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М.ШАЛЄЫНБАЙ,
“АУЫЛ ЖАЅАЛЫЄЫ”.

ЕЛБАСЫ НЎРСЎЛТАН НАЗАРБАЕВ «ЌАЗАЌСТАН ЖОЛЫ-2050: 
БІР МАЌСАТ, БІР МЇДДЕ, БІР БОЛАШАЌ» АТТЫ ЖОЛДАУЫНДА ЕЅ 
БАСТЫ МІНДЕТ – ХАЛЫЌТЫ ЖЎМЫСПЕН ЌАМТУ ЖƏНЕ МЇМКІНДІГІ 
ШЕКТЕУЛІ АДАМДАР ЇШІН КЕДЕРГІСІЗ КЕЅІСТІК ЎЙЫМДАСТЫРУ 
ЕКЕНДІГІН АТАП ҐТКЕН ЕДІ. ОСЫ ТАПСЫРМАНЫ ОРЫНДАУ 
МАЌСАТЫНДА «КЕДЕРГІСІЗ КЕЛЕШЕК» ЖОБАСЫ ЌОЛЄА АЛЫНЫП, 
БЇГІНДЕ МЕМЛЕКЕТ, АЗАМАТТЫЌ СЕКТОР, БИЗНЕС ҐКІЛДЕРІ 
МЇМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ЖАНДАРДЫ БЕЛСЕНДІ ƏЛЕУМЕТТІК ОРТАЄА 
ТАРТУ МƏСЕЛЕСІН БІРЛЕСІП ШЕШУГЕ БЕЛСЕНЕ КІРІСТІ. 

«Кедергісіз келешек» жобасы денсаулыєына байланысты 
мїмкіндігі шектеулі азаматтардыѕ ґмір сапасын арттыруєа, оныѕ 
ішінде, тўраќты жўмыс орындарына жўмысќа орналастыруєа, 

 ӘЛЕУМЕТТІК МАҢЫЗЫ БАР НЫСАНДАР       
ÒÀËÀÏҚÀ ÑÀÉ ÌÀ?

М.МАНЕКЕЕВ,
“Ауыл жаңалығы”.

АПТАНЫҢ БЕЙСЕНБІСІ КҮНІ, 
ТАҢЕРТЕҢГІ САҒАТ 09.20-ДА 

ЖАМБЫЛ СТАНСАСЫНАН 
САЛТАНАТТЫ ЖАҒДАЙДА 

“ЖАМБЫЛ-ЖУАЛЫ-ЖАҢАТАС” 
ЖӘНЕ “ЖАМБЫЛ-ШУ-ШЫҒАНАҚ” 

БАҒЫТЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ПОЙЫЗ 
ЖӨНЕЛТІЛДІ. ҚҰРАМЫНДА ОБЛЫС 

ӘКІМДІГІ БАСҚАРМАЛАРЫНЫҢ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ, ЗИЯЛЫ ҚАУЫМ, 
ЭТНОМӘДЕНИ ОРТАЛЫҚТАРДЫҢ 

ӨКІЛДЕРІ МЕН ЕҢБЕК АРДАГЕРЛЕРІ, 
ДӘРІГЕРЛЕР МЕН МӘДЕНИЕТ 

САЛАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 
ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ 

ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІ БАР 
АТАЛМЫШ ЕКІНШІ БАҒЫТТАҒЫ 

ПОЙЫЗ АУДАНЫМЫЗҒА ҚАРАСТЫ 
“ҮШБҰЛАҚ” ЖӘНЕ “АҚШОЛАҚ” 

СТАНСАЛАРЫНА ТОҚТАДЫ. 

“Тәуелсіздікке 25 жыл” атты ақпараттық 
пойыздың негізгі мақсаты - Қазақстан 
Респ убли к а сының  Тәуелс і з д і к 
жылдарындағы еліміз бен Жамбыл 
өңірінің жеткен жетістіктерін, әлеуметтік-
экономикалық дамуы мен өсіп-өркендеуін, 
ширек  ғасырда  облыс  аумағында 
атқарылып жатқан ауқымды жұмыстарды 
шалғай жатқан елдімекендер  мен 
станса тұрғындарына жеткізу, оларды 

медициналық тексерулерден өткізуді 
ұйымдастыру, арзандатылған бағамен 
ауыл шаруашылық тауарларын ұсыну 
және ел тұрғындарына көтеріңкі көңіл-
күй сыйлау болып табылады.  
Ақшолақ   стансасына  аялдаған 

ақпараттық пойызын аудан әкімдігі 
ішкі  саясат  бөлімінің  басшысы 
М.Махамбетов,  Жаңатұрмыс ауылдық 
округінің әкімі Қ.Шалбаев, әкімшілік 
қызметкерлері, станса тұрғындары, 
мектеп оқушылары ыстық ықыласпен 
қарсы алды.  
Тұрғындар алдында топ мүшелері, 

Тараз мемлекеттік  педагогикалық 
институты кәсіподақ комитетінің төрағасы 
Абай Шырақбаев, институт оқытушысы 
Абдугаффар Әлімбетов, қамқоршылар 
кеңесінің төрағасы Қайрат Байжановтар 
сөз сөйлеп, “Тәуелсіздік” атты тәтті 
ұғымның қадір-қасиетіне тоқталды.  
Пойыз  к ұрамында  кардиоло г , 

терапевт, уролог, лор, тіс дәрігері, 
невропатолог, қан құрамын тексеруші 
және басқа да сала дәрігерлері бар. 
Арнаулы жасақталған купелерде 
станса тұрғындары тәжірибелі 
маман дәрігерлерге денсаулықтарын 
тексертіп, тістерін емдетіп, науқасы 
барлар нақты диагноздарын алды. 
Топ құрамындағы дәрігер, №7 Тараз 
қалалық емханасы бас дәрігерінің 
орынбасары Рахат Аймурзаевпен 
тілдестік. Ол сапар барысында 

“Үшбұлақ” және “Ақшолақ” 
стансасы тұрғындарының 
60-қа  жуығы  тексеруден 
өткенін, көпшілігінде жүрек-
қан тамыры қысымы ауруы 
бар екенін, ал әйел адамдар 
арасында қаназдықтың көп 
кездескенін айтты.
Күм і с  көмей  әнш ілер 

әуелетіп ән салды, күйшілер күмбірлетіп 
күй тартты. Сонымен бірге, ақпараттық 
пойызда тұрғындарға арзандатылған 
бағамен ауыл шаруашылық өнімдері, 
атап айтқанда, 30 тонна картоп, 20 
тонна пияз, 20 тонна қант, 15 тонна 
ұн, 1 тоннадай қарақұмық, 4 тоннаға 
жуық өсімдік майлары  ұсынылды. 
Жәрмеңке барысында картоптың әр 
келісі 45 теңгеден, пияздың келісі 25 
теңгеден, қант 220 теңгеден, ұн 85 
теңгеден, қарақұмық 265 теңгеден және 

өсімдік майының литрі 350 теңгеден 
саудаланды. 

“ А қ ш о л а қ ”  с т а н с а с ы н ы ң 
тұрғындары  осындай  иг іл ікт і 
шараны ұйымдастырып жатқан 
облыс әкімдігі мен “Қазақстан 
Темір Жолы” АҚ-ы Жамбыл жол 
бөлімшесінің басшылығына,  білікті 
дәрігерлер мен өнер саңлақтарына 
ризашылықтарын білдірді.

“ТƏУЕЛСІЗДІККЕ 25 ЖЫЛ”
атты аќпараттыќ пойыз ауданымызда болды

кедергісіз орта ќўруєа, мїгедектердіѕ ќўќын тиімді жїзеге асыру 
їшін ќўќыќтыќ кеѕістік ќалыптастыруєа баєытталєан. Партияныѕ 
саяси Доктринасында кґрсетілгендей, əлеуметтік ќызмет кґрсету 
жўмыстары барлыєына бірдей болуы тиіс. Сондай-аќ, «Кедергісіз 
келешек» жобасыныѕ еѕ басты маќсаты мїмкіндігі шектеулі жандарєа 
ќызмет кґрсету деѕгейін жаќсарту, жеѕілдету, олардыѕ ґмір сїру 
деѕгейін ілгерілету. 
Осыєан орай, апта басында «Нўр Отан» партиясы аудандыќ 

филиалынан ќўрылєан комиссия арнайы мемлекеттік мекемелермен 
жəне їкіметтік емес ўйымдармен бірлесіп, партияныѕ «Кедергісіз 
келешек» жобасы аясында əлеуметтік маѕызы бар нысандардыѕ 
мїмкіндігі шектеулі жандарєа бейімделуін жаќсарту маќсатында 
рейд жїргізді. 
Рейд барысында аныќталєандай, мїмкіндігі шектеулі жандар мен 

əлеуметтік жаєынан аз ќамтылєан топтарєа ќызмет кґрсету барысында 
кемшіліктер байќалды. Олардыѕ ішінде, тез арада ретке келтіруді 
ќажет ететін жўмыстар да кездесті. Мəселен, кейбір єимараттарда 
мїмкіндігі шектеулі жандарєа арналєан пандустардыѕ арнайы 
бекітілген талаптарєа сəйкес келмеуі оќиєаларына куə болдыќ.
Аудан əкімдігі жўмыспен ќамту жəне əлеуметтік баєдарламалар 

бґлімініѕ ардагерлер мен мїгедектер секторыныѕ меѕгерушісі Арман 
Тїймебаевтыѕ айтуынша, аудан бойынша екі жїзге жуыќ мекемелер 
бар, оныѕ паспортталып, міндеттелген, пандус болуы тиіс 77 мекемесі 
тіркелген. Бїгінгі таѕда мїмкіндігі шектеулі жандарєа арналєан 
пандустардыѕ 45-48 пайызы орындалєан. Атап айтќанда, 2013 жылы 
12 мекеме, 2014 жылы 13 мекеме, 2015 жылы таєы да 13 мекеме, ал, 
2016 жылы 13 мекеме пандус орнату міндеті жїктелген. 

-”Нўр Отан” партиясы аудандыќ филиалы жанынан ќўрылєан 
комиссия арнайы мемлекеттік мекемелер мен əлеуметтік нысандарды 
аралау барысындаєы кемшіліктер мен оєан ќатысты талаптарєа сəйкес 
болуын айтып, ескерту жасадыќ. Жоба аясындаєы рейдтік жўмыстар 
алдаєы уаќытта ґз жалєасын табатын болады, - дейді аудандыќ партия 
филиалы тґраєасыныѕ бірінші орынбасары Ш.Байтаќова.
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Ќ Ў Р М Е Т Т ІЌ Ў Р М Е Т Т І
О Ќ Ы Р М А Н Д А Р!О Ќ Ы Р М А Н Д А Р!

 МƏДЕНИЕТ ПЕН ƏДЕБИЕТ, ҐНЕР МЕН ҐЛЕЅ,  МƏДЕНИЕТ ПЕН ƏДЕБИЕТ, ҐНЕР МЕН ҐЛЕЅ, 
ҐМІР МЕН ТАЄДЫР, ТАРИХ ЋƏМ ТАЄЫЛЫМ, ƏЛЕМ ҐМІР МЕН ТАЄДЫР, ТАРИХ ЋƏМ ТАЄЫЛЫМ, ƏЛЕМ 
АЙШЫЌТАРЫ, ЕЛДЕГІ ЕЛЕУЛІ ОЌИЄАЛАР, ЖАЛПЫ АЙШЫЌТАРЫ, ЕЛДЕГІ ЕЛЕУЛІ ОЌИЄАЛАР, ЖАЛПЫ 
АУДАНЫМЫЗДЫЅ ЖАЄЫМДЫ ЖАЅАЛЫЌТАРЫН АУДАНЫМЫЗДЫЅ ЖАЄЫМДЫ ЖАЅАЛЫЌТАРЫН 
ЖЕТКІЗІП ТЎРАТЫН СЇЙІКТІ БАСЫЛЫМДАРЫЅЫЗ ЖЕТКІЗІП ТЎРАТЫН СЇЙІКТІ БАСЫЛЫМДАРЫЅЫЗ 
«АУЫЛ  ЖАЅАЛЫЄЫ»-«CЕЛЬСКАЯ  НОВЬ» «АУЫЛ  ЖАЅАЛЫЄЫ»-«CЕЛЬСКАЯ  НОВЬ» 

ГАЗЕТІНЕ  2017 ЖЫЛЄАГАЗЕТІНЕ  2017 ЖЫЛЄА

 ЖАЗЫЛУ БАСТАЛДЫ. ЖАЗЫЛУ БАСТАЛДЫ.

Г а з е т к е  жа зыл у Г а з е т к е  жа зыл у 
бағасы:бағасы:  

Жеке (тұлғалар) Жеке (тұлғалар) 
жазылушылар үшін: жазылушылар үшін: 

бір жылға– 3430 теңге бір жылға– 3430 теңге 
32 тиын; 32 тиын; 

алты айға – 1715 теңге      алты айға – 1715 теңге      
                                                    16 тиын.                                                     16 тиын. 

Мекеме, ұйымдар Мекеме, ұйымдар 
(заңды тұлғалар) үшін:  (заңды тұлғалар) үшін:  

бір жылға – 3830 теңге 28 тиын; бір жылға – 3830 теңге 28 тиын; 
алты айға – 1915 теңге14 тиын.  алты айға – 1915 теңге14 тиын.  
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««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2     15  қазан  2016 жыл

КЇЗГІ  КҐРІКТЕНДІРУ ,  КҐГЕРІШТЕНДІРУ  ЖƏНЕ  ТАЗАЛЫЌТЫ КЇЗГІ  КҐРІКТЕНДІРУ ,  КҐГЕРІШТЕНДІРУ  ЖƏНЕ  ТАЗАЛЫЌТЫ 
САЌТАУДЫЅ  ЕКІ  АЙЛЫЄЫ  АЯСЫНДАСАЌТАУДЫЅ  ЕКІ  АЙЛЫЄЫ  АЯСЫНДА

КҐШЕ ТАЗАЛЫЄЫ-БАРШАЄА СЫН

Г.ƏБДІЌЎЛОВА,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Тазалыќ-баршаєа ортаќ. Сарыкемер 
а уылында єы  Бəйд і б е к  баба 
кґшесінде тўратын, игілікті істердіѕ 
басында жїретін тыл ардагері Елдес 
Омаровтыѕ мўрындыќ болуымен 
ґткен аптаныѕ сенбісінде  сенбілік 
ўйымдастырылды. Атап айтќанда, 
Бəйдібек баба кґшесініѕ  №33 
їйден №82 їйге дейінгі аралыќта 
тўратын тўрєындардыѕ мїшелері 
сенбілікке бір їйдіѕ баласындай 
ўйымшылдыќпен ќатысып, кґше 
бойы мен арыќ-атыздарды кїл-
ќоќыстардан тазалады. Тўрєындар  
ќаражатына алынєан жаѕа їлгідегі 
їйдіѕ маѕдайшасы жасалып, ілінді.
Тўрєындар алдында Сарыкемер 
ауылдыќ  окру г і  арда герлер 
алќасыныѕ    мїшесі Ж.Абилдаев 
пен ЎОС кезіндегі тыл  еѕбеккері 

Ќазаќстанныѕ мемлекеттік білім Ќазаќстанныѕ мемлекеттік білім 
беру жїйесі де зайырлы жəне оныѕ беру жїйесі де зайырлы жəне оныѕ 
діни білім беру жїйесінен бґлек екенін діни білім беру жїйесінен бґлек екенін 
айта кету керек. Яєни, зайырлылыќ айта кету керек. Яєни, зайырлылыќ 
ўєымы – білім беру мекемелерінде ўєымы – білім беру мекемелерінде 
жастар  бойында  белгілі  бір  діни жастар  бойында  белгілі  бір  діни 
кґзќарасты ќалыптастыруєа ќарсы кґзќарасты ќалыптастыруєа ќарсы 
екенін білдіреді. Зайырлылыќ – Ата екенін білдіреді. Зайырлылыќ – Ата 
Заѕмен бекітілген мемлекет тўрпаты, Заѕмен бекітілген мемлекет тўрпаты, 
сондыќтан Конституция негізінде сондыќтан Конституция негізінде 
жасаќталєан  ЌР  «Білім  туралы» жасаќталєан  ЌР  «Білім  туралы» 

ЗАЙЫРЛЫЛЫЌ ТАЛАПТАРЫН ОРЫНДАУ - 
БАРШАЄА ОРТАЌ МІНДЕТ

А.ШОТБАСОВА,
«Ауыл жаѕалыєы».

