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АУДАН ƏКІМІ ЎЛЫ ОТАН СОЄЫСЫНЫЅ 
АРДАГЕРІН ЌАБЫЛДАДЫ

Сейсенбі, 12 мамыр күні аудандық әкімшілікте 
бесінші сайланған Байзақ аудандық мәслихатының 
“Аумақты экономикалық дамыту, қаржы, бюджет, 
әкімшілік  аумақтық  құрылым ,  адам  құқығын 
қорғау мәселелері және жер учаскелерін сатып 
алу туралы шарттар жобаларын қарау” жөніндегі 
тұрақты комиссиясының мәжілісі болып өтті. 

Оны аталмыш комиссияның төрағасы Н.Тлепов 
ашып, жүргізіп отырды. Мәжілістің күн тәртібіндегі 
басты  мәселе  - ауданның  2014 жылға  арналған 
бюджетінің орындалуы туралы мәселе бойынша аудан 
әкімдігі қаржы бөлімінің басшысы Ж.Құмғанбаев 
баяндама жасады. Жұманғали Серікбайұлы бюджет 
қаражатының игерілу деңгейі жөнінде егжей-тегжейлі 
айтып  бергеннен  соң ,  мәжіл іске  арнайы  келіп 
қатысып отырған Жамбыл облысы бойынша тексеру 
комиссиясының мүшесі Ермек Қарабаев ауданның 
2014 жылғы  бюджетінің  атқарылуын  сараптап , 
тиісінше нәтижелерін сөз етті. 
Мұнан кейін жарыссөзге шыққан аудан әкімдігі 

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы Ә.Саққұлова,  сәулет және қала 
құрылысы  бөлімін ің  басшысы  Т .Бибосыновтар  
өз  салалары  бойынша  атқарылған  жұмыстар , 
оған  жұмсалған  қаражат  жайында  айтып  берді .  
Соңында күн тәртібіндегі мәселе бойынша қаулы 
қабылданды. 

                                                         Өз тілшіміз.

С.Қалмұратов,
“Ауыл жаңалығы”.

7 -мамыр  күн і  Елордамыз 
А с т а н а д а  Қ а з а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  О т а н 
қ о р ғ а у шы л а р  к ү н і  ж ә не 
Ұлы Жеңістің  70 жылдығына 
орай  Елбасы ,  Жоғары  Бас 
қолбасшы  Н.Ә.Назарбаевтың 
қатысуымен өте жоғары деңгейде 
ұйымдастырылып , өткізілген 
әскери шеруді қалың жұртшылық 
теледидар арқылы тамашалап, 
газет -жорналдардан  кеңінен 
мәлімет алғаны белгілі.
Кейбір  деректер  бойынша 

бұл  әскери  шеруге  Қарулы 
К ү ш т е р і м і з д і ң  ә с к е р и 
қызме тш і лер і  мен  ә с к ери 
техникасы рекордтық көлемде 
(нақтырақ  айтқанда  5000-ға 
жуық әскери қызметші, 200 дана 
шамасында қару-жарақ пен әскери 
техника ,  әскери  авиацияның 
7 0  ұш а ғы  мен  т і к ұш а ғы ) 
қатыстырылған.
Міне, сол көптен күткен айтулы 

тарихи шараға облысымыздан 
17 соғыс ардагері арнайы шақыру 
алып, барып қайтқан болатын.
Үлгілілік Базарбай Қалдыбаев 

ағамыз сол бақытты ардагерлердің 
бірі. Егемен еліміздің төрінде дүркіреп 
өткен Ұлы Жеңіс мерекесінің бел 
ортасында болып қайтқан соғыс 
батырын өткен бейсенбіде аудан 
әкімі М.Шүкеев қабылдады.
Дәстүрл і  аман -саулық ,  қос 

мерекелік құттықтаулардан соң қарт 
жауынгер Базарбай аға және ол кісінің 
өмірлік жолдасы, көп балалы ана 
Нағима апай (Астанадағы мерекелік 
шараларға ертіп жүруші ретінде бірге 
барып қайтқан) әсем Астана қаласын, 
орталық алаңда өткен әскери шеруді 

МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕГЕ 
АРНАЛДЫ

тамашалаудан, жалпы ұлы мерекеге 
орай ұйымдастырылған шаралардан 
алған ұмытылмас әсерлерімен бөлісе 
келе, осындай игі істерді қолға 
алып, жүзеге асырып келе жатқан 
Елбасыдан бастап, облыс, аудан 
басшыларына алғыс сезімдерін 
жеткізді.
Өз кезегінде аудан әкімі Мұратхан 

Жүнісәліұлы Базарбай ағамызға 
Елбасы  атынан  келген  Құрмет 
грамотасының мәтінімен таныстырды, 
аудан жұртшылығы атынан құтты 
болсын айтып, ізгі тілегін білдірді.

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

МЕМЛЕКЕТТІК 
НАГРАДАЛАРЫМЕН НАГРАДТАУ 

ТУРАЛЫ ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Мемлекетке сіңірген еңбегі, белсенді қоғамдық 

қызметі үшін және 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70-жылдығына орай, соғысқа 
қатысушылар мен тылдағы еңбеккерлер Қазақстан 
Республикасының  мемлекеттік  наградаларымен 
наградталсын:

“ЕРЕН ЕҢБЕГІ ҮШІН” медалімен
Рыспаев  Сауытбек  - соғыс ардагері , Жамбыл 

облысының Байзақ ауданы;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
Құрмет грамотасымен

Қалдыбаев Базарбай - соғыс ардагері, Жамбыл 
облысының Байзақ ауданы.

2.Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаев.
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МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕГЕ 
Ауд а н дыќ  ə к і м д і к т еАуд а н дыќ  ə к і м д і к т е

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

Кеше ,  аптаныѕ  жўмасы 
кїні аудан орталыєындаєы 
Сарыкемер орта мектебініѕ 
м əж і л і с  з а лын д а  «Нў р 
Отан» партиясы  аудандыќ 
филиалыныѕ кезектен тыс ХVІІ 
конференциясы болып ґтті. 
Конференцияєа «Нўр Отан» 

партиясы облыстыќ филиалы 
Саяси Кеѕесініѕ мїшесі Ернўр 
Мадияров, аудандыќ партия 
филиалы  Саяси  кеѕесініѕ 
мїшелері, облыстыќ, аудандыќ мəслихат депутаттары, 
бастауыш партия ўйымдарынан сайланєан делегаттар, 
«Жас Отан» Жастар ќанатыныѕ белсенділері, сонымен 
ќатар, аудандыќ бґлім мен мекеме басшылары жəне 
жергілікті бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ґкілдері 
ќатысып отырды. 
Конференция жўмысын басќаруды делегаттар тґралќа 

мїшелеріне тапсырды.  Аталєан жиынєа «Нўр Отан» 
партиясы аудандыќ филиалы тґраєасыныѕ бірінші 
орынбасары Нўржан Тлепов тґраєалыќ етті.
Конференцияныѕ жўмысшы органдары сайланып, 

хатшылыќ, мандат жəне редакциялыќ комиссиялардыѕ 
ќўрамына сайланєан делегаттар ґз ќызметтеріне кірісті.
Конференцияныѕ кїн тəртібіне Елбасы  Н.Ə.Назарбаевтыѕ  

«Нўрлы жол – болашаќќа бастар жол» атты Ќазаќстан 
халќына арнаєан Жолдауына сəйкес, ауданда  шаєын жəне 
орта бизнесті дамыту бойынша атќарєан жўмыстары 
жґнінде аудан əкімдігі кəсіпкерлік жəне ґнеркəсіп бґлімініѕ 
басшысы, партия мїшесі Досмўханбет Наурызбаевтыѕ есебі 
мен  «Нўр Отан» партиясы Жамбыл облыстыќ  филиалыныѕ  
кезектен тыс ХVI  конференциясына делегаттар сайлау 
туралы мəселелер ўсынылып, бірауыздан бекітілді.
Кїн тəртібіндегі бірінші мəселе бойынша аудан əкімдігі 

кəсіпкерлік жəне ґнеркəсіп бґлімініѕ басшысы, партия 
мїшесі Досмўханбет Наурызбаев баяндама жасады. Ґз 
сґзін: «Ќазаќстан Республикасы Президенті, Елбасымыз 
Н.Назарбаев халыќќа жыл сайынєы дəстїрлі Жолдауын 
жолдайтыны бəрімізге белгілі. Биылєы жылы да біздерге 
жарќын болашаќќа жол ашатын «Нўрлы жол – болашаќќа 
бастар жол» атты Жолдауды талќылап, оны ґз ґмірімізге 
жол бастайтын ќўрал есебінде кїнделікті тіршілігімізде 
ќолданып келеміз. Біздіѕ істеп жатќан еѕбегіміз, жеткен 

жетістіктеріміз соныѕ айєаєы десем жаѕылыспаєан болармын. 
Осы орайда, аудан əкімдігі кəсіпкерлік жəне ґнеркəсіп 
бґлімініѕ жўмысына біраз тоќтала кетсем деймін»-деп бастаєан 
Досмўханбет Ќалмаханбетўлы осы салада атќарылып жатќан 
жўмыстарєа жан-жаќты тоќталды. 
Конференция делегаттарыныѕ ґкілеттіктерін бекітіп алу їшін 

хабарлама жасауєа конференциядаєы мандат комиссиясыныѕ 
тґраєасы Ержан Абилдаев шаќырылды.
Кїн тəртібіндегі мəселелер бойынша жасалєан баяндамаларєа 

пікір білдіріп, талќылау їшін жарыссґзге «Əулие-Ата- Феникс» 
ЖШС-ніѕ директоры  Фарида Жїнісова, Ќызыл жўлдыз  
ауылдыќ округініѕ  əкімі Ґсер Нўрбаев,  Мырзатай ауылдыќ 
округініѕ əкімі Нўрахан Абдуалиевтер шыєып, ґз салалары 
мен елдімекендерде атќарылып жатќан ауќымды жўмыстар 
жайын сґз етті. 
Тґраєа Нўржан Сейдазымўлы кїн тəртібіндегі екінші - «Нўр 

Отан» партиясы облыстыќ филиалыныѕ кезектен тыс ХVI 
конференциясына делегаттар сайлау мəселесі бойынша партия 
Жарєысыныѕ 9.6-бабына сəйкес, аудандыќ партия ўйымыныѕ 
атынан делегаттар сайлануы керектігін, облыстыќ партия 
филиалы Саяси Кеѕесі Бюросыныѕ ќаулысымен бекітілген 
ґкілдік нормасына сай, 290 партия мїшесінен 1 делегаттан 
сайлануы тиіс екендігін, делегаттардыѕ тізімініѕ жобасы алдын-
ала таратылып берілгендігін атап ґтіп, тізім бойынша дауысќа 
салуды ўсынды. 
Облыстыќ  партия  филиалыныѕ  кезектен  тыс  ХVI 

конференциясына аудандыќ партия ўйымыныѕ атынан 
ўсынылєан 17 делегат тізімге сəйкес бірауыздан сайланды. 

«Нўр Отан» партиясы аудандыќ филиалыныѕ кезектен тыс 
ХVІІ конференциясыныѕ ќарауына ўсынылєан мəселелер 
толыєымен ќаралып, тиісті ќаулылар ќабылданєан соѕ партия 
Əнўраны орындалды.

ЕЛ ЕЅБЕГІН ЕСЕЛЕУ ЖОЛЫНДА



««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 16  мамыр   2015  жыл

«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ» ÌÀÌÀÍÄÛҒÛÍÀ 
ØÀҚÛÐÀÌÛÇ !

Жаѕа формацияда əрбір тўлєаныѕ 
жекелік ерекшелігін ескеру, ќабілетіне 
жəне тўлєалыќ баєыттылыќ ыќпалына 
ќарай жаєдай туєызу-білім беру 
саласындаєы кґкейкесті мəселеніѕ 
бірі. Осы мəселе аясында «Педагогика 
жəне психология» мамандыєы ќазіргі 
заман талабына сай сўранысќа ие 
мамандыќтардыѕ бірі десек болады. 
Ќазаќстанда  тоєыз  мыѕнан  аса 
мектепте їш миллиондай оќушы бар 
десек, ол саладаєы педагог-психолог 
мамандар аса ќажет екені ґз-ґзінен 
белгілі. Келешекте Ќазаќстанныѕ əр 
ўлттыќ мектебiнде педагог-психолог 
маманы болуєа тиiстi. Əзірге тоєыз 
мыѕдай педагог-психологты ќажет 
ететін, елімізде оныѕ їштен біріндей 
єана болатын маман бар.
Педагог-психолог мамандыєыныѕ 

басты міндеті – əлемніѕ гуманитарлыќ 
б а єы т т а є ы  к ə с і б и  к е л б е т і н 
ќалыптастыру  болып  саналады . 
Мўндай маман иесі тек пəн оќытушысы 
єана  емес ,  сондай-аќ  ол  зиялы 
єалым, мəдениет бастауларына ќайта 
оралушы философ, білім алушыныѕ 
ішкі сўхбатына белсенді араласып, ґз 
даусын естуге кґмектесетін ґсиетті 
сґздіѕ иесі.
ТИГУ  а я сында єы  «Педа го г 

–психолог» мамандарын дайындау 
барысында оларды іргелі жəне кəсіби 
біліміне ќарай, кїнделікті ґзгеріске 
ўшырайтын  еѕбек  нарыєыныѕ 
жаєдайына жəне мамандардыѕ кəсіби 
деѕгейініѕ талаптарына тез бейімделе 
алатындай етіп іріктеп алады.

