Венгрия в течение следующих двух лет должна 
будет принять 2,3 тысячи мигрантов.

Плебисцит инициировал премьер-министр страны Виктор Орбан, известный 
как убежденный евроскептик и противник приема беженцев. Он заявил, что 
предложенные Евросоюзом квоты «могут радикально изменить культурную и 
религиозную самобытность Европы», и назвал их введение без согласия народа 
«злоупотреблением властью».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюзу следует депортировать всех нелегальных 
мигрантов. По словам главы правительства, есть лишь одно решение, которое 
устроит все страны ЕС, включая Германию, испытывающую проблемы с 
мигрантами.

Нежелание венгерских властей частично брать на себя решение 
общеевропейской проблемы беженцев вызывает раздражение у руководства ЕС и 
ряда стран союза. Так, 13 сентября глава МИД Люксембурга потребовал исключить 
Венгрию из Евросоюза, отметив, что это единственная возможность сохранить 
единство и ценности ЕС».

26 августа стало известно, что Венгрия решила построить второй забор на 
границе с Сербией. По словам Орбана, это поможет сдержать волну беженцев в 
том случае, если Турция откажется от своих обязательств по миграционной сделке 
с ЕС.

За четыре дня до этого депутат Европарламента от Венгрии Дьёрдь Шопфлин 
предложил отпугивать мигрантов, разместив на приграничных заборах свиные 
головы. В 2015 году Европа испытала наплыв беженцев из охваченных военными 
действиями ближневосточных стран, один из путей их проникновения в Евросоюз 
проходил через Венгрию.

«Глава республики не 
является практикующим 
юристом, и только этим 
объясняются погрешности в 
отдельных его высказываниях. 
Кстати, сам он тоже неоднократно 
писал об этом на своей странице 
в социальной сети», — отметил 
прокурор.

По словам Абдул-Кадырова, 
«в эпизоде речь шла о том, 
что наркоманы и токсикоманы являются благоприятной средой для их 
вовлечения в террористическую деятельность». «И здесь совершаемые 
ими преступления из категории направленных против общественной 
нравственности превращаются в направленные против общественной 
безопасности и общественного порядка, то есть в террористические 
преступления», — пояснил прокурор.

Бориса Немцова убили на Москворецком мосту 
в центре Москвы 27 февраля 2015 года, напоминает 
ТАСС. На скамье подсудимых — пять предполагаемых 
исполнителей преступления: Заур Дадаев, Анзор и 
Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат 
Бахаев. Одна из двух вменяемых им статей — 
“Убийство, совершенное организованной группой 
по найму” — предусматривает наказание вплоть до 
пожизненного заключения. Сами обвиняемые своей 
вины не признают.

По версии следствия, мотивом убийства известного 
политика было денежное вознаграждение в размере 
не менее 15 миллионов рублей. Предполагаемым 
заказчиком и организатором убийства Немцова 
следствие считает бывшего офицера батальона 
“Север” Руслана Мухудинова, которому заочно 
предъявлено обвинение. С ноября 2015 года он 

находится в международном розыске. Расследование 
в отношении него и иных неустановленных следствием 
лиц выделено в отдельное производство.

Самолет, следовавший из Португалии в 
Анголу, был вынужден совершить аварийную 
посадку в Лиссабоне после сообщения о пропаже 
грузчика.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на As-
sociated Press.

Официальный представитель лиссабонского 
аэропорта Руи Оливейра (Rui Oliveira) рассказал 
журналистам, что воздушное судно компании 
Angola Airlines вылетело примерно в 10:00 по 
местному времени (12:00 мск) в субботу. Самолет 
следовал из Порто в Луанду. Примерно через час 
после вылета была совершена внеплановая посадка, так как в Порто обнаружили пропажу одного из 
грузчиков.

После приземления мужчина был найден в багажном отсеке живым, но пострадавшим от 
переохлаждения. Оливейра сообщил, что грузчик помещен в больницу, и его состояние оценивается 
как стабильное.

По материалам   информационных  агентств

На Аляске обнаружены крупные запасы нефти, которые 
смогут обеспечить добычу 200 тысяч баррелей топлива в 
сутки. Открытие, как пишет The Wall Street Journal сделала 
малоизвестная компания Caelus Energy, сообщает Lenta.ru.

Залежи находятся в 480 километрах к северу от Северного полярного 
круга. По предварительным данным, месторождение содержит 1,8-2,4 
миллиарда баррелей нефти.

Caelus Energy, поддерживаемая фондом Apollo Global Management, 
планирует трубопровод длиной 200 километров стоимостью 800 миллионов долларов. «Будет не легко, но у нас 
были подобные проекты», — отметил генеральный директор компании Джеймс Массельман.

Если оценки месторождения окажутся верными, то речь идет о значительно большем открытии, чем 
обнаружение компанией Exxon крупного месторождения углеводородов у берегов Гайаны в Южной Америке в 
2015 году, отмечает РИА Новости. Губернатор Аляски Билл Уокер заявил, что обнаружение запасов подчеркивает 
важность дальнейшего изучения Арктики.

В мае 2016 года стало известно, что крупные нефтяные компании, в том числе Royal Dutch Shell, ConocoPhil-
lips и Statoil, отказались от лицензий правительства США на бурение разведочных скважин в Арктике. Игроки 
вернули почти 80 процентов всех прав, приобретенных на аукционе правительства США в 2008 году за 2,5 
миллиарда долларов. Как отмечалось, это стало ударом для представителей власти на Аляске, которая получает 
большую часть своих доходов от разработки нефти.