«Нўр Отан» партиясы аудандыќ филиалыныѕ “Бурыл” 
бастауыш партия ўйымында 233 партия мїшесі бар. 
Елдімекен кґпўлтты болєандыќтан, ўйым ќўрамы бірнеше 
ўлт ґкілдерінен топтасќан. Ўйымда ўдайы  Елбасыныѕ 
Ќазаќстан халќына арнаєан «Нўрлы жол – болашаќќа 
бастар жол» Жолдауы, «Бес институционалдыќ реформа», 
«100 наќты ќадам» баєдарламалары талќыланып отырады. 
Бастауыш партия ўйымында партияныѕ  9 жобасы аясында 
бірќанша жўмыстар атќарылєан. Атап айтар болсаќ, «Ауыл 
тўрєындарын жўмыспен ќамту» жобасы бойынша аудандыќ 
жўмыспен ќамту орталыєынан екі азамат ауылдан бордаќы 
алаѕын ашу їшін 6 млн. теѕге несие алуєа ґтініш білдірсе, 
«Кедергісіз келешек» жобасы бойынша їйде оќытылатын 
15 оќушыєа партия мїшелерініѕ ўйымдастыруымен 
оќу ќўралдары сыйєа тартылєан. «Баќытты балалыќ», 
«Ўлы дала елі», «Ардагерлерді ардаќтайыќ!», «Жастар 
– Отанєа!», «Сəтті  ќадам» жобалары  да бастауыш 
партия ўйымыныѕ атсалысуымен сəтті орындалуда. Ал, 
«Азаматтыќ бастамалар» негізінде “Бурыл” бастауыш 

Т. УСЕРБАЕВА,
старший инспектор по охране 
памятников истории и культуры 
Байзакского района.

С е год н я  Ка з а хс т а н  може т 
предоставить  практически  все 
существующие виды туризма - 
познавательный, развлекательный, 
этниче ский ,  экологиче ский . 
Многие иностранные государства 
находят Казахстан перспективным 
партнёром, обладающим богатым 
туристским потенциалом.
О бщ е и з в е с т н о ,  ч т о  в е с ь 
цивилизованный мир старается 
привлечь основные туристские 
потоки, поскольку туризм является 
одним из немаловажных источников 
пополнения  доходной  части 
бюджета государства. Поэтому 
Казахстану необходимо увеличить 
поток иностранных туристов, тем 
более, что в нашей республике  
существует спокойная политическая 
обстановка, которая обеспечивает 
свободное перемещение местных и 
иностранных туристов.
Взять хотя бы Великий Шёлковый 
путь, караванные пути которого 
проходили через нашу область. 
В  благодатном  оазисе  южных 
степей, на стыке кочевой и оседлой 
цивили з аций  суще с т вова ли 
древнейшие города мира. Веками 
по этой земле проходила система 
древних караванных дорог, ведущих 
из Китая в страны Ближнего Востока 
и Европы. 
Великий Шёлковый путь является 
у н и к а л ь ным  и с т о р и ч е с к им 
п а м я т н и ком  ч е л о в е ч е с ко й 
цивилизации. В течение столетий 
торговля на древнем караванном 
пути способствовала развитию 
экономики  и  культуры  стран 
народов Востока и Запада Евразии. 
Неоценимо его значение и в наши 
дни, поскольку современный туризм 
связывает сегодня торговлю и бизнес 
с культурным диалогом, содействуя 
взаимопониманию и миру между 
народами.
Надо отметить, что и наш район 
в этом отношении представляет 
о г р о м н ы й  и н т е р е с   к а к 
познавательный, исторический и 
этнический, имея многовековую 
историю, к тому же, через наши 

В САМОМ 
ЦЕНТРЕ ЕВРАЗИИ

БАСТАУЫШ ПАРТИЯ ЎЙЫМДАРЫНДА

земли  проходил Великий Шёлковый 
путь. Городища Нижний Барысхан, 
Костобе стояли на пути караванов, 
шедших с Востока на Запад.
В  нашем  районе  имеется  64 
исторических памятника, которые 
находятся под охранной государства. 
Три  из  них  республиканского 
значения – это городища Туймекент, 
Оххум ,  Нижний  Барысхан .  
Городище Коктобе  предложен для 
внесения в Список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. 
Также  были  зафиксированы 
и задокументированы  ещё 155 
ранее не учтённых памятников 
истории культуры. 131 из них - 
археологические, 24 - мавзолеи 
старины. Со временем, в рамках 
го сударс твенных  программ 
развития туризма, все они станут 
туристическими  маршрутами 
для желающих узнать историю 
Казахстана.
Та кже  в  р а м к а х  п р о е к т а 
Государственной  программы 
форсированного индустриально-
инновационного развития страны 
предусмотрены меры по созданию 
национального  турист ского 
кластера в рамках строительства 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
т у р и с т с к и х  ком п л е к с о в  и 
центров вдоль международного 
транспортного коридора «Западная 
Европа  –  Западный  Китай». 
Данная автомагистраль  общей 
протяжённостью 2700 км удачно 
совпадает с казахстанским участком 
Шёлкового пути и проходит по 
территории пяти областей, в том 
числе нашей области и нашего 
района. На пути её следования 
проживает около пяти миллионов 
человек ,  что  предо ставляет 
у н и к а л ь н ую  в о з м ож н о с т ь 
формирования  национального 
туристского кластера вдоль неё. 
И  надо  отметить ,  что  всё 
э т о  д о с т и г н у то  бл а год а р я 
Независимости страны 25-летие 
которой мы нынче празднуем. 
Им е н н о  с  п р и о б р е т е н и е м 
Независимости в Казахстане была 
заложена основа для регулирования 
турист ской  деятельно сти  и 
возрождения  исторического  и 
культурного наследия страны. А 
без истории – нет народа.

Åñåï áåðó-ñàéëàó æèíàëûñû 
æàëғàñóäà

партия ўйымында 16 ќайырымдылыќ іс-шара ґткізілген.
Осы жґнінде егжей-тегжейлі айтып берген “Бурыл” 

бастауыш  партия  ўйымыныѕ  тґрайымы  Ќўралай 
Їкібаеваныѕ  есепті  кезеѕде  атќарєан  жўмыстары 
жґніндегі баяндамасына жарыссґзге шыќќан  партия 
мїшелері  Р.Наурызбекова, Л.Оразбаева, К.Ґтелбаев 
ќанаєаттанарлыќ деген баєа берді.
Мўнан  соѕ  “Бурыл” бастауыш  партия  ўйымына 

тґраєа, орынбасары, бюро мїшелері жəне «Нўр Отан» 
партиясы Байзаќ аудандыќ филиалыныѕ ХІХ есеп беру-
сайлау конференциясына делегаттар сайланып, шешім 
шыєарылды.
Жиынды, оєан арнайы келіп ќатысып отырєан «Нўр 

Отан» партиясы Жамбыл облыстыќ филиалы аудандыќ 
Саяси кеѕесініѕ мїшесі, Тараз мемлекеттік педагогикалыќ 

институтыныѕ идеология жəне ќоєаммен байланыс 
департаментініѕ басшысы О.Сəлімбаев ќорытты. Оѕєар 
Сəлімбайўлы “Бурыл” бастауыш партия ўйымыныѕ 
жўмысына оѕ баєа беріп, партияныѕ басты ўстанымдарын, 
негізгі маќсат-мїддесін нўротандыќтар алдында толыќтай 
тїсіндіріп ґтті. Келелі болашаќ жолында кемел істер 
атќара беруге шаќырды.
Есеп-беру сайлау жиынына «Нўр Отан» партиясы Байзаќ 

аудандыќ филиалы тґраєасыныѕ бірінші орынбасары 
Ш.Байтаќова, аудандыќ мəслихаттыѕ хатшысы Н.Тлепов 
ќатысты.

Е .Ома р о в   с ґ з  а лып ,   е л 
Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына орай  
25 игілікті істі ќолєа алу, тазалыќты 
саќтау, кґше тəртібі, жастар тəрбиесі 
жґнінде ойларын ортаєа салса, 
арнайы шаќырылєан аудандыќ 
орталыќтандырылєан  кітапхана 
дире к т о рыныѕ  орынба с а ры 
Г. Сапаралиева жəне кітапхана 
əдіскері Р.Кїздеубаева Бəйдібек 
бабаныѕ ґмірі, тарихи тўлєаныѕ 
ерлік істері мен ґнегелі істері туралы 
баяндама жасады. Ќазаќстанныѕ 
40 жылдыєы атындаєы мектеп 
директорыныѕ оќу ісі жґніндегі  
орынбасары Л.Кґпишева болса  осы 
кґше тўрєындарыныѕ балаларыныѕ 
дені-Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы 
атындаєы мектеп пен Є. Мўратбаев 
мектеп-гимназияда оќитындыєын 
айтып, оќушылар тəртібі, ата-ана 
мен мўєалімніѕ  байланысы жґнінде   
əѕгіме ќозєады.

Сенбілік  аясында  тўрєындар 
ґздерініѕ кґкейлерінде жїрген  
ойларымен  бґліст і .  Мəселен , 
ќос мектепке баратын  оќушы 
саны 80-ді ќўрап отырєандыќтан, 
балалардыѕ   ќауіпсіздіг і  їшін 
кґшеде ќаѕєыєан иттердіѕ кґзін 
жою ,  аєын  сумен  ќамту ,  апат 
жаєдайда тўрєан кґпірді жґндеу,  
ќоќыс  жəшігін орнату, кґшеніѕ 
Ќонаев кґшесімен ќиылысына жол 
белгісін ќою, жиналєан ќоќысты 
алып кетуге  айына 2 рет техника 
бґлудіѕ маѕызын, сонымен ќатар, 
ескі аєаштарды ретке келтіру,  кґше 
кезген маскїнемдерге айыппўл салу 
ќажеттігін айтып,  тиісті орындардыѕ 
шара ќолдануын сўранды.
Сенбілік аяќталєан соѕ, оєан 
ќатысушылар игілікті іске ўйытќы 
болєан ардагерлерге алєыстарын 
айтып, кїзгі айлыќќа біркісідей  
ќатысуєа шаќырды.

БЇГІНГІ ТАЅДА 
АУДАНЫМЫЗДА  КЇЗГІ 
КҐРІКТЕНДІРУ–
КҐГЕРІШТЕНДІРУ ЖƏНЕ 
ТАЗАЛЫЌТЫ САЌТАУДЫЅ 
ЕКІ  АЙЛЫЄЫ ЌЫЗУ 
ЖЇРГІЗІЛУДЕ. 
АЙЛЫЌ ШЕЅБЕРІНДЕ  
АУДАН ОРТАЛЫЄЫ МЕН 
АУЫЛДЫЌ ОКРУГТЕРДЕ 
БІРНЕШЕ РЕТ СЕНБІЛІКТЕР 
ЎЙЫМДАСТЫРЫЛЫП, БІРАЗ 
ТІРЛІКТЕР АТЌАРЫЛДЫ.

Заѕы да зайырлылыќ ќаєидаттарын Заѕы да зайырлылыќ ќаєидаттарын 
басшылыќќа алады. басшылыќќа алады. 

ЌР «Білім туралы» Заѕына сəйкес ЌР «Білім туралы» Заѕына сəйкес 
білім  саласындаєы  мемлекеттік білім  саласындаєы  мемлекеттік 
саясаттыѕ негізгі ќаєидаттарыныѕ саясаттыѕ негізгі ќаєидаттарыныѕ 
бірі білім берудіѕ зайырлы сипаты бірі білім берудіѕ зайырлы сипаты 
болып табылады. Аталмыш заѕєа болып табылады . Аталмыш  заѕєа 
сəйкес білім беру ўйымдарында діни сəйкес білім беру ўйымдарында діни 
ўйымдардыѕ ќўрылымдарын ќўруєа ўйымдардыѕ ќўрылымдарын ќўруєа 
жəне олардыѕ ќызметін жїргізуге, жəне олардыѕ ќызметін жїргізуге, 
діни ымырасыздыќ пен айрыќшалыќты діни ымырасыздыќ пен айрыќшалыќты 
насихаттауєа, педагог ќызметкерлердіѕ насихаттауєа, педагог ќызметкерлердіѕ 
білім  беру  їдерісін  діни  насихат білім  беру  їдерісін  діни  насихат 
жїргізу маќсатында пайдалануына жїргізу маќсатында пайдалануына 
тыйым салынады. тыйым салынады. 

Сонымен  ќат ар ,  Ќазаќс т ан Сонымен  ќат ар ,  Ќазаќс т ан 
Республикасыныѕ «Діни ќызмет жəне Республикасыныѕ «Діни ќызмет жəне 
діни бірлестіктер туралы» Заѕыныѕ діни бірлестіктер туралы» Заѕыныѕ 
3 -бабыныѕ  4 -тармаєында  «діни 3 -бабыныѕ  4 -тармаєында  «діни 
білім беру ўйымдарын ќоспаєанда, білім беру ўйымдарын ќоспаєанда, 
Ќазаќстан Республикасында бiлiм Ќазаќстан Республикасында бiлiм 
беру мен тəрбиелеу жїйесі дін мен беру мен тəрбиелеу жїйесі дін мен 
діни бірлестіктерден бґлiнген жəне діни бірлестіктерден бґлiнген жəне 

зайырлы сипатта болады» деп атап зайырлы сипатта болады» деп атап 
кґрсетілген. кґрсетілген. 