5В010300-«Педагогика  жəне 
психология» мамандыєы бойынша 

студенттерд і  дайындау  Тараз 
инновациялыќ - г уманит арлыќ 
университетінде  2008 жылдан  
жїргізіледі. Дəріс ќазаќ жəне орыс 
тілдерінде ґткізіледі. Оќу мерзімі 
кїндізгі бґлімде-4 жыл, сыртќы  
бґлімде: орта мектептен кейін оќу 
мерзімі -5 жыл, орта кəсіптік білімнен 
кейін-3 жыл, жоєары оќу орнынан 
кейін-2 жыл.

5В010300-«Педагогика  жəне 
психология»  мамандыєы бойынша 
оќу  бітірген  тїлектерге   білім 
бакалавры академиялыќ дəрежесі 
беріледі.

«Педагогика жəне психология» 
каф ед р а сынд а  3  п ед а го г и ка 
єылымыныѕ  докторлары: Сарыбекова 
Ж.Т., Ким В.А., Салимбаев О.С., 5  
педагогика єылымыныѕ кандидаттары: 
Сарыбеков Ќ-Д.Н., Нўрабаева Л.С., 
Молдаќасов Р.Б., Мусаева  С.А., 
Ходжагельдиева З.М. аєа оќытушылар: 
Шокалакова С.Б., Сыдыкова Ќ.Ґ., 
Тагаева С.А., Умеева Ш.Ж.,  Даникеева 
А.Б., Аязбаева М.С. оќытушылар:  
Фатихова Н.А., Таджибаева Ж.С. , 
Жумагулова А.Т ќызмет атќарады. 
Педагог-психолог мамандыєыныѕ 

басты міндеті – əлемніѕ гуманитарлыќ 
б а є ы т т а є ы  к ə с і б и  к е л б е т і н 
ќалыптастыру болып саналады. Ол 
жалпы адамзаттыќ ќўндылыќтардыѕ 
тасымалдаушысы, ґзініѕ ґмірлік 
жəне  кəсіби  маєынасын  тауып , 
жїзеге асыруєа жəне оны ґзгелердіѕ 
жасауына кґмектесетін педагог-
психологтардыѕ алєышарттарын 
болжайды. ТИГУ «Педагогика жəне 
психология» мамандарын дайындау 

барысында  білімгерлерді  заман 
талабына сай ґзгеріске ўшырайтын 
еѕбек нарыєыныѕ жаєдайына тез 
бейімделе алатындай етіп даярлайды.
Адам бойындаєы ешќандай аспаппен 

ґлшеп болмайтын асыл ќасиет – 
адамгершілік нəрін адам бойына 
сіѕіру. Содан кейін єана еліміздіѕ 
болашаєы – жастарєа білім беру 
жолындаєы  тəрбие .  Əр  жастыѕ 
санасын білім нəрімен сусындатып, 
оны ары ќарай тереѕдете жалєастырып, 
ќазіргі заманныѕ талабына сай етіп 
даярлау, т.б. Бўлардыѕ бəрі – педагог-
психологтыѕ ќызметі. Міне, осындай 
тїзу жолдан шыєып кетпес їшін 
арнайы педагог-психологтардыѕ 
кеѕесіне сїйенеміз, їйренеміз жəне 
ґзгеге їйретеміз.
М а м а н д ы ќ  т а ѕ д а у д а 

Ж.Аймауытовтыѕ  жастарєа  айтќан  
аќылы: «Мамандыќтыѕ  жаманы  
жоќ,  біраќ  мўныѕ  кез  келгеніне  
икемділік  ќажет.   Бўл – жай  кїнелту,  
тамаќ  асыраудыѕ  жолы  емес, їлкен  
ґнерді, зор  шеберлікті  ќажет  ететін  
нəрсе.  Кімде-кім  ґзіне  біткен  
ыѕєайына ќарай  ґз жолымен  ќызмет 
етсе,  ґз басына да,  əлеуметке де 
їлкен пайда келтірмек». Сондыќтан 
бітіруші жастарды заман талабына 
сай ,  болашаєы  жарќын ,  бїгінгі 
таѕдаєы сўранысќа ие «Педагогика 
жəне психология» мамандыєына 
шаќырамыз.

«Педагогика жəне психология»  
кафедрасыныѕ оќытушылары.

Д.Мўратбеков,
ЌР  АШМ  ВБ  жЌ  Комитет ін іѕ 

БАА инспекциясыныѕ бас маманы, 
мемлеке т т і к  в е т еринариялыќ -
санитариялыќ инспекторы.

Ќўтыру – орталыќ ми жїйке жїйесін 
заќымдайтын  аса  ќауіпті  жўќпалы 
вирустыќ ауру. Бўл індетпен адам жəне 
барлыќ мал тїлігі ауырады.
Ќўтыру сїзілетін вирус ќоздырады. 

Ол  орталыќ  нерв  жїйесінде  оныѕ 
клеткаларында  ґніп ґседі де, оларды 
заќымдайды. Бўл вирус ыстыќќа ґте 
тґзімсіз келеді, 60-70 градуста ол 30 
минут ішінде ґледі, ал 100 граудста 2 
минуттан кейін уыттылыєын жоєалтады. 
Оныѕ  уыттылыєы  0,5 % фенолда ,  4 
градус жылылыќта 2 ай ішінде, ал 1% 
формалинде  -24 саєатта  жойылады . 
Ал ќоздырєышы керісінше суыќќа ґте 
тґзімді келеді.
Ауруєа  кґб іне с е  ќасќыр ,  тїлк і , 

ќарсаќ, ит шалдыєады. Бўларєа ќўтыру 
ќоздырєышы тышќан жəне саршўнаќ 
сияќты кемірушілер арќылы таралады.
Індет ќоздырєышы сау адамєа жəне 

малєа  ќўтырєан  иттен ,  ќасќырдан , 
тїлкі мен ќарсаќтан, мысыќтан сілекей 
арќылы жўєады. Адам мен малда ауру 
ит, ќасќыр, ќарсаќ, тїлкі ќапса ґте ќауіпті 
статистикалыќ  мəліметтер  бойынша 
ќўтырудыѕ 60%-н ит ќапќанда, 10% басќа 
жануарлардан жўєады.
Аурудыѕ  жасырын  кезеѕі  3  апта , 

кейде 3 айєа созылады. Ќўтыру індеті 
ірі  ќарада  елірме  жəне  сал  тїрінде 
ґршиді. Бастапќы кезде ауырєан мал 
еліріп , тўрєан ќоршауын  сїзгілейді , 
салєан шґпті жан-жаєына шашады, ґзіне 
жаќындаєан адамєа, ит пен мысыќќа тап 
береді, оларды сїзеді, орнынан атып 
тўрып мойнын созып, ќатты мґѕірейді. 
Сґйтеді де ґз ґзінен ќўлайды да аяќтарын 
сермеп, іле ќалпына келеді. Аурудыѕ 
осы  кезеѕдегі  бір  белгіс і  аузынан 
сілекейі шўбырып терлейді, жиі-жиі зəр 
шыєарады. Аурудыѕ соѕєы сатысында 
ќатты кїйзеліп, аќырында əлсіреп жатып 
ќалады, айналасында болып жатќанды 
сезбейді. Кґзі шарасынан шыєып, ќатты 
ашылєан аузынан тілі салаќтап, сілекейі 

шўбырады. Ауру мал аќырында салєа 
ўшырайды,  алдымен артќы аяќтары 
кейіннен алдыѕєы аяќтары жансызданады. 
Аурудыѕ алєашќы белгілері байќалєаннан 
кейін 5-7 кїн ґткенде мал ґледі. Бўл індет 
итте де елірме жəне сал тїрінде ґтеді. 
Бірінші тїрі 1-3 кїнге дейін созылады. 
Осы кезде ит ќараѕєы жерге тыєылып, 
їн-тїнсіз жатып алады, кейбір кезде 
ґзінен - ґзі еліреді, їреді 3-4 кїннен 
соѕ иттіѕ ќўтыруы ґршелене тїседі. 
Сґйтіп, адам мен малды ќабады. Кейін 
індеттіѕ осы тїрі жабыєуєа ауысады. 
Бірте-бірте жўтќыншаќ бўлшыќ еттері 
ќатты  салданады  ит  їруден  ќалады , 
аузынан сілекейлі кґбік шўбырады, кґзі 
сыєырайып ќўлаєы тартылады. Осы кезде 
(4-5 кїн) оныѕ артќы жəне алдыѕєы 
аяќтары салданады, жїре алмай аќырында 
жатып-жатып ґліп ќалады.
Ќўтыру  індеті  белгілі  болысымен 

шаруашылыќќа  шектеу  ќойылып , 
малдəрігері мамандары арнаулы нўсќауда 
кґрсетілген шараларды іске асырады. 
Сондай-аќ малдəрігерлері денсаулыќ 
саќтау ќызметкерлерімен байланысып, 
тўрєындардыѕ денсаулыєын ќорєауєа 
тиісті шаралар жасалынады. Шаруашылыќ 
басшылары  мен  мамандар  індеттен 
арылу жґнінде наќты жоспар жасап, оны 
жергілікті атќарушы орган бекітеді.
Адамды сїзген, тістеген малды, бґлек 

ќораєа ќамап, он кїн ішінде малдəрігерлігі 
баќылауынан  ґтеді .  Ауру   шыќќан 
жерде  малдар  тек малдəрігерлерініѕ 
рўќсатымен  єана  сойылады .  Ќўтыру 
індетіне ќарсы егілген малды екі аптаєа 
дейін союєа болмайды.  Ауру мал тўрєан 
жердіѕ бəрі залалсыздандырылады, оєан 
кїйдіргіш натрийдіѕ 2-4 % ерітіндісі 
ќолданылады.
Егер адамды ќўтырєан жануар тістесе, 

онда тез арада антирабиалыќ вакцинамен 
егу ќажет.
Сонымен, ондай адам вакциналаудыѕ 

толыќ курсынан ґткізіледі. Оєан осы 
мезгіл  ішінде  араќ  –  шарап  ішуге 
болмайды ,  сондай-аќ  екі  айєа  дейін 
басќа  ем  шаралар  жасалмайды .  Тек 
осы ережелерді бўлжытпай орындаєан 
жаєдайда єана ауруєа ќарсы ќолданылєан 
шаралар нəтижелі болады.

ЌЎТЫРУ АУРУЫ ТУРАЛЫ
ратбеков,
АШМ  ВБ  жЌ  Комитет ін іѕ 
нспекциясыныѕ бас маманы

«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ» ÌÀÌÀÍÄÛҒÛÍÀ 
ØÀҚÛÐÀÌÛÇ ! ды. Ауру мал аќырында салєа 

ўшырайды,  алдымен артќы аяќтары 
кейіннен алдыѕєы аяќтарыжансызданады

ЎТЫРУ АУРУЫ ТУРАЛЫ

Тілектес ЕСПОЛОВ,
Ќ а з а ќ  ў л т т ы ќ  а г р а р л ы ќ 

университетініѕ ректоры, ЌР ЎЄА 
вице-президенті, академик.