Положение о чрезвычайной ситуации было принято в Мьянме, 
носившей тогда название Бирма, в 1950 году вскоре после того, 
как страна перестала быть британской колонией. Документ 
предусматривал пожизненное заключение или смертную казнь 
за саботаж и государственную измену. "Длительные тюремные 

сроки вводились (положением) за такие преступления как распространение ложной информации и нарушение 
общественной морали", - пишет The Global new light of Myanmar.

Как отмечают наблюдатели, во времена бирманской хунты положение использовалась властями для 
преследования политических противников. В конце сентября отмену законодательного акта одобрили парламент 
страны.

Мьянма с 1962 года находилась под управлением военных. Первые шаги к демократии в стране были сделаны 
только в 2010 году. В начале этого года исполнительная и законодательная власть в республике перешли к 
Национальной лиге за демократию во главе с лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Парламент 
избрал президентом Тхина Чжо, ставшего первым за несколько десятилетий главой государства, не связанным с 
военной диктатурой.

"Русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку", 
— заявил Пенс в ходе дебатов с кандидатом в вице-президенты США от 
демократов Тимом Кейном. Он также призвал создать "безопасные зоны" 
в Сирии, "ответить силой на провокации России" в Сирии и организовать 
направленную против России противоракетную оборону в Чехии и 
Польше.

"Провокации России нужно встретить силой США. Если Россия 
захочет продолжать варварские атаки на гражданские лица в Алеппо, 
США должны быть готовы использовать военные силы для удара по 
военным целям режима (главы Сирии Башара) Асада", — сказал он.

В Москве неоднократно заявляли, что не вмешиваются в избирательную 
кампанию в США и будут работать с тем, кого выберет американский 
народ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 
обещание Трампа о хороших отношениях с Россией, заявил, что Кремль не 
ориентируется на заявления кандидатов, главное — то, что скажет новый 
президент США. Что касается заявлений действующего президента США 
в адрес Москвы в рамках предвыборной риторики, Песков заявил, что 
такие заявления не способствуют улучшению отношений двух стран.
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Massaget.kz сайтынан

АШУЛЫ АДАМДАРМЕН ҚАЛАЙ АШУЛЫ АДАМДАРМЕН ҚАЛАЙ 
СӨЙЛЕСУ КЕРЕК?СӨЙЛЕСУ КЕРЕК?

Адамдардың дөрекі мінез танытуы таңғаларлық жағдай емес. Автобус кондукторінен бастап, сөмкесін 
арқалаған оқушыға дейін ауыр сөздер айтуға дайын тұрады. Мұндай ашушаң адамдар қайдан шығады? 

Олар көңіл күйімізді құртпауы үшін қалай әрекет жасағанымыз дұрыс?

Жас келе адам ағзасы да 
қартая бастайды. Себебі, адам 
да табиғат дүниесіндегі басқа 
тіршіліктер сияқты қартаю, 
өлу кезеңін бастан кешіреді. 

Жақында Лондон Университеті 
колледжінің қызметкерлері 

арнайы зерттеу жүргізіп, адам 
ағзасында ең бірінші жүректің 

қартаятынын мəлімдеді.

АДАМНЫҢ ЖҮРЕГІ ЕРТЕ АДАМНЫҢ ЖҮРЕГІ ЕРТЕ 
ҚАРТАЯДЫҚАРТАЯДЫ

«Мұң – жағымсыз яғни теріс эмоция. Адам өмірінің 
кейбір қырларында кездесетін қанағаттанбаушылықты 
сезіну». Адам босқа мұңаймайды. Бір күні сіздің өміріңізге, 
ұры мысық секілді білдірмей келген мұң көңіліңізді жайласа, 
онда өмір біз қалағандай болмай жатқаны. Бұл дегеніміз – 
мұңаюдың себебін біліп, өміріңе өзгеріс енгізу керек деген 
сөз. 

Адам табиғатынан солай жаралған, мұңайған сәтте әркім 
ішкі дауысын тыңдайды. Не істеу керек: бұнымен қалай да 
күресу керек пе, әлде барлығын сол күйінде қалдырған дұрыс 
па? Жарайды, сіз өз мұңыңызбен қала беруді жөн көрдіңіз. 
Көнудің бірнеше жолын да таптыңыз. Оны өзіңізге ұғындыру 
үшін айтатын бірнеше жауабыңыз да бар: «Жарайды, бұл 
жолы жолым болмады», «осыған көнуім керек», «асығудың 
керегі жоқ», «соңын күте тұрамын»,- деген секілді. Күресудің 
орнына өз жағдайыңызды одан сайын қиындатасыз, 
ақыры депрессияға ұшырауыңыз мүмкін. Ашығын айтсақ, 
мұңаюдың себебі не, көңіл күйіңізді түсірген не нәрсе, осыны 
ойлап бас қатырғыңыз келмейді.

Мұң, қайғы – өмірдің кейбір сәттеріне көңілі толмаудан 
яғни қанағаттанбаудан туады. Бұл сезім адам санасын ақырын 
– ақырын жайлайды. Келе-келе дүниені басқаша сезіне 
бастайсыз «арнасына толып кеткен қанағаттанбаушылық» 
тасып төгіледі, яғни төзім таусылады. 