Зайырлы мемлекет заѕнамалары Зайырлы мемлекет заѕнамалары 
белгілі бір діни бірлестіктіѕ маќсатын белгілі бір діни бірлестіктіѕ маќсатын 
емес ,  тўтас  азаматтыќ  ќоєамныѕ емес ,  тўтас  азаматтыќ  ќоєамныѕ 
мїддесін кґздей отырып жасалады. мїддесін кґздей отырып жасалады. 
Заѕ талаптары мен тыйымдары барлыќ Заѕ талаптары мен тыйымдары барлыќ 
дін ґкілдеріне ортаќ. Яєни мектептегі дін ґкілдеріне ортаќ. Яєни мектептегі 
зайырлылыќќа ќатысты ўстанымдар зайырлылыќќа ќатысты ўстанымдар 
тек ислам дініне єана емес, басќа тек ислам дініне єана емес, басќа 
діндерге де тікелей ќатысты болып діндерге де тікелей ќатысты болып 
табылады. табылады. 

Мектеп  формасына  ќатысты Мектеп  формасына  ќатысты 
талаптар  «хиджаб  киюді»  єана талаптар  «хиджаб  киюді»  єана 
емес, ґзге де діндер элементтерін емес, ґзге де діндер элементтерін 
пайдалануды шектейді. Ґйткені кез пайдалануды шектейді. Ґйткені кез 
келген атрибутика, символ, элемент келген атрибутика, символ, элемент 
белгілі бір дəрежеде ґзі ќатысты болып белгілі бір дəрежеде ґзі ќатысты болып 
табылатын  сенімді  насихаттауды табылатын  сенімді  насихаттауды 
білдіреді .  Барлыќ  діндердіѕ  заѕ білдіреді .  Барлыќ  діндердіѕ  заѕ 
алдындаєы  теѕдіг ін  ќамтамасыз алдындаєы  теѕдіг ін  ќамтамасыз 
ететіндіктен зайырлылыќ ќаєидаттары ететіндіктен зайырлылыќ ќаєидаттары 
жеке  бір  дінді  ерекшелеуге  жол жеке  бір  дінді  ерекшелеуге  жол 

бермейді.бермейді.
Барлыќ  дін  ґкілдерініѕ  ортаќ Барлыќ  дін  ґкілдерініѕ  ортаќ 

заѕ  талаптарына  баєынуын  талап заѕ  талаптарына  баєынуын  талап 
ету кґп конфессиялы еліміздегі ішкі ету кґп конфессиялы еліміздегі ішкі 
тўраќтылыќты саќтаудыѕ бірден-бір тўраќтылыќты саќтаудыѕ бірден-бір 
тетігі. Дінаралыќ ќаќтыєыстардыѕ тетігі. Дінаралыќ ќаќтыєыстардыѕ 
орын алмауына мемлекет азаматтары орын алмауына мемлекет азаматтары 
да мїдделі болып, оєан заѕ нормаларын да мїдделі болып, оєан заѕ нормаларын 
саќтау арќылы їлес ќосуы тиіс. саќтау арќылы їлес ќосуы тиіс. 

Ќазаќстан Республикасында діни Ќазаќстан Республикасында діни 
сенім бостандыєы ќамтамасыз етілген. сенім бостандыєы ќамтамасыз етілген. 
Ґзге дін ґкілдерімен ќатар мўсылман Ґзге дін ґкілдерімен ќатар мўсылман 
азаматтар да бес парызын ґтеп, діни азаматтар да бес парызын ґтеп, діни 
ќўлшылыќтарын кедергісіз жїзеге ќўлшылыќтарын кедергісіз жїзеге 
асыруда. Ал мектеп ќабырєасында асыруда. Ал мектеп ќабырєасында 
хиджабќа  рўќсат  берілмеуі  білім хиджабќа  рўќсат  берілмеуі  білім 
мекемесініѕ ішкі тəртібін зайырлылыќ мекемесініѕ ішкі тəртібін зайырлылыќ 
ќаєидаттарына сай саќтау маќсатында ќаєидаттарына сай саќтау маќсатында 
єана  жасалады .  Мектептен  тыс єана  жасалады .  Мектептен  тыс 
орындарда  бўл  мəселеге  ќатысты орындарда  бўл  мəселеге  ќатысты 
ешќандай тыйымдар кґзделмеген. ешќандай тыйымдар кґзделмеген . 
Сондыќт ан  мектепте г і  хиджаб Сондыќт ан  мектепте г і  хиджаб 
мəселесін кґтеруші азаматтар сенім мəселесін кґтеруші азаматтар сенім 

бостандыєына  мїмкіндік  беретін бостандыєына  мїмкіндік  беретін 
заѕєа жəне басшыєа баєынудыѕ əрі заѕєа жəне басшыєа баєынудыѕ əрі 
азаматтыќ міндет, əрі мўсылмандыќ азаматтыќ міндет, əрі мўсылмандыќ 
парыз екенін тїсінгені жґн. парыз екенін тїсінгені жґн. 

Мектеп  ќабырєасында  жїрген Мектеп  ќабырєасында  жїрген 
шектеулі  кезеѕде  хиджаб  кимеу шектеулі  кезеѕде  хиджаб  кимеу 
ќыз  баланы  мўсылманшылыќтан ќыз  баланы  мўсылманшылыќтан 
шыєармайтынын мўсылмандардыѕ шыєармайтынын мўсылмандардыѕ 
тїсінгені дўрыс. Дін формаєа емес, тїсінгені дўрыс. Дін формаєа емес, 
мазмўнєа сїйенеді, яєни кез келген дін мазмўнєа сїйенеді, яєни кез келген дін 
їшін сырттаєы киім емес, жїректегі їшін сырттаєы киім емес, жїректегі 
иман маѕыздыраќ.иман маѕыздыраќ.

Кейбір ата-ана тарапынан «хиджаб Кейбір ата-ана тарапынан «хиджаб 
кимеген ќыз – мўсылман емес» деп кимеген ќыз – мўсылман емес» деп 
айтылып жїрген кґзќарастар ислам айтылып жїрген кґзќарастар ислам 
дінініѕ ќаєидаттары мен ўстанымына дінініѕ ќаєидаттары мен ўстанымына 
жат. Ислам дінінде адамныѕ сыртќы жат. Ислам дінінде адамныѕ сыртќы 
атрибутикалыќ келбетінен бўрын, атрибутикалыќ  келбетінен  бўрын, 
оныѕ ішкі жан-дїниесіне, иманыныѕ оныѕ ішкі жан-дїниесіне, иманыныѕ 
шынайылыєына їлкен мəн берілетіндігі шынайылыєына їлкен мəн берілетіндігі 
«Алла Таєала сендердіѕ тїрлеріѕ мен «Алла Таєала сендердіѕ тїрлеріѕ мен 
мал-дїниелеріѕе ќарамайды. Алла мал-дїниелеріѕе ќарамайды. Алла 
Таєала  сендердіѕ  жїректеріѕ  мен Таєала  сендердіѕ  жїректеріѕ  мен 
амалдарыѕа ќарайды» деген хадис амалдарыѕа ќарайды» деген хадис 
шарифтен кґрініс тапќан.шарифтен кґрініс тапќан.

Дін істері комитетініѕ баспасґз Дін істері комитетініѕ баспасґз 
ќызметі «Ќамшы» сілтейді http://ќызметі «Ќамшы» сілтейді http://

qamshy.kz/home/show/11059qamshy.kz/home/show/11059

ЌАЗАЌСТАН ҐЗІНІЅ 
ДЕМОКРАТИЯЛЫЌ, ЗАЙЫРЛЫ, 

ЌЎЌЫЌТЫЌ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК 
МЕМЛЕКЕТ ЕКЕНІН АТА ЗАЅЫ 
АРЌЫЛЫ БЕКІТІП, МЕМЛЕКЕТ 
ПЕН ДІННІЅ АРАЌАТЫНАСЫН 
РЕТТЕЙТІН ЗАЙЫРЛЫЛЫЌ 

ЌАЄИДАТТАРЫНА СЇЙЕНЕТІНІН 
АЙЌЫНДАДЫ.

В настоящее время в рамках Плана нации 
«100 конкретных шагов» реализуется 86 

шаг «Разработка и реализация масштабного 
проекта Ассамблеи народа Казахстана 

«Большая страна – большая семья», который 
укрепит казахстанскую идентичность и 

создаст условия для формирования целостной 
гражданской общности. Вся эта работа будет 

увязана с реализацией Концепции развития туристской отрасли 
страны до 2020 года, с учётом развития внутреннего туризма и 
с созданием региональных культурно-туристских кластеров: 

«Астана – сердце Евразии», «Алматы – свободная культурная 
зона Казахстана», «Единство природы и кочевой культуры», 

«Жемчужина Алтая», «Возрождение Великого Шёлкового Пути», 
«Каспийские ворота».



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»3     15  қазан  2016 жыл

Ќ. Ќ. БАШЕНОВА,БАШЕНОВА,  
ардагер ўстаз. 

 Абай   мўрасы  – шын  мəнінде , 
жалпы адамзатќа ортаќ мўра. Десекте, 
ќазаќ їшін Абай сґзі, ойы – ґз сґзі, ќазаќ їшін Абай сґзі, ойы – ґз сґзі, 
ґз ойындай. Тірлігініѕ тїйткіліндегі, ґз ойындай. Тірлігініѕ тїйткіліндегі, 
аєайын-достыѕ бірде тату, бірде ќату аєайын-достыѕ бірде тату, бірде ќату 
ќазаќи пендешілік мінезіндегі, ґткен ќазаќи пендешілік мінезіндегі, ґткен 
ґмірініѕ кїйініш-сїйініштеріндегі, ґмірініѕ кїйініш-сїйініштеріндегі, 
«неге  бўлай  болды  екен»  деген «неге  бўлай  болды  екен»  деген 
ґкініштеріѕіздегі сіз бен біз тірелген ґкініштеріѕіздегі сіз бен біз тірелген 
сан сауалдыѕ жауабын Абай сґзініѕ сан сауалдыѕ жауабын Абай сґзініѕ 
астарлы маєынасынан табардаймыз. астарлы маєынасынан табардаймыз. 
Сондыќтан  болар ,  Алладан  кейін Сондыќтан  болар ,  Алладан  кейін 
Абайды айтпай ас ішпейтін, тїйінді Абайды айтпай ас ішпейтін, тїйінді 
сґздіѕ тґркінін Абайдан іздемесе кґѕілі сґздіѕ тґркінін Абайдан іздемесе кґѕілі 
тыншымайтын, бабадан ќалєан асыл тыншымайтын, бабадан ќалєан асыл 
сґзді ґмірлік ўстанымына айналдырєан сґзді ґмірлік ўстанымына айналдырєан 
жасќа да, жасамысќа да, арманымыз жасќа да, жасамысќа да, арманымыз 
аќшаєа, тірлігіміз теѕгеге телінген аќшаєа, тірлігіміз теѕгеге телінген 
нарыќ заманында риза болмаєанда нарыќ заманында риза болмаєанда 
ќайтпексіѕ?ќайтпексіѕ?
Ай т а й ы н  д е г е н і м ,  м е н  д е , Ай т а й ы н  д е г е н і м ,  м е н  д е , 

ќўрбыласым Клара Ќожахметќызы ќўрбыласым Клара Ќожахметќызы 
да  Абайды  зерттеуші  емес ,  аќын  да  Абайды  зерттеуші  емес ,  аќын  
ґлеѕін жастайынан жаттап, санада ґлеѕін жастайынан жаттап, санада 
саралап ґскен, есейген шаќта ќара саралап ґскен, есейген шаќта ќара 
сґздерін  ќўран  сґзіндей  ескеріп , сґздерін  ќўран  сґзіндей  ескеріп , 
рухани  азыєына  айналдырєан  кґп рухани  азыєына  айналдырєан  кґп 
оќырманныѕ  бірі  екенбіз .  Алайда оќырманныѕ  бірі  екенбіз .  Алайда 
Абай еліне, жеріне барып, басына Абай еліне, жеріне барып, басына 
зиярат  ету- зымырап  ґтіп  жатќан зиярат  ету- зымырап  ґтіп  жатќан 
жылдар кґлеѕкесінде кґмескі тартќан жылдар кґлеѕкесінде кґмескі тартќан 
кґп ойлардыѕ біріндей кейінге ќала кґп ойлардыѕ біріндей кейінге ќала 
беріпті. «Ойды ой ќозєайды» демекші, беріпті. «Ойды ой ќозєайды» демекші, 
талай  жылєы  сырміне з  ќўрбым талай  жылєы  сырміне з  ќўрбым 
Клара  екеумізге  осы  ойымыздыѕ Клара  екеумізге  осы  ойымыздыѕ 
орындалуыныѕ орайы келіп, біршама орындалуыныѕ орайы келіп, біршама 

 Т-348-10-99. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қызыл жұлдыз ауылы, Абай 
көшесі   №24 үйдің тұрғыны болған Абилдаев Мейрамбек Рахишовичтің  
2014  жылдың 22 қаңтары күні қайтыс болуына байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, 

Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  б/н үйде орналасқан 
нотариалдық кеңсе қызметкері С.Коскееваға  жолығулары керек.

 *                  *                   *
Т-349-10-99. Утерянный договор дарения жилого дома с неделимым 

земельным участком  на имя Сыздыкова Бейбита Сабитовича, находящийся 
по адресу: Жамбылская область, Байзакский  район, село Сарыкемер, ул. 
Ж.Мадимарова, д.25, кадастровый номер-06-087-004-544, удостоверенный 
10 января 2014 года нотариусом Назарбековой Зауреш Омаровной по адресу: 
Республика Казахстан,  Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер, 
и  утерянный гос.акт на право частной собственности на земельный участок 
для ведения личного подсобного хозяйства (№214726 от 17.01.2014 г., 
кадастровый номер -06-087-004-544, площадь -0,1401 га) , расположенный 
по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, село Сарыкемер, ул. 
Ж.Мадимарова, д.25, считать недействительными.