Əр елдіѕ ґркениеттілігі, мəдениеті 
оныѕ єылымы мен біліміне тікелей 
байланысты.
Елімізде  озыќ  технологияларєа 

негізделген агроґндірістік кешенді 
ќ а лыпт а с тырып ,  д амыту  їш ін 
индустриялды-инновациялыќ єылым, 
білім, ґндіріс интеграциясын кїшейтудіѕ 
маѕызы зор. Аталєан ауќымды іс-
шараларды жїзеге асыру жаѕаша ойлай 
алатын, білікті де кəсіби мамандарєа 
жїктелетіні сґзсіз. 
Ќазаќстан аграрлы ел болєандыќтан 

ауыл шаруашылыєына маманданєан 
жоєары  оќу  орындарыныѕ  бўл 
баєыттаєы рґлі уаќыт ґткен сайын артып 
отырєандыєын уаќыттыѕ ґзі кґрсетуде.
Сондыќтан да ауылды кґркейтуде, ауыл 
шаруашылыєын ґркендетуде білікті 
мамандар мен тəжірибелі єалымдарєа 
деген сўраныстыѕ заман талаптарына 
сай жоєарылап келе жатќандыєы бїгінгі 
кезеѕде аныќ байќалуда.Осы орайда 
отандыќ ауыл шаруашылыєы білім мен 
єылымыныѕ кґшбасшысы саналатын 
Ќазаќ ўлттыќ аграрлыќ университетініѕ 
ќызметі Елбасыныѕ агроґндірістік 
кешенініѕ алдына ќойєан міндеттерін 
жїзеге асырып, отандыќ єылымныѕ 
ґркендеуіне ыќпал жасап, бизнес-
ортаныѕ талаптарына жауап беретін 
жобаларды ўсынуєа негізделгенін атап 
ґтуіміз керек.
Президентіміз  «Ќазаќстан-2050» 

Стратегиясы атты Ќазаќстан халќына 
Жолдауында «Жоєары оќу орындары 
білім беру ќызметімен шектеліп ќалмауы 
тиіс. Олар тек оќу баєдарламаларын 
жетілдірумен шектелмей, ґздерініѕ 
єылыми-зерттеушілік  ќызметін  де 
белсенді дамытуы тиіс» деп наќты 
талап-міндеттер ќойды. Білім сапасын 
жетілдіру маќсатында  оќу їрдісін 
ґнд і р і с т і к  т əж ірибемен  тыєыз 
байланыстырєан оќу орны инновациялыќ 
технологияларды енгізу арќылы ўлттыќ 
зерттеу университеті дəрежесіне жету 
баєытында  сəтті  ќадамдар  жасап 
келеді.

85 жылдыќ тарихы бар Ќазаќ ўлттыќ 

аграрлыќ университеті еліміздіѕ ауыл 
шаруашылыєы білімі мен єылымына, 
агроґндіріс саласына елеулі їлес 
ќосып келеді. Соныѕ айєаєы, осы 
уаќытта 140 мыѕнан астам мамандар 
дайындап шыєарєаны. Сонымен ќатар 
университет тїлектері арасында ел 
даѕќын асырєан 3 Кеѕес Одаєыныѕ 
батыры, 35 Социалистік еѕбек ері, 80 
КСРО Жоєарєы Кеѕесі мен Ќазаќстан 
Республикасы Парламенті Мəжілісініѕ 
депут ат т ары ,  1 2  Мемлекет т і к 
сыйлыќтыѕ иегері, бірќатар єылым мен 
ґндірістіѕ ўтќыр ўйымдастырушылары, 
мемлекет жəне ќоєам ќайраткерлері, 
əкімдер мен министрлер, аграрлыќ 
саланыѕ кґрнекті єалымдары мен ґзге 
де білікті мамандары бар.Еліміздіѕ 
ауыл шаруашылыєыныѕ потенциалы да 
осы оќу орнын бітірген мамандардыѕ 
біліктілігіне тікелей байланысты екендігі 
белгілі. Бўл саланыѕ мїмкіндіктері мен 
жетістіктеріне ќарап, ел экономикасын 
баєамдауєа болады. Университетіміздіѕ 
ќалыптасуы  мен  даму  тарихы  ел 
экономикасыныѕ  дамуымен тыєыз 
байланысты.
Талай сындарлы кезеѕдерден ґткен 

ўжымымыз бїгінгі кезеѕге толаєай 
табыстармен жетті. Университет - 
ўлаєатты ўстаздардыѕ даналыєы мен 
жастардыѕ жалынды істерін, білім 
мен  єылымєа  деген  ізденісі  мен 
ќўштарлыєын бойына сіѕірген, киелі 
білім ошаєы. Ќасиетті ќара шаѕыраќ 
тарихыныѕ əрбір кірпіші оныѕ белгілі 
оќытушы-єалымдарыныѕ, студенттері 
мен тїлектерініѕ талмас ќайраты, 
кїнделікті ізденістері мен еѕбектерініѕ 
арќасында ќаланєан.
Ун и в е р с и т е т і м і з д і ѕ  б а с т ы 

басымдылыќтары -  интеллектуалды 
жаєынан жетік жастарды баулып, жоєары  
білімді де білікті мамандар даярлау 
жəне ґз Отанымыздыѕ патриоттарын 
тəрбиелеу. Біздіѕ басты маќсатымыз 
студент жастарымызєа озыќ білім беріп 
ќана ќоймай, олардыѕ ўлттыќ тəлім-
тəрбие алуына барынша жаєдай жасап, 
ґз елініѕ патриоты болып ќалыптасуын 
ќамтамасыз ету болып табылады.
Сан  жылдыќ  т əж і рибел ерд і ѕ 

нəтижесінде  республикамыздыѕ 
аграрлыќ баєыттаєы кґшбасшы жоєары 
оќу орны ретінде университетіміз 
ќазіргі кезде білікті мамандар мен 
білгір єалымдар дайындауда ілгері 
ќадамдар жасап, ґзіндік їлкен мектеп 
ќалыптастыра  алды. Оќу орнында 
жастардыѕ білім сапасын жетілдіру ісін 
116 єылым докторы, 19 PhD докторы, 17 
академик пен Ќазаќстан Республикасы 
Ўлттыќ  єылым  академиясыныѕ 
корреспондент-мїшесі, 209 єылым 
кандидаты жан-жаќты ќамтамасыз етеді. 
Єылыми дəрежелері мен атаќтары бар 
оќытушылардыѕ їлесі бїгінгі кїні 65 
пайызды ќўрайды.
Университет  бакалавриаттыѕ  40 

мамандыєы бойынша жəне 2 жоєары 
білім ,  39  магистратура ,  16  PhD 
докторантура бойынша білім беру 
баєдарламаларын  жїзеге  асыруда . 
Ќазіргі таѕда білім ордасында 27 ўлттыѕ 
ґкілінен ќўралєан 6000 студент, 925 
магистрант, 128 докторант білім алуда. 
Мамандар дайындау ісі 6 факультеттегі 
28 кафедрада жїзеге асырылуда.
Ел і м і з д е  и н д у с т р и я л а н ды ру 

баєдарламалары шеѕберінде озыќ 10 
жоєары оќу орны аныќталып, олардыѕ 
материалдыќ-техникалыќ  базасын 
дамытуєа 10 миллиард теѕге бґлініп отыр. 
Солардыѕ ішінде біздіѕ университет 
те  бар .  Оќу  ордасы  бўл  кїндері 
аграрлыќ сала мамандыќтары бойынша 
республикалыќ оќу-əдістеме орталыєы, 
їздіксіз аграрлыќ білім беруді дамыту, 
фермерлердіѕ біліктілігін арттыру 
орталыєы, академиялыќ ўтќырлыќты 
дамыту бойынша їйлестіруші болып 
табылады. Сондай-аќ университет 
əлемніѕ 300-ден астам аграрлыќ ЖОО-
ын біріктіретін Жаhандыќ консорциум 
мїше с і .  Бўєан  ќо с а  ќўрамына 
«ЌазАгро» ўлттыќ корпорациясы, ЌР 
Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациясы, 
ўлттыќ, трансўлттыќ компаниялар 
кіретін Аграрлыќ  єылыми-ґндірістік  
консорциумы да ќўрылєан. 
Университетімізде 6 єылыми-зерттеу 

институты мен 17 заманауи зертхана 
жўмыс істейді. 2010 жылы ќўрылєан 
«Агробілім» ассоциациясы мен Кіші 
академия ќызметі: мектеп (лицей) – 
колледж – университет желісі бойынша 
аграрлыќ баєытта їздіксіз білім беру 
їрдісін жетілдіруде.
Университетте  Ќазаќстан-Жапон 

инновациялыќ орталыєында шетел 
єалымдарымен  бірлескен  жобалар 
жїзеге асырылып отыр. Єылыми-зерттеу 
жўмысыныѕ  мїмкіндігін  арттыру 
їшін  биотехнология, нанотехнология, 
цитология, ветеринарлыќ медицина 
жəне  санитария ,  микробиология 
жəне вирусология, агроинженерия, 
биологиялыќ ,  органикалыќ  жəне 
биоорганикалыќ  химия ,   гендік-
мол е кул я рлыќ ,  с т р ат е г и я лыќ - 
технологиялыќ басымдыќтар мейлінше 
іске ќосылуда.
Ауыл  шаруашылыєы  саласында 

ыќпалдасу маќсатында ќўрылєан ќазаќ-
корей инновациялыќ орталыєында 
«Жасыл технологияларды» дамыту 
мəселелері зерттелуде.  Ќазіргі кезде 
ауыл шаруашылыєы ґнімдері жəне 
азыќ тїлік сапасы мен ќауіпсіздігін 
ќамтамасыз ететін Ўлттыќ орталыќ 
ќўрудыѕ алєышарттары дайындалу 
їстінде.
Соѕєы бір жыл ішінде Академиялыќ 

ўтќырлыќ  баєдарламасы  аясында 
университетіміздіѕ  300-ден астам 
студенттері  мен  магистранттары 
шетелдіѕ  озыќ  оќу  орындарында 
білімдерін  жетілдіріп ,  тəжірибе 
жинап  ќайтты .  Əлемніѕ  беделді 
университеттерініѕ білікті єалымдары 
да біздіѕ университете дəріс оќуда.
Білім  беру  сапасын  арттыруєа 

мїмкіндік беретін жəне Болон їрдісін, 
Халыќаралыќ  ынтымаќтастыќты 
дамытуда келесі орталыќтар: Болон 
їрдісін дамыту орталыєы, академиялыќ 
ўтќырлыќты модельдеу орталыєы, 
їштўєырлы тіл баєдарламасын негізге 
алєан кґптілді білім беру орталыєы, 
лингвистикалыќ білім беру орталыєы, 
жаћандыќ  класс ашылды. Сыртќы 
академиялыќ  ўтќырлыќ  жаћандыќ 
консорциум  арќылы ,  сондай -аќ 
«Темпус» ,  «Эразмус  Мундус» , 
«Бол аша ќ » ,  D A A D  жəн е  F E T 
баєдарламалары жəне жобалары арќылы 
іске асырылады. Университет Еуропа, 
Америка, Оѕтїстік-Шыєыс Азияныѕ 

жетекші елдерімен ќос дипломдыќ 
білім беру баєдарламаларын іске асыру 
бойынша келісім-шарттар жасады.
Университете жыл сайын Ќазаќстан 
жəне шетелдік жоєары оќу орындарынан 
магистранттар Еуропаныѕ серіктес 
ЖОО  єалымдары  мен  магистрант 
ќатысушыларымен халыќаралыќ жазєы 
мектеп ўйымдастырылады. Халыќаралыќ 
ынтымаќтастыќ  аясында  əлемніѕ 
аграрлыќ жоєары оќу орындарыныѕ 
Жаћандыќ  консорциумыныѕ  жəне 
ТМД мемлекеттеріне ќатысушы їздік 
Аграрлыќ жоєары оќу орындар кеѕесініѕ 
мїшесі ретінде университет бїгінде 
200-ден астам халыќаралыќ єылыми-
зерттеу институтымен, алдынєы ќатарлы 
кґптеген аграрлыќ университетермен, 
агроґнеркəсіптік кешені нысандарымен 
ынтымаќтастыќ жґніндегі келісім шарт 
жасап отыр, Ќазаќстанныѕ аграрлыќ 
єылымыныѕ халыќаралыќ аренадаєы 
мəртебесін  кґтеруге  ат  салысуда . 
Еуропа, Америка, Азия жəне Тыныќ 
мўхит аймаќтарындаєы континенттердіѕ 
єылыми-зерттеу институттары мен 
орталыќтары Ќазаќ ўлттыќ аграрлыќ 
университетімен кґптеген маѕызды 
мəселелер тґѕірегінде бірлесіп жўмыс 
жасайтындыєы зор маќтаныш тудырады. 
Біздіѕ оќу орын осы кїні Венгрия, 
Польша, Голландия, Германия, Бельгия, 
АЌШ жəне Ресей университеттерімен  
əріптестік ќарым-ќатынасты ныєайту 
їстінде. 
Ќазаќ елін кїшейте тїсетін, оныѕ 

əлемге  танымдылыєын  арттыра 
тїсетін бїгінгі студенттер - ертеѕгі 
ауыл шаруашылыєында, агрґндіріс 
кешенінде жетекші ќызмет атќаратын 
мамандар. Заманєа сай даму їшін жаѕа 
технологияларды игерген, жаѕаша 
ойлайтын білімді мамандар ќажет 
екені белгілі. Бїгінгі кезеѕде еліміздіѕ 
ґркендеуіне ґз їлесімді ќосамын, ауылды 
кґркейтемін, білім жетілдіріп, єылыммен 
айналысамын деген жас мамандарєа 
їлкен мїмкіндіктер беріліп отыр. Ќазаќ 
ўлттыќ аграрлыќ университетінде оќуєа 
ниет білдіргісі келетін талапкер жастарєа 
біз їлкен сеніммен ќарап, олардыѕ 
инновацияларєа бейім, креативті ойлай 
алатын, бəсекеге ќабілетті тўлєа əрі ґз 
ісініѕ мыќты маманы болып шыєуына 
кепілдік береміз.
Біздіѕ маќсатымыз - стуенттерімізге 

тиісті білім беріп ќана ќоймай, оларды Ел 
мен Жердіѕ ќасиетін баєалайтын азамат 
етіп тəрбиелеу. Ґйткені озыќ білім мен 
єылымды игерген, отаншылдыќ сезімі 
биік жастар - еліміздіѕ ертеѕгі тірегі. 
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ТІЛ МƏРТЕБЕСІ - 
ел мəртебесі

Е.Аккулиев,
Байзаќ  аудандыќ  с отыныѕ 

судьясы.