Мұңайған сәтте, сізде бәрі жаман: жұмыста да сәтсіздік, 
жеке басыңызда да қиындықтар т. б. Бұл бәріне таныс 
жағдай. 

Мұң – шығармашылықтың шабыт көзі. Сізді мұң шалған 
кезде, сезіміңізді қағазға түсіруді әдетке айналдырыңыз, 
жазуменен айналысыңыз. Өлең жазыңыз, өлең жаза алмасаңыз 
қара сөз түрінде жазыңыз. Сіз оны өзіңіз үшін жазыңыз. 
Қиналған кездегі жазған жазбаларды ешкім оқымайды, егер 
сіз оны қаламасаңыз. Мұңнан арылып, жайма шуақ көңілді 
сәт туған кезде сондағы жазған жазбаларды оқыңыз. 

Сіз ол жазбаларды оқып отырып, сол сәттегі эмоцияны 
жеткізу үшін қандай керемет сөздер тауып жазғаныңызға 
қатты таң қаласыз. Бұның түсіндірмесі қарапайым – кез 
келген мұң, күйзеліс, толғаныс – бұл шығармашылық көзі. 

Мүмкін, сол мұңайған сәттегі көңіл - күйіңізді білдіретін 
ән шығарғыңыз келеді. Қолыңызға аспапты ала сала ән 
шығаруға кірісіңіз. 

Сіздің сол сәттегі көңіл - күйіңіздің әсерінен тамаша ән 
тууы мүмкін. Сол сәттегі ішкі жай - күйіңіздің сырын шертіп 
жатқан әннің әсерінен көз алдыңызға өмірдің таңғаларлық, 
ғажайып көріністері келуі мүмкін. 

Мүмкін, сіз сурет салуды жақсы көретін боларсыз. 
Бұл қолыңызға бояғыш пен бояуды алып, сурет салу үшін 
таптырмас мезгіл. Сіздің нені бейнелеп жатқаныңыз маңызды 
емес – бастысы сол сәттегі көңіл - күйіңізді бейнелеп көрсету. 
Қорыта айтқанда: қамыққан сәтте немен шұғылданғыңыз 
келеді сонымен айналысыңыз. 

Сіздің күйзелісіңізді эмоционалды ортадан физикалық 
ортаға шығара отырып, көзбен көретін, қолмен ұстайтын, 

құлақпен естуге болатын дүниелерді өмірге келтіруге 
болатыны жеткізу. Осылайша сіз өз көңіл-күйіңіздің 
қожайыны боласыз: көңіл күй сізді емес, сіз көңіл күйді 
басқарасыз. 

Өзіңізді ерекше сүйіңіз, ешкімді көргіңіз келмесе, 
ешкімді тыңдағыңыз келмесе онда өзіңізге көңіл бөлетін 
уақыт келді. 

Денені сергітіңіз. Ваннаға жыл су толтырыңыз хош иісті 
май қосып, баяу музыка қосып қойып ванна қабылдаңыз. 

Имиджіңізді өзгертіңіз. Шашыңызды басқа түске 
бояңыз, шаш үлгісін де өзгертіңіз, басқаша бояныңыз. Киім 
ілетін шкафтың ішін ретке келтіріңіз. 

Жаңа киімдер сатып алсаңыз түсіне мән беріңіз, ашық 
түстерді таңдаңыз. Мысалы, қызыл түс көтеріңкі көңіл - 
күй сыйласа, сары түс сенімділік сыйлайды, көк түс сергіту 
сыйлайды. Қара, қоңыр, сұр түсті киімдер дәл қазір сізге 
қажет емес. Ол түстердің жақын аралықта сізге керегі 
болмайды. 

Бұл қарбалас өмірде жалғыз қалуға мүмкіндік бола 
бермейді, осы сәтті пайдаланып, көңіліңізді көтере біліңіз. 
Дәл осындай оқиға сіздің басыңызда өтіп жатқан болса, сіздің 
көңіл - күйіңізді түсірген нәрселердің бәрінен уақытша бас 
тартыңыз. Бір сәт ішкі жан дүниеңізге үңіліп, жүрегіңіздің 
үнін тыңдаңыз. 

Өзіңізді қиындықтан алып шығу үшін, сіз көп іс 
атқардыңыз. Сіз басыңызға қонған қайғының қара бұлтынан 
арылдыңыз, ал жүрегіңіз сары уайымнан ажырады. 

Әр адамның шешімі табылмаған өз мәселелері бар. 
Бұны түсіну үшін мына екі сұраққа жауап беруіміз керек. 
Сізді нақты не мазалайды? Бұл жағдайды өзгерту үшін не 
істей аласыз? Егер бұл сұраққа жауап тапсаңыз, сізге бәрі 
түсінікті, ең бірінші неден бастау керегін анықтай аласыз. 
Егер дұрыс бағыт таңдасаңыз, онда өзіңіз де таң қаласыз, 
дүниені тануда ойыңыз өзгереді: бүкіл айнала жап - жасыл, 
аспан шайдай ашық. Жүрегіңіз тыныштықты табады. 

МҰҢАЙҒАН СӘТТЕ НЕ ІСТЕУ ҚАЖЕТ?МҰҢАЙҒАН СӘТТЕ НЕ ІСТЕУ ҚАЖЕТ?БІР ТӘУЛІКТЕ АҒЗАҢЫЗ БІР ТӘУЛІКТЕ АҒЗАҢЫЗ 
СЕРГІСІН ДЕСЕҢІЗ...СЕРГІСІН ДЕСЕҢІЗ...