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У Л А Р

алыс жол жїріп, Абай атамыздыѕ алыс жол жїріп, Абай атамыздыѕ 
жатќан  жер іне  барып  ќайтќан жатќан  жер іне  барып  ќайтќан 
болатынбыз. Осы сапарымыздан алєан болатынбыз. Осы сапарымыздан алєан 
əсерімізді əѕгімелеп, кґпшілікпен əсерімізді əѕгімелеп, кґпшілікпен 
бґлісуді жґн кґрдім.бґлісуді жґн кґрдім.
Тараздан шыќќаннан Семей жеріне Тараздан шыќќаннан Семей жеріне 

дейін ,  одан  əрі  Абай  ауданына , дейін ,  одан  əрі  Абай  ауданына , 
Жидебай жеріне жеткенше, «жаздыгїні Жидебай жеріне жеткенше, «жаздыгїні 
ќалмаєан  ќыстыѕ  сызы», кґкорай ќалмаєан  ќыстыѕ  сызы», кґкорай 
кґктемніѕ тынысыѕды ашар кґркем кґктемніѕ тынысыѕды ашар кґркем 
табиєатына  кґз  тоймастай  екен . табиєатына  кґз  тоймастай  екен . 
Ќызєалдаќты даланыѕ теп-тегіс ќызыл-Ќызєалдаќты даланыѕ теп-тегіс ќызыл-
жасыл бояуы кґздіѕ жауын алып, əрі жасыл бояуы кґздіѕ жауын алып, əрі 
ќарай маѕєаз тґбелер, биік жоталар, ќарай маѕєаз тґбелер, биік жоталар, 
бірде аласа, бірде биік кґкпеѕбек тау бірде аласа, бірде биік кґкпеѕбек тау 
сілемдерініѕ сўлулыєын тамашалап сілемдерініѕ сўлулыєын тамашалап 

отырып, жетер жерге еш шаршаусыз отырып, жетер жерге еш шаршаусыз 
келіп ќалєандаймыз. келіп ќалєандаймыз. 
Зулаєан жеѕіл кґлік бізді Жидебай Зулаєан жеѕіл кґлік бізді Жидебай 

жеріндегі «Абайтану» орталыєына жеріндегі «Абайтану» орталыєына 
а лып  келд і .Бўл  жерде  арнайы а лып  келд і .Бўл  жерде  арнайы 
келушілер тоќтайтын, ашылєанына келушілер тоќтайтын, ашылєанына 
екі аптадай болєан кешен бар екен. екі аптадай болєан кешен бар екен. 
Асханасы, жататын ќонаќ бґлмелері, Асханасы, жататын ќонаќ бґлмелері, 
ќызмет кґрсетушілері бар жерге келіп ќызмет кґрсетушілері бар жерге келіп 
орналастыќ. Кїн кешке ќарай болєан орналастыќ. Кїн кешке ќарай болєан 
соѕ мўражайда, т.б.жерлер жабыќ соѕ мўражайда, т.б.жерлер жабыќ 
болып шыќты. Бўл орындарєа кіруді болып шыќты. Бўл орындарєа кіруді 
ертеѕніѕ  еншісіне  ќалдырдыќ  та , ертеѕніѕ  еншісіне  ќалдырдыќ  та , 
алыстан мен мўндалап тўрєан, биік-алыстан мен мўндалап тўрєан, биік-
биік аќ кїмбездерге ќарай жаяулап бет биік аќ кїмбездерге ќарай жаяулап бет 
тїзедік. Кґзге аныќ  кґрінгенімен біраз тїзедік. Кґзге аныќ  кґрінгенімен біраз 
жолды (екі шаќырымдай) жаяу жїріп жолды (екі шаќырымдай) жаяу жїріп 
келдік. Жолдыѕ оѕ жаќ бетінде Ўлжан, келдік. Жолдыѕ оѕ жаќ бетінде Ўлжан, 
Зере аналардыѕ бейітініѕ басындаєы Зере аналардыѕ бейітініѕ басындаєы 
ескерткішке кіріп дўєа еттік. Осы ескерткішке кіріп дўєа еттік. Осы 
жерде Абайдыѕ аєасы, Ќўдайбердініѕ жерде Абайдыѕ аєасы, Ќўдайбердініѕ 
немере  ін і с і  Шəкəр імн іѕ  əйел і немере  ін і с і  Шəкəр імніѕ  əйел і 
Еркежанныѕ, Єабитхан молданыѕ, Ахат Еркежанныѕ, Єабитхан молданыѕ, Ахат 
Шəкəрімўлыныѕ мїрделері ќойылєан. Шəкəрімўлыныѕ мїрделері ќойылєан. 
Арнайы  ќоршау,  тастан  ќўйылєан Арнайы  ќоршау,  тастан  ќўйылєан 
ескерткіш  таќталар  алдына  келіп ескерткіш  таќталар  алдына  келіп 
таєызым жасадыќ.Одан əрі, алыстап таєызым жасадыќ.Одан əрі, алыстап 
кґрінген  аќ  кїмбездер  Ќўнанбай кґрінген  аќ  кїмбездер  Ќўнанбай 
ќажы ўрпаќтары жатќан жер екен.Кіре ќажы ўрпаќтары жатќан жер екен.Кіре 
беріс тґменде əрі ќарай тарамдалєан беріс тґменде əрі ќарай тарамдалєан 
баспалдаќтар арќылы  биік  тґбеге баспалдаќтар  арќылы  биік  тґбеге 
ґткенде оѕ жаєымызда інісі Оспан ґткенде оѕ жаєымызда інісі Оспан 
мен ўлы баба ќойылєан ќос кїмбезге мен ўлы баба ќойылєан ќос кїмбезге 

бўрылдыќ та, біраз ойланып бґгеліп, бўрылдыќ та, біраз ойланып бґгеліп, 
əрі кіруге именіп, ескерткіштіѕ алдына əрі кіруге именіп, ескерткіштіѕ алдына 
келіп, тізерлеп отыра кеттік. Сол сəтте келіп, тізерлеп отыра кеттік. Сол сəтте 
аќын Абайдыѕ мына бір ґлеѕдері аќын Абайдыѕ  мына бір ґлеѕдері 
ойыма орала кетті: «Ґлсем орным ойыма орала кетті: «Ґлсем орным 
ќара жер сыз болмай ма, Ґткір тіл ќара жер сыз болмай ма, Ґткір тіл 
бір ўялшаќ ќыз болмай ма, Махаббат, бір ўялшаќ ќыз болмай ма, Махаббат, 
єадауатпен майдандасќан, Ќайран єадауатпен  майдандасќан , Ќайран 
меніѕ жїрегім мўз болмай ма?...»меніѕ жїрегім мўз болмай ма?...»
Біз əѕгімеге тартќан  сол жердіѕ Біз əѕгімеге тартќан  сол жердіѕ 

кї з е тш і с і  д е  б і з г е  шеж ір еш і - кї з е тш і с і  д е  б і з г е  шеж ір еш і - 
тарихшыдай болып кґрінді. Елуді тарихшыдай болып кґрінді. Елуді 
еѕсерген жігіт аєасынан суыртпаќтап еѕсерген жігіт аєасынан суыртпаќтап 
сыр тартќаннан-аќ ґзі шешіліп əѕгіме сыр тартќаннан-аќ ґзі шешіліп əѕгіме 
айта бастады. Баба ґміріне ќатысты айта бастады. Баба ґміріне ќатысты 
біраз  əѕгіме  тыѕдап ,  шґл  далада біраз  əѕгіме  тыѕдап ,  шґл  далада 

біраз жўтым су ішкендей марќайып біраз жўтым су ішкендей марќайып 
ќалдыќ. Абай мен Тоєжан кездесу ќалдыќ. Абай мен Тоєжан кездесу 
їшін ґтетін əне бір ґзенді кґрсетті. їшін ґтетін əне бір ґзенді кґрсетті. 
Осы  жерден  5-6 шаќырымда  биік Осы  жерден  5-6 шаќырымда  биік 
тґбе басында «Би атаныѕ ќонысы» тґбе басында «Би атаныѕ ќонысы» 
бар екенін (Тобыќтыныѕ атаќты биі бар екенін (Тобыќтыныѕ атаќты биі 
Кеѕгірбай Жандосўлы), келушілердіѕ Кеѕгірбай Жандосўлы), келушілердіѕ 
ол жаќќа зиярат ететіндігін, ќасиетті ол жаќќа зиярат ететіндігін, ќасиетті 
«Ќоѕыр əулие» кесенесі туралы, дəл «Ќоѕыр əулие» кесенесі туралы, дəл 
ќазір екі ортаны су алып жатќандыєын ќазір екі ортаны су алып жатќандыєын 
айтты.айтты.
Бўл сапарымызда бізге есте ќаларлыќ Бўл сапарымызда бізге есте ќаларлыќ 

əсер еткені – кезінде  Абай атамыз əсер еткені – кезінде  Абай атамыз 
ґзі тўрєан їйі – ќазіргі Жидебайдаєы ґзі тўрєан їйі – ќазіргі Жидебайдаєы 
мўражай -їй  болды .  Бўл  жердіѕ мўражай -їй  болды .  Бўл  жердіѕ 
шыраќшысы Əсет Медеуханўлы бізді шыраќшысы Əсет Медеуханўлы бізді 
мўражайдыѕ айналасымен, кіре беріс мўражайдыѕ айналасымен, кіре беріс 
алдындаєы мїліктерімен таныстырды. алдындаєы мїліктерімен таныстырды. 
Бўл їйге кірмес бўрын – Шəкəрім Бўл їйге кірмес бўрын – Шəкəрім 
бабаныѕ  «Саятќорасына» кірдік бабаныѕ  «Саятќорасына» кірдік 
(макет). Шəкəрім Ќўдайбердіўлыныѕ (макет). Шəкəрім Ќўдайбердіўлыныѕ 
ґмірініѕ соѕєы жылдарын ґткізген ґмірініѕ соѕєы жылдарын ґткізген 
Саятќора  сўлбасы ,  оныѕ  ішіндегі Саятќора  сўлбасы ,  оныѕ  ішіндегі 
кезінде  аќынныѕ  ґзі  пайдаланєан кезінде  аќынныѕ  ґзі  пайдаланєан 
з ат т а ры ,  ќ ў р а л -жабдыќ ,  т і г і н з ат т а ры ,  ќ ў р а л -жабдыќ ,  т і г і н 
машинасы, отырєан їстел-орындыєы, машинасы, отырєан їстел-орындыєы, 
аєаш кереует, т.б. заттары бар. Жазєан аєаш кереует, т.б. заттары бар. Жазєан 
хаттары  да  орыс  жазушыларымен хаттары  да  орыс  жазушыларымен 
тыєыз байланыста болєандыєыныѕ тыєыз байланыста болєандыєыныѕ 
айєаєы ретінде саќталєан. Мўражай айєаєы ретінде саќталєан. Мўражай 
шыр а ќшы сы ны ѕ  ə ѕ г і м е с і н е н шыр а ќшы сы ны ѕ  ə ѕ г і м е с і н е н 
байќаєанымыз – Жидебай ґѕірініѕ байќаєанымыз – Жидебай ґѕірініѕ 
əлі зерттелмеген, талай шыєармаєа əлі зерттелмеген, талай шыєармаєа 

желі боларлыќ тарихы мол, ґзгеше желі боларлыќ тарихы мол, ґзгеше 
тыѕ, тўтас əлем екендігі. Ол кісі сґз тыѕ, тўтас əлем екендігі. Ол кісі сґз 
арасында  əудемжердегі  Ќўнанбай арасында  əудемжердегі  Ќўнанбай 
бабамыз салдырєан медресеніѕ орны бабамыз салдырєан медресеніѕ орны 
барлыєын,  ґндеу кґрмей ќўрып кетуге барлыєын,  ґндеу кґрмей ќўрып кетуге 
таяп тўрєанын тілге тиек етті. Жидебай таяп тўрєанын тілге тиек етті. Жидебай 
маѕындаєы Шыѕєыстау тарихынан маѕындаєы Шыѕєыстау тарихынан 
сґз ќозєады. Шынында бўл жер – сай-сґз ќозєады. Шынында бўл жер – сай-
саласы, ґзен-сулары, айнала мўнартќан саласы, ґзен-сулары, айнала мўнартќан 
биік-биік тґбелеріде талай тарихи биік-биік тґбелеріде талай тарихи 
оќиєалар куəсіндей, сґз бастасаќ, əрі оќиєалар куəсіндей, сґз бастасаќ, əрі 
ќарай ґздері де тіріліп, бас шўлєып ќарай ґздері де тіріліп, бас шўлєып 
тўрєан сўѕєыла шежіре, тылсым да тўрєан сўѕєыла шежіре, тылсым да 
жўмбаќ ќазынадай екен.жўмбаќ ќазынадай екен.

 Мўражай-їйде Абай атамыз кіші  Мўражай-їйде Абай атамыз кіші 
əйелі Еркежанмен тўрєан кґрінеді. Ас əйелі Еркежанмен тўрєан кґрінеді. Ас 

їйдегі ќазандыќ, ыдыс-аяќ, їстел бəрі їйдегі ќазандыќ, ыдыс-аяќ, їстел бəрі 
ќаз-ќалпында саќталєан. Еркежанныѕ ќаз-ќалпында саќталєан. Еркежанныѕ 
бґлмесінде бетін оюлап, кїміспен бґлмесінде бетін оюлап, кїміспен 
əшекейлеп  жасалєан  аєаш  тґсек , əшекейлеп  жасалєан  аєаш  тґсек , 
сандыќ тўр, кілем-тґсеніштер, оныѕ сандыќ тўр, кілем-тґсеніштер, оныѕ 
жўраєаттары  кейіннен  мўражайєа жўраєаттары  кейіннен  мўражайєа 
табыстаєан сəндік-əшекей бўйымдарын табыстаєан сəндік-əшекей бўйымдарын 
кґрдік .  Мўражай -їйге  кіреберіс кґрдік .  Мўражай -їйге  кіреберіс 
аулада  Абай  атамызєа  ескерткіш-аулада  Абай  атамызєа  ескерткіш-
бюст орнатылєан. Есік алдында сол бюст орнатылєан. Есік алдында сол 
заманныѕ пəуескесі (Абай мінген екі заманныѕ пəуескесі (Абай мінген екі 
орындыќ пəуеске тўр).Ќўнанбай мен орындыќ пəуеске тўр).Ќўнанбай мен 
Абайдан тараєан ўрпаќтар ґмірі мен Абайдан тараєан ўрпаќтар ґмірі мен 
таєдырын  зерттеу  мəліметтерінен таєдырын  зерттеу  мəліметтерінен 
ќысќаша əѕгіме тыѕдадыќ. ќысќаша əѕгіме тыѕдадыќ. 
Осы  заманєа  жеткен  ўрпаќтары , Осы  заманєа  жеткен  ўрпаќтары , 

алдыѕєы ўрпаќтыѕ ќилы-ќилы ќатал алдыѕєы ўрпаќтыѕ ќилы-ќилы ќатал 
таєдыры ,  кґрген  азап  пен  ќуєын-таєдыры ,  кґрген  азап  пен  ќуєын-
сїрг індер і  жайлы  əѕг імелерд іѕ сїрг індер і  жайлы  əѕг імелерд іѕ 
жґні  бір  бґлек ,  ўзаќ  сонар  тарих жґні  бір  бґлек ,  ўзаќ  сонар  тарих 
ќой. Бўл жайлы деректі бабалардан ќой. Бўл жайлы деректі бабалардан 
тараєан ўрпаќтар сызбасын кґрсете тараєан ўрпаќтар сызбасын кґрсете 
тўрып, ќысќа єана айтып ґтті. Абай тўрып, ќысќа єана айтып ґтті. Абай 
балаларыныѕ шыєармашылыєы мен балаларыныѕ шыєармашылыєы мен 
ґмірінен  маєлўмат  беретін  бґлме ґмірінен  маєлўмат  беретін  бґлме 
мен сол заманныѕ атаќтылары, сал-мен сол заманныѕ атаќтылары, сал-
серілері жиналатын ќонаќ бґлмені серілері жиналатын ќонаќ бґлмені 
(жабдыќтарымен ќойылєан домбыра, (жабдыќтарымен ќойылєан домбыра, 
дойбы, т.б.) аралап кґрдік. Бўл жердегі дойбы, т.б.) аралап кґрдік. Бўл жердегі 
біраз дїниелер Семейдегі орталыќ біраз дїниелер Семейдегі орталыќ 
мўражайєа алдырылєан кґрінеді.мўражайєа алдырылєан кґрінеді.
Аз  б ол с а  д а  к ґ р г е н - б і л г е н , Аз  б ол с а  д а  к ґ р г е н - б і л г е н , 