Ќ а з а ќ  т і л і  -  Ќ а з а ќ с т а н 
Ре спубликасыныѕ  мемлекетт ік 
тілі .  Мемлекеттік  тіл  – Тəуелсіз 
еліміздіѕ мемлекеттік рəміздерініѕ 
бірі болып табылады. Мемлекеттік 
тіл – Ќазаќстан Республикасыныѕ 
əрбір  азаматынан  іс  ќаєаздарды 
мемлекеттік тілде жазуын талап етеді. 
Əрбір ўлттыќ мемлекетте мемлекеттік 
тіл – ол елдіѕ маќтанышы. Ґйткені 
мемлекетт ік  т ілде  мемлекетт ік 
дəрежеде  маѕызы  бар  ќўжаттар 
жазылады. Оєан ќоса мемлекеттік 
тіл – татулыќ пен бірліктіѕ тірегі. 
Мемлекеттік тілді ґркендетсек ґзге 
ўлт адамдарымен осы тіл арќылы 
ќарым – ќатынаста боламыз.
Ќазаќс т ан  Ре спубликасыныѕ 

Президенті  Нўрсўлтан  Əбішўлы 
Назарбаев: «Ќазаќстанныѕ болашаєы 
- ќазаќ тілінде» деген болатын. Бўл 
тўжырым  мемлекеттік  мəртебеге 
ие  болєан  ќазаќ  тілініѕ  ертеѕгі 
келешегін айќындаумен ќатар оныѕ 
əлі ќоєамдыќ  ґміріміздіѕ  барлыќ 
саласында  кїнделікті  ќолданыс 
ќўралы бола алмай отырєан бїгінгі 
жаєдайын да кґрсетеді.
А т а  З а ѕ ы м ы з  Ќ а з а ќ с т а н 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ 
Конституциясыныѕ  7 -бабында 
«Ќазаќстан  Республикасындаєы 
мемлекеттік тіл – ќазаќ тілі» деп тайєа 
таѕба басќандай айќын жазылєан.
Тəуелсіздік  жылдары  ќоєамныѕ 

саяси-əлеуметтік саласында елеулі 
ґзгерістер жїзеге асып, нарыќтыќ 
ќатынастар дамып, экономикамыз 
белг і л і  деѕгейде  ќалыпт асты . 
Демографиялыќ  жаєдай  осыдан 
10 – 15 жыл бўрынєы жаєдаймен 
салыстыруєа келмейді. Ќазір ќазаќ 
ўлтыныѕ саны еліміздегі халыќтыѕ 
63 пайызын ќўрап отыр. Мемлекеттік 
тіл   баяу  болса  да ,  Ќазаќстанды 
туєан елім, ґз жерім дейтін барлыќ 
этнос ґкілдері мен диаспоралар їшін  
ќажеттілікке айналып келеді. Алайда, 
«Сїѕгініѕ жарасы бітер, тіл жарасы 
бітпес» дегендей, бір ґкініштісі - 
осыдан  кґптеген  жылдар   бўрын 
мемлекеттік  мəртебеге ие болєан 
ќазаќ тілі əлі іс жїзінде ґзініѕ осы 
шынайы мəртебесіне, керекті жəне 
жоєары деѕгейіне толыќ жете алмай 
келеді. 
Тіл – ќай ўлтта, ќай елде болса да 

ќастерлі, ќўдіретті. 
Əрине ,  елімізде  130-дан  астам 

ўлт  ґкілдері  тўрады ,  əр  ўлт  ґз 
тілін ќадірлейді , сыйлайды  жəне 
болашаќќа, келешек ўрпаќќа аманат 
ретінде жеткізіп отырады. Алайда, 
еліміз Ќазаќстан Республикасында 
тўрып жатќан барлыќ ўлт бір-бірімен 
барлыєына жалпы тіл ретінде тек 
ќазаќ тілінде сґйлеулері ќажет. 
Ал  ќа з аќ  т і л ін іѕ  мəртебе с ін 

кґтеру - ол ґзіміздіѕ, яєни ќазаќ 
тілі жанашырларыныѕ, ќазаќ елініѕ, 
жерініѕ ,  отанын  сїйгіш  шынайы 
патриоттарыныѕ  ќолында  десем 
артыќ  болмас .  Ґйткені ,  бізд іѕ 
отанымыздыѕ тілі – ќазаќ тілі. 

ру – орталыќ ми жїйке жїйесін 
дайтын аса ќауіпті жўќпалы
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М.Сїлейманов,
Ќостґбе ауылдыќ аќсаќалдар кеѕесініѕ 

тґраєасы.

Аќылбек Кґшекбаевтыѕ ґмірбаяны, 
еѕбектегі ерлік істері еліміздіѕ тарихымен 
тыєыз байланысты. Ол кісі ґзі туралы 
былай деп айтып отыратын: “Алєашќыда 
ґмірім ќарапайым болатын. 1928 жылы 
Талдыќорєан облысында дїниеге келдім. 
Жанўямызда 5 бала болатын. Оныѕ їшеуі 
əкем Кґшекбаймен бір жылда 1932 жылы 
дїние салды. Ол ґте ќиын жылдар еді. 
Тґрт жасымда əкемнен ќалєан мен шешем 
Саєын жəне їлкен апам Нўрсалимен кїріш 
алќабында жўмыс істедік” - дегенінен-
аќ ол кездіѕ ауыртпалыќтарын аѕєаруєа 
болады.
Аќылбек тізеден су, лай кешіп, шаѕ 

жўтып, ауыр жўмыс істегеніне ќарамастан 
Мўќаншы орта мектебін ґте жаќсыєа 
бітіріп шыєады.

1941-1945 жылдары болєан сўрапыл соєыс 
елімізге кґп ќайєы мен ќиыншылыќтар 
əкелді. Аќылбек Кґшекбаев миллиондаєан 
жасґспірімдер сияќты оќумен ќатар кїріш 
алќабында тынымсыз еѕбек етті. 
Бірде кїріш ќоймасында ґрт шыќты. 

Соєыс  кезінде  ґнімніѕ  əрбір  тїйірі 
ґте  ќымбат  екендігі  белгілі .  Осыны 
т ї с і н г енАќылбек  отп ен  а лысып , 
кїріштерді ќауіпсіз жерге тасып, аман 
алып ќалады.

-Иə, майданда жауынгерлеріміз жаумен 
арпалысып жатса, тылда да тынымсыз 
еѕбек ќыза тїсті. Саєын апай сол кезеѕдерде 
ґрімдей жас балаларымен бірге, ауыл 
тўрєындарыныѕ ќолдауымен 1,2 гектарєа 
кїріш алќабын егіп, одан 5-6 тонна ґнім 
жинап, соєысќа аттандырып отырєан. 
Əрине ол кезде техникасыз, ќолмен кїріш 
алќабын ґѕдеу оѕай болєан жоќ. Соќаларєа 
бўќа, ат жегіп жер жыртады. Жас Аќылбек 
достары Хокчин Ким, Ахмед Шыныбаев, 
Сергей Давыдов, Славик Плонский жəне 
басќа да ауыл жастары, ќыз-келіншектер 
кїріш алќабын кїтті, колхоз малын баќты, 
бие, сиыр сауды. “Бəрі де майдан їшін, 
бəрі де Жеѕіс їшін!” ўранымен аянбай 
еѕбек етті. 
Əсіре се ,  ўлттар  арасындаєы  ўлы 

достастыќты  айтып  жеткізу  мїмкін 
емес. Сол халыќтардыѕ біріккен еѕбегі, 
татулыєы мен ауызбіршілігі, мейірімділігі 
арќасында Жеѕіске жеткені мəлім. 
Осы  жеѕіске  алыстаєы  Мўќаншы 

ауылындаєы кґпўлтты отбасылар да ґз 
їлесін ќосты. Солардыѕ бірі Аќылбек 
Кґшекбаев - тыл жўмыстарыныѕ ардагері, 
ауылымыздыѕ маќтанышы. 
Соєыстан  кейін  колхоз  басќармасы 

елеул і  еѕбег ін  е скер іп  оєан  Абай 
атындаєы КазМПИ-діѕ тарих факультетіне 
жолдама  береді . Оќу оќып  жїргенде 
талапты білімгердіѕ Ќазаќстан тарихына 
ќызыєушылыєы артып, осы салаєа еѕбек 
сіѕіреді. Яєни, еліміздіѕ тарихын зерттеуге 
їлкен їлес ќосады.
Айталыќ сол кездегі “Отечественная 

история” студенттік газетінде редактордыѕ 
кґмекшісі, студенттер арасында факультет 
дəр іскер і ,  єылыми  экспедициялар 
жетекшісі болуы, Алматы жəне Мəскеудіѕ 
мемлекеттік мўраєаттарындаєы зерттеу 
жўмыстары - бəрі туєан жердіѕ тарихына 
деген сїйіспеншілігі еді.
Ол еѕбек жолын 1950 жылы Жамбыл 

облысы, Жамбыл  ауданындаєы  Аса 
ауылында  Молотов  атындаєы  орта 
мектепте  тарих  пəнініѕ  мўєалімі 
ќызметінен бастады. Биік білімдарлыќ, 
ўйымдастырушылыќ ќабілеті оны осы 
мектептіѕ директоры дəрежесіне дейін 
кґтерді. 1953 жылы ол осында ќызмет 
ететін ќазаќ тілі мен əдебиеті пəнініѕ 
мўєалімі Мутипа Зулхашеваєа їйленеді. 
Ал, 1954 жылы Свердлов ауданындаєы 
Жам б ы л  ќ ы з ы лш а  с о в х о з ы н а 
ауыстырылып ,  мўнда  жўмысшы 
жастардыѕ  кешкі  орта  мектебініѕ 
директоры  болып  таєайындалады . 
1958 жылы оны Свердлов ауданындаєы 
Крупская атындаєы 8 жылдыќ мектептіѕ 
директоры етіп сайлайды. 
Ол басќарєан аталмыш білім ошаєы 

біліктілігі жаєынан аудандыќ, облыстыќ 
кґлемде алєашќы орындарды иеленеді.

1965 жылы  ол  Гоголь  атындаєы 
орта мектебінде директордыѕ оќу ісі 
жґніндегі орынбасары болып ќызметке 
кіріседі.
Аќылбек Кґшекбаев сонымен ќатар 

жалпыадамзаттыќ  ќўндылыќтардыѕ 
дамуына, кґпўлтты мемлекетіміздіѕ 
ќўќыќтыќ ќоєамыныѕ демократиялануы 
мен  даму  принциптер іне   кґѕ іл 
бґле келе, 50-ден аса єылыми, оќу-
əдістемелік жўмыстар жазды. Əсіресе, 
оныѕ облыстыќ “Аќ жол”, “Знамя труда” 
газеттерінде, ќалалыќ “Жамбыл-Тараз”, 
“Щит”, аудандыќ “Ауыл жаѕалыєы”-
”Сельская  новь” басылымдарында 
жарыќ кґрген туєан ґлкеніѕ дамуы 
жайындаєы  “Біздіѕ  тарихи  ґлке - 
Ќазаќстан маќтанышы”, “Аѕыздар”, 
“Ауылєа бет бўрайыќ”, “Ежелгі Тараз 
- Тґменгі  Барысхан”, т.б. єылыми-
белсенді маќалалары тамыры тереѕ 
тарихымыздан сыр шертеді.
А.Кґшекбаев елеулі еѕбек иегері, 

Байзаќ  ауданы ,  Талас  ауылыныѕ 
Ќўрметті азаматы болумен ќатар, ґнегелі 
етіп ґсірген 5 баланыѕ əкесі, 8 немерініѕ 
атасы.