Дәл қазіргі кезең техниканың, жаңа инновациялардың 
дамып, шексіз ойлаудың шыңға бет алған ғасыры. 

Адамдардың шексіз ойлай алуының арқасында дүниеге 
келіп жатқан түрлі техникаға таңғалмай тұра алмайсыз. 
Дегенмен бұл техникалар адамға күнделікті қажетті мүлік 
емес, олардың өмірлерінің бір бөлшегіне айналып кетті. 
Осының нәтижесінде ағзаның әлсіреуі және түрлі ауру 

тууына себепші болды. 

Күнделікті пайдаланатын 
смартфон, көгілдір экран, компьютер 
секілді озық ойлау жүйесінде 
жасалған құрылғыларды бір күн 
болсын пайдаланбаған кезіңіз болды 
ма?! Болды деген күннің өзінде сирек. 

Егер адам бір күнде қарапайым 
ұялы телефонын, соның ішінде 
смартофонды пайдаланбаса оның 
бойында мынадай өзгерістер пайда 
болады: 

Таңертең өз қалауымен ерте ояна 
алмайды. Оның шартты рефлексі 
болып қабыданып қалған «оятар» іске 
қосылмаса, адамның сол дыбысқа үйреніп алған ағзасы ешқандай сыр бермеген 
күйінде жата береді. 

Бір күн смартфонды пайдаланбау «вконтакте», «facebooк», «инстаграм», 
«уатсап» сынды әлеуметтік желіге кірмейді деген сөз. Бұл адамның бойындағы 
күйзеліс пен алаңдаушылығын төрт есеге дейін төмендетеді. Күйзеліске түскен 
сайын жүректің қағысы артып, адам бойында өзін ыңғайсыз сезіну әрекеті орын 
алады. 

Күнделікті ең аз дегенде он бес минут сайын смартфонға үңілуге дағдыланған 
адам кенет жиырма төрт сағат бойына тыныштық қалпында қалуы оның 
психологиясына тікелей әсер етеді. Өйткені адам баласының жан дүниесі механика 
деп алсақ, сіздің бір үзділікке тұрақталып қалған механикаңыз істен шығады. Ал 
бұл ағзаның аяқ асты күйзеліске түсуіне алып келеді. 

Бір күні бойы ешбір техниканы пайдаланбай жүру сізге пайдасын да әкеледі. 
Смартфоннан бөлінетін сіз бен бізге көрінбейтін ультра сәулелер мен 

радиациялық жүйелер азайып, ағзаның бір қалыпты жұмыс істеуіне әсер етеді. 
Сіздің күнделікті шаршап жүруіңіз де осы техниканың кері әсерінен. Бірақ 

сізге берілген жиырма төрт сағат шаршап-шалдыққан денеңізді бір күнге болсын 
еркіндікке жіберуге, өзіңді сергек сезінуге әкеледі.

Техниканың жоқтығы сізді далаға серуендеуге шақырады. Төрт қабырғада 
қамалып отырып, саусақтарыңызбен ғана жұмыс жасап үйреніп қалған сіз үшін 
бір күн үйде іш пыстырып, ең ақыры таза ауаға алып барады. Ал жаныңызда 
ешқандай техника болмағаннан кейін жұтқан әрбір оттегіңіз қанық күйде ішке 
жұтылады. Бұл сіздің жүрек соғысыңызға пайдалы. 

Шамаңыз келсе смартфонды қалтаға салып жүруден қашыңыз. Тіпті ұйықтар 
кезінде де аталған техникадан аулақ болыңыз. 

Колледж қызметкерлері жарты 
миллионға жуық адамға тәжірибе 
жүргізген. Зерттеулердің қорытындысы 
бойынша ең бірінші адам ағзасында жүрек 
пен ми ерте қартаяды екен.

- Адам денесіндегі ағзалар әр қилы 
қартаятынын біреу білсе, біреу біле бермейді. Ең бірінші ми мен жүрек қартаяды. 
Әсіресе жүрек ерте қартаяды, - дейді зерттеушілер.

Жүректің ерте қартаюы – адам ағзасы үшін қауіпті саналады. Одан келіп жүрек-
қан тамырлары аурулары мазалауы мүмкін.

Айта кетейік, 2013 жылы ағылшын зерттеушілері дене мүшелерінің қартаю 
кезеңі адамның қартаю кезеңінен бұрын өте бастайтындығын дәлелдеген еді. Барлық 
дене мүшелерінің ішінде үлкен ми мен өкпенің қартаюы ең тез, бауырдың қартаюы 
біршама баяу болады деп жазған болатын. Ал жүрек 40 жастан бастап қартая 
бастайтынын айтқан-ды.  

Сіз көңілсіз болсаңыз өзіңізге қалай көмектесесіз? Мұң адам баласының бәрінің 
басында болады. 