естігендерімізге шїкіршілік айтып, естігендерімізге шїкіршілік айтып, 

шектеулі уаќыттыѕ уысына тїсіп, шектеулі уаќыттыѕ уысына тїсіп, 
ќайтуєа ыѕєайландыќ. Əѕгімешіге ќайтуєа ыѕєайландыќ. Əѕгімешіге 
рахметімізді айтып, Клара ќўрбым рахметімізді айтып, Клара ќўрбым 
мўражай туралы айшыќты  пікірін мўражай туралы айшыќты  пікірін 
ќара сґзбен, мен бейнелі тїрде Абай ќара сґзбен, мен бейнелі тїрде Абай 
атамызєа арнаєан екі-їш ґлеѕімніѕ атамызєа арнаєан екі-їш ґлеѕімніѕ 
біреуін келушілер дəптеріне жазып біреуін келушілер дəптеріне жазып 
ќалдырдым. Орталыќ басшысымен ќалдырдым. Орталыќ басшысымен 
ќы зме т  к ґ р с е туш і  жас  жанў я ќы зме т  к ґ р с е туш і  жас  жанў я 
мїшелерімен ќоштасып, естелікке мїшелерімен ќоштасып, естелікке 
суретке тїстік. Ќайтар жолда, арнайы суретке тїстік. Ќайтар жолда, арнайы 
«Абай ауылы» деп келген жолаушылар «Абай ауылы» деп келген жолаушылар 
жїрген ізбен біраз тарихи орындарєа жїрген ізбен біраз тарихи орындарєа 
аялдап тоќтадыќ.  Ќазіргі  заманєа аялдап тоќтадыќ.  Ќазіргі  заманєа 
сай əдемі їйлері бар шаєын ауыл тау сай əдемі їйлері бар шаєын ауыл тау 
етегіндегі əсем табиєатќа оранып-аќ етегіндегі əсем табиєатќа оранып-аќ 
орналасќан – ўлы жазушы Мўхтар орналасќан – ўлы жазушы Мўхтар 
Əуезовтіѕ туєан жеріне сəл аялдадыќ. Əуезовтіѕ туєан жеріне сəл аялдадыќ. 
Əрі ќарай «Ќасќабўлаќ ќасыѕнан неге Əрі ќарай «Ќасќабўлаќ ќасыѕнан неге 
кеттім» деген Мўќаєали ґлеѕі тіліме кеттім» деген Мўќаєали ґлеѕі тіліме 
орала бергенде, бўл Ќасќабўлаќтыѕ орала бергенде, бўл Ќасќабўлаќтыѕ 
Абайдыѕ  Ќа с ќ а б ў л а єы  е ке н і н Абайдыѕ  Ќа с ќ а б ў л а єы  е ке н і н 
байќадыќ. Жолда «Кїшікбай батыр байќадыќ. Жолда «Кїшікбай батыр 
кезеѕі» деп  аталатын  Семей  мен кезеѕі» деп  аталатын  Семей  мен 
Шыѕєыстау арасындаєы Абай бабаныѕ Шыѕєыстау арасындаєы Абай бабаныѕ 
сан рет тоќтап, басына тїнеген бекетке сан рет тоќтап, басына тїнеген бекетке 
келдік. Араќалыќ тауыныѕ биік тґбе келдік. Араќалыќ тауыныѕ биік тґбе 
басында Кїшікбай батыр жерленген басында Кїшікбай батыр жерленген 
бейітке ескерткіш орнатылєан. Сол бейітке ескерткіш орнатылєан. Сол 
жердегі бўлаќ суы кїміс сїзгіден жердегі  бўлаќ суы кїміс сїзгіден 
ґткізілген емдік ќасиеті мол, шипалы ґткізілген емдік ќасиеті мол, шипалы 
болєандыќтан бўл жерге де жолаушыєа болєандыќтан бўл жерге де жолаушыєа 
жаєдай жасалєан арнайы комплекс, жаєдай жасалєан арнайы комплекс, 
асхана ,т.б .  бар  екен .  Біз  де  Абай асхана ,т.б .  бар  екен .  Біз  де  Абай 
жеріндегі  шипалы  бўлаќ  басында жеріндегі  шипалы  бўлаќ  басында 
біраз аялдап, емдік су алдыќ. Одан біраз аялдап, емдік су алдыќ. Одан 
əрі «Еѕлік-Кебек» кесенесіне жолдан əрі «Еѕлік-Кебек» кесенесіне жолдан 
сəл əрідегі барып, арманда ґткен ќос сəл əрідегі барып, арманда ґткен ќос 
єашыќтыѕ əруаєына тəу еттік. Бўл єашыќтыѕ əруаєына тəу еттік. Бўл 
жерде де Абайдыѕ бір шумаќ ґлеѕі жерде де Абайдыѕ бір шумаќ ґлеѕі 
ќашалып жазылєан. Шыєыс даласы ќашалып жазылєан. Шыєыс даласы 
тереѕ таєдырлы махаббат ќўдіретіне тереѕ таєдырлы махаббат ќўдіретіне 
бас  иіп тўрєандай болып сезіледі бас  иіп  тўрєандай  болып  сезіледі 
екен.екен.
Сґзімді ќорыта айтсам, Абай мўрасы Сґзімді ќорыта айтсам, Абай мўрасы 

– жанныѕ нəрі, жїрек сауыты, əр ќырлы – жанныѕ нəрі, жїрек сауыты, əр ќырлы 
танымдыќ  сипаттарымен  ќымбат, танымдыќ  сипаттарымен  ќымбат, 
кїрделі де тўтас əлем, кісі бойламас кїрделі де тўтас əлем, кісі бойламас 
тереѕ теѕіз. Неше єасыр ґтсе де таным-тереѕ теѕіз. Неше єасыр ґтсе де таным-
тїйсігіѕе дəл сіз ґмір сїріп отырєан тїйсігіѕе дəл сіз ґмір сїріп отырєан 
заманды меѕзеп тўрєандай.заманды меѕзеп тўрєандай.
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(Жол жазба)

Сарыкемер ауылы, Д.Ќонаев 
кґшесі 117 їй,  аныќтама їшін 
телефон: 7-90-46,  факс: 2-18-67, 

7-90-46.

Байзаќ ауданы əкімдігі  білім бґлімініѕ 
“Балалар  шыєармашылыєы  жəне 
тəрбие орталыєы“  коммуналдыќ 
мемлекеттік мекемесініѕ бос тўрєан 
директоры лауазымына (1 бірлік ) 
конкурс жариялайды.
Ќосымша білім беру мекемесініѕ 

атауы: «Байзаќ ауданы əкімдігі білім 
бґлімініѕ “Балалар шыєармашылыєы 
жəне тəрбие орталыєы“  коммуналдыќ 
мемлекеттік мекемесі.
Орналасќан жері: 080100. Жамбыл 

облысы, Байзаќ ауданы, Сарыкемер 
ауылы, С.Сейфуллин кґшесі, №1. 
Телефон:7-90-46

Мекеме ќызметініѕ негізгі баєыты: 
Балаларєа арналєан ќосымша бiлiм 

беру ўйымын ўйымныѕ Жарєысына 
жəне басќа да нормативтік ќўќыќтыќ 
актілерге сəйкес басќарады. Мəдени-
демалыс ќызметі, дене шыныќтыру жəне 
спортты дамыту саласындаєы əлеуметтік, 
ќосымша білім беретін, коммуникативті 
ќызметтерд і  кґрс ету  бойынша 
ќўрылымдыќ бґлімшелердіѕ жўмысы 
мен ґзара əрекетін ўйымдастырады. 
Басќарудыѕ  заманауи  əдістері 

негізінде жўмысты болжайды жəне 
жоспарлайды . Шаєын аудандарды 
дамытудыѕ əлеуметтік-педагогикалыќ 
баєдарламаларын əзірлеуді жəне бекітуді 
ўйымдастырады. Білім беру сапасын 
баќылауды жїзеге асырады, білім 
беру процесі кезінде ўйымныѕ білім 
алушыларыныѕ жəне ќызметкерлерініѕ 
ґмір ќауіпсіздігі мен денсаулыєына 
ќажетті жаєдай жасайды. Педагогикалыќ 
кеѕестіѕ жўмысын басќарады. 
Білім беру жəне тəрбиелеу мəселелері 

бойынша алыс жəне жаќын шетел-
дер балаларына арналєан ќосымша 
білім беру ўйымымен ґзара тиімді 
ынтымаќтастыќты кеѕейту бойын-
ша шараларды жїзеге асырады, за-
манауи аќпараттыќ технологияларды 
белсенді пайдаланады жəне дамыта-
ды. Басќару ќўрылымын аныќтайды, 
балаларєа арналєан ќосымша білім беру 
ўйымыныѕ ќаржы-шаруашылыќ ќызметін 
басќаруды жїзеге асырады. Білім алу-
шылар контингентін ќалыптастырады. 
Педагогикалыќ  ќызметкерлер  мен 
əдістемелік бірлестіктер жўмысын 
їйлестіреді, ќамќоршылыќ кеѕес пен 
ќоєамдыќ ўйымдар, оныѕ ішінде балалар 
ўйымдары ќызметіне ыќпал етеді.
Есепті, оќу-материалдыќ базаларды 

саќтауды жəне толыќтыруды, санитарлыќ-
гигиеналыќ режим, еѕбекті саќтау жəне 
техника ќауіпсіздігі ќаєидаларын саќтауды 
ќамтамасыз етеді. Педагогикалыќ кадрлар 

мен ќосалќы персоналдарды іріктеу жəне 
орналастыруды жїзеге асырады, олардыѕ 
кəсіби шеберлігін арттыру їшін жаєдай 
жасайды.
Жўртшылыќпен байланысты жїзеге 

асырады, білім алушылардыѕ ата-
аналарымен (оларды алмастырушы 
тўлєалармен) жўмысты їйлестіреді. 
Есептілікті дайындау жəне ќажетті 
ўсынысты ќамтамасыз етеді. Барлыќ 
органдарда  ўйымныѕ  мїдде с ін 
ќорєайды жəне Ќазаќстан Республикасы 
заѕнамаларында тыйым салынбаєан ґзге 
де ќызметтерді жїзеге асырады.
Б iлу ге  м інд е т т і :  Ќа з а ќ с т а н 

Республикасыныѕ Конституциясы жəне 
Ќазаќстан Республикасыныѕ Еѕбек 
кодексі, «Неке (ерлі-зайыптылыќ) 
жəне  отбасы  туралы» Ќазаќстан 
Республикасыныѕ кодексі, Ќазаќстан 
Республикасыныѕ «Білім туралы», 
«Ќазаќстан Республикасындаєы тіл ту-
ралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы 
бала ќўќыќтары туралы», «Сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», 
«Кəмелетке толмаєандар арасындаєы 
ќўќыќ бўзушылыќтар мен балалардыѕ 
ќараусыз ќалуыныѕ алдын алу туралы»  
Заѕдарын жəне білім беруді дамытудыѕ 
баєыттары мен келешегін аныќтайтын 
басќа да нормативтік ќўќыќтыќ актілерді, 
балаларєа арналєан ќосымша білім беру 
ўйымдары жўмысыныѕ бейіні жəне 
оныѕ ерекшеліктерін, жасґспірім жəне 
жеткіншек жастаєы психологияныѕ 
жас ерекшеліктерін, əртїрлі əлеуметтік 
ортадаєы психология, əлеуметтану 
жəне жўмыс ерекшелігін, жалпы жəне 
отбасы педагогикасыныѕ негіздерін, 
экстремальді жаєдайларды аныќтау 
əдістерін, жасґспірімдер мен жастар 
їшін консультациялар жїргізу əдістерін, 
ќиын жасґспірімдермен жəне жастар-
мен жўмысты ўйымдастыру, педаго-
гика, педагогикалыќ психологияны, 
педагогикалыќ єылым мен практи-
ка жетістіктерін, экономика, ќаржы-
шаруашылыќ ќызметі, еѕбек туралы 
заѕнамаларын, еѕбекті ќорєау, техника 
ќауіпсіздігі, ґртке ќарсы кїрес нормалары 
мен ережелерін, санитарлыќ ережелер 
мен нормаларды.
Біліктілікке ќойылатын талаптар: 

жоєары педагогикалыќ білімі немесе 
тиісті бейін бойынша жоєары білімі, білім 
беру ўйымдарындаєы педагогикалыќ 
жўмыс ґтілі кемінде 5 жыл немесе 
басшылыќ лауазымдаєы жўмыс ґтілі 
кемінде 3 жыл.

Лауазымдыќ жалаќысы

Санаты

Лауазымдыќ жалаќысы, 
ќызмет атќарєан 

жылдарына байланысты

теѕгеден теѕгеге дейін

G -4 75 433 90 254

Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар 
осы хабарландыру бўќаралыќ аќпарат 
ќўралдарыныѕ ресми басылымында 
(«Ауыл жаѕалыєы»-«Сельская новь») 
жарияланєан сəттен бастап кїнтізбелік 15 
кїннен кешіктірмей Сарыкемер ауылы, 
Д.Ќонаев кґшесі, №117 їйде орналасќан 
аудан əкімдігініѕ білім бґліміне ґткізілуі 
тиіс.
Конкурсќа ќатысуєа ниет білдірген 

тўлєалар хабарландыруда кґрсетілген 
ќўжаттарды ќабылдайтын мерзімде 
ўйымєа ќолма-ќол немесе пошта арќылы 
мынадай ќўжаттарды ўсынады.

1) конкурстыќ комиссия тґраєасы атына 
тўрєылыќты тіркеу орнын, наќты тўратын 
жерін, байланыс телефондарын кґрсетумен 
ќоса ґтініш;

2)  нотариалды  куəландырылєан 
жеке тўлєаны куəландыратын ќўжат 
кґшірмесі;

3) нотариалды куəландырылєан білім 
туралы ќўжат кґшірмесі;

4) нотариалды куəландырылєан еѕбек 
кітапшасыныѕ кґшірмесі;

5) бўрынєы жўмыс орны кадр ќызметі 
куəландырєан фотомен кадрды есепке алу 
жґніндегі жеке іс - параќ;

6) бар жазалар мен кґтермелеулерді 
кґрсете отырып бўрынєы жўмыс орнынан 
ґндірістік мінездеме;

7) нотариалды куəландырылєан бар 
біліктілік санат немесе єылыми дəрежесі 
туралы ќўжат кґшірмесі;

8) медициналыќ куəландырудан ґтуі 
туралы ќўжат;

9) сотты болмаєандыєы туралы аныќтама 
ўсынуы ќажет.

9)  Жеке іс параєы;
10)  Тїйіндеме;
11)  Сурет 3Х4, 2 дана.
Аталєан ќўжаттардыѕ бірініѕ болмауы 

кандидатты конкурсќа ќатыстырмауєа негіз 
болуы мїмкін.
Конкурсќа ќатысуєа кандидат комиссия 

ќарауына ґзініѕ кəсіби жетістіктері, 
біліктілігін арттыру, єылыми зерттеулер, 
ґзініѕ  педагогикалыќ  тəжірибесін 
ќорытындылау, наградалары туралы 
ќандайда болмасын деректі расталєан 
аќпаратты ўсынуєа ќўќылы.