50 жылдан аса халыќтыѕ оќу-аєарту 
ісіне ќызмет еткен, ЌР оќу-аєарту ісініѕ 
озаты жəне Ќазаќстан Республикасыныѕ 
аєа оќытушысы А.Кґшекбаев зейнетке 
шыќса  да  ќарап  жатпай ,  ауылдаєы 
жастардыѕ тəлім-тəрбиесіне тиісінше 
їлес ќосып, кейінгі буын ўрпаќтарєа ґз 
тəжірибесімен бґлісіп келеді.

БƏРІ ДЕ МАЙДАН ЇШІН!
БƏРІ ДЕ ЖЕЅІС ЇШІН!

Е.Серікбаев,
штаттан тыс тілші.

«Газет-єўмыр айнасы, 
жўрт-ґзін  ґзі  кґреді» 
деп  халыќ аєартушысы 
Əлихан Бґкейхан 
айтќандай, газет-
ўлттыѕ жан азыєы, 
ру х а ни  с е р і г і , 
о ќ ы р м а н н ы ѕ 
а ќ ы л ш ы с ы . 
Ґткен єасырдыѕ 
ќ ы р ќ ы н ш ы 
ж ы л д а р ы н а н 
б а с т а п 
ауд анымыздыѕ 
т ы н ы с -
тіршілігінен сыр 
шерткен басылым  
сол тўста (“Село 
ж а ѕ а л ы є ы ”  - 
“Ауыл жаѕалыєы”) 
беттерінен əр кезеѕніѕ 
кґркем  -  ќўжаттыќ 
жылнамасын  кґруге 
болады. 
Бїгінгі біздіѕ сґз еткелі 

отырєан  кейіпкеріміз 
Əлмахан  Жўмат а ев 
та  еѕбек  жолын  осы 
ба сылымда  ба с т ап , 
редакторлыќ ќызметке 
дейін кґтерілген жан.
Əлмахан  Жўматаев  - 

ауданымыздыѕ  «Ќызыл 
Окт я б р ь »  ауы лын д а 
1 9 2 8  жылы  д їни е г е 
келген. Ол Жетібайдаєы 
(бўрынєы Ново-Ивановка) 
орт а  мектепт іѕ  7 -ші 
сыныбын бітіреді. Кейін 
Жамбыл педагогикалыќ 
т е х н и к у мы н а  т ї с і п 
« Б а с т а у ы ш  с ы н ы п 
мўєалімі»  мамандыєын 
алады. Техникумды бітірген 
соѕ, Алматыдаєы  Абай 
атындаєы педагогикалыќ 
институттыѕ «Филология» 
факультетіне оќуєа тїседі. 
Оќуын ойдаєыдай аяќтаєан 

Å ë  ñ å í i ì i í  à қ ò à ғ à í  à ç à ì à ò

Т. Ерімпашев,
ЎЌК-ніѕ полковнигі, ќўрметті 

ардагер.

Жастайынан  жетім  ќалєан 
Аќыл Зəрліўлы аєасы Мырзахмет 
пен  жеѕгесі  Мəндібаланыѕ 
тəрбиесінде  болды .  Тегістік 
ауылында  ќара  жўмыс  істеп 
жїрген кезінде 1939 жылы əскер 
ќатарына шаќырылады. Отан 
алдындаєы азаматтыќ борышын 
Ленинград ќаласыныѕ тїбінде 
Балтыќ майданыныѕ ќўрамында, 
яєни, 30-шы атќыштар полкінде 
бастайды .  3-4 ай  жаттыќќан 
жауынгерлер  фин  соєысына 
ќатысады.  1940 жылы аќпан 
айында 30-полктыѕ жауынгерлері 
(оныѕ  ішінде  Аќыл  да  бар)  
батысќа  ќарай  жол  тартады .  
13 кїн  ґткенде  полк  Брест 
гарнизонына орналасады. 1941 
жылдыѕ 22 маусымында Ўлы 
Отан соєысы басталєан шаќта, 
жаумен бетпе-бет соєысќан  осы 
жауынгерлер болатын. 
Тґрт-бес кїнге созылєан адам 

айтса нанєысыз ќырєын соєыста 
полкта ќалєан небəрі 50 шаќты 
жауынгер  нем іст іѕ  мыќты 
ќамалын бўзып шыєып, орманда 
16 кїн адасып жїреді.
Осы оќиєаны ары ќарай марќўм  

Аќыл Зəрліўлы былайша айтып 
берген болатын.

«Екі-їш кїн орманды кезіп 
жїріп Смоленск деген ќаланыѕ 
маѕынан  ќызыл  əскерге  тап 
болдыќ. Кешкі тамаќтан кейін 
жайлы орын тауып алып, тəтті 
ўйќыєа кеттік. Немістер сол тїні 
бізді ќоршап алып, тўтќынєа 
алды, ќарсылыќ кґрсете алмадыќ. 
Польшадаєы бір концлагерьге 
алып  келді .  20 кїндей  ашыќ 
аспанда  жаттыќ ,  кїн  суыќ , 
жаѕбыр араласќан  ќар кїнде 
тґбемізден ќўйып тўрды. Суыќќа, 
аштыќќа шыдамай тўтќындардыѕ 
жартысы дерлік ќырылып ќалды. 
Тірі ќалєандарды жер астындаєы 
шахталарєа  жўмысќа салды. 
Жўмыс  ауыр .  Бір  кїні  жер 
астынан їлкен тасты кґтеріп келе 
жатќанымда аяєым тайып, тастыѕ 
їстіне ќўлап тїстім. Тўрайын 
десем тўра алмаймын. Ќўлап 
жатып кґзім неміс солдатына 
тїсіп кетті. Ол ќалтасындаєы 
наганды алып, мен орнымнан 
тўрмасам атуєа дайын тўрєанын 
кґрдім.
Бар кїшімді жинап тўрайын 

д е с е м  т ў р а  а л м а й м ы н . 
Соѕымнан  келе жатќан орыс 
жігіті ќолындаєы тасты жерге 
ќоя салып, меніѕ ќолтыєымнан 
кґтеріп, тўрєызды да жеѕілдеу 
тасты ќолыма ўстатып, əрі ќарай 
жїріп кетуге кґмектесті. Сергей 
екеуміз танысып, содан кейін 
айырылмастай дос болып кеттік.
Демалыс кїні болатын. Бірнеше 

тўтќынды ат ќораны тазалауєа 
алып келді. Оныѕ ішінде мен 
де бар едім. Ќорадаєы 20 шаќты 
аттарды сыртќа шыєарып, астын 
тазалап жатќанбыз. Ат баєушы 
адам бір асау ќўнанды бас білдіре 
алмай  əлек  болып  жїргенін 
кґрдім. Атты кґргенде делебем 
ќозып, солдатќа:-”Кґмектесуге 
бола  ма?  –  деп  ќолыммен 
тїсіндірдім, ол ќарсы болмады. 
Асау ќўнанды жусатып, басына 
жїген кигізіп, їстіне ќарєып 
мініп ,  тулаєанына  ќарамай 

ќамшымен осып-осып жібердім.  
Əбден болдыртќанша айнала шауып, 
шаршатып, жуасыєан атты əкеліп 
иесіне тапсырдым. Ол ќуанып кетті. 
Меніѕ іс-əрекетімді байќап тўрєан 
неміс риза болып: «Гут русь» деді. 
Ертеѕіне  мені  тґбесі  жабыќ  ат 
арбаєа отырєызып, нан зауытќа алып 
келіп,  нан таситын болдым. Кїнде 
екі мезгіл нан əкелгеннен кейін, 
атќа ќарап оныѕ жем-шґбін, суын 
беріп, астын тазалаймын. Сергей 
досымды да ўмытпай  кезі келгенде, 
бір бґлке нан беріп ќоямын. Бір кїні 
Сергей маєан ойлана ќарап:  «Аќыл, 
тўтќыннан ќашайыќ?» - деді.
Арада  он  шаќты  кїн  ґткенде 

Сергей хат беріп жіберіпті. Онда 
«Нан  заводында  слесарь  болып 
істейтін Иоган деген жігітке ешкімге 
білдіртпей жасырын тїрде бересіѕ. 
Иоганныѕ кґмегімен  немістердіѕ 
сеніміне кірген соѕ, сені жолда 
тексермейтін болады. Сол мїмкіндікті 
пайдаланып Иоганныѕ берген ќару-
жараќтарды   жасырын  жеткізіп 
тўрасыѕ. Ќалєанын кейін айтамын, 
біраќ ешкімге сездіріп ќойма, саќ бол, 
бўрынєыдай  кїнделікті жўмысынды 
жалєастыра бер» деп жазылыпты. 
Ќашуєа  уəделескен  кїні  мен 

ат  ќораєа  ерте  келіп ,  аттардыѕ 
жемін,  шґбін беріп жатќанымда 
Сергей тґрт жолдастарымен келіп, 
ќашуєа дайын екенін білдірді. Кїні 
бўрын  дайындап  ќойєан  азыќ-
тїліктерімізді,ќаруымызды алып, 
ат  ќораныѕ  менен  басќа  ешкім 
білмейтін тесігі арќылы тірі жанєа 
білдіртпей тїн жамылып ќалыѕ 
тўманды орманєа сїѕгіп кеттік. 
Польшаныѕ ормандарымен тїнде 
жїріп, кїндіз ќалыѕ бўталардыѕ 
астын паналаймыз. Адаспау їшін 
кейде  жолда  кездескен  шаєын 
ауылдардыѕ  тўрєындарынан тїнде 
су, тамаќ сўрап, ќай баєытќа келе 
жатќанымызды  біліп   отырдыќ . 
Жиырма екі кїн дегенде ґзіміздіѕ 
адамдарды кездестік.
Соттыѕ їкімін бізге жарияламас 

бўрын арнайы  комиссияда тўтќында 
болєандарды жеке-жеке тыѕдап, ґз 
пікірлерін айтып содан кейін соттыѕ 
їкімін жария етпек. Тґрде отырєан 
И. Захаровќа кґзім тїсіп, оны бірден 
таныдым. Кґз алдыма фин соєысы 
елестеп,  соєыста зеѕбіректерді 
кґбіне жауынгерлердіѕ кїшімен 
сїйрейтінбіз, Кейде бўл жўмысќа 
аттарды пайдаланатынбыз. Аттарды 
зеѕбірекке жегуді жауынгерлердіѕ 
кґбісі білмегендіктен бўл жўмысты 
маєан тапсыратын. Соєыс бітуге 
жаќын ќалєанда бір оќыс оќиєа 
болєан-ды. Зеѕбіректі сїйрейтін 
меніѕ атыма жау оєы тиіп, оны кґрген 

политрук И.Захаров: «Аттыѕ жанын 
ќинамай  атып таста» деп маєан 
бўйрыќ берген. Ол кеткен соѕ семіз 
атты ќимай оны жолдастарыммен 
бірге бауыздап, жауынгерлерге ет 
асып бергенбіз.
Араєа екі-їш кїн салып, 30-ші 

полктіѕ жўмысын тексеруге жоєарєы 
жаќтан  ќўрамында  5-6 кісі  бар 
комиссия келіп, полк басшыларыныѕ 
біраз кемшіліктерініѕ бетін ашып, 
ком а н д и р л е р д і ѕ  о й л а рын а н 
шыќпаєан соѕ, тїскі тамаќќа да 
ќарамай кететінін байќап ќалєанмын. 
Тез арада политрук Захаровты оѕаша 
шаќырып ,  комиссия  мїшелерін 
ќазаќтыѕ ўлттыќ тамаєымен сыйласаќ 
деген пікірімді жеткізгенімде ол 
ќарсы болмай,  керісінше комиссия 
мїшелеріне «жауынгерлер сўрап 
жатыр» деп кґндірсе керек.
Комиссия мїшелерін  кїттік.Оныѕ  

бір мїшесі  ќазаќстандыќ , яєни 
біздіѕ жерлесіміз болып шыќты. 
Ол əріптестеріне  ќазаќтыѕ ўлттыќ 
тамаєы туралы əсірелеп айтып берді.
Ол  жауынгерлерге  алєыстарын 
жаудырып жатты.
Осы оќиєадан соѕ политрук И. 