Ол сәтте айналаңызда ешнәрсе сізді қуанта алмайды, ешкімді көргіңіз де естігіңіз де 
келмейді. Ондай сәтте үйден шықпай, ешкімнің көзіне көрінбей, төсекте көрпені бүркеніп 

жатудан басқа ешнәрсе керек болмайды. 
Өміріңізде қара сызықтар ешқашан бітпейтіндей көрінеді. Туған - туыс, достарыңыз 
да ақыл айтып телефон шалып, маза бермейді. Ал сіз сол кезде бір сәтке жалғыз 

қалуды қалайсыз. 
Мұң қайғының арнасын басқа арнаға бұруға болады, бірақ, қалай? Алдымен мұң 

деген не, осыны зерттеп көрейік.

ҚАРТАЙМАУ БҰЛ ӨНЕРҚАРТАЙМАУ БҰЛ ӨНЕР
Жасымыз нешеге келсе де, өзімізді үнемі жас 

сезінеміз. Қанша жылға жетсек те, қарттықты 
мойындағымыз келмейді. Ал осы ойға лайықты 
болып жүру үшін қандай қателікке жол бермеу 

керек?
Тәттіге шек қою. Тәттіні тым көп жеген денсаулыққа зиянды. 

Бірақ өмірлік үйлесімділікті де естен шығармаңыз. Сымбатты мүсінмен 
салыстырғанда, жақсы көңіл күй де маңызды. Тәтті жеп көңілі көтерілген 
жан өмірі де ұзарады. Бірақ тек мөлшерін біліңіз. Анда-санда ғана жеуге 
дағыланып, басқа кезде балғын және кепкен жемістер, көкөністер жеңіз.

Майға шектеу қою. Адамдар арықтау мақсатында диетаға отырғанда, 
құрамында майы бар тағамдардан түгелдей дерлік бас тартады. Бұл 
салмақ тастау үдерісін тездеткенімен, ағзаның өзге мүшелеріне зиян. 
Әсіресе теріге май жетіспеген жағдайда, тез әжім түскіш болады. 
Сондықтан жаңғақ, қаймақ, балық тағамдарынан бас тартпаңыз.

Теледидарды ұзақ уақыт көру. Теледидар алдында тапжылмай, бір сағат жату 22 минут өмірді қысқартады. Пайдалы-
пайдасызын сорттамай қабылдап, миды толтыра бермеңіз.

Сусынды түтікпен ішу. Бұл кезде ерін жиырылады да, айналасына әжім түзіледі. Бұл кеңес темекі тартатындарға да 
қатысы бар.

Бақытты адам ешуақытта дөрекі мінез көрсейтпейді. Ол бұл 
туралы тіпті ойланбайды. Есіңізге түсіріп көріңізші. Сізде барлығы 
жақсы болған кезде, жадырап, бұлттар әлеміне самғауға көмектесетін 
қанаттарыңыз өсіп шыққандай күй кешесіз емес пе? Қуанышыңызбен 
бөліскіңіз келеді. Өзгелерді ренжіту туралы мүлдем ойламайсыз.

Біреудің дөрекі мінез танытқанын немесе қатты ашуланғанын 
көрсеңіз, шын ниетіңізбен жүзіне қарап тұрып жымиыңыз. Оған 
аяушылық танытыңыз. Әркімнің басында қиындықтар бар екені 
анық. Алайда бетпақ адамдар сізге қарағанда, әлдеқайда бақытсыз. 
Автобустағы ұрысқақ аруға сөмкесінің әдемі екенін айтыңыз, 
аяғыңызды басып кеткен адамнан кешірім сұраңыз, жастарды 
айыптап отырған әжейден қошемет сөзіңізді аямаңыз. Мұнда сарказм 
элементтері бар екені рас. Алайда барлығын шын көңілмен жасаңыз.

Мұндай адамдарға қалай жауап қайырамыз?

- Жауап беріңіз! Егер қарсы алдыңызда тұрған адам артық кетіп, 
намысыңызға тиген болса, не деуге болады? Біраз шыдамдылық 
танытып, мән бермеуге тырысыңыз. Егер асыра сілтеп жіберсе, есе 
жібермегеніңіз дұрыс. Дегенмен олардың деңгейіне түсудің қажеті 
жоқ: ұрысқаныңыз «әдепті» болсын. Тәрбиесіз адам метрода, 
«жаңбырлатып» тұрып «Ауылдың сиырындай болмай, жол берші!» 
десе, «Құрметтім, сіз мені біреумен шатастырдыңыз ғой деймін?» 
немесе «Қалқам, бұл әрекетіңізді түсіндіріп беріңізші» деп айтыңыз. 
Ашуланып, қолдарыңызды жан-жаққа сілтеудің қажеті жоқ. 
Салқынқанды болыңыз.

- Қайталаңыз! Бетпақ адамдарды жөнге қоюдың тағы бір әдісі 
бар. Оның соңғы сөздерін сұраққа айналдырыңыз. Мысалы, автобус 
кондукторы: «Әдейі ірі ақша бересіздер. Майда ақша дайындап 
қоюларыңызға болмай ма? десе, «Кешіріңіз, сізде қайтаратын ақша 

жоқ болғандықтан, майда тиын 
сұрап тұрсыз ба?» Бұл сөздеріңізден 
кейін қарсыласыңыз кешірім 
сұрамаса да, үнсіз қалатыны 
анық.