Конкурстыѕ ґтетін кїні: 
2016 жылєы 7 ќараша.
Конкурстыѕ ґтетін орны: Байзаќ 

ауданы, Сарыкемер ауылы, Д. Ќонаев 
кґшесі №117.
Конкурсќа  жіберілген  їміткерлер 

Ќазаќстан Республикасы Їкіметімен 
белгіленген тəртіпте əѕгімелесуден ґтеді.
Осы бос лауазымєа орналасќан тўлєа 

їшін кґтерме шыєындар тґленбейді, 
тўрєын їй жəне ґзге жеѕілдіктер 
берілмейді.

БАЙЗАЌ АУДАНЫ ƏКІМДІГІ БІЛІМ БҐЛІМІНІЅ “БАЛАЛАР ШЫЄАРМАШЫЛЫЄЫ ЖƏНЕ 
ТƏРБИЕ ОРТАЛЫЄЫ“ КОММУНАЛДЫЌ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІЅ БОС ТЎРЄАН  

ДИРЕКТОРЫ ЛАУАЗЫМЫНА КОНКУРС ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ
А. АМАНГЕЛДИЕВА,
“Тілдерді оќыту орталыєы” 

Байзаќ аудандыќ бґлімшесініѕ 
меѕгерушісі.

Еліміз ґз тəуелсіздігін алып,  
əлемге танылдыќ. Тəуелсіздігіміздіѕ 
басты ќўндылыќтарыныѕ бірі-
мемлекеттік тіл. Мемлекеттік 
тіл мəртебесіне ие болєан   ќазаќ 
тілі-ўлттыќ руханиятымыздыѕ 
ґзегі. 

Ќазірг і  кезде  ќазаќ  тілін  
дамыту,  оќытудыѕ  деѕгейін 
арттыру мəселесі кґтеріліп, осы 
орайда тїрлі шаралар атќарылып 
жатќаны  баршамызєа  аян . 
Ќазаќ тілініѕ ќолданыс  аясын 
кеѕейту, оныѕ мїмкіншіліктерін 
барынша пайдалану-еліміздіѕ əрбір 
азаматыныѕ абыройлы міндеті 
саналады. Адамзат мəдениетініѕ 
негізі-тілде. 

Кез  келген  ўлттыѕ  басты 
ерекшелігі-оныѕ  ана  тілінде . 
Ўлттыѕ жаны мен жїрегі, ары 
мен ўяты тілге байланысты. Жер 
бетінде сан мыѕдаєан ўлттар 
секілді ќазаќ  халќы  да ґзініѕ 
ана тілін ќастерлеп ќўрметтеп 
келеді.

Тіл-ќазаќтыѕ жан-дїниесі, 
рухани негізі,  ўлтты танытатын 
басты белгі. Ана тілі-əр адамєа 
ананыѕ аќ сїтімен бойєа жетіп, 
ананыѕ əлдиімен, бесік жырымен 
ќўлаќќа  сіѕіп ,  атадан-балаєа 
жетіп отыратын ўлы кїш. 

Ана тілі-ўрпаќ тəрбиесініѕ 
п ə рм е н д і  ќ ў р а лы ,  р у х а н и  

байлыќтыѕ баєа жетпес ќайнар 
бўлаєы. Ана тіліміз арќылы ґткен 
тарихымызды ,  мəдениетімізді , 
ўлттыќ  ќўндылыќтарымызды 
танып, біліп, баєалап жатамыз, 
сонымен маќтанамыз.

Ќазаќ тілі-Ќазаќстан халќыныѕ 
ортаќ тіліне айналып, ќоєамдыќ 
ќатынаста  мемлекеттік  тіл 
мəртебесімен ґз тўєырына ќонды. 
Елбасы айтќандай:” Дауєа салса 
алмастай  ќиєан ,  сезімге  салса 
ќырандай  ќалќыєан ,  ойєа  салса 
ќорєасындай балќыєан, ґмірдіѕ кез 
келген орайында əрі ќару, əрі ќалќан, 
əрі байырєы, мəѕгі жас, отты да 
ойнаќы Ана тіліміз”-деп, ќазаќ тіліне 
жоєары баєа берген.

“Ўлым  тіліѕді жаман сґзден, 
кґзіѕді жамандыќ баєудан саќта. 
Ўлым, сґзіѕді жїрегіѕмен тербеп, 
содан соѕ айт, бўлай етсеѕ баршаєа 
сїйкімді боларсыѕ. Ўлым, біреуден  
жаман сґз естісеѕ, оны жїрегіѕніѕ 
жеті ќарыс тїкпіріне тўт, оєан 
жаман болар, саєан жаќсылыќќа 
ќайтар”-деп, дана Хикар  ўрпаєына 
осы бір даналыќ сґзді айтќан екен. 
Олай болса, ана тілімізді ќастерлеп, 
оныѕ байлыќтарын ґскелеѕ ўрпаќќа 
їйретіп,  тіліміздіѕ мəртебесін 
асќаќтата берейік. 

Əрі ана тілімізбен ќатар заман  
талабына сай орыс, аєылшын тілдерін 
жетік білуге талпынып, ќазаќ елініѕ  
жарќын болашаєы жолында тер тґге 
берейік дегім келеді.

Ґйткені, їш тілді меѕгеру-заман 
талабынан туындаєан ќажеттілік 
екендігін ўмытпаєанымыз жґн.

ЇШ ТЎЄЫРЛЫ ТІЛ-
заман талабы

-348-10-99. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Қызыл жұлдыз ауылы, Абай 

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У Л А Р
 Т-

Х

«Абайдыѕ ґлген кїнінен 
ќанша алыстасаќ, рухына 

сонша жаќындармыз... Бірінші 
аќынымыз деп ќабіріне 

халќымыз жиі-жиі зиярат 
етер, халыќ пен Абай арасы 

кїшті махаббатпен жалєасар. 
Ол кїндерді біз кґрмеспіз, біраќ 
біздіѕ рухымыз сезер, ќуанар».

Міржаќып Дулатўлы.

Абай   мўрасы  – Абай   мўрасы  – ш

Еліміз ґз тəуелсіздігін алып,Е
та
сон
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ДИРЕКТОР  Б .ЖАҚСЫМБЕТОВ

         Бейсенбі  20  қазан
ҚАЗАҚСТАН

07.05 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 07.25 “Сарай ханымдары”.  
08.10 Жаѕалыќтар. 08.35 Т/х “Шырєалаѕ”. 09.50 Т/с “Ищейка”. 
12.00 Новости. 12.45 “Было дело”. 13.35 “Семейные драмы”. 
14.50 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 15.50 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 
Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 19.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Чёрный квадрат”. 22.20 Т/с 
“Дежурный врач”. 00.30 Т/с “Ищейка”. 02.10 “Сарай ханымдары”. 
02.55 Жаѕалыќтар. 03.20-04.10 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 
07.10 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 
10.00 “Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 
12.30 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 

ЕВРАЗИЯ
07.02 “Əсем əуен”. 07.15, 17.15 “Біздіѕ їй”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 
10.10, 22.30 Т/с “Осколки”. 11.00, 00.00, 01.30 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”. 11.30, 19.40 Т/х “Аќылдыѕ кілті. Ґмірдастан”. 12.30 “Магия 
кухни”. 13.00 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “И всё-таки 

06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 08.00  Т/х “Киелі 
неке”. 10.00 Т/х “Баќытты болєым келеді”. 11.00 М/с “Бэтмен”. 

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 
07.10 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 
10.00 “Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 
12.30 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 
“Все мы люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.10 “Правда”. 

07.05 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 07.40 “Сарай ханымдары”.  
08.30 Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 10.10 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч-2”. 12.00 Новости. 12.45 “Чёрный квадрат”. 
13.20 “Семейные драмы”. 14.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 15.30 
Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 19.00 
Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Наша 
правда”. 22.50 Т/с “Дежурный врач”. 00.40 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-2”. 02.30 “Сарай ханымдары”. 03.15 Жаѕалыќтар. 03.40-
04.30 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама.

06.05, 17.30, 20.30, 00.40 “KAZNEWS”. 06.50 “Кґѕіл толќыны”.  
07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 М/с “Питер 
Пэн”. 10.25 М/с “Тобот”. 10.45, 22.00 Т/х “Айман&Шолпан”. 
11.40 “Айтуєа оѕай...”. 12.25, 01.25 Т/х “Жаѕа ќоныс”. 12.55, 14.55 
“KAZNEWS”.13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 23.00 Т/х “Келін”. 
15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 19.30 Т/х “Сурайя”. 17.55, 
01.55 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 18.15 Т/х “Санжар мен Ќайсар”. 
18.45 М/с “Сəлем, Астана!”. 19.00 “Агробизнес”. 21.15 “Ќоєамдыќ 
кеѕес”. 22.55 Д/ф “Ўлы дала ґсиеті”. 23.55 “Тїнгі студияда 
Нўрлан Ќоянбаев”.  00.30 “МУЗАРТ LIVE” кїнделік. 02.05 
“Агробизнес”.02.30 “Журналисттік зерттеу”. 02.50 “Тїнгі студияда 
Нўрлан Ќоянбаев”. 03.20 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ 
ќатысуымен концерт”.

07.02 “Əсем əуен”. 07.15, 17.15 “Біздіѕ їй”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 
10.10, 22.30 Т/с “Осколки”. 11.00, 23.50, 01.25 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”. 11.30, 19.40 Т/х “Аќылдыѕ кілті.Ґмірдастан”. 12.30 “Магия 
кухни”. 13.00 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “И всё-таки 
я люблю”. 15.00 “Важно знать”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 
Т/х “Зауал”. 16.35, 23.25 Т/х “Таєдыр тартысы”. 17.10 “ЕХРО-

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 08.00  Т/х “Киелі 
неке”. 10.00 Т/х “Баќытты болєым келеді”. 11.00 М/ф “Бэтмен”. 
11.30 М/с “Смешарики”. 12.30 “Ералаш”. 13.45 Т/с “Мамочки”. 
14.15 Т/с “Городские легенды”. 15.10 Т/х “Баќытты болєым 

31 каналЕВРАЗИЯ

07.00, 16.30 “Отбасы. Супер ене”.  07.20, 20.00, 00.00 Жаѕалыќтар. 
07.50, 20.30, 00.30 Новости “20:30”. 08.20, 22.00  “Ќош келдіѕіз!” 
ситуациялыќ комедия.  09.00 Т/с “Украденная жизнь”. 10.00 Т/с 
“Фериха”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10, 19.00 Т/х “Ќыз 
аќысы”. 13.10 Т/х “Айжан”. 14.10 Т/с “Виктория”. 17.00, 21.00 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 23.00 Т/с “Дурная кровь”. 23.50 “Технология 
аймаєы”. 01.00 “Теѕгемания”. 01.15 Т/х “Байдыѕ ќызы”. 

АСТАНА

07.00 “Отбасы. Супер ене”. 07.20, 20.00, 00.00 Жаѕалыќтар. 
07.50, 20.30, 00.30 Новости “20:30”. 08.20, 22.00 “Ќош келдіѕіз!” 
ситуациялыќ комедия.  09.00 Т/с “Украденная жизнь”. 10.00 Т/с 
“Фериха”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10, 19.00 Т/х “Ќыз 
аќысы”. 13.10 Т/х “Айжан”. 14.10 Т/с “Виктория”. 16.30 “Отбасы. 
Ќўдаєилар”. 16.50 ”Инвестиция жəне даму”. 17.00, 21.00 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 23.00 Т/с “Измена”. 23.50 “Технология 
аймаєы”. 01.00 “Теѕгемания”. 01.15 Т/х “Байдыѕ ќызы”. 

АСТАНА

ХАБАР

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.55 Новости. 
10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Алтын бесік”. 10.50 “Грани”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.30 
“Телеблокнот”. 11.35 Музыка. 11.45 Телихикая. 12.35 Деректі фильм. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Новости. 13.30 “Балаларєа базарлыќ”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”. 14.05-
17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Ґзін-ґзі тану”. 18.20 Жаѕалыќтар. 
18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 
Музыка. 19.15 Телехикая. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.25 Новости.  20.50 
“Телеблокнот”. 20.55 “Первая студия”. 21.30 “Сґз маржан”. 21.35 
“Телемаркет”.  21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 
Кґркем фильм.  23.25 Телехикая. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.25 Новости.  
00.50 “Телеблокнот”. 00.55 Музыка.  01.05 Аѕдатпа, əнўран.01.10 
Арнаныѕ жабылуы. 

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.55 Новости. 10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 “Алтын бесік”. 10.50 
“Ґрлеу”.  11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.30 “Телеблокнот”. 
11.35 Музыка.  11.45 Телехикая. 12.35 Деректі фильм. 13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Новости. 13.30 “Балаларєа базарлыќ”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”. 14.05-
17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “ЧС предупреждает”. 18.10 “Иман 
нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 Музыка. 19.15 Телехикая. 20.00  Жаѕалыќтар. 
20.25 Новости.  20.50 “Телеблокнот”. 20.55 “Первая студия”. 21.30 
“Сґз маржан”. 21.35 “Телемаркет”.  21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм.  23.25 Телехикая. 00.00 
Жаѕалыќтар. 00.25 Новости.  00.50 “Телеблокнот”. 00.55 Музыка. 
01.05 Аѕдатпа, əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы.      

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

        Дүйсенбі  17 қазан  
ҚАЗАҚСТАН
Профилактика до 17.00

17.00,  Əнўран. 17.05 “Кґѕіл толќыны”. 17.55,  “Бїгінгі 
кїнніѕ батырлары”. 17.30, 00.30 “KAZNEWS”. 17.55,  
“Тəуелсіздік тірегім”. 18.10 Т/х “Санжар мен Ќайсар”. 
18.45 М/с “Сəлем, Астана!”. 18.55 “Меніѕ Ќазаќстаным!”. 
19.30 Т/х “Сурайя”.20.30, “KAZNEWS”.  21.15 “Айтуєа 
оѕай”...”. 22.00 Т/х “Айман&Шолпан”. 22.55 Д/ф “Ўлы 
дала ґсиеті”. 23.00 Т/х “Келін”. 23.55 “Тїнгі студияда 
Нўрлан Ќоянбаев”. 00.30 “KAZNEWS”. 01.15 “SPORT.кz”. 

Профилактика до 17.00
17.00 Жаѕалыќтар. 17.05 “Той заказ”. 17.35 Ток-шоу “Родина”. 

18.50 Т/с “Ради любви я всё смогу”. 20.00 “Главные новости”. 20.55 
Т/х “Джодха жəне Акбар”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х 
“Єажайып жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 Т/с “Забудь и вспомни”. 
02.00 “П@ytina”. 02.20 “Басты жаѕалыќтар”. 03.00 “Жить 
здорово”.  

Технический перерыв до 17.00

17.10 Т/х “Киелі неке”. 18.10 “Айта берсін”. 19.05 “Келіндер 
бəйгесі”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/с “Мамочки”. 22.40 Тх 
“Ертургрул-2”. 23.40 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
00.30 Т/с “Красотка Ляля”. 01.30 “Ќазаќша концерт”. 02.20 “Шоу 
100 %”. 03.00 М/с “Ворнер”.