Захаров  мені  ґзіне  іш  тартып , 
Бр е с т  ќ ам а лынд а  жїр г е н д е 
де  ќарамаєындаєы  техниканы 
жаќсы меѕгеріп, əскери тəртіпті 
бўлжытпай орындаєаным їшін, полк 
жауынгерлерініѕ алдында да бірнеше 
рет алєыс  жариялап, Зарлиевтен їлгі 
алыѕдар деп маќтайтын,.
Фин соєысы мен Брест ќамалындаєы 

командирім   комиссия тґраєасы, 
полковник  И .  Захаров  орнынан 
асыќпай тўрып, ќасындаєыларєа, 
«Бўл меніѕ ержїрек жауынгерім 
Зарлиевтіѕ фин соєысында,  Брест 
ќамалында кґрсеткен іс-ќимылын, 
ерлігін ескерсек оны батыр деуге 
болады» деп, соттыѕ кїні бўрын 
шыєарып ќойєан їкімін ґзгерттіріп,  
соєыстыѕ алєы шебіне жіберу туралы 
комиссия жаѕа шешім ќабылдап, 
1942 жылдыѕ маусым айыныѕ 2-ші 
жўлдызында бесеумізді соєыстыѕ 
алєы  шебіне  жіберді .  Сонымен 
соєысты Польша жерінен бастап, 
кґптеген Еуропа елдерін, Венгрия, 
Чехословакия, Югославияны неміс 
басќыншылыєынан  азат  ет іп , 
батыс Германияєа келгенде Ўлы 
Отан соєысы аяќталып, тўтќында 
болєандарды таєы бір жылєа жўмыс  
істеуге  ќалдырып ,  Мəскеудегі 
метроны салуєа ќатыстым.

1 9 4 6  жылы  мамыр  айында 
«тўтќында   болєанынды  толыќ 
аќтадыѕ» деген ќаєаз алдым. Əскери 
шенім – ќатардаєы жауынгер. Еѕбегім 
баєалынып ,  ІІ  дəрежелі  «Отан 
соєысы» орденімен, «Жеѕістіѕ 20, 30, 
40 жылдыєы» жəне «КСРО ќарулы 
кїштерініѕ 60 жылдыќ» мерекелік 
медальдармен марапатталдым.
Ўлы Отан соєысына ќатысќанымыз, 

м е н  с и я ќ т ы  м и л л и о н д а є а н 
жауынгер мен соєыста опат болєан 
солдаттардыѕ таєдыры десек, ол 
меніѕ де таєдырым» деп отыратын 
марќўм атамыз.
Ел  басына  кїн  туєан  шаќта 

еліне ќорєан болєан Аќыл атамыз  
зайыбы Калиматпен екі ўлы  бір 
ќыз ґсіріп, бірнеше немере, шґбере 
кґрді. 1987 жылы ґмірден ґткен  
ардаќты  азаматтыѕ  майданда 
кґрген азабы мен бейбіт кїндегі 
ґнегелі   еѕбегін  ќўрмет  тўта 
отырып,    бїгінгі ўрпаќтыѕ  баќыты 
мен туєан еліміздіѕ бостандыєы 
їшін кїрескен ерлердіѕ  ерлігі 
алдында  əрдайым бас иеміз.

ÆÀÓÛÍÃÅÐ ÒÀҒÄÛÐÛ

ÅÐ ÅÑIÌI ÅË ÅÑIÍÄÅ

Ə.Жўматаев алєашќы еѕбек 
жолын сол кездегі аудандыќ 
«Колхоз жолы» газетінен 
б а с т а й ды .  Тыным сы з 
е ѕ б е к т і ѕ  а р ќ а с ы н д а 
редакторлыќ ќызметке дейін 

кґтеріледі. Алматы жоєарєы 
партия мектебін журналист 
м ам а н ды єы  б о йы нш а 
бітіреді.
Кейінірек аудандыќ партия 

комитетініѕ ўйымдастыру-
п а р т и я  б ґ л і м і н і ѕ 
меѕгерушіс і  ќызмет іне 
ауыстырылады. Аудандыќ 
партия комитетініѕ бюросы 
оны 1962 жылы аудандаєы 
артта  ќалєан  Амангелді 
атынд а єы  ўжымшар є а 
т ґ р а є а  е т і п  ќызме т ке 
жібереді .  Колхозшылар 
Əлмаханды  тґраєа  етіп 
бірауыздан сайлайды. Осы 
шаруашылыќты їздіксіз 18 
жыл  басќарєан  Əлмахан 
Жўматаев  ўжымшардыѕ 
экономикасын кґтеру ісінде 
жаќсы жаќтарынан кґрінеді.
Бертін келе, денсаулыєына 

байланысты тґраєалыќтан 
босап, Ш.Уəлиханов орта 
мектеб ін іѕ  директоры , 
кейінірек Ынтымаќ ауылдыќ 
кеѕесіне  тґраєа  болып , 
а бы р о й лы  ќы зм е т т е р 

атќарады. Жаны жайсаѕ, 
елініѕ ардаќтысы бола білген 
Əлмахан Жўматаев 1983 
жылы дїниеден ќайтады.

1953 жылы жары Сəндікїл 
Бибосынова екеуі шаѕыраќ 

кґтеріп ,  он  бала 
тəрбиелеп ґсіреді. 
Їлкен ќызы Райкїл 
жəне  Гїлжаны -
дəрігер ,  Тоєжан , 
Ўлжан, Баќытжан, 
Баќыткїл, Балжан-
ўстаздыќ  жолын 
таѕдаса, Раушаны-
есепші,  Ќалмаханы-
к ə с і п к е р ,   а л 
Б а у ы р ж а н ы -
Ынтымаќ ауылдыќ 
округі əкімшілігінде 
бас маман болып 
ќ ы з м е т  е т уд е . 
Б ї г і н д е  ў л -

ќыздарыныѕ барлыєы ґмірде 
ґз орындарын тапќан, їйлі-
жайлы жандар.
Ə л м а х а н  Жўм а т а е в 

аєамыздыѕ  шаѕыраєын 
шайќалтпай ўстап отырєан 
Сəндікїл Бибосынова биыл 
80 жасќа  ќадам  басќан 
əжей. 
Ўлєайєан жасына ќарамай, 

а бы з  а н а  ə л і  шир а ќ , 
жї р і с - т ў ры сы  ж ам а н 
емес. Жаратќаннан елдіѕ 
амандыєын ,  а спанныѕ 
ашыќтыєын, тыныштыќ пен 
бірлікті, берекелі де мерекелі 
болуды тілейтінін жеткізген 
батыр ана бізге аналыќ аќ 
батасын берді. Шаѕыраќтыѕ 
їлгілі  ісі ,  халќымыздыѕ 
асыл  ќасиеттерін  ардаќ 
тўтќан ґнегесі дəріптеуге 
əбден лайыќ. Сабырлы, ўяѕ 
мінезді Сəндікїл апамызєа 
ўл-ќыздарынан тараєан 31 
немересі мен 10 шґбересініѕ 
ќ у а н ышы н а  т о й м а й , 
мейірімдеріне бґлене берсін 
дегіміз келеді. 

ЖОМАРТТЫҚ ТАНЫТТЫ
Ќазiргi ќоєамды ќатыгездiктен, мейірімсіздіктен 

ќўтќаратын бiрден-бiр амал – иман. Бойымыздаєы 
мiнiмiздi кґрiп, бiр сəт Жаратушыєа жаќындай 
тїсуiмiзге, ќайырлы істерге баруєа, осы арќылы 
Адам атты ќастерлi болмысымызды жоєалтпауєа 
їндейтін  ќасиеттіѕ  бірі-ќайырымдылыќ  десек 
ќателеспейтін шыєармыз. 
Ќайырымды  тўлєа-иманды  жан .  Раќымды , 

мейiрiмдi, жан жылуы мол адамды ќайырымды 
адам дейдi. Арамызда  жаны жомарт, айналасына 
жəрдемдесiп, сауап iсте жарысып жїретiн абзал 
азаматтарымыз  аз  емес .  «Ќолы  ашыќ  адам  – 
Аллаћќа, жəннатќа, адамдарєа жаќын” делінген 
екен.   
Байзаќ  ауданы  əкімдігініѕ  жўмыспен  ќамту 

жəне əлеуметтік баєдарламалар бґлімініѕ їйде 
арнаулы  əлеуметтік ќызметімен ќамтылєан Сəнім 
Нышаналы  Жібек  жолы  ауылыныѕ   тумасы .  
№2-спорт мектебінде  ќол кїресінен дəріс беретін 
жаттыќтырушы И.Жансаќаловтыѕ ерен еѕбегініѕ 
арќасында ол їстіміздегі жылдыѕ  наурыз-сəуір 
айларында Алматы ќаласында ќол кїресінен ґткен 
Ќазаќстан чемпионатында жеѕімпаз болып келген-
ді. Сонымен ќатар  Тїркия мемлекетініѕ Анталия 
ќаласында ґткен Азия чемпионатында  бірінші 
орынды  иеленіп  ќайтќан  Сəнім  Нышаналыєа  
демеушілік танытќан аудан басшысы М.Шїкеев 

И М А Н Д Ы Л Ы Ќ  И І Р І М Д Е Р І     И М А Н Д Ы Л Ы Ќ  И І Р І М Д Е Р І     
пен жеке кəсіпкер  Ш.Халиевтен їлгі алсаќ артыќ 
болмас еді.

ЌАЙЫРЛЫ ІСКЕ ЇЛЕС 
ЌОСТЫ

Ќайырымдылыќ жасау-имандылыќтыѕ  белгісі. 
Он екі  мїшесі сау əрбір адам  шамасы келгенше, 
ќайырымдылыќ  жасап , таєдырдыѕ  тауќыметiн 
тартып, оныѕ ќиыншылыєын бастан кешiп жатќан 
жандарєа жəрдемдесіп жатса нўр їстіне нўр болар 
еді. 
Пайєамбарымыз Мўхаммед (с.є.с.) «Берген ќол, 

алєан ќолдан дəрежесi жоєары» деп, баршамызды  
жаќсылыќ  жасауєа ,  ќолда  барды  бґл і суге 
їндейтіндігі сондыќтан. Жаќында Ќазаќстанныѕ 
40 жылдыєы орта мектебі директорыныѕ баєдар 
алды оќу ісініѕ меѕгерушісі Лаззат  Копишова 
ґзініѕ жанўясы атынан  кґмекке зəру адамдарєа 
ќайырымдылыќ кґрсетуді ґзініѕ азаматтыќ міндеті 
санап,  сарыкемерлік мїмкіндігі шектеулі Ќуаныш 
Сыздыќов  пен  Тґлеп Туукубаевтарєа  серуендік 
арбаларды табыс етті. Таєдыр теперішін кґргендер 
ґздеріне  ќамќорлыќ  кґрсеткен  абзал  ўстазєа 
алєыстарын айтып, ризашылыќтарын білдірді.
Ќиналєан жандарєа кґмек ќолын созып, олардыѕ 

жїздерiне кїлкi їйiрiп, жанарларын жайнатып, бiр 
сəттiк ќуаныш сыйлаєан  мəрт жандарєа Алла таєала 
жаќсылыєын аямасын дейміз.

 Ґз тілшіміз.
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ЕСКЕ  АЛУЕСКЕ  АЛУ

 ҚАЗАҚСТАН
       Сейсенбі   19  мамыр

      Сәрсенбі  20  мамыр

        Бейсенбі    21  мамыр

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 06.45 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама. 07.30 Жаѕалыќтар. 08.00 Т/х “Сарай 
ханымдары”. 08.50 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 10.05 Т/с “Брат 
за брата-2”. 12.00 Новости. 12.40 “Диагноз”. 13.15 Т/с “Шеф-2”. 
15.15 “Не ври мне”. 16.15 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 17.10 
Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”.  18.30 Т/х “Сарай ханымдары”. 
19.30 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.30 Жаѕалыќтар. 
21.00 Вечерние новости. 21.40 “Чёрный квадрат”. 22.10 Т/с 
“Перевозчик”. 00.00 Т/с “Шеф-2”. 01.45 Т/х “Сарай ханымдары”. 
02.30 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 03.25 Т/х “Мўздан суыќ, 
оттан ыстыќ”. 04.05 Д/с “Попробуй повтори!”. 

06.00 Т/с “Джентльмен”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Двадцать лет без любви”. 11.55 Т/с “Паутина-6”. 
12.50 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 13.45 Т/х “Сїйген жар”. 
14.35 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 15.30 “112”. 15.40 “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50  “Пусть говорят”. 
18.55 Т/с “Весной расцветает любовь”. 20.00 “Главные истории”. 
20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х 
“Джодха  жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”баєдарламасы.  23.45 
Т/с “Время для двоих”. 01.40 “П@ytina” баєдарламасы. 02.00 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 02.40 Т/с “Джентльмен”. 