- Жымиыңыз! Бетпақ адам 
әдеттегідей жанжал шығарып 
жатса: «Сіз неге дауыс көтеріп 
жатырсыз? Бірнәрсе дұрыс 
емес пе?» деп жымиып тұрып 
сұраңыз. Артынша қалжыңға 
айналдырыңыз. «Мүмкін 
әйеліңізбен ренжісіп қалған 
шығарсыз? Әлде әйеліңіз 
жоқ па? Қиын болған екен... 
Мүмкін сізді жұмыстан 
шығарып жіберген шығар?» 
Соңында оған қарап тағы бір мәрте 
жымиып, өз жөніңізбен жүре беріңіз.

Кеңес. Бетпақ а д а м д а р 
айналадағылардан өкініш, реніш, қорқыныш, жас, 
дөрекілік сындыларды күтеді. Ешуақытта қарсы алдында тұрған 
адам жымияды деп ойламайды. Бәрін дұшпанындай көреді. Ол 
сіздің бұл әрекетіңізді түсінбей дал болады. Ойланамын дегенше 
ашуы тарқап, дөрекі мінезден бас тартады.



№ 30 (389) 
7 қазан 2016 жылÀÐÀÐñòàíñòàí 7КАЛЕЙДОСКОП

МИФЫ О СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
ТЕХНИКА  СНА ,  ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ТЕХНИКА  СНА ,  ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 
СЭКОНОМИТЬ  2 0  ЛЕТ  ЖИЗНИСЭКОНОМИТЬ  2 0  ЛЕТ  ЖИЗНИ

Обычный человек спит около трети своей жизни — то есть, учитывая среднюю 
продолжительность жизни, больше 25 лет. Эта статья для тех, кому жаль 
тратить на сон такую уйму времени.

Мы знаем, что всему нашему организму необходимы отдых и восстановление. Не 
так давно исследователи даже установили, что сон помогает мозгу очиститься от 
токсинов.

Большинство людей придерживается монофазного режима сна, то есть спит по 
семь — восемь часов подряд каждую ночь.

Но некоторые (в частности студенты и жители многих латиноамериканских 
стран) спят по два раза в сутки — пять-шесть часов ночью и 30-90 минут днём.

Однако в истории были случаи, когда людям удавалось сокращать суточную 
дозу сна часов до двух, укладываясь на короткое время по нескольку раз в сутки. 
Теоретически такой режим действительно может сэкономить для бодрствования 
лет двадцать жизни.

5 СПОСОБОВ ЗАПОМИНАТЬ 5 СПОСОБОВ ЗАПОМИНАТЬ 
БОЛЬШЕ И УЧИТЬСЯ БЫСТРЕЕБОЛЬШЕ И УЧИТЬСЯ БЫСТРЕЕ

1. Ведите здоровый образ жизни
Улучшив общее состояние здоровья с помощью 

хорошего сна, регулярных физических упражнений и 
правильного питания, вы не только укрепите тело, но и 
улучшите работу мозга. В том числе, и память.

2. Используйте ассоциации
Ассоциации играют ведущую роль в работе 

мнемотехник — правил и приёмов для эффективного 
запоминания. Вот несколько самых популярных из 
них.

Мнемонические фразы. Чтобы детям было проще 
запоминать цвета радуги, ещё в детском саду их 
знакомят с фразой «Каждый охотник желает знать, где 
сидит фазан». Как вы знаете, первые буквы каждого 
слова являются первыми буквами цветов. А для тех, 
кто путает слова «одеть» и «надеть», есть поговорка 
«Одеть Надежду, надеть одежду». Обе фразы 
помогают запомнить несвязанные элементы, вписывая 
их в общий контекст.

Визуальные ассоциации. Одной из ключевых 
техник, которые помогают нам удерживать 
воспоминания в голове, является визуализация. 
Слова и числа тяжело запоминать, потому что это 
абстракции, которые мозгу сложно зафиксировать. Но 
хранить в памяти визуальные образы намного проще. 
Поэтому старайтесь визуализировать сложную 
информацию в уме, чтобы дольше её помнить. Так, 
чтобы не забыть число 210, можно связать черты 
входящих в него цифр с похожими, но более яркими 
образами. Например, лебедь (2) плывёт к флажку (1), 
чтобы съесть пончик (0).

3. Стройте дворец памяти
Дворец памяти — ещё один приём, в основе 

которого лежат ассоциации. Его придумали ещё 
античные ораторы, и плод их творчества до сих 
пор считается удобной и эффективной техникой 
запоминания. Неважно, что именно вы хотите заучить 
— речь для выступления, детали рабочей задачи 
или продукты в списке покупок, — дворец памяти 
поможет со всем.

Ведущей техникой, которую используем мы, 
лучшие ментальные атлеты, остаётся и всегда будет 
оставаться дворец памяти. Если вы хотите освоить 
одну из мнемотехник, выучите именно эту.

Нельсон Делис (Nelson Dellis), четырёхкратный 
победитель чемпионата США по памяти

Суть дворца памяти такова: вы ассоциируете 
хорошо знакомое вам помещение и его содержимое с 
фрагментами запоминаемой информации. Например, 
можно представить свой дом и связать понятия, 
которые хотите запомнить, с любыми предметами 
интерьера. Это работает, поскольку вы мысленно 
прикрепляете новые образы к тем, которые уже 
хорошо помните.

4. Запоминайте информацию по частям
Чтобы быстрее запоминать большие объёмы 

информации, вы можете заучивать её маленькими 
частями. Скорее всего, с этой техникой вы уже 
сталкивались. Например, когда запоминали 
телефонный номер. Ведь ту же последовательность 
цифр проще заучить разбитой на фрагменты (888 
555 0000), чем целиком (8885550000). По мнению 
учёных, средний человеческий мозг способен хранить 
в краткосрочной памяти до четырёх элементов 
одновременно. Но, группируя новые данные, мы 
можем преодолеть этот лимит.