Техническая профилактика до 17.00

17.00 Открытие вещания. ЌР əнўраны. 17.05 Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 18.00 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 19.00 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Главная 
редакция”. 22.35 Т/с “Дежурный врач”. 00.30 Т/с “Ищейка”. 
02.15 “Сарай ханымдары”. 03.00 Жаѕалыќтар. 03.25-04.20 “КТК” 
ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

Профилактические работы до 17.00
17.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 19.00 
Т/х “Ќыз аќысы”. 20.00, 00.00 Жаѕалыќтар. 20.30, 00.30 Новости 
“20:30”. 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 22.00 “Ќош келдіѕіз!” 
ситуациялыќ комедия. 23.00 Т/с “Дурная кровь”. 23.50 “Технология 
аймаєы”. 01.00 Т/х “Байдыѕ ќызы”. 

АСТАНА

Профилактические работы до 17.00

17.02 “Народный контроль”. 17.15   “ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 
17.25 “Егіз жїрек”. 18.00 “Біздіѕ назарда”. 18.15 Т/х “Ќыз жолы”. 
19.00 Жаѕалыќтар. 19.35 “Негізінде”. 19.40 Т/х “Аќылдыѕ кілті. 
Ґмірдастан”. 20.30 “ЕХРО-энергия будущего”. 20.35 “Бетпе-бет”. 
21.00 “Итоги дня”. 21.35 “По сути”. 21.40 “Бюро расследований”. 
22.10 Т/с “Осколки”. 23.05 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 23.40 Д/ф “Əр 
їйдіѕ сыры басќа”.00.30 Жаѕалыќтар. 00.45 Д/ф “Ґмір сабаќтары”. 
01.45 Жаѕалыќтар. 02.20 Д/ф “Сотќа жеткізбей”. ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

Планово-профилактические работы до 17.50
07.50 Аѕдатпа. 17.55 “Бірінші студия”.  18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 
Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 Музыка. 
19.15 Телехикая. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.25 Новости.  20.50 
“Телеблокнот”. 20.55 “ол жəне ґмір”. 21.10 “Закон и общество”. 
21.30 “Сґз маржан”. 21.35 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Телехикая. 00.00  
Жаѕалыќтар. 00.25 Новости.  00.50 “Телеблокнот”.  00.55 Музыка. 
01.05 Аѕдатпа, əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы.

        Сейсенбі   18  қазан 
 ҚАЗАҚСТАН

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 
07.10 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 
10.00 “Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 
12.30 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 

06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 “Əзіл 
студио”. 09.00 “Ризамын”. 10.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 10.30 М/с “Бэтмен”. 11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 

ЕВРАЗИЯ

06.05, 17.30, 20.30, 00.30 “KAZNEWS”. 06.50 “Кґѕіл толќыны”.  
07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 М/с “Питер 
Пэн”. 10.25 М/с “Тобот”. 10.45, 22.00 Т/х “Айман&Шолпан”. 
11.40 “Айтуєа оѕай...”. 12.25, 01.15 Т/х “Жаѕа ќоѕыс”.  12.55 
“KAZNEWS”.13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.00-16.00 -техникалыќ 
їзіліс. 16.00 Концерт “Əндер мен жылдар”. 16.40, 19.30 Т/х 
“Сурайя”. 17.55 “Бейнет тїбі-зейнет”. 18.10 Т/х “Санжар мен 
Ќайсар”. 18.40 М/с “Сəлем, Астана!”. 18.50 “SPORT.kz”. 19.10 
Тəуелсіздікке 25 жыл. “Табыс сыры”. Арнайы жоба. 21.15 “Айтуєа 
оѕай...”. 22.55 Д/ф “Ўлы дала ґсиеті”. 23.00 Т/х “Келін”. 23.55 
“Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 01.50 “Табыс сыры”. 02.15 
“Ќылмыс пен жаза”. 02.35 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 02.45 
“Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  03.15 “Ќазаќстан эстрада 
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”.

07.05 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 07.25 “Сарай ханымдары”.  
08.10 Жаѕалыќтар. 08.35 Т/х “Шырєалаѕ”. 09.50 Т/с “Ищейка”. 12.00 
Новости. 12.45 “Главная редакция”. 13.35 “Другая правда”. 14.50 
“Кґріпкел”. 15.50 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 19.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 
Новости. 21.40 “Было дело”. 22.35 Т/с “Дежурный врач”. 00.30 Т/с 
“Ищейка”. 02.25 “Сарай ханымдары”. 03.10 Жаѕалыќтар. 03.35-
04.20 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама.

ХАБАР
07.02, 01.00 Д/ф “Ґмір сабаќтары”. 07.30, 02.30 Д/ф “Сотќа 
жеткізбей”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.10, 22.30 Т/с “Осколки”. 
11.00, 00.00, 01.30 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 11.30, 19.40 Т/х 
“Аќылдыѕ кілті. Ґмірдастан”. 12.30 “Магия кухни”. 13.00 Д/ф 

07.00 “Отбасы. Ќўдаєилар”. 07.20, 20.00, 00.00 Жаѕалыќтар. 
07.50, 20.30, 00.30 Новости “20:30”. 08.20 “Суперпапа”. .09.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 10.00 Т/с “Фериха”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім 
жїрек”. 12.10, 19.00 Т/х “Ќыз аќысы”. 13.10 Т/х “Айжан”. 14.10 
Т/с “Виктория”. 16.30 “Отбасы. Келін ененіѕ топыраєынан”.  17.00, 
21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 22.00 “Ќош келдіѕіз!” ситуациялыќ 
комедия. 23.00 Т/с “Дурная кровь”. 23.50 “Территория технологии”. 
01.00 “Теѕгемания”. 01.15 Т/х “Байдыѕ ќызы”. 

АСТАНА

31 канал

КТК
07.25 Əнўран. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 
09.55 Новости. 10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 “Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  
11.30 “Телеблокнот”. 11.35 Музыка. 11.45 Телехикая. 12.35 Деректі 
фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Новости. 13.30 “Балалыќ шаќтыѕ 
аспаны”.  13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Телеблокнот”. 14.00 “Сґз 
маржан”. 14.00-17.55- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Алтын бесік”. 18.10 
“Ґрлеу”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 Музыка. 19.15 Телехикая. 20.00  Жаѕалыќтар. 
20.25 Новости.  20.50 “Телеблокнот”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.30 “Сґз 
маржан”. 21.35 “Телемаркет”.  21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата 
əуендері”. 21.55 Кґркем фильм.  23.25 Телехикая.  00.00 Жаѕалыќтар. 
00.25 Новости.  00.50 “Телеблокнот”. 00.55 Музыка. 01.05 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

       Сәрсенбі  19  қазан
ҚАЗАҚСТАН

06.05, 17.30, 20.30, 00.30 “KAZNEWS”. 06.50 “Кґѕіл толќыны”.  
07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 М/с “Питер 
Пэн”. 10.25 М/с “Тобот”. 10.45, 22.00 Т/х “Айман&Шолпан”. 
11.35 “Айтуєа оѕай...”. 12.25, 01.15 Т/х “Жаѕа ќоныс”. 12.55, 14.55 
“KAZNEWS”.13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 23.00 Т/х “Келін”. 
15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 19.30 Т/х “Сурайя”. 
17.55, 02.40 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 18.15 Т/х “Санжар мен 
Ќайсар”. 18.45  М/с “Сəлем, Астана!”. 19.00 “Їзілді тїздіѕ бір 
гїлі”. 21.15 “Сўхбат”. 22.55 Д/ф “Ўлы дала ґсиеті”. 23.55 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  01.50 “Їзілді тїздіѕ бір гїлі”. 02.15 
“Журналисттік зерттеу”. 02.50 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 
03.20 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 

Сенбі   22  қазан

Жексенбі  23 қазан
ҚАЗАҚСТАН

06.05 “Біздіѕ концерт”. 07.10 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 09.00 Х/ф 
“Страшная красавица”. 11.00 Х/ф “Гражданка Катерина”. 14.50 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 18.30 “Ќазаќстаным, алєа” Алтынай Жорабаеваныѕ 
əн кеш.   21.00 “Портрет недели”. 22.10 Х/ф “Испанец”. 01.50 К/ф 
“Меніѕ інім”. 03.30-04.00 “КТК” ќоржынынан” ойын сауыќты 
баєдарлама.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Той заказ”. 
07.35 Т/х “Вероника Марс”. 08.20 “П@ytina”. 08.45 “Воскресные 
беседы”. 09.00 “Здоровье”. 10.10 “КАЗЛОТО”. 10.50 “Поле чудес”. 
12.00 “Басты баєдарлама”. 12.35 Т/х “Вероника Марс”. 13.35 “Кешкі 
кездесу”. 15.00 “Голос Казахстана”. 16.20 “Голосящий КИВИН-
2016”. 20.00 “Аналитика”. 21.00 “П@ytina”+. 22.00 “Той базар”. 

ЕВРАЗИЯ
07.00, 04.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Ќалжын ќоржыны”. 08.10 
“Əсем əуен”. 08.35 “Ас арќау”. 09.00 “ТВ Бинго”. 10.00 “Биле, 
Ќазаќстан!”. Дневник. 10.15 М/ф “Динофроз”. 10.40 М/ф 
“Щенячий патруль”. 11.05 Х/ф “Распрекраса”. 12.05 Х/ф “Дом 
крокодилов”. 13.45 Т/х “Сїйген жарым”. 15.15 “Ду-думан”. 16.30 

05.58 КР əнўраны. 06.00 “Əзіл студио”. 08.00 “Ризамын”. 09.00 
М/с “Ворнер”. 10.10 К/ф “Біз балалар їйіненбіз”. 12.00 Фестиваль 
“Бурабай əзіл фест”. 13.20 “Алдар Кґсе”. 15.00 “Ералаш”. 16.20 
М/ф “Рататуй”. 18.40 Х/ф “Бросок кобры-2”. 21.00 “Неге?”. 22.00 

ХАБАР

КТК

31 канал

06.05 “KAZNEWS”. 06.40, 01.30 “Ќазаќстан эстрада 
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 07.30 “Кґѕілашар”. 
09.00 “Бїгін жексенбі”. 11.15 “Білгірлер бəйгесі”. 12.00 “Сəлем, 
Ќазаќстан!”. 13.25 “Дара жол”. 14.55 Т/х “Жарыќ”. 17.55 
“Жайдарман” Республикалыќ жоєары лига. 20.00 “Апта. кz”. 
21.00 “МУЗАРТ LIVE”. Мега-жоба. 22.35 “Серпіліс”. 23.25 К/ф 
“Ќауын”. 00.40  “Ой-толєау”. 

08.00 “Суперпапа”. 08.40 М/ф “Достар ќаласы”. 09.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 10.00 “Теѕгемания”. 10.15 “Ел аузында”. 
11.00, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.00 Бірегей. Алтыншаш 
Жаєанова. 13.40 М/ф “Зима в Простоквашино”. 14.00 М/ф “Жил-
был пёс”. 14.20 Т/с “Обучаю игре на гитаре”. 16.45 “Теѕгемания”. 
17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Избранное за неделю”. 
20.45 “Новый курс”. 22.00 “Ой мен ойын” шоуы. 22.50 “Аналар”. 
23.10 К/ф “Жоєалєан баќ”. 01.00 Т/х “Байдыѕ ќызы”.

АСТАНА

Жұма  21 қазан
ҚАЗАҚСТАН

06.05, 17.30, 20.30, 00.40 “KAZNEWS”. 06.50 “Кґѕіл толќыны”.  
07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 “МУЗАРТ 
LIVE”. 10.10 М/с “Питер Пэн”. 10.35 М/с “Тобот”. 10.55 Т/х 
“Айман&Шолпан”. 11.40 “Ќоєамдыќ кеѕес”. 12.25, 01.25 Т/х 
“Жаѕа ќоныс”. 12.55, 14.55 “KAZNEWS”.13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 
14.10, 23.25 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 
19.30 Т/х “Сурайя”. 17.55 “Бїгінгі кїнніѕ батырлары”. 18.05 Т/х 
“Санжар мен Ќайсар”. 18.35 М/с “Ертегілер еріне саяхат”.  18.45 
“Жан жылуы”. 19.05 “Иман айнасы”. 21.00 “Парламент”. 21.15 
“Айтуєа оѕай”. 22.00 “Сəлем, Ќазаќстан!”. 00.20 “Ќылмыс пен 
жаза”. 01.10 “Парламент”. 01.55 “Жан жылуы”. 02.15 “Иман 
айнасы”. 02.35 “Дауа”.  03.05 “Ќылмыс пен жаза”. 03.30 “Ќазаќстан 
эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 

06.00 “Əйел сыры”. 06.45 “Жўма уаєызы”. 07.00 Жаѕалыќтар. 07.10 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 10.00 
“Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 12.30 06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Киелі 

07.05 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 07.25 “Сарай ханымдары”.  
08.10 Жаѕалыќтар. 08.35 Т/х “Шырєалаѕ”. 09.50 Т/с “Ищейка”.  
12.00 Новости. 12.45 “Наша правда”. 13.50 “Семейные драмы”. 
14.50 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 15.50 Т/х “Махаббат мўѕы”. 
17.30 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 19.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 
20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Наша правда”. 22.40 
Х/ф “Гражданка Катерина”. 02.25 “Сарай ханымдары”. 03.10 
Жаѕалыќтар. 03.35-04.00 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты 
баєдарлама.ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 “Отбасы. Келін ененіѕ топыраєынан”. 07.20, 20.00, 00.00 
Жаѕалыќтар. 07.50, 20.30, 00.30 Новости “20:30”. 08.20, 22.00 
“Кош келдіѕіз!” ситуациялыќ комедия. 09.00 Т/с “Украденная 
жизнь”. 10.00 Т/с “Фериха”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10, 
19.00 Т/х “Ќыз аќысы”. 13.10 Т/х “Əулет”. 14.10 Т/с “Самара”. 
16.30 “Инвестиция жəне даму”. 16.40 “Отбасы. Ќайын жўрт”. 
17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 23.00 Т/с “Дурная кровь”. 
23.50 “Территория технологии”. 01.00 “Теѕгемания”. 01.15 Т/х 
“Байдыѕ ќызы”.  

АСТАНА

07.02 “Біздіѕ їй”. 07,40 “Продвопрос”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.10, 
22.30 Т/с “Осколки”. 11.00, 01.05 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 

 ҚАЗАҚСТАН

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Модный приговор”. 07.00 “Идеальный 
ремонт”. 07.50 Т/х “Вероника Марс”. 08.35 “П@ytina”. 09.00 
“Смак”. 09.40 Х/ф “Ищу попутчика”. 11.40 “Фабрика грёз”. 12.00 
“112. Неделя”. 12.25 Т/х “Вероника Марс”. 13.25 “Той базар”. 