ЕВРАЗИЯ

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.15 
М/с “Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 “Моя 
история войны”. 11.00 Новости. 11.15, 01.35 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”. 11.45 “Магия кухни”. 12.20, 17.50 “Незабытые истории 
войны”. 12.25, 21.30 Т/х “Достыќ жəрмеѕкесі, или Базар на улице 
Мира”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 
14.00 Т/с “Верь мне”. 15.00 Новости. 15.15, 23.50 “Бўйымтай”. 
15.55 “Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы.  16.25 Т/х “Ўзаќ 
жол”.  17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 18.00 Новости. 18.15 
Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.05, 23.00 “Біздіѕ їй”. 20.00, 00.35 
Жаѕалыќтар. 20.30 “100 бизнес-тарихи” индустрияландыру. 
21.00, 01.05 Новости. 22.10 Т/с “Гречанка”. 02.05 Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/с “Царевна 
Лягушкина”. 10.00 Т/с “Человек-приманка”. 11.00 “Городские 
легенды”. 12.00 М/с. 13.00 М/с. 14.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 
15.00 “Əзіл студио”. 16.00 Т/с “Царевна Лягушкина”. 17.00 
Т/с “Счастливы вместе”. 19.00 Т/с “Человек-приманка”. 20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/с “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан 
єашыќпын”. 00.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
01.00 Х/ф “Лузеры”. 03.00 “Əзіл студио”. 05.00 “Ќазаќша 
концерт”.

06.00 Т/с “Джентльмен”. 06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Двадцать лет без любви”. 11.55 Т/с “Паутина-6”. 
12.50 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 13.45 Т/х “Сїйген жар”. 
14.35 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 15.30 “112”. 15.40 “Судебные 
истории”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50  “Пусть говорят”. 
18.55 Т/с “Весной расцветает любовь”. 20.00 “Главные истории”. 
20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х 
“Джодха  жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”.  23.45 Т/с “Время 
для двоих”. 01.40 “П@ytina” баєдарламасы. 02.00 “Ашыєын 
айтќанда”. Ток-шоуы. 

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 06.45 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама. 07.30 Жаѕалыќтар. 08.00 Т/х “Сарай 
ханымдары”.  08.50 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 10.05 Т/с 
“Брат за брата-2”. 12.00 Новости. 12.40 “Чёрный квадрат”. 
13.15 Т/с “Шеф-2”. 15.15 “Не ври мне”. 16.15 Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 17.10 Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”.  18.30 Т/х 
“Сарай ханымдары”. 19.30 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.30 “Наша правда”. 
22.30 Т/с “Перевозчик” (закл. сер.). 00.30 Т/с “Шеф-2”. 02.15 Т/х 
“Сарай ханымдары”. 03.00 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 Т/х “Кґк 
тарландары”. 10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 Т/х “Ќыздар”. 
12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.45, 00.55 “Еѕбек 
тїбі-береке”. 12.50 “Агробизнес”. 13.15 “Журналистік зерттеу”. 
13.35, 03.30 “Сіз не дейсіз?”. 14.10 “Жан жылуы”. 14.35  М/с 
“Айдаћар мінген шабандоздар”. 14.55 М/с “Джунгли кітабы”. 
15.05 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.40 Т/х “Келін”. 17.00, 
01.25 Д/ф “Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары”.  17.50 “Ґзекжарды”. 
18.10 “Айналайын”. 19.10 “Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 
21.05 “Айтуєа оѕай”. 21.50 Т/х “Кґк тарландары”. 23.30 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 00.35 “Ґзекжарды”. 01.00 “Ќылмыс 
пен жаза”. 01.55 “Мəлім де беймəлім Ќазаќстан”. 

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.15 
М/с “Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 М/ф 
“Белка и Стрелка”. 10.55 “Подари детям жизнь”. 11.00 Новости. 
11.15, 01.25 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 11.45 “Магия кухни”. 
12.20, 21.30 Т/х “Достыќ жəрмеѕкесі, или Базар на улице Мира”. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 
Т/с “Верь мне”. 15.00 Новости. 15.15, 23.40 “Бўйымтай”. 15.55 
“Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы.  16.25 Т/х “Ўзаќ жол”. 
17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 17.45 “Бизнес сыры”. 18.00 
Новости. 18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.05 “Жекпе-жек”.  
20.00, 00.25 Жаѕалыќтар. 20.30 “Моя история войны”. 20.45 
“Жерўйыќ”. 21.00, 00.55 Новости. 22.10 Т/с “Гречанка”. 23.00 
“Біздіѕ їй”.

ХАБАР

КТК

КТК
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06.00 Т/с “Джентльмен”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Двадцать лет без любви”. 11.55 Т/с “Паутина-6”. 12.50 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 13.40 “П@ytina+” баєдарламасы. 
С 14.00 до 16.00 - профилактика. 16.00 Новости. 16.05 “Доска 
почётных”. 16.40 “Давай поженимся!”. 17.50 “Пусть говорят”. 
18.55 Т/с “Весной расцветает любовь”. 20.00 “Главные новости”. 
20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х 
“Джодха  жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”.  23.45 Т/с “Слава”. 
01.40 “П@ytina”. 02.00  “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 02.40 
Т/с “Джентльмен”. 03.30 “Контрольная закупка”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 М/ф “Том и 
Джерри: История о Щелкунчике”. 10.00 Т/с “Человек-приманка”. 
11.00 “Городские легенды”. 12.00 М/с. 13.00 М/с. 14.00 Т/х 
“Мен саєан єашыќпын”. 15.00 “Əзіл студио”. 16.00 Т/с “Царевна 
Лягушкина”. 17.00 Т/с “Счастливы вместе”. 19.00 Т/с “Человек-
приманка”.  20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 23.00 
Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 00.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 01.00 Х/ф “Долгая помолвка”. 03.00 “Əзіл студио”. 
04.00 “Ќазаќша концерт”.

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы   таѕ,  Əулиеата!”. 09.30 
“Балапан арнасы”. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 
10.30 “Телемаркет”.  10.35 “Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа  
базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 
“Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/с “Маруся”. 12.35 Деректі фильм.  

13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Ауылєа кел, 
аєайын!”. 18.10 “Ґрлеу”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 ”Сазды əуен”. 
19.15 Т/с “Маруся”.  20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.25 
“Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00  
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 Т/х “Кґк 
тарландары”. 10.50 “Айтуєа оѕай..”. 11.35, 19.35 Т/х “Ќыздар”. 
12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00  Жаѕалыќтар. 12.45 “Sport.
kz”. 13.10, 16.00 “Еѕбек тїбі-береке”. 13.15 “Алаѕ”. Ток-шоуы. 
14.00-16.00 - техникалыќ їзіліс. 16.10, 22.40 Т/х “Келін”. 17.00, 
01.55 “Жарќын бейне”. 17.50  “Ґзекжарды”. 18.10 “Айналайын”. 
19.10 “Ќылмыс пен жаза”. 21.05 “Айтуєа оѕай...”. 21.50 Т/х 
“Кґк тарландары”. 23.30 ”Тїнгі студияда  Нўрлан Ќоянбаев”. 
00.30 “Ґзекжарды”. 00.50 “Сыр-сўхбат”. 01.25 “Шарайна”. 
Телесаяхат”. 02.25 ”Тїнгі студияда  Нўрлан Ќоянбаев”. 03.35 
“Ќылмыс пен жаза”.

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 06.45 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама. 07.30 Жаѕалыќтар. 08.00 Т/х “Сарай 
ханымдары”. 08.45 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 09.50 “Дорога 
домой”. 10.00 “Звёздная жизнь” - “Молодые мамы”. 11.00 
“Другая правда”. 12.00 Новости. 12.40 “Главная  редакция”. 
13.35 Т/с “Шеф-2”. 15.30 “Не ври мне”. 16.25 Т/х “Махаббатта 
шек бар  ма?”. 17.10 Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”.  18.30 Т/х 
“Сарай ханымдары”. 19.30 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Диагноз”. 22.10 Т/с 
“Перевозчик”. 00.00 Т/с “Шеф-2”. 01.45 Т/х “Сарай ханымдары”. 
02.30 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 03.25 Т/х “Мўздан суыќ, 
оттан ыстыќ”. 04.05 Д/с “Попробуй повтори!”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 Т/х “Кґк 
тарландары”. 10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 Т/х “Ќыздар”. 
12.30, 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.45 “Ќылмыс 
пен жаза”. 13.10, 01.55 “Поэзия əлемі”. 13.40 Д/ф “Ќытай дəмі”. 
14.30   М/с “Айдаћар мінген шабандоздар”. 14.55 М/с “Джунгли 
кітабы”. 15.05 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.40 Т/х 
“Келін”. 17.00, 01.25 Д/ф “Ўлт маќтанышы”. 17.50 “Ґзекжарды”. 
18.10 “Айналайын”. 19.10 “Журналистік зерттеу”. 21.05 “Айтуєа 
оѕай”. 21.50 Т/х “Кґк тарландары”. 23.30 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 00.35 “Ґзекжарды”. 00.55 “Журналистік зерттеу”. 
01.20  “Еѕбек тїбі-береке”. 02.25 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 10.15 М/с 
“Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 “Мен кґрген 
соєыс”. 11.00  Новости. 11.15, 01.15 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”.  
11.45 “Магия кухни”. 12.20, 21.30 Т/с “Достыќ жəрмеѕкесі, или 
Базар на улице Мира”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/с “Семейные 
мелодрамы”. 14.00 Т/с “Верь мне”. 15.00 Новости. 15.15, 23.30 
“Бўйымтай”. 15.55 Т/х “Ґмір сабаќтары”. 16.30 Т/х “Ўзаќ жол”. 
17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Кґзќарас”. 17.45 “Экономкласс”. 18.00 
Новости. 18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.05 “Біздіѕ їй”.  20.00, 
00.15 Жаѕалыќтар. 20.30 “Бюро расследований”. 21.00, 00.45 
Новости. 22.10 Т/с “Гречанка”. 23.00 ”Арнайы хабар”. 01.45 
Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы тан, Əулиеата”. 09.30  Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 
“Телемаркет”.  10.35 “Ауылєа кел, аєайын!”. 10.50 “Ґрлеу”. 11.00 
“Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30  “Телеблокнот”. 
11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/с “Маруся”. 12.35 Деректі фильм.  
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”.   
13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”.  14.05-17.50- техникалыќ їзіліс.  17.55 “Сґз жебе”. 
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 
“Телеблокнот”. 19.05 Деректі фильм. 19.15 Т/с “Маруся”.  20.00 
Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй 
кїмбірі”. 20.55 “Первая студия”. 21.20 “Сґз маржан”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 
21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 
00.40 “Телеблокнот”. 00.45  “Сазды əуен”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/с “Царевна 
Лягушкина”. 10.00 Т/с “Человек-приманка”. 11.00 “Городские 
легенды”. 12.00 М/с. 13.00 М/с. 14.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 
15.00 “Əзіл студио”. 16.00 Т/с “Царевна Лягушкина”. 17.00 Т/с 
“Счастливы вместе”. 19.00 Т/с “Человек-приманка”. 20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/с “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан 
єашыќпын”. 00.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 
01.00 Х/ф “Остановка”.
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ЕВРАЗИЯ

07.00, 20.30, 00.20 Новости. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 23.50  
Жаѕалыќтар. 08.00 Т/с “Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 
09.00 “Əн мен əзіл” концерттік. 10.10 М/ф “Хан-ќалпаќ шебері”. 
10.20 М/ф “Тўрлыхан”. 10.30 Т/с “Фериха”.  11.30, 18.30 Т/х “Ќыз 
єўмыры”. 13.10 “Открытая студия”. Ток-шоу. 16.00 “Əзілстан” 
жасырын тїсірілім. 16.15 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 16.35 Обзор 
интернета “KAZNET”. 17.00 “Такси”. 17.30, 22.00 Т/х “Фериха”.   
21.00 Т/с “Александровский сад”. 23.00 “Сырласу”. Ток-шоуы. 
00.50 Т/х “Ґгей ґмір”.

АСТАНА

07.00, 20.30, 23.45 Новости. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 23.15 
Жаѕалыќтар. 08.00 Т/с “Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 09.00 
“Əн мен əзіл” концерттік. 10.10 “Ел аузында”. 10.30 Т/с “Фериха”. 
11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Дїние жарыќ”. 13.35 
“Сделка”. 14.00 Новости. 14.10, 21.00 Т/с “Александровский  
сад”. 15.15 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 16.35 “KAZNET”. 17.00 “Такси”. 
17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 23.00 “Əзілстан” жасырын тїсірілім. 
00.15 Т/х “Ґгей ґмір”. 01.25 Əн шашу. 