Правильное дробление информации включает 
классификацию элементов, поиск в них 
закономерностей и структуризацию. Чтобы применить 
этот метод, скажем, для запоминания иностранной 
лексики, можно сгруппировать незнакомые слова по 
темам, а затем разделить на небольшие группы. После 
этого можно учить одну группу за другой с помощью 
остальных приёмов запоминания.

5. Конспектируйте новую информацию от руки
Есть несколько причин, по которым запись текста 

от руки помогает запоминать его лучше, чем ввод 
на клавиатуре. Когда вы выводите каждый символ 
вручную, этот процесс стимулирует область мозга под 
названием «ретикулярная активирующая система». 
В результате мозг уделяет больше внимание 
записанному. Как показывают исследования [ 2 ] 
Pam A. Mueller, Daniel M. Oppenheimer. The Pen Is 
Mightier Than the Keyboard. Advantages of Longhand 
Over Laptop Note Taking.  , когда люди конспектируют 
с помощью ноутбука, они записывают содержимое 
лекций дословно. А во время ручной записи мы чаще 
перефразируем материал, следовательно, больше 
вовлекаемся в учебный процесс. Вы извлечёте двойную 
пользу, если добавите в заметки визуальные образы, 
превратив конспекты в ментальные карты.

КАК НАШИ КЛЕТКИ 
ЗАНИМАЮТСЯ САМОЕДСТВОМ

Началась Нобелевская неделя, в ходе которой будут 
распределены самые почетные научные награды и названы 
лауреаты области медицины и физиологии, физики, химии.

Лауреат в области медицины и физиологии был назван вчера. 
Им стал Есинори Осуми (Yoshinori Ohsumi) специалист по биологии 
клетки из Технологического университета Токио, который 
удостоен награды “за открытие механизмов аутофагии”.

До того, как мы перейдём к 
рассказу о конкретных людях, 
которые испытали на себе 
преимущества полифазного сна, 
хотелось бы донести до наших 
читателей предупреждение, 
сформулированное директором 
отделения расстройств сна из 
Массачусетской клиники Мэтта 
Бьянчи:  «Каждый организм 
индивидуален. Одному человеку 
может подойти полифазная форма 
сна, а другой в результате такого 
эксперимента может заснуть за 
рулём и врезаться в столб».

Так что если вы решите 
попытаться перейти на полифазный 
сон, мы рекомендуем вам временно 
отказаться от управления 
автомобилем, не оперировать 
никаким тяжёлым оборудованием, не 
принимать судьбоносных решений — 
до тех пор, пока вы не определитесь, 
на сколько часов конкретно вы 
сможете сократить время своего сна.

Знаменитости, 
практиковавшие  полифазный сон

По слухам, сократить время своего 
сна, разбив его на несколько частей, 
удавалось многим знаменитым 
мыслителям, среди которых 
Леонардо Да Винчи, Томас Эдисон и 
Никола Тесла. Однако самый первый 
из задокументированных случаев 

перехода на полифазный сон  связан 
с именем архитектора, изобретателя 
и философа Бакминстера Фуллера.

Эксперименты со сном Фуллер 
проводил в середине 1900-х годов 
и разработал режим, получивший 
название «Димаксион» (такое же 
название Фуллер дал своей торговой 
марке, объединившей несколько 
изобретений).

Техника сна «Димакситон» 
предусматривала по полчаса сна 
каждые шесть часов — то есть в день 
выходило около двух часов. Свои 
опыты учёный изложил в книге, 
которая имела оглушительный успех. 
Способность Фуллера засыпать 
в течение 30 секунд поражала 
современников. Правда, через 
некоторое время учёный вернулся к 
обычному монофазному сну — но 
только из-за ворчания своей жены.

Но как бы то ни было, дело 
Фуллера не умерло, и у идеи 
полифазного сна нашлось множество 
поклонников и продолжателей.

В 80-х годах итальянский  
невролог Клаудио Стампи тоже начал 
изучать преимущества полифазного 
режима сна. Он заметил, что его 
приятели моряки привыкли спать 
урывками без особого ущерба для 
самочувствия и побочных эффектов.

В ходе своих экспериментов он 

обследовал швейцарского актёра 
Франческо Йоста, который пытался 
освоить технику полифазного сна 
на протяжении 49 дней у себя дома. 
Поначалу организм Йоста пережил 
шок, но затем концентрация его 
внимания и психическое состояние 
пришли в относительную норму, 
хотя временами просыпаться ему 
было сложно. С минимальными 
побочными эффектами актёру 
удалось сократить обычное время 
своего сна на пять часов. Правда, 
это в краткосрочной перспективе — 
долгосрочный эффект не изучался.

В наши дни энтузиасты из 
интернета тоже предпринимают 
попытки изучения возможностей 
полифазного сна. Женщина с ником 
PureDoxyk разработала собственную 
технику под названием Uberman, 
которая состоит из шести фаз сна не 
больше чем по 30 минут каждая: в 2 
часа дня, в 6 вечера, в 10 вечера, в 
2 ночи, в 6 утра, и 10 утра. На круг 
выходит около трёх часов сна в день.