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 “Ризамын”. 09.00 
“1001 анекдот”.  10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 М/ф “Горбун из 

ЕВРАЗИЯ

06.05, 20.30, 00.05 “KAZNEWS”. 06.40, 02.30 “Ќазаќстан эстрада 
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 08.15 М/с “Дара мен 
достары”. 09.00 “Сенбілік таѕ”. 10.10 “МУЗАРТ LIVE”. Мега-жоба. 
11.40 “Əзіл əлемі”. 12.00 “Ас болсын!”. 12.35 “Балапан жўлдыз”. 
Жас таланттарєа арналєан ґнер додасы. 13.40 “Ой-толєау”. 14.30 
“Еліме деген ґсиет”. Айгїл Елшібаеваныѕ концерті”. 15.30 Т/х 
“Жарыќ”. 18.35 “МУЗАРТ LIVE”. 18.45 Киноконцерт. 20.05 
“Медицина саласындаєы жетістіктер”. 21.05 “Дара жол”. 22.35 
“Кґѕілашар”. 00.40 Кґркем фильм “Алабґтен ереже”.

07.05  К/ф “Аумалы-тґкпелі заман”. 08.00 Т/х “Таєдырмен тартыс”.  
08.30 Д/ф “Əйелдер боксы: Ќўрбылас оќиєасы”. 09.00 “Басты 
рґлде”. 09.30 “Instалайыќ”. 10.00 “Семья”.  12.00 Новости. 12.45 
“Наша правда”. 13.50 “Барышня-крестьянка”. 14.30 “Кґріпкел”. 
15.50 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 16.50 “Instалайыќ”. 17.25 “Басты 
рґлде”. 17.50 Т/х “Шырєалаѕ”. 20.05 “Дала дауысы” кїнделігі. 
21.00 “Другая правда”. 22.00 “Я стесняюсь своего тела”. 22.30 
“Другая правда”. 01.20 “Кґріпкел”. ХАБАР

07.00, 03.00 ЌР əнўраны. 07.02 “Ќалжын ќоржыны”. 08.30 
“Ќызыќ TIMES”. 09.35 “Биле, Ќазаќстан!”. Дневник. 09.50 
М/ф “Со склонов Кокурико”. 11.20 Х/ф “Дети шпионов-3: Игра 
окончена”. 12.50 Т/х “Сїйген жарым”. 14.40 Танцевальное шоу 

08.00 Жаѕалыќтар. 08.30 Новости “20:30”. 09.00 Т/с “Украденная 
жизнь”. 10.00 “Теѕгемания”. 10.15 “Ќош келдіѕіз” ситуациялыќ 
комедия. 11.00, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.00 К/ф “Соѕєы сəт”. 
14.10  М/ф “Ну, погоди!”. 14.20 Т/с “Обучаю игре на гитаре”. 16.45 
“Теѕгемания”. 17.00, 21.10 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Біздіѕ 
уаќыт”. 20.45 “Біздіѕ ауыл”. 22.10 “Ел аузында”. 23.10 Комедия 
“Полосатый рейс”. 01.00 Т/х “Байдыѕ ќызы”. 

АСТАНА

31 канал

КТК

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.55 Новости. 
10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Жаса, меніѕ елім!”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.30 
“Телеблокнот”. 11.35 Музыка.11.45 Телехикая. 12.35 Деректі фильм. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Новости. 13.30 “Балаларєа базарлыќ”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”. 14.05-17.50- 
техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 
18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 
Музыка. 19.15 Телехикая.  20.00  Жаѕалыќтар. 20.25 Новости.  
20.50 “Телеблокнот”. 20.55 “Денсаулыќ”. 21.15 “Тараз кз”.   21.35 
“Телемаркет”.  21.40 “Телеблокнот”.  21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 Кґркем фильм. 23.25  Телехикая. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.25 
Новости.  00.50 “Телеблокнот”. 00.55 Музыка. 01.05 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы. 

09.05 Жаѕалыќтар. 09.30 Новости. 09.55 “Ол жəне ґмір”. 
10.15 “Балаларєа базарлыќ”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 Музыка. 10.50 “Денсаулыќ”. 11.10 “Сґз жебе”. 
11.35 “Сґз маржан”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Бірінші студия”. 
12.10 “Отбасылыќ фильм”. 13.10 “Сіз не дейсіз”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Межпрограммка”.  14.00-16.00- техникалыќ їзіліс.   16.05 
“Телеблокнот”. 16.10 “Балаларєа базарлыќ”. 17.00 Телехикая.  17.55 
“Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата  əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25 
“Бірлігіміз жарасќан”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”.  
19.00 “Апта жаѕалыќтары”. 20.00 Телехикая. 20.40 Деректі фильм. 
21.20 “Жамбылспорт”. 21.30 “Телемаркет”.  21.35 “Телеблокнот”. 
21.40 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік 
баєдарлама. 00.55 Аѕдатпа, əнўран. 01.00 Арнаныѕ жабылуы.  

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
09.00 Əнўран. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 Деректі фильм. 
09.55 “Балаќай”. 10.10 “Ел мерейі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 Музыка. 10.45 “Бірлігіміз жарасќан”. 11.05 
“Сыр-перне”. 11.35 “Сґз маржан”.  11.40 “Телеблокнот”. 11.45 
Кґркем фильм. 13.00 “Жамбылспорт”. 13.10 Деректі фильм. 13.50 
“Телемаркет”.  14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 
16.10 “Балаларєа базарлыќ”. 17.00 Телехикая. 17.55 “Телеблокнот”. 
18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Закон и общество”. 18.25 
“Кїй кїмбірі”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”.  19.00 
“Айша бибі”. 19.30 “Тіл саќшысы”. 20.05 “Арнайы репортаж”.  
20.25 Телехикая. 21.20 “Кримрадар”. 21.30 “Телемаркет”. 21.35 
“Телеблокнот”. 21.40 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 
Концерттік баєдарлама. 00.55 Аѕдатпа, əнўран. 01.00 Арнаныѕ 
жабылуы.                 
           (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

“Все мы люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.10 “Правда”. 
15.15 Т/с “Идеальная жертва”. 16.20 “Давай поженимся!”. 17.35 
“Пусть говорят”. 18.50 Т/с “Ради любви я всё смогу”. 20.00 
“Главные новости”. 20.55 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 22.00 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 Т/с 
“Забудь и вспомни”. 02.00 “П@ytina”. 02.20 ”Басты патруль”. 02.30 
“Басты жаѕалыќтар”. 03.05 “Əйел сыры”.

“Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “И всё-таки я люблю”. 15.00 
“Важно знать”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 Т/х “Зауал”. 16.35, 
23.25 Д/ф “Таєдыр тартысы”.  17.10 “ЕХРО-энергия будущего”. 
17.15 “Біздіѕ їй”. 18.00 “Білу маѕызды”. 18.15 Т/х “Ќыз жолы”. 
19.00, 00.30, 02.00 Жаѕалыќтар. 19.35 “Негізінде”. 20.30 “ЕХРО-
болашаќ энергиясы”. 20.35 “Ќайсар жандар”. 21.00 “Итоги дня”. 
21.35 “По сути”. 21.40 Т/с “Такая работа”. 

“Ералаш”. 13.45 Т/с “Мамочки”. 14.15 Т/с “Городские легенды”. 
15.10 Т/с “Баќытты болєым келеді”. 16.10 Т/х “Киелі неке”. 
18.10 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 19.05 “Келіндер 
бəйгесі”. 20.00 “Информбюро”.  21.00 Т/с “Мамочки”. 22.40 Т/х 
“Ертугрул-2”. 23.40 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
00.30 Т/с “Красотка Ляля”. 01.30 “Ќазаќша концерт”. 03.10 “Шоу 
100 %. 04.00 М/с “Ворнер”. 

Т/х “Джодха жəне Акбар”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 “Все мы 
люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.10 “Правда”. 15.15 Т/с 
“Идеальная жертва” (закл. сер.). 17.25 “Жди меня”. Казахстан. 18.35 
“Евразия лото”. 18.45 “Поле чудес”. 20.00 “Главные новости”. 20.55 
Т/х “Джодха жəне Акбар”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х 
“Єажайып жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 Ночь больших кулаков! M1 
CHALLENGE 71”. 02.50 “П@ytina”. 03.10 “Басты патруль”. 03.20 
“Басты жаѕалыќтар”. 03.55 “Əйел сыры”. 04.40 “Той заказ”.

14.25 “П@ytina”. 15.05 Т/с “Любимая учительница” (закл. сер.). 
18.35 “Кешкі кездесу”. 20.00 “Первая программа”. 21.00 “Голос 
Казахстана”. 22.30 “Басты баєдарлама”. 23.05 Т/х “Єажайып жан”. 
00.00 “Ледниковый период”. 02.40  “112. Неделя”. 03.00 “Кешкі 
кездесу”. 04.00 “Модный приговор”.

“Биле, Ќазаќстан!”. 16.30 Реалити-шоу “Экспедиция 25”. 17.00 
Айгїл Иманбаеваныѕ “Сен єана” атты əн кещі. 18.50 “Ду-думан”. 
20.00 “Бенефис-шоу”.  20.00 Аќпарат арнасы - “7 кїн”. 22.00 Х/ф 
“Выхода нет”. 23.40 Т/с “Дворец Абдин”. 00.40 Т/х “Əселдіѕ 
ќўрбы-ќўрдастары”. 02.30 “Ќазаќстан театры”.

Нотр Дама”. 12.10 “Марафон келіѕдер бəйгесі”. 15.30 “Фартовые 
деньги”. 16.00 “Ералаш”. 16.30 М/ф “Рататуй”. 18.45 Х/ф “Бросок 
кобры”. 21.00 “Айта берсін”. 22.00 Фестиваль “Бурабай əзіл фест”. 
23.20 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 00.00 Х/ф “Бросок 
кобры-2”. 01.50 “Ќазаќша концерт”. 04.30 М/с “Ворнер”.

келеді”. 16.10  Т/х “Киелі неке”. 18.10 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 19.05 “Келіндер бəйгесі”. 20.00 “Информбюро”. 
21.00 Т/с “Мамочки”. 22.40 Т/х “Ертугрул-2”. 23.40 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 00.30 Т/с “Красотка Ляля”. 01.30 
“Ќазаќстан концерт”. 02.20 “Шоу 100%”. 03.00 М/с “Ворнер”.

энергия будущего”. 18.00 “Білу маѕызды”. 18.15 Т/х “Махаббатым 
жїрегімде”. 19.00, 00.25, 01.50 Жаѕалыќтар. 19.35 “Негізінде”. 
20.40  “ЕХРО-болашаќ энергиясы”.20.45 “Ќайсар жандар”. 21.00 
“Итоги дня”. 21.35 “По сути”. 21.40 Т/с “Такая работа”. 00.55  Д/ф 
“Ґмір сабаќтары”. 02.20 Д/ф “Сотќа жеткізбей”.

15.15 Т/с “Идеальная жертва”. 16.20 “Давай поженимся!”. 17.35 
“Пусть говорят”. 18.50 Т/с “Ради любви я всё смогу”. 20.00 
“Главные новости”. 20.55 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 22.00 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 Т/с 
“Забудь и вспомни”. 02.00 “П@ytina”. 02.30 ”Басты патруль”. 02.30 
Жаѕалыќтар. 03.05 “Əйел сыры”.

11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 13.45 Т/с “Мамочки”. 14.15 
Т/с “Городские легенды”. 15.10 Т/х “Баќытты болєым келеді”. 
16.10 Т/х “Киелі неке”. 18.10 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 19.05 “Келіндер бəйгесі”. 20.00 “Информбюро”.  21.00 
Т/с “Мамочки”. 22.40 Т/х “Ертугрул-2”. 23.40 “Алдараспан, 
шаншар, нысана кїнделігі”. 00.30 Т/с “Красотка Ляля”. 01.30 
“Ќазаќша концерт”. 02.20 “Шоу %”. 03.00 М/с “Ворнер”. 

я люблю”. 15.00 “Народный контроль”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 
15.45 Т/х “Зауал”. 16.35, 23.25 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 17.10 
“ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 18.00 “Біздіѕ назарда”. 18.15 Т/х 
“Ќыз жолы”.  19.00, 00.30, 02.00 Жаѕалыќтар. 19.35 “Негізінде”. 
20.25 “ЕХРО-энергия будущего”. 20.30 “Ќайсар жандар”. 21.00 
“Итоги дня”. 21.35 “По сути”. 21.40 Т/с “Такая работа”. 01.00 Д/ф 
“Ґмір сабаќтары”. 02.30 Д/ф “Сотќа жеткізбей”.

“Все мы люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.10 “Правда”. 
15.15 Т/с “Идеальная жертва”. 16.20 “Давай поженимся!”. 17.35 
“Пусть говорят”. 18.50 Т/с “Ради любви я всё смогу”. 20.00 
“Главные новости”. 20.55 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 22.00 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 Т/с 
“Забудь и вспомни”. 02.00 “П@ytina”. 02.20 ”Басты патруль”. 02.30 
“Басты жаѕалыќтар”. 03.05 “Əйел сыры”.

11.30, 19.40 Т/х “Аќылдыѕ кілті. Ґмірдастан”. 12.30 “Магия 
кухни”. 13.00 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 Т/с “Битва 
за Севастополь”. 15.00 “Народный контроль”. 15.15 “Кґѕіл 
толќыны”. 15.45 Т/х “Зауал”. 16.45 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 17.20 
“ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 17.40 “Ґмір жолы”. 18.00 “Біздіѕ 
назарда”. 18.15 “Компромат”. 19.00 Жаѕалыќтар. 20.25 “ЕХРО 
-энергия будущего”. 20.30 “Арнайы хабар”. 21.00 “Итоги дня”.  
21.40 Т/с “Такая работа”. 23.25 Х/ф “Просто друзья”. 01.35 Д/ф 
“Сотќа жеткізбей”.

неке”. 10.00 Т/х “Баќытты болєым келеді”. 11.00 М/ф “Горбун из 
Нотр Дама”. 12.50 “Ералаш”. 14.30 Т/с “Городские легенды”. 15.20 
Т/х “Баќытты болєым келеді”. 16.20 Фильм-концерт “Той думан”. 
19.05 “Келіндер бəйгесі”.  20.00 “Информбюро”.  21.00 Х/ф 
“Бросок кобры”. 23.25 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
00.30 Т/с “Красотка Ляля”. 01.30 “Ќазаќша концерт”. 02.20 “Шоу 
100 %”. 03.00 М/с “Ворнер”. 

Реалити-шоу “Экспедиция 25”. 17.00 “Компромат”. 18.00 “Ќызыќ 
TIMES”. 19.15 Танцевальное шоу “Биле, Ќазаќстан!”. 21.00 
Аналитическая программа “7 кїн”. 22.00 Премьер-лига. Астана 
-Актобе”. 00.00 Х/ф “Мальчик в девочке”. 01.40 Т/х  “Əселдіѕ 
ќўрбы-ќўрдастары”. 

23.00  Т/х “Єажайып жан”. 00.00 Х/ф “Метро”. 02.30 “П@ytina”+. 
03.15 “Той базар”. 04.00 “Модный приговор”. 

Дайджесты “Кґѕіл толќыны”. 23.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 01.30 “Ќазаќша концерт”. 04.30 М/с “Ворнер”.

01.35 Т/х “Жаѕа ќоныс”. 02.10 “Серпіліс”. 02.55 “Бїгінгі 
кїнніѕ батырлары”.03.05 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев. 03.35 “Тəуелсіздік тірегім”. 04.00 Əнўран.