АСТАНА

07.00, 20.30, 00.20 Новости “20:30”. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00, 
23.50 Жаѕалыќтар. 08.00 Т/с “Кто в доме хозяин?”. 08.30 “Такси”. 
09.00, 15.15 Т/х “Ґзгерген ґмір”.  10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 
10.30 Т/х “Фериха”. 11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Біз 
біргеміз”. 13.35  Арнайы жоба. “Той жыры”. 14.00 Новости. 14.10 
Т/с “Александровский сад”. 16.35 Обзор интернета  “KAZNET” 
17.00 “Такси”. 17.30, 22.00 Т/с “Фериха”. 21.00 “ASTANA LIVE”. 
21.45 “Əзілстан” жасырын тїсірілім. 23.00 “SKY-студия”. 00.50 
Т/х “Ґгей ґмір”. 

АСТАНА

07.30 “Ќайырлы тан, Əулиеата”. 09.30  Жаѕалыќтар. 09.50 
Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 
“Телемаркет”.  10.35 “Первая студия”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 
11.25 “Сґз маржан”. 11.30  “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 
11.45 Т/с “Маруся”. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 
13.10 Новости. 13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45 “Телеблокнот”. 
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”.  14.05-17.50- 
техникалыќ їзіліс.  17.55 “Жаса меніѕ елім”. 18.10 “Иман 
нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 
19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 19.15 Т/с “Маруся”.  
20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 
23.25 Т/х. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 
00.45  “Сазды əуен”. 

( Т е ле б а ғ д а р л а м а л а р д а  ө з г е р і с т е р   б о л у ы  
м ү м к і н . )
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ХАБАР

КТК

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР

        Дүйсенбі   18  мамыр  
ҚАЗАҚСТАН

17.00, 03.20 “Меніѕ  Ќазаќстаным”. 17.30, 20.30, 00.00, 02.50 
Жаѕалыќтар. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Айналайын”. 
19.10 “Текті ќазаќ, “Темір” генерал”. 19.35 Т/х “Ќыздар”. 
21.05 “Айтуєа оѕай”. 21.50 Т/х “Кґк тарландары”. 22.40 
Т/х “Келін”. 23.30 “Сіз не дейсіз?”. 00.35 “Ґзекжарды”. 
00.55 “Кґкпар”. Ўлттыќ ойын. 01.40 “Дауа”. 02.15 “Мəлім 
де беймəлім Ќазаќстан”. 03.50 Əнўран.

Профилактика до 17.00
17.00 Жаѕалыќтар. 17.10 “Доска почётных”. 17.45 “Пусть 
говорят”. 18.55 Т/с “Весной расцветает любовь”. 20.00 “Главные 
новости”. 20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 
22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.20 “П@ytina”. 23.45 Т/с 
“Слава”. 01.40 “П@ytina”. 02.00 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 02.40 
Т/с “Джентльмен”. 03.30 “Контрольная закупка”.

Технический перерыв
17.00 Т/с “Счастливы  вместе”. 19.00 Т/с “Человек-приманка”.   
20.00 “Информбюро”. 21.00  Т/х “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х 
“Мен саєан єашыќпын”. 00.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 01.00 “Цирк Дю Солей: Сказочный мир в 3D”. 03.00 
“Əзіл студио”. 04.00 “Ќазаќша концерт”.

Техническая профилактика до 17.00
17.05 “Алдараспан”. 17.30 Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”. 
18.30 Т/х “Сарай ханымдары”. 19.30 Т/х “Махаббатта шек бар 
ма?”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 “Главная 
редакция”. 22.30 Т/с “Перевозчик”. 00.25 Т/с “Шеф-2”.02.00 
Т/х “Сарай ханымдары”. 02.45 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 
03.40 Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”. 04.20 Д/с “Попробуй 
повтори!”.

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
17.50 -техникалыќ їзіліс

17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости.  
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 
19.35 Т/с “Маруся”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Тарих таным”. 21.10 
“Ќоєам жəне заѕ”.  21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 
21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем 
фильм. 23.25 Т/х.  00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 
“Телеблокнот”. 00.45 “Сазды əуен”. 

Технический перерыв
17.00 Əн шашу. 17.10 Обзор интернета “KAZNET”. 17.30, 22.00 
Т/с “Фериха”.  18.30 Т/х  “Ќыз єўмыры”. 20.00, 23.50 Жаѕалыќтар. 
20.30 Новости “20:30”. 21.00 Т/с “Александровский сад”. 23.00 
“Открытая студия”. Ток-шоу. 00.20 “Новости “20:30”. 00.50 Т/х 
“Ґгей ґмір”. 

АСТАНА

Технический перерыв с 03.00 до 17.00
17.02 Жаѕалыќтар. 17.15 “Мен кґрген соєыс”. 17.30, 18.15 
“Ќызыќ тіmes”.  18.00  Новости. 19.00 В прямом эфире -”ТВ 
БИНГО”.  20.00, 23.45 Жаѕалыќтар. 20.30  “Арнайы хабар”. 
21.00, 00.15 Новости. 21.30 Т/х “Достыќ жəрмеѕкесі, или Базар 
на улице Мира”. 22.10 Т/с “Гречанка”. 23.00 “Бўйымтай”. 00.45 
“Əр їйдіѕ сыры басќа”. Деректі драмасы. 01.15 Жаѕалыќтар.

Дихан  ауылының 
т ұ р ғ ы н ы  б о л ғ а н  
Күлжамал Садықова  
52  жасқа  қараған 
шағында  өм і рден 
өтті.
О р т а  м е к т е п т і 

б і т і р ген  соң  1982 
ж ы л ы  Ж а м б ы л 
м ә д е н и  а ғ а р т у 
училищесіне  түсіп , 
оны тамамдап шыққан 
ол кітапханашы болып 
еңбек жолын бастаған. 
Д и х а н  а у ы л д ы қ 
округ іне  қарасты  Жеңіс  ауылындағы 
М.Мәметова атындағы негізгі мектепте 
кітапханашы болып  он үш жыл жемісті 
еңбек  етті. Еңбексүйгіштік  қасиетімен 
дараланған Күлжамал жасөспірімдердің 
кітапқа деген сүйіспеншілігін оятып, олармен  
жаңа технологияларды пайдалана отырып, 
жұмыс жасап, ұжымның құрметіне бөлене 
білді.
Табиғатынан жаны таза  Күлжамал  ешкімге 

қиянат  жасамайтын,  айтса  уәдесінде 
тұратын, жайсаң да сабырлы қалпынан 
танбайтын.  Өз ісіне шын берілгендігімен 
ерекшеленетін ол қара басының қамын 
ешқашан ойлаған емес,  құнығып дүние де 
жинаған жоқ. Өзі қандай сұлу, жан дүниесі 
қандай таза болса мына алдамшы өмірден 
сол сұлулығы мен тазалығына дақ түсірмей 
өтті. Құдай қосқан қосағы Ырыспен екі ұл-
Қалдан, Алмас, қызы Альфияны өсіріп,  
бірнеше немере сүйді.
Күлжамал  бізге мына жарық дүниеде 

жарқылдап, күліп-жайнап мәңгі жүре беретін 
сияқты көрінетін. Өмірді шексіз сүйетін, 
жарық дүниеден ылғи да қуаныш, жақсылық 
іздейтін. Және сол іздегенін таба да білетін. 
Қашан көрсең Күлжамалдың жүрген жері, 
отырған орыны, бүкіл болмыс-бітімі, төңірегі 
таң шуағындай аппақ нұрға, жарқыраған 
сәулеге, әсем күлкіге, әзіл-қалжыңға толы 
болатын. 
Өмірде жақсы абыройлы азамат бақилық 

болғанда да абыройлы болады деген рас 
екен. Олай болса, жан досымыз жәннатта 
да абырой биігінде болады деп ойлаймыз. 
Қош, аяулы дос, жатқан жерің жайлы және 
жарық, иманың жолдас болсын.
Сені бүгін келіп отыр сөз қылғым,
Адал іспен атыңды елден оздырдың.
Бәрі жақсы болып келе жатқанда,
Ойлы құрбым оқыстан бір көз жұмдың.

Болмысымен жұртқа жаққан көбінде,
Жақсы жанды кім қияды өлімге.
Ұл өсірген, қыз өсірген ана ең,
Есімізден шықпассың-ау тегінде.

Болсын дейміз қайғының бұл қайыры,
Сабыр ғана тірілерге лайығы.
100-ді еркін жасап жүрген қазаққа,
52-жас деген не, тәйірі?!

Жаны сұлу жарқыраған дос өңді,
Енді ұрпағың толтырсын бар есеңді.
Топырағыңды торқа етсін жан Алла,
Қош аяулы Күлжамал-ау, қош енді!...

Еске алушылар: әріптесі Сәндікүл, 
жан досы Ақбөпе Айхожаева, 

досы Гүлдәурен Инаятова. Т-159-05-48. 

Жаны таза, кґѕілі 
аќ жан еді...

Т -151-05-48.  Жамбыл  облысы ,  Байзақ 
ауданы , Үлгілі  ауылы , Жақыпбай  көшесі , 
№83 үйдің тұрғыны болған Матиев Балтабек 
Усипалиевичтің  2015  жылдың 2 мамыры күні 
қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі    орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері  С.Коскееваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-152-05-48. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Ақжар ауылы, Сейфуллин көшесі, №41 үйдің 
тұрғыны болған Менлибеков Муса Оразовичтің  
2014  жылдың 7 қарашасы күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі    орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері  С.Коскееваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-153-05-48. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Ақжар ауылы,   Абай көшесі №74 үйдің тұрғыны 
болған Койшибаева Кундыздың 2015  жылдың 
8 қаңтары күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  №33 ”а” 
үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  қызметкері  
З.Назарбековаға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-154-05-48. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Дихан-2 ауылы, Жүзбай көшесі, №18 үйдің тұрғыны 
болған Ергешов Молдабек Турсинбаевичтің 
2015  жылдың 19 қаңтары күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі    орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері  С.Коскееваға  
жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-155-05-48. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер  ауылы,   Вишневая көшесі №2 
үйдің тұрғыны болған Есембеков Турдали 
Асильевичтің  2015  жылдың 24 қаңтары күні 
қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы хабарландыру жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  №33 ”а” 
үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  қызметкері  
З.Назарбековаға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-156-05-48. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы, Дидарбеков көшесі, №29/1 
үйдің тұрғыны болған Естемесов Жасулан 
Омирбекулының  2015  жылдың 16 ақпаны  күні 
қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жарияланғаннан 

кейін, бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, 3 бұрылыс, Орынқұлов көшесі  
№92 үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері  А.Асырауоваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
 Т-157-05-48. 2005-2006 оқу жылында Байзақ 

ауданы әкімдігінің білім бөліміне қарасты 
Түймекент орта мектебінің  11-сыныбын 

ÒÎÎ «Ëóãîâñêîé êîííûé 
çàâîä»  èìååò âîçìîæíîñòü â 2015 
ãîäó îêàçûâàòü óñëóãè ïî óáîðêå 
çåðíîâûõ êóëüòóð (ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, 
êóêóðóçà è ò.ä.)  êîìáàéíàìè Äæîí 
Äèð.
Òàêæå çà äîïîëíèòåëüíóþ îïëàòó 

ìîæåì ïðåäîñòàâèòü ïîëíûé 
ñåðâèñ.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Æàìáûëñêàÿ 

îáëàñòü, Ò.Ðûñêóëîâñêèé ðàéîí, ñ. 
Êîãåðøèí; òåë.:  8 (726 31) 2-65-
05, 2-65-03; ñîò. òåë.: 8 702 88235 
37, ýë. àäðåñ: lkz65@mail.ru. Ò-160-
05-48.  

бітіргендігі туралы Кенжетаева Самала 
Орынбаевнаның атына берілген сериясы 
ЖОБ №0139316 нөмірлі аттестат жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

*                  *                   *
 
Т-158-05-48. 15.05. 2015 жылы, сағат 11.30-дар 

шамасында “Toyota Corolla” (1988 жылғы) 
автокөлігінің КZ 833 АҒА 08 мемлекеттік нөмірі 
жоғалды. Осыған байланысты көрген, білген 
азаматтар болса, мына байланыс телефондарына 
хабарласуларыңызды сұранамыз: 8 771 591 43 12; 
8 707 381 30 64 немесе мекен-жайымыз Сарыкемер 
ауылы, М.Х.Дулати №3 үй. Тапқандарға 
сыйақымыз дайын.