Специалист по личностному 
развитию Стив Павлина освоил эту 
технику и добился впечатляющих 
результатов. Самой главной 
проблемой, по его собственному 
признанию, оказалась скука — а 
отнюдь не сложности с концентрацией 
внимания или бессонницей. Он 

вернулся к обычному образу жизни 
только потому, что хотел проводить 
больше времени со своей женой и 
детьми.

Та же PureDoxyk разработала 
ещё один режим полифазного сна, 
получившего название «Everyman» 
(то есть «каждый человек»), который, 
по её собственным утверждениям, 
позволил ей выкроить больше 
времени для хобби, самообразования 
и общения с дочерью.

Что говорит наука
Одна из теорий, касающихся 

альтернативных режимов сна, 
гласит, что полифазный сон вообще 
более естественен. В отчёте 2007 
года, опубликованном в научном 
издании Journal of Sleep Research 
говорится, что многие животные 
спят по нескольку раз в сутки и 
человек, скорее всего, в древности 
тоже следовал такой же схеме.

Известно, что сон большинства 
людей длится несколько часов и 
состоит из чередования периодов 
медленного сна (примерно 90 минут) 
и коротких отрезков быстрого 
сна. Точное назначение такого 
чередования нам не известно. Однако 
специалисты считают, что, скорее 
всего, разные фазы сна обладают 
разным восстановительным 

эффектом на организм.
В связи с этим возникает 

вопрос — получают ли сторонники 
полифазного сна достаточно 
«быстрого сна», и получают ли его 
вообще.

Некоторые практикующие 
«полифазники» утверждают, что 
их техника «вынуждает» организм 
входить в фазу быстрого сна 
намного быстрее. И действительно, в 
ходе экспериментов Стампи заметил, 
что мозг Йоста иногда вступал в 
фазу быстрого сна почти немедленно. 
Учёный пришёл к заключению, 
что при нехватке сна организм 
адаптируется таким образом, чтобы 
восстановиться за более короткое 
время.

Другие сторонники полифазного 
сна уверяют, что быстрый сон не 
является чем-то жизненно важным. 
Многочисленные исследования 
подтвердили, что человек страдает 
главным образом от недостатка 
сна в целом, а не от быстрого или 
медленного сна конкретно. Другие 
исследования показывают, что 
быстрый сон играет определённую 
роль для поддержания способности к 
обучению, памяти и эмоционального 
состояния, но человек, в принципе, 
может прожить и без него.

"Открытия Осуми привели к 
новой парадигме в нашем понимании 
того, как клетка перерабатывает свое 
содержимое. Его открытия открыли 
путь к пониманию фундаментальной 
важности аутофагии для множества 
физиологических процессов, таких 
как адаптация к голоду и ответ на 
инфекцию".

Аутофагия - это процесс 
утилизации и переработки 
ненужных частей клетки - разного 
накопившегося в ней "мусора". 
Термин, давший название процессу, 
образован из двух греческих, слов 
которые вместе переводятся как "самоедство". Или "самопоедание".

То, что феномен вообще существует, ученые обнаружили еще в 60-х годах 
прошлого века. Но не смогли разобраться в тонкостях механизма. В 90-х годах 
это сделал Осуми. Проводя свои эксперименты, он выявил еще и гены, которые 
отвечают за аутофагию. И вот почти через четверть века награда нашла 
героя, который стал 39 в истории ученым, удостоенным Нобелевской премии 
единолично.

Аутофагия присуща живым организмам, в том числе и нашим. Благодаря 
ей клетки избавляются от ненужных частей, а организм в целом - от ненужных 
клеток.

Природа предусмотрительно наделила клетки столь удивительной и 
полезной способностью - переваривать то, что "выглядит" лишним или 
вредным. Действуют они почти как мы. Только автоматически. Упаковывают 
"мусор" в специальные мешки - аутофагосомы. Далее перемещают в контейнеры 
- лизосомы. Где "всякая гадость" разрушается и перевариваются. Продукты 
переработки - эдакое "вторсырье" - идут на производство топлива для питания 
клетки. Из них изготавливаются и новые строительные блоки, используемые 
для обновления клетки.

Благодаря аутофагии клетка отчищается от попавшей в нее инфекции и от 
образовавшихся токсинов.

Аутофагия начинает работать наиболее интенсивно, когда организм 
испытывает стресс. Например, голодает. В этом случае клетка вырабатывает 
энергию за счет своих внутренних ресурсов - из всякого накопившегося мусора. 
И в том числе - из болезнетворных бактерий.

Как уверяют коллеги Осуми, аутофагия предохраняет организм от 
преждевременной старости. Может быть, даже омолаживает за счет того, что 
создает новые клетки, выводит из организма дефектные белки и поврежденные 
внутриклеточные элементы, поддерживая его в исправном состоянии.

Нарушения в процессах аутофагии приводят к болезни Паркинсона, диабету 
и даже к раку. Понимая это, медики создают уже новые лекарства, способные 
исправить нарушения и, стало быть, вылечить.

Открытие лауреата свидетельствует: голодать, все-таки полезно - организм 
действительно очищается. Подтверждено Нобелевским комитетом.

Свою премию в размере 8 миллионов шведских крон - это чуть больше 
950 тысяч долларов - Есинори Осуми получит вместе с другими учеными-
лауреатами в Стокгольме 10 декабря.


